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ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

• ∆ιόρθωση Κιρσοκήλης

• Αναστόµωση Σπερµατικού Πόρου

• Αναστόµωση Επιδιδυµίδας-
σπερµατικού Πόρου

• Τεχνικές Λήψης Σπέρµατος



Κιρσοκήλη (Απολίνωση έσω 
σπερµατικών φλεβών του όρχεως)

Τεχνική                                   Μετεγχ.Υδροκήλη              Υποτροπή

Οπισθοπεριτοναϊκή(Palomo) 6-10% 7-35%

� Λαπαροσκοπική 2-7% 0-9%

� Εμβολισμός                                           2-24% NR

� Βουβωνική (Ivanissevich) 0-37% 7-13,3%

� Mικροχειρουργική υποβουβωνική 0-1% 0-1.6%

• EAU Guidelines 2015
• Miyaoka & Esteves. Adv Urol 2012 



Μικροχειρουργική διόρθωση 
κιρσοκήλης
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Μικροχειρουργική διόρθωση 
κιρσοκήλης



AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

� Τα ποσοστά κύησης µετά απο διόρθωση κιρσοκήλης 20% -60% (Marmar
et al, 2007). 

� Τυχαιοποιηµένη µελέτη χειρουργική vs µη χειρουργική �κυήσεις 44% στον 1 
χρόνο για το Α group έναντι 10% στο control group (Abdel-Meguid, 2010) 

� 1500 µικροχειρουργικές κιρσοκήλες �43% κυήσεις στον 1 χρόνο (Goldstein 
and Tanrikut, 2006) και 69% στα 2 χρόνια µετα απο θεραπεία του 
γυναικείου παράγοντα

� Μικροχειρουργική κιρσοκηλεκτοµή επαναφέρει σπέρµατοζωάρια σε >60% 
αζωοσπερµικών ανδρών µε ψηλαφητή κιρσοκήλη (Matthews et al,1998; 
Kim et al, 1999; Pasqualotto et al, 2006; Lee et al, 2007;Ishikawa et al, 
2008).



AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

� Σε υπογόνιµους άνδρες µε χαµηλή Τεστο η µικροχειρουργική διόρθωση 
κιρσοκήλης επαναφέρει στο φυσιολογικό τα επίπεδα της τεστοστερόνης
(Su et al, 1995; Cayan et al, 1999; Younes, 2003; Rosoff et al, 2009).

82%



Μικροχειρουργική διόρθωση 
κιρσοκήλης σε Αζωοσπερµία



Μικροχειρουργική στην αποφρακτική 
αζωοσπερµία

επιδιδυµίδα

Σπερµατικός 
πόρος
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αναστόµωσης σπερµατικού πόρου
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Μικροχειρουργικές Τεχνικές 
αναστόµωσης σπερµατικού πόρου

Κλειδιά επιτυχίας
• Επιµελής προσέγγιση των 2 άκρων 

βλεννογόνου
• Στεγανή αναστόµωση
• Ελεύθερης τάσης
• Καλή αγγείωση
• Υγιείς ιστοί βλεννογόνου και µυϊκού
• Καλή ατραυµατική αναστοµωτική 

τεχνική

Οπτικό µικροσκόπιο -32χ , nylon #10-0, τεχνική 
2 στρωµάτων



Μικροχειρουργικές Τεχνικές 
αναστόµωσης σπερµατικού πόρου



Αποτελέσµατα

Συγγραφέας       n=             Τεχνική                Βατότητα      Κυήσεις



Προγνωστικοί 
παράγοντες για 
επιτυχή 
αναστόµωση 
σπερµατικού 
πόρου και 
επιδιδυµίδων

Προεγχειρητικά:
• Η περίοδος απόφραξης
• Η ύπαρξη κοκκιώµατος
• Υδροκήλη
∆ιεγχειρητικά:
• Εµπειρία χειρουργού
• Μορφή υγρού(µακρο)
• Εκτίµηση υγρού για 

σπερµατοζωάρια(µικρο)



Μικροχειρουργική ανακατασκευή σε απόφραξη 
επιδιδυµίδας

Τεχνικές: εγκολεασµού
Τελικο-τελική
πλαγιοτελική
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Μικροχειρουργική ανακατασκευή σε απόφραξη 
επιδιδυµίδας
Αποτελέσµατα

� Σε έµπειρα χέρια εµφάνιση σπέρµατος στο 50% - 85% ανδρών

� Συνιστάται η άµεση λήψη διεγχειρητικά και κατάψυξη του σπέρµατος

� Ποσοστά βατότητας αναστόµωσης(εγκολεασµού) >80% (Berger, 1998; 
Brandell,1999; Marmar, 2000). 

� Με πλάγιο τελική και τελικό-τελική βατότητα  70% και 43% αντίστοιχα

� Χρειάζεται ένα ελάχιστο διάστηµα 2 ετών για να εµφανισθούν 
σπερµατοζωάρια  στο σπέρµα (Schlegel and Goldstein, 1993; Pasqualotto et al, 

1999). 



Τεχνικές 
ανάκτησης 
σπέρµατος

� Αποφρακτική Αζωοσπερµία

� Μη αποφρακτική Aζωοσπερµία



Αποφρακτική Αζωοσπερµία
Τεχνικές ανάκτησης σπέρµατος

Τεχνική Ακρωνύµιο

Διαδερμική αναρρόφηση 

σπέρματος από την επιδιδυμίδα

Μικροχειρουργική αναρρόφηση 

σπέρματος από επιδιδυμίδα

Διαδερμική αναρρόφηση 

σπέρματος από τον όρχι

Υψηλά ποσοστά επιτυχίας εάν συνδυασθούν με IVF :Temple-Smith et al, 

1985; Silber et al, 1990; Schlegel et al, 1994;Craft et al, 1995; Sheynkin et 

al, 1998b; Janzen et al, 2000; Levineet al, 2003; Qiu et al, 2003; Anger et 

al, 2004



Αποφρακτική Αζωοσπερµία
Τεχνικές ανάκτησης σπέρµατος



Μη αποφρακτική αζωοσπερµία
Τεχνικές ανάκτησης σπέρµατος

� O πρωταρχικός στόχος είναι να διαφυλάξουµε το ανδρογονικό δυναµικό 
των όρχεων στους άνδρες 

� Σε άνδρες µε µικρούς όρχεις ή µονήρεις όρχεις είναι θεµελιώδους σηµασίας 
η µέγιστη διαφύλαξη του ορχικού ιστού για την απρόσκοπτη παραγωγή 
τεστοστερόνης από τα κύτταρα του Leydig 

� Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να καταστούν αυτοί οι 
άνδρες υποανδρογονικοί καταδικασµένοι σε θεραπεία υποκατάστασης µε 
τεστοστερόνη για το υπόλοιπο της ζωής τους. 



Μη αποφρακτική αζωοσπερµία

Βιοψίες όρχεως
∆ιαδερµικές Βιοψίες όρχεως



Μικροχειρουργική βιοψία-mTESE

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ

� ένας άνδρας έχει επαρκή επίπεδα τεστοστερόνης στο πλάσµα 

� είχε επίπεδα τεστοστερόνης διορθωµένα τουλάχιστον απο τετραµήνου και 
παραµένει αζωοσπερµικός



Μικροχειρουργική βιοψία-mTESE

� πολλές µελέτες έχουν δείξει ότι η microTESE έχει τα υψηλότερα ποσοστά 
ανάκτησης σπερµατοζωαρίων (σπερµατοζωάρια ανευρίσκονται σε 
περίπου 70% των λήψεων)  ενώ προκαλεί τα µικρότερα ποσοστά βλάβης 
στους όρχεις. 

� Αν όλα τα σπερµατοζωάρια από την πρώτη microTESE χρησιµοποιηθούν 
σε προσπάθειες εξωσωµατικής γονιµοποίησης, η επανάληψη της 
microTESE είναι δυνατή.

� Αν η πρώτη microTESE είναι ανεπιτυχής, οι πιθανότητες µιάς επόµενης 
επέµβασης οδηγεί σε ένα ποσοστό επιτυχίας µόνο 7-10%. 



Μικροχειρουργική βιοψία-mTESE

α β



Μικροχειρουργική βιοψία-mTESE

µε την βοήθεια του 
χειρουργικού 
µικροσκοπίου µε 
µεγέθυνση χ 30-
40, 
αναγνωρίζονται 
τα σπερµατικά 
σωληνάρια που 
περιέχουν 
σπερµατοζωάρια , 
έτσι η λήψη του 
ορχικού ιστού είναι 
υπερεκλεκτική. 



Μικροχειρουργική βιοψία-mTESE

� Στους άνδρες µε µη αποφρακτική αζωοσπερµία, δεν συνιστούµε 
παρακέντηση µε λεπτή βελόνα (FNA) ή βιοψία πριν την microTESE

� microTESE� σπερµατοζωάρια στο 70% των ανδρών που δεν είχαν 
υποβληθεί σε προηγούµενη βιοψία ,σε σύγκριση µε το 51% των ανδρών 
που είχαν υποβληθεί σε 1-2 βιοψίες και µε το 23% των ανδρών που είχαν 
υποβληθεί σε 3-4 



Μικροχειρουργική βιοψία-mTESE

� Τι καθορίζει την επιτυχία της Μικροχειρουργικής τεχνικής; 

� Επιδέξιο και µε προηγούµενη εµπειρία στην τεχνική αυτή χειρουργό 

� Εξαιρετικό εµβρυολόγο σε σύγχρονο και εξειδικευµένο εργαστήριο υποβοηθούµενης 
αναπαραγωγής παρόντα στο χώρο για άµεση ανάλυση των σπερµατικών σωληναρίων.

� Αν βρεθούν σπερµατοζωάρια κατά τη διάρκεια της microTESE, ,εξάγονται και 
καταψύχονται για µελλοντική αναπαραγωγική θεραπεία, όπως είναι η εξωσωµατική 
γονιµοποίηση (IVF) µε ενδοωαριακή έγχυση σπερµατοζωαρίου (ICSI)

� Τα υπάρχοντα στοιχεία δείχνουν ότι τα κατεψυγµένα σπερµατοζωάρια έχουν καλύτερα 
ποσοστά από ό, τι φρέσκο σπέρµα για in vitro γονιµοποίηση

Devroey P, Van Steirteghem A. A review of ten years experience of ICSI. Hum Reprod Update. 2004;10:19-28. 

Kupker W, Schlegel PN, Al-Hasani S, et al. Use of frozen-thawed testicular sperm for intracytoplasmic sperm injection. Fertil Steril. 2000;73:453-458. 

Oates RD, Mulhall J, Burgess C, Cunningham D, Carson R. Fertilization and pregnancy using intentionally cryopreserved testicular tissue as the sperm 

source for intracytoplasmic sperm injection in 10 men with non-obstructive azoospermia. Hum Reprod. 1997;12:734-739.



Μικροχειρουργική βιοψία-mTESE





Μη αποφρακτική αζωοσπερµία

Τεχνική Ακρωνύµιο Επιτυχία

Διαδερμική

αναρρόφηση 

σπέρματος από τον 

όρχι

Βιοψίες όρχεως

Μικροχειρουργική 

βιοψία όρχεως 56-70%



Συµπεράσµατα

� Η µικροχειρουργική κιρσοκήλη έχει τα µικρότερα ποσοστά επιπλοκών και τα 
µεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας(υποτροπή-κυήσεις)

� Η διόρθωση της µπορεί να επαναφέρει σε υποορµονικούς άνδρες την 
Τεστοστερόνη σε φυσιολογικά επίπεδα

� Μικροχειρουργικές τεχνικές αναστόµωσης είναι πολύπλοκες τεχνικές που 
χρειάζονται έµπειρους χειρουργούς και πρέπει να εκτελούνται µόνον όταν 
σε πρώτο χρόνο οι άνδρες αρνούνται άλλες τεχνικές ανάκτησης 
σπέρµατος

� Η µικροχειρουργική βιοψία είναι αυτή µε τα υψηλότερα ποσοστά 
ανάκτησης σπέρµατος και κυήσεων ιδίως εάν συνδυασθεί µε 
υποβοηθούµενη αναπαραγωγή



Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή σας


