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Το 2000 η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (World Health Organization) 
αναγνώρισε την Στυτική Δυσλειτουργία ως Παγκόσμιο Ιατρικό πρόβλημα 
και καθόρισε τα βασικά κριτήρια για την σεξουαλική υγεία των ατόμων, 
τα οποία περιλαμβάνουν:
1)  Την ελευθερία εκάστου ατόμου να χαίρεται και να ελέγχει την 

σεξουαλική και αναπαραγωγική του συμπεριφορά σε συνδυασμό με 
την επικρατούσα κοινωνική ηθική

2)  Την απαλλαγή από τον φόβο, ντροπή και αισθήματα ενοχής που 
απαγορεύουν την σεξουαλική ευχαρίστηση και διαταράσσουν τις 
σεξουαλικές σχέσεις και

3)  Την προσπάθεια διορθώσεως με την σύγχρονη Ιατρική των 
παθήσεων και προβλημάτων που επιδρούν δυσμενώς στην 
σεξουαλική λειτουργία.

Η 
σεξουαλική λειτουργία των ανδρών εξαρτάται κυρίως από την 
Στύση. Η στύση είναι ουσιώδης παράγων για μια ικανοποιητική σε-
ξουαλική εμπειρία εφόσον επιτευχτεί η κολπική διείσδυση. Αλλά 
έχει και μια βαθύτερη συμβολική έννοια και αξία, που σχετίζεται 

με την αυτοεκτίμηση του άνδρα, την εικόνα και τον τρόπο που αισθάνεται 
τον ρόλο του στην οικογένεια του και στην κοινωνία.

Η Στυτική Δυσλειτουργία ορίζεται η σταθερά επαναλαμβανόμενη ή δια-
λείπουσα αδυναμία του άνδρα να επιτύχει ή να διατηρήσει μια στύση, ικα-
νή για κολπική διείσδυση.

Η Στύση είναι ένα νευρο-αγγειακό αντανακλαστικό το οποίον υπόκεινται 
στον έλεγχο του κεντρικού νευρικού συστήματος και των ορμονών του άνδρα.

Η διαταραχή της Στύσεως είναι μια πολυπαραγοντική πάθηση, η οποία τα 
τελευταία χρόνια προσέλκυσε το τεράστιο ενδιαφέρον όχι μόνον των ασθε-
νών, αλλά και των σεξουαλικών των συντρόφων και τελικά της Παγκόσμιας 
Κοινωνίας και μάλιστα σε ευρεία κλίμακα.

Μεγάλη ώθηση προς την κατεύθυνση αυτή, έδωσε η έγκριση το 1998 α-
πό την Ομοσπονδιακή Διεύθυνση των Φαρμάκων στην Αμερική (FDA) του 
πρώτου από του στόματος χορηγούμενου φαρμάκου της Sildenafil (Viagra, 
Pfizer) και των ακολοθούντων εν συνεχεία φαρμάκων Vardenafil (Levitra 
Bayer) και Tadalafil (Cialis, Lilly) με ταυτόσημα δράση, ως αναστολείς της 
Φωσφοδιεστεράσης-5 (PDE-5).

Εδώ, πρέπει να τονισθεί ότι, σε μια σπουδαία μελέτη που δημοσιεύθη-
κε το 2000 (Journal of Urology) και πραγματοποίηθηκε στην Βοστώνη από 
μια ομάδα ερευνητών (MMAS-Massachusetts Male Aging Study) για την 
καταγραφή της συχνότητος της Στυτικής Δυσλειτουργίας σε άνδρες μεταξύ 
40-69 ετών, ανεδείχθη το πρόβλημα που υπάρχει και εξηγήθηκε το μεγά-
λο ενδιαφέρον όχι μόνο των ασθενών αλλά και όλων των ανδρών για βελ-
τίωση της Σεξουαλικής τους λειτουργίας και κυρίως της Στύσεως.

Από τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής προέκυψαν ότι:
•  «Η Στυτική Δυσλειτουργία αυξάνεται με την ηλικία και ενώ στις ηλικίες 

40-49 ετών το ποσοστό Στυτικής Δυσλειτουργίας ανέρχεται σε 12,9%, 
στην ηλικία μεταξύ 50-59 ετών το ποσοστό ανεβαίνει στο 29,3%, ενώ 
στην ηλικία 60-69 ετών το ποσοστό ανέρχεται σε 46,9%».
Από την μελέτη αυτή, φάνηκε επίσης ότι:

•  Σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη, Υπέρταση, Καρδιαγγειακή νόσο, χα-
μηλά επίπεδα της υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (HDL) το ποσοστό 
της Σ.Δ. ανέβαινε δραματικά, καθώς επίσης και σε ασθενείς που ελάμ-
βαναν ειδική θεραπευτική αγωγή με φάρμακα, όπως αντιδρογόνα, αντι-
καταθλιπτικά, Αμφεταμίνες, αντιυπερτασικά, διουρητικά ή κατανάλωναν 
σταθερά ποσότητα αλκοόλ.
Έτσι, είναι πολύ σπουδαία η προσπάθεια αναγνωρίσεως των παραγόντων 

που θέτουν σε κίνδυνο την Στυτική λειτουργία ενός ατόμου.

Η ΣύγχρονΗ ΦαρμακεύτικΗ θεραπεια τΗΣ

Στυτικής 
δυσλειτουργίας

ANΤΩΝΙΟΥ Ν.1, ΠΑΠΑΝΔΡΕOΥ Χ.2
1τ. Διευθυντής - Συντονιστής Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν.Μ «Αμαλία 
Φλέμινγκ», 2Επιμελητής Α’ Ουρολογικής Κλινικής, Γεν. Νοσ. Άρτας
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Οι παράγοντες αυτοί παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα

Συνήθεις καταστάσεις που σχετίζονται με Στυτική 4υσλειτουργία

Α.ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ
•  Σακχαρώδης διαβήτης
•  Υπερθυρεοειδισμός
•  Υποθυροειδισμός
•  Νόσοι των επινεφριδίων
•  Υπογοναδισμός

Β.ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ
•  Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Γ.ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
•  Εγκεφαλικό επεισόδιο
•  Επιληψία
•  Σκλήρυνση κατά πλάκας Ν. του Parkinson
•  Τραυματισμοί του Νωτιαίου Μυελού
•  Ν. του Alzheiner
•  Όγκοι του Κ.Ν.Σ
•  Περιφερική νευροπάθεια

Δ. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
•  Στεφανιαία Νόσος
•  Περιφερική αγγειοπάθεια
•  Εγκεφαλοαγγειακή νόσος
•  Αορτικό Ανεύρυσμα
•  Υπέρταση

Ε. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
•  Ν. του Peyronie
•  Προστατικός καρκίνος
•  Τραύμα του πέους
•  Περινεϊκός τραυματισμός
•  Συγγενείς ανωμαλίες

Ζ. ΔΙΑΦΟΡΑ
•  Κάπνισμα, παχυσαρκία
•  Χημειοθεραπεία, ακτινοβολία
•  Χρόνια Νεφρική ανεπάρκεια

Πάντως, ανεξαρτήτως της αιτιολογίας της, η Στυτική Δυσλειτουργία διατα-
ράσσει την ψυχική υγεία ενός ατόμου, της ποιότητας ζωής του και την σχέ-
ση με τον σύντροφό του. Γι’ αυτό και ζητά άμεσα βοήθεια από τον γιατρό 
του και μάλιστα για την φαρμακευτική θεραπεία που μπορεί να λάβει και 
για την οποία είτε έχει πληροφορηθεί από το περιβάλλον του είτε από τον 
καθημερινό τύπο.

Παλαιοτέραν επιστεύετο ότι η Στυτική Δυσλειτουργία οφείλετο κατά 90% 
σε διάφορους ψυχογενείς παράγοντες. Σήμερα, με την έκρηξη των γνώσε-
ων στην εποχή της μοριακής βιολογίας και την κατανόηση των πολύπλοκων 
μηχανισμών που συμμετέχουν στην δημιουργία της ενώσεως, οι ψυχογενείς 
παράγοντες τέθηκαν στο περιθώριο, πλην εξαιρέσεων. Ιδιαίτερα μετά την κα-
τανόηση του τρόπου δράσεως της πρώτης ανακαλυφθείσας φαρμακευτικής 
ουσίας της Sildenafil, το ενδιαφέρον για την αποκρυπτογράφηση των μηχα-
νισμών που συμμετέχουν στην στύση κατέστη τεράστιο. Έτσι, ενώ μέχρι το 
1998 χρησιμοποιούντο διάφορα αφροδισιακά ήδη από την αρχαιότητα (πί-
ναζ) ή διάφορες επεμβάσεις άνευ ουσιώδους αποτελέσματος, η φαρμακο-
θεραπεία κατέστη παγκοσμίως θεραπεία πρώτης γραμμής.

Πρώιμες θεραπείες της Σεξουαλικής Ιατρικής
• Αρχαία Ελλάς 320π.χ Σατύριον (φυτόν)
• Αρχαία Ρώμη 50μ.χ κλοιφές Ginger
• Ευρώπη από το 1350μχ λάδι ελιάς
• Λίπος από καμήλα
• Κανθαριδίνη
• Ευρώπη από το 1912 ψυχανάλυση S. Frend
• 1920 Υοχιμβίνη
• 1936 Bogoras
• 1954 Sex-θεραπεία (masters and Johnsos)
• 1967 αντλίες κενού
• 1981 επαναγγείωση του πέους
• 1983 ενδοπεικές ενέσεις (Viray)
• 1995 Αλποσταδίλη
• 1996 ενδο-ουρηθρική αλπροσταδίλη
• 1998 SILDENAFIL (VIAGRA)
• 2000 Vardenafil Tadralafil

Πριν όμως αρχίσουμε την περιγραφή των φαρμάκων που χρησιμοποιού-
νται σήμερον για την Σ.Δ. καλό είναι να περιγραφεί αδρά ο μηχανισμός της 
Στύσεως, που ούτως ή αλλως είναι εξαιρετικά πολύπλοκος.

Η Στύση, στην ουσία, δημιουργείται όταν υπάρχει σεξουαλικός ερεθισμός, 
ο οποίος απελευθερώνει νευρομεταβιβαστές από τα νεύρα των σηραγγω-
δών σωμάτων και δημιουργείται χάλαση των λείων μυϊκών ινών αυτών, ο-
πότε ακολουθούν τα εξής γεγονότα:
1.  Διάταση των αρτηριών και αρτηριδίων του πέους με αύξηση της εισό-

δου αίματος
2.  Αποκλεισμός του αίματος και παγίδευση εντός των φλεβών του πέους 
3.  Διάταση του χιτώνα που περιβάλλει τα σηραγγώδη σώματα 
4.  Περαιτέρω αύξηση της πιέσεως - συσπά του ισχισηραγγώδη μυ και επέρ-

χεται πλήρης στύση
5.  Για να διατηρηθεί η στύση, χρειάζεται η αναστολή του ενζύμου φωσφο-

διεστεράση -5 (PDE-5) που απενεργοποιεί μια πολύ χρήσιμη ουσία, την 
μονοφωσφορική γονανοσίνη, απαραίτητη για την χάλαση των λείων μυι-
κών ινών των σηραγγωδών σωμάτων.
Τα κυκλοφορούντα σήμερον φάρμακα για την θεραπεία της Στυτικής 

Δυσλειτουργίας είναι και τα τρία αναστολείς αυτού του ενζύμου (PDE-5) και 
περιλαμβάνουν την Sildemafil, Vardemafil, και Tadalafil.

1. Sildenafil (Viagra, Pfizer, N.Y)
Γενικά

Όπως περιεγράφη ανωτέρω, είναι ο πρώτος από του στόματος φαρμα-
κευτικού παράγων που εγκρίθηκε από το FDA, το 1998 για την αντιμετώπι-
ση της Στυτικής Δυσλειτουργίας (Σ.Δ).

Φαρμακοκινητική –Φαρμακοδυναμική
Την μεγαλύτερη συγκέντρωση στο αίμα επιτυγχάνει σε 30-120 λεπτά, με 

μέσο χρόνο 60 λεπτών.
Συνήθως η έναρξη της δράσεώς της, ξεκινά μία (1) ώρα μετά την λήψη της, 

αλλά η δράση της μπορεί να εμφανισθεί και στην μισή ώρα.
Τα γεύματα με πολλά λιπαρά δυσκολεύουν την απορρόφηση του φαρμά-

κου και μπορούν να μειώσουν την συγκέντρωση του κατά 29%.
Έτσι, συνιστάται για την Sildenafil να λαμβάνεται μία ώρα προ της σεξουα-

λικής πράξεως και όχι με πλούσιο γεύμα ή με κατανάλωση αλκοόλ.
Η συνιστώμενη δόση της Sildenafil (Viagra) κυμαίνεται από το χάπι των 

25mg μέχρι και 100mg, με δόση ενάρξεως το δισκίου των 50mg.
Από μια τελευταία Αμερικάνικη μελέτη σχετικά με το ποσοστό των ασθε-

νών που έγινε για να καθορίσει το ποσοστό των ασθενών ανάλογα με την 
ποσότητα φαρμάκου που λαμβάνουν ως δισκίο, προέκυψε ότι: Το 75% προ-
τιμούν το δισκίο των 100mg, το 23% το δισκίο των 50mg και μόνο ένα 2% 
των ανδρών, ελάμβανε το δισκίο των 25mg.

Ασφάλεια, αντενδείξεις και προφυλάξεις για την Sildenafil
Οι κύριες παρενέργειες της Sildenafil (viagra) όπως αυτές εδείχθησαν από 

πολλές κλινικές μελέτες περιλαμβάνουν κυρίως: Πονοκέφαλος 15,8%, εξά-
ψεις στο πρόσωπο 10,5%, δυσπεψία 6,5%, ρινική συμφόρηση 4,5%, διατα-
ραχές οράσεως 2,7%, διάρροια (μελέτη Morales et al, Journal of Impotence 
Research 2002).

Φαίνεται ότι πολλές από τις παρενέργειες έχουν σχέση με τη δόση που 
λαμβάνεται από τον ασθενή και μπορούν να περιορισθούν με μείωση της 
δοσολογίας. Δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις πριαπισμού. Από μια ανα-
σκόπηση 18 κλινικών μελετών που περιελάμβανε 3700 ασθενείς, παρατη-
ρήθηκαν ελαφρές παρενέργειες σε 574 που ήσαν όμως παροδικές.

Επίσης, ο λόγος διακοπής του φαρμάκου, ανήλθε μόνο σε ποσοστό 2,5% 
των ασθενών και ήταν ο πονοκέφαλος.

Πρέπει να τονιστεί με έμφαση ότι, λόγω της αγγειοδιασταλτικής δράσεως 
της Sildenafil, σε ταυτόχρονη λήψη με Νιτρώδη, μπορεί να ισχυροποιήσει 
την δράση τους και να προκαλέσει έντονα υποτασικά φαινόμενα, έτσι αντεν-
δείκνυται η χορήγησή της σε ασθενείς που λαμβάνουν Νιτρώδη.

Επίσης, καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση σε ασθενείς που πάσχουν από 
στεφανιαία ανεπάρκεια, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, χαμηλή αρτηρι-
ακή πίεση <10mmHg ή σε ασθενείς που λαμβάνουν πολλαπλά σχήματα για 
την αντιμετώπιση  συστηματικής αρτηριακής υπερτάσεως. Επίσης, υπάρχουν 
ειδικές οδηγίες από το FDA για ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς με έμφραγμα 
του μυοκαρδίου, αγγειακό επεισόδιο, υψηλού κινδύνου αρρυθμίες, ασταθή 
στηθάγχη ή σε περιπτώσεις διαφόρων μορφών αμφιβληστροειδοπάθειας.

Αν και οι αρχικές μελέτες με την Sildenafil δεν περιέλαβαν ασθενείς με 
καρδιακή νόσο, κατοπινές έρευνες μελέτησαν την καρδιοαγγειακή δράση της 
Sildenafil σε άνδρες με στεφανιαία νόσο και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της 
ασκήσεως. Οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νό-
σο δεν επηρεάζονται αρνητικά από την Sildenafil και δεν υπήρξε δράση αυ-
τής ούτε στα συμπτώματα κατά τη διάρκεια της ασκήσεως ή κατά την άσκη-
ση, προκληθείσα ισχαιμία, όπως τούτα απεδείχθησαν με ήχο-καρδιογραφία 
και καρδιογραφήματα (cardiovascular effects of Sildenafil during exercise in 
men with known or probable coronary artery disease, JAMA 2002).

Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν και με 18 επιπρόσθετες μελέτες 
και χρήση εικονικού (placebo) χαπιού (αρνητικές επιπτώσεις 3,0%) σε σχέση 
με την ομάδα που ελάμβανε Sildenafil (αρνητικές επιπτώσεις 3,5%).

2. Vardenafil (Levitra, Bayer Corp. Connecticut)
H Vardenafil είναι ένας νεώτερος αναστολέας της PDE-5, ο οποίος εγκρί-

θηκε από το FDA το 2003 για την θεραπεία της Στυτικής Δυσλειτουργίας. 
Όπως και η Sildenafil, η Vardenafil είναι και αυτός εκλεκτικός αναστολέας.
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Φαρμακοκινητική
Η μέγιστη συγκέντρωση αυτής, επιτυγχάνεται μεταξύ 30 και 120 λεπτών, 

ιδιαίτερα όταν ο άνδρας είναι νήστις. Η παράλληλη λήψη πλούσιου γεύμα-
τος σε λιπαρά μειώνει την συγκέντρωση αυτής στο πλάσμα από 18 μέχρι 
και 50%. Έτσι, συνιστάται η λήψη της να γίνεται 1 ώρα προ της σεξουαλι-
κής δραστηριότητας και όχι με πλούσιο γεύμα ή με κατανάλωση αλκοόλ. Ο 
χρόνος ημίσειας ζωής της είναι 4,5 ώρες.

Όπως η Sildenafil, έτσι και η Vardenafil μεταβολίζεται στο ήπαρ γι’ αυτό 
πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς άνω των 65 ετών με ηπατική δυσλει-
τουργία. Επίσης, σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, λόγω συγκε-
ντρώσεως αυξημένων επιπέδων Vardenafil στο αίμα.

Δραστικότητα της Vardenafil
Η Vardenafil αρχικά εκτιμήθηκε σε 4 μεγάλες μελέτες που περιελάμβαναν 

2431 άνδρες με μέσο όρο ηλικίας 57 ετών, όπου απεδείχθη δραστικότητα αυ-
τής σε σχέση με ασθενείς που έλαβαν αντίστοιχο εικονικό (placebo) φάρμακο.

Έτσι στην Αμερικανική μελέτη, 65%, 75% και 80% των ανδρών που έ-
λαβαν Vardenafil των 5, 10 και 20 mg αντίστοιχα, ήσαν ικανοί για διείσδυ-
ση, σε αντίθεση με το 52% των ασθενών που έλαβαν placebo. Έτσι, όλες οι 
δόσεις της Vardenafil (5, 10, 20 mg) έδειξαν υπεροχή για την βελτίωση της 
στύσεως έναντι των εικονικών φαρμάκων.

Ασφάλεια, αντενδείξεις, προφυλάξεις για την Vardenafil
Οι κυριότερες παρενέργειες της Vardenafil στις κλινικές μελέτες που διε-

ξήχθησαν ήσαν: Πονοκέφαλος από 8-18%, εξάψεις 6-13%, ρινίτις 1 μέχρι 
8% και δυσπεψία 2-6%. Η διαταραχή στην όραση ήταν σπανιότατη. Οι πα-
ρενέργειες είναι άμεσα σχετιζόμενες με την δόση και μπορούν να ελαχιστο-
ποιηθούν με μείωση της δοσολογίας.

Οι αντενδείξεις της Vardenafil αντανακλούν αυτές της Sildenafil λόγω της 
αγγειοδιασταλτικής δράσεως αυτής όπως και όλων των ανασταλτών της 
PDE-5, δηλαδή δεν πρέπει να δίδεται σε ασθενείς που λαμβάνουν Νιτρώδη, 
σε ασθενείς με στεφανιαία ανεπάρκεια, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, 
χαμηλή αρτηριακή πίεση, χαμηλή καρδιακή παροχή ή σε πολλαπλό σχή-
μα αντιμετωπίσεως συστηματικής υπερτάσεως.

Η εξέταση των καρδιοαγγειακών επιδράσεων της Vardenafil κατά τη διάρκεια 
ασκήσεως σε ασθενείς με γνωστή στεφανιαία νόσο, έδειξε ότι σε άνδρες με 
σταθερή στεφανιαία νόσο δεν υπήρξαν αρνητικές επιδράσεις της Vardenafil.

3. Tadalafil (Cialis, Lilly) 
Η Tadalafil είναι και αυτός αναστολέας της PDE-5 που εγκρίθηκε από το 

FDA το 2003.

Φαρμακοκινητική
Η βιοδιαθεσιμότητα του φαρμάκου αυτού δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Τη 

μεγαλύτερη συγκέντρωσή της στο αίμα επιτυγχάνει περίπου στα 120 λεπτά 
(κυμαινόμενη μεταξύ 30 λεπτών και 6 ωρών). Έχει χρόνο ημίσειας ζωής 17,5 
ώρες. Έτσι σε σχέση με τα προηγούμενα φάρμακα ο χρόνος δράσεως της 
Tadalafil είναι σημαντικά μεγαλύτερος από ότι η Vardenafil και η Sildenafil.

Η κλινική δραστηριότητα της Tadalafil έχει αναφερθεί από διάφορες με-
λέτες ότι φθάνει σε 36 ώρες μετά τη χορήγησή της. Επιπρόσθετα, η συγκέ-
ντρωσή της στο πλάσμα δεν επηρεάζεται από το φαγητό ή την κατανάλω-
ση αλκοόλ, σε αντίθεση με την Sildenafil ή την Vardenafil όπου συνιστάται 
η αποφυγή γεύματος ή αλκοόλ.

Όπως, όμως, και τα προηγούμενα δύο λόγω του καταβολισμού της στο 
ήπαρ, καλό είναι να αποφεύγεται η λήψη της σε άτομα με ηπατική ανεπάρ-
κεια ή σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια.

Η αρχική εκτίμηση του φαρμάκου αυτού, περιέλαβε 22 κλινικές μελέτες 
με 4000 ασθενείς όπου απεδείχθη η δραστικότητα της στην στυτική δυσλει-
τουργία σε σχέση με την εικονική λήψη φαρμάκων. Σήμερα, πλην των ΗΠΑ, 
κυκλοφορεί σε 80 άλλες χώρες. Σε μια ενδιαφέρουσα μελέτη 348 ανδρών 
που έλαβαν την Tadalafil σε δισκίο των 20mg απεδείχθη η σταθερή δράση 
αυτής μέχρι το διάστημα των 36 ωρών

Ασφάλεια, αντενδείξεις και προφυλάξεις
Οι κλινικές μελέτες που εκτίμησαν την Tadalafil έδειξαν ηπιότερη εκδήλω-

ση σε ότι αφορά τις γνωστές παρενέργειες των αναστολέων της PDE-5 όπως 
πονοκέφαλος, εξάψεις κ.τ.λ. Η διαταραχή της οράσεως μπορεί να επέλθει 
με την Tadalafil αν και σε πολύ μικρότερο ποσοστό λόγω της υπερεκλεκτι-
κής δράσεως αυτής. Όπως και με τους άλλους αναστολείς, η μείωση της 
δοσολογίας αυτής μειώνει και την εμφάνιση των παρενεργειών. Οι αντενδεί-
ξεις της Tadalafil είναι ταυτόσημες με τις αντενδείξεις των προηγούμενων α-
ναφερθέντων φαρμάκων Vardenafil και Sildenafil.

4. Avanafil (Spedra, Menarini) 

Η Avanafil ως αναστολέας της PDE-5 αναστέλλει τη δράση του ενζύμου 
της φωσφοδιεστεράσης το οποίο διασπά την κυκλική μονοφωσφορική γου-
ανοσίνη. Ως εκ τούτου, η ουσία αυτή είναι ελεύθερη να δράσει κατά την σε-
ξουαλική επαφή, προκαλώντας χαλάρωση του λείου μυικού ιστού το πέ-
ους και κατα συνέπεια την πρόκληση στύσης. Με αυτόν τον τρόπο η αβα-
ναφίλη ενισχύει την στυτική λειτουργία.

Φαρμακοδυναμική - Φαρμακοκινητική
Μετά από χορήγηση από το στόμα, η αβαναφίλη απορροφάται ταχέως, 

με μέσο χρόνο Tmax 30 έως 45 λεπτά και έχει τελικό χρόνο ημίσειας ζωής 
περίπου 6-17 ώρες. Σε όλο το εύρος των συνιστώμενων δόσεων, η φαρ-
μακοκινητική της παρουσιάζεται ανάλογη της δόσης. Αποβάλλεται κυρίως 
μέσω του ηπατικού μεταβολισμού. Μελέτες in vitro κατέδειξαν ότι η αβα-
ναφίλη δρα εξαιρετικά εκλεκτικά ως προς την PDE-5. Η επίδρασή της στην 
PDE-5 είναι πιο ισχυρή σε σχέση με άλλες γνωστές φωσφοδιεστεράσες. Σε 
μια μελέτη πληθυσμογραφίας του πέους (RigiScan), η αβαναφίλη σε δόση 
200 mg προκαλούσε στύσεις που κρίθηκαν επαρκείς για διείσδυση (60% 
ακαμψία κατά την RigiScan) σε ορισμένους ασθενείς σε περίπου 20 λεπτά 
μετά τη χορήγηση της δόσης και η συνολική απόκριση των εν λόγω υπο-
κειμένων στην αβαναφίλη κατά το χρονικό διάστημα 20-40 λεπτών μετά τη 
χορήγηση ήταν στατιστικά σημαντική σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

Αντενδείξεις 
Αντεδείκνυται η συγχορήγηση αποκλειστών της PDE-5, συμπεριλαμβανο-

μένης της αβαναφίλης, με διεγέρτες της γουανιλικής κυκλάσης, όπως η ριο-
σιγουάτη καθώς μπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε συμπτωματική υπόταση. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πριν από τη συνταγογράφηση του Spedra στους ι-
ατρούς να εξετάζουν τον δυνητικό καρδιακό κίνδυνο που ενέχει η σεξου-
αλική δραστηριότητα σε ασθενείς με προϋπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσο.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση αποτυχίας των από του στόματος 
χορηγούμενων φαρμάκων;

Η εισαγωγή των αναστολέων (Sildenafil, Vardenafil και Tadalafil) προκάλε-
σε επανάσταση στην θεραπεία της Στυτικής Δυσλειτουργίας, μειώνοντας την 
εφαρμογή άλλων θεραπευτικών μεθόδων, φαρμακευτικών ή χειρουργικών.

Η δραστικότητα των αναστολέων της PDE-5 σε όλες τις μέχρι σήμερα δη-
μοσιευθείσες κλινικές μελέτες φθάνει το 70%. Εν τούτοις, σε ειδικές ομάδες 
με συγκεκριμένα προβλήματα (σακχαρώδης διαβήτης) το ποσοστό ανταπο-
κρίσεως των ασθενών είναι χαμηλότερο. Έτσι, η παρέμβαση του ανδρολό-
γου-ουρολόγου γίνεται απαραίτητη, εφόσον έχει να ανταποκριθεί σε μια με-
γάλη ομάδα ασθενών που φαίνεται να αποτυγχάνει η πρώτης-γραμμής θε-
ραπείας με τους από του στόματος αναστολείς της PDE-5.

Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)
Η εκτίμηση της αποτυχίας της φαρμακευτικής θεραπείας είναι μια πολύ-

πλοκη και πολυπαραγοντική διαδικασία. Η ποιότητα της στύσεως, πρέπει 
να συνδυάζεται χωρίς την εμφάνιση παρενεργειών και με την παράλληλη 
σεξουαλική ικανότητα του ασθενούς. Η στυτική ανταπόκριση του ασθενούς 
μπορεί να ταξινομηθεί ως πλήρης, μερική ή μηδενική. Η επιτυχής φαρμα-

Πίνακας 1

Εκτίμηση της αποτυχίας των αναστολέων της PDE-5 

Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας 

Ανεπαρκής 
Στύση

Καλή στύση αλ-
λά με παρενέργει-
ες του φαρμάκου

- Καλή στύση
-  Όχι παρενέργειες
-  Αλλά χωρίς ικανο-

ποίηση

Πίνακας 2
Παράγοντες που οδηγούν σε αποτυχία των αναστολέων

Οφειλόμενοι στα φάρμακα
• Παρενέργειες
•  Ειδικές ομάδες ασθενών (διαβητικοί, μετά 

από επέμβαση του καρκίνου του προστάτη)

Οφειλόμενοι στον Ιατρό
• Όχι σωστές οδηγίες
• Όχι σωστή δοσολογία
• Κακή διάγνωση
• Όχι παρακολούθηση

Οφειλόμενοι στον ασθενή/σύντροφο
• Μεγάλες προσδοκίες
• Έλλειψη υπομονής
• Φόβος για το φάρμακο
• Ψυχολογικά προβλήματα
• Σύντροφος
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κευτική θεραπεία χαρακτηρίζεται από μια σκληρή και σταθερή στύση μέχρι 
της εκσπερματώσεως (πλήρης ανταπόκριση). 

Σε ασθενείς που απέτυχε η από του στόματος θεραπεία, η ανταπόκριση εί-
ναι ασθενής και η στύση δεν εμφανίζεται ή εμφανίζεται μερικώς και όχι μέχρι 
του τέλους, μη επιτυγχανομένης της κολπικής διεισδύσεως.

Επίσης, οι παρενέργειες από τη χρήση των φαρμάκων αυτών, ταξινομού-
νται ως ανεκτές ή μη ανεκτές που πολλές φορές απαιτούν της διακοπή των 
φαρμάκων.

Σε ορισμένους ασθενείς εμφανίζονται ήπιες παρενέργειες που θα είναι α-
νεκτές, αλλά απαιτείται μια μικρότερη δοσολογία ή συγκεκριμένος τρόπος 
λήψεως και αποφυγή πλουσίων γευμάτων που δημιουργούν δυσπεψία.

Ορισμός της αποτυχίας στην λήψη των αναστολέων της PDE-5
Μολονότι ο όρος «θεραπευτική αποτυχία» στους αναστολείς χρησιμοποι-

είται ευρέως, δεν υπάρχει ακριβής ορισμός ή ακριβώς συνιστά.
Πάντως, γενικά υπονοεί την αποτυχία των φαρμάκων αυτών να προκαλέ-

σουν πλήρη στύση ικανή για κολπική διείσδυση. Η θεραπευτική αποτυχία 
μπορεί να οφείλεται στο φάρμακο, στο γιατρό ή στον ασθενή, ακόμη και 
στον σεξουαλικό σύντροφο (πίνακας 2). Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι μια σο-
βαρή αιτία για την αποτυχία των φαρμάκων οφείλεται στις μεγάλες προσδο-
κίες των ασθενών, θεωρώντας τα φάρμακα αυτά ως αφροδισιακά. Άλλη σο-
βαρή αιτία αποτυχίας είναι η έλλειψη υπομονής και επιμονής στην λήψη του 
φαρμάκου. Έτσι, εάν υπάρχει ανταπόκριση στο φάρμακο σε άνω του 75% 
των προσπαθειών, το φάρμακο πρέπει να θεωρείται ως δραστικό.

Τέλος, και η συμμετοχή του σεξουαλικού συντρόφου είναι εξαιρετικά ση-
μαντική για την αποτελεσματικότητα σε ότι αφορά τη στύση. Πόνος εκ μέρους 
της συντρόφου κατά τη διάρκεια της επαφής, ανοργασμία, στεγνός κόλπος ή 
έλλειψη σεξουαλικού ενδιαφέροντος παίζουν σημαντικό ρόλο.

Τελικά όταν ο ουρολόγος γράφει μια συνταγή με ένα από τα φάρμακα αυ-
τά, ασχολείται μόνο με μια από τις πλευρές ενός πολύπλοκου προβλήμα-
τος. Οι συμβουλές και η παρακολούθηση των ασθενών είναι εξίσου απα-
ραίτητες με την συνταγογράφηση.

Θεραπευτικές επιπλοκές σε περίπτωση αποτυχίας στους 
αναστολείς
1. Αξίζει η αλλαγή από ένα φάρμακο στο άλλο;

 Πιθανώς ωφελεί σε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Δεν υπάρχουν εκτεταμένες 
αναφορές μέχρι σήμερα στον τομέα αυτό.

2.  Εξατομίκευση της δοσολογίας. Ίσως η χορήγηση υψηλότερων δόσεων 
βοηθά, όπως παραδείγματος χάριν η χορήγηση 200mg Sildenafil ως δό-
ση «σωτηρίας». Εν τούτοις, αυτό εξαρτάται και από τον θεράποντα ιατρό. 
Πάντως με τα μέχρι σήμερα κλινικά δεδομένα δεν συνιστώνται υψηλότε-
ρες δόσεις για μια πάθηση, που σε τελική ανάλυση δεν κινδυνεύει και η 
ζωή του ασθενούς.

3.  Προσπάθεια βελτιώσεως των υποκείμενων παθολογικών καταστάσεων
4.  Συνδυασμός με τεστοστερόνη ή ενδοπεϊκές ενέσεις.
5. Συμβουλές και στον σεξουαλικό σύντροφο
6. Τοποθέτηση ενδοπεϊκών προθέσεων

Τέλος, στο μέλλον των αναστολέων της PDE-5 ίσως περιλαμβάνει και την 
εφαρμογή τους σε άλλες παθήσεις όπως πνευμονική υπέρταση, προστατι-
κή υπερτροφία. IU

μΕσοΓΕιών 330
153 41 αΓ. παρασκΕυη 

τηλ.: 210-6538508 
e-mail: info@doctorsmedia.gr
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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
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Η ανεύρεση ταυτόχρονα CIS και άλλου καρκί-
νου της κύστης θεωρείται μέχρι σήμερα σημαντι-
κός κακός προγνωστικός παράγοντας της νόσου. Η 
παρούσα συστηματική ανασκόπηση και μετά ανά-
λυση έχει ως στόχο να συγκεντρώσει τα υπάρχο-
ντα δεδομένα και να καταλήξει τελικά σε ένα συ-
μπέρασμα για τον ρόλο της ανεύρεσης CIS ταυτό-
χρονα με άλλο καρκίνο της ουροδόχου κύστεως.

Η μελέτη αυτή συμπεριέλαβε τελικά 24 μελέ-
τες με πάνω από 18500 ασθενείς μεταξύ των ε-
τών 2006-2018. Με βάση τις παραπάνω μελέτες 
η ταυτόχρονη ανεύρεση CIS δεν φαίνεται να επη-
ρεάζει ούτε το cancer specific survival (CSS), ού-
τε τα ποσοστά υποτροπής. 

Επιπροσθέτως, δεν ανευρέθη στατιστική ση-
μαντικότητα στην συσχέτιση έκφρασης CIS και 
cancer specific mortality (CSM), αλλά ούτε και 
στην recurrence free survival (RFS), overall survival 
(OS) και overall mortality (OM). Σημαντικό, ωστό-

σο, είναι να τονιστεί ότι το δείγμα περιέχει μεγά-
λο βαθμό ετερογένειας. Υποανάλυση του παρα-
πάνω δείγματος ήταν αρκετά διαφωτιστική όσο α-
ναφορά την συσχέτιση της παρουσίας CIS με τους 
άλλους πιθανούς προγνωστικούς παράγοντες του 
καρκίνου της ουροδόχου κύστεως. Το ενδιαφέρον 
εύρημα είναι ότι δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση με 
κανέναν από αυτούς τους παράγοντες (ηλικία, φύ-
λο, στάδιο, grade, λεμφαγγειακή διήθηση), ενώ 
φαίνεται ότι οι ασθενείς αυτοί είναι πιο πιθανό να 
λάβουν επικουρική χημειοθεραπεία μετά την ρι-
ζική κυστεκτομή.   

Η αξία της συνύπαρξης CIS και άλλου καρκίνου 
της ουροδόχου κύστεως θεωρείται από πολλούς 
ως βασικός προγνωστικός παράγοντας της νόσου. 
Τα EAU guidelines αναφέρουν ότι η ανεύρεσή του 
απαιτεί την χορήγηση ενδοκυστικών εγχύσεων 
BCG. Ωστόσο, τα δεδομένα είναι αντικρουόμενα 
και για αυτό το λόγο η παρούσα μελέτη είναι ση-
μαντική. Τα παραπάνω αποτελέσματα παρά την ε-

τερογένεια των μελετών που συμπεριλαμβάνει η 
μετά ανάλυση είναι αρκετά ισχυρά με μικρό bias. 
Ουσιαστικά μας αναφέρει ότι το CIS δεν αποτελεί 
προγνωστικό παράγοντα της εξέλιξης της νόσου, 
δεν επηρεάζει τα τελικά ογκολογικά αποτελέσματά 
της και κυρίως δεν σχετίζεται με κανέναν από τους 
γνωστούς προγνωστικούς παράγοντες της νόσου 
παρά το γεγονός ότι οι ασθενείς αυτοί φαίνεται να 
απαιτούν επικουρική χημειοθεραπεία μετά την κυ-
στεκτομή σε μεγαλύτερα ποσοστά. 

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα της μελέτης είναι ότι 
όλες οι μελέτες που συμπεριλαμβάνει είναι ανα-
δρομικές και άρα το level of evidence είναι μάλ-
λον χαμηλό. Επίσης, σημαντικό είναι ότι δεν έγι-
ναν εκτενής αναλύσεις των διαφόρων τύπων και 
σταδίων όγκου ώστε να ξεκαθαριστεί αν τα απο-
τελέσματα έχουν ισχύ και πόση για αυτά τα δεδο-
μένα. Τέλος, παρότι χρησιμοποιήθηκε ένα random 
effect μοντέλο, ετερογένεια υπάρχει και μπορεί 
να επηρεάσει σημαντικά τα τελικά αποτελέσματα.

Επιλεγμένη Αρθρογραφία
ME ΣΧΟΛΙΑΣMO

Επιστημονική Επιμέλεια: 
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

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

Concomitant carcinoma in situ may not be a prognostic factor 
for patients with bladder cancer following radical cystectomy: 

a PRISMA-compliant systematic review and meta-analysis
LIjIN ZHANG et al

WORLD JOURNAL OF UROLOGY 
www.doi.org/10.1007/s00345-019-02738-2

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.

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τηλ.: 210-6538508 
e-mail: info@doctorsmedia.gr
www.doctorsmedia.grETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Overall survival with abiraterone acetate plus 
prednisone vs. docetaxel for the treatment of 

metastatic hormone-sensitive prostate cancer: An 
updated network meta-analysis

FEYERABEND S. et al

Τα νεώτερα αντιανδρογόνα όπως η αμπιρατερόνη πλέον έχουν λάβει ένδει-
ξη και για τον μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη. Στην 
παρούσα μελέτη εξετάζεται αν υπερτερούν έναντι την θεραπείας με δοξι-
ταξέλη για αυτή την κατηγορία ασθενών. 

Αποτελεί μια μετά ανάλυση των δεδομένων των μεγάλων RCTs και συγκρί-
νει τα ποσοστά επιβίωσης στους ασθενείς που λαμβάνουν ανδρογονικό απο-
κλεισμό σε συνδυασμό με αμπιρατερόνη και πρεδνιζόνη (A-A-Π) έναντι αυ-
τών που λαμβάνουν ανδρογονικό αποκλεισμό και δοξιταξέλη (Δ-Α). Η μετά 
ανάλυση περιλαμβάνει στοιχεία από τις LATITUDE, CHAARTED GETUG-AFU 
και την STAMPEDE. Με βάση την στατιστική ανάλυση, η overall survival των 
ασθενών με την χρήση του πρώτου συνδυασμού (Α-Α-Π) φαίνεται να είναι 
καλύτερη σε σύγκριση με την δεύτερη (Δ-Α), ενώ επιπροσθέτως η μέγιστη 
αποτελεσματικότητα αναφαίνεται στο high risk group ασθενών. 

Με βάση τα παραπάνω, οι συγγραφείς καταλήγουν ότι ο συνδυασμός αυ-
τός (Α-Α-Π) πρέπει να προτιμάται έναντι της δοξιταξέλης, ειδικά για ασθε-
νείς αυξημένου κινδύνου.

Enzalutamide in men with chemotherapy-naïve 
metastatic castration-resistant prostate cancer 
(mCRPC): Long-term overall survival and safety 

analyses of the phase 3 PREVAIL study 
ARMSTRONG A.  F. et al

Η παρούσα εργασία αναφέρει τα αποτελέσματα της PREVAIL για 3 επιπλέ-
ον χρόνια από τον αρχικό σχεδιασμό (η αρχική μελέτη σταμάτησε όταν α-
ποδείχθηκε η ανωτερότητα της ενζαλουταμίδης). 

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν την ολική επιβίωση και την ασφάλεια 
της χρήσης ενζαλουταμίδης σε ασθενείς με ευνουχοάντοχο καρκίνο του προ-

στάτη που δεν έχουν λάβει χημειοθεραπεία. Οι παραπάνω ασθενείς συγκρί-
θηκαν με ασθενείς που έλαβαν placebo. Το γκρουπ που έλαβε την ενζαλου-
ταμίδη είχε κατά 17% μειωμένο ρίσκο θανάτου και διάμεση επιβίωση με-
γαλύτερη κατά 4 μήνες. 

Η σημαντικότερη ανεπιθύμητη ενέργεια του φαρμάκου ήταν η κόπωση, 
το οσφυϊκό άλγος, η δυσκοιλιότητα, η ναυτία, οι αρθραλγίες και η μείωση 
της όρεξης. Συμπερασματικά, οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η ενζαλουταμί-
δη διατηρεί το πλεονέκτημα όσο αναφορά την επιβίωση σε ασθενείς με ευ-
νοχοάντοχο καρκίνο του προστάτη. 

Percutaneous nephrostomy vs ureteral stent for 
hydronephrosis secondary to ureteric calculi: Impact 
on spontaneous stone passage and health-related 

quality of life – a prospective study
DE SOUSA MORAIS N.A. et al

Η σύγκριση μεταξύ τοποθέτησης νεφροστομίας και ουρητηρικού stent σε 
ασθενείς με υδρονέφρωση απότοκο λιθίασης ήταν το αντικείμενο πολλών 
μελετών στο παρελθόν. 

Ωστόσο, η συγκεκριμένη μελέτη αναφέρεται σε κάτι μάλλον καινούριο. 
Συγκρίνει τους δύο τύπους επέμβασης με βάση την αυτόματη αποβολή λί-
θου, αλλά και την ποιότητα ζωής των ασθενών με λιθίαση. Η μελέτη είναι 
προοπτική, συμπεριέλαβε 50 ασθενείς, 18 που υπεβλήθησαν σε τοποθέ-
τηση διαδερμικής νεφροστομίας και 32 που υπεβλήθησαν σε τοποθέτηση 
ουρητηρικού stent. Στα αποτελέσματα της μελέτης αναφαίνεται η καλύτερη 
αποτελεσματικότητα της PCN όσο αναφορά το spontaneous stone passage 
(αυτόματη αποβολή λίθου, SSP, 25% vs 38.9%). Το επίσης ενδιαφέρον εύ-
ρημα είναι ότι οι ασθενείς με ουρητηρικό stent παρουσίασαν χαμηλότερο 
δείκτη ποιότητας ζωής, καθώς εμφάνισαν περισσότερα συμπτώματα μετά 
την τοποθέτηση του stent σε σχέση με τους ασθενείς που τους τοποθετή-
θηκε διαδερμική νεφροστομία. Τα συχνότερα από αυτά ήταν συμπτώματα 
κατωτέρου ουροποιητικού και αιματουρία. Συμπερασματικά, η τοποθέτηση 
PCN παρουσιάζει ευνοϊκότερα αποτελέσματα σε σχέση με την τοποθέτηση 
ουρητηρικού stent όσο αναφορά τα ποσοστά αυτόματης αποβολής λίθου,  
μετεγχειρητικών συμπτωμάτων και ποιότητας ζωής.

First survival outcomes and additional secondary 
analyses from PURE-01: Pembrolizumab (Pembro) 
before radical cystectomy (RC) in muscle-invasive 

urothelial bladder carcinoma (MIBC)
NECCHI A.

Το παρόν abstract μας αναφέρει τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της PURE-01 η 
οποία είναι μια μελέτη σταδίου ΙΙ για την χρήση του pembrolizumab (pembro) 
στον μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστεως πριν την κυστεκτομή.

Σε δείγμα 70 ασθενών, οι 21 ασθενείς παρακολουθήθηκαν για 1 έτος και 
τα αποτελέσματα αυτών αναφέρονται σε αυτή την ενδιάμεση μελέτη. Η ε-
πιβίωση ελεύθερη υποτροπής στο ένα έτος ήταν 76.6% στο συνολικό δείγ-
μα, 88.9% στους ασθενείς με νόσο pT3-4 και/ή Ν+ με καλά αποτελέσμα-
τα σε σχέση με τον γενετικό έλεγχο (χρωμοσωμικές μεταλλάξεις). Με βά-
ση τα αποτελέσματα αυτά, οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η μονοθεραπεία 
στον μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστεως είναι μια βιώσιμη επι-
λογή πριν την κυστεκτομή και τα μελλοντικά αποτελέσματα μπορεί να δεί-
ξουν αν η επιλογή αυτή είναι ασφαλής για ασθενής που δεν μπορούν να υ-
ποβληθούν σε ριζική κυστεκτομή. 

Αbstracts ME ΣΧΟΛΙΑΣMO
Επιστημονική Επιμέλεια: 

ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MD, MSc, PhD, FEBU Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Εξειδικευμένος στη Ρομποτική Ουρολογία
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N E w  E N d O s c O p i c  i M a g i N g  M O d a l i t i E s : 

Photodynamic cystoscopy 

INTRODUCTION
•  WLC standard for diagnosis, treatment and 

follow up for NMIBC
• However improvement is required

- WLC  false (-): 10-30%
- Inadequate TUR

- Residual untreated Dx (30-75%)
- Upstaging 5-30%

NEW ENDOSCOPIC IMAGING MODALITIES 
ARE REQUIRED

FLUORESCENCE CYSTOSCOPY 
(PDD):MECHANISM OF ACTION 
•  INTRAVESICAL INSTALLATION

- PRODRUGS (no photosensitivity) 
- 5 ALA (5-aminolevulinic)
- HAL (hexyl aminolevulinate)

PRODRUGS (no photosensitivity) 
• 5 ALA (5-aminolevulinic)
• HAL (hexyl aminolevulinate)

INTRAVESICAL 
INSTALLATION

UPTAKE in UROTHELIAL CELL

INCORPORATION in 
HEMOBIOSYNTHESIS 
METABOLISM 

IN BCa CELLS (altered enzyme activity) 
SIGNIFICANT ACCUMULATION OF PpIX 

PDD CYSTOSCOPY (<380-440nm)
MALIGNANT TISSUE 
EMITS RED
FLUORESCENCE 
(<635nm) in contrast to 
NORMAL TISSUE 
APPEARS BLUE GREEN

PRODRUGS (no photosensitivity) 
• 5 ALA (5-aminolevulinic)
• HAL (hexyl aminolevulinate)

INTRAVESICAL 
INSTALLATION

UPTAKE in UROTHELIAL CELL

INCORPORATION in 
HEMOBIOSYNTHESIS 
METABOLISM 

IN BCa CELLS (altered enzyme activity) 
SIGNIFICANT ACCUMULATION OF PpIX 

PDD CYSTOSCOPY (<380-440nm)
MALIGNANT TISSUE 
EMITS RED
FLUORESCENCE 
(<635nm) in contrast to 
NORMAL TISSUE 
APPEARS BLUE GREEN 

• UPTAKE in UROTHELIAL CELL
-  INCORPORATION in HEMOBIOSYNTHESIS 

METABOLISM 
-  IN BCa CELLS (altered enzyme activity) 

SIGNIFICANT ACCUMULATION OF PpIX 

PRODRUGS (no photosensitivity) 
• 5 ALA (5-aminolevulinic)
• HAL (hexyl aminolevulinate)

INTRAVESICAL 
INSTALLATION

UPTAKE in UROTHELIAL CELL

INCORPORATION in 
HEMOBIOSYNTHESIS 
METABOLISM 

IN BCa CELLS (altered enzyme activity) 
SIGNIFICANT ACCUMULATION OF PpIX 

PDD CYSTOSCOPY (<380-440nm)
MALIGNANT TISSUE 
EMITS RED
FLUORESCENCE 
(<635nm) in contrast to 
NORMAL TISSUE 
APPEARS BLUE GREEN

• PDD CYSTOSCOPY (<380-440nm)
-  MALIGNANT TISSUE EMITS RED 

FLUORESCENCE (<635nm) in contrast to 
NORMAL TISSUE APPEARS BLUE GREEN

PRODRUGS (no photosensitivity) 
• 5 ALA (5-aminolevulinic)
• HAL (hexyl aminolevulinate)

INTRAVESICAL 
INSTALLATION

UPTAKE in UROTHELIAL CELL

INCORPORATION in 
HEMOBIOSYNTHESIS 
METABOLISM 

IN BCa CELLS (altered enzyme activity) 
SIGNIFICANT ACCUMULATION OF PpIX 

PDD CYSTOSCOPY (<380-440nm)
MALIGNANT TISSUE 
EMITS RED
FLUORESCENCE 
(<635nm) in contrast to 
NORMAL TISSUE 
APPEARS BLUE GREEN

• 5-ALA (5-aminolevulinic acid)
• Initial drug (More studies) 
• HAL (Hexyl aminolevulinate)

IOANNIS VARKARAKIS
Assistant Professor of Urology, Athens Medical School, Sismanoglio Hospital

• Better pharmacology 
- Higher bioavailability 
- Better stability
- More fluorescence intensity
-  More homogeneous PpIX enhancement & distribution

COMPARABLE SENSITIVITIES & SPECIFICITIES

SENSITIVITY
WLC 46-86%
PDD 76-97%

Numerous RC prospective studies

TUMOR DETECTION RATES 

900pt 8 studies

20% increase in tumor detection 
rates PDD over WL 

2807 pt 27 studies
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DETECTION OF PAPILLARY TUMORS 
(pTa-T1)

DETECTION RATES 

PDD WLC

pTa 92-100% 81-100%

pT1 93-100% 50-96%

PDD detects 
• 8-29% more pTa tumors
• 7-25% more pT1 tumors

PDD is especially beneficial for multiple papil-
lary tumors 
Detection rates do not vary with tumor grade

Ray ER et al J Endourol. 2009 Jun;23(6):983-8.

DETECTION IN PATIENTS WITH (+) URINE 
CYTOLOGY & (-) WLC
•  Positive urine cytology but negative white-

light cystoscopy: an indication for fluorescence 
cystoscopy?

-  KARL A, TRITSCHLER S, STANISLAUS P, 
GRATZKE C, TILKI D, STRITTMATTER F, 
KNUCHEL R, STIEF CG, ZAAK D.

BJU 2009;103(4):484-7

DETECTION RATES

PDD WLC

80-100% 48-69.7%

•  Hexylaminolaevulinate 'blue light' fluorescence 
cystoscopy in the investigation of clinically un-
confirmed positive urine cytology.

-  RAY ER, CHATTERTON K, KHAN MS, 
THOMAS K, CHANDRA A, O'BRIEN TS.

BJU Int. 2009 May;103(10):1363-7. 

Detection of 32% additional pathologies 

IMPACT of PDD on DISEASE RECURRENCE 
(RFS rates) 
•  13 Prospective Randomised studies 

- 8 PR studies
- Significantly fewer recurrences for PDD
-  RFS @ 12-24 mo was 11-27% & 13-24% 

higher than WLC
- Pt with multifocal or recurrent benefit most
-  3 PR studies, No statistically significant dif-

ference
-  1 metanalysis NS reduction (14%) in RR of 

recurrence in PDD
-  1 PR study, Lower RFS with WLC but not SS

 
Most studies did not account 
for adjuvant intravesical Tx

IMPACT on DISEASE RECURRENCE: time 
to recurrence

All studies had significantly 
longer RF intervals 

with PDD 
(median 7-9mo)

PDD with RIGID & FLEXIBLE CYSTOSCOPY

RIGID PDD  FLEXIBLE PDD  RIGID WLC 
FLEXIBLE WLC

RIGID PDD TECHNIQUE OF CHOICE

IMPACT of PDD on RESIDUAL TUMOR RATES
PDD guided TURBT  More complete resection
Level 1 Evidence

Residual tumor rate PDD reduces residual 
tumor rate 

significantly (20%)
WLC 25-53%
PDD 4-32%

Improvements for both pTa and pT1
Kausch et al. Eur Urol 2010, Mowatt et al Int J Tech 

Ass Health Care 2011, Shen et al BJU Int 2012 

BJU Int. 2012 Sep;110(6 Pt B):E209-15. 

Effects of fluorescent light-guided transurethral resection 
on non-muscle-invasive bladder cancer: a systematic 
review and meta-analysis.

Shen P1, Yang J, Wei W, Li Y, Li D, Zeng H, Wang J.

NEGATIVE STUDIES 

Using ALA no  
advantage of PDD
•  But intrapatient 

comparison better 
for PDD

Metanalysis 2952 pt 
No advantage 
(91.8% vs 90.9%)
•  Multiple reports of 

same studies

Detection rates 

PDD 49-100%

WLC 5-68%

Detection rates for CIS 25-30% higher with PDD WLC would have misted 16-76% of cis
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IMPACT of PDD & DISEASE PROGRESSION to MUSCLE INVASIVE

Only one study 
found a difference

Only one study 
found a difference

Impact of PDD 
on disease 
progression 
remains 
unknown

LIMITATIONS OF TECHNIQUE
•  False (+) 1-26%

- Recent TURBT
- Use of BCG
- UTI

-  Defer PDD 3-4 mo after TUR & 6 weeks 
after BCG

-  Not necessary after a single installation of 
BCG or MitC

• False (-) 1-11%
-  Caution in result interpretation because during 

PDD no random Bx were taken
• Technical aspects 

- Urge <60min thus uptake suboptimal
- Equipment 
- Photobleaching 

- elimination of PpIX accelerated during WLC

SAFETY
•  HAL & 5-ALA are safe and well tolerated
• 0-2.4% adverse events 
• No difference with WLC
• No phototoxicity was reported in any study
• Potentially related

- Penile infection and pain
- Gross hematuria
- Bladder pain and spasm
- Urinary frequency

•  Anaphylactic reaction (only one has ever been 
reported)

COST ISSUES
•  Economic models are complex
• Effectiveness of PDD is multifactorial
• Difficult to account for all models

- Reimbursement
- Practice patterns
- Risk groups, average patient
- HAL not ALA 
- average urologist 

• CON: Drug-equipment-work hours
•  PRO: Diagnostic rates, more complete TUR, 

prolonged RFS, reduction of FU

CONCLUSIONS
•  Improves detection rate especially in flat lesions 

(LE 1)
•  Reduces residual tumor in NMIBC especially in 

flat lesions (LE 1)
•  Reduced recurrence rate is confirmed in most 

studies but not all
•  Seems not to reduce disease progression

•  If used PDD is preferred 
- At initial resection
- If not at initial resection 

- done at least once at tumor recurrence 
-  when NMIBC is suspected but not verified 

on WLC
- when cis was previously present

•  Cannot be recommended for surveillance and 
office based procedures

IU
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Αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιο 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Χειρουργός Ουρολόγος, Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ εα, τ. Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής ΝΝΑ

αθήνα, 8/12/2018, γεννάδειος Βιβλιοθήκη (cotsen Hall)

• Οξεία διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας συνεπεία αιφνίδιας διακοπής αιμάτωσης περιοχών του εγκεφάλου 
που, ανάλογα με την έκταση/βαρύτητά της, μπορεί να έχει παροδικές ή μόνιμες επιδράσεις σε βασικές λειτουργίες 
όπως ομιλία, όραση, μνήμη, γνωστική, κινητική και τον βουλητικό έλεγχο της ούρησης. • Τρίτη αιτία θανάτου μετά 

τις καρδιακές παθήσεις και τον καρκίνο • Ένα από τα συχνότερα αίτια πρόκλησης ανικανότητας στις ΗΠΑ και ΕΕ. 
Παρατηρούμενη   θνησιμότητας:

•  ποσοστό πασχόντων που απαιτούν ειδική, μακρόχρονη υγειονομική φροντίδα
• Πρόληψη, άμεση αντιμετώπιση, προγράμματα αποκατάστασης: πρωταρχικής σημασίας για μείωση των επιπλοκών

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
•  Επιπολασμός

- > 65 : ≈ 60/1000
- > 75 : ≈ 95/1000

• Συχνότητα
- 83 -160 /100000 ανά έτος
-  1/200 ατομα του γενικού πληθυσμού θα υ-

ποστούν ΑΕΕ. 
• Αίτια - μορφές

- Θρόμβωση, αρτηριακή απόφραξη (Ισχαιμικό 
ΑΕΕ): 80%  
- Αιμορραγία (Αιμορραγικό ΑΕΕ): 8-18% 
-  20-40% των ισχαιμικών ΑΕΕ  αιμορραγική 

μεταστροφή εντός 7-10 ημερών. 
• Παράγοντες κινδύνου

-  Ηλικία (highest risk factor: 70% όλων των ΑΕΕ 
συμβαίνουν σε άτομα >65),

- Υπέρταση, 
- Καρδιακές παθήσεις (κολπική μαρμαρυγή), 
- Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ),
- Υπερλιπιδαιμία,
- Παχυσαρκία,
- Κάπνισμα, 
- Άλκοόλ (κατάχρηση).

ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
•  Κλινική εμφάνιση

-  Συνήθως εκδηλώνεται στην αντίθετη πλευρά 
της εστιακής βλάβης του εγκεφάλου

-  Διαταραχές αισθητικότητας, ημιπάρεση/πά-
ρεση, αφασία, αταξία, διαταραχές ούρησης, 
stupor, κώμα. 

•  Συνέπειες
- 1/3  θανατηφόρος εκβαση
- 2/3  επιβίωση

10% ουσιωδώς ανεπηρέαστοι (επιστροφή στο 
πρότερο λειτουργικό επίπεδο) 
40% ήπια λειτουργική διαταραχή
40% λειτουργική διαταραχή που μπορεί να α-
παιτεί ειδική φροντίδα
10% ανικανότητα/μακρόχρονη νοσηλεία σε ει-
δικό κέντρο αποκατάστασης.  

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ
•  Παροδική ή μόνιμη δυσλειτουργία ούρησης

- Ευρύ φάσμα συμπτωμάτων: επίσχεση  α-
κράτεια ούρων

• Οι διαταραχές ούρησης συσχετίζονται με:
- την βαρύτητα των λειτουργικών διαταραχών 
- την ποιότητα ζωής (  ) των πασχόντων.

•  H συχνότητα εμφάνισης της διαταραχής (οξεία/
χρόνια μορφή) δεν είναι ακριβώς καθορισμένη
-  3 μήνες μετά το ΑΕΕ, 53% των ασθενών  

συμπτώματα ούρησης
- Νυκτουρία: 36% 
- Επιτακτική ακράτεια: 29% 
- Δυσχέρεια ούρησης: 25% 
- Επιτακτική ούρηση χωρίς ακράτεια: 25% 
- Ημερήσια συχνουρία: 13%
- Ενούρηση: 6%
- Οξεία επίσχεση ούρων: 6% 

• 19 μήνες μετά το ΑΕΕ
-  Συχνουρία, επιτακτική ούρηση, επιτακτική α-

κράτεια: 66%
- Δυσχέρεια ούρησης, επίσχεση ούρων: 34%

•  Παρόμοια συχνότητα εμφάνισης μεταξύ αιμορ-
ραγικού (73.3%) και ισχαιμικού τύπου (63.6%) 
βλάβης.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑ-
ΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ 
ΟΥΡΗΣΗΣ
•  Η ουροδόχος κύστη είναι μονήρες - κεντρικό όρ-

γανο με αμφοτερόπλευρη νεύρωση που μπορεί 
να επηρεάζεται λειτουργικά έως και κατά 80%  
από το επικρατούν εγκεφαλικό ημισφαίριο.
-  Υπόθεση: λιγότερο πιθανό ασθενείς με αγγει-

ακό έμφρακτο στο μη επικρατούν ημισφαίριο 
να εμφανίζουν διαταραχές ούρησης.

•  Μη σημαντικές διαφορές στην κλινική εμφάνι-
ση: βλάβες επικρατούντος vs μη επικρατούν η-
μισφαίριο.

•  Μη στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ εντό-
πισης της βλάβης και ουροδυναμικών ευρημάτων. 

•  Δεν τεκμηριώνεται σαφής επίδραση της ημισφαι-

ρικής επικράτησης στην εμφάνιση διαταραχής ού-
ρησης (a preponderance of right sided lesions 
was not found).

ΚΥΡΙΑ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
•  Ουροδυναμικές μελέτες σε ασθενείς με βλάβες 

μετά ΑΕΕ σε ποικίλες υπεργεφυρικές εγκεφαλικές 
εστίες που ανέπτυξαν συμπτωματολογία διατα-
ραχής ούρησης, κατέδειξαν ως κύρια ευρήματα:
- Υπερλειτουργικός εξωστήρας (detrusor 
hyperreflexia): 68%
-  Φυσιολογική λειτουργία εξωστήρα (normally 

functioning detrusor): 37%  (ασθενείς με α-
φασία, άνοια, σοβαρή κινητική διαταραχή, δεν 
έχουν πλέον κοινωνικά αποδεκτή/κατάλληλη 
συμπεριφορά ούρησης)

-  Υπολειτουργικός εξωστήρας (Detrusor 
hyporeflexia): 17-25%

-  Ακούσια χάλαση του εξω σφιγκτήρα (uninhibited 
sphincter relaxation): 36% 

-  Δυσσυνέργεια εξωστήρα - εξω σφιγκτήρα 
(unrelaxing sphincter): 5-21%
attempts (CT scan / MRI) to correlate the site 

of brain injury with urodynamic findings 
have been inconclusive. 

ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΡΑ-
ΣΗΣ ΑΕΕ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΔΟΧΟ ΚΥΣΤΗ
•  Νευρογενής υπερλειτουργικός εξωστήρας (υπε-

ραντανακλαστικός εξωστήρας)
-  Η συχνότερη μακρόχρονη επίδραση στην λει-

τουργία της κύστης μετά ΑΕΕ.
•  Φυσιολογική αισθητικότητα

-  Ποικίλει σε ενταση διαταραχής, αλλά γενικά 
περιγράφεται ως ακέραιη.

•  Ετσι, η πλειονότητα των ασθενών εμφανίζουν 
συμπτώματα συνεπεία ανεξέλεγκτων συστολών 
του εξωστήρα. 

•  Κατάλληλη αντίδραση: προσπάθεια καταστο-
λής τους με ισχυρή εκούσια συστολή του έξω 
σφιγκτήρα. 

•  Εάν αυτό επιτευχθεί, εμφανίζεται επιτακτικότη-
τα/συχνουρία/νυκτουρία: εάν όχι, προκύπτει α-
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κράτεια ούρων. 
•  Μειωμένη αισθητικότητα σταδιακής πλήρωσης 

της κύστης
-  Αιφνίδια, επιτακτική αίσθηση ανάγκης ούρη-

σης ταυτόχρονα με «παροξυσμική» κυστική 
συστολή  επιτακτική ακράτεια ούρων.

• Κυστική «παραισθησία» (bladder “paresthesia” )
-  Σπανιώτερα, ασθενείς αναφέρουν συνεχή αί-

σθηση επιτακτικής ανάγκης ούρησης, με ελά-
χιστο ογκο ούρων. 

ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΡΑ-
ΣΗΣ ΑΕΕ ΣΤΟΝ ΕξΩ (ΓΡΑΜΜΩΤΟ) ΟΥ-
ΡΗΘΡΙΚΟ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ
•  Ακούσια, ανεξέλεγκτη, (uninhibited) χάλαση 

του έξω σφιγκτήρα. 
-  ΗΜΓ-φικές μελέτες κατέδειξαν χάλαση του 

γραμμωτού έξω σφιγκτήρα αμέσως πριν ή 
κατά την διάρκεια συστολής του εξωστήρα σε 
≈36% των ακρατών ασθενών με υπεργεφυρι-
κή βλάβη μετά ΑΕΕ. 

•  Δυσσυνέργεια Εξωστήρα - εξω (γραμμωτού) 
σφιγκτήρα ουρήθρας (ΔΕΣ)
-  σε λίγες μελέτες περιγράφεται το εύρημα αυ-

τό στο 5-21% των ασθενών όμως,
-  στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η ούρη-

ση είναι συγχρονισμένη και δεν διαπιστώνε-
ται αληθής ΔΕΣ.

Αντί αυτού, 
• Ψευδοδυσσυνέργεια

-  εκούσια συστολή του έξω σφιγκτήρα σε ασθε-
νείς  που, με αίσθηση «παροξυσμικής» σύσπα-
σης της κύστης/επερχόμενης απώλειας ούρων, 
επιχειρούν καταστολή της,

-  μπορεί να συμβαίνει πολύ συχνότερα, ιδίως 
κατά το στάδιο ανάνηψης.

•  Ουροδυναμική διάκριση των δύο αυτών κατα-
στάσεων
-  Η σύσπαση του εξωστήρα ακολουθεί ή συμ-

βαίνει ταυτόχρονα με την ΗΜΓφική δραστη-
ριότητα στην ΔΕΣ, ενώ σε ψευδοδυσσυνέρ-
γεια προηγείται. 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΜΦΡΑΚΤΟΥ 
ΣΤΗΝ ΟΥΡΗΣΗ (NET EFFECT)
•  Εξαρτάται από την βαρύτητα, μέγεθος και εντό-

πιση της βλάβης αλλά, γενικά :
-  αμέσως μετά το οξύ επεισόδιο παρατηρείται 

συχνά οξεία επίσχεση ούρων. 
-  μετά πάροδο χρονικού διαστήματος συνήθως 

υποχωρεί και η δυσλειτουργία ούρησης εκδη-
λώνεται με νυκτουρία, συχνουρία, επιτακτική 
ούρηση (ως τα κύρια συμπτώματα) και επιτα-
κτική ακράτεια ούρων (ως την πλέον προβλη-
ματική μορφή της διαταραχής). 

ΑΤΕΛΗΣ ΚΕΝΩΣΗ ΚΥΣΤΕΩΣ – ΕΠΙΣΧΕΣΗ 
ΟΥΡΩΝ: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
•  Συχνή εμφάνιση μετά οξύ ΑΕΕ, 
•  Παρατηρείται τόσο άμεσα (πρώτες 72 ώρες) όσο 

και κατά το στάδιο ανάνηψης, 
•  Επηρεάζει και τα δύο φύλα,  
•  Περιγράφεται στο 85% των αιμορραγικού και 10% 

των ισχαιμικού τύπου εγκεφαλικών εμφράκτων.
•  Συχνότητα εμφάνισης οξείας επίσχεσης ούρων:

-  τις πρώτες 72 ώρες: 43,7% (22-50%) 
-  τις πρώτες εβδομάδες (2-4): 38,0% (29-56%)
-  Ισχυροί προδιαθετικοί παράγοντες: επηρεα-

σμός (  ) γνωστικής λειτουργίας, 
αφασικές διαταραχές, Σακχαρώδης διαβήτης, 
μειωμένη κινητική λειτουργική ικανότητα.

ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΟΥΡΩΝ: ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ 
•  Ο μηχανισμός ανάπτυξης επίσχεσης ούρων με-

τά ΑΕΕ είναι πολυπαραγοντικός.
•  Ουροδυναμικές μελέτες αμέσως μετά ΑΕΕ, έ-

χουν καταδείξει:
-  Υπολειτουργικότητα εξωστήρα/υποσυστολία 

(areflexia) 
-  Αχαλασία του έξω σφιγκτήρα (unrelaxing 

sphincter)
•  “Cerebral shock” πιθανή νευροφυσιολογική ε-

ξήγηση:
-  Δυσλειτουργία νευρωνικών μηχανισμών ελέγ-

χου που επηρεάζει την αισθητηριακή αντίλη-
ψη (perception) & ολοκλήρωση (integration) 
του αντανακλαστικού ούρησης – ανάπτυξη ι-
κανής συσταλτικότητας του εξωστήρα (efficient 
detrusor pressures). 

(DU can span a spectrum from a slightly 
decreased ability to generate pressure to a 

bladder that cannot generate any pressure).
•  Υπεργεφυρικές εγκεφαλικές δομές που σχετίζο-

νται με την διαταραχή:
-  Μετωπιαίο–πλάγιος λοβός, εσω κάψα, βασικά 

γάγγλια, θάλαμος, παρεγκεφαλίδα. 

•  Μπορεί να μην είναι άμεσο αποτέλεσμα βλά-
βης στον νευρωνικό μηχανισμό ούρησης, αλλά 
να προκύπτει έμμεσα συνεπεία:
-  διαταραχών επιπέδου συνείδησης (νοητική έκ-

πτωση, αφασία), 
- περιορισμένης κινητικότητας, 
-  δυσκολιών στην επικοινωνία (inability to 

communicate the desire to void),
-  παροδικής δυσλειτουργίας εξωστήρα μετά ο-

ξεία υπερδιάταση κύστεως. 
•  Προϋπάρχουσες καταστάσεις που μπορεί να 

συμβάλλουν στην εμφάνιση οξείας επίσχεσης 
ούρων μετά ΑΕΕ:
- Καλοήθης προστατική υπερπλασία / απόφραξη, 
-  Σακχαρώδης διαβήτης (διαβητική κυστεοπά-

θεια), 
-  Λήψη αντιχολινεργικών ή φαρμάκων με αντι-

χολινεργικές ΑΕ,
-  Ηλικιοεξαρτώμενη δυσχέρεια ούρησης – χρό-

νιο μεγάλο υπόλειμμα ούρων σε άτομα τρί-
της ηλικίας,

- Ουρολοιμώξεις (αμφισβητίσιμη συσχέτιση).

EΠΙΣΧΕΣΗ ΟΥΡΩΝ: ΠΡΟΓΝΩΣΗ – ΕξΕΛΙξΗ
•  Στην πλειονότητα των ασθενών υποχωρεί με τον 

χρόνο και η συνολική πρόγνωση είναι ευνοική. 
•  Πολλοί ασθενείς ανακτούν φυσιολογική κυστική 

λειτουργία μετά παρέλευση εβδομάδων ή μηνών.
•  Υποσυσταλτικότητα του εξωστήρα (areflexia) επι-

μένει κυρίως όταν συνυπάρχουν και άλλοι επιβα-
ρυντικοί παράγοντες (ΣΔ, υποκυστικό κώλυμα). 

•  Η συχνότητα εμφάνισης υποσυστολίας εξωστή-
ρα ως αιτίου χρόνιας επίσχεσης ούρων (μερι-
κής/πλήρους) μετά ΑΕΕ, δεν είναι ακριβώς κα-
θορισμένη εκτιμάται όμως οτι είναι πολύ μικρή 
(από σπάνια έως 20%).

•  Πιθανές οι διαχρονικές εναλλαγές λειτουργίας 
του εξωστήρα (υποσυστολία  υπεραντανα-
κλαστικότητα).

•  Ασθενείς με επίσχεση ούρων, αρχικά, μπορεί 
να εμφανίσουν ακράτεια ούρων στην συνέχεια.

ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ - 
ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
•  Παρατηρείται συχνά μετά ΑΕΕ. 
•  Η συχνότητα εμφανισής της ποικίλλει ευρέως, ε-

ξαρτώμενη από τον μελετώμενο πληθυσμό, τον 
χρόνο παρέλευσης από το επεισόδιο και τα κρι-
τήρια ορισμού της διαταραχής. 

• Συχνότητα
- Οξεία φάση (εισαγωγή): 51,74%  (12,4 – 83%)
- 1ο μήνα: 29%
- Κατά την εξοδο: 20,4%  (8,1-28%)
- 6ο μήνα: 16,6% (12-19%)

• Ισχυροί προδιαθεσικοί παράγοντες
- Μέγεθος εστιακής βλάβης εγκεφάλου, 
-  Βαθμός διαταραχή γνωστικής/νοητικής λειτουρ-

γίας (cognitive impairment),  
-  Βαθμός κινητικής δυσκολίας (leg muscle 

impairment), 
- Ηλικία >75 ετών, 
-  Δυσφαγία, διαταραχές όρασης, συννοσηρό-

τητα (ΣΔ). 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗΣ  
ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΕΕ 
•  Πολυπαραγοντική διαταραχή.
• Οι πιθανοί μηχανισμοί ανάπτυξης της περιλαμ-
βάνουν:

-  Βλάβη των νευρωνικών κυκλωμάτων ούρη-
σης (neuro-micturition pathways): διαταραχές 
λειτουργίας εξωστήρα κύστεως.

-  Βαρεία, γενικευμένη λειτουργική διαταραχή με 
φυσιολογική λειτουργία κατώτερου ουροποι-
ητικού: μείωση γνωστικής ικανότητας, διατα-
ραχές ομιλίας, επιπέδου συνείδησης, κινητική 
δυσκολία, αταξία, κατάθλιψη, αφασία. 

-  Διαταραχές αισθητικότητας κύστεως (Sensory 
loss, bladder paresthesia): δυσκολία αντίλη-
ψης του βαθμού πλήρωσης της κύστης και των 
επερχόμενων παροξυσμικών συστολών του 
εξωστήρα (  Reflex incontinence =passing 
urine without realising it or, constant feeling 
of the need to void ).

-  Διαταραχές λειτουργίας σφιγκτηριακού μη-
χανισμού.

-  Διαταραχές κένωσης ουροδόχου κύστης 
(Overflow incontinence): υπολειτουργία (υ-
ποσυστολία) εξωστήρα σε συνδυασμό με γε-
νικευμένη νευροπάθεια/φαρμακευτικές ΑΕ.

- Διαταραχές κινητικότητας. 

ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(detrusor reflex is a brainstem reflex)
•  Φυσιολογικά, οι υπεργεφυρικές ώσεις εχουν α-

νασταλτική επίδραση στο γεφυρικό κέντρο ού-
ρησης, ώστε η ρύθμιση της λειτουργίας της κύ-
στης από τα ανώτερα εγκεφαλικά κέντρα επι-
τυγχάνεται:
-  κατά κύριο λόγο με αναστολή του αντανακλα-

στικού ούρησης (εγκεφαλικό φλοιό, διάμεσο ε-
γκέφαλο, βασικά γάγγλια, παρεγκεφαλίδα), ενώ  

-  δευτερευόντως με ευόδωση (  micturition 
reflex) (οπίσθιο υποθάλαμο).

•  Βλάβη των υπεργεφυρικών νευρωνικών κυκλω-
μάτων  αναχαίτιση της τονικής κατασταλτικής  
(tonic inhibitory control) επίδρασης στο γεφυ-
ρικό κέντρο ούρησης με συνέπεια:

•   αντανακλαστικό εξωστήρα (νευρογενής υπερ-
λειτουργικός [υπεραντανακλαστικός] εξωστήρας )

•   λειτουργική χωρητικότητα κύστεως
• Συχνουρία, νυκτουρία, επιτακτική ούρηση, επι-
τακτική ακράτεια.

•  Πειραματικά δεδομένα, ηλεκτροφυσιολογικές 
μελέτες και νεώτερες τεχνικές λειτουργικής απει-
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κόνισης (SPECT, functional brain MRI, PET scan) 
εχουν τεκμηριώσει οτι βλάβες σε διακριτές πε-
ριοχές του εγκεφάλου και τις κατιούσες οδούς 
τους συσχετίζονται με εμφάνιση δυσλειτουργίας 
ούρησης μετά ΑΕΕ και κυρίως περιλαμβάνουν: 

• Μετωπιαίο λοβό
-  πρόσθια ανω-μέση περιοχή άμφω, ΔΕ/ΑΡ μέ-

ση και δεξιά κατώτερη μετωπιαία έλικα. 
-  έλικα του προσαγωγίου (δεξιό πρόσθιο τμή-

μα, μέση περιοχή άμφω), 
-  προκινητικό φλοιό (ανω προκινητική περιο-

χή) – συμπληρωματική κινητική περιοχή άμ-
φω (SMA), 

-  Κροταφο-ινιακοί λοβοί: βλάβες στις περιο-
χές αυτές ΔΕΝ συσχετίζονται με δυσλειτουρ-
γία ούρησης. 

• Γόνυ του μεσολοβίου 
• Παρακοιλιακή λευκή ουσία 
•  Βασικά γάγγλια (κέλυφος φακοειδούς πυρήνα, 

κερκοφόρος πυρήνας, ωχρά σφαίρα, μέλαινα 
ουσία, υποθαλαμικός πυρήνας)

• Εσω κάψα
•  Μεταιχμιακό σύστημα (Limbic system) [πρόσθι-

ος θάλαμος, υποθάλαμος, ιππόκαμπος, αμυ-
γδαλή, παρακείμενες περιοχές]

•  Παρεγκεφαλίδα (δεξιό μετωπιαίο τμήμα)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ, ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΥΤΕΣ 
ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ: 
•  Αίσθηση πλήρωσης κύστης, κινητικό έλεγχο ε-

ξωστήρα μύ, έλεγχο/χρονισμό λήψης απόφασης 
έναρξης ούρησης (timing of control)
-  Κινητική περιοχή του εξωστήρα [“detrusor 

motor area”) έσω μετωπιαίο κέντρο ούρησης], 
- συμπληρωματική κινητική περιοχή (SMA) 
- γόνυ του μεσολοβίου

•  Μηχανισμό προσοχής (attention mechanism) 
και επιλογής απάντησης (response selection)  
- Κάτω μετωπιαία έλικα
- Πρόσθιο/εσω τμήμα μετωπιαίου λοβού

•  Έλεγχο επικείμενης ούρησης (intended action 
to urinate): 
- Δεξιά κάτω μετωπιαία έλικα 
- Δεξιό πρόσθιο τμήμα έλικας προσαγωγίου

•  Πρόσληψη–επεξεργασία αισθητηριακών πλη-
ροφοριών από την ουροδόχο κύστη και το πυ-
ελικό έδαφος:
- Παρεγκεφαλίδα

• Διαβίβαση πληροφοριών (relay of information): 
- Μεταιχμιακό σύστημα 
- Έσω κάψα

•  Διαμόρφωση / ρύθμιση / μετατροπή της επίδρα-
σης του εγκεφαλικού φλοιού στο αντανακλαστι-
κό ούρησης (modulators of urinary function)
- Παρεγκεφαλίδα

- μεταιχμιακό σύστημα 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΔΡΑ-
ΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΕ ΣΤΟ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ 
ΟΥΡΗΣΗΣ 
Φαρμακολογικές και μοριακές μελέτες σε πειραμα-
τικά μοντέλα εχουν καταδείξει οτι υπεργεφυρικές 
βλάβες συνεπεία ΑΕΕ, μπορεί να οδηγήσουν σε:
•  Αυξορρύθμιση (upregulation) των γλουταμι-

νεργικών και D2-ντοπαμινεργικών διεγερτικών 
(excitatory) 

•  Μειορρύθμιση (downregulation) των γλυκι-
νεργικών και M1-μουσκαρινικών κατασταλτι-
κών (inhibitory) νευρωνικών οδών/μηχανισμών 
του εγκεφάλου

Καθώς και:
•  Υπερέκφραση (  επίπεδα στα εγκεφαλικά κέ-

ντρα) του πρωτοογκογονιδίου c-Fos, νευροπε-
πτιδίου NGF, γονιδίου Cox2 και του μεταγραφι-
κού παράγοντα Zif268

 
ΑΕΕ επάγει LUTS μέσω αύξησης της νευρωνικής 
δραστηριότητας και διαταραχή ισορροπίας ευ-
οδωτικών/ανασταλτικών διεργασιών στα υπερ-
γεφυρικά κέντρα ελέγχου ούρησης. 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΥΡΗ-
ΘΡΙΚΟΥ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ 
•  ΑΕΕ  διαταραχή λειτουργίας και του έξω (γραμ-

μωτού) μυικού σφιγκτήρα της ουρήθρας, ενώ 
•  Η δραστηριότητα του λείου μυικού σφιγκτή-

ρα, συνήθως παραμένει ανέπαφη (συνεργική 
λειτουργία)

ΑΚΟΥΣΙΑ, ΑΝΕξΕΛΕΓΚΤΗ (UNINHIBITED) 
ΧΑΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕξΩ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ 
•  Ο βουλητικός έλεγχος του έξω σφιγκτήρα ε-

ντοπίζεται στον μετωπιαίο λοβό (αισθητικοκι-
νητικό φλοιό)

•  Στην πλειονότητα των ασθενών με υπεργεφυ-
ρική ΑΕΕ βλάβη: δεν είναι εφικτή η επαρκώς ι-
σχυρή εκούσια συστολή του γραμμωτού μυι-
κού σφιγκτήρα της ουρήθρας 

•  Ανεξέλεγκτη χάλαση του έξω σφιγκτήρα 
“uninhibited relaxation of the sphincter”: απο-
τέλεσμα βλάβης των νευρικών συνδέσεων εγκε-
φαλικού φλοιού – κατιουσών οδών που προ-
καλεί διαταραχή λειτουργίας στον σφιγκτηριακό 
μηχανισμό της ουρήθρας  ακράτεια ούρων 

•  Experimental animal model studies: ισχαιμικές 
βλάβες διακόπτουν τις ντοπαμινεργικές, σεροτο-
νινεργικές και νοραδρενεργικές συνδέσεις στελέ-
χους / φλοιού εγκεφάλου:  βιοαμίνες (νορεπι-
νεφρίνη, σεροτονίνη, ντοπαμίνη) στον μετωπι-
αίο λοβό, μεταιχμιακό σύστημα & βασικά γάγ-

γλια, αποδυνάμωση του ουρηθρικού μηχανι-
σμού εγκράτειας

•  Βλάβες μόνο βασικά γάγγλια - θάλαμο: 
Ανεπηρέαστη σφιγκτηριακή λειτουργία

ΔΥΣΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕξΩΣΤΗΡΑ – ΕξΩ 
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ / ΨΕΥΔΟΔΥΣΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
Φυσιολογικά, ο συντονισμός λειτουργίας εξω-
στήρα/εξω σφιγκτήρα επιτυγχάνεται στο στέλεχος 
(brainstem), ετσι: 
•  Μετά υπεργεφυρικές βλάβες ΑΕΕ συνήθως πα-

ραμένει ακέραιος (intact guarding reflex) και πα-
ρατηρείται συντονισμένη λειτουργία του υπερα-
ντανακλαστικού εξωστήρα με τον έξω σφιγκτή-
ρα  πλήρη κένωση κύστης χωρίς υπόλειμμα.  

•  Δυσσυνέργεια εξωστήρα - έξω σφιγκτήρα εχει 
αναφερθεί σε 5% -21% των ασθενών μετά εκτε-
ταμένες, πολυεστιακές, αμφοτερόπλευρες βλά-
βες με εντόπιση κυρίως στην έσω κάψα και τα 
βασικά γάγγλια. 

•  Γενικά, ομως, θεωρείται ότι αληθής δυσσυνέρ-
γεια δεν υφίσταται ή εμφανίζεται σπάνια μετά υ-
περγεφυρικό ΑΕΕ.

•  Ενώ μάλλον, ψευδοδυσσυνέργεια εμφανίζεται 
συχνότερα ως αποτέλεσμα προσπάθειας κατα-
στολής αντιληπτής επερχόμενης  παροξυσμικής 
σύσπασης του εξωστήρα, με ισχυρή βουλητική 
συστολή του έξω γραμμωτού μυικού σφιγκτήρα.

Η ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΟΥΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΕΕ 
•  Μελέτες σε ασθενείς με ακράτεια ούρων μετά 

ΑΕΕ κατέδειξαν: ≈ 47%  ακράτεια από υπερ-
πλήρωση συνεπεία μερικής επίσχεσης ούρων 
(overflow incontinence) 

•  Ουροδυναμικές μελέτες σύντομα μετά την εκ-
δήλωση ΑΕΕ  υποσυστολία (hyporeflexia) ε-
ξωστήρα +/- αχαλασία σφιγκτήρα (unrelaxing 
sphincter) = υποκείμενα αίτια σε 17–25% ασθε-
νών με ακράτεια ούρων από υπερπλήρωση (ε-
πίσχεση)

•  Αποκλεισμός της κατάστασης αυτής (  υπόλειμ-
μα ούρων) αποτελεί αναγκαία προυπόθεση γιά 
χορήγηση αντιχολινεργικών φαρμάκων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ 
•  Αποτέλεσμα περιορισμένης κινητικότητας ή νο-

ητικής επάρκειας (altered mental status)
•  Φυσιολογική λειτουργία κύστεως (αισθητικότη-

τα, συσταλτικότητα) στο 37%, αλλά εμφάνιση 
ακράτειας ούρων συνεπεία: 
-  Σοβαρής λειτουργικής ανεπάρκειας με περιορι-

σμένη κινητικότητα και δυσκολία πρόσβασης σε 
τουαλέττα (restricted access to toilet facilities)

-  αφασικές, ανοϊκές διαταραχές, συναισθηματι-

Μετωπιαίος λοβός

Προκινητικός φλοιός Φλοιός έλικας του προσαγωγίου

Ινιακός λοβός

Κροταφικός λοβός
Συμπληρωματική 
κινητική περιοχή

Γόνυ του μεσολοβίου Βασικά γάγγλια

Εσω κάψα Μεταιχμιακό σύστημα
Limbic system

Παρεγκεφαλίδα
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κή αστάθεια: αδιαφορία/αδυναμία έκφρασης 
κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς ούρησης  
(patients void whenever they feel the desire).

ΠΡΟΓΝΩΣΗ - ΕξΕΛΙξΗ 
•  Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η ακράτεια 

ούρων είναι συνήθως παροδική (transient) με 
σημαντική βελτίωση με την πάροδο του χρό-
νου και πιθανότητα πλήρους εξάλειψης σε με-
ρικούς ασθενείς.

•  151 patients/initial post stroke incontinence 
rate 60%: Μετά 1 μήνα μείωση του ποσοστού 
των ακρατών στο 29%

•  135 patients/initial post stroke incontinence rate 
39%: 2/3 (66%) των ασθενών με ήπιας βαρύ-
τητας ακράτεια στον 1ο μήνα, ανέκτησαν εγκρά-
τεια περίπου στους 3 μήνες

•  Γενικά, όμως, ο επιπολασμός της ακράτειας ού-
ρων στα 2 και 3 χρόνια μετά το ΑΕΕ είναι υψη-
λότερος στους επιζώντες σε σχέση με τον γενι-
κό πληθυσμό

•  Η ακράτεια ούρων αποτελεί ανεξάρτητο (ισχυ-
ρό) προβλεπτικό παράγοντα:
- βαρύτητας της νευρολογικής διαταραχής, 
- λειτουργικής εξάρτησης του πάσχοντος, 
-  μακρόχρονης νοσηλείας σε ίδρυμα (institu-

tionalization) 
-   θνησιμότητας (λοιμώξεις- υποθρεψία   

death risk)
•  Εμφάνιση ακράτειας στις πρώτες 7 ημέρες μετά 

την εκδήλωση του επεισοδίου: 
-   σχετικός κίνδυνος θανάτου σε 3 μήνες (hazard 

ratio) = 2,8
- �≈ 50% των ασθενών απεβίωσαν εντός 6 μη-

νών μετά ΑΕΕ 
•  Εμφάνιση ακράτειας στις 3 εβδομάδες: 

- υψηλότερος κίνδυνος θανάτου
- μειωμένες πιθανότητες ανάκτησης κινητικότητας.

•  Η συνολική εξέλιξη μετά ΑΕΕ είναι πολύ καλύ-
τερη στους ασθενείς που δεν εμφανίζουν ακρά-
τεια ή ανακτούν σύντομα τον έλεγχο της ούρη-
σης (  ηθικό – αυτοπεποίθηση)

•  Η ακράτεια ούρων θεωρείται δείκτης διαλο-
γής των πασχόντων που απαιτούν εγκαιρα ει-
δική φροντίδα, προκειμένου να επιτευχθεί το 
βέλτιστο συνολικά λειτουργικό αποτέλεσμα 
μετά ΑΕΕ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
• Προσδιορισμός του ακριβούς αιτίου δυσλειτουρ-
γίας ούρησης: βασικά βήματα. 

- Πλήρες ιστορικό, φυσική εξέταση, ουροδυ-
ναμική μελέτη. 

•  Διάκριση καταστάσεων που περιπλέκουν την 
συμπτωματολογία και επηρεάζουν την εξέλιξη. 
-  Προϋπάρχουσα διαταραχή ούρησης (υποκυστι-

κό κώλυμα, SUI, υπερλειτουργική κύστη,  υπό-
λειμμα ούρων), νευρολογικές (πχ ν.Parkinson) 
και μεταβολικές (πχ ΣΔ) διαταραχές.

-  Ηλικιοεξαρτώμενες φυσιολογικές μεταβολές 
(υπερλειτουργική κύστη, αλλαγές κιρκάδιου 
ρυθμού,  ορμονών) 

-  Νοητική έκπτωση, δυσφασία, επιθετικότητα,  
κινητικότητα,  κίνητρα, κατάθλιψη, σύγχυση, 
αποπροσανατολισμός

-  Φαρμακευτικοί παράγοντες που επηρεάζουν  
την γνωστική λειτουργία και τον βουλητικό έ-
λεγχο της ούρησης (κυρίως αντιχολινεργικά 
που διέρχονται τον αιματο-εγκεφαλικό φραγ-
μό  inhibit M1 receptor function)

•  Σημαντική προϋπόθεση: κατανόηση & προσαρ-
μογή στις ιδιαιτερότητες των προβλημάτων του 
ασθενούς
-  Υποκείμενη παθοφυσιολογία, βαρύτητα κινητι-

κής διαταραχής, ικανότητα αντίληψης /επίγνω-
σης, θέληση, επιθυμία και κίνητρα για θερα-
πεία, περιβαλλοντικοί φραγμοί (feasibility of 
performing CIC on a regular basis).

GUIDELINES FOR TREATMENT 
•  Λειτουργική προσέγγιση με στόχο: μέγιστη δυ-

νατή βελτίωση/αποκατάσταση των σωματικών, 
ψυχικών και κοινωνικών παραμέτρων της δια-
ταραχής

•  Εξελικτικές φάσεις (στάδια) ΑΕΕ: Οξεία φάση  
περίοδος ανάνηψης  σταθερή κλινική κατά-
σταση
ΣΤΑΔΙΑ

• Οξείας φάσης: διάρκεια: ημέρες - λίγες εβδομάδες
•  Ανάνηψης: χαρακτηρίζεται από συνεχή, προοδευ-

τική βελτίωση του ασθενούς, μπορεί να διαρκέ-
σει ημέρες, μήνες ή ακόμη και χρόνια (μέση δι-
άρκεια 1 έτος)

•  Σταθερής κατάστασης: απουσία περαιτέρω νευ-
ρολογικής βελτίωσης, εμφανίζεται συνήθως 1-2 
χρόνια μετά το ΑΕΕ

GUIDELINES FOR TREATMENT - 
RECOVERY STAGE
•  General recommendations:

-  Irreversible / surgical therapies should not  be 
considered until the patient is medically and 
neurologically stable. 

-  urodynamic investigation be performed to 
determine the patient’s urologic baseline and  
coordinate urologic therapy.

•  ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΡΑΤΕΙΑ (detrusor hyperreflexia)
-  anticholinergics  + behavioral modification (  +/- 

concomitant urethral obstruction or impaired 
contractility) 

-  when residual urine is clinically problematic: 
self-intermittent catheterization: ideal treat-
ment, In case of limitations (  dexterity - medical 
resources): indwelling catheter (UR/SP): may be 
the best alternative.

-  Botulinum toxin injections (?) [very vulner-
able population: the possibility of longstanding 
urinary retention and chronic catheterization 
requires especially careful evaluation]

• ΣΦΙΓΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
-  Timed voiding, moderate fluid restriction:  

morbidity of incontinence by keeping bladder 
volumes low. 

-  Injectable therapy (collagen or synthetic materials 
used as bulking agents) for the bladder neck, 
usually a temporary solution but, can provide 
symptomatic relief, allows deferring definitive 
treatment during rehabilitation stage, is con-
sidered when the patient is highly motivated 
and has severe incontinence. 

-  Indwelling catheters, absorbent pads, diapers, 
condom catheters: potential solutions to the 
problem.

• ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΟΥΡΩΝ
-  Self-intermittent catheterization: treatment 

of choise (  or absent detrusor contractility, 
urethral obstruction). 

-  a-adrenergic antagonists:  proportion of sub-
jects who voided spontaneously 24 hours after 
the initiation. 

-  Indwelling catheters (UR/SP): are indicated only 
when other therapies are not feasible.

GUIDELINES FOR TREATMENT -  
STABLE STAGE
•  Treatment guidelines assume that:

-  Patients are not going to make any further 
neurologic recovery but, most are still at risk 
for further cerebrovascular events and many 
require anticoagulant therapy

• Ακράτεια ούρων
-  management is the same as in patients with-

out CVA;  surgical risks  & difficulty of self-
catheterization must be considered,. 

-  timed voiding and fluid restriction, supplemented 
with anticholinergics. 

-  Outflow obstruction (males) and DHIC (both 
sexes) may result in retention with the use of 
anticholinergics. 

-  refractory urge incontinence (failed conserva-
tive therapies): 

-  Botulinum toxin (BOTOX) injections 
-  Sacral neuromodulation
-  Augmentation cystoplasty .
-  women with detrusor hyperreflexia and SUI : 
-  imipramine (tricyclic antidepressant) may be 

used  (anticholinergic properties + increase the 
bladder outlet resistance ). 

-  if medical therapy fails or is not tolerable : a 
minimally invasive bladder neck suspension can 
quickly and easily be performed.

• Επίσχεση ούρων
-  Self-intermittent catheterization : most reason-

able treatment – when not feasible  indwell-
ing catheter. 

-  Sacral neuromodulation: emerging technique that 
may be helpful in patients with neurogenic blad-
der who have failed first-line therapies for either 
detrusor hyperreflexia or urinary retention; however, 
its utility in stroke patients remains to be proven.

• Αλλα συμπτώματα (LUTS)
-  In men, coexisting prostatic obstruction poses 

a most difficult problem. 
-  Detrusor hyperreflexia is a common finding in 

post-prostatectomy stroke patients  incon-
tinence results in ≈50% of cases.

-  Risk factors for poor outcome from TURP: surgery 
within 1 year of CVA, bilateral hemispheric in-
volvement (left cerebral hemispheric involvement 
had the best postoperative results, bilateral had 
the worst results), advanced neurologic deficits. 

-  should wait at least 1 year after CVA to allow 
bladder function to stabilize before performing 
such an irreversible procedure.

-  Alpha-adrenergic blockers used in the treatment 
of BPH may have a role in decreasing the risk 
of urinary retention.

-  failed medical management - poor surgical 
candidates: urethral / suprapubic / Condom 
catheters, intermittent self-catheterization. 

Flisser JA., Blaivas GJ: Cerebrovascular 
accidents, intracranial tumors, and 

urologic consequences. In: Textbook of 
the Neurogenic Bladder, 1st Edition 2004. 

Osborn D., Reynolds WS., Dmochowski 
R: Cerebrovascular accidents, intracranial 

tumors, and urologic consequences. In: 
Textbook of the Neurogenic Bladder, 3d  

Edition 2015 IU
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BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
•  Στον καρκίνο του νεφρού η λεμφαδενεκτομή 

έχει ρόλο στη σταδιοποίηση.
•  Το όφελος στην επιβίωση υπό συζήτηση.
•  Βασισμένοι στην ιδέα αυτή ότι η εκτεταμένη 

λεμφαδενεκτομή μπορεί να βελτιώσει την ε-
πιβίωση, μελετήθηκε η συνολική επιβίωση 
(OS) και η επιβίωση σχετιζόμενη με τον καρ-
κίνο (CSS).

•  Σε ασθενείς με pTanyN0M0 RCC που πραγ-
ματοποιήθηκε ριζική νεφρεκτομή και λεμφα-
δενεκτομή (LND).

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
•  Η έρευνα συμπεριέλαβε άτομα με RCC στα 

πλαίσια της βάσης δεδομένων του Surveillance, 
Epidemiology, and End Results (SEER).

Κριτήρια Ένταξης:
• Έτος διάγνωσης 1988-2014
•  Η διάγνωση είχε επιβεβαιωθεί ιστολογικά, ενερ-

γό follow-up και επιβεβαιωμένη ηλικία.
• RN και LND

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δημογραφικά στοιχεία και κλινικά χαρακτη-
ριστικά:
•  Ολόκληρη η μελέτη 5532 pN0M0 και ο μέ-

σος αριθμός αφαίρεσης λεμφαδένων(NRN) ο-
ρίστηκε το 2.

•  Η μέση ηλικία στο group NRN ≥2 ήταν μικρό-
τερη από το NRN <2 (60 vs 61 years,p=0.001)

•  Οι ασθενείς με NRN ≥2 πιο προχωρημένη νό-
σο pT3/pT4 στάδιο (10.3% vs 9.5% p=0.001)

•  Άντρες περισσότεροι στο NRN ≥2 (64% vs 61% 
p=0.009)

•  Στο σύνολο του δείγματος η εκτεταμένη LND δεν 
σχετίζονταν με αυξημένα ποσοστά OS και CSS.

•  Στο δεύτερο σκέλος της ανάλυσης μελετήθηκε 
η επίδραση της έκτασης του LND ανάλογα με το 

στάδιο T: pT1,pT2,pT3.
•  Η εκτεταμένη LND είχε προστατευτική επίδρα-

ση στο pT3 όσον αφορά το OS αλλά όχι στο 
pT1  και pT2.

•  Στο pT1 η εκτεταμένη LND είχε αρνητική επίδρα-
ση στο CSS στο multivariate group όχι όμως στο 
univariate oύτε στο pT2 και pT3.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
•  Το όφελος της LND μαζί με τη RN είναι αμφι-

λεγόμενο.

•  Η μόνη τυχαιοποιημένη μελέτη της EORTC απέ-
τυχε να αποδείξει στατιστικά σημαντική διαφο-
ρά ματαξύ RN+LND vs RN.

•  Από την άλλη μεριά, σε αναδρομικά δεδο-
μένα διαπιστώθηκε δυνητικό όφελος σε αυ-
ξημένου ρίσκου ασθενείς για λεμφαδενικές 
μεταστάσεις.

•  Έως τώρα δεν υπήρχε μελέτη που εστιάζει στο ό-
φελος της LND σε ασθενείς με pN0M0 ασθενείς.

•  Αυτός ήταν ο στόχος αυτής της μελέτης να δεί-
ξει αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ 
Ειδ/νος Ουρολογίας, Β' Πανεπ. Ουρολογική Κλινική, Σισμανόγλειο Νοσοκομείο
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στο OS και CSS στο σύνολο αλλά και στα υπο-
σύνολα pT1,pT2,pT3.

•  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εκτεταμένη LND 
δεν σχετίζεται σημαντικά με την OS και CSS στο 
σύνολο των  ασθενών.

•  To ποσοστό των λεμφαδενικών μεταστάσεων 
ποικίλει από 13 μέχρι  >32% και αυτή η αύξη-
ση σχετίζεται με τοστάδιο T του όγκου.

•  Είναι ενδιαφέρον ότι καταγράφεται στους high-risk 
ασθενείς ένα όφελος από την εκτεταμένη LND.

•  Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η εκτεταμένη λε-
μαφαδενεκτομή έχει αρνητική επίδραση στο CSS 

στους pT1 ασθενείς.
•  Σε ασθενείς που δεν είχαν κανένα στοιχείο για 

μεταστατική νόσο εμφανίστηκαν λεμφαδενικές 
μεταστάσεις σε ποσοστό 7,5-22,5%.

•  Συνεπώς, για το pT1 στάδιο η εκτεταμένη λεμ-
φαδενεκτομή μπορεί να μην είναι η καταλλη-
λότερη επιλογή.

•  Γι'αυτό χρειάζεται καλύτερη μελέτη και σχεδια-
σμός προεγχειρητικά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
•  Επειδή τα στοιχεία είναι αναδρομικά ενέχουν 

περιορισμούς:
•  Όλη η βάση δεδομένων από τη SEER βασίστη-

κε σε αναδρομικά δεδομένα
•  Η απόφαση και το εύρος της LND δεν ήταν τυ-

ποποιημένη

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
•  Η εκτεταμένη LND (NRN ≥2) σχετίζεται με κα-

λύτερη OS σε pT3N0M0 RCC ασθενείς ενώ α-
σκεί αρνητική επίδραση στη CSS σε pT1N0M0 
ασθενείς.

ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ 
Ειδ/νος Ουρολογίας, Β' Πανεπ. Ουρολογική Κλινική, Σισμανόγλειο Νοσοκομείο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
•  Standard of care απεικόνιση αποτελεί η υπολο-

γιστική τομογραφία και το σπινθηρογράφημα ο-
στών, με μικρή όμως ευαισθησία στον ολιγομε-
ταστατικό καρκίνο και στα χαμηλά επίπεδα PSA.  
 
Επίσης παρουσιάζουν χαμηλή ειδικότητα, με 
αποτέλεσμα να παρουσιάσουν καλοήθη νο-
σήματα ως μεταστάσεις.

•  Η PSMA είναι μια διαμεμβρανική πρωτεΐνη 
που εκφράζεται στην επιφάνεια των προστα-
τικών κυττάρων. 

• Αυξάνεται στην κυτταρική δυσπλασία
•  68Gallium το πιο ευρέως μελετημένο μόριο 

που χαρακτηρίζει τον αναστολέα PSMA-11.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
•  Η ανάδειξη του 68Gallium PSMA PET ως απεικό-

νιση με μεγαλύτερη ευαισθησία και 
ειδικότητα στην πρωταρχική σταδι-
οποίηση και στην βιοχημική υπο-
τροπή του καρκίνου του προστάτη. 

•  Ανεύρεση προγνωστικών δεικτών 
ενός θετικού 68Gallium PSMA PET 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ PSMA PET ΣΗΜΕΡΑ 
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ΜΕΘΟΔΟΙ - ΥΛΙΚΑ 
•  Από τις 37 μελέτες: 

-  13 περιέχουν αποτελέσματα για το 68Gallium 
PSMA PET στην πρωταρχική σταδιοποίηση

-  30 περιέχουν αποτελέσματα για το 68Gallium 
PSMA PET στην βιοχημική υποτροπή ή στο 
follow up της νόσου

(από τις οποίες στις 14 ακολούθησε RP και στις 
6 ακολούθησε ακτινοθεραπεία) 

PSA ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
•  Στην πρωταρχική σταδιοποίηση το υψηλό PSA 

είναι ανάλογο με την πιθανότητα για θετικό 
68Gallium PSMA PET 

• Στην δευτερεύουσα σταδιοποίηση 
PSA<0.2ng/ml 33% θετικό 68Gallium PSMA PET 
PSA 0.2-0.49ng/ml 45% θετικό 68Gallium PSMA PET
PSA 0.5-0.99ng/ml 59% θετικό 68Gallium PSMA PET
PSA 1-1.99ng/ml 75% θετικό 68Gallium PSMA PET
PSA >2ng/ml 95% θετικό 68Gallium PSMA PET

GLEASON SCORE ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
•  Η μέτα-ανάλυση δεν ανέδειξε κάποια σχέση μετα-

ξύ του Gleason score και του 68Gallium PSMA PET
-  Gleason score <7 72% θετικό 68Gallium PSMA 

PET 
-  Gleason score >8 80% θετικό 68Gallium PSMA 

PET

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΟ ΟΜΩΣ;
•  Στην πρωταρχική σταδιοποίηση ανευρίσκεται 

σε ποσοστό 90% τοπικά περιορισμένος με πά-
ρα πολύ λίγες περιοχές εκτός της πυέλου να εί-
ναι θετικές 

•  Στη δευτερεύουσα σταδιοποίηση ανευρίσκεται 
κατά 28% στην ανατομική θέση του προστά-
του, 38% σε πυελικούς λεμφαδένες,13% σε 
λεμφαδένες εκτός της πυέλου, 22% στα οστά 
και 5% σπλαχνικά

•  Στην περαιτέρω ανάλυση υποκατηγοριών ανέ-
δειξαν τοπική υποτροπή περισσότεροι ασθενείς 
που υπεβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία σε σχέση 
με αυτους που υπεβλήθηκαν σε ριζική προστα-
τεκτομη (52% έναντι 22%) 

•  Επίσης η ασθενείς που υπεβλήθηκαν σε ριζική 
προστατεκτομή ανέδειξαν λιγότερες οστικές και 
σπλαγχνικές μεταστάσεις

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 
•  Ανά βλάβη ανάλυση έδειξε 75% ευαισθησία 

και 99% ειδικότητα
•  Ανά ασθενή ανάλυση έδειξε 77% ευαισθησία 

και 97% ειδικότητα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
•  Το 68Gallium PSMA PET μπορεί να αποτελέσει 

ισχυρό εργάλειο στην εντόπιση του μεταστατι-
κού καρκίνου του προστάτη

•  Μπορεί να επηρεάσει το θεραπευτικο πλάνο πε-
ρίπου των μισών ασθενών 

•  Επισημαίνεται η χρησιμότητα του 68Gallium PSMA 
PET στα χαμηλά επίπεδα PSA μετά από ριζική 
προστατεκτομή

•  Αναδεικνύεται η υπεροχή σε ειδικότητα και ευ-
αισθησία στην ανεύρεση τοπικών υποτροπών, 
απομακρυσμένων μεταστάσεων και υποτρο-
πής της νόσου

•  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πρωταρχική στα-
διοποίηση, για τον εντοπισμό της νόσου

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
•  Πολλά στοιχεία ήταν από αναδρομικές, μονο-

κεντρικές μελέτες
•  Μεγάλη ετερογένεια των ασθενών που έχουν 

υποβληθεί σε πολλαπλές και διαφορετικές θε-
ραπείες

•  Πολλές μελέτες δεν αναφέρουν τα κριτήρια έ-
νταξης ξεκάθαρα

•  Μικτοί φυλετικά πληθυσμοί με ελλιπή δεδομέ-
να για να κατηγοριοποιηθούν σε υποκατηγορίες

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
•  Η τιμή του PSA προ του 68Gallium PSMA PET 

προβλέπει το ρίσκο για μεταστατική νόσο
•  Το 68Gallium PSMA PET έχει μεγαλύτερη ειδικό-

τητα και ευαισθησία από την standard of care α-
πεικόνιση για την εντόπιση μεταστάσεων

Χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά  στις 2 υποκατηγορίες

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

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 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

ADVANCED PROSTATE CANCER CONSENSUS 
CONFERENCE
August 29-31, 2019
Basel, Switzerland
 www.apccc.org

MASTER OF SURGERY IN UROLOGY 
(ONLINE STUDY)
August 30, 2019
Edinburgh, United Kingdom
www.bit.ly

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

ANNUAL MEETING OF THE SWISS SOCIETY 
OF UROLOGY 2019
September 4-6, 2019
Zurich, Switzerland
www.swissurology.ch

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

5th EULIS MEETING
October 3-5, 2019
Milan, Italy
eulis.uroweb.org

26th MEETING OF THE EAU SECTION OF 
UROLOGICAL RESEARCH
October 10-12, 2019
Porto, Portugal
esur19.org

9th EURASIAN URO-ONCOLOGY CONGRESS
October 16-17, 2019
Athens, Greece
www.eua19.org

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

11th MEETING OF THE EAU SECTION OF 
ANDROLOGICAL UROLOGY
October 31 – November 1, 2019
Prague, Czech Republic
www.uroweb.org/section/esau

6th ESU-ESUT MASTERCLASS ON LASERS 
IN UROLOGY
November 21-22, 2019
Barcelona, Spain
esu-masterclasses.uroweb.org

17th MEETING OF THE EUROPEAN SECTION 
OF ONCOLOGICAL UROLOGY
January 17-19, 2020
Dublin, Ireland
esou.uroweb.org

ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAM 
SOCIETY FOR SEXUAL MEDICINE
January 23-25, 2020
Prague, Czech Republic
admin@essm.org

3rd HUMAN CADAVERIC ADVANCED 
LAPAROSCOPIC 3D UROLOGY COURSE
February 19-21, 2020
Lisbon, Portugal
 posgraduacao@nms.unl.pt

Boηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο
ασφαλή και Αναφέρετε:

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα Φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»


