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Σ Y N TA K T I K H  E Π I T P O Π H

ΣύγχρονεΣ κατεύθύντήριεΣ γραμμεΣ 
Σε ούρο-ογκολογικα προβλήματα

Καρκίνωμα in 
situ της κύστεως 

(CIS) (NMIBC)
ANΤΩΝΙΟΥ Ν.1, ΡΟΥΣΗΣ Λ.2

1τ. Διευθυντής - Συντονιστής Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν.Μ 
«Αμαλία Φλέμινγκ», 2Χειρουργός Oυρολόγος, Αθήνα

Το καρκίνωμα in situ (CIS) της ουροδόχου κύστεως είναι ένας επίπεδος, 
πολυεστιακός, με βελούδινη υφή σχηματισμός του ουροθηλίου 
υψηλού βαθμού κακοήθειας που εντοπίζεται στον βλεννογόνο 

αποκλειστικά. Μπορεί να είναι αφανές και να διαγνωστεί μόνο κατόπιν 
τυχαίων βιοψιών (random biopsies) ενός φυσιολογικά εμφανιζομένου 
κατά τα άλλα βλεννογόνου. Μπορεί να διαγνωστεί ως πρωτοπαθές, 

συνήθως, όμως, συνυπάρχει με υψηλού βαθμού νεοπλασίες σε άλλο 
σημείο της ουροδόχου κύστεως. Ταξινομείται ως μη-διηθητικός όγκος 
της κύστεως (NMIBC) αντίστοιχα ως στάδιο Τα, Τ1, εν τούτοις λόγω 
της υψηλής κακοήθειάς του δύναται να διηθήσει την κύστη και να 

προκαλέσει μεταστάσεις.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Επίπτωση:

Η πραγματική επίπτωσή του δεν είναι γνωστή, λόγω της επιπέδου φύσε-
ως του καρκινώματος in-situ, άλλωστε πολλές φορές καταστρέφεται κατά 
τη διάρκεια μιας διουρηθρικής για νεόπλασμα σε άλλο σημείο της ουρο-
δόχου κύστεως, λόγω της ευρείας χρήσεως της διαθερμίας.

Πάντως με βάση τα τελευταία δεδομένα:
• Συνήθως διαγιγνώσκεται ως πρωτοπαθές στο 3-5% των περιπτώσεων.
•  Στο 45-60% των ασθενών συνυπάρχει με διηθητικό νεόπλασμα της ου-

ροδόχου κύστεως.
•  Εκτιμάται ότι σε ποσοστό 5-10% των ασθενών με μη διηθητικό ουροθη-

λιακό καρκίνωμα συνυπάρχει CIS.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
• Οι γνωστοί που αφορούν τον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως.
• Κάπνισμα
• Επαγγελματική έκθεση σε
- Οργανικά χημικά
- Αρωματικές αμίνες
- Βενιζένιο
- Χρωστικές ανιλίνης
- Πετροχημικά – κομμιωδή
• Φαρμακευτικά προϊόντα
- Φαινακετίνη
- Κυκλοφωσφαμίδη
• Ακτινοβολία στην πύελο
• Γενετικοί παράγοντες
- Μετάλλαξη στο P53
- Διαγραφή στο χρωμόσωμα gd
- Απώλεια του ογκοκατασταλτικού γονιδίου CDKN2/p16

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
•  Το CIS συνήθως είναι πολυεστιακό και μπορεί να εντοπισθεί στο ανώτε-

ρο ουροποιητικό, στους προστατικούς πόρους και στην ουρήθρα όπως 
και στην ουροδόχο κύστη

•  Η φυσική εξέλιξη που οδηγεί σε διηθητικό καρκίνο της κύστεως (MIBC) 
ειδικά σε περιπτώσεις που δεν αντιμετωπίσθηκε σε ποσοστό 54-80%

•  Το BCG μειώνει τον κίνδυνο εξελίξεως της νόσου γύρω στο 35% σε σχέ-
ση με άλλες ενδοκυστικές θεραπείες

•  Το BCG δύναται να επιτύχει στο 51% των περιπτώσεων 3,75 χρόνια κα-
τά μέσο όρο ελεύθερα

•  Εάν συνυπάρχει και διηθητικός καρκίνος ή πρόγνωση εξαρτάται από το 

ΑΛΑΜΑΝΗΣ Χ.:   Αναπληρωτής Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Αθηνών, Α’ Πανεπιστημιακή 
Ουρολογική Κλινική Γ.Ν.Α «Λαϊκό»

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Θ.:  Επιμελητής Α’, Ουρολογικής Κλινικής Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας»
ANEZINHΣ Π.:  Διευθυντής - Συντονιστής Ουρολογικής Κλινικής «Βενιζελείου» Γ.Ν. Ηρακλείου
ANΤΩΝΙΟΥ Ν.:  τ. Διευθυντής - Συντονιστής Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν.Μ «Αμαλία Φλέμινγκ»
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Θ.:  τ. Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας»
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Α.:  τ. Διευθυντής 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών
ΑΣΒΕΣΤΗΣ Χ.:  Χειρουργός Oυρολόγος - Ανδρολόγος, «Mediterraneo» Θεραπευτήριο 
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι.:   Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Παν/μίου Θεσ/νίκης, Α’ Πανεπιστημιακή 

Ουρολογική Κλινική «Γ.Γεννηματάς» Γ.Ν.Θεσσαλονίκης 
ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ Ι.:   Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Παν/μίου Αθηνών, Β’ Πανεπιστημιακή 

Ουρολογική Κλινική «Σισμανόγλειο» Γ.Ν.
ΓΚΕΡΖΕΛΗΣ Ι.:  Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν. Ν.Ιωνίας «Η Αγία Όλγα»
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ι.:  Διευθυντής ΕΣΥ Ουρολογικής Κλινικής Γεν. Νοσοκ. Αγρινίου
ΔΕΛΗΒΕΛΙΩΤΗΣ Χ.:   Καθηγητής Ουρολογίας - Δ/ντής Β’ Ουρολογικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών, 

«Σισμανόγλειο» Γ.Ν.
ΔΗΜΑΣΗΣ Ν.:  Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής «Θεαγενείου» Α.Ο.Ν.Θεσσαλονίκης
ΔΟΥΚΑΣ Π.:   Επικουρικός Επιμελητής Ουρολογικής Κλινικής Γεν. Νοσοκ. «Βοστάνειου» 

Μυτιλήνης 
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΙΑΣ Α.:  Επιμελητής Β’, Ουρολογικής Κλινικής Γεν. Νοσοκ. Καβάλας
ΚΟΛΑΓΓΗΣ Α.:  Χειρουργός Ουρολόγος, Αθήνα
ΚΥΡΙΑΖΗΣ Π.:  Χειρουργός Ουρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Βιοκλινικής Αθηνών
ΚΥΡΙΑΚΟΥ Γ.:   Χειρουργός Ουρολόγος, Διευθυντής Τμήματος Ελάχιστα Επεμβατικής 

Ουρολογικής Χειρουργικής Ιατρικού Αθηνών
KΩNΣTANTINIΔHΣ Α. K.:    Καθηγητής Oυρολογίας - Δ/ντής Α’ Ουρολογικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών, 

Γ.Ν.Α «Λαϊκό»
ΛΕΦΑΚΗΣ Γ.:  Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Γεν. Νοσοκ. Νικαίας «Ο Άγιος Παντελεήμων»
ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ Κ.:   Xειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Βιοκλινικής 

Αθηνών
ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ H.:   Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Παν/μίου Αθηνών, Β’ Πανεπιστημιακή 

Ουρολογική Κλινική «Σισμανόγλειο» Γ.Ν.
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Π.:   Xειρουργός Oυρολόγος - Ανδρολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Ρομποτική - Λαπαροσκοπική Ουρολογία
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ Α.:  Διευθυντής - Συντονιστής Ουρολογικής Κλινικής Γεν. Νοσοκ. Άργους
ΜΠΟΡΟΥΣΑΣ Δ.:   Xειρουργός Oυρολόγος - Ανδρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Mediterraneo 

Hospital
ΝΤΟΥΜΑΣ Κ.:   Διευθυντής - Συντονιστής Ουρολογικής Κλινικής Γεν. Νοσοκ. Αθηνών 

«Γ.Γεννηματάς»
ΠΑΝΟΥ Χ.:  Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Γεν. Νοσοκ. Λαμίας
ΠΑNTAZOΠΟΥΛΟΣ Δ.:  Αναπληρωτής Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Αθηνών
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Γ.:  Επιμελητής Α’ Ουρολογικής Κλινικής Γεν. Νοσοκ. Αθηνών «Γ.Γεννηματάς»
ΠΑΠΑΝΔΡΕOΥ Χ.:  Επιμελητής Α’ Ουρολογικής Κλινικής Γεν.Νοσοκ. Άρτας
ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Α.:   Αναπληρωτής Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Αθηνών, Β’ Πανεπιστημιακή 

Ουρολογική Κλινική «Σισμανόγλειο» Γ.Ν.
ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ Π.:  Καθηγητής Ουρολογίας - Δ/ντής Ουρολογικής Κλινικής Παν/μίου Πατρών
ΠΟΛΙΤΗΣ Β.:  Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής «Τζανείου» Γ.Ν. Πειραιά
ΠΟΥΛΙΑΣ Η.:   τ. Διευθυντής - Συντονιστής Ουρολογικής Κλινικής, Γεν.Νοσοκ. Αθηνών 

«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ»
ΡΑΠΤΙΔΗΣ ΓΡ.:  Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΣ Α.:  τ. Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής «Ιπποκρατείου» Γ.Ν.Α
ΡΟΥΣΗΣ Λ.:  Χειρουργός Oυρολόγος, Αθήνα
ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ Γ.:  Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής «Ιπποκρατείου» Γ.Ν.Θεσσαλονίκης 
ΣEPAΦETINΙΔHΣ Σ.: Δ/ντής ΕΣΥ Ουρολογικής Κλινικής «Ασκληπιείου» Γ.Ν. Βούλας
ΣΙΑΤΟΣ Δ.:  Επικουρικός Επιμελητής Ουρολογικής Κλινικής Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας»
ΣΙΔΕΡΩΜΕΝΟΣ Π.:  τ. Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής 3ου Νοσοκομείου ΙΚΑ
ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ Α.:   Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Παν/μίου Αθηνών, Β’ Πανεπιστημιακή 

Ουρολογική Κλινική «Σισμανόγλειο» Γ.Ν.
ΣΚΡΕΠΕΤΗΣ Κ.:  Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Γεν. Νοσοκ. Καλαμάτας
ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Π.:   Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας, Α’ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική 

«Γ.Γεννηματάς» Γ.Ν.Θεσσαλονίκης 
ΣΤΑΘΟΥΡΟΣ Γ.:  Επιμελητής Α’ Ουρολογικής Κλινικής Γεν. Νοσοκ. Αθηνών «Γ.Γεννηματάς»
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Σ.:  Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»
ΤΖΩΡΤΖΗΣ Β.:  Καθηγητής Ουρολογίας - Δ/ντής Ουρολογικής Κλινικής Παν/μίου Θεσσαλίας
ΤΟΜΠΡΟΣ Γ.:  Διευθυντής ΕΣΥ Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α «Η Ελπίς»
TOYΛOYΠIΔHΣ ΣΤ.:  Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Θράκης
ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΕΜ.:  Διευθυντής ΕΣΥ Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α «Η Ελπίς»
ΦΛΩPATOΣ Δ.:  Xειρουργός Oυρολόγος, Αθήνα
XPYΣOΓONIΔHΣ I.:  τ. Διευθυντής Oυρολογικής Kλινικής, Γ.Ν.Θ «Ο Άγιος Δημήτριος»

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:  Αντωνίου Νίκος, email: nantoniou57@yahoo.gr
 Μουρμούρης Παναγιώτης, email: info@minu.gr

H Συντακτική Eπιτροπή επισημαίνει ότι οι στήλες της εφημερίδας είναι ανοικτές για κάθε συνεργασία συναδέλφου 
που θα αφορά σε θεραπευτικό θέμα, ανασκόπηση, βιβλιογραφική ενημέρωση γύρω από επίκαιρα ή κλασικά 
ουρολογικά θέματα.

OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO UROLOGY

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

ΕΚΔΟΤΗΣ: Γεώργιος Καυκάς
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ: Δρ. Ηλίας Καυκάς, Δερματολόγος MSc

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
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στάδιο διηθήσεως

ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
• NMIBC Ta, T1
• MIBC T2, T3, T4

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΠΡΟΛΗΨΗ
• STOP κάπνισμα και αλκοόλ
• Αύξηση υγρών
• Αποφυγή περιβαλλοντικών τοξίνων

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
• Φύλο, ηλικία
• Παρουσία αιματουρίας
•  Έντονα κυστικά ενοχλήματα (συνήθως δυσου-

ρία, στραγγουρία)
• Ιστορικό καρκίνου κύστεως
• Οικογενειακό ιστορικό
• Κάπνισμα
• Τοξικό περιβάλλον

ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
- Τίποτε το ιδιαίτερο
-  Αμφίχειρος εξέταση με κυστεοσκόπηση και α-

κολούθως TURBET (σε συνυπάρχοντα καρκί-
νο κύστεως)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ
- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
• Γενική ούρων (αιματουρία)
• Κυτταρολογική ούρων

-  Πολύ καλά αποτελέσματα με υψηλή ευαισθη-
σία και εξειδίκευση >90%

•  Εξετάσεις που δυστυχώς δεν γίνονται στην Ελλάδα 
λόγω υψηλού κόστους όπως Urovysion, Ha-
Haase και BLCA-4 με υψηλή ευαισθησία στην 
ανίχνευση καρκινώματος in-situ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
- Καμία απεικονιστική εξέταση ειδική για CIS
-  U/S νεφρών-κύστεως: Μπορεί να ανιχνεύσει υ-

δρονέφρωση που προκαλείται από συνυπάρχοντα 
διηθητικό όγκο ή να εντοπίσει όγκο στην κύστη.

-  C/T-urogram: Το τριπλής φάσεως C/T-κοιλίας/
πυέλου είναι το gold standard για εκτίμηση μιας 
ανώδυνου αιματουρίας ανιχνεύοντας όγκο στην 
κύστη, υδρονέφρωση ή ελλείμματα σκιαγραφή-
σεως στο ανώτερο ουροποιητικό.

ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ/ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
• Εκ της κυστεοσκοπήσεως

-  Εμφανίζεται ως επίπεδη έντονα ερυθηματώ-
δης περιοχή κοκκιώδης η εν είδει σταγόνων 
ερυθρών ή και ως φυσιολογικός βλεννογόνος.

-  Μπορεί να γίνει άμεσα βιοψία υπό γενική ή 
νωτιαία αναισθησία με διουρηθρική εκτομή 
εφ’ όσον συνυπάρχει και όγκος.

-  Παλαιότερα εκτελείτο και ανιούσα ουρηθρο-
γραφία, έχοντας όμως σήμερον αντικαταστα-
θεί από το C/T-urogram.

-  Επί θετικής κυτταρολογικής ούρων και μη εμ-
φανούς όγκου με αρνητικές τις κατά τόπους 
βιοψίες υποδηλούται η παρουσία όγκου εις 
άλλο σημείο του ανώτερου ουροποιητικού.

-  Η βιοψία της προστατικής ουρήθρας ενδείκνυ-
ται και ο πλήρης έλεγχος του ανώτερου ου-
ροποιητικού.

-  Σήμερον για καλύτερα διαγνωστικά αποτελέ-
σματα σε πολλά κέντρα χρησιμοποιούν την 
κυστεοσκόπηση με το φθορίζον “blue light” 
φως, είναι δε εξαιρετικά ανώτερο της απλής με 
το συμβατικό φως κυστεοσκοπήσεως.

-  Σε μια προοπτική μελέτη που έγινε από τον 
Kausch et al το 2010 και δημοσιεύθηκε στο 
Eur. Urol υπήρχε μια επιπρόσθετη διάγνωση 
CIS κατά 23%.

Παθολογιανατομικά ευρήματα
-  Επίπεδο καρκίνωμα εξορμούμενο από το επιφα-

νειακό επιθήλιο
-  Με έντονη κυτταρική ατυπία-πυρηνική απλασία 

με μεγάλη μιτωτική δραστηριότητα
-  Μερική παθολογοανατόμοι χρησιμοποιούν τον 

όρο “Σοβαρή Δυσπλασία” περιγράφοντας στην 
ουσία ένα καρκίνωμα in situ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
•  Μη ουροθηλιακοί καρκίνοι όπως πλακώδες καρ-

κίνωμα, αδενοκαρκίνωμα
•  Φλεγμονώδης επιφάνεια λόγω ακτινοβολίας, δι-

αμέσου κυστίτιδας, φλεγμονής

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
•  Διουρηθρική εκτομή πλήρης όλων των όγκων 

ακολουθούμενη από ενδοκυστική θεραπεία 
με BCG

•  Σε περίπτωση μη ανταποκρίσεως στο BCG (BCG-
refractory CIS) κυστεκτομή

• Χορήγηση BCG ως first line
•  Πρέπει να ξεκινά θεραπεία 2-4 βδομάδες με-

τά τη διουρηθρική για αποφυγή συστημικών ε-
πιπλοκών

•  Ως “induction” θεραπεία με 6 συνεχείς εβδομα-
διαίες εγχύσεις, μετά θεραπεία συντηρήσεις για 
τουλάχιστον 1 χρόνο (maintenance)

•  Θεραπεία second line. Σε περίπτωση μη αντο-
χής του ασθενούς στο BCG – χρησιμοποιείται η 
Vitomycin – Valrubicin – Gemcitabine

Δεν υπάρχει ρόλος για την ακτινοθεραπεία 
στο CIS

Follow-up
Κάθε 3 μήνες οι ασθενείς πρέπει να υποβάλλο-

νται σε κυστεοσκόπηση και κυτταρολογική ούρων. 
Εάν αρνητικά πρέπει να επαναλαμβάνονται κάθε 3 
μήνες χ 2 χρόνια και μετά κάθε 6 μήνες μέχρι τον 
5ο χρόνο και μετά ετήσια (μια φορά τον χρόνο)

Σημεία άξια προσοχής
1.  Η κυτταρολογική των ούρων είναι ο καλύτερος 

δείκτης C >90 ευαισθησία/εξειδίκευση για την 
διάγνωση του CIS.

2.  Θετική κυτταρολογική επί απουσίας όγκου στην 
κύστη επιβάλλει τον έλεγχο προστατικής ουρή-
θρας, ανώτερου ουροποιητικού

3.  Το BCG είναι η θεραπεία εκλογής για το CIS με 
εξαιρετική ανταπόκριση και το πλέον μεγάλο 
χωρίς νοσοχρονικό διάστημα έναντι όλων των 
άλλων θεραπειών.

4.  Για την περίπτωση BCG-refractory στο CIS πι-
θανώς μπορεί να επανακληθεί ένα δεύτερο 
“induction” course BCG αντί άμεσου κυστε-
κτομής.

5.  Η κυστεκτομή έχει άριστα αποτελέσματα εάν 
γίνει νωρίς αντί του δεύτερου course BCG αλ-
λά υπάρχει υπερθεραπεία (overtreatment) σε 
ποσοστό 45-50%.

Συνιστώμενο διάβασμα
•  EAU Guidelines on Non-muscle-Invasive (Ta, T1, 

CIS) Bladder Cancer. Ιαν. 2014
•  Guidelines for the management of Non-muscle 

Invasive Bladder Cancer (stages Ta, T1, CIS), 
Update 2007. Ava Clinical Practice Guidelines.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
Ν. Αντωνίου - Χ. Δεληβελιώτης

B I B Λ Ι Ο Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

Η μονογραφία των συναδέλφων χειρούργων ουρολόγων, κ. Νίκου Αντωνίου και κ. Χαράλαμπου Δεληβελιώτη, συμβάλλει 
σημαντικά στην καλύτερη γνώση και κατανόηση των χειρουργικών χειρισμών στις παθήσεις του νεφρού. Με δεξιοτεχνία 
και μεθοδικότητα περιγράφονται όλες οι σύγχρονες τεχνικές και τα διάφορα στάδια των χειρουργικών επεμβάσεων του 
νεφρού και της αποχετευτικής του μοίρας.
Παραστατικά σχήματα καταστούν το κείμενο πιο ελκυστικό και τις χειρουργικές διαδικασίες πιο ευκολονόητες. 
Η περιγραφή των επεμβάσεων γίνεται κατά τρόπο απλό και σχηματικό, ώστε ο αναγνώστης εύκολα να μπορεί να 
κατατοπιστεί για αυτές. Το τέλος του κάθε κεφαλαίου συμπληρώνεται από ειδικές βιβλιογραφικές παραπομπές, στις 
οποίες μπορεί ο αναγνώστης να καταφύγει και να αντλήσει συμπληρωματικές πληροφορίες.
Με σαφήνεια επισημαίνονται τα διάφορα «μυστικά» τεχνάσματα των χειρουργικών χειρισμών, αποτέλεσμα της μεγάλης 
εμπειρίας, αλλά και χειρουργικής δεξιοτεχνίας των συγγραφέων.
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Ε π Ι λ Ε γ Μ Ε Ν Η  Α Ρ Θ Ρ ο γ Ρ Α φ Ι Α  Μ Ε  Σ χ ο λ Ι Α Σ Μ ο

τυχΑιοποιηΜενη Μελετη γιΑ τη συγκριση Ανοικτησ 
κΑι ροΜποτικησ ρυζικησ κυστεκτοΜησ: 

Ογκολογικά αποτελέσματα
BOCHNER BH; DALBAGNI G; MARZOUK KH et al

Eur Urol. 2018 Oct;74(4):465-471

Η 
ρομποτική ριζική κυστεκτομή (ΡΡΚ) α-
ναπτύχθηκε με σκοπό να μειώσει την 
θνησιμότητα της αντίστοιχη ανοικτής 
επέμβασης λόγω της ελάχιστα επεμ-
βατικής φύσης της. Η σύγκριση λοι-

πόν της σχετικά νέας αυτής μεθόδου με την ανοι-
χτή είναι πολύ σημαντική και θα δώσει στην ου-
ρολογική κοινότητα την απάντηση αν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική μέθοδος της α-
νοιχτής ή όχι. 

Η παρούσα μελέτη είναι μια τυχαιοποιημένη με-
λέτη με άμεσο στόχο την σύγκριση ανοιχτής και 
ρομποτικής ριζικής κυστεκτομής όσο αν αφορά τα 
ογκολογικά τους αποτελέσματα.

Η μελέτη συμπεριέλαβε 118 ασθενείς οι οποίοι 
και χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, η μία υπεβλήθη 
σε ΡΡΚ και η άλλη σε ανοιχτή ριζική κυστεκτομή 
(ΑΡΚ). Οι δύο ομάδες δεν παρουσίαζαν σημαντι-
κές διαφορές στα βασικά δημογραφικά χαρακτη-
ριστικά τους ούτε στα στοιχεία του καρκίνου τους. 

Στα αποτελέσματα της μελέτης δεν ανευρέθη-
καν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
δύο ομάδων όσο αν αφορά την ελεύθερη υπο-
τροπής επιβίωση όσο και στην ειδική για την νό-
σο επιβίωση.  

Αντίστοιχα το ρίσκο υποτροπής στην πενταετία 
ανευρέθη 36% για την ΡΡΚ και 41% για την ΑΡΚ 

χωρίς το αποτέλεσμα αυτό να είναι στατιστικά ση-
μαντικό. Το ενδιαφέρον στοιχείο της μελέτης αυ-
τής είναι ότι παρότι ο συνολικός αριθμός υποτρο-
πών κατά την διάρκεια του follow up δεν διέφερε 
σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων, το ποσοστό 
των τοπικών μαζί με των ενδοκοιλιακών υποτρο-
πών ήταν σαφώς υπέρ της ΑΡΚ με στατιστική ση-
μαντικότητα. Σημαντικό επίσης είναι να τονιστεί ότι 
αυτές οι υποτροπές δεν ήταν στα σημεία που εί-
χε τοποθετηθεί το ports. Το μέσο follow up προ-
σέγγιζε τα 5 χρόνια.  

Τα ογκολογικά αποτελέσματα της ΑΡΚ επηρεά-
ζονται σημαντικά από το στάδιο της νόσου επιτυγ-
χάνοντας μακροχρόνιο έλεγχο της νόσο σε ποσο-
στά 75% (περιορισμένη νόσος) 60% (εξωκυστική 
νόσος) και 30% (διήθηση λεμφαδένων). 

Ωστόσο, η μέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται από 
σημαντική μετεγχειρητική θνησιμότητα. Τα αρχι-
κή αποτελέσματα της ΡΡΚ ήταν αρκετά ελπιδο-
φόρα, ωστόσο προέρχονταν από μελέτες με μι-
κρό follow up, αναδρομικές και με μικρό αριθ-
μό ασθενών. Τα παραπάνω καθιστούσαν την σύ-
γκριση με την ανοιχτή μέθοδο ιδιαιτέρως δύσκο-
λη. Νεώτερες και καλύτερα οργανωμένες μελέτες 
δείχνουν να αλλάζουν την κατάσταση. 

Οι επεμβάσεις πλέον διενεργούνται από έμπει-
ρους ρομποτικούς χειρουργούς με άμεση επίπτω-

ση στα αποτελέσματά τους. 
Τα ογκολογικά αποτελέσματα φαίνονται να εί-

ναι πλέον παρόμοια με τις ΑΡΚ παρότι μελέτες 
στη βιβλιογραφία δημοσιεύουν μεγαλύτερα πο-
σοστά θετικών χειρουργικών ορίων για την ΡΡκ έ-
ναντι της ΑΡΚ. Η μεγαλύτερη ανησυχία της ουρο-
λογικής κοινότητας, ωστόσο, είναι μια τάση για με-
γαλύτερα ποσοστά τοπικών και ενδοπεριτοναικών 
επιπλοκών μετά από ΡΡΚ. 

Αυτή η τάση επιβεβαιώνεται και στην παρού-
σα μελέτη και σίγουρα θα συνεχίσει να απασχο-
λεί την διεθνή βιβλιογραφία. 

Η μελέτη αυτή δεν στερείται περιορισμών. Η 
κυριότερη είναι ότι δεν είχε σχεδιαστεί για να με-
λετήσει τις υποτροπές, αυτές μελετήθηκαν δευ-
τερευόντως. 

Δεύτερον το ποσοστό των ασθενών με εξωκυ-
στική νόσο είναι μάλλον μικρό για μη επιλεγμέ-
νο πληθυσμό. Τέλος, όλα τα χειρουργεία διενερ-
γήθηκαν από έμπειρους χειρουργούς σε κέντρα 
με μεγάλο αριθμό ασθενών και δεν πρέπει να γε-
νικεύονται. 

Συμπερασματικά, η ΡΡΚ φαίνεται να είναι ισο-
δύναμη της ΑΡΚ όσο αν αφορά τη ογκολογική έ-
λεγχο της νόσου, ωστόσο παρατηρήθηκε ένα μο-
ναδικό για την ΡΡΚ pattern υποτροπών της νόσου 
που χρήζει περαιτέρω ελέγχου.  

Επιστημονική Επιμέλεια: 
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

MD, MSc, PhD, FEBU Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Εξειδικευμένος στη Ρομποτική Ουρολογία
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Ογκολογικό όφελος 
του λεμφαδενικού 

καθαρισμού 
κατά τη διάρκεια 

της ριζικής 
νεφροουρητηρεκτομής: 
Μια συστηματική μελέτη 
της European Association 

of Urology σε όγκους 
του ουρητήρα

DOMINGUEZ ESCRIG J.L et al
Το ογκολογικό όφελος του λεμφαδενικού καθα-

ρισμού κατά την διάρκεια της ριζικής νεφροουρη-
τηρεκτομής αποτελεί σημείο διχογνωμίας. 

Η παρούσα μελέτη είναι μια μετα-ανάλυση που 
προσπαθεί να δώσει απάντηση σε αυτό ακριβώς 
το ερώτημα.  

Οι συγγραφείς συμπεριέλαβαν τα αποτελέ-
σματα από 6 μελέτες οι οποίες ανέδειξαν πο-
σοστά λεμφαδενικών μεταστάσεων σε ασθε-
νείς με νόσο ίση η μεγαλύτερη από Τ2 μεταξύ 
14.3 και 40%. 

Η μελέτη καταλήγει ότι οι ασθενείς με τοπικά 
προχωρημένη νόσο (ίση η πάνω από Τ2) που υ-
ποβάλλονται σε λεμφαδενεκτομή κατά τη διάρ-
κεια ριζικής νεφροουρητηρεκτομής με βάση συ-
γκεκριμένο πλάνο, παρουσίασαν μείωση του ρί-
σκου τοπικής υποτροπής. 

Παρόλα αυτά η επίπτωση της λεμφαδενικής εκτο-
μής σε όγκους του ουρητήρα παραμένει ασαφής.

Προγνωστική αξία της 
συνύπαρξης καρκίνου in situ στην 
ριζική κυστεκτομή σε ασθενείς με 
καρκίνο της ουροδόχου κύστεως: 
Μετα-ανάλυση 24,136 ασθενών

KIMURA S. et al
Η ριζική κυστεκτομή αποτελεί την μέθοδο εκλο-

γής για ασθενείς με μυοδιηθητικό καρκίνο της ου-
ροδόχου κύστεως, αλλά και σε πολύ μεγάλου ρί-
σκου ασθενείς με μη μυοδιηθητικό. Ωστόσο, αυ-
τή η μέθοδος δεν είναι αποτελεσματική για το 
50% των ασθενών που θα βιώσουν υποτροπή 
από την νόσο.

Είναι αναγκαίο λοιπόν να ανευρεθούν ακριβείς 
προγνωστικοί παράγοντες οι οποίοι θα καθορί-
ζουν ποιοι ασθενείς θα επωφεληθούν από πιο ε-
ντατική θεραπεία. Ένας από τους παράγοντες που 
έχουν κατά καιρούς προταθεί είναι και η συνύ-
παρξη καρκίνου in situ και η παρούσα εργασία 
μελετά συστηματικά και μετα-αναλύει την σημα-
σία αυτού του παράγοντα στα συνολικά αποτε-
λέσματα της ριζικής κυστεκτομής. Οι συγγραφείς 
μετα-ανάλυσαν 24 μελέτες συμπεριλαμβάνοντας 
πάνω από 24.000 ασθενείς εκ των οποίων 38.3% 
ανευρέθηκε με συνυπάρχον CIS. 

Η στατιστική ανάλυση δεν ανέδειξε επιρροή 
της ύπαρξης CIS στην συνολική επιβίωση, στην 
ελεύθερη υποτροπής επιβίωση και στην σχετιζό-
μενη με τον καρκίνο επιβίωση για όγκους Τ1-Τ4 
(εκτός από τους ασθενείς με CIS ουρητήρα), ω-
στόσο σε υποανάλυση για όγκους Τ1-Τ2 η συνύ-
παρξη CIS ανευρέθη να επηρεάζει στατιστικά ση-
μαντικά τόσο την ελεύθερη υποτροπής επιβίω-

ση όσο και την σχετιζόμενη με την νόσο επιβίω-
ση. Συμπερασματικά, η συνύπαρξη CIS σε παρα-
σκευάσματα ριζικής κυστεκτομής αποτελεί σημα-
ντικό προγνωστικό παράγοντα σε όγκους Τ1-Τ4, 
εφόσον συμμετέχει ο ουρητήρας, ενώ επηρεάζει 
τα ογκολογικά αποτελέσματα για όγκους τοπικά 
περιορισμένους.

Η επίπτωση του καπνίσματος 
στον μυοδιηθητικό καρκίνο 

της ουροδόχου κύστεως
SEILER R. et al

 Το κάπνισμα είναι ο κυριότερος αιτιολογικός 
παράγοντας ανάπτυξης κακοήθειας εντός του ου-
ροποιητικού συστήματος. Η επίπτωση του μυοδι-
ηθητικού καρκίνου ουροδόχου κύστεως είναι ά-
μεσα σχετιζόμενη με τον αριθμό των τσιγάρων/η-
μέρα. Η μελέτη αυτή προσπαθεί να βρει συσχέ-
τιση μεταξύ των γονιδιακών μεταλλάξεων που α-
νευρίσκονται σε ασθενείς με μυοδιηθητικό καρ-
κίνο ουροδόχου κύστεως και του καπνίσματος 
των ασθενών. Οι συγγραφείς απέτυχαν να απο-
δείξουν συσχέτιση του αριθμού των τσιγάρων/η-
μέρα με τον αριθμό των γονιδιακών μεταλλάξε-
ων σε ασθενείς με ΜΚΚ, σε αντίθεση με τις αντί-
στοιχες μελέτες που έχουν διεξαχθεί για το αδε-
νοκαρκίνωμα του πνεύμονα. Η μελέτη καταλήγει 
ότι παρότι το κάπνισμα είναι πρωταρχικός αιτιο-
λογικός παράγοντας για την ανάπτυξη μυοδιηθη-
τικού καρκίνου ουροδόχου κύστεως, δεν φαίνε-
ται να σχετίζεται με τον αριθμό ή τον φόρτο γονι-
διακών μεταλλάξεων.

Επιλεγμένη Αρθρογραφία

μΕσοΓΕιών 330
153 41 αΓ. παρασκΕυη 

τηλ.: 210-6538508 
e-mail: info@doctorsmedia.gr

www.doctorsmedia.gr

Β ι Β λ ι ο π α ρ ο υ σ ι α σ η

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

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

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

στη β' μαιευτική και Γυναικολογική κλινική του πανεπιστημίου αθηνών, στο αρεταίειο νοσοκομείο, λειτουργεί ένα 
πολύ καλά οργανωμένο τμήμα λαπαροσκοπικής χειρουργικής στο οποίο εκπαιδεύονται οι νέοι ιατροί μας.

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

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

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

Το εγχειρίδιο, επίσης, συνοδεύεται από ένα DVD, στο οποίο υπάρχουν επιλεγμένα βίντεο που αφορούν την λαπαροσκοπική ανατο-
μία και επιλεκτικά, μερικές λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Στο σύγγραμμα περιλαμβάνονται και ορισμένοι αλγόριθμοι, οι οποίοι αφο-
ρούν την αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων κατά το λαπαροσκοπικό χειρουργείο και είναι απόρροια της εμπειρίας 2000 λαπα-
ροσκοπικών επεμβάσεων του συγγραφέα τα τελευταία 20 χρόνια.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΒΛΑΧΟΣ
αναπλ. καθηγητής μαιευτικής - Γυναικολογίας

ETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Επιστημονική Επιμέλεια: 
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

MD, MSc, PhD, FEBU Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Εξειδικευμένος στη Ρομποτική Ουρολογία



Ιατροτεχνολογικό προϊόν 

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

Για τη θεραπεία και την 

πρόληψη της κυστίτιδας 
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Αφιέρωμα - 4ο Μέρος

Μοριακός έλεγχος 
στον καρκίνο του προστάτη   
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Επιμελητής Α' Ε.Σ.Υ., Ουρολογική κλινική, ΑΟΝΑ Πεϊκής Πρόθεσης

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟΝ 
ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ; 
•  Οι σύγχρονες αντιλήψεις για  εξατομικευμένη διάγνωση και αντιμετώπιση 

του καρκίνου του προστάτη απαιτούν:
-  Να αυξήσουμε τα ποσοστά επιτυχίας μιας αρχικής βιοψίας (Σε ποιους α-

σθενείς να κάνουμε βιοψία προστάτη;)
-  Να μειώσουμε τις μη απαραίτητες επαναληπτικές βιοψίες (Σε ποιους α-

σθενείς να κάνουμε επαναληπτική βιοψία;)
-  Να ξεχωρίσουμε τους χαμηλού από του υψηλού κίνδυνου καρκίνους. 

(Ποιοι ασθενείς θα ωφεληθούν από μια ριζική θεραπεία και ποιοι όχι;)

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
•  Υλικό από ιστό (ιστός από βιοψία προστάτη ή από ριζική προστατεκτομή). 

- DNA, RNA, FISH, Μεθυλίωση
• Υλικό από το αίμα.

- Ορό, CTC’s, cell free DNA.
• Υλικό από τα ούρα/μετά από μάλαξη προστάτου.

- RNA, μεταβολίτες.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΛΑ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΑ ΜΟΡΙΑΚΑ ΤΕΣΤ 
ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΠΙΟ 
ΧΡΗΣΙΜΟ; 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ; 

• PSA

• PHI

• 4Kscore

• SelectMDx

ΥΠΟΤΥΠΟΙ ΤΟΥ PSA 

PROSTATE HEALTH INDEX ΤΗΣ BECKMAN COULTER 
•  Είναι μια μαθηματική φόρμουλα που προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο 

που περιλαμβάνει κάποιες από τις ισομορφές του PSA

• •  Από το 2012 έχει έγκριση από το FDA με ένδειξη σε άνδρες με αρνητική 
DRE και PSA 4-10 ng /ml που πρόκειται να υποβληθούν σε αρχική βιοψία 
προστάτη αλλά και σε επαναληπτικές βιοψίες.

PROSTATE HEALTH INDEX 
•  Όσο υψηλότερο είναι το phi score τόσο αυξάνει και η πιθανότητα να βγει 

θετική μια βιοψία.
• Το FDA συστήνει ως ιδανική τιμή cut-off του phi score το 24.
•  Σε αυτή την τιμή phi 36% των βιοψιών θα αποφεύγονταν και θα χάνονταν 

2,5% κλινικά σημαντικοί καρκίνοι προστάτη.

 892pts (-)DRE 
PSA 2-10ng/ml

PROSTATE HEALTH INDEX 
•  Όσο υψηλότερο είναι το phi score τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότη-

τα να ανευρεθεί κλινικά σημαντικός καρκίνος στην βιοψία αλλά και στην 
ριζική προστατεκτομή.
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OPKO 4Kscore TEST 
•  Περιλαμβάνει την μέτρηση στον ορό 4 καλλικρεϊνών, του ολικού PSA, του 

free PSA, του intact PSA και της hk2.
•  Οι τιμές αυτές σε συνδυασμό με κλινικές πληροφορίες του ασθενούς (ηλι-

κία, DRE, το αποτέλεσμα προηγούμενων βιοψιών) τοποθετούνται σε ένα 
αλγόριθμο που μας δίνει την πιθανότητα για τον συγκεκριμένο ασθενή να 
πάσχει από κλινικά σημαντικό καρκίνο προστάτη, με Gleason score ≥7, σε 
μια επικείμενη βιοψία.   

• Έχει ένδειξη τόσο στην πρώτη όσο και σε επαναληπτικές βιοψίες. 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 4Κ SCORE 

4Kscore TEST 
•  Δεν είναι FDA approved, ωστόσο η χρήση του συμπεριλαμβάνεται στα 

NCCN Guidelines 2017, με την σύσταση ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
πριν την πρώτη βιοψία ή μετά από μια αρνητική βιοψία σε ασθενείς με υ-
ποψία για κλινικά σημαντικό, high grade, καρκίνο προστάτη.

• Δεν έχει συγκεκριμένη τιμή cut-off ένδειξης βιοψίας.
• Κοστίζει 400 δολάρια.

SelectMDX
•  Είναι ένα μη επεμβατικό τεστ ούρων μετά από μάλαξη προστάτη, που με-

τράει τα επίπεδα του mRNA δυο γονιδίων, του ΗΟΧC6 και του DLX1.

•  Οι τιμές αυτές σε συνδυασμό με κλινικές πληροφορίες από τον συγκεκρι-
μένο ασθενή (PSA, DRE, PSAD, ηλικία, το αποτέλεσμα προηγούμενων βι-
οψιών και το οικογενειακό ιστορικό) μας δίνει την πιθανότητα να πάσχει ο 
ασθενής από κλινικά σημαντικό high grade καρκίνο προστάτη.

• Έχει ένδειξη σε αρχική αλλά και σε επαναληπτικές βιοψίες.
• Είναι FDA approved και κοστίζει 300 δολάρια. 

Σε ποιους ασθενείς να κάνουμε επαναληπτική βιοψία 
προστάτη; Ενδείξεις επαναληπτικής βιοψίας  

EAU GUIDELINES 2016

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 
ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ; 

• PCA3

• ConfirmMDx

• TMPRSS2-ERG

• MiPS(PCA3 +TMPRSS2-ERG) TMPRSS2-ERG
MiPSTMPRSS2-ERG
MiPSTMPRSS2-ERG
MiPS

PCA3 – PROGENSA TEST  
•  Το γονίδιο PCA3 έχει βρεθεί ότι υπερεκφράζεται στα προστατικά καρκινι-

κά κύτταρα.
•  Μετά από μάλαξη του προστάτη (3 μαλάξεις σε κάθε λοβό του προστά-

τη) απελευθερώνεται στα πρώτα 20-30ml ούρων, mRNA του PCA3 γονι-
δίου καθώς και mRNA του γονιδίου του PSA τα οποία και μετρώνται πο-
σοτικά με το εμπορικό τεστ Progensa.

•  To PCA3 score προκύπτει από τον λόγο του mRNA του PCA3 ανά ml / mRNA  
του PSA ανά ml  επί 1000 και είναι μια συνεχής τιμή από το 0 εως το 100.

• Δεν επηρεάζεται από τον όγκο του προστάτη ή φλεγμονές του.
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PCA3 Score > 35  

ΟΣΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PCA3 SCORE ΤΟΣΟ ΑΥξΑΝΕΙ 
Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΜΙΑ ΒΙΟΨΙΑ 

•  Ασθενείς με PCA3 score > 25 έχουν 4,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να 
έχουν θετική μια δεύτερη βιοψία  

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ PCA3 
με άλλους συχνά 
χρησιμοποιούμενους
δείκτες

PCA3 – PROGENSA TEST EAU GUIDELINES 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕΣΤ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ  
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ConfirmMDx 
•  Το ConfirmMDx είναι ένα τεστ που μετράει ποσοτικά τον βαθμό μεθυλίω-

σης 3 γονιδίων (RASSF1, GSTP1, APC) σε καλοήθη προστατικό ιστό από 
προηγηθείσα αρνητική βιοψία.

•  Το ConfirmMDx detects a field effect or halo associated with the presence 
of cancer at the DNA level.

•  This epigenetic “halo” around a cancer lesion can be present despite 
having a normal appearance under the microscope.

•  Residual tissues from previous negative biopsy are tested to help rule-
out cancer.

Halo
Cancer
Biopsy

Epigenetic Field Effect

Henrique R, et al., Epigenetic Heterogeneity of High-Grade Prostatic 
Intraepithelial Neoplasia: Clues for Clonal Progression in Prostate 

Carcinogenesis, Mol Cancer Res 2006;4:1-8

Multivariate Analysis of Known Risk Factors and Assay 
Performance ConfirmMDx -MATLOC STUDY
 

ConfirmMDx applicable to all patients, compared to rare event with atypical 

NPV 90%

•  ConfirmMDx applicable to all patients, compared to rare event with 
atypical histology.  

Stewart G, et al., Clinical Utility of an Epigenetic Assay to Detect Occult 
Prostate Cancer in Histopathologically Negative Biopsies: Results of the 

MATLOC Study. JURO 2013. 189, 1110-1116

ConfirmMDx -Document Study

Μοριακός έλεγχος σε ασθενείς με διαγνωσμένο καρκίνο 
προστάτου   -invasive urine test
• First identified gene rearrangement in prostate cancer
• ETS-related gene fusions:1,2

- ~50% of prostate cancer patients
- Of these, >90% are TMPRSS2–ERG
- TMPRSS2–ERG is usually absent from benign prostatic tissue

•  Correlation between TMPRSS2–ERG and prostate cancer prognosis is 
conflicting3

Chromosome 21

TMPRSS2

ERG (oncogene)
Deletion

Gene fusion

Fusion gene
TMPRSS2:ERG

Occurs in 50% 
of cases

TMPRSS: Transmembrane protease, serine.
1. Tomlins SA, Rhodes DR, Perner S et al. Science 310, 644–648 (2005).
2. Laxman B, Tomlins SA, Mehra R et al. Neoplasia 8, 885–888 (2006).
3. Tomlins SA, Bjartell A, Chinnaiyan AM et al. Eur. Urol. 56(2), 275–286 () 2009.
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•  Detection of TMPRSS2:ERG fusion gene in the urine of men with prostate 
cancer. 
Dimitriadis E, Arvanitakis T, Thanos A, Kalogeropoulos T, Pallantzas A 
Apostolaki A, Pandis N., Poster presentation in the 29th Congress of the 
Societe Internationale d’Urologie, 2-6 September 2007, Paris, France. Urology 
Suppl.:70(3): 133, 2007, MP-17.11 (Abstract)

•  Detection of TMPRSS2-ERG fusion genes in prostate benign hyperplasia
Kalogeropoulos T., Velaeti S., Dimitriadis E., Arvanitakis T., Kontogianni-
Katsarou K., Savvani A., Apostolaki A., Kanelis G., Stefanakis S., Pandis N., 
Petraki K., Poster presenation στο 24ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ουρολογίας 
στη Στοκχόλμη 17-21 Μαρτίου 2009. European Urology Supplements 2009; 
8(4); Abstract number 355 (Abstract).

•  Detection of tmprss2-erg fusion gene in benign prostate hyperplasia. 
Velaeti S.,Kalogeropoulos T.,Arvanitakis,T, Dimitriadis E., Kontogianni-
Katsarou K., Savvani A., Sdrolia E., Pantazi G., Pandis N., Petraki K , 
Παρουσίαση πόστερ στο 5ο South Eastern European Meeting, Belgrade 
Serbia 9-10 October 2009., European Urology Supplements 2009; 8(8); 
Abstract number S21 (Abstract).

•  Detection of tmprss2-erg and tmprss2-etv1 fusion genes in prostate 
cancer and benign prostate  hyperplasia. 
Velaeti S.,KalogeropoulosT.,Arvanitakis,T,Dimitriadis E., Kontogianni-Katsarou 
K., Savvani A., Sdrolia E, Pantazi G., Pandis N., Petraki K. Παρουσίαση πόστερ 
στο 30ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ουρολογίας (SIU2009), 1-5 November 2009 
Shanghai ,China., Urology 74 (Supplement 4A) October 2009 Abstract.

•  Detection of TMPRSS2 –ERG  fusion gene in urine and blood of prostate 
cancer patients
Kalogeropoulos T, Velaeti S,Arvanitakis T., Dimitriadis E., Kontogianni-Katsarou 
K., Apostolaki A., Ali.S Gozen,D. Teber,Petraki K, Pandis N., Παρουσίαση 
πόστερ στο 30ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ουρολογίας (SIU2009), 1-5 November 
2009 Shanghai ,China., Urology 74 (Supplement 4A) October 2009 Abstract.
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Μοριακός έλεγχος σε ασθενείς με διαγνωσμένο καρκίνο 
προστάτου   

• OncotypeDX

• Prolaris

• Decipher

Τα μοριακά αυτά τεστ μας επιτρέπουν να επιλέξουμε με μεγαλύτερη πιθανό-
τητα ποιοι ασθενείς θα ωφεληθούν από μια ριζική θεραπεία ή από ενεργό 
παρακολούθηση, αλλά και ποιοι ασθενείς θα ωφεληθούν από μια επικουρι-
κή θεραπεία μετά από μια ριζική θεραπεία ή μετά από βιοχημική υποτροπή 

Το Oncotype DX ποσοτικοποιεί την έκφραση 17 
επιλεγμένων γονιδίων και εξάγει το GPS score(1-100) 

Stromal 
Response

BGN
COL1A1
SFRP4

Proliferation
TPX2

Androgen 
Signaling

AZGP1
FAM13C

KLK2
SRD5A2
Cellular

Organization
FLNC
GSN

GSTM2
TPM2

Genes Associated with 
Better Outcome

Genes Associated with 
Worse Outcome

ARF1
ATP5E
CLTC

GPS1
PGK1

Reference Genes

•  Με το Oncotype DX εξάγεται ένας εξατομικευμένος αριθμός GPS (Genomic 
Prostate Score, με εύρος 0-100), ο οποίος όσο χαμηλότερος είναι τόσο ο 
καρκίνος του προστάτη είναι καλύτερης πρόγνωσης, οπότε μπορεί να α-
ποφευχθεί το χειρουργείο ή η ακτινοθεραπεία. 

OncotypeDx Μελέτες σε υλικό διορθικών βιοψιών και με-
τά ριζική προστατεκτομή) 

•  Απαιτείται block παραφίνης με καρκίνο προστάτη
•  Σε υλικό διορθικής βιοψίας για να προβλέψει την ύπαρξη <<επιθετικής>> 

νόσου σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου. 
•  Σε υλικό μετά ριζική προστατεκτομή για να προβλέψει το ποσοστό βιοχη-

μικής υποτροπής και μεταστάσεων 
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Oncotype DX® Prostate Cancer Report 
•  GPS results range from 0-100 and represent the biologic aggressiveness 

of the specific individual tumor
•  A lower GPS predicts less aggressive disease, indicating more favorable 

tumor biology
•  A higher GPS predicts more aggressive disease, indicating less favorable 

tumor biology
•  The components of Favorable Pathology are broken out and may help 

with treatment planning

GPS

?
GPS

8 The risk group highlighted in 
purple always represents the 
clinical risk group selected 
when the test was orderedGPS

8
GPS

?

GPS

28

GPS

28
GPS

?

GPS

38

GPS

38

42

• Favorable Pathology
Defined as freedom from high-grade (dominant pattern 4 or any pattern 
5) and/or non-organ-confined disease

•  GPS together with NCCN risk group provides a more individualized 
likelihood of favorable pathology 

More Accurate Risk Discrimination Delivers Confident 
Decision MakingNCCN Low Risk Refined by GPS

Actionable 
Information

Biologic 
Criteria

Clinical 
Criteria VERY LOW INTERMEDIATE

VERY LOW INTERMEDIATE

ACTIVE 
SURVEILLANCE

IMMEDIATE
TREATMENT

GPS

More favorable Consistent with 
clinical criteria

Less favorable

0 100

LOW

LOW

Prolaris: Extensive Validation
• Over 3500 patients
•  5 peer-reviewed clinical validation publications, representing 8 distinct 

cohorts
• 2 peer reviewed clinical utility publications
• Additional studies completed and presented
• Meaningful outcomes to both physician and patient

- Biochemical Recurrence
- Metastasis
- Prostate Cancer-specific mortality

• Validated in both biopsy and post-RP settings

Biopsy Setting Post-RP Setting

•  Clinical question: How aggressively 
to treat vs. Active Surveillance?

•  Clinical question: Consider 
adjuvant treatment?

• Issue: Overtreatment Issue: Appropriate treatment

The Prolaris Test

AUA Risk 
Classification

Considerably Less 
Aggressive Less Aggressive Consistent More Aggressive Considerably More 

Aggressive

Low

Intermediate

High

Totals

Crawford. CCP score stratifies risk for prostate cancer patients at biopsy: 
initial commercial results ASCO-GU 2014.
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Το Prolaris score μπορεί να αλλάξει την απόφαση 
για θεραπεία  

Decipher test

•  Είναι ένα μοριακό τεστ 22 γονιδίων σε υλικό ριζικής προστατεκτομής 
high risk ασθενών

•  Μας δίνει ένα genomic classifier score (GC score) από 0 έως 1
•  Εκτιμά την επιθετικότητα της νόσου
•  Ασθενείς με score μεγαλύτερο από 0,4 θεωρούνται υψηλού κινδύνου 

για βιοχημική υποτροπή και μετάσταση

•  Έχει ένδειξη σε ασθενείς μετά από ριζική προστατεκτομή για να παρθεί 
απόφαση αν θα κάνουν άμεσα επικουρική ή salvage ΑΚΘ

Σε ασθενείς με χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου:

- PT3
- Θετικά χειρουργικά όρια 
- Άνοδο του PSA μετά τη ριζική

•  Έχει μελετηθεί σε πάνω από 2000 ασθενείς και μπορεί να προβλέψει:
- Το ποσοστό βιοχημικής υποτροπής στη 3ετία
-  Το ποσοστό εμφάνισης κλινικής μετάστασης 5–10 έτη μετά την ριζική 

προστατεκτομή
-  Ασθενείς με score μεγαλύτερο από 0,4 θεωρούνται υψηλού κινδύνου 

για βιοχημική υποτροπή και μετάσταση και επομένως υποψήφιοι για ά-
μεση θεραπεία 
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Γενετικές μεταλλάξεις και μοριακός έλεγχος 
στον καρκίνο του προστάτη

BRCA1/BRCA2 και καρκίνος προστάτου
•  BRCA1

- Breast, ovarian, fallopian, and prostate cancer
- 1.8x increased risk of prostate cancer

• BRCA2
- Breast, ovarian, Fallopian tube, prostate, and pancreatic cancer
- 4.7x increased risk of prostate cancer
-  Επιπλέον οι ασθενείς με μεταλλάξεις των BRCA γονιδίων εμφανίζουν 

την νόσο σε μικρότερη ηλικία, με πιο επιθετικό φαινότυπο και πιθανώς 
με χειρότερη πρόγνωση από τους ασθενείς χωρίς την μετάλλαξη 

Effect of BRCA Mutations on Metastatic Relapse and Cause-specific 
Survival After Radical Treatment for Localised Prostate Cancer 

Elena Castro, et al European Urology Volume 68, Issue 2, Pages 186-193 
(August 2015)

 

IU
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BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΚΟΠΟΣ
•  Να μελετηθούν τα χαρακτηριστικά και τα απο-

τελέσματα της θεραπείας ασθενών με μυοδιη-
θητικό (MIBC) καρκίνωμα ουροδόχου κύστεως 
που αντιμετωπίστηκαν με διουρηθρική εκτομή 
(TUR-B) και χημειοθεραπεία 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
•  Θεραπεία εκλογής για MIBC: νέο-επικουρική 

χημειοθεραπεία + ριζική κυστεκτομή/πυελικός 
λεμφαδ. καθαρισμός

• Περιεγχειρητική θνητότητα έως 5%
•  Βιβλιογραφία: πλήρης ανταπόκριση μετά την νέ-

ο-επικουρική θεραπεία 20-40% 
•  Πρόσφατη μετα-ανάλυση υποστηρίζει τον συν-

δυασμό TUR-B + χημειοθεραπεία ως μόνη θε-
ραπεία (αναδρομικές μελέτες, μικρός αριθμός α-
σθενών, συστηματικό σφάλμα επιλογής,μεμο-
νωμένα κέντρα)

ΜΕΘΟΔΟΙ 
•  Αναδρομική μελέτη σε δείγμα από την National 

Cancer Database μεταξύ 2004-2015
•  Μελέτη με το μεγαλύτερο δείγμα ασθενών έως 

τώρα
•  Η πρώτη μελέτη με ασθενείς από τυχαίο δείγμα 

και όχι μετά από επιλογή

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
•  Δημογραφικά χαρακτηριστικά
•  Παρόμοια ποσοστά στο φύλο, εισόδημα, επί-

πεδο εκπαίδευσης
• Μη σταθμισμένα γκρουπ  

ΤΖΕΛΒΕΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
Ειδικευόμενος Ουρολογίας, Β’ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ-ΜΕΘΟΔΟΙ



ΣΕΛΙΔα 20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

•  Κλινικά και στατιστικά σημαντική διαφορά υ-
περ της TUR-B/χημειοθερ. στη θνητότητα στις 
30 και 90 ημέρες:
0.2% vs 2.6% και 3.8% vs 6.5% αντίστοιχα, 
p<0.001

•  Με χρήση παραμέτρων κατασκευάστηκε μοντέλο 
σύγκρισης της επιβίωσης μεταξύ της συνδυαστι-
κής θεραπείας με την ριζική κυστεκτομή: 23.9 vs 
48.1 μήνες μέση επιβίωση αντίστοιχα, p<0.001

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

•  32.9% ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με TUR-B 
+ χημειοθεραπεία επέζησαν τουλάχιστον 5 έτη

•  Η καλή επιβίωση + χαμηλότερα ποσοστά θνη-
τότητας σε σχέση με τη ριζική κυστεκτομή υπο-
δεικνύουν τον συνδυασμό αυτό ως θεραπευτι-
κή λύση σε συγκεκριμένους ασθενείς

•  Μόνο μία κλινική δοκιμή φάσης ΙΙ (SWOG 0219), 
που συνέκρινε TUR-B +χημειοθερ. Vs κυστεκτο-
μή και ανέδειξε παρόμοια 2-ετή επιβίωση

•  Βασικό μειονέκτημα στην υιοθέτηση του συν-
δυασμού η ασυμφωνία μεταξύ κλινικής-
παθολογοανατομικής σταδιοποίησης (up-staging 
έως 42% στη βιβλιογραφία)

•  Απαραίτητη η ανάπτυξη βιοδεικτών με ισχυρή 
προγνωστική αξία της ύφεσης της νόσου τόσο 
ιστολογικά όσο και κλινικά

•  Μεταλλάξεις σε γονίδια ενζύμων επιδιόρθω-
σης DNA (ERCC2, ATM, FANCC) που σχετίζο-
νται με θετική προγνωστική αξία όσον αφορά 
την ιστολογική ανταπόκριση μετά από χημειο-
θεραπεία σε ποσοστά 80-100%, ελέγχονται σε 
3 κλινικές δοκιμές

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

•  Μελέτη παρατήρησης

•  Δεν αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικά με τη 
δοσολογία και το σχήμα των χημειοθεραπειών

•  Δεν μελετήθηκαν άλλες σημαντικές παράμετροι 
(επιβίωση ελεύθερη υποτροπής, ποιότητα ζωής)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

•  Η μακρόχρονη επιβίωση είναι δυνατή (32.9% στην 
5-ετία) με MIBC που αντιμετωπίζονται με συν-
δυασμό TUR-B + χημειοθεραπείας. Απαραίτητη 
κρίνεται η αναγνώριση των ασθενών που θα ε-
πωφεληθούν από αυτή τη θεραπευτική επιλογή, 
ιδίως με την ανάπτυξη κατάλληλων βιοδεικτών.



Τ
ο ED-1000 του οίκου Medispec είναι ένα επαναστατικό σύστημα παρα-
γωγής χαμηλής έντασης ηλεκτροϋδραυλικών κρουστικών κυμάτων για 
τη θεραπεία της Στυτικής Δυσλειτουργίας, αγγειακής αιτιολογίας και 
την ανακούφιση των συμπτωμάτων του χρόνιου  πυελικού άλγους και 

της νόσου Peyronie. Η αγγειακή ΣΔ δημιουργείται από ανεπαρκή αρτηριακή πα-
ροχή στα σηραγγώδη σώματα του πέους, λόγω οργανικών βλαβών (πχ. στένω-
ση αγγείων, καρδιαγγειακή νόσο, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη κα.).

Το σύστημα ED-1000 βασίζεται στις ιδιότητες που έχουν τα χαμηλής ενέργειας 
κρουστικά κύματα να προκαλούν νεοαγγείωση και παράπλευρη κυκλοφο-
ρία σε ισχαιμικές περιοχές. Η ενέργεια των κρούσεων προκαλεί ενδο- και εξω-
κυτταρικές αντιδράσεις με στόχο τη δημιουργία νέων αγγειακών κλάδων και τε-
λικά τη βελτίωση της στύσης. Η θεραπεία εφαρμόζεται στο ιατρείο, είναι απλή, 
σύντομη (15 λεπτά), ανώδυνη και χωρίς παρενέργειες. Η εφαρμογή γίνεται εξω-
τερικά μέσω μιας ειδικής κεφαλής παραγωγής κρουστικών κυμάτων (ED-1000) 
που, σε επαφή με το σώμα του πέους, διοχετεύει μια σειρά από κρουστικούς 
παλμούς. Η θεραπεία ολοκληρώνεται σε 6 συνεδρίες για μέτριου βαθμού ΣΔ 
και σε 12 συνεδρίες για σοβαρότερου βαθμού ΣΔ., με δύο ή τρεις συνεδρίες 
την εβδομάδα. Στην τελευταία συνεδρία γίνεται εκτίμηση του αποτελέσματος.

Είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. 
Σύμφωνα με έγκριτες επιστημονικές δημοσιεύσεις, oι άνδρες που χρησιμοποί-
ησαν την μέθοδο παρατήρησαν βελτίωση στη στύση τους πάνω από 80%, 
ενώ το 50% των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη δεν χρειαζόταν 
μετά την εφαρμογή της μεθόδου, να χρησιμοποιούν φάρμακα για να πε-
τύχουν στύση ικανή για να έχουν σεξουαλική επαφή. Οι μετρήσεις έδειξαν επί-
σης αύξηση της ροής του αίματος στο πέος κατά 140%.

Οι ολοένα αυξανόμενες μελέτες που ανακοινώνονται κάθε χρόνο σε σε διεθνή 
συνέδρια Ουρολογίας και Σεξουαλικής Ιατρικής αποδεικνύουν ότι ακόμη και σε 
σοβαρότερες περιπτώσεις όπου τα φάρμακα δεν βοηθούν, η θεραπεία κρου-
στικών κυμάτων με το σύστημα ED-1000 μπορεί να αποκαταστήσει τη 

δράση των φαρμάκων σε ποσοστό άνω του 70%. 
Τέλος, καθώς το επιστημονικό ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα έντονο, γίνεται πλέ-

ον λόγος για αλλαγή στάσης στον τρόπο της μέχρι τώρα αντιμετώπισης της ΣΔ 
με την εισαγωγή της νέας θεραπευτικής παραμέτρου των κρουστικών κυμάτων.

Με εγκαταστάσεις σε 35 χώρες, με 400 συστήματα και θεραπεία ΣΔ σε 30.000 
ασθενείς ως τώρα, το ED-1000 αποτελεί το πληρέστερο, και αποτελεσματικότε-
ρο σύστημα κρουστικών κυμάτων παγκοσμίως.

Α π ο  Τ Η Ν  Ε π Ι Σ Τ Η Μ ο Ν Ι Κ Η  Β Ι Β λ Ι ο Θ Η Κ Η  Τ Η Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ  τ η ε R A L I F E

Τα κρουστικά κύματα
στη θεραπεία της Στυτικής Δυσλειτουργίας 

συστημα Medispec ed1000
Η θεραπευτική δράση των κρουστικών κυμάτων είναι γνωστή σε πολλές ιατρικές ειδικότητες.

Τα τελευταία χρόνια έχουν εισέλθει δυναμικά στη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας και άλλων συναφών 
ανδρολογικών προβλημάτων όπως το χρόνιο πυελικό άλγος.

Νέα Ελπίδα για τους Άνδρες 
που πάσχουν από ΣΔ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

• τεκμηριωμένα κλινικά αποτελέσματα
•  πατενταρισμένη και αποκλειστική τεχνολογία
• αποτέλεσμα που διαρκεί
•  βασισμένο στην αγγειογένεση - ενεργοποιεί το φυσικό 

μηχανισμό αποκατάστασης στύσης
•  ανώδυνο, σύντομες θεραπείες χωρίς παρενέργειες

Υψηλης Τεχνολογίας ίαΤρίκα ΜηχανηΜαΤα
νεόφρονος 23, αθήνα, 16121
τηλ. 211 4037313 - Fax. 210 3000744
www.theralife.gr – info@theralife.gr
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Ουρολογικά Συνέδρια
ANDROLOGY UPDATE 2019
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑ
25-27 Ιανουαρίου 2019
Μακεδονία Παλλάς, Θεσσαλονίκη

14η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΟΥΡΟΛΟΓΩΝ
18-22 Φεβρουαρίου 2019, www.huanet.gr

6th MULTIDISCIPLINARY MEETING OF 
PROSTATE CANCER: CONTROVERSIES IN 
THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF 
PROSTATE CANCER
February 21-22, 2019, Bilboa, Spain
 reunionurologiaclinica.com

2nd ESU-ESOU MASTERCLASS ON NON 
MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER
February 21-22, 2019
Prague, Czech Republic
esu-masterclasses.uroweb.org

2nd HUMAN CADAVERIC ADVANCED 
LAPAROSCOPIC 3D UROLOGY 
POSTGRADUATE COURSE
February 21-23, 2019, Lisbon, Portugal
www.nms.unl.pt

HANDS ON WORKSHOP ΣΤΗΝ 
ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑ, ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΑΚΡΑΤΕΙΑ 
ΚΑΙ ΣΕ ΣΤΕΝΩΜΑΤΑ ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΣΕ 
ΠΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
23-24 Φεβρουαρίου 2019
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Ανατομείο
www.huanet.gr

34th ANNUAL EAU CONGRESS 
BARCELONA
15-19 March, 2019
Barcelona, Spain
eaucongress.uroweb.org

3rd SPRING UROLOGICAL SYMPOSIUM 
2019 OF THE CYPRUS UROLOGICAL 
ASSOCIATION
12-14 April, 2019
Limassol, Cyprus
voyagertravel.gr

ANNUAL CONGRESS 
OF THE AMERICAN UROLOGY 
ASSOCIATION
3-7 May, 2019
Chicago, USA
aua2019.org

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
6-9 Ιουνίου 2019
Συνεδριακό Κέντρο Ξενοδοχείου Elite, 
Καλαμάτα, www.huanet.gr

ICS 2019 LEADING CONTINENCE 
RESEARCH AND EDUCATION
3-6 September 2019
Gothenburg, Sweden
www.ics.org/2019

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


