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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 τονίζονται ι-
διαίτερα 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, 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 γνώ-
σεων. • Παρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στην ουρολογία. • Eνημέρωση για τεχνικά θέματα που αφορούν στον τεχνικό εξο-
πλισμό του ουρολογικού ιατρείου ή των ενδοσκοπικών μονάδων. • Πρακτικά ουρολογικά θέματα. • Γενικά ιατρικά θέματα με ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον για την ουρολογία. • Προαναγγελίες επιστημονικών εκδηλώσεων. 
Eπίσης το INFO UROLOGY δέχεται για δημοσίευση χειρόγραφα που είναι σύντομες μεταφράσεις στα ελληνικά εργασι-
ών που έχουν δημοσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιοδικά, με την προϋπόθεση να υπάρχει αναφορά στην πηγή και άδεια α-
πό το συγγραφέα.
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

Θεραπεία 
του καρκίνου 

του προστάτη & 
υπογονιμότητα:

Υπάρχουν λύσεις;
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

MD, MSc, phd, febU Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Διδάκτωρ 
ΕΚΠΑ, Εξειδικευμένος στη Ρομποτική Ουρολογία

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ογκολογική Εταιρεία ο καρκίνος του 
προστάτη είναι ο πιο συχνά απαντώμενος καρκίνος στους άνδρες 

με ποσοστό 19% (αν εξαιρεθεί ο καρκίνος του δέρματος)1. Τα 
ποσοστά πρώτης διάγνωσης της νόσου για τις ηλικίες 35-44 και 
45-54 είναι 0.5% και 9.2% αντίστοιχα2. Τα παραπάνω δεδομένα 
σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η μέση ηλικία τεκνοποίησης 

ενός άνδρα είναι τα 33 έτη αλλά και το γεγονός ότι παγκοσμίως 
αναπτύσσεται μια τάση για όψιμη τεκνοποίηση από τους άνδρες 
(13.3% των ανδρών ηλικίας <55 ετών δήλωσε ότι επιθυμεί να 

τεκνοποιήσει) 3 καθιστά τον παράγοντα γονιμότητα ένα σημαντικό 
θέμα προς συζήτηση πριν την λήψη απόφασης για θεραπευτική 

αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη σε νέου ασθενείς. 

Με το παρόν άρθρο επιχειρούμε για πρώτη φορά να επισκοπήσου-
με την βιβλιογραφία για δεδομένα σχετιζόμενα με την υπογονιμό-
τητα μετά τις διαφορετικές θεραπείες για τον καρκίνο του προστά-

τη, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των ουρολόγων ώστε να αυξη-
θεί σημαντικά το ποσοστό ενημέρωσης των ασθενών (και συγκατάθεσης) 
για θέματα μελλοντικής γονιμότητας από το εξαιρετικά χαμηλό 8.7% που 
ανευρέθη σε πρόσφατη σχετική μελέτη4.  

Καρκίνος του προστάτη και γονιμότητα
Η πιο σημαντική παράμετρος κατά την ενημέρωση του ασθενούς είναι 

το αν και κατά πόσο ο ίδιος ο καρκίνος του προστάτη μπορεί να επηρεάσει 
την σπερματογένεση και κατ’επέκταση να οδηγήσει σε υπογονιμότητα πριν 
την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας. Σε αντίθεση με τον καρκίνο του όρχε-
ως που υπάρχει εκτενής αναφορά στην βιβλιογραφία, τα δεδομένα για τον 
καρκίνο του προστάτη είναι λίγα και όχι καλά αποδεδειγμένα. 

Πρόσφατη ανάλυση 409 ανδρών που κρυοδιατήρησαν 717 δείγματα 
σπέρματος ανέδειξε ότι μόλις το 6% αυτών έπασχε από καρκίνο του προ-
στάτη. Οι ασθενείς αυτοί με μέση τιμή σπερματοζωαρίων/ml 83.5 Χ106 και 
μέση τιμή συνδυασμένης κινητικότητας 50.2% δεν παρουσίαζαν διαταρα-
χές του σπερμοδιαγράμματός τους στην πλειοψηφία τους5. 

ΕΚΔΟΤΗΣ: Γεώργιος Καυκάς 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Έλενα Λαγανά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜARKETING ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Νατάσα Παπαθανασίου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Ένια Ζεντέλη

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τηλ.: 210-6538508 
e-mail: info@doctorsmedia.gr
www.doctorsmedia.grETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Editorial
Η τριμηνιαία εφημερίδα INFO UROLOGY διανύει το 21ο έτος 

συνεχούς εκδοτικής δραστηριότητας. Στόχος της έκδοσης της, με 
ανανεωμένη Συντακτική Επιτροπή καθώς και με την συμμετοχή 

έγκριτων ιατρών Ουρολόγων, είναι να μεταφέρει στις στήλες 
της, τρέχοντα επικαιροποιημένα επιστημονικά ουρολογικά 

θέματα.  Οι ενδιαφέρουσες επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο της 
Ουρολογίας, με περιγραφή σύγχρονων ουρολογικών τεχνικών και 

νέων επεμβατικών μεθόδων θα συμβάλλουν στην πληρέστερη 
ενημέρωση όλου του κλάδου και κυρίως των νέων συναδέλφων 

Ουρολόγων.
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Αντίστοιχα αποτελέσματα παρουσιάζουν και οι 
περισσότερες διαθέσιμες μελέτες6,7. Στην βιβλιο-
γραφία έχουν ενοχοποιηθεί βλάβες στον οργανι-
σμό που πιθανώς προκαλεί ο καρκίνος,όπως συ-
στηματικές διαταραχές με έκκριση ιντερλευκινών8, 
παραγόντων νέκρωσης όγκου και άλλων παραγό-
ντων, καθώς και το ίδιο το οργανικό stress με έκ-
κριση διαφόρων ορμονικών παραγόντων9. Παρόλα 
αυτά σημαντικό είναι να τονιστεί ότι κανένα από 
τα παραπάνω δεδομένα δεν έχει μελετηθεί συγκε-
κριμένα για τον καρκίνο του προστάτη. Τα παρα-
πάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο ίδιος ο 
καρκίνος του προστάτη δεν προκαλεί σημαντικές 
μεταβολές στην σπερματογένεση δεδομένο που 
πρέπει να τονιστεί στην ενημέρωση των ασθενών 
πριν την θεραπεία τους.

Ριζική προστατεκτομή και γονιμότητα
Ο πρώτος και προφανής μηχανισμός επηρεα-

σμού της γονιμότητας του ασθενούς που υποβάλ-
λεται σε ριζική προστατεκτομή είναι ο ανατομικός. 
Κατά την διενέργεια της ριζικής προστατεκτομής 
λαμβάνει χώρα απολίνωση των σπερματικών πό-
ρων, αφαίρεση του προστάτη και των σπερματο-
δόχων κύστεων ενώ ως άμεση επιπλοκή εμφανί-
ζεται και στυτική δυσλειτουργία, στοιχεία που προ-
καλούν απώλεια του εκσπερματίσματος και μη ι-
κανότητα για γονιμοποίηση με τον κλασσικό τρό-
πο. Τα παραπάνω ωστόσο δεν επηρεάζουν άμε-
σα την σπερματογένεση και ο ασθενής θεωρητι-
κά παραμένει γόνιμος και ικανός για γονιμοποίη-
ση με έμμεσες μεθόδους. 

Ωστόσο απορίες εγείρονται από μελετητές στην 
βιβλιογραφία για την πιθανή επίδραση της αφαί-
ρεσης του προστάτη στο ορμονικό προφίλ του α-
σθενούς και στο κατά πόσο αυτή η επίδραση μπο-
ρεί να επηρεάσει αρνητικά την σπερματογένεση. 
Οι Miller και συν10 μελετώντας 63 άνδρες που υ-
πεβλήθησαν σε ανοιχτή ριζική προστατεκτομή κα-
τέληξαν ότι οι τελευταίοι μετά την χειρουργική ε-
πέμβαση παρουσίασαν αύξηση της ολικής και της 
ελεύθερης τεστοστερόνης ορού, της οιστραδιόλης, 
της LH και της FSH ενώ παρουσίασαν μια μείωση 
της DHT (p<0.0001). Οι ερευνητές καταλήγουν ότι 
ο προστάτης πιθανώς συμμετέχει σε ένα μηχανισμό 
αρνητικής βιοανάδρασης με τον άξονα υποθαλά-
μου-υπόφυσης μέσω ουσιών που μένει να απο-
δειχθεί η ύπαρξη τους. Αντίστοιχα αποτελέσματα 
παρουσιάζει και μια αρκετά πιο πρόσφατη μελέ-
τη η οποία μελετώντας δείγμα 55 ανδρών εμφά-

νισε στα αποτελέσματά της μια στατιστικά σημα-
ντική μείωση της LH κατά 53% και της DHT κατά 
13% ενώ η FSH παρουσίασε άνοδο κατά 21%. 

Σε αντιστοιχία με τα παραπάνω μεταβλήθηκε και 
η ινχιμπίνη Β11. Οι παραπάνω μελέτες σε συνδυ-
ασμό με ακόμα μεγαλύτερες12, υπαινίσσονται μια 
συσχέτιση του άξονα του υποθαλάμου- υπόφυ-
σης με τον προστάτη ως βασικό μηχανισμό δια-
ταραχής του ορμονικού προφίλ των ασθενών με-
τά την ριζική προστατεκτομή. Σε αυτό το δεδομέ-
νο αν προσθέσουμε και το γεγονός ότι η τιμές της 
ινχιμπίνης Β και της FSH σχετίζονται άμεσα με την 
σπερματογένεση13-14 καταλήγουμε ότι η ίδια η ρι-
ζική προστατεκτομή μπορεί να διαδραματίσει ά-
μεσο ρόλο στην υπογονιμότητα των ασθενών.

Ακτινοθεραπεία και γονιμότητα
Οι όρχεις είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι στην ακτι-

νοβολία, κυρίως τα κύτταρα της γεννητικής χορδής. 
Δόσεις άνω των 4 Gy μπορούν να προκαλέσουν 
μόνιμες βλάβες στα κύτταρα αυτά. Αντίθετα για να 
προκληθεί υπογοναδισμός λόγω βλάβης των κυτ-
τάρων Leydig απαιτεί μεγαλύτερες δόσεις ακτινοβο-
λίας (20 Gy). Παρόλα αυτά η ακτινοθεραπεία για το 
καρκίνο του προστάτη προκαλεί μάλλον αμελητέα 
καταστροφή του ορχικού ιστού15 παρά το γεγονός 
ότι ο τελευταίο προσλαμβάνει ένα 3-8% της δόσης 
της ακτινοβολίας δευτερογενώς16-18. Παραδόξως υ-
πάρχουν πολλές αναφορές στην βιβλιογραφία για 
κλινικά σημαντικό υπογοναδισμό ο οποίος μάλι-
στα επιμένει για τουλάχιστον 2 χρόνια μετά την α-
κτινοθεραπεία για καρκίνο του προστάτη19-21 ενώ η 
ιστολογική εξέταση δειγμάτων όρχεως που λήφθη-
σαν για υποτροπιάζοντα καρκίνο του προστάτη, α-
νέδειξε σημαντική ορχική ατροφία22.  

Εκτός όμως από την δόση της ακτινοβολίας υ-
πάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν 
την ποιότητα το σπέρματος. Σε αυτούς συμπεριλαμ-
βάνονται η άμεση ή έμμεση ακτινοβολία, ο αριθ-
μός και η διάρκεια των δόσεων και προσωποποι-
ημένοι παράγοντες όπως η αντίδραση των ιστών 
του εκάστοτε ασθενούς στην ακτινοβολία αλλά 
και η ηλικία. Δόσεις μεταξύ 0.35 και 0.5 Gy οδη-
γούν σε αναστρέψιμη αζωοσπερμία η οποία και 
αναστρέφεται μετά από 10-18 μήνες. 

Αν ωστόσο η δόση αυξηθεί πάνω από 1.2 Gy 
τότε το ρίσκο για μη επάνοδο στα φυσιολογικά επί-
πεδα είναι μεγαλύτερο23-25. Σαφώς νεώτερες τεχνι-
κές απεικόνισης και ακτινοθεραπείας μπορούν να 
μειώσουν ακόμα περισσότερο την προσλαμβανό-

μενη από τους όρχεις ακτινοβολία σε μια προσπά-
θεια διατήρησης της γονιμότητας του ασθενούς26. 

Στην κατηγορία της ακτινοθεραπείας πρέπει να 
αναφερθούν και οι πιθανές επιδράσεις της βρα-
χυθεραπείας για τον καρκίνο του προστάτη στην 
γονιμότητα των ασθενών. Πολύ λίγα στοιχεία υ-
πάρχουν στην βιβλιογραφία, ωστόσο αυτά συνη-
γορούν υπερ της αμελητέας προσλαμβανόμενης 
από τους όρχεις δόσης (<0.2Gy). Στους ασθενείς 
μπορεί να παρατηρηθεί μια ήπια και κυρίως πα-
ροδική ολιγοασθενοσπερμία ωστόσο οι συγγρα-
φείς προτείνουν αναμονή από 4 έως 12 μήνες για 
προσπάθεια τεκνοποίησης27-28. 

Ορμονοθεραπεία 
Οι ορμονικοί χειρισμοί επιτυγχάνουν να ελέγ-

ξουν τον καρκίνο του προστάτη μέσω καταστολής 
της ενδοορχικής τεστοστερόνης η οποία όμως ο-
δηγεί τόσο σε ολιγοασθενοσπερμία όσο και σε α-
πώλεια της libido και της στυτικής ικανότητας των 
ασθενών, στοιχεία που οδηγούν σε υπογονιμότη-
τα. Ωστόσο, οι περισσότερες μελέτες στρέφονται 
στην μελέτη της πιθανής επανόδου της τεστοστε-
ρόνης και της σπερματογένεσης μετά από διακοπή 
των ορμονικών χειρισμών. Η ποιότητα των διαθέ-
σιμων στην βιβλιογραφία δεδομένων είναι χαμηλή 
μιας και προέρχεται από μικρές σειρές ασθενών. 
Σε μια από αυτές, οι συγγραφείς παρακολουθώ-
ντας 14 ασθενείς υπό ανδρογονικό αποκλεισμό, 
μελέτησαν το ορμονικό προφίλ των ασθενών με-
τά την διακοπή των ορμονικών χειρισμών. 

Στα συμπεράσματα της μελέτης αυτής είναι ότι 
παρότι η επάνοδος της λειτουργίας του άξονα υπο-
θάλαμος-υπόφυση- όρχις διέφερε μεταξύ των α-
σθενών, η τάση ήταν για παρατεταμένη διατήρηση 
των χαμηλών τιμών τεστοστερόνης ακόμα και για 
πάνω από ένα έτος μετά την διακοπή των ορμο-
νών29. H χαμηλή αυτή τιμή της τεστοστερόνης,με-
τά από μακροχρόνια χορήγηση LHRH αγωνιστή, ί-
σως να μην προέρχεται από μόνιμη καταστολή του 
άξονα αλλά σε μια μη αναστρέψιμη βλάβη των 
κυττάρων του Leydig30. Αντίθετα, μελέτη ζωικών 
μοντέλων, ανέδειξε μια δυνητική επαναφορά της 
γονιμότητας μετά από διακοπή μιας βραχυχρόνια 
χορηγηθείσας ορμονικής θεραπείας31.  

Χημειοθεραπεία 
Η επίπτωση των χημειοθεραπευτικών παρα-

γόντων στην γονιμότητα έχει αρκετά εκτενώς με-
λετηθεί για τους ευρύτερα χρησιμοποιούμενους 
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παράγοντες και για την θεραπεία των πιο συχνών 
νεοπλασιών. Στα πλαίσια αυτά έχει ανευρεθεί ότι 
αλκυλιωτικοί παράγοντες όπως η κυκλοφωσφα-
μίδη και η ιφωσφαμίδη είναι υψηλού ρίσκου για 
παρατεταμένη αζωοσπερμία ενώ παράγοντες ό-
πως η βινκριστίνη και η μεθετρεξάτη αποτελούν 
μάλλον χαμηλού ρίσκου θεραπείες για την δημι-
ουργία υπογονιμότητας32. Ωστόσο δεν υπάρχουν 
άμεσα δεδομένα για την πιθανή υπογονιμότητα 
μετά από χημειοθεραπεία για καρκίνο του προ-
στάτη και αυτό ίσως να οφείλεται και στο γεγονός 
ότι οι ασθενείς αυτοί ίσως να μην ενδιαφέρονται 
για να τεκνοποιήσουν οπότε δεν είναι εύκολη η 
δημιουργία μια τέτοιας μελέτης. Υπάρχουν όμως 
στοιχεία από έμμεσες μελέτες που χρησιμοποιή-
θηκαν οι παράγοντες που δίδονται και στον καρ-
κίνο του προστάτη όπως η σχετικά πρόσφατη από 
τους Chatzidarellis και συν, οι οποίοι και βρήκαν 
μια στατιστικά σημαντική μείωση της ινχιμπίνης Β 
και της FSH ( p<0.001 και p=0.000 αντίστοιχα) με-
τά την χορήγηση ταξανών, η οποία μάλιστα διατη-
ρήθηκε σε όλο το χρόνο του follow up (6 μήνες). 

Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι οι παραπάνω με-
ταβολές σε συνδυασμό με την παρατηρούμενη 
αμφοτερόπλευρη μείωση του μεγέθους των όρ-
χεων αναδεικνύουν μια σημαντική γοναδική βλά-
βη μετά την χορήγηση χημειοθεραπευτικών παρα-
γόντων όπως η δοξιταξέλη. Τα αποτελέσματα της 
παραπάνω μελέτης αν συνδυαστούν με τα απο-
τελέσματα μελετών που αποδεικνύουν την άμεση 
συσχέτιση των τιμών της ινχιμπίνης Β με την σπερ-
ματογένεση13-34 μπορούμε να οδηγηθούμε στο έμ-
μεση συμπέρασμα ότι η χημειοθεραπεία για τον 
καρκίνο του προστάτη μπορεί να προκαλέσει υ-
πογονιμότητα στους ασθενείς που την λαμβάνουν. 

Συμπέρασμα
Όσο μειώνεται η ηλικία της πρώτης διάγνωσης 

του καρκίνου του προστάτη τόσο θα αυξάνεται η 
ανάγκη για σαφείς απαντήσεις αλλά και λύσεις για 
την πιθανή υπογονιμότητα που οι θεραπείες θα 
προκαλέσουν. Τόσο ο ίδιος ο καρκίνος του προ-
στάτη όσο και οι θεραπείες του, με κυριότερη την 
ακτινοβολία, μπορούν να προκαλέσουν μακρο-
χρόνια αζωοσπερμία ωστόσο τα δεδομένα στην 
βιβλιογραφία είναι λίγα προερχόμενα κυρίως α-
πό μικρές σειρές και με βάση αυτά δεν μπορούν 
να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.  
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Ανασκόπηση των επιπτώσεων 
στη γονιμότητα των διαφόρων θεραπειών 

για τον καρκίνο του προστάτη 
και τρόποι αντιμετώπισής τους   

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Παν. Αθηνών, Β©  Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική Νοσ. «Σισμανόγλειο»

Σχήμα 1.

ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑΘΕΛΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ -
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Ενημέρωση για μεταθεραπευτική
ÿ Ακράτεια ούρων 100% 
ÿ Στύσης 100%
ÿ Γονιμότητας 8.7% 

Assessment of patient concern and adequacy of informed 
consent regarding infertility resulting from prostate cancer 
treatment
Buffi G. Boyd, Stewart W. McCallum, Ronald W. Lewis, Martha K. Terris

RRP
BRACHYTHERAPY

XBRT

2nd Line HT

FOCAL

LHRH-HT

CHEMO

Father's Day
Late fatherhood is a growing trend. Is it a good thing?

Στην ερώτηση «Θα θέλατε παιδί;» απάντησαν «ΝΑΙ»
• 13.3% άνδρες <55χρόνων
• 1.2% άνδρες >55χρόνων

» απάντησαν «ΝΑΙ»
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ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΤΕΚΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

• ΚΦ σπερματογένεση
ÿ Ορμόνες (FSH, LH, 

TESTOSTERONE)
ÿ Γονάδες

• ΚΦ DNA σπερματοζωαρίων
• ΚΦ στυτική λειτουργία
• Ορθοδρομη εκσπερμάτιση

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ 
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ CaP
• Διαταραχή Σπερματογένεσης

ÿ Διαταραχή παραγωγής 
ορμονών

• Ορχεκτομή / LHRH 
ÿ Διαταραχή των γονάδων

• Ακτινοβολία 
• Διαταταχή του DNA

σπερματοζωαρίων
ÿ ΑΚΘ/ ΧΜΘ 

• Διαταραχή 
στύσης/εκσπερματισης
ÿ Ριζική προστατεκτομή/ΑΚΘ

ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ  & ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ 

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
• Απώλεια εκσπερματίσματος

ÿ Απολίνωση των πόρων
ÿ Αφαίρεση προστάτου & 

σπερματοδόχων κύστεων 
• Στυτική δυσλειτουγία

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

• Κρυοσυντήρηση δείγματος 
σπέρματος προεγχειρητικά

• Λήψη δείγματος από 
βιοψία όρχεως και 
επιδιδυμίδος (PESA, TESE, 
MESE, mMESE) για τεχνικές 
υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής (ICSI)
μετεγχειρητικά .

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ  & ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ 
ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ & ΣΚ

ΔΙΑΧΕΟΜΕΝΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΟΥΣ 

ΟΡΧΕΙΣ 

• ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
• ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

• ΒΛΑΒΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ 

• ΒΛΑΒΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ του Leydig

1-2%

ΔΙΑΧΕΟΜΕΝΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΟΥΣ 

ΟΡΧΕΙΣ 

• ΒΛΑΒΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ • ΒΛΑΒΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ του Leydig
>20Gy Μη αναστρέψιμη

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ & ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ 

0.15-0.35 Gy ολιγοσπερμία
0.35-0,5 Gy αναστρέψιμη αζωοσπερμία

• Nadir 4-6mo
• Recovery 10-18mo

>1,20 Gy μειωμένη πιθανότητα βελτίωσης
>2,50 Gy μη αναστέψιμη βλάβη

Μέση δόση από XBRT 70Gy

1.9Gy (0.5-2.4 cGy)

ΔΟΣΟΕΞΑΡΤΏΜΕΝΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ & ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ 

Ορμονικές μεταβολές 
Ολική τεστοστερόνη 27%
Ελεύθερη τεστοστερόνη 31% 
DHT 34%
LH 52%
FSH 100% 

Αλλοιώσεις του σπέρματος 
Όγκου 
Ολιγοασθενοσπερμία 
% τερατοσπερμία
Βλάβη του DNA 

• Κίνδυνος μεταφοράς 
μεταλλάξεων σε απογόνους

(<0.1% με δόση 1Gy)

• Προαπάθεια σύλληψης 
τουλάχιστον μετά από 
12μήνες
 (διορθωση βλαβών DNA)

ΠΡΟΛΗΨΗ

IMRT?

ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
PESA (percutaneous epididimal sperm aspiration)
MESA(microsurgical epididimal sperm aspiration) 
TESE (testicular sperm extraction-Bx)
microTESE (Bx with microscope)

ICSIIUI

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ & ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ 

ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ   & ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ 

• Προσλαμβανόμενη ακτινοβολία στους  όρχεις <20cGy (0.2Gy)
• Αλλαγή στο σπέρμα
 Καμμία
 Ολιγοασθενοσπερμία-παροδική και ήπια
 Μικρός όγκος, κφ αριθμός

• Αναμονή 4-12 μήνες για προσπάθεια τεκνοποίησης
 J125 / 4μήνες 

ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΝΔΡΟΓΟΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΣΤΟΛΗ ΕΝΔΟΟΡΧΙΚΗΣ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣ

Ολιγοσπερμία / Αζωοσπερμία Απώλεια σεξουαλικής 
επιθυμίας /στύσεων

Συνεχής =  Διακοπτόμενος ανδρογονικός αποκλεισμός
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Pt fathered a child 36mo 
after XBRT + 6mo LHRH

ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Βραχύχρονη διάρκεια δυνητική επαναφορά της γονιμότητας 

Rat model administered 
for 3mo LHRH antagonist
Fertility returned 40d 
after cessation of 
treatment

ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

• 2 χρόνια TAB 14 pt
• @ 6 & 9 mo LH & TESTO markedly suppressed
• @ 12mo LH & TESTO increasing but  significantly < normal

ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

• 4pt 9 years of  TAB 
• After TAB cessation 100% castrate levels of testosterone

Μακροχρόνια διάρκεια ΗΤ μη ανστρέψιμη διαταρχή 

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
• Differentiating spermatogonia extremely susceptible

because they proliferate most actively  
• Recovery of spermatogenesis depends from 

spermatogonia A that survive 
• Later stage germ cells (spermatocytes) are insensitive

to killing
• SpermÊ countÊ isÊ notÊ immediatelyÊ reducedÊ
• @ 2moÊ counts are normal
• @Ê 3moÊ azoospermia

• Spermatocytes can have 
• DNA damage 
• chromosomal abnormalities
• Defects decayÊ withÊ time

• Postpone fertilization for 3-12 mo (for drugs not toxic to 
stem cells) 

• Sertoli & Leydig survive but may have some functional 
damage

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Transmitted to offspring

• Little known –recently used 
• Population not interested in fertility?

Β’ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ   & ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ 

ABIRATERONE

ENZALUTAMIDE

• Little known –recently used 
• Population not interested in fertility?

Β’ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ   & ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ 

ABIRATERONE

ENZALUTAMIDE

• Little known –recently used 
• Population not interested in fertility?

Β’ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ   & ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ 

ABIRATERONE

ENZALUTAMIDE

• Little known –recently used 
• Population not interested in fertility?

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ   & ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

TKIs

XOFIGO

• Little known –recently used 
• Population not interested in fertility?

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ   & ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

TKIs

XOFIGO

• Little known –recently used 
• Population not interested in fertility?

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ   & ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

TKIs

XOFIGO

• Little known –recently used 
• Population not interested in fertility?

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ   & ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

TKIs

XOFIGO
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Ι)

• Οι άνδρες με CaP ΠΡΕΠΕΙ να ενημερώνονται
για την πιθανότητα υπογονιμότητας.

• Ολες οι θεραπείες για τον CaP έχουν κίνδυνο
υπογονιμότητας εκτός από την ενεργητική 
παρακολούθηση. 

• Η βραχυθεραπεία έχει πολύ καλύτερες 
πιθανότητες διατήρησης της γονιμότητας σε 
σχέση με την εξωτερική ΑΚΘ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (ΙΙ)

• Ο καλύτερος τρόπος διατήρησης της 
γονιμότητας είναι η προληπτική φύλαξη 
δείγματος σε τράπεζα σπέρματος.(24%)

• Η λήψη δείγματος από όρχυ και επιδ/δα είναι 
δυνατή μεταθεραπευτικά (6.3%)

• Η προσπάθεια σύλληψης μετά από παροδική 
διαταραχή του σπέρματος πρέπει να γίνεται 6-
12 μήνες μετά την θεραπεία για CaP.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
& ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
• Ο καλύτερος τρόπος διατήρησης της γονιμότητας 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
& ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
• Ο καλύτερος τρόπος διατήρησης της γονιμότητας 

IU

ΕΣΤΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
& ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
• Δεν υπάρχουν δεδομένα 

ΕΣΤΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
& ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
• Δεν υπάρχουν δεδομένα 

ΕΣΤΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
& ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
• Δεν υπάρχουν δεδομένα 
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Λιθίαση ουροποιητικού συστήματος
Σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ
Χειρουργός  Ουρολόγος – Ανδρολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ουρολογικού Τμήματος Βιοκλινικής Αθηνών

Στατιστικά στοιχεία της νόσου
•  Η εμφάνιση της λιθίασης εξαρτάται από γεω-

γραφικούς, κλιματικούς, διαιτητικούς και  γε-
νετικούς παράγοντες.

•  Το 12-13% του δυτικού πληθυσμού θα τα-
λαιπωρηθεί τουλάχιστον 1 φορά κατά την δι-
άρκεια της ζωής του

•  Άνδρες - Γυναίκες  2,5:1
•  Μεγαλύτερη η πιθανότητα λιθίασης σε ηλικί-

ες μεταξύ 30 και 50 ετών
•  Οι λίθοι κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την 

αιτία και τη σύστασή τους

Συμπτώματα
Το συνηθέστερο σύμπτωμα είναι ο κολικός, ο 

οποίος είναι ένας έντονος πόνος στην περιοχή του 
νεφρού, που μπορεί να αντανακλά στο πλάγιο κοι-
λιακό τοίχωμα και στα έξω γεννητικά όργανα. Ο 
πόνος συνήθως εμφανίζεται ξαφνικά, χαρακτηρί-
ζεται από υφέσεις και εξάρσεις και δεν ανακουφί-
ζεται με την αλλαγή θέσης του ασθενούς.

Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανισθούν 
είναι:

• Ναυτία, έμετος
• Aιματουρία
• Συχνουρία – δυσουρία
•  Πυρετό με ρίγος, αν συνυπάρχει ουρολοίμωξη

Αρκετοί ασθενείς δεν έχουν κανένα απολύτως 
σύμπτωμα και ο λίθος βρίσκεται σε τυχαίο απει-
κονιστικό έλεγχο (υπερηχογράφημα, αξονική το-
μογραφία).

Διάγνωση
Η βασική αξιολόγηση συμπεριλαμβάνει λεπτο-

μερές ιατρικό ιστορικό και κλινική εξέταση και συ-
μπληρώνεται από απεικονιστικό και εργαστηρια-
κό έλεγχο. 

Οι συνήθεις απεικονιστικές εξετάσεις για τη διά-
γνωση της ουρολιθίασης είναι:

Υπερηχογράφημα νεφρών – κύστεως
Αποτελεί την πρωταρχική διαγνωστική εξέταση, 

γιατί είναι εύκολη, ασφαλής (χωρίς έκθεση σε α-
κτινοβολία) και με χαμηλό κόστος. Παρέχει πλη-
ροφορίες για την παθολογία του νεφρού (πιθανή 
απόφραξη) και μπορεί να αναγνωρίσει την παρου-
σία λίθων. Δεν απεικονίζει όμως τους μικρούς λί-
θους του νεφρού και τους λίθους του ουρητήρα.

Αξονική τομογραφία
Αποτελεί την πιο αξιόπιστη μέθοδο απεικόνισης 

(gold standard), και υπερτερεί έναντι όλων των άλ-

λων. Με την αξονική τομογραφία  μπορούμε να α-
πεικονίσουμε το 100% των λίθων. Αναδεικνύονται  
το ακριβές μέγεθος, η ακριβής θέση στο ουροποι-
ητικό σύστημα, η πυκνότητα και η εσωτερική αρ-
χιτεκτονική  του λίθου, η απόσταση από το δέρ-
μα και οι ανατομικές σχέσεις με τα γειτονικά όρ-
γανα. Παρατηρήσεις ιδιαίτερης  σημασίας για την 
επιλογή της σωστής θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Ακτινογραφία  Ν.Ο.Κ. (νεφρών-
ουρητήρων- κύστεως) 

Η απλή ακτινογραφία ΝΟΚ είναι μια απλή και 
γρήγορη μέθοδος απεικόνισης. Παρουσιάζει όμως 
το μειονέκτημα ότι ένα ποσοστό 20-30% των λί-
θων δεν απεικονίζονται καθόλου, καθώς και ότι 
η ποιότητα απεικόνισης επηρεάζεται από το εντε-
ρικό περιεχόμενο.

Ενδοφλέβια πυελογραφία 
Αποτελεί παλιότερη μέθοδο απεικόνισης του 

ουροποιητικού και δε χρησιμοποιείται συχνά.
Ο έλεγχος συμπληρώνεται με εξετάσεις αίματος 
και ούρων.

•  Γενική αίματος, CRP
•  Βιοχημικός έλεγχος (κρεατινίνη, ουρικό οξύ, 

ασβέστιο, νάτριο, κάλιο)
•  Γενική ανάλυση ούρων, καλλιέργεια ούρων

Το ιστορικό και η κλινική εξέταση θέτουν την υ-
ποψία λιθίασης στον ουρολόγο και οι διαγνωστι-
κές εξετάσεις έχουν ως στόχο την επιβεβαίωση 
της διάγνωσης, τον έλεγχο της λειτουργικότητας 
του ουροποιητικού συστήματος και τον σχεδιασμό 
της καταλληλότερης θεραπείας για τον ασθενή.

Θεραπεία
Μέχρι πριν από 30-35 χρόνια η αντιμετώπιση 

της λιθίασης παρέμενε δύσκολη, ιδιαίτερα τραυ-
ματική, επικίνδυνη και συχνά με σοβαρές επιπλο-
κές. Σήμερα χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας α-
ντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με 3 ελάχιστα επεμ-
βατικές μεθόδους :     

•  Εξωσωματική λιθοτριψία  
•  Ουρητηρο-Νεφρολιθοτριψία άκαμπτη ή εύκαμπτη    
•  Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία  

Η μέθοδος που επιλέγεται για κάθε περίπτωση 
είναι ανάλογη με τη θέση του λίθου, το μέγεθός 
του και το βαθμό του προβλήματος που δημιουρ-
γεί στο ουροποιητικό σύστημα ή σε ολόκληρο τον 
οργανισμό (λοίμωξη, πόνος, απόφραξη, νεφρική 
ανεπάρκεια κ.α.).

Εξωσωματική λιθοτριψία
Η εξωσωματική λιθοτριψία (ESWL, extracorporeal 

shock wave lithotripsy) εμφανίστηκε το 1980 και 
έφερε αληθινή επανάσταση στην αντιμετώπιση της 
λιθίασης. Πραγματοποιείται μέσω μηχανήματος 
παραγωγής κρουστικών κυμάτων (σύντομοι παλ-
μοί από ηχητικά κύματα υψηλής ενέργειας) που 
διαβιβάζονται στο λίθο δια μέσου του δέρματος. 
Ο λίθος απορροφά την ενέργεια του κρουστικού 
κύματος και αυτό τον σπάει σε μικρότερα κομμά-
τια. Τα λιθιασικά συγκρίματα στη συνέχεια απο-
βάλλονται με τα ούρα.

Με την μέθοδο αυτή αντιμετωπίζονται οι περισ-
σότερες πέτρες του νεφρού και του ουρητήρα. Η 
επιτυχία της όμως εξαρτάται από πολλούς παρά-
γοντες, όπως τα χαρακτηριστικά του λίθου και η 
φυσική κατάσταση του ασθενούς.

Ουρητηρο-Νεφρολιθοτριψία
Αποτελεί  μια ενδοουρολογική επέμβαση για την 

αντιμετώπιση λίθων του νεφρού ή του ουρητήρα. 
Πραγματοποιείται συχνά, με υψηλά ποσοστά επι-
τυχίας και χαμηλό κίνδυνο επιπλοκών. 

Διεκπεραιώνεται με τη χρήση ενός λεπτού χει-
ρουργικού εργαλείου, του ουρητηροσκοπίου, το 
οποίο προωθείται υπό άμεση όραση διαμέσου της 
ουρήθρας και της κύστης στον ουρητήρα ή στο νε-
φρό. Μέσα από το όργανο αυτό εισάγονται ειδι-
κά εργαλεία που θρυμματίζουν το λίθο (λιθοτρί-
πτες), αλλά και ειδικές λαβίδες που τον συλλαμ-
βάνουν και τον αφαιρούν.
Ποσοστό επιτυχίας: 95% - 98%
Ποσοστό επιπλοκών: 1%
Προβλεπόμενος χρόνος νοσηλείας: 5-24 ώρες

Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία
Αποτελεί  μια ενδοουρολογική  επέμβαση 

για την αντιμετώπιση μεγάλων λίθων των νε-
φρών (λίθοι μεγαλύτεροι από 2.5 cm., κο-
ραλλιογενείς λίθοι και σκληροί λίθοι που εί-
ναι ανθεκτικοί στην εξωσωματική λιθοτριψία). 
Με τη χρήση ειδικών διαστολέων  δημιουργεί-
ται ένα λεπτό τούνελ από το δέρμα της οσφυϊκής 
χώρας έως το εσωτερικό του νεφρού, διαμέσου 
του οποίου αφαιρούνται οι λίθοι, αφού πρώτα 
θρυμματιστούν με  laser ή άλλες πηγές ενέργειας.

Ποσοστό επιτυχίας: 95% - 98%
Ποσοστό επιπλοκών: 1%
Προβλεπόμενος χρόνος νοσηλείας: 48-72 ώρες

Η αντιμετώπιση της λιθίασης του ουροποιητικού 
συστήματος αντιπροσωπεύει ένα ταχέως εξελισ-
σόμενο και συναρπαστικό πεδίο της ουρολογίας, 
που απαιτεί τη σωστή γνώση και το χειρισμό των 
νέων εξειδικευμένων τεχνολογιών.

«...και να μην χειρουργήσω πάσχοντες 
από λίθους, αλλά να αφήσω αυτή την πράξη 

στους ειδικούς...»
Από τον όρκο του Ιπποκράτη

Ουρολιθίαση είναι η ύπαρξη λίθου ή λίθων μέσα στην αποχετευτική μοίρα του ουροποιητικού 
συστήματος (πυελοκαλυκικό σύστημα του νεφρού, ουρητήρας, ουροδόχος κύστη, ουρήθρα). 
Αποτελεί την τρίτη σε συχνότητα πάθηση του ουροποιητικού μετά τις ουρολοιμώξεις και τις 
παθήσεις του προστάτη. Εμφανίζεται σε άτομα κάθε ηλικίας και φύλου, σε κάθε φυλή και χώρα 
και είναι γνωστή από τους αρχαίους χρόνους.

IU
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Ανάδρομη ενδονεφρική χειρουργική 
(RIRS = Retrograde IntraRenal Surgery) 

με λιθοτριψία laser σε έκτοπο πυελικό νεφρό: 
ιΣτορική ΑνΑδρομή κΑι περιγρΑφή ενδοΣκοπικήΣ τεχνικήΣ

Συνοπτική ιστορική αναδρομή
Η πρώτη εύκαμπτη νεφροσκόπηση περιγράφε-

ται το 1971 από τον Takayasu1. Το 1987 ο Bagley2 
παρουσιάζει την πρώτη σειρά περιστατικών εύκα-
μπτης ουρητηροπυελοσκόπησης. Έκτοτε η ανάδρο-
μη ενδονεφρική χειρουργική (RIRS = Retrograde 
IntraRenal Surgery) εδραιώνεται ως μέθοδος ησ-
σόνου επεμβατικότητας στην αντιμετώπιση της λι-
θίασης, αλλά και γενικότερα στη διάγνωση παθο-
λογίας του ανώτερου ουροποιητικού. 

Το 2014 ο Bozkurt3 δημοσιεύει σειρά περιστα-
τικών με διενέργεια εύκαμπτης ουρητηροπυελο-
σκόπησης σε συνδυασμό με λιθοτριψία laser σε 
ασθενείς με έκτοπο πυελικό νεφρό. Ο συγγραφέ-
ας συμπεραίνει ότι είναι ασφαλής και αποτελε-
σματική μέθοδος για αντιμετώπιση λιθίασης σε έ-
κτοπους νεφρούς. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλή-
γουν και οι δημοσιεύσεις των Ugurlu4 (2015) και 
Astolfi5 (2017) αντίστοιχα. 

Περιγραφή περιστατικού
Πρόκειται για ασθενή 42 ετών με νεφρολιθία-

ση άμφω. Στο ιστορικό αναφέρονται διαλείπου-
σα αιματουρία και υποτροπές κολικού νεφρού. 

Η αξονική τομογραφία άνω, κάτω κοιλίας και ο-
πισθοπεριτοναικού χώρου ανέδειξε πολλαπλούς 
λίθους μεγίστης διαμέτρου 8,5 mm στην άνω, μέ-
ση και κάτω πυελοκαλυκική ομάδα του δεξιού 
νεφρού. Ο αριστερός νεφρός ελέγχθηκε σε έκτο-
πο χαμηλή θέση στον αριστερό λαγόνιο βόθρο 
με στροφή προς τα πρόσω. Στην πύελο του αρι-
στερού νεφρού ανευρέθηκαν λίθοι διαμέτρου 2,2 
cm και 1 cm αντίστοιχα με συνοδό ελαφρά διάτα-
ση του πυελοκαλυκικού συστήματος.

Ο κλινικοεργαστηριακός έλεγχος ήταν εντός φυ-
σιολογικών ορίων.

Περιγραφή ενδοσκοπικής χειρουργικής 
τεχνικής

Μετά από κυστεοσκόπηση και αποκλεισμό συ-
νοδού παθολογίας, έγινε καθετηριασμός του αρι-
στερού ουρητηρικού στομίου. Διενεργήθηκε ανι-
ούσα ουρητηροπυελογραφία. Επιβεβαιώθηκε το 
εύρημα του έκτοπου πυελικού νεφρού με στροφή 
προς τα πρόσω. Επιπροσθέτως ανευρέθηκε στέ-
νωση πυελοουρητηρικής συμβολής (“φαινόμενο 
jet”) με ελικοειδή πορεία ουρητήρα. 

Η εισαγωγή ουρητηρικού θηκαριού λόγω της ε-
λίκοειδούς πορείας του ουρητήρα, καθώς και της 
στένωσης ΠΟΣ, δεν κατέστη δυνατή. Ως εκ τούτου 
τοποθετήθηκε, υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, οδηγό 
σύρμα (ZipwireTM hydrophilic guidewire, straight, 
0,035in = 0,89 mm) καθώς και δεύτερο σύρμα 
ασφαλείας (Sensor TM, straight tip,150 cm,0,035 
in = 0,89 mm). 

Η εισαγωγή του εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου 
(Uretero-Reno-Fiberscope FLEX2 της KARL STORZ, 
working lenght 150 cm, 1,2-1,8 mm working 
channel) στο ουρητηρικό στόμιο πραγματοποι-
ήθηκε με το κανάλι εργασίας να ευρίσκεται στην 
12η ώρα, προκειμένου να διευκολυνθεί η εισα-
γωγή του εύκαμπτου εργαλείου υπό ακτινοσκοπι-
κό έλεγχο στο ουρητηρικό στόμιο. Διενεργήθηκε 
ενδελεχής επισκόπηση της πυέλου και των πυε-
λοκαλυκικών συστημάτων. Εντός της πυέλου α-
νευρέθηκαν ευμεγέθεις λίθοι, διαμ. 2,2 εκ., και 1 
εκ. αντίστοιχα.

Η λιθοτριψία laser πραγματοποιήθηκε με το σύ-
στημα StoneLight Holmium Laser System και χρή-
ση ίνας μικρής διαμέτρου (270 μm). Επιλέχθηκε 
κονιορτοποίηση (dusting) του λίθου (εφαρμογή 
υψηλής συχνότητας και χαμηλής έντασης), όπως 
και θρυμματισμός (fragmentation) (εφαρμογή υ-
ψηλής έντασης και χαμηλής συχνότητας). 

Χρήση καλάθου σύλληψης των λιθιασικών συ-
γκριμάτων (basketing) δεν διενεργήθηκε λόγω:  

• έλλειψης θηκαριού ουρητηρικής πρόσβασης
• ελικοειδούς πορείας ουρητήρα
•  παρουσίας στένωσης πυελοουρητηρικής συμ-

βολής
Μετά την ολοκλήρωση της ενδοσωματικής λι-

θοτριψίας, η αφαίρεση του εύκαμπτου ουρητηρο-
σκοπίου έγινε για λόγους ασφαλείας υπό άμεση 
όραση. Ακολούθως ετέθη αυτοσυγκρατούμενος 
ουρητηρικός καθετήρας (Double J, open end, 6ch, 
26cm), ο οποίος παρέμεινε για 6 εβδομάδες με-
τεγχειρητικά. Στον επανέλεγχο μέσω ακτινογραφί-
ας ΝΟΚ   3 μήνες μετεγχειρητικά, δεν ανευρέθη-
καν υπολειπόμενα λιθιασικά συγκρίματα.

Συμπεραίνεται ότι η ανάδρομη ενδονεφρική χει-
ρουργική (RIRS = Retrograde IntraRenal Surgery) 
με λιθοτριψία laser σε έκτοπο πυελικό νεφρό εί-
ναι, σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία, μία ασφα-
λής μέθοδος με υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Η τοποθέτηση ουρητηρικού καθετήρα στις πε-
ριπτώσεις αυτές, αποτελεί αντικείμενο διχογνωμί-
ας. Πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση pig tail έχει σα-

ΠΑΤΡΟΖΟΣ Κ., ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΦΙΛΗΣ Κ.
Χειρουργοί - Ουρολόγοι, Επιστημονικοί Συνεργάτες Βιοκλινικής Αθηνών

Αξονική τομογραφία με ανάδειξη ευμεγέθων λίθων ε-
ντός της πυέλου έκτοπου αριστερού νεφρού, μεγέθους 
2,2 και 1cm αντίστοιχα

Ακτινογραφία ΝΟΚ με ανάδειξη ευμεγέθους λίθου 
στην πύελο του αριστερού έκτοπου πυελικού  νεφρού Το απαραίτητο Holmium laser Ουρολογίας  
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φή πλεονεκτήματα. 
Η παραμονή του stent μετά από ανάδρομη ενδο-

νεφρική χειρουργική (RIRS = Retrograde IntraRenal 
Surgery) με χρήση θηκαριού ουρητηρικής πρόσβα-
σης εξαρτάται από τη διεγχειρητική πορεία και ει-
δικότερα: 1-2 εβδομάδες σε κάκωση του ουρη-
τηρικού βλεννογόνου και 3-6 εβδομάδες σε κά-
κωση του μυικού τοιχώματος6. 

Εν τοιαύτη περιπτώσει δεν υπήρχε χρήση ουρη-
τηρικού θηκαριού, ωστόσο επιλέξαμε την παρα-
μονή του stent για 6 εβδομάδες, προκειμένου να 

αποβληθούν άνευ επιπλοκών τα πολυάριθμα λι-
θιασικά συγκρίματα. 

Βιβλιογραφία
1.  Takayasu H, Aso Y et al. clinical application of fiber-

optic ureteropyeloscope. Urol Int 1971; 26(2) : 97-104
2.  Bagley DH, Huffman JL et al. Flexible Ureteropy-

eloscopy: diagnosis and treatment in the upper 
urinary tract; 138: 280-285

3.  Bozkurt OF, Tepeler A et al. Flexible ureterorenos-
copy for the treatment of kidney stone within pelvic 
ectopic kidney. Urology 2014 Dec;84(6): 1285-9

4.  Ugurlu IM, Akman T et al. Outcomes of retro-
grade flexible ureteroscopy and laserlithotripsy for 
stone disease in patients with anomalous kidneys. 
Urolithiasis 2015 Feb; 43 (1) : 77-82

5.  Astolfi RH, Freschi G et al. Flexible ureterorenoscopy 
in position or fusion anomaly. Is it feasible? Rev-
Assoc Med Bras (1992); 2017 Aug; 63 (8): 685-688

6.  Traxer O, Thomas A. Prospective evaluation and 
classification of ureteral wall injuries resulting 
from insertion of a ureteral access sheath during 
retrograde intrarenal surgery. J Urol 2013 Feb; 
189 (2): 580-4

Ενδοφλέβια πυελογραφία του ιδίου ασθενούς. 
Σημειούται έκτοπος πυελικός νεφρός με στροφή προς  
τα πρόσω, καθώς και ελίκωση ουρητήρα με συνοδό 
διάταση πυελοκαλυκικού συστήματος

Ακτινογραφία ΝΟΚ 3 μήνες μετά την επέμβαση, άνευ 
ανάδειξης λιθιασικών στοιχείων

Λήψεις κατά τη διάρκεια της ενδοσωματικής λιθοτριψί-
ας laser με διενέργεια κονιορτοποίησης (dusting) και 
θρυμματισμού (fragmentation). Διακρίνεται η ίνα laser 
όπως και λιθιασικά συγκρίματα
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Stress και μεταβολικές 
διαταραχές 
ως αιτιοπαθογένεια 
στον καρκίνο προστάτη   
Ο. ΑΡΙΣΤΑΣ
Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Ουρολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 
•  Ο καρκίνος προστάτη (Prostate Cancer – PCa) αποτελεί τον δεύτερο συ-

χνότερο καρκίνο στους άνδρες.
•  Επίπτωση 59% σε ηλικία > 79 ετών.
•  Υψηλή επίπτωση σε Αυστραλία, Βόρεια Αμερική.
•  Χαμηλή επίπτωση σε ανατολική και νότια Ασία. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
• Οικογενειακό ιστορικό.
• Φυλή.

- Αφροαμερικανοί
• Κληρονομικότητα.

- Γονίδιο BRCA 1/2
- HOXB13 

• Παρουσία ανδρογόνων.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
• Ορισμός σύμφωνα με κριτήρια American Heart Association (AHA).
•  Για τον ορισμό του μεταβολικού συνδρόμου απαιτούνται τουλάχιστον 3 

από τα παρακάτω κριτήρια:
- Fasting glucose ≥ 100 mg/dL (or drug therapy for hyperglycemia) 
- Blood pressure ≥ 130/85 mmHg (or drug therapy for hypertension) 
- Triglycerides ≥ 150 mg/dL (or drug therapy for hypertriglyceridemia) 
- HDL< 40 mg/dL (or drug therapy for reduced HDL) 
- Waist circumference ≥ 102 cm

• Μηχανισμοί δράσεις: 
-  Ρύθμιση ανάπτυξης και προόδου της νόσου μέσω IGF-1 το οποίο διεγεί-

ρεται από την παρουσία αντίστασης στην ινσουλίνη
-  Επίδραση στον άξονα των ανδρογόνων

- Αυξημένη οιστραδιόλη
- Μειωμένη Sex Hormone Binding Globulin
- Χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης

•  Χρόνια φλεγμονή που διαμεσολαβείται από κυτοκίνες και ορμόνες που 
παράγονται από λιποκύτταρα  

•  Η ΑΥ και περίμετρος μέσης συνοδεύονται από αυξημένο κίνδυνο PCa ως 
μεμονωμένα χαρακτηριστικά.

•  Η παρουσία > 3 παραγόντων κινδύνου μεταβολικού συνδρόμου παρου-
σιάζουν μειωμένο κίνδυνο PCa.

Blanc – Lapierre et al, BMC 2015
Esposito et al, J Endocrinol Invest 2013

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣ 

GROUP A
Metabolic Syndrome

GROUP B

Number of Patients 57 66

PSA 9.2 ng/dl 11.6 ng/dl p < 0.05

Prostate Cancer Diagnosis 79% (45/57) 38% (25/66) p < 0.05

Gleason 6
Gleason 7
Gleason 8-9

35% (16/45)
42% (19/45)
23% (10/45) 

56% (14/25)
32% (8/25)
12% (3/25)

ΔΙΑΒΗΤΗΣ – ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ 

• Danish Cancer Registry
• 12226 ασθενείς με PCa.
•  H χρήση μετφορμίνης (αλλά όχι άλλων αντιδιαβητικών δισκίων) συσχετί-

ζεται με μειωμένο κίνδυνο PCa.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ 

• Μετανάλυση 
• 14 προοπτικές μελέτες
•  Δεν αποδείχθηκε συσχέτιση της συνολικής χοληστερόλης, της HDL και της 

LDL με τον κίνδυνο εμφάνισης PCa
• Δεν αποδείχθηκε συσχέτιση με high grade νόσο

Αφιέρωμα - 1ο Μέρος
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•  Συμπεράσματα:
-  Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση της λήψης μετφορμίνης με τον κίνδυνο α-

νάπτυξης PCa σε 540 διαβητικούς ασθενείς.
-  Η χρήση στατινών δεν παρουσιάζει προστατευτική δράση έναντι του PCa.
-  Η παχυσαρκία δεν συσχετίζεται με τον συνολικό κίνδυνο PCa.
-  Η παχυσαρκία συσχετίσθηκε με μειωμένο κίνδυνο low grade PCa  αλλά 

με αυξημένο κίνδυνο high grade νόσου.
-  Άγνωστος μηχανισμός:

-  IGF-1
-  Υψηλά επίπεδα λεπτίνης
-  Χαμηλά επίπεδα αδιπονεκτίνης
-  Χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης
-  Χρόνια φλεγμονή -> ROS -> βλάβες DNA -> επιθετική νόσος 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

EAU Guidelines 2017

EAU GUIDELINES 2017

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ STRESS

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ STRESS - OS
•  H ηλικία συσχετίζεται με αλλαγές στα επίπεδα των ROS (Reactive Oxygen 

Species) και επηρεάζει την ανάπτυξη και πρόοδο του PCa.
• Αυξημένα επίπεδα ROS -> οξειδωτικό stress -> χρόνια φλεγμονή 

- Αυξημένη παραγωγή ROS
- Απώλεια αντιοξειδωτικού μηχανισμού

•  ROS -> προϊόντα κυτταρικού μεταβολισμού που παίζουν ουσιαστικό ρόλο σε 
μοριακά μονοπάτια ως απάντηση σε ενδοκυττάριες ή εξωκυττάριες αλλαγές.

• Χρόνια αύξηση ROS -> σωματικές μεταλλάξεις και νεοπλασματική εξαλλαγή.
• Τα σημαντικότερα ROS είναι:

- Hydroxyl radicals
- Peroxides
- Superoxides 

•  Παράγονται φυσιολογικά κατά τις μεταβολικές δραστηριότητες ενός φυσι-
ολογικού κυττάρου είτε ενδογενώς στα μιτοχόνδρια είτε εξωγενώς.

•  Η παρουσία του οξειδωτικού stress είναι εντονότερη στο επιθήλιο των προ-
στατικών καρκινικών κυττάρων.

•  Μπορεί να συνυπάρχει αλληλεπίδραση του οξειδωτικού stress με άλλους 
παράγοντες κινδύνου (διαιτητικούς, ηλικία, παχυσαρκία, high grade pin).

•  Το οξειδωτικό stress συσχετίζεται με την ανάπτυξη προκαρκινωματωδών 
καταστάσεων.

Khandrika et al, Cancer Lett 2009
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•  Δείκτες οξειδωτικού stress ήταν υψηλότεροι στους ασθενείς με PCa σε σύ-
γκριση με το control group.
-  Αναγνωρίσθηκαν και μετρήθηκαν βιοδείκτες του οξειδωτικού stress 

(isoprostanes, inducible nitric oxidase synthase, cyclic guanosine)
-  Αναγνωρίσθηκαν δείκτες αντιοξειδωτικής ικανότητας 

Ενδογενείς -> glutathione, glutathione reductase, glutathione s transferase
Εξωγενείς -> lycopene, vitamin A-C-E, carotein  

•  H ταυτόχρονη παρουσία οξειδωτικού stress με απώλεια των αντιοξειδω-
τικών μηχανισμών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση PCa.

•  Σε ασθενείς με PCa η παρουσία ανδρογόνων προάγει την παραγωγή ROS 
και την συγκέντρωση τους στο καρκινικό κύτταρο.

•  Η συνδυασμένη δράση ανδρογονικού αποκλεισμού και αντιοξειδωτικών 
παραγόντων μπορεί να έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα.

•  H ταυτόχρονη παρουσία οξειδωτικού stress με απώλεια των αντιοξειδω-
τικών μηχανισμών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση PCa.

EAU Guidelines 2017

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ…
•  Αλλάζει η εξέλιξη και η πρόγνωση της νόσου αν αντιμετωπιστεί το stress 

και οι συνέπειες του στον οργανισμό;

UCSD ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ SAN DIEGO
•  Σε 14 ασθενείς με διαγνωσμένο PCa προτάθηκε τροποποίηση της διατρο-

φής και συνεδρίες διαλογισμού και YOGA και Tai Chi κινήσεων
-  ΔΜΣ και  SHBG (πιο αξιόπιστος δείκτης – αιτία  PSA )
-  Δεν μπορεί να γίνει διακριτή η επίδραση της διατροφής ή της ψυχοθερα-

πείας στα ευεργετικά αποτελέσματα

-  Χρειάζεται μεγαλύτερες μελέτες για επιβεβαίωση
-  Ένδειξη ωστόσο για ωφέλιμο ρόλο υγιέστερου διαιτητικού προτύπου και 

τρόπου διαχείρισης stress
Saxe G. Integr Cancer Ther (2008)

ΜΕΛΕΤΗ CARMODY 
•  Αλλαγή του lifestyle  μείωση συχνότητας και προόδου της νόσου

• Σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ριζική προστατεκτομή:

•  Η ομάδα που περιόρισε το stress και τροποποίησε τη διατροφή παρουσί-
ασε αύξηση στο PSA doubling time (58.5 μήνες από 21.5 μήνες)

• Η άλλη ομάδα δεν είχε αντίστοιχα αποτελέσματα (18.7 από 18.4 μήνες)
Journal of Urology 2008

PROSTATE CANCER AND OXIDATIvE STRESS
Gupta Ryan, 2014
•  O ανθρώπινος οργανισμός χρησιμοποιεί αντιοξειδωτικά ένζυμα και βιτα-

μίνες για να περιορίζει τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου.

• Η συγκέντρωση αυτών των αντιοξειδωτικών μειώνεται από:
- Μεγάλη ηλικία
- Κάπνισμα
- Κακή διατροφή 
- Περιβαλλοντικές τοξίνες

• Το οξειδωτικό stress επηρεάζει τον μηχανισμό επιβίωσης των κυττάρων
- Οδηγεί σε καρκινικούς κλώνους
- Ευννοεί την ανάπτυξη μεταστάσεων

•  Exploring prostate cancer survivors self management behaviors and 
examining the mechanism effect that links coping and social support to 
health related quality of life, anxiety and depression.

Paterson et al. 2014, Eur Jour Oncol Nurs

• 74 ασθενείς με καρκίνο προστάτη.
• Ποικίλους τρόπους αντιμετώπισης.
•  Ανεξάρτητα από τη θεραπευτική επιλογή οι ασθενείς παρουσίασαν έκπτω-

ση της ποιότητας ζωής
- Quality of life

•  Αποτελεί ένδειξη ότι η διαχείρηση του stress στους ασθενείς αυτούς θα θα 
βελτιώσει την ποιότητα ζωής.

ΤΕΛΟΜΕΡΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
•  Τελομερή: τερματικές αλληλουχίες  χρωμοσωμάτων
• Η βράχυνση των τελομερών  αυξημένη πρόοδο/θνητότητα στον καρκίνο
• Η τελομεράση αναστέλλει τη βράχυνση των τελομερών
•  Η αλλαγή-βελτίωση του τρόπου ζωής συσχετίζεται με αυξημένη δραστη-

ριότητα της τελομεράσης
Ornish et al, Nov 2008, Lancet Oncology

•  Η παρέμβαση στον τρόπο ζωής  περιλαμβάνει δίαιτα, φυσική δραστηριό-
τητα, διαχείριση του stress και κοινωνική υποστήριξη

ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ...
•  Αλλαγή τρόπου ζωής

  μείωση συμβαμάτων σχετιζόμενων με τη νόσο (αποφυγή επέμβασης, 
ακτινοβολίας) για 2 χρόνια

  μείωση καρδιαγγειακών συμβαμάτων (  χοληστερόλης και LDL,  HDL), 
που είναι η συχνότερη αιτία θανάτου σε ασθενείς με Pca

• Κόστος: RP     12184$
 Rt     24204 $
 ADT  8760 $
 Εναλλακτική θεραπεία  2586 $
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SCREENING 
•  Μαζικός πληθυσμιακός έλεγχος 
• Προσυμπτωματικός έλεγχος για πρώιμη ανίχνευση νοσημάτων

SCREENING – ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ
• Έλεγχος ασυμπτωματικού γενικού ανδρικού πληθυσμού

- PSA (Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο)
- Και ίσως με Δακτυλική εξέταση (Δ/Ε)

ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - SCREENING 
•  Κάθε πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου οφείλει να πληροί συγκε-

κριμένα κριτήρια πριν την εισαγωγή του στην κλινική πρακτική καθώς και 
να αξιολογείται ως προς την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα και α-
ποδοτικότητα 

Validation of screening procedures. Cochrane και Holland. 1971 
•  Η νόσος θα πρέπει να αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας και της ο-

ποίας η φυσική ιστορία, συμπεριλαμβανομένης της εξέλιξής της από λαν-
θάνουσα σε αναγνωρισμένη νόσο, να είναι επαρκώς κατανοητή. Η πάθη-
ση θα πρέπει να έχει ένα εμφανές λανθάνον ή πρώιμο συμπτωματικό στά-
διο (early symptomatic stage)

UK National Screening Committee. Holland et al. 2006

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
•  Η νόσος θα πρέπει να έχει υψηλή επίπτωση
•  Η βιολογική συμπεριφορά και φυσική ιστορία της νόσου να είναι επαρ-

κώς γνωστή
•  Η δοκιμασία να έχει υψηλή ευαισθησία, ειδικότητα, θετική προγνωστική 

αξία (PPV) ?
•  Η δοκιμασία να είναι απλή και γρήγορη στην εκτέλεσή της, αποδεκτή από 

τους ασθενείς και χαμηλού κόστους 
•  Αποδεκτές και αποτελεσματικές θεραπείες πρέπει να υπάρχουν για τους 

διαγνωσμένους ασθενείς 
•  Screening θα πρέπει να έχει ως στόχο τη μείωση ειδική για τη νόσο θνη-

σιμότητα και να αυξήσει την επιβίωση?

ΟΦΕΛΗ SCREENING
•  Βελτιωμένη πρόγνωση για τις περιπτώσεις που ανιχνεύονται
•  Λιγότερο επιθετικές θεραπείες για την αντιμετώπιση των ασθενών σε πρώ-

ιμο στάδιο
•  Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων
• Καθησυχασμός των ατόμων με αρνητικά αποτελέσματα 

Chamberlain J. J Epidemiol Community Health 1984 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
 Η δεύτερη αιτία θανάτου από καρκινική νόσο
-  Στις Η.Π.Α. εκτιμάται το 2017: 161000 νεοδιαγνωσθέντες και 26700 θά-

νατοι από καρκίνο προστάτου 
Siegel RL et al. CA Cancer I Clin 2017 

•  Σημαντική αύξηση συχνότητας (1990 – σήμερα)
- αύξηση μέσου όρου ζωής
- μέθοδοι διάγνωσης – PSA 
- προσυμπτωματικός έλεγχος – πρώιμη διάγνωση

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΚΑΙ SCREENING
•  Ο καρκίνος του προστάτου αποτελεί μια νόσο που πληροί τα προαναφερ-

θέντα κριτήρια με αποτέλεσμα να είναι δυνατόν να εφαρμοστούν προ-
γράμματα Screening

SCREENING ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ
•  Στόχοι του ελέγχου screening:
•  Είναι η διάγνωση της νόσου σε πρώιμο στάδιο, πριν από την έναρξη των 

συμπτωμάτων. Η πρώιμη διάγνωση προδιαθέτει σε ευκολότερη θερα-
πεία και έχει περισσότερες πιθανότητες να θεραπευτεί η νόσος. Για την ε-
πιλογή αυτών των ασθενών απαιτείται μια ακριβής διαγνωστική μέθοδος. 

•  To screening να μπορεί να αναγνωρίσει τους ασυμπτωματικούς άνδρες με 
επιθετική εντοπισμένη καρκινική νόσο με αποτέλεσμα να μειώσει ουσια-
στικά τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα από τον καρκίνο 

CRITICAL QUESTIONS
•  Should all men be screened?
• Who should be offered screening?
• How should men be screened?

ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΕΣ SCREENING 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ PCa 
•  European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer - ERSPC 

(Europe)
• Göteborg Study (Sweden)
• Prostate, Lung, Colon and Ovarian Cancer Screening Trial - PLCO (U.S.Α)

EUROPEAN RANDOMIZED STUDY OF SCREENING FOR 
PROSTATE CANCER (ERSPC) 
• Flow diagram of the ERSPC Trial
• Core age group, excluding France

ERSPC-Prostate Cancer Mortality at 13 Years of Follow-up. Lancet 2014

ο ρόλος του Screening 
στον καρκίνο του προστάτη   
Δρ ΣΚΡΕΠΕΤΗΣ ΜΕΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ FEBU
Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας
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EUROPEAN RANDOMIZED STUDY OF SCREENING FOR 
PROSTATE CANCER (ERSPC) 
•  Τα νεότερα δεδομένα της ERSPC ε-

πιβεβαιώνουν μια ουσιαστική μείω-
ση της θνησιμότητας κατά 21% από 
PCa στην ομάδα του screening συ-
γκριτικά με την ομάδα ελέγχου, με 
ουσιαστική μείωση στα 13 έτη σε 
σχέση με αυτή των ευρημάτων στα 
9 και 11 έτη

ERSPC-Prostate Cancer Mortality at 13 
Years of Follow-up. Lancet 2014

ERSPC
•  Εκτίμηση της αθροιστικής θνησιμό-

τητας από PCa σε κάθε ομάδα ανά 
περίοδο 4 ετών από την ημέρα της 
τυχαιοποίησης (συνάρτηση κινδύ-
νου Nelson-Aalen)

•  The RRs (Rate Ratio) decreased 
from 0.88 to 0.82 and 0.72 
during years 0–4, 4–8 and 8–12 
(relative risk reductions of 12%, 
18% and 28%). 

ERSPC-Prostate Cancer Mortality at 13 
Years of Follow-up. Lancet 2014

•  Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, το PSA screening μπορεί να μει-
ώσει την πιθανότητα του θανάτου από καρκίνο του προστάτη στους άν-
δρες κατά 21% στα 13 έτη. 

Αυτό ερμηνεύεται ως:
•  Ένας θάνατος από PCa αποφεύγεται για κάθε 781 άνδρες και ένας για κά-

θε 27 επιπρόσθετους ανακαλυπτόμενους PCa .
•  Η μείωση του σχετικού κινδύνου στους άνδρες που υποβάλλονται σε 

screening φτάνει το 27% μετά από αναπροσαρμογή των δεδομένων  
•  Συγχρόνως καταδεικνύεται ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι μια αργά ε-

ξελισσόμενη νόσος. 
ERSPC-Prostate Cancer Mortality at 13 Years of Follow-up. Lancet 2014

•  ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ERSPC. Χάρη λοιπόν σε αυτή τη 
μελέτη, έγινε εφικτό να δημιουργηθούν αλγόριθμοι που μας επιτρέπουν 
να υπολογίζουμε τις πιθανότητες που έχει κάποιος άνδρας να αναπτύξει 
καρκίνο του προστάτου (δείκτες κινδύνου) με βάση τα στοιχεία του ιστο-
ρικού του και τις τιμές του PSA. Με τους δείκτες κινδύνου, μπορεί να βρε-
θούν οι πιθανότητες διάγνωσης καρκίνου του προστάτη, εάν αποφασισθεί 
να εκτελεσθεί βιοψία προστάτη.

• http://www.prostatecancer-riskcalculator.com/via.html
•  Παρότι οι δείκτες κινδύνου (risk indicator) παρέχουν χρήσιμες πληροφο-

ρίες για τους άνδρες που θέλουν να υποβληθούν σε προληπτικό έλεγχο 
για καρκίνο του προστάτη, οι αποφάσεις πρέπει πάντα να λαμβάνονται σε 
στενή συνεργασία με τον Ουρολόγο. 

RADICAL PROSTATECTOMY vERSUS OBSERvATION FOR 
LOCALIZED PROSTATE CANCER. 
Wilt TJ et al. N Engl J Med 2012 Prostate Cancer Intervention 
versus Observation Trial (PIVOT) 
•  Τυχαιοποιημένη μελέτη
• Οι ασθενείς διαγνώστηκαν μετά από PSA screening
• Υποβλήθηκαν σε ριζική προστατεκτομή ή τέθηκαν σε παρακολούθηση
• Μέσος χρόνος παρακολούθησης 10 έτη

 

•  Εάν και ο συνολικός αριθμός ασθενών που υποβλήθηκαν σε ριζική προ-
στατεκτομή είχαν μείωση της θνησιμότητας δεν ήταν στατιστικά σημαντική 
σε σχέση με την ομάδα της απλής παρακολούθησης 

•  Ωστόσο, οι ασθενείς που αναδεικνύεται να ωφελούνται περισσότερο και 
να αυξάνεται η επιβίωσή τους μετά από ριζική προστατεκτομή είναι αυτοί 
με PSA>10ng/ml και με όγκους υψηλού κινδύνου 

• Το σημαντικό όφελος της ριζικής προστατεκτομής φαίνεται μετά τα 10 έτη

GöTEBΟRG STUDY - SwEDEN
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•  Cumulative incidence of prostate cancer in the screening group and in 
the control group

•  Cumulative risk of death from prostate cancer using Nelson-Aalen cumulative 
hazard estimate

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
- Μείωση κατά 44% της θνησιμότητας από PCa στην ομάδα screening 
- Μεγαλύτερο όφελος στους άνδρες <60 ετών -  θνησιμότητας 50% 
- Το Screening θα πρέπει να σταματά στα 70 έτη

Hugosson J et al. Lancet Oncol 2010

GöTEBΟRG STUDY - ERSPC
•  Götebοrg Study φαίνεται να έχει καλύτερα αποτελέσματα από την ERSPC διότι:
• Το screening πραγματοποιόταν κάθε 2 χρόνια έναντι των 4 ετών
• Αναφέρεται σε άνδρες ηλικίας 50 – 64 έναντι 55 – 69 ετών 
•  Σε άνδρες ηλικίας >65 ετών το screening φαίνεται να παρέχει μικρότερο 

όφελος 

PLCO TRIAL
•  PLCO Trial ανέδειξε όχι όφελος -όχι μείωση θνησιμότητας - στην ομάδα screening.

PLCO Trial. J Natl Cancer Inst 2012 
• Ωστόσο, Μετά από επανεκτίμηση 

-  Control Group: 90% των ανδρών είχαν υποβληθεί τουλάχιστον σε μια 
μέτρηση PSA κατά τη διάρκεια της μελέτης (Screening Contamination)

-  Αυτό φαίνεται να αποτελεί τον κύριο λόγο της διαφοράς των αποτελε-
σμάτων μεταξύ ERSPC και PLCO 

Gulati R, Tsodikov A et al. Cancer Causes Control 2012

RECONCILING THE EFFECTS OF SCREENING 
on Prostate Cancer Mortality in the ERSPC and PLCO Trials
•  Επανεκτίμηση και αναπροσαρμογή των δεδομένων και των αποτελεσμά-

των με την εφαρμογή του MLT (mean lead time)
•  Μείωση του κινδύνου των θανάτων από καρκίνο του προστάτου από 7% 

έως 9% ανά έτος MLT
•  Αυτό μεταφράζεται σε μια μείωση της θνησιμότητας από PCa που κυμαί-

νεται μεταξύ 25% και 32% συγκριτικά με τους άνδρες που δεν υποβάλ-
λονται σε screening

Tsodikov A et al. Ann Intern Med 2017

IMPROvING SPECIFICITY OF PSA
•  Repeat PSA before reacting
• PSA Density
≥ 0.15 ng/mL/cm3 associated with CaP

• PSA velocity
- A rate of change > 0.75 ng/mL/yr (4 < PSA < 10)
- A rate of change > 0.35 ng/ml/yr (PSA <4ng/ml, DRE normal)
-  Rates > 2 ng/mL/year have been associated with a quicker time to death 

from recurrent disease
• Percent free PSA

< 20% more likely PCa
> 25% more likely BPH

• Age-related PSA
•  Prostate Health Index (phi): pro2PSA/fPSA x √tPSA. phi ≥36. Στόχος η μεί-

ωση των μη αναγκαίων βιοψιών προστάτου 
White et al. Prostate Cancer Prostatic Dis 2017

•  Ωστόσο, προσφέρουν ελάχιστες επιπρόσθετες πληροφορίες λόγω της με-
ταβλητότητας των ανευρισκόμενων τιμών

SCREENING PCa – ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
•  PCA3 
•  Αρκετές μελέτες δείχνουν υψηλότερη ειδικότητα του PCA3 σε σχέση με το 

PSA, αλλά συμπεριλαμβάνουν μόνο ασθενείς με αυξημένο PSA

•  Ενώ το PCA3 μπορεί να μειώσει τον αριθμό των μη αναγκαίων βιοψιών, 
δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή δεδομένα που να υποστηρίζουν τη χρήση 
του ως δοκιμασία ρουτίνας 

Roobol et al. Eur Urol 2010, Bradley LA et al. J Urol 2013
•  4Kscore Test: total PSA, free PSA, intact PSA, and human kallikrein 2 σε συν-

δυασμό με κλινικές πληροφορίες (ηλικία, Δ/Ε και ιστορικό αρνητικής βιοψίας) 
• Μείωση των μη αναγκαίων βιοψιών προστάτου 
• Αύξηση πιθανότητας ανεύρεσης επιθετικών όγκων

Parekh DJ et al. Eur Urol 2015
•  Polygenic hazard score to guide screening for aggressive prostate cancer: 

development and validation in large scale cohorts
•  The score is defined as the vector product of a patient’s genotype (Xi) 

for n selected single nucleotide polymorphisms and the corresponding 
parameter estimates 

•  Παρέχει πληροφορίες εάν ένας άνδρας αναπτύξει επιθετικό Pca και σε 
ποια ηλικία

•  Αυτό το score μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ποιοι άνδρες θα υποβάλ-
λονται σε PSA test 

•  Ωστόσο, δεν φαίνεται να προσφέρει επιπρόσθετη προγνωστι- κή αξία στην 
ανάπτυξη μεταστατικής και θανατηφόρου νόσου

BMJ 2018; 360 (Published 10 January 2018)

SCREENING PCa
•  Στο μέλλον ίσως η εύρεση και εφαρμογή καινοτόμων βιοδεικτών μπο-

ρεί να οδηγήσει στην εκτέλεση πιο πειστικών διαγνωστικών προγραμμά-
των screening που είναι δυνατόν να βοηθήσουν ουσιαστικά στην επιπλέ-
ον μείωση της θνησιμότητας 

•  Υπάρχει ευρεία απόψεων μεταξύ των μεγάλων ιατρικών εταιρειών – ορ-
γανισμών όσον αφορά την αξία και τα οφέλη που μπορεί να παρέχει το 
screening στους ασθενείς με καρκίνο του προστάτου

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
•  American Cancer Society (ACS)
• American Urological Association (AUA)
• National Comprehensive Cancer Network (NCCN)
•  European Association of Urology/European Society for Radiotherapy and 

Oncology/International Society of Geriatric Oncology (EAU/ESTRO/SIOG)
• U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF)

ACS SCREENING GUIDELINES
•  Η ACS δεν προτείνει το screening σε οποιαδήποτε ηλικία και άνδρα. Κατά 

αρχήν θα πρέπει πάντοτε να υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη και 
τους κινδύνους του screening.
Προτείνεται στις ακόλουθες ομάδες ανδρών:

• Άνδρες 50 ετών με ενδιάμεσο κίνδυνο ανάπτυξης Pca
•  Άνδρες 45 ετών με υψηλό κίνδυνο (ΑφροΑμερικάνοι, με συγγενείς πρώ-

του βαθμού με Pca πριν τα 65 έτη)
•  Άνδρες 40 ετών πολύ υψηλού κινδύνου (με συγγενείς πρώτου βαθμού 

με Pca σε μικρή ηλικία)
•  Για άνδρες που δεν ικανοί να αποφασίσουν να υποβληθούν σε screening 

θα πρέπει να αξιολογείται η γενική κατάσταση
•  Εάν το screening δεν αποκαλύπτει Pca, ο χρόνος μεταξύ των επόμενων 

μετρήσεων PSA εξαρτάται από τις τιμές: PSA <2,5 ng/ml - Έλεγχος ανά δι-
ετία PSA≥2,5ng/ml - Έλεγχος ετήσιος

AUA SCREENING GUIDELINES
•  Όχι screening στις ακόλουθες ομάδες:

- Άνδρες με προσδόκιμο επιβίωσης <10 – 15 έτη
- Άνδρες <40 ετών
- Άνδρες ηλικίας 40 – 54 ετών ενδιάμεσου κινδύνου
- Άνδρες >70 ετών

•  Για άνδρες ηλικίας 55 – 69 ετών, για την απόφαση για screening θα πρέ-
πει να εκτιμώνται και να σταθμίζονται τα οφέλη και οι κίνδυνοι και να λαμ-
βάνεται από κοινού με το θεράποντα ουρολόγο. 
Να δίνεται βάρος στην προτίμηση του ασθενούς

• Screening test να εκτελείται ανά διετία 
AUA Education Guidelines 2016

NCCN SCREENING GUIDELINES
•  Λήψη ιστορικού - Φυσική εξέταση
• Συζήτηση και ενημέρωση για τα οφέλη και τους κινδύνους
• Σε ασθενείς με Δ/Ε(-) συνιστάται:
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- PSA στα 45 - 49 έτη
- Επανεξέταση σε 2 - 4 έτη εάν το PSA< 1 ng/ml
- Ετήσια ή διετής επανεξέταση με PSA> 1 ng/ml
- Σε ασθενείς 50 - 70 ετών με Δ/Ε(-) και PSA<3ng/ml επανεξέταση ανά 
1 – 2 έτη

• Συνιστά screening μέχρι την ηλικία των 75
ΝCCN Guidelines Insights. Prostate Cancer Early Detection. 2016 

EAU/ESTR/SIOG ScREEnInG GUIdElInES
•  Άνδρες που επιθυμούν πρώιμη διάγνωση θα πρέπει να υποβάλλονται σε 

Δ/Ε και σε μέτρηση PSA
• PSA testing οι ακόλουθες ομάδες: 

- Men > age 50 
- Men > age 45 and a family history of prostate cancer 
- African-American men > age 45 
- Men with a PSA level of > 1 ng/mL at age 40 
- Men with a PSA level of > 2 ng/mL at age 60 

• Παρακολούθηση του PSA ανά διετία 
- Men with a PSA level of > 1 ng/mL at age 40 
- Men with a PSA level of > 2 ng/mL at age 60 

• Διακοπή παρακολούθησης στα 8 έτη σε εκτός κινδύνου άνδρες
• Διακοπή screening σε άνδρες με προσδόκιμο επιβίωσης <15 ετών

EAU/ESTR/SIOG Guidelines on Prostate Cancer. 2016

U.S.PREvEnTIvE SERvIcES TASk FORcE (USPSTF)
•  Όχι screening για άνδρες >75 ετών το 2008
• Όχι screening ανεξαρτήτου ηλικίας και φυλής το 2012

Grade D recommendation
•  Οι ουρολόγοι στις ΗΠΑ διαφώνησαν έντονα με τις συστάσεις -οδηγίες της 

USPSTF έναντι του screening για τον PCa 
Meyer C. EAU Munich 2016 

•  “I suspect we 'll see a return to days when men present with prostate 
cancer and it 's already spread all over their body” 

David Penson. AUA Meeting 2015 
•  Σε πρόσφατη , ωστόσο, σύσταση-οδηγία προτείνει σε άνδρες 55 – 69 ετών 

τα οφέλη και οι κίνδυνοι του screening βρίσκονται σε ισορροπία 
-  Η απόφαση για το εάν ναι ή όχι για screening θα πρέπει να εξατομικεύε-

ται και να συζητείται με το θεράποντα ιατρό και να λαμβάνεται από κοινού 
•  Στους 1000 άνδρες με πρόγραμμα screening σε 1 έως 2 ασθενείς θα απο-

φευχθεί ο θάνατος από προστατικό καρκίνο την επόμενη δεκαετία.
Grade C recommendation

•  Όχι screening για άνδρες >70 ετών, διότι οι κίνδυνοι είναι περισσό- τεροι 
από τα οφέλη

Grade D recommendation
Screening for Prostate Cancer. U.S. Preventive Services Task Force. April 2017

USPSTF REcOmmEndATIOn On ScREEnInG FOR 
PROSTATE cAncER
•  Άνδρες ηλικίας 55 – 69 ετών προτείνεται σήμερα να υποβάλλονται σε 

screening διότι η “ζυγαριά φαίνεται να γέρνει’’ υπέρ του οφέλους 
• Αυτό αναδεικνύεται από τις εξής πρόσφατες διαπιστώσεις:

-  Στην ERSPC μελέτη: Τρεις ασθενείς ανά 1000 θα αποφύγουν την εκδή-
λωση μεταστατικής νόσου λόγω του screening

-  Στις ΗΠΑ στο 40% των διαγνωσθέντων καρκίνων προστάτου επιλέγεται 
ως πρώτη θεραπευτική προσέγγιση η ενεργός παρακολούθηση (active 
surveillance) με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η υπερθεραπεία 

Krist A. USPSTF 2017

ScREEnInG Pca - cOST AnAlySIS - cOST EFFEcTIvEnESS 
•  Microsimulation model για την επίπτωση και θνησιμότητα του PCa
• 18 διαφορετικές στρατηγικές για το PSA Screening 
•  Εκτίμηση Life-Years (LYs) και Quality-adjusted life-years (QALYs) και κό-

στος για LYs και QALYs
•  Όλες (18) ανέδειξαν αύξηση της LYs και του κόστους σε σχέση με το όχι 

screening
•  Ωστόσο, μόνο μια (1) στρατηγική είναι cost-effective για τη QALYs Και προ-

τείνει screening σε: Άνδρες ηλικίας 55 – 69 ετών ανά 4ετία. Για βιοψία ό-
ταν PSA>10 ng/ml

•  Επιλεκτική χρήση screening και ενεργός παρακολούθηση (active surveillance) 
για τους ασθενείς με PCa χαμηλού κινδύνου 

Roth JA et al. JAMA Oncol 2016

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ScREEnInG   
•  Υψηλό ποσοστό θνησιμότητας του Pca (4-5% των ανδρών θα καταλήξουν 

από προστατικό καρκίνο)
•  Καλύτερη υγεία και ο μεγάλος μέσος όρος ζωής στους άνδρες έχει ως αποτέλε-

σμα ότι μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών θα νοσήσουν και θα καταλήξουν από Pca
•  Οι διαγνωσθέντες μετά από screening είναι θεραπεύσιμοι - εντοπισμένη 

νόσος, ενώ αυτοί που διαγιγνώσκονται λόγω συμπτωμάτων έχουν πάντα 
προχωρημένη καρκινική νόσο

•  Η θεραπεία της προχωρημένης νόσου ελάχιστα βελτιώνει την επιβίωση 
και έχει υψηλό κόστος

•  Η αιτία της μείωσης των θανάτων - αύξηση επιβίωσης - οφείλεται κυρίως 
στη θεραπευτική προσέγγιση του εντοπισμένου Pca με τη ριζική προστα-
τεκτομή και ακτινοθεραπεία. Υπερέχουν έναντι της απλής παρακολούθη-
σης και αυτό φαίνεται μετά από τη 10ετή παρακολούθηση των ασθενών 

•  Οι παρενέργειες της ριζικής προστατεκτομής έχουν μειωθεί σημαντικά την 
τελευταία δεκαετία και επίσης είναι αποδεκτές από τους ασθενείς

ScREEnInG Pca   
•  Ωστόσο, η απόφαση To Screen για τον  καρκίνο του προστάτου θα πρέπει 

να εξατομικεύεται και να λαμβάνεται από κοινού μεταξύ του υποψήφιου 
άνδρα και του θεράποντος ιατρού. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνεται  σο-
βαρά υπόψη η προτίμηση του ασθενούς

•  Και σκοπός είναι να περιοριστούν οι ενδείξεις για βιοψία προστάτου και το 
screening να επιδιώκεται να εφαρμόζεται σε άνδρες υψηλού κινδύνου με 
στόχο τη μείωση της θνησιμότητας  

•  Όταν η απόφαση είναι ‘To Screen’:
• Αρχή στα 50 έτη και με προσδόκιμο επιβίωσης >10 ετών
• Screening με PSA test κάθε 2 - 4 έτη
• Αρχή 40 - 45 έτη εάν o άνδρας είναι υψηλού κινδύνου
• Διακοπή screening στα 70 έτη και στα 65 εάν PSA<1 ng/ml
• Ύποπτη Δ/Ε ή PSA >7 ng/ml  Βιοψία προστάτου

Παρ’ όλα αυτά, προκύπτουν πολλές προκλήσεις - ερωτήματα που πρέ-
πει στο μέλλον να δοθούν πιο ακριβείς απαντήσεις ώστε να προκύψει 
το ιδανικότερο όφελος για τους ασθενείς:  
• Καταλληλότερη ηλικία για αρχή του screening
• Συχνότητα – Μεθοδολογία screening
• Ιδανική χρήση του “Intelligent Screening”
• Παραπομπή για βιοψία προστάτου

USPSTF April 2017
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Ε
ιδικά στο προστατικό αδενοκαρκίνωμα ι-
σχύει ότι για το 90% της θνητότητας ευ-
θύνεται η μεταστατική νόσος και συνεπώς 
η καθυστέρηση εμφάνισης των προχωρη-

μένων σταδίων συνεπάγεται και βελτίωση της ε-
πιβίωσης(4). Εδώ και αρκετά χρόνια είναι γνωστό 
ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στην συνολική ε-
πιβίωση των ασθενών με λιγότερες από 5 μετα-
στάσεις κατά το χρόνο της διάγνωσης αν και δεν 
υπάρχει ομοφωνία πάνω στον αριθμό των εστι-
ών που θα χαρακτήριζαν το στάδιο(5). Θεραπεία 
εκλογής για την εντοπισμένη νόσο σε ασθενείς με 
προσδόκιμο πάνω από 10 χρόνια παραμένει η ρι-
ζική προστατεκτομή ή ακτινοθεραπεία. Αντιθέτως 
σε ασθενείς με μεταστατική νόσο όπου θεωρείται 
ότι δεν μπορεί να υπάρξει θεραπεία, συστήνεται 
ανδρογονικός αποκλεισμός(6). 

Η βελτίωση της επιβίωσης σε μεταστατική νόσο 
μετά από επιθετική τοπική θεραπεία δεν ισχύει για 
όλους τους ασθενείς και ο διαχωρισμός τους α-
ποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα(7). Σε αυτό συμ-
βάλλουν η καλύτερη γνώση της γενετικής του ό-
γκου, οι βελτιωμένες τεχνικές απεικόνισης όπως το 
PET {[11C] choline ή prostate specific membrane 

antigen (PSMA)}. Τελικά, προκειμένου να βελτι-
ωθεί η επιβίωση απαιτείται σύνθετη αντιμετώπι-
ση όπως χειρουργική εξαίρεση ή ακτινοβολία των 
μεταστάσεων και παράλληλα ή αργότερα συστη-
ματική χημειοθεραπεία(8).

Ορισμός
Το ολιγομεταστατικό στάδιο ορίζεται με βάση 

τον αριθμό των μεταστάσεων (3 με 5 εστίες) ή την 
εντόπισή τους (λεμφαδένες, οστά, σπλάγχνα). Η 
κλασική σταδιοποίηση με αξονική τομογραφία 
και σπινθηρογράφημα με technetium-99m δεν 
έχει την απαραίτητη ακρίβεια για να εντοπίζει μι-
κρές μεταστατικές εστίες σε αντίθεση με τις νέες 
τεχνικές (11C-choline και 18Ga-PSMA–PET/CT)(9).

Χειρουργική θεραπεία της 
ολιγομεταστατικής νόσου

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία υποστηρίζει τη συ-
στηματική θεραπεία σαν θεραπεία εκλογής στο με-
ταστατικό καρκίνο του προστάτη. Παρόλα αυτά, υ-
πάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν την μειωτική 
προστατεκτομή σε μεταστατική νόσο. Ο Frohmuller 
απέδειξε ότι ασθενείς σταδίου T1-2, pN1-2 που α-

ντιμετωπίστηκαν με ριζική προστατεκτομή και αν-
δρογονικό αποκλεισμό είχαν καλύτερη επιβίωση 
και ποιότητα ζωής συγκριτικά με άλλους που έλα-
βαν μόνο φαρμακευτική θεραπεία(10). Παρομοίως, 
ασθενείς που εμφάνισαν νόσο Μ1 και είχαν υπο-
βληθεί σε ριζική προστατεκτομή είχαν καλύτερη 
επιβίωση από εκείνους που είχαν υποβληθεί σε 
ακτινοβολία. Μειονεκτήματα των μελετών αυτών 
είναι η απουσία ομάδας ελέγχου, ο αναδρομικός 
χαρακτήρας και μικρός χρόνος παρακολούθησης 
(<5 έτη). Για χειρουργική θεραπεία επιλέγονται ό-
σοι είναι σε καλύτερη κατάσταση, χωρίς συνοση-
ρότητα και μεγαλύτερες πιθανότητες να ανταπο-
κριθούν καλύτερα σε συστηματική θεραπεία. Πέρα 
από το κέρδος στην επιβίωση, η ριζική προστα-
τεκτομή προλαμβάνει και τα τοπικά συμπτώματα 
(επίσχεση, αιμορραγία, απόφραξη ανώτερου ου-
ροποιητικού). 

Το θέμα της ασφάλειας είναι κεφαλαιώδες για 
τους ασθενείς που υποβάλλονται σε ριζική προ-
στατεκτομή και έχουν τοπικά προχωρημένη και 
μεταστατική νόσο. Από τις δημοσιευμένες μελέτες 
προκύπτει πάντως ότι η πιθανότητα επιπλοκών εί-
ναι παρόμοια με εκείνη των ασθενών υψηλού κιν-

ο ρόλος της τοπικής 
θεραπείας στην 
ολιγομεταστατική νόσο 
στο αδενοκαρκίνωμα 
του προστάτη   
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ, ΕΦΡΑΙΜ ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΗΣ 
Ουρολογική Κλινική, Ασκληπιείο Βούλας

Οι Hellman and Weichselbaum το 1995 
εισήγαγαν στην ογκολογία τον όρο της 

ολιγομεταστατικής νόσου και την υπόθεση ότι 
αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο ανάμεσα στην 

τοπική και τη γενικευμένη νόσο. Ο ορισμός 
περιλαμβάνει περιορισμένο ογκολογικό 

φορτίο που είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί με 
επιθετική τοπική θεραπεία ώστε να επιτευχθεί 

μακροχρόνια επιβίωση(1). Παρόλα αυτά 
παραμένει αμφισβητήσιμο κατά πόσο μπορεί 

να τεθεί η διάγνωση με ακρίβεια αλλά και αν οι 
επιθετικές θεραπείες εξασφαλίζουν αξιόπιστο 

αποτέλεσμα. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο εάν οι 
μεταστατικές εστίες στην ολιγομεταστατική νόσο 

τροφοδοτούν απομακρυσμένες εστίες ή απλά 
διευκολύνουν την πρόοδο του πρωτοπαθή 

όγκου μέσω της απελευθέρωσης αυξητικών 
παραγόντων(2). Ταυτόχρονα, η θεραπεία της 

πρωτοπαθούς βλάβης καθυστερεί ή διακόπτει 
την εμφάνιση μεταστάσεων σε ορισμένα αλλά 
όχι όλα τα περιστατικά όπως έχει παρατηρηθεί 
στο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα αλλά και τους 

καρκίνους μαστού και ωοθηκών(3).
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δύνου με εντοπισμένη νόσο(11). Σαν επιπλέον κέρ-
δος πιστώνεται η διασφάλιση από συμπτώματα το-
πικής προόδου της νόσου. Όσον αφορά τη μετα-
στασεκτομή σημειώνεται ότι η υπάρχουσα εμπει-
ρία περιορίζεται σε περιορισμένα περιστατικά με 
εξαιρέσιμες μεταστάσεις (όρχι και πνεύμονα) και 
όχι οργανωμένες μελέτες.

Σύνθετη αντιμετώπιση της 
ολιγομεταστατικής νόσου

Η σύνθετη αντιμετώπιση της ολιγομεταστατικής 
νόσου σε ασθενείς με ευνουχοευαίσθητο μεταστα-
τικό καρκίνο προστάτη περιλαμβάνει ανδρογονι-
κό αποκλεισμό, ριζική προστατεκτομή με εκτετα-
μένο λεμφαδενικό καθαρισμό και στερεοτακτική 
ακτινοθεραπεία στις περιοχές των οστικών μετα-
στάσεων. Με την τακτική αυτή μπορεί να επιτευ-
χθεί μη μετρήσιμο PSA για μεγάλο χρονικό διά-
στημα (4 χρόνια). Συνοπτικά μπορεί να υποστηρι-
χθεί ότι η αντιμετώπιση της ολιγομεταστατικής νό-
σου μπορεί να ξεκινήσει με ριζική αντιμετώπιση 
της τοπικής νόσου, στη συνέχεια στοχευμένη θε-
ραπεία των μεταστάσεων (χειρουργικά ή με ακτι-
νοβολία) και συστηματική χημειοθεραπεία ή αν-
δρογονικό αποκλεισμό(12).

Απεικονιστικές εξετάσεις για τον 
επαναπροσδιορισμό της μεταστατικής 
νόσου 

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι για τη 
σταδιοποίηση της νόσου και την επιλογή της ριζικής 
θεραπείας είναι οι: CT ή MRI και technetium-99m 
[99mTc] σπινθηρογράφημα οστών ή single-photon 
emission CT [SPECT]). Παρόλα αυτά η εμφάνιση 
νέων τεχνικών αλλάζει τα δεδομένα και τους ο-
ρισμούς της εντοπισμένης, της ολιγομεταστατικής 
και της γενικευμένης νόσου. 

18F-Sodium Fluoride PET
Το 18F-sodium fluoride (Na18F) είναι εξειδικευ-

μένο στον εντοπισμό οστικών βλαβών και η χρήση 
του έχει ξεκινήσει πριν από μισό αιώνα περίπου. 

Ανιχνεύει οστεοβλαστικές μεταστάσεις συνδεό-
μενο σε περιοχές ανακατασκευής του οστού όπως 
το 99mTc–methylene diphosphonate. 

Όταν χρησιμοποιήθηκε σε PET μεταστατικού καρ-
κίνου προστάτη έδειξε μεγαλύτερη ευαισθησία και 
ειδικότητα από τα 99mTc–methylene diphosphate 
και SPECT(13). 

Ο μόνος περιορισμός είναι η ανάγκη συμπλη-
ρωματικής CT ή MRI για αξιολόγηση πιθανών με-
ταστάσεων στα μαλακά μόρια. Επίσης πρέπει να 
σημειωθεί η συχνή επικάλυψη των αποτελεσμά-
των με καλοήθεις καταστάσεις καθώς και ότι δεν 
υπάρχει αξιόπιστη μέθοδος ποσοτικοποίησης των 
αποτελεσμάτων.

18F-Fluoro-2-deoxy-D-glucose PET
Το 2-[18F]-fluoro-2-deoxy-D-glucose (FDG) χρη-

σιμοποιείται συχνά για την αξιολόγηση συμπαγών 
νεοπλασμάτων λειτουργώντας ως ανιχνευτής του 
μεταβολισμού της γλυκόζης. Η χρήση του στον 
μεταστατικό καρκίνο του προστάτη είναι περιο-
ρισμένη από την χαμηλή ευαισθησία ανίχνευσης 
οστικών μεταστάσεων λόγω χαμηλού μεταβολι-
σμού της γλυκόζης στα οστά. Η απόδοση της με-
θόδου επηρεάζεται και από τη φυσική ιστορία της 
νόσου: χαμηλή στα αρχικά στάδια, αλλά αυξανό-

μενη σε ασθενείς με ευνουχοάντοχη και ανθεκτι-
κή στη docetaxel μορφή(14).

18F-Choline και 11C-Choline PET
Οι δυο εξετάσεις έχουν παρόμοια διαγνωστική 

αξία στον μεταστατικό καρκίνο του προστάτη τό-
σο σε οστεοβλαστικές όσο και οστεολυτικές βλά-
βες. Το Choline PET/CT έχει ψηλότερη διαγνωστι-
κή ακρίβεια επειδή ανιχνεύει και μεταστάσεις στα 
μαλακά μόρια (49). Αδυναμία της μεθόδου είναι 
η ευαισθησία και ειδικότητα σε χαμηλά επίπεδα 
PSA, γεγονός που περιορίζει την αξία της σε περί-
πτωση βιοχημικής υποτροπής(15).

Prostate-Specific Membrane Antigen
Η ανίχνευση του PSMA σε SPECT και PET έδω-

σαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα στον μεταστατι-
κό καρκίνο του προστάτη. Το πλέον συχνά χρη-
σιμοποιούμενο είναι το 68Ga-PSMA–PET/CT, που 
θεωρείται καλό στην ανίχνευση υποτροπής μετά 
από τοπική θεραπεία (47). Αν και το PSMA δεν 
εκφράζεται αποκλειστικά στον προστάτη, το πο-
σοστό του σχετίζεται με πολλούς δείκτες επιθετι-
κότητας του όγκου όπως η ορμονοευαισθησία, ο 
βαθμός κακοήθειας και ο κίνδυνος υποτροπής(16).

Θεραπευτικές δυνατότητες και 
προσδοκίες

Οι περισσότεροι ασθενείς που καταλήγουν από 
καρκίνο προστάτη είναι εκείνοι που υποτροπιά-
ζουν μετά από ριζική θεραπεία. Σημειώνεται ότι ο 
κίνδυνος του θανάτου επηρεάζεται από την ηλι-
κία και τη συνοσηρότητα των ασθενών(17). Όσο α-
φορά την ολιγομεταστατική νόσο, δεν υφίσταται 
ομοφωνία ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων. Η μείωση του PSA, η βελτίωση 
των απεικονιστικών ευρημάτων και η ειδική επι-
βίωση από τη νόσο αποτελούν τα πιο συχνά κρι-
τήρια τελικής αξιολόγησης. Η αξία αυτών των πα-
ραμέτρων αμφισβητείται επειδή δεν υπάρχει ομο-
φωνία για το χρόνο έναρξης του ανδρογονικού α-
ποκλεισμού o οποίος μπορεί να επηρεάσει την ε-
πιβίωση λόγω καρδιαγγειακών επιπλοκών. 

Συμπεράσματα
Η εφαρμογή επιθετικών τοπικών θεραπειών σε 

ασθενείς με ολιγομεταστατική νόσο εκτός κλινικών 
μελετών εξακολουθεί να θεωρείται παρακινδυνευ-
μένη. Τα θετικά αποτελέσματα από τις μέχρι τώ-
ρα τοπικές θεραπείες δεν είναι επαρκή για να αλ-
λάξουν την καθιερωμένη αντίληψη. Μόνο τα α-
ποτελέσματα τυχαιοποιημένων προοπτικών μελε-
τών είναι σε θέση να αλλάξουν μελλοντικά τις θε-
ραπευτικές δυνατότητες.  

Η συμφωνία για την ολιγομεταστατική νόσο πρέ-
πει να περιλαμβάνει πέρα από τον αριθμό, τα γε-
νετικά και βιολογικά χαρακτηριστικά κάθε ασθε-
νή. Αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε εξατομικευμέ-
νες θεραπείες με καλύτερες προοπτικές επιτυχίας. 
Ο συνδυασμός τοπικής και συστηματικής αγωγής 
μειώνει την ανάγκη παρηγορικής θεραπείας μελ-
λοντικά. Από την άλλη μεριά ο συνδυασμός στο-
χευμένης στις μεταστάσεις θεραπείας με συστημα-
τική χημειο και ορμονοθεραπεία μπορεί να παρα-
τείνει το διάστημα ύφεσης της νόσου με περιορι-
σμένες παρενέργειες. Για την ώρα η θεραπεία της 
ολιγομεταστατικής νόσου παραμένει στόχος και 
όχι βεβαιότητα.    
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ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
•  Astellas • Pfizer • Janssen

TΙ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΩΣ CRPC;
• ΕΑU

Mottet N et al, EAU Guidelines 2017
• AUA

- PSA > PSA nadir κατά 2 ng/ml
- PSA > PSA nadir κατά 25%
- Επιβεβαίωση σε 3 εβδομάδες

Cookson MS et al, ΑUA Guidelines on CRPC 2015

ΓΙΑΤΙ ‘‘2ης ΓΡΑΜΜΗΣ’’ ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ;

• Στα Guidelines του 2017 το AAW ούτε καν αναφέρεται
Heidenreich A et al, EAU Guidelines 2012, Mottet N et al, EAU Guidelines 2017

ΤΟ ‘‘ΑΠΑΡΧΑΙΩΜΕΝΟ’’ ΠΡΟΤΥΠΟ 

ορμονικοί χειρισμοί 2ης 
γραμμής στην ευνουχοαντοχή   
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
MD, PhD, FEBU, Eπιμελητής Α’ Ουρολογικής Κλινικής ΓΝΑ ‘‘Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ’’

ΕΛΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  

ΤΟ ‘‘ΣΥΓΧΡΟΝΟ’’ ΠΡΟΤΥΠΟ  

ΜΕ ΠΟΙΑ ΣΕΙΡΑ; ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ...  
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ΤΟ...ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 
 

•  Στα 2 χρ: 33% M+
•  Διάμεση επιβίωση χωρίς 

Μ+: 30 μήνες
•  PSA > 10 ng/ml
•  PSADT < 6 m

Smith MR al, J Clin Oncol 
2005;23:2918

ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ - 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

ΔΡΑΣΗ ΑΜΠΙΡΑΤΕΡΟΝΗΣ  

 

Rehman Y et al, Drug Des Devel Ther  2012;6:13

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ...   

COU-AA-301 STUDY DESIGN  

Patients
1195 patients 

with progressive 
mCRPC

Failed 1 or 
2 chemotherapy 
regimens, one of 
which contained 

docetaxel

R
A
N
D
O
M
I
Z
E
D

2:1

Abiraterone 1000 mg daily
Prednisone 5 mg BID

n=797

Efficacy endpoints 
(ITT)

Primary end-point
OS 

Secondary end-points 
(ITT)
TTPP
PFS

PSA response

Placebo daily
Prednisone 5 mg BID

n=398

•  Phase III, multinational, multicenter, randomized, double-blind, placebo-
controlled study (147 sites in 13 countries; USA, Europe, Australia, Canada)

• Stratification according to 
- ECOG performance status (0-1 vs 2)
-  Worst pain over previous 24 hours (BPI short form; 0-3 [absent] vs 4-10 [present]) 
- Prior chemotherapy (1 vs 2)
-  Type of progression (PSA only vs radiographic progression with or 

without PSA progression)
Abbreviations: ; BPI=Brief Pain Inventory; TTPP=time to PSA progression; 
ITT=intent to treat; mCRPC=metastatic castrate-resistant prostate cancer.
Source: Clinicaltrials.gov identifier: NCT00638690.

deBono JS et al, N Engl J Med. 2011;364:1995



ΣΕΛΙΔΑ 27

COU-AA-301FINAL ANALYSIS (775 EvENTS) 
OS Benefit Increased From 3.9 to 4.6 Months

Όθεινο:  4.6
κήλεο

• Median duration of follow-up: 20.2 months
• Median duration of treatment:  AA, 8 months vs placebo, 4 months

Fizazi K et al, Lancet Oncol 2012;13:983

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

deBono JS et al, N Engl J Med. 2011;364:1995

ΔΡΑΣΗ ΕΝΖΑΛΟΥΤΑΜΙΔΗΣ   

Rehman Y et al, Drug Des Devel Ther  2012;6:13

AFFIRM STUDY DESIGN
•  Ένταξη ασθενών σε 156 κέντρα από 15 χώρες από τον Σεπτέμβριο 2009 

έως τον Νοέμβριο 2010.

1199 ασθενείς με 
m CRPC πρόοδος 

νόσου
1–2 προηγούμενα 

σχήματα 
χημειοθεραπείας 
(≥1 δοσεταξέλη) 

Τ
Υ
Χ
Α
Ι
Ο
Π
Ο
Ι
Η
Σ
Η

2:1

Enzalutamide 
160 mg ημερησίως

n=800

Κύριο καταληκτικό 
σημείο: OS

 Δευτερεύοντα:
TTPP
PFS

PSA response
Time to first SRE

Εικονικό φάρμακο
n=399

•  Στον σχεδιασμό της μελέτης AFFIRM ενσωματώνονται οι συστάσεις του 
Prostate Cancer Clinical Trials Working Group 2.

•  Η ΧΡΗΣΗ ΚΟΡΤΙΖΟΝΗΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ, ΩΣΤΟΣΟ, ΕΠΙΤΡΕΠΟΤΑΝ
•  48% ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ enzalutamide ΕΛΑΜΒΑΝΑΝ ΚΑΙ 45% ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ 

ΤΟΥ PLACEBO
•  PS: 0-2

Scher HI et al, N Engl J Med 2012;367:1187

OS (ΚΥΡΙΟ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ)
•  Η enzalutamide βελτίωσε σημαντικά την OS σε σύγκριση με το εικονικό 

φάρμακο:
- Η διάμεση OS ήταν 18,4 έναντι 13,6 μηνών, αντίστοιχα (p<0,001).
- 37% μείωση του κινδύνου θανάτου (HR=0,63, CI: 0,53-0,75, p<0,001)

Ê

Εικονικό φάρμακο: 13,6 μήνεσ Ê
(95%Ê CI:Ê 11.3 � 15.8)Ê

Enzalutamide: 18,4 μήνεσ Ê
(95%Ê CI:Ê 17,3 � NYR)Ê

3Ê 9Ê 18Ê 24Ê15Ê

100Ê
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0Ê
0Ê

O
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)Ê
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Όθεινο:  4.8
κήλεο

Διάρκεια OS (μήνες)
Scher HI et al, N Engl J Med 2012;367:1187

AΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ PSA 

deBono JS et al, ASCO 2012, Scher HI et al, N Engl J Med 2012;367:1187

ΧΡΟΝΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ SRE (δευτερεύον καταληκτικό σημείο)
•  Ο χρόνος έως την εμφάνιση του πρώτου SRE ήταν σημαντικά μεγαλύτερος 

με enzalutamide σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο: 
- 16,7 έναντι 13,3 μηνών (HR=0,69, 95% CI: 0,57-0,84, p<0,001)
- 31% μείωση του κινδύνου εμφάνισης SRE

Εικονικό φάρμακο: 13,3 μήνεσ 
(95% CI: 5,5–NYR) 

Enzalutamide: 16,7 μήνεσ 
(95% CI: 14.6–19.1) 
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Όθεινο:  3.4
κήλεο
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•  Ο χρόνος έως την εμφάνιση του πρώτου SRE ορίστηκε ως το χρονικό διά-
στημα έως την ακτινοθεραπεία, τη χειρουργική επέμβαση σε οστό, το πα-
θολογικό κάταγμα οστού, τη συμπίεση του νωτιαίου μυελού ή την αλλαγή 
σε αντινεοπλασματική θεραπεία για την αντιμετώπιση οστεαλγίας.  

deBono JS et al, ASCO 2012

AΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ   

Scher HI et al, N Engl J Med 2012;367:1187

OvERALL STUDY DESIGN OF COU-AA-302

Patients
•  Progressive chemo-

naïve mCRPC 
patients(Planned N 
= 1088)

•  Asymptomatic or 
mildly symptomatic

R
A
N
D
O
M
I
Z
E
D

2:1

AA 1000 mg daily
Prednisone 5 mg BID

(Actual n = 546)

Efficacy end points 
• Co-Primary:

-  rPFS by central review
- OS

• Secondary:
-  Time to opiate use 

(cancer-related pain)
-  Time to initiation of 

chemotherapy
-  Time to ECOG-PS 

deterioration
-  TTPP

Placebo daily
Prednisone 5 mg BID

(Actual n = 542)

•  Phase 3 multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study 
conducted at 151 sites in 12 countries; USA, Europe, Australia, Canada

• Stratification by ECOG performance status 0 vs. 1
Ryan CJ et al. N Engl J Med 2013;368:138

FINAL OS ANALYSIS

Όθεινο:  4.4
κήλεο

•  Median follow-up of 49.2 months
•  Abiraterone treatment effect more pronounced when adjusting for 44% 

of prednisone patients who received subsequent abiraterone (HR = 0.74) 
Ryan CJ al, Lancet Oncol 2015;16:152

2/ΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 
ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Ryan C et al. ESMO 2014; Abstract 7530 (oral presentation) 

Όθεινο:  8.3
κήλεο

Rathkopf DA al, Eur Urol 2014;66:815

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ 
ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ

Όθεινο:  10
κήλεο

•  At the time of IA3, the median time to opiate use had not been reached 
for abiraterone

• All secondary end points showed significant improvement with abiraterone
Ryan CJ al, Lancet Oncol 2015;16:152

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΧΜΘ

Ryan C et al. ESMO 2014; Abstract 7530 (oral presentation) 

Όθεινο:  9.7
κήλεο

Ryan CJ al, Lancet Oncol 2015;16:152

PREvAIL: A PHASE 3 TRIAL OF ENZALUTAMIDE AFTER 
PROGRESSION ON ADT IN MEN wITH MCRPC

Patient population:
1717 men with 

progressive mCRPC
Asymptomatic/

mildly symptomatic
Chemotherapy-naïve
Steroids allowed but 

not required

R
A
N
D
O
M
I
Z
E
D

2:1

Enzalutamide
160 mg/day

(capsules) n=872

Co-primary endpoints:
• OS
• rPFS
Secondary endpoints:
•  Time to initiation of 

Chemotherapy
• Time to SRE
• Soft tissue response
• TTPP
• PSA response
• HRQoL

Placebo
n=845
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EXTENDED ANALYSIS - OS  

Όθεινο:  4.0 
κήλεο

• Η μελέτη διεκόπη πρόωρα και αποτυφλοποιήθηκε
• Η ομάδα Placebo έλαβε Ενζαλουταμίδη

Beer TM al, Eur Urol 2017;71:151

BΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ RPFS    

Όθεινο:  14.6
κήλεο

Beer TM al, Eur Urol 2017;71:151

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΜΘ    

Όθεινο: 17.2
κήλεο

Beer TM al, N Engl J Med 2014;371:424

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΕΝΖΑΛΟΥΤΑΜΙΔΗ 
Enzalutamide
(n=872)

Εικονικό φάρμακο 
(n=845)

Ασθενείς που έλαβαν τουλάχιστον μία 
ακόλουθη θεραπεία για παράταση της 
επιβίωσης

52,4% 81,1%

Ποσοστό ασθενών που έλαβαν ακόλουθες θεραπείες
Δοσεταξέλη 41.1% 59,6%
Αμπιρατερόνη 29.4% 49.3%
Καμπαζιταξέλη 9.1% 17.6%
Enzalutamide 2.4% 29,5%

Sipuleucel-T 1,9% 1,3%

Radium-223 1.8% 2.6%
Beer TM al, Eur Urol 2017;71:151

HRQOL, SRES, PAIN     

•  Yπεροχή της Enzalutamide 
στη διατήρηση της HRQoL

Loriot Y al, Lancet Oncol 2015;16:509

ΠΟΝΟΣ (FACT-P)     

Όθεινο:  5.5 
κήλεο

•  Yπεροχή της 
Enzalutamide  
στον πόνο και στην  
καθυστέρηση  
προόδου του πόνου

Loriot Y al, Lancet Oncol 2015;16:509

ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ (SRES)     

Όθεινο:  0.2 
κήλεο (28%)

• Yπεροχή της Enzalutamide στην καθυστέρηση σκελετικού συμβάματος
Loriot Y al, Lancet Oncol 2015;16:509

ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ (SRES)     
• Παρόμοιο όφελος στην επίπτωση SRE και στις δύο μελέτες της Ενζαλουταμίδης
• Συμπίεση ΝΜ: Μεγαλύτερη επίδραση στην QoL
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Loriot Y al, Lancet Oncol 2015;16:509

Prognostic Associations of Prostate-Specific Antigen (PSA) Decline With 
Survival, Radiographic Response and Progression in Chemotherapy-Naïve 
Men With Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer (mCRPC) 
Treated in the Enzalutamide Arm of PREVAIL

Outcomes for the Enzalutamide Arm Stratified by PSA 
Decline Category

aNumber of patients at risk at week 13. bVersus no PSA decline/PSA decline < 30% based on Fisher’s exact test. 
ClinicalTrials.gov identifier: NCT01212991. 

Abbreviations: CI, confidence interval; CR, complete response; HR, hazard ratio; NYR, not yet reached; OS, overall survival; PR, partial response; PSA, prostate-specific antigen;  
ref, reference, rPFS, radiographic progression-free survival. 

Outcome

Maximal Confirmed PSA Decline From Baseline at Month 3  
in the Enzalutamide Arm (N = 795)a

No Decline/ 
Decline < 30% 
(n = 94/795)

≥ 30% Decline 
(n = 701/795)

≥ 50% Decline 
(n = 639/795)

≥ 90% Decline 
(n = 307/795)

Best objective soft-tissue response (CR + PR), % (95% CI) 12.0 (4.5-24.3) 70.6 (65.1-75.6) 

PÊ < .001b
74.8 (69.2-79.9) 

PÊ < .001b
89.7 (82.8-94.6) 

PÊ < .001b

Median (95% CI) time to PSA progression, mo 3.7 (3.7-4.6) 13.8 (11.3-14.0) 13.9 (13.8-16.6) 22.5 (16.8-NYR)

HR (95% CI) for time to PSA progression 1.0 (ref) 0.17 (0.13-0.22) 0.16 (0.12-0.20) 0.10 (0.08-0.14)

Median (95% CI) rPFS, mo 7.9 (3.7-NYR) NYR (13.8-NYR) NYR (13.8-NYR) NYR (13.8-NYR)

HR (95% CI) for rPFS 1.0 (ref) 0.20 (0.13-0.31) 0.17 (0.11-0.27) 0.10 (0.05-0.19)

Median (95% CI) OS, mo 23.1 (17.8-28.0) 32.4 (31.5-NYR) NYR (31.5-NYR) NYR (NYR-NYR)

HR (95% CI) for OS 1.0 (ref) 0.31 (0.22-0.42) 0.28 (0.20-0.39) 0.19 (0.12-0.28)

ESMO 2017, Madrid, Spain, Abst 787. 

Armstrong AJ al, ESMO 2017 Abstr 787

Time to (A) PSA Progression, (B) rPFS, and (C) OS, by Level of Greatest 
Confirmed PSA Decline From Baseline Within First 3 Months of Treatment 
In Enzalutamide Arm of PREVAIL

A. Time to PSA Progression B. Time to Radiographic Progression C. Time to Death 

•  ClinicalTrials.gov identifier: 
NCT01212991.

•  Abbreviations: CI, confidence 
interval; NYR, not yet reached; 
OS, overall survival; PSA, prostate-
specific antigen; rPFS, radiographic 
progression-free survival. 

A. Time to PSA Progression B. Time to Radiographic Progression C. Time to Death 

ESMO 2017, Madrid, Spain, Abst 787.
Armstrong AJ al, ESMO 2017 Abstr 787

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ     

Λεμφαδενική 
νόσος

Σπλαχνική 
νόσος

Οστική νόσος
Ολιγομεταστατική
Πολυμεταστατική

Χαμηλό PSA Ηλικιωμένοι

ΑΣΘΕΝΕΙΣ PREvAIL     

Φορτίο νόσου
Enzalutamide
(n=872)

Placebo 
(n=845)

Διάμεσο PSA, ng/mL 54,1 44,2

Διάμεση LDH, IU/L 185,0 185,0

Οστικές μεταστάσεις 85,0% 81,7%

Μεταστάσεις μαλακών μορίων 59,3% 59,6%

Σπλαχνικές (ηπατικές  ή/και  πνευμονικές μεταστάσεις) 11,2% 12,5%

Beer TM al, N Engl J Med 2014;371:424

LYMPH-NODE ONLY ΑΣΘΕΝΕΙΣ      

•  H Ενζαλουταμίδη μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο απεικονιστικής προόδου 
της νόσου σε αυτήν την ομάδα ασθενών

Evans CP al, Eur Urol 2016;70:675

Fu
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LYMPH-NODE ONLY ΑΣΘΕΝΕΙΣ      

•  H Ενζαλουταμίδη δεν μείωσε τον κίνδυνο θανάτου σε αυτούς τους ασθενείς
Evans CP al, Eur Urol 2016;70:675

NON-vISCERAL, vISCERAL    

•  H Ενζαλουταμίδη μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο απεικονιστικής προόδου 
της νόσου και στις δύο ομάδες ασθενών

Evans CP al, Eur Urol 2016;70:675

•  H Ενζαλουταμίδη μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου και στις δύο ο-
μάδες ασθενών

Evans CP al, Eur Urol 2016;70:675

‘‘ΟΛΙΓΟΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ’’, ‘‘ΠΟΛΥΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ’’ ΝΟΣΟΣ     

•  H Ενζαλουταμίδη μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο απεικονιστικής προόδου 
της νόσου και στις δύο ομάδες ασθενών

Evans CP al, Eur Urol 2016;70:675

•  H Ενζαλουταμίδη μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου και στις δύο ο-
μάδες ασθενών

Evans CP al, Eur Urol 2016;70:675

ΣΕ MCRPC ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ PSA;    

Prevail

PSA<10

High Volume

n: 1.717

n: 242 (14,1%) 

n: 110 (45%)

Υπόθεση 1
•  Οι ασθενείς με PSA<10 και 

χαμηλό φορτίο θα ανταποκριθούν  
τουλάχιστον όπως το σύνολο 

Υπόθεση 2
•  Οι ασθενείς με PSA<10 και 

υψηλό φορτίο θα ανταποκριθούν  
πτωχότερα από το σύνολο

Taplin ME et al, J Urol 2017;198:1324

ΤΕΛΙΚΑ ΟΜΩΣ...    

Taplin ME et al, J Urol 2017;198:1324

EΝΖΑΛΟΥΤΑΜΙΔΗ ΣΕ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ    
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•  > 75 χρ: > PS
• Ικανοποιητική ανταπόκριση σε OS, rPFS
• < 75 χρ. = > 75 χρ.
• > 75 χρ: > κατάγματα

Graff JN et al, Ann Oncol 2016;27:286

AΜΠΙΡΑΤΕΡΟΝΗ ΣΕ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ 

   

•  Ικανοποιητική ανταπόκριση στην Αμπιρατερόνη και στις δύο ηλικιακές ο-
μάδες σε OS, rPFS

Smith MR et al, J Urol 2015;194:1277

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΖΑΛΟΥΤΑΜΙΔΗΣ 
All grades (%) Grade ≥3 events (%)

Enzalutamide
(n=871)

Placebo
(n=844)

Enzalutamide
(n=871)

Placebo
(n=844)

Fatigue 36 26 2 2

Back pain 29 22 3 3

Constipation 23 17 <1 <1

Arthralgia 21 16 2 1

Hypertension 14 4 7 2

Any cardiac AE 12 8 3 2

Seizure <1† <1 <1† 0

Beer TM al, N Engl J Med 2014;371:424

PREVAIL 

Προφίλ ανοχής 

 Enzalutamide first-line 
demonstrated a favourable 
tolerability profile versus 

placebo with longer follow-up 

18.2 

5.4 

Discontinuation due to AE (%)1 

6 

6 

AE (%)1 

93 

98 

AE leading to death (%)1 

4 

5 

Duration of treatment, median (months)1 

18.2 months 
Enzalutamide 

5.4 months 
Placebo 

Time to first Grade ≥3 AE (months)2 

22.3 months 
Enzalutamide 

13.3 months 
Placebo 

Enzalutamide (n=871) 
Placebo (n=844)* 

Grade ≥3 AE (%)1 

37 

46 

Serious AE (%)1 

27 

36 

Beer TM al, N Engl J Med 2014;371:424, Beer TM al, Eur Urol 2017;71:151

ΑΕ - ΚΟΠΩΣΗ  

   

ΚΟΠΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ    

53 

26 

38 

28 
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Docetaxel Radium-223 ENZA ENZA ENZA abiraterone Sipuleucel-T ENZA abiraterone cabazitaxel

TAX-327 ALSYMPCA STRIVE TERRAIN PREVAIL COU-AA-302 IMPACT AFFIRM COU-AA-301 TROPIC

M1 CRPC Pre-docetaxel Post-Docetaxel

ΣΠΑΣΜΟΙ - UPwARD STUDY    

•  n: 423 pts με τουλάχιστον 1 παράγοντα κινδύνου: Enzalutamide
•  Enzalutamide: Ασφαλές προφίλ, δεν προκάλεσε περισσότερους σπασμούς 

σε σχέση με τους mCRPC ασθενείς χωρίς παράγοντες κινδύνου
Slovin S al, ASCO GU 2017

AΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΣΤΟΝ MCRPC 
•  Δεν υπάρχουν συγκριτικές μελέτες, αλλά μικρές, αναδρομικές
• Μεροληπτική επιλογή ασθενών 
• Δεν υπάρχει συνδυασμός που να υπερέχει κάποιας μονοθεραπείας
• Δεν υπάρχουν δεδομένα για την υπεροχή κάποιας θεραπείας
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ      
Docetaxel Cabazitaxel

Abiraterone Enzalutamide

Sipuleucel-T Radium-223

AΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΣΤΟΝ MCRPC    
•  Με ποιο φάρμακο ξεκινά η θεραπεία; Και μετά την υποτροπή πώς συνε-

χίζουμε;
- ΟΡΜΘ – ΧΜΘ – ΟΡΜΘ………….;
- ΧΜΘ – ΟΡΜΘ – ΧΜΘ………… ..;
- ΧΜΘ – ΧΜΘ – ΟΡΜΘ…………...;
- ΧΜΘ – ΟΡΜΘ – ΟΡΜΘ………….;
- ΟΡΜΘ – ΟΡΜΘ – ΧΜΘ………….;
- 720 διαθέσιμοι συνδυασμοί…..….

•  Η ανταπόκριση και η διάρκεια θεραπείας είναι συνήθως μειωμένη σε κά-
θε επόμενη γραμμή θεραπείας

ΣΗΜΑΣΙΑ 1ης ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    
•  Η θεραπεία που θα χρησιμοποιηθεί στην 1η γραμμή θα πετύχει την καλύ-

τερη ανταπόκριση και μακροχρόνια διάρκεια χορήγησης…
• Αρκεί ο ασθενής να λάβει την κατάλληλη για αυτόν θεραπεία 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ    
•  Κλινική εικόνα
• Εργαστηριακή εικόνα (PSA, PSADT, ALP, LDH)
• Ανταπόκριση στην ADT
• Φορτίο νόσου
• Ηλικία
• Φύση & θέση των μεταστάσεων
• Επιθετικότητα της νόσου (PSA, PSADT, Gleason)
• Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
• Προτίμηση του ασθενούς
• Βιοδείκτες

Shore N al, Urology 2017;109:6

BIOMARKERS - KΡΙΤΗΡΙΑ (AR-v7)    

Antonarakis ES et al, N Engl J Med 2014;371:1028

ESMO 2016
•  Early responses to enzalutamide in AR-V7 positive first line metastatic 

castration-resistant prostate cancer (mCRPC).
A prospective SOGUG clinical trial: The PREMIERE study
E. Grande

  

•  Early responses to enzalutamide in AR-V7 positive first line metastatic 
castration-resistant prostate cancer (mCRPC) n=98pts.
A prospective SOGUG clinical trial: The PREMIERE study
E. Grande

‘‘ΕΜΜΕΣΗ’’ ΣΥΓΚΡΙΣΗ...    

Asian J Androl 2017;19:196
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Chopra A al, Prostate 2017;77:639

• Fatigue Enzalutamide vs 
• Cardiac Events Abiraterone 

Moreira RB al, Oncotarget 2017;8:84572

ENZA-ABI ή ABI-ENZA;    

A randomised Phase 2  
cross-over study of abiraterone + 
prednisone vs. enzalutamide for 
patients with mCRPC 

• Treatment 
naïve mCRPC 

• Eligible for 
treatment 
with ABI or 
ENZA 

• N = 200 

Abiraterone 1000 mg 
Prednisone 10 mg 

Enzalutamide 160 mg 

Progression 1 

Random
ize 1:1 

Primary Objective 
• Response and Time 
to PSA progression 
(TTPP) after 2nd line 
therapy 
 
Secondary Objectives 
• TTP/TTPP with 1st 
line therapy 
• PSA decline from 
baseline 
• Correlation with 
deep targeted 
sequencing of cfDNA 

Plasma and  
Whole Blood 

Progression 2 

Plasma and  
Whole Blood 

Plasma and  
Whole Blood 

Abiraterone 1000 mg 
Prednisone 10 mg 

Enzalutamide 160 mg 

Chi K et al, ASCO 2017 Abstr 5002

PSA RESPONSE: ENZA > ABI    

Enzalutamide first-line 
produced a PSA response (not 
TTPP) in significantly more 
patients than abiraterone 

77% 

Best PSA decline 
from baseline (%) 

100 

0 

-50Ê

-30Ê

-100 

Best PSA decline 
from baseline (%) 

100 

0 

-50Ê

-30Ê

Abiraterone + prednisone Enzalutamide

55% 

-100 

65% 85% 

N, (%) Abiraterone 
(n=99) 

Enzalutamid
e (n=98) p-value 

PSA decline 
≥30% 64 (65) 83 (85) 0.0012 

PSA decline 
≥50% 54 (55) 75 (77) 0.0012 

No PSA decline 20 (20) 10 (10) 0.0501 

Enzalutamide first-line 
produced a PSA response (not 
TTPP) in significantly more 
patients than abiraterone 

77% 

Best PSA decline 
from baseline (%) 

100 

0 

-50Ê

-30Ê

-100 

Best PSA decline 
from baseline (%) 

100 

0 

-50Ê

-30Ê

Abiraterone + prednisone Enzalutamide

55% 

-100 

65% 85% 

N, (%) Abiraterone 
(n=99) 

Enzalutamid
e (n=98) p-value 

PSA decline 
≥30% 64 (65) 83 (85) 0.0012 

PSA decline 
≥50% 54 (55) 75 (77) 0.0012 

No PSA decline 20 (20) 10 (10) 0.0501 

Enzalutamide first-line 
produced a PSA response (not 
TTPP) in significantly more 
patients than abiraterone 

77% 

Best PSA decline 
from baseline (%) 

100 

0 

-50Ê

-30Ê

-100 

Best PSA decline 
from baseline (%) 

100 

0 

-50Ê

-30Ê

Abiraterone + prednisone Enzalutamide

55% 

-100 

65% 85% 

N, (%) Abiraterone 
(n=99) 

Enzalutamid
e (n=98) p-value 

PSA decline 
≥30% 64 (65) 83 (85) 0.0012 

PSA decline 
≥50% 54 (55) 75 (77) 0.0012 

No PSA decline 20 (20) 10 (10) 0.0501 

Enzalutamide first-line 
produced a PSA response (not 
TTPP) in significantly more 
patients than abiraterone 

77% 

Best PSA decline 
from baseline (%) 

100 

0 

-50Ê

-30Ê

-100 

Best PSA decline 
from baseline (%) 

100 

0 

-50Ê

-30Ê

Abiraterone + prednisone Enzalutamide

55% 

-100 

65% 85% 

N, (%) Abiraterone 
(n=99) 

Enzalutamid
e (n=98) p-value 

PSA decline 
≥30% 64 (65) 83 (85) 0.0012 

PSA decline 
≥50% 54 (55) 75 (77) 0.0012 

No PSA decline 20 (20) 10 (10) 0.0501 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ    
•  Ασθένεια

- Διαδρομή (PSADT, χρόνος ευνουχοαντοχής) 
- Eντόπιση
- Φορτίο
- Επιθετικότητα
- Συμπτωματολογία

•  Ασθενής
- PS
- Ηλικία 
- Συννοσηρότητα
- Επιθυμία
- Ανεκτικότητα

IU
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ 
ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ EAU 2017

Effect of antioxidant supplementation 
on sperm parameters in oligo-astheno-
teratozoospermia, with and without 

varicocele: A double blind place 
controlled (DBPC) study
By: BUSETTO G.M et al

Ένα ίσως από τα σημαντικότερα ερωτήματα 
στην καθημερινή μας κλινική πράξη είναι αν 
μπορούμε να βελτιώσουμε τις παραμέτρους 
του σπέρματος με την βοήθεια κατάλληλων 
συμπληρωμάτων. 

Σε αυτό το ερώτημα προσπαθούν να δώσουν 
απάντηση οι ερευνητές στην παρούσα μελέτη. 
Σύμφωνα με τους ερευνητές ένα σημαντικό πο-
σοστό της ανδρογονικής υπογονιμότητας (που 
προσεγγίζει σε ποσοστό το 20-30% παγκοσμί-
ως) οφείλεται σε μείωση της ενέργειας και αύ-
ξηση των ελευθέρων ριζών λόγω μιτοχονδρι-
ακής βλάβης. Οι ελεύθερες ρίζες επηρεάζουν 
σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά του σπέρμα-
τος από την κινητικότητα μέχρι και την ζωή του 
σπερματοζωαρίου.

Η παρούσα μελέτη είναι τυχαιοποιημένη, μο-
νοκεντρική και περιλαμβάνει 104 ασθενείς οι 
οποίοι χωρίστηκαν σε 2 ομάδες: Η πρώτη (52 
ασθενείς) έλαβε συμπλήρωμα που περιελάμ-
βανε L-carnitine, acetyl L carnitine, fructose, 
citric acid, selenium, coenzyme Q10, Vitamin 
C, Vitamin B12 και zinc και η δεύτερη (52 α-
σθενείς) έλαβε placebo. Αυτές οι ομάδες χωρί-
στηκαν περαιτέρω σε 2 υποομάδες από 52 α-
σθενείς η κάθε μία, οι οποίες περιελάμβαναν α-
σθενείς με κιρσοκήλη (βαθμού 1-3) και ασθε-
νείς χωρίς κιρσοκήλη αντίστοιχα. 

Τα αποτελέσματα μελετήθηκαν με την διενέρ-
γεια σπερμοδιαγράμματος στην αρχή της θερα-
πείας και 6 μήνες μετά. Τα αποτελέσματα της 
μελέτης αναδεικνύουν την αξία της χρήσης των 
συμπληρωμάτων αυτών στην υπογονιμότητα. 

Ο μέσος αριθμός των σπερματοζωαρίων στην 
πρώτη ομάδα (που έλαβε συμπλήρωμα) ή-
ταν 49.4 ( x106/ml) σε σύγκριση με την δεύτε-
ρη που η αντίστοιχη τιμή ήταν 39.3 ( p<0.05) 
για τους ασθενείς με κιρσοκήλη ενώ για τους 
ασθενείς χωρίς κιρσοκήλη οι αντίστοιχες τιμές 
ήταν 52.3 και 47.5 (p<0.05). Η μέση ολική κι-
νητικότητα ήταν 38.3% έναντι 33.9% για ασθε-
νείς με κιρσοκήλη και 39.9% έναντι 35% για α-
σθενείς χωρίς κιρσοκήλη(p<0.05). Αντίστοιχες 
στατιστικά σημαντικές διαφορές ανευρέθησαν 
και για την ταχεία προωθητική κίνηση. Δεν πα-
ρουσιάστηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι συγ-
γραφείς καταλήγουν ότι η χρήση αντιοξειδωτι-
κών σκευασμάτων μπορεί να αποτελέσει μέ-
ρος της συνολικής αντιμετώπισης της ανδρικής 
υπογονιμότητας.     

Effect of electromagnetic wave from 
cellular phone on the spermatogenesis: 
Development of an experimental model

By: OH J.J et al

Ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα θέματα 
αλλά ταυτόχρονα και με λίγα αποδεδειγμέ-
να στοιχεία στην παγκόσμια βιβλιογραφία 
είναι η επίπτωση της ηλεκτρομαγνητικής α-
κτινοβολίας (ΗΜΑ) των κινητών τηλεφώνων 
στην σπερματογένεση. 

Η παρούσα μελέτη η οποία διενεργήθηκε σε 
ποντίκια χώρισε τα πειραματόζωα σε 4 ομάδες α-
νάλογα με την ένταση της ΗΜΑ και της απόστα-
σης από την κοιλιακή χώρα τους. Η ομάδες χωρί-
στηκαν ως εξής : 1) χωρίς ακτινοβολία 2) 3 cm α-
πόσταση 6 ώρες/ημέρα 3) 10 cm απόσταση 6 ώ-
ρες/ημέρα 4) 3 cm και 18 ώρες/ημέρα. Στα απο-
τελέσματα ανευρέθη στατιστικά σημαντική δια-
φορά στον αριθμό των σπερματίδων στην 4η ο-
μάδα σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες (304.5 vs 
398.6 (1η) 365.4 (2η) 394.6 (3η)). Στις υπόλοι-
πες παραμέτρους οι ομάδες δεν παρουσίασαν δι-
αφορές (θερμοκρασία, βάρος όρχεως, ορμονικά 
επίπεδα).  Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι έκθεση 
του γεννητικού συστήματος σε ΗΜΑ για διάστημα 
6 ωρών δεν επηρεάζει την σπερματογένεση ανε-
ξάρτητα από την απόσταση. Αντίθετα η σπερμα-
τογένεση φαίνεται να επηρεάζεται για μεγαλύτερη 
περίοδο έκθεσης σε επίπεδο πειραματόζωων. Με 
βάση τα αποτελέσματα αυτά οι συγγραφείς συμπε-
ραίνουν ότι μακρά έκθεση των όρχεων από κοντι-
νή απόσταση στην ΗΜΑ πρέπει να αποφεύγεται.

Heavy cigarette smoking is the most 
detrimental factor for sperm DNA 
fragmentation – results of a cross-

sectional study in primary infertile men
By: BOERI L.

Είναι γνωστό ότι το κάπνισμα μπορεί να επη-
ρεάσει τα χαρακτηριστικά του σπέρματος ω-
στόσο λίγα είναι γνωστά για την επίδρασή του 
στο γενετικό υλικό των σπερματοζωαρίων. 

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την επίδραση 
του καπνίσματος στο sperm DNA fragmentation 
index (DFI) το οποίο και έχει αποδειχθεί ότι ανε-
ξάρτητα από τους άλλους παράγοντες μπορεί να 
αναδείξει το επίπεδο της γονιμότητας ενός άνδρα. 
Οι συγγραφείς διαχώρισαν τους ασθενείς σε 3 ο-
μάδες: Ομάδα 1 μη καπνιστές Ομάδα 2 μέτριοι 
καπνιστές (<10 τσιγάρα/ημέρα) και βαρείς καπνι-
στές (>10 τσιγάρα/ημέρα). Μετά από στατιστική 
σύγκριση των παραπάνω ομάδων τα αποτελέσμα-
τα ήταν αρκετά ενδιαφέροντα. Εκτός από σαφώς 
επηρεασμένους δείκτες του σπερμοδιαγράμμα-

τος οι καπνιστές σε σύγκριση με τους μη καπνιστές 
εμφάνισαν και παθολογικές τιμές DFI (p=0.04). 

Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι το βαρύ κάπνι-
σμα και οι τιμές της FSH αποτέλεσαν ανεξάρτη-
τους προγνωστικούς παράγοντες για την εμφάνι-
ση παθολογικών τιμών DFI ενώ το βαρύ κάπνι-
σμα αποτέλεσε τον μόνο ανεξάρτητο προγνωστικό 
παράγοντα για την ανεύρεση παθολογικών τιμών 
σπερματοζωαρίων (p=0.047) και παθολογικών 
τιμών ταχείας προωθητικής κίνησης (p=0.002). 

Με βάση τα παραπάνω οι συγγραφείς κατα-
λήγουν ότι το DFI πρέπει να αποτελεί μέτρηση 
ρουτίνας κατά την διερεύνηση της υπογονιμότη-
τας και ότι σαφώς το βαρύ κάπνισμα επιδρά όχι 
μόνο στους βασικές τιμές ενός σπερμοδιαγράμ-
ματος αλλά και στις τιμές του DFI επηρεάζοντας 
και με αυτόν τον τρόπο την ανδρική γονιμότητα. 

Primary, secondary, and  compensated 
hypogonadism: A novel risk 

stratification for infertile men
By: vENTIMIGLIA E

Αναλύοντας την βιβλιογραφία τα δεδομένα 
της επίπτωσης του υπογοναδισμού στους υ-
πογόνιμους άνδρες είναι ελάχιστα. 

Οι συγγραφείς με την παρούσα μελέτη θέτους 
ως στόχο την ανεύρεση των ποσοστών του πρω-
τοπαθούς, δευτεροπαθούς και υποκλινικού υπο-
γοναδισμού στους υπογόνιμους άνδρες. Για αυ-
τό το σκοπό διαχώρισαν τους ασθενείς σε 4 ομά-
δες ως εξής : Ομάδα 1 ευγοναδικός (φυσιολογι-
κή τεστοστερόνη tT >=3.03 και φυσιολογική LH 
<=9.4 mU/ml), Ομάδα 2 δευτεροπαθής (χαμη-
λή tT, φυσιολογική LH) Ομάδα 3 πρωτοπαθής ( 
χαμηλή tT, αυξημένη LH) και ομάδα 4  υποκλι-
νικός (φυσιολογική tT, αυξημένη LH).  Τα ποσο-
στά της ομάδας 1,2,3,4 ήταν 80%,15%,2%,3% 
αντίστοιχα.  

Οι ασθενείς με πρωτοπαθή υπογοναδισμό πα-
ρουσίασαν μεγαλύτερο ρίσκο για μη αποφρα-
κτική αζωοσπερμία και μικρό μέγεθος όρχεων 
(<15 ml). Το ενδιαφέρον στοιχείο ήταν ότι ο υ-
ποκλινικός υπογοναδισμός παρουσίασε το ίδιο 
προφίλ με τον πρωτοπαθή παρότι το ρίσκο για 
μη αποφρακτική αζωοσπερμία και χαμηλό μέ-
γεθος όρχεων ήταν μικρότερο. Αντίστοιχο κίνδυ-
νο παρουσίασαν και οι ασθενείς με δευτεροπα-
θή υπογοναδισμό. 

Συμπερασματικά οι συγγραφείς αναφέρουν ότι 
ο πρωτοπαθής και ο υποκλινικός υπογοναδισμός 
παρουσιάζουν την χειρότερη εικόνα όσο αν α-
φορά την υπογονιμότητα. Με βάση τα παραπά-
νω ο διαχωρισμός αυτός μπορεί να εξυπηρετή-
σει ως εργαλείο κατηγοριοποίησης των υπογό-
νιμων ανδρών. 

Επιστημονική Επιμέλεια: ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MD, MSc, PhD, FEBU Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ
Εξειδικευμένος στη Ρομποτική Ουρολογία
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διατήρηση της γονιμότητας σε ασθενείς 
με καρκίνο του όρχεως: 

Διερεύνηση τησ σχεσησ κόστόύσ-όφελόύσ τησ κρύόσύντηρησησ σπερματόσ στην επόχη 
τησ ιατρικώσ ύπόβόηθόύμενησ αναπαραγώγησ

Fertility preservation For men with testicular cancer: 
Is sperm cryopreservation cost effective in the era of assisted reproductive technology?

Οι θεραπείες ενάντια στον καρκίνο 
πολύ συχνά μπορεί να οδηγήσουν σε 

καταστροφή του σπερματικού επιθηλίου 
και μόνιμη υπογονιμότητα. Παρ’ότι πολλοί 

ασθενείς λαμβάνουν την συμβουλή 
να καταψύξουν σπέρμα, δεν είναι λίγοι 
αυτοί που δεν το πράττουν λόγω του 
υψηλού κόστους. Η παρούσα μελέτη 

είναι μια συστηματική ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας με πρωτεύοντα στόχο την 
ανεύρεση της σχέσης κόστους οφέλους 
της συντήρησης σπέρματος σε σύγκριση 

με την θεραπεία υπογονιμότητας μετά την 
θεραπεία για καρκίνο του όρχεως. 

Οι ασθενείς με καρκίνο του όρχεως είναι νέ-
οι σε ηλικία και επιβιώνουν σε ποσοστά 
άνω του 80% μετά τις θεραπείες τους, ο-

πότε και η ανάγκη τους για πατρότητα αντικατο-
πτρίζεται σε ποσοστό άνω του 77%. Προκειμένου 
να το επιτύχουν αυτό ακολουθούνται 2 στρατηγι-
κές, αυτή της συντήρησης του σπέρματος και αυ-
τή της χρήσης υποβοηθούμενων τεχνικών αναπα-
ραγωγής (ΥΤΑ). Οι συγγραφείς εξέτασαν 1113 με-
λέτες για να καταλήξουν να εισάγουν στην ανα-
σκόπηση 44 μελέτες που συμπεριελάμβαναν συ-
νολικά 1039 ασθενείς. Το πρώτο σημαντικό στοι-
χείο είναι το ποσοστό αζωοσπερμικών ασθενών 
πριν την διενέργεια οποιασδήποτε θεραπείας που 
ανευρέθη στο 13%.  Η επάνοδος της σπερματο-
γένεσης πραγματοποιήθηκε μετά τους 12 μήνες 
από την θεραπεία ενώ μετά την ακτινοθεραπεία 
το ποσοστό όπου ανευρέθηκαν σπερματοζωάρια 
ήταν 94%.  Αντίθετα όπως αναμενόταν τα ποσο-
στά της πατρότητας στους 12 μήνες ήταν μικρότε-
ρα στους ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ακτινο-
βολία (28%) έναντι αυτών που μπήκαν σε ενεργό 
παρακολούθηση (65%).  Αντίστοιχα τα ποσοστά 
επιτυχίας της microTESE σε ασθενείς που έλαβαν 
χημειοθεραπεία ήταν 85%. 

Όσο αν αφορά το κόστος της κρυοσυντήρησης 
ανευρέθη στα 745$ για τον πρώτο χρόνο και ε-
πιπλέον 343$ για κάθε χρόνο από εκεί και πέρα. 

Ενεργός παρακολούθηση
Το κόστος ανά εγκυμοσύνη για τους ασθενείς που 

επέλεξαν την κρυοσυντήρηση ήταν από 10.811 

έως 14.633$ ενώ το αντίστοιχο για τους ασθενείς 
που δεν επέλεξαν την κρυοσυντήρηση ήταν από 
10.035 έως 12.364$. Η κρυοσυντήρηση παρουσί-
ασε καλύτερη σχέση κόστους- όφελους  σε σχέση 
σε σύγκριση με την ΥΤΑ εφόσον η microTESE γινό-
ταν εντός πενταετίας και δεν ξεπέρναγε τα 11.000$.

Χημειοθεραπεία- Οπισθοπεριτοναικός 
λεμφαδενικός καθαρισμός- 
Ακτινοθεραπεία

Και στις δύο αυτές κατηγορίες η κρυοσυντήρηση 
ανευρέθη με καλύτερη σχέση κόστους- όφελους 
σε σύγκριση με την ΥΤΑ. Αυτή η σχέση διατηρού-
ταν εκτός και αν η κρυοσυντήρηση διατηρούταν για 
>10 χρόνια. Τα ποσοστά εγκυμοσύνης ήταν καλύ-
τερα για την ομάδα της κρυοσυντήρησης για όλες 
τις κατηγορίες θεραπειών. Σαφώς η μελέτη χαρα-
κτηρίζεται και από μια σειρά περιορισμών. Το κυρι-
ότερο ίσως είναι ότι η μελέτη ασχολείται αποκλει-
στικά με το κόστος των θεραπειών και όχι με άλ-

λες παραμέτρους που μπορεί να επηρεάσουν την 
ποιότητα ζωής των ασθενών. Ένας ακόμα περιορι-
σμός είναι και η απουσία αναφοράς στον γυναικείο 
παράγοντα υπογονιμότητας. Οι ομάδες συγκρίθη-
καν για τα ποσοστά επίτευξης πατρότητας χωρίς να 
έχουν εξεταστεί και σταθμιστεί ανάλογα και με τον 
γυναικείο παράγοντα. Τέλος θα πρέπει να τονιστεί 
ότι σύμφωνα με την μελέτη άνδρες που η σύλλη-
ψή τους έγινε με ICSI φαίνεται να έχουν επηρεασμέ-
νο σπερμοδιάγραμμα σε σχέση με άνδρες με φυ-
σιολογική σύλληψη, γεγονός που πρέπει να συ-
μπεριλαμβάνεται στην ενημέρωση των ζευγαριών.

Συμπερασματικά η κρυοσυντήρηση φαίνεται να 
είναι πιο cost effective από τις αντίστοιχες τεχνι-
κές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε ασθενείς 
με καρκίνο του προστάτη που υποβάλλονται σε 
χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία. Τόσο οι ασθε-
νείς όσο και οι ιατροί θα πρέπει να γνωρίζουν ό-
λες τις πιθανές παραμέτρους, προτού καταλήξουν 
στα τελικά τους αποτελέσματα.  

Gilbert K et al Urol Oncol. 2017 Nov 20. pii: S1078-1439(17)30585-9
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HPV ιός στο σπέρμα και κίνδυνοι 
για την ανδρική γονιμότητα:  

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ

human papillomavirus in semen and the risk For male inFertility: 

A systematic review and meta-analysis

Η 
παρούσα μελέτη αποτελεί μια μετα-
ανάλυση 31 μελετών και περιλαμβά-
νει 5194 συμμετέχοντες εκ των οποί-
ων οι 738 ανευρέθηκαν θετικοί στον 
ιό HPV (σε εξέταση σπέρματος). Οι α-

σθενείς στην συνέχεια χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, 
η μία αποτελούσε τον γενικό πληθυσμό και η άλ-
λη ασθενείς από κλινικές γονιμότητας. Η μέση επί-
πτωση της ανεύρεσης HPV-DNA στον γενικό πλη-
θυσμό ήταν 11.4% ενώ στους ασθενείς από κλινι-
κές γονιμότητας 20.4 (p<0.001) οι οποίοι μάλιστα 
παρουσίαζαν στατιστικά υψηλότερα ποσοστά των 
υψηλού ρίσκου ιών (15.5 έναντι 10.3 p <0.001). 
Τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεύρεσης HPV DNA θε-
τικών ασθενών παρατηρήθηκαν στην Ευρώπη και 
τα χαμηλότερα στην Β. Αμερική για τον γενικό πλη-
θυσμό ενώ το για τους ασθενείς κλινικών γονιμό-
τητας τα υψηλότερα ανευρέθηκαν στην Λατινική 
Αμερική και τα χαμηλότερα στην Ευρώπη.  Όταν 

οι ασθενείς συγκρίθηκαν με βάση την γονιμότητα 
τότε ανευρέθη στατιστικά σημαντική αύξηση της 
επίπτωσης της ανεύρεσης HPV DNA σε ασθενείς 
υπογόνιμους και μάλιστα με πολύ καλές τιμές ε-
τερογένειας γεγονός που ισχυροποιεί σημαντικά 
το παραπάνω εύρημα. 

Τα παραπάνω ευρήματα φαίνεται να συμφωνούν 
με αντίστοιχες μικρότερες μελέτες της βιβλιογρα-
φίας. Σχετικά πρόσφατα οι Laprise και συν κατέ-
ληξαν σε αντίστοιχα αποτελέσματα συμπεριλαμ-
βάνοντας ωστόσο μόνο 7 μελέτες. 

Το ποσοστό κινδύνου για ανάπτυξη υπογονιμό-
τητας μετά από λοίμωξη από HPV υπολογίζεται 
από τους συγγραφείς στο διπλάσιο σε σχέση με 
τον πληθυσμό που δεν υποστεί την συγκεκριμένη 
λοίμωξη. Η πιο όμως σημαντική συνεισφορά της 
παρούσας μελέτης είναι η αναφορά στους πιθα-
νούς μηχανισμούς που η λοίμωξη με HPV οδηγεί 
σε υπογονιμότητα. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία 

η παρουσία των ιών οδηγεί αρχικά σε μείωση ό-
λων των παραμέτρων του σπέρματος και κυρίως 
στην κινητικότητα αλλά και σε ανωμαλίες της κε-
φαλής των σπερματοζωαρίων. 

Ένας δεύτερος πιθανός μηχανισμός είναι η ανά-
πτυξη αντισωμάτων εναντίον των σπερματοζωαρί-
ων, την οποία και έχει βρεθεί ότι επάγει η λοίμωξη 
με HPV. Τέλος, μικρότερες μελέτες αναφέρουν και 
μια αυξημένη πιθανότητα απόπτωσης των σπερ-
ματοζωαρίων και καταστροφής του DNA τους όταν 
αυτά μολυνθούν από εξωγενές DNA από τον ιό. 

Συμπερασματικά, παρά τις όποιους περιορισμούς 
της, αυτή η μελέτη είναι η μεγαλύτερη στην βι-
βλιογραφία που συσχετίζει την λοίμωξη με τον ιό 
HPV και την υπογονιμότητα ενώ ταυτόχρονα δί-
νει πολύτιμα δεδομένα για την επίπτωση της λοί-
μωξης στον παγκόσμιο πληθυσμό αλλά και προ-
τείνει πιθανούς μηχανισμούς που να εξηγούν την 
παραπάνω συσχέτιση.    

Lyu Z1 et al BMC Infect Dis. 2017 Nov 9;17(1):714

Δεν είναι λίγοι ασθενείς οι οποίοι 
προσέρχονται σε ουρολογικά 

ιατρεία λόγω του γεγονότος ότι 
στον γυναικολογικό έλεγχο της 
συντρόφου τους ανευρέθηκαν 

αλλοιώσεις σχετιζόμενες με τον 
ιό HPV και ανησυχούν για πιθανές 

επιπτώσεις στους ίδιους. Η HPV 
λοίμωξη στον άνδρα (από τους 
τύπους 16 και 18) έχει σχετιστεί 

(εκτός των άλλων) με καρκίνο του 
πέους ωστόσο η πιθανότητα είναι 
πολύ μικρή και ο καρκίνος αρκετά 

σπάνιος στις Δυτικές κοινωνίες. 
Ωστόσο, ίσως η αξία αυτής της 

λοίμωξης έχει υποεκτιμηθεί όπως 
έρχεται να μας υπενθυμίσει η 

παρούσα μελέτη η οποία και μελετά 
την πιθανή της συσχέτιση με την 

ανδρική υπογονιμότητα.
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Στα πλαίσια της HELLAS PHARM έγιναν 
δύο σημαντικές εκδηλώσεις: 
Το Σάββατο 10/3 κατάμεστο συνεδριακό 
αμφιθέατρο έγινε η απονομή των 
αριστείων  Φαρμακευτικής Αγοράς 2018. 
Μεταξύ των άλλων βραβεύτηκε (από 
φαρμακοποιούς και κριτική επιτροπή) 
το βιβλίο «Εφαρμοσμένη φαρμακευτική 
φροντίδα» με συγγραφείς τους κ.Μιτάκη, 
κ. Π. Κασαρτζιάν, κ. Ν. Βελτρά (Αριστείο 
GOLD). Την Κυριακή 11/3 έγινε η επίσημη 
παρουσίαση του προαναφερόμενου βιβλίου 
από τον Πρόεδρο του ΦΣΑ κ. Κ. Λουράντο, 
μίλησαν επίσης οι 3 συγγραφείς 
και έγινε ένα mini σεμινάριο από τον 
κ. Ν. Βελτρά. Συντονιστής της εκδήλωσης 
ήταν ο κ. Ι. Κούνουπας. Την εκδήλωση 
παρακολούθησε πληθώρα φαρμακοποιών.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ τοΥ ΒΙΒΛΙοΥ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΣτΗΝ HELLAS PHARM
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Ουρολογικά Συνέδρια
ROBOTIC UROLOGY SYMPOSIUM
May 4-5, 2018
Istanbul, Turkey
 uroturk.org.tr

3rd ESU-ESUT MASTERCLASS 
ON OPERATIvE MANAGEMENT 
OF BENIGN PROSTATIC 
OBSTRUCTION (ESUBPO18)
May 4-5, 2018
Heilbronn, Germany
esubpo18.uroweb.org

38ο ΕΤΟΣ ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ 
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
4-6 Μαΐου 2018
Ξενοδοχείο Athens Hilton
athenianurologydays.gr

14th CONGRESS OF THE EUROPEAN 
FEDERATION OF SEXOLOGY
May 9-12, 2018, Albufeira, Portugal
web.aimgroupinternational.com

EULIS URS wORKSHOP
May 10-12, 2018, Madrid, Spain
eulisursworkshop.org

14th CONGRESS OF THE EUROPEAN 
FEDERATION OF SEXOLOGY
May 9-12, 2018, Albufeira, Portugal
efs2018@aimgroup.eu

ANNUAL CONGRESS OF 
THE AMERICAN UROLOGY 
ASSOCIATION 2018
May 18-21, 2018

San Francisco, USA 
convention@AUAnet.org

6th MEETING OF THE EAU SECTION
OF URO-TECHNOLOGY IN
 CONJUNCTION wITH THE ITALIAN 
ENDOUROLOGICAL ASSOCIATION
May 24-26, 2018, Modena, Italy
esut18.uroweb.org

EAU UPDATE ON BLADDER 
CANCER 
June 8-9, 2018
Munich, Germany
bca.uroweb.org

ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ; ΌΧΙ ΠΙΑ... 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ!
16 Ιούνιου 2018
Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο, Χίος
www.huanet.gr

8th INTERNATIONAL MEETING 
“CHALLENGES IN ENDOUROLOGY” 
June 17-19, 2018

Amsterdam, The Netherlands
challenges-endourology.com

MINIMALLY INvASIvE 
PERCUTANEOUS STONE 
THERAPY CLINICAL wORKSHOP
June 21-22, 2018
Hall in Tirol, Austria
hall.ur.sekretariat@tirol-kliniken.at

2nd ESU-ESUT MASTERCLASS 
UROLITHIASIS 
(ESUUROLITHIASIS18)
June 22-23, 2018
Patras, Greece
esuurolithiasis18.uroweb.org

THE 6th EDITION OF THE 
GLOBAL CONGRESS ON 
PROSTATE CANCER
June 28-30, 2018
Frankfurt, Germany
prosca.org

16th EUROPEAN UROLOGY 
RESIDENTS EDUCATION 
PROGRAMME
August 31 – September 5, 2018
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