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Σ Y N TA K T I K H  E Π I T P O Π H

Ουρολογικά 
προβλήματα 

κατά τη διάρκεια 
της κύησης

χρήΣΤΟΣ ΠαΠαΝΔρΕΟΥ
χειρουργός Ουρολόγος, Γ.Ν. Άρτας

H κύηση συνεπάγεται αλλαγές στη λειτουργία του ουροποιητικού συ-
στήματος, οι οποίες συχνά προκαλούν συμπτώματα και προδιαθέτουν 

σε παθολογικές καταστάσεις, επικίνδυνες τόσο για τη μητέρα όσο και για 
το έμβρυο.Οι φυσιολογικές μεταβολές στο ανώτερο ουροποιητικό περι-
λαμβάνουν την επιμήκυνση των νεφρών κατά περίπου 1 cm, λόγω αύ-
ξησης της αγγείωσης και του διάμεσου χώρου και την αύξηση του GFR 
κατά 40-50%, με συνέπεια οι τιμές κρεατινίνης, ουρίας και ουρικού οξέ-

ος να είναι μικρότερες απ' ό,τι στις υπόλοιπες γυναίκες.

Διάταση της πυέλου και του ουρητήρα μπορεί να υπάρξει από την 7η 
εβδομάδα, λόγω της μυοχαλαρωτικής δράσης της προγεστερόνης 
και της μηχανικής απόφραξης από τη μήτρα. Είναι πιο έκδηλη δεξι-

ά, λόγω της στροφής της διογκούμενης μήτρας προς τα δεξιά και της προ-
στασίας του αριστερού ουρητήρα από το σιγμοειδές. 

Όσον αφορά στο κατώτερο ουροποιητικό, παρατηρείται υπεραιμία του 
βλεννογόνου της κύστης και της ουρήθρας και το μεταβατικό ουρηθρικό 
επιθήλιο γίνεται περισσότερο πλακώδες, λόγω των αυξημένων επιπέδων 
οιστρογόνων και προγεστερόνης.

Τα αυξημένα επίπεδα των οιστρογόνων προκαλούν υπερτροφία του ε-
ξωστήρα μυός, ενώ τα αυξημένα επίπεδα προγεστερόνης προκαλούν σχε-
τική υποτονία της κύστης και αυξημένη χωρητικότητα αυτής.

Καθώς διογκώνεται η μήτρα, η ουροδόχος κύστη μετατοπίζεται προσθί-
ως και προς τα επάνω, αποτελώντας περισσότερο κοιλιακό παρά πυελικό 
όργανο κατά το 3ο τρίμηνο της κύησης. Το τρίγωνο γίνεται πιο κυρτό πα-
ρά κοίλο και κατά τον τοκετό ο αυχένας της κύστης γίνεται πιο χωνοειδής.1

ΣΥΜΠΤΩΜαΤα ΚαΤα Τή ΔΙαρΚΕΙα ΤήΣ ΚΥήΣήΣ
Η συχνουρία και η ακράτεια ούρων προσπαθείας είναι τα συχνότερα συ-

μπτώματα κατά τη διάρκεια της κύησης. Άλλα συμπτώματα και ευρήματα 
είναι η επιτακτική ούρηση, η ατελής κένωση της ουροδόχου κύστεως, η αι-
ματουρία και ο κολικός του νεφρού.

Η αιματουρία συνήθως οφείλεται σε ευθραστότητα των φλεβών των νε-
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H Συντακτική Eπιτροπή επισημαίνει ότι οι στήλες της εφημερίδας είναι ανοικτές για κάθε συνεργασία συναδέλφου 
που θα αφορά σε θεραπευτικό θέμα, ανασκόπηση, βιβλιογραφική ενημέρωση γύρω από επίκαιρα ή κλασικά 
ουρολογικά θέματα.

OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO UROLOGY

Tο "INFO UROLOGY" έχει βασικό στόχο την ενημέρωση των ουρολόγων και των συναφών ιατρικών 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 τονίζο-
νται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις (σε αυτή την ενότητα δημοσιεύονται όχι περισσότερα από δύο ονόματα για την επιμέλεια). 
• Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέματα. • Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην ουρολογία. • Eπίκαιρα ουρολογι-
κά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της ουρολογίας. • Kλινικοπαθολογικές συζητήσεις. • Aναφορά σε συνέδρια, ε-
πιστημονικές εκδηλώσεις που έγιναν, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών τους και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγ-
χρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις. • Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών. • Eιδικά άρ-
θρα. • Aνασκόπηση του διεθνή Iατρικού Tύπου. • Oυρολογία και Πληροφορική. • Eπιστολές προς τη σύνταξη. • Oυρολογία και 
Iστορία. • Bιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες. • Nέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα. • Eρωτήσεις αυτοελέγχου ουρολογικών γνώσε-
ων. • Παρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στην ουρολογία. • Eνημέρωση για τεχνικά θέματα που αφορούν στον τεχνικό εξοπλισμό 
του ουρολογικού ιατρείου ή των ενδοσκοπικών μονάδων. • Πρακτικά ουρολογικά θέματα. • Γενικά ιατρικά θέματα με ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον για την ουρολογία. • Προαναγγελίες 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 συγγρα-
φέα. Παρακαλώ, αποστείλατε τα χειρόγραφα και το λοιπό υλικό προς δημοσίευση, στη διεύθυνση: 
INFO UROLOGY, Yπόψη Γραμματείας, DOCTORSmedia, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τηλ.: 210-6538508, e-mail: info@doctorsmedia.gr, www.doctorsmedia.gr

ΕΚΔΟΤήΣ: Γεώργιος Καυκάς
ΕΠΙΣΤήΜΟΝΙΚή ΔΙΕΥΘΥΝΣή ΕΚΔΟΣήΣ: Δρ. ήλίας Καυκάς, Δερματολόγος MSc

ΔΙΕΥΘΥΝΣή ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙαΣ: Έλενα Λαγανά
ΔΙΕΥΘΥΝΣή ΜARKETING ΚαΙ ΔΙαΦήΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜήΜαΤΟΣ: Νατάσα Παπαθανασίου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙαΦήΜΙΣήΣ: Ένια Ζεντέλη

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τηλ.: 210-6538508 
e-mail: info@doctorsmedia.gr
www.doctorsmedia.grETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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φρικών σωληναρίων, ενώ το άλγος στην οσφύ 
μπορεί να οφείλεται σε λιθίαση, υδρονέφρωση 
ή πυελονεφρίτιδα. 

Φυσιολογική υδρονέφρωση παρατηρείται δε-
ξιά σε ποσοστό 86% και αριστερά σε ποσοστό  
67%. Επί έντονου άλγους αρχικά αντιμετωπίζεται 
συντηρητικά και με συστάσεις προς την έγκυο να 
ξαπλώνει προς τα αριστερά με σκοπό να μειώνε-
ται η πίεση που δέχεται ο ουρητήρας από την μή-
τρα. Επί αποτυχίας της συντηρητικής αντιμετώπι-
σης συνιστάται τοποθέτηση ουρητηρικού stent ή 
διαδερμική νεφροστομία, εφόσον αντενδείκνυται 
η επίσπευση του τοκετού.2 

Η αποσυμφόρηση του αποχετευτικού συστή-
ματος πέρα από την ανακούφιση του πόνου σκο-
πό έχει και την πρόληψη της αυτόματης νεφρικής 
ρήξης. H αυτόματη ρήξη, η οποία μερικές φορές 
μπορεί να είναι θανατηφόρα, εκδηλώνεται με πό-
νο, αιματουρία, μάζα στην οσφύ και υπόταση. 
Συνήθως εμφανίζεται σε ήδη πάσχοντες νεφρούς 
(π.χ όγκοι) και μπορεί να αφορά είτε στο παρέγ-
χυμα είτε στο αποχετευτικό σύστημα.3 

ΛΙΘΙαΣή ΟΥρΟΠΟΙήΤΙΚΟΥ
Η πραγματική επίπτωση της λιθίασης είναι άγνω-

στη. Η επίπτωση της συμπτωματικής λιθίασης εί-
ναι περίπου 1/2000 κυήσεις.4,5

Γενικά, η κύηση δεν προδιαθέτει στο σχηματι-
σμό λίθων σε σύγκριση με τον υπόλοιπο γυναικεί-
ο πληθυσμό, παρά την ύπαρξη παραγόντων κιν-
δύνου, όπως η υδρονέφρωση, η μειωμένη περι-
σταλτικότητα του ουρητήρα, ο υπερκορεσμός των 
ούρων σε ασβέστιο και η αυξημένη έκκριση ου-
ρικού οξέος και οξαλικών. Αυτό αποδίδεται στην 
αυξημένη απέκκριση των αναστολέων λιθίασης, 
όπως το μαγνήσιο, τα κιτρικά και οι πολυσακχα-
ρίτες, κατά τη διάρκεια της κύησης, όσο και στην 
περιορισμένη διάρκεια της κύησης.6

Η λιθίαση μπορεί να εκδηλωθεί με οσφυϊκό 
ή κοιλιακό άλγος (85-100%), μικροσκοπική αι-
ματουρία (75-95%), μακροσκοπική αιματουρία 
(15-30%), ναυτία-εμέτους, συχνουρία-δυσουρία. 
Επιπλοκές της λιθίασης/κολικού όπως ο μη ελεγ-
χόμενος πόνος, η προεκλαμψία, η πρώιμη ρήξη 
των μεμβρανών και η πρώιμη έναρξη του τοκε-
τού μπορεί να είναι τρόποι κλινικής εκδήλωσης.4 

Η διάγνωση τίθεται με την κλινική εικόνα, τη γε-
νική εξέταση ούρων (έλεγχος ερυθρών, λευκοκυτ-
τάρων, pH), την καλλιέργεια ούρων, τις εξετάσεις 
αίματος (γενική αίματος, ουρία, κρεατινίνη, Na, K, 
ασβέστιο, ουρικό οξύ) και τον απεικονιστικό έλεγ-
χο (US, MRI, CT).

Υπερηχοτομογράφημα (US)
Αποτελεί ασφαλές, 1ης γραμμής διαγνωστικό 

εργαλείο. Ως μειονέκτημά του αναφέρεται η ευαι-
σθησία του, η οποία κυμαίνεται σε διάφορες με-
λέτες από 34-86%. Συχνά επίσης δεν είναι εφικτός 
ο διαχωρισμός της φυσιολογικής υδρονέφρωσης 
λόγω κύησης από την υδρονέφρωση λόγω λιθία-
σης. Το διακολπικό US είναι καλά ανεκτή και γρή-
γορη εξέταση για την ανίχνευση λίθων του κατώ-
τερου τριτημορίου του ουρητήρα.7

Ο υπολογισμός του δείκτη αντίστασης (Resistance 
Index) με το Doppler US μπορεί να είναι χρήσι-
μος στη διάγνωση της οξείας απόφραξης του ου-
ροποιητικού συστήματος. Ο RI αυξάνεται στην ο-
ξεία απόφραξη, αλλά δεν επηρεάζεται σημαντικά 
στη φυσιολογική υδρονέφρωση. Ο RI υπολογίζε-
ται ως εξής: (peak systolic velocity of intrarenal 
blood flow minus end-diastolic velocity) / peak 

systolic velocity. Όταν ο RI είναι > 0.70 η διάγνω-
ση οξείας απόφραξης τίθεται με ευαισθησία 45% 
και ειδικότητα 91%. Όταν η διαφορά του RI μετα-
ξύ των 2 νεφρών είναι > 0.06 η διάγνωσης ετερό-
πλευρης οξείας απόφραξης τίθεται με ευαισθησία 
95% και ειδικότητα 100%.8

Μαγνητική τομογραφία (MRI)
Δεν έχουν αναφερθεί βλαβερές συνέπειες για 

το έμβρυο ή την έγκυο από τα ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα. Επίσης, τα υπάρχοντα δεδομένα δεν α-
ναφέρουν ανεπιθύμητες ενέργειες του γαδολίνιου 
στο έμβρυο, αλλά λόγω της περιορισμένης εμπει-
ρίας δεν συνιστάται η χρήση του στο 1ο τρίμηνο.

Παρότι στην MRI δεν φαίνονται οι ουρητηρικοί 
λίθοι, διάφορα ευρήματα είναι ενδεικτικά ύπαρ-
ξης λίθου που αποφράσει, όπως το οίδημα νε-
φρού, το περινεφρικό υγρό, το έλειμμα στον ου-
ρητήρα που περιβάλλεται από υψηλό σήμα ού-
ρων, η διάταση ουρητήρα πάνω και κάτω από το 
πυελικό χείλος (όταν πρόκειται για λίθο κατώτε-
ρου ουρητήρα).4,9

Αξονική τομογραφία (CT) 
H CT χωρίς σκιαγραφικό αποτελεί την εξέταση 

εκλογής για τη λιθίαση στις μη έγκυες με ευαισθη-
σία και ειδικότητα της τάξης του 99%. Η χαμηλής 
δόση CT αποδίδει 7 mGy, δόση μικρότερη από 
το συνιστώμενο όριο ασφαλείας των 50 mGy. Η 
χαμηλής δόσης CT έχει θετική προγνωστική αξία 
πάνω από 95%. Ωστόσο, δεν πρέπει να αποτελεί 
1ης γραμμής εξέταση στις έγκυες, αλλά αν κριθεί 
σκόπιμο μπορεί να είναι χρήσιμη μετά από κατάλ-
ληλη συζήτηση μεταξύ γιατρού και ασθενούς.10

Η ενδοφλέβια πυελογραφία (‘’3-shot’’) και το 
σπινθηρογράφημα νεφρών έχουν χρησιμοποιηθεί 
στο παρελθόν, σήμερα όμως δεν χρησιμοποιούνται.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της 
Αμερικανικής Ουρολογικής Εταιρείας ο απεικονι-
στικός έλεγχος των εγκύων πρέπει να γίνεται αρχι-
κά με US. Αν δεν είναι διαγνωστικό, στο 1ο τρίμη-
νο πρέπει να εκτελείται MRI χωρίς ενισχυτικό μέ-
σο αντίθεσης, ενώ στο 2ο και 3ο τρίμηνο είτε MRI 
είτε χαμηλής δόσης CT.11

Αντιμετώπιση λιθίασης
Η συντηρητική αντιμετώπιση με προσεκτική πα-

ρακολούθηση ιστορικά αναφέρεται επιτυχής σε πο-
σοστό 65%, αλλά με την εξέλιξη των ενδοσκοπι-
κών τεχνικών δεν αποτελεί σήμερα τη μόνη επι-
λογή και έχει περιορισμένο ρόλο, καθώς πολλά 
από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στο γενικό 
πληθυσμό αντενδείκνυνται στην κύηση. Περίπου 
το 50% των εγκύων με λιθίαση έχουν συνοδό λοί-
μωξη ουροποιητικού και η αντιβιοτική θεραπεία 
είναι υποχρεωτική.4

ΦαρΜαΚΕΥΤΙΚή ΘΕραΠΕΙα
Τα οπιοειδή αποτελούν την 1η γραμμή θεραπεί-

ας για την αντιμετώπιση του πόνου στην κύηση
Η χρήση των μη στερινοειδών αντιφλεγμονωδών 

αποθαρρύνεται στην κύηση λόγω της πιθανότητας 
αυξημένου κινδύνου ολιγοϋδράμνιου, πρώιμης α-
τόματης αποβολής και καρδιακών δυσπλασιών.

Η χορήγηση a-blockers αποτελεί επιλογή στις 
μη έγκυες για τη διευκόλυνση της αποβολής λί-
θων, αλλά δε συνιστάται στις έγκυες γιατί παραμέ-
νει άγνωστο το προφίλ ασφαλείας στην κύηση.12

Ουρητηρικό stent 
Αποτελεί χρήσιμη μέθοδος για την προσωρι-

νή ανακούφιση της απόφραξης. Κατά προτίμη-
ση η τοποθέτηση γίνεται με τοπική αναισθησία 
και με τη βοήθεια υπερήχων. Ο πιθανός συνδυ-
ασμός ουρολοίμωξης, υπερασβεστιουρίας και υ-
περουριχουρίας της κύησης αυξάνουν τον κίνδυ-
νο της επίστρωσης του stent με άλατα και για το 
λόγο αυτό συνιστάται η αλλαγή του κάθε 6-8 ε-
βδομάδες. Για τη μείωση αυτού του κινδύνου συ-
νιστάται άφθονη λήψη υγρών και δίαιτα περιορι-
σμένη σε ασβέστιο. Οι ανάγκη για συχνές αλλα-
γές του stent και τα συμπτώματα του κατώτερου 
ουροποιητικού που μπορεί να προκληθούν από 
το stent δεν το καθιστούν 1η επιλογή στην αρχή 
της κύησης (< 22 εβδομάδες).4

Διαδερμική νεφροστομία 
Η επιτυχής τοποθέτηση με τοπική αναισθησί-

α υπό την καθοδήγηση υπερήχων σε άνω του 
90% των περιπτώσεων αποτελεί πλεονέκτημα της 
μεθόδου. Επίσης είναι ελάχιστα επεμβατική και 
μπορεί να εκτελεστεί σε ασθενείς με οξεία σήψη. 
Επιτρέπει την άμεση συλλογή ούρων για καλλι-
έργεια, ενώ αποφεύγονται χειρισμοί στον ουρη-
τήρα και συμπτώματα από το κατώτερο ουροποι-
ητικό. Τέλος, είναι φθηνότερη συγκριτικά με την 
τοποθέτηση ουρητηρικού stent. 

Στα μειονεκτήματα της μεθόδου περιλαμβάνο-
νται η αιμορραγία, ο πόνος, η απόφραξη που α-
παιτεί χειρισμούς ή αλλαγή του καθετήρα, ο αποι-
κισμός των μικροβίων, η μετατόπιση του καθετή-
ρα και κοινωνικά και πρακτικά θέματα που αφο-
ρούν τη φροντίδα της νεφροστομίας. 

Για να περιοριστούν τα προβλήματα της νεφρο-
στομίας συνιστάται η αλλαγή του καθετήρα κάθε 
6-8 εβδομάδες. Καθώς οι αλλαγές των καθετή-
ρων νεφροστομίας γίνονται συνήθως πιο εύκολα 
και με μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με τα ου-
ρητηρικά stents αποτελεί συχνά 1η επιλογή στην 
αρχή της κύησης.4

Ουρητηροσκόπηση 
Η εξέλιξη των τεχνικών και της τεχνολογίας έ-

χουν καθιερώσει την ουρητηροσκόπηση ως επι-
λογή στην αντιμετώπιση της λιθίασης στην κύη-
ση. Η πλειονότητα των περιπτώσεων μπορεί να 
εκτελεστεί με τη βοήθεια υπερήχων και σε περί-
πτωση που χρειαστεί ακτινοσκόπηση επιλέγονται 
ρυθμίσεις χορήγησης χαμηλής δόσης καθώς και 
προστασία της ετερόπλευρης πυελικής χώρας.  

Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι είναι αποτελε-
σματική και ασφαλής σε όλα τα στάδια της κύησης 
με ποσοστά απαλλαγής από το λίθο 70% - 100%. 
Η διάρκεια της επέμβασης, ο χρόνος νοσηλείας και 
τα ποσοστά επιπλοκών δεν είναι διαφορετικά στις 
έγκυες σε σχέση με τις μη έγκυες. Οι μαιευτικές ε-
πιπλοκές είναι σπάνιες (2-4%) και μπορεί να περι-
λαμβάνουν πρόωρες συσπάσεις μήτρας και πρό-
ωρο τοκετό. Αντένδειξη αποτελεί η σήψη, η ανε-
παρκής εμπειρία και ο ανεπαρκής εξοπλισμός.13

To Holmium:YAG laser αποτελεί τη μέθοδο ε-
κλογής στην κύηση, καθώς έχει πολύ μικρό περι-
ουρητηρικό θερμικό αποτέλεσμα, διείσδυση μι-
κρότερη από 5 mm, είναι αποτελεσματικό σε ό-
λους τους τύπους λίθων και μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί σε εύκαμπτα και άκαμπτα ουρητηροσκόπια.4

Διαδερμική νεφρολιθοτριψία (PCNL) 
Οι ασθενείς με νεφροστομία μπορούν να υπο-

βληθούν σε PCNL μετά τον τοκετό. Παρά τις ανα-
φορές επιτυχούς PCNL στην αρχή της κύησης, αυ-
τή δε συνιστάται κατά τη διάρκεια της κύησης, λό-
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γω της ανάγκης για γενική αναισθησία, ακτινοσκό-
πηση και πρηνή θέση της ασθενούς.7 

Εξωσωματική λιθοτριψία (ESWL)
Αντενδείκνυται στην κύηση, καθώς τα κρουστι-

κά κύματα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραύ-
μα στο έμβρυο, που μπορεί να οδηγήσει και στο 
θάνατό του.

Ωστόσο, ο τερματισμός της κύησης δεν είναι υ-
ποχρεωτικός όταν γυναίκες με μη διαγνωσμένη κύ-
ηση υποβάλλονται σε ESWL, καθότι υπάρχουν α-
ναφορές τέτοιων περιπτώσεων που είχαν φυσιο-
λογική κύηση και υγιή παιδιά.7 

ΟΥρΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Ασυμπτωματική βακτηριουρία

Εμφανίζεται σε ποσοστό 2-10%. Το 20-30% των 
περιπτώσεων θα οδηγηθούν σε οξεία πυελονεφρί-
τιδα, αν η βακτηριουρία δεν αντιμετωπιστεί  κατάλ-
ληλα όταν διαγνωστεί. Αν αντιμετωπιστεί ο κίνδυ-
νος για οξεία πυελονεφρίτιδα μειώνεται σε 1-4%.

Όλες οι έγκυες πρέπει να ελέγχονται με ποσοτι-
κές καλλιέργειες ούρων και η ασυμπτωματική βα-
κτηριουρία πρέπει να θεραπεύεται για να αποφευ-
χθεί η οξεία πυελονεφρίτιδα και επιπλοκές της, ό-
πως  πρόωρος τοκετός, λιποβαρές νεογνό, νοση-
ρότητα νεογνού.15 

Παράγοντες κινδύνου αποτελούν ο σακχαρώ-
δης διαβήτης, το ιστορικό υποτροπιαζουσών ου-
ρολοιμώξεων, η πολυτοκία, το χαμηλό κοινωνι-
κοοικονομικό επίπεδο και η δρεπανοκυτταρική νό-
σος. Το E.Coli είναι υπεύθυνος μικροοργανισμός 
στο 75-90% των περιπτώσεων.16 

Η διάγνωση τίθεται όταν υπάρχει θετική καλλι-
έργεια (≥105cfu/mL) σε 2 δείγματα με το ίδιο ου-
ροπαθογόνο. Θετική καλλιέργεια (≥103cfu/mL) σε 
1 μόνο δείγμα μέσου ρεύματος είναι αποδεκτή και 
πιο πρακτική εναλλακτική.17 

Η αντιμετώπιση της βακτηριουρίας συμπτωμα-
τικής ή μη αρχικά περιλαμβάνει την εκρίζωση του 
υπεύθυνου μικροοργανισμού και στη συνέχεια είτε 
τακτικό έλεγχο για αποκλεισμό υποτροπής της βα-
κτηριουρίας (π.χ κάθε μήνα), είτε προφύλαξη για 
το υπόλοιπο της κύησης με αντιβιοτικά που στε-
ρούνται ανεπιθύμητων ενεργειών για το έμβρυο.18

Η θεραπεία της βακτηριουρίας συνήθως διαρ-
κεί 3-7 ημέρες, ενώ είναι απαραίτητο να επανα-
ληφθεί η καλλιέργεια μια εβδομάδα μετά το πέ-
ρας της θεραπείας. Αποτυχία εξάλειψης της βακτη-
ριουρίας αναφέρεται σε ποσοστό 30%.

Σε περίπτωση επιμονής ή υποτροπής της βακτη-
ριουρίας με το ίδιο μικρόβιο συνιστάται χορήγηση 
άλλου αντιβιοτικού ή του ίδιου αντιβιοτικού για 7 
ημέρες, εάν έχει προηγηθεί χορήγηση για 3 ημέ-
ρες. Εάν η βακτηριουρία επιμένει το αντιβιοτικό αλ-
λάζει με βάση το αντιβιόγραμμα και ενδεχομένως 
χορηγείται προφυλακτικά μέχρι το πέρας της κύη-
σης. Λήψη ούρων με καθετήρα συνιστάται για να 
διαπιστωθεί εάν η βακτηριουρία είνα πραγματική.

Τα προτεινόμενα σχήματα θεραπείας αναφέρο-
νται στον πίνακα 1.19

Οξεία κυστίτιδα
Παρουσιάζεται σε ποσοστό 1-2%. Εκδηλώνεται 

με δυσουρία, συχνουρία, επιτακτικότητα, αιματου-
ρία και υπερηβικό άλγος ή ευαισθησία. Η θερα-
πεία διαρκεί 3-7 ημέρες, ενώ είναι απαραίτητο να 
επαναληφθεί η καλλιέργεια μια εβδομάδα μετά 
το πέρας της θεραπείας.

Βακτηριουρία μετά τον τοκετό
Είναι 2 φορές πιο συχνή όταν έχει προηγηθεί κα-

θετηριασμός κατά τη διαδικασία του τοκετού (9.1% 
vs 4.7%). Ο κίνδυνος ανέρχεται σε 25% αν ο κα-
θετήρας παραμείνει στην κύστη. Η βακτηριουρία 
αυτή χρήζει επίσης θεραπείας.

Οξεία πυελονεφρίτιδα
Παρουσιάζεται σε ποσοστό 1-2% και συνήθως 

το 3ο τρίμηνο. Εκδηλώνεται με πυρετό, άλγος στην 
οσφύ, ναυτία, εμέτους. Μπορεί να συνυπάρχουν 
συμπτώματα οξείας κυστίτιδας, αναιμία (23%), ση-
ψαιμία (17%), αναπνευστική ανεπάρκεια (7%), νε-
φρική ανεπάρκεια (7%).20

Λόγω των δυνητικώς σοβαρών επιπλοκών για 
το έμβρυο και την έγκυο απαιτείται ενδοφλέβι-
α χορήγηση αντιβιοτικών μέχρι να υφεθεί ο πυ-
ρετός και στη συνέχεια αγωγή από το στόμα για 
συνολικά 10-14 ημέρες. Η αγωγή είναι αρχικά ε-
μπειρική και στη συνέχεια σύμφωνα με το αντιβι-
όγραμμα. Οι κεφαλοσπορίνες μπορεί να χρησιμο-
ποιηθούν ως αρχική θεραπεία. Οι αμινογλυκοσί-
δες μπορούν επίσης να χορηγηθούν σε περίπτω-
ση αντοχής και οι καρβαπενέμες στην περίπτωση 
στελεχών που παράγουν β-λακταμάση.21

Εάν τα συμπτώματα ή ο πυρετός επιμένουν πέρα 
από 48-72ώρες μετά την ενδοφλέβια χορήγηση 
αντιβιοτικών απαιτείται απεικονιστικός έλεγχος του 
ουροποιητικού με US ή MRI χωρίς ενισχυτικό μέσο 
αντίθεσης. Καλλιέργεια απαιτείται μετά το πέρας 
της θεραπείας. Καθότι η πιθανότητα υποτροπής 
είναι 6-8% δικαιολογείται η προφυλακτική χορή-
γηση αντιβιοτικού για το υπόλοιπο της κύησης.22

ΣΕΞΟΥαΛΙΚα ΜΕΤαΔΙΔΟΜΕΝΕΣ 
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Λοιμώξεις από χλαμύδια ή γονόρροια πρέπει να 
αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται στο 1ο τρί-
μηνο. Έλεγχος πλήρους ίασης μετά το πέρας της 
θεραπείας συνιστάται σε όλες τις περιπτώσεις. Για 
τη γονόρροια συνιστάται θεραπεία με κεφτριαξόνη 
και αζιθρομυκίνη, ενώ για τις λοιμώξεις από χλα-
μύδια θεραπεία με αζιθρομυκίνη ή αμοξυκιλλίνη.23

αΝΤΙΒΙΟΤΙΚα ΚαΙ ΚΥήΣή
Τα αντιβιοτικά που θεωρούνται ασφαλή (εφό-

σον δεν υπάρχει αλλεργία) είναι οι πενικιλλίνες 
και οι κεφαλοσπορίνες. 

Πρέπει να αποφεύγονται οι κινολόνες γιατί προ-
καλούν ανωμαλίες των χόνδρων, οι τετρακυκλί-
νες γιατί προκαλούν καθυστέρηση στην ανάπτυξη 
των οστών και αποχρωματισμό δοντιών, οι σουλ-
φοναμίδες, όταν χορηγούνται κοντά στον τοκετό, 
γιατί προκαλούν υπερχολερυθριναιμία στα νεογνά 
και η τριμεθοπρίμη γιατί αυξάνει τον κίνδυνο συγ-
γενών ανωμαλιών. Οι αμινογλυκοσίδες σε παρα-
τεταμένη χορήγηση πρέπει να αποφεύγονται για-
τί προκαλούν νεφροτιξικότητα, ωτοτοξικότητα. Η 
νιτροφουραντοϊνη είναι δυνητικά επικίνδυνη κα-
θώς προκαλεί αιμόλυση σε περίπτωση εμβρύων 
με έλλειψη της G-6-PD, όταν χορηγείται προς το 
τέλος της κύησης και ενδεχομένως να σχετίζεται 
με λαγόχειλο, όταν χορηγείται στο 1ο τρίμηνο.24,25

ΝΕΦρΙΚή αΝΕΠαρΚΕΙα
Καταστάσεις όπως η προεκλαμψία, η ουροσή-

ψη και η πυελονεφρίτιδα μπορεί να οδηγήσουν 
σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Σε προϋπάρχουσα 
μέτρια ή σοβαρή ΧΝΑ η κύηση μπορεί να οδηγή-
σει σε επιπλέον επιδείνωση της νεφρικής λειτουρ-
γίας στο 50% των περιπτώσεων.1

ΔΙαΤαραχΕΣ ΟΥρήΣήΣ
Στις διαταραχές της ούρησης περιλαμβάνονται 

η συχνουρία-νυκτουρία, η επιτακτικότητα, η επι-
τακτική ακράτεια, η ακράτεια προσπαθείας, η α-
τελής κένωση της ουροδόχου κύστης και η επί-
σχεση των ούρων.

Συχνουρία-νυκτουρία
Μπορεί να εμφανιστούν από το 1ο τρίμηνο και 

γίνονται πιο συχνές με την πρόοδο της κύησης. Στις 
διάφορες μελέτες αναφέρονται ποσοστά 40-81% 
για τη συχνουρία και 23-79% για τη νυκτουρία. 
Μπορεί να οφείλονται σε ουρολοίμωξη, αυξημέ-
νη σπειραματική διήθηση και έκκριση Na, απορ-
ρόφηση οιδημάτων/εξωκυττάριων υγρών, πολυ-
διψία και διόγκωση μήτρας.26

Επιτακτικότητα-Επιτακτική ακράτεια
Στις διάφορες μελέτες αναφέρονται ποσοστά 

22-62% για την επιτακτικότητα και 5-18% για την 
επιτακτική ακράτεια. Μεταξύ 549 πρωτότοκων α-
ναφέρθηκε επιτακτικότητα σε 2.2%  πριν την κύ-
ηση, 22.9% κατά την κύηση και 7.8% 12 εβδο-
μάδες μετά τον τοκετό. Τα αντίστοιχα ποσοστά επι-
τακτικής ακράτειας ήταν 0.5%, 8% και 2%. Η γενι-
κή/καλλιέργεια ούρων μπορεί να είναι χρήσιμη. Η 
φαρμακευτική αντιμετώπιση και ο ουροδυναμικός 
έλεγχος δεν συνιστώνται ως ρουτίνα.1

Ακράτεια προσπαθείας
Η ακράτεια προσπάθειας μπορεί να οφείλε-

ται σε βλάβη του σφιγκτηριακού μηχανισμού α-
πό κάκωση, ιδιαίτερα μετά από ανώμαλο τοκετό. 
Επίσης, έχει προταθεί η ορμονική αιτιολογία για 
την ακράτεια κατά τη διάρκεια της κύησης, καθώς 
τελευταία δεδομένα υποστηρίζουν ότι η κύηση, 
μέσω των ορμονικών αλλαγών, προάγει μεταβο-
λές στην ανταπόκριση των λείων μυϊκών ινών της 
ουρήθρας και του αυχένα στα αυτόνομα νευρικά 
ερεθίσματα.1,27

Είναι πιο συχνή στις πολύτοκες απ’ ό,τι στις πρω-
τότοκες. Ο κίνδυνος είναι πιο μικρός στην περίπτω-
ση καισαρικής τομής, ειδικά σε πρωτότοκες, από 
ότι στο φυσιολογικό τοκετό. Αποτελεί τον πιο συ-
χνό τύπο ακράτειας με ποσοστό 27-80% και επι-
δεινώνεται με την πρόοδο της κύησης. Παράγοντες 
κινδύνου αποτελούν η ηλικία, η πολυτοκία, ο προ-

Πίνακας 1: 
Προτεινόμενα σχήματα για την αντιμετώπιση της ασυμπτωματικής βακτηριουρίας

Φάρμακο Δοσολογία Διάρκεια θεραπείας

Νιτροφουραντοίνη 100mg 2 φορές την ημέρα 5 ημέρες

Αμοξυκιλλίνη 500mg 3 φορές την ημέρα 3-7 ημέρες

Αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό 500mg 3 φορές την ημέρα 3-7 ημέρες

Κεφαλεξίνη 500mg 2 φορές την ημέρα 3-7 ημέρες

φωσφομυκίνη 3g εφάπαξ
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ηγούμενος παρατεταμένος φυσιολογικός τοκετός 
και ο αυξημένος δείκτης μάζας σώματος.1

Παροτι η ακράτεια προσπαθείας κατά την κύη-
ση παραμένει μετά τον τοκετό μόνο σε μια μειο-
ψηφία γυναικών, ίσως αποτελεί παράγοντα κινδύ-
νου για εμφάνιση ακράτειας στο μέλλον

Οι θεραπευτικές επιλογές είναι περιορισμένες 
στην κύηση. Εντατικές ασκήσεις πυελικού εδά-
φους συστήνονται καθώς έχουν δείξει πιθανό ό-
φελος στην πρόληψη της ακράτειας τόσο κατά τη 
διάρκεια όσο και μετά την κύηση.27

Όσον αφορά στις εγκύους που έχουν υποβλη-
θεί στο παρελθόν σε επεμβάσεις για τη διόρθω-
ση ακράτειας όπως οι ταινίες ελεύθερης τάσης και 
η κολποανάρτηση πρέπει να προτιμάται η καισα-
ρική τομή με σκοπό να διαφυλάσσεται το αποτέ-
λεσμα αυτών των επεμβάσεων. Αυτό δεν ισχύει 
στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί περιουρη-
θρική εμφύτευση κολλαγόνου. 28

Επίσχεση ούρων
Η επίσχεση των ούρων είναι σπανιότερο πρό-

βλημα και οφείλεται σε απόφραξη του αυχένα της 
κύστεως λόγω κλίσης προς τα πίσω της μήτρας, υ-
ποχωρεί δε κατά την 16η εβδομάδα, οπότε η μήτρα 
αναπτύσσεται εκτός της πυέλου. Αντιμετωπίζεται 
με προσωρινό καθετηριασμό ή διαλείποντες αυ-
τοκαθετηριασμούς ή με πεσσό Smith-Hodge ή 
σπανιότερα με την αλλαγή της θέσης της μήτρας 
χειρωνακτικά.29

Η επίσχεση ούρων μετά τον τοκετό εμφανίζεται 
σε ποσοστό 1.7-17.9%, αντιμετωπίζεται με μικρής 
διάρκειας καθετηριασμό και δε σχετίζεται με μα-
κροχρόνια προβλήματα ούρησης.

Παράγοντες κινδύνου επίσχεσης αποτελούν η 
επισκληρίδιος αναλγησία, η μεγάλη διάρκεια το-
κετού (> 800 min), η καισαρική τομή, ο αυξημέ-
νος δείκτης μάζας σώματος, ο τραυματισμός του 
περινέου, ο υποβοηθούμενος με εργαλεία τοκε-
τός και ο πρώτος τοκετός.30

αΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓχΟΣ ΚαΙ ΚΥήΣή
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγί-

ες της Αμερικανικής Εταιρείας Μαιευτήρων και 
Γυναικολόγων η έκθεση του εμβρύου σε ακτινο-
βολία μικρότερη των 5 rad ή 50 mGy δεν έχει συ-
σχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο συγγενών ανωμα-
λιών του εμβρύου ή αυτόματων αποβολών 

1 rad=0.01Gy. Εντούτοις, ο σχετικός κίνδυνος 
λευχαιμίας στην παιδική ηλικία μετά από έκθε-
ση του εμβρύου σε ακτινοβολία 1-2 rad αυξά-
νεται από 1/3000 (που είναι στο γενικό πληθυ-
σμό) σε 1/2000.

Επίσης, έκθεση του εμβρύου σε ακτινοβολί-
α 1 rad σχετίζεται με 2.4 φορές αύξηση στην ε-
πίπτωση των κακοηθειών της παιδικής ηλικίας. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η δόση μιας κλα-
σικής πυελογραφίας είναι 1.5 rad, μια ακτινογρα-
φία κοιλίας αποδίδει 0.2 rad και η χαμηλής δό-
σης CT 0.7 rad ή 7 mGy. 

Η υγεία της μητέρας δεν πρέπει να τίθεται σε κίν-
δυνο λόγω του φόβου της επίδρασης της ακτινο-
βολίας στο έμβρυο. Ωστόσο, εναλλακτικές απει-
κονιστικές μέθοδοι όπως το US και η MRI πρέπει 
να εφαρμόζονται όποτε αυτό είναι δυνατό.10,31,32

ΚΥήΣή ΚαΙ ΚαΚΟήΘΕΙΣ 
ΟΥρΟΠΟΙήΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤήΜαΤΟΣ

Η επίπτωση των κακοηθειών του ουροποιητι-
κού συστήματος υπολογίζεται σε 1 στις 1000 κυ-
ήσεις. Το US για την κύηση μπορεί να αποκαλύ-

ψει τυχαία τέτοιες κακοήθειες. Ο έλεγχος πρέπει 
να παρέχει τις μέγιστες δυνατές πληροφορίες με 
τη μικρότερη δυνατή έκθεση ακτινοβολίας για το 
έμβρυο. Η θεραπεία πρέπει να εξατομικεύεται βα-
σιζόμενη στους κινδύνους της άμεσης έναντι της 
καθυστερημένης αντιμετώπισης.33

ΣΥΜΠΕραΣΜαΤα
Η κύηση και ο τοκετός προκαλούν αλλαγές στη 

φυσιολογία και ανατομία του ουροποιητικού συ-
στήματος. Η διάγνωση και αντιμετώπιση των ουρο-
λογικών προβλημάτων στην κύηση αποτελεί πρό-
κληση. Η κατάλληλη αντιμετώπιση των ουρολο-
γικών προβλημάτων απαιτεί κατανόηση των με-
ταβολών που επιφέρει η κύηση, στενή συνεργα-
σία ουρολόγου και γυναικολόγου και συζήτηση 
με την ασθενή για τους κινδύνους και τις ωφέλειες 
των διαφόρων στρατηγικών θεραπείας.
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Ορισμοί, αιτιολογία, εργαλεία 
διερεύνησης των LUTS    

ΓΙαΝΝΙΤΣαΣ ΚΩΣΤαΣ
Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

ΚΥΚΛΟΣ ΟΥρήΣήΣ 
Πίεση κύστης

Πλήρωση κύστης

Φάση 
αποθήκευσης

Πρώτο αίσθημα 
προς ούρηση

Φάση 
κένωσης

Φυσιολογική 
επιθυμία για 

ούρηση

Φάση 
αποθήκευσης

Πλήρωση 
κύστης

ΤαΞΙΝΟΜήΣή

LUTS

Συμπτώματα αποθήκευσης:
Συχνουρία, Νυκτουρία, 
Επιτακτική ούρηση

Συμπτώματα κένωσης:
Δισταγμός, Straining, Φτωχή, διακοπτό-
μενη ροή, Τελική στάγδην ούρηση

Συμπτώματα μετά την ούρηση:
Διαφυγή σταγόνων, 
Αίσθημα ατελούς κένωσης της κύστης

αΙΤΙΟΛΟΓΙα

BPH  BPE  BPO

BPO
Μηχανική συνιστώσα Δυναμική συνιστώσα

Ο ρΟΛΟΣ ΤήΣ ΚΥΣΤήΣ

Ο ρόλος της κύστης

ΘΕΩρΙΕΣ ΠαΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙαΣ DO
Νευρογενής

(de Groat, 1997)
Μυογενής 

(Turner & Brading, 
1997)

•  Ελαττωμένη υπεργε-
φυρική καταστολή

•  Βλάβη νευρικών οδών 
στο νωτιαίο μυελό

•  Αυξημένη κεντρομό-
λος δραστηριότητα 
από το κατώτερο ου-
ροποιητικό

•  Απώλεια περιφερικής 
καταστολής ή/και αυ-
ξημένη διεγερτική νευ-
ροδιαβίβαση 

•  Τοπική απονεύρωση 
του εξωστήρα

•  Ελάττωση ουδού δι-
έγερσης, αυξημένη 
διακυτταρική επικοι-
νωνία

•  Διέγερση συντονι-
σμένων συστολών /
μικροκινήσεων

ΠαΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙα ΟαΒ

Overactive Bladder = Overactive Detrusor 
 

URGENCY

ΚΕΝΤρΟΜΟΛΟΣ ΔραΣΤήρΙΟΤήΤα 
αΠΟ ΤήΝ ΚΥΣΤή
• Μυογενές μονοπάτι

- Μηχανοϋποδοχείς σε σειρά
- Απαντούν στη διάταση της κύστης

- Αυτόματη συσταλτική δραστηριότητα
- Δημιουργεί κεντρομόλο “θόρυβο”

• Μονοπάτι ουροθηλίου
- Ουροθήλιο + διάμεσα κύτταρα + νευρώνες

- Μυο-βλεννογόνιοι μηχανουποδοχείς
- Βλεννογόνιοι μηχανουποδοχείς
- Χημειουποδοχείς

Kanai A, and Andersson KE. J Urol. 2010 
Apr;183(4):1288-95

P2X3

P2Y4

TRPV1

NK1

M3

M2

M2M2

M2

M3M3

M3

M2

M2

P2X3

P2X3P2X3
TRPV1TRPV1

TRPV

TRPV1

NK1 P2Y6

P2X3

TRPV1

NGF NGF

SP

SP

SP
ATP

ATP
ATP

ATP/ACh

ACh

ACh

P2X3

P2Y2

M2

M3

M2

α7
α3

TRPV1

M2
M3

Apostolidis & Fowler 2006

O ρόλος των μουσκαρινικών 
υποδοχέων

O ρόλος των β3 υποδοχέων

Ο ρΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΝΣ

Kavia RB, et al. 
J Comp Neurol. 2005; 

493(1):27-32

ΔιημεριΔα 
με θεμα
Συμπτώματα 
κατώτερου 
ουροποιητικού 

LUTS
29 | 30 
ιουνιου 2018
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ΚΟΙΝή ΠαΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙα ED- LUTS

increased

Αυξημένος τόνος 
του συμπαθητικού

Μεταβολικό 
σύνδρομο

Μείωση NO/NOS

Αγγειακοί 
παράγοντες 

κινδύνου

Αυξημένη 
ενεργοποίηση της 

Rho-κινάσης

Αθηροσκλήρωση
↓ NO

Χρόνια ισχαιμία 
της κύστης/ 

υποξία

Αγγειακοί 
παράγοντες 

κινδύνου

LUTS - ED

Hatzimouratidis K. Expert Opin 
Investig Drugs 2009, 18:245-254

ΝΥΚΤΟΥρΙα

αΙΤΙΟΛΟΓΙα - ΠαΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙα

ΕρΓαΛΕΙα ΔΙΕρΕΥΝήΣήΣ
• Ιστορικό 
• Φυσική εξέταση (DRE)
• Ερωτηματολόγια
• Ημερολόγια ούρησης
• Υπέρηχοι
• Κυστεοσκόπηση
• Ροόγραμμα- PVR
• UDS

ΙΣΤΟρΙΚΟ ΚαΙ ΦΥΣΙΚή ΕΞΕΤαΣή

ΕρΩΤήΜαΤΟΛΟΓΙα 
ΚαΙ ήΜΕρΟΛΟΓΙα ΟΥρήΣήΣ
•  Διάγραμμα ουρήσεων - Micturition chart (MC): 

καταγραφή του χρόνου των ουρήσεων, μέρα και 
νύχτα για τουλάχιστον 24 ώρες

•  Διάγραμμα συχνότητας/όγκων – Frequency 
volume chart (FVC): καταγραφή του χρόνου 
και των όγκων των ουρήσεων, μέρα και νύχτα 
για τουλάχιστον 24 ώρες

•  Ημερολόγιο της κύστης - Bladder diary (BD): 
καταγραφή του χρόνου και των όγκων των ου-
ρήσεων καθώς και επιπλέον πληροφορίες, όπως 
επεισόδια ακράτειας, χρήση απορροφητικών μέ-
σων, προσλαμβανόμενων υγρών, ένταση επιτα-
κτικότητας και βαρύτητα ακράτειας.

ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠήΣή ΚαΙ ΥΠΕρήχΟΙ

ρΟΟΜΕΤρΙα

ΔΙαΓΝΩΣή αΠΟΦραΞήΣ
•  Qmax 10 ml/s

-  ειδικότητα 70%, θετική προγνωστική αξία (PPV) 
70% και ευαισθησία 47% για διάγνωση BOO. 

• Qmax of 15 ml/sec
-  ειδικότητα 38%, θετική προγνωστική αξία (PPV) 

67% και ευαισθησία 82% για διάγνωση BOO.
Reynard JM, et al.Br J Urol. 1998 Nov;82(5):619-23.

ΝΟΜΟΓραΜΜαΤα

• Siroky
-  Ειδικότητα και ευαισθησία για διάγνωση ΒΟΟ 

30% και 91% αντίστοιχα

• Liverpool
- Για άνδρες (> 50 και < 50 ετών) 

ΕρΩΤήΜαΤΟΛΟΓΙα 
ΚαΙ ήΜΕρΟΛΟΓΙα ΟΥρήΣήΣ
•  Διάγραμμα ουρήσεων - Micturition chart (MC): 

καταγραφή του χρόνου των ουρήσεων, μέρα και 
νύχτα για τουλάχιστον 24 ώρες

•  Διάγραμμα συχνότητας/όγκων - Frequency 
volume chart (FVC): καταγραφή του χρόνου 
και των όγκων των ουρήσεων, μέρα και νύχτα 
για τουλάχιστον 24 ώρες

•  Ημερολόγιο της κύστης - Bladder diary (BD): 
καταγραφή του χρόνου και των όγκων των ου-
ρήσεων καθώς και επιπλέον πληροφορίες, όπως 
επεισόδια ακράτειας, χρήση απορροφητικών μέ-
σων, προσλαμβανόμενων υγρών, ένταση επιτα-
κτικότητας και βαρύτητα ακράτειας.

Abrams P, Cardozo L, Fall M, et al. The 
standardisation of terminology of lower urinary 
tract function: Report from the Standardisation 
Subcommittee of the International Continence 

Society. Neurourol Urodyn 2002;21:167–78

:

ΟΥρΟΔΥΝαΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓχΟΣ

TimeVolume  ml

l         l             l             l             l              l             l
0       100        200         300        400          500       600

EMG

Pura

Pves

Pdet

Pabd

Qura

Storage Phase Voiding Phase
CP RELAX

EMG

Volume

ΣΥΓχρΟΝή ΜΕΛΕΤή ΠΙΕΣήΣ-ρΟήΣ
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• Μας δίνει πληροφορίες για:
- εάν ο εξωστήρας έχει ή όχι ικανοποιητικές πιέσεις
- εάν έχουμε ή όχι απόφραξη1,2.

1.Abrams P, GriffithsDJ.The assessment of prostatic 
obstruction from urodynamic measurement and 

from residual urine. Br.J Urol (1979); 51: 129-1342.
Abrams P.Voiding cystometry. In Urodynamics 2nd 

edition, Springer. p76-88 

Ο ΕΞΩΣΤήραΣ
•  Φυσιολογικός

-  Βουλητική, φασική σύσπαση που οδηγεί σε 
πλήρη κένωση της κύστης εντός φυσιολογικού 
χρονικού διαστήματος (απουσία απόφραξης)

• Υπολειτουργικός
-  Σύσπαση ελαττωμένης ισχύος ή/και διάρκει-

ας που οδηγεί σε παράταση ή και αδυναμία 
κένωσης της κύστης σε φυσιολογικό χρονι-
κό διάστημα

• Μη συστελλόμενος (ασυστολία)
- Ψυχογενής
- Νευρολογικής αιτιολογίας

Abrams P et al. The standardisation of terminology 
of lower urinary tract function: report from the 

Standardisation Sub-committee of the International 
Continence Society. Neurourol Urodyn. 

2002;21(2):167-78

αΞΙΟΛΟΓήΣή ΣΥΣΤαΛΤΙΚΟΤήΤαΣ 
ΤΟΥ ΕΞΩΣΤήρα ΣΕ αΝΔρΕΣ1

•  Bladder Contractility Index
- BCI=PdetQmax+5Qmax

<100 = αδύναμος
100-150 = φυσιολογικός
>150 = δυνατός

Bladder outlet obstruction index, bladder 
contractility index and bladder voiding efficiency: 

three simple indices to define bladder voiding 
function. Abrams P. BJU Int. 1999 Jul;84(1):14-5

αΠΟΦραΞή

URETHRAL RESISTANcE  
(LATIMER)
•  Urethral Resistance = PvesQmax/Qmax2

- Φ.Τ.
• Άνδρες: <0,6
• Γυναίκες: <0,2

1.Gleason DM, Latimer J. The pressure flow study: 
a method for measuring bladder neck resistance. J 

Urol,1962;87:844-852

BLADDER OUTLET OBSTRUcTION INDEX
•  BOOI=PdetQmax-2Qmax

>40= Απόφραξη
<20= Όχι απόφραξη
20-40= Αμφίβολη

THE ABRAMS-GRIFFITHS NOMOGRAM

THE IcS NOMOGRAM

αΜΦΙΒΟΛή ΠΕρΙΟχή1

•  Κλίση διαγράμματος < 2 cm H2O/ml/s και Pdet 
min void <40 cm H2O   
Μη απόφραξη

•  Κλίση διαγράμματος > 2 cm H2O/ml/s και P det 
min void >40 cm H2O     
Απόφραξη

• Κλίση = (Pdet Qmax-Pdet min void)/Qmax
1.Griffiths DJ. Pressure flow studies of micturition. 

Urol Clin N Am 1996;23:279-297

ΤΥΠΟΙ αΠΟΦραΞήΣ

Υπόλειμμα

Όχι Υπόλειμμα

ΣΥΜΠΕραΣΜαΤα
•  Η αιτιολογία των LUTS είναι πολυπαραγοντική
•  Η “εγκεκριμένη” ονοματολογία πρέπει να χρη-

σιμοποιείται ώστε να αποφεύγονται ανακρίβει-
ες σχετικά με την παθοφυσιολογία

•  Η διαγνωστική προσέγγιση πρέπει να στοχεύει 
στην αποσαφήνιση της παθοφυσιολογίας ώστε 
να σχεδιάζεται η θεραπευτική στρατηγική

THE ScHAFER NOMOGRAM

Schafer W. Analysis of bladder-outlet function with the linerized passive urethral resistance relation, linPURR, 
and adisease specific approach for grading obstruction:from complex to simple.World J Urol(1995);13:47-58
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ΟρΙΣΜΟΣ

•  Χρόνιο ή εμμένον άλγος αντιληπτό σε ανατομι-
κές δομές της πυέλου.

• Συνεχές ή υποτροπιάζον για τουλάχιστον 6 μήνες
•  Συνήθως συνυπάρχουν γνωστικές, συμπεριφορι-

κές, σεξουαλικές και συναισθηματικές διαταραχές
•  Σύνδρομο χρονίου πυελικού άλγους: χρόνιο άλ-

γος που ΔΕΝ σχετίζεται με τεκμηριωμένη παθο-
λογία της πυέλου (π.χ. φλεγμονή ή κακοήθεια) 
και εκδηλώνεται με LUTS ή/και σεξουαλικά, γα-
στρεντερικά και γυναικολογικά προβλήματα. 

ΤαΞΙΝΟΜήΣή αΝα ΕΝΤΟΠΙΣή

ΤαΞΙΝΟΜήΣή EAU 

ΠαραΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
• Ενδοκρινικοί παράγοντες

Αντίδραση στο stress

Υπερέκφραση 
CRH

Αλληλεπίδραση 
με μαστοκύτταρα

Επώδυνα 
σύνδρομα

• Γενετικοί παράγοντες
• Ψυχολογικοί παράγοντες

ΠαΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙα

χρΟΝΙΟ ΠΥΕΛΙΚΟ αΛΓΟΣ ΚαΙ QOL
• Συχνότητα 19% σε ενήλικες Ευρωπαίους
•  Άγχος, κατάθλιψη, αυπνία, χρόνια κόπωση, συναι-

σθηματικές διαταραχές, σεξουαλικές διαταραχές
•  21% καταθλιπτικοί, 61% αδυναμία εργασίας ε-

κτός σπιτιού, 13% απώλεια εργασίας, 60% επί-
σκεψη σε ουρολόγο 2-9 φορές το 6μηνο, 2% 
επίσκεψη σε ιατρείο πόνου

ΔΙαΓΝΩΣΤΙΚή ΠρΟΣΕΓΓΙΣή

ΣΥΝΔρΟΜΟ ΠρΟΣΤαΤΙΚΟΥ αΛΓΟΥΣ 
(ΣΠΠ)
• Επίμονο ή υποτροπιάζον προστατικό άλγος που

- αναπαράγεται με τη DRE 
- σχετίζεται με LUTS 
-  σεξουαλική δυσλειτουργία (ΣΔ ή πρόωρη εκ-

σπερμάτιση) σε 15-48%
-  απουσία αποδεδειγμένης λοίμωξης ή άλλης 

παθολογίας
• 8% γενικού πληθυσμού
• 12% επισκέψεων σε ουρολόγο

ΠαΘΟΓΕΝΕΙα ΣΠΠ

ΧΡΟΝΙΑ 
ΝΕΥΡΟΠΑ
ΘΗΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣ
Η ΑΛΓΟΥΣ

Εκλυτικός
παράγοντας 

(λοίμωξη, 
τραύμα, 

αλλεργία)

Φλεγμονή, 
ανοσολογικ

ή ή 
νευρογενής

βλάβη

Περιφερική 
ευαισθητοποίηση 

– οξύ άλγος

Χρόνια 
ευαισθητοποίησ
η με συμμετοχή 
ΚΝΣ – χρόνιο 

άλγος

ΔΙαΓΝΩΣή ΣΠΠ
• Ιστορικό 

- σταθμισμένα ερωτηματολόγια NIH-CPSI

Π
ον

ος
21

β

εντόπιση

ένταση

συχνότητα

Ούρηση 10β

ερεθιστικά

αποφρακτικά

12βστην 
QoLΕπίδραση

Π
ον

ος
21

β

εντόπιση

ένταση

συχνότητα

Ούρηση 10β

ερεθιστικά

αποφρακτικά

12βστην 
QoLΕπίδραση

Π
ον

ος
21

β

εντόπιση

ένταση

συχνότητα

Ούρηση 10β

ερεθιστικά

αποφρακτικά

12βστην 
QoLΕπίδραση

• Κλινική εξέταση
• Εργαστηριακός έλεγχος διαγνωστικός σε 8%

- Stamey – Meares test

- Test 2 ποτηριών
- Καλλιέργεια σπέρματος ????

• Απεικονιστικός έλεγχος
- U/S
- MRI neurography

ΣΥΝΟψΙΖΟΝΤαΣ..

Χρόνιο πυελικό άλγος    
ΠαΝαΓΙΩΤήΣ Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

χειρουργός Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής 417 ΝΙΜΤΣ

ΔιημεριΔα 
με θεμα
Συμπτώματα 
κατώτερου 
ουροποιητικού 

LUTS
29 | 30 
ιουνιου 2018
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ΣΥΝΤήρήΤΙΚή αΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣή
•  Ενημέρωση, επανεκπαίδευση στον πόνο, ασκή-

σεις πυελικού εδάφους
•  Συμβουλευτική του ζευγαριού για διόρθωση σε-

ξουαλικών διαταραχών
•  Αντιμετώπιση ψυχολογικών παραμέτρων
•  Διαιτητικές κατευθύνσεις

ΦαρΜαΚΕΥΤΙΚή ΘΕραΠΕΙα
•  Αντιφλεγμονώδη (μονοθεραπεία με NSAIDs ή 

συνδυασμός με κορτιζόνη)
- Βελτίωση των symptom score
-  80% μεγαλύτερη πιθανότητα ικανοποιητικής 

ανταπόκρισης συγκριτικά με placebo
-  Θετικό αποτέλεσμα περιορίζεται κατά τη διάρ-

κεια λήψης
Zhao WP et al, World J Med Biol Res 2009

Nickel JC et al, J Urol 2003

•  Α- blockers (τεραζοσίνη, αλφουζοσίνη, δοξαζο-
σίνη, ταμσουλοσίνη, σιλοδοσίνη)
-  Πολυάριθμες μελέτες με ευνοϊκά αποτελέσμα-

τα σε πόνο και συνοδά LUTS/QoL
-  Ευρεία κλινική χρήση
-  Πιθανή ελαττωμένη ανταπόκριση σε χρόνι-

ους πάσχοντες
-  Συνολικά όχι θεαματικά αλλά αξιοσημείωτα α-

ποτελεσματικότητα
Anothainsitawee T et al, JAMA 2011

ThakKinstian A et al, BJ U 2012

•  Αντιβιοτικά (κινολόνες, τετρακυκλίνες)
- εμπειρική θεραπεία (μόνη ή με a-blockers)
-  πιθανός στόχος μη αναγνωρίσιμα ουροπα-

θογόνα
-  αμφιλεγόμενα κλινικά σημαντικά αποτελέσμα-

τα στις μεταναλύσεις
- προτεινόμενη διάρκεια θεραπείας: 6 w

Cohen JM et al, PLosONE 2012

•  Άλλες φαρμακευτικές ουσίες:
- φιναστερίδη
- φυτοθεραπευτικά
- Pregabalin
- Pentosane polysulphate !
- μυοχαλαρωτικά
- BTX-A
- μονοκλωνικά αντισώματα (tanezumab)
- ανταγωνιστές λευκοτριενίων (zafirlucast)

EAU Guidelines 2017

ΕΝαΛΛαΚΤΙΚΕΣ ΘΕραΠΕΙΕΣ
•  Ηλεκτρομαγνητικά κύματα
•  Διορθική ή διουρηθρική θερμοθεραπεία με μι-

κροκύματα
•  Κρουστικά κύματα στο περίνεο

-  βελτιώσεις στα symptom scores (ΝΙΗ, IPSS, 
QoL) που διατηρήθηκαν σε 6,12 w

- δεν υποστηρίζονται από τυχαιοποιημένες μελέτες
•  Βελονισμός: ικανοποιητικά αποτελέσματα συ-

γκρινόμενο με όλες τις θεραπείες

χΕΙρΟΥρΓΙΚή ΘΕραΠΕΙα
•  TURP ή RP κανένα αποδεδειγμένο όφελος
•  Σε μια RCT προτείνεται η περιτο-

μή σε συνδυασμό με ανιβιοτικά, 
a-blockers και αντιφλεγμονώδη
Zhao Y et al, World J Urol 2015

ΣΥΝΟψΙΖΟΝΤαΣ....

ΣΥΜΠΕραΣΜαΤΙΚα...

•  Ανάγκη επαρκέστερης κατανόησης της αιτιοπαθογένειας του ΧΠΑ
•  Λογική χρήση αντιβιοτικών

•  Συσχέτιση με σεξουαλικές διαταραχές,
ΟΧΙ με:
- υπογονιμότητα
- μεταβολές του PSA

•  Στη διερεύνηση και αντιμετώπιση ασθενών με ΧΠΑ εμπλέκονται πολλές ειδικότητες
•  Στόχος επόμενων θεραπειών η αντιμετώπιση

- εκλυτικών παραγόντων
- προδιαθεσικών παραγόντων
- χρόνιας τοπικής νευρομυοπάθειας
- ευαισθητοποίησης και συμμετοχής ΚΝΣ

ΣΥΝΔρΟΜΟ 
ΟΣχΕΪΚΟΥ αΛΓΟΥΣ
•  Συνήθως χωρίς υποκείμενη παθολογία
•  Εντόπιση: όρχεις, επιδιδυμίδες, σπερματικός 

τόνος
•  Σχετίζεται με LUTS και σεξουαλικές δια-

ταραχές
• Δύο ειδικές καταστάσεις:

- μετά βαζεκτομή
- μετά βουβωνοκήλη

ψΥχΟΣΕΞΟΥαΛΙΚΕΣ ΔΙαΤαραχΕΣ

ΣΥΝΔρΟΜΟ ΟΥρήΘρΙΚΟΥ αΛΓΟΥΣ
•  Υποκατηγορία του συνδρόμου επώδυνης κύστης
•  Ανάπτυξη νευροπαθητικού τύπου υπερευαισθησίας μετά υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις

Συμπτώματα κατώτερου ουροποιητικού LUTS
29 | 30 ιουνιου 2018
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ΔιημεριΔα 
με θεμα
Συμπτώματα 
κατώτερου 
ουροποιητικού 

LUTS
29 | 30 
ιουνιου 2018

ΜΗ ΕΙδΙκΕΣ κΑΙ ΕΙδΙκΕΣ λοΙΜΩξΕΙΣ 
ΩΣ αιτια LUTS & 

υπερδραΣτήριαΣ κυΣτήΣ
ΙΩαΝΝήΣ ΓαΛαΝαΚήΣ       

MD, PhD, FEBU, χειρουργός Ουρολόγος - ανδρολόγος, αν. Δ/ντής Ουρολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου αθηνών

LOwER URINARY TRAcT SYMPTOMS 
(LUTS)

Συμπτώματα 
πλήρωσης 
(storage)

Συμπτώματα 
ούρησης (voiding)

Συμπτώματα μετά 
την ούρηση (post 

micturition)

1. Συχνουρία 1. Μείωση ροής 
ούρων

1.  Αίσθημα ατελούς 
ούρησης

2. Νυκτουρία 2.  Ούρηση σα 
διχάλα ή σπρέυ

2.  Απώλεια 
σταγόνων μετά 
την ούρηση

3. Επιτακτικότητα 3.  Διακοπτόμενη 
ούρηση

4.  Επιτακτική 
ακράτεια

4.  Δυσκολία 
έναρξης ούρησης

5. Στραγγουρία

6.  Τελική 
σταγονοειδής 
ούρηση

Abrams et al, 2002

ΥΠΕρΔραΣΤήρΙα ΚΥΣΤή 
(OvERAcTIvE BLADDER)
•  Η επιτακτική ούρηση, με ή χωρίς επιτακτική ακρά-

τεια, συνήθως μαζί με συχνουρία και νυκτουρία
Abrams et al, 2002

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥρΟΠΟΙήΤΙΚΟΥ (UTIS) 
- ΕΠΙΔήΜΙΟΛΟΓΙΚα ΣΤΟΙχΕΙα
•  8 εκ. επισκέψεις σε Τακτικά και Επείγοντα Ιατρεία 

στις ΗΠΑ 
• 100.000 εισαγωγές ετησίως
• Aντιβιοτικά για UTIs  8% του συνόλου των 
συνταγών
• Συνολικό κόστος  1,6 δισ. $
• Πιθανότητα για UTIs:

- 1 στις 3 γυναίκες <24 ετών
- 1 στις 2 γυναίκες στη ζωή της
-  UTIs σε μόνιμο καθετήρα > η πιο συχνή ενδο-

νοσοκομειακή λοίμωξη (>1εκ. περιπτώσεις)

- η δεύτερη πιο συχνή εξωνοσοκομειακή λοί-
μωξη (25% του συνόλου)

UTIs) -

αΜΥΝΤΙΚΟΙ ΜήχαΝΙΣΜΟΙ  
ΟΥρΟΠΟΙήΤΙΚΟΥ
•  ΟΥΡΑ

- όξινο pH: καταστρέφει τα παθογόνα
- υψηλή ωσμωμοριακότητα ούρων
-  αναστολείς στα ούρα της προσκολλητικότητας 

των βακτηριδίων
- μηχανική έκπλυση με τη ροή των ούρων

• ΑΝΟΣΙΑ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ
- ουροθηλιακή έκκριση κυτοκινών & χυμοκινών
-  διάταξη βλεννοπολυσακχαριδών: αυξάνει τη 

δυσκολία στη διείσδυση των βακτηριδίων
- έκκριση βλεννογονικού IgA
-  στους άνδρες: οι προστατικές εκκρίσεις περι-

έχουν βακτηριοκτόνο Zn, ενώ και η ουρήθρα 
είναι μακρύτερη

ΜΙΚρΟΒΙΟΛΟΓΙα ΤΩΝ UTIS

 Flores-Mirelles  2015

ΠαραΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙα UTIS

Ιατρογενείς/φάρμακα Τρόπος ζωής

Μόνιμος 
καθετήρας
Προδιαθέτει στην άνοδο των 
βακτηρίων του περινέου στην 
ουρήθρα

Διαταραχές ούρησης
Προκαλούν αύξηση 
υπολείμματος ούρων, άρα 
περισσότερο χρόνο για 
πολλαπλασιασμό βακτηρίων

Χρήση
αντιβιοτικών
Πρόσφατη χρήση αντιβιοτικών 
διαταράσσει τη μικροβιακή 
χλωρίδα στην είσοδο του 
κόλπου, επιτέποντας τον 
αποκισμό από ουροπαθογόνα 
(π.χ. E.Coli)

Συχνές επαφές ή πρόσφατη 
σεξουαλική επαφή. Μπορεί 
να εισαγάγει βακτήρια 
στο ουροποιητικό

Σπερματοκτόνα
Προκαλούν ερεθισμό και 
θέσεις σύνδεσης για E.Coli

Ανατομικοί/λειτουργικοί Γενετικοί

Κυστεοουρητηρική 
παλινδρόμηση
Προκαλεί επίσχεση που 
επιτρέπει περισσότερο χρόνο 
για πολλαπλασιασμό βακτηρί-
ων. Επίσης, προκαλεί άνοδο 
των βακτηρίων στο νεφρό

Οικογενειακή τάση
Υπάρχει τάση για UTIs μέσα 
στις οικογένειες

Γυναικείο φύλο
Η γυναικεία ουρήθρα είναι 
κοντή (4εκ vs 25εκ)

Ευπαθή ουροθηλιακά κύτταρα
Εκκρίνουν λιγότερη IgA 
(ο κύριος χυμικός αμυντικός 
μηχανισμός στο φυσιολογικό 
βλεννογόνο)

Εγκυμοσύνη
Χάλαση λείων μυών (λόγω 
προγεστερόνης-οιστρογόνων) 
στην κύστη - ουρητήρες και 
συμπίεση ουρητήρων από 
μήτρα. Αποτέλεσμα επίσχεση

Ιδιότητες κολπικής βλέννας
Μπορεί να επιτρέψουν την 
ευκολότερη προσκόλληση E.Coli



Ιατροτεχνολογικό προϊόν 

STILVI PHARMACEUTICALS S.A. Αλεξιουπόλεως 5-7, 164 52 Αργυρούπολη 
Τ 210 9902924 / F 210 9902743 / email: info@stilvipharma.gr / www.stilvipharma.gr

Για τη θεραπεία και την 

πρόληψη της κυστίτιδας 



ΣΕΛΙΔΑ 18

Παραγοντες κινδύνού για UTIs 
αναλογα με την ηλικια

ΠαΘΟΓΕΝΕΣή ΤΩΝ UTIS 

  Hooton TM 2012

ΟΞΕΙα ΚΥΣΤΙΤΙΔα - ΚΛΙΝΙΚή ΕΙΚΟΝα  

Δυσουρία (λόγω οξείας φλεγμονής της κύστης, οδηγώντας 
σε δυσφορία με τη συστολή του εξωστήρα)

Συχνουρία
Επιτακτικότητα

ελάττωση χωρητικότητας κύστης λόγω 
φλεγμονώδους οιδήματος που οδηγεί σε 
ελάττωση ευενδοτότητας και πόνο λόγω 
υπερδιάτασης κύστης

Αιματουρία
(λόγω αιμορραγίας του ερεθισμένου, 
φλεγμονώδους και οιδηματώδους βλεννογόνου 
κύστης)

Δύσοσμα ούρα      (λόγω οσμής που παράγουν τα βακτήρια)

Υπερηβικό 
άλγος  

(λόγω πίεσης από φλεγμονώδη/οιδηματώδη 
κύστη)

+ Απουσία κολπικού εκκρίματος

  McLaughlin SP  2004 

ΟΞΕΙα ΚΥΣΤΙΤΙΔα - ΔΙαΓΝΩΣή 
• Ιστορικό
• Κλινική εικόνα
• Εργαστηρικός έλεγχος

- Γεν. Ούρων
- Dipstick (Sens: 83%, Spec: 71% όταν:

+ για λευκ. εστεράση & νιτρώδη)
- K/α ούρων

Κ/α χρειάζεται: (SR: strong)
- Yποψία πυελονεφρίτιδας
-  Συμπτώματα που δεν υφίενται ή υποτροπιά-

ζουν εντός 2-4 εβδ.από το πέρας της θεραπείας
- Άτυπα συμπτώματα 
- Έγκυες

Ανάπτυξη 103 cfu/ml  αποδεικτική λοίμωξης 
(LE: 3) 

EAU Guidelines 2018

αΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣή ΚΥΣΤΙΤΙΔαΣ  
(EAU guidelines 2018) 

ΥΠΟΤρΟΠΙαΖΟΥΣΕΣ UTIS (RUTIS)
•  15% των γυναικών που υφίστανται UTI έχουν υ-

ποτροπιάζουσες λοιμώξεις
• 2/6μηνο ή 3/12μηνο
•  Παθογένεση  ανάλογη των σποραδικών λοι-

μώξεων
•  Συνήθως δεν ανευρίσκεται κάποια ανατομική/

λειτουργική ανωμαλία
• Διαχωρισμός μεταξύ:

- Aναζωπύρωσης/υποτροπής (relapse)
- Eπαναλοίμωξης (reinfection)

Hooton TM 2001

RELAPSE vS REINFEcTION
•  Δύσκολη η ΔΔ όταν το παθογόνο είναι το ίδιο
•  Relapse: ίδιο παθογόνο και εντός 2 εβδ. από 

την αρχική λοίμωξη
• Reinfection:

- διαφορετικό παθογόνο
- ίδιο αλλά σε διάστημα > 2 εβδ.
- όταν έχει μεσολαβήσει  (-) κ/α ούρων

Hooton TM 2001

ΠαραΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙα UTIS 
ανάλογα με την ηλικία

Sobieszczyk M  2015

ΟΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥρΓΙΕΣ ΟΥρήΣήΣ 
ΠρΟΔΙαΘΕΤΟΥΝ ΣΕ RUTIS?
rUTIs: όχι σαφής 
παθοφυσιολογικός  
μηχανισμός

Ανωμαλίες ουροποιητικού
Άσκοπη χρήση αντιβιοτικών
Δυσλειτουργίες ούρησ

Foxman 2002, Finer 2004, Carlson 2001, Rudaitis 2009
•  Δυσλειτουργίες ούρησης προδιαθέτουν σε rUTIs 

στο 42% ασθενών Foxman 2002, Engel 1998 
•  Ασθενείς με rUTIs:39% υποσυστολία εξωστήρα 

(DU),42% υπερδραστήρια κύστη (OAB) Aliaev 2013 
DU  διαταραχή ούρησης  ελάττωση ροής 

 αύξηση υπολείμματος
•  Ασθενείς με rUTIs  βιντεο-ουροδυναμικές δι-

αταραχές στο 67% (4% νευρογενείς, 63% μη 
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νευρογενείς): DU(22%), DSD (17%), συνδυα-
σμός (11%), OAB (28%), Qmax<15mL/s (63%), 
υπόλειμμα (54%), επιτακτικότητα (54%), νυκτου-
ρία (43%) Hijazi 2016 

•  Διαταραχές συχνότητας & υπόλειμμα  ανε-
ξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για rUTIs ΑΛΛΑ 
κανένας ουροδυναμικός παράγοντας δε συσχε-
τίστηκε σημαντικά με rUTIs Rudaitis 2009

•  Η διάγνωση και αντιμετώπιση δυσλειτουργίας του 
κατωτέρου ουροποιητικού σε γυναίκες με rUTIs 
είναι σημαντική στην ελάττωση των επεισοδίων
-  Οι rUTIs πιθανώς όχι η αιτία αλλά το αποτέ-

λεσμα λειτουργικών διαταραχών κύστης ή/και 
ουρήθρας!! Hijazi 2016 

ΥΠΟΤρΟΠΙαΖΟΥΣΕΣ UTIS - 
αΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣή
Αλλαγές συμπεριφοράς/συνηθειών
• Άφθονα υγρά (κυρίως νερό)
•  Διακοπή χρήσης σπερματοκτόνων ουσιών (ειδι-

κά με διάφραγμα)
•  Καλή υγιεινή της γεννητικής χώρας (όχι σπρέι/

αρώματα, όχι αφρόλουτρα, όχι κολπικές πλύ-
σεις, χρήση προϊόντων με βάση το χαμομήλι)

•  Άνετα ρούχα, εσώρουχα βαμβακερά καλής ποι-
ότητας, με συχνή αλλαγή

•  Περιορισμός στη χρήση ταμπόν
•  Συχνή ούρηση
•  Σκούπισμα από εμπρός προς τα πίσω μετά την 

ούρηση
•  Ούρηση πριν και μετά από κάθε σεξουαλική ε-

παφή
Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά!

Hooton TM 2001

ΟρΜΟΝΙΚή ΥΠΟΚαΤαΣΤαΣή
•  Μετα-ανάλυση (9 μελέτες με 3.345 μετεμμηνο-

παυσιακές γυναίκες)
-  Κολπικά οιστρογόνα vs Placebo  προστα-

σία (LE 1b)
-  Από του στόματος οιστρογόνα vs Placebo  

όχι προστασία
-  Από του στόματος αντιβιοτικά vs κολπικά οι-

στρογόνα  μη επαρκής αξιολόγηση λόγω 
σημαντικής ετερογένειας

Perrotta C Cochrane Database Syst Rev 2008 

αΝΟΣΟΠρΟΦΥΛαΞή (UROvAXOM)
•  Τι περιέχει: 6 mg λυόφιλου βακτηριακού εκχυ-

λίσματος από 18 στελέχη E-coli
• 1 χάπι/24ωρο για 3 μήνες (LE 1a)

ΠρΟΦΥΛαΞή ΜΕ cRANBERRY
•  Μηχανισμός: αναστολή προσκόλλησης E.Coli 

στο ουροθήλιο (περιέχουν φρουκτόζη που εμπο-
δίζει τα ινίδια τύπου 1 και proanthocyanidins για 
τα P-ινίδια) Hisano M 2012

•  Αρκετές μελέτες δείχνουν ελάττωση των υποτρο-
πών Kontiokari T 2001, Stothers L 2002

•  Μετα-ανάλυση (24 μελέτες, 4473 ασθενείς) δε 
βρίσκει σημαντική διαφορά

•  Περιλαμβάνει όμως παλιότερες μελέτες με δι-
αφορετικούς τύπους cranberry (χυμός, χάπια, 
σπόροι, πολτός) και διαφορετικής συγκέντρω-
σης (μερικές μελέτες δεν ανέφεραν καν τη συγκέ-
ντρωση του ενεργού συστατικού) Jepson RG 2012

•  Νεότερες μελέτες επικεντρώνουν στη μεγαλύτε-
ρη συγκέντρωση και στο μακρύτερο χρονικό δι-
άστημα αγωγής Ledda A 2015, Vostalova J 2015, 
Maki KC 2016

Δεν υπάρχει σύσταση από EAU!

ΠρΟΦΥΛαΞή ΜΕ D-ΜαΝΝΟΖή
•  Τυχαιοποιημένη, προοπτική, όχι 

τυφλή μελέτη (98 γυναίκες)
•  2 gr D-μαννόζης/24ωρο
•  Αποτελεσματικό όσο 50mg νι-

τροφουραντοίνης & σημαντικά 
ανώτερο του placebo στην πρό-
ληψη UTIs

•  Δεν υπάρχει σύσταση από EAU!
Kranjec B 2014

ΠρΟΦΥΛαΞή ΜΕ ΠρΟΒΙΟΤΙΚα
(LAcTOBAcILLUS SPP)
•  Πρόσφατη μετα-ανάλυση δεν βρί-

σκει όφελος από τη χρήση προ-
βιοτικών (Lactobacillus spp.) στην 
πρόληψη UTIs

•  Δεν υπάρχει σύσταση από EAU!
Schwenger EM 2015

ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΕΣ ΕΓχΥΣΕΙΣ
•  Υαλουρονικό οξύ (HA) & θειϊκή χονδροϊτίνη (CS)
•  Αντικατάσταση στρώματος γλυκοζαμινογλυκα-

νών (GAG)
•  Προοπτική, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή με-

λέτη (57 γυναίκες)
- ενδοκυστική έγχυση με συνδυασμό HA-CS
- σημαντική ελάττωση υποτροπών Damiano 2011

•  Πρόσφατη ανασκόπηση 27 μελετών τονίζει την 
ανάγκη διενέργειας νέων, καλά σχεδιασμένων 
μελετών Madersbacher 2013

• Δεν υπάρχει σύσταση από EAU!

χήΜΕΙΟΠρΟΦΥΛαΞή ΣΕ ΓΥΝαΙΚΕΣ 
ΜΕ RUTIS - AΝΤΙΒΙΩΣή
Χημειοπροφύλαξη: 
αντιβίωση  

συνεχής
μετά την επαφή

•  Mετα-ανάλυση  430 υγιείς προεμμηνοπαυ-
σιακές γυναίκες (10 RCTs) - Συνεχής ή μετά τη 
σεξ. επαφή αντιβίωση για 6-12 μήνες 

•  Συμπέρασμα  Στατιστικά σημαντική προφυ-
λακτική δράση

•  Ομάδα αντιβίωσης  0-0.9 επεισόδια/ασθε-
νή/έτος

•  Ομάδα Placebo  0.8-3.6 επεισόδια/ασθενή/έτος
•  NNT για την πρόληψη 1 υποτροπής σε 1 χρό-

νο  1.85
•  Συνηθέστερα σχήματα

- Νιτροφουραντοΐνη 50mg/24ωρο
- Κοτριμοξαζόλη 240mg/24ωρο

Albert X 2004

χήΜΕΙΟΠρΟΦΥΛαΞή ΣΕ ΓΥΝαΙΚΕΣ 
ΜΕ RUTIS

Συνεχής χορήγηση

Μετά την επαφή

Συνεχής χορήγηση

Μετά την επαφή

Συνεχής χορήγηση

Μετά την επαφή

Συνεχής χορήγηση

Μετά την επαφή

Συνεχής χορήγηση

Μετά την επαφή

Συνεχής χορήγηση

Μετά την επαφή

Συνεχής χορήγηση

Μετά την επαφή

Συνεχής χορήγηση

Μετά την επαφή

Grabe M 2013

RUTIS - EAU GUIDELINES 2018

LOw-cOUNT BAcTERIURIA
•  Παραδοσιακός ορισμός σημαντικής βακτηριουρίας 

για πάνω από 50 χρόνια: >105 cfu/ml Walsh CA 2011
•  Όχι ευαίσθητος πλέον σε οξέα LUTS (μόνο 50% 

των γυναικών πληρούν το κριτήριο) Franz M 1999
•  Στη Low-count bacteriuria (102 – 104 cfu/ml) τα 

βακτήρια είναι τυπικά για UTIs Kunin CM 1993, 
Arav-Boger B 1994

•  Η έναρξη συμπτωμάτων γίνεται κατά τη διάρκεια 
μιας μεταβατικής φάσης, όταν η ουρήθρα είναι 
το πρωταρχικό σημείο αποικισμού και φλεγμο-
νής. Στη συνέχεια τα βακτήρια εισδύουν στην 
κύστη χωρίς όμως να καταφέρνουν να αναπτύ-
ξουν υψηλές συγκεντρώσεις. Πιθανή εξήγηση:
α) αποτελεί πρώιμη φάση μιας αρχόμενης λοίμωξης
β) αύξηση όγκου ούρων
γ)  αργή ανάπτυξη ουροπαθογόνων (π.χ. S. 

saprophyticus)
•  Πολλές περιπτώσεις Low-count bacteriuria υ-

ποεκτιμούνται σε γυναίκες με επιδείνωση συ-
μπτωμάτων ή που προσέρχονται για ουροδυ-
ναμικό έλεγχο

•  Στους άνδρες είναι σημαντική επειδή η πιθα-
νότητα επιμόλυνσης είναι μικρή Franz M 1999

αΣΥΜΠΤΩΜαΤΙΚή ΒαΚΤήρΙΟΥρΙα (ABU)
•  >105 cfu/ml σε δύο συνεχόμενα δείγματα (γυ-

ναίκες) ή ένα (άνδρες), σε απουσία LUTS
• >102 cfu/ml σε δείγμα από ουροκαθετήρα

Συμπτώματα κατώτερου ουροποιητικού LUTS
29 | 30 ιουνιου 2018
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IU

ΕΠΙΔήΜΙΟΛΟΓΙα ABU

Deepak S 2013

αΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣή ABU

          EAU Guidelines 2018

ΠρΟΣΤαΤΙΤΙΔα

χρΟΝΙα ΒαΚΤήρΙαΚή ΠρΟΣΤαΤΙΤΙΔα
(cBP)
•  Ιστορικό rUTIs με το ίδιο παθογόνο
• Μετά από οξεία προστατίτιδα, 5%  χρόνια
• Συμπτώματα:

-  πόνος σε διάφορα σημεία, όπως περίνεο 
(63,3%), όρχεις (57,6%), κατά την εκσπερμά-
τιση (44,7%), υπερηβικά (42,3%), κορυφή πέ-
ους (32,4%), οσφύ, βουβωνική χώρα, ορθό 

-  ουρολογικά (LUTS, καύσος ουρήθρας, αιμα-
τοσπερμία, rUTIs)

-  σεξουαλικά (στυτική δυσλειτουργία, πρόωρη 
ή παλίνδρομη εκσπερμάτιση, πτώση libido)

- ψυχολογικά (άγχος, κατάθλιψη, ελάττωση QoL)
• Διάγνωση με το 2-glass test (LE 2b)

- Καλλιέργεια σπέρματος ευαισθησία μόνο 50% 
Rees J 2015, Benelli A 2016

ΜΙΚρΟΒΙΟΛΟΓΙα cBP

Benelli A 2016

αΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣή cBP

 EAU guidelines 2018

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥρΟΠΟΙήΤΙΚΟΥ 
& LUTS
•  ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
• ΑΚΤΙΝΟΜΥΚΩΣΗ
• ΣΧΙΣΤΟΣΩΜΙΑΣΗ
• ΕΧΟΝΟΚΟΚΚΙΑΣΗ
• ΚΑΝΤΙΤΙΑΣΗ

ΦΥΜαΤΙΩΣή (ΤΒ)
•  9.000.000 νέα κρούσματα το χρόνο 

- παγκόσμια (Ασία 55%, Αφρική 31%,
- Μέση Ανατολή 6%,Ευρώπη 5%, 
- Αμερική 3%)

• Εξωπνευμονική TB: 10%
• Ουρογεννητική TB: 27% της εξωπνευμονικής
• Άνδρες/Γυναίκες: 2/1 με μέση ηλικία 40,7 έτη
• Mycobacterium tuberculosis (95%), M.Bovis
•  Αιματογενής διασπορά από πνεύμονες προκα-

λεί ουρογεννητική TB
•  Πρώτα νεφροί & προστάτης. Μετά τα υπόλοι-

πα (κύστη, επιδιδυμίδα, όρχις) είτε κατ’ επέκτα-
ση είτε λεμφογενώς

Daher E 2013, Gilbert J 2009

ΚΛΙΝΙΚή ΕΙΚΟΝα ΟΥρΟΓΕΝΝήΤΙΚήΣ TB
•  Μη ειδική. Μιμείται άλλες ουρολογικές παθή-

σεις (πιο συχνές)
•  LUTS αποθήκευσης (50,5%), αιματουρία (35,6%), 

άλγος οσφύος (34,4%)
• Παθογένεση «φυματιώδους κυστίτιδας»

α) εισβολή μυκοβακτηριδίων από νεφρούς
β)  δημιουργία φυματίων στην ΚΟΣ που ελκο-

ποιούνται
γ) αιμορραγία από τα έλκη
δ)  ίνωση & σύσπαση κύστης προκαλούν συ-

χνουρία, νυκτουρία, καύσος

ε) παλινδρόμηση, στένωση, υδρονέφρωση
•  Φυματιώδης προστατίτιδα: άλγος περινέου, δυ-

σουρία, αιματοσπερμία

 Gilbert J 2009, Tanagho E 2000

ΠΟΤΕ ΠρΕΠΕΙ Να ΥΠΟψΙαΣΤΟΥΜΕ 
ΟΥρΟΓΕΝΝήΤΙΚή TB;
•  «Χρόνια κυστίτιδα» που δεν ανταποκρίνεται στη 

θεραπεία 
•  Πυουρία χωρίς βακτηριουρία
•  Μικροσκοπική ή μακροσκοπική αιματουρία
•  Διογκωμένη, σκληρή επιδιδυμίδα με πεπαχυ-

μένο σπερματικό πόρο
•  Παρουσία οζιδίων ή σκλήρυνση του προστά-

τη & πάχυνση μιας ή και των δυο σπερματοδό-
χων κύστεων

Διάγνωση ουρογεννητικής TB   
•  Παρουσία μυκοβακτηριδίου σε καλλιέργεια ούρων
•  Μόνο στο 50%
•  Βοηθούν: δερματικό τεστ, ιστολογικά ευρήμα-

τα, σπήλαια σε IVU, στείρα πυουρία
•  3, ή καλύτερα, 5 συνεχόμενα δείγματα ούρων 

(περιλαμβάνουν μετά από μάλαξη & μετά από 
εκσπερμάτιση), σπέρμα, προστατικό υγρό

Αντιμετώπιση ουρογεννητικής TB 
•  Ως γενικευμένη ασθένεια, ακόμη και αν δεν τεκ-

μηριώνεται σε άλλο σημείο!
Tanagho E 2000, Kulchavenya Ε 

αΛΛΕΣ Μή ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
•  Ακτινομύκωση: 

- είδη ακτινομυκήτων
-  επώδυνων κοκκιωμάτων (στόμα, πνεύμονες, 

στήθος, πεπτικό). 
-  η κύστη μπορεί να νοσήσει λόγω άμεσης ε-

πέκτασης από σκωληκοειδή, έντερο, σάλπιγ-
γα και μπορεί να εμφανισθεί αιματουρία, ερε-
θιστικά LUTS ή υπερηβικό άλγος

•  Σχιστοσωμίαση: Schistosoma mansoni, S. 
japonicum, S. haematobium
-  σε χρόνια στάδια: δυσουρία, συχνουρία, αι-

ματουρία
•  Εχινοκοκκίαση: υδατίδα κύστη περικυστικού 

χώρου προκαλεί συμπτωματολογία κυστίτιδας
• Ουρογεννητική Καντιτίαση

-  candida family (albicans 50%, glabrata 25%, 
tropicallis 15%)

-  καντιντίαση κύστης: συμπτωματολογία κυ-
στίτιδας

- καλλιέργεια: >15.000cfu/ml σε 2 συνεχόμενες
-  αντιμετώπιση: αλκαλοποίηση ούρων, αφαίρε-

ση καθετήρα, αντιμυκητικά (p.os, ενδοφλέβια 
ή ενδοκυστικά)

Marella VK 2004, Ercil H 2014  
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Σκελετικά συμβάματα 
στον ευνουχοάαντοχο 
καρκίνο του προστάτη 
ΜΙχαήΛ Κ. ΚΟΝΤραρΟΣ
Ουρολόγος, PhD, FEBU

ΜΟρΙαΚΟΙ ΜήχαΝΙΣΜΟΙ
• Υπόθεση σπόρος και χώμα (Paget)
• Θεωρία του φαύλου κύκλου (Mundy and Guise)

-  Καρκινικά κύτταρα  ενεργοποίηση οστεοκλαστών  οστική αποδό-
μηση  απελευθέρωση παραγόντων του μικροπεριβάλλοντος  θε-
τικό feed back για τα καρκινικά κύτταρα  ενεργοποίηση οστεοκλαστών

•  Κυττοκίνες, αυξητικοί παράγοντες, tumor necrosis factors και πρωτεΐνες 
οστικής μορφογένεσης παίζουν ρόλο στην ενεργοποίηση οστεοκλαστών 
και οστεοβλαστών 

Reddi and Cunningham, 1990

•  Οστεοβλαστικές μεταστάσεις – σχετίζονται με συγκεκριμένους αυξητικούς 
παράγοντες

•  Το μικροπεριβάλλον είναι απαραίτητο για την επιτυχία των καρκινικών κυτ-
τάρων στο οστό 

• Η ανακάλυψη των διφοσφωνικών απέδειξε την εγκυρότητα της υπόθεσης 

ΟΣΤΙΚα ΣΥΜΒαΜαΤα
•  Οστικές μεταστάσεις: 80% των ασθενών με CRPC
• Απαιτεί έγκαιρη αναγνώριση

- Οστικό άλγος (εστιακό/διάχυτο)
- Παθολογικά κατάγματα
- Συμπίεση νωτιαίου μυελού

• Βασικός σκοπός στον προχωρημένο καρκίνο
- ανακούφιση συμπτωμάτων
- διατήρηση ικανοποιητικής ποιότητας ζωής

ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚα
•  Αναστέλλουν την δραστηριότητα και τον πολλαπλασιασμό των οστεοκλαστών
•  Το ζολεδρονικό οξύ είναι ένα ισχυρό διφωσφονικό-εγκρίθηκε αρχικά για 

την αντιμετώπιση της υπερασβεσταιμίας και της μειωμένης οστικής πυκνό-
τητας σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

Green and Rogers, 2002
•  Σε ασθενείς με προοδευτικό ευνουχοάντοχο καρκίνο προστάτη και οστι-

κές μεταστάσεις το ζολεδρονικό οξύ μειώνει την συχνότητα των σκελετι-
κών συμβαμάτων (άλγος-κατάγματα) 

Saad et al, 2004
•  Σε ασθενείς με μη μεταστατικό καρκίνο προστάτη υπό μακροπρόθεσμο 

ορμονικό αποκλεισμό το ζολεδρονικό και το παμιδρονικό οξύ αυξάνουν 
την οστική πυκνότητα 

Smith et al, 2001, 2003
• Η παρούσα ένδειξη για το ζολεδρονικό οξύ είναι:

-  ο ασθενής με προοδευτικό ευνουχοάντοχο καρκίνο προστάτη με οστι-
κές μεταστάσεις 

- δοσολογία: 4 mg iv ανά 4 εβδομάδες 

Παρενέργειες Ζολεδρονικού οξέος 
•  κόπωση 
• μυαλγίες
• πυρετός
• αναιμία
• αύξηση της κρεατινίνης
• υπασβεσταιμία:

-  Συμπληρώματα ασβεστίου (1000 mg/ημέρα) και βιταμίνη D (800 units/
ημέρα) 

• οστεονέκρωση της γνάθου (osteonecrosis of the jaw –ONJ) 
- Άγνωστη αιτιολογία
-  Συχνά έπειτα από οδοντιατρικές εργασίες αλλά και σε ασθενείς με κακή 

στοματική υγεία και χρόνιες οδοντιατρικές παθήσεις  
- Το ζολεδρονικό οξύ αποφεύγεται στις παραπάνω περιπτώσεις

•  Macherey et al 2017
Συστηματική ανασκόπηση (18 trials με 4843 ασθενείς) 
Χαμηλής ποιότητας δεδομένα

• ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
-  Χωρίς στατιστικά σημαντική μείωση του άλγους RR 1.15 – p 0.2 (αντα-

πόκριση άλγους σε 
- 40 περιστατικά/1000 ασθενείς)

• ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟΣ
-  Πιθανώς μειώνουν τα οστικά συμβάματα  RR 0.87 (58 λιγότερα περιστα-

τικά/1000 ασθενείς)
-  Χωρίς στατιστικά σημαντική αλλαγή στη θνησιμότητα RR 0.97
-  Αύξηση ναυτίας RR 1.19 (7 περισσότερα περιστατικά/1000 ασθενείς)
-  Αύξηση νεφρικής δυσλειτουργίας RR 1.65 (22 περισσότερα περιστατι-

κά/1000 ασθενείς)
-  Οστεονέκρωση γνάθου RR 1.92 (7 περισσότερα περιστατικά/1000 ασθενείς)
-  Χωρίς στατιστικά σημαντική μείωση στη χρήση αναλγητικών
-  Μείωση προόδου της νόσου RR 1.19 (36 λιγότερα περιστατικά/1000 α-

σθενείς)

Receptor Activator of Nuclear Factor-κB Ligand Inhibitors 
(RANKL) 
•  Διάδραση μεταξύ καρκινικών κυττάρων και μικροπεριβάλλοντος του οστού
•  Κυττοκίνες σχετιζόμενες με τον καρκίνο επάγουν την έκφραση του συνδέ-

τη του υποδοχέα/ενεργοποιητή του πυρηνικού παράγοντα κΒ (receptor 
activator of nuclear factor-κB ligand, RANKL) ο οποίος συνδέεται και ε-
νεργοποιεί τον πυρηνικό παράγοντα κΒ των οστεοκλαστών 

Brown et al, 2001

•  Αναστολή του συστήματος RANKL είναι ο κεντρικός στόχος εκτεταμένης έ-
ρευνας μεσω
- Μονοκλωνικών αντισωμάτων του RANKL 
-  Ανασυσταθείσα οστεοπροτεγερίνη (recombinant osteoprotegerin-ο φυ-

σικός εναλλακτικός υποδοχέας του RANKL) 
Schwarz and Ritchlin, 2007

Denosumab
•  Ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα ενάντια στο RANKL
• Σε trial φάσης ΙΙ

-  Σημαντικότερη μείωση στην καταστροφή οστού σε σύγκριση με το ζο-
λεδρονικό οξύ 

- Μείωση στη συχνότητα οστικών συμβαμάτων
Fizazi et al, 2009

•  Πολυκεντρική Μελέτη φάσης ΙΙΙ, διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη συνέκρινε 
denosumab και zoledronate για την πρόληψη οστικών συμβαμάτων σε α-
σθενής mCRPC χωρίς προηγούμενη αγωγή με διφωσφονικά  
- 951 ασθενείς έλαβαν zoledronate
- 950 ασθενείς έλαβαν denosumab 
-  Βελτιωμένο διάστημα έως το πρώτο οστικό σύμβαμα (20,7 vs. 17,1 μή-

νες, P = .008) - (HR 0.82, P = .004)
- Καμία διαφορά στην ολική και ελεύθερη προόδου επιβίωση (OS και PFS)

Fizazi et al, 2011
• Δοσολογία 120 mg sc ανά 4 εβδομάδες 

Αφιέρωμα - 3ο Μέρος
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Παρενέργειες Denosumab
• κόπωση
• ναυτία
• υποφωσφαταιμία
• υπασβεσταιμία (grade ≥3 σε 5% των ασθενών)

- Προφυλακτική χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D
• ONJ (2% - 4% )

To denosumab αποτελεί εναλλακτική του ζολεδρονικού οξέος για την 
πρόληψη οστικών συμβαμάτων στον μεταστατικό ευνουχοάντοχο καρκί-
νο προστάτη  

•  δεν απαιτείται τροποποίηση δοσολογίας και παρακολούθηση νεφρικής 
λειτουργίας

Οστεονέκρωση της γνάθου
•  Εκτεθειμένο οστό στην περιοχή της γνάθου που δεν επουλώνεται για >8 

εβδομάδες (30% μπορεί να υπάρχει οστεονέκρωση χωρίς έκθεση οστού-
υποδιάγνωση)

•  Μηχανισμός άγνωστος: αναστολή οστεοκλαστών/λοίμωξη(Actinomyces)/
φλεγμονή/αναστολή της αγγειογένεσης/δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού

• Σχέση δοσοεξαρτώμενη με το denosumab
•  Παρόμοιο ποσοστό εμφάνισης με διφωσφονικά (0-1.4%) και denosumab 

(0-2%)

Οστεονέκρωση της γνάθου
•  Εκτεθειμένο οστό στην περιοχή της γνάθου που δεν επουλώνεται για >8 

εβδομάδες (30% μπορεί να υπάρχει οστεονέκρωση χωρίς έκθεση οστού-
υποδιάγνωση)

•  Μηχανισμός άγνωστος: αναστολή οστεοκλαστών/λοίμωξη(Actinomyces)/
φλεγμονή/αναστολή της αγγειογένεσης/δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού

• Σχέση δοσοεξαρτώμενη με το denosumab
•  Παρόμοιο ποσοστό εμφάνισης με διφωσφονικά (0-1.4%) και denosumab 

(0-2%)

ραΔΙΟΦαρΜαΚα 
•  Εκλεκτικά για το οστό φάρμακα
• Αντιμετώπιση διάχυτου οστικού άλγους από εκτεταμένες οστικές μεταστάσεις

Pandit-Taskar et al, 2004
• Πιθανή βελτίωση επιβίωσης 

Parker et al, 2013a
•  Αρχικές μελέτες έδειξαν ανακούφιση από το άλγος σε 25-65% των ασθε-

νών με mCRPC και διάχυτο οστικό πόνο
Jager et al, 2000

• Τα χρησιμοποιούμενα φάρμακα αρχικά ήταν β-εκπομπείς 
- strontium-89 (89Sr)  Porter et al, 1993
- samarium-153 (153Sm)  Sartor et al, 2004

• Αντικαταστάθηκαν από α-εκπομπείς: radium-223 (223Ra). 

strontium-89 (89Sr) 
•  Η φαρμακοκινητική εξαρτάται από την έκταση των οστικών βλαβών 

- half-life: 4 - 5 ημέρες
-  Η διατήρηση του ισοτόπου είναι μεγαλύτερη σε ασθενείς με εκτεταμένες 

οστεοβλαστικές μεταστάσεις 
- Επηρεάζει τον κίνδυνο (βαθμό και διάρκεια) μυελοτοξικότητας  

• Εγκεκριμένο από τον FDA: για την ανακουφιστική αγωγή στον mCRPC
• Χωρίς επίπτωση στην Ολική Επιβίωση

samarium-153 (153Sm) 
•  half-life: 2 ημέρες
• Μικρότερος κίνδυνος μυελοτοξικότητας
• phase III trial 

- Σε δόση 1 mCi/ kg 153Sm
- ασφαλές 
- δραστικό 

Sartor and colleagues (2004) 
• Εγκεκριμένο από τον FDA: για την ανακουφιστική αγωγή στον mCRPC 
• Χωρίς επίπτωση στην Ολική Επιβίωση

radium223 
•  α-εκπομπέας 
• Πιθανότατα θα αντικαταστήσει τους β-εκπομπείς 

- ανακουφίζει οστικό άλγος
- βελτιώνει την Ολική Επιβίωση

• α σωματίδια 
- 7000 φορές βαρύτερα από τα β σωματίδια
-  1-2 χτυπήματα αρκούν να προκαλέσουν κυτταρικό θάνατο, σε σύγκρι-

ση με τα εκατοντάδες/χιλιάδες χτυπήματα που απαιτούνται από τους β 
εκπομπείς

-  Πολύ βραχύτερο βάθος διήθησης (<100μm) μπορεί να διατηρήσει το 
φυσιολογικό μυελό των οστών, περιορίζοντας την μυελοτοξικότητα 

Henriksen et al, 2003

ALSYMPcA trial: διεθνής, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, ε-
λεγχόμενη με placebo, μελέτη φάσης ΙΙΙ
•  Σύγκριση standard αγωγής με radium-223 ή placebo σε ασθενείς mCRPC 

ακατάλληλοι για- ή χωρίς ανταπόκριση στην χημειοθεραπεία - Ασθενείς 
με συμπτωματικές οστικές μεταστάσεις χωρίς μεταστάσεις σε λεμφαδένες 
ή άλλα όργανα-Δόση: 50 kBq/kg iv ανά 4 εβδομάδες x6

• Πρωταρχικός στόχος: Ολική Επιβίωση 
- Βελτίωση (HR 0.70, 95% CI 0.58 to 0.83, P < .001); 
- Όφελος 3.6 μήνες περισσότερο από το placebo 

• Δευτερεύων στόχος: διάστημα έως το πρώτο οστικό σύμβαμα
- 6 μήνες καθυστέρηση(HR 0.66, 95% CI 0.52 to 0.83, P < .001),
- Σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής 

• Επίπτωση παρενεργειών μικρότερη του placebo 
- διάρροια
- μυελοτοξικότητα (grade 3/4 θρομβοκυττοπενία 6% vs. 2% για placebo)

Όμως…
•  Διχλωρίδιο του ραδίου (XOFIGO):

-  αυξημένος κίνδυνος θανάτου και καταγμάτων σε μια τυχαιοποιημένη 
κλινική μελέτη με το XOFIGO σε συνδυασμό με οξική αμπιρατερόνη και 
πρεδνιζολόνη

ΟΣΤΙΚα ΣΥΜΒαΜαΤα
•  Βασικός σκοπός στον προχωρημένο καρκίνο

- ανακούφιση συμπτωμάτων
- διατήρηση ικανοποιητικής ποιότητας ζωής

• Παράγοντες κινδύνου
- Οστικό άλγος 
- Χρόνος μετάστασης 
- PSADT <9 μήνες
- Gleason Score >7
- Ακτινοθεραπεία

Klaassen et al 2017

ΕΣΤΙαΚΟ ΟΣΤΙΚΟ αΛΓΟΣ
•  Ελέγχεται ικανοποιητικά με ακτινοθεραπεία
•  Περιοχές με εστιακό οστικό άλγος και θετικό εύρημα στο σπινθηρογράφη-

μα οστών απαιτεί διερεύνηση με 
- Απλή ακτινογραφία ή/και
- CT

• Προς αποκλεισμό οστεολυτικής βλάβης ή παθολογικού κατάγματος 
- Άκρα 
- Περιοχές με αυξημένη φόρτιση

• Τα παθολογικά κατάγματα σχετίζονται συχνότερα με οστεολυτικές βλάβες

ΣΥΜΠΙΕΣή ΝΩΤΙαΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ
•  Η επισκληρίδιος συμπίεση είναι

- Συχνή
- Δυνητικά καταστροφική επιπλοκή
- 6.6 μήνες επιβίωση 

Crohan et al 2017
• Η πρώιμη διαγνωση είναι εξαιρετικά σημαντική για τη 

- Διατήρηση βάδισης
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- Διατήρηση εντερικής και κυστικής λειτουργίας
- Αντιμετώπιση του άλγους 

ΔΙαΓΝΩΣή ΣΥΜΠΙΕΣήΣ ΝΩΤΙαΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ 
•  Η πλειοψηφία των ασθενών κατά τη διάγνωση έχουν εύρημα

- Σπινθηρογράφημα οστών
- Ακτινογραφία

•  Ο καρκίνος του προστάτη παρουσιάζει ιδιαίτερο τροπισμό για μεταστάσεις
- Σπονδύλους
- Παρασπονδυλική περιοχή

Grossman and Lossignol, 1990; Gabrieland Schiff, 2004
•  Οι μεταστάσεις στην παρασπονδυλική περιοχή αντίθετα εμφανίζονται μό-

νο με νευρολογικές διαταραχές 
•  Στη διάγνωση η Μαγνητική Τομογραφία Σπονδυλικής Στήλης είναι εξέτα-

ση εκλογής 
-  Αντικατέστησε πλήρως την Αξονική Μυελογραφία και την Συμβατική 

Μυελογραφία 

αΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣή ΕΠΙΣΚΛήρΙΔΙΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣήΣ 
•  Χορήγηση γλυκοκορτικοειδών ενδοφλεβίως και σε υψηλές δόσεις 

- Dexamethasone σε δόση 16 - 100 mg ημερησίως daily 
-  Δόση εφόδου: 10 mg dexamethasone και στη συνέχεια 4 - 10 mg ανά 

6 ώρες
- Το βέλτιστο σχήμα δεν έχει ακόμη καθοριστεί
-  Με τη βελτίωση των συμπτωμάτων η δόση σταδιακά περιορίζεται σε δι-

άστημα 2-3 εβδομάδες

Patchell et all 22005 - Randomized controlled trial 
•  Ποσοστό βάδισης μετά την θεραπεία

- Ακτινοθεραπεία  57%
- Χειρουργείο+Rt  84%

• Διάρκεια διατήρησης της βάδισης
- Ακτινοθεραπεία  13 ημέρες
- Χειρουργείο+Rt  122 ημέρες

• Επανάκτηση κινητικότητας
-Ακτινοθεραπεία  19%
- Χειρουργείο+Rt  62%

αΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣή ΕΠΙΣΚΛήρΙΔΙΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣήΣ 
•  Ακτινοθεραπεία: παλαιότερα η βασική θεραπευτική αντιμετώπιση 

- Βελτίωση συμπτωμάτων 44% (28-76%)
- 17% επιδείνωση

• Η χειρουργική αντιμετώπιση με πεταλεκτομή μόνο 
- 44% κινητική βελτίωση
- 13% επιδείνωση
- 7% θνησιμότητα

• Η πεταλεκτομή με σπονδυλοδεσία της ΣΣ 
- 67% κινητική βελτίωση
- 89% μείωση άλγους
- 8% θνησιμότητα

• Αποσυμπίεση με αφαίρεση τμήματος σώματος σπονδύλου
- 76% κινητική βελτίωση
- 85% μείωση άλγους

- 10% θνησιμότητα
• Σπονδυλοπλαστική/κυφοπλαστική σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία 

- Σε οστεολυτικές βλάβες 

Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη 
•  ΣΤΟΧΟΣ: παρηγορητική αγωγή
• Κλινική εικόνα/Συνοσηρότητα/Προσδόκιμο επιβίωσης
• Τύπος άλγους 

- Τοπικό άλγος
- Ριζιτικό άλγος (radicular pain)
- Αξονικό άλγος (Axial pain)

•  Βαθμός νευρολογικής συμπτωματολογίας-βαθμός συμπίεσης νωτιαίου 
μυελού

Bilsky et al 2010
• Βαθμός αστάθειας ΣΣ

Spine, 2010;35(22):1221-9

χειρουργική θεραπεία  
•  Κλινικά σημεία συμπίεσης νωτιαίου μυελού
• Αστάθεια της σπονδυλικής στήλης
• Προοδευτική επιδείνωση σημείων και συμπτωμάτων κατά την ακτινοθεραπεία 
• Υποτροπής μετά από ακτινοθεραπεία 

ακτινοθεραπεία  
•  Άλγος στον αξονικό σκελετό χωρίς νευρολογικά προβλήματα
•  Εγκατεστημένη μόνιμη νευρολογική διαταραχή λόγω πίεσης των νευρι-

κών δομών
• Εκτεταμένη μεταστατική νόσος
• Περιορισμένο προσδόκιμο επιβίωσης
• Συννοσηρότητα που αποκλείει το χειρουργείο IU
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ΕπΙλΕγΜΕΝΗ ΑΡΘΡογΡΑφΙΑ ΜΕ ΣχολΙΑΣΜο

Διαχείρηση της σήψης & του σηψαιμικού σοκ:  
δΙΕΘΝΕΙΣ κΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ γΡΑΜΜΕΣ - 2016

ΜοΝΑδΑ ΕΝΤΑΤΙκΗΣ ΘΕΡΑπΕΙΑΣ (2017) 43: 304-377

Surviving SepSiS Campaign: international guidelineS for 

Management of Sepsis and Septic Shock: 
2016 intenSive Care med (2017) 43:304–377

Τ
ο πρώτο που μεταβάλλεται στην τελευ-
ταία έκδοση των κατευθυντήριων οδη-
γιών για την σήψη είναι ο ορισμός της. 
Το σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώ-
δους αντίδρασης (SIRS), που χαρακτη-

ρίζεται από θερμοκρασία >38o C ή <36o C, καρ-
διακοί παλμοί >90 λεπτό, αναπνευστικός ρυθ-
μός >20/min ή PaCO2 <32 mmHg, Αριθμός λευ-
κών αιμοσφαιρίων >12.000 /mm3 ή <4000mm3 
ή >10% ανώριμες μορφές, αφαιρείται πλέον από 
τον ορισμό της σήψης.  

Την θέση του καταλαμβάνει το SOFA score (Sepsis 
related organ failure assessment) ενώ για την γρή-
γορη αναγνώριση και διάγνωση μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν τα quick SOFA κριτήρια. Τα παρα-
πάνω καταγράφονται στους πίνακες 1 και 2.

Τα κυριότερα σημεία των νέων κατευθυντήριων 
οδηγιών είναι τα ακόλουθα:

αρχική αντιμετώπιση
• Έναρξη όσο πιο άμεσα γίνεται
•  Χορήγηση κρυσταλλοειδούς υγρού σε δόση 

30mg/kg iv εντός των πρώτων 3 ωρών

• Διαρκές monitoring
•  Στόχος η μέση αρτηριακή πίεση 65 mmHg (επί 

χορήγησης αγγειοσυσπαστικών)
• Χρήση της LDH ως οδηγό για τα επόμενα βήματα

Διάγνωση- αντιμικροβιακά
•  Καλλιέργειες υγρών και αίματος πριν την έναρ-

ξη αντιβιοτικής αγωγής
•  Χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής εντός τουλάχι-

στον 1 ώρας
•  Ευρέως φάσματος αγωγή (με κάλυψη για μύκη-

τες ή και για ιούς)
•  Τροποποίηση της αγωγής ανάλογα με το όργα-

νο στόχο και το αντιβιόγραμμα
•  Χρήση συνδυασμού τουλάχιστον 2 αντιβιοτικών 

(διαφορετικών κατηγοριών)
•  Σταδιακή μείωση των παραπάνω εφόσον επι-

τευχθεί ανταπόκριση
•  Διάρκεια 7-10 ημέρες (μεγαλύτερη σε επιπλεγ-

μένες λοιμώξεις)
•  Χρήση των επιπέδων προκαλσιτονίνης για τον 

έλεγχο ανταπόκρισης στην θεραπεία και μείω-
σης της δόσης των χορηγούμενων αντιβιοτικών

Φαρμακευτική αγωγή - Υγρά
•  Χορήγηση υγρών όσο βελτιώνονται οι αιμοδυ-

ναμικοί παράγοντες
•  Προτείνεται η χρήση κρυσταλλοειδών διαλυμάτων
•  Επιπλέον συστήνεται η χρήση αλβουμίνης
•  Εφόσον απαιτηθούν αγγειοσυσπαστικά η νο-

ρεπινεφρίνη πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή
•  Σταδιακή αντικατάστασή της από βασοπρεσσί-

νη ή επινεφρίνη
•  Η ντοπαμίνη πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε 

προσεκτικά επιλεγμένους ασθενείς
•  Δεν συστήνεται η χρήση κορτικοστεροειδών εκτός 

και αν τα παραπάνω δεν έχουν επιτύχει να στα-
θεροποιηθεί αιμοδυναμικά ο ασθενής οπότε τότε 
χρησιμοποιείται υδροκορτιζόνη 200 mg/ημέρα

•  Μετάγγιση αίματος μόνο αν η αιμοσφαιρίνη πέ-
σει κάτω από 7 g/dl και επί απουσίας εμφράγ-
ματος μυοκαρδίου, σοβαρής υποξαιμίας και ο-
ξεία αιμορραγίας

•  Η χορήγηση φρέσκου κατεψυγμένου πλάσμα-
τος πρέπει να αποφεύγεται

•  Χορήγηση ινσουλίνης εφόσον ανευρεθούν δύο 
τιμές γλυκόζης αίματος >180 mg/dl με παρα-
κολούθηση των επιπέδων του σακχάρου κά-
θε 2 ώρες

•  Η χορήγηση διακρβονικών πρέπει να αποφεύγεται
•  Συστήνεται η χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μο-

ριακού βάρους
Συμπερασματικά η γνώση των στοιχείων που 

προκαλούν την σήψη και η σωστότερη αντιμετώ-
πισή τους μπορεί να μειώσει σημαντικά την θνη-
τότητα από αυτήν την δυνητικά θανατηφόρα κα-
τάσταση. Η παρακολούθηση των τελευταίων ο-
δηγιών μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στον πα-
ραπάνω στόχο.

Andrew Rhodes et al 

IU

Πίνακας 1. SOFA score

System Score 0 1 2 3 4

PaO2/FiO2 mm 
Hg (kPa)

≥400 
(53.3)

<400 
(53.3)

<300(40) <200 (26.7) with 
respiratory support

<100(13.3) with 
respiratory support

Platelets ≥ 150 <150 <100 <50 <20

Bilirubin mg/dl 
(μmol/L)

<1.2 (30) 1.2-1.9 
(20-32)

20-59 (33-101) 6.0-11.9(102-204) >12.0 (204)

Cardiovascular MAP 
≥ 70 

mmHg

MAP 
<70 mm 

Hg

Dopamine <5 
or dobutamine 

(any dose)

Dopamine 5.1-15 or 
epinephrine ≤ 0.1 or 
norepinephrine ≤ 0.1

Dopamine >15 or 
epinephrine >0.1 or 
norepinephrine >0.1

15 13-14 10-12 6-9 <6

Glasgow Scale <1.2 1.2-1.9 2.0-3.4 3.5-4.9 ≥5.0

Creatinine mg/dl <500 <200

Urine output ml/d

Πίνακας 2. SOFA score

Respiratory rate ≥ 22/min

Altered mentation

Systolic blood pressure ≥ 100 mm Hg

Η σήψη είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας το οποίο κοστίζει 
πάνω από 20 δις δολάρια στο σύστημα υγείας των ΗΠΑ ετησίως 

και παρουσιάζει σημαντική θνησιμότητα και θνητότητα. 
Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι η κατασκευή 

νέων κατευθυντήριων οδηγιών τόσο για την διάγνωση όσο και για την 
αντιμετώπιση του παγκόσμιου αυτού προβλήματος. 
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BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΙΣαΓΩΓή 
•  Ασθενείς με υπερλειτουργική κύστη (ΟΑΒ) υ-

ποφέρουν απο: 
- επιτακτική ούρηση 
- επιτακτική ακράτεια
- νυκτουρία 
- συχνοουρία

• Φαρμακευτικές επιλογές αποτελούν:
- αντιμουσκαρινικά  
- Β3 αδρενεργικοί αγωνιστές 

ΣΚΟΠΟΣ 
•  Σύγκριση ασφάλειας και αποτελεσματικότητας 

της εκάστοτε μονοθεραπείας, σολιφενακίνης και 
mirabegron, σε σχέση με το συνδυασμό των δύο 
κατηγοριών σε διάστημα 1 έτους

ΥΛΙΚα - ΜΕΘΟΔΟΙ 
•  Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, 

φάσης 3 μελέτη με σχεδιασμό παράλληλων ο-
μάδων σε άντρες και γυναίκες

•  Τυχαιοποίηση 4:1:1 (σολιφενακίνη+mirabegron: 
σολιφενακίνη: mirabegron)

•  Μάρτιο 2014-Σεπτέμβριο 2016, 251 κέντρα σε 
32 χώρες

•  Η πλειονότητα των ασθενών συμμετείχαν στις έ-
ρευνες SYNERGY και BESIDE

ΠΙΝήΤαΣ αΛΕΞαΝΔρΟΣ 
Ειδικευόμενος Ουρολόγος, Β’ Παν/κής Ουρολογικής Κλινικής - ΓΝα «Σισμανόγλειο» 

•  Μείωση των επεισοδίων ακράτειας κατα 33% 
και 23% περισσότερο του συνδυασμού σε σχέ-
ση με το mirabegron και σολιφενακίνη αντίστοιχα

Mirabegron
(n = 301)

Combination
(n = 1184)

Solifenacin
(n = 297)

Incontinence episodes/24 h

Baseline, mean (SE) 3.2 (0.2) 3.0 (0.1) 3.1 (0.2)

EOT, mean (SE) 1.5 (0.2) 1.0 (0.1) 1.2 (0.1)

Adjusted change from 
baseline to EOT, mean (SE)

−1.6 (0.1) −2.0 (0.1) −1.9 (0.1)

Difference combination vs 
monotherapy, mean (SE)

−0.5 (0.1) NA −0.1 (0.1)

95% CI −0.7 to −0.2 −0.4 to 0.1

p value <0.001 0.002

Micturitions/24 h

Baseline, mean (SE) 10.5 (0.1) 10.5 (0.1) 10.7 (0.2)

EOT, mean (SE) 8.4 (0.2) 8.0 (0.1) 8.5 (0.2)

Adjusted change from 
baseline to EOT, mean (SE)

−2.1 (0.1) −2.6 (0.1) −2.2 (0.1)

Difference combination vs 
monotherapy, mean (SE)

−0.5 (0.2) NA −0.4 (0.2)

95% CI −0.8 to −0.2 −0.7 to −0.1

p value <0.001 0.004

αΠΟΤΕΛΕΣΜαΤα

•  47% (856/1814) παρουσίασαν  ≥1 παρενέργειες
•  67/1814 παρουσίσαν 90 σοβαρές παρενέργειες, 

1 μόνο από το γκρουπ του mirabegron αποδό-
θηκε στη θεραπεία

TEAE Patients, n (%)

Mirabegron
(n = 305)

Combination
(n = 1206)

Solifenacin
(n = 303)

TEAE 126 (41) 596 (49) 134 (44)

Drug-related TEAE 35 (11) 200 (17) 42 (14)

Serious TEAE 8 (2.6) 51 (4.2) 8 (2.6)

Drug-related serious TEAE 1 (0.3) 0 0

TEAE leading to permanent 
discontinuation of study drug

7 (2.3) 25 (2.1) 5 (1.7)

Drug
-
related TEAE leading to 

permanent discontinuation of study 
drug

4 (1.3) 17 (1.4) 4 (1.3)

Deaths 1 (0.3) 1 (0.1) 0

TEAEs by preferred term (≥1.0% for any group)

Dry mouth 12 (3.9) 74 (6.1) 18 (5.9)

Nasopharyngitis 16 (5.2) 43 (3.6) 15 (5.0)

Urinary tract infection 11 (3.6) 41 (3.4) 12 (4.0)

Constipation 3 (1.0) 40 (3.3) 7 (2.3)

Headache 5 (1.6) 35 (2.9) 5 (1.7)

Escherichia urinary tract infection 6 (2.0) 35 (2.9) 3 (1.0)

Influenza 8 (2.6) 26 (2.2) 9 (3.0)

Bronchitis 12 (3.9) 24 (2.0) 5 (1.7)

Hypertension 4 (1.3) 23 (1.9) 4 (1.3)

Tachycardia 5 (1.6) 23 (1.9) 1 (0.3)

Urinary tract infection, bacterial 1 (0.3) 26 (2.2) 1 (0.3)

Upper respiratory tract infection 5 (1.6) 11 (0.9) 8 (2.6)



ΣΕΛΙΔΑ 27

ΣΥΖήΤήΣή 
•  Αυτη η μεγάλη μελέτη 1829 ασθενών με OAB 

έδειξε την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα 
του συνδυασμού της σολιφενακίνης και του 
mirabegron.

•  Ο συνδυασμός φανηκε καλά ανεκτός και χωρίς 
αιφνίδια ευρήματα παρενεργειών. Η μικρή αύ-
ξηση στις παρενέργειες συμβαδίζει με τα απο-
τελέσματα της SYNERGY I.

•  Ο συνδυασμός παρουσίασε την πλειονότητα 
των σοβαρών παρενεργειών, αν και ελάχιστες 
στον αριθμό, για τις οποίες ενοχοποιείται η άνι-
ση 4:1:1 τυχαιοποίηση.

•  Οι αντιχολινεργικές παρενέργειες του συνδυ-
ασμού, ξηροστομία (6.1%) και δυσκοιλιότητα 
(3.3%), παρουσίασαν παρομοια ποσοστά με τη 
12-16wk SYNERGY I (ξηροστομία 0-13% και 

δυσκοιλιότητα 1.3-5.4%) 
•  Ο συνδυασμός και το mirabegron παρουσίασαν 

αύξηση του καρδιακού σφυγμού σε σχέση με τη 
σολιφενακίνη (1.0, 1.2, 0.3 bpm αντίστοιχα) λό-
γω της γνωστής επίδρασης του mirabegron στον 
ΚΣ (ύπαρξη β3 υποδοχέων στην καρδιά - αρι-
στερός κόλπος).

•  Στατιστικά ανώτερο σε όλες τις μεταβλητές απο-
τελεσματικότητας το γκρουπ του συνδυασμού 
και επίτευξη μέγιστου αποτελέσματος ήδη απο 
τον 1 μήνα και παραμονή αυτού μέχρι το τέλος 
της έρευνας.

ΠΕρΙΟρΙΣΜΟΙ 
•  Οι περισσοτεροι ασθενείς προήλθαν απο τις ε-

ρευνες SYNERGY και BESIDE 
- Καλύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία
- Θετικό αποτέλεσμα εκ του ασφαλούς

•  Νο multiplicity adjustment     ψευδώς θετι-
κών αποτελεσμάτων

ΣΥΜΠΕραΣΜα 
•  Ανάδειξη ασφαλούς χρήσης και υπεροχής του 

συνδυασμού των φαρμάκων οσο αφορά την  
αποτελεσματικότητα και επιβεβαίωση αποτελε-
σμάτων με την προηγούμενη μικρότερη μελέ-
τη (SYNERGY I)

•  Είσοδος αυτου του νέου συνδυασμού ως νέα πι-
θανή θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με OAB

1
Mirabegron Combination Solifenacin

MVV per micturition in ml, n 289 1162 293

Baseline, mean (SE) 160 (3.5) 159 (1.7) 161 (3.4)

EOT, mean (SE) 182 (4.3) 197 (2.3) 186 (3.9)

Adjusted change from baseline to EOT, 
mean (SE)

21.8 (3.1) 37.7 (1.6) 24.9 (3.1)

Difference combination vs 
monotherapy, mean (SE)

15.8 (3.5) NA 12.8 (3.5)

95% CI 9.0 to 22.7 6.0 to 19.6
p value <0.001 <0.001

OAB-q HRQoL total score, n 290 1163 294

Baseline, mean (SE) 60.1 (1.3) 59.3 (0.7) 58.7 (1.3)

EOT, mean (SE) 76.1 (1.3) 80.6 (0.6) 77.5 (1.2)
Adjusted changed from baseline to EOT, 
mean (SE)

16.6 (1.0) 21.3 (0.5) 18.5 (1.0)

Difference combination vs 
monotherapy, mean (SE)

4.8 (1.1) NA 2.9 (1.1)

95% CI 2.6 to 7.0 0.7 to 5.0
p value <0.001 0.010

OAB-q symptom bother score, n 290 1163 294

Baseline, mean (SE) 54.2 (1.1) 55.7 (0.6) 55.2 (1.2)

EOT, mean (SE) 33.0 (1.4) 26.0 (0.6) 30.3 (1.3)

Adjusted change from baseline to EOT, 
mean (SE)

−22.0 (1.1) −29.5 (0.6) −24.9 (1.1)

Difference combination vs 
monotherapy, mean (SE)

−7.6 (1.3) NA −4.6 (1.3)

95% CIs −10.1 to −5.1 −7.1 to −2.1

Mirabegron Combination Solifenacin

TS-VAS score, n 289 1163 294

Baseline, mean (SE) 5.8 (0.2) 5.4 (0.1) 5.4 (0.2)

EOT, mean (SE) 7.8 (0.1) 8.2 (0.1) 7.6 (0.2)

Adjusted change 
from baseline to EOT, 
mean (SE)

2.2 (0.1) 2.7 (0.1) 2.2 (0.1)

Difference 
combination vs 
monotherapy, mean 
(SE)

0.6 (0.1) NA 0.6 (0.1)

95% CI 0.3 to 0.8 0.3 to 0.9

p value <0.001 <0.001

αΠΟΤΕΛΕΣΜαΤα

ΠΙΝήΤαΣ αΛΕΞαΝΔρΟΣ 
Ειδικευόμενος Ουρολόγος, Β’ Παν/κής Ουρολογικής Κλινικής - ΓΝα «Σισμανόγλειο» 

•  Η κυστεοσκόπηση και η απεικόνιση του ανώ-
τερου ουροποιητικού συνιστάται για τη διερεύ-
νηση αιματουρίας στην αναγνώριση Ca κύστης 
και ουροθηλιακό καρκίνο του ανώτερου ουρο-
ποιητικού (UTUC).

•  Η κυτταρολογική αν και έχει μεγάλη ειδικότητα 
αλλα μεταβλητή ευαισθησία (38-84%) σε high 
grade νόσο και ακόμα μικρότερη (20-53%) σε 
low grade νοσο δεν μπορεί να σταθεί σαν ανε-
ξάρτητο τεστ.

ΣΚΟΠΟΣ 
•  Καθορισμός της διαγνωστικής ακρίβειας της 

κυτταρολογικής ούρων στο Ca κυστης και 
στο UTUC 

•  Η έκβαση των ασθενών με θετική κυτταρολογι-
κή ούρων, όπου ο έλεγχος της αιματουρίας ή-
ταν φυσιολογικός

ΥΛΙΚα - ΜΕΘΟΔΟΙ 
•  Η DETECT I ήταν μία προοπτική μελέτη παρα-

τήρησης
•  Για την DETECT I επιλέχθηκαν ασθενείς απο 

Μάρτιο 2016 – Ιούνη 2017,απο 40 κέντρα στην 
Αγγλία με:
- Μακροσκοπική αιματουρία
- Μικροσκοπική αιματουρία (≥ 1+ urine dipstick)
-  Αντρες και γυναίκες >18 ετών, που συμφώνη-

σαν να υποβληθούν σε κυστεοσκόπηση και α-
πεικόνιση μέσα σε 12 εβδομαδες

•  Τα 9 απο τα 40 κέντρα περιείχαν στη ρουτίνα δι-
ερεύνησης αιμτουρίας κυτταρολογική ούρων. 
Οπότε 567/3556 ασθενείς υποαναλύθηκαν.

•  Μία πολυκεντρική προοπτική μελέτη
•  Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε:

- Κυστεοσκόπηση
-  Απεικόνιση ανωτέρου ουροποιητικού (US NOK 

ή/και CTU)
-  Κυτταρολογική ούρων (θετική, αν υπήρχε υπο-

ψία για νεοπλασία ή ατυπία κυττάρων)
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•  Λήψη ιστορικού 
•  Λήψη δείγμα ούρων για κυτταρολογική 
•  Διενέργεια εύκαμπτης κυστεσκόπησης, αν υπήρ-

χαν ευρήματα  λήψη βιοψιών ή εκτομή αυ-
τών 

•  Απεικόνιση ανωτέρου ουροποιητικού (US NOK 
ή/και CTU), ανάλογα το κάθε κέντρο

αΠΟΤΕΛΕΣΜαΤα 

grade low & High High

Ευαισθησία 43.5% 57.7%

Ειδικότητα 95.7% 94.9%

Θετική Προγν. Αξία 47.6% 35.7%

Αρνητική Προγν. Αξία 94.9% 97.9%

•  26 ψευδώς αρνητικά  21 ca κυστης + 5 UTUC
                  

4 ≥ pT2   2 pT1G3  10 pTaG3  5 pTaG1

22 ασθενείς με θετική ΜΟΝΟ κυτταρολογι-
κή ούρων
•  5 υπεβλήθησαν σε ουρητηροσκόπηση με/χω-

ρίς λήψη βιοψίας 
•  7 υπεβλήθησαν σε επαναληπτική κυστεοσκόπηση
•  5 υπεβλήθησαν σε επαναληπτική κυτταρολογι-

κή ούρων που βγήκε φυσιολογική
•  2 αποκλείστηκαν λόγω πολύ ήπιας ατυπίας κυτ-

τάρων στην κυτταρολογική
•  3 χάθηκαν στο follow up 
Σε κανέναν απο αυτούς δεν ανευρέθη κακοήθεια!

•  Ο συνδυασμός όμως της κυτταρολογικής ού-
ρων με την απεικόνιση του ανώτερου ουροποι-
ητικού αύξησε τη διαγνωστική ακρίβεια σε σχέ-
ση με την κυτταρολογική μόνη της

Ctu u/S 
noK

Ctu + 
K.o.

u/S ΝΟΚ 
+ Κ.Ο.

Ευαισθησία 80,5% 50,7% 92,3% 66,7%

Ειδικότητα 97% 99,3% 94,9% 96,7%

Θετική Προγν. Αξία 79,3% 84,3%

Αρνητική Προγν. Αξία 97,2% 96,5%

ΣΥΖήΤήΣή 
•  Η πρώτη πολυκεντρική μελέτη στο Η.Β. που να 

αξιολογεί την διαγνωστική ακρίβεια της κυττα-
ρολογικής ούρων.

•  Η διαγνωστική ακρίβεια της κυτταρολογικής ού-
ρων ήταν πτωχή ακόμα και για high grade νόσο, 
ακόμα και σε γκρουπ υψηλής επικινδυνότητας, 
όπως αυτοί με μακρ/κή αιματουρία.

•  Η κυτταρολογική ούρων δεν ανέδειξε επιπλέον 
περιστατικά με κακοήθεια και τα αποτελέσματα 
δείχνουν οτι δεν προσφέρει όφελος στη διερεύ-
νηση της αιματουρίας

•  Τα πορίσματα των κυτταροπαθολόγων μπορεί 
να είναι μεταβλητά, παρόλο που μπορεί να α-
κολουθήσουν τα ίδια κριτήρια

•  Αν και ο συνδυασμός της απεικόνισης και της 
κυτταρολογικής ούρων έχουν αυξημένη ευαι-
σθησία, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κυ-
στεοσκόπηση (98%)

•  Η CTU με υψηλή ευαισθησία και αρνητική δι-
αγν. αξία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως triage 
προ της κυστεοσκόπηση ελέγχου, ώστε οι ασθε-
νείς να οδηγηθούν κατευθείαν στο χ/ο για εξαί-
ρεση του όγκου

•  Τα ψευδώς θετικά ευρήματα της κυτταρολογικής 
υπέβαλαν τους ασθενείς σε περαιτέρω εξετάσεις 
που ήταν δαπανηρές, αχρείαστες και ψυχοφθόρες

ΠΕρΙΟρΙΣΜΟΙ 
Περιοσμοί αποτελούν:
•  Η διαφορετική μέθοδος λήψης ούρων και  διε-

νέργειας της κυτταρολογικής εξέτασης 
•  Ο ορισμός της θετικότητας μπορεί να διαφέρει 

αναλόγως τον κυτταροπαθολόγο
•  Δεν πραγματοποιήθηκε επανεξέταση των κυττα-

ρολογικών αποτελεσμάτων
•  Ανεύρεση μόνο 47 κακοηθειών στην παρού-

σα μελέτη

ΣΥΜΠΕραΣΜα 
•  Ακρογωνιαίος λίθος στην αιματουρία αποτελούν 

η κυστεοσκόπηση και η απεικόνιση του ανώτε-
ρου ουροποιητικού  

•  Από την κυτταρολογική ούρων θα διαφύγει με-
γάλος αριθμός διηθητικών και μη διηθητικών 
καρκίνων της κύστης και για αυτό δεν θα πρέ-
πει να περιλαμβάνεται στη ρουτίνα διερεύνησης 
της αιματουρίας

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΠΥρΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤαΝΤΙΝΟΣ
Ειδικευόμενος Ουρολόγος, Β’ Παν/κή Κλινική ΕΚΠα - ΓΝα «Σισμανόγλειο» 

ΥΛΙΚα ΚαΙ ΜΕΘΟΔΟΣ… 
•  Ασθενείς με mRCC, για τους οποίους η διάγνω-

ση ετέθη μεταξύ 2006-2013, ενώ η νόσος ήταν 
μεταστατική τη χρονική στιγμή της διάγνωσης

Της μελέτης εξαιρέθηκαν:
•  Ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε μεταστα-

σεκτομή (πιθανόν χωρίς νόσο, χωρίς όφελος 
από ΤΤ μετά από κυτταρομειωτική νεφρεκτομή)

• Νεοπλασματική νόσος στο ιστορικό τους
•  nonRCC ή άγνωστος ιστολογικός τύπος νεο-

πλάσματος
•  Άλλες τοπικές θεραπευτικές παρεμβάσεις 

(ablation)
•  Χωρίς θεραπεία εντός 3 μηνών από τη διάγνω-

ση (CN / TT)
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•  Στη μελέτη αυτή συμπεριλήφθηκαν 15.068 α-
σθενείς με mRCC
-  6.731 (44,7%) υποβλήθηκαν αρχικά σε κυτ-

ταρομειωτική νεφρεκτομή (iCN)
-  8.337 (55,3%) έλαβαν αρχικά στοχευμένη 

θεραπεία (iTT)

Αυξημένη πιθανότητα για 
εφαρμογή κυτταρομειωτικής 
Νεφρεκτομής(iCn)

Μειωμένη πιθανότητα για 
εφαρμογή κυτταρομειωτικής 
Νεφρεκτομής (iCn)

1. Μικρότερες ηλικίες 1. Μαύρη φυλή 

2.  Θεραπεία σε ακαδημαϊκά 
ιδρύματα

2.  Διάγνωση μεταξύ 2012-
2013

3.  μη-διαυγοκυτταρικό 
καρκίνωμα

3.  Κλινικό στάδιο νόσου Ν1 
(vs N0)

4.  Κλινικό στάδιο νόσου Τ2 ή 
Τ3 (vs T1)

5. Κλινικό στάδιο νόσου Ν0

αΠΟΤΕΛΕΣΜαΤα… 
•  3 μήνες μετά την εφαρμογή iCN, 43,3 % των α-

σθενών έλαβαν συμπληρωματική στοχευμένη 
θεραπεία (ΤΤ), με 10,3% των ασθενών να κα-
ταλήγουν μετά από iCN και πριν λάβουν συ-
μπληρωματική ΤΤ

•  6 μήνες μετά την εφαρμογή iCN, 48,0 % των α-
σθενών έλαβαν συμπληρωματική στοχευμένη 
θεραπεία (ΤΤ), με 15,3% των ασθενών να κα-
ταλήγουν μετά από iCN και πριν λάβουν συ-
μπληρωματική ΤΤ

•  3 μήνες μετά την εφαρμογή iΤΤ, μόνον 3,1 % 
των ασθενών έλαβαν συμπληρωματική θερα-
πεία με κυτταρομειωτική νεφρεκτομή (CN), με 
26,5% των ασθενών να καταλήγουν μετά από 
iTT και πριν λάβουν συμπληρωματική CN

•  6 μήνες μετά την εφαρμογή iTT, 4,7 % των α-
σθενών έλαβαν συμπληρωματική θεραπεία με 
κυτταρομειωτική νεφρεκτομή (CN), με 44,9% 
των ασθενών να καταλήγουν μετά από iTT και 
πριν λάβουν συμπληρωματική CN

Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν 
ανέδειξε σημαντική διαφορά στη συνολική ε-
πιβίωση (Overall Survival – OS): 
•  Βελτιωμένη συνολική επιβίωση στην ομάδα των 

ασθενών που έλαβε iCN έναντι των ασθενών 
που έλαβαν iTT (μέση συνολική επιβίωση 16,5 
έναντι 9,2 μήνες, HR: 0,61 95% CI, p<0,001) 

•  Τα ευρήματα αυτά αφορούσαν τόσο στην υ-
ποκατηγορία των ασθενών με διαυγοκυτταρι-
κό καρκίνωμα όσο και στους ασθενείς με μη-
διαυγοκυτταρικό καρκίνωμα. 

Entire mRCC cohort

Clear-cell RCC subset

Non-clear-cell RCC subset

Γεννάται όμως το ερώτημα κατά πόσο η συν-
δυαστική θεραπεία (multimodal therapy) μπο-
ρεί να επηρεάζει τη διαφορά στη συνολική ε-
πιβίωση των ασθενών των δυο αυτών κατηγο-
ριών (iCN vs iTT):
•  Ασθενείς που υποβλήθηκαν σε κυτταρομειωτι-

κή νεφρεκτομή μετά από στοχευμένη θεραπεία 
(CN post-iTT) είχαν βελτιωμένα ποσοστά συνο-
λικής επιβίωσης (OS) έναντι αυτών που έλαβαν 
μόνο iTT, τόσο στους 3 όσο και στους 6 μήνες

•  Στην πραγματικότητα, ασθενείς που υποβάλλο-
νται αρχικά σε στοχευμένη θεραπεία (iTT) και στη 
συνέχεια σε κυτταρομειωτική νεφρεκτομή (CN) 
εμφανίζουν ποσοστά συνολικής επιβίωσης (OS) 
παρόμοια με αυτά ασθενών που υποβλήθηκαν 
εξαρχής σε κυτταρομειωτική νεφρεκτομή (iCN)!!!

ΣΥΖήΤήΣή… 
•  Στο άρθρο αυτό οδηγούμαστε στο συμπερασμα 

ότι ενώ τόσο η iCN όσο η iTT συγκαταλέγονται 
στη θεραπεία του mRCC, η iCN συνοδεύεται από 
υψηλότερα ποσοστά συνολικής επιβίωσης (OS). 

•  Τονίζεται όμως ότι το συμπέρασμα αυτό μπορεί 
να σχετίζεται με το γεγονός ότι πολλές φορές κα-
θυστερεί ή και αναβάλλεται η χορήγηση της συ-
μπληρωματικής θεραπείας. 

Παράγοντες που ενδεχομένως επηρεάζουν το α-
ποτέλεσμα που παρουσιάστηκε:
•  Ασθενείς που υποβλήθηκαν σε CN μετά από iTT 

προφανώς είχαν πολύ καλή ανταπόκριση στη στο-
χευμένη θεραπεία. 

•  Πολλοί ασθενείς που αντιμετωπίζονται αρχικά με 
στοχευμένη θεραπεία (iTT) αποτυγχάνουν να λά-
βουν έγκαιρα ή και οριστικά τη συμπληρωματική 

κυτταρομειωτική νεφρεκτομή. 
•  Ασθενείς με χειρότερης πρόγνωσης νόσο, ασθε-

νείς σε χειρότερη γενική κατάσταση (όπως αυτό ο-
ρίζεται από το Performance Status), έχουν μικρό-
τερες πιθανότητες να επωφεληθούν από την αρ-
χική εφαρμογή κυτταρομειωτικής νεφρεκτομής. 

Περιορισμοί στη μελέτη:
•  Δεν πρόκειται για μια τυχαιοποιημένη μελέτη
•  Δεν ήταν δυνατή η στρωματοποίηση των ασθε-

νών βάσει προγνωστικών στοιχείων (καθώς αυτά 
δεν ήταν διαθέσιμα στο NCDB)

•  Δεν ήταν δυνατή η αναγνώριση ασθενών με πε-
ριορισμένη μεταστατική νόσο, ασθενείς οι οποίοι 
πιθανόν να επιδέχονταν πλήρη χειρουργική θερα-
πεία ή παρακολούθηση (Surveillance) 

•  Δεν υπήρχαν στοιχεία για το Performing Status 
των ασθενούν που συμπεριλήφθηκαν στη μελέ-

τη, παράγοντας σημαντικός καθώς ασθενής με μι-
κρό PF ίσως να μην θεωρούνται ασθενείς κατάλ-
ληλοι για iCN 

ΣΥΜΠΕραΣΜαΤA… 
•  Ασθενείς που υπεβλήθησαν αρχικά σε κυτταρο-

μειωτική νεφρεκτομή (iCN) είχαν μεγαλύτερες πι-
θανότητες να λάβουν συμπληρωματική στοχευ-
μένη θεραπεία (ΤΤ), έναντι των ασθενών που έλα-
βαν αρχικά στοχευμένη θεραπεία (iTT)
-  Το γεγονός αυτό οδηγεί σε σημαντική διαφορά 

στη συνολική επιβίωση (OS) ανάμεσα στις δυο 
ομάδες (iCN/TT vs iTT/CN)

•  Απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός και προσεκτι-
κή επιλογή ασθενών, ώστε να χορηγείται στο δυ-
νατόν μεγαλύτερο αριθμό ασθενών συνδυασμέ-
νη θεραπεία. IU



ΣΕΛΙΔΑ 30

Ουρολογικά Συνέδρια
10th EUROPEAN MULTIDIScIPLINARY 
cONGRESS ON UROLOGIcAL cANcERS
November 8-11, 2018
Amsterdam, The Netherlands
emuc18.org

ΜαΘήΜαΤα ΕρΓαΣΤήρΙαΚήΣ αΝΔρΟ-
ΛΟΓΙαΣ «ΜΥΘΟΙ & ΠραΓΜαΤΙΚΟΤήΤα»
10 Νοεμβρίου 2018
www.andrologylab.gr

H.U.A. INTERNATIONAL APPLIED 
ENDOScOPIc & LAPAROScOPIc cOURSE
November 17, 2018, Experimental - Research 
Center ELPEN

ESD EXPERTS IN STONE DISEASE
November 30 - December 1, 2018, Shanghai, 
China, www.esdconference2018.com

3η ήΜΕρΙΔα ΝΕΥρΟ-ΟΥρΟΛΟΓΙαΣ 
«ΕΣΤΙαΖΟΝΤαΣ ΣΤΙΣ ΥΠΕρΓΕΦΥρΙΚΕΣ 
ΕΓΚΕΦαΛΙΚΕΣ ΒΛαΒΕΣ»
8 Δεκεμβρίου 2018, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα, www.globalevents.gr

ANDROLOGY UPDATE 2019
ΔΙαΓΝΩΣΤΙΚα ΚαΙ ΘΕραΠΕΥΤΙΚα 
ΠρΩΤΟΚΟΛΛα ΣΤήΝ αΝΔρΟΛΟΓΙα
25-27 Ιανουαρίου 2019
Μακεδονία Παλλάς, Θεσσαλονίκη

14η ΕΚΠαΙΔΕΥΤΙΚή ΕΒΔΟΜαΔα 
ΕΛΛήΝΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΟΥρΟΛΟΓΩΝ
18-22 Φεβρουαρίου 2019, www.huanet.gr

2nd HUMAN cADAvERIc ADvANcED 
LAPAROScOPIc 3D UROLOGY 
POSTGRADUATE cOURSE
February 21-23, 2019, Lisbon, Portugal
www.nms.unl.pt

HANDS ON wORKSHOP 
ΣΤήΝ αΝΔρΟΛΟΓΙα, 
ΣΤήΝ αΝΔρΙΚή αΚραΤΕΙα 
ΚαΙ ΣΕ ΣΤΕΝΩΜαΤα
ΟΥρήΘραΣ ΣΕ ΠΤΩΜαΤΙΚα
ΠαραΣΚΕΥαΣΜαΤα 
23-24 Φεβρουαρίου 2019
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Ανατομείο
www.huanet.gr

1ο ΠαΝΕΛΛήΝΙΟ ΔΙαΤΜήΜαΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔρΙΟ 
ΤήΣ ΕΛΛήΝΙΚήΣ ΟΥρΟΛΟΓΙΚήΣ ΕΤαΙρΕΙαΣ
6-9 Ιουνίου 2019
Συνεδριακό Κέντρο Ξενοδοχείου Elite, 
Καλαμάτα, www.huanet.gr

IcS 2019 LEADING cONTINENcE 
RESEARcH 
AND EDUcATION
3-6 September 2019
Gothenburg, Sweden
www.ics.org/2019

SIU AROUND THE wORLD
October 17-20, 2019
Intercontinental Athenaeum Athens, Greece
www.siu-urology.org


