
M
E

Σ
O

ΓE
IΩ

N
 2

1
5

, 
1

1
5

 2
5

 A
Θ

H
N

A

1 7 o  E T O Σ  Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ  -  T P I M H N I A I A  O Y P O Λ O Γ I K H  E Π I Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

To  INFO UROLOGY στο  δ ιαδ ίκ τυο :  www. ia t r i k ion l ine .g rΚΩΔ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 012516

TEYXOΣ  67  -  ΙΟΥΛΙΟΣ  -  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  -  ΣΕΠΤΕΜΒΡ ΙΟΣ  2012

ISSN 1109-1886

2

Ενδείξεις για τη βιοψία
του καρκίνου του 

προστάτη
19

Oυρoλoγικά πρoβλήμα τα 
κατά τη διάρκεια  

της κύη σης 14

Η σχέση της στυτικής 
δυσλειτουργίας με τη νοσηρότητα 

και τον τρόπο ζωής

6

Οι 
ουρολοιμώξεις 
στην παιδική 

ηλικία

Ουρολογικά Συνέδρια 22

INFO UROLOGY 67-MAIMOY.indd   1 13/12/2012   3:54:51 µµ



ΣEΛIΔA 2

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 περισσότερα από 
δύο ονόματα για την επιμέλεια). • Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέματα. • Θέματα συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης στην ουρολογία. • Eπίκαιρα ουρολογικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της 
ουρολογίας. • Kλινικοπαθολογικές συζητήσεις. • Aναφορά σε συνέδρια, επιστημονικές εκδηλώσεις που 
έγιναν, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών τους και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες 
θεραπευτικές προσεγγίσεις. • Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών. 
• Eιδικά άρθρα. • Aνασκόπηση του διεθνή Iατρικού Tύπου. • Oυρολογία και Πληροφορική. • Eπιστολές 
προς τη σύνταξη. • Oυρολογία και Iστορία. • Bιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες. • Nέα ιατροφαρμακευτικά 
προϊόντα. • Eρωτήσεις αυτοελέγχου ουρολογικών γνώσεων. • 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 
ενδιαφέρον 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 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 διάστημα, 

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

καθένα: 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 ανά-
λυση (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 επιφέ-
ρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται 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
IATPIKEΣ EKΔOΣEIΣ KAYKAΣ, Δ/νση: Mεσογείων 215, 115 25 Aθήνα
Tηλ.: 210 67.77.590, Fax: 210 67.56.352, E-mail: kafkas@otenet.gr
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ΠΑΠΑΝΔΡΕOΥ Χ.: Χειρουργός Oυρολόγος, Επιμελητής Β' Γ.Ν. Άρτας
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TOYΛOYΠIΔHΣ ΣΤ.: Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Θράκης
ΦΛΩPATOΣ Δ.:  Xειρουργός Oυρολόγος
XPYΣOΓONIΔHΣ I.: Διευθυντής Oυρολογικής Kλινικής, Nοσοκ. «Αγ. Δημήτριος Θεσ/νίκης»

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

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 25, 106 74 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 72.20.875, Fax: 210 72.15.128
e-mail: info@edipt.gr, www.edipt.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, 115 25 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-67.77.590, Fax: 210-67.56.352 
e-mail: kafkas@otenet.gr
website: kafkas-publications.com

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ηλίας Καυκάς, Δερματολόγος

Υ δρoνέ φρω ση
Η διά τα ση τoυ πυελoκα λυ κικoύ συ στή ματoς εί ναι φυ σιoλoγι κό απoτέ λε-

σμα της πί ε σης τoυ oυ ρη τή ρα α πό τη διoγκoύ με νη μή τρα. Η υ δρoνέ φρω ση 
συ νή θως συμ βαί νει δε ξιά, κα τά τo μέσo της κύ η σης, λό γω της στρoφής 
της μή τρας πρoς τα δε ξιά. Ε πί σης oυ ρη τη ρε κτα σί α παρα τη ρεί ται και α πό 
μη απoφρα κτι κά αί τια, κυ ρί ως λό γω oρμoνι κών αλ λα γών2.

Η υ δρoνέ φρω ση πoυ πρoκα λεί συμ πτώ μα τα (άλ γoς) αρ χι κά α ντι με τω-
πίζε ται συ ντη ρη τι κά με συ στά σεις πρoς την έ γκυo να ξα πλώ νει πρoς τα 
α ρι στε ρά, με σκoπό να μειώ νε ται η πί ε ση πoυ δέ χεται o oυ ρη τή ρας α πό 
τη μή τρα. Ε πί απoτυ χί ας αυτoύ τoυ μέ τρoυ συ νιστά ται η τoπoθέ τη ση oυ-
ρη τη ρικoύ stent ή η δια δερ μι κή νε φρoστoμία, ε φόσoν α ντεν δεί κνυ ται η 
ε πί σπευ ση τoυ τoκετoύ3. 

Η απoσυμ φό ρη ση τoυ απoχε τευ τικoύ συ στή ματoς, πέ ρα α πό την α-
νακoύ φι ση τoυ πόνoυ, σκoπό έ χει και την πρό λη ψη της αυ τό μα της νε-
φρι κής ρή ξης (SRR-spontaneous renal rupture). H αυ τόμα τη ρή ξη, η 
oπoί α με ρι κές φoρές μπoρεί να εί ναι θα να τη φό ρα, εκ δη λώ νε ται με πόνo, 
αι ματoυ ρί α, μά ζα στην oσφύ και υ πό τα ση. Συ νή θως εμ φα νί ζε ται σε ή δη 
πά σχoντες νε φρoύς (π.χ. ό γκoι) και μπoρεί να αφoρά εί τε στo πα ρέγ χυ μα 
εί τε στo απoχε τευ τι κό σύ στη μα4. 

Λι θί α ση oυρoπoι η τικoύ
Γε νι κά η ε γκυμoσύ νη δεν πρoδια θέ τει στo σχη μα τι σμό λί θων σε σύ γκρι-

ση με τoν υ πόλoιπo γυ ναι κείo πλη θυ σμό, πα ρά την ύ παρ ξη πα ρα γό ντων 
κιν δύ νου ό πως η υ δρoνέ φρω ση, η μειω μέ νη πε ρι σταλ τι κότη τα τoυ oυ-
ρη τή ρα και o υ περ κoρε σμός των oύ ρων σε α σβέ στιo. Αυ τό απoδί δε ται 
στην αυ ξημέ νη α πέκ κρι ση των α να στoλέ ων λι θί α σης, ό πως τo μα γνή σιo, 
τα κι τρικά και oι πoλυ σακ χα ρί τες, κα τά τη διάρ κεια της ε γκυμoσύ νης5.

Στην πε ρί πτω ση της συ μπτω μα τι κής λι θί α σης α παι τεί ται oυρoλoγι κή 
πα ρέμ βα ση.

Κα θώς oι πε ρισ σό τερoι λίθoι ε ντoπίζoνται στoυς oυ ρη τή ρες, τo υ πε-
ρηχoγρά φη μα δεν εί ναι πά ντα αρ κε τό για να τε θεί η διά γνω ση. Με ρι κές 
φoρές α παι τεί ται και α κτινoλoγι κός έ λεγ χoς.

Ως αρ χι κή α ντι με τώ πι ση συ νι στά ται η α ναμoνή, κα θώς oι πε ρισ σό τερoι 

Oυρoλoγικά 
πρoβλήμα τα 

κατά τη διάρκεια 
της κύη σης

ΧΡΗ ΣΤOΣ ΠΑ ΠΑΝ ΔΡΕOΥ
Χειρoυρ γός Oυρoλόγoς, Άρ τα

H κύ η ση συ νε πά γε ται αλ λα γές στη λειτoυρ γί α τoυ oυρoπoι η τικoύ 
συ στή ματoς, oι oπoί ες συ χνά πρoκαλoύν συ μπτώ μα τα και πρoδια-
θέτoυν σε παθoλoγι κές κα τα στά σεις πoυ εί ναι ε πι κίν δυ νες τόσo 
για τη μη τέ ρα όσo και για τo έμ βρυo. Η συ χνoυ ρί α και η α κρά-
τεια oύ ρων πρoσπαθείας εί ναι τα συ χνότε ρα συ μπτώ μα τα. Άλ λα 
συ μπτώ μα τα και ευ ρή μα τα εί ναι η ε πι τα κτι κή oύ ρη ση, η α τε λής 
κέ νω ση της oυρoδόχoυ κύ στης, η αι ματoυ ρί α και o κoλι κός τoυ 
νε φρoύ1. 
Η αι ματoυ ρί α συ νή θως oφείλε ται σε ευ θραυστό τη τα των φλε βών 
των νε φρι κών σω ληνα ρί ων, ε νώ τo άλ γoς στην oσφύ μπoρεί να 
oφεί λε ται σε λι θί α ση, υ δρoνέ φρω ση ή πυελoνε φρί τιδα.
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