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Ενδοσκοπική Θεραπεία Αιμορροΐδων

Εισαγωγή
Οι αιμορροΐδες αποτελούν διευρυμένες αγγειακές δομές του πρωκτικού σωλήνα. 

Πρόκειται, κατ’ ουσίαν, για εκτεταμένο δίκτυο αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων μεταξύ 
των τελικών κλάδων της άνω αιμορροϊδικής αρτηρίας και των τελικών φλεβιδίων της άνω, 
μέσης και κάτω αιμορροϊδικής φλέβας, μαζί με τον περιβάλλοντα χαλαρό συνδετικό ιστό 
(εικόνα 1). Βρίσκονται κάτω από το επιθήλιο του πρωκτικού σωλήνα, αποτελούν στοιχείο 
της φυσιολογικής ανατομίας της ορθοπρωκτικής περιοχής και συμμετέχουν στη φλεβική 
παροχέτευση του πρωκτικού σωλήνα. Επίσης, φαίνεται ότι συμμετέχουν στη διατήρηση 
της εγκράτειας, συμβάλλοντας στη φυσιολογική πίεση ηρεμίας του πρωκτού. Συνήθως 
αναπτύσσονται σε τρεις κλασικές θέσεις: την αριστερή πλάγια, τη δεξιά πρόσθια και δε-
ξιά οπίσθια (3η, 7η και 11η ώρα, σε γυναικολογική θέση), παρόλο που η τυπική αυτή 
εντόπιση απαντάται σε λιγότερο από το 20% των περιπτώσεων.

Επιδημιολογία - Παράγοντες κινδύνου
Οι αιμορροΐδες αποτελούν συχνό πρόβλημα υγείας, ιδιαίτερα στις δυτικές κοινωνίες, 

παρόλο που πολλοί ασθενείς δε ζητούν ιατρική φροντίδα, κυρίως λόγω ποικίλων προ-
σωπικών, πολιτισμικών και κοινωνικοοικονομικών αιτίων. Ο επιπολασμός τους φθάνει 
μέχρι και το 30% του γενικού ενήλικου πληθυσμού και κορυφώνεται μεταξύ 45-65 ετών, 
ενώ είναι ασυνήθης η ανάπτυξη τους πριν την ηλικία των 20 ετών. Έχει υπολογισθεί ότι 
το μέσο κόστος για την αντιμετώπιση της αιμορροϊδικής νόσου υπερβαίνει τα 500.000 
δολάρια το χρόνο στις ΗΠΑ. Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη των αιμορροΐδων 
συνιστούν: η πίεση κατά την αφόδευση (straining), η παρατεταμένη παραμονή στην του-
αλέτα, η καθιστική ζωή, η παρατεταμένη ορθοστασία, η ανεπαρκής πρόσληψη φυτικών 
ινών, η δυσκοιλιότητα και η διάρροια. 

Ακόμη, νόσοι ή καταστάσεις που σχετίζονται με αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση, όπως 
ασκίτης, χωροκατακτητικές εξεργασίες στην κοιλιά ή την πύελο και η εγκυμοσύνη μπορεί 
να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της νόσου. Η παρουσία θετικού οικογενειακού ιστορικού 
επίσης συμβάλλει, αν και η σχετική προδιάθεση ενδεχομένως σχετίζεται περισσότερο με 
κοινούς περιβαλλοντικούς παράγοντες παρά με σαφή κληρονομική επίδραση. Ο ρόλος 
της πρόπτωσης του ορθού είναι αβέβαιος, αν και σε κάποιο βαθμό θεωρείται στοιχείο 
των εσωτερικών αιμορροΐδων, ενώ η υπερτονία του έσω σφιγκτήρα του πρωκτού που 
διαπιστώνεται στους περισσότερους ασθενείς δεν είναι βέβαιο αν αποτελεί πρωτογενή ή 
δευτερογενή διαταραχή.

Ταξινόμηση
Η απλούστερη ταξινόμηση των αιμορροΐδων είναι η διάκρισή τους σε εσωτερικές και 

εξωτερικές αιμορροΐδες, ανάλογα με τη θέση ανάπτυξής τους σε σχέση με την οδοντωτή 
γραμμή (dentate line) ή γραμμή του Hilton, η οποία παριστά τη συμβολή του βλεννογό-
νου του πρωκτού με το πρωκτόδερμα και βρίσκεται περίπου στο μέσον του πρωκτικού 
σωλήνα (εικόνα 2). Οι εξωτερικές αιμορροΐδες αναπτύσσονται περιφερικά της οδοντωτής 
γραμμής και καλύπτονται από τροποποιημένο πλακώδες επιθήλιο. Αντίθετα, οι εσωτε-
ρικές αιμορροΐδες αναπτύσσονται κεντρικά της οδοντωτής γραμμής και καλύπτονται από 
βλεννογόνο. Σε μερικούς ασθενείς οι δύο τύποι μπορεί να συνυπάρχουν. Οι εσωτερικές 
αιμορροΐδες υποδιαιρούνται παραπέρα σε τέσσερις κατηγορίες, κατά Golligher, ανάλογα 
με το βαθμό πρόπτωσης των αιμορροϊδικών όζων.

Οι αιμορροΐδες 1ου βαθμού μπορεί να αιμορραγούν αλλά δεν προπίπτουν. Οι αιμορ-
ροΐδες 2ου βαθμού προπίπτουν ενίοτε και πέραν του έξω σφιγκτήρα του πρωκτού, είναι 
ορατές κατά την κένωση αλλά ανατάσσονται αυτόματα. Οι αιμορροΐδες 3ου βαθμού 
προπίπτουν εκτός του πρωκτικού σωλήνα και απαιτούν μηχανική ανάταξη. Αντίθετα, οι 
αιμορροΐδες 4ου βαθμού δεν ανατάσσονται, προπίπτουν μόνιμα και συνήθως συνoδεύ-
ονται από την παρουσία εξωτερικών αιμορροΐδων (external component). Η ταξινόμηση 
κατά Golligher δίνει έμφαση στο βαθμό πρόπτωσης και όχι τόσο στην παρουσία ή την 
έκταση των συμπτωμάτων του ασθενούς. Επί του παρόντος δεν υπάρχει κοινά αποδεκτό 
σύστημα ταξινόμησης των εξωτερικών αιμορροΐδων.

Συμπτώματα
Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ανώδυνη απώλεια αίματος από το ορθό, όμως 

αρκετοί παραπονιούνται επίσης για οίδημα, δυσφορία και αίσθημα βάρους στο δακτύλιο, 
ενώ ορισμένοι αναφέρουν απέκκριση βλέννης ή υγρών συνεπεία της πρόπτωσης του 
βλεννογόνου που καλύπτει τις αιμορροΐδες, με αποτέλεσμα λέκιασμα του εσώρουχου 
(soiling) ή κνησμό του δακτυλίου. Πόνος κατά την αφόδευση είναι περισσότερο υπαινι-
κτικός θρομβωμένων εξωτερικών αιμορροΐδων ή ραγάδος δακτυλίου. Η αιμορραγία των 
αιμορροΐδων σπάνια προκαλεί σιδηροπενική αναιμία και στην περίπτωση αυτή χρειάζεται 
πλήρης έλεγχος του πεπτικού σωλήνα, προς αποκλεισμό άλλων σοβαρών νόσων.

Διάγνωση
Η διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση των αιμορροΐδων συνιστά σημαντικό 

πρόβλημα της καθημέρα κλινικής πράξης των γενικών γιατρών, των γαστρεντερολόγων 
και των χειρουργών. Η διάγνωση συνήθως είναι απλή με την επισκόπηση του περινέου, 
τη δακτυλική εξέταση και την πρωκτοσκόπηση ή ορθοσιγμοειδοσκόπηση. Με τον τρόπο 
αυτό γίνεται η διαφορική διάγνωση των αιμορροΐδων από άλλες παθήσεις της ορθοπρω-

κτικής περιοχής, όπως όγκοι, πολύποδες, πυλαία και ακτινική κολοπάθεια, ιδιοπαθείς 
φλεγμονώδεις εντερικές νόσοι, αποστήματα, συρίγγια, ραγάδες, πρωκτικά κονδυλώματα, 
πρόπτωση του ορθού και δερματικές πτυχές (skin tags). Βεβαίως ασθενείς με αίμα από 
το ορθό (ή θετική δοκιμασία κοπράνων), σιδηροπενική αναιμία και ασθενείς ηλικίας άνω 
των 50 ετών ή με θετικό ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό για πολύποδες ή καρκίνο του 
παχέος εντέρου, πρέπει οπωσδήποτε να παραπέμπονται για κολονοσκόπηση, ανεξάρτητα 
από την ύπαρξη ή όχι αιμορροϊδοπάθειας.

Θεραπεία
Θεραπεία απαιτούν οι συμπτωματικές αιμορροΐδες, αν και ο εμπλουτισμός της δίαιτας 

με φυτικές ίνες συστήνεται γενικώς στους έχοντες αιμορροΐδες, όχι μόνο για την ύφεση, 
αλλά και για την πρόληψη των συμπτωμάτων. Τα επιστημονικά δεδομένα για τη λήψη 
πρόσθετων μέτρων που έχουν σχέση με αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως βελτίωση της 
υγιεινής του δακτυλίου, χλιαρά εδρόλουτρα, άσκηση, αυξημένη πρόσληψη υγρών, 
αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας και αποφυγή της πίεσης κατά την αφόδευση, δεν είναι 
ιδιαίτερα ισχυρά ή και ελλείπουν, όμως είθισται τα μέτρα αυτά να συστήνονται για την 
πρόληψη και θεραπεία των αιμορροΐδων, ακόμα και μετά την εφαρμογή ενδοσκοπικής 
ή χειρουργικής θεραπείας. 
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Εικόνα 1. Η ανατομία της ορθοπρωκτικής περιοχής σε οβελιαία διατομή. Απο το Sleisinger and 
Fortran’s Gastroenterology and He patology.

Σχήμα 1. Θεραπευτικός αλγόριθμος για την αντιμετώπιση αιμορροϊδοπάθειας, όπως προτείνεται 
από τους Chong et al.

Θεραπευτικός Αλγόριθμος Αιμορροΐδων

Συμπτωματικές αιμορροΐδες

Ιστορικό, επισκόπηση,
δακτυλική πρωκτοσκόπηση

1ου και 
2ου βαθμού

Δίαιτα, άσκηση, 
συντηρητικά μέτρα. 
Σκληροθεραπεία, 

φωτοπηξία ή ενδοσκοπι-
κή απολίνωση

Υποτροπιάζοντα 
συμπτώματα

Αναθεώρηση διάγνωσης, 
έλεγχος για άλλη, 
συνυπάρχουσα 

παθολογία

3ου βαθμού

Ενδοσκοπική 
απολίνωση

Χειρουργική αιμορροϊδε-
κτομή ή αιμορροϊδοπηξία, 

εφόσον οι αιμορροΐδες είναι 
κυκλοτερείς ή συνοδεύονται 

από πρόπτωση ορθού

Βραχεία νοσηλεία, 
υπακτικά, ΜΣΑΦ, μετρο-

νιδαζόλη, Rectogesic

4ου βαθμού/
οξεία

Ειδικές 
καταστάσεις

Αποκλεισμός κακοήθειας 
με ορθοσκόπηση - 
κολονοσκόπηση

Νόσος Crohn’s 
(μινιμαλιστική προσέγγιση, 

μόνο ενδοσκοπικές 
μέθοδοι με επαρκή 
αντιβιοτική κάλυψη)

Κύηση (διαιτητικές οδηγίες, 
θεραπεία δυσκοιλιότητας, 

τοπική ενδοσκοπική θεραπεία. 
Χειρουργική θεραπεία στο

2ο τρίμηνο ή μετά τον τοκετό)

Ανοσοκατασταλμένος ασθενής 
(επαρκής αντιβιοτική κάλυψη, 

συντηρητική θεραπεία)

Ηβοορθικός μυς

Έσω 
αιμορροΐδικό 

πλέγμα

Έσω σφιγκτήρας 
του πρωκτού

Έξω σφιγκτήρας 
του πρωκτού

Στήλη του 
Morgagni

Οδοντωτή 
γραμμή

Πρωκτική κρύπτη

Πρωκτικός 
αδένας

Έξω αιμορροΐδικό
πλέγμα

Εξώδερμα
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Τα τοπικά ή συστηματικά φαρμακευτικά σκευάσματα που ευρέως χρησιμοποιούνται 
σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης για την αντιμετώπιση των αιμορροΐδων (τοπικά 
αναισθητικά, κορτικοστεροειδή, κερατολυτικά, προστατευτικές αλοιφές ή αντισηπτικά 
διαλύματα, αλλά και τα φλαβονοειδή από του στόματος), δεν έχουν αποδείξει τη δράση 
τους στη θεραπεία της αιμορροϊδικής νόσου και δε συνιστώνται με την ένδειξη αυτή από 
τους διεθνείς οργανισμούς (FDA). 

Κάποια ενθαρρυντικά δεδομένα αναφέρονται μόνο για τα νιτρώδη όταν αυτά εφαρμόζονται 
τοπικά σε συμπτωματικές αιμορροΐδες που δεν αιμορραγούν ενεργά. Επίσης, συμβάλλουν 
στη μείωση του μετεγχειρητικού άλγους, μετά από αιμορροϊδεκτομή.

1. Ενδοσκοπική Θεραπεία Αιμορροΐδων
Αν και η ενδοσκοπική θεραπεία των αιμορροΐδων εφαρμόζεται εδώ και 50 περίπου 

χρόνια (από τα τέλη της δεκαετίας του ’50) με τη σκληροθεραπεία ή την ελαστική περί-
δεση των αιμορροΐδων (rubber band ligation) μέσω των συμβατικών πρωκτοσκοπίων, 
ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των γαστρεντερολόγων έχει αρχίσει να γίνεται μόνο κατά 
την τελευταία δεκαετία, όταν για την ενδοσκοπική απολίνωση των αιμορροΐδων χρησι-
μοποιήθηκαν τα εύκαμπτα βίντεο-ενδοσκόπια κατ’ αναλογίαν με την ενδοσκοπική απο-
λίνωση των οισοφαγικών κιρσών. Σήμερα διαθέτουμε ποικιλία ενδοσκοπικών μεθόδων 
θεραπευτικής αντιμετώπισης των αιμορροΐδων, οι οποίες μπορούν να εφαρμοσθούν σε 
επίπεδο εξωτερικού ενδοσκοπικού ιατρείου (outpatient clinic) (πίνακας 1). Αυτές είναι: 
η σκληροθεραπεία, η ελαστική περίδεση, η ενδοσκοπική απολίνωση, η θερμοπηξία με 
τη χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας (infrared coagulation), η ηλεκτροπηξία με τη χρήση 
μονοπολικής ή διπολικής διαθερμίας (bipolar or heater probe coagulation), η εφαρμογή 
ραδιοσυχνοτήτων (radiofrequency ablation), η κρυοθεραπεία (που μάλλον έχει εγκα-
ταλειφθεί λόγω συχνών και σχετικώς σοβαρών παρενεργειών) και η κατευθυνόμενη με 
Doppler - υπερηχογράφημα απολίνωση της αιμορροϊδικής αρτηρίας (DGHAL).

Η ενδοσκοπική θεραπεία εφαρμόζεται σε ασθενείς με συμπτωματικές αιμορροΐδες 1ου, 
2ου και 3ου βαθμού κατά Golligher, που δεν ανταποκρίνονται στη συνήθη συντηρητική 
ή φαρμακευτική αντιμετώπιση. Η επιλογή της ενδοσκοπικής μεθόδου εξαρτάται βεβαίως 
από το βαθμό της αιμορροϊδοπάθειας κατά Golligher, από την παρουσία ή όχι εξωτερικών 
αιμορροΐδων, την υφιστάμενη τεχνολογική υποδομή, αλλά κυρίως από την προτίμηση, 
εκπαίδευση και εμπειρία του ενδοσκόπου σε μία συγκεκριμένη ενδοσκοπική τεχνική. 
Επίσης μπορεί να εφαρμοσθεί σε ασθενείς με 4ου βαθμού αιμορροΐδες που εμφανίζουν 
ισχυρή αντένδειξη για την εφαρμογή χειρουργικής θεραπείας.

Ενδοσκοπική απολίνωση αιμορροΐδων
Η ενδοσκοπική απολίνωση των αιμορροΐδων με τη χρήση εύκαμπτων βίντεο-ενδοσκοπίων 

πλεονεκτεί έναντι της παραδοσιακής ελαστικής περίδεσης με τη χρήση συμβατικού 
πρωκτοσκοπίου, διότι: α) επιτρέπει καλύτερη απεικόνιση της ορθοπρωκτικής περιοχής, 
β) αυξάνει το οπτικό πεδίο, γ) παρέχει μεγαλύτερη δυνατότητα χειρισμού ακόμη και σε 
παλίνδρομη θέση (retroflexed position) του οργάνου, δ) παρέχει τη δυνατότητα φω-
τογραφικής πιστοποίησης της επέμβασης (photographic documentation), ε) επιτρέπει 
την εφαρμογή περισσότερων ελαστικών δακτυλίων ανά συνεδρία, με αποτέλεσμα την 
εκτεταμένη απολίνωση όχι μόνο των εσωτερικών αιμορροΐδων αλλά και του εγγύς των 
αιμορροΐδων βλεννογόνου του ορθού, γεγονός που φαίνεται ότι βελτιώνει την τελική 
έκβαση της θεραπείας (εικόνα 3), στ) επιτρέπει την εφαρμογή και πρόσθετων δακτυλίων 
σε επόμενες συνεδρίες, και ζ) μειώνει την πιθανότητα επιπλοκών.

Τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα συμφωνούν ότι πρόκειται για απλή, ασφαλή και 
αποτελεσματική ενδοσκοπική θεραπεία των συμπτωματικών εσωτερικών αιμορροΐδων. Τα 
αποτελέσματα των πρόσφατων μελετών είναι εξαιρετικά όσον αφορά στην αντιμετώπιση 
των αιμορροΐδων και της πρόπτωσης του πρωκτικού βλεννογόνου (εικόνα 4). Άριστα ή 
ικανοποιητικά αποτελέσματα διαπιστώνονται σε πάνω από 90-95% των ασθενών τον πρώτο 
μήνα μετά την εφαρμογή της μεθόδου, ενώ τα ποσοστά υποτροπής στο έτος κυμαίνονται 
από 2-9%. Η τεχνική θεωρείται τουλάχιστον το ίδιο ή περισσότερο αποτελεσματική από την 
παραδοσιακή ελαστική περίδεση των αιμορροΐδων μέσω των άκαμπτων πρωκτοσκοπίων, 
απαιτεί λιγότερες συνεδρίες θεραπείας, όμως συνοδεύεται από υψηλότερο κόστος. Φαίνεται 
ότι αυτή η τεχνική έχει καλύτερα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των αιμορροΐδων 3ου 
βαθμού, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται περισσότεροι από τρεις ελαστικοί δακτύλιοι 
ανά συνεδρία. Οι ενδείξεις εφαρμογής της μεθόδου συνοψίζονται στον πίνακα 2 και οι 

Εικόνα 2. Στη δεξιά πλευρά απεικονίζονται εξωτερικές 
και στην αριστερή εσωτερικές αιμορροϊδες.

Εικόνα 3. (Α)Τοποθέτηση τριών ελαστικών δα-
κτυλίων σε παλίνδρομη θέση του ενδοσκοπίου 
σε ασθενή με αιμορροϊδοπάθεια 2ου βαθμού. (Β) 
Τοποθέτηση ελαστικων δακτυλίων σε ευθεία θέση 
του ενδοσκοπίου. Απο το προσωπικό αρχείο του 
Σ.Δ. Γεωργόπουλου.

Εικόνα 4. Επιτυχής εξάλειψη αιμμοροιδικών όζων 1 μήνα μετά 
απο την ενδοσκοπική απολίνωση με ελαστικούς δακτύλιους.

Πίνακας 1: Ενδοσκοπικές μέθοδοι θεραπείας των 
αιμορροΐδων

Θεραπεία Ενδείξεις Επίπεδο 
  επιστημονικής τεκμηρίωσης

Σκληροθεραπεία 1ου και 2ου βαθμού 1
Ελαστική περίδεση 1ου, 2ου και 3ου βαιμού 1
Ενδοσκοπική απολίνωση 1ου, 2ου και 3ου βαθμού 2
Φωτοπηξία 1ου και 2ου βαθμού 2
Ηλεκτροπηξία 1ου και 2ου βαθμού 2
DGHAL 2ου και 3ου βαθμού 2
Εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων Σε πειραματικό στάδιο  
Κρυοθεραπεία Δεν έχει θέση  

Τροποπ. από Chong PS, Bartolo DCC. Gastroenterol Clin North Am 2008

Πίνακας 2: Ενδείξεις ενδοσκοπικής απολίνωσης

1.  Συμπτωματικές εσωτερικές αιμορροΐδες 1ου ή 2ου βαθμού που δεν ανταποκρίνονται στη 
συντηρητική θεραπεία

2.  Εσωτερικές αιμορροΐδες 3ου βαθμού που δε συνοδεύονται από αξιόλογες εξωτερικές αιμορροΐδες ή 
άλλη πρωκτική νόσο που χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση (π.χ. πρόπτωση του ορθού)

3.  Εσωτερικές αιμορροΐδες 4ου βαθμού σε ασθενείς που έχουν αντένδειξη χειρουργικής 
αντιμετώπισης

Πίνακας 3: Αντενδείξεις ενδοσκοπικής απολίνωσης

Ανοσοκαταστολή
Πρόπτωση του ορθού
ΙΦΕΝ
Ορθοπρωκτικός καρκίνος
Διαταραχές πήξεως, θρομβοκυτταροπενία
Λήψη αντιπηκτικών ή/και αντιαιμοπεταλιακών
Πυλαία υπέρταση
Εγκυμοσύνη ή αμέσως μετά τον τοκετό (σχετική αντένδειξη)

Πίνακας 4: 
Επιλοκές ενδοσκοπικής απολίνωσης

Πρωκταλγία (5-60%)
Αιμορραγία (5-20%)
Διαφυγή δακτυλίου/ων (band slippage)
Πρόπτωση ή θρόμβωση παρακείμενων αιμορροΐδων
Απόστημα (σπάνια)
Επίσχεση ούρων (σπάνια)
Νεκρωτική πυελική σήψη (σπάνια)
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αντενδείξεις στον πίνακα 3. Η μέθοδος είναι γενικώς καλά 
ανεκτή από τους ασθενείς, αν και οι περισσότεροι εμφανίζουν 
αίσθημα βάρους ή πληρότητος στο δακτύλιο τις πρώτες ώρες 
μετά την απολίνωση, λόγω της πρόπτωσης των απολινωθέ-
ντων όζων στον πρωκτικό σωλήνα. Μικρή απώλεια αίματος ή 
αιμοπηγμάτων μπορεί να παρατηρηθεί κατά την 3η-5η ημέρα, 
εξαιτίας της απόπτωσης του ισχαιμούντος αιμορροϊδικού ιστού. 
Απώτερη αιμορραγία μπορεί να παρουσιασθεί μέχρι και ένα 
μήνα μετά την απολίνωση (συνήθως εντός 15 ημερών) και 
συχνά προέρχεται από τις θέσεις των ατρακτοειδών ελκών 
που δημιουργούνται στο βλεννογόνο μετά την απόπτωση 
των απολινωθέντων αιμορροϊδικών όζων. Τέτοιες αιμορραγίες 
συμβαίνουν περίπου στο 15-20% των περιπτώσεων και στη 
μεγάλη πλειοψηφία τους είναι αυτοπεριοριζόμενες (πίνακας 
4). Σε σπάνιες περιπτώσεις απαιτούν μετάγγιση ή και ενδοσκο-
πική θεραπεία και αυτό συμβαίνει κατά κανόνα σε ασθενείς 
που κάνουν χρήση ασπιρίνης, ΜΣΑΦ ή άλλων αντιπηκτικών 
φαρμάκων. Πρωκταλγία εμφανίζεται σε περίπου 25% των 
ασθενών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις υφίεται με 
ήπια αναλγητικά (παρακεταμόλη) και χλιαρά εδρόλουτρα (sitz baths). Σπάνια μπορεί να 
συμβεί ισχυρό άλγος όταν ο ελαστικός δακτύλιος τοποθετηθεί λανθασμένα σε περιοχή 
που περιλαμβάνει την οδοντωτή γραμμή. Στις περιπτώσεις αυτές, ο πόνος εμφανίζεται 
σύντομα μετά την απολίνωση και θα πρέπει να γίνεται ενδοσκοπική αφαίρεση του ελα-
στικού δακτυλίου. Πολύ σπάνιες είναι οι σοβαρές επιπλοκές που έχουν περιγραφεί, όπως 
μαζική αιμορραγία, πυελική σήψη και θρόμβωση εξωτερικών αιμορροΐδων (χρειάζονται 
χειρουργική θεραπεία), επίσχεση ούρων ή ακράτεια κοπράνων.

Σε δική μας σειρά, 65 ασθενείς με συμπτωματική αιμορροϊδοπάθεια υπεβλήθησαν σε 
ενδοσκοπική απολίνωση, στο Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Ιατρικού Π. Φαλήρου, με 
τη χρήση εύκαμπτων ενδοσκοπίων Olympus Exera-I CV145 και Olympus Exera-II CV180 
και την εφαρμογή ελαστικών δακτυλίων Speed Band-7 της εταιρείας Boston Scientific. 
Εξήντα ένας ασθενείς (94%) παρουσίαζαν αιμορραγία από τις αιμορροΐδες (οι 18 ενεργό), 4 
ασθενείς (6%) προσήλθαν λόγω συμπτωμάτων που τους δημιουργούσε η πρόπτωση των 
αιμορροΐδων, ενώ 2 ασθενείς (3%) παρουσίασαν σιδηροπενική αναιμία με αρνητικό όλο το 
λοιπό κλινικο - εργαστηριακό έλεγχο. Στους περισσότερους ασθενείς (35) οι αιμορροΐδες 
ήταν 2ου βαθμού κατά Golligher (54%), 3ου βαθμού αιμορροΐδες είχαν 26 (40%) ασθενείς, 
ενώ από 2 (3%) είχαν 1ου και 4ου βαθμού αιμορροΐδες. Τοποθετήθηκαν συνολικά 296 
ελαστικοί δακτύλιοι στις 65 συνεδρίες (3-6 δακτύλιοι, μ.ο. 4,6 δακτύλιοι/συνεδρία). Σε 
δύο ασθενείς χρειάστηκε και δεύτερη συνεδρία μετά 1 μήνα για την πλήρη εξάλειψη 
των αιμορροΐδων. Σε 4 ευρείς αιμορροϊδικούς όζους τοποθετήθηκαν από 2 ελαστικοί 
δακτύλιοι. Στο 1/3 των περιπτώσεων οι ελαστικοί δακτύλιοι τοποθετήθηκαν με το όργανο 
σε ευθεία (anterograde) θέση ενώ στα 2/3 η εφαρμογή των ελαστικών δακτυλίων έγινε 
με το όργανο σε ανάστροφη (retroflexed) θέση. Άριστα αποτελέσματα (δηλαδή πλήρης 
εξάλειψη των εσωτερικών αιμορροΐδων) επετεύχθησαν σε 60 (92,3%) ασθενείς, 1 μήνα 
μετά την ενδοσκοπική θεραπεία, ενώ ικανοποιητικά ήταν τα αποτελέσματα (μείωση των 
αιμορροΐδων ≥ 1 βαθμό κατά Golligher) στους υπόλοιπους 5 (7,7%) ασθενείς. Μετά από 
παρακολούθηση 2-20 μηνών (μ.ο. 11,2 μήνες), μόνο ένας ασθενής (1,5%) με αιμορροΐδες 
3ου βαθμού, παρουσίασε υποτροπή της αιμορραγίας από αιμορροΐδες 2ου βαθμού, 12 
μήνες μετά την αρχική θεραπεία και αντιμετωπίσθηκε εκ νέου με ενδοσκοπική απολίνωση. 
Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς παρουσίασαν αίσθημα βάρους ή πληρότητος 
στον πρωκτό, τις πρώτες ώρες μετά την επέμβαση, όμως κλινικά σημαντική πρωκταλγία 
εμφάνισαν μόνο 4 ασθενείς (6,2%). Οι τρεις ανταποκρίθηκαν εντός 2-3 ημερών στη χο-
ρήγηση ήπιων αναλγητικών (παρακεταμόλης), ενώ ο τέταρτος χρειάστηκε παρέμβαση για 
την αφαίρεση ενός δακτυλίου που είχε τοποθετηθεί σε λάθος θέση (περιλάμβανε τμήμα 
της οδοντωτής γραμμής). Πέντε (7,7%) ασθενείς παρουσίασαν αιμορραγία μεταξύ 10ης 
και 21ης ημέρας μετά την ενδοσκοπική θεραπεία, η οποία οφειλόταν σε αιμορραγούντα 
έλκη πρωκτού που δημιουργήθηκαν μετά τη νέκρωση και απόπτωση των απολινωθέντων 
αιμορροϊδικών όζων. Στους 3 ασθενείς η απώλεια αίματος ήταν μικρή και αυτοπεριοριζόμενη 
ενώ οι άλλοι δύο χρειάσθηκαν νοσηλεία και ενδοσκοπική αιμόσταση. Μάλιστα, ο ένας 
εξ’αυτών που έλαβε πρώιμα αντιαιμοπεταλιακή αγωγή (Salospir και Plavix) χρειάστηκε και 
μετάγγιση. Διαφυγή (slippage) συνέβη κατά την τοποθέτηση 7 δακτυλίων σε 5 ασθενείς 
(2,3% επί του συνόλου των τοποθετηθέντων δακτυλίων), χωρίς προβλήματα, ενώ ένας 
ασθενής (1,5%) παρουσίασε ανάπτυξη εξωτερικής αιμορροΐδας η οποία και εμφάνισε 
ήπια αιμορραγία 1 μήνα μετά την ενδοσκοπική απολίνωση. Πολύ σοβαρές επιπλοκές 
δεν παρατηρήθηκαν στους ασθενείς μας και η θνησιμότητα ήταν μηδενική. Συνεπώς, 
τα πρώιμα αποτελέσματα της δικής μας σειράς (που αφορούν σε Ελληνικό πληθυσμό) 
επιβεβαιώνουν ότι η ενδοσκοπική απολίνωση συνιστά απλή, ασφαλή και αποτελεσματική 
μέθοδο αντιμετώπισης των συμπτωματικών αιμορροΐδων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν 

πρώτης γραμμής θεραπεία σε αιμορροΐδες 2ου και 3ου βαθμού με 
επιμένουσα και ενοχλητική για τον ασθενή συμπτωματολογία.

2. Χειρουργική Θεραπεία
Χειρουργική αντιμετώπιση απαιτείται σε ποσοστό <10% των 

ασθενών με αιμορροΐδες, όταν α) η συντηρητική και ενδοσκοπική 
θεραπεία αποτυγχάνει, β) σε ασθενείς με αιμορροϊδοπάθεια 4ου 
βαθμού και γ) σε ασθενείς με θρομβωμένες ή μεγάλες εξωτερικές 
αιμορροΐδες. Για τις αιμορροΐδες 3ου βαθμού προτιμότερη μέθοδος 
θεωρείται η αιμορροϊδοπηξία κατά Logo, ενώ για τις 4ου βαθμού 
και τις εξωτερικές αιμορροΐδες η κλειστή (κατά Ferguson) ή ανοικτή 
(κατά Milligan - Morgan) αιμορροϊδεκτομή. Οι χειρουργικές μέ-
θοδοι επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα πλήρους εξάλειψης 
των αιμορροΐδων, αλλά συνοδεύονται από σημαντικά υψηλότερα 
ποσοστά κάποτε σοβαρών επιπλοκών, όπως ακράτεια, στένωση, 
αιμορραγία, λοίμωξη, επίσχεση ούρων κ.ά. Πάντως, ελλείπουν 
προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες απευθείας σύγκρισης των 
ενδοσκοπικών με τις χειρουργικές μεθόδους θεραπείας των αι-
μορροΐδων.

Συνοψίζοντας, ένας πολυ χρήσιμος αλγόριθμος για τη θεραπεία των αιμορροίδων 
φαίνεται στο σχήμα 1.
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