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

Ουρολογική Κλινική «Σισμανόγλειο» Γ.Ν.
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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» 
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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»
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ Β.:  Αναπληρωτής Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν»
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»
ΤΖΕΛΕΠΗΣ Κ.:  Διευθυντής Ουρολόγος - Γεν. Νοσοκ. Σπάρτης
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
www.doctorsmedia.grETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Επικαιρότητα
Επιστημονική Επιμέλεια: 

ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MD, MSc, PhD, FEbU Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Διδάκτωρ 

ΕΚΠΑ, Εξειδικευμένος στη Ρομποτική Ουρολογία

Μετα-ανάλυση προοπτικών μελετών για την 
πολυτροπική θεραπεία του μυοδιηθητικού 

καρκίνου της ουροδόχου κύστεως
INAMOTO T. et al

Η παραπάνω αποτελεί μια μετα-ανάλυση των μέχρι σήμερα δημοσιευ-
μένων δεδομένων που να αφορούν την σύγκριση της ριζικής κυστεκτομής 
με την πολυτροπική θεραπεία (εκτομή, ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία) 
για την θεραπεία του μυοδιηθητικού καρκίνου της ουροδόχου κύστεως. Η 
ανάλυση περιλαμβάνει 22 μελέτες με 3924 ασθενείς. 

Το ποσοστό συνολικής επιβίωσης ανευρέθη στο 23-77% για την πολυ-
τροπική θεραπεία και 13-53% για την ριζική κυστεκτομή. 

Η στατιστική ανάλυση αναδεικνύει ένα στατιστικό πλεονέκτημα της τάξης 
του 3% για την ολική επιβίωση της πολυτροπικής θεραπείας. 

Ένα ακόμα στοιχείο της μελέτης αυτής ήταν το πλεονέκτημα της πολυ-
τροπικής θεραπείας με gemsitabine συγκρινόμενη με την ριζική κυστεκτο-
μή, αλλά όχι με την πολυτροπική θεραπεία με cisplatin. 

Η μετα-ανάλυση, λοιπόν, αυτή υποστηρίζει την πολυτροπική θεραπεία 
για την αντιμετώπιση του μυοδιηθητικού καρκίνου της ουροδόχου κύστε-
ως παρά το γεγονός ότι το συντριπτικό ποσοστό των μελετών που περιλαμ-
βάνει δεν είναι προοπτικές ή τυχαιοποιημένες, άρα και το level of evidence 
είναι μάλλον χαμηλό.

Προγνωστικοί παράγοντες μη ανεύρεσης 
υποτροπής στην επαναλαμβανόμενη TURbT: 

Υπάρχει η δυνατότητα αποφυγής της σε 
επιλεγμένους ασθενείς; 

SORIA F. et al

Στόχος της παραπάνω μελέτης είναι η ανεύρεση προγνωστικών παραγό-
ντων μη ανεύρεσης υποτροπής σε ασθενείς με Τ1G3 καρκίνο της ουροδό-
χου κύστεως, ώστε με την χρήση αυτών να αποτρέπεται η διενέργεια δεύ-
τερης διουρηθρικής εκτομής (Re-TUR). 

Η μελέτη περιλαμβάνει 291 ασθενείς από 4 διαφορετικά κέντρα της 
Ευρώπης που έπασχαν από T1HG (high grade) καρκίνο της ουροδόχου 
κύστεως και οι οποίο υπεβλήθησαν σε διουρηθρική εκτομή. Από αυτούς, 
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στο 70% ανευρεύθη μυϊκός χιτώνας στο αρχικό παρασκεύασμα. 
Στην πολυπαραγοντική στατιστική ανάλυση ανευρέθησαν οι κάτωθι πα-

ράγοντες ως ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες T0 στην επαναληπτική 
εκτομή: η ύπαρξη μυϊκού χιτώνα, η σύγχρονη ανεύρεση καρκινώματος in 
situ και η εκτομή en bloc. Τα παραπάνω μπορεί θεωρητικά να βοηθήσουν 
τον κλινικό ιατρό στην απόφαση αν θα υποβάλλει τον ασθενή του σε δεύ-
τερή εκτομή ή όχι.

Μοριακοί δείκτες (FGFR3 μετάλλαξη, έκφραση 
p53 και Ki-67) και κλινικό αποτέλεσμα της ριζικής 

κυστεκτομής στον καρκίνου της ουροδόχου 
κύστεως: Πολυκεντρική μελέτη

VAN RHIjN b.W.G et al

Η χρήση γονιδιακών μεταλλάξεων στην πρόγνωση του καρκίνου αποτε-
λεί ένα ακόμα βήμα προς το μέλλον. 

Η συγκεκριμένη πολυκεντρική μελέτη ασχολείται με την προγνωστική α-
ξία των μεταλλάξεων του υποδοχέα του αυξητικού παράγοντα ινοδοβλα-
στών 3 (FGFR3), αλλά των γνωστών p53 και Ki-67. 

Οι συγγραφείς συμπεριέλαβαν στην μελέτη 1058 ασθενείς με καρκίνο της 
ουροδόχου κύστεως που δεν είχαν λάβει χημειοθεραπεία στο παρελθόν. 
Από αυτούς, 80 ασθενείς είχαν καρκίνο σταδίου <pT2, 266 σταδίου pT2, 
513 σταδίου pΤ3 και pT4 199. 

Η μετάλλαξη στον FGFR3 σχετίστηκε με μικρότερο στάδιο Τ, με G2, με αρ-
νητικούς λεμφαδένες και παρατεταμένη επιβίωση ελεύθερης νόσου. 

Αντίθετα, μεταλλάξεις στο p53 και στο Ki-67 σχετίστηκαν με μεγαλύτερο 

στάδιο Τ και grade (G3) αλλά όχι με χειρότερη επιβίωση ελεύθερης νόσου. 
Τέλος, προγνωστικοί παράγοντες επιβίωσης ελεύθερης νόσου ανευρέθη-

σαν οι: το στάδιο, η λεμφαγγειακή διήθηση, η διήθηση των λεμφαδένων 
και η μετάλλαξη του FGFR3.

Σύγκριση της αποτελεσματικότητας της ρομποτικής 
και ανοικτής ριζικής κυστεκτομής σε μια σύγχρονη 

κοόρτη ασθενών με καρκίνο της ουροδόχου 
κύστεως   

ZAMbONI S. et al

Μια από τις πλέον διαδεδομένες συγκρίσεις στην παγκόσμια βιβλιογραφία 
είναι αυτή μεταξύ των ρομποτικών και των ανοιχτών επεμβάσεων. 

Η ριζική κυστεκτομή είναι μια επέμβαση που διενεργείται με επιτυχία και 
με τους δύο τρόπους, οπότε η σύγκρισή τους είναι αναπόφευκτη. 

Η παρούσα μελέτη συγκρίνει τις δύο μεθόδους συμπεριλαμβάνοντας πά-
νω από 2700 ασθενείς από 16 κέντρα ανά τον κόσμο. 

Στα αποτελέσματα της σύγκρισης αναφαίνεται μια ευνοϊκότερη τάση για 
την ρομποτική μέθοδο όσον αφορά τον συνολικό αφαιρεθέντα αριθμό λεμ-
φαδένων, την απώλεια αίματος και τον χρόνο νοσηλείας. 

Αντίθετα, δεν ανευρέθησαν διαφορές σχετικά με τον χρόνο χειρουργείου, 
τις άμεσες μετεγχειρητικές επιπλοκές και θνησιμότητα, ενώ η ρομποτική μέ-
θοδος παρουσίασε μεγαλύτερα ποσοστά επανεισαγωγής. 

Σημαντικό, όμως, είναι να τονιστεί ότι οι ασθενείς που υπεβλήθησαν σε 
ρομποτική ριζική κυστεκτομή ήταν νεότεροι με νόσο μικρότερου σταδίου και 
λεμφαδενικών μεταστάσεων. 

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 λαπαρο-
σκοπική ανατομία και επιλεκτικά, μερικές λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Στο σύγγραμμα περιλαμβάνονται και ορισμένοι 
αλγόριθμοι, οι οποίοι αφορούν την αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων κατά το λαπαροσκοπικό χειρουργείο και εί-
ναι απόρροια της εμπειρίας 2000 λαπαροσκοπικών επεμβάσεων του συγγραφέα τα τελευταία 20 χρόνια.

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

ETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

IU
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Νόσος του Parkinson 
& ουρολογικά προβλήματα 
Ε Κ τ ί Μ Η Σ Η  Κ α ί  Σ χ Ε δ ί α Σ Μ ό Σ  θ Ε Ρα π Ε ί α Σ

Παράγοντες κινδύνου
•  Οι άνδρες προσβάλλονται 1,5 φορά περισσό-

τερο από τις γυναίκες
•  Ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 60 χρόνια και η 

μέση διάρκεια της νόσου κυμαίνεται στα 15 χρό-
νια από την διάγνωση αυτής μέχρι τον θάνατο.

•  Η συμπτωματολογία από το κατώτερο ουροποι-
ητικό προσβάλλει το 40% έως 70% των ασθε-
νών δημιουργώντας προβλήματα στην ποιότη-
τα ζωής (Qoh) των ασθενών αυτών.

•  Γενετικά
-  Το 15% των ασθενών έχουν 1ου βαθμού συγ-

γένειας χωρίς να γνωρίζουμε τον τρόπο κλη-
ρονομικότητος.

-  Έχουν περιγραφεί μεταλλάξεις σε 2 γονίδια που 
προκαλούν την νόσο του Parkinson κατά τον 
επικρατούντα χαρακτήρα, εδραζόμενα το μεν 
πρώτο αναβρισκόμενο στο χρωμόσωμα 4q, το 
δε άλλο στο χρωμόσωμα 120q, και τα οποία 
αντιστοίχως είναι το (SNCA) και το (LRRK2).

 
Παθοφυσιολογία της δυσλειτουργίας 
της κύστεως στην Ν.του Parkinson

Η νόσος του Parkinson περιγράφει για πρώτη φο-
ρά το 1817 από τον Άγγλο γιατρό James Parkinson. 

Ως εκφυλιστική διαταραχή του ΚΝΣ, παρουσιάζει 
μια εκλεκτική απώλεια των κυττάρων που χαρακτη-
ρίζονται ως Ντοπαμινεργή, και ευρίσκονται στην μέ-
λαινα ουσία (substantia negra) μέχρι και του κερκο-
φόρου πυρήνος (caudate nucleus) του εγκεφάλου.

Το έλλειμα ντοπαμίνης ανακόπτει τα νευρικά σή-
ματα, με αποτέλεσμα αρχικά την εκδήλωση έντο-
νων κινητικών προβλημάτων. Με την πάροδο του 
χρόνου καταργείται η δράση των βασικών γαγγλί-
ων πάνω στην ούρηση (η οποία είναι ανασταλτι-
κή), λόγω της απώλειας των ντοπαμινεργών κυτ-
τάρων, έτσι ο εξωστήρας γίνεται ασταθής με εκδή-
λωση εντόνου συχνουρίας και επικτακτικής ουρή-
σεως μέχρι ακράτειας και λόγω της προκαλούμε-
νης βραδυκινησίας καθυστέρηση στην χαλάρωση 
του γραμμωτού σφιγκτήρος με αποτέλεσμα και ε-
πίσχεση των ούρων.

Η εκδήλωση των συμπτωμάτων από το ουρο-
ποιητικό ακολουθεί συνήθως 4 με 6 χρόνια μετά 
την εκδήλωση της νόσου. Πολλοί ερευνητές πι-
στεύουν ότι η νευρογενής δυσλειτουργία του ου-
ροποιητικού περισσότερο σχετίζεται με την ηλικία, 
παρά με αυτήν καθ’ αυτήν την νόσο. Η νυκτουρία 
είναι το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα από το ο-
ποίο υποφέρει το 60% των ασθενών, ακολουθού-

μενο από «επιτακτικότητα 33-54%». Ακράτεια α-
ναφέρεται σε ποσοστό 26% των ανδρών και 28% 
των γυναικών (Storago Symptoms). Σπανιότερα εί-
ναι τα συμπτώματα δυσουρίας, μικρής ακτίνας των 
ούρων (voiding symptoms).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Ιστορικό

Συνήθως, η διάγνωση έχει γίνει από νευρολό-
γους ή παθολόγους δεν είναι όμως σπάνιο η υ-
πόνοια να τίθεται από ουρολόγους λόγω των κυ-
στικών ενοχλημάτων και να ακολουθεί διάγνωση 
της Parkinson. Έδώ πρέπει να τονιστεί η πιθανό-
τητα συνυπαρχουσών παθολογικών καταστάσεων 
όπως: Υπερτροφίας προστάτη, άνοιας, κατάθλι-
ψης, διαταραχών ύπνου, στυτικής δυσλειτουργίας.

Φυσική εξέταση
•  Αυτή περιλαμβάνει: την παρουσία των συμπτω-

μάτων τρόμου των άκρων, δυσκαμψίας και βρα-
δυκινησίας 

•  Οι εκφράσεις του προσώπου δείχνουν την εντύ-
πωση ακίνητου με καθυστερημένη ομιλία

•  Απώλεια των αντανακλαστικών του πυελικού εδά-
φους τόσο των κινητικών όσο και των αισθητικών.

ANΤΩΝΙΟΥ ΝIKOΣ
τ. Διευθυντής - Συντονιστής Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν.Μ «Αμαλία Φλέμινγκ»

•  Η Νόσος του Parkinson και ο άτυ-
πος Παρκινσονισμός αποτελούν μια 
από τις συχνότερες νευροεκφυλιστι-
κές νόσους καταλαμβάνοντας την δεύ-
τερη θέση από πλευράς συχνότητος. 
Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 1,2 εκα-
τομμύρια στην Ευρώπη και 6,3 εκατομ-
μύρια στον κόσμο πάσχουν από την νό-
σο του Parkinson. Στην Ελλάδα, ο α-
ριθμός των ασθενών φθάνει περίπου 
στους 20.000

•  Τρία είναι τα κύρια συμπτώματα που χα-
ρακτηρίζουν την Νόσο του Parkinson: 
Τρόμος των άκρων, δυσκαμψία και βρα-
δυκινησία, που συνήθως συνοδεύονται 
από αστάθεια και βάδιση.

•  Η δυσλειτουργία του αυτόνομου νευ-
ρικού συστήματος εκδηλώνεται με ε-
πιτακτική ούρηση (Urgency), μεγάλη 
συχνουρία, δυσκοιλιότητα, ορθοστα-
τική υπόταση και όχι συχνά επίσχεση 
των ούρων.

• Επίπτωση
•  Η Νόσος του Parkinson εκδηλώνεται 

συνήθως κατά την πρόοδο της ηλικίας 
με 17,4 περιπτώσεις ανά 100.000 στις 
ηλικίες 50-59 και σε 93,1 ανά 100.000 
στις ηλικίες μεταξύ 70-79 ετών
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Διανωστικά tests
Εργαστηριακά

•  Δεν δείχνουν κάτι, εφόσον η διάγνωση είναι 
κλινική

•  Ουρολογική εκτίμηση με υπέρηχο-δακτυλική 
εξέταση-εκτίμηση prolapse στις γυναίκες
Απεικονιστικά 

•  MRI εγκεφάλου (ένδειξη που τίθεται υπό των 
νευρολόγων)
Επιπρόσθετα διαγνωστικά tests
Ημερολόγια λειτουργίας ουροδόχου κύστεως 

δίδουν χρήσιμες πληροφορίες για την πρόσλη-
ψη υγρών, συχνότητα ουρήσεων, ποσού των ού-
ρων, απώλειας των ούρων (συνήθως ημερολό-
για 3 ημερών αρκούν).

Επίσης, η χρησιμοποίηση 24ωρου pad-test, για 
την εκτίμηση της απώλειας των ούρων.

Uroflow υπόλλειμα ούρων και 
υπερηχογραφία

Το Uroflow είναι μια καλή μέθοδος για την μέ-
τρηση της ταχύτητας των ούρων, όπου καταγρά-
φονται οι παράμετροι, ποσού των ούρων, μέσης 
και μεγίστης ταχύτητας ούρησης. Το Uroflow με 
την μέτρηση υπολλείματος των ούρων αποτελούν 
μια σπουδαία παράμετρο εκτιμήσεως της νευρο-
γενούς δυσλειτουργίας της κύστεως.

Το υπέρηχο θα μας βοηθήσει στην εκτίμηση πα-
ρουσίας ανατομικών ανωμαλιών ή άλλων παθο-
λογικών καταστάσεων.

Ουροδυναμική και κυστεοσκόπηση
Η ουροδυναμική μελέτη μπορεί να δώσει την 

πιο ακριβή εκτίμηση της υποκείμενης δυσλει-
τουργίας του κατωτέρου ουροποιητικού, στους 
ασθενείς με νόσου του Parkinson όπως για την 
αισθητικότητας της κύστεως, την συσταλτικότητα 
(compliance), την παρουσία υπερδραστηριότη-
τος (overactivity). Η video-ουροδυναμική επιτρέ-
πει την εκτίμηση του σημείου απόφραξης (αυχέ-
νας, προστάτης, σφιγκτήρ).

Η Αμερικαν ική Ουρολογ ική Ετα ιρε ία 
Ουροδυναμικής ως guidelines προτείνει: Την ε-
κτίμηση περιοδικώς του υπολλείματος ούρων ως 
Standard σε ασθενείς με νευρογενή δυσλειτουρ-
γία της κύστεως ανεξαρτήτως συμπτωματολογίας 
και την Ουροδυναμική μελέτη σε ασθενείς που 
δεν δείχνουν συμπτωματική βελτίωση με αρχική 
θεραπεία ή σε ασθενείς με σοβαρά προβλήματα 
κενώσεως της ουροδόχου κύστεως.

Η Κυστεοσκόπηση είναι χρήσιμη για τον απο-
κλεισμό άλλων παθολογικών καταστάσεων, πρέ-
πει όμως να τονισθεί ο κίνδυνος ουρολοιμώξεων, 
δυσουρίας έντονης, αιματουρίας ακόμη και οξείας 
επισχέσεως. Δια τούτο συνιστάται η υπό των ου-
ρολόγων ενημέρωση των ασθενών.

Διαφορική Διάγνωση
Αυτή περιλαμβάνει τον αποκλεισμό άλλων πα-

θολογικών καταστάσεων με συμπτωματολογία 
LUTS για τον σωστό σχεδιασμό της θεραπείας .

Άλλωστε είναι γνωστή η υψηλή συχνότητα LUTS 
στον γηράσκοντα, ιδιαίτερα πληθυσμό.

Έτσι η Δ.Δ μπορεί να περιλαμβάνει:
•  Ηλικιωμένες γυναίκες με ακράτεια των ούρων οι 

οποίες δεν παρουσιάζουν νευροεκφυλιστική νό-
σο. Άλλωστε υπερλειτουργική κύστη (overactive 
bladder) μπορεί να προέλθει από ισχαιμικό ε-
πεισόδιο.

•  Αιτίες με διαταραχές ατελούς κενώσεως της ου-
ροδόχου κύστεως όπως σε περίπτωση BPH. Η 

κλινική εκτίμηση και ένα καλό ιστορικό, βοη-
θούν προς την σωστή διάγνωση.

•  Τέλος, την διαφορική διάγνωση της Ν. του 
Parkinson από την Πολλαπλή Συστηματική 
Ατροφία (Multiple System Atrophy) και τού-
το διότι η αντιμετώπιση τους είναι διαφορετική. 
Λαμβάνονται υποψη ότι στην MSA υπάρχει πολ-
λαπλή βλάβη των νευρικών συστημάτων, με δι-
αφορετική συμπτωματολογία και διαφοροποίη-
ση των ουροδυναμικών ευρημάτων.

Θεραπεία
Γενικά μέτρα

Η νόσος του Parkinson είναι μια νόσος προο-
δευτικά νευροεκφυλιστική παρά την χορήγηση ει-
δικής θεραπείας
•  Το Levodopa αποτελεί την βάση της θεραπείας 

και το gold Standard πάνω στο οποίο συγκρί-
νονται όλες οι άλλες θεραπείες.
Στις ΗΠΑ γίνεται συνδυασμός με τον αναστολέα 

της decarboxylase Carbidopa (Sinemet)
•  Φαρμακευτική θεραπεία των ουρολογικών προ-

βλημάτων των ασθενών με Parkinson
• Oxybutinim 5mg PO TIP
• Tolterodine 4mg PO daily
• Solifenacin, darifenacin, trospinum
• Mirabegron

Πρόκειται για ένα εκλεκτικό bota-3 αδρενεργικό 
αγωνιστή που έχει πρόσφατα εκτεταμένα ερευνη-
θεί. Ίσως αποτελεί ένα χρήσιμο εναλλακτικό φάρ-
μακο αντί των αντιχολινεργικών, λαμβανόμενων 
υπόψη των παρενεργειών αυτών.

Alpha Blockers
Φαίνεται να είναι χρήσιμα εφόσον ελαττώνουν 

την ουρηθρική αντίσταση και έχουν χρησιμοποι-
ηθεί για την βελτίωση των ουρολογικών προβλη-
μάτων του Parkinson. Χρειάζεται, όμως, προσοχή 
η συνταγογράφηση των λόγω προκλήσεως ορθο-
στατικής υποτάσεως.

Botalimum Toxin Ενδοκυστική έγχυση
Υπάρχουν περιορισμένες αναφορές στην χρησι-

μοποίηση του botulimum-Toxin για την θεραπεία 
των ουρολογικών προβλημάτων στην Parkinson.

Οι Giannantoni και συνεργάτες (2009) ανέφε-
ραν ότι η χορήγηση 2000 αυτής της τορίνης στον 
εξωστήρα υπό μορφή ενέσεων είναι μία ασφα-
λής και δραστική θεραπεία για την υπερδραστη-
ριότητα του εξωστήρα με βελτίωση της συχνότη-
τας των ουρήσεων.

Η μεγαλύτερη όμως αναφορά από πλευράς α-
σθενών αναφέρεται το 2014 υπό τον Anderson α-
φορούσε 20 ασθενείς με νόσο του Parkinson, ό-
που παρατηρήθηκε βελτίωση των ασθενών από 
πλευράς κυστικών ενοχλημάτων και ειδικά υπο-
λείμματος των ούρων και μειώσεις της ακράτειας 
στο 50% αυτών.
•  Νευροδιέγερση για την υπερδραστηριότητα του 

εξωστήρα στην νόσο του Parkinson.
•  Αν και η ηλεκτρική νευροδιέγερση αποτε-

λεί σήμερον μια τεχνολογία που χρησιμοποι-
είται σε πολλά κέντρα, δεν έχει μελετηθεί ε-
παρκώς για την νευρογενή δυσλειτουργία της  
κύστεως στην Parkinson και δια τούτο η FDA 
δεν έχει ξεκαθαρίσει την εφαρμογή της τεχνο-
λογίας αυτής στους ασθενείς της Parkinson.  
Ίσως το ερέθισμα αυτό, μελλοντικά να αποτελέ-
σει το έναυσμα για μια καλά σχεδιασμένη πο-
λυκεντρική μελέτη με νευροδιεγέρση στους α-
σθενείς αυτούς.

Συμπερασματικά
Το πρόβλημα της δυσλειτουργίας του κατώτε-

ρου ουροποιητικού στους ασθενείς με νόσο του 
Parkinson έχει σπουδαία σημασία και ενδιαφέρον 
για την αντιμετώπιση του, λόγω της σοβαρής δι-
αταραχής που προκαλεί στην Ποιότητα Ζωής των 
ασθενών αυτών.

Ιδιαίτερης σημασίας για τον ουρολόγο, αποτελεί 
η διαγνωστική προσπάθεια που πρέπει να επιτε-
λείται και αφορά τον διαχωρισμό της συμπτωμα-
τολογίας του κατώτερου ουροποιητικού από την 
διαταραχή στο ΚΝΣ από αυτήν των LUTS που α-
φορά άλλη παθολογία. 

Κλειδί της διάγνωσης αποτελεί η ουροδυναμι-
κή μελέτη που θα βοηθήσει στον αποκλεισμό α-
πόφραξης της ουροδόχου κύστεως, όπως σε υ-
περτροφία προστάτη, αλλά και στον σχεδιασμό 
της κατάλληλης θεραπείας. 

Η διουρηθρική Προστατεκτομή (TURP) επί συ-
νυπάρχουσες BPH δεν αναγνωρίζεται πλέον ως 
αντένδειξη χειρουργική. Τα αντιχολινεργικά μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν επί υπερλειτουργικής 
κύστεως (OAB) παρότι πολλές φορές χειροτερεύ-
ουν την συμπτωματολογία. 

Τώρα τελευταία, φαίνεται ότι οι beta-3 αδρε-
νεργείς αγωνιστές έχουν σημαντικό ρόλο χωρίς 
τις παρενέργειες των παλαιοτέρων αντιχολινεργι-
κών (Mirabegron). ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Από τον Sakakibara R et-al. A guidelive for the 
management of bladder dysfunction in Parkinson’s 

Disease Neurourol Urod. 2016;35; 551-63

Θεραπεία και συστάσεις για ασθενείς 
με νόσο του Parkinson

Εκπαίδευση της κύστεως 1

Αντιχολινεργικά 2

Botulinum toxin 2

Χειρουργική εξέταση 2

Το Botulinum Toxin μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε περιπτώσεις ακράτειας των ούρων με τον κίν-
δυνο βέβαια διαταραχής της αποχετεύσεως της 
ουροδόχου κύστεως. 

Τέλος, συνιστάται και πρέπει να τονισθεί η άψο-
γη συνεργασία του νευρολόγου με τον ουρολό-
γο για να βελτιωθεί όσο γίνεται η ποιότητα ζωής 
των ασθενών με νόσο του Parkinson.

Βιβλιογραφία
1.  Winge K. Lower urinary tract dysfunction in 

patients with Parkinsonism and other neu-
rodegenerative diseases clin. Neurol 2015, 
130,335-56

2.  National Collaborating Center for chronic con-
ditions: Parkinsons disease: national clinical 
guidelines for diagnosis and management in 
privary and secondary care. London Royal coll 
of Physicians, 2006, p.121-4

3.  Roth B, studer UE, Fowler c.j Benign prastatic 
obstruction and Parkinson’s disease. Should 
TURP be avoided? J. Urol, 2009;181;2209-13

4.  Murchison AG, Fletcher C, Cheeran B. Recurrence 
of dyskinesia as a side-effect of mirabegron in 
a patient with Parkinson’s disease Parkinsonian 
disorders 2016;27, 107-8

5.  Peter-Lioret Setal: emerging drugs for auto-
nomic dystunction in Parkinson’s disease. Expert 
opinion Emerg.Drugs, 2013; 18;39-53 IU
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Περιορισμένη έναντι εκτενούς 
λεμφαδενεκτομής σε ασθενείς 
με καρκίνου της ουροδόχου 

κύστεως: Προοπτική 
τυχαιοποιημένη μελέτη
jURGEN E. GScHWEND  et al

Eur Urol. 2019 Apr;75(4):604-611

Λεμφαδενικές μεταστάσεις σε ασθενής που υπο-
βάλλονται σε ριζική κυστεκτομή ανευρίσκονται σε 
ένα ποσοστό που προσεγγίζει το 25%. Η ύπαρξη 
λεμφαδενικής διήθησης οδηγεί τον ασθενή σε ε-
πικουρική χημειοθεραπεία και αποτελεί σημαντι-
κό προγνωστικό παράγοντα της νόσου. Παρότι η 
διαγνωστική σημασία της λεμφαδενεκτομής κατά 
την διάρκεια της ριζικής κυστεκτομής είναι αποδε-
δειγμένη, τόσο η θεραπευτική όσο και η έκταση 
της αποτελούν σημεία διχογνωμίας στην βιβλιο-
γραφία. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια προο-
πτική τυχαιοποιημένη μελέτη που συγκρίνει τα α-
ποτελέσματα ασθενών που υπεβλήθησαν σε πε-
ριορισμένη έναντι αυτών που υπεβλήθησαν σε ε-
κτεταμένη λεμφαδενεκτομή. 

Ως περιορισμένη καθορίστηκε η λεμφαδενεκτο-
μή η οποία περιλαμβάνει τους θυροειδείς και τους 
έξω και έσω λαγόνιους, ενώ ως εκτεταμένη ορίστη-

κε η προηγούμενη προσθέτοντας τους εν τω βάθει 
θυροειδείς, προϊερούς, κοινούς λαγόνιους, παρά 
την κάτω κοίλη φλέβα, τους λεμφαδένες ανάμεσα 
στην κάτω κοίλη φλέβα και στην αορτή, και τους 
παραορτικούς μέχρι την κάτω μεσεντέριο αρτηρία. 
Η συγγραφείς χώρισαν τους ασθενείς στις δύο ο-
μάδες (τυχαιοποιημένα), η ομάδα Α με 203 οι ο-
ποίοι και υπεβλήθησαν σε περιορισμένη λεμφα-
δενεκτομή και η ομάδα Β με 198 που υπεβλήθη-
σαν σε εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό. Από 
αυτούς τους ασθενείς το 25% ανευρέθηκαν με θε-
τικούς λεμφαδένες ενώ ο μέσος αριθμός λεμφα-
δένων στην πρώτη ομάδα ήταν 19 και στην δεύ-
τερη 31. Ο μέσος χρόνος επιβίωσης ελεύθερος υ-
ποτροπής ήταν 42 μήνες, ενώ 31% των ασθενών 
στην ομάδα Α και 26% στην ομάδα Β παρουσία-
σαν τελικά υποτροπή. Συνολικά 25% των ασθενών 
στην ομάδα Α και 18% στην ομάδα Β τελικά απε-
βίωσαν από την νόσο τους.  Η στατιστική ανάλυση 
της ομάδας Β σε σχέση με την ομάδα Α δεν κατά-
φερε να αποδείξει κανένα στατιστικά σημαντικό α-
ποτέλεσμα όσο αν αφορά την 5ετή επιβίωση ελεύ-
θερης νόσου, την επιβίωση σχετιζόμενη με την νό-
σο και την συνολική επιβίωση, παρότι όλα τα πα-
ραπάνω ευνοούσαν τον εκτεταμένο λεμφαδενικό 
καθαρισμό. Τέλος, σημαντικό είναι να τονιστεί ότι 
οι ασθενείς που θεωρητικά ο περιορισμένος λεμ-
φαδενικός καθαρισμός δεν θα τους αφαιρούσε ό-

λους τους διηθημένο λεμφαδένες ήταν μόνο 11%.  
Η παρούσα μελέτη συνιστά την πρώτη τυχαιο-

ποιημένη σταδίου 3 μελέτη η οποία πραγματεύ-
εται την πραγματική αξία του εκτεταμένου λεμ-
φαδενικού καθαρισμού. Παρότι τα μέχρι σήμε-
ρα δεδομένα από τις αναδρομικές μελέτες ανα-
δεικνύουν ένα πλεονέκτημα στην 5ετή χωρίς υ-
ποτροπή επιβίωση υπέρ του εκτεταμένου λεμφα-
δενικού καθαρισμού, κάτι τέτοιο δεν αποδεικνύ-
εται στην παρούσα μελέτη. Βέβαια ρόλο σε αυτό 
μπορεί να διαδραματίζει και ο σχετικά μεγάλος α-
ριθμός λεμφαδένων ακόμα και στην περιορισμένη 
λεμφαδενεκτομή αλλά και το γεγονός ότι συμπε-
ριελήφθησαν στην μελέτη και ασθενείς με T1G3. 
Παρότι δεν ήταν στατιστικά σημαντικές, διαφορές 
μεταξύ των ομάδων υπήρχαν και υποδεικνύουν 
και το πιθανό θεραπευτικό όφελος της εκτεταμέ-
νης λεμφαδενεκτομής. 

Η μελέτη λοιπόν παρά τους περιορισμούς της 
(συμμετοχή T1G3, μη αυστηρή τήρηση του πρω-
τοκόλλου, σχετικά μεγάλος αριθμός λεμφαδένων, 
εξαίρεση ασθενών που υπεβλήθησαν σε νεοεπι-
κουρική χημειοθεραπεία και προαιρετική χορήγη-
ση επικουρικής θεραπείας) αποδεικνύει την ισχυ-
ρό ρόλο του εκτεταμένου λεμφαδενικού καθαρι-
σμού ως διαγνωστικό εργαλείο, αλλά αποτυγχά-
νει να αποδείξει θεραπευτικό πλεονέκτημα έναντι 
εκτεταμένου λεμφαδενικού καθαρισμού.  

Επιλεγμένη Αρθρογραφία
ME ΣχόΛίαΣMO

Επιστημονική Επιμέλεια: 
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

MD, MSc, PhD, FEbU Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Εξειδικευμένος στη Ρομποτική Ουρολογία
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Υπερλειτουργική κύστη 
στους άνδρες: 

θΕΡαπΕύΕταί ΜΕτα τΗΝ πΡόΣτατΕΚτόΜΗ;
ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Επιμελητής Α’, FEbU, Ουρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
• Πολυκεντρικά ερευνητικά πρωτόκολλα
• Τιμητική αμοιβή για ομιλίες
• Κάλυψη συνεδριακών συμμετοχών

- Astellas Pharma, Inc. 
- Pierre Fabre medicament
- Μαυρογένης Ελλάς
- Ferring Φαρμακευτικά

ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΥΣΤΗ (ΟΑΒ)
ΟΡΙΣΜΟΣ
•  Χαρακτηρίζεται από επιτακτικότητα, με ή χωρίς 

επιτακτική ακράτεια, συνήθως συνοδεύεται με 
αυξημένη ημερήσια συχνουρία και νυκτουρία
-  Απουσία λοίμωξης ή άλλης προφανούς πα-

θολογίας
Abrams P, Neurourol Urodyn 2002;21(2):167-78.

Abrams P, Neurourol Urodyn 2009;28(4):2
•  Κλινική κατάσταση που καθορίζεται από την συ-

μπτωματολογία

ΕΠΙΠΤΩΣΗ

•  Κατανομή ΣΚΟ στους άνδρες

•  Κατανομή ΣΚΟ στους άνδρες με ΟΑΒ

ΕΝΔΕΙξΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ
•  ΣΚΟ που πιθανολογούν ΒΟΟ 38% με 59%
• Επίσχεση 31% to 55%
• Χρόνιες επιπλοκές 27%

Nadu A, Int Urol Nephrol 2004, 36:47–50
• Επιδείνωση IPSS 98%
• Επιπλοκές BPH 90%
• Ελεύθερη ροή65%
• PVR 50%
• Vπροστάτη 40%
• Ουροδυναμικός έλεγχος 20%

Tubaro A, Eur Urol 1999, 36(Suppl 3):28–32

ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ στους 
ασθενείς με υπερλειτουργική κύστη
•  Η προστατεκτομή προκαλεί υποστροφή της DO 

και της ΟΑΒ συμπτωματολογίας στο 41% - 69%
• Παρακολούθηση έως 6 μήνες

Abrams PH, J Urol 1979, 121:640–642
de Nunzio C, J Urol 2003, 169:535–539.

Van Venrooij GE, J Urol 2002, 168:605–609.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Η προστατεκτομή προκαλεί απονεύρω-
ση του αυχένα και μειώνει την DO
•  Έγχυση λιδοκαΐνης 6 κ.εκ. 1% διαπερινεϊκα σε 

κάθε λοβό του προστάτη σε ασθενείς με DO σε 
όγκους <100ml
-  10/11 ασθενείς (91%) δεν εμφάνισαν DO στην 

κυστεομανομετρία
Chalfin SA, J Urol 1982, 127:938–942.

• CLasP study
•  Αν και το side firing neodymium:YAG probe 

δεν μειώνει το υποκυστικό κώλυμα τόσο απο-
τελεσματικά όσο η TURP ήταν εξίσου αποτελε-
σματική στην μείωση της προεγχειρητικής ΟΑΒ 
και της DO

Donovan JL, J Urol 2000, 164:65–70.

ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
•  Obstruction 38%
• Impaired contractility 25%
• Intrinsic sphincter deficiency 8%.
• DO in 50-76%
• Σε ασθενείς χωρίς νευρολογικά προβλήματα 50%.
• Σε ασθενείς με νευρολογικά προβλήματα 76%.

Seaman RK, Jacobs BZ, Blaivas, Kaplan SA. J Urol, 
1994 Sep;152(3):935-7.

• Detrusor overactivity 54%
• Obstruction 16%
• Sphincteric insufficiency 8%
• Detrusor underactivity 4%
• Sensory urgency 4%

Nitti et Kim: J Urol 1997 Feb;157(2):600-3.

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ για 
βελτίωση συμπτωματολογίας μετά TURP

ΔιημεριΔα 
με θεμα
Συμπτώματα 
κατώτερου 
ουροποιητικού 

LUTS
29 | 30 
ιουνιου 2018

Συχνουρία

Επιτακτικότητα

Νυκτουρία

ΟΑΒ
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•  298 ασθενείς
• BPO (BOOI ≥40)
• Διάμεση ηλικία 69.9 ± 7.1
• Παρακολούθηση 15.8 ± 2.2 μηνών
•  Είχαν ≥50% των ουρήσεων έπιξη, συχνουρία 

ή νυκτουρία
•  Αξιολόγηση έγινε μετά από περίοδο έκπλυσης 

των αντιμουσκαρινικών τουλάχιστον 2 εβδομάδων
Neurourology and Urodynamics 28:197–201 (2009)

Βελτίωση ≥50%:
• Επιτακτικότητα 81.8% (108/132)
• Συχνουρία 72.9% (124/170)
• Νυκτουρία 48.6% (84/173)
• Δυσκολία στην Έναρξη 90.3% 
• Διακοπτόμενη ούρηση 92.6%
• Αδύναμη ροή 85.4%
Seki et al, Neurourol and Urodyn 28:197–201 (2009)

TURPTURP

Seki et al, Neurourol and Urodyn 28:197–201 (2009)

•  OABSS >50% βελτίωση
- non-DO (91.8%) vs DO (79.1%)
- non-TDO (90.9%) vs TDO (66.7%) p<0.05

• OAB wet 
-  7/27 (25.9%) με DO vs 5/61(8.2%) χωρίς DO 

p=0.025
•  6/14 (42.9%) με TDO και 1/13 (7.7%) με PDO p=0.037

Zhao YR, Int J Urol 2014; 13: 1035

•  Ο μόνος αρνητικός προγνωστικός παράγοντας 
ήταν η TDO

Zhao YR, Int J Urol 2014; 13: 1035

ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕξΩΣΤΗΡΑΣ & ΟΑΒ
•  Υπάρχει στο 45% - 50% των ανδρών με ΒΟΟ

Knutson T, Neurourol Urodyn 2001; 20: 237. Fusco F, 
J Urol 2001; 166: 910. Lee JY, BJU Int 2004; 94: 817

•  Επίμονος υπερλειτουργικός εξωστήρας μετά από 
προστατεκτομή (TURP) ευθύνεται για το ~30% 
των «αποτυχιών» μετά την επέμβαση

Housami F., Abrams P: Curr Urol Rep., 2008, 
Jul;9(4):284-90.

Συμπτώματα κατώτερου ουροποιητικού LUTS
29 | 30 ιουνιου 2018

• Καμία OABSS στατιστική διαφορά μεταξύ non-DO & DO ασθενών
• Καμία OABSS στατιστική διαφορά μεταξύ non-DO & PDO ασθενών
• ΟΑΒSS στατιστική διαφορά μεταξύ TDO &  non-TDO – PDO ασθενών μετά TURP

Zhao YR, Int J Urol 2014; 13: 1035

• Μετά την TURP 13.6% (12/88) παρέμειναν OAB wet
• Βελτίωση της συμπτωματολογίας σε όλους τους ασθενείς 87.5%
• Ασθενείς που να συνέχιζαν να έχουν ΟΑΒ dry είχαν σημαντική βελτίωση συμπτωμάτων

Zhao YR, Int J Urol 2014; 13: 1035

GER E. P. M. VAN VENROOIJ et al, JOUR OF UROL, Vol. 168, 605–609, August 2002

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ για βελτίωση συμπτωματολογίας μετά TURP

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΡΑΤΕΙΑ (OAb WET) ΚΑΙ ΒΟΟ;;;;

Η ΥΠΑΡξΗ ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕξΩΣΤΗΡΑ (DO) ΜΕΙΩΝΕΙ 
ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

• Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των παραμέτρων
Zhao YR, Int J Urol 2014; 13: 1035
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ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕψΟΥΜΕ 
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΣΤΡΕψΕΙ Η DO;

Antunes et al, Jour Of UrolVol. 193, 2028-2032, 
June 2015

•  Ταξινόμηση ασθενών ανάλογα με εμφάνιση της 
DO στην κυστεομανομετρία

Kageyama S, Neurourol Urodyn 2000;19: 233.

•  Ασθενείς με σποραδικές DO και τελική DO δεν 
βελτιώθηκαν 

• Ασθενείς με DO >160ml είχαν 100% βελτίωση
• Ασθενείς με DO <160ml είχαν 50% βελτίωση

Kageyama S, Neurourol Urodyn 2000;19: 233.

•  Μελέτη με SPECT: όλοι οι ασθενείς με επίμονο 
DO είχαν αλλοιώσεις

Kageyama S, Neurourol Urodyn 2000;19: 233.

•  50 άνδρες, όλοι με DO
•  70% παρουσίασαν φυσιολογικό εξωστήρα 1 έ-

τος μετά
•  30% με DO, όλοι είχαν δείκτες αυξημένης αρ-

τηριακής αντίστασης (vascular resistive index 
(RI)) ~ αυξημένη αρτηριακή αντίσταση ~ υ-
ποξεία
Mitterberger et al, BJU INTER 2007, 99, 831 - 835

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ DO ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΒΟΟ

Tanaka Y, Int. J. Urol. 2006; 13: 1398–404.

Ομάδα 2 DO χωρίς ΒΟΟ, Ομάδα 2 DO με ΒΟΟ
Machino R, Neurourol. Urodyn. 2002; 21: 444–9..

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΜΟΥΣΚΑΡΙΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑ 
TURP
•  2,224 λάμβαναν 6 μήνες πριν την TURP αντι-

μουσκαρινικά
• 519 patients (23.3%) οξεία επίσχεση

OAb-WET ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΡΕΦΕΙ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ TURP 

BJU Int 2015; 116, Supplement 3, 61–65

BJU Int 2015; 116, Supplement 3, 61–65

ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ ΑΣΚΟ (MLUTS)- 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΙΑ ΑΥΤΟ…..

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
•  Η προστατεκτομή σε ασθενείς με ΟΑΒ βελτιώ-

νει τη συμπτωματολογία κυρίως την επιτακτικό-
τητα και τη συχνουρία και λιγότερο τη νυκτουρία

•  14% των ασθενών συνεχίζουν να έχουν επιτα-
κτική ακράτεια

•  Η βελτίωση της συμπτωματολογίας αφορά την 
πλειοψηφία των ασθενών 

•  66% με TDO έως 93% χωρίς DO
•  Κύριος παράγοντας αποτυχίας είναι η DO
•  Σε ασθενείς με ΟΑΒ και πρόθεση για προστατε-

κτομή ίσως είναι καλύτερα να γίνεται ουροδυ-
ναμικός έλεγχος

•  Δεν υπάρχουν καλά τεκμηριωμένα δεδομένα 
για προγνωστικούς παράγοντες αποτυχίας

•  Μεγαλύτερη πιθανότητα αποτυχίας έχουν οι 
ασθενείς που εμφανίζουν:
TDO - DO σε χαμηλούς όγκους - Υψηλές εξω-
στηριακές πιέσεις >85 cmH2O - Ασθενείς που 
δεν έχουν υποκυστικό κώλυμα 

• Νευρολογική εκτίμηση;;;;;;

Το σπουδαιότερο είναι η σωστή ενημέρωση 
του ασθενή
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Yπολειτουργικός εξωστήρας:
πότΕ χΕίΡόύΡγόύΜΕ τό αδΕΝΩΜα;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
MD, PhD, FEbUΣ, Eπιμελητής Α’ Ουρολογικής Κλινικής ΓΝΑ ‘‘Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ’’

EΙΣΑΓΩΓΗ 

•  Ουροδυναμική μελέτη πίεσης-ροής /‘‘Pattern’’ 
ούρησης
-  Xαμηλή πίεση εξωστήρα + Υψηλή ροή (Φυ-

σιολογικό)
-  Υψηλή πίεση εξωστήρα + Χαμηλή ροή (Α-

πόφραξη)
-  Χαμηλή πίεση εξωστήρα + Χαμηλή ροή (Υ-

πολειτουργικός εξωστήρας)
Nitti VW, Rev Urol 2005;7:S14

ΟΡΙΣΜΟΙ
•  Detrusor Underactivity: ‘‘Detrusor contraction 

of reduced strength and/or duration, resulting 
in prolonged bladder emptying and/or failure 
to achieve complete bladder emptying within 
a normal time span’’

Osman NI, Eur Urol 2014;65:389

ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΥΣΤΗ
•  UAB: ‘‘Α symptom complex suggestive of detru-

sor underactivity and is usually characterised 
by prolonged urination time with or without 
sensation of incomplete bladder emptying, 
usually with hesitancy, reduced sensation on 
filing, and a slow stream’’

Απουσία 
‘‘key’’ 

symptom

Παρατεταμένη 
ούρηση

Αίσθημα 
ατελούς 

κενώσεως

ΔιστακτικότηταΜειωμένη 
αισθητικότητα

Χαμηλή 
ροή

Chapple CR, Eur Urol 2015;68:351
Smith PP, Neurourol Neurodyn 2016;35:312

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΕΝΝΟΙΕΣ 
•  UAB  To σύμπτωμα της DU
•  DU  H ουροδυναμική εκδήλωση της ‘‘Impaired 

Contractility’’
• IC  Δυσλειτουργία σε ιστικό επίπεδο

Smith PP, Neurourol Neurodyn 2016;35:312

AΙΤΙΑ UAb 
 Parkinson
 Πολλαπλή συστηματική 
ατροφία
MS, Kακώσεις ΝΜ





Neurogenic

Myogenic

 Περιφερική νευροπάθεια
 Density των θετικών στην 
ακετυλοχονιστεράση νεύρων

 Ηλικία, ΣΔ
 Μuscle/collagen ratio
 M3 Density
 Ca, K channels

 απάντηση από τα ανώτερα κέντρα 
(ηλικία)
 Αδ, C ίνες (ΣΔ)
 Δυσλειτουργία ουροθηλίου/ 
απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών

Αizawa N & Igawa Y Investig Clin Urol 
2017;58(Suppl):S82

ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕξΩΣΤΗΡΑΣ  
•  UD σε  με LUTS  40% (48% σε > 70 χρ.)
• UD σε  με LUTS  13% (45% σε > 70 χρ.)
• UD: Ασαφή τα ουροδυναμικά ευρήματα

Jeong SJ, J Urol 2012;53:342, Uren AD & Drake MJ, 
Investig Clin Urol 2017;58 (Suppl): S61

bcI, bOOI  

 BCI: PdetQmax + 5QQmax  BOOI: PdetQmax - 2QQmax 

 BCI: PdetQmax + 5QQmax  BOOI: PdetQmax - 2QQmax 

 BCI: PdetQmax + 5QQmax  BOOI: PdetQmax - 2QQmax 

Abrams P, BJU Int 1999;84:14

ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕξΩΣΤΗΡΑΣ   
•  Pdet: 35
• Qmax: 9
• BCI: 80

Rectal P

Bladder P

Flow

Detrusor P

Uren AD & Drake MJ, Investig Clin Urol 2017;58 
(Suppl): S61

 DWT: Σημαντικότερος 
δείκτης ΒΟΟ  σε σχέση με:

 Qmax
 PVR
 Vprostate

 Σχεδόν ισοδύναμος με  
Ουροδυναμική μελέτη

Oelke M, Eur Urol 2007;52:827

Συμπτώματα κατώτερου ουροποιητικού LUTS
29 | 30 ιουνιου 2018
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 Στατιστικά σημαντικές 
διαφορές σε όλες τις 
παραμέτρους στη σοβαρή 
απόφραξη, ΟΧΙ στην ήπια

Saito M, Urol Int 1997;59:226

bOO + DUA?   

 BOOI: PdetQmax - 2QQmax 

Osman NI, Eur Urol 2014;65:389

Monoski MA, Urology 2006;68:312

 n: 40
 BOO: 100%
 DUA: 20%
 BOOI: 77,7
 Qmax (DUA): 4,8
 Qmax: 6,9

 n: 190
 BOO: 60%
 BCI: 84,8
 Qmax (BOO): 7,5
 Qmax: 7,9

BCI: 92,1

Seki N, Urology 2006;67:306

BOOI: 32,3

 1/2 ♂: Πρόσθετη παθοφ/γία
 3/4 ♀: ‘‘         ‘‘         ‘‘       ‘‘

 n: 1.179 pts
 > 65 y.
 DU ♂: 40.2%
 DU ♀: 13.3%

Jeong SJ, Korean J Urol 2012;53:342

 

 FU: 13.6 y.
 Χωρίς υποκειμενική ή ουροδυναμική επιδείνωση 

Τhomas  AW, BJU Int 2005;96:1295

BJU Int 2007;99:749

 n: 53
Καλύτερα 

αποτελέσματα 
σε:

Aπόφραξη + 
Φυσιολογική 

συσταλτικότητα 
εξωστήρα

Αποτυχία
θεραπείας 
80% σε: 
Aμφίβολη 

απόφραξη  + 
επηρεασμένη 

συσταλτικότητα 
εξωστήρα 

Αποτυχία
θεραπείας 
100% σε:
Απουσία 

απόφραξης

 n: 71
 A: BOOI < 40

BCI < 100

 B: BOOI > 40
BCI: 100-150

Aποφραγμένοι με καλή 
συσταλτικότητα  (Β) > 
Μη αποφραγμένοι με 
πτωχή συσταλτικότητα (Α)
Α: Ικανοποιητικά αποτελέσματα

Han DH, Urology 2008;71:657

n:  92

Tanaka Y, Int J Urol 2006;13:1398

 n: 34

 IPSS

Masumori N, BJU Int 2009;105:1429

 Στους ασθενείς με UD πρέπει να 
προσφέρεται TURP, αφού
παρουσιάζουν αντικειμενική
και υποκειμενική βελτίωση   

 n: 20

Ou R, Int Urol  Nephrol 2012;44:35
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 Iκανοποιητικά αποτελέσματα και των δύο μεθόδων, ανεξάρτητα από DU 
Chο MC Neurourol Urodyn2017;9999:1

Συγκρίσιμες προ- και μετ-εγχειρητικές 
παράμετροι και στις δύο ομάδες ασθενών 

 ΒOO + DU: 35,6%

 n: 371 

Choi SW, Korean J Urol 2011;52:824

UAD: Αρνητικός 
προγνωστικός 
παράγοντας για
βελτίωση σε 
Qmax, IPSS 

Kim M, J Urol 2018;199:237

 PVR > 300 ml
 ¼ των ασθενών που υποβάλλονται 

σε TURP
 Low pressure (< 25cm H2O)
 High pressure (> 25cm H2O)

 Kαλύτερα αποτελέσματα 
TURPσε High-PressureCUR

 Βελτίωση IPSS,QoL 
και στα δύο group  

Negro CLA & Muir GH, BJU Int2012;110:1590

 Aκόμα και σε δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες 
πρέπει να διενεργείται TURP σε < 80 ετών 

TΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑξΗ;    

Uren AD & Drake MJ, Investig Clin Urol 2017;58 (Suppl): S61

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ     
•  H υπολειτουργική κύστη/υπολειτουργικός εξωστήρας συναντώνται συχνά 

στην κλινική πράξη
•  Δεν συνοδεύονται πάντα από απόφραξη
•  Η αδενωματεκτομή φαίνεται να ωφελεί τους ασθενείς με υπολειτουργικό 

εξωστήρα, ιδιαίτερα εκείνους με απόφραξη
•  Ωστόσο, χρήσιμη είναι η διενέργεια ουροδυναμικού ελέγχου για τον 

εντοπισμό περιπτώσεων που ενδέχεται να μην ανταποκριθούν

Συμπτώματα κατώτερου ουροποιητικού LUTS
29 | 30 ιουνιου 2018
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Σακχαρώδης διαβήτης 
& LUTS 
ΗΡΑΚΛΗΣ Χ. ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Παν/μίου Αθηνών, Β’ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική «Σισμανόγλειο» Γ.Ν.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
•  Ερευνητής, Ομιλητής, Σύμβουλος (κατά την τε-

λευταία 5ετία) για τις εταιρείες:
- Astellas  
- Pfizer
- Allergan
- Galenica
- Merc
- Lilly
- Menarini

LUTS
•  Αυξημένη συχνότητα με την πάροδο της ηλικίας
•  Άτομα τρίτης ηλικίας: τουλάχιστον 1 σύμπτωμα, 

ανεξαρτήτως βαρύτητας
•  Τύποι

- αποθήκευσης (ερεθιστικά)  
- κένωσης (αποφρακτικά)

•  …δυναμική κατάσταση... 
•  Σημαντική επιδείνωση της ποιότητας ζωής

EAU Guidelines 2018

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ (ΣΔ)
•  Χρόνια πάθηση, αποτέλεσμα ανεπαρκούς πα-

ραγωγής ή ανεπαρκούς δραστικότητας ινσουλί-
νης ή αμφοτέρων

•  ΗΠΑ: 26 εκ. ασθενείς & 79 εκ. με λανθάνοντα ΣΔ
•  Σημαντικός αριθμός αδιάγνωστων περιπτώσεων

Centers for Disease Controll and Prevention 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ (METS)
•  Σύνθετη διαταραχή με ση-

μαντική κοινωνικοοικονο-
μική επίπτωση 

•  Σχετίζεται με υψηλή νοση-
ρότητα & θνητότητα

Isra A & Khurana L, J Clin Endocrinol Metab 2008; 
93(suppl1): S9-30

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ (METS)
•  Σύμπλεγμα ιατρικών διαταραχών
•  Κεντρική παχυσαρκία
•  Παθολογικός μεταβολισμός της γλυκόζης
•  Υπερτριγλυκεριδαιμία
•  Χαμηλή HDL
•  Αρτηριακή υπέρταση
•  Αυξημένος κίνδυνος ΣΔ τύπου ΙΙ & καρδιαγγει-

ακών παθήσεων
Gacci M et al, BJU Int 2015; 115: 24-31

ΚΡΙΤΗΡΙΑ METS (NcEP-ATPIII)
•  Τουλάχιστον 3 από τα παρακάτω 5 συστατικά

-  Κεντρική παχυσαρκία (περιφέρεια μέσης >102cm)
- Υπερτριγλυκεριδαιμία >150mg/dl
- Υπέρταση (ΑΠ>130/85mmHg)
- Σάκχαρο αίματος >110mg/dl
-  HDL ορού (<40mg/dl)

Gacci M et al, Eur Urol 2011; 60: 809-25

METS  LUTS/bPH 
•  Υπεργλυκαιμία   οξειδωτικού stress  IR  

υπερινσουλιναιμία   IGF-binding protein   
 IGF (μεσολαβητής αλληλεπίδρασης - στρώμα-

τος - επιθηλίου)
•  κινδύνου ανάπτυξης BPH
• Ινσουλίνη:

-  Ασκεί μιτογόνο επίδραση στα προστατικά κύτ-
ταρα

Giovannucci E, Horm Metab Res 2003; 35: 694-704 
-  Κεντρική δράση   δραστηριότητας του συ-

μπαθητικού  σύσπαση λείων μυϊκών ινών 
προστάτη

Russo GI et al, J Sex Med 2014; 11: 2074-82

LUTS  ΣΔ 
•  Διαβητικοί   πιθανότητα LUTS μέσης και με-

γάλης βαρύτητας (OR 1,78, p<0.01) 
Wang CC et al, BJU Int 2010; 105: 1136-40 

•  ΣΔ, ΑΥ, τιμή HbA1C   θετική συσχέτιση με LUTS
Rohrmann S et al, Int J Obes (Lond) 2005; 29: 310-6 
•  Αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης συμπτωμάτων 

αποθήκευσης στους ασθενείς με Mets   
De Nunzio C et al, Urology 2014; 84: 1181-7

• Αντίθετα αποτελέσματα
Eom CS et al, J Urol 2011; 186: 175-9

Giovannucci E, Horm Metab Res 2003; 35: 694-704
• …large intraindividual variation...

ΣΔ & bPH  
•  Ο ΣΔ πιθανότατα προάγει την εξελικτική διαδι-

κασία της BPH
Gomez C et al, Curr Urol Rep 2011; 12: 419-26

•  Πειραματόζωα:  επίπεδα ινσουλίνης ορού  
(  IGF)   πολλαπλασιασμός των προστατι-
κών κυττάρων

Vicram A et al, Prostate 2010; 70: 79-89
•  Σε άνδρες με  επίπεδα ινσουλίνης ορού  ση-

μαντικά μεγαλύτερη αύξηση του όγκου του αδένα
Dahle SE et al, J Urol 2002; 168: 599-604

•  Ασθενείς με κλινική BPH & ΣΔ   baseline IPSS
Michel MC et al, J Urol 2010; 163: 1725-9 

•  Ο ΣΔ έχει συσχετιστεί και με  κίνδυνο χειρουρ-
γικής αντιμετώπισης της BPH

Chokkalingam AP et al, Prostate 2002; 52: 98-105

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΔ
•  Δυσλειτουργία ουροδόχου κύστης 80%
• Στυτική δυσλειτουργία 60%
• Λοιμώξεις ουροποιητικού 50%

Gomez C et al, Curr Urol Rep 2011; 12: 419-26

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ
•  Δυσλειτουργία νευρώνων
• Δυσλειτουργία μυών
• Δυσλειτουργία ουροθηλίου

 
• Διαβητική κύστη ΟΑΒ syndrome

 αισθητικότητα
 συσταλτικότητα εξωστήρα

 ανεπαρκής κένωση κύστης

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΥΣΤΗ
•  Υποκείμενη παθοφυσιολογία: ισχαιμία, σχημα-

τισμός ελευθέρων ριζών, κακή μετάδοση νευρι-
κών ερεθισμάτων  περιφερική νευροπάθεια

•  Εκφύλιση ή/και τμηματική απομυελίνωση νευ-
ραξόνων  μειωμένη μετάδοση κεντρομόλων 
ερεθισμάτων από την κύστη

Hill SR et al, Neurourol Urodyn 2008; 27: 362-7
•  ...μειωμένη απάντηση των Αδ και C νευρικών ινών… 

Lee WC et al, J Urol 2009; 181: 198-203
•   των επιπέδων του NGF στην κύστη, στα συν-

δεόμενα με τις Ο5-Ι1 ρίζες γάγγλια & το ισχια-
κό νεύρο

•   NGF σχετίστηκε με  χωρητικότητα κύστης 
και  PVR

Sasaki K et al, J Urol 2002; 168: 1259-64

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΑΒ
•  ΟΑΒ ή πολυουρία?
• ΟΑΒ ή  PVR?
• OAB ή λοίμωξη ουροποιητικού?
• Ασαφής μηχανισμός...
• Πιθανόν πολυπαραγοντικής αιτιολογίας... 

•  Αναδρομική μελέτη 2300 περιπτώσεων του ου-
ρο-νευρολογικού εργαστηρίου

•  Ανάλυση δεδομένων από ερωτηματολόγια, UDS 
& νευρολογικές εκτιμήσεις

• Διαβητική κύστη: 4%
- ΟΑΒ 55%
- DO 42%
-  αισθητικότητα 14%

Yamaguchi K  et al, Neurourol Urodyn 2007; 
26: 807-13
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Συμπτώματα κατώτερου ουροποιητικού LUTS
29 | 30 ιουνιου 2018

YAMAGUcHI c ET AL, 2007

YAMAGUcHI c ET AL, 2007

Yamaguchi K et al, Neurourol Urodyn 2007; 26: 807-13

ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΜΥϊΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
•  Μελέτες σε πειραματόζωα (απομονωμένα τμήματα εξωστήρα)
•   απάντηση σε εξωτερικά ερεθίσματα (λχ ηλεκτρικά, μουσκαρινικούς α-

γωνιστές κ.α.)
•   πουρινεργικών υποδοχέων & νευροδιαβιβαστών
• NO synthase upregulation

Gomez C et al, Curr Urol Rep 2011; 12: 419-26

•  Ασάφεια για τους μηχανισμούς που εμπλέκονται στον ανθρώπινο εξωστήρα... 

...«ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΟΥΡΗΘΡΑ»...
•  Ατελής χάλαση του σφιγκτηριακού μηχανισμού
•   απάντηση στο ΝΟ
•   απάντηση στους α-αδρενεργικούς αγωνιστές 
• Επιδείνωση της δυσλειτουργικής ούρησης

Yang Z et al, J Urol 2007; 178: 2213-9

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΥΡΟΘΗΛΙΟΥ
•  Δεν αποτελεί απλό φραγμό...
•  Αισθητήριο όργανο που εκφράζει υποδοχείς και εκκρίνει πληθώρα ουσιών 
•  «Επικοινωνία» με τους υποεπιθηλιακούς ιστούς  επίταση της δραστηρι-

ότητας στις προσαγωγές ίνες  συμπτωματολογία ΟΑΒ
•  ΣΔ

-  πάχους ουροθηλίου
-  έκκριση ενδογενών προσταγλανδινών (F2, F2a) που ευαισθητοποιούν 

αισθητικά νεύρα
Pinna C et al, Eur J Pharmacol 2000; 388: 267-73

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
•  Ποικιλία συμπτωμάτων που πολλές φορές παραβλέπονται εξ αιτίας της 

λανθάνουσας έναρξης της πάθησης
• ...επιδείνωση της ποιότητας ζωής...
•  Νυκτουρία 87%, συχνουρία 78%, καθυστέρηση στην έναρξη της ούρη-

σης 62%, μειωμένη ροή 52%
Kaplan SA et al, J Urol 1995; 153: 342-4

• Μελέτη σε διαβητικές γυναίκες: 1525 (93%) LUTS
- 1033 (63%)συμπτώματα αποθήκευσης
- 492 (30%) συμπτώματα ούρησης
- 115 (7%) χωρίς συμπτώματα 

Changxiao H et al, Int Urogynecol J 2014; 25: 979-83

ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
•  ν=182, VUDS

-  DO 55%, DU 23%, ασαφή ευρήματα 11%, άτονη κύστη 10%, φυσιο-
λογικά ευρήματα 1%

- ΒΟΟ 36%
Kaplan SA et al, J Urol 1995; 153: 342-4

•  Μελέτη σε διαβητικές γυναίκες: 1443 (88%) (+) UDS
- 918 DO
- 787 DU
- 131 μη λειτουργικός εξωστήρας

Changxiao H et al, Int Urogynecol J 2014; 25: 979-83

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
•  Διατήρηση σακχάρου αίματος σε φυσιολογικά επίπεδα

- Δίαιτα
- Άσκηση
- Απώλεια βάρους

•  Ο έλεγχος του σακχάρου δεν συνεπάγεται και βελτίωση των LUTS, ούτε 
και αναστολή της εξέλιξης της BPH

•  Timed voiding, double voiding, ISC
•  Αντιμουσκαρινικά, α-blockers
•  Επεμβατική & χειρουργική θεραπεία

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
•  LUTS στους ασθενείς με ΣΔ: διαγνωστική πρόκληση 
•  Ποικιλία συμπτωμάτων, κλινικής εικόνας και ουροδυναμικών ευρημάτων
•  Ενδελεχής διαγνωστική διαδικασία
•  Ορθή θεραπευτική αντιμετώπιση
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Γήρανση & LUTS 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ 

Ουρολόγος, Eρρίκος Ντυνάν Hospital center

To αρθρο αυτό αποτελεί περίληψη της ομιλίας 
με τον ίδιο τίτλο που έγινε στη διημερίδα 

Συμπτώματα κατώτερου ουροποιητικου στη 
Ζαρούχλα τον Ιούνιο του 2018.

Μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες όπως οι 
μελέτες BACH και EPIC έχουν δείξει ότι ο 

επιπολασμός των συμπτωμάτων του κατώτερου 
ουροποιητικού αυξάνει με την ηλικία. Η μελέτη 

EPIC, μια μελέτη που έγινε τηλεφωνικά σε 5 
χώρες έδειξε ότι σε άνδρες και γυναίκες άνω 

των 60 ετών το ποσοστό εμφάνισης των LUTS 
είναι 62,9% και 58,7% αντίστοιχα. Τα ποσοστά 
εμφάνισης συμπτωμάτων πλήρωσης, ούρησης 

και μετά την ούρηση είναι 43,6% και 46,5%, 
37,2% και 24,6%, 24,7% και 17,4% αντίστοιχα 

σε άνδρες και γυναίκες. H μελέτη BACH που 
έγινε σε πληθυσμό 5506 ατόμων ηλικιών 30-79 

έδειξε επίσης αύξηση της επίπτωσης των LUTS 
στην ποιότητα ζωής προιούσης της ηλικίας.

Τα αίτια του αυξημένου επιπολασμού των LUTS 
σε ηλικιωμένους είναι πολλά. Περιλαμβάνουν 
1)συνοδές παθήσεις που είναι συχνές στις η-
λικίες αυτές όπως συστηματικές νόσους (σακ-

χαρώδης διαβήτης, αθηρωμάτωση αγγείων, χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια), καρδιακή ανεπάρκεια, νευρο-
λογικές παθήσεις (ν.Parkinson, αγγειακά εγκεφαλικά 
επεισόδια, άνοια), ανατομικές βλάβες όπως η πρό-
πτωση του πυελικού εδάφους και τα εκτρόπια της 
ουρήθρας, αμιγώς ουρολογικές παθήσεις όπως η 
υπερπλασία του προστάτη και η λιθίαση 2) πολυ-
φαρμακία με φάρμακα που μπορεί να έχουν αντιχο-
λινεργική δράση (αντικαταθλιπτικά, αντισταμινικά,α-
ντιεμετικά), να αυξάνουν την διούρηση όπως τα δι-
ουρητικά οι αναστολείς πρόσληψης σεροτονίνης,οι 
αναστολείς ασβεστίου και οι τετρακυκλίνες και να ε-
πηρρεάζουν τον ύπνο όπως τα διεγερτικά του ΚΝΣ, 
αντιυπερτασικά (b-blockers), βρογχοδιασταλτικά,α-
ποσυμφορητικά ρινός, ορμόνες (κορτικοστεροειδή, 
θυρεοειδούς),ψυχοτρόπα (αναστολείς σεροτονινης) 
και αντιεπιληπτικά αλλά και 3) δυσκολίες στην κα-
θημερινότητα όπως η ελαττωμένη πρόσβαση σε νε-
ρό σε ηλικιωμένους σε ιδρύματα, δυσκολίες κίνη-
σης, επικοινωνίας κτλ.

Το ερώτημα όμως που καλούμαστε να απαντήσου-
με είναι αν η γήρανση αποτελεί από μόνη της αιτιο-
λογικό παράγοντα των LUTS.

Τι είναι όμως γήρανση: H γήρανση είναι μια φυ-
σιολογική διαδικασία προοδευτικής ελάττωσης των 
ρυθμών και απώλειας της λειτουργικότητας του ορ-
γανισμού ή όπως θα λέγαμε στη φυσική μια αύξη-

ση της εντροπίας. Παρατηρείται σε όλους τους ορ-
γανισμούς που φυλογενετικά είναι ανώτεροι των μυ-
κήτων. Δεν είναι ασθένεια γιατί παρατηρείται σε όλα 
τα μέλη του είδους μετά την αναπαραγωγική ηλικία  
που φτάνουν ένα δεδομένο μέγεθος κατά την ενηλι-
κίωση, ενώ είναι μια τεχνητή κατάσταση καθώς πα-
ρατηρείται σε ζώα σε κατάσταση αιχμαλωσίας που 
δεν είχαν αντιληφθεί το γήρας ζώντας για χιλιάδες 
χρόνια ελεύθερα στη φύση.

Τα φιλοσοσοφικά ζητήματα που συναρτώνται με 
τη γήρανση είναι πολύ ενδιαφέροντα. To 1o ενδια-
φέρον φιλοσοφικά ζήτημα είναι η διαφορά με την α-
νάπτυξη του ανθρώπου. Ενώ η ανάπτυξη του αν-
θρώπου είναι παρόμοια και καθορίζεται ακρι-
βώς από γονίδια, η γήρανση είναι μια στοχα-
στική-τυχαία διαδικασία που ειναι αποτέλεσμα 
αλληλεπίδρασης του περιβάλλοντος και της 
τύχης πάνω στο γενετικό υπόβαθρο του κάθε 
ατόμου. Ενώ η διαφορά του προσδόκιμου επιβίω-
σης μεταξύ διαφορετικών ειδών οφείλεται στον γε-
νετικό παράγοντα, η διαφορά αυτή σε οργανισμούς 
του ίδιου είδους οφείλεται κατά κύριο λόγο στον πα-
ράγοντα τύχη.

Οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί γήρανσης ενός 
κυττάρου που αποτελούν πεδίο έντονης έρευνας εί-
ναι εννέα (εικ.1) και συνδέονται με τον τρόπο που το 
κύτταρο ελέγχει την ομοιοστασία του (γενωμική αστά-
θεια, μέγεθος τελομερών χρωμοσωμάτων, επιγενε-
τική αστάθεια, απώλεια της πρωτεόστασης, απώλει-
α των stem cell κυττάρων, κυτταρική γήρανση), δι-
αχειρίζεται την ενέργεια του (μιτοχονδριακή δυσλει-
τουργία, απορρύθμιση της ενεργειακής ομοιοστασί-
ας) και επικοινωνεί με το περιβάλλον του (διαταραγ-
μένη διακυτταρική επικοινωνία).

Με την επίδραση ενός ή συνήθως συνδυασμού πε-
ρισσοτέρων απο τους μηχανισμούς αυτούς το κύττα-
ρο γηράσκει. Τότε με την επίδραση ογκοκατασταλ-
τικων γονιδίων όπως το p53/p21 και το p16/Rb ο-
δηγείται στην αναδιπλασιαστική κυτταρική γήρανση 
(senescence) μια κατάσταση όπου είναι μεν μετα-
βολικά ενεργό, αλλά δεν πολλαπλασιάζεται πλέον. 
Στη συνέχεια ο οργανισμός κινητοποιείται και κατα-
στρέφει τα κύτταρα αυτά. Το αποτέλεσμα είναι ο ορ-
γανισμός να στερείται τον απαραίτητο αριθμό κυττά-
ρων για την λειτουργία των οργάνων του λόγω μη 
πολλαπλασιασμού, ενώ στην περίπτωση γήρανσης 
των stem cell ο οργανισμός στερείται των εξειδικευ-
μένων κυττάρων που είναι απαραίτητα στα διάφορα 
όργανα. Από την άλλη, τα κύτταρα στην κατάστα-
ση της αναδιπλασιαστικής γήρανσης παράγουν μια 
σειρά κυττοκινών όπως η IL1, IL6 και TGF (SASP- 
Senescence Associated Secretory Phenotype) 
και επιδρούν στα παρακείμενα κύτταρα προκαλώ-
ντας χρόνια φλεγμονή και ιστική δυσλειτουργία. Ο 
μηχανισμός της που περιέγραψα παραπάνω (κύττα-
ρα που με τη δράση ογκογενετικών γονιδίων απο-
κτούν χαρακτήρα που διαφέρει από το φυσιολογι-
κό και απομονώνονται-καταστρεφονται με τη δράση 
ογκοκατασταλτικών γονιδίων) φαίνεται ότι είναι ο ί-
διος που σε άλλες συνθήκες σε νεώτερη ηλικία χρη-
σιμοποιείται από τον οργανισμό για να απομονώσει 
τα καρκινικά κύτταρα. Η θεωρία αυτή του ανταγω-
νιστικού πλειοτροπισμού σύμφωνα με την οποί-
α ένας μηχανισμός που σε μικρή ηλικία είναι ευερ-
γετικός για τον οργανισμο και τον προφυλλάσει από 
την καρκινογένεση, σε μεγάλη ηλικία προκαλεί βλά-
βη κινητοποιώντας τη γήρανση αποτελεί την επικρα-
τούσα θεωρία για την κυτταρική γήρανση από τις δι-
άφορες που υπάρχουν. Αυτή ακριβώς η διττή δρά-
ση του μηχανισμού αυτού αποτελεί και το 2ο ενδια-
φέρον φιλοσοφικά ζήτημα.  Ο μηχανισμός αυτός 
ενώ εξελίχθηκε και επικράτησε με τους κανό-

νες της φυσικής επιλογής γιατί σε νεαρή ηλικί-
α δίνει πλεονέκτημα στον οργανισμό, σε μεγά-
λη ηλικία δεν εξελίσσεται γιατί δεν προσφέρει 
πλεονέκτημα στο είδος αφού συμβαίνει μετά 
την ηλικία αναπαραγωγής όπου τα μέλη του 
είδους είναι πλέον αναλώσιμα...

Με τη διπλή αυτή επίδραση, αφενός της απώλει-
ας των κυττάρων και τη χρόνια φλεγμονη στα πέριξ 
κύτταρα, η γήρανση προκαλεί δύο ειδών νό-
σους στον οργανισμό με εκ διαμέτρου αντίθετη 
παθοφυσιολογία: αυτές που οφείλονται σε απώ-
λεια-εκφύλιση της λειτουργικότητας όπως εί-
ναι η ν. Alzheimer η ν. Parkinson, η ν. Huntington 
στο νευρικό σύστημα, οι καρδιαγγειακή ανεπάρκεια 
και η απώλεια μυικής μάζας και αυτές που οφείλο-
νται σε αύξηση της λειτουργικότητας όπως είναι 
η υπερπλασία (υπερπλασια προστατη), ο καρκίνος, 
η αθηρωματωση.

Γήρανση και LUTS
Αναλογιζόμενοι τα παραπάνω καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι η γήρανση μπορεί να αποτελέσει 
ανεξάρτητο προδιαθεσικό παράγοντα των LUTS. Οι 
παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί ποικίλλουν: ισχαιμία 
λόγω αθηρωμάτωσης των αγγείων των νεφρών και 
της ουροδόχου κύστης που μελέτες έχουν δείξει ό-
τι προκαλούν υπερλειτουργικότητα και υπολειτουρ-
γικότητα εξωστήρα μέσω οξειδωτικού στρες, χρόνια 
φλεγμονή στο χόριο της ουροδόχου κύστης με αύ-
ξηση κυτοκινών όπως ο NGF TNF κτλ, που προδια-
θέτουν στο σύνδρομο υπερλειτουργικής κύστης, ε-
λάττωση των μυικών ινών και αύξηση του κολλαγό-
νου στον εξωστήρα μυ της ουροδόχου κύστης που 
προκαλεί υπολειτουργικό εξωστήρα. Επίσης, παρα-
τηρούνται ελάττωση των νευρικών ινών στο επίπεδο 
της ουροδόχου κύστης, απονεύρωση προσαγωγών 
και απαγωγών νευρων σε τοπικό επίπεδοαπομυελί-
νωση στο νωτιαίο μυελό και εκφύλιση της λευκής ου-
σίας στον εγκέφαλο (White matter hyperintansities) 
που σχετίζονται με τον υπερλειτουργικό εξωστήρα. 
Σε γυναίκες με ακράτεια από προσπάθεια έχει βρε-
θεί ελάττωση των μυικών ινών του ραβδοσφιγκτήρα 
και απομυελίνωση των κινητικών νεύρων

Τα παραπάνω τεκμηριώνονται και σε ουροδυνα-
μικές μελέτες ηλικιωμένων, όπου έχει βρεθεί ελάτ-
τωση του watts factor 15-35% και του BCI ανδρες 
και γυναίκες, αύξηση του υπολειμματος ούρων μετά 
την ούρηση, ελάττωση του Qmax και αύξηση της α-
κούσιας εξωστηριακής λειτουργίας και ελάττωση της 
μέγιστης κυστομετρικής χωρητικότητας στα 2 φύλα. 

Αντιμετώπιση των LUTS σε ηλικιωμένους
Η αντιμετώπιση των LUTS σε ηλικιωμένους απο-

τελεί δοκιμασία για τον κλινικό ιατρό λόγω των συ-
νοδών νόσων και της πολυφαρμακίας που υπάρχει 
στους ασθενείς αυτούς. Σε γενικές γραμμές τα φάρ-
μακα παίζουν μικρότερο ρόλο για το φόβο των α-
νεπιθύμητων ενεργειών και τις αλληλεπιδράσεις με 
άλλα φάρμακα, ενώ περισσότερη έμφαση πρέπει 
να δοθεί στην αλλαγή του τρόπου ζωής των ηλικι-
ωμένων με ουρήσεις σε καθορισμένο χρόνο (timed 
voiding), περιορισμό των υγρών το βράδυ, αλλαγή 
τηςε ώρας λήψης φαρμάκων που ενοχοποιούνται για 
LUTS, χρήση εξωτερικών καθετήρων κτλ. Τέλος ό-
πως πολύ όμορφα αναφέρεται στο βιβλίο "Εμεις οι 
θνητοί" του Α. Γκαουάντε είναι σημαντική η εξατο-
μίκευση της θεραπείας σε συνδυασμό με την ολιστι-
κή προσέγγιση του ασθενούς, ώστε να επιτευχθεί η 
βελτίωση των LUTS με διατήρηση της ποιότητας ζω-
ής των ηλικιωμένων που ενδεχομένως στις ηλικίες 
αυτές να είναι πιο σημαντική ακόμα και από την επι-
βίωση για κάποιους από αυτούς. 
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Κατανοώντας τη νυκτουρία: 
ΜΗχαΝίΣΜόί & ΛύΣΕίΣ

ΒΑϊΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Χειρουργός - Ουρολόγος, Λαμία

ΝΥΚΤΟΥΡΙΑ
•  ‘the complaint that the individual has to wake 

at night one or more times to void... each void 
is preceded and followed by sleep’ 

The standardisation of terminology in nocturia: 
report from the Standardisation Sub-committee of 

the International Continence Society. 
Van Kerrebroeck P, Abrams P, Chaikin D, et al. 

Neurourol Urodyn 2002; 21:179–183

ΠΟΙΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΝΥΚΤΟΥΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 
ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ;
•  Αποτελέσματα από 

πολλές μελέτες 
θνητότητας, κινδύ-
νου καταγμάτων και 
QoL δείχνουν ότι οι 
≥2 ουρήσεις/νύκτα 
είναι ένα ‘όριο’ για 
σημαντική αρνητι-
κή επίπτωση της νυ-
κτουρίας

Ζώνη ‘άνεσης’

Προβληματική ζώνη

•  Μία ούρηση τη νύκτα είναι σημαντικά λιγότερο 
πιθανό να επηρεάζει την ποιότητα ζωής

•  Αν η θεραπεία προσφέρει ελάττωση των ουρή-
σεων σε <2 πιθανώς ο άρρωστος θα είναι ευ-
χαριστημένος!

Άνδρες

Γυναίκες Μικτά

Άνδρες

Γυναίκες Μικτά

• Νυκτουρία σε γυναίκες, άνδρες και μικτά
Bosch and Weiss, J Urol 2010;184(2): 440-446

ΝΥΚΤΟΥΡΙΑ (≥2 ΦΟΡΕΣ/ΝΥΚΤΑ)
• Νυκτουρία σε γυναίκες, άνδρες και μικτά

Gender (age range) Prevalence

Men (20–40 years) 2–17%

Women (20–40 years) 4–18%

Men (>70 years) 29–59%

Women (>70 years) 28–62%

Bosch and Weiss. J Urol 2010;184 : 440-446

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ
• Εξακολουθεί να παραμένει βιολογικό αίνιγμα
•  WHO: ‘a basic human need, essential for good 

health, good quality of life and performing well 
during the day’

•  Αναγκαίος για την ανανέωση των φυσικών και 
πνευματικών λειτουργιών

•  Σημαντικός για τη λειτουργία ενδοκρινών, μετα-
βολισμού, ανοσοποιητικού

•  Επηρεάζει όλα τα όργανα
•  Η έλλειψη ύπνου διακόπτει τους βιολογικούς 

ρυθμούς

ΥΠΝΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ

Ώρες 
ύπνου

1 2 3 4 5 6 7 8
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EM
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EM
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EM

SWS

SWS

SWS, slow-wave sleep
Stanley. Eur Urol Suppl 2005;3:17–23

Η ΝΥΚΤΟΥΡΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ  
ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ
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n=1424; aged 55–84
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nights/
month
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Nocturia
Physical pain
Care-giving
Health concerns
Cough
Night-time heartburn

Headache
Money problems
Family problems
Uncomfortable bed

National Sleep Foundation.  Annual Sleep in 
America Poll (2003)

 Bliwise et al. Sleep Med 2009;10:7–8 

Η ΝΥΚΤΟΥΡΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ 
ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΟΥ ΥΠΝΟΥ ΣΕ 
ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 50

• Υπνηλία την ημέρα
• Ελαττωμένη προσοχή
• Διαταραχές διάθεσης-κατάθλιψη
• Ελαττωμένη παραγωγικότητα στη δουλειά
• Αυξημένη πιθανότητα ατυχημάτων 
• Κόστη!

Η ΥΠΝΗΛΙΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΑ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ…

• 16-60% των ατυχημάτων
•  Ακόμα και μέτρια διαταραχή ύπνου ισοδύναμη 

με μέτρια κατανάλωση αλκοόλ
•  Οι συχνότερες ώρες είναι 5-7 το πρωί και νωρίς 

το απόγευμα μετά τη δουλειά
Williamson & Feyer. Occup Environ Med 

2000;57:649–655; 2
 Asplund. Eur Urol Suppl 2005;3:24–32; 3.  Horne 

& Reyner. BMJ 1995;310:565–567

ΝΥΚΤΟΥΡΙΑ : Αυξημένος κίνδυνος πτώ-
σεων και καταγμάτων σε ηλικιωμένους!

Hip fractures, 
nocturia, and 

nocturnal 
polyuria in the 

elderly.
Arch Gerontol 
Geriatr 2006; 
43:319–326

ΔιημεριΔα 
με θεμα
Συμπτώματα 
κατώτερου 
ουροποιητικού 

LUTS
29 | 30 
ιουνιου 2018
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Nocturia: a risk factor for falls in the elderly. 
J Am Geriatr Soc 1992; 40:1217–1220

•  The prevalence of nocturia and itseffect on 
health-related quality of life and sleep in a 
community sample in the USA. BJU Int 2003; 
92:948–954

•  Η επίπτωση στην ποιότητα ζωής δύο ή περισσο-
τέρων ουρήσεων τη νύχτα είναι παρόμοια με του 
ΣΔ τύπου 2 και μεγαλύτερη από της υπέρτασης!

•  Σύνθετη η σχέση με το διαβήτη
Sleep disorders, glucose regulation, and type 2 

diabetes. Biol Res Nurs 2008; 9:231–243

•  Nocturia is associated with an increased risk of 
coronary heart disease and death.

Lightner J, Krambeck E, Jacobson J, et al.British 
Journal of Urology 2012 ; 110 : 848-853

Η ΝΥΚΤΟΥΡΙΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ  
ΑΥξΗΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ 
ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ!

604030100
85

90

95

100

Επιβίωση

20 50

P=0.0015*

Μήνες

Nocturia patients 
(≥ 2 voids/night)

Non-nocturia patients 
(≤ 1voids/night)

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ,  
Η ΝΥΚΤΟΥΡΙΑ ΗΤΑΝ…
Η νόσος των ηλικιωμένων ανδρών 
 που οφείλεται στην ΚΥΠ 
 σύμπτωμα που σχετίζεται με την ηλικία 
 και θεραπεύεται με TURP 

+
•  ‘The understanding of the 

LUT as a functional unit, 
and the multifactorial 
aetiology of associated 
symptoms, means that 
LUTS now constitute the 
main focus, rather than 
the former emphasis 
on Benign Prostatic 
Hyperplasia (BPH)’. 

EAU GUIDELINES ON  
NON-NEUROGENIc MALE LUTS, 2018

Nocturia: current status and future perspectives.
Van Kerrebroeck P.

Curr Opin Obstet Gynecol. 2011 ; 23 : 376-385

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΙΑ
• Ημερολόγιο ούρησης
• >33% του ολικού όγκου ούρων ανά 24ωρο
• 75%  νυκτουρία!

ΣΗΜΕΡΑ…

Ευρώπη
n=845

74%

26%

ΗΠΑ
n=934

12%

88%

 Νυκτερινή πολυουρία 
 Χωρίς νυκτερινή πολυουρία

Abrams et al. Neurourol Urodyn 2004;23:466
Weiss et al. J Urol 2017;186: 1358-63

ΝΥΚΤΟΥΡΙΑ
•  Μπορεί να είναι ανεξάρτητη και να μη σχετίζε-

ται με OAB ή BPH

Νυκτερινή 
πολυουρία

Ελαττωμένη 
χωρητικότητα 

κύστης

24ωρη 
πολυουρία

Επηρεασμένος 
ρυθμός 
έκκρισης AVP

ΟΑΒ Διαβήτης τύπου 
1 και 2

Καρδιακή 
ανεπάρκεια

ΒΟΟ Άποιος διαβήτης

Νεφρική 
ανεπάρκεια

Λοίμωξη Υπερασβεστιαιμία

Καφεΐνη- 
αυξημένη 
λήψη υγρών

Υπερευαισθησία 
κύστεως- 
διάμεση 
κυστίτιδα

Πολυδιψία

Διουρητικά- 
φλεβική 
ανεπάρκεια

Λιθίαση- 
καρκίνος

Sleep apnoea Νευρογενής 
DO

ΝΥΚΤΟΥΡΙΑ ΚΑΙ SLEEP APNEA

•  Διαλείπουσα απόφραξη 
αεραγωγών

• Σοβαρή υποξία

•  Διακυμάνσεις ενδοθωρακικής 
πίεσης 

•  Υποξική πνευμονική 
αγγειοσυστολή

• Έκκριση ANP
• Αυξημένη νατριούρηση

SLEEP APNEA ΚΑΙ ΕΝΟΥΡΗΣΗ
•  Η νυκτερινή ενούρηση μπορεί να ξεκινά κατά τη 

διάρκεια των απνοϊκών επεισοδίων

Bliwise, Adelman & Ouslander Sleep  2004;27:153-157 
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ΝΥΚΤΟΥΡΙΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
• Κύριοι παράγοντες ΟΑΒ και νυκτερινή πολυουρία
• EPIC: 74% των γυναικών με ΟΑΒ είχαν νυκτουρία
•  62% με ΟΑΒ και νυκτουρία, έχουν και νυκτερι-

νή πολυουρία! Απογοητευτικά αποτελέσματα 
αντιχολινεργικών…

Nocturnal polyuria and nocturia relief in patients treated
with solifenacin for overactive bladder symptoms.

J Pelvic Floor Dysfunct 2007; 18:737–741

ΝΥΚΤΟΥΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ:  
ψάχνοντας εκτός του προστάτη!

Multifactorial nature of male nocturia.
 Chang SC, Lin AT, Chen KK, Chang LS. 

Urology 2006; 67:541–544
•  Νυκτερινή πολυουρία: 83%. (20% μόνο νυκτε-

ρινή πολυουρία και 63% νυκτερινή πολυουρία 
σε συνδυασμό με BOO, sleep apnea ή ελαττω-
μένη κυστική χωρητικότητα τη νύκτα)

•  Μόνο το 20% των ανδρών μετά από TURP α-
νταποκρίνονται ικανοποιητικά!!!

Nocturia and benign prostatic hyperplasia. 
Yoshimura K, Ohara H, Ichioka K, et al. 

Urology 2003; 61:786–790

EAU GUIDELINES- MANAGEMENT OF 
NON-NEUROGENIc MALE LUTS 2018

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ- LIFESTYLE ΑΛΛΑΓΕΣ

•  Φάρμακα!
•  Περιορισμός υγρών κτλ 2 ώρες πριν την κατά-

κλιση ή συνολικά
•  Ούρηση πριν την κατάκλιση

•  Απώλεια βάρους, περιορισμός αλατιού
•  Ανάρροπη θέση ποδιών πριν τον ύπνο
•  Ευκολότερη πρόσβαση χωρίς εμπόδια στην 

τουαλέτα

ΚΟΙΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΥΠ-ΟΑΒ

BPO/OAB therapy Net advantage vs placebo 
(reduction in number of voids 
or % reduction)

BPO Terazosin1 0.3 voids

Tamsulosin OCAS®2 0.3 voids

OAB Solifenacin3 0.16 voids

Solifenacin4 0.08 voids (NP)
0.18 voids (no NP)

Tolterodine ER5 ~0.75 voids/week (severe 
urgency nocturnal voids only)

Tolterodine ER6 4% 

•  Οι παραδοσιακές θεραπείες δεν βελτιώνουν ση-
μαντικά τη νυκτουρία

OCAS®, oral-controlled absorption system; ER, 
extended release 

Johnson et al. J Urol 2003;170:145–148; 2. 
Djavan et al. Eur Urol Suppl 2005;4:61–68; 

Yamaguchi et al. BJU Int 2007;100:579–587; 
Brubaker & FitzGerald. Int Urogynecol J Pelvic 

Floor Dysfunct 2007;18:737–741; Nitti et al. BJU 
Int 2006;97:1262–1266; 6. Rackley et al. J Urol 

2006;67:731–736

EAU Guidelines- Management of non-neurogenic 
male LUTS 2018

ΔΕΣΜΟΠΡΕΣΣΙΝΗ

•  Συνθετικό ανάλογο της ανθρώπινης αντιδιουρη-
τικής ορμόνης AVP

•  Αυξάνει την επαναρρόφηση ύδατος στα αθροι-
στικά σωληνάρια του νεφρού, συμπυκνώνοντας 
τα ούρα, ελαττώνοντας την παραγωγή τους και 
αναστέλλοντας την ανάγκη για ούρηση

• Ρινικό spray, ταμπλέτες, MELT, πόσιμη
• Ταχεία έναρξη δράσης
•  Ελάττωση παραγωγής ούρων από τα 30 λεπτά 

μετά την peros λήψη
Level of Evidence 1, 

Grade A recommendation
Pharmacological treatment ofurinary incontinence. 
Report from the 4th International Consultation on 
Incontinence. Andersson K, Chapple C, Cardozo L, 

et al. Health Publications Ltd; 2009

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗ ΝΥΚΤΟΥΡΙΑ
•  18 μελέτες σύγκρισης με placebo

• 13 εκτός μεταανάλυσης, μεγάλη ετερογένεια
•  Ελάττωση αριθμού ουρήσεων τη νύκτα και νυ-

κτερινής διούρησης

•  Βελτίωση QoL
• Δοσοεξάρτηση
•  Σημαντική παράταση του πρώτου τμήματος του 

ύπνου (SWS)
• Βελτίωση παραγωγικότητας: cost effective?

Desmopressin in the treatment of nocturia: 
a double-blind, placebo-controlled study. van 

Kerrebroeck PE, Rezapour M, Cortesse A, et al. Eur 
Urol 2007; 52:221–229

ΕΝΔΕΙξΕΙΣ MELT (60/120 ΜG)
•  Θεραπεία του κεντρικού άποιου διαβήτη ευαί-

σθητου στην αντιδιουρητική ορμόνη
•  Πρωτοπαθής Νυκτερινή Ενούρηση σε παιδιά η-

λικίας άνω των 5 ετών 
•  Συμπτωματική θεραπεία της νυκτουρίας που 

συνδέεται με νυκτερινή πολυουρία σε άτομα 
κάτω των 65 ετών

ΑΝΤΕΝΔΕΙξΕΙΣ MELT
•  Υπερευαισθησία στη δεσμοπρεσσίνη
•  Πρωτογενής ψυχογενής πολυδιψία
•  Ιστορικό γνωστής ή πιθανής καρδιακής ανεπάρ-

κειας και άλλες παθήσεις που απαιτούν θερα-
πεία με διουρητικά

•  Kάθαρση κρεατινίνης κάτω των 50 ml/min
•  Περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να περιορι-

στεί η λήψη υγρών
•  Υπονατριαιμία ή προδιάθεση για υπονατριαιμία

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑξΥ ΦΥΛΩΝ
Gender difference in efficacy and dose response in 
Japanese patients with nocturia treated with four 

different doses of desmopressin orally disintegrating 
tablet in a randomized, placebo-controlled trial.

Yamaguchi O, Nishizawa O, Juul KV, N rgaard JP.
BJU Int. 2012  

•  Οι γυναίκες πιο ευαίσθητες στη δεσμοπρεσσίνη  
•  58 μg vs 25 μg για οσμωτικότητα ούρων> 200 

mosm/kg
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ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

•  Ήπιες 17-25%
•  Κεφαλαλγία - ζάλη (3%)
•  Ναυτία, ξηροστομία
•  Υπέρταση
•  Κοιλιακό άλγος - Διάρροια
•  Υπονατριαιμία
•  Σοβαρές: 2% (titration phase)

Efficacy and safety of desmopressin for treatment 
of nocturia: a systematic review and meta-analysis 

of double-blinded trials.
Zong H, Yang C, Peng X, Zhang Y.

Int Urol Nephrol. 2012 ;44 : 377-84
A Contemporary Assessment of Nocturia: Definition, 
Epidemiology, Pathophysiology, and Management-a 

Systematic Review and Meta-analysis.
Cornu JN, Abrams P, Chapple CR, Dmochowski RR, 
Lemack GE, Michel MC, Tubaro A, Madersbacher S.

Eur Urol. 2012 ; 62 : 877-90

ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ
•  Συνήθως κοντά στην έναρξη της αγωγής
•  Αυξημένη ηλικία: όχι χορήγηση σε ηλικίες >65 

έτη στο MELT
• Μέτρηση Νατρίου: baseline και μετά
• Ελάττωση λήψης υγρών μετά το απόγευμα

Να μετράται το Να στις 3 ημέρες 
από την έναρξη της θεραπείας

National Institute for Health and Clinical Excellence. 
NICE Clinical Guidelines. Lower urinary tract 

symptoms: the management of lower urinary tract 
symptoms in men. Accessed June 4, 2012.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ!

• BPH – OAB μαζί με νυκτερινή πολυουρία

Ταμσουλοσίνη+ 50 μg δεσμοπρεσσίνης

Τολτεροδίνη +25 μg δεσμοπρεσσίνης

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΟΥΡΗΣΕΩΝ 
ΜΕ cPAP

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

RDI>35/hour RDI<35/hour

before CPAP during CPAP

Επεισόδια νυκτουρίας

Margel et al. Urology 2006;67:974-7

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
•  Συνήθως υποεκτιμούμε την επίπτωση της νυκτου-

ρίας στην ποιότητα ζωής των ασθενών
•  Η νυκτουρία συχνά δεν αποτελεί μέρος της ΟΑΒ 

ή της BPH
•  Είναι σημαντική η χρήση των ημερολογίων ού-

ρησης, ώστε να σχεδιαστεί σωστά η θεραπευτι-
κή μας προσέγγιση

•  Οι συνηθισμένες θεραπείες για BPH-ΟΑΒ έχουν 
μέτρια αποτελέσματα συνήθως

•  Η χορήγηση δεσμοπρεσσίνης έχει καλά αποτε-
λέσματα στη βελτίωση του ύπνου με ήπιες ανε-
πιθύμητες ενέργειες

•  Αναμένονται μελέτες συνδυαστικών θεραπει-
ών-νέων σκευασμάτων χαμηλών δόσεων δε-
σμοπρεσσίνης

AΘΗΝΑΪΚΈΣ 
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΈΣ

ΗΜΈΡΈΣ

έτος39
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BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΚΟΠΟΣ
•  Σύγκριση του ποσοστού επιβίωσης και υποτρο-

πής σε ασθενείς με καρκίνο της ουροδόχου κύ-
στεως που αντιμετωπίστηκαν με ρομποτικά υπο-
βοηθούμενη κυστεκτομή έναντι των ασθενών που 
αντιμετωπίστηκαν με την ανοικτή κυστεκτομή. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
•  Η ριζική κυστεκτομή και ο αμφοτερόπλευρος πυε-

λικός λεμφαδενικός καθαρισμός ‘’gold standard’’ 
στην αντιμετώπιση του καρκινώματος υψηλού 
κινδύνου

•  Υψηλά ποσοστά επιπλοκών στην ανοικτή μέθο-
δο ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς

•  >50 αναδρομικές μελέτες παρατήρησης και τυχαι-
οποιημένες κλινικές δοκιμές που συγκρίνουν τα 
ποσοστά επιπλοκών μεταξύ ανοικτής-ρομποτικά 
υποβοηθούμενης μεθόδου

•  Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στη σύγκριση 
των ποσοστών επιβίωσης και υποτροπής 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 1
•  Τυχαιοποίηση 118 ασθενών 1:1 σε γκρουπ ανοι-

κτής και ρομποτικά υποβοηθούμενης κυστεκτομής
•  Memorial Sloath Kettering Cancer Center με-

ταξύ 2010-2013
•  Κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη: >18 ετών, νό-

σος σταδίου Τα-Τ3/Ν0-3/Μ0
•  Κριτήρια αποκλεισμού: ιστορικό ακτινοθεραπεί-

ας ή εκτεταμένης χειρουργικής επέμβασης στην 
πύελο/κοιλιά, στάδιο Τ4 (κλινική σταδιοποίηση), 
αντενδείξεις ρομποτικής επέμβασης

•  Follow-up: ανά 3-6 μήνες με ιστορικό, εργαστη-
ριακό και απεικονιστικό έλεγχο

•  Χειρουργική τεχνική: δεν αναφέρεται εάν η ανα-
στόμωση πραγματοποιήθηκε ενδο- ή εξωπεριτο-
ναικά, η έκταση του λεμφαδενικού καθαρισμού 
έγκειται στην επιλογή του εκάστοτε χειρουργού

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 2
•  Kaplan-Meier καμπύλη για τον υπολογισμό δια-

στήματος μεταξύ χειρουργικής επέμβασης- πρώ-
της υποτροπής/επιβίωσης

•  Ορισμός υποτροπής:

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τυχαιοποιημένη μελέτη για τη σύγκριση ανοικτής ριζικής 
κυστεκτομής και ρομποτικά υποβοηθούμενης κυστεκτομής: 
ΟγκΟλΟγικά άπΟτελεσμάτά
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-  Τοπική στην πύελο (κοίτη τραύματος, χειρουρ-
γικά όρια, λεμφαδένες, ορθό)

- Εντός της περιτοναικής κοιλότητας
- Απομακρυσμένες εστίες (πνεύμονας, ήπαρ κλπ)

 
• 10 Ασθενείς/17 υποτροπές RARC
• 4 ασθενείς/5 υποτροπές ORC

• 5 ασθενείς/14 υποτροπές RARC
• 2 ασθενείς/4 υποτροπές ORC

• 5 ασθενείς/12 υποτροπές RARC
• 19 ασθενείς/30 υποτροπές ORC

ΥΠΟΤΡΟΠΗ

ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΣΟ
ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
•  Μέση τιμή follow-up: 4.9 έτη
•  Παρόμοια ποσοστά επιβίωσης ελεύθερης υ-

ποτροπής (p=0.4), θνητότητας από την νόσο 
(p=0.4), θνητότητας από κάθε αιτιολογία (p=0.8)

•  Η διαφορά των ποσοστών υποτροπής δεν είναι 
στατιστικά σημαντική, ωστόσο εάν συνδυαστεί 
το ποσοστό τοπικής και ενδοπεριτοναικής υπο-
τροπής επιτυγχάνεται στατιστική σημαντικότητα 
(p=0.035) υπερ της ανοικτής μεθόδου

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
•  Μακροχρόνια ύφεση με συνδυασμό ριζικής κυ-

στεκτομής και λεμφαδενικού καθαρισμού στο 
75%-60%-30% των ασθενών με νόσο περιορι-
σμένη στην κύστη -με εξω-κυστική επέκταση και 
διηθημένους λεμφαδένες αντίστοιχα

•  Υπεροχή ρομποτικής τεχνικής όσον αφορά τα 
περιεγχειρητικά αποτελέσματα (μελέτες ανα-
δρομικές, με μικρό δείγμα και follow-up, μεμο-
νωμένα κέντρα)

•  Προγνωστικός ρόλος θετικών χειρουργικών ορί-
ων και συσχέτιση με προχωρημένο στάδιο νόσου

•  Στη βιβλιογραφία αναφέρονται παρόμοια πο-
σοστά υποτροπών μεταξύ των δύο μεθόδων-
ανησυχητική αύξηση των ενδοπεριτοναικών υ-
ποτροπών με τη ρομποτική μέθοδο, γεγονός 
που επιβεβαιώνεται και στην παρούσα μελέτη

•  RARC: 5 ασθενείς (3 με pT3N0-1, 1 με pT2N0 
και 1 με pTaN0 νόσο)

•  ORC: 2 ασθενείς (1 με pT3N0 και 1 με pT4N2 
νόσο)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
•  Τα αποτελέσματα αφορούν παραμέτρους οι ο-

ποίες αναλύθηκαν σε δεύτερο χρόνο, χωρίς να 
έχει πραγματοποιηθεί στατιστικός σχεδιασμός 
ειδικά για αυτές

•  Μελέτη σε ένα μόνο κέντρο/ χώρα
•  Λίγοι ασθενείς με Τ3 νόσο, γεγονός που μειώνει 

την εξαγωγιμότητα των αποτελεσμάτων

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
•  Δεν εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

στα ποσοστά υποτροπών ΣΥΝΟΛΙΚΑ καθώς και 
στα ποσοστά επιβίωσης μεταξύ των δύο μεθόδων

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Ειδικευόμενος Ουρολογίας, Β’ Παν/κή Κλινική – ΓΝΑ «Σισμανόγλειο»

μετά-άνάλυση: 
Η σημασία των θετικών χειρουργικών 
ορίων μετά από ριζική προστατεκτομή στην 
πρόγνωση του καρκίνου του προστάτη

ΣΚΟΠΟΣ… 
•  Να αποδειχθεί, με βάση προηγούμενες επιδημι-

ολογικές μελέτες που έχουν δημοσιευτεί, εάν και 
κατά πόσο τα θετικά χειρουργικά όρια (PSMs) με-
τά από ριζική προστατεκτομή (RP) επηρεάζουν: 
-  το διάστημα ελεύθερο βιοχημικής υποτροπής 

(Biochemical recurrence-free survival - BRFS)
-  την σχετιζόμενη με τη νόσο επιβίωση (Cancer-

specific survival - CSS)
-  τη συνολική επιβίωση (overall survival - OS)
-  τη σχετιζόμενη με τη νόσο θνησιμότητα (cancer-

specific mortality - CSM) και 
-  τη συνολική θνησιμότητα (overall mortality - OM)

ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΣ… 
•  32 μελέτες που δημοσιεύτηκαν από το 2010 

έως και το 2017
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•  Μέση διάρκεια παρακολούθησης των ασθενών 
(follow-up) από 18,1 έως 174 μήνες

•  Συνολικά 141.222 ασθενείς, οι οποίοι υπεβλή-
θησαν σε ριζική προστατεκτομή (RP)

•  Σε 31.421 από το σύνολο των ασθενών δια-
πιστώθηκαν θετικά για νόσο χειρουργικά όρια 
(PSMs) στην παθολογοανατομική έκθεση και ύ-
στερα από εφαρμογή κατάλληλης χρώσης. 

•  Της μετα-ανάλυσης αυτής εξαιρέθηκαν:
–  Reviews, meeting abstracts, letters, case 

reports, άρθρα που δεν αφορούσαν σε αν-
θρώπινο είδος

- Άρθρα που δεν σχετίζονταν με PCa 
-  Μελέτες που δεν συμπεριλάμβαναν στοιχεία 

για τα χειρουργικά όρια
-  Μελέτες με ανεπαρκή στοιχεία, για την εξα-

σφάλιση ασφαλούς και αξιόπιστου λόγου ε-
πίπτωσης (Hazard Ratio – HR) και διαστήμα-
τος εμπιστοσύνης (Confidence Interval – CI). 

n= 2150

•  Η ποιότητα των συμπεριλαμβανομένων μελε-
τών κατοχυρώθηκε με τη χρήση της κλίμακας 
Newcastle – Ottawa (NOS), η οποία χρησιμο-
ποιείται σε μη-τυχαιοποιημένες μελέτες. 

•  Σφάλματα (Bias) αξιολογήθηκαν και περιορίστη-
καν με χρήση του Egger’s και Begg’s test 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA
•  Η μετα-ανάλυση αυτή αναδεικνύει ότι τα θετικά 

χειρουργικά όρια (PSMs) μετά από ριζική προ-
στατεκτομή (RP) σχετίζονται με:
1.  Φτωχότερη ελεύθερη βιοχημικής υποτροπής 

επιβίωση (BRFS) (με το λόγο επίπτωσης (HR) 
να κυμαίνεται από 1,33 έως 1,37 και διαστη-
μα εμπιστοσύνης (CI) 95%)

2.  Φτωχότερη σχετιζόμενη με τη νόσο επιβίωση 
(CSS) (με HR από 1,38 έως 1,62 και CI: 95%)

3.  Φτωχότερη συνολική επιβίωση (OS) (με τον HR 
να κυμαίνεται από 1,06 έως και 1,15 και CI: 95%)

4.  Αυξημένη σχετιζόμενη με τη νόσο θνησιμότη-
τα (CSM) (με HR κυμαινόμενο από 1,21 έως 
1,27 και CI: 95%)

5.  Αυξημένη συνολική θνησιμότητα (OM) (με 
το HR να κυμαίνεται από 1,06 έως 1,12 και 
CI: 95%)

•  Στην ανάλυση των μεθόδων που εφαρμόστη-
καν για τη μελέτη των αποτελεσμάτων που 
μόλις παρουσιάστηκαν, το εύρος των λόγων 
επίπτωσης (Hazard Ratios – HR) αλλά και το 
διάστημα εμπιστοσύνης (Confidence Interval 
– CI) τεκμηριώνουν αποτελέσματα αξιόπιστα 
και ασφαλή 

•  Επίσης δεν διαπιστώνεται η παρουσία σφαλμά-
των (publication bias) μετά την εφαρμογή του 
Begg’s test

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

•  Πρόκειται για την πρώτη μετα-ανάλυση που 
αξιολογεί την προγνωστική αξία των θετικών 
χειρουργικών ορίων μετά από ριζική προστα-
τεκτομή

•  Τα στοιχεία που προέκυψαν είναι ανεξάρτητα

- γεωγραφικής περιοχής
- ηλικίας 
-  έτους δημοσίευσης των μελετών που συμπε-

ριλήφθηκαν  
- τιμής PSA 
-  διάρκειας της παρακολούθησης των ασθε-

νών (follow-up)
-  ακτινοθεραπείας μετά τη ριζική προστατεκτο-

μή (aRT)

•  Οι παρακάτω περιορισμοί στη μετα-ανάλυση 
αυτή θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν:

1.  Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για τον εντο-
πισμό των θετικών χειρουργικών ορίων δι-
έφεραν μεταξύ των μελετών που συμπερι-
λήφθηκαν 

2.  Συμπεριλήφθηκαν μόνον μελέτες που έχουν 
δημοσιευτεί στην αγγλική γλώσσα

3.  Όλες οι μελέτες ήταν αναδρομικές μελέτες 
κοόρτης, και αυτό συνεπάγεται ότι στοιχεία 
που αντλήθηκαν από αυτές μπορεί να συν-
δέονται με πιθανά σφάλματα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

•  Ο καθορισμός των θετικών χειρουργικών ο-
ρίων, με εύκολη εφαρμογή και χαμηλό κό-
στος, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην 
λήψη αποφάσεων και εξατομικευμένη θερα-
πεία στον PCa, συμβάλλοντας σε περιορισμό 
της θνησιμότητας και βελτίωση της συνολι-
κής επιβίωσης. 

•  Τα θετικά χειρουργικά όρια αποτελούν αδι-
αμφισβήτατα κακό προγνωστικό στοιχείο και 
σχετίζονται με φτωχότερη επιβίωση ασθενών 
με PCa. 

IU
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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 ό  τ Η Ν  Ε π ί Σ τ Η Μ ό Ν ί Κ Η  Β ί Β Λ ί ό θ Η Κ Η  τ Η Σ  Ε τ α ί Ρ Ε ί 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



Kουσκούκης E. Κωνσταντίνος
Καθηγητής Δερματολογίας - Νομικός, Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής

Πρόεδρος Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινεζικής και Συμπληρωματικής Ιατρικής

Ιαματική 
Ιατρική
συμπληρωματικές θεραπείες

KYKΛOΦOΡEI
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Ουρολογικά Συνέδρια

3rd SPRING UROLOGIcAL SYMPOSIUM 2019 
OF THE cYPRUS UROLOGIcAL ASSOcIATION
12-14 April, 2019, Limassol, Cyprus
voyagertravel.gr

PAEDIATRIc UROLOGY VIVA cOURSE
April 30, 2019, London, UK
paediatricurologyviva.eventbrite.co.uk

ANNUAL cONGRESS OF THE AMERIcAN 
UROLOGY ASSOcIATION
3-7 May, 2019, Chicago, USA, aua2019.org

19th cENTRAL EUROPEAN MEETING
May 9-10, 2019, Vienna, Austria
cem.uroweb.org

39ο ΕΤΟΣ - ΑΘΗΝΑϊΚΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ
10-12 Μαΐου 2019
Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών
www.athenianurologydays.gr

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
6-8 Ιουνίου 2019, Συνεδριακό Κέντρο
Ξενοδοχείου Elite, Καλαμάτα, www.huanet.gr

ESU-ESUT MASTERcLASS ON UROLITHIASIS
June 14-15, 2019, Patras, Greece
esuurolithiasis19.org

30th WORLD cONGRESS OF VIDEO UROLOGY
AND ADVANcES IN cLINIcAL UROLOGY
June 13-15, 2019, Seoul, Korea
www.videourology2019.com

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

17th EUROPEAN UROLOGY RESIDENTS 
EDUcATION PROGRAMME
September 6-11, 2019
Prague, Czech Republic
eurep.uroweb.org

26th MEETING OF THE EAU SEcTION OF 
UROLOGIcAL RESEARcH
October 10-12, 2019
Porto, Portugal
esur19.org

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

AΘΗΝΑΪΚΈΣ 
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Οργάνωση 

Ελληνική Ερευνητική 
Ομάδα Ουρογεννητικού 
Καρκίνου (ΕΕΟΟΓΕΚ)

Yπό την αιγίδα

της Ελληνικής 
Ουρολογικής Εταιρείας

Σε συνεργασία

 
με τις Α’ και Β’ Ουρολογικές  
Κλινικές του Πανεπιστημίου 
Αθηνών

Γραμματεία Οργάνωσης
Erasmus Conferences & Events A.E.
Δροσίνη 6, Τ.Κ. 16673, Βούλα
Τ 210 7414700, F 210 7257532  
E info@athenianurologydays.gr
W  www.erasmus.gr
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ΜΈΓΑΡΟ ΔΙΈΘΝΈΣ 
ΣΥΝΈΔΡΙΑΚΟ  
ΚΈΝΤΡΟ ΑΘΗΝΏΝ 
(MAICC)

CONFERENCES & EVENTS
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