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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ακόλουθη ανασκόπηση εξετάζει τον τρέχοντα ρόλο και τη συχνότητα επιπλοκών της λαπαροσκοπικής ολικής 

υστερεκτομής (TLH), η οποία εκτελείται αποκλειστικά και μόνο με λαπαροσκοπική τεχνική. Η πρόοδος στον τε-
χνολογικό εξοπλισμό, στις χειρουργικές τεχνικές και στην εκπαίδευση έχουν πλέον καθιερώσει τη λαπαροσκοπική 
ολική υστερεκτομή σαν μία καλά ανεκτή και αποτελεσματική τεχνική. Η αποδοχή της παγκοσμίως, αυξάνεται διαρ-
κώς λόγω των πλεονεκτημάτων τόσο για την ασθενή όσο και για το χειρουργό. Η παρούσα μελέτη προσδιορίζει τις 
πιθανές επιπλοκές της TLH κυρίως στο ουροποιητικό σύστημα, συγκρίνει διαφορετικές χειρουργικές προσεγγίσεις 
στην εκτέλεση υστερεκτομής και προτείνει τρόπους αποφυγής των επιπλοκών αυτών.

Η λαπαροσκοπική ολική υστερεκτομή αποτελεί μία ελκυστική, εφικτή, ασφαλή και αναπαραγώγιμη χειρουργική 
τεχνική για την αντιμετώπιση καλοήθων παθήσεων των έσω γεννητικών οργάνων αν και αρκετοί υποστηρίζουν τη 
χρήση της σε ευρύτερη κλίμακα. Ο συνολικός κίνδυνος επιπλοκών είναι μικρός και το ποσοστό μειζόνων επιπλοκών 
δεν ξεπερνά το αντίστοιχο της ανοικτής κοιλιακής ολικής υστερεκτομής (TAH). Η συχνότητα τραυματισμού των 
ουρητήρων φαίνεται να είναι ελαφρώς αυξημένη στην TLH και συμβαίνει συνηθέστερα κατά το χειρουργικό χρόνο 
της λαπαροσκοπικής απολίνωσης των μητριαίων αρτηριών, ιδιαίτερα εάν ο χειρουργός που εκτελεί την επέμβαση 
δε διαθέτει εμπειρία στη συγκεκριμένη τεχνική. Καθίσταται πάντως σαφές, ότι ο κίνδυνος αυτός δε θα πρέπει να 
αποτελέσει τροχοπέδη στην ευρύτερη διάδοση της λαπαροσκοπικής ολικής υστερεκτομής, αφού όπως όλα δείχνουν η 
τεχνική αυτή δεν είναι από τη φύση της επικίνδυνη, απλά μερικοί απ’ τους χειρουργούς που την εκτελούν στερούνται 
της απαιτούμενης εμπειρίας και δεξιότητας. Εμπεριστατωμένες και αξιόπιστες κλινικές μελέτες έχουν αποδείξει την 
υπεροχή της κολπικής υστερεκτομής (VH), όπου είναι εφικτή, σε σύγκριση με τη λαπαροσκοπική (LH) και κοιλιακή 
(AH) υστερεκτομή. Επιπλέον, οι ίδιες μελέτες υποστηρίζουν τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής προσέγγισης 
σε σχέση με την ανοικτή κοιλιακή ολική υστερεκτομή.

Όσο περισσότεροι χειρουργοί εκπαιδεύονται σε σύνθετες λαπαροσκοπικές τεχνικές, τόσο ταχύτερα η λαπαροσκο-
πική ολική υστερεκτομή θα αντικαταστήσει την ανοικτή προσπέλαση. Επομένως, πρέπει να εδραιωθεί στη σκέψη και 
νοοτροπία όλων, ότι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση και η εποπτεία από εξειδικευμένους σε λαπαροσκοπικές τεχνικές, 
αποτελούν παράγοντες υψίστης σημασίας πριν τη διάδοση μίας χειρουργικής μεθόδου με ενδεχόμενες επιπλοκές 
στα χέρια άπειρων χειρουργών.

Λέξεις ευρετηρίου: επιπλοκές, λαπαροσκοπική υστερεκτομή, κοιλιακή υστερεκτομή, κολπική υστερεκτομή, προο-
πτικές τυχαιοποιημένες μελέτες, μετα-αναλύσεις.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΟΡΙΣΜΟΙ
Υπάρχει ποικιλία χειρουργικών τεχνικών, όπου το λαπαροσκόπιο χρησιμοποιείται είτε βοηθητικά, είτε αποκλει-

στικά στην εκτέλεση υστερεκτομής. Είναι σημαντικό οι διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις να αποσαφηνιστούν.
Λαπαροσκοπικά Υποβοηθούμενη Κολπική Υστερεκτομή (LAVH): Αποτελεί ουσιαστικά κολπική υστερεκτομή 

μετά από λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση, εκτομή εστιών ενδομητρίωσης ή ωοθηκεκτομή. Ο λαπαροσκοπικός χρόνος 
της LAVH δεν περιλαμβάνει την απολίνωση των μητριαίων αγγείων.

Λαπαροσκοπική Υστερεκτομή (LH): Ο όρος υποδηλώνει λαπαροσκοπική απολίνωση των μητριαίων αρτηριών 
με διαθερμία, ραφή ή συρραπτικό1. Οι χειρουργικοί χρόνοι που ακολουθούν την απολίνωση αυτή εκτελούνται είτε 
κολπικά είτε λαπαροσκοπικά. Επομένως, ικανή και αναγκαία συνθήκη για να χαρακτηριστεί μία υστερεκτομή ως 



ÈÅÌÁÔÁ  ÌÁÉÅÕÔÉÊÇÓ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÁÓ, ô-3, 2010

167

λαπαροσκοπική αποτελεί η απολίνωση των μητριαίων αγγείων δια της λαπαροσκοπικής οδού.
Λαπαροσκοπική Ολική Υστερεκτομή (TLH): Στην προσέγγιση αυτή η λαπαροσκοπική εκτομή συνεχίζεται μέχρις 

ότου η μήτρα να βρίσκεται ελεύθερη στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Εν συνεχεία, απομακρύνεται μέσω του κόλπου είτε 
ακέραια είτε σε τμήματα. Η σύγκλειση του κολπικού κολοβώματος επιτελείται με λαπαροσκοπική συρραφή. Συνεπώς, 
δε χρησιμοποιείται κανένας από τους χειρουργικούς χρόνους της κολπικής υστερεκτομής2. Εκ των ανωτέρω, προκύπτει 
ότι η TLH αποτελεί υποκατάστατο της κοιλιακής υστερεκτομής, συνιστά την τεχνική η οποία απαιτεί τον υψηλότερο 
βαθμό χειρουργικής δεξιότητας και εκτελείται, επί του παρόντος, από πολύ περιορισμένο αριθμό γυναικολόγων.

Παρά το γεγονός ότι η υστερεκτομή αποτελεί τη συχνότερη μείζονα χειρουργική επέμβαση στη γυναικολογία, 
υπάρχουν ακόμα αντιφατικές απόψεις όσον αφορά στην ιδανική μέθοδο εκτέλεσής της. Η εισαγωγή και η πρόοδος 
των λαπαροσκοπικών τεχνικών, τις κατέστησε ενδιαφέρουσες τόσο προς τους γυναικολόγους όσο και προς τις ίδιες 
τις ασθενείς. Γενικά, η λαπαροσκοπική υστερεκτομή διαθέτει ξεκάθαρα πλεονεκτήματα συγκρινόμενη με την ανοι-
κτή κοιλιακή υστερεκτομή, που αφορούν κυρίως στη διάρκεια νοσηλείας και στο χρόνο ανάρρωσης3-6. Επιπρόσθετα, 
μετά από LH οι ασθενείς βιώνουν σημαντικά λιγότερο πόνο και απαιτούν ηπιότερη μετεγχειρητική αναλγησία. Ας 
μην ξεχνάμε και τα γενικότερα πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης όπως μεγέθυνση της ανατομίας, καλύτερη 
ορατότητα στην πύελο, εύκολη πρόσβαση στον κόλπο και το ορθό και φυσικά μειωμένη πιθανότητα δημιουργίας 
συμφύσεων. Η κολπική υστερεκτομή, αν και θεωρείται η λιγότερο επεμβατική μέθοδος υστερεκτομής και προτείνεται 
στη βιβλιογραφία σαν προσέγγιση εκλογής7-13, συνεχίζει να εμφανίζει τεχνικούς περιορισμούς οι οποίοι προκύπτουν 
από το μεγάλο μέγεθος της μήτρας, τη μικρή κολπική χωρητικότητα και την παρουσία πυελικών συμφύσεων. Η λα-
παροσκοπικά υποβοηθούμενη κολπική υστερεκτομή προσπάθησε να ξεπεράσει τις τεχνικές δυσκολίες της κολπικής 
υστερεκτομής, αλλά η κολπική φάση της διαδικασίας συνεχίζει να υποκρύπτει δυσκολίες κυρίως σε περιπτώσεις 
γυναικών με περιορισμένη κολπική χωρητικότητα ή νοσηρή παχυσαρκία. Η λαπαροσκοπική ολική υστερεκτομή, κατά 
την οποία ολόκληρη η διαδικασία απομάκρυνσης της μήτρας εκτελείται λαπαροσκοπικά, δύναται να παρακάμψει 
μερικούς από τους περιορισμούς της LAVH.

Παρόλο που η λαπαροσκοπική χειρουργική παρουσιάζει αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα σε σχέση με τη λαπαρο-
τομία10,14, κάποιοι συγγραφείς εμφανίζονται συγκρατημένοι. Η συχνότερη ένσταση για την TLH είναι ότι η τεχνική 
προδιαθέτει σε επιπλοκές, οι οποίες θα απουσίαζαν εάν η υστερεκτομή ακολουθούσε την παραδοσιακή ανοικτή 
οδό6,15,16. Η ανάλυση της πιθανότητας επιπλοκών αποτελεί ουσιώδες στοιχείο στην εκτίμηση οποιασδήποτε χειρουρ-
γικής τεχνικής και συνεπώς θα αποτελέσει τον πρωταρχικό στόχο της παρούσας ανασκόπησης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Από τη στιγμή που πρωτοεκτελέστηκε τον Ιανουάριο του 1988, απ’ τον Harry Reich στην Πενσυλβάνια, αναπτύχθη-

κε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη λαπαροσκοπική προσέγγιση της υστερεκτομής. Από τότε, τρεις μετα-αναλύσεις17,18,19 
πολυάριθμων προοπτικών τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών (RCTs)3,6,9,20-24 έχουν δημοσιευτεί στη διεθνή βιβλι-
ογραφία. Οι προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες θεωρούνται ως οι πλέον αξιόπιστες μέθοδοι αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας των χειρουργικών τεχνικών. Παρ’ όλα αυτά, το πρόβλημα που ανακύπτει από τις RCTs στον 
τομέα της χειρουργικής είναι ο περιορισμένος αριθμός ασθενών σε κάθε ομάδα ελέγχου. Συνεπώς, είναι δύσκολο 
να αναδειχθεί διαφορά στα ποσοστά επιπλοκών που χαρακτηρίζουν τις υπό μελέτη χειρουργικές τεχνικές, εξαι-

Πίνακας 1. Μείζονες επιπλοκές

•  Μείζων αιμορραγία όπου 
    απαιτείται μετάγγιση αίματος
•  Αιμάτωμα που απαιτεί μετάγγιση 

ή χειρουργική παροχέτευση 
•  Κάκωση εντέρου
•  Κάκωση ουρητήρα
•  Κάκωση ουροδόχου κύστεως
•  Πνευμονική εμβολή
•  Μείζονες επιπλοκές σχετιζόμενες  

με την αναισθησία
•  Διάσπαση τραύματος

Πίνακας 2: Ελάσσονες επιπλοκές 

•  Αιμορραγία που δεν απαιτεί μετάγγιση αίματος
•  Λοίμωξη – Φλεγμονή (αναπνευστικού, ουροποι-

ητικού, τραύματος, πυελική, άλλη) ή εμπύρετο 
≥38˚C

•  Αιμάτωμα (αυτόματη απορρόφηση)
•  Εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση
•  Επιπολής θρομβοφλεβίτιδα
•  Ελάσσονες επιπλοκές σχετιζόμενες με την αναι-

σθησία
•  Άλλες (απόστημα κολπικού θόλου, απόφραξη 

λεπτού εντέρου)
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τίας της ελαττωμένης επίπτωσής τους. Η παρούσα ανασκόπηση, με την αναζήτηση στο Medline και στο Cochrane 
Controlled Trials Register, περιλαμβάνει όλες τις μετα-αναλύσεις των RCTs όπου συγκρίνονται οι επιπλοκές της 
λαπαροσκοπικής ολικής υστερεκτομής σε σχέση με την κοιλιακή ή κολπική ολική υστερεκτομή. Για να επιτραπεί ο 
ακριβής προσδιορισμός του ποσοστού επιπλοκών στο ουροποιητικό σύστημα, συμπεριελήφθησαν ανασκοπήσεις12,25-33 
και μεγάλες σειρές ασθενών10,11,14,16,34-58 που υπεβλήθησαν σε λαπαροσκοπική ολική υστερεκτομή.

Στην πιο πρόσφατη μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol (2009)17, όπου έγινε 
σύγκριση της κοιλιακής ολικής υστερεκτομής με τη λαπαροσκοπική ολική υστερεκτομή για καλοήθεις παθήσεις, 
ο Walsh και συνεργάτες κατέληξαν στο εξής συμπέρασμα: η TLH σχετίζεται με μειωμένο συνολικό κίνδυνο περι-
εγχειρητικών επιπλοκών και ελαττωμένη ποσότητα απώλειας αίματος ή πιθανότητα σχηματισμού μετεγχειρητικού 
αιματώματος. Τα ποσοστά των μειζόνων επιπλοκών δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 
τεχνικών. Συνεπώς, η TLH φαίνεται να υπερτερεί της TAH σε γυναίκες που υποβάλλονται σε ολική υστερεκτομή 
για καλοήθεις παθήσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά στις ελάσσονες επιπλοκές και στην απώλεια αίματος. Παρόλ’ αυτά, 
σύμφωνα με τους συγγραφείς, απαιτούνται κλινικές μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών προκειμένου να απο-
σαφηνιστεί ο κίνδυνος μειζόνων περιεγχειρητικών επιπλοκών αλλά και απώτερων επιπλοκών όπως η πρόπτωση των 
πυελικών οργάνων. Οι επιπλοκές ταξινομήθηκαν σε μείζονες (Πίνακας 1) και ελάσσονες (Πίνακας 2). Ως μείζονες 
επιπλοκές ορίστηκαν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες: μείζονα αιμορραγία που απαιτεί μετάγγιση, αιμάτωμα 
που απαιτεί μετάγγιση ή χειρουργική παροχέτευση, κάκωση εντέρου, κάκωση ουρητήρα, κάκωση ουροδόχου κύστεως, 
πνευμονική εμβολή, μείζονες επιπλοκές σχετιζόμενες με την αναισθησία και διάσπαση τραύματος. Οι ελάσσονες 
επιπλοκές περιλαμβάνουν: αιμορραγία που δεν απαιτεί μετάγγιση, λοίμωξη (αναπνευστικού, ουροποιητικού, τραύμα-
τος, πυελική, άλλη) ή εμπύρετο ≥38˚C, αιμάτωμα (αυτόματη απορρόφηση), εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση, ελάσσονες 
επιπλοκές σχετιζόμενες με την αναισθησία, απόστημα κολπικού θόλου και απόφραξη λεπτού εντέρου.

Η δεύτερη μετα-ανάλυση, η οποία δημοσιεύτηκε στο BMJ (2005) από τον Johnson και συνεργάτες18, περιελάμβανε 
27 προοπτικές τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες με 3643 ασθενείς, συνολικά. Μόνο RCTs επιλέχτηκαν3,4,6,20-22,59-68, 
οι συμμετέχουσες έπασχαν από καλοήθεις γυναικολογικές παθήσεις, στις μελέτες που αναλύθηκαν έπρεπε να συ-
γκρίνεται κάποια από τις τεχνικές λαπαροσκοπικής υστερεκτομής σε σχέση με μία από τις κλασσικές μεθόδους (AH 
ή VH), στις μελέτες έπρεπε να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ πρωτευόντων αποτελεσμάτων (διεγχειρητική κάκωση 
κοίλων σπλάχνων ή μείζονες μακροπρόθεσμες επιπλοκές) και δευτερευόντων αποτελεσμάτων (άλλες άμεσες χει-
ρουργικές επιπλοκές ή βραχυπρόθεσμες επιπλοκές). Σαν συμπέρασμα, παρατηρήθηκαν περισσότερες κακώσεις στο 
ουροποιητικό σύστημα με τη λαπαροσκοπική (ανεξαρτήτως τεχνικής) απ’ ότι με την κοιλιακή υστερεκτομή, ενώ για 
τις υπόλοιπες διεγχειρητικές κακώσεις (πεπτικού συστήματος ή αγγείων) δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά 
μεταξύ των μεθόδων. Τρεις υποκατήγοριες-τεχνικές λαπαροσκοπικής υστερεκτομής συμπεριελήφθησαν σ΄αυτή τη 
μετα-ανάλυση: LAVH, LH και TLH. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η λαπαροσκοπική υστερεκτομή υποδιαιρέθηκε 
σε κατηγορίες με σκοπό να κατατεθούν ασφαλή συμπεράσματα για την κάθε μία ξεχωριστά. Η τελική πρόταση της 
μετα-ανάλυσης περιλαμβάνει τα εξής: η κολπική υστερεκτομή υπερτερεί της κοιλιακής και πρέπει να προτιμάται 
όπου είναι εφικτή7-13,69, στις περιπτώσεις που η κολπική υστερεκτομή εμφανίζει τεχνικές δυσκολίες, η λαπαροσκοπική 
προσέγγιση υπερτερεί της ανοικτής3,10,14,19,36,38 παρόλο που παρουσιάζει μεγαλύτερο κίνδυνο κάκωσης της ουροδόχου 
κύστεως και του ουρητήρα.

Η μεγαλύτερη RCT της συγκεκριμένης μετα-ανάλυσης είναι η μελέτη eVALuate, η οποία δημοσιεύτηκε στο BMJ 
το 2004. Περιλαμβάνει δύο παράλληλες προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες: η μία συγκρίνει τη λαπαροσκοπική με 
την κοιλιακή υστερεκτομή (κοιλιακή μελέτη), ενώ η άλλη συγκρίνει τη λαπαροσκοπική με την κολπική υστερεκτομή 
(κολπική μελέτη). Πρωταρχικό στόχο αποτέλεσε ο προσδιορισμός της πιθανότητας μειζόνων επιπλοκών, συμπε-
ριλαμβανομένης σε αυτές και της μετατροπής της λαπαροσκόπησης σε λαπαροτομία, η οποία μάλιστα κατείχε τη 
δεύτερη σε συχνότητα θέση μεταξύ των μειζόνων επιπλοκών της LH. Σαν αποτέλεσμα, στην κοιλιακή μελέτη η LH 
συσχετίστηκε με υψηλότερο ποσοστό μειζόνων επιπλοκών σε σχέση με την AH. Στην κολπική μελέτη, ο αριθμός των 
ασθενών δεν κρίθηκε ικανοποιητικός προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά σημαντικά συμπεράσματα. Η μελέτη 
eVALuate δέχτηκε σκληρή κριτική από αρκετούς συγγραφείς, οι οποίοι εξέφρασαν τη διαφωνία τους ως προς τα 
κριτήρια ταξινόμησης των μειζόνων επιπλοκών. Σύμφωνα με αυτούς, η μετατροπή μίας λαπαροσκοπικής επέμβασης σε 
ανοικτή θεωρείται επιβεβλημένη σε οποιαδήποτε φάση, όταν ο χειρουργός έχει έστω και την παραμικρή αμφιβολία. 
Συνεπώς, δε θα έπρεπε να θεωρηθεί ως μείζονα επιπλοκή. Μάλιστα, η ταξινόμηση της μετατροπής της χειρουργικής 
επέμβασης στις μείζονες επιπλοκές της λαπαροσκοπικής υστερεκτομής από τον Garry και συνεργάτες, προκάλεσε 
ενστάσεις ακόμα και στην ίδια την οργανωτική επιτροπή της μελέτης. Επιπρόσθετα, η LH που αποτελεί σχετικά νέα 
χειρουργική προσέγγιση συγκρίθηκε με μία παγιωμένη τεχνική η οποία αριθμεί τουλάχιστον 130 χρόνια συνεχούς 
εκτέλεσης. Συγκεκριμένα, η πρώτη κοιλιακή ολική υστερεκτομή περιγράφηκε το 1878. Είναι λοιπόν αυτονόητο, ότι 
η TAH έχει δοκιμαστεί και βελτιωθεί στο πέρασμα των χρόνων και διαθέτει πλέον ευρύτατα αποδεκτές τεχνικές και 
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πρωτόκολλα. Απ’ την άλλη μεριά, η λαπαροσκοπική ολική υστερεκτομή, χωρίς να έχει ακόμα αποκτήσει ούτε καν 
σαφώς καθορισμένους χειρουργικούς χρόνους, τίθεται σε διαδικασία αξιολόγησης. Τέλος, η καμπύλη εκμάθησης 
των 25 επεμβάσεων που ορίστηκε για την TLH στη μελέτη eVALuate, θεωρήθηκε από πολλούς ως ανεπαρκής, ιδίως 
όταν μελετώνται μείζονες χειρουργικές επιπλοκές.

Η τρίτη μετα-ανάλυση, δημοσιεύτηκε στο Human Reproduction (2002) από τον Chapron και συνεργάτες19. Συ-
νολικά, 27 προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες3,21,60-62,64,65,68,70-84με 3611 ασθενείς (1809 υπεβλήθησαν σε επεμβατική 
λαπαροσκόπηση και 1802 αντιμετωπίστηκαν με λαπαροτομία) συμπεριελήφθησαν στη μετα-ανάλυση. Ο όρος επεμ-
βατική λαπαροσκόπηση ή λαπαροσκοπική χειρουργική που χρησιμοποιήθηκε σ’ αυτή τη μελέτη, εμπεριέχει κι άλλες 
χειρουργικές επεμβάσεις εκτός απ΄ την υστερεκτομή. Ο συνολικός κίνδυνος επιπλοκών ήταν σημαντικά χαμηλότερος 
στις ασθενείς οι οποίες χειρουργήθηκαν με λαπαροσκοπική τεχνική. Όσον αφορά στο ποσοστό μειζόνων επιπλοκών 
δεν αποδείχτηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των διαφορετικών προσεγγίσεων. Η πιθανότητα ελάσσο-
νων επιπλοκών ήταν στατιστικά σημαντικά μικρότερη στην ομάδα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Ως προς τα 
ποσοστά επανεισαγωγής, επανεπέμβασης και μετάγγισης αίματος δεν υπήρξε διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. 
Η περαιτέρω ανάλυση των υποκατηγοριών ανάλογα με τη βαρύτητα της χειρουργικής επέμβασης (επεμβάσεις 1ης 
χειρουργικής βαρύτητας – μικρές, επεμβάσεις 2ης χειρουργικής βαρύτητας – μεσαίες, επεμβάσεις 3ης χειρουργικής 
βαρύτητας – μεγάλες) ανέδειξε σημαντική αύξηση στην πιθανότητα μετάγγισης αίματος για τις ανοικτές μεγάλες 
χειρουργικές επεμβάσεις. Σαν συμπέρασμα, η λαπαροσκοπική χειρουργική δεν υποκρύπτει κινδύνους σε ασθενείς 
με καλοήθεις γυναικολογικές παθήσεις και μπορεί να χαρακτηριστεί ως ασφαλής μέθοδος σε χέρια έμπειρων και 
σωστά εκπαιδευμένων χειρουργών. Συνεπώς, ο ενδεχόμενος κίνδυνος επιπλοκών δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται 
σαν τροχοπέδη στη λαπαροσκοπική προσέγγιση επεμβάσεων οι οποίες εκτελούνταν παραδοσιακά με την ανοικτή 
μέθοδο. Η τάση προς την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική δικαιούται μια θέση στη σύγχρονη ιατρική πραγματι-
κότητα. Στη συγκεκριμένη μετα-ανάλυση ,όπως προαναφέρθηκε, οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις ταξινομήθηκαν 
σε τρεις κατηγορίες: μικρές, μεσαίες και μεγάλες, σύμφωνα με μία προγενέστερη μέθοδο ταξινόμησης (Chapron 
και συνεργάτες, 1998)50. Η απολίνωση σαλπίγγων κατατάχτηκε στις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις 1ης χειρουργικής 
βαρύτητας. Ο όρος «2ης χειρουργικής βαρύτητας λαπαροσκοπική χειρουργική» κάλυπτε επεμβάσεις στις οποίες η 
χειρουργική τεχνική και οι ενδείξεις είναι καλά καθορισμένες, όπως οι επεμβάσεις για πυελική φλεγμονώδη νόσο, 
κύστεις ωοθηκών, σαλπιγγονεοστομία, κ.λπ. Ο όρος «3ης χειρουργικής βαρύτητας επεμβατική λαπαροσκόπηση» πε-
ριελάμβανε επεμβάσεις στις οποίες η χειρουργική τεχνική και οι ενδείξεις βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. 
Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν η υστερεκτομή, η εκπυρήνιση ινομυωμάτων, η λεμφαδενεκτομή, η κολποανάρτηση 
κατά Burch και επεμβάσεις ανάταξης πρόπτωσης πυελικών οργάνων, η πλαστική σαλπίγγων και τέλος επεμβάσεις 
για εκτεταμένη ενδομητρίωση.

Για να προσδιοριστούν τα ακριβή ποσοστά επιπλοκών στο ουροποιητικό σύστημα, ανασκοπήσεις και μεγάλες 
σειρές ασθενών που υπεβλήθησαν σε TLH συμπεριελήφθησαν στην τρέχουσα μελέτη. Μετά από αναζήτηση στο 
Medline και στο Cochrane Controlled Trials Register, επιλέχτηκαν δέκα ανασκοπήσεις12,25-33 και είκοσι οχτώ σει-
ρές10,11,14,16,34-58 με περισσότερους από διακόσιους ασθενείς σε κάθε μία εξ’ αυτών. Η λαπαροσκόπηση κερδίζει ολοένα 
και περισσότερη δημοσιότητα και αποδοχή σαν ελάχιστα επεμβατική τεχνική. Η ορολογία αυτή παραπέμπει σε λι-
γότερες επιπλοκές συγκριτικά με την παραδοσιακή λαπαροτομία. Πολλοί ασθενείς, πιστεύουν ότι η λαπαροσκοπική 
χειρουργική είναι ασφαλέστερη λόγω του μικρού μεγέθους τομής και της προηγμένης τεχνολογίας που χρησιμοποιεί. 
Παρόλο που υπάρχουν αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα, όπως η ταχύτερη ανάρρωση, η βραχύτερη νοσηλεία και το 
λιγότερο άλγος πρέπει να καταστεί σαφές ότι η λαπαροσκόπηση και κατ’ επέκταση η TLH δε στερούνται κινδύνων. 
Φυσικά, έχει αποδειχτεί ότι η πιθανότητα επιπλοκών στην TLH εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εκπαίδευση 
και εμπειρία του χειρουργού21,25,31,36,51,56,68. Επομένως, ένα από τα αξιοσημείωτα ευρήματα κατά την ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας ήταν η επίδραση της εκπαίδευσης και της χειρουργικής εμπειρίας, όχι μόνο στο ποσοστό επιπλοκών 
της TLH αλλά και στον τρόπο αντιμετώπισής τους50,125. Συγκεκριμένα, ενώ παλαιότερα η συντριπτική πλειοψηφία 
των επιπλοκών της λαπαροσκόπησης αντιμετωπίζονταν με μετατροπή της επέμβασης σε ανοικτή ήμερα υπάρχει ένα 
διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό χειρουργών που τις αντιμετωπίζει λαπαροσκοπικά50,85.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ο Cipullo και συνεργάτες29 προσπάθησαν να αποδείξουν, σε μία πρόσφατη μελέτη, την ασφάλεια της λαπαροσκο-

πικής ολικής υστερεκτομής·συγκρίνοντάς την με την AH και VH ως προς τις διεγχειρητικές επιπλοκές από το ουρο-
ποιητικό σύστημα. Ο ρόλος της καμπύλης εκμάθησης για την TLH έχει ήδη αποδειχτεί με μεγάλες σειρές ασθενών, 
στους οποίους ο κίνδυνος διεγχειρητικών επιπλοκών απ’ το ουροποιητικό φαίνεται να ελαττώνεται όσο αυξάνεται η 
δεξιότητα του χειρουργού. Αξιοσημείωτη παραμένει και η διαφορά στο ποσοστό των επιπλοκών αυτών από κέντρο 
σε κέντρο, η οποία κυμαίνεται από 0,4% έως 4%. Στη μελέτη του Cipullo οι κακώσεις του ουροποιητικού συστήματος, 



ÈÅÌÁÔÁ  ÌÁÉÅÕÔÉÊÇÓ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÁÓ, ô-3, 2010

170

χωρίς να γίνεται διαχωρισμός τραυματισμού ουροδόχου κύστεως από ουρητήρα, εμφανίζουν τα εξής ποσοστά: 2% 
στην TLH, 0,8% στην AH και 0,2% στη VH.

Στη βιβλιογραφία απαντάται μία αντιφατική εικόνα ως προς τη συσχέτιση της TLH με κάκωση των ουρητήρων, 
συγκριτικά πάντα με τις άλλες μεθόδους υστερεκτομής. Πιο συγκεκριμένα, σε μία μελέτη από τη Φιλανδία44 από τις 
1165 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε LH, οι 51 (4,4%) εμφάνισαν κάποια μείζονα επιπλοκή. Αναλυτικότερα παρα-
τηρήθηκαν: 14 κακώσεις αγγείων (1,2%), 17 κακώσεις ουροδόχου κύστεως (1,5%), 15 κακώσεις ουρητήρων (1,2%) 
και 5 κακώσεις εντέρου (0,4%). Κατά την εξαετή μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών αυτών, συγκριτικά με 
άλλες οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με κοιλιακή ή κολπική υστερεκτομή, κάκωση ουρητήρα εμφανίστηκε στο 13.9‰ 
των LHs, στο 0,4‰ των AHs και στο 0,2‰ των VHs. Τα ποσοστά αυτά αντανακλούν ένα τριαντακονταπλάσιο κίν-
δυνο ουρητηρικής κάκωσης μετά από λαπαροσκοπική υστερεκτομή σε σύγκριση με τις άλλες μεθόδους. Μία άλλη 
μελέτη που κινείται στο ίδιο ύφος, η επονομαζόμενη μελέτη VALUE15, σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε από 
τον McPherson και συνεργάτες. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η λαπαροσκοπική προσέγγιση στην υστερεκτομή 
διπλασιάζει τον κίνδυνο διεγχειρητικής κάκωσης του ουροποιητικού συστήματος (6,1%), σε σχέση με την ανοικτή 
κοιλιακή προσέγγιση(3,6%). Αντίθετα, μία μεγάλη σειρά από τη Γαλλία49 η οποία δημοσιεύτηκε από το Leonard και 
συνεργάτες το 2007 έδειξε ότι μεταξύ 1300 λαπαροσκοπικών υστερεκτομών, μόνο 4 ασθενείς (0,3%) χρειάστηκαν 
περαιτέρω αντιμετώπιση για κάκωση ουρητήρα. Οι συγγραφείς λοιπόν κατέληξαν στα εξής: το ποσοστό ουρητηρι-
κών επιπλοκών μετά από LH είναι χαμηλό και συγκρίσιμο με το αντίστοιχο της ΑΗ, ο συγκεκριμένος κίνδυνος δε 
δικαιολογεί καμιά αμφιβολία ως προς την ασφάλεια και την ευρύτερη χρήση της τεχνικής, η σωστή εκπαίδευση και 
η μακρόχρονη εμπειρία στη λαπαροσκοπική προσέγγιση ελαττώνει την πιθανότητα τραυματισμού του ουροποιητικού 
συστήματος. Τέλος, σε μία πρόσφατα δημοσιευμένη σειρά με 3.190 λαπαροσκοπικές υστερεκτομές για καλοήθεις 
παθήσεις, ο Donnez και συνεργάτες14 καταλήγουν στο ότι, σε έμπειρα χέρια, η LH δε σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο 
μείζονων επιπλοκών, όπου εντάσσονται και οι κακώσεις των ουρητήρων.

Όπως προαναφέρθηκε, τραυματισμός του ουρητήρα συμβαίνει συχνότερα κατά τη λαπαροσκοπική απολίνωση των 
μητριαίων αρτηριών και κυρίως όταν χρησιμοποιείται διπολική διαθερμία ή συρραπτική συσκευή. Σύμφωνα με την 
ανασκόπηση του Ostrzenski30, κάκωση στον ουρητήρα διαγιγνώσκεται διεγχειρητικά μόνο στο 10% των περιπτώσε-
ων, η διαθερμία αποτελεί τον συχνότερο αιτιολογικό παράγοντα και όσον αφορά στη θέση της βλάβης φαίνεται να 
υπερισχύει το τμήμα του ουρητήρα κοντά στη διασταύρωση με τα μητριαία αγγεία.

Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε αρκετά τη διεθνή βιβλιογραφία, αποτελεί η μέθοδος πρόληψης της κάκωσης 
των ουρητήρων κατά τη διάρκεια της λαπαροσκοπικής υστερεκτομής. Η αναγνώριση και παρασκευή των ουρητή-
ρων πριν την απολίνωση των μητριαίων αρτηριών, αν και έχει κάποιους υποστηρικτές49, φαίνεται να αυξάνει το 
χειρουργικό χρόνο χωρίς στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα. Οι ουρητηρικές ενδοπροθέσεις (stents)56 απ’ την άλλη 
μεριά, λόγω της μετεγχειρητικής αιματουρίας που προκαλούν, δε χρησιμοποιούνται σε ευρεία κλίμακα. Ο ρόλος 
τους λοιπόν είναι περισσότερο θεραπευτικός, αφού τοποθετούνται και παραμένουν για τουλάχιστον έξι εβδομάδες 
μετά από τραυματισμό του ουρητήρα. Η προεγχειρητική ενδοφλέβια πυελογραφία δε φαίνεται επίσης να βοηθά 
στην πρόληψη κάκωσης του ουρητήρα. Αντίθετα, η μέθοδος που κερδίζει διαρκώς έδαφος είναι η κυστεοσκόπηση 
μετά από ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού47,57. Πραγματοποιείται μετά τη σύγκλειση του κολπικού κολοβώματος 
και ελέγχει τη διαβατότητα των ουρητήρων και την ακεραιότητα της ουροδόχου κύστεως57. Τα ουρητηροκολπικά και 
κυστεοκολπικά συρίγγια41 αποτελούν απώτερες επιπλοκές της TLH και δεν αναγνωρίζονται κατά τη διεγχειρητική 
κυστεοσκόπηση. Επομένως, το αρνητικό αποτέλεσμα της κυστεοσκόπησης αποκλείει τις άμεσες επιπλοκές, αλλά όχι 
και τις απώτερες. Η σύγχρονη λοιπόν τάση, υποστηρίζει τη χρήση της κυστεοσκόπησης διεγχειρητικά και κυρίως σε 
δύσκολες περιπτώσεις TLH, προκειμένου να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί άμεσα ενδεχόμενη βλάβη στον 
ουρητήρα ή στην ουροδόχο κύστη. Απώτερος σκοπός είναι η μείωση της νοσηρότητας και θνητότητας. Στο σημείο 
αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η χρήση λαπαροσκοπικής συρραφής, αντί της διαθερμίας ή του συρραπτικού, κατά την 
απολίνωση των μητριαίων αρτηριών είναι τεχνικά δυσκολότερη. Παρόλ’ αυτά, προτιμάται από πολλούς συγγραφείς 
λόγω της αναστρεψιμότητας της κατάστασης σε περίπτωση κάκωσης του ουροποιητικού.

Σαν προδιαθεσικοί παράγοντες49 τραυματισμού του ουρητήρα έχουν αναγνωριστεί οι εξής: προηγούμενη κοιλι-
οπυελική χειρουργική επέμβαση, πυελική φλεγμονώδης νόσος, εκτεταμένη ενδομητρίωση, ινομυώματα στον πλατύ 
σύνδεσμο και μάζες στα παραμήτρια κοντά στο πλάγιο πυελικό τοίχωμα. Ο ουρητήρας στο επίπεδο της μητριαίας 
αρτηρίας βρίσκεται περίπου 15mm πλαγίως του τραχήλου. Αν αναλογιστεί κανείς ότι οι συρραπτικές συσκευές που 
χρησιμοποιούνται στη λαπαροσκόπηση είναι 12mm σε πλάτος, καταλαβαίνει πως το περιθώριο λάθους είναι ελάχιστο. 
Επιπλέον, κατά τη λαπαροσκοπική απολίνωση δεν εκτελείται συνήθως έλξη της μήτρας προς τα άνω όπως συμβαίνει 
στην ανοικτή κοιλιά. Αυτές οι παρατηρήσεις, αυξάνουν θεωρητικά τον κίνδυνο κάκωσης του ουρητήρα κατά τη λαπα-
ροσκοπική ολική υστερεκτομή, γεγονός που δεν επιβεβαιώθηκε στην πράξη από πολλούς ερευνητές49. Είναι λοιπόν 
σαφές, στις περισσότερες μελέτες, πως το ποσοστό κακώσεων του ουροποιητικού κατά την LH εμφανίζεται αυξημένο 
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συγκριτικά με τις ανοικτές μεθόδους, μόνο όταν ο χειρουργός ή το κέντρο αναφοράς στερούνται εμπειρίας. Αντίθετα, 
όταν ο εκτελών την επέμβαση έχει ξεπεράσει την καμπύλη εκμάθησης της συγκεκριμένης τεχνικής, η διαφορά στα 
ποσοστά κακώσεων συγκλίνει και ο κίνδυνος της LH αγγίζει τον αντίστοιχο των AH και VH34,39,43-45.

Η μετεγχειρητική διάγνωση των κακώσεων αυτών επιτυγχάνεται με την ενδοφλέβια πυελογραφία, η οποία ενδεί-
κνυται σε περιπτώσεις ασθενών που εμφανίζουν συμπτώματα όπως: άλγος στην οσφύ, πυρετός αγνώστου αιτιολογίας, 
κοιλιακό άλγος ή διάταση, ολιγουρία, αιματουρία και κολπική υπερέκκριση.

Τέλος, η αντιμετώπιση των κακώσεων του ουροποιητικού συστήματος, είτε διεγχειρητικά είτε μετεγχειρητικά, 
πρέπει να εκτελείται σε συνεργασία με εξειδικευμένο ουρολόγο και εξαρτάται από τη φύση και τη θέση της βλάβης. 
Αυτό που διαφαίνεται τελευταία στη βιβλιογραφία, είναι το ενδιαφέρον προς τη λαπαροσκοπική προσέγγιση και 
θεραπεία των κακώσεων του ουρητήρα και της ουροδόχου κύστεως. Αρκετές μελέτες έχουν χαρακτηρίσει την προ-
σέγγιση αυτή ως εφικτή, ασφαλή και αποτελεσματική50,85. 

SUMMARY
The following review examines the current role and complication rates of total laparoscopic hysterectomy (TLH), 

which is a hysterectomy completed entirely laparoscopically. Recent advances in equipment, surgical techniques and 
training have established total laparoscopic hysterectomy, as a well tolerated and efficient technique. It is increasingly 
being adopted around the world because of the benefits to patients and surgeons. This study discusses the complica-
tions of TLH, compares different surgical approaches to hysterectomy and provides suggestions on ways to avoid 
possible complications. 

Total laparoscopic hysterectomy is an attractive, safe, feasible and reproducible surgical procedure for the manage-
ment of benign gynaecological conditions and many authorities recommend its use on a larger scale. The overall risk 
of complications is small and the rates of major complications are not greater than for abdominal procedures. The 
risk of ureteral injury seems to be slightly increased during TLH and is most commonly associated with laparoscopic 
ligation of uterine arteries, especially if the surgeon is unskilled in such a procedure. This risk should not prevent TLH 
from being used more widely. In effect, total laparoscopic hysterectomy is not inherently dangerous but some of the 
surgeons who perform it lack expertise or experience. Evidence-based studies support the use of vaginal hysterectomy 
(VH) if possible over laparoscopic (LH) and abdominal (AH) hysterectomies. They also support a laparoscopic ap-
proach to hysterectomy over total abdominal hysterectomy (TAH). 

As more surgeons become trained in advanced laparoscopic surgery, total laparoscopic hysterectomy will increasingly 
take over the role of total abdominal hysterectomy. Advanced laparoscopic training and supervision are paramount 
before embarking on TLH, so that complications are minimized.

Key words: complications; laparoscopic hysterectomy; abdominal hysterectomy; vaginal hysterectomy; randomized clini-
cal trials; meta-analyses.
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