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Impact of Abiraterone Acetate plus Prednisone 
or Enzalutamide on Patient-reported Outcomes 
in Patients with Metastatic Castration-resistant 
Prostate Cancer: Final 12-mo Analysis from the 

Observational AQUARiUS Study
ANTOINE THIERY-VUILLEMIN et al

EUROpEAN UROLOGY IN pREss
Η νεότερες θεραπείες για τον μεταστατικό καρκίνο του προστάτη έχουν 

δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα και προσφέρουν σημαντική επιμήκυνση 
του χρόνο ζωής των ασθενών αυτών. Και τα δύο διαθέσιμα σκευάσματα 
η οξική αμπιρατερόνη (σε συνδυασμό με πρεδνιζόνη) και η ενζαλουταμί-
δη, ωστόσο, έχουν σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν κατά και-
ρούς μελετηθεί εκτενώς σε μεγάλες κλινικές μελέτες. Παρόλα αυτά, λίγες 
είναι οι μελέτες που δημοσιεύουν στοιχεία από το πως βιώνουν οι ασθε-
νείς τις ανεπιθύμητες αυτές ενέργειες και αν τελικά αυτά τα φάρμακα διαφέ-
ρουν στα αποτελέσματά τους στην ποιότητα ζωής των ίδιων των ασθενών. 

Η παρούσα μελέτη αφορά αυτό ακριβώς το θέμα μέσω κατάλληλων ε-
ρωτηματολογίων. Πρόκειται για μια πολυκεντρική, προοπτική μη τυχαιο-
ποιημένη μελέτη 12 μηνών που συμπεριλαμβάνει 211 ασθενείς. Η μέση 
διάρκεια θεραπείας ήταν 38 εβδομάδες και για τα δύο γκρουπ, ενώ τα πο-
σοστά παύσης της αγωγής εκ μέρους του ασθενούς ήταν 40% για τους α-
σθενείς που λάμβαναν αμπιρατερόνη και 36% για αυτούς που λάμβαναν 
ενζαλουταμίδη, με κυριότερους λόγους διακοπής την πρόοδο της νόσου 
και την τοξικότητα. 

Η μελέτη των παραπάνω ασθενών αποκάλυψε στατιστικά σημαντικές δια-
φορές όσο αναφορά 18 κατηγορίες συμπτωμάτων αναφερόμενων από τους 
ασθενείς (pRO) με πιο χαρακτηριστικές τις κατηγορίες πνευματικής έκπτωσης, 
την σωματικής κόπωσης και της έλλειψης όρεξης για φαγητό. Ακολουθούν 
κατηγορίες όπως συναισθηματικής λειτουργίας, κοινωνικής λειτουργικότη-
τας, σωματικής λειτουργικότητας και άλγους. Όλες οι παραπάνω διαφορές 
ανευρέθησαν υπέρ της αμπιρατερόνης, ενώ δεν ανευρέθη καμία κατηγο-
ρία στην οποία να υπερέχει η ενζαλουταμίδη. Όσον αφορά την ασφάλεια, 
τα ποσοστά ανεπιθύμητων ενεργειών της αμπιρατερόνης ήταν 69% έναντι 
77% της ενζαλουταμίδης, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά σοβαρών ανεπιθύ-
μητων ενεργειών ήταν 23% έναντι 26% αντίστοιχα. 

Η μελέτη των pRO έχει αποδειχτεί σε μελέτης στην βιβλιογραφία ότι έχει 
σημαντική αξία τόσο στην ολική επιβίωση όσο και στην επιβίωση ελεύθε-
ρη ακτινολογικής υποτροπής.

Όσο βελτιώνονται τα pRO τόσο και αυξάνονται οι παραπάνω δείκτες. Η 
αξία δε της παραπάνω μελέτης έγκειται στο γεγονός ότι παρουσιάζει τα δε-
δομένα από την καθημερινή πρακτική και όχι στα στενά και καθορισμένα 
πλαίσια μια κλινικής μελέτης. 

Τα αποτελέσματα αυτής την μελέτης φαίνεται να συμφωνούν και με τα 
δεδομένα που προέρχονται από μεγάλες μετα-αναλύσεις που ασχολού-
νται με το θέμα. Βέβαια, μια τέτοια μελέτη είναι λογικό να έχει και περιορι-
σμούς, με σημαντικότερο την έλλειψη τυχαιοποίησης. 

Ωστόσο η μελέτη έχει σχετικά μεγάλο αριθμό ασθενών και πραγματοποι-
ήθηκε με την χρήση έγκυρων ερωτηματολογίων. Συμπερασματικά, σύμφω-
να με τους συγγραφείς, σε επίπεδο καθημερινής κλινικής πράξης η αμπιρα-
τερόνη φαίνεται να υπερέχει της ενζαλουταμίδης όσον αφορά την κόπωση 
και την πνευματική λειτουργικότητα και επίσης όσον αφορά συγκεκριμένες 
ανεπιθύμητες ενέργειες.
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Αρθρογραφία
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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

H παρούσα μελέτη αναφέρεται στην πιθανή συσχέτιση της μεθόδου αντι-
μετώπισης της απόφραξης τους ουροποιητικού από λίθο με την αυτόμα-
τη αποβολή αυτού και την ποιότητα ζωής του ασθενούς. 

Οι μέθοδοι που συγκρίθηκαν ήταν η τοποθέτηση διαδερμικής νεφροστο-
μίας και η τοποθέτηση pig-tail με σύνολο 50 ασθενών. Το ποσοστό αυτό-
ματης αποβολής ανευρέθη 25% για το γκρουπ του pig-tail (RUs) και 38,9% 
για το γκρουπ της νεφροστομίας (pCN). Στην περαιτέρω στατιστική ανάλυ-
ση, ανευρέθη στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά το ποσοστό αυ-
τόματης αποβολής υπέρ την ομάδας της pCN. Επίσης, το ποσοστό μεταφο-
ράς του λίθου από τον ουρητήρα στον νεφρό στην ομάδα RUs ήταν 30,2%. 
Τέλος, όσον αφορά την ποιότητα ζωής των ασθενών, ενδιαφέρον στοιχείο 
ήταν ότι η ασθενείς της ομάδας του pig tail παρουσίασαν χειρότερα αποτε-
λέσματα και ανέφεραν σημαντικά ενοχλήματα (αιματουρία, δυσουρία κλπ) 
σε σύγκριση με τους ασθενείς της pCN ομάδας. Οι συγγραφείς καταλήγουν 
ότι η τοποθέτηση διαδερμική νεφροστομία σε ασθενείς με υδρονέφρωση 
απότοκο λιθίασης, δίδει καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την ποιότη-
τα ζωής και το ποσοστό αυτόματης αποβολής λίθου εν συγκρίσει με την το-
ποθέτηση pig-tail

bipolar en bloc tumor resection versus standard 
monopolar TURbT in non-muscle invasive bladder 
cancer – a medium-term, prospective, randomized-

controlled comparison 
GEAVLETE b. et al

Το θέμα αυτής της μελέτης είναι η σύγκριση μεταξύ της μονοπολικής και 
της διπολικής εκτομής των όγκων της ουροδόχου κύστεως όσον αφορά 
τα ογκολογικά αποτελέσματα αλλά και την ασφάλεια. 

Η μελέτη αυτή συμπεριέλαβε 90 ασθενείς με όγκους μεταξύ 1 και 3 εκα-

τοστών και είναι προοπτική τυχαιοποιημένη. Στα αποτελέσματα οι συγγρα-
φείς αναφέρουν μειωμένα ποσοστά αντανακλαστικού του θυροειδούς νεύ-
ρου, (4,4 έναντι 11,2%), και καλύτερα αποτελέσματα όσο αν αφορά τον χει-
ρουργικό χρόνο, την απώλεια αίματος, τον χρόνο αφαίρεσης του καθετήρα 
και τον χρόνο νοσηλείας υπέρ της διπολικής εκτομής. Ενδιαφέρον είναι επί-
σης ότι στους 12 μήνες του follow-up οι ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε 
διπολική εκτομή παρουσίασαν ελλατωμένα ποσοστά υποτροπής σε σύγκρι-
ση με αυτούς που είχαν υποβληθεί σε μονοπολική εκτομή. Με βάση τα πα-
ραπάνω δεδομένα, οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η διπολική εκτομή προ-
σφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την μονοπολική στην αντιμε-
τώπιση του μη μυοδιηθητικού καρκίνου της ουροδόχου κύστεως.

A randomized controlled study of the efficacy 
of tadalafil monotherapy versus combination of 
tadalafil and mirabegron for the treatment of 

overactive bladder associated with benign prostatic 
hyperplasia (CONTACT Study) 

YAMANISHI T. et al 

Οι συγγραφείς στην παρούσα εργασία, μελετούν την επίδραση του συν-
δυασμού ενός β3 αδρενεργικού αγωνιστή (mirabegron, 50mg) με ένα α-
ναστολέα 5 φωσφοδιεστεράσης (τανταλαφίλη,5 mg OD) στην θεραπεία 
της υπερδραστήριας κύστης της σχετιζόμενης με υπερπλασία προστάτη. 

Οι ασθενείς που συμμετείχαν στην μελέτη ήταν 176, ηλικίας 50-89 ετών 
με υπόλειμμα ούρων κάτω από 150 ml και Qmax >= 5 ml/sec και χωρίστη-
καν σε δύο ομάδες με τυχαίο τρόπο: στην πρώτη έλαβαν μονοθεραπεία με 
τανταλαφίλη και στη δεύτερη έλαβαν τον παραπάνω συνδυασμό. Η παρα-
κολούθηση των ασθενών έγινε για 12 εβδομάδες. Σε αυτό το διάστημα, το 
OABss( Overactive bladder symptom score) παρουσίασε σημαντική μείωση 
στην ομάδα με τον συνδυασμό σε σύγκριση με την ομάδα με την μονοθε-
ραπεία χωρίς διαφορά στα ποσοστά ανεπιθύμητων ενεργειών. Με βάση τα 
παραπάνω οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι ο συνδυασμός τανταλαφίλης και 
mirabegron είναι και ασφαλής και αποδοτικός στην αντιμετώπιση των συμ-
τωμάτων της υπερδραστήριας κύστης.  

HIVEC HR: Chemohyperthermia with mitomycin C 
vs bCG for high-risk non-muscle invasive bladder 

cancer. Preliminary results from a randomized 
controlled trial 

GONZALEZ PADILLA D.A.  et al
H μελέτη αυτή εξετάζει την δράση της χημειοϋπερθερμίας (CHT) με χρήση 
μιτομυκίνης C σε σύγκριση με την κλασσική χορήγηση BCG για τους α-
σθενείς με καρκίνο της ουροδόχου κύστεως υψηλού κινδύνου. 

Στα κριτήρια αποκλεισμού ήταν η ύπαρξη καρκίνου in situ, η παρουσία 
variant στην ιστολογική του ασθενούς, η συνύπαρξη όγκου ανώτερου ου-
ροποιητικού ή προστατικής ουρήθρας και η σοβαρή στένωσης ουρήθρας. 
Οι δύο ομάδες ασθενών περιελάμβαναν 25 και 24 ασθενείς αντίστοιχα. 20% 
των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με BCG παρουσίασαν υποτροπή έναντι 
0% των αντίστοιχων που έλαβαν CHT, ενώ 16% έναντι 4% παρουσίασαν ε-
ξέλιξη της νόσου. Ο χρόνος μέχρι την υποτροπή ήταν 19,4 για την ομάδα 
του CHT και 21,1 για την ομάδα του BCG στοιχείο που ήταν στατιστικά σημα-
ντικό. Όσον αφορά την ασφάλεια το ποσοστό των ανεπιθύμητων ενεργειών 
στην ομάδα του CHT ήταν 45% έναντι 37% στην ομάδα του BCG με συνο-
λική θνησιμότητα 4% για την πρώτη και 16% για την δεύτερη. Οι ερευνητές 
λοιπόν καταλήγουν ότι η χημειοϋπερθερμία με χρήση μιτομυκίνης C είναι 
μια βιώσιμη και ασφαλής εναλλακτική της ενδοκυστικής έγχυσης με BCG.

Αbstracts ME ΣΧΟΛΙΑΣMO
Επιστημονική Επιμέλεια: 

ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως 
αποτελεί τη 2η πιο συχνή κακοήθεια του 

ουροποιητικού συστήματος, με το 75-
85% των περιπτώσεων να αντιστοιχεί σε 

μη μυοδιηθητική νόσο. Υπολογίζονται 
περίπου 120000 νέες περιπτώσεις και 

40000 θάνατοι ετησίως στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Για την αντιμετώπιση αυτού 

του καρκίνου εκτός από τη διουρηθρική 
εκτομή του όγκου (TURBT) απαιτείται 

παρακολούθηση με κυστεοσκοπήσεις, 
ενδοκυστική θεραπεία και απεικονιστικές 

εξετάσεις. Θεωρείται ένας από τους 
πιο ακριβούς καρκίνους στις ΗΠΑ, ενώ 

κατέλαβε το 5% της συνολικής δαπάνης 
για το καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

το 2012. Υπολογίζεται οτι οι νέες 
περιπτώσεις καρκίνου ουροδόχου κύστεως 

καταλάμβαναν την 4η θέση στους άνδρες 
και την 13η  στις γυναίκες το 2015 στις 

ΗΠΑ, ενώ οι θάνατοι το ίδιο έτος από τη 
νόσο καταλάμβαναν την 8η θέση στους 

άνδρες και την 15η  στις γυναίκες. Στη χώρα 
μας ο αριθμός των νέων περιπτώσεων 

καρκίνου κύστεως υπολογίστηκε από τον 
παγκόσμιο οργανισμό υγείας το 2015 

σε περίπου 2400 για τους άνδρες 
και 500 για τις γυναίκες και ο αριθμός 

θανάτων 950 και 210 αντίστοιχα.1-3

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Επιμελητής Α’,  Ουρολογική κλινική, Γ.Ν. Άρτας

ΣτοχευονταΣ Στη

Bέλτιστη διουρηθρική εκτομή των 
όγκων της ουροδόχου κύστεως

Εικόνα 1: Περιορισμένη εκτομή

Εικόνα 2: Εκτεταμένη εκτομή

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ TURbT
Η TURBT αποτελεί το gold standard τόσο για τη 

διάγνωση όσο και για τη σταδιοποίηση της νόσου. 
Σκοπός της είναι η πλήρης εξαίρεση της νόσου. 
Πολλοί συγγραφείς συμφωνούν οτι η TURBT είναι 
από τις πιο υποεκτιμημένες επεμβάσεις στην ου-
ρολογία και αυτό δε θα έπρεπε να ισχύει, καθώς 
μια κακής ποιότητας επέμβαση έχει ως αποτέλε-
σμα υποσταδιοποίηση, παραπλανητική διάγνωση, 
άσκοπη ενδοκυστική θεραπεία, χειρότερη έκβα-
ση θεραπείας και αυξημένο κόστος θεραπείας.4,5

Η TURBT είναι ιδιαίτερα σημαντική στις περιπτώ-
σεις πολυεστιακών, Τ1, υψηλού βαθμού κακοή-
θειας, μεγάλων όγκων, ύπαρξης CIs, επανεμφάνι-
σης μετά από κυστεοσκόπηση τριμήνου, υποτρο-
πής εντός του έτους, περιπτώσεις που αποτελούν 
προγνωστικούς παράγοντες, σύμφωνα με τους πί-
νακες της EORTC, αλλά είναι σημαντική και σε δύ-
σκολες τεχνικά περιπτώσεις όπως π.χ σε όγκους 
του πρόσθιου τοιχώματος.6

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ TURbT
Η TURBT έχει από τη φύση της κάποιες αδυνα-

μίες. Πρώτον, ο τρόπος εκτομής καταστρατηγεί τη 
βασική αρχή αφαίρεσης του καρκίνου σε ένα κομ-
μάτι. Δεύτερον, πολλές φορές η νόσος δεν είναι ο-
ρατή και ως εκ τούτου ή και για τεχνικούς λόγους 
δεν είναι πάντα πλήρης η εκτομή. Για να αντιμετω-
πιστούν αυτά τα μειονεκτήματα και να επιτευχθεί 
TURBT υψηλής ποιότητας απαραίτητη προϋπόθε-
ση είναι η σωστή εκπαίδευση, ο κατάλληλος εξο-
πλισμός και η κατάλληλη στρατηγική, η οποία ε-
ξαρτάται απο τις δυο προηγούμενες παραμέτρους.

Η εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος που 
περιλάμβανε TURBT υπό καθοδήγηση ειδικευμέ-
νων και συμπλήρωση / καταγραφή λίστας ελέγ-
χου είχε θετικά αποτελέσματα. Μετά από 5 χρόνια 
εφαρμογής του προγράμματος αυξήθηκαν τα πο-
σοστά ανεύρεσης εξωστήρα στο παρασκεύασμα 
από 50 σε 79%, μειώθηκαν τα ποσοστά υποτρο-
πής στους 3 μήνες από 28 σε 16% για τους ειδι-
κευόμενους και από 8 σε 3% για τους ειδικευμέ-
νους και μειώθηκαν τα ποσοστά επιπλοκών από 
7 σε 2.5%.7

Επίσης, έχει μελετηθεί ο αντίκτυπος της χειρουρ-
γικής εμπειρίας στα ποσοστά υποτροπής και εξέλι-

ξης μετά TURBT. Φάνηκε οτι οι ειδικευμένοι είχαν 
σημαντικά μικρότερα ποσοστά υποτροπής έναντι 
των ειδικευομένων (60 εναντι 75%). Αναφορικά 
με τα ποσοστά εξέλιξης η διαφορά που διαπιστώ-
θηκε ήταν μη σημαντική. Δεν διαπιστώθηκε δια-
φορά στις περιπτώσεις που η εμπειρία ξεπερνού-
σε τις 100 επεμβάσεις.8

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο βασικός εξοπλισμός για μια σωστή TURBT πρέ-

πει να περιλαμβάνει κάμερα, οθόνη, πηγή φωτι-
σμού ρεζεκτοσκόπιο συνεχούς ροής τουλάχιστον 
24 FR, οπτικές 0, 30, 70, πηγή ενέργειας, αγκύ-
λες, λαβίδες βιοψίας, και σύριγγα ή πουάρ για την 
αφαίρεση του παρασκευάσματος.

Επίσης, συστήνεται η καθιέρωση της λίστας ε-
λέγχου, η οποία κατά τον soloway είναι πολύ ση-
μαντική. Πρόκειται για μια λεπτομερή λίστα που 
αφορά όλα τα στάδια, πριν, κατά τη διάρκεια και 
μετά το χειρουργείο. Σε αυτή καταγράφονται πα-
ράμετροι όπως ο χρόνος πρώτης διάγνωσης, η α-
κριβής διάγνωση και αν χορηγήθηκε κάποια θε-
ραπεία, τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης επέμβα-
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σης, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός, τα ευρή-
ματα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, αν λή-
φθηκαν τυχαίες βιοψίες και τα ευρήματα της αμ-
φίχειρης εξέτασης.5

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ TURbT
Πάντα πριν την TURBT πρέπει να γίνεται προ-

σεκτική κυστεοσκόπηση, η οποία θα καθορίσει 
τη στρατηγική εκτομής και τα όρια εκτομής, τα ο-
ποία μπορεί να αλλοιωθούν κατά τη διάρκεια της 
επέμβασης, λόγω του ερεθισμού του βλεννογό-
νου. Επίσης, χρειάζεται προσοχή στην πλήρω-
ση της ουροδόχου κύστεως, η οποία συνήθως 
πρέπει να είναι γεμάτη κατά 50%. Η εκτομή πρέ-
πει να γίνεται βάσει σχεδίου (π.χ πρώτα εκτέμνο-
νται οι εύκολα προσβάσιμοι όγκοι, στο τέλος οι 
όγκοι του πρόσθιου τοιχώματος, η εκτομή γίνεται 
από την περιφέρεια προς το κέντρο του όγκου). 
Αποφεύγεται η υπέρμετρη καυτηρίαση, προκειμέ-
νου να μην επηρεαστεί η ποιότητα του παρασκευά-
σματος. Λαμβάνονται τεμάχια απο το σώμα του ό-
γκου και από τη βάση του ξεχωριστά. Λαμβάνονται 
βιοψίες από ύποπτες περιοχές και τοποθετούνται 
ξεχωριστά και πάντα γίνεται επιμελής αιμόσταση 
πριν τοποθετηθεί ο καθετηρας.9

Η εκτομή μπορεί να ειναι απαιτητική σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις, π.χ σε όγκους εντοπισμένους στο 
θόλο, σε εκκόλπωμα ή στα πλάγια τοιχώματα κο-
ντά στο θυρεοειδές νεύρο.

Στις περιπτώσεις όγκων του πρόσθιου τοιχώμα-
τος η φυσσαλίδα μπορεί να επηρεάσει την ορατό-
τητα, το ίδιο και η αιμορραγία, ενώ πάντα υπάρχει 
ο κίνδυνος διάτρησης, η οποία μπορεί να οδηγή-
σει σε διαφυγή υγρών και ούρων στην περιτοναϊ-
κή κοιλότητα και σε σπάνιες περιπτώσεις να τραυ-
ματιστεί το έντερο. Η θέση Trendelenburg μπορεί 
να βοηθήσει, όπως και η διατήρηση της κύστης σε 
μερική πλήρωση. Η πίεση υπερηβικά με το άλλο 
χέρι ή από κάποιον βοηθό μπορεί να βοηθήσει 
στην εκτομή, ενώ περιγράφεται και η χρήση μα-
κρύτερων ρεζεκτοσκοπίων.

Στις περιπτώσεις όγκων σε εκκόλπωμα ο περιο-
ρισμός χώρου και ορατότητας αποτελεί πρόβλη-
μα. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η έλλειψη μυ-
ϊκού τοιχώματος και επίσης ο αυξημένος κίνδυ-
νος διάτρησης. Δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες α-
ντιμετώπισης αυτών των όγκων, πρέπει όμως να 
λαμβάνεται υπόψη οτι οι μεγάλοι, υψηλού βαθ-
μού κακοήθειας όγκοι μπορεί να χρειαστούν α-
φαίρεση του εκκολπώματος, μερική ή και ριζική 
κυστεκτομή, σε αντίθεση με τους χαμηλού βαθ-
μού κακοήθειας που μπορεί να αντιμετωπιστούν 
ενδοσκοπικά μόνο.

Το αντανακλαστικό του θυρεοειδούς μπορεί 

να εκλυθεί σε όγκους του πλάγιου τοιχώματος. 
Είναι πιο συχνό σε ηλικιωμένους ασθενείς και ει-
δικά γυναίκες, που το μυικό τοίχωμα είναι λεπτό 
και μπορεί να προκαλέσει διάτρηση. Για την πρό-
ληψή του συστήνεται γενική αναισθησία με μυϊκή 
χάλαση, (η οποία μπορεί να ελαττώσει το αντανα-
κλαστικό αλλά δεν το εξαλείφει), η αποφυγή της 
υπερδιάτασης της ουροδόχου κύστης, η αποφυ-
γή υπερβολικής απαγωγής του ισχίου, η εκτομή 
σε μικρότερα τμήματα, η μείωση των ρυθμίσεων 
της διαθερμίας, η χρήση διπολικής διαθερμίας, ο 
τοπικός αποκλεισμός του νεύρου με έγχυση υπε-
ρηβικά ή δια της ουροδόχου κύστεως και τέλος 
η συγκράτηση του ποδιού από κάποιο βοηθό. 9

ΟΡΙΑ ΕΚΤΟΜΗΣ
Είναι γνωστό ότι η απουσία εξωστήρα στο παρα-

σκεύασμα σε μια εμφανώς πλήρη TURBT σχετίζε-
ται με αυξημένο κίνδυνο πρώιμης υποτροπής. Σε 
σχετική μελέτη με 158 ασθενείς το ποσοστό της υ-
ποτροπής στην κυστεοσκόπηση του τριμήνου ήταν 
σημαντικά μεγαλύτερο όταν στην TURBT δεν περι-
λαμβάνονταν ο εξωστήρας, από ότι όταν περιλαμ-
βάνονταν. (63 έναντι 29% αντίστοιχα). Μάλιστα, 
στην επιμέρους ανάλυση των ευρημάτων διαπι-
στώθηκε οτι ο κίνδυνος για πρώιμη υποτροπή ό-
ταν απουσίαζε ο εξωστήρας ήταν 2.4 φορές με-
γαλύτερος για G1Ta και G2Ta όγκους και 5 φορές 
μεγαλύτερος για G3 όγκους.10

Όσον αφορά στο βάθος εκτομής πρέπει να σταθ-
μίζεται η αναγκαιότητα εκτομής του εξωστήρα με 
τον κίνδυνο διάτρησης και ουλοποίησης της κύ-
στης. Η ύπαρξη εξωστήρα στο παρασκεύασμα δεν 
είναι απαραίτητη στους Ta χαμηλού βαθμού κα-
κοήθειας όγκους, αλλά απαιτείται σε όλους τους 
όγκους υψηλού βαθμού κακοήθειας.11

Σχετικά με την έκταση της εκτομής έχει διαπι-
στωθεί οτι εκτομή πάνω απο 8 mm πέραν της νό-
σου μειώνει την τοπική υποτροπή από 58 σε 19%. 
Ωστόσο, ο Herr επισημαίνει οτι ο ουρολόγος πρέ-
πει να εκτιμά κλινικά την επιθετικότητα του όγκου, 
διαχωρίζοντας / προβλέποντας τους χαμηλού βαθ-
μού κακοήθειας θηλωματώδεις όγκους από τους 
από τους υψηλού βαθμού κακοήθειας ή διηθητι-
κούς όγκους, καθώς υπάρχουν διαφορετικά μο-
ντέλα διηήθησης των Τ1 όγκων, τα οποία απαι-
τούν και διαφορετικής έκτασης εκτομή, η οποία 
μπορεί να φθάσει και πάνω από 2 εκατοστά γύ-
ρω από την ορατή νόσο.4

Ένας μικρός όγκος απαιτεί μια σχετικά περιορι-
σμένη εκτομή (εικόνα 1), ενώ ένας μεγαλύτερος 
μια πιο εκτεταμένη αφαίρεση, στην οποία φαίνο-
νται εμφανώς οι μυικές δοκίδες (εικόνα 2). Η TURBT 
θεωρείται ριζική όταν διακρίνεται το περικυστικό 

λίπος (εικόνα 3). Αυτή η εικόνα μπορεί να είναι α-
ναγκαία σε ένα διηθητικό όγκο ασθενούς που δεν 
επιδέχεται ριζική κυστεκτομή, ωστόσο, πιθανότα-
τα είναι πρόβλημα όταν συμβαίνει στην αρχή της 
επέμβασης και ειδικά όταν αφορά στο πρόσθιο 
τοίχωμα της κύστης.4

EN bLOCK ΕΚΤΟΜΗ
Η en block εκτομή ως ιδέα φαίνεται να κερδίζει 

κάποιο έδαφος λόγω των δυνητικών πλεονεκτη-
μάτων της, που είναι η μικρότερη πιθανότητα εμ-
φύτευσης καρκινικών κυττάρων, καθώς ακολου-
θεί τη βασική αρχή της εκτομής σε ένα κομμάτι, 
με αποτέλεσμα πιθανώς μικρότερα ποσοστά υπο-
τροπής και ενδεχομένως μικρότερη αιμορραγία. 
Έχουν περιγραφεί διάφορες τεχνικές, απο τη χρή-
ση της κλασικής αγκύλης, ή άλλων αγκυλών όπως 
της ευθείας, ή αυτής με κλίση προς τα εμπρός, τη 
χρήση του μαχαιριδιου Collins, ή τη χρήση βρόγ-
χου. Επίσης τελευταία, έχει εφαρμογή η χρήση του 
laser και πιο εξελιγμένων αγκυλών, οι οποίες με 
το μπροστινό άκρο τους ανασηκώνουν το σώμα 
του όγκου, έτσι ώστε η αγκύλη απο κάτω να κό-
ψει τη βάση του (εικόνες 4).

Η en block εκτομή θεωρείται ασφαλής και αξι-
όπιστη μέθοδος για μικρούς όγκους και αποτελεί 
επιλογή στις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες. 
Απαιτείται προσοχή για όγκους > 2.5-3 cm και σε 
όγκους πρόσθιου τοιχώματος / θόλου.12-14

ΔΙΠΟΛΙΚΗ TURbT
Η χρήση της διπολικής ενέργειας είναι ένα ακό-

μη όπλο που παρέχει η τεχνολογία και προσφέ-
ρει το πλεονέκτημα των μικρότερων αλλοιώσεων 
θερμοκαυτηρίασης, της ασφαλέστερης κοπής και 
αιμόστασης, λόγω της λιγότερης ενέργειας που 
εφαρμόζεται και της μικρότερης πιθανότητας εμ-

Εικόνα 3: Ριζική TURBT

Εικόνα 4: En block εκτομή



ΣΕΛΙΔΑ 8

φάνισης TUR συδρόμου, λόγω της χρήσης φυσι-
ολογικού ορού. 

Μετα-ανάλυση που σύγκρινε τη μονοπολική 
με τη διπολική TURBT και περιλάμβανε 8 μελέ-
τες με συνολικά 990 ασθενείς έδειξε ότι η διπο-
λική TURBT υπερτερεί σε στατιστικά σημαντικό 
βαθμό στο χειρουργικό χρόνο, στο χρόνο νοση-
λείας, στη μείωση της αιμοσφαιρίνης και στη δι-
άρκεια καθετηριασμού. Η υπεροχή δεν έφτασε σε 
στατιστικά σημαντικά επίπεδα αναφορικά με τις ε-
πιπλοκές. Επίσης, 4 μελέτες έδειξαν μια τάση υ-
περοχής όσον αφορά στις υποτροπές στη διετία, 
χωρίς όμως αυτή να φθάνει τα επίπεδα της στατι-
στικής σημαντικότητας.15

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
Στην προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας και της 

τεχνικής, εκτός από τις υψηλής ευκρίνειας και α-
νάλυσης οθόνες και κεφαλές κάμερας (3-chip) έ-
χουν αναπτυχτεί νεότερες τεχνικές με κυριότερες 
την πλέον γνωστή φωτοδυναμική διάγνωση (pDD), 
την απεικόνιση περιορισμένου φάσματος (NBI), το 
σύστημα ενίσχυσης εικόνας της storz (spIEs), την 
οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) και την ομοε-
στιακή laser ενδομικροσκόπηση (CLE).

Η pDD βασίζεται στην απορρόφηση φωτοευ-
αισθητοποιών ουσιών από τα καρκινικά κύτταρα, 
τα οποία όταν εκτίθενται σε μπλε φως εκπέμπουν 
κόκκινο φως. Το HAL (hexaminolevulinate), το ο-
ποίο στην Αμερική κυκλοφορεί ως Cysview και 
στην Ευρώπη ως Hexvix, είναι το πλέον διαδεδο-
μένο και αποτελεί εστέρα του επίσης γνωστού 5 
ALA (αμινολεβουλινικού οξέος). Αναφορικά με 
την τεχνική απαιτείται ενστάλλαξη 50 cc της ουσί-
ας σε άδεια κύστη και κυστεοσκόπηση με λευκό 
και μπλε φως (380-450 nm) σε 1 ώρα.16

Μετα-ανάλυση που περιλάμβανε 6 μελέτες με 
831 ασθενείς έδειξε οτι η κυστεοσκόπηση με HAL 
βελτιώνει σημαντικά την ανίχνευση καρκίνου α-
νεξάρτητα απο το επίπεδο κινδύνου (Ta, T1, CIs, 
πρωτοπαθής, υποτροπιάζων) και οδηγεί σε μείω-
ση της υποτροπής στους 9-12 μήνες.17

Μειονέκτημα της μεθόδου είναι η χαμηλή ειδι-
κότητα της τάξης του 63%, η οποία είναι μικρότε-
ρη απο αυτή της κυστεοσκόπησης με λευκό φως. 
Ψευδώς θετική εξέταση μπορεί να έχουμε σε φλεγ-
μονή, σε πρόσφατη ενδοκυστική θεραπεία (συ-
στήνεται να γίνεται μετά 90 ημέρες από την έγχυ-
ση BCG), σε πρόσφατη TURBΤ και σε κατ’ εφα-
πτομένη εξέταση. Αντενδείξεις αποτελούν η πορ-
φυρία, η αλλεργία, η μακροσκοπική αιματουρία, 
η εγκυμοσύνη.16

Η υποβοηθούμενη με pDD TURBΤ (εικόνα 5) 
προτείνεται στις περιπτώσεις που υπάρχει υποψία 
για ύπαρξη CIs ή υψηλού βαθμού κακοήθειας νό-
σου και για την ανίχνευση υπολειπόμενης νόσου 
στα όρια της εκτομής.12,18

Η NBI βασίζεται στο φαινόμενο της αύξησης του 
βάθους διείσδυσης του φωτός ανάλογα με το μή-
κος κύματος. Το λευκό φως φιλτράρεται σε δυο 
δέσμες: Μπλε 415 nm, Πράσινη: 540 nm. Η μπλε 
δέσμη ενισχύει το επιφανειακό τριχοειδές δίκτυο. 
Η πράσινη δέσμη ενισχύει το δίκτυο που βρίσκε-
ται βαθύτερα στο βλεννογόνο. Τα επιφανειακά αγ-
γεία φαίνονται καφέ σκούρα και τα βαθύτερα κυ-
ανά. Το ΝΒΙ φως απορροφάται από την αιμοσφαι-
ρίνη και αντανακλάται από το βλεννογόνο, με α-
ποτέλεσμα να αυξάνεται η αντίθεση μεταξύ βλεν-
νογόνου και μικροαγγείωσης. Δεν απαιτείται χρώ-
ση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εύκαμπτο κυ-
στεοσκόπιο.19

Μετα-ανάλυση που περιλάμβανε 7 μελέτες με 
1040 ασθενείς έδειξε υπεροχή της ΝΒΙ στη διάγνω-
ση όλων των όγκων και του CIs, ενώ δεν υπήρχε 
διαφορά στο ποσοστό των ψευδώς θετικών απο-
τελεσμάτων σε σχέση με το λευκό φως.20

Η υποβοηθούμενη με NBI TURBT (εικόνα 6) μεί-
ωσε σε σχετική μελέτη το ποσοστό υποτροπής 
στους 12 μήνες κατά 19%.21

Η spIEs (σύστημα ενίσχυσης εικόνας της storz) 
χρησιμοποιεί, σε αντίθεση με την NBI, φίλτρα, που 
καταστέλλουν το κόκκινο φάσμα και ενισχύουν το 
μπλε και πράσινο. Με την προσθήκη χρωμάτων 
(π.χ πορτοκαλί, βιολετί) ενισχύεται η εικόνα με 
διαφορετικούς τρόπους και ανάλογα με την πε-
ρίπτωση (π.χ όταν δεν υπάρχει καλή ορατότητα, 
λόγω αιματουρίας). Επίσης, παρέχεται η δυνατό-
τητα συνδυασμού της μεθόδου με pDD. Προς το 
παρόν θεωρείται πειραματική μέθοδος.14

Άλλη μια πειραματική, αλλά υποσχόμενη μέ-
θοδος είναι η OCT (οπτική τομογραφία συνοχής), 
της οποίας η αρχή λειτουργίας είναι ανάλογη με 
αυτή της υπερηχοτομογραφίας, με τη διαφορά ότι 
χρησιμοποιείται φως φάσματος 890-1300 nm, που 
εκπέμπεται από καθετήρα (probe) 2,7 mm. Η δι-
είσδυση ιστού είναι 1,6-2 mm, διακρίνει δομές 
10-25 μικρότερες από οτι η υπερηχοτομογραφία 
και παρέχει πληροφορίες για το βάθος του όγκου. 
Μπορεί να συνδυαστεί με pDD ή NBI.22

Τέλος, μια άλλη πειραματική προς το παρόν μέ-
θοδος, ανάλογη της ιστολογικής εξέτασης, είναι η 
CLE (ομοεστιακή laser ενδομικροσκόπηση), η ο-
ποία με τη χρήση argon laser (μπλε φως 488nm) 
και χορήγηση φθορίζουσας χρωστικής (fluorescein) 
επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο μικροσκοπική α-
νάλυση, σε κυτταρικό επίπεδο, της ταξης των 2-5 
μm και διείσδυση ιστού 240μm. Με τη μέθοδο 
αυτή επιτρέπεται η λήψη των λεγόμενων ΄΄smart 

biopsies΄΄ , δηλαδή στοχευμένων αντί τυχαίων βι-
οψιών.23,24

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ TURbT
Όσον αφορά στο θέμα της επαναληπτικής ε-

κτομής, έχει δειχθεί από διάφορες μελέτες οτι αυ-
τή βελτιώνει τα ποσοστά υποτροπής και εξέλιξης 
και επιτυγχάνει καλύτερη σταδιοποίηση. Σε σχε-
τική μελέτη του Herr φάνηκε οτι το 30% των Τ1 
όγκων στην επαναληπτική TURBT βρέθηκε να εί-
ναι Τ2. Το ποσοστό αυτό ήταν 15% όταν στην αρ-
χική TURBT υπήρχε στο παρασκεύασμα εξωστή-
ρας και 45% όταν δεν υπήρχε.4

Αναδρομική πολυκεντρική μελέτη 2451 ασθε-
νών έδειξε οτι η επαναληπτική TURBT δεν βελτί-
ωσε τα ποσοστά υποτροπής, εξέλιξης, ειδικής για 
τη νόσο επιβίωσης και συνολικής επιβίωσης, όταν 
υπήρχε εξωστήρας στο παρασκεύασμα της αρχι-
κής TURBT. Η επαναληπτική TURBT ευνόησε αυ-
τές τις παραμέτρους όταν δεν υπήρχε εξωστήρας 
στο αρχικό παρασκεύασμα.25

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής ου-
ρολογικής εταιρίας συστήνουν στο θέμα αυτό ότι 
πρέπει να γίνεται επαναληπτική TURBT μετά από 
μη ολοκληρωμένη αρχική εκτομή, εάν δεν υπάρ-
χει εξωστήρας στο παρασκεύασμα (με εξαίρεση 
την περίπτωση Ta χαμηλού βαθμού κακοήθειας 
όγκων και πρωτοπαθούς CIs) και σε όλους τους 
Τ1 όγκους.12

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
H αρχική TURBT είναι πολύ σημαντική επέμβα-

ση. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βέλτιστη ε-
κτομή αποτελεί η πλήρης εξαίρεση όλων των ο-
ρατών όγκων σε επαρκές βάθος. Η επαναληπτική 
TURBT σχετίζεται με καλύτερη έκβαση της θερα-
πείας, ενώ οι νεότερες τεχνικές απεικόνισης pDD 

Εικόνα 5: Υποβοηθούμενη με PDD TURBT

Εικόνα 6: Υποβοηθούμενη με NBI TURBT
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και NBI μπορεί να βελτιώσουν τα ποσοστά διάγνω-
σης και πρώιμης υποτροπής. Ωστόσο, το κλινικό 
όφελός τους σχετικά με τα ποσοστά μακροχρόνι-
ας υποτροπής και εξέλιξης παραμένει άγνωστο.
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ 
ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
Ν. Αντωνίου - Χ. Δεληβελιώτης

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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Πρόεδρος Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινεζικής και Συμπληρωματικής Ιατρικής
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BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΖΕΛΒΕΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
Ειδικευόμενος Ουρολογίας, Β’ Παν/κή Κλινική – ΓΝΑ «Σισμανόγλειο»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
•  Δεν υπάρχει αποτελεσματική φαρμακευτική 

αγωγή αντισύλληψης για τους άνδρες
•  Σιλοδοσίνη υπερεκλεκτικός ανταγωνιστής των 

α1 Α υποδοχέων 
•  Εμποδίζει την έξοδο του σπέρματος από τους 

εκσπερματικούς πόρους
•  Προηγούμενη μελέτη σε 15 ουρολόγους έ-

δειξε την πλήρη απουσία σπέρματοζωαρίων 
στα ούρα μετά τον αυνανισμό και πλήρη α-
πουσία σπέρματος μετά τη λήψη σιλοδοσίνης 
σε όλους τους συμμετέχοντες

ΜΕΘΟΔΟΙ 1 
•  Ιανουάριος 2017-Δεκέμβριος 2017, 1 κέντρο
•  Κριτήρια εισαγωγής: σεξουαλικά ενεργοί άν-

δρες, φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα με σύ-
ντροφο στην αναπαραγωγική ηλικία 

•  Κριτήρια αποκλεισμού: σεξουαλική δυσλειτουρ-
γία, υπογονιμότητα, χειρουργείο ουροποιητικού/
γεννητικών οργάνων, συγγενείς ανωμαλίες, ε-
φαρμογή αντισυλληπτικών μεθόδων

•  Τυχαιοποίηση μέσω Η/Υ
•  Διπλή τυφλή μελέτη

ΜΕΘΟΔΟΙ 2 
•  Σχεδιασμός crossover

1ο μέρος
-  Ημέρα 1-7: γκρουπ Α Σιλοδοσίνη 8 mg vs 

γκρουπ Β placebo 3 ώρες προ αυνανισμού
-  Ημέρα 8-14: γκρουπ Α placebo vs γκρουπ 

Β Σιλοδοσίνη 8 mg 3 ώρες προ αυνανισμού
-  Ημέρα 15-30: γκρουπ Α,Β placebo προ 3 ώ-

ρες προ αυνανισμού
2ο μέρος
-  Γκρουπ Α,Β: Σιλοδοσίνη 8 mg 3 ώρες πριν 

την επαφή
-  Σε περίπτωση αυξημένου όγκου εκσπερμάτι-

σης χορηγήθηκε αντισυλληπτικό και εξαίρε-
ση από τη μελέτη

ΜΕΘΟΔΟΙ 3
•  Εξέταση σπέρματος 100x και 400x
•  Συλλογή ούρων προ και μετά τον αυνανισμό και 

400x εξέταση για ανίχνευση σπερματοζωαρίων
•  Καταληκτικά σημεία:

-  Πρωτεύον: αριθμός ανεπιθύμητων κυήσεων 
με τη χορήγηση σιλοδοσίνης 8 mg

-  Δευτερεύον: διακοπή συμμετοχής λόγω ανε-
πιθύμητων ενεργειών

•  63 ασθενείς- Εβδομαδιαία παρακολούθηση
•  Συμμόρφωση: σύγκριση αριθμού χαπιών και 

συχνότητα επαφών
•  Εβδομαδιαία παρακολούθηση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3
•  Καμία αναφορά ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης
•  Παρόμοια δημογραφικά χαρακτηριστικά μεταξύ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1

των γκρουπ Α και Β ( ηλικία ανδρών και γυναικών, 
μέσος αριθμός επιτυχών κυήσεων ανά ζευγάρι)

•  4 ασθενείς χάθηκαν στο follow-up μετά τους 
10 μήνες

•  Κανένας ασθενής δεν αποχώρησε λόγω ΑΕ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
•  Πρώτη μελέτη που ερευνά τη χρήση σιλοδοσί-

νης 8 mg ως αντισυλληπτικό 
•  Από του στόματος χορήγηση, αναστρέψιμη δρά-

ση εντός 48 ωρών, μη ορμονική δράση, χωρίς 
μείωση λίμπιντο, κατ’επίκληση χρήση

•  Χρονικό όριο 3 ωρών λόγω της μέγιστης συ-
γκέντρωσης στο πλάσμα εντός 3 ωρών μετά 
p.O. Λήψη

•  Καμία αναφορά ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης
•  Κανένας ασθενής δεν αποχώρησε λόγω ΑΕ
•  Περιορισμοί μελέτης: μονοκεντρική, μικρό δείγμα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
•  Η σιλοδοσίνη αποτελεί μία επιλογή ‘’ανδρικού 

αντισυλληπτικού’’ με πολύ καλή αποτελεσμα-
τικότητα και χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης ΑΕ

•  Ανάγκη για μεγαλύτερες-πολυκεντρικές μελέτες. IU
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Ουρολογικά Συνέδρια

12ο ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ
8-11 Νοεμβρίου 2019
Makedonia palace Hotel, Θεσσαλονίκη
www.12ucongress.gr

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

8ο ΕΤΗΣΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
«ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ»
22-24 Νοεμβρίου 2019
Makedonia palace Hotel, Θεσσαλονίκη
www.ur-congress.gr

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
6-8 Δεκεμβρίου 2019
Ξενοδοχείο Grand Hotel, Θεσσαλονίκη
www.urogyn2019.gr

4η ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΥΡΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ 
ΣΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ»
7 Δεκεμβρίου 2019
Γεννάδιος Βιβλιοθήκη, Αθήνα
athens@globalevents.gr
info@globalevents.gr

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΕΟΟΓΕΚ 
«ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΘΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩ 
ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ»
12 Δεκεμβρίου 2019
Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα
www.eeoogek.gr

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

7th MEETING OF EAU SECTION 
OF URO-TECHNOLOGY
January 23-24, 2020, Leipzig, Germany
www.esut.uroweb.org

22nd CONGRESS OF THE EUROPEAN 
SOCIETY FOR SEXUAL MEDICINE
January 23-25, 2020, prague, 
Czech Republic, www.essm-congress.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

35th ANNUAL EAU CONGRESS
March 20-24, 2020, Amsterdam, 
The Netherlands, eaucongress.uroweb.org

AUA CONGRESS 2020
May 15-18, 2020, Washington, DC
aua2020.org

Boηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο
ασφαλή και Αναφέρετε:

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα Φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»


