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ΟΡΘΟΠΡΩΚΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

• Soranus, 2ος αι. μ.Χ: περιγραφή και αντιμετώπιση 
κεκαλυμμένου πρωκτού 

• Πέτρος ο Αιγινήτης, 7ος αι. μ.Χ : περιγραφή και 
αντιμετώπιση κεκαλυμμένου πρωκτού 

• Galen, 1576: περιγραφή σφικτήρων, ανελκτήρων μυών 
και κόκκυγα 

• Cook, 1676: περιγραφή και αντιμετώπιση ατρησίας 
ορθού και επισήμανση της σημαντικότητας της 
διατήρησης του σφικτήρα 

• Littre, 1710 Duret, 1793: βουβωνική σιγμοειδοστομία 

Holschneider & Hutson, Anorectal Malformations in Children, Springer, 2006 



ΟΡΘΟΠΡΩΚΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

• Bell, 1787: περιγραφή και αντιμετώπιση  ατρησίας με 
περινεϊκή προσπέλαση 

• McLeod, 1880: διαπεριτοναϊκή  και περινεϊκή  
προσπέλαση 

• Stephens, 1953: προσέγγιση δια της κοκκυγικής οδού, 
με έμφαση στη διατήρηση του ηβοορθικού μυός 

• Santulli 1970, Louw 1971: Λεπτομερής ταξινόμηση 
ορθοπρωκτικών ανωμαλιών 

Θ. Αϊβάζογλου. Χειρουργική αντιμετώπιση συριγγίου του ορθού με το 
ουροποιογεννητικό σύστημα στις συγγενείς ορθοπρωκτικές ανωμαλίες, Δ. Διατριβή 
ΕΚΠΑ 1995 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 

•  Stephens & Smith, 1984: Ταξινόμηση Wingspread 
•  De Vries & Peña, 1980 

 



ΟΡΘΟΠΡΩΚΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

 Inter. Conference for the Development of Standards for 
the Classification and Treatment of ARMs, 2005:  

Ταξινόμηση Krickenbeck 
 



ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 
• 1:5000 
• 1:2000 στην Ινδία 
• Ορθική ατρησία συχνότερα με σ. Down και σ. 

Cat Eye 
• 1% πιθανότητα σε επόμενη κύηση 
• 60% αγόρια, συνήθως υψηλές ατρησίες 
• 64% συνυπάρχουσες ανωμαλίες 

 



ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 
• 64% συνυπάρχουσες ανωμαλίες: 

–  9-20% καρδιαγγειακό (T. Fallot, VSD) 
– 10-25% γαστρεντερικό (ατρησία οισοφάγου, 

12/λου, μεγάκολο) 
–  5-40% σπονδυλικής στήλης με ανωμαλίες από το 

νωτιαίο σωλήνα (συριγγομυελία) 
–  21-61% ουρογεννητικό (ΚΟΠ, αγενεσία νεφρού, 

κρυψορχία, υποσπαδίας, δίκερος και δίδελφος 
μήτρα και ατρησία κόλπου) 
 • Cuschieri A, EUROCAT Working Group: Descriptive Epidemiology of Isolated Anal Anomalies: A 

Survey of 4.6 Million Birth in Europe. Am J Med Genet 2001 
• Cuschieri A, EUROCAT Working Group: Anorectal anomalies associated with or as part of other 
anomalies. Am J Med Genet 2002 



Berger, Göppl and Zachariou, Syndromology of anorectal malformations revisited; from patterns of associated 
malformations to the recognition of syndromes. World J Pediatr 2005 



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
• Άγνωστη, πολυπαραγοντική 
• Δύο εμβρυολογικές θεωρίες  

– Η κλασσική που αναφέρεται σε  ανώμαλη 
ανάπτυξη του ουροορθικού διαφράγματος και 
στα δύο φύλα.  

– Η πιο πρόσφατη υπόθεση που αποδίδει τις 
ορθοπρωκτικές ανωμαλίες σε ελλείμματα της 
ραχιαίας αμάρας και στην απουσία της οπίσθιας 
αμαρικής μεμβράνης στα πρώιμα της εμβρυϊκής 
ανάπτυξης (4η – 6η εβδομάδα). 

 
 



 

Louw, Malformations of the anus and rectum. S.A. Tydskrif Vir Geneeskunde,1959 

ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ 



ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ 



ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ 



ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ 



Embryologic basis of ARMs  

a) Evolution of the cloaca at day 32.  
b) (b, c) Subdivision of the cloaca and the beginning of formation of 

the perineum at day 36 (b) and day 56  
c) (c). 1 = allantois, 2 = cloacal membrane, 3 = cloaca, 4 = urorectal 

septum, 5 = Rathke fold, 6 = Tourneux fold, 7 = primitive 
urogenital sinus, 8 = anus, 9 = rectum, 10 = perineal area. 



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
Προγεννητικοί παράγοντες κινδύνου 
• Οικογενειακό ιστορικό 
• Πυρετός (>38ο C) 1ο 3μηνο κύησης 
• Έκθεση της μητέρας στο εργασιακό 

περιβάλλον σε βιομηχανικά 
καθαριστικά και διαλύτες 

• Γονίδια (8;) 
 
 
 

Research perspectives in the etiology of congenital anorectal malformations 
using data of the International Consortium on Anorectal Malformations: 
evidence for risk factors across different populations. Pediatr Surg Int (2010) 



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
Προγεννητικοί παράγοντες κινδύνου 
• Γονείς καπνιστές 
• Υπέρβαρη μητέρα 
• Παχύσαρκη μητέρα 
• Διαβητική μητέρα 

 
 
 Zwink et al. Parental risk factors and anorectal malformations: systematic 

review and meta-analysis. Orphanet Journal of Rare Diseases 2011 



ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΡΘΟΠΡΩΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ 



Wingspread Classification of anorectal malformations. (Modified from Raffensperger 
JG (ed). Swenson's Pediatric Surgery (5th ed). Norwalk CT: Appleton & Lange, 1990 



ΟΡΘΟΠΡΩΚΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΡΡΕΝΟΣ 
 Peňa classification (1995): 

•  Χαμηλές ανωμαλίες 
– Περινεϊκό συρίγγιο (έκτοπος 

πρωκτός) 
– Ορθοουρηθρικό συρίγγιο 

 

• Υψηλές ανωμαλίες 
– Ορθοπροστατικό συρίγγιο 
– Ορθοκυστικό συρίγγιο 
–  Ατρησία ορθού 

 
 



•  Χαμηλές ανωμαλίες 
– Περινεϊκό συρίγγιο 

(έκτοπος πρωκτός) 
 
 

• Υψηλές ανωμαλίες 
– Ορθοπροδομικό συρίγγιο 
– Ορθοκολπκό συρίγγιο 
– Ατρησία ορθού 
–  Παραμένουσα αμάρα 

(κλοάκη) 
 

ΟΡΘΟΠΡΩΚΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΡΡΕΝΟΣ 
 Peňa classification (1995): 



• 5% ατρησία ορθού χωρίς συρίγγιο (συνήθως σ. Down) 
• 1% αληθής ατρησία ορθού 

 

ΣΠΑΝΙΕΣ ΟΡΘΟΠΡΩΚΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ 
 Peňa classification (1995): 



Krickenbeck 2005 
Διεθνής ταξινόμηση 

ορθοπρωκτικών ανωμαλιών 
Διεθνής καταγραφή  των 

επεμβάσεων προς αξιολόγηση 



Possible locations of fistulas in males with ARMs according 
to the Krickenbeck classification. (a) Low-type ARMs have an 
external anocutaneous opening in the scrotum (1) or 
perineum (2, 3). (b) Intermediate- and high-type ARMs extend 
anteriorly to the base of the penis (1), the bulbar (2) or 
prostatic (3) urethra, or the urinary bladder (4).  



Possible locations of fistulas in females with ARMs according to 
the Krickenbeck classification. (a) Low-type ARMs have an 
external opening in the perineum (1) or vestibular area (2). (b) 
Cloacal anomaly is a complex anatomic disorder that manifests 
as a unique external perineal opening with a short (1) or long (2) 
common canal for the genital, urinary, and digestive systems. 
Isolated rectovaginal fistulas are extremely rare and are 
considered a variant of cloacal anomaly.  



Μεθοδολογία αξιολόγησης αποτελεσμάτων  
(ηλικία>3 ετών χωρίς θεραπεία) 



ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 





Έξω σφικτήρας μυς 

• Επιπολείς μυϊκές ίνες 
• Υποδόριες μυϊκές ίνες 
• Εν τω βάθη μυϊκές ίνες (συγχωνεύονται 

με το πρόσθιο τμήμα του ηβοορθικού 
μυός, λειτουργώντας σαν μία μονάδα) 



 



Ανελκτήρας μυς 

• Λαγονοκοκκυγικός μυς 
• Ηβοκοκκυγικός μυς 
• Ηβοορθικός ή ευθυηβικός μυς 







“Do not trust diagrams – trust the real thing” 
Peňa 1972 

 



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 
•  Κλινική εξέταση γλουτών, περινέου και έξω γεννητικών 

οργάνων 
• Ακτινογραφία πλάγια λεκάνης σε πρηνή θέση με 

κεκαμένα τα ισχία και σήμανση με ακτινοσκιερό 
αντικείμενο της αναμενόμενης θέσης του πρωκτού 
(μετά 24 ώρες) 



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 

•  Μακροσκοπική και Γενική εξέταση των ούρων 
για παρουσία μηκωνίου 

•  Έλεγχος για συνοδές ανωμαλίες  
–  Λεπτομερής κλινική εξέταση και τοποθέτηση 

ρινογαστρικού σωλήνα 
– Καρδιολογική εξέταση με US 
–  US σπονδυλικής στήλης και εγκεφάλου 
– MRI λεκάνης, ΣΣ και εγκεφάλου 
–  US ουροποιητικού (35-50% υδρόκολπος σε 

κλοάκη- πιθανή απόφραξη ουροποιητικού) 



Ορθοπρωκτική αγενεσία  



Ορθοπρωκτική αγενεσία - Συριγγομυελία  



Παραμένουσα αμάρα με υδρόκολπο 

Levitt & Peňa, Anorectal malformations, Orphanet J Rare Disease, 2007 



Algorithm for classifying ARMs on the basis of clinical and 
imaging findings in the first days of life according to the 

Krickenbeck classification 

 



• Περιφερικό 
κολόγραμμα από τη 
στομία για την 
ανάδειξη του συριγγίου 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 



  



The transverse pubococcygeal plane 
connects the upper border of the symphysis 
pubis (P) with the os coccyx (C) and is the 
most important reference in evaluation of 
the pelvic musculature.  
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