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Επιδιδυµίτιδα/Ορχίτιδα 
Γενικά 

Η επιδιδυμίτιδα είναι φλεγμονή της 
επιδιδυμίδας του σπειροειδή σωλήνα που 
συλλέγει τα σπερματοζωάρια από τον όρχι. 
Υπάρχουν δύο μορφές επιδυδιμίτιδας, η 
οξεία και η χρόνια. Η οξεία επιδιδυμίτιδα 
έρχεται ξαφνικά με σοβαρά συμπτώματα και 
υποχωρεί με τη θεραπεία. Η χρόνια 
επιδιδυμίτιδα είναι μια μακροχρόνια 
κατάσταση, συνήθως με σταδιακή εμφάνιση, 
για την οποία τα συμπτώματα μπορούν να 
βελτιωθούν με τη θεραπεία, αλλά σε μερικές 
περιπτώσεις δεν μπορούν να εξαλειφθούν 
πλήρως. Οι περισσότερες περιπτώσεις 
επιδιδυμίτιδας εμφανίζονται σε ενήλικες.


Ορχίτιδα είναι φλεγμονή του όρχεως. Είναι 
σχεδόν πάντα οξεία δηλαδή έρχεται ξαφνικά 
και υποχωρεί με τη θεραπεία.


Η χρόνια ορχίτιδα δεν είναι καλά 
καθορισμένη και θεωρείται μία από τις 
πολλές καταστάσεις που σχετίζονται με τον 
χρόνιο πόνο των όρχεων (ορχιαλγία).


Η επιδιδυμο-ορχίτιδα είναι η φλεγμονή τόσο 
της επιδιδυμίδας όσο και του όρχεως.
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Αιτιολογία 

Η οξεία επιδιδυμίτιδα συνήθως προκαλείται από βακτηριακή λοίμωξη. Σε παιδιά που δεν έχουν 
φτάσει στην εφηβεία, η λοίμωξη συνήθως ξεκινά από την ουροδόχο κύστη ή τους νεφρούς και 
στη συνέχεια εξαπλώνεται στον όρχι. Αυτό συσχετίζεται συχνά με μια γεννητική ανωμαλία που 
προδιαθέτει σε λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος. Σε σεξουαλικά ενεργούς άνδρες, η 
συνηθέστερη λοίμωξη που προκαλεί επιδιδυμίτιδα είναι μια σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένεια 
όπως η γονόρροια ή η μόλυνση από χλαμύδια. Αυτές οι λοιμώξεις ξεκινούν από την ουρήθρα, 
προκαλώντας ουρηθρίτιδα, η οποία μπορεί στη συνέχεια να εξαπλωθεί στον όρχι. Σε άνδρες 
ηλικίας άνω των 40 ετών, η συνηθέστερη αιτία είναι τα βακτήρια από το ουροποιητικό σύστημα. 
Άλλες αιτίες μπορεί να περιλαμβάνουν: αποφρακτική ούρηση λόγω υπερπλασίας προστάτου, 
στενώματα της ουρήθρας, βακτηριακή προστατίτιδα (μόλυνση του αδένα του προστάτη) ή 
πρόσφατος καθετηριασμό της ουρήθρας. Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, η αρχική 
μόλυνση μπορεί να μην προκαλέσει συμπτώματα και το πρώτο σημάδι ενός προβλήματος μπορεί 
να είναι η επιδιδυμίτιδα. Σε σπάνιες περιπτώσεις,  η βακτηριακή επιδιδυμίτιδα μπορεί να είναι 
αποτέλεσμα αιματογενούς εξάπλωσης μιας λοίμωξης από απομακρυσμένες εστίες όπως για 
παράδειγμα την φυματίωση.   Η επιδιδυμίτιδα οφείλεται ενίοτε σε αιτίες διαφορετικές από τη 
μόλυνση. Η χημική επιδιδυμίτιδα συμβαίνει όταν τα αποστειρωμένα ούρα ρέουν προς τα πίσω 
από την ουρήθρα στην επιδιδυμία. Τα ούρα προκαλούν φλεγμονή χωρίς μόλυνση. Το φάρμακο 
amiodarone μπορεί επίσης να προκαλέσει μη λοιμώδη επιδιδυμίτιδα και υπάρχουν και άλλες 
περιπτώσεις μη μολυσματικής επιδιδυμίτιδας χωρίς γνωστή αιτία.


Η χρόνια επιδιδυμίτιδα μπορεί να αναπτυχθεί μετά από αρκετά επεισόδια οξείας επιδιδυμίτιδας 
που δεν υποχωρούν αλλά μπορεί επίσης να συμβεί χωρίς συμπτωματικά επεισόδια οξείας 
επιδιδυμίτιδας ή προηγούμενης μόλυνσης, οπότε και η αιτία είναι άγνωστη.


Στις περισσότερες περιπτώσεις οξείας ορχίτιδας, ο όρχις είναι φλεγμένος εξαιτίας της 
εξάπλωσης μιας βακτηριακής λοίμωξης από την επιδιδυμίδα και ως εκ τούτου ο σωστός όρος 
είναι “επιδιδυμο-ορχίτίδα”. Αν και η ορχίτιδα χωρίς επιδιδυμίτιδα μπορεί να προκύψει από 
βακτηριακή λοίμωξη, η ορχίτιδα χωρίς επιδιδυμίτιδα συνήθως προκύπτει από λοίμωξη που 
σχετίζεται με τον ιό της παρωτίτιδας (ή άλλες μολύνσεις από ιούς) η οποία εμφανίζεται στο 
περίπου ένα τρίτο των ανδρών που εμφανίζουν παρωτίτιδα μετά την εφηβεία.


Η οξεία επιδιδυμο-ορχίτιδα είναι συνήθως μια πρωτογενής βακτηριακή ή σπάνια μολυσματική 
λοίμωξη της επιδιδυμίδας που έχει εξαπλωθεί στον όρχι για να εμπλέξει και τις δύο δομές. 
Σπάνια, μπορεί να ξεκινήσει στον όρχι και να εξαπλωθεί στην επιδιδυμίδα. Η ορχίτιδα λόγω 
παρωτίτιδας δεν εξαπλώνεται στην επιδιδυμία.


Συµπτώµατα 

Οξεία επιδιδυμίτιδα και οξεία επιδιδυμο-ορχίτιδα: Τα συμπτώματα εμφανίζονται όχι μόνο από την 
τοπική λοίμωξη, αλλά και από την αρχική πηγή της λοίμωξης. Τα συνηθισμένα συμπτώματα από 
την αρχική πηγή της λοίμωξης περιλαμβάνουν: αποβολή εκκρίματος από την ουρήθρα και πόνο  
ή φαγούρα στην περιοχή της ουρήθρας (από ουρηθρίτιδα), πυελικό άλγος και συχνουρία, 
επείγουσα (επιτακτική) και επώδυνη ούρηση (από μόλυνση της ουροδόχου κύστης, 
αποκαλούμενη κυστίτιδα). πυρετός, περιγεννητικός πόνος, συχνουρία, επείγουσα-επιτακτική 
ούρηση (από μόλυνση του προστάτη, που ονομάζεται προστατίτιδα), πυρετό και πόνο στην 
πλάτη (από λοίμωξη του νεφρού, που ονομάζεται πυελονεφρίτιδα). Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο 
πόνος στο όσχεο από την τοπική λοίμωξη είναι το μόνο αξιοπρόσεχτο σύμπτωμα. Ο πόνος 
αρχίζει στο πίσω μέρος ενός όρχεως αλλά μπορεί σύντομα να εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον όρχι, 
στο όσχεο και περιστασιακά στη βουβωνική χώρα. Ο πόνος μπορεί να συνοδεύεται από οίδημα, 
ευαισθησία, ερυθρότητα, σφριγηλότητα και αύξηση της θερμοκρασίας του δέρματος. Ολόκληρο 
το όσχεο μπορεί να διογκωθεί με υγρό (υδροκήλη). Εάν ο πόνος είναι αιφνίδιος και ιδιαίτερα οξύς 
απαιτείται διαφοροδιάγνωση από μια άλλη σοβαρή κατάσταση που ονομάζεται συστροφή 
όρχεως. Η συστροφή χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης. 
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Χρόνια επιδιδυμίτιδα: Ο πόνος είναι λιγότερο έντονος και περισσότερο εντοπισμένος από την 
οξεία επιδιδυμίτιδα. Οίδημα, ερυθρότητα και τοπική αύξηση της θερμοκρασίας δεν εμφανίζονται. 
Επιπρόσθετες εξετάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως και για την οξεία επιδιδυμίτιδα, 
αλλά απαιτούνται λιγότερο συχνά. Στην οξεία επιδιδυμίτιδα τα ούρα συνήθως εμφανίζουν 
μόλυνση ενώ στην χρόνια όχι. 


Θεραπεία 

Οξεία επιδιδυμίτιδα και οξεία επιδιδυμο-ορχίτιδα: Η θεραπεία σε περιπτώσεις που υπάρχει 
υποψία βακτηριακής λοίμωξης περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο εβδομάδες αντιβιοτικών. Οι 
περισσότερες περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με αντιβιοτικά από το στόμα ως 
εξωτερικοί ασθενείς όπως: δοξυκυκλίνη, αζιθρομυκίνη, οφλοξακίνη, σιπροφλοξασίνη, 
λεβοφλοξασίνη ή τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη. Η επιδιδυμίτιδα λόγω φυματίωσης 
αντιμετωπίζεται με αντι-φυματική θεραπεία, αν και πολλές περιπτώσεις απαιτείται χειρουργική 
αφαίρεση των όρχεων (η οποία περιλαμβάνει και την απομάκρυνση της επιδιδυμίδας). Οι 
περιπτώσεις σοβαρής λοίμωξης, με έντονο πόνο, έμετο, πολύ υψηλό πυρετό ή συνολική σοβαρή 
κατάστασηε, μπορεί να απαιτούν εισαγωγή στο νοσοκομείο.


Η γενική θεραπεία της επιδιδυμίτιδας περιλαμβάνει ανάπαυση για 1 έως 2 ημέρες σε συνδυασμό 
με ανύψωση του οσχέου. Αυτό βελτιώνει τη ροή του αίματος εκτός του όρχεως, γεγονός που 
προάγει ταχύτερη επούλωση και μειώνει το πρήξιμο και τη δυσφορία. Διακεκομμένη εφαρμογή 
πάγου μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη και, σε περιπτώσεις που οφείλονται σε λοίμωξη απαιτείται 
αυξημένη πρόσληψη υγρών. Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα όπως η ιβουπροφαίνη ή 
η ναπροξένη είναι χρήσιμα αφού όχι μόνο ανακουφίζουν τον πόνο αλλά και μειώνουν τη 
φλεγμονή που προκαλεί τον πόνο.


Χρόνια επιδιδυμίτιδα: Η πρωτοπαθής θεραπεία είναι με φάρμακα και άλλες θεραπείες που 
αποσκοπούν στη μείωση της δυσφορίας. Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα και η 
τοπική εφαρμογή της θερμότητας είναι οι βασικοί άξονες της θεραπείας. Εάν τα συμπτώματα 
επιμένουν, μπορεί να απαιτηθεί ειδική θεραπεία στοχευμένη στην διαχείριση του πόνου. Εάν όλα 
τα άλλα αποτύχουν, η επιδιδυμίδα μπορεί να απομακρυνθεί χειρουργικά (επιδιδυμεκτομή) 
αφήνοντας τον όρχι στην θέση του.


Συχνές Ερωτήσεις: 

Τι θα συμβεί αν τα οίδημα και ο πόνος δεν βελτιωθούν μετά τις πρώτες τρεις ημέρες των 
αντιβιοτικών; 

Οι περισσότερες περιπτώσεις οξείας επιδιδυμίτιδας ή επιδιδυμο-ορχίτιδας αντιμετωπίζονται 
καλά με αντιβιοτικά, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιηθεί διαφορετικό 
αντιβιοτικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται χειρουργική επέμβαση. Εάν έχει σχηματιστεί 
ένα απόστημα τα αντιβιοτικά ως μονοθεραπεία είναι σπάνια επαρκή και μπορεί να απαιτηθεί 
χειρουργική επέμβαση για την παροχετευση του αποστήματος ή την απομάκρυνση μέρους ή του 
συνόλου της επιδιδυμίδας και των όρχεων.


Άλλες επιπλοκές που μπορεί να απαιτήσουν χειρουργική επέμβαση είναι το έμφραγμα των 
όρχεων (θάνατος του όρχεως λόγω απόφραξης των αιμοφόρων αγγείων) και δερματικό συρίγγιο 
(λοίμωξη που συνεχίζει να διαρρέει από το δέρμα).
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Μπορώ να περάσω τη λοίμωξη στον σεξουαλικό σύντροφό μου; 

Εάν η οξεία επιδιδυμίτιδα είναι από μια σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένεια (συνήθως σε 
σεξουαλικά ενεργά άτομα κάτω των 40 ετών), τότε ο σεξουαλικός σας σύντροφος πρέπει να 
αντιμετωπιστεί επίσης καθώς η μόλυνση μπορεί να μεταφερθεί. Οι μικροοργανισμοί του 
ουροποιητικού συστήματος που προκαλούν άλλες περιπτώσεις επιδιδυμίτιδας ή επιδιδυμο-
ορχηστειών δεν μεταδίδονται σεξουαλικά. Σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται  θεραπεία της 
συντρόφου μιας που δεν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης.


Θα μειωθεί η ικανότητα τεκνοποίησης; 

Σε ορισμένες περιπτώσεις η ατροφία που σχετίζεται με την ορχίτιδα λόγω παρωτίτιδας και τη 
φυματιώδη επιδιδυμίτιδα σχετίζεται με μειωμένη παραγωγή σπέρματος στον προσβεβλημένο 
όρχι. Σε σπάνιες περιπτώσεις, μετά από ένα επεισόδιο οξείας επιδιδυμίτιδας ή επιδιδυμο-
ορχίτιδας μπορεί να υπάρξει εμπλοκή της επιδιδυμίδας, η οποία οδηγεί σε μείωση της εξόδου 
του σπέρματος απο τον όρχι. Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, αν ο άλλος όρχις δεν 
επηρεάζεται, τότε οι περισσότεροι άνδρες είναι ικανοί να γονιμοποιήσουν κανονικά.


Θα επηρεαστεί η παραγωγή ορμονών από τους όρχεις; 

Η ικανότητα του προσβεβλημένου όρχεως να παράγει τεστοστερόνη χάνεται σε μερικούς άνδρες 
με ατροφία που σχετίζεται με παρωτίτιδα ορχίτιδα και φυματιώδη επιδιδυμίτιδα. Η σπάνια 
απόφραξη που εμφανίζεται μετά από οξεία επιδιδυμίτιδα ή επιδιδυμο-ορχηστία δεν επηρεάζει 
την παραγωγή ορμονών.


Οι επιδημιδικές ή ορχικές λοιμώξεις οδηγούν σε καρκίνο; 

Δεν υπάρχει συσχέτιση αυτών των λοιμώξεων με τον καρκίνο.
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