
Η Παιδοουρολογία αποτελεί το 30% 
της Παιδοχειρουργικής και στην 
Ευρώπη αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα αυτής



Στις ΗΠΑ  οι Παιδοουρολόγοι μπορεί να
προέρχονται και από τους ουρολόγους 
ενηλίκων μετά από περαιτέρω 
εξειδίκευση στην Παιδοουρολογία 



Συνήθη προβλήματα στην 
Παιδοουρολογία

• Βαλανοποσθικές συμφύσεις-Βαλανοποσθίτις-Φίμωση

• Παθήσεις του βουβωνικού σωλήνα: 
Βουβωνοκήλη
Επικοινωνούσα υδροκήλη
Κύστη σπερματικού τόνου- Κύστη Nuck
Κρυψορχία
Συστροφή του όρχι ή της ορχικής απόφυσης

• Υποσπαδίας
• Άλλες συγγενείς ανωμαλίες του πέους:

Υποσπαδίας χωρίς υποσπαδία ή κάμψη του πέους   
(παλαιότερα εκαλείτο βραχεία ουρήθρα)

Στροφή του πέους
Οσχεοπεϊκή πτυχή
Ενταφιασμένο πέος 



Ολιγότερο συχνά προβλήματα στην 
Παιδοουρολογία

• Κυστεοουρητηρική παλινδρόμιση ( VUR )

• Στένωση της πυελο-ουρητηρικής συμβολής
(PUJ)

• Στένωση της κυστεο-ουρητηρικής συμβολής-
Μεγαουρητήρας 

• Διπλό σύστημα με ή χωρίς ουρητηροκήλη

• Εκκόλπωμα ουροδόχου κύστης

• Ογκοι Wilms και άλλοι όγκοι



Σπάνια περιστατικά στην 
Παιδοουρολογία

• Αμφίβολα έξω γεννητικά όργανα

• Βαλβίδες οπισθίας ουρήθρας

• Παραμονή ουραχού

• Επισπαδίας

• Εκστροφή ουροδόχου κύστης

• Πεταλοειδής νεφρός

• Κλοάκα



Λύση βαλανοποσθικών συμφύσεων και 
απομάκρυνση του σμήγματος



Βαλανοποσθίτις



Φίμωση: Αδυναμία αποκάλυψης της βαλάνου. Δημιουργία 

ουλώδους ιστού λόγω επανειλημμένων επεισοδίων βαλανοποσθίτιδας



Φίμωση-Περιτομή



Αναστολή 
καθόδου του 
όρχεος

1. Κρυψορχία 
(αριστερά)

2. Εκτοπία 
όρχεος
(δεξιά)



Ατελής κάθοδος του όρχεος

Συχνότης: 2.7-3.2% σε τελειόμηνα >2500  gr

21% σε όλα τα πρόωρα

60-70% σε πρόωρα αγόρια <1500 gr

Ενδέχεται να επισυμβεί αυτόματη κάθοδος 
τους πρώτους τρεις μήνες.

0.8% σε τελειόμηνα αγόρια στην                       

ηλικία των 12 μηνών     



Παθοφυσιολογία του 
βουβωνικού σωλήνα

a  φυσιολογικό
b  οσχεοκήλη
c  βουβωνοκήλη
d  επικοινωνούσα

υδροκήλη



Βουβωνοκήλη. Ο κηλικός σάκκος



Υδροκήλη αριστερά



Περισφιγμένη βουβωνοκήλη 
επί εδάφους κρυψορχίας



Συστροφή ορχικής απόφυσης
The blue spot sign



Συστροφή ορχικής απόφυσης 



Συστροφή του όρχεος
A Ενδοελυτροειδική B Εξωελυτροειδική C Μεταξύ επιδιδυμίδος και όρχεος



Ενδο-ελυτροειδική συστροφή όρχεος



Εξω-ελυτροειδική συστροφή όρχεος



Συστροφή όρχεος σε νεογνό



Υποσπαδίας

• Υποσπαδιακή ακροποσθία

• Κάμψη του πέους

• Το έξω στόμιο της ουρήθρας δεν ευρίσκεται 
στη φυσιολογική του θέση στην κορυφή της 
βαλάνου αλλά  χαμηλότερα

• Ενίοτε συνυπάρχει στροφή τους πέους 
αριστερά



Συχνότητα

• Μία περίπτωση ανά 300 γεννήσεις αρρένων

• Ενοχοποιούνται τα οιστρογόνα, τα φυτοφάρμακα 
και η εκτεταμένη χρήση των πλαστικών τα οποία 
έχουν οιστρογονική δράση

• Παρατηρείται αύξηση της επίπτωσης της νόσου τις 
τελευταίες δεκαετίες

• Στην Κύπρο μία περίπτωση ανά 150 γεννήσεις 
αρρένων



Οι  στόχοι στην χειρουργική 
διόρθωση του Υποσπαδία

• Ο ευθειασμός του πέους 

• Διόρθωση της στροφής (εάν υπάρχει)

• Η δημιουργία νέο-ουρήθρας στην κορυφή του 
πέους.

• Το πέος μετά την επέμβαση πρέπει να είναι 
κοσμητικά αποδεκτό.

• Συνήθως γίνεται και περιτομή.



Classification 
of 

Hypospadias



Βαλανικός υποσπαδίας

• Περίπου το 10% των περιπτώσεων 
υποσπαδία

• Μπορεί να υπάρχει υψηλή πρόσφυση του 
οσχέου  και να συνοδεύεται με μεγάλου 
βαθμού κάμψη και στροφή αριστερά

• Αφαίρεση του καθετήρα την 1η ΜΗ



Ηπιος Βαλανικός υποσπαδίας



Ηπιος βαλανικός Υποσπαδίας



Ηπιος βαλανικός Υποσπαδίας



Ηπιος βαλανικός Υποσπαδίας- Μετά το πέρας της επέμβασης
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Υποσπαδίας
της 
στεφανιαίας 
αύλακας
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Πρόσθιος Πεϊκός Υποσπαδίας

• Η πιο συχνή μορφή υποσπαδία 80% 

• Με την μέθοδο Snodgrass επιτυγχάνεται 95% 
επιτυχής διόρθωση (με μια επέμβαση)



























Καθετήρας Nelaton No6 και απλή περίδεση με γάζες που 
αφαιρούνται την 1η ΜΗ. Ο καθετήρας παραμένει 8 ημέρες









Μεσοπεϊκός Υποσπαδίας
(5% των περιπτώσεων)



Μεσοπεϊκός Υποσπαδίας. Σχεδιασμός 
της επέμβασης



Τελικό αποτέλεσμα



Μεσοπεϊκός Υποσπαδίας που έχει 
διορθωθεί με την μέθοδο Snodgrass



Χαμηλός υποσπαδίας

• Περίπου το 5% των περιπτώσεων υποσπαδία.

• Συνήθως συνοδεύεται και με άλλες 
ανωμαλίες από το ουρογεννητικό σύστημα.

• Καλά αποτελέσματα με την τεχνική Snodgrass 
σε ένα χρόνο.

• Επίσης μπορεί να γίνει αποκατάσταση με 
σταδιακές επεμβάσεις.
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Οσχεϊκός Υποσπαδίας
Εάν συνοδεύεται με άμφω κρυψορχία πρέπει να γίνεται 

καρυότυπος για τον καθορισμό του φύλου.
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Στο 5% των περιπτώσεων Υποσπαδία η 
ακροποσθία ενδέχεται να φαίνεται 
φυσιολογική και η διάγνωση να τεθεί 
καθυστερημένα.

Μερικές φορές  η διάγνωση μπορεί να τεθεί 
στο χειρουργικό τραπέζι κατά τη διάρκεια 
επέμβασης για φίμωση!











Υποσπαδίας χωρίς Υποσπαδία
ή κάμψη του πέους 

Υποσπαδιακή ακροποσθία με κάμψη του 
πέους  και ενίοτε στροφή αριστερά και με  το
έξω στόμιο της ουρήθρας να ευρίσκεται στη 

φυσιολογική του θέση 
(Παλαιότερα αναφερόταν σαν βραχεία ουρήθρα)















Υποσπαδίας χωρίς υποσπαδία σε συνδυασμό με στροφή του 
πέους αριστερά



Στροφή του πέους: Χειρουργική διόρθωση της στροφής με 

αποφλοίωση του πέους και αφαίρεση-διατομή ινωδών στοιχείων 



Τελικό αποτέλεσμα



Αμιγής στροφή του πέους



Ενταφιασμένο πέος 

(σε παχύσαρκα παιδιά)



Ενταφιασμένο 
πέος



Κυστεο-ουρητηρική
παλινδρόμηση VUR



Grade of Reflux





Κυστεο-ουρητηρική Παλινδρόμιση

Πρωτοπαθής

• Εκτοπία ή ατελής 
διαμόρφωση του 
βαλβιδικού μηχανισμού

(το υποβλεννογόνιο τμήμα του 

ουρητήρα πρέπει να είναι Χ5 της 
εγκαρσίας διαμέτρου) 

Δευτεροπαθής

• Υποκυστικό κώλυμα στην 
έξοδο των ούρων 

• Δυσλειτουργία ή 
δυσσυνέργεια του 
σφιγκτηριακού μηχανισμού 
της κύστης οδηγεί σε αύξηση 
της ενδοκυστικής πίεσης που 
μπορεί να υπερνικήσει ένα 
κατά τα άλλα φυσιολογικό  
βαλβιδικό μηχανισμό



Δευτερογενής Παλινδρόμιση

Ανατομική

• Βαλβίδες οπισθίας
ουρήθρας

• Ουρητηροκήλη

• Εκκόλπωμα

• Εκστροφή ουροδόχου 
κύστης

• Σύνδρομο Prune Belly

Λειτουργική

• Νευρογενής κύστη

• Μυελοδυσπλασία

• Αγενεσία ιερού



VUR-signs and symptoms

• Transmission of infection from the bladder to 
the kidney.

• Most likely in females ( easier bladder 
contamination-short urethra)

• Pyelonephritis causes malaise, sepsis, failure 
of renal growth, failure to thrive, renal 
scarring, renal failure and hypertension of 
renal origin.



Follow up and Treatment of VUR

• VCUG, Radioisotopic cystogram, urine cultures. 

• DMSA scan to estimate the renal scarring-renal 
function

• Conservative treatment with antibiotics

• Endoscopic treatment with Deflux injection

• Surgical correction with Cohen procedure

• Politano- Leadbetter procedure in certain cases



Εγχυση Deflux ενδοσκοπικά
για την διόρθωση της ΚΟΠ



Εγχυση Deflux ενδοσκοπικά
για την διόρθωση της ΚΟΠ



VUR : Cohen procedure



VUR

Cohen 
procedure



Στένωση της Πυελοουρητηρικής 
συμβολής - PUJ Obstruction

• Ιδιοπαθής (συνήθως σε βρέφη και νήπια)

• Πίεση από έκτοπο κλάδο της νεφρικής 
αρτηρίας (συνήθως σε παιδιά 8-12 ετών)



Στένωση της 
Πυελοουρητηρικής 
συμβολής

( PUJ ob )



Hynes Anderson- Dismembered 
pyeloplasty



Στένωση της κυστεο-ουρητηρικής
συμβολής-Μεγαουρητήρας



Εκκόλπωμα ουροδόχου κύστης



Διπλό σύστημα
με 
ουρητηροκήλη 
στον ουρητήρα 
που αντιστοιχεί 
στον άνω πόλο 
του νεφρού ο 
οποίος είναι 
ατροφικός



Wilms’ Tumor

( όγκοι του νεφρού στην νηπιακή 
και παιδική ηλικία)











Ογκοι των όρχεων
( extremely rare )







Επισπαδίας



Επισπαδίας



Bladder exstrophy

• A rare severe and complex congenital defect

• One in 10000 to one in 50000 live births 

• Anorectal defects: The rectum is displaced anteriorly

• Musculoskeletal defects: Absence of the abdominal 
wall below the umbilicus, Characteristic widening of 
the pubic symphysis

• Genital defects: Epispadiac phallus

• Urinary defects: Absence of front half of the bladder 
and deficits of the bladder neck mechanism.



























Ambiguous Genitalia

• Female pseudohermaphroditism or 
androgenital syndrome 

• Male pseudohermaphroditism 

• True hermaphroditism

• Mixed gonadal dysgenesis



Ambiguous genitalia   
Female pseudohermaphroditism

Virilizing  Congenital Adrenal hyperplasia
( Karyotype 46XX )



Ambiguous genitalia   
Female pseudohermaphroditism

Virilizing  Congenital Adrenal hyperplasia
Karyotype 46XX



Ambiguous genitalia   

Virilizing  Congenital Adrenal hyperplasia
Karyotype 46XX

(10 ημερών)



Ambiguous genitalia   

Virilizing Congenital Adrenal hyperplasia
Karyotype 46XX

( σε ηλικία 3 μηνών)



Ambiguous genitalia   
Virilizing Congenital Adrenal hyperplasia

Karyotype 46XX
( 1η μετεγχ. ημέρα)



Ambiguous genitalia   
Virilizing Congenital Adrenal hyperplasia

Karyotype 46XX
( 10η μετεγχ. ημέρα
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Ambiguous Genitalia
Male preudohermaphroditism

Severe Scrotal Hypospadias with Bilateral Cryptorchidism
( Karyotype 46XY )



Ambiguous Genitalia

Surgical correction with the one stage 
Snodgrass procedure



Ambiguous Genitalia: 
Second post operative month



Ambiguous genitalia   
Mixed gonadal dysgenesis

Karyotype 45X0/46ΧΥ



Ambiguous genitalia   
Mixed gonadal dysgenesis

Karyotype 45X0/46ΧΥ



Ambiguous genitalia   
Mixed gonadal dysgenesis

Karyotype 45X0/46ΧΥ
6 months old



Ambiguous genitalia   
Mixed gonadal dysgenesis

Karyotype 45X0/46ΧΥ
Surgical correction



Ambiguous genitalia   
Mixed gonadal dysgenesis

Karyotype 45X0/46ΧΥ
Surgical correction



Renal ectopia with fusion



Various forms of persistent Cloaca



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


