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OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO UROLOGY

Tο "INFO UROLOGY" έχει βασικό στόχο την ενημέρωση των ουρολόγων και των συναφών ιατρι-
κών ειδικοτήτων. H ύλη δημοσιεύεται με συντομία, σαφήνεια και ακρίβεια και καλύπτει τομείς και 
θεματολογία από όλο το φάσμα της ουρολογίας.
Tο INFO UROLOGY δέχεται για δημοσίευση: • Aνασκοπήσεις ουρολογικών ή ιατρικών θεμάτων, 
στις οποίες τονίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις (σε αυτή την ενότητα δημοσιεύονται όχι περισ-
σότερα από δύο ονόματα για την επιμέλεια). • Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέματα. • Θέ-
ματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην ουρολογία. • Eπίκαιρα ουρολογικά θέματα ή θέματα σχετιζόμε-
να με την ειδικότητα της ουρολογίας. • Kλινικοπαθολογικές συζητήσεις. • Aναφορά σε συνέδρια, επι-
στημονικές εκδηλώσεις που έγιναν, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών τους και με ιδι-
αίτερη έμφαση στις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις. • Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότη-
τα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών. • Eιδικά άρθρα. • Aνασκόπηση του διεθνή Iατρικού Tύπου. • Oυ-
ρολογία και Πληροφορική. • Eπιστολές προς τη σύνταξη. • Oυρολογία και Iστορία. • Bιβλιοπαρουσιά-
σεις, βιβλιοκρισίες. • Nέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα. • Eρωτήσεις αυτοελέγχου ουρολογικών γνώ-
σεων. • Παρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στην ουρολογία. • Eνημέρωση για τεχνικά θέματα που 
αφορούν στον τεχνικό εξοπλισμό του ουρολογικού ιατρείου ή των ενδοσκοπικών μονάδων. • Πρακτι-
κά ουρολογικά θέματα. • Γενικά ιατρικά θέματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ουρολογία. • Προαναγ-
γελίες επιστημονικών εκδηλώσεων. 
Eπίσης το INFO UROLOGY δέχεται για δημοσίευση χειρόγραφα που είναι σύντομες μεταφράσεις 
στα ελληνικά εργασιών που έχουν δημοσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιοδικά, με την προϋπόθεση να 
υπάρχει αναφορά στην πηγή και άδεια από το συγγραφέα.

Oδηγίες για τη σύνταξη χειρόγραφων σε H/Y προς αποστολή για το INFO UROLOGY 
•  Δύο αντίγραφα του χειρόγραφου, δακτυλογραφημένα ή εκτυπωμένα σε εκτυπωτή με διπλό διάστη-

μα, σε λευκό χαρτί διαστάσεων A4 (21 x 28 cm). 
•  Xρησιμοποιήστε ξεχωριστό φύλλο για καθένα από τα εξής τμήματα (που πρέπει να αποτελούν το 

χειρόγραφο): α) Σελίδα τίτλου [περιλαμβάνει τον τίτλο, στοιχεία των συγγραφέων [ονο ματεπώνυμο, 
ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail (αν υπάρχει)]. β) Kείμενο. γ) Bιβλιογραφία, εάν είναι 
απαραίτητη. δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα). ε) Yπότιτλοι των εικόνων.

•  Eικόνες - σχέδια, φωτογραφίες, slides. Tοποθετήστε αυτοκόλλητη επιγραφή στο πίσω μέρος τους με 
τα εξής στοιχεία: Όνομα συγγραφέα, αριθμός της εικόνας, βέλος που να δείχνει το πάνω μέρος της.

• Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή:
α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση 
(300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
kafkas@otenet.gr με την ένδειξη «Για την εφημερίδα "INFO UROLOGY"»

O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς και για την εγκυρότητα και 
τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επι-
φέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνε-
ται η έννοια του κειμένου.
Σημείωση: Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, πίνακες, φωτογραφίες, διαφάνειες ή 
δισκέτες δεν επιστρέφονται.
Παρακαλώ, αποστείλατε τα χειρόγραφα, δισκέτες και το λοιπό έντυπο υλικό προς δημοσίευση, στη 
διεύθυνση: ΠPOΣ: INFO UROLOGY Yπόψη κ. Maρία Γκελντή
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Απεικόνιση 
του καρκίνου 
του προστάτη: 

Τι νέο υπάρχει

Ο καρκίνος του προστάτη (ΚΠ) παραμένει ένας από τους συχνότερους 
καρκίνους του ανδρικού πληθυσμού και η επιτυχής απεικόνισή του 
παραμένει ένας από τους πιο δύσκολο να επιτευχθούν στόχους της 
ουρολογίας. Σύμφωνα και με τα λόγια ενός από τους πιο σημαντικούς 
άνδρες της ουρολογίας «Η εφεύρεση που θα έχει το μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στην ουρολογία θα είναι η ανάπτυξη μιας ακριβούς 
απεικονιστικής μεθόδου που θα ανευρίσκει τον καρκίνο μέσα στον 
προστάτη».1 Τα μέσα που έχουμε στην διάθεσή μας σήμερα για τη 
διάγνωση του ΚΠ (δακτυλική εξέταση, PSA και κατευθυνόμενες με 
υπέρηχο βιοψίες) έχουν αρκετούς περιορισμούς, μιας και με αυτά 
διαγιγνώσκονται μόλις το 20-50% των καρκίνων με αρκετά μεγάλα 
ποσοστά κλινικά μη σημαντικών όγκων.2,3 Αντίστοιχα, χαμηλά ποσοστά 
παρατηρούνται και στη σταδιοποίηση του ΚΠ με την υπολογιστική 
τομογραφία (ΥΤ) ή τη μαγνητική τομογραφία (ΜΤ) που δεν ξεπερνούν 
σε ευαισθησία το 30% στην ανεύρεση λεμφαδενικών μεταστάσεων.4 
Γίνεται λοιπόν αντιληπτή η μεγάλη ανάγκη για ανάπτυξη νεότερων, 
με μεγαλύτερη ακρίβεια, απεικονιστικών μεθόδων διάγνωσης και 
σταδιοποίησης του καρκίνου του προστάτη. Στο παρόν άρθρο 
επισκοπούμε τη βιβλιογραφία πάνω στις νεότερες αυτές μεθόδους και 
εξετάζουμε την αξία τους στην καθημερινή κλινική πράξη.

Υπερηχοτομογράφημα
Μέχρι σήμερα, η διενέργεια διορθικού υπερηχοτομογραφήματος και η 

κατευθυνόμενη βιοψία με τη βοήθειά του,είναι η πιο διαδεδομένη και απο-
τελεσματική μέθοδος αρχικής προσέγγισης του ΚΠ, παρότι έχει εξαιρετικά 
χαμηλές τιμές ευαισθησίας και ειδικότητας στην ανεύρεση του ΚΠ.5 Σε μια 
προσπάθεια βελτίωσης των ποσοστών διάγνωσης της εύκολης και σχετικά 
ανέξοδης αυτής μεθόδου, αναπτύχθηκαν κάποιες παραλλαγές της. Μια εξ’ 
αυτών είναι και το τρισδιάστατο υπερηχογράφημα. Η μέθοδος αυτή, που 
χρησιμοποιεί κατάλληλο λογισμικό ώστε να μετατρέπει τις εικόνες του υ-
περήχου σε τρισδιάστατο περιβάλλον, χαρακτηρίζεται από ικανοποιητικά 
αποτελέσματα σε σχετικά πρόσφατες μελέτες. Στη διάγνωση του ΚΠ ανα-
φέρονται ευαισθησία και ειδικότητα 85% και 41% αντίστοιχα, αλλά οι τι-
μές αυξάνονται σημαντικά στην ανεύρεση τοπικά προχωρημένης νόσου, ό-
που η ευαισθησία και η ειδικότητα φτάνει το 84% και το 96% αντίστοιχα.6,7 
Παρότι ο αριθμός των ασθενών δεν είναι μεγάλος για να εξαχθούν ασφα-
λή συμπεράσματα, η μέθοδος αυτή μπορεί να αποτελέσει μια εύκολη, χα-
μηλού κόστους μέθοδο για την ανεύρεση τοπικά προχωρημένης νόσου. 
Μια ακόμα μέθοδος με βάση το υπερηχοτομογράφημα μελετήθηκε από 
τους Braeckman J et al και τους Simmons LA et al. Η μέθοδος ονομάστηκε 
Histoscanning και περιλαμβάνει την ανάλυση των υπερηχοτομογραφικών 
δεδομένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (μέσω αλγορίθμων). 
Με την παραπάνω μέθοδο κατέστη δυνατή η ανεύρεση όγκων κάτω από 
0,5ml, ενώ η αρνητική προγνωστική αξία της προσέγγιζε το 100% με αντί-
στοιχα υψηλά ποσοστά στην ευαισθησία.8,9 Όπως είναι αναμενόμενο, μια 
τέτοια εργασία περιορίζεται από τον αναδρομικό χαρακτήρα της και τον α-
ριθμό των ασθενών που συμπεριέλαβε, ωστόσο τα αποτελέσματα φαίνο-
νται ελπιδοφόρα. Άλλες προσπάθειες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία 
είναι η χορήγηση PDE5 αναστολέα και η χρήση του Doppler Mode του υ-
περηχοτομογράφου, βασιζόμενες στο συμπέρασμα ότι ο καρκίνος εντός 
του προστάτη θα παρουσιάζει πλουσιότερη αιμάτωση, η οποία με τη φαρ-
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μακευτική χορήγηση PDE5 αναστολέα θα αυξηθεί περαιτέρω, αλλά και μια 
νέα μέθοδος ελαστογραφίας (Shear Wace Elastography), που παρότι μοιά-
ζουν ελπιδοφόρες χρειάζονται μεγάλες και καλά οργανωμένες μελέτες για 
να αποδείξουν την όποια αξία τους. Όσον αφορά τις κατευθυνόμενες με υ-
πέρηχο βιοψίες του προστάτη, αναφέρονται προσπάθειες βελτιστοποίησης 
της ήδη υπάρχουσας κλασικής λήψης 12 ιστοτεμαχίων με τη σύντηξη εικό-
νων μαγνητικής τομογραφίας και υπερήχου, ώστε να αναγνωριστούν ευκο-
λότερα περιοχές ύποπτες για κακοήθεια, αλλά και στόχευσης των περιοχών 
αυτών. Τα ποσοστά διάγνωσης ΚΠ με την τελευταία μέθοδο προσεγγίζουν 
το 72%, βελτιώνοντας αρκετά την κλασική.12,13

Πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη (mpMRI)
H mpMRI αποτελεί μια μετεξέλιξη της κλασικής μαγνητικής τομογραφίας και 

περιλαμβάνει τον συγκερασμό των αποτελεσμάτων 3 ή περισσοτέρων διαφο-
ρετικών μεθόδων μαγνητικής απεικόνισης σε ένα τελικό score (PI-RADS score). 
Οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές είναι η T2 υψηλής ανάλυσης (Τ2 weighted im-
ages T2WI), η Diffusion weighted Imaging (DWI), η MR spectroscopic imaging 
(MRSI) και η Dynamic MRI (DCE-MRI). Κάθε μια από αυτές έχει τα πλεονεκτή-
ματά της και τα μειονεκτήματά της, ωστόσο ο συνδυασμός αυτών αυξάνει την 
ευαισθησία και την ειδικότητα του τελικού αποτελέσματος.    

Η πρώτη και πιο ευρέως διαδομένη εκ των μεθόδων μαγνητικής απεικό-
νισης του προστάτη είναι η T2WI MRI. Η μέθοδος αυτή παρότι παρουσιάζει 
υψηλή ευαισθησία, από μόνη της δεν είναι ικανή να διαγνώσει ένα ΚΠ λόγω 
των αρκετών μειονεκτημάτων της. Καταρχάς παρουσιάζει χαμηλή ειδικότη-
τα, ενώ και η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη σε αυτή την ακολουθία 
μπορεί να παρουσιάσει παρόμοιες εικόνες με τον ΚΠ. Άλλο ένα μειονέκτη-
μα είναι ότι πιθανή αιμορραγία (όπως μετά την βιοψία προστάτη) μπορεί να 
μιμηθεί ΚΠ14, ενώ η απεικόνιση της κεντρικής ζώνης του προστάτη δεν είναι 
ιδιαίτερα ευκρινής. Συνίσταται δε να αποφεύγεται η MRI προστάτη με αυτή 
την ακολουθία για 4-6 εβδομάδες μετά την βιοψία και να προστίθενται στην 
παραπάνω και Τ1 ακολουθία, ώστε να αποκλείεται η αιμορραγία14. Η δεύ-
τερη σε σειρά μέθοδος μαγνητικής απεικόνισης του προστάτη είναι η DCE 
MRI η οποία είναι ανώτερη από την T2WI απεικόνιση, ωστόσο παρότι θέτει 
πιο ισχυρά την υποψία ΚΠ δεν είναι παθογνωμονική. Η μέθοδος αυτή πα-
ρότι μπορεί να θέσει την υποψία για ΚΠ ακόμα και σε όγκους <0,5 ml, η α-
ξία της αυξάνει όσο αυξάνει και το μέγεθος του όγκου.15 Σημαντικό μέρος 
της πολυπαραμετρικής MRI είναι και η DWI MRI. Η μέθοδος αυτή χρησιμο-
ποιεί apparent diffusion coefficient (ADC) χάρτες οι οποίοι δίνουν χαρακτη-
ριστικά χαμηλές τιμές στον ΚΠ. Η τιμές αυτές έχουν μάλιστα σχετιστεί με την 
επιθετικότητα του όγκου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εφόσον α-
ποφασιστεί ενεργός παρακολούθηση του ασθενούς.16 Ωστόσο, έχει ένα κύ-
ριο μειονέκτημα που είναι ο επηρεασμός από τα artifact κατά τη διενέργεια 
της MRI που μπορεί να επηρεάσει αρκετά την εκτίμηση των τελικών αποτε-
λεσμάτων. Τέλος, επικουρική μέθοδος σε μια mpMRI αποτελεί η MRSI η ο-
ποία αναγνωρίζει τα επίπεδα κιτρικού και χολίνης του υπό εξέταση ιστού και 
μέσω αυτού μπορεί να επιβεβαιώσει την ύπαρξη ή όχι καρκίνου εντός του 
προστάτη. Πιο συγκεκριμένα, ο ΚΠ παρουσιάζει χαμηλότερα επίπεδα κιτρι-
κού και υψηλότερα επίπεδα χολίνης σε σχέση με τον φυσιολογικό προστα-
τικό ιστό και πρόσφατες μελέτες συσχετίζουν τα παραπάνω αποτελέσματα 
με το GS και κατ’επέκταση την επιθετικότητα του όγκου.17 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της mpMRI γίνεται με βάση το Prostate 
Imaging Reporting and Data System (PI-RADS) score το οποίο και κρίθηκε 
η αξιοπιστία του σε πρόσφατες, μεγάλες μελέτες.18,19 Σύμφωνα με αυτό το 
score, οι ασθενείς με τιμές από 1-2 έχουν πολύ μικρή πιθανότητα να έχουν 
κλινικά σημαντικό καρκίνο του προστάτη, 4-5 οι πιθανότητες είναι αρκετά 
σημαντικές, με την τιμή 3 να αποτελεί την γκρίζα ζώνη. Ωστόσο, σημαντικό 
είναι να τονιστεί ότι λόγω ετερογένειας στην αναφορά των αποτελεσμάτων 
δεν μπορεί να δοθεί συγκεκριμένη οδηγία για τη χρήση αυτού στην καθη-
μερινή πράξη. Προσπάθειες, μάλιστα, έχουν γίνει να βελτιωθεί η αξία του 
παραπάνω score με την ανάπτυξη μιας δεύτερης εκδοχής αυτού20, η οποία 
όμως είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τη χρή-
ση της στην πράξη. Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η mpMRI έχει λάβει την 
θέση της στην καθημερινή πρακτική του ουρολόγου, αλλά προς το παρόν 
συστήνεται από τα guidelines της EAU μόνο πριν τη διενέργεια επαναληπτι-
κής βιοψίας επί αρνητικής πρώτης, αλλά και για την τοπική σταδιοποίηση σε 
high risk ασθενείς ή ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ΚΠ.21

PET Scan 
Η θέση του PET Scan στην ουρολογία, αλλά και στον καρκίνο του προστάτη, 

είναι ακόμα και σήμερα αρκετά περιορισμένη. Παρότι τα μέσα σταδιοποίησης 
που χρησιμοποιούμε σήμερα δεν προσφέρουν μεγάλη ευαισθησία και ειδι-
κότητα, αλλά και λόγω του κόστους του PET Scan, δεν κατέστη δυνατή η πε-

ραιτέρω διάδοση της μεθόδου αυτής στη διαγνωστική του καρκίνου του προ-
στάτη. Με την ανάπτυξη, ωστόσο, καινούριων ανιχνευτών (πιο ειδικών για τον 
ΚΠ) η κατάσταση αυτή μοιάζει να αλλάζει. Ένας αρκετά μελετημένος παράγο-
ντας στόχευσης είναι το prostate specific membrane antigen (PSMA) με βάση 
το οποίο δημιουργήθηκε το αντίστοιχο PSMA PET scan.  Κατά τη διενέργεια της 
παραπάνω μεθόδου, το πιο ευρέως μελετημένο  ραδιοισότοπο είναι το (68)
Ga το οποίο δεσμεύεται στο PSMA που εκφράζεται σε ποσοστό άνω του 90% 
των ΚΠ.22 Το επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό της μεθόδου αυτής είναι η ιδι-
αίτερα αυξημένη έκφραση σε προχωρημένη και μεταστατική νόσο23, καθώς 
και η βελτιωμένη ευαισθησία στην ανεύρεση μεταστατικής νόσου σε σχέση με 
την CT, MRI και το bone scan. Πρόσφατη μελέτη που παρότι συμπεριέλαβε 
μικρό αριθμό ασθενών, οι οποίοι θα υποβάλλονταν σε ακτινοθεραπεία λόγω 
αρχικής διάγνωσης ή λόγω υποτροπής, κατέληξε ότι στο 50% των ασθενών 
το PSMA PET Scan άλλαξε δραματικά τη θεραπευτική προσέγγιση τους.24 Τα 
παραπάνω ενθαρρυντικά αποτελέσματα από τις δύο αυτές διαγνωστικές με-
θόδους οδήγησαν τους Eiber και συνεργάτες να μελετήσουν τα αποτελέσμα-
τα από τον συνδυασμό mpMRI και PSMA Scan αυξάνοντας την διαγνωστική 
ευαισθησία και ειδικότητα τόσο για την ανεύρεση λεμφαδενικών, όσο και α-
πομακρυσμένων μεταστάσεων.25 Το PSMA PET scan αποτελεί μια πολλά υπο-
σχόμενη διαγνωστική μέθοδο που μέχρι στιγμής έχει εμφανίσει ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα, ωστόσο μέχρι να δημοσιευτούν μεγάλες μελέτες που να υπο-
στηρίζουν τα δεδομένα αυτά, θα παραμένει υπό διερεύνηση.21
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«Η ανακάλυψη που θα έχει το μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στον τομέα μας θα είναι 

η ανάπτυξη μιας ακριβούς μεθόδου 
απεικόνισης του όγκου μέσα στον 

προστάτη». Τα λόγια αυτά ανήκουν στον 
Patrick Walsh και αντικατοπτρίζουν ακριβώς 

τις καθημερινές ανάγκες του σύγχρονου 
ουρολόγου. Ο ουρολόγος στην καθημερινή 

του πράξη θα ήθελε ένα εύχρηστο εργαλείο, 
το οποίο με μικρή πιθανότητα λάθους, θα 
ανευρίσκει ένα πιθανό όγκο του προστάτη 

και που θα του επιτρέψει να προτείνει στον 
ασθενή του να υποβληθεί σε βιοψία. Η 

πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία 
προστάτη (mpMRI) αισιοδοξεί να καλύψει 
την παραπάνω ανάγκη. Μέχρι στιγμής, με 

βάση και τα guidelines της Ευρωπαϊκής 
Ουρολογικής Εταιρείας, η διενέργεια της 

συστήνεται σε ασθενείς που έχουν μια 
αρνητική βιοψία προστάτη και προτού 

υποβληθούν σε δεύτερη λόγω αυξανόμενου 
ή σταθερά υψηλού PSA. Ωστόσο, 

καινούρια δεδομένα υποστηρίζουν 
ότι η mpMRI έχει θέση στη διάγνωση του 

καρκίνου του προστάτη ακόμα 
και πριν την πρώτη βιοψία και μια μεγάλη 

μελέτη είναι και αυτή 
που παρουσιάζουμε στο παρόν άρθρο.

Η εργασία προέρχεται από το Τορίνο και 
βρίσκεται υπό δημοσίευση στο European 
Urology. Πρόκειται για μια τυφλή τυχαιο-

ποιημένη με ομάδα ελέγχου μελέτη (RCT) η οποία 
περιέλαβε 212 ασθενείς ηλικίας κάτω των 75 ε-
τών, με PSA κάτω ή ίσο με 15 ng/ml, αρνητική δα-
κτυλική εξέταση και οι οποίοι δεν είχαν υποβλη-
θεί στο παρελθόν σε βιοψία προστάτη ή mpMRI. 
Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 2 ομάδες: Η πρώτη ο-
μάδα περιελάμβανε ασθενείς που υπεβλήθησαν 
σε mpMRI, ενώ η δεύτερη ομάδα ασθενείς που 
χωρίς την διενέργεια mpMRI υπεβλήθησαν στην 
standard βιοψία προστάτου (12 ιστοτεμάχια). Η 
πρώτη ομάδα διαιρέθηκε περαιτέρω σε δύο υπο-
κατηγορίες: σε αυτούς που είχαν mpMRI ύποπτη 
για κακοήθεια και οι οποίοι υπεβλήθησαν σε κα-
τευθυνόμενη βιοψία προστάτη με τη χρήση συν-
δυασμού mpMRI/TRUS και σε αυτούς με αρνητι-

κή mpMRI οι οποίοι υπεβλήθησαν στην standard 
βιοψία. Οι δυο ομάδες καθώς και οι δύο υποομά-
δες της πρώτης ομάδας, συγκρίθηκαν ως προς τα 
ποσοστά ανεύρεσης καρκίνου του προστάτη (PCa) 
και κλινικά σημαντικά PCa (csPCa).

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης προσ-
δίδουν στην mpMRI μια μεγάλη στατιστικά διαφο-
ρά σε σχέση με τη μη διενέργειά της. Στην πρώτη 
ομάδα τα ποσοστά ανεύρεσης PCa και csPCa ήταν 
50,5% και 43,9%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά της 
δεύτερης ομάδας 29,5% και 18,1% (p <0.001). 
Ακόμα όμως και όταν η υποομάδα που υπεβλή-
θη σε κατευθυνόμενη βιοψία συγκρίθηκε με τις υ-
πόλοιπες, και πάλι ανευρέθη στατιστικά σημα-
ντική υπεροχή της κατευθυνόμενης με βοήθεια 
MRI/TRUS βιοψίας με ποσοστά ανεύρεσης PCa και 
csPCA που προσεγγίζουν τα 60,5% και 56,8%, έ-
ναντι 19,2% και 3,8%. Οι διαφορές είναι θεαματι-
κές. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε τα ποσοστά ανεύ-
ρεσης csPCA σε PI-RADS score ίσο ή μεγαλύτερο 
του 4 ήταν 75-81,3%, ενώ σε PI-RADS score 3 τα 
ποσοστά ήταν μόλις 12,5%, αποτέλεσμα που κα-
ταδεικνύει την αξία του score αυτού στην απόφα-
ση διενέργειας βιοψίας. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης φαίνο-
νται θεαματικά, ωστόσο στη βιβλιογραφία τίθενται 
αρκετές αντιρρήσεις στη χρήση της mpMRI στην κα-
θημερινή πράξη για την απόφαση ανάγκης διενέρ-
γειας πρώτης βιοψίας προστάτη, με την πρώτη να 
είναι το κόστος. Η απεικονιστική αυτή μέθοδος εί-
ναι αρκετά δαπανηρή, ωστόσο πρόσφατη μελέτη 
υπολόγισε ότι το κόστος της mpMRI είναι μικρότε-
ρο σε σύγκριση με το κόστος των βιοψιών προστάτη 
που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί1. Ακόμα, 
όμως, πιο σημαντικό είναι κατά πόσο μπορεί ο ου-
ρολόγος να στηριχθεί στα αποτελέσματα αυτής της 
μεθόδου και να μη διενεργήσει βιοψία προστάτη σε 
ασθενή που με βάση τα κλασικά κριτήρια η βιοψία 
είναι επιβεβλημένη. Η απάντηση σε αυτό το ερώτη-
μα διχάζει τη βιβλιογραφία. Η παρούσα μελέτη, κα-
θώς και αρκετές άλλες καλά οργανωμένες μελέτες, 
παρουσιάζουν εξαιρετικά αποτελέσματα για καρκί-
νους με Gleason Score ίσο ή μεγαλύτερο του 7.2,3,4 
Αντίθετα με τα παραπάνω στοιχεία πρόσφατες με-
τα-αναλύσεις καταλήγουν ότι η mpMRI είναι χρήσι-
μη αλλά όχι πριν την πρώτη βιοψία.5,6 Αντιστοίχως 
αμφιλεγόμενη είναι η υπεροχή των στοχευμένων 
βιοψιών έναντι των κλασσικών για την πρώτη βιο-
ψία, σύμφωνα με δύο πρόσφατες RCT7,8, ενώ αντί-
θετα η φαίνεται η αξία τους να αυξάνεται κατά  την 
διενέργεια επαναληπτικής βιοψίας5.     

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την ετερογέ-

νεια και την υποκειμενικότητα στην αναφορά του 
PI-RADS score αναγκάζει την EAU στα guidelines 
2016 να την προτείνει μόνο ως επικουρική για την 
λήψη απόφασης διενέργειας επαναληπτικής βιο-
ψίας. Ωστόσο, νέα δεδομένα συνεχώς δημοσιεύ-
ονται διευρύνοντας τον ρόλο της απεικονιστικής 
αυτής μεθόδου, όχι μόνο για την αρχική διάγνω-
ση, αλλά και για τη σταδιοποίηση τόσο της τοπι-
κής νόσου όσο και των λεμφαδενικών μεταστά-
σεων. Το αν θα επιτύχουν στο παραπάνω στόχο 
τους μένει να αποδειχτεί.     
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Η χρήση της πολυπαραμετρικής μαγνητικής 
τομογραφίας προστάτη ως διαγνωστικό εργαλείο: 

Αποτελέσματα από τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη σε ασθενείς 
με υποψία καρκίνου προστάτη χωρίς προηγούμενο ιστορικό βιοψιών
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Πολυπαραγοντική MRI, PcA3 
και PHI στην πρόβλεψη κλινικά 

σημαντικού παθολογικού 
καρκίνου προστάτη σε ασθενείς 

υπό ενεργό παρακολούθηση
PORPIGLIA F., DE LUcA S.,  

MANFREDI M. ET AL

Ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο απασχολεί τους 
ουρολόγους είναι το κατά πόσο είναι ασφαλές να 
προτείνουν στους ασθενείς τους με καρκίνο του 
προστάτη ενεργό παρακολούθηση. Σίγουρα μια 
μέθοδος που θα μπορούσε να εντοπίσει έναν κλι-
νικά σημαντικό καρκίνο του προστάτη ανάμεσα σε 
ασθενείς που έχουν τα κριτήρια για ενεργό παρα-
κολούθηση, θα ήταν παραπάνω από χρήσιμη. Η 
παραπάνω μελέτη παρακολούθησε αναδρομικά 
120 ασθενείς οι οποίοι είχαν τα κριτήρια για να τε-
θούν σε πρωτόκολλο ενεργούς παρακολούθησης 
και οι οποίοι τελικά υπεβλήθησαν σε ρομποτική ρι-
ζική προστατεκτομή. Οι ασθενείς αυτοί υπεβλήθη-
σαν σε πολυπαραμετρική MRI (mpMRI) 6-8 εβδο-
μάδες μετά τη βιοψία του προστάτη με 1,5 Τ μα-
γνητική τομογράφο. Θετικό για κλινικά σημαντικό 
καρκίνο του προστάτη θεωρήθηκε το PI-RADS α-
νώτερο του 3. Στα αποτελέσματα της μελέτης πα-
ρατηρήθηκε ότι η mpMRI αύξησε το ποσοστό α-
νεύρεσης κλινικά σημαντικού PCa κατά 7%, έχο-
ντας μάλιστα το μεγαλύτερο κέρδος σε σχέση με 
τις υπόλοιπες μεθόδους. Επίσης, η ευαισθησία 
61% και η αρνητική προγνωστική αξία 0,73 στον 
αποκλεισμό του κλινικά σημαντικού PCa σε αυ-
τούς τους ασθενείς είναι αρκετά ενθαρρυντικά. Οι 
συγγραφείς καταλήγουν ότι η mpMRI μπορεί να 
αποτελέσει αξιόπιστο βοήθημα ανεύρεσης κλινι-
κά σημαντικού καρκίνου του προστάτη σε ασθε-
νείς υπό ενεργό παρακολούθηση.

Τυφλή μελέτη για τη σύγκριση 
στοχευμένων βιοψιών μετά από 
MRI έναντι κλασικών βιοψιών με 
υπερηχογραφική καθοδήγηση 

ALbERTS A., ROObOL M.,  
bOKHORST L.

Με την ανάπτυξη της mpMRI και την ολοένα και 
μεγαλύτερη διάδοσή της ως διαγνωστικό εργα-
λείο για τον καρκίνο του προστάτη, φυσικώς τίθε-
ται και το ερώτημα αν και κατά πόσο οι στοχευμέ-
νες βιοψίες, από τις ύποπτες περιοχές που ανευ-
ρέθησαν κατά τη διενέργεια της mpMRI, υπερτε-
ρούν των κλασικών βιοψιών (12 ιστοτεμάχια) με 
υπερηχογραφική καθοδήγηση (TRUS biopsies). 
Σε αυτό το ερώτημα κλήθηκαν να απαντήσουν οι 
συγγραφείς της παραπάνω μελέτης. Ο απώτερος 
στόχος είναι να μειωθεί η ανάγκη για βιοψίες προ-
στάτη, καθώς και η υπερθεραπεία λόγω ανεύρε-

σης κλινικά ασήμαντων καρκίνων του προστάτη. 
Στην παραπάνω μελέτη συμμετείχαν 123 άνδρες 
μέσης ηλικίας 73 έτη και μέσου PSA 4.8 ng/ml με 
ένδειξη για διενέργεια βιοψίας προστάτη. Όλοι οι 
ασθενείς υπεβλήθησαν σε mpMRI και σε όσους 
το PI-RADS score (v2) ήταν μεγαλύτερο ή ίσο με 
3, υπεβλήθησαν σε στοχευμένες θεραπείες με τη 
βοήθεια σύντηξης MRI και TRUS (MRI/TRUS fusion) 
και στη συνέχεια σε κανονικές TRUS βιοψίες με 12 
ιστοτεμάχια. Τα αποτελέσματα χωρίστηκαν σε 2 
κατηγορίες, σε αυτά που προέρχονταν από ασθε-
νείς που υποβάλλονταν για πρώτη φορά σε βιο-
ψία προστάτη και σε αυτά από ασθενείς με ιστο-
ρικό προηγούμενης βιοψίας. Σύμφωνα με τα απο-
τελέσματα αυτά, οι στοχευμένες MRI/TRUS fusion 
βιοψίες θα μπορούσαν να μειώσουν κατά 12% τα 
ποσοστά βιοψιών, καθώς και κατά 18% τα ποσο-
στά διάγνωσης κλινικά ασήμαντων καρκίνων του 
προστάτη. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι σε ένα 
σύστημα το οποίο στοχεύει στην ανεύρεση μόνο 
των καρκίνων υψηλού grade, οι στοχευμένες θε-
ραπείες μπορεί να αποτελέσουν σημαντικό βοή-
θημα στην αποφυγή άχρηστων βιοψιών, ωστόσο 
ο αριθμός των ασθενών είναι μικρός ώστε να κα-
ταλήξουν σε σαφή συμπεράσματα.    

Ο 68Ga ανιχνευτής του PSMA 
αντιγόνου έχει υψηλά ποσοστά 

εντόπισης της υποτροπής 
του καρκίνου του προστάτη 
σε ασθενείς υποψήφιους για 

ακτινοθεραπεία διάσωσης 
VAN LEEUwEN P.J., EMMETT L.,  

HRUbY G. ET AL

Η χρήση του PET Scan και ειδικά ενός πιο στοχευ-
μένου υποτύπου του PSMA στον καρκίνο του προ-
στάτη απασχολεί όλο και περισσότερο την πρό-
σφατη βιβλιογραφία. Το PSMA (Prostate Specific 
Membrane Antigen) στοχεύει σε συγκεκριμένο α-
ντιγόνο το οποίο και ανευρίσκεται στα καρκινικά 
προστατικά κύτταρα και πολλοί διαφορετικοί ανι-
χνευτές βρίσκονται υπό διερεύνηση. 
Ένας από αυτούς είναι και το Gallium 68 το οποίο 
και έχει ερευνηθεί περισσότερο από όλους τους 
άλλους. Η παραπάνω μελέτη πραγματεύεται την 
αξία της συγκεκριμένης απεικονιστικής μεθόδου σε 
ασθενείς που παρουσιάζουν υποτροπή του καρ-

κίνου και είναι υποψήφιοι για ακτινοθεραπεία διά-
σωσης. Στη μελέτη αυτή συμπεριελήφθησαν 70 α-
σθενείς οι οποίοι παρουσίασαν βιοχημική υποτρο-
πή μετά ριζική προστατεκτομή και PSA <1 ng/ml. 
Από αυτούς, το 27% παρουσίασαν θετικό PSMA 
scan στην περιοχή της κοίτης του προστάτη, 14,3% 
στους πυελικούς λεμφαδένες και το 4,3% και στην 
κοίτη και στους λεμφαδένες. Το σημαντικό, ωστό-
σο, εύρημα είναι ότι στο 8,6% των ασθενών ανευ-
ρέθη μεταστατική εστία εκτός της πυέλου ανεξάρ-
τητα από την ύπαρξη υποτροπής στην περιοχή της 
κοίτης ή των πυελικών λεμφαδένων. 
Ουσιαστικά ένα 28,6% των ασθενών υπέστη μια 
μεγάλη μεταβολή στη θεραπευτική τους προσέγγι-
ση, ποσοστό διόλου ευκαταφρόνητο. Οι συγγρα-
φείς καταλήγουν ότι το (68)Ga PSMA scan μπορεί 
να επανασταδιοποιήσει του ασθενείς με αυξανό-
μενο PSA μετά ριζική προστατεκτομή, ακόμα και 
σε PSA κάτω του 0,5 ng/ml.   

PSMA PET Scan σε σύγκριση με 
το κλασικό σπινθηρογράφημα 
οστών στην ανεύρεση οστικών 
μεταστάσεων οφειλόμενων σε 

καρκίνο προστάτη 
EIbER M., PYKA T., OKAMOTO S.

Ένα ερώτημα που τίθεται συχνά σε high risk α-
σθενείς με αυξημένο PSA είναι κατά πόσο η στα-
διοποίηση του ασθενούς είναι ακριβής. Η συνή-
θης σταδιοποίηση γίνεται με τη διενέργεια CT ή 
MRI και σπινθηρογραφήματος οστών. Τα δεδο-
μένα στη βιβλιογραφία τείνουν να αλλάξουν τα 
παραπάνω standards αποδεικνύοντας ότι η ευαι-
σθησία και η ειδικότητα των συγκεκριμένων με-
θόδων στην ανεύρεση μεταστατικής νόσου δεν εί-
ναι ικανοποιητικές. Στη μελέτη που παρουσιάζου-
με συγκρίνεται το PSMA PET Scan με το κλασικό 
σπινθηρογράφημα οστών, όσο αν αφορά τα πο-
σοστά ανεύρεσης οστικών μεταστάσεων οφειλό-
μενων σε καρκίνο του προστάτη. Στην παρούσα 
μελέτη συμμετείχαν 29 ασθενείς με τοπικά προ-
χωρημένο PCa, 27 με βιοχημική υποτροπή και 
37 ασθενείς με ευνουχοάντοχο μεταστατικό καρ-
κίνο του προστάτη. Οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε 
(68)GA PSMA PET Scan και σπινθηρογράφημα ο-
στών με Tc 99m. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ση-
μαντική υπεροχή του PSMA με ευαισθησία, ει-
δικότητα και θετική προγνωστική αξία της τάξης 
του 98,4%, 100% και 98,9% σε σύγκριση με το 
σπινθηρογράφημα που τα αντίστοιχα ποσοστά ή-
ταν 89%, 100% και 92,5%. Επίσης, υποτροπές 
μικρού μεγέθους ήταν πιο εύκολα αναγνωρίσι-
μες με το PSMA σε σύγκριση με το σπινθηρογρά-
φημα οστών. Συμπερασματικά το PSMA υπερέχει 
στη διάγνωση μεταστατικής νόσου σε σχέση με το 
σπινθηρογράφημα και οι συγγραφείς προτείνουν 
να προτιμάται έναντι αυτού.  

Τι νέο υπάρχει στην απεικόνιση 
του καρκίνου του προστάτη

Επιστημονική Επιμέλεια: ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MD, MSc, PhD, FEbU Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Εξειδικευμένος στη Ρομποτική Ουρολογία

email: info@minu.gr
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Υπερηχογράφημα
• Gray Scale ή B-mode
• Ανάλυση εικόνας μέσω υπολογιστών 
• Ανάλυση δεδoμένων με στατιστικά προγράμματα
• Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα
• Υπερηχογράφημα Ροής
• Ενίσχυση σκιαγραφικού
• Ελαστογραφία 
• Πολυπαραμετρική Υπερηχογραφία 
• 3D υπέρηχος 

Gray Scale 
ή b mode

Ανάλυση Εικόνας με Υπολογιστές
(Computed-aided US image analysis)
•  Στατιστική Aνάλυση Yπερηχογραφικών 

Δεδομένων
• Prostate HistoScanning (PHS)

Ανάλυση Εικόνας με Υπολογιστές
(Computed-aided US image analysis)
Prostate HistoScanning (PHS)
• Ανεύρεση όγκων >0,5 ml
• 100% ευαισθησία 
• 82% ειδικότητα
• 100% NPV
Braeckman J BJU Int 2008, Simmons LA  et al BJU Int 2012

Ανάλυση Εικόνας με Υπολογιστές
(Computed-aided US image 
analysis)
•  Ανάλυση τεχνητών νευρωνικών δι-

κτύων 
•  Artificial neural network analysis 

ANNA Computerized Transrectal 
Ultrasound C-TRUS

•  Υποσχόμενη τεχνική

Υπερηχογράφημα Ροής
•  Δεν ανιχνεύει ροή σε αγγεία 

<0.1mm 
•  Μεγάλοι όγκοι / Υψηλού Grade
• PDE5 αναστολέα
•  CaP > τις τυχαίες βιοψίες

Morelli G et al J Urol 2011  

Καρκίνος του Προστάτη

Εξελίξεις στην Απεικόνιση
Α. Α. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ 

Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ, Noσοκομείο «Σισμανόγλειο»
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Ενίσχυση Σκιαγραφικού
 Contrast Enhanced Ultrasound CEUS
•  Ανιχνεύει την MVD 
•  Ενίονται iv ηχογενείς μικροφυσαλί-

δες γεμάτες με αέριο
•  Ανιχνεύει μικρά αγγεία

Ενίσχυση Σκιαγραφικού
 Contrast Enhanced Ultrasound CEUS
•  Ποσοτικοποιείται
• Ευαισθησία 70% 
• Ειδικότητα 74% 
• Μετα-ανάλυση

Li Acad Radiol 2013 

Ελαστογραφία Πραγματικού 
χρόνου
 Real Time Elastography RTE
•  Ο καρκίνος είναι σκληρότερος από 

τον φυσιολογικό ιστό
•  Ο ακτινολόγος μηχανικά «διεγείρει» 

τον προστάτη αδένα και απεικονίζει 
την αντίδραση χρησιμοποιώντας υπέ-
ρηχο πραγματικού χρόνου

Ελαστογραφία Έντασης
 Strain Elastography
•  Hχοβολέας TRUS 
• Μηχανικά ενεργοποιείται ο προστάτης 
• Ευαισθησία 72% 
• Ειδικότητα 76%
• Συνδυάζεται με την mpMRI 
• Ευαισθησία 77,8%
• Ειδικότητα 77,3% 
• Υποκειμενική εξέταση και εξαρτώμενη από τον ακτινολόγο

Brock J Urol 2013

Απεικόνιση με Ακουστική Ώθηση
 Acoustic Radiation force impulse imaging
•  Βραχείας διάρκειας (<1 millisecond) υψηλής έντασης εστιασμένοι υπέρη-

χοι (High Intensity Focused Ultrasound)
• Αναπτύσσεται δύναμη που μετακινεί τους ιστούς
• Η μετακίνηση μετράται με τον ηχοβολέα
• Πιο αντικειμενική εξέταση 
• Χαμηλής διείσδυσης - Δεν απεικονίζει πρόσθιους όγκους
• Χρήζει περαιτέρω μελέτης

Zhai Ultrasound Med Biol 2010 

Ελαστογραφία Κυμάτων Διάτμησης
 Shear wave elastography
•  Η δύναμη της ακουστικής ακτινοβολίας δημιουργεί κρουστικό κύμα ε-

ντός του προστάτη
• Η συσκευή μετρά την ταχύτητα του κρουστικού κύματος 
• Έχουμε ποσοτική απεικόνιση
• Δεν χρειάζεται μετακίνηση του ηχοβολέα
• Εξαρτάται από το cut-off των kPa (μέτρο της σκληρότητας) 
• Young model
• 37 kPa Ευαισθησία 96%, Ειδικότητα 96%  

• 35 kPa Ευαισθησία 96%, Ειδικότητα 85%  
• 50 kPa Ευαισθησία 81%, Ειδικότητα 69% 

Barr Ultrasound Q 2012
Correas Radiology 2015

Boehm  J Urol 2015
Ahmad Surg Endosc 2013

Πολυπαραμετρικό Υπερηχογράφημα 
 Ανεύρεση καρκίνου 
•  RTE και CEUS 59,4%

Aigner J Urol 2012
•  Grayscale, Doppler, CEUS 49%

Xie BJU Int 2012

3D Ultrasound
 Διάγνωση
• Ευαισθησία 85%, Ειδικότητα 41%

Sedelaar Urology 2001
Τοπικά Προχωρημένη CaP
• Ευαισθησία 84%, Ειδικότητα 96% 

Mitterberger M et al  BJU Int 2007

Ελαστογραφία Έντασης

A B

Τ2-weighted imaging 
(T2WI)

Εικόνες υψηλής ανάλυσης / εξαίρετη ανατομία

Περιφερική Ζώνη Ενδιάμεσης-Υψηλής Έντασης 
σήμα

Υδρική σύσταση

Καρκίνος Χαμηλής έντασης σήμα Κυτταρική Πυκνότητα

Ιδανικό • Εξωκαψική επέκταση 
• Διήθηση NVB
• SVI
• Γειτονικά όργανα 

Μειωμένη ακρίβεια Μεταβατική ζώνη 

Πρόσθια ζώνη

Το Τ2 σήμα είναι 
χαμηλότερο 
ΚΥΠ

Χαμηλή ειδικότητα και 
ευαισθησία 

Εντόπιση του καρκίνου Συνδυασμός με λειτουργικές 
δοκιμασίες 

Τ1-weighted imaging 
(T1WI)

ΔΔ μεταξύ όγκου και αιμορραγίας μετά τη βιοψία 
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Diffusion-weighted imaging (DWI)

Μετράει τη διάχυση των μορίων του νερού μέσα από τους ιστούς

CaP Μειωμένη διάχυση του 

νερού

Υψηλής περιεκτικότητας σε κύτταρα 

Χαρτογραφούνται Συντελεστές Διάχυσης

στον αδένα

ADC: Apparent diffusion coefficient

Η διάγνωση πρέπει να συνδυαστεί με T2WI

Η ευαισθησία και η 

ειδικότητα της 

DWI/T2WI

85-90% Σύγκριση με τα ευρήματα μετά RP

A B

Δ Ε

Dynamic Contrast Enhanced Imaging 

Τρέχει η ακολουθία Τ1 , γίνεται bolus ένεση iv γαδολινίου, ακολουθεί ταχεία 
ακολουθία εικόνων

CaP Aυξημένη αιματική ροή, νεοαγγείωση και τριχοειδική 
διαφυγή 

Ύποπτη περιοχή Απεικονίζεται στην 
μονάδα του χρόνου

Καμπύλη Αιμάτωσης/Χρόνου

Τρείς καμπύλες 

Τύπου 1: Φυσιολογικός προστατικός ιστός 

Τύπου 2: ΚΥΠ ή προστατίτιδα

Τύπου 3: Υψηλού βαθμού κακοήθειας καρκίνος 

Magnetic resonance spectroscopy

Λειτουργική 
τεχνική 

Εμμέσως μετράει επίπεδα μεταβολιτών στον προστάτη 
ανά την περιοχή ενδιαφέροντος

CaP Οι ενδοκυττάριες 
συγκεντρώσεις της 
χολίνης και της 
κρεατίνης αυξάνουν

Φορτίο του όγκου
Βαθμός κακοήθειας

CaP Οι ενδοκυττάριες
συγκεντρώσεις 
κιτρικών 
ελαττώνονται

Τεχνικά Πολύπλοκη / 
Χρονοβόρα 

ΔΕΝ γίνεται στην mpMRI

A B
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Τεχνικές Βιοψίας με MRI
Γνωστική TRUS- guided βιοψία (Cognitive) 

Ο ουρολόγος ανασκοπεί τις εικόνες της MRI, τις συσχετίζει με τις 
εικόνες TRUS που λαμβάνει σε αληθινό χρόνο και πραγματοποιεί “a 

free hand” TRUS guided βιοψία της ύποπτης στην MRI εικόνας  

Πλεονεκτήματα Απλή 

Μη ειδικός, φτηνός εξοπλισμός 

Χρησιμοποιεί την κλασική τεχνική βιοψίας

Μειονεκτήματα Ευρύ φάσμα λάθους 

Δεν υπάρχει εγγύηση οτι η βιοψία θα γίνει στην 
ύποπτη περιοχή της MRI

Τεχνικές Βιοψίας με MRI
MRI guided βιοψία σε πραγματικό χρόνο

[In-gantry (real time) MRI guided biopsy]

• Χρησιμοποιείται συσκευή βιοψίας συμβατή με MRI
• Ο ασθενής είναι με τοπική αναισθησία ± καταστολή 

• Λαμβάνονται επαναλαμβανόμενες Τ2-weighted εικόνες
• Ανευρίσκεται η φορά κατεύθυνσης της βελόνας και επικεντρώνεται στο κέντρο της 

βλάβης 
• Προωθείται η βελόνα βιοψίας και λαμβάνονται εικόνες επιβεβαιωτικές της λήψης από 

τη βλάβη

Πλεονεκτήματα Λήψη ιστού από τη βλάβη

Μειονεκτήματα Χρονοβόρα (1-2 ώρες)

Υψηλό κόστος

Εξαρτώμενη από το κέντρο (εάν έχει MRI)

Τεχνικές βιοψίας με MRI
Κατευθυνόμενη βιοψία με συγχώνευση των εικόνων TRUS και MRI

(MRI-TRUS guided biopsy)

• Είναι υβριδική τεχνική των δύο ανωτέρω
• Οι εικόνες από την MRI φορτώνονται σε μηχάνημα υπερήχου με ειδικό λογισμικό

• Λαμβάνονται εικόνες με τον υπέρηχο και το λογισμικό συγχωνεύει τις εικόνες της MRI
με τις εικόνες του US και συντάσσει το πρότυπο βιοψίας για να κατευθύνει τη βιοψία 

στην ύποπτη περιοχή

Πλεονεκτήματα Αρκετά ακριβής μέθοδος

Κόστος μεταξύ των δύο προηγούμενων τεχνικών

MRI/US fusion
•  Σε intermediate (20% vs 12,3%) 

και high risk (53,8 vs 29,9%) 
η διαφορά με την κλασική 12 
core biopsy 

•  Ποσοστά διάγνωσης που προ-
σεγγίζουν το 72%

Pinto PA et al J Urol 2011
Hadaschik BA et al J Urol 2011

Σύστημα PI-RADS v1 vs v2
(Prostate Imaging Reporting and Data System)
•  v1 T2w, DWI, DCE-MRI, spectroscopy
•  v2 T2w, DWI, (DCE-MRI very limited)
•  v2 Σε κάθε αλλοίωση αποδίδεται μεμονωμένος βαθμός 
•  v2 Δεν ασχολείται με την ανίχνευση υποτροπής μετά RT ή RP, πρόοδο 

της νόσου μετά από ενεργό παρακολούθηση ή με την ανίχνευση μετα-
στάσεων έξω από την πύελο 

Συνολικό σκόρ 
PI-RADS v2

Πιθανότητα ύπαρξης Κλινικά Σημαντικού Καρκίνου

1 Εξαιρετικά απίθανο
2 Απίθανο 
3 Οριακό 
4 Πιθανό
5 Εξαιρετικά πιθανό 

• Δίνεται σκορ 1-5 για κάθε παράμετρο στην περιοχή ενδιαφέροντος  
• Έως 4 ύποπτες αλλοιώσεις από τις κατηγορίες 3, 4 και 5 στην mpMRI

αναγνωρίζονται 
• Για κάθε αλλοίωση καθορίζεται η βλάβη δείκτης (κύρια βλάβη) με την 

υψηλότερη PI-RADS κατηγορία 
• Κατόπιν δίνεται ένα συνολικό σκόρ για την πιθανότητα ύπαρξης καρκίνου 

του προστάτη για κάθε περιοχή ενδιαφέροντος 
European Society of Urogenital Radiology American College of Radiology

AdMeTech foundation Weinreb Eur Urol 2016 Barentsz Eur Urol 2016

PI-RADS v2 1
 α β
 Περιφερική Ζώνη  Μεταβατική ζώνη

•  Η κύρια ακολουθία στην περιφερική ζώνη είναι η DWI 
•  Φυσιολογικό στην DWI, ADC map, T2wI 
•  Η κύρια ακολουθία στη μεταβατική ζώνη είναι η Tw2I 
•  Ομοιογενές ενδιάμεσο σήμα (φυσιολογικό) στην Tw2, καμία ανωμαλία 

DWI και ADC map 

PI-RADS v2 2
 α β
 Περιφερική Ζώνη  Μεταβατική ζώνη

• Η κύρια ακολουθία στην περιφερική ζώνη είναι η DWI 
•  Ισότονο σήμα στην DWI/ακαθόριστη ευθύγραμμη υπότονη αλλοίωση 

στο ADC map/υπότονο σήμα στην TW2I   
•  Η κύρια ακολουθία στη μεταβατική ζώνη είναι η Tw2I 
•  ΚΥΠ περίγραπτα υπότονα ή ετερογενή ένκαψα οζίδια στην Tw2, καμία α-

νωμαλία DWI και υπότονο σήμα στην ADC map 

PI-RADS v2 3
 α β
 Περιφερική Ζώνη  Μεταβατική ζώνη

• Η κύρια ακολουθία στην περιφερική ζώνη είναι η DWI 
•  Υπότονο/ήπια υπέρτονο σήμα στην DWI/εστιακή ήπια/ενδιάμεσα υπότονη 

ακαθόριστη αλλοίωση στο ADC map/ετερογενές σήμα στην TW2I   
•  Η κύρια ακολουθία στη μεταβατική ζώνη είναι ηTw2I 
•  Ετερογενές σήμα/θολά όρια Tw2, ήπια υπέρτονο σήμα στην DWI και ήπια 

υπότονο σήμα στην ADC map 
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PI-RADS v2 4
 α β
 Περιφερική Ζώνη  Μεταβατική ζώνη

• Η κύρια ακολουθία στην περιφερική ζώνη είναι η DWI 
•  Εστιακή έντονα υπέρτονη αλλοίωση στην DWI/εστιακή έντονα υπότονη αλ-

λοίωση <1.5 εκ στο ADC map/περίγραπτη ομοιογενής αλλοίωση στην TW2I   
•  Η κύρια ακολουθία στη μεταβατική ζώνη είναι η Tw2I 
•  Φακοειδής ή μη-περίγραπτη ομοιογενής, μέτρια υπότονη αλλοίωση <1.5 

εκ Tw2, έντονα υπέρτονο σήμα στην DWI και έντονα υπότονο σήμα στην 
ADC map 

PI-RADS v2 5
 α β
 Περιφερική Ζώνη  Μεταβατική ζώνη

• Η κύρια ακολουθία στην περιφερική ζώνη είναι η DWI 
•  Εστιακή έντονα υπέρτονη αλλοίωση στην DWI/εστιακή έντονα υπότονη αλ-

λοίωση >1.5 εκ στο ADC map/περίγραπτη ομοιογενής αλλοίωση στην TW2I 
Εξωπροστατική νόσος    

•  Η κύρια ακολουθία στη μεταβατική ζώνη είναι η Tw2I 
•  Φακοειδής ή μη-περίγραπτη ομοιογενής, μέτρια υπότονη αλλοίωση >1.5 εκ 

Tw2, έντονα υπέρτονο σήμα στην DWI και έντονα υπότονο σήμα στην ADC map  
Εξωπροστατική νόσος

Ο ακτινολόγος βλέπει στο μόνιτορ όλες τις αλληλουχίες

Πόρισμα

•  Κλινικά στοιχεία / Τεχνικές λεπτομέρειες / Ευρήματα / Συμπέρασμα / 
Ιστολογική

mpMRI και εντόπιση caP
•  Στο μέλλον μπορεί να είναι δεύτερης γραμ-

μής εργαλείο πληθυσμιακού ελέγχου για 
άνδρες με ήπια αύξηση του PSA και αρνη-
τική δακτυλική εξέταση 

•  Μέχρι τότε δεν μπορεί να αντικαταστήσει 
την TRUS βιοψία

Pedler AFP 2015
Thompson BJU Int 2013

mpMRI και Aρνητική bιοψία
•  Αποτελεί την καλύτερη ένδειξη για την MRI 
• 30% επίπτωση καρκίνου
• Αφορούν την πρόσθια ζώνη του αδένα
• MRI σε 8w μετά τη βιοψία 

Pedler AFP 2015
Thompson BJU Int 2013

Abd-Alazeez Urol Oncol 2014

mpMRI και Eπιλογή Θεραπείας
•  Aνίχνευση καρκίνων ≥Gleason score 7 
• Ευαισθησία 87-100% για Gleason 4
• Ειδικότητα <40%

Rais-Bahrami J Urol 2013  
Abd-Alazeez Urol Oncol 2014

Djavan J Urol 2001 Neto Magn Reson Imaging Clin 
N Am 2013 

Hambrock Radiology 2011
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Δ.Δ. χαμηλού σήματος στην T2-wI
• Καρκίνος προστάτη 
• Αιμορραγία 
• Προστατίτιδα 
• Ίνωση 
• Ατροφία 
• Ακτινοβολία 
• Ορμονοθεραπεία 

mpMRI και Ενεργός παρακολούθηση 
•  Η ικανότητα διάγνωσης ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου καρκίνων ΜΠΟΡΕΙ 

να βοηθήσει στην επιλογή ασθενών για ενεργό παρακολούθηση 
• ΜΠΟΡΕΙ να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση αυτών των ασθενών

 Rais-Bahrami J Urol 2013
Dickinson Urol Oncol 2013

mpMRI και Θεραπεία
•  Εξωκαψική νόσος 
•  ΜΠΟΡΕΙ να βοηθήσει στην απόφαση 

διατήρησης δεματίων 
•  Χαρτογράφηση στην RT
•  Απαραίτητη στην ΕΣΤΙΑΚΗ θεραπεία 

(Θεραπεία και παρακολούθηση) 
• MRI guided laser
•  Βοηθά στην ανεύρεση υποτροπής με-

τά από RP ή RT
Dickinson Urol Oncol 2013

Thompson BJU Int 2013
Donati Radiology 2013

mpMRI και Υποτροπή RP  

ΠΑΡΟΝ 
•  Η mpMRI δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη βιοψία προστάτη 
• Συνηγορεί στη διάγνωση
• Συνηγορεί στη σταδιοποίηση 
• Χρειάζεται έμπειρος ακτινολόγος
• Χρειάζεται ικανό μηχάνημα 
• Χρειάζεται σταθερό πρωτόκολλο 

Οστικές Μεταστάσεις  

Σπινθηρογράφημα οστών, SPEcT
•  Χρησιμοποιείται ραδιονουκλεοτίδιο που 

εκπέμπει γ-ακτινοβολία 
•  Το οποίο είναι συνδεδεμένο με μόριο (ι-

χνηθέτη) με ειδική συγκέντρωση στον ι-
στό στόχο 

•  Οστεοκλαστική δραστηριότητα
•  Methylene Diphosphonate 

Hydroxymethylene Diphosphonate 
• Η γ-κάμερα ανιχνεύει την γ-ακτινοβολία

Σπινθηρογράφημα οστών, SPEcT
•  Σπινθηρογράφημα 2D εικόνες
• SPECT 3D εικόνες (ανακατασκευή)
•  Η χρήση CT/MRI προσθέτει ανατομικές πληροφορίες στις λειτουργικές 

(SPECT/CT SPECT/MRI)

Σπινθηρογράφημα Οστών  
•  Χαμηλή ειδικότητα 
• Ευαισθησία 95% όταν PSA >20 ng/ml
• SPECT 

Σπινθηρογράφημα Οστών - Νέοι Ιχνηθέτες   

99mTcScan 99mTcScan
+ SPECT

18FÊ PET 18FÊ PET/CT

Ευαισθησία 57% 78% 100% 100%
Ειδικότητα 57% 67% 62% 100%

Even-Sapir JÊ Nucl MedÊ 2006

Ελαττώνουν τα ψευδώς θετικά ευρήματα 
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Εντόπιση Λεμφαδένων 
•  Μέση διάμετρος κακοήθων λεμ-

φαδένων σε CaP 7mm
• Ευαισθησία CT/MRI 42/39%
• Ειδικότητα CT/MRI 82/82%

Brighanti Eur Urol 2012

Εντόπιση Λεμφαδένων  
•  Μοριακή και λειτουργική απεικόνιση 
•  Άμεσες μέθοδοι χρησιμοποιούν αντιγόνα και αντισώματα των κυτταρικών 

μεμβρανών
•  Έμμεσες μέθοδοι ανιχνεύουν την πορεία της λέμφου ή καθορίζουν την ύ-

παρξη νανο-μορίων σε μακροφάγα σε μη μεταστατικό ιστό 

Λεμφαδένας φρουρός 
•  Ο ιχνηθέτης (99mTc-nanocolloid) 

ενίεται με TRUS στον προστάτη. 
Κατόπιν, ο ιχνηθέτης εισέρχεται 
στα λεμφαγγεία

• Έλεγχος με Scan/SPECT
•  66% έξω από το standard πλάνο 

λεμφαδενεκτομής
• 98% εντόπιση
•  6% ψευδώς αρνητικά (14% GS 

>8) (Ausberg group) Sadeghi Nuklearmedizin 2011
Holl Eur J Nucl Med Mol 2009

Ραδιοσημενόμενα μονοκλωνικά αντισώματα και μικρά 
μόρια
•  Ειδικό Αντιγόνο Προστατικής 

Μεμβράνης (PSMA)
•  111-indium capromab pendetide 

(Prostascint)
• Σπινθηρογράφημα ή SPET/CT 
•  Χαμηλή ειδικότητα/ευαισθησία
•  Αυξάνει όταν συνδυάζεται με DWI/

MRI
•  Ανιχνεύει το ενδοκυττάριο τμήμα

του PSMA και για αυτό ανιχνεύει κατεστραμμένα/νεκρωμένα κύτταρα και 
όχι ζωντανά

• Έρευνα για το εξωκυττάριο τμήμα 
•  Νέο αντιγόνο (J591) έναντι του PSMA και σημαινόμενο με 89Zr (πειραμα-

τικές μελέτες)
•  Εκτός από τα αντιγόνα χρησιμοποιούνται και μικρά μόρια με καλύτερη δι-

εισδυτικότητα στους ιστούς. Επίσης, συνδέονται με το PSMA (123I-MIP-1072, 
123I-MIP-1095, 123I-MIP-1404)

Positron Emission Tomography (PET)  
•  Χορηγείται στον άρρωστο 

ραδιοσημασμένος ιχνη-
θέτης που εκπέμπει πο-
ζιτρόνια

•  Ο ιχνηθέτης εκπέμπει 
έμμεσα ένα ζευγάρι γ-
ακτίνων

•  Γενικά ο ιχνηθέτης συνδέ-
εται με συστατικό του με-
ταβολισμού όπως η γλυ-
κόζη

•  Το σύστημα ανιχνεύει την 
γ-ακτινοβολία και ανακα-
τασκευάζει 3D εικόνες του 
σώματος

•  Το PET συνδυάζεται με CT 
και MRI για την προσθήκη 
ανατομικών πληροφορι-
ών στις λειτουργικές 

PET - FDG 

Fig. 1.
Axial fused FDG PET-CT of locally recurrent disease in right prostate lobe 11 years after
radiation therapy for primary moderately differentiated prostate cancer with Gleason sum score
of 4.

Jadvar Page 8
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•  Αυξημένη γλυκολυτική δραστη-
ριότητα των καρκινικών κυττάρων

•  Αλλαγές στη μεταφορά και φω-
σφορυλίωση της γλυκόζης

•  Μεταβολικός ιχνηθέτης 18F-
fluoro-2-deoxy-D-glucose (FDG)

•  Απαιτεί ταχύ μεταβολισμό (ΟΧΙ 
στο CaP)

•  Εκκρίνεται στα ούρα και συγκε-
ντρώνεται στην κύστη (δεν φαίνε-
ται καλά ο προστάτης και οι λεμ-
φαδένες) 

Haberkorn Oncogene 2011
Effect J Urol 1996
Sanz BJU Int 1999

Shreve Radiology 1999

choline - PET  
•  Ο καρκίνος του προστάτη και οι μεταστάσεις τους υπερεκφράζουν την κι-

νάση της χολίνης 
•  Η χολίνη μεταβολίζεται σε φωσφοχολίνη (αρνητικά φορτισμένο μόριο που 

παγιδεύεται ενδοκυττάρια) 
•  Ιχνηθέτες χολίνης ενίονται στον ασθενή, συνδέονται με τη χολίνη και ακο-

λουθούν την ίδια διαδρομή
• Διαφορετικοί ιχνηθέτες έχουν χρησιμοποιηθεί για σύνδεση με τη χολίνη

11c-choline 
•  Απεκκρίνεται ελάχιστα στα ούρα
•  Μικρότερη ευαισθησία σε LN 

<7mm
• Χαμηλή ανάλυση
•  Ευαισθησία 19-80%, Ειδικότητα 

82-98%
•  Σχετίζεται με τις τιμές του PSA
•  Χρόνος ημίσιας ζωής 11C 20min 

(χρειάζεται onsite cyclotron)

Evangelista Eur Urol 2013
Fortuin Int J Rad Oncol Biol Phys 2012

18F-choline  
•  Απεκκρίνεται περισσότερο στα ούρα 
• Μικρότερη ευαισθησία σε LN <7mm
• Υψηλότερη ανάλυση
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•  Ανιχνεύεται σε καλοήθη και κα-
κοήθη κύτταρα 

•  Φεύγει γρηγορότερα από τα κα-
λοήθη 

•  Ευαισθησία 10-100%, Ειδικότητα 
80-100%

• Σχετίζεται με τις τιμές του PSA
• Χρόνος ημίσιας ζωής 18F 110min 

DeGrado Cancer Res 2000
Tilki Eur Urol 2013

Evangelista Clin Nucl Med 2013
Wetter Invest Radiol 2013

Acetate - PET  
•  Το ακετοξικό συμμετέχει στην ενδοπλα-

σματική σύνθεση λιπιδίων 
•  Υπερεκφράζεται στα καρκινικά κύτταρα
•  Απεκκρίνεται ελάχιστα στα ούρα
• Κύριoς ιχνηθέτης το 11C
• Χρόνος ημίσιας ζωής 20min

•  Ευαισθησία 68%, Ειδικότητα 78%
• Σχετίζεται με τις τιμές του PSA

Haseebuddin J Nucl Med 2013

68Ga-Labelled PSMA - PET  

•  Με τον ιχνηθέτη Glu-NH-CO-NH-Lys (Ahx)-HBED-CC εντοπίζεται το PSMA 
με την τεχνική PET

•  Ανιχνεύει καλύτερα τους μικρούς λεμφαδένες και σε μικρές τιμές PSA

Afshar-Oromich Eur J Nucl Med Mol Imaging 2013
Eder Eur J Nucl Med Mol Imaging 2013

EAU GUIDELINES  
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Συστηματική Βιοψία
• Νέες U/S τεχνικές  ΟΧΙ
•  Υποτροπή PSA  mpMRI/PET/CT 

όταν επίκειται θεραπεία
• Αρνητική βιοψία  mpMRI

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ
• Χαμηλού Κινδύνου  ΟΧΙ
• Ενδιάμεσου Κινδύνου  CT/MRI/BS
• Υψηλού Kινδύνου  mpMRI/CT/BS

ΥΠΟΤΡΟΠΗ RP
• PSA <1  ΟΧΙ
• PSA >1  PET/CT
• PSA >10  CT/BS

ΥΠΟΤΡΟΠΗ RT
• mpMRI  επίκειται salvage 
• C PET/CT  επίκειται salvage
• PSA >10  CT/BS

IU
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Ασθενής ετών 56 προσέρχεται στο ιατρείο σας με PSA προ μηνός 12,7 
ng/ml. Το πρώτο του PSA ήταν σε ηλικία 50 ετών και η τιμή του ήταν 3,2 
ng/ml. Το δεύτερο χρόνο ήταν 4,1 ng/ml και τον τρίτο χρόνο 5,6 ng/ml. 
Τότε, ο ουρολόγος του συνέστησε βιοψία προστάτη όπου και ανευρέθη 
PIN3, αλλά όχι κακοήθεια. Ο ιατρός του συνέστησε παρακολούθηση 
του PSA κάθε 6μηνο και του συνταγογράφησε ντουταστερίδη, λόγω 
δυσουρικών ενοχλημάτων. 
Από το ιστορικό του εκτός της βιοψίας προστάτη δεν έχει υποβληθεί 
σε άλλο χειρουργείο, ενώ ο πατέρας του είχε πεθάνει από καρκίνο 
του προστάτη. Η δακτυλική εξέταση του προστάτη είναι αρνητική 
για σκληρία, ενώ το διακοιλιακό υπερηχογράφημα του ασθενούς 
παρουσιάζει μέγεθος προστάτη 65ml με υπόλειμμα ούρων 80ml. Ποιo 
είναι με βάση τα ισχύοντα βιβλιογραφικά δεδομένα τα επόμενο βήμα 
σας;

Απάντηση
Ο ασθενής καταρχάς λαμβάνει ντουταστερίδη, άρα το πραγματικό PSA 

του είναι αρκετά πιο μεγάλο από αυτό που αναφέρεται στις εξετάσεις του. Το 
PSA του, μετά την πρώτη αρνητική βιοψία, όχι μόνο δεν μειώνεται, αντίθετα 
αυξάνει. Ο ασθενής με βάση τα EAU Guidelines 2016 έχει ένδειξη να 
υποβληθεί σε πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη (mpMRI). 
Παρότι το κόστος της εξέτασης είναι μεγάλο, δεν είναι μεγαλύτερο από μια 
καινούρια βιοψία προστάτη μη υπολογίζοντας και τις πιθανές επιπλοκές ή 
την πιθανότητα ανεύρεσης μη κλινικά σημαντικού καρκίνου του προστάτη.  

Το αποτέλεσμα της mpMRI είναι δύο ύποπτες εστίες PI-RADS 4, η 
κάθε μια στην περιφερική ζώνη του προστάτη. Ποιο είναι το επόμενο 
βήμα σας;

Παρότι οι στοχευμένες βιοψίες στις, διαγνωσμένες με την mpMRI, ύποπτες 
περιοχές θα ήταν ένα λογικό βήμα στην χώρα μας, κάτι τέτοιο δεν είναι 
εφικτό, αλλά και ούτε προς το παρόν η βιβλιογραφία έχει καταλήξει αν και 

κατά πόσο τα αποτελέσματα είναι καλύτερα σε σχέση με την απλή βιοψία 
του προστάτη. Οπότε το επόμενο βήμα μας είναι βιοψία κατευθύνομενη με 
υπερηχοτομογράφημα με λήψη 12 ιστοτεμαχίων.

Το αποτέλεσμα της βιοψίας είναι αδενοκαρκίνωμα GS 4+4 σε 8 
ιστοτεμάχια (5 αριστερά και 3 δεξιά) με άνω του 50% διήθηση κάθε 
ιστοτεμαχίου. Ποιο είναι το επόμενο βήμα σας;

Έχουμε ένα high risk καρκίνο του προστάτη με PSA (που λόγω 
ντουταστερίδης μπορεί να υπερβαίνει τα 20 ng/ml) GS 4+4=8 και Τ1c 
στάδιο. Τα παραπάνω αυξάνουν την πιθανότητα θετικών λεμφαδενικών 
μεταστάσεων. Η σταδιοποίηση είναι επιβεβλημένη. Ωστόσο, τι απεικονιστικές 
μεθόδους θα χρησιμοποιήσουμε; Η αξονική/μαγνητική τομογραφία και το 
σπινθηρογράφημα οστών είναι η τυπική και ευρέως χρησιμοποιούμενη 
τεχνική σταδιοποίησης. Ωστόσο, η ευαισθησία και η ειδικότητα των μεθόδων 
αυτών στην ανεύρεση μεταστάσεων είναι αρκετά μικρή. Νεότερα δεδομένα 
προσθέτουν στη φαρέτρα μας απεικονιστικές μεθόδους με καλύτερα ποσοστά 
ανεύρεσης πιθανών μεταστάσεων, όπως το PSMA Scan, οι οποίες όμως 
δεν είναι διαθέσιμες προς το παρόν στην χώρα μας.  

Τα αποτελέσματα της σταδιοποίησης αναδεικνύουν μια μονήρη βλάβη 
στη 10η πλευρά αριστερά χωρίς ειδικούς χαρακτήρες και κανένα άλλο 
εύρημα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα σας;

Η μονήρης αυτή βλάβη πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω προτού αποφασιστεί 
η οποιαδήποτε θεραπευτική προσέγγιση. Η μαγνητική τομογραφία ή η αξονική 
τομογραφία με οστικό παράθυρο ίσως μπορέσει να μας διαφωτίσει, ενώ στο 
μέλλον ολοένα και περισσότερα δεδομένα τοποθετούν και το PET Scan ως μια 
εναλλακτική, αλλά ακόμα δεν έχει αποδείξει την αξία του σε μεγάλες μελέτες. 

Το αποτέλεσμα είναι ότι η βλάβη είναι τραυματικής αιτιολογίας 
οπότε και ο ασθενής προγραμματίζεται για ριζική προστατεκτομή με 
εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό.  

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί σήμερα μια συχνή και συνεχώς εξελισσόμενη επεμβατική 
μέθοδο αντιμετώπισης πολλών γυναικολογικών παθήσεων.

Παράλληλη εξέλιξη έχει και η ρομποτική χειρουργική, η οποία υπόσχεται ακόμα περισσότερη 
βοήθεια στη χειρουργική γυναικολογία παρά το αυξημένο κόστος της.

Οι νέοι συνάδελφοι, οφείλουν σήμερα να γνωρίζουν τουλάχιστον τις βασικές αρχές της λαπαροσκοπικής 
χειρουργικής. Ο τομέας της γυναικολογικής ενδοσκόπησης γενικότερα συστήνεται για εξειδίκευση 
επειδή προσφέρει σημαντική βοήθεια στη γυναίκα με στείρωση, συγγενείς ανωμαλίες και άλλες 
παθολογικές καταστάσεις του γεννητικού συστήματος. 

Στη Β©  Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, 
λειτουργεί ένα πολύ καλά οργανωμένο τμήμα λαπαροσκοπικής χειρουργικής στο οποίο εκπαιδεύονται 
οι νέοι ιατροί μας.

Χαιρετίζουμε την προσπάθεια του συναδέλφου κου Ν. Βλάχου, ο οποίος είναι υπεύθυνος του 
τμήματος και ο οποίος με την σύνταξη του παρόντος εγχειριδίου αποδεικνύει το ενδιαφέρον του για 
το γνωστικό αυτό αντικείμενο και τον συγχαίρουμε διότι την προσπάθεια αυτή την ξεκίνησε με τους 
φοιτητές μας και την ολοκλήρωσε ο ίδιος. 

Θεωρούμε ότι το εγχειρίδιο αυτό θα αποβεί χρήσιμο στους ενδιαφερόμενους και θα προσφέρει 
θεωρητική και κλινική εμπειρία, κυρίως στους νέους ιατρούς.

Καθηγητής Γ. Κ. Κρεατσάς
Διευθυντής Β' Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής Αρεταίειου Νοσοκομείου

Το εγχειρίδιο, επίσης, συνοδεύεται από ένα DVD, στο οποίο υπάρχουν επιλεγμένα βίντεο που αφορούν 
την λαπαροσκοπική ανατομία και επιλεκτικά, μερικές λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Στο σύγγραμμα περιλαμ-
βάνονται και ορισμένοι αλγόριθμοι, οι οποίοι αφορούν την αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων κατά το 
λαπαροσκοπικό χειρουργείο και είναι απόρροια της εμπειρίας 2000 λαπαροσκοπικών επεμβάσεων του συγ-
γραφέα τα τελευταία 20 χρόνια.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΒΛΑΧΟΣ Αναπλ. Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ Quiz
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Ουρολογικά Συνέδρια
14th MEETING OF THE EAU SEcTION OF 
ONcOLOGIcAL UROLOGY (ESOU17)
January 20-22, 2017
Barcelona, Spain
www.esou17.uroweb.org

5th INTERNATIONAL NEURO-UROLOGY 
MEETING
January 25-28, 2017
Zurich, Switzerland
www.swisscontinencefoundation.ch

6η ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
«ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ 
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟ 2016»
4-5 Φεβρουαρίου 2017
Larisa Imperial Hotel, Λάρισα
www.voyagertravel.gr

EUROPEAN UROLOGY FORUM 2017
February 4-7, 2017
Davos, Switzerland
esudavos17.uroweb.org

12η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΩΝ 
6-10 Μαρτίου 2017
Ξενοδοχείο Metropolitan, Αθήνα
www.huanet.gr

32nd ANNUAL EUROPEAN ASSOcIATION OF 
UROLOGY cONGRESS
March 24-28, 2017
London, UK
www.eau17.uroweb.org

ANNUAL AUA MEETING 2017
May 12-16, 2017, Boston, USA
auanet.org

1st ESU-ESUT MASTERcLASS ON 
UROLITHIASIS
June 16-17, 2017, Patras, Greece
esuurolithiasis17.uroweb.org

17th GREEK-GERMAN UROLOGIcAL 
SYMPOSIUM
29 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 2017
www.voyagertravel.gr

14th MEETING OF THE EAU RObOTIc 
UROLOGY SEcTION
September 25-27, 2017
Bruges, Belgium
erus17.uroweb.org

4th MEETING OF THE EAU SEcTION OF 
UROLITHIASIS (EULIS)
October 5-7, 2017
Vienna, Austria
uroweb.org

11o ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΥΜΠΟΣΙΟ
2-5 Νοεμβρίου 2017
Grand Hotel Thessaloniki, Θεσσαλονίκη
www.voyagertravel.gr

6ο ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ - ΛΙΘΙΑΣΗ 
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ"
24-26 Νοεμβρίου 2017
Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
www.voyagertravel.gr





Άμεση δράση στη φλεγμονή του προστάτηΆμεση δράση στη φλεγμονή του προστάτη

Στη φλεγμονή 1,2,3,4,5

Στη βελτίωση συμπτωμάτων 6,7  και τον έλεγχο της εξέλιξης της ΚΥΠ 8

Στη διασφάλιση της ποιότητας ζωής8,9  
και το σεβασμό του ασθενούς

Μοναδικός τρόπος δράσης:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (S.P.C.) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ LIBEPROSTA 80 mg 2. ΠΟΙ-
ΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Κάθε επικαλυμμένο δισκίο (434,9 mg) περιέχει: Serenoa repens lipidosterolic extract (1) 80 mg (1) Έλαιο 
προερχόμενο από τους καρπούς της Serenoa repens (διεργασία με εξάνιο) 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Επικαλυμμένα δισκία 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1. Θερα- πευτικές ενδείξεις 
Για τη συμπτωματική αντιμετώπιση δυσουρικών ενοχλήσεων επί καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη 4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 4 δισκία την ημέρα: δύο φορές την ημέρα από 
δύο δισκία, την ώρα των γευμάτων, για 4-8 εβδομάδες 4.3. Αντενδείξεις Δεν υπάρχουν 4.4. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση Το φάρμακο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την 
προστατεκτομή και κατά τη διάρκεια της λήψης του ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται υπό συνεχή ιατρικό έλεγχο. 4.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Δεν έχει παρατηρηθεί 
καμία αλληλεπίδραση με τις θεραπευτικές κλάσεις που συνήθως συγχορηγούνται για αυτή την πάθηση (αντιβιοτικά, ουρικά αντισηπτικά, αντιφλεγμονώδη). 4.6. Κύηση και γαλουχία Δεν εφαρμόζεται 4.7. Επίδραση 
στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων Δεν υπάρχει 4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες Η χρήση του φαρμάκου αρχικά μπορεί να προκαλέσει ναυτία. 4.9. Υπερδοσολογία Δεν έχουν ποτέ αναφερθεί 
περιστατικά. Μελέτες σε πειραματόζωα δεν έδειξαν ότι το ιδιοσκεύασμα παρουσιάζει τοξικότητα. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1. Κατάλογος με έκδοχα ΕΚΔΟΧΑ Magnesium carbonate, silicon dioxide colloidal, 
kaolin, wheat starch, methylated casein, polyvidone excipient, magnesium stearate, purified water* ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ Hypromellose, hydroxyoropylcellulose, polyethylene glycol 400, quinoline yellow lacquer 
E104, indigotine lacquer E132, titanium oxide, purified water* * Διαλύτης που εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια της παρασκευής 6.2. Ασυμβατότητες Δεν αναφέρονται 6.3. Διάρκεια ζωής 36 μήνες για το έτοιμο 
προϊόν 6.4. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 30°C. 6.5. Φύση και συστατικά του περιέκτη Κουτί που περιέχει 60 επικαλλυμένα δισκία σε 5 
blisters των 12 δισκίων 6.6. Οδηγίες χρήσης/χειρισμού Δεν αναφέρονται 6.7. Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Δικαιούχος σήματος PIERRE FABRE MEDICAMENT, FRANCE Υπεύθυνος αδείας κυκλοφορίας 
PIERRE FABRE FARMAKA A.E. Λεωφ. Μεσογείων 350 153 41 Αγ. Παρασκευή - Αττική Τηλ.: 210 7234582 7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 8554/6-2-2007 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: 1-7-1986 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 6-2-2007
Χορηγείται με ιατρική συνταγή
Βιβλιογραφία 1. Latil A. et al. Anti-inflammatory properties of Permixon® lipidosterolic extract of Serenoa repens: in vitro and in vivo results. Eur Urol Suppl 2010; 9(2): 209. 2. Latil A. 
et al. Monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1/CCL2), a key chemokine involved in benign prostatic hyperplasia inflammation, is strongly reduced by Permixon®. Abstract EAU 2011 3. 
Rival et al. Permixon® inhibits cytokine-induced expression of VCAM-1, essential for mononuclear cell adhesion on human vascular endothelial cells. Eur Urol Suppl 2011; 10(2): 184.  
4. Paubert-Braquet M. et al. Effect of the lipidosterolic extract of Serenoa repens (Permixon® ) on the ionophore A23187- stimulated production of leukotriene B4 (LTB 4) from human polymorphonuclear neutrophils. 
Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 1997; 57(3):299-304 5. Ragab A. et al. Effects of Permixon® (Sereprostat® in Spain) on phospholipase A2 activity and on arachidonic acid metabolism in cultured 
prostatic cells. Acta Medica: New trends in BPH etiopathogenesis. 1987;293-296. 6. Debruyne et al. Comparison of a phytotherapeutic agent (Permixon®) with an alpha-blocker (tamsulosin) in the treatment of benign 
prostatic hyperplasia: a 1-year randomized international study. European Urology 2002; 41(3): 497-507. 7. Boyle P. et al. Updated meta-analysis of clinical trials of Serenoa repens extract in the treatment of symptomatic 
benign prostatic hyperplasia. Int British Journal of Urology 2004;93:751-756. 8. Pytel YA. et al. Long-term clinical and biologic effects of the lipidosterolic extract of Serenoa repens in patients with symptomatic benign 
prostatic hyperplasia. Advances in therapy. 2002;19(6):297-306 9. Djavan B. and al. Progression delay in men with mild symptoms of bladder outlet obstruction: a comparative study of phytotherapy and watchful 
waiting. World J Urol. 2005; 23: 253-256. 10. Lowe C. The Role of Serenoa repens in the Clinical Management of Lower Urinary Tract Symptoms Due to Benign Prostatic Hyperplasia. Eur Urol, suppl 8 (2009) 894-897.

320 mg 
την ημέρα   

Λιπιδοστερολικό εκχύλισμα Serenoa repens

Libeprosta®:

το εξανικό εκχύλισμα  

Serenoa repens με τις 

περισσότερες κλινικές 

και φαρμακολογικές 

μελέτες.10

Λ. Μεσογείων 350, 15341, Αγία Παρασκευή
Τηλ. 210 7234 582, Fax. 210 7234 589 Li
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14Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και

Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για

ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»




