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Οδηγίες προς τους συγγραφείς
Τα ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ είναι τριμηνιαίο περιοδικό γενικής ύλης και απευθύνεται στους γιατρούς κάθε
ειδικότητας. Δεκτά για δημοσίευση είναι άρθρα γραμμένα από γιατρούς των Νοσοκομείων του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ και από επιστήμονες συναφών επαγγελμάτων. Τα άρθρα πρέπει να έχουν επίκαιρο επιστημονικό
ενδιαφέρον, να είναι βιβλιογραφικά πλήρως τεκμηριωμένα, σύντομα, μέχρι 1.200 λέξεις, γραμμένα με
σαφήνεια, κατανοητά από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, όχι μόνο από τους ειδικούς επί του θέματος
που πραγματεύονται. Κύριο κορμό του περιοδικού αποτελούν οι ανακοινώσεις περιπτώσεων, οι σύντομες
ανασκοπήσεις, τα επίκαιρα θέματα. Δεκτές, επίσης, διδακτικές απεικονίσεις, κουίζ, δοκιμασίες αυτοελέγχου. Για τη μορφή του άρθρου και την αναγραφή της βιβλιογραφίας παρακαλούνται οι συγγραφείς να
συμβουλεύονται προηγούμενα τεύχη του περιοδικού. Όλα τα άρθρα ελέγχονται από συντακτική επιτροπή,
η οποία κρίνει αν το άρθρο είναι κατάλληλο προς δημοσίευση ως έχει ή ύστερα από υποδεικνυόμενες
τροποποιήσεις. Μετά την έγκριση της συντακτικής επιτροπής, το άρθρο υπόκειται σε συντακτικές και
γραμματικές διορθώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν και περικοπές φράσεων ή ολόκληρων παραγράφων, ώστε να γίνει περισσότερο περιεκτικό και εύληπτο.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή, μερική ή ολική, περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου του περιοδικού, με
οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, χωρίς έγγραφη άδεια του εκδότη και του ιδιοκτήτη. Η άποψη των συντακτών των άρθρων δεν εκφράζει απαραίτητα και την επίσημη
άποψη του εκδότη και του ιδιοκτήτη.

Γράμμα από τη σύνταξη
Το ανά χείρας τεύχος του περιοδικού ÇΙατρικά ΑνάλεκταÈ είναι αφιερωμένο στην ουρολογία. Τα άρθρα, γραμμένα από
ειδικούς, απευθύνονται στο ευρύ ιατρικό κοινό και παρέχουν στους αναγνώστες τις γνώσεις που χρειάζονται για να είναι
ενήμεροι για τις δυνατότητες που έχει η σύγχρονη ουρολογία στην αντιμετώπιση των παθήσεων του ουροποιητικού,
τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.
Η ουροδυναμική μελέτη παρέχει πληροφορίες που είναι κρίσιμες για την αντιμετώπιση περιπτώσεων διαταραχών της
ούρησης. Τα στενώματα της ουρήθρας μπορεί να απαιτήσουν λεπτές χειρουργικές επεμβάσεις. Η νεφρολιθίαση αντιμετωπίζεται με αποτελεσματικό τρόπο διαδερμικά, τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά.
Οι νέες μέθοδοι της διουρηθρικής αντιμετώπισης της υπερπλασίας του προστάτη έχουν λιγότερες επιπλοκές. Η ριζική
προστατεκτομή στον καρκίνο του προστάτη φαίνεται ότι διασφαλίζει πλεονέκτημα επιβίωσης σε σχέση με τη συντηρητική
προσέγγιση και η βραχυθεραπεία θεωρείται αποτελεσματική και ανώδυνη θεραπευτική προσέγγιση. Η μερική νεφρεκτομή αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού, όπως και η ορχεκτομή με λεμφαδενικό
καθαρισμό για τον καρκίνο των όρχεων. Οι νέες τεχνικές δημιουργίας νεοκύστεως έχουν μειώσει σημαντικά τις μακροχρόνιες μεταβολικές διαταραχές. Η χρήση του ρομπότ προσφέρει τεχνικές βελτίωσης που καθιστούν τις επεμβάσεις
λιγότερο αιματηρές και επώδυνες.
Η αποτελεσματικότητα των ταινιών στην αντιμετώπιση της ακράτειας των ούρων στις γυναίκες έχει πλέον επιβεβαιωθεί.
Οι επικοινωνίες μεταξύ του γεννητικού και του ουροποιητικού συστήματος των γυναικών έχουν διάφορες εντοπίσεις.
Πρόοδος έχει επέλθει και στη χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων των ουρητήρων.
Οι σύγχρονες τεχνικές δυνατότητες έχουν βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της ακτινοθεραπείας, ενώ οι νέοι παράγοντες υπόσχονται πολλά στη φαρμακευτική αντιμετώπιση των νεοπλασμάτων του ουρογεννητικού
συστήματος.
Ιωάννης Αποστολάκης
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Κλινική σημασία της ουροδυναμικής μελέτης
Ηλίας Δαβίλας M.D.
Χειρουργός Ουρολόγος και Κλινικός Διευθυντής του Ουροδυναμικού Τμήματος ΥΓΕΙΑ
edavillas@hygeia.gr

Ο ουροδυναμικός έλεγχος αποτελεί αναντικατάστατη
διαγνωστική εξέταση για τη μελέτη της λειτουργίας των
οργάνων του κατώτερου ουροποιητικού κατά τις φάσεις
πλήρωσης και κένωσης. Σκοπός της εξέτασης είναι η αναπαραγωγή των συμπτωμάτων που αναφέρει ο ασθενής,
ώστε με τη μέτρηση των διαφόρων φυσιολογικών παραμέτρων να διαγνωστεί με ακρίβεια η παθολογική αιτία.
Ο ουροδυναμικός έλεγχος περιλαμβάνει την ουρορροομετρία (uroflowmetry, UFR), την κυστεομανομετρία
πλήρωσης (filling cystometry, FCM), την κυστεομανομετρία ούρησης ή μελέτη πίεσης-ροής (voiding cystometry,
pressure-flow study), την ηλεκτρομυογραφία (EMG) και
την αναγλυφογραφία της ουρήθρας (urethral profilometry,
UPM). Σε πολλές περιπτώσεις ο ουροδυναμικός έλεγχος
συνδυάζεται με ταυτόχρονη ακτινοσκοπική απεικόνιση
του κατώτερου ουροποιητικού (βιντεοουροδυναμική μελέτη, video-urodynamic study, VUDs). Συνιστάται στη συνεχή καταγραφή από Η/Υ των παραμέτρων του ουροποιητικού συστήματος, που σχετίζονται με τη φάση πλήρωσης
της κύστης και την φάση κένωσης της κύστης (ούρηση).
Η καταγραφή αυτή έχει τη μορφή διαγραμμάτων - μαθηματικών καμπυλών. Πρόκειται δηλαδή για απομίμηση της
ούρησης, με τεχνητή πλήρωση της κύστης, και κατά τη
διάρκεια των φάσεων παρατηρούμε την αντίδραση των
μυών και των νεύρων που σχετίζονται με την ούρηση.
Η διαδικασία αυτή δεν ξεπερνά τα 20 λεπτά και είναι
ουσιαστικά ανώδυνη, αφού ο ασθενής αντιλαμβάνεται
ÇενόχλησηÈ μάλλον παρά πόνο. Είναι, ως ένα βαθμό, επεμβατική εξέταση που απαιτεί εξειδικευμένο ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό, προκειμένου να εκτελεστεί και
να αξιολογηθεί σωστά, ενώ απαραίτητη είναι και η καλή
συνεργασία του ασθενούς.
Ο ουροδυναμικός έλεγχος αποτελεί τη μόνη μέθοδο
αντικειμενικής εκτίμησης της λειτουργίας του κατώτερου
ουροποιητικού και συνεπώς κρίνεται απαραίτητος στη
διαγνωστική διερεύνηση των ασθενών με νευρογενή
δυσλειτουργία. Κακώσεις νωτιαίου μυελού, πολλαπλή
σκλήρυνση, νόσος του Parkinson, μυελομηνιγγοκήλη,
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, κακώσεις πυελικού
πλέγματος και σακχαρώδης διαβήτης είναι παθήσεις που
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η συμπτωματολογία και το ιστορικό από μόνα τους μάλλον δεν φαίνεται ότι αρκούν για την απόφαση της όποιας
θεραπείας.
Ακράτεια ούρων είναι η ακούσια απώλεια ούρων σε
χρόνο και τόπο που δεν καθορίζονται πλήρως από το άτομο. Πρόκειται για αρκετά συχνό φαινόμενο με επιπτώσεις
στο ψυχισμό, στην κοινωνική ζωή και στη σεξουαλική
συμπεριφορά του πάσχοντος.
Οι ασθενείς με ακράτεια πρέπει να υποβάλλονται σε
πλήρη κλινικό, απεικονιστικό και ουροδυναμικό έλεγχο,
για να διαπιστωθεί ο τύπος της ακράτειας και έτσι να
εφαρμοστεί η κατάλληλη θεραπεία.

Η αξία του ελέγχου
Διερωτάται κανείς αν οι ασθενείς με προβλήματα που
αφορούν στην ούρησή τους, είναι υποχρεωτικό να παραπέμπονται για ουροδυναμική εξέταση ή αν μπορεί ο ουρολόγος με μόνο το ιστορικό του ασθενούς να οδηγηθεί
σε ασφαλή διάγνωση και να προχωρήσει με επιτυχία στη
θεραπευτική αγωγή.
Παρότι η διαγνωστική αξία της ουροδυναμικής μελέτης
αναφέρθηκε παραπάνω και φαίνεται θεωρητικά τουλάχιστον να είναι βασική εξέταση για τη διάγνωση και τη
θεραπεία του ασθενούς, αυτό είναι υπό συζήτηση. Είναι
δεδομένο και εύκολα κατανοητό από τον κλινικό ιατρό ότι
πολλές φορές τα συμπτώματα που αναφέρει ο ασθενής
και η διάγνωση στην οποία οδηγείται με βάση αυτά, δεν
Κύριες μετρήσεις ουροδυναμικού ελέγχου
Ενδοκοιλιακή πίεση
Ενδοκυστική πίεση
Πίεση εξωστήρα μυός
Χωρητικότητα ουροδόχου κύστης
Πίεση ουρήθρας
Ηλεκτρομυογράφημα πυελικού εδάφους
Καμπύλη ροής ούρων (uroflow)
Υπόλειμμα ούρων, μετά την ούρηση
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είναι ανάλογα με τα ουροδυναμικά ευρήματα.
Σε πρόσφατη μελέτη ένας μεγάλος αριθμός γυναικών
ταξινομήθηκε σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή βασιζόμενη στο ιστορικό και
την κλινική εξέταση, ενώ στην άλλη οι ασθενείς παραπέμφθηκαν για ουροδυναμικό έλεγχο. Προκαλεί εντύπωση ότι δεν φαίνεται σημαντική διαφορά στην απόκριση
της θεραπείας ανάμεσα στις δυο ομάδες. Έτσι οι γυναίκες
που υποβλήθηκαν σε ουροδυναμική μελέτη υπήρξαν πιο
τυπικές στην παρακολούθηση και στη συχνότητα που επισκέφθηκαν το γιατρό μετά τη θεραπεία σε σχέση με αυτές
που πήραν απευθείας τη θεραπεία.
Ανεξάρτητα, όμως, από τους προβληματισμούς που
μπορεί να έχει κάποιος, σίγουρα η ύπαρξη του ουροδυναμικού εργαστηρίου μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι απα-

ραίτητη σε κάθε μεγάλο νοσοκομείο. Είναι σίγουρο πως ο
κλινικός γιατρός εύκολα μπορεί να βγάλει συμπεράσματα
ακούγοντας τα συμπτώματα του ασθενούς και να χορηγήσει θεραπεία. Υπάρχουν όμως καταστάσεις, κυρίως παθήσεις του νευρικού συστήματος, που συνοδεύονται από
διαταραχές ούρησης στις οποίες η ουροδυναμική μελέτη
είναι απόλυτα απαραίτητη τόσο για τη διάγνωση όσο κυρίως για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας
της θεραπείας, αλλά και της εξέλιξης της υποκείμενης
νευρολογικής νόσου. Άλλωστε, και σε απλούστερες περιπτώσεις όπως οι ακράτειες ούρων, όπου οι θεραπευτικές
επιλογές είναι πολλές (φαρμακευτικές και επεμβατικές),
καλό είναι, κυρίως πριν από μια χειρουργική επέμβαση,
να υπάρχει ουροδυναμική τεκμηρίωση του προβλήματος
για την επιλογή της καλύτερης θεραπείας.

Abstract
Davilas E. M.D., Clinical importance of urodynamic study. Iatrika Analekta 2012; 3: 736-737
Urinary incontinence (u.i.) is an embarrassing problem to many women. In individuals over 40 years of age 33.6% of the
population reported significant urinary problems. The aim of urodinamic study in the evaluation of U.I. is to demonstrate
incontinence objectively and differentiate among types of incontinence and help to select the treatment most likely to be
successful. There is always discussion whether the treatment based on urodinamics leads to better treatment response
compared to when the treatment is based on symptoms alone.

Bιβλιογραφία
1.
2.
3.
4.
5.

Abrams P, Cardozo L, Fall M, et al. The standardization of terminology of lower urinary tract function: report from the Standardization
Sub-committee of the International Continence Society. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2002; 187: 116-126.
Gordon E, Stanton S. Ambulatory urodynamics: do they help clinical management? British Journal of Obstetrics and Gynecology
2000; 107: 316-319.
Lose G, Fantl JA, Victor A, et al. Outcome measures for research in adult women with symptoms of lower urinary tract dysfunction.
Neurology & Urodynamics 1998; 17: 255-262.
Ramsay I, Hassan A, Hunter M, et al. A randomized controlled trial of urodynamic investigation prior to conservative treatment of
urinary incontinence in the female. Neurology & Urodynamics 1994; 13: 455-456. Ref Type: Abstract.
National Collaborating Center for Women's and Children's Health. Urinary Incontinence - The Management of Urinary Incontinence in
Women. Commissioned by the National Institute for Health and Clinical Excellence 2006, Ref Type: Report.

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 16 | Έτος 2012

737

Χειρουργική στενωμάτων ουρήθρας

Χειρουργική στενωμάτων της ουρήθρας
Φαίδων Βασιλειάδης
Χειρουργός Ουρολόγος, Συνεργάτης ΥΓΕΙΑ
fvasileiadis@ath.forthnet.gr

Με τον όρο στένωμα της ουρήθρας αναφερόμαστε στην
ουλώδη εξεργασία η οποία προκαλεί ελάττωση του
εύρους του αυλού της πρόσθιας ουρήθρας και συνοδό
δυσουρία. Η δυσουρία, η οποία μπορεί να είναι από μικρού βαθμού μέχρις και επισχέσεως, είναι συνήθως το
σύμπτωμα που ÇπροδίδειÈ την ύπαρξη στενώματος στην
ουρήθρα. Στη γυναικεία ουρήθρα τα στενώματα είναι
σπάνια και αντιμετωπίζονται συνήθως με διαστολές. Στενώματα συναντούμε κυρίως στην ανδρική ουρήθρα και
σε αυτά θα αναφερθούμε.
Στη χειρουργική αντιμετώπιση των στενωμάτων της
ουρήθρας υπάρχουν διάφορες μέθοδοι, τεχνικές κα παραλλαγές τους.
Η ανδρική ουρήθρα έχει τέσσερα ανατομικά τμήματα:
την προστατική, την υμενώδη, τη βολβική και την πεϊκή
ουρήθρα. Η προστατική μαζί με την υμενώδη αποτελούν
την οπίσθια ουρήθρα, ενώ η βολβική με την πεϊκή αποτελούν την πρόσθια ουρήθρα (εικόνα 1). Σύμφωνα με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ο όρος Çστενώματα της
ουρήθραςÈ αφορά μόνο στην πρόσθια ουρήθρα.
Οι στενωτικές εξεργασίες στην οπίσθια ουρήθρα, που
οφείλονται είτε σε τραύμα (κυρίως κατάγματα λεκάνης)
είτε σε επέμβαση (κυρίως ριζική προστατεκτομή), αναφέρονται ως ÇστενώσειςÈ. Οι στενώσεις αυτές αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστή παθολογική οντότητα, με διαφορετικές
χειρουργικές τεχνικές, οι οποίες δεν θα περιγραφούν σε
αυτό το άρθρο.
Η πρόσθια ουρήθρα περιβάλλεται κυκλοτερώς καθ᾽ όλο το μήκος της από το σπογγειώδες σώμα της ουρήθρας.

1.
Εικ. 1. Οι μοίρες της ουρήθρας.
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2.

Εικ. 2. Φυσιολογική ανιούσα (Α) και κατά την ούρηση (Β)
ουρηθρογραφία.
3.

Εικ. 3. Εικόνα στενώματος βολβικής ουρήθρας σε ανιούσα ουρηθρογραφία (Γ) και κατά την ούρηση ουρηθρογραφία (Δ).

Αμέσως κάτω, λοιπόν, από το επιθήλιο της ουρήθρας, σε
στενή συνάφεια, βρίσκεται ο σπογγώδης στυτικός ιστός
του σπογγειώδους σώματος. Η ουλώδης εξεργασία του
στενώματος επινέμεται και στα δύο στρώματα, με αποτέλεσμα ίνωση που οδηγεί σε στένωση του αυλού, καθώς
και σε φλεγμονή.
Οποιαδήποτε διαδικασία τραυματίζει το επιθήλιο της
ουρήθρας και το υποκείμενο σπογγειώδες σώμα μπορεί
να προκαλέσει ανάπτυξη ουλής και να οδηγήσει σε σχηματισμό στενωμάτων της ουρήθρας.
Συνηθέστερα αίτια, λοιπόν, στενωμάτων της πρόσθιας
ουρήθρας είναι κυρίως τραυματισμοί της όπως τροχαία,
τραύματα ÇιππαστίÈ, ξένα σώματα, ιατρογενείς χειρισμοί
(καθετηριασμοί, ενδοσκοπήσεις κ.λπ.). Σπανιότερα είναι
φλεγμονώδους αιτιολογίας. Λόγω της ευρείας πλέον χρήσης των αντιβιοτικών οι ουρηθρίτιδες και κυρίως οι γονοκοκκικές αντιμετωπίζονται πιο έγκαιρα και περισσότερο
επαρκώς. Φλεγμονώδους αιτιολογίας στενώματα προκαλεί και ο σκληροατροφικός λειχήνας στο σκαφοειδή βόθρο και το έξω στόμιο της ουρήθρας (meatus).
Για την αποτελεσματικότερη χειρουργική αντιμετώπιση
των στενωμάτων είναι πολύ σημαντική η προεγχειρητική
εκτίμηση της έκτασης του στενώματος, αλλά και του βαθμού της ίνωσης (μήκος και βάθος). Σε αυτό μας βοηθούν:
α) η φυσική εξέταση, β) η ανιούσα και κατά την ούρηση
ουρηθρογραφία, πολλών γωνιών λήψης (εικόνες 2, 3), γ)
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4.

5.

Εικ. 4. Ενδοσκοπική εικόνα στενώματος ουρήθρας.

Εικ. 5. Εισβίβαση οδηγού διά μέσου του στενώματος.

η υπερηχογραφική εξέταση με ελαστομετρία, και δ) η ουρηθροσκόπηση με λεπτά εύκαμπτα εργαλεία (εικόνα 4).
Η χειρουργική αντιμετώπιση των στενωμάτων της
ουρήθρας έχει προοδεύσει πολύ τις τελευταίες δύο
δεκαετίες με την καλύτερη κατανόηση ανατομικών και
παθοφυσιολογικών παραγόντων. Έτσι, επεμβάσεις πιο
σύνθετες και εκτελούμενες σε περισσότερους χρόνους
απλοποιήθηκαν και πολλές πλέον γίνονται σε έναν χρόνο.
Οι επεμβάσεις για τα στενώματα της ουρήθρας γίνονται
είτε ενδοσκοπικά είτε ανοικτά.
Η παλαιότερη, απλούστερη και λιγότερο επεμβατική
μέθοδος είναι οι διαστολές των στενωμάτων. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται πολύ λιγότερο σε σχέση με το
παρελθόν, μια και ενδείκνυται μόνο σε μικρού μήκους
και βάθους στενώματα, χωρίς ίνωση του σπογγειώδους
ιστού, τα οποία μπορεί να είναι ιάσιμα με τη μέθοδο
αυτή. Στόχος της θεραπείας είναι η ατραυματική διάταση
της ουλής. Η αρχική διαστολή καλό είναι να γίνεται είτε
με ουρηθρικούς καθετήρες με μπαλόνι διαστολής είτε
με ειδικά κηρία, με προηγηθείσα τοποθέτηση οδηγού
σύρματος υπό ενδοσκοπικό έλεγχο.
Οι διαστολές είναι μακρόχρονη, επαναλαμβανόμενη
και ενίοτε ψυχοφθόρα για τον ασθενή θεραπεία. Πολλοί ασθενείς, βέβαια, προτιμούν τις πολλές περιοδικές
διαστολές από το να οδηγηθούν στο χειρουργείο, και
ειδικά το ανοικτό. Οι διαστολές χρησιμοποιούνται και
μετεγχειρητικά, έπειτα από μία οπτική ουρηθροτομία, για

διατήρηση και ÇμοντελάρισμαÈ του διαμετρήματος της
ουρήθρας σε ικανοποιητικό εύρος.
Κλασική ενδοσκοπική μέθοδος είναι η οπτική (εσωτερική) ουρηθροτομία. Διουρηθρικά διατέμνεται μέχρι υγιούς ιστού (με ειδικά μαχαιρίδια) ο ουλώδης ιστός. Στόχος
και σκοπός της διαδικασίας είναι να εκταθεί με τομή η
κυκλοτερής ουλή και ο υγιής ιστός να επιθηλιοποιήσει
κατά δεύτερο σκοπό το δημιουργούμενο κενό μεταξύ των
άκρων του διαταμέντος δακτυλίου. Η θέση όπου γίνεται
η διατομή του ουλώδους δακτυλίου εξαρτάται από τη
θέση του στενώματος και γίνεται συνήθως είτε στη 12η
ώρα, είτε στη 10η και στη 2η ώρα (εικόνες 5, 6, 7).
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο βάθος της διατομής,
ειδικά στη βολβική ουρήθρα, λόγω του κινδύνου να τρώσουμε το σπογγειώδες σώμα ή, ακόμα χειρότερα, τα σηραγγώδη σώματα, με αποτέλεσμα αιμορραγία ή στυτική
δυσλειτουργία.
Ο οργανισμός, για να διευκολυνθεί η επιθηλιοποίηση, προκαλεί τη λεγόμενη συστολή-συρρίκνωση του
τραύματος, που δεν πρέπει να συγχέεται με τη συστολήσυρρίκνωση της ουλής. Εάν η επιθηλιοποίηση ολοκληρωθεί πριν τη συστολή του τραύματος, τότε είναι πιθανό
η οπτική ουρηθροτομία να είναι επιτυχής. Στην αντίθετη
περίπτωση το στένωμα υποτροπιάζει. Για το λόγο αυτό
γίνονται μετεγχειρητικά από τους ουρολόγους διάφορες
ενέργειες για αποφυγή της συστολής του τραύματος, όπως παραμονή καθετήρα ως και έξι εβδομάδες, περιο-

6.

7.

Εικ. 6, 7. Ουρηθροτομία (12η ώρα) επί του οδηγού.
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8.

9.

Εικ. 8. Εκτομή και απευθείας αναστόμωση της προσθίας
ουρήθρας.

Εικ. 9. Μόσχευμα σε επιμήκη ουρηθροτομία: Α. Κοιλιακό, Β. Πλευρικό, Γ. Ραχιαίο.

δικές διαστολές της ουρήθρας από 3 έως 6 μήνες, αυτοκαθετηριασμοί ή ακόμα και τοποθέτηση προσωρινών
(Memokath) ή μόνιμων (UroLume) stents στην ουρήθρα.
Η τοποθέτηση stents μετά την ουρηθροτομία έχει συγκεκριμένες ενδείξεις και ο αρχικός ενθουσιασμός γι᾽ αυτά
έχει καμφθεί.
Η συνηθέστερη επιπλοκή μιας οπτικής ουρηθροτομίας
είναι η υποτροπή του στενώματος. Επαναλαμβανόμενες
οπτικές ουρηθροτομίες αφενός δεν αυξάνουν τα ποσοστά ιάσεως, αφετέρου μειώνουν τα ποσοστά επιτυχίας
μιας μελλοντικής ανοικτής χειρουργικής αποκατάστασης.
Τα ποσοστά επιτυχίας (χωρίς υποτροπή των στενωμάτων)
των οπτικών ουρηθροτομιών διαφέρουν από κέντρο σε
κέντρο, από 20% έως και 74%. Για καλύτερα αποτελέσματα η μέθοδος πρέπει να εφαρμόζεται σε στενώματα

της βολβικής ουρήθρας με μήκος έως 1,5 εκ. όπου δεν
συνυπάρχει ίνωση σε μεγάλο βάθος.
Διάφοροι τύποι Laser έχουν δοκιμαστεί για τη θεραπεία των στενωμάτων της πρόσθιας ουρήθρας. Στόχος
της μεθόδου είναι η εξάχνωση (vaporization) της ουλής
με όσο το δυνατόν λιγότερη διάχυση στους γύρω ιστούς.
Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα είναι ανάμικτα χωρίς να
δίνουν καλύτερα αποτελέσματα από την ψυχρή (με μαχαιρίδιο) οπτική ουρηθροτομία. Με τα νεότερης γενιάς
lasers και τη διαρκώς αυξανόμενη εμπειρία πιθανώς τα
μελλοντικά αποτελέσματα να είναι ενθαρρυντικότερα.
Η ανοικτή χειρουργική αποκατάσταση των στενωμάτων
της ουρήθρας περιλαμβάνει πολλές τεχνικές.
Η εκτομή του στενώματος και η επαναστόμωση της
ουρήθρας θεωρείται η πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική
τεχνική. Προϋποθέσεις για επιτυχία είναι: α) η πλήρης
εκτομή της περιοχής της ίνωσης, β) η ικανή κινητοποίηση του σπογγειώδους σώματος, γ) η δημιουργία καλά

11.

10.
Εικ. 10. Αυξητική αναστόμωση με μόσχευμα.
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Εικ. 11. Δερματικός κρημνός (εγκάρσιος) σε επιμήκη ουρηθροτομία.
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13.
Εικ. 13. Δερματικοί πεϊκοί κρημνοί.

12.
Εικ. 12. Δερματικός κρημνός (επιμήκης) σε επιμήκη ουρηθροτομία.

παρασκευασμένης ωοειδούς διατομής αναστόμωσης ελεύθερη τάσης (εικόνα 8).
Η τεχνική είναι ιδανική για στενώματα 1-2 εκ., αλλά
σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. σε νεαρά άτομα, μπορεί
να εφαρμοστεί και σε στενώματα μέχρι και 5 εκ. Όταν
το μήκος του στενώματος είναι τέτοιο που αποκλείει την
πλήρη εκτομή της ίνωσης με δημιουργία αναστόμωσης,
τότε τίθεται η ένδειξη της ουρηθροπλαστικής με χρήση
μοσχεύματος ή δερματικού κρημνού.
Συνήθη μοσχεύματα που χρησιμοποιούνται είναι δερματικό μόσχευμα ολικού πάχους, παρειακός βλεννογόνος, βλεννογόνος ουροδόχου κύστεως και βλεννογόνος
από το ορθό. Το μόσχευμα χρησιμοποιείται είτε εμβαλωματικά σε επιμήκη ουρηθροτομή (εικόνα 9) είτε εμβαλωματικά σε αναστόμωση (αυξητική αναστόμωση) (εικόνα
10). Μία άλλη εκδοχή της επέμβασης είναι η ουρηθρο-

πλαστική με μόσχευμα σε δύο χρόνους. Σε πρώτο χρόνο
τοποθετείται το μόσχευμα επί του δαρτού χιτώνος και σε
δεύτερο χρόνο -έπειτα από 3 έως 12 μήνες- γίνεται η
σωληνοποίησή του.
Ανάλογα χρησιμοποιούνται οι δερματικοί κρημνοί εμβαλωματικά σε επιμήκη ουρηθροτομή, εμβαλωματικά σε
αναστόμωση (αυξητική αναστόμωση) και ουρηθροπλαστική με κρημνό σε δύο χρόνους (εικόνες 11, 12).
Οι δερματικοί κρημνοί λαμβάνονται είτε από το πέος
είτε σπανιότερα από το όσχεο, με επιμήκη ή εγκάρσιο
προσανατολισμό (εικόνα 13).
Οι κρημνοί λαμβάνονται μαζί με τον υποκείμενο δαρτό,
και λαμβάνεται μέριμνα να έχουν επαρκές μήκος (αποφυγή τάσης), καλή αιμάτωση (αποφυγή νέκρωσης) και να
είναι από άτριχη περιοχή (γίνεται αναστροφή του).
Η διεθνής βιβλιογραφία δείχνει ότι η ουρηθροπλαστική σε ένα χρόνο έχει υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας από
την ουρηθροπλαστική με σωληνοποίηση. Στις περιπτώσεις, δε, που γίνεται σωληνοποίηση, καλύτερα αποτελέσματα δίνει η ουρηθροπλαστική με δερματικό κρημνό.

Abstract
Vasileiades F. Surgery of urethral stricture. Iatrika Analekta 2012; 3: 738-742
The term urethral stricture refers to anterior urethral disease and is a scaring process that involves the epithelium
as well as the corpus spongiosum by which is invested the urethra. Most anterior urethral strictures are the result of
trauma. For an appropriate treatment it is important to determine the length, location and depth of spongiofibrosis with
urethrogram, endoscopy and selective ultrasonography. For the treatment of urethral strictures we use endoscopic and
open procedures. The most usual endoscopic procedure is the internal urethrotomy. Excision with primary anastomosis
it seems to be the Ògold standardÓ. Some urethral strictures require tissue transfer with grafts or flaps. In the present
article we refer to basic principles of urethral strictures surgery.
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Η θεραπεία της λιθίασης σήμερα γίνεται με μεθόδους
ελάχιστα επεμβατικές, όπως:
Εξωσωματική λιθοτριψία (ESWL),
Διαδερμική νεφρολιθοτριψία (PCNL),
Ουρητηροσκοπική λιθοτριψία (URS).
Οι ανοικτές επεμβάσεις σπανίζουν πλέον και αποτελούν
λύση σε ιδιαίτερες μόνο περιπτώσεις, όπως π.χ. σε μεγάλο
λιθιασικό φορτίο με συνυπάρχουσες ανατομικές ανωμαλίες. Στην αντιμετώπισή των λίθων του ανωτέρου ουροποιητικού πρέπει να συνυπολογιστούν οι εξής παράγοντες:
μέγεθος του λίθου, θέση, σύσταση (εάν είναι γνωστή),
ανατομικούς παράγοντες, αποτυχία άλλων θεραπειών
και τη νεφρική λειτουργία.

n
n
n

Ενδείξεις διαδερμικής νεφρολιθοτριψίας
Όλες οι περιπτώσεις αποτυχίας ή αντένδειξης της ESWL:
n Μεγάλοι λίθοι της νεφρικής πυέλου (>2 cm).
n Kοραλλιοειδής λίθος.
n Σκληροί λίθοι ή λίθοι κυστίνης.
n Λίθοι της κάτω καλυκικής ομάδος μεγέθους >2 cm.
n Λίθοι με συνοδό υδρονέφρωση λόγω απόφραξης του

Αριστερός νεφρός

ουρητήρος.
Δυσκολία αποβολής των λιθιασικών συγκριμάτων (πεταλοειδής νεφρός).

n

Αντενδείξεις διαδερμικής νεφρολιθοτριψίας
Απόλυτη αντένδειξη αποτελούν:
Διαταραχές πηκτικότητας του αίματος που δεν έχουν
διορθωθεί.
Ενεργός ουρολοίμωξη.
Εγκυμοσύνη.

n
n
n

Προετοιμασία του αρρώστου
Ο ασθενής που θα υποβληθεί σε PCNL χρειάζεται προεγχειρητικό έλεγχο που περιλαμβάνει: οπωσδήποτε ακτινογραφία απλή ΝΟΚ και ενδοφλέβια πυελογραφία.
Η αναισθησία για τη διαδερμική νεφρολιθοτριψία μπορεί να είναι γενική, επισκληρίδιος ή και τοπική.
Διαδερμική αντιμετώπιση νεφρολιθίασης
- Τεχνική διαδερμικής νεφρολιθοτριψίας
Για την εκτέλεση PCNL ακολουθούνται τα εξής στάδια:

Πάγκρεας

Αορτή

Δεξιός νεφρός

20ο

0ο

Περιτονία
του Gerota

Ήπαρ
Κόλον

Δωδεκαδάκτυλος
70ο

1.
Εικ. 1. Οδοί διαδερμικής παρακέντησης της πυέλου του δεξιού νεφρού.
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Απώτερες:
Αρτηριοφλεβικό συρίγγιο

<1%

Υπέρταση

<1%

Έκπτωση νεφρικής λειτουργίας

<3%

Αποτελέσματα διαδερμικής νεφρολιθοτριψίας
Κοραλλιοειδής λίθος:
Έπειτα από PCNL ποσοστό ελεύθερο λιθίασης 93%
Χρόνος νοσηλείας 2 ημέρες
Μεγάλοι λίθοι νεφρικής πυέλου:
<10 χλστ. 88%
11 - 20 χλστ. 91%
21 - 30 χλστ. 90%
30 χλστ. 75%

n
n

2.
Εικ. 2. Διαδερμική αφαίρεση λίθου με υπερήχους, λαβίδες και
εύκαμπτο πυελοσκόπιο.

n Τοποθέτηση του ουρητηρικού καθετήρα.
n Τοποθέτηση του ασθενούς σε πρηνή ή ύπτια θέση.
n Παρακέντηση του νεφρού υπό ακτινοσκοπικό ή υπε-

n
n
n
n

ρηχογραφικό έλεγχο (Εικόνα 1).
Διαστολές του αυλού νεφροστομίας.
Νεφροσκόπηση.
Λιθοτριψία, με υπερήχους, laser ή βαλλιστικά κύματα
(Εικόνα 2).
Τοποθέτηση νεφροστομίας ή αυτοσυγκρατούμενου
καθετήρα.
Η διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου 110 λεπτά.

Λίθοι κάτω κάλυκα
Η θέση του λίθου είναι καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας. Σε αναδρομικές μελέτες το ποσοστό ελεύθερης
λιθίασης μετά από ESWL (50%-55%) είναι μικρότερο
από το ποσοστό μετά από PCNL (90%-100%). Επίσης το
ποσοστό υποτροπής ένα χρόνο μετά στην ομάδα ESWL
είναι 22%, ενώ στην ομάδα PCNL είναι 4%.

Επιπλοκές της διαδερμικής
νεφρολιθοτριψίας
Άμεσες:

Η χημική σύσταση του λίθου καθορίζει και το βαθμό
σκληρότητάς του. Οι σκληροί λίθοι δεν αποκρίνονται
στην ESWL (50%-60%), ενώ με PCNL το ποσοστό είναι
>75%.
Αμφοτερόπλευρη λιθίαση: Σε ασθενείς με αμφοτερόπλευρη λιθίαση μπορεί να γίνει PCNL σε μια συνεδρία
με αποτέλεσμα ο ασθενής να απαλλαγεί από δεύτερη
αναισθησία και να μειωθεί ο χρόνος νοσηλείας και ανάρρωσής του.
Η διάρκεια της εγχείρησης είναι 2 ώρες και 35 λε-

n
n
n
n

Λίθοι κυστίνης

Αιμορραγία (χορήγηση αίματος)

0,8% - 3,2%

Εμβολισμός

0,4%

Ουρίνωμα

0,2%

Πυρετός

10,8%

Κάκωση οργάνων

0,4%

Κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης λιθίασης του ανώτερου ουροποιητικού
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Μέγεθος

Επιφάνεια

Θεραπεία

Εξαίρεση

< 1 cm

< 100 mm2

ESWL

-

1,1 - 2 cm

100-500 mm2

ESWL

PCΝL για λίθους κυστίνης

2,1 - 3 cm

500-1.000 mm2

PCNL

ESWL για μαλακούς λίθους

>3 cm

>1.000 mm2

PCNL

-
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πτά έως 4 ώρες και 40 λεπτά. Ελεύθεροι λιθίασης 96%
- 100%

Λιθίαση πεταλοειδούς νεφρού
Η αποβολή λιθιασικών συγκριμάτων στον πεταλοειδή νεφρό είναι πολύ δύσκολη. Η PCNL είναι η μέθοδος πρώτης
επιλογής αντιμετώπισης λίθων σε συγγενείς ανωμαλίες
των νεφρών. Το ποσοστό ελεύθερων λιθίασης με ESWL
είναι 50%-70%, ενώ με PCNL είναι 78%-100%.

Συμπέρασμα
Η PCNL αποτελεί πλέον καθιερωμένη, ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο στην θεραπεία της λιθίασης του
ανώτερου ουροποιητικού συστήματος. Παρά τη χρήση
της εξωσωματικής λιθοτριψίας (ESWL) στην αντιμετώπιση της λιθίασης, η αξία της PCNL ως θεραπευτικής
μεθόδου παραμένει υψηλή. Χωρίς να έχει υπερκεραστεί
από άλλες τεχνικές, διατηρεί τη σημασία της ως μέθοδος
σε ορισμένες και σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις.

Abstract
Karagiannis A, Papanastasiou P, Sopilidis O, Halikopoulos D, Alivizatos G. Percutaneous
Nephrolithotomy (PCNL). Iatrika Analekta 2012; 3: 743-745
Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL) was established as a minimally invasive treatment option for removal of kidney
stones in the 1970's and was further developed in the ensuing years. Today, PNL should be the first line treatment for
large or multiple kidney stones and stones in the inferior calyx.
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Χειρουργός Ουρολόγος Παίδων / Εφήβων - Προγεννητική Συμβουλευτική ΜΗΤΕΡΑ
info@pediatrikiurologia.gr

Η λιθίαση στα παιδιά είναι μια σπάνια πάθηση, όμως παραμένει σημαντική εξαιτίας της συχνής υποτροπής της.
Ο παιδιατρικός πληθυσμός εμφανίζει συχνότερα λιθίαση
μεταβολικής αιτιολογίας, γι᾽ αυτό και η συχνότερη εντόπισή της είναι στον νεφρό. Η αντιμετώπισή της θα μπορούσε
να χαρακτηριστεί πρόκληση εξαιτίας του μικρού μεγέθους
του ουροποιητικού συστήματος, αλλά και της σημασίας
ενός οργάνου σαν το νεφρό.
Η εξωσωματική λιθοτριψία (ESWL), η διαδερμική λιθοτριψία (PCNL), αλλά και ο συνδυασμός τους με άλλη
ενδοσκοπική μέθοδο (π.χ. ουρητηρολιθοτριψία) υπερτερούν της ανοιχτής χειρουργικής στην ποιότητα ζωής και
την αποτελεσματικότητά τους ως ελάχιστα επεμβατικές
μέθοδοι. Η διαδερμική νεφρολιθοτριψία εφαρμόστηκε για
πρώτη φορά σε παιδιά το 1985, όμως η μελέτη περιλάμβανε ασθενείς των οποίων ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα
14 έτη και κατά συνέπεια δεν διέφερε πολύ σε τεχνική
από αυτήν των ενηλίκων.
Μόλις ένα έτος μετά, το 1986 έγινε η πρώτη αναφορά για την επιτυχή θεραπεία της λιθίασης στα παιδιά με
εξωσωματική λιθοτριψία σε μικρή σειρά ασθενών. Στη δεκαετία του ᾽90 οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές άρχισαν
να κερδίζουν έδαφος σε σχέση με την κλασική ανοιχτή
χειρουργική θεραπεία (νεφρολιθοτομή - πυελολιθοτομή),
μειώνοντας σημαντικά τον εμφανή κίνδυνο για τον αναπτυσσόμενο νεφρό σε υποτροπιάζουσες περιπτώσεις. Σε
αυτό συνεισέφερε η χρήση νέων μικρού μεγέθους εργαλείων που κατασκευάστηκαν ειδικά για τα παιδιά (miniνεφροσκόπια 11 - 20 Fr). Στα προτερήματα της νεφρολιθοτριψίας με νεφροσκόπια μικρότερης διαμέτρου (mini
PCNL) συμπεριλαμβάνονται το μικρότερο τραύμα στο νεφρό (πύλη εισόδου), η διαστολή της διαδερμικής εισόδου
που μπορεί να γίνει σε ένα στάδιο και κατά συνέπεια με
μικρότερα ποσοστά επιπλοκών (χαμηλή νοσηρότητα). Σε
ανασκόπηση του Lahme το 2006 προτάθηκε ότι για τη
θεραπεία της λιθίασης στα παιδιά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται διαδερμική διαστολή όπως στους ενήλικες,
παρά μόνο η διαδερμική με mini νεφροσκόπια. Ο αντίλογος πολλών μελετών είναι βασισμένος στο μεγαλύτερο

746

χειρουργικό χρόνο που απαιτείται σε ασθενείς με μεγάλο
λιθιασικό φορτίο. Η διενέργεια PCNL υποπλεύρια (κάτω
καλυκική ομάδα), όπως και στους ενήλικες, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο επιπλοκών, παράλληλα όμως ο αριθμός
των διαδερμικών οδών φαίνεται να επηρεάζει θετικά τη
νοσηρότητα.
Έχει αποδειχτεί ότι η PCNL μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως μονοθεραπεία ή και σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους (ειδικότερα σε μεγάλο λιθιασικό φορτίο) ακόμη και
σε πιο πολύπλοκες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, σε παιδιά
με συγγενείς παθήσεις του ουροποιητικού (π.χ. πυελοουρητηρική στένωση, πεταλοειδής και έκτοπος νεφρός),
όπου η δημιουργία λίθων δεν είναι σπάνια, υπερτερεί
πλέον της ανοιχτής χειρουργικής. Στην πρόσφατη βιβλιογραφία η επιτυχία της μεθόδου ως μονοθεραπείας φτάνει
στο 98%, ενώ ταυτόχρονα πολύ καλά αποτελέσματα (89%
ποσοστό ελεύθερων λίθων) έχουν αναφερθεί και για τους
κοραλλιοειδείς λίθους. Επιπλέον μέθοδοι αφαίρεσης λίθων όπως η ουρητηρολιθοτριψία (ESWL) ή και νέα PCNL
(Sandwich therapy) ανεβάζουν τα ποσοστά επιτυχίας
περαιτέρω (68%-100%). Ως μέθοδος θεραπευτικής αντιμετώπισης της λιθίασης στα παιδιά η ESWL θεωρήθηκε
μέθοδος εκλογής, παρότι σε παιδιά με μεγάλο λιθιασικό
φορτίο >20 mm η αποτυχία της λόγω σημαντικής υπολειμματικής λιθίασης αποτελεί γεγονός. Μελέτες έδειξαν ότι
υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση του μεγέθους
του λιθιασικού φορτίου και του ποσοστού ασθενών ελεύθερων λίθων έπειτα από PCNL, κάτι που δεν φαίνεται να
επηρεάζεται από το είδος του λίθου.
Αρχικά υπήρξαν ενδοιασμοί για τη χρήση της PCNL στα
παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, λόγω του μεγέθους του εξοπλισμού των οργάνων. Η διενέργεια τμήματος
της μεθόδου υπό ακτινοσκόπηση και η πιθανότητα δημιουργίας ουλής στο νεφρικό παρέγχυμα στη διαδερμική
οδό θεωρούνταν σημαντικά μειονεκτήματα. Οι Dawaba
και συν. έδειξαν ότι δεν παρατηρήθηκαν νεφρικές ουλές
έπειτα από πολύχρονη παρακολούθηση με επαναληπτικά
σπινθηρογραφήματα, ενώ ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης (GFR) βελτιώθηκε σημαντικά στατιστικά. Με τη βοή-
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θεια mini νεφροσκοπίων, αλλά και την εξέλιξη των πηγών
ενδοσωματικής λιθοτριψίας, αντικατέστησε γρήγορα την
ανοιχτή χειρουργική στα παιδιά όλων των ηλικιών, ακόμα
και με μεγάλο λιθιασικό φορτίο.
Οι επιπλοκές αυτής της μεθόδου συμπεριλαμβάνουν
αιμορραγία διεγχειρητική ή μετεγχειρητική, υποθερμία,
υπερπυρεξία, λοίμωξη, υδροθώρακα και πνευμοθώρακα.
Η διεγχειρητική αιμορραγία είναι η σημαντικότερη
επιπλοκή όχι μόνο για την απώλεια αίματος, αλλά και
γιατί δυσχεράνει σημαντικά την όραση στο χειρουργικό
πεδίο. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να προτείνεται
η διακοπή της επέμβασης, μιας και τα ποσοστά επιτυχίας
μειώνονται.
Μετάγγιση αίματος αναφέρεται σε 0,4%-24% των περιπτώσεων και συσχετίζεται με το μέγεθος του λιθιασικού
φορτίου, τον αριθμό των διαδερμικών οδών, το μέγεθος
της πύλης εισόδου στο νεφρό και τέλος τον χειρουργικό
χρόνο. Οι Desai και συν. τεκμηρίωσαν ότι το μέγεθος της
πύλης εισόδου και ο αριθμός των διαδερμικών οδών είναι σημαντικά (p <0.01) και συσχετίζονται με την πτώση

της αιμοσφαιρίνης στο αίμα. Η υποθερμία είναι απότοκος
της θερμοκρασίας των υγρών που χορηγούνται εντός του
αποχετευτικού συστήματος διεγχειρητικά και του χειρουργικού χρόνου.
Οι Al-Shammari και συν., όπως και άλλοι, δεν ανέφεραν
περιπτώσεις υποθερμίας μεταξύ των ασθενών τους, εξαιτίας του ότι ο χειρουργικός χρόνος ήταν μικρότερος των
150 λεπτών. Η πιο συχνή επιπλοκή είναι η μετεγχειρητική
υπερπυρεξία, που εμφανίζεται σε ποσοστό 30%-40%. Τις
περισσότερες φορές η χορήγηση αντιμικροβιακών είναι
αρκετή για την αντιμετώπισή της. Παρ᾽ όλα αυτά, στο 5%
όλων των παιδιών μπορεί να παρουσιαστεί μετεγχειρητική
λοίμωξη ουροποιητικού.
Η χρήση της ESWL σήμερα στον παιδιατρικό πληθυσμό
μειώνεται εξαιτίας της ανάπτυξης μικρότερων και λεπτότερων ενδοσκοπίων. Παράλληλα η PCNL υπερτερεί έναντι
των υπόλοιπων μεθόδων και αποτελεί τη μέθοδο εκλογής στις περιπτώσεις όπου πρωταρχικός σκοπός είναι η
αφαίρεση του λίθου σε έναν χρόνο, με μηδενικά ποσοστά
υποτροπής εξαιτίας υπολειπόμενης λιθίασης.

Abstract
Bogris S. Evolution of Percutaneus Nephrolithotomy (PCNL) in children. Iatrika Analekta 2012; 3:
746-747
Paediatric nephrolithiasis is quite challenging in terms of management because of the smaller size of the urinary tract
and the bigger risk for stone recurrence. Children bear a higher risk of metabolic and infectious causes of stone disease
and a longer lifetime risk for recurrence, especially in cases of residual fragments. With recent advances in technology,
stone management has changed from an open surgical approach to less invasive procedures such as extracorporeal
shock-wave lithotripsy and endoscopic techniques. Nowadays, percutaneous nephrolithotomy (PCNL) arises as a logical
first-line treatment option for considerable paediatric nephrolithiasis.
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Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη (ΚΥΠ) είναι μία από τις συχνότερες παθήσεις του ανδρικού πληθυσμού και
συνήθως προσβάλλει άνδρες μέσης ηλικίας και πάνω. Συγκεκριμένα τα ποσοστά υπερπλασίας στην πέμπτη δεκαετία
αγγίζουν το 40%, ενώ στην ένατη δεκαετία το 90%. Είναι
μια παθολογική διαδικασία που συνεισφέρει, χωρίς να είναι
η μόνη αιτία, στη δημιουργία συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό.
Τα συμπτώματα χωρίζονται σε αποφρακτικά και ερεθιστικά. Τα αποφρακτικά οφείλονται κυρίως στο μηχανικό κώλυμα που προκαλεί η διόγκωση του αδένα και περιλαμβάνουν
την καθυστέρηση στην έναρξη της ούρησης, την επιμήκυνση του χρόνου της ούρησης, την ελάττωση της ακτίνας των
ούρων, τη διακεκομμένη ούρηση, τη στάγδην αποβολή
ούρων, την ακράτεια από υπερπλήρωση και την επίσχεση.
Τα ερεθιστικά συμπτώματα, που μπορεί να οφείλονται
σε απόφραξη, αλλά και σε διαταραχή της λειτουργίας της
ουροδόχου κύστης, περιλαμβάνουν τη συχνουρία, την επιτακτική ούρηση, την επιτακτική ακράτεια, τη νυκτουρία, το
καύσο κατά την ούρηση και τον υπερηβικό πόνο.
Ο προστάτης αδένας εκκρίνει διάφορες ουσίες που εμπλουτίζουν το σπέρμα και το καθιστούν γόνιμο και δεν
επηρεάζει, όπως πολλοί πιστεύουν, τη σεξουαλική λειτουργία. Με την ηλικία ο αδένας αυτός σε πολλούς άνδρες, άγνωστο για ποιο λόγο, διογκώνεται με αποτέλεσμα να πιέζει
την ουρήθρα και να δυσκολεύει την ούρηση.

Χειρουργική αντιμετώπιση
Η χειρουργική αφαίρεση του αδενώματος συνιστάται σε
ασθενείς με υποτροπιάζουσα επίσχεση ούρων, με λιθίαση
της ουροδόχου κύστης, με μεγάλο υπόλειμμα των ούρων
στην κύστη μετά την ούρηση, με συχνές ουρολοιμώξεις
και κυρίως σε ασθενείς με έντονα κλινικά και υποκειμενικά
ενοχλήματα που δεν υποχωρούν με φαρμακευτική αγωγή
και επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Επίσης η επαναλαμβανόμενη μακροσκοπική αιματουρία αποτελεί ένδειξη για την
αφαίρεση του αδενώματος.
1. Κλασικές, καθιερωμένες επεμβάσεις
Οι κλασικές επεμβάσεις που καθιερώθηκαν εδώ και πολλές
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δεκαετίες είναι αρχικά η ανοικτή προστατεκτομή με διάνοιξη της ουροδόχου κύστης και εκπυρήνιση του αδενώματος
(Hryntschak ή Freyer) και η εκπυρήνιση του αδενώματος
μέσω της προστατικής κάψας (Millin).
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 άρχισε να χρησιμοποιείται η διουρηθρική προστατεκτομή (TURP), η οποία αποτελεί το gold standard στη χειρουργική θεραπεία της ΚΥΠ.
Τόσο η ανοικτή όσο και η TURP είναι αποτελεσματικές επεμβάσεις, αλλά υπάρχουν και σημαντικές επιπλοκές όπως:
αιματουρία που χρήζει μετάγγισης (5%-14%), το σύνδρομο
της διουρηθρικής προστατεκτομής (2%-3%), στενώματα
της ουρήθρας και σύγκλιση του κυστικού αυχένα (4%-8%),
ακράτεια ούρων (1%-2%), στυτική δυσλειτουργία (1%-3%)
και υποτροπιάζουσες και εμμένουσες ουρολοιμώξεις. Η νοσηλεία στο νοσοκομείο κυμαίνεται από 3 έως 7 ημέρες και
το κόστος είναι σημαντικό.
Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους τα τελευταία 20 χρόνια έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την εύρεση άλλων,
νέων χειρουργικών τεχνικών, οι οποίες για να καθιερωθούν
θα πρέπει να προσφέρουν την ίδια αποτελεσματικότητα με
την TURP, αλλά να έχουν λιγότερες επιπλοκές.
2. Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές για την αντιμετώπιση
της ΚΥΠ
Τα χρόνια αυτά έχουν δοκιμαστεί πολλές εναλλακτικές
μέθοδοι όπως η θερμοθεραπεία, η υπερθερμία, τα ραδιοκύματα (TUNA), οι υπέρηχοι ψηλής συχνότητας (HIFU), η
υδροθερμοθεραπεία, τα ουρηθρικά stents και η ενδο-ιστική
χρήση lasers. Όλες αυτές οι τεχνικές, ενώ αρχικά υποσχέθηκαν καλά αποτελέσματα, τελικά δεν μπόρεσαν να καθιερωθούν και με τον χρόνο εξαφανίστηκαν.
Οι σύγχρονες, ελάχιστα ή λιγότερο επεμβατικές μέθοδοι
χειρουργικής αντιμετώπισης της καλοήθους υπερπλασίας
του προστάτη περιλαμβάνουν τη διουρηθρική εξάχνωση
του αδενώματος με χρήση ακτίνων laser (green light laser,
HoLEP) και τη διουρηθρική εξάχνωση του προστάτη με διπολική διαθερμία (TURIS).
2α. Διπολική TURP
Η διουρηθρική εξάχνωση του προστάτη αδένα με τη
χρήση της διπολικής διαθερμίας είναι μια νέα μέθοδος,
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1.
Εικ. 1. Εικόνα προστατικής κοίτης, 6 μήνες έπειτα από greenlight
laser.

που αντικαθιστά την κλασική μονοπολική διουρηθρική
προστατεκτομή.
Η μεγάλη διαφορά της σε σχέση με τη μονοπολική είναι,
η καλύτερη αιμόσταση την ώρα του τεμαχισμού του ιστού.
Ταυτόχρονα το υγρό μέσο που χρησιμοποιείται είναι φυσιολογικός ορός σε αντίθεση με τη γλυκίνη που χρησιμοποιείται στην κλασική μονοπολική διαθερμία. Έτσι αποφεύγεται
η ανεπιθύμητη απορρόφηση των υγρών της πλύσεως, που
έχει ως επακόλουθο την υπονατριαιμία.
Με βάση τη βιβλιογραφία υπάρχουν 5 διαφορετικά είδη διπολικής διαθερμίας, των οποίων η διαφορά έγκειται
στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρεται το διπολικό ρεύμα
για τον τελικό αιμοστατικό και κοπτικό μηχανισμό. Η πιο
διαδεδομένη τεχνική είναι η συσκευή TURIS, που έχει ένα
ηλεκτρόδιο για αιμόσταση σε σχήμα μανιταριού.
Πιο αναλυτικά, η διαδικασία της αφαίρεσης του προστατικού ιστού με τη διπολική διαθερμία είναι παρόμοια με τη
μονοπολική. Η αγκύλη που εφαρμόζεται είναι δύο ειδών,
με τη δυνατότητα τεμαχισμού και εξάχνωσης προστατικού
ιστού. Γύρω από τα ηλεκτρόδια από τα οποία περνάει το
υψηλής συχνότητας ρεύμα, παράγεται ένα λεπτό στρώμα
αερίου πλάσματος που επιτρέπει έτσι την τοπική εξαέρωση
στο γύρω προστατικό ιστό (hovering technique). Η τεχνική
αυτή έχει ευκολότερη κίνηση κατά τη διάρκεια κοπής του
ιστού και έτσι ο χρόνος εξάχνωσης είναι μικρότερος.
Επίσης δεν απαιτείται τοποθέτηση γείωσης όπως στη μονοπολική διαθερμία, εφόσον το ηλεκτρικό ρεύμα περνάει
απευθείας από το ένα άκρο του ηλεκτροδίου στο άλλο.
Τα βασικά πλεονεκτήματα της διπολικής διαθερμίας είναι
η μειωμένη απώλεια αίματος και η αποφυγή της μετεγχειρητικής επίσχεση ούρων από αιματοπήγματα.
2β. Laser προστατεκτομή
Η χρήση των laser έφερε την επανάσταση στην ενδοουρολογία. Το μεγάλο πλεονέκτημα των laser είναι ότι η επέμβαση του προστάτη γίνεται σχεδόν αναίμακτα. Συνιστάται
σε όλους τους ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή
και δύσκολα μπορούν να τη διακόψουν. Ο χρόνος νοσηλείας

δεν ξεπερνά τη μία μέρα και ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι
του χωρίς καθετήρα.
Η HoLEP τεχνική είναι πιο παλιά εφαρμογή των laser στην
ΚΥΠ και άρχισε να εφαρμόζεται από το 1995. Με τη βοήθεια του holmium:yttrium-aluminum-garnet laser γίνεται
κανονική εκπυρήνιση του αδενώματος, όπως και στην ανοικτή αδενωματεκτομή και βέβαια τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με αυτά της ανοικτής επέμβασης. Ένα μειονέκτημα
αυτής της μεθόδου είναι ότι μετά την εκπυρήνιση το αδένωμα κολυμπάει μέσα στην κύστη και πρέπει ο ουρολόγος να
εισαγάγει μέσα στην κύστη έναν πολτοποιητή (morsalator)
για να πολτοποιήσει το αδένωμα. Η διαδικασία αυτή και
χρονοβόρα είναι και ενέχει κινδύνους τραυματισμού της
κύστης. Ένα άλλο μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι
ότι συνιστά μια επέμβαση με μεγάλη καμπύλη εκμάθησης
και, παρότι εμφανίστηκε πριν από δεκαπέντε χρόνια, δεν
έγινε ευρέως αποδεκτή από την παγκόσμια ουρολογική
οικογένεια.
Το greenlight laser είναι μία απλή επέμβαση για κάποιον
που κατέχει την TURP, όπου επιτυγχάνεται εξάχνωση με
ένα laser που εκπέμπει πράσινο φως. Ο μηχανισμός της
εξάχνωσης του προστατικού ιστού επιτυγχάνεται μέσω της
απότομης αύξησης της θερμοκρασίας. Έτσι, έχουμε τη δημιουργία ενδοκυττάριων φυσαλίδων, άρα και αύξηση της
ενδοκυττάριας πίεσης. Όταν η πίεση αυτή ξεπεράσει τα φυσιολογικά όρια για τη κυτταρική δομή, τότε απελευθερώνονται οι φυσαλίδες, οι οποίες είναι ορατές κατά τη διάρκεια
της επέμβασης. Η θερμοκρασία μέσα στον προστατικό ιστό
την ώρα της εξάχνωσης φτάνει τους 80-100ο C.
Με το laser αυτό ο ιστός εξαχνώνεται άμεσα και τα αποτελέσματα φαίνονται με το που αφαιρείται ο καθετήρας Η
μέθοδος αυτή είναι πολύ φιλική για τον ασθενή μια και η
παραμονή στο νοσοκομείο δεν ξεπερνά τις 24 ώρες και ο
καθετηριασμός της κύστης διαρκεί λίγες ώρες. Η επέμβαση
αυτή ενδείκνυται σε άνδρες υπό αντιπηκτική αγωγή, που
δυσκολεύονται να τη διακόψουν, και έχει αποκτήσει πολλούς οπαδούς στην Ευρώπη και στην Αμερική.
Ένα μειονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι ότι δεν υπάρχει
ιστός για ιστολογική επιβεβαίωση, άρα, αν υφίσταται υπόνοια ύπαρξης προστατικού καρκίνου, θα πρέπει πριν από
την επέμβαση να γίνεται βιοψία προστάτη. Επίσης, για πολύ
μεγάλους προστάτες είναι αργή και κουραστική διαδικασία
και, αν τελικά χρειαστεί και δεύτερη ίνα, τότε το κόστος
γίνεται ασύμφορο. Πολλές μελέτες που έχουν γίνει με το
greenlight laser έχουν αποδείξει την ευχρηστία του και απο-
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τελεί σήμερα μια αξιόμαχη εναλλακτική επιλογή της TURP.
Με τις μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα απεδείχθη ότι
η βελτίωση στη ροή των ούρων, η βελτίωση των συμπτωμάτων, η μείωση του υπολείμματος των ούρων και η επιτυχία
στην αφαίρεση του καθετήρα σε ασθενείς με επίσχεση, είναι παρόμοιες με αυτά της TURP. Αυτά τα αποτελέσματα,
μάλιστα, επιτυγχάνονται χωρίς να χρειάζονται μεταγγίσεις
αίματος και με λιγότερες επιπλοκές (στενώματα ουρήθρας,
ουρολοιμώξεις)

Συμπεράσματα
Η διουρηθρική προστατεκτομή (TURP) εξακολουθεί να εί-

ναι η πιο συχνή επέμβαση για τη χειρουργική αντιμετώπιση
του υποκυστικού κωλύματος που οφείλεται στην καλοήθη
υπερτροφία του προστάτη. Τα τελευταία πέντε χρόνια, όμως, έχουν αναπτυχθεί και άλλες εναλλακτικές μέθοδοι,
όπως η εξάχνωση του προστάτη με διπολική διαθερμία και
με το greenlight laser.
Οι εναλλακτικές αυτές θεραπείες έχουν αποδείξει ότι
μπορούν να πετύχουν εξίσου καλά αποτελέσματα με την
TURP, με λιγότερες επιπλοκές, με μικρότερη παραμονή
στο νοσοκομείο και με μικρότερο κόστος, και γι᾽ αυτούς
τους λόγους τείνουν να εκτοπίσουν τη μονοπολική κλασική TURP.

Abstract
Alivizatos G, Pavlakis P, Sopilidis O, Halikopoulos D. Prostatic hyperplasia: modern surgical
procedures. Iatrika Analekta 2012; 3: 748-750
Transurethral prostatectomy (TURP) and open adenomectomy are the two classic procedures that have been used for
many decades for the treatment of bladder outlet obstruction due to prostatic hyperplasia. These procedures have
proven their efficacy but they do have some complications. During the last years many efforts have been made in order
to find a minimal invasive technique that will have the same efficacy like TURP but less side effects at the same time.
From all these minimal invasive techniques, today, prostate vaporization with the greenlight laser and vaporization with
a monopolar diathermy, have managed to establish themselves as true alternatives to TURP.
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Ο καρκίνος του προστάτη θεωρείται ένα από τα μείζονα
προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο ανδρικός πληθυσμός. Στην Ευρώπη ο καρκίνος του προστάτη είναι το πιο
συχνό συμπαγές νεόπλασμα. Η νόσος συνιστά το 11%
όλων των καρκίνων στους άνδρες, ενώ ευθύνεται για το
9% των θανάτων από καρκίνο στους άνδρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η διάγνωση του καρκίνου του προστάτη γίνεται με διορθική βιοψία του οργάνου καθοδηγούμενη με διορθικό
υπερηχογράφημα. Λαμβάνονται κατευθυνόμενες βιοψίες
από ύποπτες περιοχές, αλλά και τυχαίες από περιοχές που
φαίνονται φυσιολογικές. Ο αριθμός των βιοψιών ποικίλλει.
Για τη σταδιοποίηση του καρκίνου του προστάτη χρησιμοποιείται το TNM σύστημα της UICC, ενώ για τον καθορισμό του βαθμού κακοήθειας το Gleason score. To Gleason
score κυμαίνεται από 2 έως 10 και προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος
παθολογοανατομικού pattern (grade), που για το καθένα
κυμαίνονται από 1 έως 5.
Μετά τη διάγνωση και τη σταδιοποίηση, εάν η νόσος περιορίζεται στον προστάτη, υπάρχουν οι εξής εναλλακτικές
θεραπευτικές παρεμβάσεις:
1. Προσεκτική παρακολούθηση.
2. Ακτινοθεραπεία.
Εξωτερική ακτινοβολία.
Ενδοϊστική ακτινοβολία (βραχυθεραπεία).
3. Ριζική προστατεκτομή.

n
n

Ριζική προστατεκτομή
Στην παρούσα ανασκόπηση θα παρουσιαστεί η ριζική προστατεκτομή. Η οπισθοηβική ριζική προστατεκτομή περιγράφηκε αρχικά από το Millin το 1945. Όμως, οι μελέτες
του P. Walsh, τη δεκαετία του 1980, της ραχιαίας φλέβας
του πέους και η περιγραφή της στενής σχέσης των αγγειονευρωδών δεματίων με τον προστάτη (εικόνα 1), καθώς
και η τεχνική διατήρησής τους, άρα και της διατήρησης
της στύσης, έδωσαν τεράστια ώθηση στη χρήση της ριζικής προστατεκτομής για την αντιμετώπιση του εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη.

1
Εικ. 1. Η σχέση του αγγειονευρώδους δεματίου με την πλάγια
επιφάνεια του προστάτη.

Ο όρος ριζική προστατεκτομή περιλαμβάνει τη χειρουργική αφαίρεση ολόκληρου του οργάνου, καθώς και των
σπερματοδόχων κύστεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις
συνοδεύεται και από αμφοτερόπλευρη πυελική λεμφαδενεκτομή. Σκοπός της επέμβασης είναι η εκρίζωση της
νόσου με ταυτόχρονη διατήρηση της εγκράτειας και, όπου
ενδείκνυται, και της στυτικής λειτουργίας.
Σήμερα, η ριζική προστατεκτομή είναι, όπως έδειξε
προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη, η μόνη θεραπευτική
παρέμβαση που εμφανίζει πλεονέκτημα έναντι συντηρητικής προσέγγισης (watchful waiting) όσον αφορά στην
ειδική του καρκίνου επιβίωση.
Η ριζική προστατεκτομή μπορεί να γίνει είτε με ανοικτή
τομή (οπισθοηβικά ή περινεϊκά) είτε λαπαροσκοπικά (απλή
λαπαροσκοπική ή ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή). Η ανοικτή οπισθοηβική
προσπέλαση είναι η πιο συχνά πραγματοποιούμενη σε
σχέση με την περινεϊκή, γιατί επιτρέπει την ταυτόχρονη
λεμφαδενεκτομή.
Την τελευταία δεκαετία σε αρκετά ευρωπαϊκά κέντρα, όπως και στην Ελλάδα, χρησιμοποιείται με αυξανόμενη συχνότητα η λαπαροσκοπική προσπέλαση και τα τελευταία
χρόνια και η ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική
ριζική προστατεκτομή. Μια πρόσφατη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που σύγκρινε τα αποτελέσματα της ανοικτής
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ριζικής προστατεκτομής με εκείνα των λαπαροσκοπικών
προσπελάσεων, δεν μπόρεσε να ανιχνεύσει συνολική ανωτερότητα κάποιας από τις προσπελάσεις όσον αφορά στα
ογκολογικά και λειτουργικά αποτελέσματα. Βρέθηκε πως
με τις λαπαροσκοπικές προσπελάσεις η απώλεια αίματος
ήταν μικρότερη, όπως και η ανάγκη για μεταγγίσεις, αλλά
υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη για επικουρικές θεραπείες
(συμπληρωματική ακτινοθεραπεία ή ορμονοθεραπεία), ενώ παρουσίαζαν και περισσότερες λειτουργικές επιπλοκές
(ακράτεια ούρων, στυτική δυσλειτουργία).
Τα ογκολογικά αποτελέσματα της ριζικής προστατεκτομής σε κλινικά εντοπισμένη νόσο (organ confined) είναι
εξαίρετα. Η συνολική 5ετής, 10ετής και 15ετής ειδική για
τη νόσο επιβίωση είναι 99%, 96% και 90% αντίστοιχα.
Η ριζική προστατεκτομή, ως μείζων χειρουργική επέμβαση πιθανόν να παρουσιάσει μια σειρά διεγχειρητικές,
άμεσες μετεγχειρητικές και απώτερες επιπλοκές. Ευτυχώς
η συχνότητα εμφάνισης αυτών των επιπλοκών παραμένει
σε πολύ χαμηλά επίπεδα, έτσι ώστε η επέμβαση να θεωρείται απόλυτα ασφαλής.
Οι διεγχειρητικές επιπλοκές είναι οι εξής:
1. Αιμορραγία: Η αιμορραγία συμβαίνει κυρίως κατά τη
φάση παρασκευής και απολίνωσης της ραχιαίας φλέβας
(Santorini). Η μέση απώλεια αίματος στις περισσότερες
σειρές κυμαίνεται περί τα 1.000 κ.εκ. και βελτιώνεται με
την αύξηση της πείρας του χειρουργού.
2. Κάκωση του ορθού: Η κάκωση του ορθού αποτελεί
πλέον μια πολύ σπάνια επιπλοκή που κυμαίνεται κάτω
από το 1% των ριζικών προστατεκτομών. Παράγοντες κινδύνου είναι η προηγηθείσα ακτινοβολία, η διουρηθρική
προστατεκτομή και η χειρουργική του ορθού. Αν έχει προηγηθεί μηχανική προετοιμασία του εντέρου, όπως αποτελεί ρουτίνα στις μέρες μας, αρκεί η απλή συρραφή της
ρήξεως και η διαστολή του δακτυλίου. Αν όχι θα χρειαστεί
κολοστομία.
3. Κάκωση ουρητήρα: Εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή, που
κυμαίνεται από 0,05%-1,6%. Αν αναγνωριστεί διεγχειρητικά αντιμετωπίζεται με ουρητηρο-κυστεονεοστομία.
4. Κάκωση θυρεοειδούς νεύρου: Επίσης σπάνια επιπλοκή,
μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της λεμφαδενεκτομής.
Οι άμεσες μετεγχειρητικές επιπλοκές είναι οι εξής:
1. Απώτερη αιμορραγία.
2. Λεμφοκήλη: Η εμφάνιση λεμφοκήλης σχετίζεται με
την έκταση της λεμφαδενεκτομής. Στην πλειονότητα των
περιπτώσεων παραμένουν ασυμπτωματικές και αποτελούν
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απεικονιστικά ευρήματα. Αν είναι συμπτωματικές, διαδερμική παροχέτευση και ίσως έγχυση σκληρυντικών ουσιών
δίνει τη λύση στο 95% των περιπτώσεων.
3. Αναστομωτική διαφυγή: Η αναστομωτική διαφυγή
σχετίζεται απόλυτα με την ποιότητα της αναστόμωσης
ουρήθρας-κύστεως, που ως εκ τούτου αποτελεί έναν από
τους σημαντικότερους χρόνους της επέμβασης.
Οι απώτερες μετεγχειρητικές επιπλοκές είναι οι εξής:
1. Ουλώδης στένωση του αυχένα: Συμβαίνει στο 8% περίπου των ριζικών προστατεκτομών. Η αναστόμωση βλεννογόνος αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα αποφυγής της
επιπλοκής, ενώ φαίνεται πως συμβάλλει σημαντικά επίσης
η διατήρηση του κυστικού αυχένα.
2. Ακράτεια ούρων: Η ακράτεια των ούρων μετά τη ριζική
προστατεκτομή, αποτελεί τη σημαντικότερη επιπλοκή όσον αφορά στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Η επίπτωση
της ακράτειας κυμαίνεται σε μεγάλο εύρος, ανάλογα με το
πως ορίζεται η ακράτεια. Σε μεγάλα κέντρα η σημαντική
ακράτεια που διαταράσσει την καθημερινότητα των ασθενών και τους αναγκάζει να αναζητήσουν αντιμετώπιση,
φαίνεται πως δεν ξεπερνά το 5%. Η κύρια αιτία της ακράτειας είναι η σφιγκτηριακή ανεπάρκεια, ενώ η χειρουργική
τεχνική παίζει σημαντικό ρόλο στην αποφυγή σφιγκτηριακής βλάβης και άρα στη διατήρηση της εγκράτειας των
ούρων.
3. Στυτική δυσλειτουργία: Πριν από την καθιέρωση από
τον P. Walsh της ανατομικής ριζικής προστατεκτομής, η
επίπτωση της στυτικής δυσλειτουργίας έπειτα από ριζική
προστατεκτομή ήταν σχεδόν 100%. Από τότε και μετά, η
διατήρηση των αγγειονευρωδών δεματίων βελτίωσε σημαντικά τα πράγματα, έτσι ώστε σήμερα με την τεχνική αυτή
η διατήρηση της στυτικής λειτουργίας και της ικανότητας
για κολπική διείσδυση να προσεγγίζει το 75%, ιδιαίτερα
στους νεότερους ασθενείς.
Συμπερασματικά η ριζική προστατεκτομή είναι στις μέρες μας μια ασφαλής επέμβαση με αποδεκτές επιπλοκές
από πλευράς τόσο συχνότητας όσο και βαρύτητας και προσφέρει εξαίρετα αποτελέσματα όσον αφορά στην ειδική
της νόσου επιβίωση. Απαιτεί χειρουργική επιδεξιότητα και
πείρα γιατί συνδυάζει την ογκολογική χειρουργική με την
ανατομική και τη λειτουργική αποκατάσταση της συνέχειας του κατώτερου ουροποιητικού.

Διουρηθρικές επεμβάσεις
Διουρηθρικές επεμβάσεις στον καρκίνο του προστάτη
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χρησιμοποιούνται μόνον για την αντιμετώπιση υποκυστικού κωλύματος. Η διουρηθρική προστατεκτομή διενεργείται σε ασθενή με γνωστό καρκίνο του προστάτη, που δεν
μπορεί ή δεν πρέπει για διάφορους λόγους να υποβληθεί
σε ριζική προστατεκτομή, που όμως παρουσιάζει επίσχεση ή έντονη δυσκολία στην ούρηση.
Μια άλλη ένδειξη για ενδοσκοπική επέμβαση είναι έπειτα από ριζική προστατεκτομή, αν ο ασθενής παρουσιάσει
στένωμα ουρήθρας ή ουλώδη σύγκλιση αυχένα, όπως αναφέρθηκε στις επιπλοκές.
Γενικά η ενδοσκοπική χειρουργική στον καρκίνο του
προστάτη δεν έχει θεραπευτικές εφαρμογές για τη νόσο
αυτήν καθεαυτήν, αλλά χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση υποκυστικών κωλυμάτων, που οφείλονται είτε στη
νόσο είτε σε επιπλοκές θεραπειών της νόσου.

Ορχεκτομή άμφω
Το 1941 οι Huggins και Hodges έδειξαν την ευεργετική δράση της ορχεκτομής στους ασθενείς με προστατικό καρκίνο. Έκτοτε η ορχεκτομή θεωρείται το Çgold
standardÈ με το οποίο θα πρέπει να συγκρίνεται κάθε
άλλη θεραπεία. Η αμφοτερόπλευρη ορχεκτομή, ολική ή
υποκάψια (διατήρηση του ινώδους χιτώνα του όρχεως),
είναι μια γρήγορη, χωρίς επιπλοκές επέμβαση, που επιτυγχάνει τα χαμηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης μέσα
σε λίγες ώρες.
Τα κύρια μειονεκτήματα της ορχεκτομής είναι η αρνητική
ψυχική επίδραση στον ασθενή και το μη αναστρέψιμο της
μεθόδου. Έτσι σήμερα τείνει να εγκαταλειφθεί και έχει
σχεδόν ολοκληρωτικά αντικατασταθεί από την καλούμενη Çφαρμακευτική ορχεκτομήÈ.

Abstract
Theodorou Ch. Surgery for prostate cancer; radical prostatectomy, transurethral surgery, bilateral
orchiectomy. Iatrika Analekta 2012; 3: 751-753
Prostate cancer is one of the most important health problems of the male population. It is the most common solid
neoplasm within European Union. It represents 11% of all neoplasms of the males, while is responsible for 9% of deaths
from cancer of the males in the European Union. Radical prostatectomy remains the treatment of choice, especially for
younger patients. Transurethral surgery is reserved for the management of infravesical obstruction related to the disease
or of complications related to the management of the disease. Surgical castration, as an androgen deprivation treatment,
has been mostly replaced by LHRH analogues.
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Η βραχυθεραπεία αποτελεί θεραπεία ευρείας αποδοχής
από τους ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, κυρίως λόγω
των εξαιρετικών αποτελεσμάτων που φέρει στις ομάδες
χαμηλού, μεσαίου και υψηλού κινδύνου. Η εφαρμογή της,
με τη χρήση ειδικού προγράμματος σχεδιασμού θεραπείας του ηλεκτρονικού υπολογιστή, προσφέρει στον πάσχοντα τη δυνατότητα πλήρους ιάσεως, ενώ ταυτόχρονα
περιορίζει το φάσμα των μετά τη θεραπεία επιπλοκών στα
παροδικά συμπτώματα του ουροποιητικού συστήματος.

Τεχνικές εμφύτευσης

1.

Υπάρχουν δύο τύποι βραχυθεραπείας, η προσωρινή
(HDR) και η μόνιμη (LDR). Κατά την πρώτη, η ακτινοβολία παρέχεται μέσω ειδικών βελονών σε 2-3 συνεδρίες,
ενώ κατά τη δεύτερη τοποθετούνται μόνιμα ραδιενεργά
εμφυτεύματα (ÇκόκκοιÈ) εντός του προστάτη. Το Κέντρο
Βραχυθεραπείας Προστάτη στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ ξεκίνησε το 1996 εφαρμόζοντας την προσωρινή τεχνική εμφύτευσης και μετά, ακολουθώντας τις εξελίξεις, μεταπήδησε στη νεότερη και επικρατούσα μέθοδο μόνιμων εμφυτευμάτων, η οποία θα αναλυθεί διεξοδικά παρακάτω.
Παρ᾽ όλο που η πρώτη επινόηση για διαπερινεϊκή προσπέλαση μέσω διορθικού υπέρηχου το 1983 ανήκει στον
Holm, η ιδέα τοποθέτησης πηγών εντός του προστάτη
είναι αρκετά παλαιότερη. Ο Alexander Gram Bell ήταν
ο πρώτος που περιέγραψε την εμφύτευση ραδιενεργών
σωματιδίων στον προστάτη και ο πρώτος που αναγνώρισε τα πιθανά πλεονεκτήματα της ακτινοθεραπείας μικρής απόστασης. Σε ένα γράμμα του, το 1890, ανέφερε
την τοποθέτηση Ραδίου μέσα σε γυαλί, με σκοπό να το
εισάγει αργότερα στον προστάτη. Η πρώτη πραγματική
προσπάθεια έγινε το 1913 από ένα Γάλλο ουρολόγο, ενώ το πρώτο επιστημονικό άρθρο που γράφτηκε ήταν
το 1914, περίπου την ίδια περίοδο που έγινε η πρώτη
ριζική προστατεκτομή. Ακολούθησαν αρκετοί ερευνητές
που χρησιμοποίησαν ραδιενεργές πηγές χρυσού και τις
τοποθετούσαν στον προστάτη με μια ανοικτή μέθοδο
μέσω του περινέου.
Η Çνέα εποχήÈ της βραχυθεραπείας του προστάτη
ξεκίνησε από το νοσοκομείο Memorial Sloan Kettering
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Εικ. 1. Πραγματικό μέγεθος ραδιενεργών ÇκόκκωνÈ.

Cancer Center, την περίοδο των ανοιχτών οπισθοηβικών
εμφυτευμάτων. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970
μέχρι και τα μισά της δεκαετίας του 1980, περισσότεροι
από 1.000 ασθενείς υποβλήθηκαν σε ανοιχτή εμφύτευση ραδιενεργών κόκκων. Ο ουρολόγος, αφού παρασκεύαζε χειρουργικά τον προστάτη, υπολόγιζε μαζί με τον
ακτινοθεραπευτή ογκολόγο τον όγκο του, ο οποίος με
τη βοήθεια ενός νομογράμματος θα καθόριζε την ποσότητα ακτινοβολίας που έπρεπε να εμφυτευτεί. Υπήρχαν
αρκετά προβλήματα με την τεχνική αυτή, αλλά το κύριο
ήταν ότι ο υπολογισμός του όγκου του προστάτη δεν ήταν ακριβής, με αποτέλεσμα ο αδένας να δέχεται πολύ
μικρότερα ποσά ακτινοβολίας από αυτά που απαιτούνταν
για τη νέκρωση των καρκινικών εστιών.
Ενώ τα αποτελέσματα της ανοικτής τεχνικής ήταν απογοητευτικά, το ενδιαφέρον των ερευνητών για περαιτέρω
εξέλιξη της τεχνικής παρέμεινε αμείωτο. Στις αρχές της
δεκαετίας του 1980, ο Holm χρησιμοποίησε υπέρηχο
μιας διάστασης και πραγματοποίησε την πρώτη διαπερινεϊκή εμφύτευση κόκκων στον προστάτη. Παρ᾽ όλο που
η τεχνική ήταν πρωτόγονη σε σχέση με τις σημερινές,
έδειξε ότι τα αποτελέσματα της βραχυθεραπείας στον
προστάτη μπορούν να βελτιωθούν με την πρόοδο της
τεχνολογίας.
Δύο είναι οι μέθοδοι μόνιμης (LDR) εμφύτευσης που
έχουν επικρατήσει σήμερα, η προσχεδιασμένη (preplan)
και η πιο εξελιγμένη Real-Time τεχνική.
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Την πρώτη και τελειότερη μορφή προσχεδιασμένης
τεχνικής βραχυθεραπείας του προστάτη βασιζόμενη
σε υπέρηχο, τη δημιούργησε η ομάδα από το Seattle το
1985. Κατά την τεχνική αυτή, οι εικόνες του προστάτη
από το διορθικό υπέρηχο λαμβάνονται από τον ουρολόγο
στο ιατρείο του και βάσει αυτών δημιουργείται το σχέδιο
θεραπείας. Περίπου ένα μήνα μετά, το σχέδιο μεταφέρεται στη χειρουργική αίθουσα, όπου γίνεται προσπάθεια
αναπαραγωγής της ίδιας θέσης του ασθενή με αυτήν
που χρησιμοποιήθηκε κατά τον προσχεδιασμό. Ο διορθικός υπέρηχος χρησιμοποιείται όχι για να κατευθύνει
την τοποθέτηση των κόκκων, αλλά για την ανασύσταση
του προσχεδίου και τη διασφάλιση ότι οι βελόνες εισέρχονται σύμφωνα με αυτό στις προκαθορισμένες θέσεις.
Στις αρχικές εμφυτεύσεις, η ομάδα του Seattle εφάρμοζε
την ομοιόμορφη κατανομή των πηγών σε όλο τον αδένα,
με αποτέλεσμα την παροχή υψηλών δόσεων στο κέντρο,
όπου βρίσκεται η ουρήθρα. Αυτό δημιουργούσε επιπλοκές αλλά και περιορισμούς στη μέθοδο, όπως αδυναμία
εφαρμογής της σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί στο
παρελθόν σε διουρηθρική προστατεκτομή. Αργότερα, η
ομάδα του Seattle στράφηκε προς την περιφερική κατανομή δόσεων, την οποία εφαρμόζει η τεχνική Real-Time,
επιτυγχάνοντας εξαιρετικά 15ετή αποτελέσματα και ελάχιστες επιπλοκές.
Η δεύτερη και πλέον εξελιγμένη μέθοδος ονομάζεται
Çμέθοδος Real-TimeÈ και αναπτύχθηκε από τους Stone
και Stock στο νοσοκομείο Mount Sinai της Ν. Υόρκης, το
1990. Έχει το πλεονέκτημα ότι ο σχεδιασμός της θεραπείας γίνεται κατά τη διάρκεια της εμφύτευσης και αλλάζει συνεχώς καθώς τοποθετούνται ένας-ένας οι κόκκοι.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη χορήγηση υψηλών δόσεων
στον προστάτη και στις σπερματοδόχους κύστεις, χωρίς
ταυτόχρονα να επηρεάζονται οι γύρω ιστοί ή όργανα.
Η διαδικασία ξεκινά με την τοποθέτηση ουροκαθετήρα,
ο οποίος διευκολύνει στην ακριβή αναγνώριση των ανατομικών ορίων του προστάτη και της ουρήθρας. Έπειτα, ο
ασθενής τοποθετείται σε θέση οπίσθιας λιθοτομής και ο
ηχοβολέας του διορθικού υπέρηχου (B&K Medical, type
8848) τοποθετείται στο ορθό κατά τέτοιον τρόπο ώστε
να δίνεται η δυνατότητα απεικόνισης όλου του προστάτη σε οβελιαίο αλλά και εγκάρσιο επίπεδο. Η συσκευή
υπερήχων (B&K Medical Pro Focus 2202) συνδέεται στο
πρόγραμμα σχεδιασμού θεραπείας (VariSeed 7.2, Varian,
Palo Alto, CA) του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ώστε να με-

2.
Εικ. 2. Σχηματική παράσταση που εμφανίζει τη διαδικασία της
βραχυθεραπείας του προστάτη.

ταφέρεται ζωντανή εικόνα καθ᾽ όλη τη διάρκεια της εμφύτευσης. Μετά λαμβάνονται διαδοχικές εγκάρσιες τομές
του προστάτη ανά 5 χιλ., μέσω των οποίων γίνεται ακριβής
υπολογισμός του όγκου του προστάτη. Οι τιμές αυτές μεταφέρονται στον υπολογιστή, όπου σχεδιάζεται το αρχικό
πλάνο εμφύτευσης, το οποίο περιέχει τον αριθμό βελονών,
πηγών και την ολική ενεργότητα που θα εμφυτευθεί.
Πρώτα τοποθετούνται οι περιφερικές βελόνες από τον
ουρολόγο, οι οποίες θα καλύψουν το μεγαλύτερο και
κεντρικό τμήμα του αδένα. Για τη βάση και την κορυφή
προορίζονται οι εσωτερικές βελόνες που τοποθετούνται
τελευταίες. Ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος τοποθετεί
έναν έναν τους ÇκόκκουςÈ, μέσω των βελονών, ενώ ο
ακτινοφυσικός ελέγχει την κατανομή των δόσεων, μεταβάλλοντας το πρόγραμμα σχεδιασμού κατά τέτοιον
τρόπο ώστε ο προστάτης και οι σπερματοδόχοι κύστεις
να λάβουν τη μεγαλύτερη δυνατή ένταση ακτινοβολίας,
ενώ η ουρήθρα, το ορθό και ο βολβός του σηραγγώδους
σώματος της ουρήθρας τη λιγότερη. Αφού τελειώσει η
εμφύτευση, ο ασθενής υποβάλλεται σε ανιούσα κυστεογραφία με C-arm, που θα μας επιβεβαιώσει ότι όλοι
οι κόκκοι βρίσκονται στη σωστή θέση. Ένα μήνα μετά,
γίνεται μετεμφυτευτική δοσιμετρία, κατά την οποία υπολογίζονται οι δόσεις που έλαβαν όλα τα όργανα μέσω
αξονικού τομογράφου.

Ποσοστά ίασης
Ομάδα ασθενών χαμηλού κινδύνου
Οι ασθενείς με καρκίνο του προστάτη χαμηλού κινδύνου
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Πίνακας 1

Αποτελέσματα μόνιμης βραχυθεραπείας για ασθενείς με καρκίνο προστάτη χαμηλού κινδύνου

Συγγραφέας

Ασθενείς

Ορισμός

Μ.Ο.
παρακολούθησης

Προσδοκώμενη
επιβίωση (έτη)

Ποσοστό ίασης

Zelefsky et al

319

ASTRO

63 μήνες

5

96%

Potters et al

481

ASTRO

82 μήνες

12

89%

D᾽ Amico et al

196

ASTRO

47 μήνες

5

95%

Stone et al

964

Phoenix

72 μήνες

12

88%

Sylvester et al

215

Phoenix

11 χρόνια

15.4

86%

Martin et al

273

Houston

60 μήνες

12

90%

Νοσ. ΥΓΕΙΑ

97

Phoenix

40 μήνες

4

91%

(PSA <10ng/ml, Gleason ≤6 και κλινικό στάδιο ≤Τ2α),
έχουν την απόλυτη ένδειξη για ένα μόνο θεραπευτικό
σχήμα μόνιμης βραχυθεραπείας που θα αποφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα.
Αποτελεί κατευθυντήρια οδηγία της Αμερικανικής Εταιρείας Βραχυθεραπείας (ΑΕΒ) ως ιδανική επιλογή για
ριζική αντιμετώπιση της νόσου με ελάχιστες επιπλοκές. Το
ποσοστό ίασης των ασθενών αυτών στη 15ετία κυμαίνεται
από 86% έως 96% (πίνακας 1).
Ομάδα ασθενών μεσαίου κινδύνου
Οι ασθενείς μεσαίου κινδύνου, αυτοί δηλαδή που φέρουν
ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, PSA: 10-20ng/ml
ή Gleason: 7 ή κλινικό στάδιο: T2b, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΑΕΒ, χρειάζονται συνδυασμό
δύο τουλάχιστον θεραπειών για να επιτύχουν το υψηλότερο ποσοστό ίασης. Στο νοσοκομείο Mount Sinai το
πρωτόκολλο αποτελείται από 6 μήνες ολικό ανδρογονικό
αποκλεισμό (3 μήνες νέο επικουρικό) και βραχυθεραπεία ολικής δόσης. Μία επιθετικότερη εναλλακτική μορφή θεραπείας αποτελεί η προσθήκη συμπληρωματικής
Πίνακας 2

756

εξωτερικής ακτινοβολίας (45Gy) στη μερική εμφύτευση
(107Gy), η οποία προτείνεται από αρκετά κέντρα, αν και
οι αντίστοιχες κλινικές μελέτες δεν έχουν ολοκληρωθεί
ακόμα, όταν υπάρχουν στοιχεία που καθιστούν τη νόσο
πιο επιθετική (υψηλό ποσοστό θετικών βιοψιών, περινευρική διήθηση κ.λπ.). Οι ασθενείς της ομάδας αυτής έχουν
ποσοστά ίασης 78%-95% (πίνακας 2).
Ομάδα ασθενών υψηλού κινδύνου
Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου, αυτοί δηλαδή που φέρουν
δύο χαρακτηριστικά μεσαίου κινδύνου ή τουλάχιστον ένα
από τα παρακάτω: PSA >20ng/ml, Gleason :8-10, ή κλινικό
στάδιο ≥Τ3a, είναι γνωστό ότι επιτυγχάνουν απογοητευτικά αποτελέσματα όταν επιλέγουν μία μόνο θεραπεία και
όχι κάποιο συνδυαστικό σχήμα. Στο νοσοκομείο Mount
Sinai εφαρμόζεται ο συνδυασμός τριών θεραπειών (9
μήνες ορμονοθεραπεία, μερική βραχυθεραπεία - 107Gy
και συμπληρωματική εξωτερική ακτινοβολία - 45Gy), που
παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα στη δύσκολη αυτή
ομάδα ασθενών, πολύ ανώτερα από οποιαδήποτε μορφή
μονοθεραπείας (πίνακας 3).

Αποτελέσματα μόνιμης βραχυθεραπείας για ασθενείς με καρκίνο προστάτη μεσαίου κινδύνου

Συγγραφέας

Ασθενείς

Ορισμός

Μ.Ο.
παρακολούθησης

Προσδοκώμενη
επιβίωση (έτη)

Ποσοστό ίασης

Potters et al

554

ASTRO

96 μήνες

12

78%

Stone et al

499

Phoenix

72 μήνες

12

79,2%

Sylvester et al

215

Phoenix

11 χρόνια

15,4

79,9%

Ho et al

558

Phoenix

60 μήνες

10

86%

Merrick et al

273

ASTRO

56 μήνες

8

94,8%

Νοσ. ΥΓΕΙΑ

71

Phoenix

30 μήνες

3

80%
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Πίνακας 3

Αποτελέσματα μόνιμης βραχυθεραπείας με συνδυασμό ορμονοθεραπείας ή και εξωτερικής ακτινοβολίας για ασθενείς με καρκίνο προστάτη υψηλού κινδύνου

Συγγραφέας

Ασθενείς

Ορισμός

Μ.Ο.
παρακολούθησης

Προσδοκώμενη
επιβίωση (έτη)

Ποσοστό ίασης

Dattoli et al

243

>0,2 ng/ml

96 μήνες

13

81%

Stock et al

360

ASTRO

51 μήνες

7

83%

Merrick et al

204

>0,4 ng/ml

84 μήνες

10

86,6%

Koontz et al

66

Phoenix

;

5

81%

Νοσ. ΥΓΕΙΑ

215

Phoenix

47 μήνες

5

85%

Επιπλοκές
Οι επιπλοκές μετά την εφαρμογή της πιο εξελιγμένης τεχνικής Real-Time βραχυθεραπείας του προστάτη,
δεν είναι σοβαρές και γενικά επηρεάζουν ελάχιστα και
παροδικά τις φυσιολογικές δραστηριότητες του ασθενή.
Η πιθανότητα εμφάνισης επίσχεσης ούρων το πρώτο
48ωρο μετά την εμφύτευση ανέρχεται στο 5% και έχει
άμεση συσχέτιση με την ποιότητα της ούρησης προ θεραπείας (υψηλό IPSS). Οφείλεται στο παροδικό οίδημα
που προκαλείται από την είσοδο των βελονών και αντιμετωπίζεται με την τοποθέτηση καθετήρα Foley για 2-3
ημέρες. Ακράτεια ούρων δεν παρατηρείται και η στυτική
λειτουργία παραμένει ως είχε, κατά 70%-90%, αναλόγως
την ηλικία του ασθενή και το βαθμό ικανότητάς του προ
του χειρουργείου.
Τα συμπτώματα από το γαστρεντερικό είναι και αυτά
ήπιας μορφής και οφείλονται στην φλεγμονώδη αντίδραση από την ακτινοβολία που, αν και κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, αναγκαστικά εκτείνεται από τον προστάτη
στο βλεννογόνο του ορθού. Ελαφράς μορφής πρωκτίτιδα

(1ου ή 2ου βαθμού) εμφανίζεται στο 8% των ασθενών
και αντιμετωπίζεται συντηρητικά. Οποιαδήποτε επιθετική αντιμετώπιση (λήψη βιοψιών, καυτηριασμός, κ.λπ.)
πρέπει να αποφεύγεται αυστηρά, λόγω του μεγάλου κινδύνου εμφάνισης έλκους ή συριγγίου.
Τα τελευταία χρόνια μεγάλο ενδιαφέρον αναπτύσσεται όσον αφορά την πρόγνωση των επιπλοκών μετά την
ακτινοθεραπεία, μέσω εξετάσεων του γενετικού υλικού.
Σε σειρά διαφόρων εργασιών έχει φανεί συσχέτιση της
εμφάνισης επιπλοκών μετά από βραχυθεραπεία και την
παρουσία μετάλλαξης στο γονίδιο ATM. Έτσι, οι ασθενείς
αυτοί είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης δυσουρικών ενοχλημάτων ή πρωκτίτιδας. Στο μέλλον και καθώς
το κόστος των γεννητικών εξετάσεων συνεχώς μειώνεται, ίσως να μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια τις
επιπλοκές που ενδέχεται να εμφανιστούν ανά ασθενή
μετά από οποιασδήποτε μορφής ακτινοθεραπεία και έτσι
να τον συμβουλέψουμε ορθότερα, ώστε να επιλέξουν τη
θεραπεία με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον
καρκίνο του προστάτη.

Abstract
Skouteris V, Katsochi D, Dounis A, Metsinis M, Manikas K, Kollias G, Koutsouveli E, Skouteris M.
Brachytherapy in Prostate Cancer Treatment. Iatrika Analekta 2012, 3: 754-758
Prostate brachytherapy is a minimal invasive method that offers excellent treatment results in low, intermediate and
high risk prostate cancer groups. It has become a popular treatment option among patients because it cures the disease
and offers a side effect profile mainly limited to temporary urinary symptoms. It is applied alone in low risk patients or
can be combined with hormonal therapy or external beam irradiation for intermediate and high risk patients. Due to
large acceptance by patients who elect minimally invasive treatment techniques and organ preservation, more and more
brachytherapy centers are becoming available in Europe, US and Japan.
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Το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα είναι η συχνότερη μορφή
καρκίνου των νεφρών στους ενήλικες, αποτελεί περίπου
το 85% όλων των καρκίνων που μπορούν να εμφανιστούν
στο νεφρό ενός ενήλικα. Από το σύνολο των καρκίνων που
εκδηλώνονται στους ενήλικες το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα αποτελεί το 2%. Το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα είναι
συχνότερο στους άνδρες παρά στις γυναίκες. Σε κάθε 2
άνδρες που προσβάλλονται από τον καρκίνο αυτό, αντιστοιχεί μία γυναίκα.
Η συχνότερη ηλικία εκδήλωσης της νόσου είναι μεταξύ
50 και 70 ετών. Το 25%-33% των ασθενών έχουν μεταστάσεις όταν γίνεται η αρχική διάγνωση. Στο περίπου 2% των
περιπτώσεων χωρίς κληρονομικό ιστορικό, η νόσος μπορεί
να εκδηλωθεί και στους δύο νεφρούς ταυτόχρονα.
Οι κυριότεροι παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένο
κίνδυνο για το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα είναι:
1. Αύξηση της ηλικίας. 2. Φύλο. 3. Έκθεση στον αμίαντο
και στο κάδμιο. 4. Παχυσαρκία. 5. Χρόνια αιμοκάθαρση.
6. Κληρονομικά γενετικά σύνδρομα, von Hippel-Lindau,
οζώδης σκλήρυνση.

Χειρουργική θεραπεία του νεφρικού καρκίνου
Η χειρουργική θεραπεία είναι η πιο αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση του εντοπισμένου νεφρικού καρκίνου.
Περιλαμβάνει τη ριζική νεφρεκτομή, η οποία συνίσταται
σε αφαίρεση της περιτονίας του Gerota, του νεφρού, του
σύστοιχου επινεφριδίου και των περιοχικών λεμφαδένων.
Το είδος της χειρουργικής προσπέλασης του νεφρού εξαρτάται από την προτίμηση του χειρουργού. Η διαπεριτοναϊκη
προσπέλαση επιτρέπει την ταχεία απολίνωση του μίσχου,
πριν γίνουν οποιοιδήποτε χειρισμοί στον όγκο. Επίσης δίνει
τη δυνατότητα αφαίρεσης του καρκινικού θρόμβου από τη
νεφρική φλέβα και την κάτω κοίλη φλέβα, εφόσον υπάρχει.
Συγχρόνως διευκολύνεται η λεμφαδενεκτομή.
Η κλασική αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού είναι
η ριζική νεφρεκτομή. Στον καρκίνο του νεφρού εφαρμόζεται συνήθως η διαπεριτοναϊκη και η θωρακοκοιλιακή προ-

σπέλαση για την άμεση απολίνωση του μίσχου.

Διαπεριτοναϊκή προσπέλαση
Πραγματοποιείται μέση τομή ή εναλλακτικά υποπλεύρια
λοξή τομή. Σε όγκους του δεξιού νεφρού, ιδίως ευμεγέθων, παρασκευάζεται το ανιόν κόλο και απωθείται προς
το κέντρο, ως και το δωδεκαδάκτυλο απωθείται κεντρικά.
Έτσι αποκαλύπτεται ο δεξιός νεφρός μετά της ογκοτικής
εξεργασίας, η κάτω κοίλη και η νεφρική φλέβα. Η δεξιά
νεφρική αρτηρία δεν διακρίνεται ευκρινώς επειδή βρίσκεται πίσω από τη δεξιά νεφρική φλέβα και την κάτω κοίλη.
Η αναγνώριση της νεφρικής αρτηρίας μπορεί να γίνει με
παρασκευή της κάτω κοίλης και της δεξιάς νεφρικής φλέβας, με τοποθέτηση ομφαλικής ταινίας ή ειδικού αγκίστρου
και μετακίνηση της νεφρικής φλέβας ώστε να εμφανιστεί
η όπισθεν αυτής πορευόμενη νεφρική αρτηρία. Ακολουθεί
απολίνωση της νεφρικής αρτηρίας και στη συνέχεια της
νεφρικής φλέβας. Τώρα είναι εύκολη η παρασκευή του νεφρού και της ογκοτικής εξεργασίας μετά του περιβάλλοντος
νεφρικού λίπους και της περιτονίας του Gerota, αφού πρώτα
έχει απολινωθεί σε όσο το δυνατόν χαμηλότερο ύψος ο σύστοιχος ουρητήρας και τα σπερματικά ή ωοθηκικά αγγεία.
Εν συνεχεία ελέγχονται και αφαιρούνται οι σύστοιχοι
επιχώριοι λεμφαδένες. Εδώ πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη
προσοχή ώστε να μην υπάρξει τραυματισμός του ήπατος
και του υπεζοκώτα κυρίως σε ευμεγέθεις όγκους του άνω
πόλου του δεξιού νεφρού. Κατά την προσπέλαση του αριστερού νεφρού το κατιόν κόλο απωθείται κεντρικά και στη
συνέχεια ακολουθούνται τα ίδια βήματα όπως και δεξιά.
Εδώ χρειάζεται προσοχή κατά την παρασκευή να μην υπάρξουν κακώσεις στην ουρά του παγκρέατος και του σπληνός.

Λαγονοοσφυϊκή προσπέλαση
Ο ασθενής τοποθετείται στο αριστερό ή στο δεξιό πλάγιο
αναλόγως σε ποιο νεφρό εντοπίζεται ο καρκίνος. Η τομή
γίνεται μεταξύ ενδεκάτης και δωδεκάτης πλευράς. Μετά τη
διατομή του δέρματος και του υποδόριου λίπους αποκαλύ-
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πτεται ο έξω λοξός μυς. Αν χρειαστεί, γίνεται αφαίρεση της
δωδεκάτης πλευράς. Μετά τη διάνοιξη του έξω λοξού μυός
αποκαλύπτεται ο έσω λοξός μυς ο οποίος έχει στενή έκφυση. Στη συνέχεια διανοίγεται ο έσω λοξός μυς και φαίνεται
ο εγκάρσιος κοιλιακός μυς και η οσφυονωτιαία περιτονία.
Ακολούθως διανοίγεται η περιτονία του Gerota και αποκαλύπτεται το περινεφρικό λίπος. Ανευρίσκεται και παρασκευάζεται ο ουρητήρας με ανύψωση του κάτω πόλου
και μετακίνησή του προς τα έξω. Ακολουθεί η παρασκευή
του νεφρού και του νεφρικού μίσχου. Η απολίνωση της νεφρικής αρτηρίας και της νεφρικής φλέβας μπορεί να γίνει
χωριστά ή ταυτόχρονα.

Θωρακοκοιλιακή προσπέλαση
Ο ασθενής τοποθετείται με την αριστερή πλευρά ανυψωμένη με τη βοήθεια μαξιλαριού. Η θωρακική τομή αποκαλύπτει το 10ο μεσοπλεύριο διάστημα. Τέμνεται ο πλατύς
ραχιαίος μυς και αποκαλύπτεται ο έξω και ο έσω μεσοπλεύριος μυς.
Το θωρακικό τμήμα της τομής επεκτείνεται κατά μήκος
του πλευρικού τόξου και διαμέσου του 10ου μεσοπλεύριου
διαστήματος εισέρχεται στον υπεζωκότα. Μετά τη διάνοιξη
του υπεζωκότα αναγνωρίζονται το χείλος του ήπατος, το
οπισθοπεριτοναϊκό λίπος, καθώς και η δεξιά κολική καμπή.
Αναγνωρίζεται η κάτω κοιλή, η νεφρική αρτηρία και φλέβα καθώς και μέρος του ήπατος, του στομάχου του δωδεκαδακτύλου και του κόλου. Κινητοποιείται το δωδεκαδάκτυλο

και μετατοπίζεται κεντρικά. Ακολουθούν παρασκευή της
νεφρικής αρτηρίας και φλέβας και απολίνωσή τους.

Μερική νεφρεκτομή
Η μερική νεφρεκτομή εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία και
πολύ καλά αποτελέσματα σε περιπτώσεις όγκων μέχρι 4
cm και σε μερικές περιπτώσεις έως και 7 cm. Μάλιστα
θεωρείται το gold standard για νεφρικούς όγκους αυτού του
μεγέθους. Τα χειρουργικά βήματα είναι παρόμοια με εκείνα
της ριζικής νεφρεκτομής μέχρι την παρασκευή του νεφρού.
Για να αποφευχθεί η αιμορραγία κατά την αφαίρεση του
όγκου, διακόπτεται η αιμάτωση του νεφρού για περίπου 20
λεπτά με τη χρήση ειδικών αγγειολαβίδων που τοποθετούνται στα αγγεία του.
Ακολουθεί η αφαίρεση-εκπυρήνιση, του όγκου του νεφρού με απόσταση ασφαλείας περίπου ενός εκατοστού
από το υπόλοιπο υγιή νεφρικό παρέγχυμα.
Στη συνέχεια τοποθετούνται ραφές στους κάλυκες και
στο παρέγχυμα του νεφρού και έτσι εξασφαλίζεται η στεγανοποίηση και η αιμόστασή του. Αφαιρούνται οι αιμοστατικές λαβίδες και ελέγχεται η αιμόσταση του νεφρού.
Η ριζική νεφρεκτομή όπως και η μερική νεφρεκτομή
μπορούν να πραγματοποιηθούν εκτός από την κλασική ανοιχτή χειρουργική και με τη λαπαροσκοπική, αλλά και τη
ρομποτική χειρουργική. Έχουν πολύ καλά μετεγχειρητικά
αποτελέσματα και άμεση κινητοποίηση του ατόμου μειώνοντας το μετεγχειρητικό άλγος του ασθενούς.

Abstract
Sakellariou P, Sakellariou G. Surgical treatment for kidney cancer; Radical Nephrectomy, partial
nephrectomy. Ιatrika Analekta 2012; 3: 759-760
The most common type of kidney cancer is renal cell carcinoma. It accounts for more than 85% of all kidney tumors.
More than 38.000 Americans will be diagnosed with kidney cancer this year. More than 13.000 die every year because
of this type of cancer. Radical nephrectomy. This operation involves the removal of the whole kidney with or without
the nearby adrenal gland and the fatty tissue around the kidney. This surgery is the traditional standard intervention
for kidney cancer.Partial Nephrectomy (Nephron-Sparing Surgery), is surgery that treats the cancer while preserving
the normal and unaffected portion of the kidney and maintaining its function. This kind of surgery can be performed if
renal cancer is less than 7cm.
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Ο καρκίνος του όρχεως, παρότι σχετικά σπάνιος (μόνο
το 0,37% των ανδρών θα εμφανίσουν την πάθηση), είναι
η συνηθέστερη κακοήθεια στους άνδρες ηλικίας 15-35
ετών. Τις τελευταίες δεκαετίες ο καρκίνος του όρχεως αποτελεί ένα από τα πιο ιάσιμα συμπαγή νεοπλάσματα. Η
σημαντική βελτίωση των διαγνωστικών εξετάσεων - καρκινικών δεικτών, τα αποτελεσματικά χημειοθεραπευτικά
και ακτινοθεραπευτικά σχήματα και οι τροποποιημένες
χειρουργικές τεχνικές έχουν οδηγήσει στη μείωση της
θνητότητας από 50% πριν από το 1970 σε λιγότερο από
5% το 2000.
Τα νεοπλάσματα του όρχεως μπορεί να ταξινομηθούν
σε τρεις κατηγορίες: όγκοι από βλαστικά κύτταρα, όγκοι
γεννητικής χορδής-στρωματικοί όγκοι και μικτοί όγκοι από
βλαστικά και στρωματικά κύτταρα.
Το πρώτο και απαραίτητο βήμα για τη θεραπεία και ιστολογική ταυτοποίηση του καρκίνου του όρχεως είναι η
ορχεκτομή. Η περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση της
νόσου αποφασίζεται ανάλογα με τον ιστολογικό τύπο του
νεοπλάσματος, το βαθμό κακοήθειας και το στάδιο της
νόσου (τοπική επέκταση, ύπαρξη ή μη μεταστάσεων).
Οι χειρουργικές επιλογές στην αντιμετώπιση του καρκίνου του όρχεως είναι:
ριζική ή μερική ορχεκτομή,
οπισθοπεριτοναϊκός λεμφαδενικός καθαρισμός
(RPLND),
εκτομή υπολειμματικών μαζών έπειτα από

n
n
n

1.
Εικ. 1. Δεξιά ριζική ορχεκτομή.

χημειοθεραπεία.

Ριζική ορχεκτομή
Επέμβαση ρουτίνας για τους ουρολόγους, η ριζική ορχεκτομή μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό γενική, ραχιαία
ή ακόμη και τοπική αναισθησία (συνήθως υπό γενική).
Έπειτα από βουβωνική τομή 5-7 cm, διατομή περιτονιών
Camper και Scarpa και διάνοιξη της απονεύρωσης του έξω
λοξού μυός έως το ύψος του έσω στομίου του βουβωνικού πόρου, παρασκευάζεται ο σπερματικός τόνος και αποφράσσεται εφαρμόζοντας ίσχαιμη περίδεση με Penrose.
Σκοπός είναι να σταματήσει η ροή του αίματος εμποδίζοντας την πιθανή διασπορά νεοπλασματικών κυττάρων
κατά την παρασκευή και αφαίρεση του όρχεως. Η ριζική
ορχεκτομή ολοκληρώνεται με απολίνωση του σπερματικού πόρου και των αιμοφόρων αγγείων του σπερματικού
τόνου, επιμελή αιμόσταση και συρραφή του τραύματος
κατά στρώματα. Εάν επιθυμεί ο ασθενής, για αισθητικούς
λόγους, μπορεί να γίνει τοποθέτηση ορχικού ενθέματος. Η
θνητότητα είναι μηδαμινή και η νοσηρότητα ελάχιστη, με
πιο συχνή επιπλοκή τη μετεγχειρητική αιμορραγία και τη
δημιουργία αιματώματος του οσχέου. Η παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο συνήθως δεν ξεπερνά το 24ωρο.

Μερική ορχεκτομή
Η μερική ορχεκτομή μπορεί να εφαρμοσθεί σε προσεκτικά
επιλεγμένους ασθενείς:

2.
Εικ. 2. Σχηματική αναπαράσταση λεμφικής απορροής.
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n

με μονήρη όρχι και όγκο με διάμετρο μικρότερη των
2 cm,
με αμφοτερόπλευρη εντόπιση της νόσου,
με υποψία καλοήθους νεοπλασίας (π.χ. διαμεσίωμα).
Κατά τη διενέργεια της επέμβασης, η προσπέλαση
και η αποκάλυψη του πάσχοντος όρχεως είναι ίδιες με
αυτές της ριζικής ορχεκτομής. Ο εντοπισμός του όγκου
γίνεται με ψηλάφιση ή με τη βοήθεια διεγχειρητικού υπερηχοτομογραφήματος. Μετά τη διατομή του ινώδους
χιτώνα και την εκτομή του όγκου μαζί με παρακείμενο
ορχικό παρέγχυμα, το παρασκεύασμα, αλλά και οι επιπλέον βιοψίες από τη βάση του όγκου αποστέλλονται
για παθολογοανατομική εξέταση. Εάν οι βιοψίες από τη
βάση είναι αρνητικές για κακοήθεια, συρράπτεται ο ινώδης χιτώνας, αποκαθιστάται η αιματική ροή αφαιρώντας
την ίσχαιμη περίδεση, τοποθετείται ο όρχις στο όσχεο και
συρράπτεται το τραύμα. Πρόκειται για επέμβαση πολύ
καλά ανεκτή από τον ασθενή (και από ψυχολογικής απόψεως λόγω διατήρησης του οργάνου), όμως προκαλεί
ακόμη αρκετές συζητήσεις. Και αυτό επειδή σε λιγοστές
μελέτες που έχουν γίνει αναφέρεται ο μικρός μεν, αλλά
υπαρκτός κίνδυνος υποτροπής της νόσου, οφειλόμενος
στην πολυεστιακότητα του όγκου ή και στην παρουσία
ενδοσωληναριακής νεοπλασίας. Ενδεικτικά αναφέρεται
ότι από το 1999 έως το 2010 στην ουρολογική κλινική
του ΥΓΕΙΑ πέντε ασθενείς έχουν υποβληθεί σε μερική
ορχεκτομή, εκ των οποίων οι τέσσερις με διαμεσίωμα και
ένας με επιδερμοειδή κύστη. Έως τώρα και οι πέντε είναι
ελεύθεροι νόσου.

n
n

περιτοναϊκού λεμφαδενικού καθαρισμού στη θεραπεία
του καρκίνου του όρχεως πηγάζουν από το γεγονός ότι οι
λεμφαδένες του οπισθίου περιτοναίου είναι τα πρώτα και
συχνά τα μοναδικά στοιχεία της εξωγοναδικής διασποράς
της νόσου. Οι λεμφαδένες που παροχετεύουν το δεξιό όρχι, εντοπίζονται στο χώρο μεταξύ κάτω κοίλης φλέβας και
αορτής, αλλά και έμπροσθεν αυτών. Η Çζώνη υποδοχήςÈ
για όγκους εντοπισμένους στον αριστερό όρχι βρίσκεται
παρααορτικά και περιαορτικά και μεταξύ αορτής και κάτω
κοίλης φλέβας. Η αμφοτερόπλευρη διασπορά είναι πιο
συχνή στους όγκους του δεξιού όρχεως.
Η κατανόηση της νευροανατομίας της εκσπερμάτισης,
οι ανατομικές μελέτες μεταστατικής διασποράς της νόσου στο οπίσθιο περιτόναιο και η χειρουργική χαρτογράφηση οδήγησαν στην ανάπτυξη νεότερων, λιγότερο
Ταξινόμηση των όγκων του όρχεως
(τροποποιημένη από τον ΠΟΥ)
Όγκοι από βλαστικά κύτταρα
Ενδοσωληναριακή νεοπλασία
Σεμίνωμα
Εμβρυϊκό καρκίνωμα
Τεράτωμα
Όγκος λεκιθικού ασκού
Χοριοκαρκίνωμα
Μικτοί κακοήθεις όγκοι βλαστικών κυττάρων
Όγκοι γεννητικής χορδής - Στρωματικοί όγκοι
Όγκος από κύτταρα Leydig, διαμεσίωμα

Οπισθοπεριτοναϊκός λεμφαδενικός καθαρισμός
Ο οπισθοπεριτοναϊκός λεμφαδενικός καθαρισμός καθιερώθηκε το 1948 ως τρόπος αντιμετώπισης των μη σεμινωματωδών όγκων και περιλάμβανε την αφαίρεση όλου
του λεμφικού ιστού που υπάρχει μεταξύ των ουρητήρων,
από το ύψος των νεφρικών αρτηριών έως τον διχασμό της
κοινής λαγονίου αρτηρίας άμφω. Η επέμβαση εκτελείται
σήμερα για την αντιμετώπιση των μη σεμινωματωδών όγκων με λεμφαδενικές μεταστάσεις, σεμινωμάτων που
δεν αποκρίθηκαν στην ακτινοθεραπεία και για αφαίρεση υπολειμματικών μαζών έπειτα από χημειοθεραπεία.
Επίσης, είναι μέθοδος εκλογής για την αντιμετώπιση
νεοπλασμάτων όρχεως στις ΗΠΑ, ενώ εκτελείται σπάνια
σε Ευρώπη, Ασία και Αυστραλία, όπου προτιμάται η χημειοθεραπεία. Τα δυνητικά πλεονεκτήματα του οπισθο-
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Κακοήθης όγκος από κύτταρα Leydig
Όγκος από κύτταρα Sertoli
Κακοήθης όγκος από κύτταρα Sertoli
Κοκκιοκυτταρικός όγκος
Θήκωμα/Ίνωμα
Όγκοι γεννητικής χορδής/στρωματικοί όγκοι ατελώς
διαφοροποιημένοι
Μικτές μορφές
Διάφοροι όγκοι
Επιθηλιακοί όγκοι
Όγκοι αθροιστικών πόρων και μεσαυλίου (rete testis)
Όγκοι (καλοήθεις ή μη) του μη ειδικού στρώματος
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3.

4.

Εικ.3,4. Περιοχές διενέργειας τροποποιημένου οπισθοπεριτοναϊκού λεμφαδενικού
καθαρισμού.

παρεμβατικών, χειρουργικών τεχνικών (nerve-sparing)
με αποτέλεσμα τη μείωση της νοσηρότητας. Η αυστηρή
τήρηση των βασικών κανόνων της χειρουργικής, η βαθιά
γνώση της ανατομίας του οπισθίου περιτοναίου, η άριστη
παρασκευή του και η λεμφαδενεκτομή με σχολαστική
εφαρμογή τεχνικής Çsplit an rollÈ είναι κρίσιμης σημασίας για τη διενέργεια οπισθοπεριτοναϊκου λεμφαδενικού
καθαρισμού.
Η επέμβαση μπορεί να γίνει με διακοιλιακή ή θωρακοκοιλιακή προσπέλαση υπό γενική αναισθησία (τα τελευταία χρόνια σε εξειδικευμένα κέντρα διενεργείται και
λαπαροσκοπικά). Μετά τη διάνοιξη του περιτοναίου το
επίπλουν και το εγκάρσιο κόλον απωθούνται προς τα άνω,
το λεπτό έντερο προς τα δεξιά και διατέμνεται το οπίσθιο
περιτόναιο προς τα κάτω (ή και έως το τρήμα του Winslow
σε τροποποιημένη RPLND). Αριστερά το κατάλληλο πεδίο
για επέκταση της τομής είναι η ανάγγειος περιοχή μεταξύ
της κάτω μεσεντέριας φλέβας και της αριστερής σπερματικής φλέβας. Την αποκάλυψη έτσι του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου ακολουθεί ο λεμφαδενικός καθαρισμός,
του οποίου οι λεπτομέρειες υπερβαίνουν τα όρια του παρόντος άρθρου. Σημειώνεται μόνο ότι μεγάλη προσοχή
κατά τη διαδικασία αυτή δίδεται στην αιμόσταση, στην
προσπάθεια αποφυγής κάκωσης των συμπαθητικών νευρικών ινών και στην απολίνωση των λεμφαγγείων. Μετά

την ολοκλήρωση της διαδικασίας και έλεγχο για πιθανή
κάκωση των νεφρών, ουρητήρων και οργάνων του περιτοναίου, ακολουθεί η συρραφή του τραύματος.
Ο οπισθοπεριτοναϊκός λεμφαδενικός καθαρισμός είναι
εγχείρηση 3-6 ωρών. Η θνητότητα είναι μικρότερη του
1%, ενώ η νοσηρότητα κυμαίνεται από 5% έως 25% των
ασθενών και συνήθως περιλαμβάνει ατελεκτασίες, πνευμονίτιδες, ειλεό, λεμφοκήλη, κοιλιοκήλη και παγκρεατίτιδα. Η διενέργεια κατάλληλης τροποποιημένης τεχνικής
με διατήρηση των νεύρων έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση της εκσπερμάτισης σε ποσοστά άνω του 97%. Λόγω
της πιθανότητας παλίνδρομης εκσπερμάτισης μετά την
εγχείρηση θα πρέπει να προτείνεται στον ασθενή η κατάθεση σπέρματος πριν από την επέμβαση. Η παραμονή
του ασθενούς στο νοσοκομείο διαρκεί 5-7 ημέρες και η
επιστροφή στις φυσιολογικές δραστηριότητες επιτρέπεται έπειτα από 3 έως 6 εβδομάδες. Ο οπισθοπεριτοναϊκος
λεμφαδενικός καθαρισμός μετά τη χημειοθεραπεία είναι
μία δύσκολή και επικίνδυνη επέμβαση με σοβαρή πιθανότητα τραυματισμού μεγάλων αγγείων και αυξημένα
ποσοστά μετεγχειρητικών επιπλοκών. Για να επιτευχθεί
το καλύτερο ογκολογικό αποτέλεσμα διενεργείται εκτεταμένη λεμφαδενεκτομή και όχι τροποποιημένες τεχνικές.

5.
Εικ. 5. Εικόνα οπισθίου περιτοναίου έπειτα από λεμφαδενικό καθαρισμό, όπου τα βέλη δείχνουν το διχασμό της αορτής και τις
νευρικές ίνες.
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Abstract
Apatsidis R. Surgical treatment of testicular cancer. Iatrika Analekta 2012; 3: 761-764
Testicular cancer, although relatively rare (0,37% of men born today will be diagnosed with cancer of the testis at
some time during their lifetime), is the most common malignancy in men in the 15- to 35-year age group. Testicular
cancer has become one of the most curable solid neoplasms. The dramatic improvement in survival resulting from
the combination of effective diagnostic techniques, effective multidrug chemotherapeutic regimens and modifications
of surgical technique has led to a decrease in patient mortality from more than 50% before 1970 to less than 5%
in 2000. A radical orchiectomy with high ligation of the spermatic cord at the level of the internal inguinal ring is
the first step in the treatment of patients suspected of harboring a testicular neoplasm. A small subset of carefully
selected patients with a solitary testicle or bilateral testicular tumors, or a suspected benign lesion, may be candidates
for Òtestis-sparingÓ surgery. Although retroperitoneal lymph node dissection (RPLND) has been established in the
management of nonseminomatous GCTs since 1948, both its role and the surgical template itself have undergone
considerable change. Initially, RPLND included bilateral dissection, as well as dissection of all the nodal tissue between
both ureters down to the bifurcation of the common iliac arteries. With improvements in clinical staging and better
understanding of the distribution of retroperitoneal lymph node metastases, modifications in the limits of dissection
have been made without compromising therapeutic efficacy. The procedure (modified RPLND) was associated with
minimal morbidity and a mortality of less than 1%.
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Αποκατάσταση της συνέχειας του ουροποιητικού
έπειτα από ριζική κυστεκτομή: σύγχρονες τεχνικές
Αριστείδης Ι. Παυλάκης
Ουρολόγος, Συνεργάτης ΥΓΕΙΑ
aristidis.pavlakis@gmail.com

Ο χρυσός κανόνας για την αποκατάσταση της συνέχειας
της αποχετευτικής μοίρας του ουροποιητικού συστήματος
έπειτα από αφαίρεση της κύστης είναι σήμερα η δημιουργία ορθότοπης νεοκύστης. Για το επίτευγμα όμως αυτό,
προηγήθηκαν προσπάθειες που ξεκίνησαν το 1852, όταν
ο Simon εμφύτευσε για πρώτη φορά τους ουρητήρες στο
ορθό σε ασθενή με εκστροφή της κύστης. Το σιγμοειδές
ήταν στη συνέχεια η συνηθισμένη επιλογή και η ουρητηρο-σιγμοειδοστομία η παλαιότερη μορφή κλινικής εφαρμογής εκτροπής των ούρων. Η τεχνική αυτή, ιδιαίτερα με
την τροποποίηση του Goodwin, που βελτίωσε την αναστόμωση περιορίζοντας την παλινδρόμηση των ούρων, έτυχε
ευρείας εφαρμογής μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ᾽50.
Τότε, μία σειρά δημοσιεύσεων, που έδιναν έμφαση στα
προβλήματα των ηλεκτρολυτικών διαταραχών, ανιουσών
ουρολοιμώξεων, αλλά και ανάπτυξης νεοπλασιών στο
σημείο της ουρητηρο-εντερικής αναστόμωσης, οδήγησαν
σταδιακά στην εγκατάλειψη της μεθόδου.
Η επόμενη επιλογή που κυριάρχησε τις δεκαετίες του
᾽60 και του ᾽70 ήταν η υπερκυστική εκτροπή των ούρων σε
απομονωμένες έλικες λεπτού ή παχέος εντέρου. Η δημοφιλέστερη τεχνική ήταν η ουρητηρο-ειλεο-δερμοστομία
κατά Bricker, που βελτίωσε σημαντικά την προάσπιση
του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος από λοιμώξεις,
άλλαζε όμως την εικόνα του σώματος με την ανάγκη χρησιμοποίησης εξωτερικού σάκκου συλλογής των ούρων.
Παράλληλα, με την ÇωρίμανσηÈ σειρών ασθενών έγινε
αντιληπτό ότι με το χρόνο παρουσιάζονταν προβλήματα
που αφορούσαν σε στένωση της στομίας, σχηματισμό λίθων, στένωση στην ουρητηροεντερική αναστόμωση και
τελικά πυελονεφρίτιδα και έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, και μάλιστα ανεξάρτητα από τη χρησιμοποίηση ειλεού ή κόλου, που θεωρητικά πρόσφερε την δυνατότητα
αντιπαλινδρομικής εμφύτευσης των ουρητήρων.
Τη δεκαετία του ᾽80 και μετά την ανακοίνωση του Kock
το 1982, ακολούθησε μια σειρά δημοσιεύσεων που αφορούσαν σε τεχνικές εγκρατούς ετερότοπης νεοκύστης
με τη χρήση λεπτού ή και παχέος εντέρου (Mainz pouch,
Indiana pouch, τεχνική Mitrofanoff κ.ά.). Η λογική των

παραπάνω χειρουργικών μεθόδων ήταν η ύπαρξη στομίας
στο δέρμα, η επίτευξη εγκράτειας με τεχνικές εγκολεασμού εντερικής έλικας, ενώ η κένωση της νεοκύστης επιτυγχανόταν με αυτοκαθετηριασμό και έτσι απαλλασσόταν
ο ασθενής από το σάκο συλλογής ούρων. Σύντομα όμως
έγινε αντιληπτό ότι ούτε η εγκράτεια εξασφαλιζόταν ούτε
η σωστή κένωση της κύστης ήταν πάντα εφικτή και έτσι
το ενδιαφέρον των ερευνητών στράφηκε στο αυτονόητο:
στην αποκατάσταση δηλαδή της συνέχειας του ουροποιητικού με την κατασκευή νεοκύστης στη θέση της κύστης
που είχε αφαιρεθεί, και στην ένωσή της με την ουρήθρα.
Η δημοσίευση των Camey και Le Duc το 1979 κατέδειξε ότι η αναστόμωση ενός εντερικού ÇρεζερβουάρÈ στην
ουρήθρα ήταν εφικτή και αποτέλεσε το έναυσμα για μια
σειρά προσπαθειών κατασκευής ορθότοπης νεοκύστης.
Οι προσπάθειες των επόμενων ετών οδήγησαν σε μια μετατόπιση παραδείγματος, με συνέπεια η πρώτη επιλογή
αποκατάστασης της συνέχειας του ουροποιητικού έπειτα
από κυστεκτομή να είναι σήμερα, τόσο για τους άνδρες
όσο και για τις γυναίκες, η ορθότοπη νεοκύστη.

Κριτήρια επιλογής ασθενών
και εντερικού τμήματος
Η μόνη απόλυτη αντένδειξη είναι η ύπαρξη νεοπλασματικής νόσου στην ουρήθρα, όπως και η σημαντική επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας (κρεατινίνη >1,7 mg/dl
ή GFR <50 ml/min). Πρόβλημα παρουσιάζεται επίσης σε
ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία λόγω του αυξημένου
κινδύνου εγκεφαλοπάθειας από υπεραμμωνιαιμία, σε ασθενείς με εντερικά προβλήματα (νόσο Crohn, σύνδρομο
βραχέος εντέρου), ακράτεια ούρων από προσπάθεια και
στενώματα ουρήθρας. Παρά το γεγονός ότι η ηλικία δεν
θα έπρεπε να αποτελεί αντένδειξη, η κλινική εμπειρία κατέδειξε ότι ιδιαίτερα ασθενείς άνω των 80 χρόνων παρουσιάζουν σε μεγάλο ποσοστό μόνιμο πρόβλημα ακράτειας
και κατά συνέπεια η ορθότοπη νεοκύστη είναι σκόπιμο
να αποφεύγεται. Η παχυσαρκία εξάλλου δεν αποτελεί
αντένδειξη και μάλιστα με την επιλογή της ορθότοπης
νεοκύστης αποφεύγονται προβλήματα με την ουροστο-
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1.

2.

Εικ. 1. Νεοκύστη κατά Hautmann.

Εικ. 2. Νεοκύστη κατά Studer.

μία, που είναι συνήθης σε ασθενείς με ψηλό δείκτη μάζας
σώματος.
Τέλος, για την αποφυγή υποτροπής της νόσου στην ουρήθρα, προβληματισμός για τη σκοπιμότητα ορθότοπης
νεοκύστης υπάρχει σε ασθενείς με πολυεστιακή νόσο,
εκτεταμένο καρκiνωμα in situ και παρουσία νόσου στην
προστατική ουρήθρα ή τον κυστικό αυχένα στις γυναίκες.
Συχνά στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις η απόφαση καθορίζεται από την παρουσία ή όχι νόσου στο ουρηθρικό
εγχειρητικό όριο με ταχεία βιοψία.
Ο ειλεός είναι το τμήμα του εντέρου που κατ᾽ εξοχήν
προσφέρεται για δημιουργία νεοκύστης λόγω του μικρότερου περισταλτισμού και της καλύτερης προσαρμογής
σε σχέση με το κόλον ή το τυφλό, με συνέπεια να αποφεύγεται η ανάπτυξη υψηλών πιέσεων και να μειώνεται
η πιθανότητα ακράτειας. Παράλληλα, η προοδευτική ατροφία του βλεννογόνου του ειλεού οδηγεί σε μικρότερη
απορρόφηση μεταβολικών προϊόντων και ηλεκτρολυτών
σε σύγκριση με το κόλον.

χείλους διαμορφώνεται σε σχήμα W. Ακολουθούν συρραφή των τμημάτων μεταξύ τους, εμφύτευση των ουρητήρων στο οπίσθιο τοίχωμα και συρραφή του προσθίου
τοιχώματος. Η αναστόμωση με την ουρήθρα γίνεται με
οπή που έχει δημιουργηθεί στο κατώτερο τμήμα της νεοκύστης (εικόνα 1).
Τεχνική Studer: Απομονώνονται 50-60 εκ. ειλεού,
διανοίγεται το αντιμεσεντερικό χείλος των περιφερικών
40 εκ., ενώ τα εγγύς 15-20 εκ. παραμένουν ως έχουν.
Έτσι δημιουργείται μία ÇκαμινάδαÈ, στην οποία εμφυτεύονται οι ουρητήρες. Ο περισταλτισμός του εντέρου στο
τμήμα αυτό διατηρείται, λειτουργεί αντιπαλινδρομικά και
προασπίζει τους νεφρούς. Το τμήμα του ειλεού που έχει
διανοιγεί διαμορφώνεται σε σχήμα U, το οπίσθιο τμήμα
συρράπτεται και αναστομώνεται με την ουρήθρα με μικρή
οπή που δημιουργείται. Στη συνέχεια συρράπτεται και το
πρόσθιο τοίχωμα (εικόνα 2).

Τύποι νεοκύστης
Για τη δημιουργία ορθότοπης νεοκύστης έχουν περιγραφεί διάφορες τεχνικές, με τη χρήση τόσο λεπτού όσο και
παχέος εντέρου. Οι δύο τεχνικές που έχουν βρει την ευρύτερη εφαρμογή στην καθημερινή κλινική πράξη είναι
η νεοκύστη κατά Hautmann και η νεοκύστη κατά Studer.
Τεχνική Hautmann: Λαμβάνεται τμήμα ειλεού μήκους
60 - 80 εκ. και μετά τη διάνοιξη του αντιμεσεντερικού

n
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Οι επιπτώσεις
Οι ορθότοπες νεοκύστεις αντιπροσωπεύουν την καλύτερη μορφή ανατομικής και λειτουργικής αποκατάστασης
της συνέχειας του ουροποιητικού σε ασθενείς στους οποίους αφαιρείται η κύστη. Παρά ταύτα, η αλλαγή που
επέρχεται έχει επιπτώσεις, των οποίων η κατανόηση είναι
απαραίτητη για καλά μακροχρόνια αποτελέσματα.
Μεταβολικές διαταραχές
Στις ορθότοπες νεοκύστεις αναμένονται συχνότερα μεταβολικές διαταραχές σε σύγκριση με την ουρητηρο-ειλεο-
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δερμοστομία, λόγω της μεγαλύτερης χρονικά παραμονής
των ούρων και κατά συνέπεια απορρόφησης ουσιών από
τον εντερικό βλεννογόνο. Η αναμενόμενη διαταραχή είναι η μεταβολική οξέωση που οφείλεται στην απορρόφηση αμμωνίας. Μικρού βαθμού οξέωση δεν είναι συνήθως
κλινικά σημαντική, αν όμως εμφανιστούν συμπτώματα
κόπωσης, αδυναμίας και ανορεξίας συνοδευόμενα από
υποκαλιαιμία και υπασβεστιαιμία, τότε απαιτείται η χορήγηση διττανθρακικών.
Εγκεφαλοπάθεια από υπεραμμωνιαιμία έχει παρατηρηθεί ιδιαίτερα σε ασθενείς με επιβαρυμένη ηπατική
λειτουργία και στις περιπτώσεις αυτές πάντα θα πρέπει
να αποκλείεται η πιθανότητα λοίμωξης με μικρόβια που
διασπούν την ουρία, γιατί έτσι επιβαρύνεται η μεταβολική
διαταραχή. Τέλος, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις χρησιμοποίησης για την νεοκύστη τμήματος που περιλαμβάνει την
ειλειοτυφλική βαλβίδα ή περισσότερο από 60 εκ. ειλεού
είναι δυνατόν να εμφανισθούν προβλήματα ανεπάρκειας
βιταμίνης Β 12.
Ουρολοιμώξεις, υπερπαραγωγή βλέννας
Παρά το γεγονός ότι 50% των ασθενών παρουσιάζουν
βακτηριουρία, μόνο το 18% εκδηλώνει κλινικά σημαντικές ουρολοιμώξεις. Κατά συνέπεια είναι σκόπιμο, για να
μην αναπτύσσεται μικροβιακή αντοχή, να αποφεύγεται η
αντιμετώπιση με αντιβιοτικά των ασυμπτωματικών ασθενών, ιδιαίτερα αν αδειάζουν ικανοποιητικά τη νεοκύστη.
Η παραγωγή βλέννας από τον εντερικό βλεννογόνο αποτελεί πρόβλημα κυρίως κατά την πρώτη μετεγχειρητική
περίοδο, όταν και απαιτείται συστηματική έκπλυση του
καθετήρα. Στη συνέχεια, και με την προοδευτική αλλαγή της υφής του εντερικού βλεννογόνου, το πρόβλημα
ελαχιστοποιείται. Σε περιπτώσεις υπερβολικής παραγωγής βλέννας και για να αποφευχθεί η απόφραξη ή και

ρήξη της νεοκύστης, βοηθά η συστηματική χορήγηση
Ν-ασετυλκυστεýνης που λειτουργεί βλεννολυτικά.
Ακράτεια
Η ÇαποσωληνοποίησηÈ του εντέρου δεν επιτυγχάνει πλήρη καταστολή του εντερικού περισταλτισμού και ενδέχεται να παρατηρηθεί ποικίλου βαθμού ακράτεια ούρων.
Μια σειρά παραγόντων παίζουν ρόλο, όπως η ηλικία, η
κατάσταση, αλλά και το μήκος της ουρήθρας, τα χαρακτηριστικά της νεοκύστης (πιέσεις που αναπτύσσονται,
χωρητικότητα) κ.λπ. Μία μεταανάλυση έδειξε εγκράτεια
κατά την ημέρα σε ποσοστό 85%-90% και αντίστοιχα σε
σειρά γυναικών 77%, ενώ η νυκτερινή ακράτεια κυμαινόταν από 20% έως 40%.
Ποιότητα ζωής
Η αξιολόγηση από τους ασθενείς με διάφορες μορφές
εκτροπής ούρων αλλά και ορθότοπης νεοκύστης της ποιότητας ζωής επηρεάζεται σημαντικά από την προεγχειρητική τους επιλογή. Οι ασθενείς είναι ÇπροετοιμασμένοιÈ
για τα αντίστοιχα προβλήματα και έτοιμοι να τα αποδεχθούν. Μεγάλη διαφορά υπάρχει μόνο στον τομέα της
σεξουαλικής συμπεριφοράς, όπου η φυσική επαφή μειώνεται ουσιαστικά στο μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών
με στομίες, ενώ ελάχιστα στους ασθενείς με ορθότοπη
νεοκύστη.

Συμπέρασμα
Η κατασκευή ορθότοπης νεοκύστης αποτελεί σήμερα την
καλύτερη επιλογή για την αποκατάσταση της συνέχειας
του ουροποιητικού έπειτα από κυστεκτομή τόσο σε άνδρες όσο και γυναίκες ασθενείς. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή επιλογή και εκπαίδευση των ασθενών
και η συστηματική μετεγχειρητική παρακολούθηση για το
βέλτιστο λειτουργικό και ογκολογικό αποτέλεσμα.

Abstract
Pavlakis A. Reconstruction of the urinary tract following radical cystectomy: current techniques.
Iatrika Analekta 2012; 3: 765-768
The gold standard for reconstruction of the urinary tract after cystectomy is the creation of an orthotopic neobladder.
Although several techniques have been described, only the operations described by Hautmann and Studer have gained
wide acceptance. The anatomic changes have metabolic and functional implications, the exact knowledge of which
allows for the appropriate interventions and the optimal rehabilitation of the patients.
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Η ειδικότητα της ουρολογίας παρουσιάζει άλματα προόδου
τα τελευταία χρόνια, που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στις
καινοτομίες που προσφέρει η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας, όπως οπτικές ίνες, εύκαμπτα ενδοσκόπια, λέιζερ κ.ά.
Λαμπρό παράδειγμα αποτελεί η εφαρμογή της ρομποτικής
τεχνολογίας. Η ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουργική δεν
είναι παρά η λαπαροσκοπική χειρουργική, αλλά με πολύ
μεγαλύτερες δυνατότητες με τη χρήση τεχνολογίας τελευταίας αιχμής.

Ρομποτικό σύστημα daVinci¨
Το σύστημα daVinci¨ χρησιμοποιείται για τη ρομποτική υποβοήθηση λαπαροσκοπικών επεμβάσεων από το 1997.
Το 2011 υπήρχαν σε λειτουργία πάνω από 2.110 συστήματα daVinci¨ παγκοσμίως.
Αποτελείται από δύο τμήματα:
1. Την κονσόλα χειρισμού, όπου υπάρχουν τα χειριστήρια,
τα πεντάλ ελέγχου και το σύστημα τρισδιάστατης εικόνας
μέσω ειδικής οθόνης - διόπτρας. Η κονσόλα συνδέεται ενσύρματα ή ασύρματα με το κυρίως σώμα (εικόνα 1).
2. Το κυρίως σώμα με τρεις ή τέσσερις ρομποτικούς βραχίονες, στους οποίους προσαρμόζονται ειδικά λαπαροσκοπικά εργαλεία ρομποτικής τεχνολογίας EndoWrist¨
(εικόνα 2).
Ο χειριστής, μέσω του ειδικού συστήματος οθόνης - δι-

1.
Εικ. 1. Κονσόλα τηλεχειρισμού.

όπτρας και της ειδικής διπλής τηλεσκοπικής ρομποτικής
κάμερας, βλέπει τρισδιάστατα. Με τα χειριστήρια και τα
πεντάλ μετακινεί τα ειδικά ρομποτικά εργαλεία, μέσω των
βραχιόνων, εντός της σωματικής κοιλότητας, με υποκλιμακούμενη κίνηση, εξαλείφοντας το φυσικό τρόμο των χεριών του χειρουργού. Τα ρομποτικά εργαλεία τεχνολογίας
EndoWrist¨ έχουν 7 βαθμούς ελευθερίας κίνησης, μιμούμενα το ανθρώπινο χέρι, ενώ τα συμβατικά λαπαροσκοπικά
εργαλεία επιτρέπουν 2 ή 3 βαθμούς ελευθερίας. Επιπλέον
τα ρομποτικά εργαλεία επιτρέπουν πλήρη περιστροφική
κίνηση, κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί με τα κλασικά
εργαλεία (εικόνα 3).
Οι τεχνολογικές δυνατότητες του ρομποτικού συστήματος παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα: καλύτερη τρισδιάστατη (3D) προβολή του χειρουργικού πεδίου, αυξημένη μεγέθυνση 10-15 φορές, εξάλειψη του φυσικού τρόμου
των χειρών, δυνατότητα εκτέλεσης πολύπλοκων και σύνθετων κινήσεων οι οποίες είναι δύσκολο να γίνουν λαπαροσκοπικά, μειωμένη καμπύλη εκμάθησης, καλύτερη εργονομία και λιγότερη κόπωση του χειρουργού. Τα αποτελέσματα
σε έμπειρα χέρια είναι εντυπωσιακά, όχι μόνο λόγω του
πλεονεκτήματος των εγχειρήσεων ελάχιστης επεμβατικότητας (μικρότερο τραύμα, μικρότερη τομή, λιγότερος πόνος,
ελάχιστη απώλεια αίματος, ταχύτερη ανάρρωση, λιγότερες
επιπλοκές από το τραύμα), αλλά και της δυνατότητας εκτέ-

2.
Εικ. 2. Ρομποτικοί βραχίονες.
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3.

Εικ. 3. Κινήσεις
μιμούμενες το
ανθρώπινο χέρι.

λεσης με μεγάλη ακρίβεια πολύπλοκων επεμβάσεων παρασκευής, διατομής, συρραφής δομών, ιστών και οργάνων,
ακόμα και σε χειρουργικά δύσκολα προσβάσιμες περιοχές
του σώματος, όπως η μικρή πύελος.

Εφαρμογές της ρομποτικής στην ουρολογία
Οι εφαρμογές της ρομποτικής στο ουροποιογεννητικό σύστημα είναι πολλές, τόσο σε νεοπλασματικές παθήσεις,
όπως προστάτη (ριζική προστατεκτομή), ουροδόχου κύστεως (ριζική κυστεκτομή), νεφρού (ριζική νεφρεκτομή
-μερική νεφρεκτομή), ουρητήρος (νεφροουρητηρεκτομή),
όσο και σε μη νεοπλασματικές - καλοήθεις παθήσεις οργάνων, όπως νεφρού (πυελοπλαστική - πυελολιθοτομή - απλή
νεφρεκτομή), επινεφριδίου (επινεφριδεκτομή), ουρητήρος
(μετεμφύτευση ουρητήρος - παλινδρόμηση), κιρσοκήλη, καλοήθης υπερτροφία προστάτη, γυναικεία ακράτεια
ούρων (κολποανάρτηση), πρόπτωση πυελικών οργάνων
(ιεροκολποπηξία).

Ρομποτική ριζική προστατεκτομή (ΡΡΠ)
Ο καρκίνος του προστάτη έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα
σημαντικότερα προβλήματα που αφορούν την υγεία του
ανδρικού πληθυσμού. Αποτελεί τη δεύτερη σε συχνότητα
αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες. Στην Αμερική
διαγιγνώσκονται περισσότερες από 200.000 νέες περιπτώσεις το χρόνο. Επιπλέον είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία
θανάτου από καρκίνο στους άνδρες. Αφορά κυρίως στους
ηλικιωμένους άνδρες, συχνότερα απ᾽ ό,τι στους νεότερους.
Η ριζική προστατεκτομή (ΡΠ) περιλαμβάνει την αφαίρεση
ολόκληρου του προστάτη, μεταξύ της ουρήθρας και της
ουροδόχου κύστεως μαζί με τις σπερματοδόχους κύστεις.
Ανάλογα με το στάδιο της νόσου μπορεί να γίνει και λεμφαδενικός καθαρισμός. Η ανοικτή οπισθοηβική ριζική
προστατεκτομή (ΑΡΠ) περιγράφηκε και συστηματοποιήθηκε από τον Walsh το 1982. Έκτοτε υιοθετήθηκε από την
ουρολογική οικογένεια και με μικρές παραλλαγές - τροπο-

770

4.
Εικ. 4. Ριζική προστατεκτομή - διατήρηση αγγειονευρώδους δεματίου της στύσης αριστερά.

ποιήσεις αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για τη χειρουργική
αντιμετώπιση του τοπικά εντοπισμένου προστατικού καρκίνου (στάδιo cT1-cT2) ασθενών με προσδόκιμο επιβίωσης
μεγαλύτερο των 10 ετών. Παρ᾽ όλα αυτά εξακολουθεί να
συνοδεύεται από σημαντική περιεγχειρητική νοσηρότητα
(απώλεια αίματος, χρόνος νοσηλείας), βραχυπρόθεσμες και
μακροπρόθεσμες επιπλοκές (στυτική δυσλειτουργία, ακράτεια ούρων κ.ά.). Στο πλαίσιο της προσπάθειας βελτίωσης
των αποτελεσμάτων εμφανίστηκε και κερδίζει ολοένα και
περισσότερο έδαφος η Ρομποτικά υποβοηθούμενη Ριζική
Προστατεκτομή (ΡΡΠ).

Ρομποτικά υποβοηθούμενη
Ριζική Προστατεκτομή (ΡΡΠ)
Στη διάρκεια των 10 τελευταίων ετών, η ΡΡΠ έγινε η συχνότερη χειρουργική τεχνική αντιμετώπισης του τοπικά εντοπισμένου προστατικού καρκίνου στις ΗΠΑ (>60% των ριζικών
προστατεκτομών το 2007), με εκτιμήσεις που αναφέρουν
πάνω από 70.000 ΡΡΠ για το 2009 (>70%).
Η πρώτη ΡΡΠ πραγματοποιήθηκε το 2000 στη Φραγκφούρτη από τους Binder και συν. και την ίδια χρονιά στη
Γαλλία από τους Abbou και συν. Η μέθοδος όμως γνώρισε
μεγάλη αποδοχή αφού τυποποιήθηκε από τους Menon και
συν., οι οποίοι την περιέγραψαν ως the Vattikuti Institute
Prostatectomy (VIP). Σήμερα πολλά κέντρα χρησιμοποιούν
την τεχνική αυτή, ενώ όπως είναι φυσικό, υπάρχουν και
παραλλαγές ή και διαφορετικές τεχνικές. Η επέμβαση δύναται να πραγματοποιηθεί με διαπεριτοναϊκή προσπέλαση
(προτιμάται από τους περισσότερους) ή εξωπεριτοναϊκή. Η
διατήρηση των αγγειονευρωδών δεματίων της στύσης (εφόσον ενδείκνυται) με τεχνική χωρίς τη χρήση διαθερμίας
Çathermal techniqueÈ, η καλύτερη παρασκευή - διατομή
του κυστικού αυχένα και η διατήρηση του σφιγκτήρα της
ουρήθρας που παίζει ρόλο στην εγκράτεια των ούρων, αποτελούν τα σημαντικά πλεονεκτήματα της ρομποτικής
προστατεκτομής (εικόνα 4).
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5.

6.

Εικ. 5. Μερική νεφρεκτομή - πριν από την εκτομή του όγκου.

Εικ. 6. Μετά την εκτομή.

Τα μεσοπρόθεσμα ογκολογικά αποτελέσματα της ΡΡΠ
είναι εξίσου καλά σε σχέση με την ανοικτή ΡΠ. Έπειτα από
δέκα χρόνια βελτιώσεων της τεχνικής, νεότερες σύγχρονες
σειρές αναφέρουν ότι η ΡΡΠ εμφανίζει χαμηλότερα ποσοστά θετικών χειρουργικών ορίων σε σχέση με την ανοικτή. Τα δεδομένα από κέντρα μεγάλων σειρών αναφέρουν
ποσοστά εγκράτειας από 84%-97% στο έτος και ποσοστά
διατήρησης της στύσης 70%-80% στο έτος (σε ασθενείς
με φυσιολογική σεξουαλική λειτουργία προεγχειρητικά και
αμφοτερόπλευρη διατήρηση των αγγειονευρωδών δεματίων), που συγκρίνονται ή ξεπερνούν αυτά των αντίστοιχων
ανοικτών σειρών. Ειδικότερα η ταχύτερη αποκατάσταση της
εγκράτειας και της στυτικής λειτουργίας (στο τρίμηνο) επιβεβαιώνεται σε συγκριτικές μελέτες μεταξύ ΡΡΠ και ΑΡΤ.
Η ΡΡΠ εμφανίζει μειωμένη διεγχειρητική απώλεια αίματος,
λιγότερες πιθανότητες μετάγγισης και αναστομωτικού στενώματος σε σχέση με την ΑΡΠ.
Σε μια απ᾽ τις μεγαλύτερες σειρές από Menon και συν. τα
μακροχρόνια ογκολογικά αποτελέσματα ήταν συγκρίσιμα
με αυτά της ΑΡΠ, ενώ η συνολική διατήρηση της εγκράτειας
ήταν 92% και της στυτικής λειτουργίας 89%. Επιπλοκές
εμφανίζονται στο 5% με το μεγαλύτερο ποσοστό βαθμού
Clavien I ή II.

κρότερη απώλεια αίματος, λιγότερες μεταγγίσεις, μικρότερο χρόνο νοσηλείας, ταχύτερη ανάρρωση. Τα ογκολογικά αποτελέσματα είναι εξίσου καλά με την ανοικτή χειρουργική.

Ρομποτική ριζική κυστεκτομή
Η Ανοικτή Ριζική Κυστεκτομή (ΑΡΚ) αποτελεί τη θεραπεία
εκλογής του τοπικά εντοπισμένου μυοδιηθητικού καρκινώματος από μεταβατικό επιθήλιο της ουροδόχου κύστης.
Η επέμβαση παραμένει τεχνικά πολύ απαιτητική, καθώς
ταυτόχρονα περιλαμβάνει εκτεταμένο ή τυπικό πυελικό
λεμφαδενικό καθαρισμό και εκτροπή ούρων ή ορθότοπη
αντικατάσταση με νεοκύστη από τμήμα εντέρου. Συνοδεύεται συχνά από σημαντική απώλεια αίματος διεγχειρητικά,
παρατεταμένη νοσηλεία (15-20 ημέρες), ενώ σε σύγχρονες
σειρές η θνητότητα αγγίζει το 1%-2% και η μετεγχειρητική
νοσηρότητα φτάνει το 25%.
Η ρομποτική ριζική κυστεκτομή (ΡΡΚ) συνδυάζει τα προτερήματα της τεχνικής ελάχιστης επεμβατικότητας, με μι-

Ρομποτική νεφρεκτομή - νεφροουρητηρεκτομή
Η συμβατική λαπαροσκοπική χειρουργική έχει εφαρμοστεί
με μεγάλη επιτυχία, εδώ και αρκετά χρόνια, στις καλοήθεις
και κακοήθεις χειρουργικές παθήσεις του νεφρού.
Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής νεφρεκτομής (ΡΝ) σε
σχέση με τη λαπαροσκοπική είναι η μείωση του χρόνου
της επέμβασης, η μεγαλύτερη ακρίβεια και σταθερότητα
στην απολίνωση των αγγείων της πύλης και η καλύτερη
εργονομία. Σε εξειδικευμένα κέντρα η ΡΝ έχει βρει μεγάλη
εφαρμογή στην απλή νεφρεκτομή ζώντα δότη για μεταμόσχευση νεφρού.
Τα πλεονεκτήματα της ΡΝ σε σχέση με την Ανοικτή Νεφρεκτομή (ΑΝ) είναι: μικρότερη απώλεια αίματος διεγχειρητικά, μικρότερο τραύμα, λιγότερος μετεγχειρητικός
πόνος, μικρότερος χρόνος νοσηλείας, ταχύτερη ανάρρωση.
Η Ανοικτή Μερική Νεφρεκτομή (ΑΜΝ) είναι πλέον η επέμβαση εκλογής για τους μικρούς όγκους του νεφρού. Η
Λαπαροσκοπική Μερική Νεφρεκτομή τεχνικά είναι από τις
δυσκολότερες επεμβάσεις. Η ρομποτική μερική νεφρεκτομή (ΡΜΝ), λόγω της καλύτερης εργονομίας, 3D εικόνας και
υψηλής τεχνολογίας εργαλεία, έρχεται να γεφυρώσει αυτό
το χάσμα με ασφάλεια. Τα πλεονεκτήματά της σε σχέση με
την ΑΜΝ είναι αυτά της τεχνικής ελάχιστης επεμβατικότητας (μικρότερη απώλεια αίματος διεγχειρητικά, μικρότερο
τραύμα, λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος, μικρότερος χρόνος νοσηλείας, ταχύτερη ανάρρωση) (εικόνα 5).
Η Ανοικτή Νεφροουρητηρεκτομή είναι η μέθοδος εκλογής για την αντιμετώπιση του ουροθηλιακού καρκινώματος
της αποχετευτικής μοίρας του ανώτερου ουροποιητικού. Η
ρομποτική νεφροουρητηρεκτομή (ΡΝΟ) αποτελεί ασφαλή
μέθοδο με όλα τα πλεονεκτήματα της τεχνικής ελάχιστης
επεμβατικότητας. Η ρομποτική υποβοήθηση δίνει πλεονέκτημα στη διαχείριση (εκτομή) του cuff της κύστεως πλησίον της κυστεουρητηρικής συμβολής, λόγω της ευκολότερης
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παρασκευής ιστών και τοποθέτησης ραφών.

Ρομποτική Πυελοπλαστική (ΡΠΥ), μετεμφύτευση
ουρητήρος και επινεφριδιεκτομή (ΡΕ)
Η ρομποτική πυελοπλαστική, η ρομποτική μετεμφύτευση
ουρητήρος, όπως και η ρομποτική επινεφριδιεκτομή είναι οι χαρακτηριστικές επεμβάσεις στην ουρολογία, όπου
η ρομποτική προσπέλαση έχει σαφή πλεονεκτήματα σε
σχέση με την ανοικτή. Και στις τρεις περιπτώσεις η επέμβαση δύναται να γίνει με ασφάλεια χωρίς το τραύμα της
ανοικτής προσπέλασης και με αποτελέσματα συγκρίσιμα
των ανοικτών τεχνικών. Μεγάλο πλεονέκτημα η κατά πολύ
μικρότερη νοσηρότητα. Η πυελοπλαστική, με τη βοήθεια
της ρομποτικής υποβοήθησης, εύκολα μπορεί να συνδυασθεί με αφαίρεση λίθων νεφρικής πυέλου (πυελολιθοτομή), χωρίς την ανάγκη ευμεγέθων τομών. Το ίδιο ισχύει
και στις μετεμφυτεύσεις ουρητήρος, που στους ενηλίκους
τις περισσότερες φορές τα αίτια είναι ιατρογενή, η αποκατάσταση γίνεται χωρίς προβλήματα με αντιπαλινδρομικές
ή μη τεχνικές.

Ρομποτική κολποανάρτηση - ρομποτική
ιεροκολποπηξία
Η γυναικεία ακράτεια από προσπάθεια αντιμετωπιζόταν με
την ανοικτή κολποανάρτηση κατά Burch, η οποία ήταν η
επέμβαση αναφοράς, με πολύ καλά μακροχρόνια αποτελέσματα. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει επικρατήσει η χρήση
διακολπικών ταινιών (transvaginal tapes) με μεγάλο πλεονέκτημα την πολύ μικρότερη νοσηρότητα, τον ελάχιστο χρόνο νοσηλείας, με συγκρίσιμα με την Burch μεσοπρόθεσμα
αποτελέσματα. Η ρομποτική κολποανάρτηση κατά Burch

κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος, ιδιαίτερα επί αποτυχίας των διακολπικών ταινιών. Η τεχνική είναι απλή με
άριστα αποτελέσματα, χωρίς την ανάγκη μεγάλης τομής και
χειρουργικού τραύματος.
Η πρόπτωση πυελικών οργάνων αντιμετωπίζεται επιτυχώς με την ιεροκολποπηξία (η ανοικτή μέθοδος αποτελεί
εδώ και χρόνια τη θεραπεία εκλογής), ενώ η χρήση πλεγμάτων που τοποθετούνται διακολπικά κερδίζει έδαφος, με
πολύ καλά αποτελέσματα. Τα μακροχρόνια αποτελέσματα
της ανοικτής ιεροκολποπηξίας φαίνεται ότι είναι καλύτερα
από αυτά της διακολπικής αποκατάστασης. Η ρομποτική
ιεροκολποπηξία με χρήση πλέγματος έρχεται να αντικαταστήσει την ανοικτή μέθοδο, με πολύ καλά αποτελέσματα
και με ελάχιστο τραύμα.

Ρομποτική απολίνωση έσω σπερματικής
(κιρσοκήλη)
Η τρισδιάστατη όραση, η μεγέθυνση και ο καλύτερος έλεγχος που προσφέρει το ρομποτικό σύστημα, έχουν οδηγήσει
στη ολοένα και συχνότερη χρήση του σε επεμβάσεις μικροχειρουργικής, σε περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας και
χρόνιου ορχικού άλγους. Επεμβάσεις όπως η απολίνωση
της έσω σπερματικής φλέβας για τη θεραπεία κιρσοκήλης
με διατήρηση του λεμφαγγειακού πλέγματος πραγματοποιούνται με πολύ καλά αποτελέσματα.

Ρομποτική απλή προστατεκτομή
Η ρομποτική απλή προστατεκτομή (αδενωματεκτομή) βρίσκει ολοένα και περισσότερο έδαφος, ειδικά σε πολύ μεγάλα προστατικά αδενώματα, και μπορεί να συνδυαστεί με
αφαίρεση εκκολπώματος ή και λίθων ουροδόχου κύστης.

Abstract
Panagiotou E. Robotic surgery in urology. Iatrika Analekta 2012; 3: 769-773
Urology has great strides in recent years, largely due to innovations offered by the development of medical technology
such as: fiber-optic flexible endoscopes, lasers, etc. A brilliant example is the application of robotic technology. The
robotic-assisted surgery is a laparoscopic surgery, but with much greater potential by using cut of the edge technology.
The applications of robotics in the genitourinary system are many, both in operations for neoplasmatic - cancerous
diseases such as prostate cancer (radical prostatectomy), bladder cancer(radical cystectomy), kidney tumor (radical
nephrectomy, partial nephrectomy), ureteral tumor (nephrooureterectomy), and non-neoplasmatic - benign diseases
such as PUJ syndrome (pyeloplasty) - kidney stones (pyelolithotomy) non-functional kidney - (simple nephrectomy),
adrenal adenoma (adrenalectomy), ureteral stenosis (ureter transplantation), varicocele, benign prostatic hypertrophy,
female urinary incontinence (colposuspention), pelvic organ prolapse (sacrocolpopexy).

772

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 16 | Έτος 2012

Ρομποτικές επεμβάσεις στην ουρολογία

Bιβλιογραφία
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Walsh PC, Donker PJ. Impotence following radical prostatectomy: insight into aetiology and prevention. J Urol 1982; 128: 492-497.
Altamar H, Herrell D. The current status of robot-assisted laparoscopic prostatectomy. Current Opinion in Urology. 2010; 20: 56-59.
Binder J, Kramer W. Robotically assisted laparoscopic radical prostatectomy. BJU Int 2001; 87: 408-410.
Abbou C, Hoznek A, Salomon L, et al. Remote laparoscopic radical prostatectomy carried out with a robot. Report of a case [in French].
Prog Urol 2000; 10: 520-523.
Menon M, Tewari A, Peabody J.O, et al. Vattikuti Institute prostatectomy, a technique of robotic radical prostatectomy for management
of localized carcinoma of the prostate: experience of over 1100 cases. Urol Clin North Am 2004; 31: 701-717.
Paurush Babbar, Ashok K Hemal. Robot-assisted urologic surgery in 2010 - Advancements and future outlook. Urol Ann. 2011; 3: 1-7.
Ficarra V, Novara G, Artibani W, et al. Retropubic, Laparoscopic, and Robot-Assisted Radical Prostatectomy: A Systematic Review and
Cumulative Analysis of Comparative Studies. European Urology 2009; 55: 1.003-1.250.
Tewari A, Srivastava A, Menon M, members of the VIP team. A prospective comparison of radical retropubic and robot-assisted
prostatectomy: experience in one institution. BJU Int 2003; 92: 205-210.
Coelho RF, Rocco B, Patel MB, et al. Retropubic, laparoscopic, and robot-assisted radical prostatectomy: A critical review of outcomes
reported by high-volume centers. J Endourol. 2010; 24: 2.003-2.015.
Wein, Kavoussi, Novic, et al. Management of Invasive and Metastatic Bladder Cancer. Campbell-Walsh Urology 9th ed vol 3: p
2.468-2.478.
Dasgupta P, Rimington P, Murphy D, et al. Robotic assisted radical cystectomy: short to medium-term oncologic and functional
outcomes. Int J Clin Pract 2008; 62: 1.709-1.714.
Rogers C, Laungani R, Krane LS, et al. Robotic Nephrectomy for the treatment of benigh and malignant disease. BJUI 2008; 102:
1.660-1.665.
Horgan S, Benedetti E, Moser F. Robotic assisted donor Nephrectomy for kidney transplantation. Am J Surg 2004; 188: 45S-51S.
Braga L, Pace K, DeMaria J, et al. Systematic Review and Meta-Analysis of Robotic-Assisted versus Conventional Laparoscopic Pyeloplasty
for Patients with Ureteropelvic Junction Obstruction: Effect on Operative Time, Length of Hospital Stay, Postoperative Complications,
and Success Rate. Eur Urol 2009; 56:848-858.
Nilsson CG, Kuuva N, Falconer C, et al. Long term results of the tension-free vaginal tape (TVT) procedure for the surgical treatment
of female stress urinary incontinence. Int urogynecol J Pelvic floor Dysfunct 2001; 12: S5-8.
Benson JT, Lucente V, McClellanE. Vaginal vs abdominal reconstructive surgery for the treatment of pelvic support defects: a prospective
randomized study with long-term outcome evaluation. Am J Obstet gynecol 1996; 175: 1.418-1.422.
Parekattil SJ, Brahmbhatt JV. Robotic approaches for male infertility and chronic orchialgia microsurgery. Curr Opin Urol. 2011; 21:
493-499.

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 16 | Έτος 2012

773

Συνθετικές ταινίες ελεύθερης τάσης για την αντιμετώπιση
της ακράτειας ούρων από προσπάθεια: ποια ταινία σε ποια ασθενή;

Συνθετικές ταινίες ελεύθερης τάσης για την αντιμετώπιση
της ακράτειας ούρων από προσπάθεια: ποια ταινία σε ποια ασθενή;
Αλέξανδρος Δέρπαπας
Μαιευτήρας- Γυναικολόγος, Ουρογυναικολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης του Imperial College London, Συνεργάτης ΜΗΤΕΡΑ
akderpapas@gmail.com

Άγγελος Λιάπης
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Συνεργάτης ΜΗΤΕΡΑ
liapisaggelos@gmail.com

Από το 1995, οπότε οι Ulmsten και Petros πρότειναν τη
χρήση της κολπικής ταινίας ελεύθερης τάσης για την αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων από προσπάθεια (stress
urinary incontinence), η χειρουργική αυτή τεχνική έχει
καταστεί η απόλυτη επιλογή των ειδικών ουρολόγων και
ουρογυναικολόγων. Οι διάφορες ταινίες ελεύθερης τάσης
αποτελούν πλέον το χρυσό κανόνα (gold standard) για
την αντιμετώπιση της γυναικείας ακράτειας ούρων από
προσπάθεια λόγω των υψηλών ποσοστών επιτυχίας, των
περιορισμένων επιπλοκών και της σχετικά εύκολης τεχνικής (πίνακας 1).
Η αποτελεσματικότητα των ταινιών ελεύθερης τάσης
έχει επιβεβαιωθεί σε τυφλά τυχαιοποιημένες μελέτες,
ενώ τα τελευταία χρόνια η έρευνα έχει εστιάσει στην
αναζήτηση κριτηρίων για την επιλογή της κατάλληλης
ταινίας (οπισθο-ηβικής, retropubic ή διά του θυροειδούς
τρήματος, transobturator) ανάλογα με τα χαρακτηριστικά
της κάθε ασθενούς (εικόνες 1, 2). Με την παρούσα ανασκόπηση επιχειρείται να παρουσιαστούν τα πρόσφατα
δεδομένα που αφορούν στην επιλογή της κατάλληλης τεΠίνακας 1
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χνικής για την τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσης ώστε
να διορθωθεί η γυναικεία ακράτεια, με βάση διάφορες
προεγχειρητικές παραμέτρους.

Προηγούμενες επεμβάσεις στο πυελικό έδαφος
Οι ασθενείς με ιστορικό προηγούμενης (ή προηγούμενων)
επέμβασης (ή επεμβάσεων) για την αποκατάσταση της
ακράτειας από προσπάθεια ή και πρόπτωσης πυελικών
οργάνων, αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα ασθενών, καθώς
προηγηθείσες επεμβάσεις στην ανατομική περιοχή του
πυελικού εδάφους έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
ουλώδους ιστού, την ανάπτυξη ινωδών στοιχείων που αλλάζουν την ανατομία, καθώς και την πιθανή απόφραξη της
αποχετευτικής οδού (outlet obstruction) ή, αντιθέτως, την
ανεπάρκεια του σφιγκτηριακού μηχανισμού της ουρήθρας
(sphincter deficiency). Σε γενικές γραμμές, επί ιατρογενούς απόφραξης του αυχένα της κύστης ή της ουρήθρας,
συνιστάται ουρηθρόλυση, ώστε να αποκατασταθεί εν
μέρει η κινητικότητα της ουρήθρας, γεγονός που οδηγεί
σε αυξημένα ποσοστά επιτυχίας έπειτα από τοποθέτηση

Μερικές από τις συνθετικές ταινίες ελεύθερης τάσης που κυκλοφορούν σήμερα
Όνομα

Τύπος

Κατασκευαστής

TVT

Retropubic Çbottom-topÈ

Ethicon

Advantage

Retropubic Çbottom-topÈ

Boston Scientific

SPARC

Retropubic Çtop-bottomÈ

AMS

Lynx

Retropubic Çtop-bottomÈ

Boston Scientific

Monarc

Transobturator Çoutside-inÈ

AMS

ObTryx

Transobturator Çoutside-inÈ

Boston Scientific

TVT-O

Transobturator Çinside-outÈ

Ethicon

Aris

Transobturator Çoutside-inÈ

Coloplast

MiniArc

Single Incision

AMS

TVT-Secur

Single Incision

Ethicon
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2.
Εικ. 2. Ταινία διά του θυροειδούς τρήματος.

1.
Εικ. 1. Οπισθοηβική ταινία.

οπισθοηβικών ή διαθυροειδικών ταινιών όπως έχουν καταδείξει προοπτικές μελέτες. Στις ασθενείς εκείνες που έχει
προηγηθεί τοποθέτηση οπισθοηβικής ταινίας ελεύθερης
τάσης (TVT) και παρουσιάζουν εμμένοντα συμπτώματα
ακράτειας από προσπάθεια, συνιστάται η εκ νέου τοποθέτηση οπισθοηβικής ταινίας, η αποτελεσματικότητα της
οποίας αγγίζει το 75%.
Γενικά, έχει πλέον αποσαφηνιστεί ότι η αποτελεσματικότητα των ταινιών ελεύθερης τάσης, ανεξαρτήτως οδού
προσπέλασης, είναι εξίσου υψηλή στην αντιμετώπιση της
πρωτοπαθούς ακράτειας από προσπάθεια, αλλά χαμηλότερη σε περιπτώσεις εμμένουσας ή υποτροπιάζουσας
ακράτειας.

Λειτουργική πίεση ουρήθρας
Η λειτουργία της ουρήθρας μπορεί να ελεγχθεί προεγχειρητικά με διάφορες μεθόδους, μεταξύ των οποίων κυριότερες είναι η ενδοκοιλιακή πίεση που οδηγεί σε ακράτεια
κατά τη διενέργεια χειρισμού Valsalva (Valsalva leak point
pressure, VLPP) και η προφιλομετρία ουρήθρας (urethra
pressure profilometry). Η διεθνής βιβλιογραφία μέχρι τώρα δεν παρέχει εμπεριστατωμένες οδηγίες για το ειδικό
βάρος των παραμέτρων αυτών στην πρόβλεψη επιτυχίας
των χειρουργικών επεμβάσεων για την ακράτεια από προσπάθεια. Παραδοσιακά τα προηγούμενα χρόνια είχε επικρατήσει η χρήση αυτόλογων μοσχευμάτων επί της ουρήθρας (autologous pubovaginal slings) σε περιπτώσεις εμμένουσας ακράτειας έπειτα από προηγηθείσα επέμβαση ή

σε ασθενείς με ενδογενή ανεπάρκεια του σφιγκτηριακού
μηχανισμού της ουρήθρας (intrinsic sphincter deficiency,
ISD) επιβεβαιωμένης με λειτουργικές δοκιμασίες. Για τις
περιπτώσεις με υπερκινητικότητα της ουρήθρας και φυσιολογική πίεση σύγκλισης η τεχνική εκλογής παλαιότερα
ήταν η ανάρτηση του αυχένα της κύστης με βελόνα.
Οι νεότερες μελέτες έχουν καταδείξει ότι η τοποθέτηση
οπισθοηβικής ταινίας ελεύθερης τάσης έχει εξίσου καλά
αποτελέσματα και σε γυναίκες με χαμηλή VLPP. Την αποτελεσματικότητα αυτή αμφισβητούν μερικοί ερευνητές και
μάλιστα επισημαίνουν την ακόμη χαμηλότερη αποτελεσματικότητα των ταινιών διά του θυροειδούς τρήματος στις
περιπτώσεις αυτές. Σε μία από τις μεγαλύτερες προοπτικές
μελέτες παγκοσμίως, η ομάδα ερευνητών του δικτύου αντιμετώπισης της ακράτειας ούρων (Urinary Incontinence
Treatment Network) παρουσίασε αποτελέσματα που μεταξύ άλλων δείχνουν την υπεροχή των οπισθοηβικών ταινιών (TVT) στις περιπτώσεις ακράτειας από προσπάθεια
και χαμηλής VLPP έναντι των ταινιών διά των θυροειδούς
τρήματος (TOT).
Συμπερασματικά, σε ασθενείς με ακράτεια ούρων από
προσπάθεια και χαμηλή VLPP προτιμάται η τοποθέτηση
ταινίας ελεύθερης τάσης με οπισθο-ηβική προσπέλαση, με
τη σημείωση ότι ο θεράπων ιατρός οφείλει να ενημερώσει
την ασθενή για το σχετικά υψηλότερο κίνδυνο διεγχειρητικών επιπλοκών και μετεγχειρητικών διαταραχών της
ούρησης (voiding dysfunction) σε σχέση με την τεχνική
προσπέλασης διά του θυροειδούς τρήματος.

Συνυπάρχουσα ασταθής κύστη
(detrusor overactivity)
Η διενέργεια ουροδυναμικού ελέγχου πριν από την το-
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ποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσης είναι πολύ σημαντική
στη διάγνωση της ασταθούς κύστης (detrusor overactivity),
ώστε να καθορίσει ποιες γυναίκες θα χρειαστούν θεραπεία με αντιμουσκαρινικά φάρμακα πριν ή και μετά την
τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσης. Παρά το γεγονός
ότι δεν έχει αποδειχθεί η ανωτερότητα κάποιας επέμβασης για την αντιμετώπιση της ακράτειας από προσπάθεια
σε περιπτώσεις ακράτειας μικτού τύπου, αναδρομικές
μελέτες σε αρκετά μεγάλες σειρές περιπτώσεων κατέδειξαν ότι ανεξαρτήτως μεθόδου, η χειρουργική αποκατάσταση της ακράτειας από προσπάθεια θα βελτιώσει τα
συμπτώματα υπερδραστήριας κύστης στο 50%-70% των
ασθενών. Σε ό,τι αφορά τους παράγοντες που μπορεί να
οδηγήσουν στην επιλογή κάποιου είδους ταινίας έναντι
κάποιας άλλης, πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι η χρήση
ταινιών διά του θυροειδούς τρήματος μειώνει τον κίνδυνο
εμμένουσας ασταθούς κύστης μετεγχειρητικά σε σχέση
με τις ταινίες που τοποθετούνται οπισθο-ηβικά (OR 0.54,
95% CI 0.38-0.75). Επιπρόσθετα, η μελέτη της επίπτωσης της χειρουργικής διόρθωσης της ακράτειας από προσπάθεια στην ανάπτυξη επίσχεσης ούρων μετεγχειρητικά
δεν έχει επιβεβαιώσει την υπεροχή κάποιας τεχνικής. Η
προεγχειρητικά διαπιστωμένη μικτού τύπου ακράτεια δεν
φαίνεται να συνδέεται σταθερά με κίνδυνο επίσχεσης ή
αυξημένου υπολειπόμενου όγκου ούρων μετεγχειρητικά.
Από την άλλη πλευρά, τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν
καταδείξει ότι η κολποανάρτηση Burch και η τοποθέτηση
ταινιών από διάφορα μοσχεύματα στην ουρήθρα ενέχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης συμπτωμάτων διαταραχών
της ούρησης ή και επίσχεσης μετεγχειρητικά απ᾽ ό,τι οι ταινίες ελεύθερης τάσης. Σε ό,τι αφορά την υπεροχή κάποιας
ταινίας ελεύθερης τάσης έναντι άλλων, παρά το γεγονός
ότι οι τυχαιοποιημένες μελέτες που παρουσιάστηκαν αφορούν σε σχετικά μικρό αριθμό περιπτώσεων, φαίνεται
πως οι ταινίες διά του θυροειδούς τρήματος είναι λιγότερο
αποφρακτικές από αυτές που τοποθετούνται οπισθοηβικά.

Άλλοι παράγοντες
Η κακή ποιότητα του κολπικού ιστού που οφείλεται σε
προηγηθείσα ακτινοβόληση της πυέλου, μη αναστρέψιμη
ατροφία λόγω εμμηνόπαυσης και συνυπάρχουσα παθολογία της ουρήθρας, όπως εκκόλπωμα ή συρίγγιο, μπορεί να
επηρεάσει την επιλογή της τεχνικής για τη διόρθωση της
ακράτειας από προσπάθεια. Υπάρχει δυστυχώς έλλειψη
αξιόπιστων μελετών για την ασφαλή χρήση των ταινιών
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ελεύθερης τάσης στις περιπτώσεις αυτές. Έτσι, με βάση
τις λιγοστές υπάρχουσες αναφορές από ειδικούς, φαίνεται
πως η χρήση ομολόγων βιολογικών υλικών ή περιουρηθρικών ενέσεων κολλαγόνου και άλλων συνθετικών μικροσφαιριδίων προτείνονται ως οι καταλληλότερες μέθοδοι
για τη χειρουργική αποκατάσταση της ακράτειας σ᾽ αυτές
τις επιπλεγμένες περιπτώσεις.
Η παχυσαρκία είναι ακόμη ένας παράγοντας που μπορεί
δυνητικά να επηρεάσει το αποτέλεσμα της χειρουργικής
αποκατάστασης της ακράτειας. Σειρά μελετών έχουν καταδείξει την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των ταινιών
ελεύθερης τάσης έναντι των υπόλοιπων μεθόδων. Πρέπει
πάντως να σημειωθεί πως η παχυσαρκία δεν έχει μελετηθεί ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για την
αποτελεσματικότητα των διαφόρων τεχνικών χειρουργικής
διόρθωσης της ακράτειας από προσπάθεια, γεγονός που
δυσχεραίνει την εξαγωγή συμπερασμάτων για την υπεροχή κάποιας μεθόδου έναντι άλλων.
Τέλος, η συχνή ένδειξη για παράλληλη χειρουργική
αποκατάσταση χαλάρωσης του πυελικού εδάφους αποτελεί ακόμη έναν καθοριστικό παράγοντα στην επιλογή
της κατάλληλης μεθόδου αποκατάστασης της ακράτειας.
Παρά το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των διαφόρων τεχνικών στις περιπτώσεις αυτές έχει
επιβεβαιωθεί, δεν υπάρχουν προς το παρόν τυχαιοποιημένες μελέτες που να καταδεικνύουν την υπεροχή κάποιας
συγκεκριμένης ταινίας ελεύθερης τάσης σε συνδυασμό με
συγκεκριμένες τεχνικές αποκατάστασης της πρόπτωσης
πυελικών οργάνων, γεγονός που καθιστά την προτίμηση
του χειρουργού ως το μόνο κριτήριο επιλογής στις περιπτώσεις αυτές.

Συμπέρασμα
Δεν υπάρχει μία και μοναδική μέθοδος χειρουργικής αποκατάστασης της ακράτειας από προσπάθεια, που να
αποτελεί καθολική μέθοδο εκλογής για όλες τις ασθενείς.
Η πολυπλοκότητα της παθοφυσιολογίας της ακράτειας ούρων από προσπάθεια, καθώς και η συχνά συνυπάρχουσα
άλλη παθολογία καθιστά αναγκαία τη διεξοδική προεγχειρητική εκτίμηση της ασθενούς και τον συνυπολογισμό
διαφόρων παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάσουν το
αποτέλεσμα της επιλεγείσας μεθόδου. Η τελική επιλογή
της μεθόδου θα γίνει από το θεράποντα ιατρό αφού οι
πιθανές διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές εξηγηθούν λεπτομερώς στην ασθενή.
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Abstract
Derpapas A, Liapis A. Synthetic tension-free mid-urethral slings for management of stress urinary
incontinence; which tape in which patient? Iatrika Analekta 2012; 3: 774-777
Several different sling procedures are currently available for the surgical treatment of stress urinary incontinence. Despite
the fact that they are widely in use, knowledge about their long-term efficacy, especially in the context of recurrent
incontinence and co-existing overactive bladder symptoms is limited. The aim of the present review is to provide an
update of the factors and variables that may influence the choice of the appropriate synthetic mid-urethral sling procedure,
so as to increase efficacy and minimise complications.
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Οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ του γεννητικού συστήματος και του ουροποιητικού είναι αφύσικη και ονομάζεται
συρίγγιο.
Οι επικοινωνίες αυτές μπορεί να είναι:
1. Μεταξύ κόλπου και κύστης (κυστεοκολπικά συρίγγια
60%-84%).
2. Μεταξύ κόλπου και ουρητήρα (ουρητηροκολπικά συρίγγια 8%-14%).
3. Μεταξύ μήτρας και κύστης (κυστεομητρικά συρίγγια
<1%).
4. Μεταξύ ουρήθρας και κόλπου (ουρηθροκολπικά συρίγγια 2%-12%).
Μερικές φορές στην ίδια ασθενή συνυπάρχουν περισσότερα του ενός συρίγγια, είτε ιδίου τύπου είτε διαφορετικού,
και αυτό πρέπει πάντοτε να είναι στη σκέψη του ειδικού.
Στον ανεπτυγμένο κόσμο τα ουρογεννητικά συρίγγια είναι κατά κανόνα ιατρογενή από χειρουργικές επεμβάσεις
στο ουρογεννητικό ή ακτινοθεραπεία, ενώ σπάνια μπορεί
να οφείλονται στον τοκετό ή σε επέκταση νεοπλασιών κυρίως από το γεννητικό. Σπανίως ξένα σώματα, όπως πεσσοί
ή ενδομητρικές συσκευές μπορούν να δημιουργήσουν ουρογεννητικά συρίγγια.
Στον αναπτυσσόμενο κόσμο, όπου πράγματι τα συρίγγια
είναι μεγάλο πρόβλημα, η κύρια αιτία είναι η δυσαναλογία
κατά τον τοκετό (εικόνα 1), η κακή διαχείριση παράτασης

της εξώθησης με την ισχαιμική νέκρωση της κύστης ή της
ουρήθρας από πίεση του εμβρύου στην ηβική σύμφυση και
λιγότερο η υστερεκτομή από κακή τεχνική.
Τα συρίγγια είναι από τις πλέον δυσάρεστες επιπλοκές,
με επιπτώσεις ψυχικές, κοινωνικές, οικονομικές, νομικές.
Η δημιουργία τους σχετίζεται με νέκρωση του κόλπου σε
συνδυασμό με μη αντιληπτό τραυματισμό της κύστης του
ουρητήρα ή της ουρήθρας κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης. Παράγοντες που συμβάλλουν στο να δημιουργηθεί
ένα συρίγγιο έπειτα από υστερεκτομή είναι η προηγηθείσα καισαρική τομή, η ενδομητρίωση, και η προηγηθείσα
ακτινοθεραπεία.
Το πλέον συνηθισμένο σύμπτωμα ενός ιατρογενούς συριγγίου είναι η συνεχής απώλεια ούρων από τον κόλπο έπειτα από μια γυναικολογική ή άλλη εγχείρηση στην πύελο.
Η επικοινωνία μπορεί να γίνει εμφανής αμέσως μετά την
επέμβαση ή συνήθως έπειτα από αρκετές μέρες ή εβδομάδες μετά την επέμβαση. Κατά την άμεση μετεγχειρητική
περίοδο συνήθως υπάρχουν ειλεός, υπερβολικός πόνος, αιματουρία ή πόνος στον νεφρό.
Η φυσική εξέταση με έλεγχο του κόλπου είναι η κύρια
εξέταση που βοηθά στον εντοπισμό του συριγγίου, τον έλεγχο για παρουσία φλεγμονής και κυρίως τον έλεγχο του
σημείου και της χωρητικότητας του κόλπου, που θα επιτρέψει την εκτίμηση για την οδό προσπέλασης για χειρουργική
αποκατάσταση.

Κυστεοκολπικό συρίγγιο

1.
Εικ. 1. Μηχανισμός δημιουργίας μαιευτικών συριγγίων.
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Στην επικοινωνία αυτή υπάρχει επικοινωνία της ουροδόχου
κύστης και του κόλπου. Το κυστεοκολπικό συρίγγιο είναι αποτέλεσμα χειρουργικών και μαιευτικών επιπλοκών, ξένων
σωμάτων, καθετήρων, φλεγμονών όπως η σχιστοστομίαση
ή η φυματίωση. Σε ασθενείς με καρκίνους (τραχήλου μήτρας, ορθού, κόλπου) το συρίγγιο μπορεί να είναι επιπλοκή της νόσου ή να συμβεί έπειτα από ακτινοθεραπευτική
αγωγή.
Στον αναπτυσσόμενο κόσμο η συνήθης αιτία είναι η
παράταση της εξώθησης του τοκετού με ενσφήνωση του
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2.

Εικ. 2. Κυστεοσκοπική εικόνα
κυστεοκολπικού συριγγίου.

εμβρύου στην έξοδο λόγω δυσαναλογίας. Τα συρίγγια στην
περίπτωση αυτή είναι συνήθως μεγάλα και συνοδεύονται
από εκτεταμένη βλάβη και νέκρωση της κύστης. Στον ανεπτυγμένο κόσμο η συνήθης αιτία είναι οι γυναικολογικές
επεμβάσεις και ειδικότερα η υστερεκτομή σε ποσοστό
0,1%-0,2%. Το συνηθισμένο σύμπτωμα είναι η συνεχής
απώλεια ούρων από τον κόλπο.
Το ιστορικό, η κλινική εξέταση με διάταση της κύστης
με διάλυμα κυανού του μεθυλενίου και η τοποθέτηση τολυπίων στον κόλπο είναι από τις πλέον ακριβείς και απλές
διαγνωστικές διαδικασίες. Εν συνεχεία επισκοπούνται τα
τολύπια που έχουν τοποθετηθεί στον κόλπο αν έχουν βαφεί
ή με κολποδιαστολέα ελέγχεται ο κόλπος και εντοπίζεται το
σημείο διαφυγής. Μερικές φορές η παραπάνω τεχνική μπορεί να συνδυαστεί με χορήγηση χρωστικής από το στόμα.
Με αυτόν τον απλό τρόπο μπορεί να διαφοροδιαγνωστεί κλινικά το κυστεοκολπικό από το ουρητηροκολπικό
συρίγγιο.
Η ανιούσα κυστεογραφία σε πλάγια λήψη, με ή χωρίς
ούρηση, μπορεί να απεικονίσει την επικοινωνία.
Η κυστεοσκόπηση θα προσδιορίσει την ακριβή ανατομική θέση του συριγγίου εντός της κύστης και τη σχέση του
με τα ουρητηρικά στόμια. Η ενδοφλέβια πυελογραφία θα
μας επιβεβαιώσει την εμπλοκή ή μη των ουρητήρων στην
επικοινωνία.

και λίθοι μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε αυτό το είδος
του συριγγίου.
Η ενδοφλέβια πυελογραφία είναι η βασική απεικονιστική εξέταση. Αυτή μπορεί να δείξει έξοδο σκιαγραφικού
από τον ουρητήρα, σκιαγραφικό στον κόλπο, υδρονέφρωση ή υδροουρητήρα, με ή χωρίς έξοδο σκιαγραφικού στον
κόλπο. Το συρίγγιο δεν είναι πάντοτε ορατό.
Σε περίπτωση που η πυελογραφία δεν καταφέρει να αναδείξει την επικοινωνία, η διαγνωστική εξέταση είναι η
ανιούσα πυελογραφία.

Κυστεομητρικό συρίγγιο
Κυστεομητρικό συρίγγιο είναι η επικοινωνία μεταξύ μήτρας
και κύστης. Είναι σχετικά λιγότερο συνηθισμένο συρίγγιο.
Αντιπροσωπεύει το 1%-4% των ουρογεννητικών συριγγίων.
Είναι αποτέλεσμα μαιευτικών επιπλοκών και συνήθως καισαρικής τομής, χρήση εμβρυουλκών-λαβίδων, απόξεσης
του ενδομητρίου για αφαίρεση πλακούντα. Επίσης επιπλοκές σε χειρουργικές επεμβάσεις ή διάβρωση-διάτρηση
ενδομητρικών συσκευών και τραυματισμοί μπορεί να οδηγήσουν σε κυστεομητρικά συρίγγια.
Το συνηθισμένο σύμπτωμα είναι η απώλεια ούρων από
τον κόλπο συνεχώς ή συχνά διαλειπόντως. Συχνό σύμπτωμα είναι η αιματουρία κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσης.
Η διάγνωση στηρίζεται στο ιστορικό, στην κλινική εξέταση με χρήση κυανού του μεθυλενίου και στην παρατήρηση από τον κόλπο για να εντοπιστεί το σημείο απ᾽ όπου
έρχεται, που στην περίπτωση αυτή θα είναι ο τράχηλος
της μήτρας.
Η ανιούσα κυστεογραφία σε πλάγιες λήψεις θα δείξει
την έξοδο σκιαγραφικού στην κοιλότητα της μήτρας (εικόνα
2). Την ίδια αξιοπιστία έχει και η υστεροσαλπιγγογραφία.

Ουρητηροκολπικά συρίγγια
Είναι η επικοινωνία ανάμεσα στον ουρητήρα και τον κόλπο.
Χαρακτηριστικό τους είναι ότι, όταν είναι ετερόπλευρα (ως
συνήθως), η ασθενής έχει συνεχή απώλεια ούρων από τον
κόλπο ενώ ταυτόχρονα έχει και κανονική ούρηση από την
ουρήθρα. Μπορεί επίσης να συνυπάρχουν κοιλιακός πόνος,
κωλικός του σύστοιχου νεφρού, πυρετός και παραλυτικός
ειλεός.
Εγχειρήσεις στην πύελο και μαιευτικές επιπλοκές είναι
οι συνήθεις αιτίες. Ακτινοθεραπεία στην πύελο, φλεγμονές

3.
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4.
Εικ. 4. Ουρηθροκολπικό συρίγγιο. a: Ταινία ελεύθερης τάσης. b:
Ουρηθροκολπικό συρίγγιο με κοκκίωμα

Ουρηθροκολπικό συρίγγιο
Είναι η επικοινωνία ανάμεσα στην ουρήθρα και τον κόλπο.
Είναι αποτέλεσμα μετεγχειρητικών επιπλοκών, μαιευτικών
επιπλοκών, τραυματισμών στην πύελο, νεοπλασμάτων και
ακτινοθεραπείας. Σπάνια μπορεί να συμβεί έπειτα από
παρατεταμένη χρήση καθετήρων με πίεση που οδηγεί σε
νέκρωση. Τα τελευταία χρόνια προστέθηκε στις αιτίες η
χρήση ταινιών ελεύθερης τάσης για την αντιμετώπιση της
ακράτειας προσπάθειας (εικόνα 4).
Η εκδήλωση συμπτωμάτων εξαρτάται από τη θέση του
στην ουρήθρα (πριν ή μετά τον έξω σφιγκτήρα), καθώς
και από την ακεραιότητα ή μη του αυχένα της κύστης. Σε
περίπτωση ανεπάρκειας του αυχένα, συρίγγιο πριν από τον
έξω σφιγκτήρα σημαίνει συνεχή απώλεια ούρων από τον
κόλπο, ενώ περιφερικά του έξω σφιγκτήρα η επικοινωνία
δεν γίνεται συνήθως αντιληπτή, καθόσον η γυναίκα αισθάνεται απλά -ανώμαλη ροή στην ούρηση με στροβιλισμό.
Η διάγνωση γίνεται με παρατήρηση χρησιμοποιώντας
τον οπίσθιο κολποδιαστολέα ή με κυστεογραφία ούρησης
και ουρηθροσκόπηση. Ο ουροδυναμικός έλεγχος στα συρίγγια αυτά έχει ιδιαίτερη σημασία.

Αντιμετώπιση
Κυστεοκολπικά συρίγγια
Δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή για τη σύγκλιση των
συριγγίων. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις η πολύ έγκαιρη
(τις πρώτες μετεγχειρητικές μέρες) διάγνωσή τους μπορεί
να οδηγήσει στη σύγκλισή τους με συντηρητικό τρόπο, δηλαδή με παραμονή του καθετήρα για αρκετό διάστημα. Αν
αυτό συνδυαστεί με ηλεκτροπηξία του βλεννογόνου της
κύστης γύρω από το συρίγγιο, καθώς και του ιδίου του
συριγγίου, δίνει καλύτερα αποτελέσματα (χαμηλά, όμως),
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ιδιαίτερα αν το συρίγγιο είναι μικρό και με την τοποθέτηση
του καθετήρα η ασθενής παύει να βρέχεται.
Η φαρμακευτική αγωγή έχει νόημα για να καταστείλει
τυχόν φλεγμονή ή να βοηθήσει στην ανάπλαση του κολπικού επιθηλίου με οιστρογόνα σε μετεμηνοπαυσιακές
γυναίκες.
Συρίγγια που ανευρίσκονται 3-7 μέρες μετεγχειρητικά,
πρέπει να χειρουργούνται αμέσως. Μετά τη 10η μετεγχειρητική μέρα θα πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά η ασθενής
για παρουσία φλεγμονής.
Παραδοσιακά η αποκατάσταση γίνεται 2-4 μήνες μετά
την πρώτη επέμβαση για να ηρεμήσει η περιοχή και να
υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό το διάστημα είναι μεγάλο για τις ασθενείς αυτές, για τις οποίες η ψυχική
επιβάρυνση από την κατάσταση αυτή είναι πολύ μεγάλη.
Έχουν γίνει προσπάθειες με εξίσου καλά αποτελέσματα
για χειρουργική αποκατάσταση νωρίτερα και από 2 μήνες.
O Blaivas προτείνει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος καθυστέρησης της αποκατάστασης αν δεν υπάρχουν στοιχεία
φλεγμονής.
Οι βασικές αρχές χειρουργικής αποκατάστασης είναι οι
εξής:
Αφαίρεση του ουλώδους ιστού του συριγγίου.
Καλός διαχωρισμός κόλπου - κύστης.
Νεαροποίηση των ορίων του συριγγίου.
Στεγανή σύγκλιση χωρίς τάση και χωρίς διασταύρωση
των συγκλίσεων κύστης - κόλπου.
Σε δύσκολα συρίγγια χρειάζεται να παρεμβληθεί άλλος
ιστός (περιτόναιο, επίπλουν, λίπος, martius flap κ.λπ.) για
καλύτερες πιθανότητες σύγκλισης.
Ιστορικά η οδός χειρουργικής αποκατάστασης καθοριζόταν από τη θέση του συριγγίου. Συρίγγια πίσω από το τρίγωνο αντιμετωπίζονταν διακοιλιακά, ενώ συρίγγια κάτω από
τη μεσοουρητηρική πτυχή αντιμετωπίζονταν διακολπικά.
Η διακολπική τεχνική, όταν είναι εφικτή, είναι η καλύτερη για την ασθενή. Συχνά, για συρίγγια που κρίνεται πριν
από την αναισθησία ότι δεν μπορούν να γίνουν διακολπικά,
με τη χαλάρωση της αναισθησίας η εκτίμηση αλλάζει. Για
το λόγο αυτό η απόφαση για την προσπέλαση πρέπει να
λαμβάνεται στο χειρουργικό τραπέζι, με την ασθενή (ήδη ενημερωμένη) υπό αναισθησία. Η ελάχιστη ταλαιπωρία των
ασθενών με την τεχνική αυτή την κάνει πρώτης επιλογής
και τυχόν αποτυχία δεν αποκλείει επόμενη προσπάθεια
διακολπικά.
Σε εκτεταμένα συρίγγια, ειδικά έπειτα από ακτινοθερα-
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πεία, μπορεί να γίνει χρήση συνδυασμένης διακολπικής και
διακοιλιακής προσπέλασης.
Ουρητηροκολπικά συρίγγια
Τα ουρητηροκολπικά συρίγγια μερικές φορές μπορούν
να αντιμετωπιστούν με επιτυχία ενδοσκοπικά, με την τοποθέτηση ουρητηρικού stent, και αξίζει τον κόπο να είναι
η πρώτη επιλογή. Αυτό θεωρείται επιτυχές αν συνοδευτεί
από διακοπή της διαρροής. Σε περίπτωση επιμονής της διαφυγής ή αδυναμία τοποθέτησης, η ανοικτή χειρουργική
αποκατάσταση είναι αναγκαία και κατά κανόνα χρειάζεται
μετεμφύτευση του ουρητήρα.
Κυστεομητρικά συρίγγια
Η αντιμετώπιση μπορεί να είναι συντηρητική, φαρμακευτική ή χειρουργική. Η συντηρητική αγωγή για μικρά
συρίγγια περιλαμβάνει καθετηριασμό και αντιβιοτικά για
3 εβδομάδες. Άλλοι συγγραφείς προτείνουν χρήση αναλόγων LHRH για 6 μήνες. Μερικοί συγγραφείς προτείνουν
ηλεκτροπηξία του συριγγίου. Αυτόματη σύγκλιση παρατηρείται στο 5% των περιπτώσεων.
Η χειρουργική θεραπεία είναι αναγκαία στις περισσότερες περιπτώσεις. Η υστερεκτομή δεν είναι απαραίτητη. Η
προσπέλαση είναι διακυστική, διαπεριτοναϊκή ή λαπαροσκοπική. Στην επέμβαση χρειάζεται εκτομή του συριγγίου
και ξεχωριστή σύγκλιση μήτρας - κύστης με τοποθέτηση
περιτοναίου ή επιπλόου μεταξύ τους.
Ουρηθροκολπικά συρίγγια
Η αντιμετώπιση εδώ είναι χειρουργική. Προβλήματα
που μπορεί να υπάρξουν, ιδιαίτερα με αυτά της μεσότητας
της ουρήθρας, είναι η μετεγχειρητική ανάπτυξη ακράτειας
προσπάθειας (περίπου στο 50%), πλήρους ακράτειας σε
μεγάλα συρίγγια ή στενώσεων. Σε κάθε περίπτωση έχει
ιδιαίτερη σημασία τυχόν συνυπάρχουσα παθολογία, όπως

ακράτεια προσπάθειας ή υπερδραστηριότητα του εξωστήρα. Κι αυτό γιατί στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να ληφθεί
υπόψη η παθολογία αυτή στην αντιμετώπιση και να συζητηθεί με την ασθενή .
Αρκετοί παράγοντες παραμένουν συζητήσιμοι αναφορικά με την αντιμετώπιση των συριγγίων.
Ο χρόνος της αποκατάστασης (νωρίτερα ή παραδοσιακά
έπειτα από 3-4 μήνες).
Η χειρουργική προσπέλαση (διακολπικά, διακοιλιακά,
λαπαροσκοπικά).
Η αφαίρεση του συριγγώδους πόρου ή η διατήρησή του.
Η χρήση τoπικών ιστών, π.χ. Martius flap, περιτοναίου,
επιπλόου.
Η μετεγχειρητική φροντίδα στις ασθενείς είναι πολύ
σημαντική. Υπερδιάταση της κύστης λόγω απόφραξης του
καθετήρα στην πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο μπορεί
να έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Γι᾽ αυτό καλό είναι
η ασθενής να πηγαίνει στο σπίτι με ουρηθρικό και υπερηβικό καθετήρα. Η αφαίρεση του καθετήρα γίνεται τη
15η μετεγχειρητική μέρα, αφού προηγηθεί ακτινολογικός
έλεγχος.
Τα συρίγγια είναι πολύ άσχημες επιπλοκές. Η ασθενής
που βιώνει το πρόβλημα και ιδίως την ταλαιπωρία της αναμονής για την αποκατάσταση, είναι σε κατάσταση κατάθλιψης, απομόνωσης και απελπισίας.
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η πρώτη επέμβαση για αποκατάσταση του συριγγίου έχει τις καλύτερες πιθανότητες να
είναι επιτυχής. Για το λόγο αυτό ο χειρουργός που θα την
αποκαταστήσει πρέπει να έχει πείρα στην αντιμετώπισή
του, να διαγνώσει και να αξιολογήσει σωστά την κατάσταση
των ιστών και τη θέση του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τις
πιθανότητες αποτυχίας.

n
n
n
n

Abstract
Dagas N. Urogenital fistulas in females. Iatrika Analekta 2012; 3: 778-782
Common urogenital fistulas can present as vesicovaginal, ureterovaginal, uterovaginal or urethrovaginal fistulas. They
usually occur as sequel after pelvic surgery, obstetric complications following childbirth and gynecologic procedures.
In patients with underlying neoplasm, fistulas may occur from primary or recurrent tumors and as a consequence of
pelvic irradiation. Infectious process and trauma can also cause urogenital fistulas. Clinical presentation depends on
the location and type of fistula. Physical examination Radiographic imaging and cystoscopy can give diagnosis and
demonstrate associated complications of fistulas. Being familiar with clinical signs and symptoms as well as choosing
the appropriate imaging modality and technique are important. This article reviews common types of urogenital fistulas
correlated with their cause, clinical presentation and imaging modalities for diagnosis and the appropriate treatment .
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Η ουρητηρική καταβολή αναπτύσσεται πολύ πριν αρχίσουν να διαφοροποιούνται τα μετανεφρικά σωληνάρια
και εμφανίζεται σαν σωληνοειδές εκκόλπωμα στο ουραίο άκρο του μεσονεφρικού πόρου (πόρου του Wolf)
κοντά στην εκβολή του στην αμάρα. Καθώς η ουρητηρική καταβολή επιμηκύνεται, διεισδύει στο μετανεφρικό
βλάστημα, το οποίο σαν αγκύλη περιβάλλει το τελικό
διευρυνόμενο τυφλό τμήμα της ουρητηρικής καταβολής.
Το τμήμα αυτό σχηματίζει την πύελο.

Καρκίνος της αποχετευτικής μοίρας
Η επίπτωση του καρκίνου της αποχετευτικής μοίρας εκ
μεταβατικού επιθηλίου του ουροποιητικού (κάλυκες - πύελος - ουρητήρας - ουροδόχος κύστη) είναι μόνο το 5%10%. Οι όγκοι της πυέλου έχουν διπλάσια συχνότητα σε
σχέση με τον ουρητήρα. Πάνω από το 95% των καρκίνων
προέρχεται από το ουροθήλιο, δηλαδή μεταβατικό επιθήλιο. Το υπόλοιπο 5% του συνόλου των καρκίνων της
αποχετευτικής μοίρας είναι αδενοκαρκίνωμα και καρκίνος από πλακώδες επιθήλιο.
Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου όγκοι χαμηλής κακοηθείας (low grade) στο ανώτερο ουροποιητικό.
Θεραπεία εκλογής σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία, και υγιή ετερόπλευρο νεφρό, είναι πάντα
χειρουργική: ριζική νεφροουρητηρεκτομή με εκτομή της
ενδοκυστικής μοίρας του ουρητήρα.
Τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι:
Α) Ανοικτή ριζική νεφροουρητηρεκτομή.
Με οπισθοπεριτοναϊκή προσπέλαση:
Με μια οσφυϊκή τομή και διουρηθρική εκτομή της
ενδοκυστικής μοίρας του ουρητήρα.
Με δυο τομές, πλάγια οσφυϊκή και χαμηλή κοιλιακή
τομή κατά Gibson, για την εκτομή της ενδοκυστικής
μοίρας του ουρητήρα.
Με διαπεριτοναϊκή προσπέλαση:
Με μια μέση τομή.
Β) Λαπαροσκοπική ή ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική ριζική νεφροουρητηρεκτομή.

n Με μία χαμηλή πλάγια κοιλιακή τομή για την αφαίρε-

ση του παρασκευάσματος και ταυτόχρονη εκτομή της
τελικής μοίρας του ουρητήρα.
Η εκτομή της τελικής μοίρας του ουρητήρα μπορεί να
γίνει στην αρχή της επέμβασης διουρηθρικά.
Γ) Υποβοηθούμενη με το χέρι λαπαροσκοπική ριζική
νεφροουρητηρεκτομή.
Λεμφαδενεκτομή συνιστάται στις περιπτώσεις του διηθητικού καρκίνου, και επιτρέπει την ιδανική σταδιοποίηση
του καρκίνου.
Η ανοικτή χειρουργική προσφέρει επαρκή ογκολογικό
έλεγχο. Σχετίζεται, όμως, με ύπαρξη σημαντικού πόνου
και παρατεταμένη ανάρρωση. Η λαπαροσκοπική χειρουργική οδηγεί σε ταχύτερη ανάρρωση, απαιτεί όμως μεγαλύτερο χειρουργικό χρόνο και σημαντική λαπαροσκοπική
χειρουργική εμπειρία του χειρουργού.
Επί του μεταστατικού καρκίνου (Μ+) η χειρουργική

n 

n 
n 

n

1.
Εικ. 1. Πιθανές ανωμαλίες του ουρητήρα.
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επέμβαση καθίσταται παρηγορητική.
Συντηρητική αντιμετώπιση επιλέγεται: α) στις σπάνιες
περιπτώσεις όπου ο καρκίνος είναι χαμηλού κίνδυνου,
β) σε μικρό όγκο <1 εκ., γ) όταν υπάρχει μονόνεφρος
λειτουργικός ή επίκτητος, δ) σε παθολογικά αίτια που
δεν επιτρέπουν τη χειρουργική επέμβαση, ε) σε μικρό
προσδόκιμο επιβίωσης ή σε υψηλό χειρουργικό κίνδυνο
επί υπάρξεως άλλων σοβαρών παθολογικών παθήσεων.
Στη χειρουργική αντιμετώπιση οι τεχνικές που ακολουθούνται είναι:
1. Ε κτομή τμήματος του ουρητήρα με τελικοτελική αναστόμωση. Η προσπέλαση είναι ανοικτή ή
λαπαροσκοπική.
2. Ουρητηροσκόπηση, κατά προτίμηση με εύκαμπτο
ουρητηροσκόπιο, με χρήση laser για την εκτομή του
όγκου ή την καυτηρίαση στην υποτροπή του όγκου.
Εγχύσεις BCG ή Mitomycin - C μετά το χειρουργείο δεν
έχουν επιβεβαιωμένα αποτελέσματα.

Οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση ή νόσος του Οrmond
Συνήθως είναι άγνωστης αιτιολογίας φλεγμονώδης διεργασία στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο που οδηγεί σε
στραγγαλισμό και απόφραξη του ενός ή και των δύο
ουρητήρων και μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε οξεία
νεφρική ανεπάρκεια (Ιδιοπαθής ΟΠΙ). Πιο σπάνια η οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση μπορεί να οφείλεται και σε άλλες
αιτίες, εκ των οποίων σοβαρότερη είναι η κακοήθης νόσος του οπίσθιου περιτοναίου (π.χ. λέμφωμα, σάρκωμα
κ.ο.κ.). Η μακροπρόθεσμη έκβαση είναι σχετικά καλή αν
η νόσος διαπιστωθεί έγκαιρα πριν εγκατασταθούν μόνιμες αποφρακτικές αλλοιώσεις.
Οι θάνατοι οφείλονται συνήθως σε νεφρική ανεπάρκεια. Η πάθηση είναι σχετικά σπάνια. Η συχνότητά της
κυμαίνεται από 1 σε 200.000-500.000 και είναι συχνότερη στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες 2-3:1. Η
επίπτωση είναι μεγαλύτερη στην ηλικία των 40-60 ετών.
Η χειρουργική θεραπεία συνήθως προτείνεται στις περιπτώσεις χωρίς απόκριση στη φαρμακευτική θεραπεία ή
σε προχωρημένη νόσο.
Η λογική της εγχείρησης είναι η ουρητηρόλυση και η
μετατόπιση του ουρητήρα στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Η
προσπέλαση τροποποιείται ανάλογα με την εκτίμηση του
ύψους της βλάβης, της έκτασής της ή της επέκτασης της
βλάβης στα αγγεία ή άλλα όργανα, καθώς και αν η βλάβη
είναι μονόπλευρη ή ετερόπλευρη. Οι ανατομικές ιδιαιτε-
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ρότητες της αιμάτωσης του ουρητήρα και οι αλλοιώσεις
του τοιχώματος του λόγω της νόσου ή τυχόν συμμετοχή
των μεγάλων αγγείων στο χειρουργικό πεδίο, έχουν ως
αποτέλεσμα τον μεγάλο βαθμό της δυσκολίας του χειρισμού κατά τη διάρκεια της εγχείρησης. Η χειρουργική
επέμβαση έχει συνήθως μεγάλη επιτυχία.

Ανωμαλίες του ουρητήρα (εικόνα 1)
Συνήθως διαγιγνώσκονται σε εμβρυϊκό στάδιο ή στην
πρώτη παιδική ηλικία. Οι εξελίξεις των απεικονιστικών
μεθόδων και του προγεννητικού ελέγχου οδήγησαν στην
έγκυρη διάγνωση και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση.
Η συμπτωματολογία, ο βαθμός της ανωμαλίας, η εξέλιξη στο χρόνο και η επίπτωση στην λειτουργία του
ουροποιητικού συστήματος, καθώς και η ανάπτυξη του
παιδιού, είναι τα κριτήρια για τη χειρουργική θεραπεία.
Δισχιδής νεφρική πύελος
Δε θεωρείται ανωμαλία, αλλά μια παραλλαγή της φυσιολογικής μορφολογίας του πυελοκαλυκικού συστήματος,
δεδομένου ότι δε συνοδεύεται από αυξημένη νοσηρότητα. Υπάρχει σε 10% του γενικού πληθυσμού. Πολύ σπάνια
συναντάται τρισχιδής ή τετρασχιδής πύελος.
Ατελής διπλασιασμός του ουρητήρα (δισχιδής
ουρητήρας)
Ο διπλασιασμός του ουρητήρα είναι είτε πλήρης είτε ατελής. Είναι η συχνότερη ανωμαλία του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος. Στις νεκροτομικές μελέτες συναντάται περίπου σε 1%. Σε ασθενείς με συμπτωματολογία από
το ανώτερο ουροποιητικό σύστημα, η συχνότητα φθάνει
έως 4%. Στις γυναίκες παρατηρείται συχνότερα και υπάρ-

2.
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χει οικογενειακή προδιάθεση. Η χειρουργική θεραπεία
κρίνεται απαραίτητη όταν υπάρχει κλινική συμπτωματολογία. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι:
Μετατροπή του δισχιδούς ουρητήρα σε δισχιδή πύελο: Η συνήθης περίοδος της διάγνωσης είναι κατά την
παιδική ηλικία. Επιλέγεται ανοικτή οπισθοπεριτοναϊκή
προσπέλαση λόγω του μικρού μεγέθους του ασθενούς,
με τις μικρές ανατομικές σχέσεις.
Σ ε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να συνυπάρχει και
η στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνει πρώτα η αποκατάσταση
της πυελοουρητηρικής συμβολής και, επί ατροφικού άνω ημιμορίου λόγω του δισχιδούς ουρητήρα,
ημινεφρεκτομή.

n 

n 

Πλήρης διπλασιασμός του ουρητήρα
Ανωμαλία στην οποία συνυπάρχουν δυο ουρητήρες μέχρι
την εκβολή τους στην ουροδόχο κύστη. Βάσει της εμβρυολογίας ο ουρητήρας του άνω τμήματος του νεφρού πάντα
εκβάλλει έκτοπα, στην ουροδόχο κύστη, και κάτωθεν του
άλλου ουρητήρα. Έχει προδιάθεση για αποφρακτική παθολογία. Αντίθετα, ο ουρητήρας του κάτω ημιμορίου έχει
την προδιάθεση για κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση.
Χειρουργική αποκατάσταση της ανωμαλίας αποφασίζεται επί συμπτωμάτων, ενώ ταυτόχρονα συνεκτιμάται η βαθμός της παλινδρόμησης και η μεταβολή της
(επιδείνωση).
Χειρουργική επέμβαση επί το πλείστον γίνεται σε παιδική ηλικία. Πραγματοποιείται η μετεμφύτευση και των δύο
ουρητήρων. Λόγω του ότι έχουν κοινό αγγειακό έλυτρο, η
προσπάθεια διαχωρισμού των δύο ουρητήρων δεν είναι
πρακτικά εφικτή. Σε περίπτωση ενός μη λειτουργικού η-

μιμορίου του νεφρού, εκτελείται μερική νεφρεκτομή. Η
εκτομή του σύστοιχου ουρητήρα δεν είναι αναγκαίο να
φθάνει έως την ουρητηροκυστική συμβολή. Η παραμονή μικρού κολοβώματος δεν αυξάνει τη μετεγχειρητική
νοσηρότητα.
Η επιλογή της προσπέλασης, εάν θα είναι ανοικτή ή
λαπαροσκοπική, περιορίζεται από τη σωματική ανάπτυξη
του ασθενή.

Έκτοπη εκβολή του ουρητήρα
Η εκβολή είναι εκτός της ουροδόχου κύστης. Στα κορίτσια
η εκβολή του έκτοπου ουρητήρα είναι: στην ουρήθρα
37%, στην είσοδο του κολεού 38%, στον κόλπο 27%,
σε διάφορα αλλά σημεία 3% (εικόνα 2). Χαρακτηριστικό
σύμπτωμα για τα κορίτσια είναι η ακράτεια των ούρων
που εμφανίζεται στη νηπιακή ή σχολική ηλικία και με
το οποίο μπορεί να τεθεί η διάγνωση. Σύμφωνα με την
εμβρυολογική ανάπτυξη, στα αγόρια η ανωμαλία αυτή δε
συνοδεύεται από ακράτεια, διότι ο έκτοπος ουρητήρας
εκβάλει σε περιοχές εντός του σφιγκτηριακού ελέγχου.
Η έλλειψη της ακράτειας στα αγόρια καθυστερεί τη διάγνωση, και αναγνωρίζεται πολύ αργότερα συσχετιζόμενη
με συμπτώματα από το γεννητικό σύστημα.
Η προσπέλαση σε μονήρη ουρητήρα είναι εξωκυστική.
Σε μονήρη έκτοπο ουρητήρα εκτελείται η μεταφύτευση
του ουρητήρα. Επί διπλού ουρητήρα συχνά υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης μερικής νεφρεκτομής στο μη λειτουργικό
ημιμόριο με υφολική εκτομή του ουρητήρα. Λόγω της
ηλικίας του ασθενούς η λαπαροσκοπική τεχνική είναι περιορισμένη. Οι ενδείξεις για το χειρουργείο τροποποιούνται σημαντικά εφόσον συνυπάρχει άλλη ανωμαλία, ενώ
συνεκτιμάται η νεφρική λειτουργία.

Abstract
Sopilidis O, Vasileiades F, Halikopoulos D, Apatsidis R, Kehagias P, Alivizatos G. Surgery of the
ureter. Iatrika Analekta 2012; 3: 783-786
The ureter is a tubular organ that connects the kidney to the urinary bladder and conveys urine. Congenital
abnormalities of the ureter are not so common though the treatment is almost always surgical. Retroperitoneal fibrosis
is another entity that the treatment is mainly surgical. And last but not least the cancer of the ureter is also treated
mainly surgically. The surgical approach is either open or laparoscopic. The later is performed with the conventional
laparoscopy or by robotic assisted approach with the DaVinci system. In our hospital we have the facilities and the
expertise to offer solutions to this problem of our patients and offer them high quality heath care.
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Εξωτερική ακτινοθεραπεία νεοπλασμάτων
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Δρ Δέσποινα Κατσώχη
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, ΚΑΟ ΥΓΕΙΑ
dkatsochi@aktinotherapeia.com

Τα νεοπλάσματα του ανδρικού ουροποιητικού και γεννητικού συστήματος είναι ο καρκίνος του νεφρού, ο καρκίνος
της ουροδόχου κύστης, ο καρκίνος του προστάτη, ο καρκίνος των όρχεων και ο καρκίνος του πέους.

Καρκίνος νεφρού
Ο καρκίνος του νεφρού θεωρείται ακτινοάντοχο νόσημα,
δηλαδή χρειάζεται πολύ υψηλές συνολικές δόσεις ακτινοθεραπείας για να επιτευχθεί ο έλεγχος της νόσου. Είναι αμφισβητήσιμος ο ρόλος της επικουρικής ακτινοθεραπείας της
κοίτης του όγκου έπειτα από νεφρεκτομή, μια πρακτική που
κατά το παρελθόν έβρισκε συχνή εφαρμογή. Η μεταστατική
νόσος του καρκίνου του νεφρού, όπως οστικές μεταστάσεις
ή εγκεφαλικές μεταστάσεις, αντιμετωπίζονται με επιτυχία
είτε με κλασική ακτινοθεραπεία είτε με στερεοταξία.

Καρκίνος ουροδόχου κύστης
Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης, ο έβδομος συχνότερος καρκίνος παγκοσμίως, περιλαμβάνει τρεις μορφές
με τελείως διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση και
πρόγνωση. Αυτές είναι ο μη μυοδιηθητικός καρκίνος της
ουροδόχου κύστης, ο μυοδιηθητικός και η μεταστατική
νόσος. Από τη σκοπιά του ακτινοθεραπευτή ογκολόγου θα
μας απασχολήσει ο μυοδιηθητικός καρκίνος. Η κλασική
θεραπευτική αντιμετώπιση του μυοδιηθητικού καρκίνου
της ουροδόχου κύστης είναι η ριζική κυστεκτομή, η οποία
εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα.
Πολλοί ασθενείς επιθυμούν στο πλαίσιο του δυνατού να
διατηρήσουν την κύστη τους. Φυσικά προηγείται η ριζική
αντιμετώπιση του καρκίνου και ακολουθεί η διατήρηση
της κύστης. Το ενδιαφέρον εστιάζει στη διάκριση εκείνων των ασθενών που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν
με επιτυχία διατηρώντας την κύστη τους. Εκτός από τη
ριζική κυστεκτομή δεν υπάρχει άλλη μονοθεραπεία που
να εξασφαλίζει τον έλεγχο της νόσου, αλλά συνδυασμός
θεραπειών, που είναι η διουρηθρική εκτομή ενδοκυστικού
όγκου, η ακτινοθεραπεία και η χημειοθεραπεία.
Η διουρηθρική εκτομή ελέγχει λιγότερο από το 20%
των ασθενών. Η εξωτερική ακτινοθεραπεία φτάνει μόλις το

1.
Εικ. 1. Αξονική τομογραφία: δικακρίνεται η περιφερική διάταξη
των κόκκων ιωδίου έπειτα από εμφύτευση στον προστάτη αδένα.

50% όταν εφαρμοστεί σαν μονοθεραπεία. Όμως, ο συνδυασμός μιας καλής διουρηθρικής εκτομής με ποιοτική εξωτερική ακτινοθεραπεία και εβδομαδιαία χημειοθεραπεία
μπορεί να αποτελέσει μια καλή εναλλακτική προσέγγιση
σε ασθενείς με διηθητική νόσο της ουροδόχου κύστης, η
οποία να εξασφαλίζει τη ριζικότητα του αποτελέσματος
και τη διατήρηση του οργάνου.
Αναλυτικότερα, η διουρηθρική εκτομή (TURBT) ελαττώνει σημαντικά την ποσότητα των κυττάρων που πρέπει
να αντιμετωπιστούν από την ακτινοθεραπεία. Η ποιότητά
της επηρεάζει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα, η πλήρης
εκτομή του όγκου είναι καθοριστική. Με την προσθήκη
της χημειοθεραπείας ευαισθητοποιούνται τα καρκινικά
κύτταρα και γίνονται πιο ευάλωτα στην ακτινοθεραπεία,
ενώ μεμονωμένα κύτταρα και μικρομεταστατική νόσος, εξαλείφονται. Για την εφαρμογή της συνδυαστικής αγωγής
λαμβάνονται υπόψη η νεφρική λειτουργία και η ιστολογική εξέταση, καθότι είναι γνωστό ότι μόνο ο καρκίνος
του ουροθήλιου αποκρίνεται στα πλατινούχα φάρμακα.
Κριτήριο για την επιλογή του ασθενούς σε αυτό το θεραπευτικό σχήμα, και συνάμα προγνωστικός παράγων,
είναι η απόκριση της νόσου T2, T3 στη νεοεπικουρική
χημειοθεραπεία.
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Το πιο σημαντικό μέρος της θεραπευτικής αυτής οδού
είναι η σωστή και προσεκτική επιλογή των ασθενών, όπως
η έλλειψη υδρονέφρωσης, μεγάλης μάζας, εξωκυστικής
νόσου, carcinoma in situ (CIS), πολυεστιακής νόσου.
Μονήρης ενδοκυστικός διηθητικός όγκος ουροθηλιακού καρκίνου σε πρώιμο στάδιο με καλή νεφρική λειτουργία έπειτα από ποιοτική ριζική διουρηθρική εκτομή μπορεί
με ασφάλεια να καθοδηγηθεί σε μια συντηρητική, αλλά
ριζική αντιμετώπιση, εκείνη της συνδυαστικής ακτινοχημειοθεραπευτικής αγωγής με διατήρηση της ουροδόχου
κύστης. Περίπου το 1/3 των ασθενών που υποβάλλονται
σε νεοεπικουρική χημειοθεραπεία και κατόπιν σε κυστεκτομή ήταν pT0, γεγονός που οδήγησε στο συμπέρασμα
της καθιέρωσης συνδυαστικού σχήματος ακτινοχημειοθεραπείας, έχοντας σαν κριτήριο και ενδιάμεσο έλεγχο με
TURBT της έκβασης της νόσου. Έπειτα από μια επιτυχημένη υποσταδιοποίηση της νόσου η διατήρηση της κύστης ή
η μερική κυστεκτομή είναι μια πιθανή λύση σε σχέση με
τη ριζική κυστεκτομή. Αυτή η προσέγγιση προϋποθέτει τη
στενή συνεργασία χειρουργών-ουρολόγων και ογκολόγων,
ακτινοθεραπευτών και χημειοθεραπευτών. Τη συντηρητική αντιμετώπιση ακολουθεί συστηματικός κυστεοσκοπικός έλεγχος για επιβεβαίωση του αποτελέσματος και
έγκυρη διάγνωση υποτροπής της νόσου.
Η μεταστατική νόσος τοπικοπεριοχικά ή μεμακρυσμένα
(οστά, εγκέφαλος) αντιμετωπίζεται ακτινοθεραπευτικά με
την εξωτερική ακτινοθεραπεία ή την στερεοταξία.

Καρκίνος του προστάτη
Η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται στη ριζική θεραπεία
του εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη περίπου εδώ
και έναν αιώνα. Έχουν αναπτυχθεί τρεις μέθοδοι για την
προσέγγιση του προστάτη αδένα, η κλασική εξωτερική
ακτινοθεραπεία, η στερεοταξία και η ενδοϊστική βραχυθεραπεία. Σύμφωνα με στοιχεία του αμερικάνικου National
Cancer Institute (NCI), το 60% των ασθενών με εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη αντιμετωπίζεται με ακτινοθεραπευτική αγωγή.
Ένας στους έξι άνδρες θα διαγνωστεί με καρκίνο του
προστάτη. Το 2/3 των ασθενών είναι κατά τη διάγνωση
45-75 ετών. Χάρη στον συστηματικό προσδιορισμό του
προστατικού αντιγόνου (PSA) στο 70% των ασθενών, η
νόσος είναι σε πρώιμο στάδιο, στο οποίο το προσδόκιμο
επιβίωσης είναι υψηλό. Επομένως η θεραπευτική προσέγγιση προσανατολίζεται σε μεθόδους που προσφέρουν τα
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2.
Εικ. 2. Σχεδιασμός ακτινοθεραπείας με διαμορφούμενου όγκου
ακτινοθεραπεία V-mat, για απόλυτα στοχευμένη θεραπεία.

καλύτερα άμεσα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα με τις
χαμηλότερες παρενέργειες.
Με την είσοδο των γραμμικών επιταχυντών υψηλής
ενέργειας, του διορθικού υπερηχογραφήματος και των
ειδικών λογισμικών προγραμμάτων καθίσταται εφικτή η
τρισδιάστατη προσέγγιση των ορίων του προστάτη αδένα
και η σύμμορφη τεχνική κατά την εφαρμογή της εξωτερικής ακτινοθεραπευτικής αγωγής, στερεοταξίας και της
βραχυθεραπείας αντίστοιχα.
Η σύμμορφος τεχνική (3D-conformal) έχει σκοπό την
ομοιόμορφη κάλυψη του προστάτη αδένα και την προστασία των ευαίσθητων οργάνων που γειτνιάζουν, το ορθό και
την ουροδόχο κύστη.
Το θεραπευτικό αποτέλεσμα της ακτινοθεραπείας εξαρτάται από τη συνολική δόση, επομένως η κλιμάκωσή της
είναι σημαντική. Η διαμορφούμενης έντασης ακτινοθεραπεία (IMRT) συμβάλλει στη διαμόρφωση της δέσμης
ακτινοβολίας σύμμορφα στις ανατομικές ιδιαιτερότητες
του ασθενούς, με τελικό σκοπό την υψηλότερη έκθεση
της νόσου στην ακτινοβολία και τη μέγιστη προστασία
των πέριξ υγιών ιστών. Η καθημερινή ακριβής στόχευση
εξασφαλίζεται με τη βοήθεια προηγμένων συστημάτων
απεικονιστικά κατευθυνόμενης ακτινοθεραπείας (IGRT),
δηλαδή γραμμικούς επιταχυντές με ενσωματωμένο σύστημα ηλεκτρονικής απεικόνισης (EPID) και αξονικό τομογράφο (CBCT) για τον ακριβή τρισδιάστατο προσδιορισμό της
ακτινοβουλούμενης περιοχής κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Με τη βοήθεια αυτών των συστημάτων ελέγχου της
ακρίβειας στόχευσης της ακτινοθεραπείας πραγματοποιείται και η στερεοταξία (SBRT), κατά την οποία ο προστάτης
αδένας ακτινοβολείται με 3-6 υψηλά κλάσματα. Με άλλα
λόγια στοχευμένη θεραπεία σε σύντομο χρόνο και υψηλή
ακτινοβιολογική δράση.
Η ενδοϊστική εμφύτευση ραδιενεργών κόκκων ιωδίου
(Ι125), μέθοδος Real Time, πραγματοποιείται σε μία μόνο
συνεδρία, με χαμηλή νοσηρότητα και συγκρίσιμα μακροπρόθεσμα θεραπευτικά αποτελέσματα με εκείνα της ριζικής προστατεκτομής και της εξωτερικής ακτινοβολίας,
και επιλέγεται όλο και συχνότερα στη Αμερική και την
Ευρώπη για τη ριζική αντιμετώπιση του εντοπισμένου καρ-
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3.
Εικ. 3. Ακτινοθεραπευτική δόση απόλυτα προσαρμοσμένη στην
οστική βλάβη σε ασθενή με οστική μετάσταση. Στερεοτακτική
ακτινοθεραπεία.

κίνου του προστάτη.
Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου (εξωκαψική επέκταση της
νόσου Gleason-score: 7), ο συνδυασμός βραχυθεραπείας
και σύμμορφης εξωτερικής ακτινοβολίας επιτυγχάνει τα
υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης στη δεκαετία (85%-90%)
σε σύγκριση με κάθε μεμονωμένη θεραπευτική αντιμετώπιση (40%-60%). Τα ποσοστά αυτά προσεγγίζουν εκείνα
των ασθενών χαμηλού κινδύνου (95%-98%).
Η νοσηρότητα μετά την ακτινοθεραπεία ή τη βραχυθεραπεία παραμένει χαμηλή και παροδική. Ήπια δυσουρικά
συμπτώματα εμφανίζει το 1/3 των ασθενών και εντονότερα λιγότερο από το 5%. Αξιοσημείωτη παροδική συμπτωματολογία του ορθού εμφανίζει το 10% των ασθενών, ενώ
στυτική δυσλειτουργία εμφανίζει λιγότερο από το 15%.
Με την ακτινοθεραπευτική ογκολογική αγωγή ο ασθενής με καρκίνο προστάτη, χαμηλού ή υψηλού κινδύνου,
αντιμετωπίζεται αναίμακτα και αποτελεσματικά διατηρώντας την ποιότητα της ζωής του.
Επώδυνες οστικές μεταστάσεις από καρκίνο του προστάτη αντιμετωπίζονται με μεγάλη επιτυχία στερεοτακτικά. Η στερεοταξία σώματος είναι ακριβής, εντοπισμένη αν
χρειαστεί και σε ένα μόνο π.χ. σπόνδυλο ή τμήμα αυτού
και εφαρμόζεται σε σύντομο χρόνο (ημέρες) σε σχέση με
την κλασική εξωτερική ακτινοθεραπεία (εβδομάδες).

Καρκίνος πέους
Η χειρουργική εξαίρεση του καρκίνου του πέους είναι κλασική μορφή θεραπείας. Η εξωτερική ακτινοθεραπεία και
η βραχυθεραπεία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση
της νόσου, η οποία χρειάζεται υψηλές συνολικές δόσεις
ακτινοθεραπείας ήδη από το στάδιο Τ2 για να αποφευχθεί
η τοπική υποτροπή (65% διατήρηση οργάνου και έλεγχος
της νόσου). Η ριζική ακτινοθεραπευτική αντιμετώπιση,
ιδίως με βραχυθεραπεία, είναι συνδεδεμένη με παρενέργειες, όπως στένωση ουρήθρας, οίδημα, βλενογονίτιδα,
νέκρωση, συρίγγιο. Δεν υπάρχουν μελέτες που να συγκρί-

νουν τη χειρουργική με την ακτινοθεραπευτική αντιμετώπιση, αλλά αναδρομικές μελέτες ακτινοθεραπευμένων
ασθενών με καρκίνο πέους δείχνουν τοπικό έλεγχο κατά
ποσοστό 70%-80%, αλλά παράλληλα και υψηλά ποσοστά παρενεργειών, όπως 20% νέκρωση, 45% στένωση
ουρήθρας. Συνήθως ο καρκίνος του πέους εξαπλώνεται
διά της λεμφικής οδού, με πρώτη διήθηση εκείνη των
βουβωνικών και κατόπιν των λαγόνιων λεμφαδένων. Το
10%-20% των ασθενών με αρνητικούς κλινικά λεμφαδένες εμφανίζουν μικρομεταστάσεις στην ιστοπαθολογική
εξέταση, για το λόγο αυτό η προφυλακτική λεμφαδενεκτομή συνιστάται ή τουλάχιστον η βιοψία του φρουρού
λεμφαδένα. Σε περίπτωση ακτινοθεραπευτικής αντιμετώπισης συμπεριλαμβάνονται και οι βουβωνικοί, καθώς και
οι λαγόνιοι λεμφαδένες.
Ο καρκίνος του πέους σε στάδιο T4 έχει κακή πρόγνωση και συνήθως εμφανίζεται με συνοδό βουβωνική
λεμφαδενοπάθεια. Η θεραπευτική προσέγγιση είναι εκτεταμένη χειρουργική αντιμετώπιση ή εναλλακτικά ακτινοχημειοθεραπεία, σχήματα τα οποία συνιστώνται ανάλογα
με την κλινική εικόνα και τις δυνατότητες αντιμετώπισης
της νόσου. Σε μεμονωμένους ασθενείς επιτυγχάνεται μακροχρόνιος έλεγχος της νόσου.

Καρκίνος των όρχεων
Οι ασθενείς με καρκίνο των όρχεων μετά την ορχεκτομή αντιμετωπίζονται με τη βοήθεια χημειοθεραπευτικών
φαρμάκων.
Ιδιαιτερότητα εμφανίζει το σεμίνωμα σταδίου I, που
είναι νόσος με πολύ υψηλό ποσοστό ίασης. Αντιμετωπίζεται παραδοσιακά με ορχεκτομή, ακολουθούμενη είτε από
τακτική παρακολούθηση είτε από επικουρική ακτινοθεραπεία των παραορτικών λεμφαδένων είτε από χημειοθεραπεία με ένα μόνο φάρμακο.
Η συστηματική τακτική παρακολούθηση απευθύνεται
σε περιορισμένο αριθμό ασθενών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχουν παρενέργειες, ενώ η πρώιμη διάγνωση της υποτροπής με την κατάλληλη θεραπεία είναι
δυνητικά ιάσιμη.
Η επιτυχής θεραπεία με βάση την πλατίνα ασθενών με
καρκίνο των όρχεων οδήγησε στη σκέψη της επικουρικής
χημειοθεραπείας και στους ασθενείς με σεμίνωμα σταδίου
Ι. Ένας - δύο κύκλοι με παραπλατίνη φαίνονται λιγότερο
τοξικοί από την επικουρική ακτινοθεραπεία.
Η κατά παράδοση κλασική αντιμετώπιση του σεμινώμα-
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τος σταδίου Ι είναι η επικουρική ακτινοθεραπεία μετά την
ορχεκτομή. Πάνω από το 95% των ασθενών μακροζωούν
ελεύθεροι νόσου.
Κλινικές τυχαιοποιημένες μελέτες με μεγάλο αριθμό ασθενών με σεμίνωμα σταδίου Ι (1.893 ασθενείς) το 2001
έδειξαν ότι μόνο το 4% των ασθενών υποτροπίασε και από
αυτούς μόνο οι 4 πέθαναν από τη νόσο, ενώ οι υπόλοιποι
θεραπεύτηκαν.
Η επικουρική ακτινοθεραπεία δυνητικά περικλείει τον
κίνδυνο της υπογονιμότητας, του δεύτερου καρκίνου και
άλλων παρενεργειών. Νεώτερος σχεδιασμός των ακτινοθεραπευτικών πεδίων έδειξε ότι το παραορτικό πεδίο επιφέρει τα ίδια μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, έναντι του

κλασικού ανάστροφου Υ, με λιγότερες πιθανές παρενέργειες και ιδιαίτερα εκείνη της υπογονιμότητας. Η συνολική
δόση θεραπείας περιορίζεται πλέον από τις αρχές της δεκαετίας του ᾽90, στα 20-25 Gy, με αποτέλεσμα να μειωθεί
σημαντικά η πιθανότητα πρόκλησης δεύτερου καρκίνου.
Τυχαιοποιημένη μελέτη, η οποία συγκρίνει την επικουρική ακτινοθεραπεία με την επικουρική χημειοθεραπεία,
δεν καταγράφει καμία στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά στο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η επικουρική ακτινοθεραπεία, λαμβάνοντας υπόψη τις νεώτερες τεχνικές
και τη μειωμένη συνολική δόση, είναι μια ασφαλής λύση
και περιορίζει τη μεταθεραπευτική παρακολούθηση του
ασθενούς στους πρώτους 6, 18 και 30 μήνες.

Abstract
Katsochi D. External beam radiation therapy for tumors of the genitourinary system. Iatrika Analekta
2012; 3: 787-790
Tumors of the genitourinary system include kidney, bladder, prostate, penis and testis cancer. Radiation therapy after
nephrectomy for kidney cancer is questionable and is usually used only for distant metastases. Radical cystectomy
is the treatment of choice in patients with localized bladder cancer. Radiation therapy has a crucial role for patients
who are candidates for bladder preservation and need multidisciplinary treatment (concurrent radio-chemotherapy, in
conjunction with TURBT). Radiotherapy is a standard alternative approach for prostate cancer; it includes EBRT, SBRT
and brachytherapy. For high risk patients, combined brachytherapy with EBRT can enhance efficacy. Penile cancer
requires penectomy and EBRT to high doses in case of advanced stages. EBRT has an important role in patients with
testis tumors.
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Ο καρκίνος του ουρογεννητικού συστήματος ευθύνεται
για το 5% περίπου των περιπτώσεων καρκίνου παγκοσμίως και περιλαμβάνει τον καρκίνο του προστάτη, της ουροδόχου κύστεως, του όρχεως και του νεφρού, ενώ οι καρκίνοι του πέους και της ουρήθρας αναπτύσσονται λιγότερα
συχνά. Η ανάπτυξη τους οφείλεται σε περιβαλλοντικούς,
κληρονομικούς και γενετικούς παράγοντες. Τα τελευταία
χρόνια γίνεται εκτεταμένη προσπάθεια να κατανοηθεί το
μοριακό υπόβαθρο της νόσου και να αναπτυχθούν αποτελεσματικοί θεραπευτικοί παράγοντες.

Καρκίνος του προστάτη
Ο καρκίνος του προστάτη είναι η δεύτερη συχνότερη αιτία
θανάτου από καρκίνο στους άντρες. Συνήθως, οι ασθενείς με καρκίνο του προστάτη πεθαίνουν από γενικευμένη
νόσο. Η βασική θεραπεία για νόσο που έχει γενικευτεί
είναι η ορμονοθεραπεία, καθώς η θεραπεία με φάρμακα
που αναστέλλουν την παραγωγή ή τη δράση ανδρογόνων
παρέχει μακρά διαστήματα ελέγχου της νόσου (18 με 20
μήνες) χωρίς σοβαρές παρενέργειες. Στη θεραπεία πρώτης
γραμμής περιλαμβάνονται τα ανάλογα της LHRH και τα
αντιανδρογόνα, με κυρίαρχο παράγοντα το bicalutamide.
Πρέπει να τονιστεί ότι η θεραπεία με αντιανδρογόνα πρέπει να ξεκινάει νωρίς, καθώς έχει αποδειχθεί ότι αυτό επιμηκύνει την επιβίωση σε σχέση με την καθυστερημένη
έναρξη ορμονοθεραπείας. Ένα θεραπευτικό δίλημμα είναι
ο εναλλασσόμενος ανδρογονικός αποκλεισμός, που στοχεύει στην καθυστέρηση της ανάπτυξης αντοχής και στη
μείωση των παρενεργειών, ενώ σημείο αιχμής είναι πάντα
και η μέθοδος διάγνωσης της υποτροπής (βιοχημική έναντι κλινικής-απεικονιστικής). Μέχρι πρόσφατα, οι επιλογές
για τη γενικευμένη ορμονοάντοχη νόσο ήταν περιορισμένες, όμως τα δύο τελευταία χρόνια έχουν εγκριθεί πολλοί
νέοι παράγοντες για το στάδιο αυτό. Κατ᾽ αρχάς εγκρίθηκε
η δοσεταξέλη το 2004, με μέση επιβίωση τους 18,9 μήνες. Επίσης, η μιτοξαντρόνη είναι εγκεκριμένη στο στάδιο
αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Σημειωτέον ότι και τα δύο αυτά φάρμακα έχουν εγκριθεί σε συνδυασμό με κορτικοειδή.

Τον Απρίλιο του 2010 εγκρίθηκε από τον Αμερικάνικο
Οργανισμό Φαρμάκων (FDA) η αυτόλογη ανοσοθεραπεία
με Sipuleucel-T (Provenge¨) για ασθενείς με ασυμπτωματικό, ορμονοάντοχο καρκίνο της προστάτη. Πρόκειται για
αυτόλογη κυτταρική ανοσοθεραπεία που δημιουργείται από μονοκύτταρα του περιφερικού αίματος του ασθενούς,
τα οποία καλλιεργούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με ανασυνδυασμένη ανθρώπινη προστατική όξινη
φωσφατάση. Οι κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν τη
χρήση του Provenge¨ σε ασθενείς που έχουν αναμενόμενη επιβίωση μεγαλύτερη από 6 μήνες και δεν έχουν
σπλαχνική νόσο. Η θεραπεία αυτή δεν έχει ακόμα εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) και
είναι πολύ ακριβή.
Δύο μήνες μετά από το Provenge¨ εγκρίθηκε από τον
FDA το Cabazitaxel (Jevtana¨), ένας αντιμικροσωληναριακός παράγοντας δεύτερης γενιάς (χημειοθεραπεία) ο
οποίος επιμηκύνει την επιβίωση των ασθενών με καρκίνο
του προστάτη που έχουν λάβει δοσεταξέλη και διατηρούν
καλή γενική κατάσταση. Το Cabazitaxel χορηγείται επίσης
σε συνδυασμό με κορτιζόνη και έχει έγκριση από τον ΕΜΑ.
Τρίτη, νέα και πολλά υποσχόμενη θεραπεία είναι η θεραπεία με τον αναστολέα της βιοσύνθεσης των ανδρογόνων abiraterone (Zytiga¨), η οποία αποδείχθηκε ότι επιμηκύνει την επιβίωση των ασθενών που έχουν υποτροπιάσει
μετά από χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής. Οι βασικές
παρενέργειες του abiraterone οφείλονται στην καταστολή
της αλατοκορτικοειδούς του δράσης, αλλά εν γένει είναι
καλά ανεκτό φάρμακο και χορηγείται από το στόμα.
Άλλος νέος παράγοντας είναι το νέο, ισχυρότατο αντιανδρογόνο MDV3100 (Xtandi¨), το οποίο όμως δεν
έχει εγκριθεί ακόμα, και ένα νέο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του αντιγόνου CTL4 που βρίσκεται στα Τλεμφοκύτταρα, το Ipilimumab (Yervoy¨). Ενδιαφέρων είναι και ο αναστολέας της κινάσης των πρωτεϊνών ΜΕΤ και
VEGR2 Cabozanitib, που σε πρόσφατες μελέτες απέδωσε
υψηλότατα ποσοστά απόκρισης. Και οι τρεις παράγοντες
βρίσκονται σε προχωρημένες μελέτες και φαίνεται ότι
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είναι δραστικοί.
Στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη έχει επίσης
προστεθεί και ο καινούριος παράγοντας για την πρόληψη των επιπλοκών από οστικές μεταστάσεις Denusomab
(Xgeva¨). Πρόκειται για μονοκλωνικό αντίσωμα που δεσμεύει τον RANK ligand, ώστε να σταματήσει το φαύλο κύκλο οστεβλαστικής /οστεοκλαστικής δραστηριότητας. Για
οστικές μεταστάσεις, το Denusomab χορηγείται υποδορίως κάθε τέσσερις εβδομάδες σε συνδυασμό με ασβέστιο
και βιταμίνη D, καθώς μπορεί να προκαλέσει υπασβεστιαιμία. Ενώ το Denusomab μπορεί να προκαλέσει οστεονέκρωση της γνάθου όπως τα διφωσφωνικά, η χρήση του
είναι ασφαλής σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια.
Συμπερασματικά, η συστηματική θεραπεία του καρκίνου του προστάτη έχει πια πολλές επιλογές, αλλά η
σωστή στρατηγική για την ιεράρχηση και την ορθολογική
χρήση των νέων παραγόντων πρέπει να εξατομικεύεται
από το θεράποντα με κλινικά κριτήρια (πίνακας 1).

Πίνακας 1.

Αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη
- νέες θεραπευτικές επιλογές

ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Abiraterone (Zytiga¨)
MDV3100 (Xtandi¨)
TAK-700
Χημειοθεραπεία
Cabazitaxel (Zevtana¨)
Epothilones
Ανοσοθεραπεία
Vaccines (Sipuleucel-T¨) Prostvac, GVAC
Ipilimumab (Yervoy¨)
Immunotoxins (MLN2704)
Αντιαγγειογενετικοί παράγοντες
Bevacizumab (Avastin¨)
Cediranib (AZD2171)
Lenalidomide (Revlimid¨)
Sunitinib (Sutent¨)
Στοχευμένη θεραπεία στα οστά
ZD4054 (endothelin Aαναστολέας)
Alpharadin (radium 223)
Denosumab (οστεοκλαστική αναστολή) (Xgeva¨)
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Καρκίνος του όρχεως
Ο καρκίνος του όρχεως είναι ο πιο συχνός καρκίνος που
μπορεί να εμφανιστεί στις ηλικίες μεταξύ 20 και 40 ετών.
Κυρίως αφορά όγκους προερχόμενους από τα γεννητικά
κύτταρα, που διακρίνονται σε αμιγές σεμίνωμα και σε
μη σεμινωματώδεις όγκους (εμβρυικό καρκίνωμα, όγκοι
λεκιθικού ιστού, τεράτωμα). Συχνά, στον ίδιο όγκο συνυπάρχουν περισσότεροι από ένας ιστολογικοί υπότυποι. Πρόκειται για ιδιαίτερα χημειοευαίσθητους όγκους,
με υψηλά ποσοστά ίασης ακόμα και σε προχωρημένα
στάδια. Η ορχεκτομή είναι απαραίτητη σε όλα τα στάδια για διαγνωστικούς λόγους και είναι θεραπευτική για
πολύ αρχικά στάδια. Για σεμινώματα των σταδίων Ι και ΙΙ
μπορεί να χορηγηθεί συμπληρωματική ακτινοθεραπεία
στους παρααορτικούς λεμφαδένες ή χημειοθεραπεία με
καρβοπλατίνα. Ασθενείς με πιο ογκώδη νόσο σταδίου ΙΙ
ή με πιο εκτεταμένη νόσο (στάδιο ΙΙΙ) λαμβάνουν χημειοθεραπεία με βάση το σχήμα BEP, δηλαδή ετοποσίδη,
μπλεομυκίνη (B) και πλατίνα (P). Σε μη σεμινωματώδεις
όγκους των σταδίων Ι και ΙΙ, η ορχεκτομή συμπληρώνεται από οπισθοπεριτοναϊκό λεμφαδενικό καθαρισμό και
χημειοθεραπεία επί ογκώδους λεμφαδενικής νόσου ή αντίστροφα χημειοθεραπεία και λεμφαδενικό καθαρισμό
επί επίμονων απεικονιστικών ευρημάτων. Αυξημένες τιμές
των δεικτών AFP, βhCG και LDH μετά την ορχεκτομή υποδηλώνουν υπολειμματική νόσο. Οι ασθενείς κατατάσσονται σε ομάδες κινδύνου ανάλογα με αυτές τις τιμές και
λαμβάνουν συμπληρωματική χημειοθεραπεία (4 κύκλοι
ΕΡ ή 3 ΒΕΡ για χαμηλού κινδύνου, 4 ΒΕΡ για μέσου και
υψηλού κινδύνου), με χειρουργική εκτομή των υπολειπόμενων μαζών μετά τη θεραπεία. Παραμονή αυξημένων
τιμών των δεικτών με ή χωρίς υπολειπόμενη μάζα μετά
τη χημειοθεραπεία υποδηλώνει ενεργή νόσο, η οποία
αντιμετωπίζεται όπως και οι υποτροπές με χημειοθεραπευτικά σχήματα διάσωσης, με μειωμένες όμως πλέον
πιθανότητες επιβίωσης. Η θεραπευτική αντιμετώπιση
του καρκίνου του όρχεως δεν έχει αλλάξει σημαντικά τα
τελευταία χρόνια, καθώς είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική
ειδικά στα αρχικά στάδια. Η ερευνητική προσπάθεια εστιάζεται στην καλύτερη διαχείριση του 20%-30% των ασθενών που θα υποτροπιάσουν. Προς αυτήν την κατεύθυνση
ολοκληρώθηκε πρόσφατα μια γερμανική μελέτη φάσης
ΙΙΙ, η οποία συνέκρινε 2 προσεγγίσεις με χημειοθεραπεία
υψηλής δόσης και υποστήριξη με αυτολόγη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Η μελέτη έδειξε ισοδυναμία
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των δύο σχήματων με ποσοστό μακρόχρονης επιβίωσης
περί το 45%. Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις από τη κυτταροτοξική θεραπεία σε μια ασθένεια με μεγάλη επιβίωση
είναι επίσης ένα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας στον καρκίνο
του όρχεως. Η συμπληρωματική ακτινοβολία για σεμινώματα του σταδίου Ι φαίνεται πως αυξάνει σημαντικά την
εμφάνιση δεύτερων πρωτοπαθών καρκίνων, με αποτέλεσμα να μη συνιστάται ως θεραπευτική επιλογή από την
Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, ενώ οι δευτερογενείς
λευχαιμίες που οφείλονται κυρίως στην ετοποσίδη είναι
ένα σπάνιο, αλλά υπαρκτό πρόβλημα.

Καρκίνος της ουροδόχου κύστεως - ουροθηλίου
Οι καρκίνοι της ουροδόχου κύστεως και του υπόλοιπου
ουροθηλίου εμφανίζονται κυρίως μετά την ηλικία των 60
ετών και είναι 3 φορές πιο συχνοί στους άντρες απ᾽ ό,τι στις
γυναίκες. Συνδέονται σαφώς αιτιολογικά με το κάπνισμα, με
τη λοίμωξη από σχιστόσωμα και με την έκθεση σε χημικούς
παράγοντες, όπως οι βαφές ανιλίνης και τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα κυκλοφωσφαμίδη και ιφωσφαμίδη. Η
καρκινογένεση από αυτούς τους παράγοντες ξεκινά με την
εμφάνιση πολλαπλών προκαρκινικών βλαβών και συχνά
ακολουθούν δεύτεροι ταυτόχρονοι ή μετάχρονοι καρκίνοι
στα όργανα του αποχετευτικού ουροποιητικού συστήματος.
Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως προέρχεται κατά 90%
από μεταβατικό (ουροθηλιακό) επιθήλιο και διακρίνεται σε
επιφανειακό, μη διηθητικό (in situ) και διηθητικό.
Η θεραπεία του μη διηθητικού καρκίνου της ουροδόχου
κύστεως περιλαμβάνει την διουρηθρική εκτομή και, ανάλογα με το βαθμό κακοήθειας και τον κίνδυνο υποτροπής,
ενδοκυστικές εγχύσεις χημειοθεραπευτικών (π.χ. μιτομυκίνη, επιρουβικίνη) ή ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων
(BCG). Για τους διηθητικούς καρκίνους, η θεραπεία εκλογής είναι η ριζική κυστεκτομή με εισαγωγική ή επικουρική χημειοθεραπεία με το πλέον ενδεδειγμένο σχήμα
MVAC (methotrexate, vinblastine, adriamycin, cisplatin).
Η σύγχρονη χημειοακτινοθεραπεία (ακτινοθεραπεία +
cisplatin, 5-FU ή gemcitabine) προσφέρει τη δυνατότητα
διατήρησης της κύστης σε επιλεγμένους ασθενείς. Στη
ανεγχείρητη ή μεταστατική νόσο, το σχήμα MVAC αποτελεί αποδεκτή θεραπευτική επιλογή, αλλά ο συνδυασμός
gemcitabine - cisplatin (GC) προτιμάται πλέον ως ισοδύναμης αποτελεσματικότητας, αλλά μικρότερης τοξικότητας. Για ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε
θεραπεία με cisplatin (κυρίως λόγω κακής νεφρικής λει-

τουργίας) είναι δυνατή η αντικατάσταση της cisplatin από
carboplatin και στα δυο παραπάνω σχήματα, με μειωμένη
όμως αποτελεσματικότητα.
Η θεραπεία του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως είναι
πεδίο έρευνας και πολλά νέα φάρμακα δοκιμάζονται σε
κλινικές μελέτες. Ένα από αυτά, το vinflunine (Javlor¨R)
όταν εκτιμήθηκε σε φάσης ΙΙΙ μελέτη σε ασθενείς που είχαν ήδη λάβει θεραπεία με πλατίνα ανέδειξε πλεονέκτημα στην επιβίωση και έτσι εγκρίθηκε στην ένδειξη αυτή.

Καρκίνος του νεφρού
Η επίπτωση του καρκίνου του νεφρού παρουσιάζει φαινομενική αύξηση, ιδιαίτερα στα πρώιμα στάδια, τα τελευταία χρόνια, κυρίως εξαιτίας της αύξησης του αριθμού
των απεικονιστικών εξετάσεων στις οποίες υποβάλλονται
οι ασθενείς για άλλους λόγους. Η χειρουργική εξαίρεση
αποτελεί τη βασική θεραπεία του εντοπισμένου καρκίνου
του νεφρού. Ωστόσο, το 20%-30 % των ασθενών υποτροπιάζει τοπικά σε διάστημα 1-2 ετών παρά τους αρχικούς
χειρουργικούς χειρισμούς, ενώ το 1/3 των ασθενών εμφανίζει μεταστάσεις. Ενώ η έως πρόσφατα μόνη διαθέσιμη θεραπεία της μεταστατικής νόσου με κυτταροκίνες
χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλά ποσοστά απόκρισης
και σημαντική τοξικότητα, την τελευταία πενταετία έχουν
προστεθεί πολλοί νέοι στοχεύοντες παράγοντες στη θεραπευτική φαρέτρα. Η σύγχρονη μοριακή έρευνα στην
παθογένεση του νεφροκυτταρικού καρκίνου ανέδειξε
τροποποιημένες οδούς σηματοδότησης που ευθύνονται
για την ανάπτυξη της νόσου και περιλαμβάνουν τον αγγειακό ενδοθηλιακό παράγοντα (VEGF) με τον υποδοχέα
του (VEGFR) και τον παράγοντα mTOR (mammalian target
of rapamycin), μια κινάση που αποτελεί ρυθμιστή της κυτταρικής ανάπτυξης και του πολλαπλασιασμού, του μεταβολισμού και της αγγειογένεσης.
Συγκεκριμένα, το μονοκλωνικό αντίσωμα bevacizumab
αναστέλλει τον VEGF. Τόσο οι παράγοντες sunitinib,
sorafenib και pazopanib, ως αναστολείς του VEGFR και
της τυροσινικής κινάσης, όσο και οι ουσίες everolimus και
temsirolimus, ως εκλεκτικοί αναστολείς του παράγοντα
mTOR, αποτελούν μοριακές θεραπείες που σχεδιάστηκαν
ώστε να στοχεύουν τις παραπάνω οδούς σηματοδότησης.
Μελέτες φάσης ΙΙΙ ανέδειξαν παράταση του διαστήματος
χωρίς νόσο μετά τη χρήση των παραπάνω παραγόντων,
τόσο σε ασθενείς που είχαν ήδη λάβει κυτταροκίνες όσο και σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει θεραπεία στο
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παρελθόν, ενώ με τη χρήση του temsirolimus αυξήθηκε
η συνολική επιβίωση. Επιπλέον, η χρήση του everolimus
ως θεραπεία δεύτερης γραμμής σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του νεφρού μετά τη χρήση των παραγόντων
sunitinib ή sorafenib, προκάλεσε διπλασιασμό του διάμεσου διαστήματος χωρίς νόσο.

Άλλοι δραστικοί παράγοντες στον καρκίνο του
νεφρού
Axitinib (Inlyta¨, ΑG-013736): Το Axitinib αποτελεί έναν
από του στόματος αναστολέα της τυροσινικής κινάσης
του υποδοχέα VEGF. Μελέτη φάσης ΙΙ σε ασθενείς με
μεταστατική νόσο καρκίνου του νεφρού που ήταν ανθεκτικοί στις κυτταροκίνες, έδειξε ποσοστά απόκρισης
κοντά στο 44%. Κατατάσσοντας τους ασθενείς σε τρεις
υποομάδες, δηλαδή σε ασθενείς με ιστορικό θεραπείας
με sorafenib (ομάδα Ι), sunitinib και sorafenib (ομάδα ΙΙ)
και τέλος κυτταροκίνες και sorafenib (ομάδα ΙΙΙΙ), αναδείχθηκαν τα ποσοστά απόκρισης 27%, 7%, και 28% αντίστοιχα, ενώ η μέση επιβίωση χωρίς νόσο ήταν 7,7, 7,1
και 9 μήνες αντίστοιχα, υποδηλώνοντας ότι δεν υπάρχει
απόλυτη διασταυρούμενη αντοχή μεταξύ του axitinib και
των παραγόντων αυτών (πίνακας 1).
Tivozanib (AV-951): Το Tivozanib αποτελεί επίσης έναν από του στόματος αναστολέα της τυροσινικής κινάσης του

υποδοχέα VEGF. Σε μελέτη φάσης ΙΙ με 272 ασθενείς που
δεν είχαν λάβει αντι-VEGF θεραπεία, τα ποσοστά απόκρισης προσέγγισαν το 25%, ενώ το μέσο διάστημα χωρίς
νόσο ήταν 11,8 μήνες. Ασθενείς με διαυγαστοκυτταρικό
καρκίνο και προηγηθείσα νεφρεκτομή αποκρίθηκαν καλύτερα στον παράγοντα αυτόν.
Dovitinib (TKI258): Το Dovitinib αποτελεί έναν εκλεκτικό
από του στόματος αναστολέα των υποδοχεών VEGF και
του παράγοντα ανάπτυξης ινοβλαστών (FGF). Δεδομένα
από μελέτη φάσεων Ι και ΙΙ σε 20 πολυθεραπευμένους
ασθενείς ανέδειξαν ποσοστά απόκρισης 10%, με μέσο
διάστημα χωρίς νόσο τους 5,5 μήνες. Η μέγιστη ανεκτή
δόση ήταν 500 mg ημερησίως.
Η μοριακή έρευνα και η βαθύτερη κατανόηση της νόσου του μεταστατικού καρκίνου του προστάτη και του
καρκίνου του νεφρού οδήγησε σε σημαντική πρόοδο στη
θεραπεία τους. Αντίθετα, στους καρκίνους του όρχεως,
του ουροθηλίου και της ουροδόχου κύστεως δεν έχουν
υπάρξει τα τελευταία χρόνια μελέτες που μετέβαλαν
σημαντικά την καθημερινή κλινική πράξη. Νέες κλινικές
μελέτες θα αναδείξουν περισσότερο αποτελεσματικούς
συνδυασμούς παραγόντων και τους προβλεπτικούς παράγοντες για απόκριση σε αυτούς, εξασφαλίζοντας την
εξατομίκευση της θεραπείας, τη μικρότερη δυνατή τοξικότητα και ταυτόχρονα το αποδεκτό κόστος.

Abstract
Stavridi F, Rigakos G, Razis E. New therapeutic approaches for urogenital cancer. Iatrika Analekta
2012; 3: 791-796
Urogenital cancer although rare, accounts for 5% of cancer cases worldwide and includes prostate cancer, bladder
cancer, germ cell tumors and kidney cancer. Prostate cancer is the most common urogenital cancer. Hormonal therapy
combined with steroids remains an effective treatment for metastatic disease without significant toxicity. Chemotherapy
agents, such as docetaxel, mitoxantrone and cabazitaxel, immune therapy with Sipuleucel-T, as well as new hormonal
agents have recently been added to the available therapeutic options. Germ cell tumors have been traditionally treated
with chemotherapy with extremely high cure rates if the disease is localised. There have been no significant changes
in the routine clinical practice over the last decade. In localized bladder cancer, there is increasing use of neo-adjuvant
chemotherapy, while concurrent chemoradiotherapy offers an acceptable alternative to radical cystectomy for those
patients who choose not to be operated. In metastatic disease, the gemcitabine-cisplatin combination has been proven
to be equally effective to MVAC although less toxic, while new agents like vinflunine are approved for use in second line.
In kidney cancer, better understanding of the disease biology has led to the use of targeted agents with great efficacy
and minimal toxicity. Axitinib, Tivozanib and Dovitinib are promising agents which are currently being studied in clinical
trials. Further appropriately designed clinical studies are necessary in order to identify the best therapeutic sequence
and/or combinations with the minimal cost.
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