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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος συμπλήρωσε ήδη 55 χρόνια συνεχούς 

παρουσίας με αδιάλειπτη προσφορά στην πρόοδο της Ουρολογίας της Βόρειας 

Ελλάδας. Αρκετές γενιές Ουρολόγων επωφελήθηκαν από τη συμμετοχή στις 

πολλαπλές δραστηριότητές της Εταιρείας μας με στόχο τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση. 

Έτσι η σημερινή γενιά έχει φτάσει σε ένα αξιοζήλευτο επίπεδο επιστημονικής 

αρτιότητας και επαγγελματικής ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας. Έχει 

κατακτήσει επομένως η Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος θεσμικό ρόλο, είναι 

αδιαπραγμάτευτο ιστορικό κεφάλαιο στη συνείδηση των Ουρολόγων της Βόρειας 

Ελλάδας και έτσι πρέπει να περάσει και στις επόμενες γενιές. 

Κεντρική επιστημονική εκδήλωση της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος 

είναι το Ουρολογικό Συνέδριο Βορείου Ελλάδος, το οποίο διοργανώνεται ανά διετία 

συνεχώς επί 25 χρόνια στη Θεσσαλονίκη.  Η φετινή 13η διοργάνωση μέσα στις 

ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας του COVID-19 αφιερώνεται στη νεότερη γενιά 

των Ουρολόγων, στους οποίους δίνεται κύρια το βήμα του Συνεδρίου. Παράλληλα τις 

εργασίες θα τιμήσουν με φυσική ή διαδικτυακή παρουσία διακεκριμένοι Έλληνες και 

ξένοι ομιλητές, που θα συμβάλλουν ώστε το 13ο Ουρολογικό Συνέδριο Βορείου 

Ελλάδος να ανεβάσει ψηλότερα τον πήχη στο ήδη ψηλό επίπεδο της ειδικότητας μας 

στο γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας και Θράκης.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος σας καλωσορίζω στη 

Θεσσαλονίκη και στις εργασίες του 13ου Ουρολογικού Συνεδρίου Βορείου Ελλάδος.

 

Γεώργιος Π. Δημητριάδης

Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.
ουΠρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 13  ΟΣΒΕ

Πρόεδρος ΔΣ ΟυρΕΒΕ

Χαιρετισμός
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Γραμματέας: 
Αναστάσιος Αναστασιάδης

Ταμίας: 
Νικόλαος Καλογεράς

Συντονισμός Προγράμματος:  
Ιωάννης Βακαλόπουλος
Αικατερίνη Τσιόγγα

 

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Δημήτριος Ραδόπουλος, 
Ομότιμος Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.  

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αντιπρόεδρος: 
Ιωάννης Βακαλόπουλος

Μέλη:   
Φώτης Δημητριάδης
Βασίλειος Κακαμούκας
Αικατερίνη Τσιόγγα

Ιωάννης Βαρκαράκης

Θεόδωρος Γκοράνης

Γεώργιος Κωτακίδης

Ανέστης Παπαδόπουλος

Αναστάσιος Αθανασόπουλος  

Χαράλαμπος Δεληβελιώτης

Αθανάσιος Μητρολιός

Κωνσταντίνος Στραβοδήμος

Ιωάννης Αναστασίου

Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
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Χρήστος Καλαϊτζής

Νικόλαος Δεληγιαννίδης

Γεράσιμος Αλιβιζάτος

Διονύσιος Μητρόπουλος

Ευάγγελος Λιάτσικος

Ιωάννης Βούρος

Γεώργιος Μουστάκας
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Νικόλαος Σοφικίτης
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Μιχαήλ Χρυσοφός

Ιωάννης Τσιριόπουλος

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου

Ανδρέας Φουρουντζόγλου

Βασίλειος Τζώρτζης

Ιωάννης Φιλιάδης

Δημήτριος Χατζηχρήστου

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
www.uang.org.gr

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΙΓΙΔΕΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ  ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. 

Ν. Καλογεράς

Μέλη

Φ. Δημητριάδης

Α. Τσιόγγα

Β. Κακαμούκας

Διοικητικό Συμβούλιο OY.E.B.E.

Γ. Δημητριάδης

Αντιπρόεδρος

Γεν. Γραμματέας

Α. Αναστασιάδης

Ταμίας

Πρόεδρος

Ι. Βακαλόπουλος
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Associate Professor of surgery and 
urology, School of Medicine, University of 
Belgrade, Founder and CEO of 
Andromedic Academy for reconstructive 
urology in Belgrade, SERBIA

THOMAS R.
Professor and Chair Department of 
Urology, Tulane University School of 
Medicine, New Orleans, President of 
American Urological Association, USA  

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ. 
Consultant Urological Surgeon, Aberdeen 
Royal Infirmary, Scotland

LIU P.
Professor of Medicine in Residence, 
David Geffen School of Medicine at 
University of California – Los Angeles 
(UCLA), Investigator, The Lundquist 
Institute at Harbor-UCLA Medical 
Center, President of the International 
Society of Andrology, USA

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Λ. 
Καθηγητής Ψυχιατρικής-
Ψυχοσεξουαλικότητας Α.Π.Θ., Α’ 
Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. 
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ Γ.
Ουρολόγος, ∆ιευθυντής Γ' Ουρολογικής 
Κλινικής Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ», 
Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Ουρολογικής 
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ΣΑΒΒΑΣ»

HAENSEL S.
Consultant urologist, Franciscus Hospital 
Rotterdam NETHERLANDS, Board 
Member, EAU section of Outpatient and 
Office Urology (ESUO)

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ.
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ., 
Διευθυντής Α' Ουρολογικής Κλινικής 
Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», 
Πρόεδρος Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου 
Ελλάδος
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Καθηγητής Ουρολογίας-Ανδρολογίας 
Α.Π.Θ., Α' Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., 
Π.Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Πρόεδρος 
Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας

ΒΟΥΡΟΣ Ι. 
Ουρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ουρολογική 
Κλινική, Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΓΟΥΛΗΣ Δ.
Καθηγητής Ενδοκρινολογίας 
Αναπαραγωγής, Μονάδα Ενδοκρινολογίας 
Αναπαραγωγής, Α΄ Μαιευτική-
Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. 
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», Προέδρος, 
European Menopause and Andropause 
Society, Ταμίας, International Society of 
Andrology

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Π. 
Παθολόγος Ογκολόγος , Διευθυντής Γ' 
Τμήματος Κλινικής Ογκολογίας ,  Α.Ν.Θ. 
«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΓΑΤΣΟΣ Σ. 
Χειρουργός Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός 
Υπότροφος, Β' Ουρολογική Κλινική 
Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α. 
Καθηγητής Ουρολογίας-Νευροουρολογίας 
Α.Π.Θ., Β' Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ.,  
Π.Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΚΑΚΑΜΟΥΚΑΣ Β. 
Χειρουργός ΟυρολόγοςΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ Π.

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - 
Ογκολογίας Πανεπιστημίου Cornell, ΗΠΑ, 
Επιμελητής Ογκολογικής Κλινικής, 
Νοσοκομείο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Λάρισα

ΚΑΛΑΘΑΣ Θ.
Πυρηνικóς Ιατρóς, Επιμελητής Α' 
Πυρηνικής Ιατρικής, Α.Ν.Θ. 
«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. 
Χειρουργός Ουρολόγος, Κλινική «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» Θεσσαλονίκη

ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Χ. 
Καθηγητής Ουρολογίας, Διευθυντής 
Ουρολογικής Κλινικής Δ.Π.Θ.,  Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδρούπολης

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Σ.
Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος, MD, 
FEBU, FECSM, Πρόεδρος του Τμήματος 
Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας της 
Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Φ. 
Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας, Α' 
Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. 
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΚΑΛΛΗΔΩΝΗΣ Π. 
Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας, 
Ουρολογική Κλινικη, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ Α.
Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., 
Π.Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΔΕΛΛΗΣ Α. 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας, Β' 
Χειρουργική́ Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. 
«ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ»

ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΙΑΣ Α.
Ουρολόγος, Επιμελητής Α' , Ουρολογική 
Κλινική, Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ε. 
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Ε. 
Χειρουργός Ουρολόγος, Ιατρικό 
Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ  Ν. 
Ουρολόγος, Επιμελητής Α' , Ουρολογική 
Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΚΑΛΤΣΑΣ Α. 
Ουρολόγος, Επικουρικός Επιμελητής, 
Ουρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ Δ.
Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Αʼ 
Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. 
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν. 
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος 
Γεωλογίας Α.Π.Θ. 

ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ Ι.
Καθηγητής Ουρολογίας, Β’ 
Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική 
Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.
Χειρουργός Ουρολόγος, Πανεπιστημιακός 
Υπότροφος, Αʼ Ουρολογική Κλινική 
Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ Σ. 

Χειρουργός Ουρολόγος, Κλινική «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» Θεσσαλονίκη

ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ Μ.
Χειρουργός Ουρολόγος

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ.
Καθηγητής Ουρολογίας,  Ουρολογική 
Κλινική Δ.Π.Θ.,  Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

ΚΑΡΟΖΗΣ Κ.
Αρχίατρος, Παθολόγος εξειδικευμένος στη 
Λοιμωξιολογία, Επιμελητής Τμήματος 
Λοιμώξεων και Κλινικής Βιοπροστασίας, 
424 Γ.Σ.Ν.Ε. Θεσσαλονίκης

ΖΑΧΑΡΙΟΥ Α. 
Ουρολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος, 
Ουρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Ε.
Φυσικοθεραπεύτρια  PhD, M.Sc,  
Specialized in ‘Continence” U.E.London, 
Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΙΒΙΜ 
Πανεπιστημίου Πατρών

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ Χ.
Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας, 
Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής ,  
Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ Ε.
Ουρολόγος, Επιμελητής Α’, Ουρολογική 
Κλινικη, Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ Ι.
Χειρουργός-Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός 
Υπότροφος, Αʼ Ουρολογική Κλινική 
Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΚΙΚΙΔΑΚΗΣ Δ.
Ουρολόγος, Επιμελητής Α΄, Αʼ Ουρολογική 
Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. 
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΚΡΑΤΗΡΑΣ Ζ. 
Χειρουργός Ουρολόγος- Ανδρολόγος, 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ Ε.
Καθηγητής Ουρολογίας, Διευθυντής 
Ουρολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Πατρών 

ΜΕΜΜΟΣ Δ.
Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος , Α' 
Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. , Π.Γ.Ν.Θ. 
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΜΙΚΟΣ Θ.
Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής -
Γυναικολογίας Α.Π.Θ., Α΄ Μαιευτική – 
Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. 
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Γ.
Ουρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ουρολογική 
Κλινική, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ Γ.
Ακτινολόγος-Ακτινοδιαγνώστρια, 
«ΠΛΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ» Θεσσαλονίκη

ΜΠΟΥΤΗΣ Α. 
Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Α’, Α’ 
Παθολογική Ογκολογική Κλινική, , Α.Ν.Θ. 
«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΜΩΥΣΙΔΗΣ Κ. 
Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας 
Α.Π.Θ., Β' Ουρολογικής Κλινική Α.Π.Θ., 
Π.Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μ.
Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικής 
Κλινικής, 424 Γ.Σ.Ν.Ε. Θεσσαλονίκης

ΠΑΠΑΛΑΚΗΣ Α. 
Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικού 
Τμήματος, Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Α. 
Καθηγητής Ουρολογίας, Β’ Ουρολογική́ 
Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. 
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

ΠΟΥΛΙΟΣ Β. 
Ουρολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας 
Α.Π.Θ., Επιστημονικός Συνεργάτης Α' 
Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. 
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΠΑΓΚΑΛΟΣ Γ. 
Ψυχίατρος - Σεξολόγος, Ιατρείο 
Σεξουαλικών Δυσλειτουργιών, Ψυχιατρικό 
Τμήμα Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης, 
424 Γ.Σ.Ν.Ε. Θεσσαλονίκης

ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ Α. 
Καθηγητής Ουρολογίας, Β’ Ουρολογική 
Κλινική Ε.Κ.Π.Α. , Π.Γ.Ν.Α. 
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

ΠΑΠΑΧΑΡΙΤΟΥ Σ. 
Βιολόγος Αναπαραγωγής, Διδάκτορας 
Ιατρικής Α.Π.Θ., Εργαστήριο Ανάλυσης 
και Κρυοσυντήρησης Σπέρματος

ΣΚΡΙΑΠΑΣ Κ. 
Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικής 
Κλινικής, Γ.Ν. Λάρισας

ΣΟΚΟΛΑΚΗΣ Ι. 
Ουρολόγος, Υποδιευθυντής Ουρολογικής 
Κλινικης, Martha-Maria Krankenhaus 
Nürnberg, Νυρεμβέργη, Γερμανία 

ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Π.
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ., Α' 
Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. 
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ Ε.Ι. 
Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β´, 
Γ.Ν. Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ Ν.
Καθηγητής Ουρολογίας, Διευθυντής 
Ουρολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

ΣΤΑΘΟΓΛΟΥ Δ. 
Ουρολόγος FEBU , Urodoc4all AB, 
Urogyn clinic, Stockholm Sweden

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ι. 
Καθηγητής Διπλωματικής Ιστορίας 
Α.Π.Θ., Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

ΤΣΑΦΡΑΚΙΔΗΣ Π. 
Ουρολογος-Ανδρολόγος , Mediterranean 
Hospital of Cyprus 

ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ Χ. 
Χειρουργός Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός 
Yπότροφος,  Α' Ουρολογική Κλινική 
Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΧΡΥΣΟΦΟΣ Μ. 
Καθηγητής Ουρολογίας, Διευθυντής Γ' 
Ουρολογικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. 
«ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΤΖΩΡΤΖΗΣ Β. 
Καθηγητής Ουρολογίας, Διευθυντής 
Ουρολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας

ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ Δ.
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ., Α' 
Ουρολογική Κλινική , Π.Γ.Ν.Θ. 
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΤΣΙΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 
Ουρολόγος, Επιμελητής Α', Ουρολογική 
Κλινική, Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ Β.
Διευθύντρια Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα 
Πυρηνικής Ιατρικής - Μονάδα PET-CT, 
Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Σ.
European Certified Urological Surgeon, 
Institute of Functional & Reconstructive 
Urology

ΧΑΤΖΗΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Κ. 
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ., 
Διευθυντής Β' Ουρολογικής Κλινικής 
Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΤΣΙΟΓΓΑ Α.
Ουρολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Α' 
Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. 
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΤΣΑΜΕΤΗΣ Χ.
Ενδοκρινολόγος, Κλινικός Ανδρολόγος 
ΕΑΑ, Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ., 
Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας 
Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, Α΄ 
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., 
Π.Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΤΣΑΚΑΛΔΗΜΗΣ Γ.
Ουρολόγος, Επιμελητής Α', Ουρολογική 
Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

0706

Δημητριάδης Γεώργιος Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ., Διευθυντής Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Πρόεδρος Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ.
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ., Διευθυντής Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Πρόεδρος Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
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Ελλάδος  

Πρόεδροι 
Ομιλητές

KOJOVIC V.
Associate Professor of surgery and 
urology, School of Medicine, University of 
Belgrade, Founder and CEO of 
Andromedic Academy for reconstructive 
urology in Belgrade, SERBIA

THOMAS R.
Professor and Chair Department of 
Urology, Tulane University School of 
Medicine, New Orleans, President of 
American Urological Association, USA  

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ. 
Consultant Urological Surgeon, Aberdeen 
Royal Infirmary, Scotland

LIU P.
Professor of Medicine in Residence, 
David Geffen School of Medicine at 
University of California – Los Angeles 
(UCLA), Investigator, The Lundquist 
Institute at Harbor-UCLA Medical 
Center, President of the International 
Society of Andrology, USA

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Λ. 
Καθηγητής Ψυχιατρικής-
Ψυχοσεξουαλικότητας Α.Π.Θ., Α’ 
Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. 
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ Γ.
Ουρολόγος, ∆ιευθυντής Γ' Ουρολογικής 
Κλινικής Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ», 
Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Ουρολογικής 
Εταιρείας

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Θ.
Διευθυντής - Επιστημονικά Υπεύθυνος 
Ουρολογικής Κλινικής, Α.Ο.Ν.Α. «ΑΓ. 
ΣΑΒΒΑΣ»

HAENSEL S.
Consultant urologist, Franciscus Hospital 
Rotterdam NETHERLANDS, Board 
Member, EAU section of Outpatient and 
Office Urology (ESUO)

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ.
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ., 
Διευθυντής Α' Ουρολογικής Κλινικής 
Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», 
Πρόεδρος Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου 
Ελλάδος

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
Καθηγητής Ουρολογίας-Ανδρολογίας 
Α.Π.Θ., Α' Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., 
Π.Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Πρόεδρος 
Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας

ΒΟΥΡΟΣ Ι. 
Ουρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ουρολογική 
Κλινική, Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΓΟΥΛΗΣ Δ.
Καθηγητής Ενδοκρινολογίας 
Αναπαραγωγής, Μονάδα Ενδοκρινολογίας 
Αναπαραγωγής, Α΄ Μαιευτική-
Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. 
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», Προέδρος, 
European Menopause and Andropause 
Society, Ταμίας, International Society of 
Andrology

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Π. 
Παθολόγος Ογκολόγος , Διευθυντής Γ' 
Τμήματος Κλινικής Ογκολογίας ,  Α.Ν.Θ. 
«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΓΑΤΣΟΣ Σ. 
Χειρουργός Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός 
Υπότροφος, Β' Ουρολογική Κλινική 
Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α. 
Καθηγητής Ουρολογίας-Νευροουρολογίας 
Α.Π.Θ., Β' Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ.,  
Π.Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΚΑΚΑΜΟΥΚΑΣ Β. 
Χειρουργός ΟυρολόγοςΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ Π.

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - 
Ογκολογίας Πανεπιστημίου Cornell, ΗΠΑ, 
Επιμελητής Ογκολογικής Κλινικής, 
Νοσοκομείο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Λάρισα

ΚΑΛΑΘΑΣ Θ.
Πυρηνικóς Ιατρóς, Επιμελητής Α' 
Πυρηνικής Ιατρικής, Α.Ν.Θ. 
«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. 
Χειρουργός Ουρολόγος, Κλινική «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» Θεσσαλονίκη

ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Χ. 
Καθηγητής Ουρολογίας, Διευθυντής 
Ουρολογικής Κλινικής Δ.Π.Θ.,  Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδρούπολης

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Σ.
Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος, MD, 
FEBU, FECSM, Πρόεδρος του Τμήματος 
Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας της 
Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Φ. 
Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας, Α' 
Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. 
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΚΑΛΛΗΔΩΝΗΣ Π. 
Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας, 
Ουρολογική Κλινικη, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ Α.
Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., 
Π.Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΔΕΛΛΗΣ Α. 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας, Β' 
Χειρουργική́ Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. 
«ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ»

ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΙΑΣ Α.
Ουρολόγος, Επιμελητής Α' , Ουρολογική 
Κλινική, Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ε. 
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Ε. 
Χειρουργός Ουρολόγος, Ιατρικό 
Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ  Ν. 
Ουρολόγος, Επιμελητής Α' , Ουρολογική 
Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΚΑΛΤΣΑΣ Α. 
Ουρολόγος, Επικουρικός Επιμελητής, 
Ουρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ Δ.
Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Αʼ 
Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. 
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ Ν. 
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος 
Γεωλογίας Α.Π.Θ. 

ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ Ι.
Καθηγητής Ουρολογίας, Β’ 
Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική 
Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.
Χειρουργός Ουρολόγος, Πανεπιστημιακός 
Υπότροφος, Αʼ Ουρολογική Κλινική 
Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ Σ. 

Χειρουργός Ουρολόγος, Κλινική «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» Θεσσαλονίκη

ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ Μ.
Χειρουργός Ουρολόγος

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ.
Καθηγητής Ουρολογίας,  Ουρολογική 
Κλινική Δ.Π.Θ.,  Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

ΚΑΡΟΖΗΣ Κ.
Αρχίατρος, Παθολόγος εξειδικευμένος στη 
Λοιμωξιολογία, Επιμελητής Τμήματος 
Λοιμώξεων και Κλινικής Βιοπροστασίας, 
424 Γ.Σ.Ν.Ε. Θεσσαλονίκης

ΖΑΧΑΡΙΟΥ Α. 
Ουρολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος, 
Ουρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Ε.
Φυσικοθεραπεύτρια  PhD, M.Sc,  
Specialized in ‘Continence” U.E.London, 
Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΙΒΙΜ 
Πανεπιστημίου Πατρών

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ Χ.
Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας, 
Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής ,  
Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ Ε.
Ουρολόγος, Επιμελητής Α’, Ουρολογική 
Κλινικη, Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ Ι.
Χειρουργός-Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός 
Υπότροφος, Αʼ Ουρολογική Κλινική 
Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΚΙΚΙΔΑΚΗΣ Δ.
Ουρολόγος, Επιμελητής Α΄, Αʼ Ουρολογική 
Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. 
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΚΡΑΤΗΡΑΣ Ζ. 
Χειρουργός Ουρολόγος- Ανδρολόγος, 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ Ε.
Καθηγητής Ουρολογίας, Διευθυντής 
Ουρολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Πατρών 

ΜΕΜΜΟΣ Δ.
Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος , Α' 
Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. , Π.Γ.Ν.Θ. 
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΜΙΚΟΣ Θ.
Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής -
Γυναικολογίας Α.Π.Θ., Α΄ Μαιευτική – 
Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. 
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Γ.
Ουρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ουρολογική 
Κλινική, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ Γ.
Ακτινολόγος-Ακτινοδιαγνώστρια, 
«ΠΛΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ» Θεσσαλονίκη

ΜΠΟΥΤΗΣ Α. 
Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Α’, Α’ 
Παθολογική Ογκολογική Κλινική, , Α.Ν.Θ. 
«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΜΩΥΣΙΔΗΣ Κ. 
Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας 
Α.Π.Θ., Β' Ουρολογικής Κλινική Α.Π.Θ., 
Π.Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μ.
Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικής 
Κλινικής, 424 Γ.Σ.Ν.Ε. Θεσσαλονίκης

ΠΑΠΑΛΑΚΗΣ Α. 
Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικού 
Τμήματος, Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Α. 
Καθηγητής Ουρολογίας, Β’ Ουρολογική́ 
Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. 
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

ΠΟΥΛΙΟΣ Β. 
Ουρολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας 
Α.Π.Θ., Επιστημονικός Συνεργάτης Α' 
Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. 
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΠΑΓΚΑΛΟΣ Γ. 
Ψυχίατρος - Σεξολόγος, Ιατρείο 
Σεξουαλικών Δυσλειτουργιών, Ψυχιατρικό 
Τμήμα Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης, 
424 Γ.Σ.Ν.Ε. Θεσσαλονίκης

ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ Α. 
Καθηγητής Ουρολογίας, Β’ Ουρολογική 
Κλινική Ε.Κ.Π.Α. , Π.Γ.Ν.Α. 
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

ΠΑΠΑΧΑΡΙΤΟΥ Σ. 
Βιολόγος Αναπαραγωγής, Διδάκτορας 
Ιατρικής Α.Π.Θ., Εργαστήριο Ανάλυσης 
και Κρυοσυντήρησης Σπέρματος

ΣΚΡΙΑΠΑΣ Κ. 
Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικής 
Κλινικής, Γ.Ν. Λάρισας

ΣΟΚΟΛΑΚΗΣ Ι. 
Ουρολόγος, Υποδιευθυντής Ουρολογικής 
Κλινικης, Martha-Maria Krankenhaus 
Nürnberg, Νυρεμβέργη, Γερμανία 

ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Π.
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ., Α' 
Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. 
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ Ε.Ι. 
Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β´, 
Γ.Ν. Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ Ν.
Καθηγητής Ουρολογίας, Διευθυντής 
Ουρολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

ΣΤΑΘΟΓΛΟΥ Δ. 
Ουρολόγος FEBU , Urodoc4all AB, 
Urogyn clinic, Stockholm Sweden

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ι. 
Καθηγητής Διπλωματικής Ιστορίας 
Α.Π.Θ., Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

ΤΣΑΦΡΑΚΙΔΗΣ Π. 
Ουρολογος-Ανδρολόγος , Mediterranean 
Hospital of Cyprus 

ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ Χ. 
Χειρουργός Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός 
Yπότροφος,  Α' Ουρολογική Κλινική 
Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΧΡΥΣΟΦΟΣ Μ. 
Καθηγητής Ουρολογίας, Διευθυντής Γ' 
Ουρολογικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. 
«ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΤΖΩΡΤΖΗΣ Β. 
Καθηγητής Ουρολογίας, Διευθυντής 
Ουρολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας

ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ Δ.
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ., Α' 
Ουρολογική Κλινική , Π.Γ.Ν.Θ. 
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΤΣΙΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 
Ουρολόγος, Επιμελητής Α', Ουρολογική 
Κλινική, Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ Β.
Διευθύντρια Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα 
Πυρηνικής Ιατρικής - Μονάδα PET-CT, 
Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Σ.
European Certified Urological Surgeon, 
Institute of Functional & Reconstructive 
Urology

ΧΑΤΖΗΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Κ. 
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ., 
Διευθυντής Β' Ουρολογικής Κλινικής 
Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΤΣΙΟΓΓΑ Α.
Ουρολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Α' 
Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. 
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΤΣΑΜΕΤΗΣ Χ.
Ενδοκρινολόγος, Κλινικός Ανδρολόγος 
ΕΑΑ, Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ., 
Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας 
Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, Α΄ 
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., 
Π.Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΤΣΑΚΑΛΔΗΜΗΣ Γ.
Ουρολόγος, Επιμελητής Α', Ουρολογική 
Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

0706

Δημητριάδης Γεώργιος Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ., Διευθυντής Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Πρόεδρος Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ.
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ., Διευθυντής Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Πρόεδρος Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
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Ουρολογικό 
Συνέδριο 

Βορείου 
Ελλάδος  

• Σε όλες τις ανωτέρω τιμές σε τιμολόγιο προστίθεται ο ανάλογος 
ΦΠΑ

Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν τις διαφάνειες (slides), 
τα CD, τα DVD, και τα USB με τις ομιλίες τους στην Τεχνική 
Γραμματεία που θα λειτουργεί έξω από την αίθουσα 
συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Grand Hotel, τουλάχιστον μισή 
ώρα πριν την παρουσίασή τους

Οι σύνεδροι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο δια 
ζώσης θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν την προεγγραφή τους 
μέσω του Γραφείου Οργάνωσης. Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε 
συνέδρους που δεν έχουν κάνει προεγγραφή, εκτός και αν υπάρχουν 
διαθέσιμες κενές θέσεις. Η χορήγηση του Προγράμματος και της 
καρτέλας εισόδου (badge) θα γίνει ηλεκτρονικά (μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σε περίπτωση που επιβληθεί από την 
Πολιτεία απαγόρευση συνεδρίων με φυσική παρουσία, το συνέδριο 
δεν αναβάλλεται αλλά πραγματοποιείται διαδικτυακά.

Η Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την 
Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 20:00 στο Ξενοδοχείο 
Grand Hotel Palace. Θα ακολουθήσει Δεξίωση Υποδοχής.

Τελετή έναρξης & Δεξίωση Υποδοχής

•  Στην αίθουσα του συνεδρίου θα υπάρχει ελεγχόμενη είσοδος / 
έξοδος

 t. +30 2310 250401, f. +30 2310 250418

 e-mail: congress-secretary@voyagertravel.gr
 website: www.voyagertravel.gr

οΣτο 13  Ουρολογικό Συνέδριο Βορείου Ελλάδος, ο Πανελλήνιος 
Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει 19 Μόρια Συνεχιζόμενης 
Ιατρικής Εκπαίδευσης (Σ.Ι.Ε.–CME–CPD)

Διαμονή

ΣΥΝΕΔΡΙΟ COVID FREE

Ιστοσελίδα Συνεδρίου

Για την κάλυψη των αναγκών του Συνεδρίου έχει εξασφαλιστεί 
επαρκής αριθμός δωματίων στο ξενοδοχείο Grand Hotel. Για 
πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε με το Γραφείο 
Οργάνωσης

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει: Παρακολούθηση όλων 
των εργασιών του Συνεδρίου /  Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή 
και στη Δεξίωση Υποδοχής / Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο /  Υλικό 
του Συνεδρίου &  Τελικό Πρόγραμμα / Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό 
Συμμετοχής 

Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση προϊόντων 
φαρμακευτικών εταιρειών και ιατρικού εξοπλισμού

Βεβαίωση Παρακολούθησης

www.13ucongress.org 

Μοριοδότηση

Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά 
από το Γραφείο Οργάνωσης του συνεδρίου. Σύμφωνα με την 
εγκύκλιο του ΕΟΦ (64740/01-09-2013) απαιτείται η 
παρακολούθηση του 60% των ωρών του Συνεδρίου

Τεχνική Γραμματεία

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει: Παρακολούθηση όλων 
των εργασιών του Συνεδρίου Υλικό του Συνεδρίου & Τελικό 
Πρόγραμμα / Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Συμμετοχής 

Κοινωνικές Εκδηλώσεις

Γραφείο Οργάνωσης Συνεδρίου
 VOYAGER TRAVEL & CONGRESS

• Στο συνέδριο συμμετέχουν με φυσική παρουσία μόνο οι 
σύνεδροι που έχουν εμβολιαστεί πλήρως ή έχουν νοσήσει 
πρόσφατα. Για την είσοδο στο συνεδριακό χώρο απαιτείται η 
επ ίδε ιξη  έγκυρου π ιστοποιητ ικού  εμβολιασμού ή 
πιστοποιητικού νόσησης του τελευταίου τριμήνου. Οι 
υπόλοιποι σύνεδροι μπορούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο 
διαδικτυακά

 Vas. Irakleiou 26, 546 24, Thessaloniki, GR

•   Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους

Εγγραφές

25, 26 & 27 Φεβρουαρίου 2022

Τρόπος Διεξαγωγής 

Τόπος Διεξαγωγής 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία και 
ταυτόχρονα διαδικτυακά. Σύμφωνα με τους νέους υγειονομικούς 
κανόνες για τον COVID-19 θα υπάρχει φυσική παρουσία 
προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων εντός της συνεδριακής 
αιθούσης και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) 
για τους λοιπούς εγγεγραμμένους συνέδρους

Ημερομηνίες Διεξαγωγής 

Ξενοδοχείο Grand Hotel
Μοναστηρίου 305, 54628, Θεσσαλονίκη
Tel.: 231 054 9000

Ειδικοί - Ειδικευόμενοι

Νοσηλευτικό προσωπικό - Φοιτητές

50 €

Δωρεάν

Κατηγορία

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Κατηγορία Έως 15/2/2022

Ειδικοί

Ειδικευόμενοι

Επίτιμα Μέλη

Νοσηλευτικό προσωπικό
Φοιτητές

120 €

80 €

Δωρεάν

Δωρεάν

Από 16/2/2022

150 €

100 €

Δωρεάν

Δωρεάν

ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
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Γενικές
Πληροφορίες

13
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Πρόγραμμα
13

Ουρολογικό 
Συνέδριο 

Βορείου 
Ελλάδος  

  Προεδρείο: Ι.Ε. Ιωαννίδης, Ι. Τσιριόπουλος

  10:00-10:15  Η μερική νεφρεκτομή καθιερώνεται
  A. Ζαρκαδούλιας

 11:30-11:45 Τηλεϊατρική στην Ουρολογία
  Α. Ζαχαρίου

11:15-12:30 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 11:15-11:30 Social media στην επιστήμη: πολύτιμο εργαλείο ή πιθανός κίνδυνος;
  Μ. Καραβιτάκης

 11:45-12:00 Παρηγορική θεραπεία στον ουρολογικό ασθενή
  Α. Βαξεβανίδου  

  Προεδρείο: Ι. Βούρος, Α. Παπαλάκης

12:30-13:00 Διάλειμμα - Καφές

09:30-10:00 Προσέλευση - Εγγραφές

10:00-11:15 ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΝΕΦΡΟΥ, ΠΕΟΥΣ, ΟΡΧΕΩΝ

  10:15-10:30  Η ριζική νεφρεκτομή είναι το gold standard
  Ι. Τσιριόπουλος  

 12:15-12:30 Συζήτηση  

 10:30-10:45 Μακροχρόνια τοξικότητα και δευτεροπαθή νεοπλάσματα σε ασθενείς 
με κ  αρκίνο όρχεως
  Α. Μπούτης  

 11:00-11:15 Συζήτηση  

 12:00-12:15 Μικροβιακή αντοχή: πώς και πού μπορεί να αποφευχθεί η άσκοπη 
χρήση α    ντιβιοτικών στην ουρολογία;
  Κ. Καρόζης  

 10:00-10:30 Αντιμετώπιση cT2 όγκων νεφρού (Αντιπαράθεση)

 10:45-11:00 Τεχνικές διατήρησης και αποκατάστασης του πέους στον καρκίνο του 
πέους
  Ε. Ζαχαράκης  

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2022ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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13
Ουρολογικό 
Συνέδριο 

Βορείου 
Ελλάδος  

Πρόγραμμα

 O3. Η ΕΥΡΕΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PSA ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ 

ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΕ ΥΠΕΡΔΙΑΓΝΩΣΗ 

ΚΑΙ ΥΠΕΡΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Σαββάκης Σταύρος
Φοιτητής Ιατρικής Α.Π.Θ. - Α' Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ

13:30-14:30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις 

13:00-13:30 STATE OF THE ART 1

 Προεδρείο: Ν. Καλογεράς – Α. Αναστασιάδης

  Προεδρείο: X. Ανδρεάδης

 O1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ISUP ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

ΠΡΟΣΤΑΤΗ, ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΠΟΨΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ.
 (1) (2)  (3)Σπυρόπουλος Ευάγγελος , Βαράκη Καλλιόπη , Σουντουλίδης Πέτρος , 
 (4)Παπατσώρης Αθανάσιος

(1) Ιδιωτικό Ουρολογικό Ιατρείο, Παλαιό Φάληρο, Αττική

(2) Metropolitan Hospital, Τμήμα Νευροακτινολογίας & Προχωρημένης Ογκολογικής Μαγνητικής 

Τομογραφίας, Νέο Φάληρο, Αττική

(3) Α' Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ - Νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς» Θεσσαλονίκη

(4) Ιατρική Σχολή Αθηνών, Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, Ουρολογική Κλινική, Αττική

  Ανοσοθεραπεία στην Ουρολογική Ογκολογία – Τι πρέπει να γνωρίζει ο Ουρολόγος;

  Π. Βλαχοστέργιος

 O2. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ 

ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΕΘΥΛΙΩΣΗΣ ΤΟΥ DNA ΣΤΟ 

ΝΕΦΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ
1 3 1 1Κουδωνάς Α. , Παπαϊωάννου Μ. , Καμπάνταης Σ. , Αναστασιάδης Α. , 

2 1Χατζημουρατίδης Κ. , Δημητριάδης Γ.
1.  Α' Ουρολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.

2.  Β' Ουρολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.

3.  Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.

 Αναρτήμενες Ανακοινώσεις

14:30-17:00 Μεσημβρινή Διακοπή - Γενική Συνέλευση ΟΥ.Ε.Β.Ε.

 O4. ΤΟ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΜΑ (PRP) ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗ 

ΣΤΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΜΙΑ ΔΙΠΛΗ-ΤΥΦΛΗ, ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ

Πούλιος Ε., Μυκονιάτης Ι., Πυργίδης Ν., Ζηλωτής Φ., Καποτέλη Π., Κοτσίρης 

Δ., Καλυβιανάκης  Δ., Χατζηχρήστου  Δ. 
Ά Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. Γεννηματάς

 O5. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ 

ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΔΑΛΑΦΙΛΗ ΣΤΗΝ ΗΠΙΑ ΚΑΙ ΗΠΙΑ ΕΩΣ ΜΕΤΡΙΑ 

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΜΙΑ ΔΙΠΛΗ-ΤΥΦΛΗ, 

ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ

Μυκονιάτης I., Πυργίδης N., Ζηλωτής Φ., Φουρναράκη, Βούλα Καποτέλη, 

Δημήτριος Καλυβιανάκης, Δημήτριος Χατζηχρήστου

Ά Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. Γεννηματάς

17:00-18:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Ο.Ε. - Η Ελληνική Ουρολογία στο Προσκήνιο: Δράσεις και 

 Παρεμβάσεις σε Διεθνές Επίπεδο

  Προεδρείο: Γ. Αλιβιζάτος

  Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Προγραμματισμό για την Πρόληψη 

σχετικά με τον Καρκίνο Προστάτη: Μήπως δεν είναι "όνειρο θερινής νυκτός"?

Α.Ε. Δελλής

  European School of Urology: Η μεγάλη ευκαιρία για εξωστρέφεια για την Ελληνική 

Ουρολογία.

Ε. Λιάτσικος

 Εξετάσεις European Board of Urology: Είναι ένα ακόμη "χαρτί" για τον Έλληνα 

Ουρολόγο;

Α. Παπατσώρης

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2022ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2022ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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13
Ουρολογικό 
Συνέδριο 

Βορείου 
Ελλάδος  

Πρόγραμμα

 O3. Η ΕΥΡΕΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PSA ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ 

ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΕ ΥΠΕΡΔΙΑΓΝΩΣΗ 

ΚΑΙ ΥΠΕΡΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Σαββάκης Σταύρος
Φοιτητής Ιατρικής Α.Π.Θ. - Α' Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ

13:30-14:30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις 

13:00-13:30 STATE OF THE ART 1

 Προεδρείο: Ν. Καλογεράς – Α. Αναστασιάδης

  Προεδρείο: X. Ανδρεάδης

 O1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ISUP ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

ΠΡΟΣΤΑΤΗ, ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΠΟΨΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ.
 (1) (2)  (3)Σπυρόπουλος Ευάγγελος , Βαράκη Καλλιόπη , Σουντουλίδης Πέτρος , 
 (4)Παπατσώρης Αθανάσιος

(1) Ιδιωτικό Ουρολογικό Ιατρείο, Παλαιό Φάληρο, Αττική

(2) Metropolitan Hospital, Τμήμα Νευροακτινολογίας & Προχωρημένης Ογκολογικής Μαγνητικής 

Τομογραφίας, Νέο Φάληρο, Αττική

(3) Α' Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ - Νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς» Θεσσαλονίκη

(4) Ιατρική Σχολή Αθηνών, Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, Ουρολογική Κλινική, Αττική

  Ανοσοθεραπεία στην Ουρολογική Ογκολογία – Τι πρέπει να γνωρίζει ο Ουρολόγος;

  Π. Βλαχοστέργιος

 O2. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ 

ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΕΘΥΛΙΩΣΗΣ ΤΟΥ DNA ΣΤΟ 

ΝΕΦΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ
1 3 1 1Κουδωνάς Α. , Παπαϊωάννου Μ. , Καμπάνταης Σ. , Αναστασιάδης Α. , 

2 1Χατζημουρατίδης Κ. , Δημητριάδης Γ.
1.  Α' Ουρολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.

2.  Β' Ουρολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.

3.  Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.

 Αναρτήμενες Ανακοινώσεις

14:30-17:00 Μεσημβρινή Διακοπή - Γενική Συνέλευση ΟΥ.Ε.Β.Ε.

 O4. ΤΟ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΜΑ (PRP) ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗ 

ΣΤΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΜΙΑ ΔΙΠΛΗ-ΤΥΦΛΗ, ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ

Πούλιος Ε., Μυκονιάτης Ι., Πυργίδης Ν., Ζηλωτής Φ., Καποτέλη Π., Κοτσίρης 

Δ., Καλυβιανάκης  Δ., Χατζηχρήστου  Δ. 
Ά Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. Γεννηματάς

 O5. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ 

ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΔΑΛΑΦΙΛΗ ΣΤΗΝ ΗΠΙΑ ΚΑΙ ΗΠΙΑ ΕΩΣ ΜΕΤΡΙΑ 

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΜΙΑ ΔΙΠΛΗ-ΤΥΦΛΗ, 

ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ

Μυκονιάτης I., Πυργίδης N., Ζηλωτής Φ., Φουρναράκη, Βούλα Καποτέλη, 

Δημήτριος Καλυβιανάκης, Δημήτριος Χατζηχρήστου

Ά Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. Γεννηματάς

17:00-18:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Ο.Ε. - Η Ελληνική Ουρολογία στο Προσκήνιο: Δράσεις και 

 Παρεμβάσεις σε Διεθνές Επίπεδο

  Προεδρείο: Γ. Αλιβιζάτος

  Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Προγραμματισμό για την Πρόληψη 

σχετικά με τον Καρκίνο Προστάτη: Μήπως δεν είναι "όνειρο θερινής νυκτός"?

Α.Ε. Δελλής

  European School of Urology: Η μεγάλη ευκαιρία για εξωστρέφεια για την Ελληνική 

Ουρολογία.

Ε. Λιάτσικος

 Εξετάσεις European Board of Urology: Είναι ένα ακόμη "χαρτί" για τον Έλληνα 

Ουρολόγο;

Α. Παπατσώρης

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2022ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2022ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Ουρολογικό 
Συνέδριο 

Βορείου 
Ελλάδος  

 Προεδρείο: Δ. Γουλής

18:00-18:30 STATE OF THE ART 2

 Men’s health and sleep

T. Liu

18:30-19:00 Διάλειμμα - Καφές

  Στενώματα ουρήθρας

V. Kojovic

19:30-20:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

 Α. Παπαλάκης

19:00-19:30 STATE OF THE ART 3

 Ο ρόλος των καινούργιων αναστολέων του ανδρογονικού υποδοχέα στη διαχείριση 

του προχωρημένου καρκίνου του προστάτη

Π. Σουντουλίδης

  Προεδρείο: Ι. Βακαλόπουλος

  • Κήρυξη της έναρξης των εργασιών του Συνεδρίου

20:00-21:00 Τελετή Έναρξης

  • Χαιρετισμοί

 • Εναρκτήρια Διάλεξη

«Γιατί η Μικρά Ασία; Η προοπτική της ελληνικής επέκτασης στην ανατολική ακτή 

του Αιγαίου, 1915-1920»

Ι.Δ. Στεφανίδης

21:30 Cocktail Υποδοχής

 • Απονομή τιμητικών διακρίσεων από τον Πρόεδρο της ΟY.Ε.Β.Ε.

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2022ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1514

09:00-10:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις 

 Προεδρείο: Β. Κακαμούκας – Αικ. Τσιόγγα

 O6.   Η ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΙΟΥΣΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΝΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΟΥΡΗΤΗΡΟ-ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΤΡΟΠΗ 

ΟΥΡΩΝ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣ.

Πινήτας Α., Γκλίνος Κ., Ζιούτος Κ., Παπανδρέου Χ., Κρητικός Ν., Σκρεπέτης Κ.
Ουρολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας

 O9.   Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΣΠΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΥΩΝ ΤΟΥ ΠΥΕΛΙΚΟΥ 

ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1,2 2 1 1Ζαχαρίου Αθανάσιος , Σαπουνά Βάγια , Γιαννάκης Ιωάννης , Καλτσάς Άρης , 

1 1 3Καραγιάννης Ανδρέας , Ανδρεαδάκης Σωτήριος , Δημητριάδης Φώτιος , 
4 1Μαμουλάκης Χαράλαμπος , Νικόλαος Σοφικίτης

1 Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

2 Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», Βόλος

3 Ουρολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

4 Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο

 O7. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΣΤΕΟΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗΣ   

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

Φίλο Ε. , Αναστασάκης Μ. , Καραμανλής Δ. , Βαλιούλης Ι.1 1 2 1

1. Α΄ Κλινική Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ, ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς-Ο Άγιος Δημήτριος »

2. Ακτινολογικό Εργαστήριο, ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς-Ο Άγιος Δημήτριος»

 O8.   ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΔΙΠΛΟ 

ΠΥΕΛΟΚΑΛΥΚΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

ΟΥΡΗΤΗΡΟΚΗΛΗΣ
1 2 1 1Αναστασάκης Μ. , Καραμανλής Δ. , Φίλο Ε. , Κουτσούμης Γ.

1.Α΄ Κλινική Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ, ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς-Ο Άγιος Δημήτριος »

2. Ακτινολογικό Εργαστήριο, ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς-Ο Άγιος Δημήτριος»

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2022ΣΑΒΒΑΤΟ

Πρόγραμμα
13

Ουρολογικό 
Συνέδριο 

Βορείου 
Ελλάδος  

Πρόγραμμα
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Ουρολογικό 
Συνέδριο 

Βορείου 
Ελλάδος  

 Προεδρείο: Δ. Γουλής

18:00-18:30 STATE OF THE ART 2

 Men’s health and sleep

T. Liu

18:30-19:00 Διάλειμμα - Καφές

  Στενώματα ουρήθρας

V. Kojovic

19:30-20:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

 Α. Παπαλάκης

19:00-19:30 STATE OF THE ART 3

 Ο ρόλος των καινούργιων αναστολέων του ανδρογονικού υποδοχέα στη διαχείριση 

του προχωρημένου καρκίνου του προστάτη

Π. Σουντουλίδης

  Προεδρείο: Ι. Βακαλόπουλος

  • Κήρυξη της έναρξης των εργασιών του Συνεδρίου

20:00-21:00 Τελετή Έναρξης

  • Χαιρετισμοί

 • Εναρκτήρια Διάλεξη

«Γιατί η Μικρά Ασία; Η προοπτική της ελληνικής επέκτασης στην ανατολική ακτή 

του Αιγαίου, 1915-1920»

Ι.Δ. Στεφανίδης

21:30 Cocktail Υποδοχής

 • Απονομή τιμητικών διακρίσεων από τον Πρόεδρο της ΟY.Ε.Β.Ε.

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2022ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1514

09:00-10:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις 

 Προεδρείο: Β. Κακαμούκας – Αικ. Τσιόγγα

 O6.   Η ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΙΟΥΣΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΝΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΟΥΡΗΤΗΡΟ-ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΤΡΟΠΗ 

ΟΥΡΩΝ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣ.

Πινήτας Α., Γκλίνος Κ., Ζιούτος Κ., Παπανδρέου Χ., Κρητικός Ν., Σκρεπέτης Κ.
Ουρολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας

 O9.   Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΣΠΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΥΩΝ ΤΟΥ ΠΥΕΛΙΚΟΥ 

ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1,2 2 1 1Ζαχαρίου Αθανάσιος , Σαπουνά Βάγια , Γιαννάκης Ιωάννης , Καλτσάς Άρης , 

1 1 3Καραγιάννης Ανδρέας , Ανδρεαδάκης Σωτήριος , Δημητριάδης Φώτιος , 
4 1Μαμουλάκης Χαράλαμπος , Νικόλαος Σοφικίτης

1 Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

2 Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», Βόλος

3 Ουρολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

4 Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο

 O7. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΣΤΕΟΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗΣ   

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

Φίλο Ε. , Αναστασάκης Μ. , Καραμανλής Δ. , Βαλιούλης Ι.1 1 2 1

1. Α΄ Κλινική Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ, ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς-Ο Άγιος Δημήτριος »

2. Ακτινολογικό Εργαστήριο, ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς-Ο Άγιος Δημήτριος»

 O8.   ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΔΙΠΛΟ 

ΠΥΕΛΟΚΑΛΥΚΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

ΟΥΡΗΤΗΡΟΚΗΛΗΣ
1 2 1 1Αναστασάκης Μ. , Καραμανλής Δ. , Φίλο Ε. , Κουτσούμης Γ.

1.Α΄ Κλινική Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ, ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς-Ο Άγιος Δημήτριος »

2. Ακτινολογικό Εργαστήριο, ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς-Ο Άγιος Δημήτριος»

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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Ουρολογικό 
Συνέδριο 

Βορείου 
Ελλάδος  

Πρόγραμμα

 O10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ (ΟΑΒ) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ POST-ACUTE 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ COVID-19
1,2 2 1 1Ζαχαρίου Αθανάσιος , Σαπουνά Βάγια , Γιαννάκης Ιωάννης , Καλτσάς Άρης , 

1 3 4Καραγιάννης Ανδρέας , Δημητριάδης Φώτιος , Μαμουλάκης Χαράλαμπος , 
1Νικόλαος Σοφικίτης

1 Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

2 Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», Βόλος

3 Ουρολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

4 Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο

 O11. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ 

ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 

ΔΟΣΕΙΣ MRNA ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ COVID-19 ΚΑΙ ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΕ 

GOLIMUMAB ΚΑΙ CELECOXIB/SULFASALAZINE
1 2 3 4 1Χατζημελετίου Κ. , Φλέβα Α. , Σιόγκα Α. , Γεωργίου Ι. , Νικολόπουλος Θ. , 
2 5 6 1Μαρκοπούλου Μ. , Πετρογιάννης Ν. , Ανυφαντής Γ. , Πατρικίου Α. ,  

1 2 1Κολυμπιανάκης Ε. , Γιαννακού Α. ,  Γκριμπίζης Γ.          
1.A' Mαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης 'Παπαγεωργίου'.

2.Εργαστήριο Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας, Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης 'Παπαγεωργίου'.

3.Εργαστήριο Ιστολογίας - Εμβρυολογίας Α.Π.Θ.

4.Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής και Mαιευτική/ Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

5.ΜΙΥΑ, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών         

6.Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσαλίας

 O12. ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ LUTS ΜΕΤΑ-COVID-19 ΝΟΣΗΣΗ

Χριστακάκης Α.
Ιδιώτης Χειρουργός Ουρολόγος – Αλεξανδρούπολη

 O13. ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΥΔΡΟΝΕΦΡΩΣΗ (GIANT HYDRONEPHROSIS GH) – 

CASE REPORT UPDATED
1 2 3Χριστακάκης Α . Καμπάνταης Σ . Δημόπουλος Π .

1. Ιδιώτης Χειρουργός Ουρολόγος-Αλεξανδρούπολη, Ιδιωτική Κλινική «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκη

2. Ιδιώτης Χειρουργός Ουρολόγος, Ιδιωτική Κλινική «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκη

3. Ιδιώτης Χειρουργός Ουρολόγος, Ιδιωτική Κλινική «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκη

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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12:15-12:45 Διάλειμμα - Καφές

 11:15-11:30 Μπορεί η mpMRI να γίνει η «μαστογραφία» του άνδρα?

  Γ. Μπουλογιάννη  

 10:45-10:55 Η επίδραση των PDE5i στην ορχική λειτουργία

 Δ. Καλυβιανάκης

11:00-12:15 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (1) – ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 12:00-12:15 Συζήτηση  

  Προεδρείο: Χ. Καλαΐτζής, Γ. Μουστάκας

 11:30-11:45 Πρέπει οι Ουρολόγοι να μπορούν να «διαβάσουν» την MRI προστάτη;

  Σ. Καμπάνταης  

 11:00-11:15 Η σημασία του PSA στον ετήσιο προληπτικό έλεγχο του άνδρα - 

  Μια ορθολογική προσέγγιση

 Χ. Καλαϊτζής  

 10:30-10:45 Νέες εφαρμογές στη θεραπεία της πρόωρης εκσπερμάτισης 

  (διαδερμικός   ηλεκτρικός ερεθισμός, botox, μεγέθυνση της βαλάνου)

 Ι. Μυκονιάτης

 10:55-11:00 Συζήτηση  

 11:45-12:00 Πώς μπορούν να γίνουν οι ενδείξεις της βιοψίας πιο ακριβείς;

  Δ. Σταθόγλου   

 10:15-10:30 Υπάρχουν επιλογές μετά τα φάρμακα και τη θεραπεία με κρουστικά;   

 - O ρόλος της αναγεννητικής ιατρικής

 E. Πούλιος

10:00-11:00 ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  Προεδρείο: Δ. Χατζηχρήστου, Μ. Χρυσοφός

 10:00-10:15 Ο ρόλος των κρουστικών κυμάτων χαμηλής έντασης στη θεραπεία 

 της   στυτικής δυσλειτουργίας

 Ι. Σοκολάκης
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1 3 4Καραγιάννης Ανδρέας , Δημητριάδης Φώτιος , Μαμουλάκης Χαράλαμπος , 
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1 2 1Κολυμπιανάκης Ε. , Γιαννακού Α. ,  Γκριμπίζης Γ.          
1.A' Mαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης 'Παπαγεωργίου'.

2.Εργαστήριο Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας, Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης 'Παπαγεωργίου'.
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Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

5.ΜΙΥΑ, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών         

6.Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσαλίας
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 10:45-10:55 Η επίδραση των PDE5i στην ορχική λειτουργία

 Δ. Καλυβιανάκης

11:00-12:15 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (1) – ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 12:00-12:15 Συζήτηση  

  Προεδρείο: Χ. Καλαΐτζής, Γ. Μουστάκας

 11:30-11:45 Πρέπει οι Ουρολόγοι να μπορούν να «διαβάσουν» την MRI προστάτη;

  Σ. Καμπάνταης  

 11:00-11:15 Η σημασία του PSA στον ετήσιο προληπτικό έλεγχο του άνδρα - 
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 της   στυτικής δυσλειτουργίας

 Ι. Σοκολάκης



13
Ουρολογικό 
Συνέδριο 

Βορείου 
Ελλάδος  

Πρόγραμμα

 13:15-13:30 Περιστατικό ιδιοπαθούς OAT
  Χ. Τσαμέτης  

 13:30-13:45 Συζήτηση  

  Theranostics στον καρκίνο του προστάτη
Θ. Καλαθάς

14:15-16:00 Μεσημβρινή Διακοπή

13:45-14:15 STATE OF THE ART 4

 13:00-13:15 Περιστατικό κιρσοκήλης
  Σ. Ανδρεαδάκης  

 12:45-13:00 Περιστατικό μη αποφρακτικής αζωοσπερμίας
  Ά. Καλτσάς

  Προεδρείο: Β. Χατζηπαυλίδου

 Προεδρείο: Ν. Σοφικίτης, Φ. Δημητριάδης

12:45-13:45 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 
 ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

 Προεδρείο: Β. Τζώρτζης, I. Βαρκαράκης

 16:45-17:00 Ριζική νεφρο-ουρητηρεκτομή: εξακολουθεί να είναι το gold standard;
  Γ. Αθανασιάδης  

 16:30-16:45 Πότε και πώς είναι ασφαλής η διατήρηση του οργάνου στο MIBC;
  Χ. Τουτζιάρης  

16:00-17:00 ΟΥΡΟΘΗΛΙΑΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

 16:00-16:15 EAU Guidelines: Νεότερες οδηγίες για τη θεραπεία και την  
 παρακολούθηση   ανά ομάδα κινδύνου
  Δ. Κικιδάκης

 16:15-16:30 Προκλήσεις στην αντιμετώπιση ανθεκτικού σε BCG μη διηθητικού 
καρκίνου  τ ης ουροδόχου κύστης
  Π. Σουντουλίδης   

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2022ΣΑΒΒΑΤΟ
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  - The AUA: Truly Global

 R.Thomas

 17:30-17:45 Active surveillance: διεθνείς οδηγίες και πρόσφατες αλλαγές

  Γ. Τσακαλδήμης  

17:00-17:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

 Προεδρείο: Κ. Χατζημουρατίδης, Σ. Χαραλάμπους

 18:05-18:20 Λεμφαδενική υποτροπή μετά από ριζική προστατεκτομή: χειρουργείο ή     

 ακτινοβολία;

  Θ. Αναγνώστου  

  Προεδρείο: Γ. Δημητριάδης

  - Use of Da Vinci robot for Advanced Urologic Reconstruction, including use of bowel 

segments.

 18:35-18:50 Συστηματική θεραπεία και επιλογές τοπικής θεραπείας στην   

 ολιγομεταστατική νόσο

  Ν. Καλογεράς  

 18:20-18:35 Διεγχειρητική πρόληψη της στυτικής δυσλειτουργίας και ακράτειας ούρων

  Ζ. Κρατήρας  

17:30-19:00 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (2) – ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 18:50-19:00 Συζήτηση  

19:00-19:30 Διάλειμμα - Καφές

 Διαχείριση ΜΙBC: Η συμβολή της επικουρικής ανοσοθεραπείας

Ε.Ι. Περδικούρη

19:30-20:30 STATES OF THE ART 5

 17:45-18:05 Ανοιχτό χειρουργείο στο CaP (Αντιπαράθεση)

  Υπέρ - Ε. Μουρτζίλας  

  Κατά - Π. Δημόπουλος  
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 16:45-17:00 Ριζική νεφρο-ουρητηρεκτομή: εξακολουθεί να είναι το gold standard;
  Γ. Αθανασιάδης  

 16:30-16:45 Πότε και πώς είναι ασφαλής η διατήρηση του οργάνου στο MIBC;
  Χ. Τουτζιάρης  

16:00-17:00 ΟΥΡΟΘΗΛΙΑΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

 16:00-16:15 EAU Guidelines: Νεότερες οδηγίες για τη θεραπεία και την  
 παρακολούθηση   ανά ομάδα κινδύνου
  Δ. Κικιδάκης

 16:15-16:30 Προκλήσεις στην αντιμετώπιση ανθεκτικού σε BCG μη διηθητικού 
καρκίνου  τ ης ουροδόχου κύστης
  Π. Σουντουλίδης   
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  - The AUA: Truly Global

 R.Thomas

 17:30-17:45 Active surveillance: διεθνείς οδηγίες και πρόσφατες αλλαγές

  Γ. Τσακαλδήμης  

17:00-17:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

 Προεδρείο: Κ. Χατζημουρατίδης, Σ. Χαραλάμπους

 18:05-18:20 Λεμφαδενική υποτροπή μετά από ριζική προστατεκτομή: χειρουργείο ή     

 ακτινοβολία;

  Θ. Αναγνώστου  

  Προεδρείο: Γ. Δημητριάδης

  - Use of Da Vinci robot for Advanced Urologic Reconstruction, including use of bowel 

segments.

 18:35-18:50 Συστηματική θεραπεία και επιλογές τοπικής θεραπείας στην   

 ολιγομεταστατική νόσο

  Ν. Καλογεράς  

 18:20-18:35 Διεγχειρητική πρόληψη της στυτικής δυσλειτουργίας και ακράτειας ούρων

  Ζ. Κρατήρας  

17:30-19:00 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (2) – ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 18:50-19:00 Συζήτηση  

19:00-19:30 Διάλειμμα - Καφές

 Διαχείριση ΜΙBC: Η συμβολή της επικουρικής ανοσοθεραπείας

Ε.Ι. Περδικούρη

19:30-20:30 STATES OF THE ART 5

 17:45-18:05 Ανοιχτό χειρουργείο στο CaP (Αντιπαράθεση)

  Υπέρ - Ε. Μουρτζίλας  

  Κατά - Π. Δημόπουλος  
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Ουρολογικό 
Συνέδριο 

Βορείου 
Ελλάδος  

 09:00-09:15 Τι πρέπει να γνωρίζει ο μη εξειδικευμένος Ουρολόγος για τον 
ενδοουρολογικό εξοπλισμό πριν από το χειρουργείο;
Α. Αναστασιάδης  

 10:30-10:45 Υπερπλασία προστάτη και υπολειτουργικός εξωστήρας
  Β. Κακαμούκας

09:00-10:30 ΕΝΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑ – ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

  Προεδρείο: Α. Σκολαρίκος, Χ. Μαμουλάκης

 09:15-09:45 Αντιμετώπιση μεγάλων νεφρικών λίθων (Αντιπαράθεση)

  09:15-09:30  RIRS - Π. Καλληδώνης

  09:30-09:45  PCNL - Δ. Μέμμος

 09:45-10:00 Μεταβολικός έλεγχος και μη χειρουργική αντιμετώπιση της λιθίασης 
του ουροποιητικού
Σ. Γιαννακόπουλος

 10:00-10:15 Σύσταση και ιδιότητες λίθων του ουροποιητικού
 Ν. Καντηράνης 

 10:15-10:30 Συζήτηση  

10:30-12:10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ – ΚΥΠ

  Προεδρείο: Α. Αποστολίδης, Μ. Παπαθανασίου

 10:45-11:00 Νυκτουρία: γήρανση ή συννοσηρότητες;
 Αικ. Τσιόγγα

 11:00-11:15 Προκλήσεις στην ανθεκτική στη θεραπεία υπερλειτουργική κύστη
 Σ. Γάτσος

 11:15-11:30 Ουρογεννητικό σύνδρομο της εμμηνόπαυσης
 Θ. Μίκος

 11:30-11:45 Φυσιοθεραπεία πυελικού εδάφους σε ασθενείς με ακράτεια 
προσπάθειας: είναι μία μακροπρόθεσμη λύση;
 E. Κωνσταντινίδου  

 11:45-12:00 BPH: Νεότερες χειρουργικές θεραπείες της καλοήθους υπερπλασίας 
του προστάτη (Laser EEP, UroLift, Rezum, Aquablation, Stents)
 Π. Τσαφρακίδης  

 12:00-12:10 Συζήτηση
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Βορείου 
Ελλάδος  

Πρόγραμμα
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20:30-21:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

 Προεδρείο: Γ. Δημητριάδης

 Η σημαντικότητα της οστεοπροστασίας στην καθημερινή κλινική πράξη

Κ. Σκριάπας

21:00-21:30 ηςΣυμπεράσματα 2  Ημέρας
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Βορείου 
Ελλάδος  
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Η Οργανωτική Επιτροπή θα ήθελε να εκφράσει 
τις ευχαριστίες στις Εταιρείες Χορηγούς κατά αλφαβητική σειρά:

12:30-13:30 Η ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ COVID-19

  Προεδρείο: Κ. Μωυσίδης, Λ. Αθανασιάδης

12:00-12:30 Διάλειμμα - Καφές

 12:30-12:45 Π ώς η COVID-19 άλλαξε την καθημερινή μας κλινική πράξη;
 S. Haensel  

 12:45-13:00 Ανάλυση και κρυοσυντήρηση σπέρματος, COVID-19 και εμβόλια: τα 
ερευνητικά μας δεδομένα στην κλινική πράξη
 Σ. Παπαχαρίτου  

 13:00-13:15 Σεξουαλική λειτουργία και δυσλειτουργία κατά την πανδημία της 
COVID-19
 Γ. Πάγκαλος  

 13:15-13:30 Συζήτηση

13:30-14:00 Συμπεράσματα - Λήξη Συνεδρίου
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Συνέδριο 

Βορείου 
Ελλάδος  

Πρόγραμμα Χορηγοί
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Ελλάδος  
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Ελλάδος  

O 1 .  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η  Π Ο ΛΥ Π Α ΡΑ Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο Υ 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
Β ΑΘ Μ Ο Ν Ο Μ Η Σ Η Σ  Κ ΑΤΑ I S U P Κ Α Ρ Κ Ι Ν ΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΤΗ, ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΠΟΨΙΑ ΤΗΣ 
ΝΟΣΟΥ. 

(2) Metropolitan Hospital, Τμήμα Νευροακτινολογίας & Προχωρημένης 
Ογκολογικής Μαγνητικής Τομογραφίας, Νέο Φάληρο, Αττική

(3) Α' Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ - Νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς» 
Θεσσαλονίκη

(4) Ιατρική Σχολή Αθηνών, Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, Ουρολογική 
Κλινική, Αττική

(1) Ιδιωτικό Ουρολογικό Ιατρείο, Παλαιό Φάληρο, Αττική

ΣΚΟΠΟΣ: Με στόχο την βελτίωση της διαδικασίας 
εξατομικευμένης διαστρωμάτωσης κινδύνου εμφάνισης 
καρκίνου προστάτη (ΚΠ), δημιουργήσαμε μαθηματικό 
μοντέλο πρόβλεψης της πιθανότητας διάγνωσης και εκτίμησης 
του βαθμού κακοήθειας (βαθμονόμηση/ ταξινόμηση κατά 
ISUP) προστατικού καρκινώμτος, συνδυάζοντας πολλαπλές 
σχετιζόμενες με την νόσο κλινικές και απεικονιστικές 
παραμέτρους. Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της 
προβλεπτικής ικανότητας του μοντέλου αυτού σε άνδρες με 
κλινική υποψία ΚΠ.

ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΙ: Συνολικά 40 άνδρες (ηλικία:63,4+/-
6,9) με παθολογικά ευρήματα δακτυλικής εξέτασης προστάτη 
(ΔΕΠ) και/ή τιμές PSA (6,71±3,46 [1,23-16,8]) υποβλήθηκαν 
σε πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία (mp-MRI) και 
στην συνέχεια διορθική βιοψία του προστάτη. Με εφαρμογή 
μοντέλου λογιστικής παλινδρόμησης αναπτύχθηκε ο 
προγνωστικός δείκτης pPCa  (composite prostate cancer COMP

diagnosis probability index) υπολογισμού της πιθανότητας 
ανίχνευσης καρκίνου προστάτη, συνδυάζοντας τα ευρήματα 
ΔΕΠ, τον δείκτη PCRD (μέτρο της πιθανότητας διάγνωσης 
PCa που δημιουργήθηκε ενσωματώνοντας πέντε προβλεπτικές 
μεταβλητές/βιοδείκτες: ηλικία, όγκος προστάτη, totalPSA, 
freePSA, f/tPSA, PSAD) και το mp-MRI προστάτη PIRADS 
score. Η ικανότητα του pPCa  γιά πρόβλεψη διάγνωσης και COMP

βαθμονόμησης κατά ISUP καρκίνου προστάτη αξιολογήθηκε 
σε σύγκριση με τα ευρήματα ΔΕΠ, τον δείκτη PCRD και το 
PIRADS score εφαρμόζοντας αναλύσεις γραμμικής 
συσχέτισης/παλινδρόμησης, λογιστικής παλινδρόμησης και 
καμπυλών AUC/ROC (Statistical packages SPSS-22© & 
MedCalc/SciStat©-p<0,05).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο καινοτόμος δείκτης pPCa  εκτίμησης του κινδύνου COMP

καρκίνου προστάτη που δημιουργήθηκε με συνδυασμό οκτώ 
μεταβλητών που σχετίζονται με τη νόσο (κλινικών και 
απεικονιστικών), βρέθηκε οτι υπερτερεί σημαντικά σε 
σύγκριση με  καθιερωμένες διαγνωστικές παραμέτρους ως 
προς την ικανότητα πρόβλεψης του αποτελέσματος της 
βιοψίας προστάτη και ειδικώτερα της νόσου χαμηλού βαθμού 
κακοήθειας (ISUP-1) ενώ, οι αμιγώς κλινικές παράμετροι 
(PCRD, ΔΕΠ)  φαίνεται οτι αποτελούν ακριβέστερες 
παραμέτρους πρόβλεψης ενδιάμεσου (ISUP-2/3) και υψηλού 
(ISUP-4/5) βαθμού κακοήθειας καρκινώματος προστάτη.

O2. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
ΜΕΘΥΛΙΩΣΗΣ ΤΟΥ DNA ΣΤΟ ΝΕΦΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ 
ΚΑΡΚΙΝΟ 

( 1 ) ( 2 )Σπυρόπουλος  Ευάγγελος ,  Βαράκη Καλλιόπη , 
(3) (4)Σουντουλίδης Πέτρος , Παπατσώρης Αθανάσιος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Καρκίνος προστάτη διαγνώσθηκε σε 27 
(67,5%) ασθενείς με κατανομή βαθμονόμησης κατά  ISUP: 1 
(58,8%)-2 (17,6%)-3 (5,8%)-4 (17,6%). Μελέτη γραμμικής 
παλινδρόμησης κατέδειξε οτι ο δείκτης pPCa  (p=0,0001) COMP

και το PIRADS score (p=0,001) συσχετίζονται  ισχυρά, ενώ ο 
δείκτης PCRD (p=0,196) και η ΔΕΠ (p=0,658) ασθενώς με την 
πιθανότητα διάγνωσης ΚΠ. Ομοίως, στην ανάλυση καμπύλης 
ROC ο δείκτης pPCacomp αντιπροσώπευε τον ισχυρότερο 
προγνωστικό παράγοντα ΚΠ (AUC: 0,896-p<0,001) 
ακολουθούμενος από το PIRADS-score (0,808-p=0,03), το 

PCRD (0,636-p=0,192) και την ΔΕΠ (0,540-p=0,699). Μελέτη 
γραμμικής παλινδρόμησης κατέδειξε σημαντική συσχέτιση  
του βαθμού ISUP-1 με την ΔΕΠ (Pearson-r=-0,399-p=0,039), 
το PIRADS score (-0,638-p<0,001) και τον δείκτη pPCacomp 
(-0,516-p=0,06), του βαθμού ISUP-2/3 με τον δείκτη PCRD(-
0,743-p=0,035) και του ISUP-4 με τον δείκτη PCRD (0,562-
p=0,02). Κατά την ανάλυση καμπυλών ROC ο δείκτης 
pPCacomp είχε την υψηλότερη AUC (0.938) για πρόβλεψη 
νόσου ISUP-1, ενώ ο δείκτης PCRD και η ΔΕΠ προέβλεψαν  
με μεγαλύτερη ακρίβεια νόσο βαθμών  ISUP-2/3 και ISUP-4 
(AUC: 0.933-0.700 και 0.972-0.813 αντίστοιχα). Τέλος, 
σύμφωνα με το μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης ο δείκτης 
pPCa  είχε την υψηλότερη προβλεπτική ακρίβεια (88%) για comp

δ ι ά γ ν ω σ η  ν ό σ ο υ  I S U P - 1  ( Ε υ α ι σ θ η σ ί α : 8 9 , 5 %  - 
Ειδικότητα:87,5%) ενώ, ο συνδυασμός PCRD+DRE φάνηκε 
να προβλέπει καλύτερα τη νόσο ISUP-2/3 και ISUP-4 
(Ευαισθησία/ειδικότητα/ολικη προγνωστική ικανότητα 
87,5%-80%-100% και 96,3%-100%-95,5% αντίστοιχα).

2. Β' Ουρολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, 
Α.Π.Θ. 
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Υλικά και μέθοδοι:

Σκοπός: Η μεθυλίωση του DNA αποτελεί βασικό μοριακό 
μηχανισμό για την εξέλιξη του καρκίνου και συσχετίζεται με 
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O 1 .  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η  Π Ο ΛΥ Π Α ΡΑ Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο Υ 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
Β ΑΘ Μ Ο Ν Ο Μ Η Σ Η Σ  Κ ΑΤΑ I S U P Κ Α Ρ Κ Ι Ν ΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΤΗ, ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΠΟΨΙΑ ΤΗΣ 
ΝΟΣΟΥ. 

(2) Metropolitan Hospital, Τμήμα Νευροακτινολογίας & Προχωρημένης 
Ογκολογικής Μαγνητικής Τομογραφίας, Νέο Φάληρο, Αττική

(3) Α' Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ - Νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς» 
Θεσσαλονίκη

(4) Ιατρική Σχολή Αθηνών, Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, Ουρολογική 
Κλινική, Αττική

(1) Ιδιωτικό Ουρολογικό Ιατρείο, Παλαιό Φάληρο, Αττική

ΣΚΟΠΟΣ: Με στόχο την βελτίωση της διαδικασίας 
εξατομικευμένης διαστρωμάτωσης κινδύνου εμφάνισης 
καρκίνου προστάτη (ΚΠ), δημιουργήσαμε μαθηματικό 
μοντέλο πρόβλεψης της πιθανότητας διάγνωσης και εκτίμησης 
του βαθμού κακοήθειας (βαθμονόμηση/ ταξινόμηση κατά 
ISUP) προστατικού καρκινώμτος, συνδυάζοντας πολλαπλές 
σχετιζόμενες με την νόσο κλινικές και απεικονιστικές 
παραμέτρους. Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της 
προβλεπτικής ικανότητας του μοντέλου αυτού σε άνδρες με 
κλινική υποψία ΚΠ.

ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΙ: Συνολικά 40 άνδρες (ηλικία:63,4+/-
6,9) με παθολογικά ευρήματα δακτυλικής εξέτασης προστάτη 
(ΔΕΠ) και/ή τιμές PSA (6,71±3,46 [1,23-16,8]) υποβλήθηκαν 
σε πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία (mp-MRI) και 
στην συνέχεια διορθική βιοψία του προστάτη. Με εφαρμογή 
μοντέλου λογιστικής παλινδρόμησης αναπτύχθηκε ο 
προγνωστικός δείκτης pPCa  (composite prostate cancer COMP

diagnosis probability index) υπολογισμού της πιθανότητας 
ανίχνευσης καρκίνου προστάτη, συνδυάζοντας τα ευρήματα 
ΔΕΠ, τον δείκτη PCRD (μέτρο της πιθανότητας διάγνωσης 
PCa που δημιουργήθηκε ενσωματώνοντας πέντε προβλεπτικές 
μεταβλητές/βιοδείκτες: ηλικία, όγκος προστάτη, totalPSA, 
freePSA, f/tPSA, PSAD) και το mp-MRI προστάτη PIRADS 
score. Η ικανότητα του pPCa  γιά πρόβλεψη διάγνωσης και COMP

βαθμονόμησης κατά ISUP καρκίνου προστάτη αξιολογήθηκε 
σε σύγκριση με τα ευρήματα ΔΕΠ, τον δείκτη PCRD και το 
PIRADS score εφαρμόζοντας αναλύσεις γραμμικής 
συσχέτισης/παλινδρόμησης, λογιστικής παλινδρόμησης και 
καμπυλών AUC/ROC (Statistical packages SPSS-22© & 
MedCalc/SciStat©-p<0,05).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο καινοτόμος δείκτης pPCa  εκτίμησης του κινδύνου COMP

καρκίνου προστάτη που δημιουργήθηκε με συνδυασμό οκτώ 
μεταβλητών που σχετίζονται με τη νόσο (κλινικών και 
απεικονιστικών), βρέθηκε οτι υπερτερεί σημαντικά σε 
σύγκριση με  καθιερωμένες διαγνωστικές παραμέτρους ως 
προς την ικανότητα πρόβλεψης του αποτελέσματος της 
βιοψίας προστάτη και ειδικώτερα της νόσου χαμηλού βαθμού 
κακοήθειας (ISUP-1) ενώ, οι αμιγώς κλινικές παράμετροι 
(PCRD, ΔΕΠ)  φαίνεται οτι αποτελούν ακριβέστερες 
παραμέτρους πρόβλεψης ενδιάμεσου (ISUP-2/3) και υψηλού 
(ISUP-4/5) βαθμού κακοήθειας καρκινώματος προστάτη.

O2. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
ΜΕΘΥΛΙΩΣΗΣ ΤΟΥ DNA ΣΤΟ ΝΕΦΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ 
ΚΑΡΚΙΝΟ 

( 1 ) ( 2 )Σπυρόπουλος  Ευάγγελος ,  Βαράκη Καλλιόπη , 
(3) (4)Σουντουλίδης Πέτρος , Παπατσώρης Αθανάσιος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Καρκίνος προστάτη διαγνώσθηκε σε 27 
(67,5%) ασθενείς με κατανομή βαθμονόμησης κατά  ISUP: 1 
(58,8%)-2 (17,6%)-3 (5,8%)-4 (17,6%). Μελέτη γραμμικής 
παλινδρόμησης κατέδειξε οτι ο δείκτης pPCa  (p=0,0001) COMP

και το PIRADS score (p=0,001) συσχετίζονται  ισχυρά, ενώ ο 
δείκτης PCRD (p=0,196) και η ΔΕΠ (p=0,658) ασθενώς με την 
πιθανότητα διάγνωσης ΚΠ. Ομοίως, στην ανάλυση καμπύλης 
ROC ο δείκτης pPCacomp αντιπροσώπευε τον ισχυρότερο 
προγνωστικό παράγοντα ΚΠ (AUC: 0,896-p<0,001) 
ακολουθούμενος από το PIRADS-score (0,808-p=0,03), το 

PCRD (0,636-p=0,192) και την ΔΕΠ (0,540-p=0,699). Μελέτη 
γραμμικής παλινδρόμησης κατέδειξε σημαντική συσχέτιση  
του βαθμού ISUP-1 με την ΔΕΠ (Pearson-r=-0,399-p=0,039), 
το PIRADS score (-0,638-p<0,001) και τον δείκτη pPCacomp 
(-0,516-p=0,06), του βαθμού ISUP-2/3 με τον δείκτη PCRD(-
0,743-p=0,035) και του ISUP-4 με τον δείκτη PCRD (0,562-
p=0,02). Κατά την ανάλυση καμπυλών ROC ο δείκτης 
pPCacomp είχε την υψηλότερη AUC (0.938) για πρόβλεψη 
νόσου ISUP-1, ενώ ο δείκτης PCRD και η ΔΕΠ προέβλεψαν  
με μεγαλύτερη ακρίβεια νόσο βαθμών  ISUP-2/3 και ISUP-4 
(AUC: 0.933-0.700 και 0.972-0.813 αντίστοιχα). Τέλος, 
σύμφωνα με το μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης ο δείκτης 
pPCa  είχε την υψηλότερη προβλεπτική ακρίβεια (88%) για comp

δ ι ά γ ν ω σ η  ν ό σ ο υ  I S U P - 1  ( Ε υ α ι σ θ η σ ί α : 8 9 , 5 %  - 
Ειδικότητα:87,5%) ενώ, ο συνδυασμός PCRD+DRE φάνηκε 
να προβλέπει καλύτερα τη νόσο ISUP-2/3 και ISUP-4 
(Ευαισθησία/ειδικότητα/ολικη προγνωστική ικανότητα 
87,5%-80%-100% και 96,3%-100%-95,5% αντίστοιχα).

2. Β' Ουρολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, 
Α.Π.Θ. 
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Αποτελέσματα Το IIEF-EF βελτιώθηκε κατά 0,8 μονάδες 
περισσότερο (95% CI: -0,2 - 1,9, p = 0,12) ένα μήνα μετά την 
θεραπείας, 1 βαθμό περισσότερο (95% CI: 0,1 - 1,9, p = 0,02) 
τρεις μήνες μετά την θεραπείας και 1,7 μονάδες περισσότερο 
(95% CI: 0,8 - 2,7, p < 0,001) έξι μήνες μετά την θεραπεία σε 
ασθενείς που έλαβαν συνδυασμένη θεραπεία σε σχέση με 
μονοθεραπεία. Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες 
κατά τη διάρκεια της μελέτης

O5. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΜΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΔΑΛΑΦΙΛΗ ΣΤΗΝ 
Η Π Ι Α Κ Α Ι  Η Π Ι Α Ε Ω Σ  Μ Ε Τ Ρ Ι Α Σ Τ Υ Τ Ι Κ Η 
ΔΥ Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α :  Μ Ι Α  Δ Ι Π Λ Η - Τ Υ Φ Λ Η , 
Τ Υ Χ Α Ι Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Η ,  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Μ Ε Ν Η  Μ Ε 
ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ

Ά Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. 
Γεννηματάς

Συμπεράσματα: Η χρήση ενδοσυραγγωδών ενέσεων PRP 
μπορεί να είναι μια υποσχόμενη προσθήκη στη φαρέτρα του 
ουρολόγου για την ανιμετώπιση της ΣΔ. Παρόλα αυτά 
απαιτούνται περισσότερες υψηλής ποιότητας μελέτες για να 
ενισχύσουν τα ευρήματά μας. 

Ομοίως, στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε μεταξύ των 
δύο ομάδων στους ελέγχους 1 και 3 μήνες μετά την τελευταία 
θεραπεία και όσον αφορά τους ασθενείς που πέτυχαν MCID 
αλλά και στο IIEF- EF και στις θετικές απαντήσεις στην ερ 3 
του SEP.Κατά τη διάρκεια της μελέτης δεν παρατηρήθηκαν 
ανεπιθύμητα συμβάντα.   

Μυκονιάτης I., Πυργίδης N., Ζηλωτής Φ., Φουρναράκη, 
Βούλα Καποτέλη, Δημήτριος Καλυβιανάκης, Χατζηχρήστου 
Δημήτριος

Σκοπός: Ο συνδυασμός διαφορετικών θεραπειών πρώτης 
γραμμής για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας 
αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη θεραπευτική προσέγγιση . 
Σκοπός μας ήταν να πραγματοποιήσουμε την πρώτη διπλή-
τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο 
κλινική δοκιμή για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
και της ασφάλειας της συνδυασμένης θεραπείας με κρουστικά 
κύματα και ταδαλαφίλη έναντι κρουστικών κυμάτων και 
εικονικού φαρμάκου σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια αγγειακή 
στυτική δυσλειτουργία.

Υλικό και μέθοδοι: Πενήντα σεξουαλικά ενεργοί ασθενείς 
έλαβαν έξι συνεδρίες κρουστικών κυμάτων δύο φορές την 
εβδομάδα για τρεις εβδομάδες, με βάση το πρωτόκολλο που 
έχει αναπτύξει η ερευνητική μας ομάδα. Ταυτόχρονα, 
τυχαιοποιήθηκαν σε ταδαλαφίλη (n=25) ή εικονικό φάρμακο 
(n=25) μία φορά την ημέρα για τέσσερις εβδομάδες. Οι 
ασθενείς αξιολογήθηκαν σε έναν, τρεις και έξι μήνες μετά την 
ολοκλήρωση της θεραπείας. Πρωτεύον καταληκτικό σημείο 
ήταν η βελτίωση της στυτικής λειτουργίας με βάση το IIEF-
EF. Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν η βελτίωση της 
στυτικής λειτουργίας με βάση το SEP, ο αριθμός των ασθενών 
που εμφάνισαν ελάχιστη κλινικά σημαντική διαφορά (MCID) 
στο IIEF-EF, καθώς και η ασφάλεια της θεραπείας.

Συμπεράσματα: Ο συνδυασμός κρουστικών κυμάτων δύο 
φορές την εβδομάδα για τρεις εβδομάδες με ταδαλαφίλη 5mg 
μία φορά την ημέρα για τέσσερις εβδομάδες μπορεί να βελτιώ-
σει περαιτέρω την ήπια ή ήπια έως μέτρια αγγειακή στυτική 
δυσλειτουργία σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία με κρουστικά 
κύματα. Ωστόσο, περαιτέρω μελέτες υψηλής ποιότητας είναι 
αναγκαίες για να επιβεβαιώσουν τα ευρήματά μας.

O6. Η ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΙΟΥΣΑ 
Ε Ν Δ Ο Σ Κ Ο Π Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Η  Σ Τ Η Ν 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΝΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟ-
Ε Ν Τ Ε Ρ Ι Κ Η Σ  Α Ν Α Σ Τ Ο Μ Ω Σ Η Σ  Μ Ε ΤΑ Α Π Ο 
ΕΚΤΡΟΠΗ ΟΥΡΩΝ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΜΑΣ.

Ουρολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας

ΣΚΟΠΟΣ: Η ανάπτυξη στενωμάτων στην ουρητηρο-εντερική 
αναστόμωση αποτελεί συχνή επιπλοκή στην εκτροπή ούρων 
μετά από ριζική κυστεκτομή. Για δεκαετίες, η ανοιχτή 
χειρουργική αποτελούσε τη θεραπεία εκλογής στην 
αντιμετώπισή τους. Ωστόσο, η συνεχής εξέλιξη στην 
ενδοουρολογία  παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής ελάχιστα 
επεμβατικών μεθόδων για την αποκατάστασή τους. Στην 
παρούσα μελέτη παραθέτουμε την τεχνική και τα βραχυπρό-
θεσμα αποτελέσματα της συνδυασμένης διαδερμικής και 
ανιούσας ενδοσκοπικής αντιμετώπισης  αυτού του τύπου 
στενωμάτων σε δύο ασθενείς της κλινικής μας. 

Πινήτας Α., Γκλίνος Κ., Ζιούτος Κ., Παπανδρέου Χ., 
Κρητικός Ν., Σκρεπέτης Κ.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η τεχνική περιελάμβανε τη 
συνδυασμένη χρήση εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου με τη 
χρήση ουρητηρικού θηκαριού 11/13Fr δια της διαδερμικής 
οδού και εύκαμπτου κυστεοσκοπίου ανιόντως δια μέσου της 
ειλεοκύστης.  Ο καθετηριασμός του  στενώματος 
πραγματοποιήθηκε με οδηγό σύρμα stiff και η επακόλουθη 
διαστολή αυτού με τη χρήση μπαλονιού τύπου UroMax 

TMUltra  12Fx4cm (Boston Scientific) υπό άμεση όραση. 
Ακολούθησε η τοποθέτηση single-J stent 8Fr .

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο καθετηριασμός του στενώματος 
κατιόντως και στις 2 περιπτώσεις υπό ακτινοσκόπηση δεν είχε 
καταστεί εφικτός. Η προώθηση κατιόντως του ουρητηρικού 
θηκαριού διαδερμικά, ο επακόλουθος καθετηριασμός της 
ουρητηρο-ειλεικής αναστόμωσης και η διαστολή της 
αναστόμωσης με μπαλόνι υπό άμεση ενδοσκοπική όραση και 
ο καθετηριασμός του ουρητήρα με single-J stent κατέστη 
εφικτός και επιτυχής και στους δύο ασθενείς. Στον 1 μήνα 
μετεγχειρητικά σημειώθηκε  βελτίωση της νεφρικής 
λειτουργίας και της απεικονιστικής εικόνας του νεφρού και 
στις δύο περιπτώσεις. Στον έναν ασθενή πραγματοποιήθηκε 
στους 3 μήνες επιτυχώς η αφαίρεση του single-J stent μετά από 
ομαλή κλινική πορεία.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η συνδυασμένη κατούσα διαδερμική 
και ανιούσα ενδοσκοπική αντιμετώπιση στενωμάτων της 
ουρητηρο-εντερικής αναστόμωσης μετά από εκτροπή ούρων 
φαίνεται να είναι ασφαλής και εφικτή. Εάν και τα 

O3. Η ΕΥΡΕΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PSA ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 
ΟΔ Η Γ Ε Ι  Σ Υ Χ Ν Α Σ Ε  Υ Π Ε ΡΔ Ι Α Γ Ν Ω Σ Η  Κ Α Ι 
Υ Π Ε Ρ Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α  –  Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Ι 
ΠΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Συμπεράσματα: Το PSA αποτελεί ένα πολύτιμο όπλο στη 
φαρέτρα των Ουρολόγων, έναντι του καρκίνου του προστάτη. 
Ωστόσο, κρίνεται αναγκαίο να χρησιμοποιείται με προσοχή 
και να αποφεύγεται όσο το δυνατόν περισσότερο η 
υπερδιάγνωση και η υπερθεραπεία, αφού μπορεί να φέρου ν 
περισσότερα μειονεκτήματα παρά πλεονεκτήματα, τόσο στον 
ασθενή, όσο και στο σύστημα υγείας.

Αποτελέσματα: Η σύγκριση μεταξύ φυσιολογικού- 
καρκινικού ιστού έδειξε υπερμεθυλίωση στον καρκινικό ιστό 
για τα γονίδια PCDH17 (P<0,001), NEFH (P<0,001), 
RASSF1A (P=0,032). Η υπερμεθυλίωση του γονιδίου 
PCDH17 σε καρκινικό και φυσιολογικό ιστό συσχετίστηκε με 
συντομότερη ειδική για τη νόσο επιβίωση (P=0,026, 
P=0,004), και ελεύθερη νόσου επιβίωση (P=0,004, P=0,019), 
ενώ η υπερμεθυλίωση του γονιδίου NEFH στον καρκινικό 
ιστό με συντομότερη ειδική για τη νόσο επιβίωση (P=0,032). 
Η αυξημένη μεταβολή μεθυλίωσης των γονιδίων PCDH17, 
NEFH στον καρκινικό σε σχέση με τον φυσιολογικό ιστό, 
συσχετίστηκε επίσης με δυσμενέστερη κλινική πορεία των 
ασθενών. Οι καμπύλες Kaplan-Meier έδειξαν παρόμοιες 
συσχετ ίσε ις  με  τα  παραπάνω αποτελέσματα της 
παλινδρόμησης Cox.

Σαββάκης Σταύρος 

O4. ΤΟ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΜΑ (PRP) 
ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗ ΣΤΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΜΙΑ 
Δ Ι Π Λ Η - Τ Υ Φ Λ Η ,  Τ Υ Χ Α Ι Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Η , 
Ε Λ Ε Γ Χ Ο Μ Ε Ν Η  Μ Ε  Ε Ι ΚΟ Ν Ι ΚΟ  ΦΑ Ρ Μ Α ΚΟ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ

Σκοπός: Η ανάπτυξη προβληματισμού αναφορικά με την 
υπερδιάγνωση του καρκίνου του προστάτη, η οποία οδηγεί και 
σε υπερθεραπεία του, καθώς και η επισήμανση των κινδύνων 
των συγκεκριμένων φαινομένων.

Πούλιος Ε., Μυκονιάτης Ι., Πυργίδης Ν., Ζηλωτής Φ., 
Καποτέλη Π., Κοτσίρης Δ., Καλυβιανάκης Δ., Χατζηχρήστου  
Δ.
Ά Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. 
Γεννηματάς

Σκοπός: Μια από τις πιο καλά περιγεγραμμένες θεραπείες με 
αιμοπετάλια είναι αυτή με χρήση αυτόλογου πλούσιου σε 
αιμοπετάλια πλάσματος (platelet- rich plasma ή PRP). Σκοπός 
μας ήταν να πραγματοποιήσουμε την πρώτη τυχαιοποιημένη  
διπλή τυφλή μελέτη σε δύο παράλληλες ομάδες με χρήση 
εικονικής θεραπείας για τον προσδιορισμό της αποτελεσματι-
κότητας και της ασφάλειας της ενδοσυραγγώδους έγχυσης 
PRP σε ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία (ΣΔ) αγγειακής 
αιτιολογίας. 

σε επεξεργασία για απομόνωση DNA και μετατροπή αυτού με 
την αντίδραση δισουλφιδίου. Για τον προσδιορισμό της 
μεθυλίωσης κάθε γονιδίου χρησιμοποιήθηκε η ειδική για τη 
μεθυλίωση ποσοτική PCR (qMSP). Οι συγκρίσεις 
μεθυλίωσης κατά ζεύγη μεταξύ φυσιολογικού – καρκινικού 
ιστού έγιναν με τη μέθοδο Wilcoxon signed-rank. Για τη 
συσχέτιση της μεθυλίωσης με την κλινική πορεία των 
ασθενών χρησιμοποιήθηκε η παλινδρόμηση Cox και οι 
καμπύλες Kaplan-Meier.

Η παρούσα μελέτη έδειξε την υπερμεθυλίωση των γονιδίων 
PCDH17, NEFH στον παθολογικό ιστό του νεφροκυτταρικού 
καρκίνου και την προγνωστική αξία αυτής. Επιπρόσθετα, 
αναφέρθηκε για πρώτη φορά η προγνωστική σημασία του 
εύρους μεταβολής της μεθυλίωσης των γονιδίων μεταξύ 
φυσιολογικού – καρκινικού ιστού, η οποία θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί στην ακριβέστερη διαστρωμάτωση ογκολογικού 
κινδύνου των ασθενών. 

Υλικό και Μέθοδοι: Για την υλοποίηση της εργασίας 
πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στο Διαδίκτυο με τη μηχανή 
PubMed. Ως ¨λέξεις κλειδιά¨ στην αγγλική γλώσσα 
χρησιμοποιήθηκαν οι  “Prostate  cancer”,  “PSA”, 
“overd iagnos i s” ,  “over t rea tment” .  Επ ιλέχθηκαν 
συγκεκριμένα άρθρα και μελετήθηκαν λεπτομερώς. 
Εξετάστηκε και η βιβλιογραφία τους, με σκοπό την εύρεση 
συμπληρωματικών άρθρων.

Φοιτητής Ιατρικής ΑΠΘ (Α' Ουρολογική Κλινική)

Αποτελέσματα: Κοινός άξονας των άρθρων ήταν ότι η ευρεία 

χρήση του Ειδικού Προστατικού Αντιγόνου (PSA) ως δείκτη, 
συμβάλλει αδιαμφισβήτητα στην πρώιμη διάγνωση του 
καρκίνου του προστάτη, σώζοντας πολλούς ασθενείς. 
Ταυτόχρονα όμως, οδηγεί σε επεμβάσεις πολύ μεγάλο αριθμό 
ανδρών, οι οποίοι σε περίπτωση μη ελέγχου του PSA, δεν θα 
αντιμετώπιζαν ποτέ στη ζωή τους συμπτώματα και επιπλοκές 
λόγω του καρκίνου. Φυσικά, οι επεμβάσεις αυτές συχνά 
συνοδεύονται από κινδύνους, οι οποίοι στη συγκεκριμένη 
περίπτωση ανδρών δεν αξίζει να αψηφηστούν.

Υλικό και μέθοδοι: 60 σεξουαλικά ενεργοί ασθενείς με ήπια 
και μέτρια ΣΔ τυχαιοποίηθηκαν σε δύο ίσες ομάδες και έλαβαν 
2  συνεδρίες  με  μεσοδιάστημα ενός  μήνα 10 ml 
ενοσυραγγωδών ενέσεων PRP ή placebo. Οι ασθενείς 
αξιολογήθηκαν 1, 3 και 6 μήνες μετά τη δεύτερη συνεδρία. 
Πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν η επίτευξη ελάχιστης 
κλινικά σημαντικής διαφοράς (MCID) στον διεθνή δείκτη 
στυτικής λειτουργίας- τομέας στύσης (IIEF- ED). 
Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν ο έλεγχος της 
στυτικής λειτουργίας σε όλα τα χρονικά σημεία (MCID, IIEF- 
ED, θετικές απαντήσεις στην ερώτηση 3 του SEP) καθώς και η 
ασφάλεια των ενέσεων PRP. 

Αποτελέσματα Στους 6 μήνες MCID επιτεύχθηκε σε 20/29 
(69%) των ασθενών που έλαβαν PRP ενώ 7/26 (27%) σε 
αυτούς που έλαβαν placebo. Η διαφορά κινδύνου στις δύο 
ομάδες ήταν 42% (95%CI: 18-66), P < 0.001 και η μέση 
διαφορά μεταξύ των ομάδων σταθμισμένη στις αρχικές τιμές 
στο δείκτη IIEF- EF ήταν 3.9 βαθμοί (95%CI: 1.8-5.9).  

Συμπεράσματα:
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Αποτελέσματα Το IIEF-EF βελτιώθηκε κατά 0,8 μονάδες 
περισσότερο (95% CI: -0,2 - 1,9, p = 0,12) ένα μήνα μετά την 
θεραπείας, 1 βαθμό περισσότερο (95% CI: 0,1 - 1,9, p = 0,02) 
τρεις μήνες μετά την θεραπείας και 1,7 μονάδες περισσότερο 
(95% CI: 0,8 - 2,7, p < 0,001) έξι μήνες μετά την θεραπεία σε 
ασθενείς που έλαβαν συνδυασμένη θεραπεία σε σχέση με 
μονοθεραπεία. Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες 
κατά τη διάρκεια της μελέτης

O5. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΜΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΔΑΛΑΦΙΛΗ ΣΤΗΝ 
Η Π Ι Α Κ Α Ι  Η Π Ι Α Ε Ω Σ  Μ Ε Τ Ρ Ι Α Σ Τ Υ Τ Ι Κ Η 
ΔΥ Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α :  Μ Ι Α  Δ Ι Π Λ Η - Τ Υ Φ Λ Η , 
Τ Υ Χ Α Ι Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Η ,  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Μ Ε Ν Η  Μ Ε 
ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ

Ά Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. 
Γεννηματάς

Συμπεράσματα: Η χρήση ενδοσυραγγωδών ενέσεων PRP 
μπορεί να είναι μια υποσχόμενη προσθήκη στη φαρέτρα του 
ουρολόγου για την ανιμετώπιση της ΣΔ. Παρόλα αυτά 
απαιτούνται περισσότερες υψηλής ποιότητας μελέτες για να 
ενισχύσουν τα ευρήματά μας. 

Ομοίως, στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε μεταξύ των 
δύο ομάδων στους ελέγχους 1 και 3 μήνες μετά την τελευταία 
θεραπεία και όσον αφορά τους ασθενείς που πέτυχαν MCID 
αλλά και στο IIEF- EF και στις θετικές απαντήσεις στην ερ 3 
του SEP.Κατά τη διάρκεια της μελέτης δεν παρατηρήθηκαν 
ανεπιθύμητα συμβάντα.   

Μυκονιάτης I., Πυργίδης N., Ζηλωτής Φ., Φουρναράκη, 
Βούλα Καποτέλη, Δημήτριος Καλυβιανάκης, Χατζηχρήστου 
Δημήτριος

Σκοπός: Ο συνδυασμός διαφορετικών θεραπειών πρώτης 
γραμμής για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας 
αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη θεραπευτική προσέγγιση . 
Σκοπός μας ήταν να πραγματοποιήσουμε την πρώτη διπλή-
τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο 
κλινική δοκιμή για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
και της ασφάλειας της συνδυασμένης θεραπείας με κρουστικά 
κύματα και ταδαλαφίλη έναντι κρουστικών κυμάτων και 
εικονικού φαρμάκου σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια αγγειακή 
στυτική δυσλειτουργία.

Υλικό και μέθοδοι: Πενήντα σεξουαλικά ενεργοί ασθενείς 
έλαβαν έξι συνεδρίες κρουστικών κυμάτων δύο φορές την 
εβδομάδα για τρεις εβδομάδες, με βάση το πρωτόκολλο που 
έχει αναπτύξει η ερευνητική μας ομάδα. Ταυτόχρονα, 
τυχαιοποιήθηκαν σε ταδαλαφίλη (n=25) ή εικονικό φάρμακο 
(n=25) μία φορά την ημέρα για τέσσερις εβδομάδες. Οι 
ασθενείς αξιολογήθηκαν σε έναν, τρεις και έξι μήνες μετά την 
ολοκλήρωση της θεραπείας. Πρωτεύον καταληκτικό σημείο 
ήταν η βελτίωση της στυτικής λειτουργίας με βάση το IIEF-
EF. Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν η βελτίωση της 
στυτικής λειτουργίας με βάση το SEP, ο αριθμός των ασθενών 
που εμφάνισαν ελάχιστη κλινικά σημαντική διαφορά (MCID) 
στο IIEF-EF, καθώς και η ασφάλεια της θεραπείας.

Συμπεράσματα: Ο συνδυασμός κρουστικών κυμάτων δύο 
φορές την εβδομάδα για τρεις εβδομάδες με ταδαλαφίλη 5mg 
μία φορά την ημέρα για τέσσερις εβδομάδες μπορεί να βελτιώ-
σει περαιτέρω την ήπια ή ήπια έως μέτρια αγγειακή στυτική 
δυσλειτουργία σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία με κρουστικά 
κύματα. Ωστόσο, περαιτέρω μελέτες υψηλής ποιότητας είναι 
αναγκαίες για να επιβεβαιώσουν τα ευρήματά μας.

O6. Η ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΙΟΥΣΑ 
Ε Ν Δ Ο Σ Κ Ο Π Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Η  Σ Τ Η Ν 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΝΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟ-
Ε Ν Τ Ε Ρ Ι Κ Η Σ  Α Ν Α Σ Τ Ο Μ Ω Σ Η Σ  Μ Ε ΤΑ Α Π Ο 
ΕΚΤΡΟΠΗ ΟΥΡΩΝ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΜΑΣ.

Ουρολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας

ΣΚΟΠΟΣ: Η ανάπτυξη στενωμάτων στην ουρητηρο-εντερική 
αναστόμωση αποτελεί συχνή επιπλοκή στην εκτροπή ούρων 
μετά από ριζική κυστεκτομή. Για δεκαετίες, η ανοιχτή 
χειρουργική αποτελούσε τη θεραπεία εκλογής στην 
αντιμετώπισή τους. Ωστόσο, η συνεχής εξέλιξη στην 
ενδοουρολογία  παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής ελάχιστα 
επεμβατικών μεθόδων για την αποκατάστασή τους. Στην 
παρούσα μελέτη παραθέτουμε την τεχνική και τα βραχυπρό-
θεσμα αποτελέσματα της συνδυασμένης διαδερμικής και 
ανιούσας ενδοσκοπικής αντιμετώπισης  αυτού του τύπου 
στενωμάτων σε δύο ασθενείς της κλινικής μας. 

Πινήτας Α., Γκλίνος Κ., Ζιούτος Κ., Παπανδρέου Χ., 
Κρητικός Ν., Σκρεπέτης Κ.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η τεχνική περιελάμβανε τη 
συνδυασμένη χρήση εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου με τη 
χρήση ουρητηρικού θηκαριού 11/13Fr δια της διαδερμικής 
οδού και εύκαμπτου κυστεοσκοπίου ανιόντως δια μέσου της 
ειλεοκύστης.  Ο καθετηριασμός του  στενώματος 
πραγματοποιήθηκε με οδηγό σύρμα stiff και η επακόλουθη 
διαστολή αυτού με τη χρήση μπαλονιού τύπου UroMax 

TMUltra  12Fx4cm (Boston Scientific) υπό άμεση όραση. 
Ακολούθησε η τοποθέτηση single-J stent 8Fr .

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο καθετηριασμός του στενώματος 
κατιόντως και στις 2 περιπτώσεις υπό ακτινοσκόπηση δεν είχε 
καταστεί εφικτός. Η προώθηση κατιόντως του ουρητηρικού 
θηκαριού διαδερμικά, ο επακόλουθος καθετηριασμός της 
ουρητηρο-ειλεικής αναστόμωσης και η διαστολή της 
αναστόμωσης με μπαλόνι υπό άμεση ενδοσκοπική όραση και 
ο καθετηριασμός του ουρητήρα με single-J stent κατέστη 
εφικτός και επιτυχής και στους δύο ασθενείς. Στον 1 μήνα 
μετεγχειρητικά σημειώθηκε  βελτίωση της νεφρικής 
λειτουργίας και της απεικονιστικής εικόνας του νεφρού και 
στις δύο περιπτώσεις. Στον έναν ασθενή πραγματοποιήθηκε 
στους 3 μήνες επιτυχώς η αφαίρεση του single-J stent μετά από 
ομαλή κλινική πορεία.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η συνδυασμένη κατούσα διαδερμική 
και ανιούσα ενδοσκοπική αντιμετώπιση στενωμάτων της 
ουρητηρο-εντερικής αναστόμωσης μετά από εκτροπή ούρων 
φαίνεται να είναι ασφαλής και εφικτή. Εάν και τα 

O3. Η ΕΥΡΕΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PSA ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 
ΟΔ Η Γ Ε Ι  Σ Υ Χ Ν Α Σ Ε  Υ Π Ε ΡΔ Ι Α Γ Ν Ω Σ Η  Κ Α Ι 
Υ Π Ε Ρ Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α  –  Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Ι 
ΠΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Συμπεράσματα: Το PSA αποτελεί ένα πολύτιμο όπλο στη 
φαρέτρα των Ουρολόγων, έναντι του καρκίνου του προστάτη. 
Ωστόσο, κρίνεται αναγκαίο να χρησιμοποιείται με προσοχή 
και να αποφεύγεται όσο το δυνατόν περισσότερο η 
υπερδιάγνωση και η υπερθεραπεία, αφού μπορεί να φέρου ν 
περισσότερα μειονεκτήματα παρά πλεονεκτήματα, τόσο στον 
ασθενή, όσο και στο σύστημα υγείας.

Αποτελέσματα: Η σύγκριση μεταξύ φυσιολογικού- 
καρκινικού ιστού έδειξε υπερμεθυλίωση στον καρκινικό ιστό 
για τα γονίδια PCDH17 (P<0,001), NEFH (P<0,001), 
RASSF1A (P=0,032). Η υπερμεθυλίωση του γονιδίου 
PCDH17 σε καρκινικό και φυσιολογικό ιστό συσχετίστηκε με 
συντομότερη ειδική για τη νόσο επιβίωση (P=0,026, 
P=0,004), και ελεύθερη νόσου επιβίωση (P=0,004, P=0,019), 
ενώ η υπερμεθυλίωση του γονιδίου NEFH στον καρκινικό 
ιστό με συντομότερη ειδική για τη νόσο επιβίωση (P=0,032). 
Η αυξημένη μεταβολή μεθυλίωσης των γονιδίων PCDH17, 
NEFH στον καρκινικό σε σχέση με τον φυσιολογικό ιστό, 
συσχετίστηκε επίσης με δυσμενέστερη κλινική πορεία των 
ασθενών. Οι καμπύλες Kaplan-Meier έδειξαν παρόμοιες 
συσχετ ίσε ις  με  τα  παραπάνω αποτελέσματα της 
παλινδρόμησης Cox.

Σαββάκης Σταύρος 

O4. ΤΟ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΜΑ (PRP) 
ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗ ΣΤΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΜΙΑ 
Δ Ι Π Λ Η - Τ Υ Φ Λ Η ,  Τ Υ Χ Α Ι Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Η , 
Ε Λ Ε Γ Χ Ο Μ Ε Ν Η  Μ Ε  Ε Ι ΚΟ Ν Ι ΚΟ  ΦΑ Ρ Μ Α ΚΟ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ

Σκοπός: Η ανάπτυξη προβληματισμού αναφορικά με την 
υπερδιάγνωση του καρκίνου του προστάτη, η οποία οδηγεί και 
σε υπερθεραπεία του, καθώς και η επισήμανση των κινδύνων 
των συγκεκριμένων φαινομένων.

Πούλιος Ε., Μυκονιάτης Ι., Πυργίδης Ν., Ζηλωτής Φ., 
Καποτέλη Π., Κοτσίρης Δ., Καλυβιανάκης Δ., Χατζηχρήστου  
Δ.
Ά Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. 
Γεννηματάς

Σκοπός: Μια από τις πιο καλά περιγεγραμμένες θεραπείες με 
αιμοπετάλια είναι αυτή με χρήση αυτόλογου πλούσιου σε 
αιμοπετάλια πλάσματος (platelet- rich plasma ή PRP). Σκοπός 
μας ήταν να πραγματοποιήσουμε την πρώτη τυχαιοποιημένη  
διπλή τυφλή μελέτη σε δύο παράλληλες ομάδες με χρήση 
εικονικής θεραπείας για τον προσδιορισμό της αποτελεσματι-
κότητας και της ασφάλειας της ενδοσυραγγώδους έγχυσης 
PRP σε ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία (ΣΔ) αγγειακής 
αιτιολογίας. 

σε επεξεργασία για απομόνωση DNA και μετατροπή αυτού με 
την αντίδραση δισουλφιδίου. Για τον προσδιορισμό της 
μεθυλίωσης κάθε γονιδίου χρησιμοποιήθηκε η ειδική για τη 
μεθυλίωση ποσοτική PCR (qMSP). Οι συγκρίσεις 
μεθυλίωσης κατά ζεύγη μεταξύ φυσιολογικού – καρκινικού 
ιστού έγιναν με τη μέθοδο Wilcoxon signed-rank. Για τη 
συσχέτιση της μεθυλίωσης με την κλινική πορεία των 
ασθενών χρησιμοποιήθηκε η παλινδρόμηση Cox και οι 
καμπύλες Kaplan-Meier.

Η παρούσα μελέτη έδειξε την υπερμεθυλίωση των γονιδίων 
PCDH17, NEFH στον παθολογικό ιστό του νεφροκυτταρικού 
καρκίνου και την προγνωστική αξία αυτής. Επιπρόσθετα, 
αναφέρθηκε για πρώτη φορά η προγνωστική σημασία του 
εύρους μεταβολής της μεθυλίωσης των γονιδίων μεταξύ 
φυσιολογικού – καρκινικού ιστού, η οποία θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί στην ακριβέστερη διαστρωμάτωση ογκολογικού 
κινδύνου των ασθενών. 

Υλικό και Μέθοδοι: Για την υλοποίηση της εργασίας 
πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στο Διαδίκτυο με τη μηχανή 
PubMed. Ως ¨λέξεις κλειδιά¨ στην αγγλική γλώσσα 
χρησιμοποιήθηκαν οι  “Prostate  cancer”,  “PSA”, 
“overd iagnos i s” ,  “over t rea tment” .  Επ ιλέχθηκαν 
συγκεκριμένα άρθρα και μελετήθηκαν λεπτομερώς. 
Εξετάστηκε και η βιβλιογραφία τους, με σκοπό την εύρεση 
συμπληρωματικών άρθρων.

Φοιτητής Ιατρικής ΑΠΘ (Α' Ουρολογική Κλινική)

Αποτελέσματα: Κοινός άξονας των άρθρων ήταν ότι η ευρεία 

χρήση του Ειδικού Προστατικού Αντιγόνου (PSA) ως δείκτη, 
συμβάλλει αδιαμφισβήτητα στην πρώιμη διάγνωση του 
καρκίνου του προστάτη, σώζοντας πολλούς ασθενείς. 
Ταυτόχρονα όμως, οδηγεί σε επεμβάσεις πολύ μεγάλο αριθμό 
ανδρών, οι οποίοι σε περίπτωση μη ελέγχου του PSA, δεν θα 
αντιμετώπιζαν ποτέ στη ζωή τους συμπτώματα και επιπλοκές 
λόγω του καρκίνου. Φυσικά, οι επεμβάσεις αυτές συχνά 
συνοδεύονται από κινδύνους, οι οποίοι στη συγκεκριμένη 
περίπτωση ανδρών δεν αξίζει να αψηφηστούν.

Υλικό και μέθοδοι: 60 σεξουαλικά ενεργοί ασθενείς με ήπια 
και μέτρια ΣΔ τυχαιοποίηθηκαν σε δύο ίσες ομάδες και έλαβαν 
2  συνεδρίες  με  μεσοδιάστημα ενός  μήνα 10 ml 
ενοσυραγγωδών ενέσεων PRP ή placebo. Οι ασθενείς 
αξιολογήθηκαν 1, 3 και 6 μήνες μετά τη δεύτερη συνεδρία. 
Πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν η επίτευξη ελάχιστης 
κλινικά σημαντικής διαφοράς (MCID) στον διεθνή δείκτη 
στυτικής λειτουργίας- τομέας στύσης (IIEF- ED). 
Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν ο έλεγχος της 
στυτικής λειτουργίας σε όλα τα χρονικά σημεία (MCID, IIEF- 
ED, θετικές απαντήσεις στην ερώτηση 3 του SEP) καθώς και η 
ασφάλεια των ενέσεων PRP. 

Αποτελέσματα Στους 6 μήνες MCID επιτεύχθηκε σε 20/29 
(69%) των ασθενών που έλαβαν PRP ενώ 7/26 (27%) σε 
αυτούς που έλαβαν placebo. Η διαφορά κινδύνου στις δύο 
ομάδες ήταν 42% (95%CI: 18-66), P < 0.001 και η μέση 
διαφορά μεταξύ των ομάδων σταθμισμένη στις αρχικές τιμές 
στο δείκτη IIEF- EF ήταν 3.9 βαθμοί (95%CI: 1.8-5.9).  

Συμπεράσματα:
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Βορείου 
Ελλάδος  

O 1 0 .  Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η  Σ Υ Μ Π Τ Ω Μ Α Τ Ω Ν 
ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ (ΟΑΒ) 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ POST-ACUTE ΣΥΝΔΡΟΜΟ 
COVID-19 

1,2 2 1Ζαχαρίου Αθανάσιος , Σαπουνά Βάγια , Γιαννάκης Ιωάννης , 
1 1Καλτσάς Άρης , Καραγιάννης Ανδρέας , Ανδρεαδάκης 

1 3Σωτήρ ιος ,  Δημητρ ιάδης  Φώτ ιος ,  Μαμουλάκης 
4 1Χαράλαμπος , Νικόλαος Σοφικίτης

2 Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», Βόλος

2 Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», Βόλος

1,2 2 1Ζαχαρίου Αθανάσιος , Σαπουνά Βάγια , Γιαννάκης Ιωάννης , 
1 1Καλτσάς Άρης , Καραγιάννης Ανδρέας , Δημητριάδης 

3 4 1Φώτιος , Μαμουλάκης Χαράλαμπος , Νικόλαος Σοφικίτης

Συμπεράσματα: Πιθανόν συμπτώματα OAB να αποτελούν 
ουσιαστικό τμήμα του post-acute COVID-19 syndrome και να 
επιδεινώνουν την ποιότητα ζωής επηρεάζοντας την πλήρη 
ανάρρωση.  

1 Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

4 Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο

09. Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΣΠΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΥΩΝ 
ΤΟΥ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Αποτελέσματα: Με βάση το ερωτηματολόγιο FSFI-Gr, oι 
γυναίκες με ισχυρή σύσπαση μυών (Group B) παρουσιάζουν 
αποτελέσματα με στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0.05) 
στην επιθυμία (Group A:3.18 0.14 vs Group B:3.91 0.21), + +
διέγερση (4.08 0.53 vs 4.79 0.41), οργασμό (4.22 0.36 vs + + +
5.37 0.69), ικανοποίηση (4.22 0.36 vs 5.37 0.69), ύγρανση + + +
(4.12 0.43 vs 5.01 0.49) και συνολικό FSFI άθροισμα + +
(27.12 1.09 vs 31.71 1.26). Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά + +
σημαντική διαφορά στον τομέα του πόνου. Υπήρξε ισχυρή 
συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων των μετρήσεων της 
δύναμης σύσπασης των μυών με τη μέθοδο Modified Oxford 
Grading Scale και των αποτελεσμάτων με το περινεόμετρο 
Peritron (r=0.69). 

Συμπεράσματα: Η δύναμη σύσπασης των μυών του πυελικού 
εδάφους είναι παράγοντας που συντελεί στη σεξουαλική 
λειτουργία των γυναικών.  

Υλικό και μέθοδοι: Στη μελέτη συμμετείχαν 45 σεξουαλικά 
ενεργές γυναίκες ηλικίας 22-35 ετών. Όλες οι γυναίκες 
συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο FSFI που έχει πιστοποιηθεί 
στην ελληνική γλώσσα. Δύο ανεξάρτητοι ιατροί αξιολόγησαν 
τη δύναμη των μυών του πυελικού εδάφους με τη βοήθεια της 
Modified Oxford Grading Scale και του περινεόμετρου 
Peritron. Με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων του 
περινεόμετρου, οι γυναίκες χωρίσθηκαν σε δύο ομάδες. Στην 
ομάδα Α (Group A) συμπεριλήφθηκαν 21 γυναίκες με 
αδύναμη σύσπαση μυών (  41,1 cm H 0), και στην ομάδα Β 2<
(Group B) 24 γυναίκες με ισχυρή σύσπαση των μυών του 
πυελικού εδάφους (>41,2 cm H 0). Τα αποτελέσματα από το 2

ερωτηματολόγιο FSFI αξιολογήθηκαν με τη μέθοδο Mann-
Whitney U test και τα αποτελέσματα από τη Modified Oxford 
Grading Scale και το περινεόμετρο Peritron με τη μέθοδο 
Spearman's correlation.

Εισαγωγή: Βιβλιογραφικά δεδομένα αναφέρουν ότι οι 
ασκήσεις των μυών του πυελικού εδάφους αυξάνουν τη 
δύναμη σύσπασης των μυών (Pelvic Floor Muscle Strength, 
PFMS), βελτιώνουν την ακράτεια ούρων κατά την 
προσπάθεια και τη γυναικεία σεξουαλική λειτουργία. Σκοπός 
της εργασίας είναι η αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ της 
δύναμης σύσπασης των μυών του πυελικού εδάφους και της 
σεξουαλικής λειτουργίας των γυναικών που δεν έχουν 
τεκνοποιήσει. 

3 Ουρολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη

1 Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

3 Ουρολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Οι επιπτώσεις της μόλυνσης με COVID-19 στο 
ουροποιογεννητικό σύστημα ακόμη και σήμερα βρίσκονται 
υπό διερεύνηση. Με τον όρο post-acute σύνδρομο COVID-19 
περιγράφεται η επίμονη συμπτωματολογία της νόσου 
τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη της καθώς και οι 
καθυστερημένες επιπλοκές. Σκοπός της εργασίας είναι η 
αξιολόγηση των επιπτώσεων της νόσου στη λειτουργία της 
ουροδόχου κύστης σε ασθενείς που πάσχουν από post-acute 
σύνδρομο COVID-19 και για το λόγο αυτό μετά την αρχική 
νοσηλεία συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε κέντρο 
αποκατάστασης. 

Αποτελέσματα:Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν 62 έτη 
(εύρος 45-78). Από την αξιολόγηση, 37 ασθενείς 
διαγνώσθηκαν με OAB για πρώτη φορά (Group A; post-
COVID αξιολόγηση) και 15 με επιδείνωση των συμπτωμάτων 
OAB (Group B). Στην ομάδα Α το διάμεσο ολικό άθροισμα 
ερωτηματολόγιο AUA-OAB ήταν 19. Στην ομάδα Β 
παρατηρήθηκε αύξηση του αθροίσματος από 10 (pre-COVID 
) σε 18 (post-COVID αξιολόγηση). Στους ασθενείς της ομάδας 
Α, το άθροισμα σχετικά με την ποιότητα της ζωής ήταν 18 ενώ 
στην ομάδα Β παρατηρήθηκε μεταβολή από 9 (pre-COVID) 
σε 18 (post-COVID condition). Δεν υπήρχαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές στην ποιότητα ζωής μεταξύ ανδρών και 
γ υ ν α ι κ ώ ν  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς .  Μ ε  τ η  χ ρ ή σ η  τ ο υ 
ερωτηματολογίου IPSS βρέθηκαν 7 άνδρες στο Group A και 3 
στο Group B με άθροισμα >20.

Υλικό και μέθοδοι: Σε όλους τους ασθενείς, μετά την 
ανάρρωσή από το οξύ στάδιο της νόσου, υποβλήθηκε η 
ερώτηση:  “παρατηρήσατε απότομη, μη ελεγχόμενη ανάγκη 
να ουρήσετε που μερικές φορές συνοδεύεται από απώλεια 
ούρων;” Από τους 97 ασθενείς θετικά απάντησαν οι 52. Το 
δείγμα αυτό αξιολογήθηκε με το ερωτηματολόγιο AUA 
Urology Care Foundation Overactive Bladder (OAB) 
Assessment Tool, ενώ οι άνδρες συμπλήρωσαν επιπλέον και 
το International Prostate Symptom Score (IPSS) score για την 
αξιολόγηση της υπερπλασίας του προστάτη.

4 Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο

Υλικό και μέθοδος: Η γέλη σωματιδίων πολυμερούς 
po lyac ry la te /po lya lcoho l   (Van t r i s®) ,  ε ί να ι  μη 
βιοδιασπώμενη ουσία,  που προκαλεί ελάχιστη φλεγμονώδη 
αντίδραση, είναι μεγαλομοριακή και δεν φαγοκυτταρώνεται.  
Για τους λόγους αυτούς προτιμάται από άλλα βιοδιασπώμενα 
ή μικρομοριακά υλικά, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 
παλαιότερα.

Αναστασάκης Μ.1, Καραμανλής Δ.2, Φίλο Ε.1, Κουτσούμης 
Γ.1

1.Α΄ Κλινική Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ, ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς-Ο 
Άγιος Δημήτριος », 2. Ακτινολογικό Εργαστήριο, ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς-Ο 
Άγιος Δημήτριος»

ουΣυμπεράσματα: Η ενδοσκοπική αντιμετώπιση της ΚΟΥΠ 3  

ουκαι 4  βαθμού με έγχυση της γέλης Vantris® έχει πολύ καλά 
αποτελέσματα, με ίαση της παλιδρόμησης και χαμηλό 
ποσοστό υποτροπής. 

Κατά το χρονικό διάστημα από το 2017 έως και 2021 στην 
κλινική μας αντιμετωπίσθηκαν συνολικά 10 παιδιά ηλικίας 
από 2 έως 9,5 ετών με ατομικό ιστορικό επαναλαμβανόμενων 
ε μ π ύ ρ ε τ ω ν  ο υ ρ ο λ ο ι μ ώ ξ ε ω ν  π ο υ  ο φ ε ι λ ό τ α ν  σ ε 

ου ουκυστεοουρητηρική παλινδρόμηση 3  και 4  βαθμού. Οι οκτώ 
ασθενείς ήταν κορίτσια και οι δύο αγόρια. Υπό γενική 
αναισθησία, με κυστεοσκόπηση, υποβλήθηκαν σε 
ενδοσκοπική έγχυση γέλης πολυμερούς polyacrylate/ 
polyalcohol (Vantris®) υπό το στόμιο του παλινδρομούντος 
ουρητήρα. Οι επεμβάσεις έγινα με νοσηλεία ημέρας.

Σκοπός: Η κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση είναι μια 
συγγενής πάθηση η οποία οφείλεται στην δυσλειτουργία της 
ουρητηροκυστικής συμβολής που εμφανίζεται σε νέα άτομα 
σε ποσοστό 0.4 έως 1.8% στο γενικό παιδιατρικό πληθυσμό 
και 30% ανάμεσα σε ασθενείς με ατομικό ιστορικό 
ουρολοιμώξεων και μπορεί να είναι ετερόπλευρη ή 
αμφοτερόπλευρη. Η κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση έγινε 
γνωστή με την εφαρμογή της κυστεοουρηθρογραφίας το 
1950. Παρουσιάζουμε μία από τις σπάνιες βιβλιογραφικά 
περιπτώσεις διπλού πυελοκαλυκικού συστήματος, με συνοδό 
παρουσία διπλού ουρητήρα που καταλήγει σε ουρητηροκήλη.  

Αποτελέσματα: Οι ασθενείς είχαν καλή μετεγχειρητική 
πορεία με ίαση της ΚΟΥΠ και βελτίωση της κλινικής εικόνας 
σε  ποσοστό  90%.  Ο  έλεγχος  έγ ι ν ε  με  αν ιούσα 
κυστεοουρηθρογραφία, τρεις μήνες μετά την επέμβαση. 
Μόνο ένα περιστατικό (10%) παρουσίασε υποτροπή και στο 
πρόκειται να υποβληθεί εκ νέου σε ενδοσκοπική επέμβαση. Σε 
ποσοστό 40% η κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση ήταν 
αμφοτερόπλευρη και διπλό πυελοκαλυκικό σύστημα είχαμε 
σε δυο  περιστατικά (20%).

O8. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 
ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΠΥΕΛΟΚΑΛΥΚΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΥΡΗΤΗΡΟΚΗΛΗΣ 

Αποτελέσματα: Λόγω των συχνών ουρολοιμώξεων και την 
συνοδό παρουσία ουρητηροκήλης, υποβάλλεται σε 
μετεμφύτευση ουρητήρα κατά Politano-Leadbetter, ενώ δεν 
υπάρχουν ενδείξεις για ημινεφρεκτομή, από το νεφρόγραμμα. 
Μετεγχειρητικά ένα χρόνο μετα δεν υπήρξε υποτροπή. 

Υλικά και μέθοδοι: Ασθενής, θήλυ 4 ετών, προσήλθε στα 
επείγοντα αιτιώμενη κοιλιακό άλγος και δυσουρικά 
ενοχλήματα. Στην κλινική εξέταση η κοιλιά παρουσιάζεται 
μαλακή, ευπίεστη με ευαισθησία κατά την ψηλάφηση των 
προνεφρικών χωρών. Πραγματοποιείται  εργαστηριακός 
έλεγχος ενώ η γενική ούρων είναι ενδεικτική ουρολοίμωξης. 
Α π ό  τ ο  α τ ο μ ι κ ό  α ν α μ ν η σ τ ι κ ό ,  π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν 
επαναλαμβανόμενες νοσηλείες  λόγω υποτροπιαζόντων 
επεισοδίων ουρολοιμώξεων. Εισάγεται στην κλινική και 
τίθεται υπό ενδοφλέβια ενυδάτωση και εμπειρική αντιβιοτική 
αγωγή. Από το υπερηχογράφημα νεφρών, διαπιστώθηκε 
παρουσία διπλού πυελοκαλυκικού συστήματος του αριστερού 
νεφρού, με διπλό ουρητήρα, ο οποίος καταλήγει σε 
ουρητηροκήλη. Στο σπινθηρογράφημα νεφρών, προστίθεται 
η λέπτυνση του φλοιού. Κατά την ισοτοπική μελέτη των  
ν ε φ ρ ώ ν ,  δ ε ν  α ν α φ έ ρ ε τ α ι  κ ά π ο ι ο  κ ώ λυ μ α  σ τ η ν 
λειτουργικότητα και αποχέτευση αυτών. 

Συμπεράσματα: Έπειτα από επαναλαμβανόμενα επεισόδια 
ουρολοιμώξεων, οι παιδίατροι οφείλουν να είναι σε 
επαγρύπνηση, για περαιτέρω έλεγχο των ασθενών. Οι 
ασθενείς αυτοί πρέπει να παραπέμπονται σε χειρουργική 
κλινική για διόρθωση του υπάρχοντος ανατομικού 
κωλύματος .  Η συνύπαρξη κυστεοουρητηρητικής 
παλινδρόμησης παρουσία συγγενούς ανατομικής ανωμαλίας 
διορθώνεται  χειρουργικά.  

Σκοπός: Ως κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση (ΚΟΥΠ) 
ορίζεται η παθολογική παλίνδρομη ροή των ούρων από την 
ουροδόχο κύστη στον ουρητήρα και τον νεφρό, συνήθως κατά 
την ούρηση. Συναντάται στο 2% του παιδιατρικού πληθυσμού 
και στο 30% των ασθενών με πυελονεφρίτιδες. Τα 
μειονεκτήματα της μακροπρόθεσμης χορήγησης της 
χημειοπροφύλαξης και οι δυνητικές επιπλοκές της ανοιχτής 
χειρουργικής επέμβασης, οδήγησαν στην ανάπτυξη της 
ενδοσκοπικής θεραπείας της κυστεοουρητηρικής 
παλινδρόμησης στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Με την 
παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια να εκτιμηθεί η  
ενδοσκοπική έγχυση γέλης, αποτελούμενης από σωματίδια 
πολυμερούς polyacrylate/polyalcohol (Vantris®), ως 

ου ουθεραπεία πρώτης γραμμής για ασθενείς με ΚΟΥΠ 3  και 4  
βαθμού. 

O 7 .  Ε Ν ΔΟ Σ ΚΟ Π Ι Κ Η  Α Ν Τ Ι Μ Ε ΤΩ Π Ι Σ Η  Τ Η Σ 
ΚΥΣΤΕΟΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΣΕ 
ΠΑΙΔΙΑ

1. Α΄ Κλινική Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ, ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς-Ο 
Άγιος Δημήτριος », 

αποτελέσματα δεν είναι μακροπρόθεσμα αυτή η προσέγγιση 
μπορεί επίσης να μειώσει τον αριθμό των επιπρόσθετων 
παρεμβάσεων με στόχο την απαλλαγή του ασθενούς από την 
μόνιμη νεφροστομία.

Φίλο Ε.¹, Αναστασάκης Μ.¹, Καραμανλής Δ.² , Βαλιούλης Ι.¹

2. Ακτινολογικό Εργαστήριο, ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς-Ο Άγιος Δημήτριος»
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Ουρολογικό 
Συνέδριο 

Βορείου 
Ελλάδος  

O 1 0 .  Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η  Σ Υ Μ Π Τ Ω Μ Α Τ Ω Ν 
ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ (ΟΑΒ) 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ POST-ACUTE ΣΥΝΔΡΟΜΟ 
COVID-19 

1,2 2 1Ζαχαρίου Αθανάσιος , Σαπουνά Βάγια , Γιαννάκης Ιωάννης , 
1 1Καλτσάς Άρης , Καραγιάννης Ανδρέας , Ανδρεαδάκης 

1 3Σωτήρ ιος ,  Δημητρ ιάδης  Φώτ ιος ,  Μαμουλάκης 
4 1Χαράλαμπος , Νικόλαος Σοφικίτης

2 Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», Βόλος

2 Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», Βόλος

1,2 2 1Ζαχαρίου Αθανάσιος , Σαπουνά Βάγια , Γιαννάκης Ιωάννης , 
1 1Καλτσάς Άρης , Καραγιάννης Ανδρέας , Δημητριάδης 

3 4 1Φώτιος , Μαμουλάκης Χαράλαμπος , Νικόλαος Σοφικίτης

Συμπεράσματα: Πιθανόν συμπτώματα OAB να αποτελούν 
ουσιαστικό τμήμα του post-acute COVID-19 syndrome και να 
επιδεινώνουν την ποιότητα ζωής επηρεάζοντας την πλήρη 
ανάρρωση.  

1 Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

4 Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο

09. Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΣΠΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΥΩΝ 
ΤΟΥ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Αποτελέσματα: Με βάση το ερωτηματολόγιο FSFI-Gr, oι 
γυναίκες με ισχυρή σύσπαση μυών (Group B) παρουσιάζουν 
αποτελέσματα με στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0.05) 
στην επιθυμία (Group A:3.18 0.14 vs Group B:3.91 0.21), + +
διέγερση (4.08 0.53 vs 4.79 0.41), οργασμό (4.22 0.36 vs + + +
5.37 0.69), ικανοποίηση (4.22 0.36 vs 5.37 0.69), ύγρανση + + +
(4.12 0.43 vs 5.01 0.49) και συνολικό FSFI άθροισμα + +
(27.12 1.09 vs 31.71 1.26). Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά + +
σημαντική διαφορά στον τομέα του πόνου. Υπήρξε ισχυρή 
συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων των μετρήσεων της 
δύναμης σύσπασης των μυών με τη μέθοδο Modified Oxford 
Grading Scale και των αποτελεσμάτων με το περινεόμετρο 
Peritron (r=0.69). 

Συμπεράσματα: Η δύναμη σύσπασης των μυών του πυελικού 
εδάφους είναι παράγοντας που συντελεί στη σεξουαλική 
λειτουργία των γυναικών.  

Υλικό και μέθοδοι: Στη μελέτη συμμετείχαν 45 σεξουαλικά 
ενεργές γυναίκες ηλικίας 22-35 ετών. Όλες οι γυναίκες 
συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο FSFI που έχει πιστοποιηθεί 
στην ελληνική γλώσσα. Δύο ανεξάρτητοι ιατροί αξιολόγησαν 
τη δύναμη των μυών του πυελικού εδάφους με τη βοήθεια της 
Modified Oxford Grading Scale και του περινεόμετρου 
Peritron. Με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων του 
περινεόμετρου, οι γυναίκες χωρίσθηκαν σε δύο ομάδες. Στην 
ομάδα Α (Group A) συμπεριλήφθηκαν 21 γυναίκες με 
αδύναμη σύσπαση μυών (  41,1 cm H 0), και στην ομάδα Β 2<
(Group B) 24 γυναίκες με ισχυρή σύσπαση των μυών του 
πυελικού εδάφους (>41,2 cm H 0). Τα αποτελέσματα από το 2

ερωτηματολόγιο FSFI αξιολογήθηκαν με τη μέθοδο Mann-
Whitney U test και τα αποτελέσματα από τη Modified Oxford 
Grading Scale και το περινεόμετρο Peritron με τη μέθοδο 
Spearman's correlation.

Εισαγωγή: Βιβλιογραφικά δεδομένα αναφέρουν ότι οι 
ασκήσεις των μυών του πυελικού εδάφους αυξάνουν τη 
δύναμη σύσπασης των μυών (Pelvic Floor Muscle Strength, 
PFMS), βελτιώνουν την ακράτεια ούρων κατά την 
προσπάθεια και τη γυναικεία σεξουαλική λειτουργία. Σκοπός 
της εργασίας είναι η αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ της 
δύναμης σύσπασης των μυών του πυελικού εδάφους και της 
σεξουαλικής λειτουργίας των γυναικών που δεν έχουν 
τεκνοποιήσει. 

3 Ουρολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη

1 Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

3 Ουρολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Οι επιπτώσεις της μόλυνσης με COVID-19 στο 
ουροποιογεννητικό σύστημα ακόμη και σήμερα βρίσκονται 
υπό διερεύνηση. Με τον όρο post-acute σύνδρομο COVID-19 
περιγράφεται η επίμονη συμπτωματολογία της νόσου 
τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη της καθώς και οι 
καθυστερημένες επιπλοκές. Σκοπός της εργασίας είναι η 
αξιολόγηση των επιπτώσεων της νόσου στη λειτουργία της 
ουροδόχου κύστης σε ασθενείς που πάσχουν από post-acute 
σύνδρομο COVID-19 και για το λόγο αυτό μετά την αρχική 
νοσηλεία συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε κέντρο 
αποκατάστασης. 

Αποτελέσματα:Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν 62 έτη 
(εύρος 45-78). Από την αξιολόγηση, 37 ασθενείς 
διαγνώσθηκαν με OAB για πρώτη φορά (Group A; post-
COVID αξιολόγηση) και 15 με επιδείνωση των συμπτωμάτων 
OAB (Group B). Στην ομάδα Α το διάμεσο ολικό άθροισμα 
ερωτηματολόγιο AUA-OAB ήταν 19. Στην ομάδα Β 
παρατηρήθηκε αύξηση του αθροίσματος από 10 (pre-COVID 
) σε 18 (post-COVID αξιολόγηση). Στους ασθενείς της ομάδας 
Α, το άθροισμα σχετικά με την ποιότητα της ζωής ήταν 18 ενώ 
στην ομάδα Β παρατηρήθηκε μεταβολή από 9 (pre-COVID) 
σε 18 (post-COVID condition). Δεν υπήρχαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές στην ποιότητα ζωής μεταξύ ανδρών και 
γ υ ν α ι κ ώ ν  σ τ ι ς  δ ύ ο  ο μ ά δ ε ς .  Μ ε  τ η  χ ρ ή σ η  τ ο υ 
ερωτηματολογίου IPSS βρέθηκαν 7 άνδρες στο Group A και 3 
στο Group B με άθροισμα >20.

Υλικό και μέθοδοι: Σε όλους τους ασθενείς, μετά την 
ανάρρωσή από το οξύ στάδιο της νόσου, υποβλήθηκε η 
ερώτηση:  “παρατηρήσατε απότομη, μη ελεγχόμενη ανάγκη 
να ουρήσετε που μερικές φορές συνοδεύεται από απώλεια 
ούρων;” Από τους 97 ασθενείς θετικά απάντησαν οι 52. Το 
δείγμα αυτό αξιολογήθηκε με το ερωτηματολόγιο AUA 
Urology Care Foundation Overactive Bladder (OAB) 
Assessment Tool, ενώ οι άνδρες συμπλήρωσαν επιπλέον και 
το International Prostate Symptom Score (IPSS) score για την 
αξιολόγηση της υπερπλασίας του προστάτη.

4 Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο

Υλικό και μέθοδος: Η γέλη σωματιδίων πολυμερούς 
po lyac ry la te /po lya lcoho l   (Van t r i s®) ,  ε ί να ι  μη 
βιοδιασπώμενη ουσία,  που προκαλεί ελάχιστη φλεγμονώδη 
αντίδραση, είναι μεγαλομοριακή και δεν φαγοκυτταρώνεται.  
Για τους λόγους αυτούς προτιμάται από άλλα βιοδιασπώμενα 
ή μικρομοριακά υλικά, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 
παλαιότερα.

Αναστασάκης Μ.1, Καραμανλής Δ.2, Φίλο Ε.1, Κουτσούμης 
Γ.1

1.Α΄ Κλινική Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ, ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς-Ο 
Άγιος Δημήτριος », 2. Ακτινολογικό Εργαστήριο, ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς-Ο 
Άγιος Δημήτριος»

ουΣυμπεράσματα: Η ενδοσκοπική αντιμετώπιση της ΚΟΥΠ 3  

ουκαι 4  βαθμού με έγχυση της γέλης Vantris® έχει πολύ καλά 
αποτελέσματα, με ίαση της παλιδρόμησης και χαμηλό 
ποσοστό υποτροπής. 

Κατά το χρονικό διάστημα από το 2017 έως και 2021 στην 
κλινική μας αντιμετωπίσθηκαν συνολικά 10 παιδιά ηλικίας 
από 2 έως 9,5 ετών με ατομικό ιστορικό επαναλαμβανόμενων 
ε μ π ύ ρ ε τ ω ν  ο υ ρ ο λ ο ι μ ώ ξ ε ω ν  π ο υ  ο φ ε ι λ ό τ α ν  σ ε 

ου ουκυστεοουρητηρική παλινδρόμηση 3  και 4  βαθμού. Οι οκτώ 
ασθενείς ήταν κορίτσια και οι δύο αγόρια. Υπό γενική 
αναισθησία, με κυστεοσκόπηση, υποβλήθηκαν σε 
ενδοσκοπική έγχυση γέλης πολυμερούς polyacrylate/ 
polyalcohol (Vantris®) υπό το στόμιο του παλινδρομούντος 
ουρητήρα. Οι επεμβάσεις έγινα με νοσηλεία ημέρας.

Σκοπός: Η κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση είναι μια 
συγγενής πάθηση η οποία οφείλεται στην δυσλειτουργία της 
ουρητηροκυστικής συμβολής που εμφανίζεται σε νέα άτομα 
σε ποσοστό 0.4 έως 1.8% στο γενικό παιδιατρικό πληθυσμό 
και 30% ανάμεσα σε ασθενείς με ατομικό ιστορικό 
ουρολοιμώξεων και μπορεί να είναι ετερόπλευρη ή 
αμφοτερόπλευρη. Η κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση έγινε 
γνωστή με την εφαρμογή της κυστεοουρηθρογραφίας το 
1950. Παρουσιάζουμε μία από τις σπάνιες βιβλιογραφικά 
περιπτώσεις διπλού πυελοκαλυκικού συστήματος, με συνοδό 
παρουσία διπλού ουρητήρα που καταλήγει σε ουρητηροκήλη.  

Αποτελέσματα: Οι ασθενείς είχαν καλή μετεγχειρητική 
πορεία με ίαση της ΚΟΥΠ και βελτίωση της κλινικής εικόνας 
σε  ποσοστό  90%.  Ο  έλεγχος  έγ ι ν ε  με  αν ιούσα 
κυστεοουρηθρογραφία, τρεις μήνες μετά την επέμβαση. 
Μόνο ένα περιστατικό (10%) παρουσίασε υποτροπή και στο 
πρόκειται να υποβληθεί εκ νέου σε ενδοσκοπική επέμβαση. Σε 
ποσοστό 40% η κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση ήταν 
αμφοτερόπλευρη και διπλό πυελοκαλυκικό σύστημα είχαμε 
σε δυο  περιστατικά (20%).

O8. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 
ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΠΥΕΛΟΚΑΛΥΚΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΥΡΗΤΗΡΟΚΗΛΗΣ 

Αποτελέσματα: Λόγω των συχνών ουρολοιμώξεων και την 
συνοδό παρουσία ουρητηροκήλης, υποβάλλεται σε 
μετεμφύτευση ουρητήρα κατά Politano-Leadbetter, ενώ δεν 
υπάρχουν ενδείξεις για ημινεφρεκτομή, από το νεφρόγραμμα. 
Μετεγχειρητικά ένα χρόνο μετα δεν υπήρξε υποτροπή. 

Υλικά και μέθοδοι: Ασθενής, θήλυ 4 ετών, προσήλθε στα 
επείγοντα αιτιώμενη κοιλιακό άλγος και δυσουρικά 
ενοχλήματα. Στην κλινική εξέταση η κοιλιά παρουσιάζεται 
μαλακή, ευπίεστη με ευαισθησία κατά την ψηλάφηση των 
προνεφρικών χωρών. Πραγματοποιείται  εργαστηριακός 
έλεγχος ενώ η γενική ούρων είναι ενδεικτική ουρολοίμωξης. 
Α π ό  τ ο  α τ ο μ ι κ ό  α ν α μ ν η σ τ ι κ ό ,  π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν 
επαναλαμβανόμενες νοσηλείες  λόγω υποτροπιαζόντων 
επεισοδίων ουρολοιμώξεων. Εισάγεται στην κλινική και 
τίθεται υπό ενδοφλέβια ενυδάτωση και εμπειρική αντιβιοτική 
αγωγή. Από το υπερηχογράφημα νεφρών, διαπιστώθηκε 
παρουσία διπλού πυελοκαλυκικού συστήματος του αριστερού 
νεφρού, με διπλό ουρητήρα, ο οποίος καταλήγει σε 
ουρητηροκήλη. Στο σπινθηρογράφημα νεφρών, προστίθεται 
η λέπτυνση του φλοιού. Κατά την ισοτοπική μελέτη των  
ν ε φ ρ ώ ν ,  δ ε ν  α ν α φ έ ρ ε τ α ι  κ ά π ο ι ο  κ ώ λυ μ α  σ τ η ν 
λειτουργικότητα και αποχέτευση αυτών. 

Συμπεράσματα: Έπειτα από επαναλαμβανόμενα επεισόδια 
ουρολοιμώξεων, οι παιδίατροι οφείλουν να είναι σε 
επαγρύπνηση, για περαιτέρω έλεγχο των ασθενών. Οι 
ασθενείς αυτοί πρέπει να παραπέμπονται σε χειρουργική 
κλινική για διόρθωση του υπάρχοντος ανατομικού 
κωλύματος .  Η συνύπαρξη κυστεοουρητηρητικής 
παλινδρόμησης παρουσία συγγενούς ανατομικής ανωμαλίας 
διορθώνεται  χειρουργικά.  

Σκοπός: Ως κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση (ΚΟΥΠ) 
ορίζεται η παθολογική παλίνδρομη ροή των ούρων από την 
ουροδόχο κύστη στον ουρητήρα και τον νεφρό, συνήθως κατά 
την ούρηση. Συναντάται στο 2% του παιδιατρικού πληθυσμού 
και στο 30% των ασθενών με πυελονεφρίτιδες. Τα 
μειονεκτήματα της μακροπρόθεσμης χορήγησης της 
χημειοπροφύλαξης και οι δυνητικές επιπλοκές της ανοιχτής 
χειρουργικής επέμβασης, οδήγησαν στην ανάπτυξη της 
ενδοσκοπικής θεραπείας της κυστεοουρητηρικής 
παλινδρόμησης στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Με την 
παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια να εκτιμηθεί η  
ενδοσκοπική έγχυση γέλης, αποτελούμενης από σωματίδια 
πολυμερούς polyacrylate/polyalcohol (Vantris®), ως 

ου ουθεραπεία πρώτης γραμμής για ασθενείς με ΚΟΥΠ 3  και 4  
βαθμού. 

O 7 .  Ε Ν ΔΟ Σ ΚΟ Π Ι Κ Η  Α Ν Τ Ι Μ Ε ΤΩ Π Ι Σ Η  Τ Η Σ 
ΚΥΣΤΕΟΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΣΕ 
ΠΑΙΔΙΑ

1. Α΄ Κλινική Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ, ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς-Ο 
Άγιος Δημήτριος », 

αποτελέσματα δεν είναι μακροπρόθεσμα αυτή η προσέγγιση 
μπορεί επίσης να μειώσει τον αριθμό των επιπρόσθετων 
παρεμβάσεων με στόχο την απαλλαγή του ασθενούς από την 
μόνιμη νεφροστομία.

Φίλο Ε.¹, Αναστασάκης Μ.¹, Καραμανλής Δ.² , Βαλιούλης Ι.¹

2. Ακτινολογικό Εργαστήριο, ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς-Ο Άγιος Δημήτριος»
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Ουρολογικό 
Συνέδριο 

Βορείου 
Ελλάδος  

Στην περίπτωσή μας χρησιμοποιήσαμε για πρώτη φορά και 
φωτοπηξία ND-Yag Laser, έχοντας Kαλύτερο αιμοστατικό 
αισθητικό αποτέλεσμα

1: Ουρολογικό – Ογκολογικό Τμήμα ΑΝΘ ¨ Θεαγένειο¨
2: Ουρολογική Κλινική ΓΝ Φλώρινας
3: Ακτινοθεραπευτικό – Ογκολογικό Τμήμα ΑΝΘ ¨ Θεαγένειο¨

Συμπεράσματα:  Συμπερασματικά  αυτοί οι όγκοι είναι 
εξαιρετικά σπάνιοι στην περιοχή των ανδρικών γεννητικών 
οργάνων και προτείνουμε την τοπική χειρουργική εκτομή, με 
τη βοήθεια φωτοπηξίας Laser, για καλύτερα αποτελέσματα  
αιμοστατικά και αισθητικά.

1 1Τσοχαταρίδης Β , Μουστάκας Γ . 1Παπαδάκης Δ , 

Η βλάβη προϋπήρχε από την παιδική του ηλικία και ξαφνικά 
άρχισε να αυξάνεται.

Κλινικά υπήρχαν δύο ασυμπτωματικές κιρσώδεις κυανωτικές 
αλλοιώσεις διαμέτρου 1 cm η καθεμία.

1 1 2 1Γκατζός Σ , Γραικός Κ , Μπόνιου Κ , Κλαμπάτσας Α , 
3 1 1Μαραντίδης Κ ,Μήλου Μ , Τσοχαταρίδης Β , Παπαδάκης Δ 

1 1, Μαρλάς Γεώργιος , Μουστάκας 1 Οικονόμου Αχ ,
Γεώργιος.

Εισαγωγή: Τα γλομαγγειώματα είναι σπάνια νεοπλάσματα 
μαλακών ιστών που εντοπίζονται κυρίως στα άνω και κάτω 
άκρα (δάκτυλα), σε πολλαπλή μορφή με χαρακτήρες 

1κυανωτικών δερματικών βλαβών . 

Συμπεράσματα : Η νεφρολιθίαση και η υδρονέφρωση 
παρουσιάζονται συχνότερα ως κλινικές οντότητες και η GH 
είναι ένα σπάνιο κλινικό φαινόμενο. Παρόλο που έχουν 
αναφερθεί πολυάριθμες περιπτώσεις GH στη βιβλιογραφία, 
μόνο λίγες από αυτές περιείχαν πάνω από 2 λίτρα ούρων. Η 
ιδανική θεραπεία ως θεραπεία εκλογής για την GH είναι η 
νεφρεκτομή σε μη λειτουργικό νεφρό . Άλλες επιλογές 
θεραπείας σε λειτουργικό νεφρό περιλαμβάνουν τη 
διαδερμική νεφροστομία και την πυελοπλαστική .

Υλικό και Μέθοδοι: Παρουσιάζουμε κλινική περίπτωση 
γυναίκας ασθενούς 33 ετών παχύσαρκης η οποία είχε 
υποβληθεί σε χειρουργική αποκατάσταση αριστερού 
ουρητήρα κατά Anderson Hynes προ 4 ετών. Έκτοτε 
παρακολουθούταν με υπερηχογραφικούς ελέγχους και 
σπινθηρογραφήματα νεφρών προς έλεγχο νεφρικής 
λε ιτουργίας .  Το 2019 δ ιεπ ιστώθη υποτροπή της 
υδρονέφρωσης αριστερά σε υπερηχογραφικό έλεγχο και 
συνοδό μείωση νεφρικής λειτουργίας  σε σπινθηρογράφημα 
νεφρών. Επίσης η ασθενής παρουσίαζε εμπύρετες 
ουρολοιμώξεις κυρίως κατά το τελευταίο έτος. Διενεργήθη 
αξονική ουρογραφία με επιβεβαίωση της υποτροπης και 
μέγεθος νεφρικής πυέλου ~ 18x17 cm.

είναι μια σπάνια ουρολογική οντότητα με περίπου 500 
περιστατικά στη βιβλιογραφία. Ως GH ορίζεται η συλλογή 
ενός και πλέον λίτρου υγρού στο αποχετευτικό σύστημα του 
νεφρού ή 1,6% βάρους σώματος. Η πλειοψηφία των 
περιπτώσεων εμφανίζεται σε βρέφη & παιδιά και είναι 
συγγενής. Αν αφεθεί μη διαγνωσμένη μπορεί να οδηγήσει σε 
επιπλοκές όπως ΑΥ, νεφρική ανεπαρκεια, κακοήθη εξαλλαγή.

P1. ΓΛΟΜΑΓΓΕΙΩΜΑ ΠΕΟΥΣ
 1 1 2ΓκατζόςΣτ  , Γραικός Κ , Μαραντίδης Κ , Κλαμπάτσας Α 

1  3  1 1 1, Μπόνιου Κ , Οικονόμου Αχ , Μήλου Μ ,  Μαρλάς Γ ,

Με τοπική αναισθησία  έγινε εκτομή των όγκων και 
εφαρμόσαμε φωτοπηξία με ND-Yag Laser (CW-10W) στο 
κάτω μέρος της βλάβης.

Η τοπική εκτομή της βλάβης αρκεί για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος, χωρίς τον κίνδυνο υποτροπής.

Υλικό & μέθοδος: Σε άνδρα 32 ετών, διεπιστώθη λεμφαδενική 
μάζα, παραορτικά 10χ8χ9,2εκ(Εικ.1), με απώθηση της αορτής 
και συνύπαρξη μικρότερων λεμφαδένων με αρχική διάγνωση 
το λέμφωμα. Έγινε βιοψία της μάζας και ο ανοσοιστοχημικό 
έλεγχος ανέδειξε θετικότητα στην PLAP ,στο C-Kit και στο 
D2-40 ενώ ήταν αρνητικά στις κερατίνες ΑΕ1/ΑΕ3. Με βάση 
τα ανοσοιστοχημικά αυτά ευρήματα επρόκειτο για 
λεμφαδενική μετάσταση σεμινώματος. Ο έλεγχος Burned-out 

18με PET–CT με F-FDG, βεβαιώνει, μεταστατικό σε 
οπισθοπεριτοναικούς λεμφαδένες σεμίνωμα με Burned-out 
έντονα υπερμεταβολική την χαρακτηρισμένη κακοήθη 
λεμφαδενική μάζα, εντοπιζόμενη παραορτικά, στο επίπεδο 
του Ο3 σπονδύλου. 

3: Ουρολογική Κλινική ΤΝ Φλώρινας

P2. BURNED-OUT ΣΕΜΙΝΩΜΑ ΟΡΧΗ

Αποτελέσματα: Η επούλωση του τραύματος ήταν αρίστη και 
το αισθητικό αποτέλεσμα απόλυτα ικανοποιητικό.

2: Ακτινοθεραπευτικό  – Ογκολογικό Τμήμα ,ΑΝΘ  ''Θεαγένειο''

Εισαγωγή: Παρουσιάζουμε, ένα ενδιαφέρον περιστατικό 
που αφορά άνδρα 32 ετών με Burned-out σεμίνωμα όρχη 
διαγνωσθέν μετά από βιοψία οπισθοπεριτοναικού 
λεμφαδενικού block 

Η παρουσία αυτών των  όγκων στην περιοχή των ανδρικών 
γεννητικών οργάνων είναι εξαιρετικά σπάνια και εκδηλώνεται  
σε νεαρή ηλικία και προέρχεται από ειδικά κύτταρα των 
αγγείων που ονομάζονται σπειροειδή κύτταρα και αποτελείται 
από ευρείς αγγειακούς χώρους

1: Ουρολογικό – Ογκολογικό Τμήμα ,ΑΝΘ  ''Θεαγένειο''

Το 29% των ασθενών με γλομαγγείωμα έχουν επίσης ιστορικό 
2,3νευροϊνωμάτωσης .

Υλικό και μέθοδος: Άνδρας ασθενής 17 ετών με ελεύθερο 
ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, προσήλθε  στα 
ΤΕΙ με  κυανωτική κηλίδα στη βάλανο του πέους. 

Η εμφάνιση αυτών των όγκων στην περιοχή των ανδρικών 
γεννητικών οργάνων είναι εξαιρετικά σπάνια. Οι Grauer και 
Burt περιέγραψαν έναν τέτοιο όγκο στην περιοχή για πρώτη 
φορά το 1939 και από τότε, μόνο 9 περιπτώσεις έχουν 

7,8,9,10,11αναφερθεί και δημοσιευθεί στην ιατρική βιβλιογραφία .

Αποτελέσματα : Ελήφθη η απόφαση για διενέργεια 
λαπαροσκοπικής νεφρεκτομής αριστερά ενώ προηγήθηκε η 
τοποθέτηση νεφροστομίας αρ. Το παρασκεύασμα εστάλη για 
ιστολογικό έλεγχο όπου κατέδειξε εκφύλιση του νεφρικού 
παρεγχύματος, έντονη υδρονέφρωση με διάταση ΠΚΣ . 

Σκοπός: Η αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα (ΑS) είναι 
ένα αυτοάνοσο ρευματικό νόσημα με γενετική προδιάθεση, 
που όμως ποικίλει στην εμφάνιση και βαρύτητα συμπτωμά-
των ανάλογα με περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ο σκοπός της 
μελέτης είναι η διερεύνηση των πιθανων επιπτώσεων της 
θεραπευτικης αγωγής για  AS και του εμβολιασμού για 
COVID-19 με 3 δόσεις mRNA στην ποιότητα του σπέρματος. 

Αποτελέσματα: Δεν παρατηρήθηκε αρνητική επίδραση της 
θεραπευτικής αγωγής (Celecoxib/Sulfasalazine) στην 
ποότητα του σπέρματος καθώς όλες οι παράμετροι ήταν εντός 

6των φυσιολογικών ορίων (συγκέντρωση: 47 x10 /mL, 
κινητικότηταΑ+Β: 53%, φυσιολογική μορφολογία: 7%, DFI 
9.6%) και ο ασθενής απέκτησε 2 υγιή παιδιά μετά από 2 
αυτόματες συλλήψεις υπό την αγωγή αυτή. Ο τριπλός 
εμβολιασμός με mRNA (Pfizer) δεν επηρέασε αρνητικά καμια 
από τις παραμέτρους και μάλιστα οδήγησε σε περαιτέρω 
αύξηση της συγκέντρωσης, ενώ το Golimumab αυξησε το 
ποσοστό μορφολογικών ανωμαλιών (elongated heads) χωρίς 
όμως να επηρεάσει αρνητικά συγκέντρωση, κινητικότητα και 
το ποσοστό κατακερματισμένου DNA (Πρίν και μετά τον 
mRNA εμβολιασμό υπό θεραπεία Golimumab συγκέντρωση: 

6 6108x10 /mL και 142x10 /mL, κινητικότηταΑ+Β: 82% και 
85%, normal morphology: 1% και 1%, DFI 7.6% και 6.8% 
αντίστοιχα).

O12.  ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ LUTS ΜΕΤΑ-COVID-19 ΝΟΣΗΣΗ

Ιδιώτης Χειρουργός Ουρολόγος – Αλεξανδρούπολη

Ο συγκεκριμένος ασθενής νοσηλεύτηκε σε κλινική covid19 
(Δεκέμβριος 2020) όπου από την αρχή της νοσηλείας του 
τοποθετήθηκε καθετήρας τύπου foley λόγω της βαριάς 
κλινικής κατάστασης.  Κατόπιν διεκομίσθη σε μονάδα 
αυξημένης φροντίδα λόγο επιδείνωσης της κλινικής εικόνας  
του όπου παρέμεινε για 20 ημέρες χωρίς να χρειαστεί 
διασωλήνωση. Έλαβε εξιτήριο τον Ιανουάριο 2021 με τον 
ουροκαθετήρα και προσήλθε στο ιδιωτικό ιατρείο για οδηγίες. 
Διενεργηθη δοκιμαστική αφαίρεση καθετήρα . Κατόπιν 
υπέστη  επίσχεση εντος 48 ωρου και τοποθετήθηκε 
Foley(~500cc) . Συνεστήθη λήψη α-blocker και προσήλθε για 
δοκιμαστική αφαίρεση Foley σε 15 ημέρες. Ο ασθενής ούρησε 
ευχαιρώς αλλά προσήλθε τις προσεχείς ημέρες με 
συμπτώματα όπως νυκτουρία , στραγγουρία, διακοπτόμενη 
ούρηση. Διενεργήθη αιματολογικός  έλεγχος , καλλ.ούρων  , 
uroflow, ουρηθροκυστεοσκόπηση, psa,συμπλήρωση 
ημερολογίου ούρησης & ipss score ,CT AKΟ .

O11. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ 
ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
ΣΠΟΝΔΥΛΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 
ΔΟΣΕΙΣ MRNA ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ COVID-19 ΚΑΙ ΥΠΟ 
ΑΓΩΓΗ ΜΕ GOLIMUMAB ΚΑΙ 
CELECOXIB/SULFASALAZINE

Χατζημελετίου Κ., Φλέβα Α., Σιόγκα Α., Γεωργίου Ι., 
Νικολόπουλος Θ., Μαρκοπούλου Μ., Πετρογιάννης Ν., 
Ανυφαντής Γ., Πατρικίου Α., Κολυμπιανάκης Ε., Γιαννακού 
Α.,  Γκριμπίζης Γ. 

Υλικό και μέθοδοι: Από το 2017 έως σήμερα ο άνδρας ήταν 
υπό αγωγή με Golimumab (anti-TNFα) ενώ από το 2006-2016 
με Celecoxib (αντιφλεγμονώδες) και Sulfasalazine 
(αναστολέα  COX-2) .  Ο  πο ιοτ ικός  έλεγχος  των 
σπερματοζωαρίων πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια της 
αγωγής με Celecoxib και Sulfasalazine και κατα τη διάρκεια 
της αγωγής με Golimumab πρίν και μετά τον εμβολιασμό, 
εξετάζοντας συγκέντρωση, κινητικότητα, μορφολογία με 
οπτικό μικροσκόπιο, επιπρόσθετα μορφολογία με 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (TEM) και το ποσοστό 
κατακερματισμένου DNA με κυτταρομετρία ροής.

Συμπεράσματα: Ο εμβολιασμός με 3 δόσεις  mRNA εμβολίου 
και η θεραπευτική αγωγή με Celecoxib, Sulfasalazine δεν 
επιφέρει αρνητική επίδραση στην ποιότητα του σπέρματος. Ο 
μηχανισμός δράσης του anti-TNFa που οδηγεί σε αλλαγή της 
μορφής της κεφαλής μετά από θεραπεία με  Golimumab και οι 
μακροπρόθεσμες συνέπειες στην ανδρική γονιμότητα 
απομένει να διευκρινιστούν στο μέλλον.

Χριστακάκης Α.

Σκοπός: Η πανδημία COVID-19 εξελίσεται ως το πιο 
σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας το 2020 το 2021 και 
δυστυχώς το 2022. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μολυνθεί ή 
κατέληξαν εξαιτίας της πανδημίας. Γνωρίζουμε τα κοινά 
συμπτώματα της νόσου όπως πυρετό και βήχα. Ωστόσο, όλα 
τα συμπτώματα της COVID-19 δεν είναι ακόμη επαρκώς 
γνωστά.

Υλικό και μέθοδος: Παρουσιάζεται περιστατικό ασθενούς 65 
ετών με έντονη συμπτωματολογία εκ κατώτερου 
ουροποιητικού μετά από βαριά νόσηση Covid-19.

Εκ του ιστορικού, ν.Parkinson, ψωρίαση, ΧΑΠ, ενώ δεν 
ανέφερε για συμπτώματα εκ του κατώτερου ουροποιητικού 
προ της νόσησης. Εκ του ιστορικού TUR PRO προ 4 ετίας. 
Καπνιστής ~10τσ./ημέρα για 40 έτη

Βελτιώθηκε με τη λήψη a- blocker ,ανέφερε για  μείωση των 
νυχτερινών εγέρσεων (~1-2), ύφεση της επιτακτικότητας .

Αποτελέσματα: Στο συγκεκριμένο ασθενή φαίνεται πως η 
χορήγηση a-blocker βοήθησε στα LUTS με βελτίωση των 
κλινικοεργαστηριακών παραμέτρων . 

Συμπεράσματα: Η πιθανή σχέση μεταξύ LUTS και λοίμωξης 
από SARS-COV2 είναι ακόμη πιο περίπλοκη. Τα LUTS έχουν 
πολυπαραγοντική προέλευση και εμφανίζονται σε άνδρες και 
γυναίκες με παρόμοιο επιπολασμό . 

O13 .  ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ  ΥΔΡΟΝΕΦΡΩΣΗ  (GIANT 
HYDRONEPHROSIS GH) – CASE REPORT UPDATED

1 2 3Χριστακάκης Α . Καμπάνταης Σ . Δημόπουλος Π .
1. Ιδιώτης Χειρουργός Ουρολόγος – Αλεξανδρούπολη, Ιδιωτική 
Κλινική «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκη

2. 3. Ιδιώτης Χειρουργός Ουρολόγος , Ιδιωτική Κλινική «Άγιος 
Λουκάς» Θεσσαλονίκη

Σκοπός : Η γιγαντιαία υδρονέφρωση (giant hydronephrosis) 
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Στην περίπτωσή μας χρησιμοποιήσαμε για πρώτη φορά και 
φωτοπηξία ND-Yag Laser, έχοντας Kαλύτερο αιμοστατικό 
αισθητικό αποτέλεσμα

1: Ουρολογικό – Ογκολογικό Τμήμα ΑΝΘ ¨ Θεαγένειο¨
2: Ουρολογική Κλινική ΓΝ Φλώρινας
3: Ακτινοθεραπευτικό – Ογκολογικό Τμήμα ΑΝΘ ¨ Θεαγένειο¨

Συμπεράσματα:  Συμπερασματικά  αυτοί οι όγκοι είναι 
εξαιρετικά σπάνιοι στην περιοχή των ανδρικών γεννητικών 
οργάνων και προτείνουμε την τοπική χειρουργική εκτομή, με 
τη βοήθεια φωτοπηξίας Laser, για καλύτερα αποτελέσματα  
αιμοστατικά και αισθητικά.

1 1Τσοχαταρίδης Β , Μουστάκας Γ . 1Παπαδάκης Δ , 

Η βλάβη προϋπήρχε από την παιδική του ηλικία και ξαφνικά 
άρχισε να αυξάνεται.

Κλινικά υπήρχαν δύο ασυμπτωματικές κιρσώδεις κυανωτικές 
αλλοιώσεις διαμέτρου 1 cm η καθεμία.

1 1 2 1Γκατζός Σ , Γραικός Κ , Μπόνιου Κ , Κλαμπάτσας Α , 
3 1 1Μαραντίδης Κ ,Μήλου Μ , Τσοχαταρίδης Β , Παπαδάκης Δ 

1 1, Μαρλάς Γεώργιος , Μουστάκας 1 Οικονόμου Αχ ,
Γεώργιος.

Εισαγωγή: Τα γλομαγγειώματα είναι σπάνια νεοπλάσματα 
μαλακών ιστών που εντοπίζονται κυρίως στα άνω και κάτω 
άκρα (δάκτυλα), σε πολλαπλή μορφή με χαρακτήρες 

1κυανωτικών δερματικών βλαβών . 

Συμπεράσματα : Η νεφρολιθίαση και η υδρονέφρωση 
παρουσιάζονται συχνότερα ως κλινικές οντότητες και η GH 
είναι ένα σπάνιο κλινικό φαινόμενο. Παρόλο που έχουν 
αναφερθεί πολυάριθμες περιπτώσεις GH στη βιβλιογραφία, 
μόνο λίγες από αυτές περιείχαν πάνω από 2 λίτρα ούρων. Η 
ιδανική θεραπεία ως θεραπεία εκλογής για την GH είναι η 
νεφρεκτομή σε μη λειτουργικό νεφρό . Άλλες επιλογές 
θεραπείας σε λειτουργικό νεφρό περιλαμβάνουν τη 
διαδερμική νεφροστομία και την πυελοπλαστική .

Υλικό και Μέθοδοι: Παρουσιάζουμε κλινική περίπτωση 
γυναίκας ασθενούς 33 ετών παχύσαρκης η οποία είχε 
υποβληθεί σε χειρουργική αποκατάσταση αριστερού 
ουρητήρα κατά Anderson Hynes προ 4 ετών. Έκτοτε 
παρακολουθούταν με υπερηχογραφικούς ελέγχους και 
σπινθηρογραφήματα νεφρών προς έλεγχο νεφρικής 
λε ιτουργίας .  Το 2019 δ ιεπ ιστώθη υποτροπή της 
υδρονέφρωσης αριστερά σε υπερηχογραφικό έλεγχο και 
συνοδό μείωση νεφρικής λειτουργίας  σε σπινθηρογράφημα 
νεφρών. Επίσης η ασθενής παρουσίαζε εμπύρετες 
ουρολοιμώξεις κυρίως κατά το τελευταίο έτος. Διενεργήθη 
αξονική ουρογραφία με επιβεβαίωση της υποτροπης και 
μέγεθος νεφρικής πυέλου ~ 18x17 cm.

είναι μια σπάνια ουρολογική οντότητα με περίπου 500 
περιστατικά στη βιβλιογραφία. Ως GH ορίζεται η συλλογή 
ενός και πλέον λίτρου υγρού στο αποχετευτικό σύστημα του 
νεφρού ή 1,6% βάρους σώματος. Η πλειοψηφία των 
περιπτώσεων εμφανίζεται σε βρέφη & παιδιά και είναι 
συγγενής. Αν αφεθεί μη διαγνωσμένη μπορεί να οδηγήσει σε 
επιπλοκές όπως ΑΥ, νεφρική ανεπαρκεια, κακοήθη εξαλλαγή.

P1. ΓΛΟΜΑΓΓΕΙΩΜΑ ΠΕΟΥΣ
 1 1 2ΓκατζόςΣτ  , Γραικός Κ , Μαραντίδης Κ , Κλαμπάτσας Α 

1  3  1 1 1, Μπόνιου Κ , Οικονόμου Αχ , Μήλου Μ ,  Μαρλάς Γ ,

Με τοπική αναισθησία  έγινε εκτομή των όγκων και 
εφαρμόσαμε φωτοπηξία με ND-Yag Laser (CW-10W) στο 
κάτω μέρος της βλάβης.

Η τοπική εκτομή της βλάβης αρκεί για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος, χωρίς τον κίνδυνο υποτροπής.

Υλικό & μέθοδος: Σε άνδρα 32 ετών, διεπιστώθη λεμφαδενική 
μάζα, παραορτικά 10χ8χ9,2εκ(Εικ.1), με απώθηση της αορτής 
και συνύπαρξη μικρότερων λεμφαδένων με αρχική διάγνωση 
το λέμφωμα. Έγινε βιοψία της μάζας και ο ανοσοιστοχημικό 
έλεγχος ανέδειξε θετικότητα στην PLAP ,στο C-Kit και στο 
D2-40 ενώ ήταν αρνητικά στις κερατίνες ΑΕ1/ΑΕ3. Με βάση 
τα ανοσοιστοχημικά αυτά ευρήματα επρόκειτο για 
λεμφαδενική μετάσταση σεμινώματος. Ο έλεγχος Burned-out 

18με PET–CT με F-FDG, βεβαιώνει, μεταστατικό σε 
οπισθοπεριτοναικούς λεμφαδένες σεμίνωμα με Burned-out 
έντονα υπερμεταβολική την χαρακτηρισμένη κακοήθη 
λεμφαδενική μάζα, εντοπιζόμενη παραορτικά, στο επίπεδο 
του Ο3 σπονδύλου. 

3: Ουρολογική Κλινική ΤΝ Φλώρινας

P2. BURNED-OUT ΣΕΜΙΝΩΜΑ ΟΡΧΗ

Αποτελέσματα: Η επούλωση του τραύματος ήταν αρίστη και 
το αισθητικό αποτέλεσμα απόλυτα ικανοποιητικό.

2: Ακτινοθεραπευτικό  – Ογκολογικό Τμήμα ,ΑΝΘ  ''Θεαγένειο''

Εισαγωγή: Παρουσιάζουμε, ένα ενδιαφέρον περιστατικό 
που αφορά άνδρα 32 ετών με Burned-out σεμίνωμα όρχη 
διαγνωσθέν μετά από βιοψία οπισθοπεριτοναικού 
λεμφαδενικού block 

Η παρουσία αυτών των  όγκων στην περιοχή των ανδρικών 
γεννητικών οργάνων είναι εξαιρετικά σπάνια και εκδηλώνεται  
σε νεαρή ηλικία και προέρχεται από ειδικά κύτταρα των 
αγγείων που ονομάζονται σπειροειδή κύτταρα και αποτελείται 
από ευρείς αγγειακούς χώρους

1: Ουρολογικό – Ογκολογικό Τμήμα ,ΑΝΘ  ''Θεαγένειο''

Το 29% των ασθενών με γλομαγγείωμα έχουν επίσης ιστορικό 
2,3νευροϊνωμάτωσης .

Υλικό και μέθοδος: Άνδρας ασθενής 17 ετών με ελεύθερο 
ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, προσήλθε  στα 
ΤΕΙ με  κυανωτική κηλίδα στη βάλανο του πέους. 

Η εμφάνιση αυτών των όγκων στην περιοχή των ανδρικών 
γεννητικών οργάνων είναι εξαιρετικά σπάνια. Οι Grauer και 
Burt περιέγραψαν έναν τέτοιο όγκο στην περιοχή για πρώτη 
φορά το 1939 και από τότε, μόνο 9 περιπτώσεις έχουν 

7,8,9,10,11αναφερθεί και δημοσιευθεί στην ιατρική βιβλιογραφία .

Αποτελέσματα : Ελήφθη η απόφαση για διενέργεια 
λαπαροσκοπικής νεφρεκτομής αριστερά ενώ προηγήθηκε η 
τοποθέτηση νεφροστομίας αρ. Το παρασκεύασμα εστάλη για 
ιστολογικό έλεγχο όπου κατέδειξε εκφύλιση του νεφρικού 
παρεγχύματος, έντονη υδρονέφρωση με διάταση ΠΚΣ . 

Σκοπός: Η αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα (ΑS) είναι 
ένα αυτοάνοσο ρευματικό νόσημα με γενετική προδιάθεση, 
που όμως ποικίλει στην εμφάνιση και βαρύτητα συμπτωμά-
των ανάλογα με περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ο σκοπός της 
μελέτης είναι η διερεύνηση των πιθανων επιπτώσεων της 
θεραπευτικης αγωγής για  AS και του εμβολιασμού για 
COVID-19 με 3 δόσεις mRNA στην ποιότητα του σπέρματος. 

Αποτελέσματα: Δεν παρατηρήθηκε αρνητική επίδραση της 
θεραπευτικής αγωγής (Celecoxib/Sulfasalazine) στην 
ποότητα του σπέρματος καθώς όλες οι παράμετροι ήταν εντός 

6των φυσιολογικών ορίων (συγκέντρωση: 47 x10 /mL, 
κινητικότηταΑ+Β: 53%, φυσιολογική μορφολογία: 7%, DFI 
9.6%) και ο ασθενής απέκτησε 2 υγιή παιδιά μετά από 2 
αυτόματες συλλήψεις υπό την αγωγή αυτή. Ο τριπλός 
εμβολιασμός με mRNA (Pfizer) δεν επηρέασε αρνητικά καμια 
από τις παραμέτρους και μάλιστα οδήγησε σε περαιτέρω 
αύξηση της συγκέντρωσης, ενώ το Golimumab αυξησε το 
ποσοστό μορφολογικών ανωμαλιών (elongated heads) χωρίς 
όμως να επηρεάσει αρνητικά συγκέντρωση, κινητικότητα και 
το ποσοστό κατακερματισμένου DNA (Πρίν και μετά τον 
mRNA εμβολιασμό υπό θεραπεία Golimumab συγκέντρωση: 

6 6108x10 /mL και 142x10 /mL, κινητικότηταΑ+Β: 82% και 
85%, normal morphology: 1% και 1%, DFI 7.6% και 6.8% 
αντίστοιχα).

O12.  ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ LUTS ΜΕΤΑ-COVID-19 ΝΟΣΗΣΗ

Ιδιώτης Χειρουργός Ουρολόγος – Αλεξανδρούπολη

Ο συγκεκριμένος ασθενής νοσηλεύτηκε σε κλινική covid19 
(Δεκέμβριος 2020) όπου από την αρχή της νοσηλείας του 
τοποθετήθηκε καθετήρας τύπου foley λόγω της βαριάς 
κλινικής κατάστασης.  Κατόπιν διεκομίσθη σε μονάδα 
αυξημένης φροντίδα λόγο επιδείνωσης της κλινικής εικόνας  
του όπου παρέμεινε για 20 ημέρες χωρίς να χρειαστεί 
διασωλήνωση. Έλαβε εξιτήριο τον Ιανουάριο 2021 με τον 
ουροκαθετήρα και προσήλθε στο ιδιωτικό ιατρείο για οδηγίες. 
Διενεργηθη δοκιμαστική αφαίρεση καθετήρα . Κατόπιν 
υπέστη  επίσχεση εντος 48 ωρου και τοποθετήθηκε 
Foley(~500cc) . Συνεστήθη λήψη α-blocker και προσήλθε για 
δοκιμαστική αφαίρεση Foley σε 15 ημέρες. Ο ασθενής ούρησε 
ευχαιρώς αλλά προσήλθε τις προσεχείς ημέρες με 
συμπτώματα όπως νυκτουρία , στραγγουρία, διακοπτόμενη 
ούρηση. Διενεργήθη αιματολογικός  έλεγχος , καλλ.ούρων  , 
uroflow, ουρηθροκυστεοσκόπηση, psa,συμπλήρωση 
ημερολογίου ούρησης & ipss score ,CT AKΟ .

O11. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ 
ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
ΣΠΟΝΔΥΛΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 
ΔΟΣΕΙΣ MRNA ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ COVID-19 ΚΑΙ ΥΠΟ 
ΑΓΩΓΗ ΜΕ GOLIMUMAB ΚΑΙ 
CELECOXIB/SULFASALAZINE

Χατζημελετίου Κ., Φλέβα Α., Σιόγκα Α., Γεωργίου Ι., 
Νικολόπουλος Θ., Μαρκοπούλου Μ., Πετρογιάννης Ν., 
Ανυφαντής Γ., Πατρικίου Α., Κολυμπιανάκης Ε., Γιαννακού 
Α.,  Γκριμπίζης Γ. 

Υλικό και μέθοδοι: Από το 2017 έως σήμερα ο άνδρας ήταν 
υπό αγωγή με Golimumab (anti-TNFα) ενώ από το 2006-2016 
με Celecoxib (αντιφλεγμονώδες) και Sulfasalazine 
(αναστολέα  COX-2) .  Ο  πο ιοτ ικός  έλεγχος  των 
σπερματοζωαρίων πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια της 
αγωγής με Celecoxib και Sulfasalazine και κατα τη διάρκεια 
της αγωγής με Golimumab πρίν και μετά τον εμβολιασμό, 
εξετάζοντας συγκέντρωση, κινητικότητα, μορφολογία με 
οπτικό μικροσκόπιο, επιπρόσθετα μορφολογία με 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (TEM) και το ποσοστό 
κατακερματισμένου DNA με κυτταρομετρία ροής.

Συμπεράσματα: Ο εμβολιασμός με 3 δόσεις  mRNA εμβολίου 
και η θεραπευτική αγωγή με Celecoxib, Sulfasalazine δεν 
επιφέρει αρνητική επίδραση στην ποιότητα του σπέρματος. Ο 
μηχανισμός δράσης του anti-TNFa που οδηγεί σε αλλαγή της 
μορφής της κεφαλής μετά από θεραπεία με  Golimumab και οι 
μακροπρόθεσμες συνέπειες στην ανδρική γονιμότητα 
απομένει να διευκρινιστούν στο μέλλον.

Χριστακάκης Α.

Σκοπός: Η πανδημία COVID-19 εξελίσεται ως το πιο 
σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας το 2020 το 2021 και 
δυστυχώς το 2022. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μολυνθεί ή 
κατέληξαν εξαιτίας της πανδημίας. Γνωρίζουμε τα κοινά 
συμπτώματα της νόσου όπως πυρετό και βήχα. Ωστόσο, όλα 
τα συμπτώματα της COVID-19 δεν είναι ακόμη επαρκώς 
γνωστά.

Υλικό και μέθοδος: Παρουσιάζεται περιστατικό ασθενούς 65 
ετών με έντονη συμπτωματολογία εκ κατώτερου 
ουροποιητικού μετά από βαριά νόσηση Covid-19.

Εκ του ιστορικού, ν.Parkinson, ψωρίαση, ΧΑΠ, ενώ δεν 
ανέφερε για συμπτώματα εκ του κατώτερου ουροποιητικού 
προ της νόσησης. Εκ του ιστορικού TUR PRO προ 4 ετίας. 
Καπνιστής ~10τσ./ημέρα για 40 έτη

Βελτιώθηκε με τη λήψη a- blocker ,ανέφερε για  μείωση των 
νυχτερινών εγέρσεων (~1-2), ύφεση της επιτακτικότητας .

Αποτελέσματα: Στο συγκεκριμένο ασθενή φαίνεται πως η 
χορήγηση a-blocker βοήθησε στα LUTS με βελτίωση των 
κλινικοεργαστηριακών παραμέτρων . 

Συμπεράσματα: Η πιθανή σχέση μεταξύ LUTS και λοίμωξης 
από SARS-COV2 είναι ακόμη πιο περίπλοκη. Τα LUTS έχουν 
πολυπαραγοντική προέλευση και εμφανίζονται σε άνδρες και 
γυναίκες με παρόμοιο επιπολασμό . 

O13 .  ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ  ΥΔΡΟΝΕΦΡΩΣΗ  (GIANT 
HYDRONEPHROSIS GH) – CASE REPORT UPDATED

1 2 3Χριστακάκης Α . Καμπάνταης Σ . Δημόπουλος Π .
1. Ιδιώτης Χειρουργός Ουρολόγος – Αλεξανδρούπολη, Ιδιωτική 
Κλινική «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκη

2. 3. Ιδιώτης Χειρουργός Ουρολόγος , Ιδιωτική Κλινική «Άγιος 
Λουκάς» Θεσσαλονίκη

Σκοπός : Η γιγαντιαία υδρονέφρωση (giant hydronephrosis) 
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Η παρουσία ξένου σώματος συχνά σχετίζεται με αυνανισμό ή 
σεξουαλικό φετίχ ή ψυχιατρικές καταστάσεις. Η ιατρογενής 
λανθασμένη τοποθέτηση ενός μέρους ενός οργάνου ή ενός 
καθετήρα είναι επίσης συχνή. Η αντιμετώπιση γίνεται 
συνήθως με διουρηθρική προσπέλαση και εξαγωγή των 
αντικειμένων, αν και υπάρχουν παραμελημένες περιπτώσεις 
με σκουριά του ξένου σώματος που μπορεί να απαιτούν 
ανοιχτή χειρουργική επέμβαση.

P 5 .  Ο  Ε Π Ε Μ Β ΑΤ Ι Κ Ο Σ  Τ Ο Κ Ε Τ Ο Σ  Κ Α Ι  Η 
ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜIA ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΠΙΛΟΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΟΥΡΩΝ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΚΕΤΟ

1 2 Βαρελά Π. , Δελτσίδου Α.

Στο σπερμοδιάγραμμα αξιολογήθηκε ο όγκος του σπέρματος 
6(ml), η συγκέντρωση (10 /ml), η συνολική κινητικότητα (%), 

η προοδευτική κινητικότητα (%) και η φυσιολογική 
μορφολογία (%). Υπολογίστηκε ο Δείκτης Κινητών 
Σπερματοζωαρίων (ΔΚΣ) χρησιμοποιώντας τον τύπο όγκος × 
συγκέντρωση × συνολική κινητικότητα/100. Οι βασικές τιμές 
των παραμέτρων του σπέρματος και του ορμονικού ελέγχου 
συγκρίθηκαν με τις μετεγχειρητικές τιμές.

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη επεδίωξε να αξιολογήσει την 
επίδραση της μικροχειρουργικής αποκατάστασης κλινικής 
κιρσοκήλης στη γονιμοποιητική ικανότητα ανδρών με 
σοβαρή ολιγοζωοσπερμία (<5 εκατομμύρια/ml). 

Αποτελέσματα: Η αναζήτηση ανέδειξε επτά μελέτες στο 
σύνολο. Στην πλειοψηφία των μελετών, τόσο για τον 
επεμβατικό τοκετό (5/6) όσο και για την περινεοτομία (5/7), 
διαπιστώθηκε ότι και οι δύο παράγοντες αποτέλεσαν 
ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης επιλόχειας 
επίσχεσης ούρων. 

4. Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ανδρών ήταν 36,2 ± 7,6 
έτη. Αποκατάσταση μόνο αριστερά πραγματοποιήθηκε σε 75 
άνδρες και σε 34 αμφοτερόπλευρα. Στους 6 και 9 μήνες 
μετεγχειρητικά ελέγχθηκαν με σπερμοδιάγραμμα και 
ορμονικό έλεγχο. Μετεγχειρητικά παρατηρήθηκε σημαντική 
βελτίωση στη συγκέντρωση του σπέρματος, στην ολική 
κινητικότητα, στην προοδευτική κινητικότητα και στο ΔΚΣ. 
Η μέση τιμή του ΔΚΣ προεγχειρητικά ήταν 1,12 ± 2,78 και 
μετεγχειρητικά στους 6 μήνες 9,55 ± 21,18 και στους 9 μήνες 
11,66 ± 25,27. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 
αλλαγές στον όγκο, στο ποσοστό μορφολογικά φυσιολογικών 
σπερματοζωαρίων ή σε κάποια ορμονική παράμετρο. Στο 
διάστημα παρακολούθησης παρατηρήθηκαν 28 (25,6%) 
εγκυμοσύνες με φυσιολογική επαφή και 3 αποβολές πρώτου 
τριμήνου.

Υλικό και Μέθοδοι: Για την εύρεση άρθρων της διεθνούς 
βιβλιογραφίας αναφορικά με τον επεμβατικό τοκετό και την 
περινεοτομία ως παράγοντες κινδύνου εμφάνισης της 
επιλόχειας επίσχεσης ούρων μετά από φυσιολογικό τοκετό, 
χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων PubMed, Scopus και 
Science Direct.

1. Εργαστήριο Σπερματολογίας Ουρολογικής Κλινικής, Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων

5. Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Κρήτης

1 2 1 1Καλτσάς Α. , Δημητριάδης Φ. , Ζαχαρίου Α. , Μάρκου Ε. , 
1 1 3Χαμπηλομάτης Ι. , Δούβλη Ε. , Τσουνάπη Π. , Ζηκόπουλος 

4 1 4 5Α. , Ανδρεαδάκης Σ. , Πασχόπουλος Μ. , Μαμουλάκης Χ. , 
6 7 6 3Τάτσης Β. , Τζίμας Π. , Μήτσης Μ. , Takenaka Α. , Σοφικίτης 

1Ν.  

7. Αναισθησιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

3. Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Τόττορι, Ιαπωνία

P6. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗΣ ΣΤΗΝ 
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ΜΕ 
ΣΟΒΑΡΗ ΟΛΙΓΟΖΩΟΣΠΕΡΜΙΑ

Σκοπός: Η επίσχεση ούρων μετά τον φυσιολογικό τοκετό 
αποτελεί συχνό φαινόμενο και μπορεί να ταξινομηθεί σε δύο 
είδη, στην εμφανή και στην μη εμφανή επίσχεση ούρων. Η 
παθοφυσιολογία της παραμένει ασαφής, ωστόσο έχουν 
αναφερθεί πολλοί παράγοντες που σχετίζονται με τις 
φυσιολογικές, νευρολογικές και μηχανικές διεργασίες που 
συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του 
φυσιολογικού τοκετού. Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ 
διαφόρων μαιευτικών παραμέτρων και της επίσχεσης ούρων 
μετά τον φυσιολογικό τοκετό, μπορεί να συνεισφέρει στην 
έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωσή της. Σκοπός της παρούσας 
βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η ανάδειξη των 
ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τον επεμβατικό τοκετό 
και την περινεοτομία ως παράγοντες κινδύνου εμφάνισης  
επιλόχειας επίσχεσης ούρων μετά από φυσιολογικό τοκετό.

Υλικό και μέθοδοι: Συμπεριλήφθηκαν 109 άνδρες που 
υποβλήθηκαν σε μικροχειρουργική αποκατάσταση κλινικής 
κιρσοκήλης. Προεγχειρητικά υποβλήθηκαν σε ανάλυση 
σπέρματος, όπου διαπιστώθηκε σοβαρή ολιγοζωοσπερμία και 
σε ορμονικό έλεγχο όπου καταγράφηκε η τεστοστερόνη, η 
ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH) η ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη 
(FSH), η προλακτίνη (PRL) και η οιστραδιόλη (E2). 

Συμπεράσματα: Ο επεμβατικός τοκετός και η περινεοτομία 
φαίνεται να αποτελούν παράγοντες κινδύνου εμφάνισης της 
επιλόχειας επίσχεσης ούρων μετά από φυσιολογικό τοκετό. Η 
γνώση των μαιευτικών παραμέτρων που σχετίζονται με την 
ε π ί σ χ ε σ η  ο ύ ρ ω ν  μ π ο ρ ε ί  ν α  ο δ η γ ή σ ε ι  σ τ η ν 
αποτελεσματικότερη διαχείρισή της με την εφαρμογή των 
κατάλληλων παρεμβάσεων. Η διεπιστημονική συνεργασία 
(Ουρολόγοι, Μαιευτήρες, Μαίες) δίνει την δυνατότητα 
πρόληψης των ανεπιθύμητων επιπλοκών του ουροποιητικού 
συστήματος στην κλινική πρακτική.

2: Καθηγήτρια, Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Συμπεράσματα

Η αποκατάσταση της κλινικής κιρσοκήλης σε άνδρες με 
σοβαρή ολιγοζωοσπερμία παρουσιάζεται ως σημαντική 
θεραπευτική επιλογή, επειδή οι βελτιώσεις στις παραμέτρους 

1: Μαία, MSc, PhD(c), Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα, Τμήμα Μαιευτικής, 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

2. Ουρολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

6. Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

P3. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΣΕ ΟΛΙΚΗ 
ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ

Ωστόσο καμία παθολογική μεταβολική δραστηριότητα 
παρατηρείται τόσο στους όρχεις όσο και στον υπόλοιπο 
ολοσωματικό έλεγχο. 

Αποτελέσματα: Κατόπιν χημειοθεραπείας με 4 κύκλους BEP, 
παρατηρείται πτώση της β-hCG: Από 18,13 σε 0199 και 

18απεικονιστικά PET–CT με F-FDG παρατηρείται με MRI και 
ελάττωση μεγέθους του λεμφαδενικού  από 10εκ σε block
2,6εκ, με εστίες νέκρωσης και χαμηλού βαθμού μεταβολική 
δραστηριότητα,. Ωστόσο σε νέο υπερηχογραφικό έλεγχο 
παρατηρούνται 2 εστιακές βλάβες 0,5εκ και 1,25εκ ασαφών 
ορίων(Εικ.2). 

Συμπεράσματα: Ως Βurned-out χαρακτηρίζεται, σεμίνωμα, 
εξωγοναδικός όγκος από γεννητικά κύτταρα χωρίς την ύπαρξη  
νεοπλάσματος στους όρχεις. Με βάση τα ιστολογικά 
ευρήματα η περίπτωση ενός υποστραφέντος όγκου όρχεως 
από βλαστικά/γεννητικά κύτταρα δεν μπορεί να τεκμηριωθεί , 
αλλά ούτε και να αποκλεισθεί με απόλυτη βεβαιότητα 
(ιστορικό σεμινώματος από βιοψία οπισθοπεριτοναικού 
λεμφαδενικού μπλόκ και προηγηθείσα χημειοθεραπεία). 
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μη ύπαρξης κακοήθειας στον 
αφα ιρεθέντα  όρχη  λόγω  κα ι  της  προηγηθε ίσας 
χημειοθεραπείας. 

Ο ασθενής υπεβλήθη σε ορχεκτομή αριστερά και ιστολογικά 
ανεδείχθη εκσεσημασμένη ατροφία όρχεως χωρίς στοιχεία 
κακοήθειας. 

1Οικονόμου Αχ , 1 1 1Μαρλάς Γ , Παπαδάκης Δ , Μουστάκας Γ .

3: Ακτινοθεραπευτικό – Ογκολογικό Τμήμα ΑΝΘ ¨Θεαγένειο ¨

1 1 1Παπαδάκης Δ , Τσοχαταρίδης Β , Μουστάκας Γ .

Εισαγωγή: Tα ξένα σώματα της ουροδόχου κύστης 
αντιπροσωπεύουν ένα ασυνήθιστο εύρημα σε ασθενείς με 
συμπτώματα κατώτερου ουροποιητικού συστήματος. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, οι ασθενείς τοποθετούν 
αντικείμενα στην ουρήθρα και κατά συνέπεια στην ουροδόχο 
κύστη τους και συνήθως σχετίζεται με σεξουαλική 
συμπεριφορά. Αυτά τα ξένα σώματα μπορεί να ποικίλλουν 
από μικρά καθημερινά αντικείμενα σε μεγαλύτερα, όπως 
καθετήρες ή σύρματα. 

Συμπεράσματα:  Ξένα σώματα μέσα στην ουροδόχο κύστη 
αναφέρονται περιστασιακά στη βιβλιογραφία . Η γυναικεία 
ουρήθρα διευκολύνει την εισαγωγή ξένων σωμάτων λόγω του 
μικρού μήκους. Έχουν αναφερθεί πολυάριθμα ξένα σώματα. 

1: Ουρολογικό – Ογκολογικό Τμήμα, ΑΝΘ  ΄΄Θεαγένειο΄΄

1 1  2 3 Γκατζός Σ , Γραικός Κ , Μαραντίδης Κ , Μπόνιου Κ , 
1 1 1Κλαμπάτσας Α , Μήλου Μ , Τσοχαταρίδης Β , 

Υλικό & μέθοδος:  57 ασθενείς   υπεβλήθησαν σε ολική 
κυστεοπροστατεκτομή για καρκίνο της ουροδόχου κύστεως 
σε  διάστημα 5 ετίας. Σε κανέναν από τους παραπάνω 
ασθενείς προεγχειρητικά δεν είχε διαγνωσθεί ούτε υπήρχε 
ένδειξη για καρκίνο του προστάτη. Η προεγχειρητική 
εκτίμηση περιλάμβανε τα παρακάτω: Στάδιο, ηλικία, 
κατάσταση κλινικής δραστηριότητας,   DRE,   PSΑ , TRUS 
(το οποίο έγινε επιλεκτικά σε ορισμένους ασθενείς),  CT 
ΘΑΚΚΟ και SCAN οστών.

         

1: Ουρολογικό – Ογκολογικό Τμήμα, ΑΝΘ  ΄΄Θεαγένειο΄΄

Εισαγωγή: Σκοπός μας η ανάδειξη  του ποσοστού ανεύρεσης 
καρκίνου του προστάτη σε άτομα που υποβλήθηκαν σε ολική 
κυστεοπροστατεκτομή για καρκίνο της ουροδόχου κύστεως. 

1 1 2 3Γκατζός Σ , Γραικός Κ , Μαραντίδης Κ , Μπόνιου Κ , 
1 1 1 1Κλαμπάτσας Α , Μαρλάς Γ  , Μήλου Μ , Οικονόμου Αχ ,

Αποτελέσματα: Από σύνολο 57 ασθενών που υπεβλήθησαν 
στην επέμβαση, σε 3 ασθενείς βρέθηκε καρκίνωμα 
προστάτη (ποσοστό 5,2%) και σε άλλους 9 ασθενείς 
βρέθηκε προστατική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία PIN III 
(ποσοστό 15,7%). Το PSA των ασθενών αυτών κυμαινόταν 
από 0,9-5,2ng/ml. 48 ασθενείς ήταν σταδίου pT2, 4 ασθενείς 

ήταν σταδίου pΤ1HG, 3 ασθενείς ήταν με Ca in situ και 2 
ασθενείς με πανθηλωμάτωση. Θετικά χειρουργικά όρια δεν 
παρατηρήθηκαν σε κανένα ασθενή. Το Gleason score ήταν 
(3+3) σε δύο ασθενείς και (3+4) σε έναν ασθενή. Σε κανένα 
ασθενή δεν παρατηρήθηκε εξωκαψική επέκταση της νόσου. 
Και οι 3 ασθενείς, στους οποίους ανευρέθει  καρκίνος του 
προστάτη, ήταν  σταδίου pT2. 

2: Ουρολογική Κλινική ΓΝ Φλώρινας

P4. ΎΠΑΡΞΗ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΔΟΧΟ 
ΚΥΣΤΗ ΣΕ ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

3: Ακτινοθεραπευτικό – Ογκολογικό Τμήμα, ΑΝΘ  ΄΄Θεαγένειο΄΄

Συμπεράσματα:   Το ποσοστό ανεύρεσης καρκίνου του 
προστάτη μετά από ολική κυστεκτομή, στη διεθνή 
βιβλιογραφία, κυμαίνεται από 14% έως 48%. Η απόκλιση 
αυτή μπορεί να αποδοθεί: α) στα διαφορετικά κριτήρια 
εισαγωγής ασθενών στις διάφορες μελέτες (σχόλια 
κριτηρίων) και β) Στις διαφορετικές τεχνικές 
παθολογοανατομικής εξέτασης των παρασκευασμάτων. 

Περιγραφή περιστατικού:  Μια 42χρονη γυναίκα 
παρουσιάστηκε στο τμήμα μας ισχυριζόμενη την ύπαρξη 
ξένου σώματος στην κύστη της. Η ασθενής είχε ιστορικό 
αυτοδιαλείποντος καθετηριασμού τα τελευταία 10 χρόνια 
λόγω νευρογενούς ουροδόχου κύστης που σχετίζεται με 
σκλήρυνση κατά πλάκας. Κατά τον τελευταίο καθετηριασμό 
της έσπρωξε κατά λάθος τον καθετήρα μέσα στην ουρήθρα 
της, επειδή τον συγχέει με το ταμπόν του κόλπου. Ο 
υπερηχογραφικός έλεγχος επιβεβαίωσε το ξένο σώμα μέσα 
στην κύστη της (Εικόνα 1). 

2: Ουρολογική Κλινική ΓΝ Φλώρινας

Αποτελέσματα:   Στην περίπτωσή μας, η ασθενής ανέφερε η 
ίδια την τυχαία μετατόπιση του καθετήρα και το αντικείμενο 
ανακτήθηκε αποτελεσματικά κυστεοσκοπικά λίγες ώρες μετά 
το συμβάν χωρίς επιπλοκές. Τελικά, ο υδρόφιλος καθετήρας 
μίας χρήσης 12Fr αφαιρέθηκε υπό κυστεοσκοπικό έλεγχο, 
αφού πιάστηκε η άκρη και τραβήχτηκε έξω από την ουρήθρα 
(Εικόνα 2).

Abstracts
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Η παρουσία ξένου σώματος συχνά σχετίζεται με αυνανισμό ή 
σεξουαλικό φετίχ ή ψυχιατρικές καταστάσεις. Η ιατρογενής 
λανθασμένη τοποθέτηση ενός μέρους ενός οργάνου ή ενός 
καθετήρα είναι επίσης συχνή. Η αντιμετώπιση γίνεται 
συνήθως με διουρηθρική προσπέλαση και εξαγωγή των 
αντικειμένων, αν και υπάρχουν παραμελημένες περιπτώσεις 
με σκουριά του ξένου σώματος που μπορεί να απαιτούν 
ανοιχτή χειρουργική επέμβαση.

P 5 .  Ο  Ε Π Ε Μ Β ΑΤ Ι Κ Ο Σ  Τ Ο Κ Ε Τ Ο Σ  Κ Α Ι  Η 
ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜIA ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΠΙΛΟΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΟΥΡΩΝ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΚΕΤΟ

1 2 Βαρελά Π. , Δελτσίδου Α.

Στο σπερμοδιάγραμμα αξιολογήθηκε ο όγκος του σπέρματος 
6(ml), η συγκέντρωση (10 /ml), η συνολική κινητικότητα (%), 

η προοδευτική κινητικότητα (%) και η φυσιολογική 
μορφολογία (%). Υπολογίστηκε ο Δείκτης Κινητών 
Σπερματοζωαρίων (ΔΚΣ) χρησιμοποιώντας τον τύπο όγκος × 
συγκέντρωση × συνολική κινητικότητα/100. Οι βασικές τιμές 
των παραμέτρων του σπέρματος και του ορμονικού ελέγχου 
συγκρίθηκαν με τις μετεγχειρητικές τιμές.

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη επεδίωξε να αξιολογήσει την 
επίδραση της μικροχειρουργικής αποκατάστασης κλινικής 
κιρσοκήλης στη γονιμοποιητική ικανότητα ανδρών με 
σοβαρή ολιγοζωοσπερμία (<5 εκατομμύρια/ml). 

Αποτελέσματα: Η αναζήτηση ανέδειξε επτά μελέτες στο 
σύνολο. Στην πλειοψηφία των μελετών, τόσο για τον 
επεμβατικό τοκετό (5/6) όσο και για την περινεοτομία (5/7), 
διαπιστώθηκε ότι και οι δύο παράγοντες αποτέλεσαν 
ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης επιλόχειας 
επίσχεσης ούρων. 

4. Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ανδρών ήταν 36,2 ± 7,6 
έτη. Αποκατάσταση μόνο αριστερά πραγματοποιήθηκε σε 75 
άνδρες και σε 34 αμφοτερόπλευρα. Στους 6 και 9 μήνες 
μετεγχειρητικά ελέγχθηκαν με σπερμοδιάγραμμα και 
ορμονικό έλεγχο. Μετεγχειρητικά παρατηρήθηκε σημαντική 
βελτίωση στη συγκέντρωση του σπέρματος, στην ολική 
κινητικότητα, στην προοδευτική κινητικότητα και στο ΔΚΣ. 
Η μέση τιμή του ΔΚΣ προεγχειρητικά ήταν 1,12 ± 2,78 και 
μετεγχειρητικά στους 6 μήνες 9,55 ± 21,18 και στους 9 μήνες 
11,66 ± 25,27. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 
αλλαγές στον όγκο, στο ποσοστό μορφολογικά φυσιολογικών 
σπερματοζωαρίων ή σε κάποια ορμονική παράμετρο. Στο 
διάστημα παρακολούθησης παρατηρήθηκαν 28 (25,6%) 
εγκυμοσύνες με φυσιολογική επαφή και 3 αποβολές πρώτου 
τριμήνου.

Υλικό και Μέθοδοι: Για την εύρεση άρθρων της διεθνούς 
βιβλιογραφίας αναφορικά με τον επεμβατικό τοκετό και την 
περινεοτομία ως παράγοντες κινδύνου εμφάνισης της 
επιλόχειας επίσχεσης ούρων μετά από φυσιολογικό τοκετό, 
χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων PubMed, Scopus και 
Science Direct.

1. Εργαστήριο Σπερματολογίας Ουρολογικής Κλινικής, Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων

5. Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Κρήτης

1 2 1 1Καλτσάς Α. , Δημητριάδης Φ. , Ζαχαρίου Α. , Μάρκου Ε. , 
1 1 3Χαμπηλομάτης Ι. , Δούβλη Ε. , Τσουνάπη Π. , Ζηκόπουλος 

4 1 4 5Α. , Ανδρεαδάκης Σ. , Πασχόπουλος Μ. , Μαμουλάκης Χ. , 
6 7 6 3Τάτσης Β. , Τζίμας Π. , Μήτσης Μ. , Takenaka Α. , Σοφικίτης 

1Ν.  

7. Αναισθησιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

3. Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Τόττορι, Ιαπωνία

P6. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗΣ ΣΤΗΝ 
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ΜΕ 
ΣΟΒΑΡΗ ΟΛΙΓΟΖΩΟΣΠΕΡΜΙΑ

Σκοπός: Η επίσχεση ούρων μετά τον φυσιολογικό τοκετό 
αποτελεί συχνό φαινόμενο και μπορεί να ταξινομηθεί σε δύο 
είδη, στην εμφανή και στην μη εμφανή επίσχεση ούρων. Η 
παθοφυσιολογία της παραμένει ασαφής, ωστόσο έχουν 
αναφερθεί πολλοί παράγοντες που σχετίζονται με τις 
φυσιολογικές, νευρολογικές και μηχανικές διεργασίες που 
συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του 
φυσιολογικού τοκετού. Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ 
διαφόρων μαιευτικών παραμέτρων και της επίσχεσης ούρων 
μετά τον φυσιολογικό τοκετό, μπορεί να συνεισφέρει στην 
έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωσή της. Σκοπός της παρούσας 
βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η ανάδειξη των 
ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τον επεμβατικό τοκετό 
και την περινεοτομία ως παράγοντες κινδύνου εμφάνισης  
επιλόχειας επίσχεσης ούρων μετά από φυσιολογικό τοκετό.

Υλικό και μέθοδοι: Συμπεριλήφθηκαν 109 άνδρες που 
υποβλήθηκαν σε μικροχειρουργική αποκατάσταση κλινικής 
κιρσοκήλης. Προεγχειρητικά υποβλήθηκαν σε ανάλυση 
σπέρματος, όπου διαπιστώθηκε σοβαρή ολιγοζωοσπερμία και 
σε ορμονικό έλεγχο όπου καταγράφηκε η τεστοστερόνη, η 
ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH) η ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη 
(FSH), η προλακτίνη (PRL) και η οιστραδιόλη (E2). 

Συμπεράσματα: Ο επεμβατικός τοκετός και η περινεοτομία 
φαίνεται να αποτελούν παράγοντες κινδύνου εμφάνισης της 
επιλόχειας επίσχεσης ούρων μετά από φυσιολογικό τοκετό. Η 
γνώση των μαιευτικών παραμέτρων που σχετίζονται με την 
ε π ί σ χ ε σ η  ο ύ ρ ω ν  μ π ο ρ ε ί  ν α  ο δ η γ ή σ ε ι  σ τ η ν 
αποτελεσματικότερη διαχείρισή της με την εφαρμογή των 
κατάλληλων παρεμβάσεων. Η διεπιστημονική συνεργασία 
(Ουρολόγοι, Μαιευτήρες, Μαίες) δίνει την δυνατότητα 
πρόληψης των ανεπιθύμητων επιπλοκών του ουροποιητικού 
συστήματος στην κλινική πρακτική.

2: Καθηγήτρια, Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Συμπεράσματα

Η αποκατάσταση της κλινικής κιρσοκήλης σε άνδρες με 
σοβαρή ολιγοζωοσπερμία παρουσιάζεται ως σημαντική 
θεραπευτική επιλογή, επειδή οι βελτιώσεις στις παραμέτρους 

1: Μαία, MSc, PhD(c), Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα, Τμήμα Μαιευτικής, 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

2. Ουρολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

6. Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

P3. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΣΕ ΟΛΙΚΗ 
ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ

Ωστόσο καμία παθολογική μεταβολική δραστηριότητα 
παρατηρείται τόσο στους όρχεις όσο και στον υπόλοιπο 
ολοσωματικό έλεγχο. 

Αποτελέσματα: Κατόπιν χημειοθεραπείας με 4 κύκλους BEP, 
παρατηρείται πτώση της β-hCG: Από 18,13 σε 0199 και 

18απεικονιστικά PET–CT με F-FDG παρατηρείται με MRI και 
ελάττωση μεγέθους του λεμφαδενικού  από 10εκ σε block
2,6εκ, με εστίες νέκρωσης και χαμηλού βαθμού μεταβολική 
δραστηριότητα,. Ωστόσο σε νέο υπερηχογραφικό έλεγχο 
παρατηρούνται 2 εστιακές βλάβες 0,5εκ και 1,25εκ ασαφών 
ορίων(Εικ.2). 

Συμπεράσματα: Ως Βurned-out χαρακτηρίζεται, σεμίνωμα, 
εξωγοναδικός όγκος από γεννητικά κύτταρα χωρίς την ύπαρξη  
νεοπλάσματος στους όρχεις. Με βάση τα ιστολογικά 
ευρήματα η περίπτωση ενός υποστραφέντος όγκου όρχεως 
από βλαστικά/γεννητικά κύτταρα δεν μπορεί να τεκμηριωθεί , 
αλλά ούτε και να αποκλεισθεί με απόλυτη βεβαιότητα 
(ιστορικό σεμινώματος από βιοψία οπισθοπεριτοναικού 
λεμφαδενικού μπλόκ και προηγηθείσα χημειοθεραπεία). 
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μη ύπαρξης κακοήθειας στον 
αφα ιρεθέντα  όρχη  λόγω  κα ι  της  προηγηθε ίσας 
χημειοθεραπείας. 

Ο ασθενής υπεβλήθη σε ορχεκτομή αριστερά και ιστολογικά 
ανεδείχθη εκσεσημασμένη ατροφία όρχεως χωρίς στοιχεία 
κακοήθειας. 

1Οικονόμου Αχ , 1 1 1Μαρλάς Γ , Παπαδάκης Δ , Μουστάκας Γ .

3: Ακτινοθεραπευτικό – Ογκολογικό Τμήμα ΑΝΘ ¨Θεαγένειο ¨

1 1 1Παπαδάκης Δ , Τσοχαταρίδης Β , Μουστάκας Γ .

Εισαγωγή: Tα ξένα σώματα της ουροδόχου κύστης 
αντιπροσωπεύουν ένα ασυνήθιστο εύρημα σε ασθενείς με 
συμπτώματα κατώτερου ουροποιητικού συστήματος. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, οι ασθενείς τοποθετούν 
αντικείμενα στην ουρήθρα και κατά συνέπεια στην ουροδόχο 
κύστη τους και συνήθως σχετίζεται με σεξουαλική 
συμπεριφορά. Αυτά τα ξένα σώματα μπορεί να ποικίλλουν 
από μικρά καθημερινά αντικείμενα σε μεγαλύτερα, όπως 
καθετήρες ή σύρματα. 

Συμπεράσματα:  Ξένα σώματα μέσα στην ουροδόχο κύστη 
αναφέρονται περιστασιακά στη βιβλιογραφία . Η γυναικεία 
ουρήθρα διευκολύνει την εισαγωγή ξένων σωμάτων λόγω του 
μικρού μήκους. Έχουν αναφερθεί πολυάριθμα ξένα σώματα. 

1: Ουρολογικό – Ογκολογικό Τμήμα, ΑΝΘ  ΄΄Θεαγένειο΄΄

1 1  2 3 Γκατζός Σ , Γραικός Κ , Μαραντίδης Κ , Μπόνιου Κ , 
1 1 1Κλαμπάτσας Α , Μήλου Μ , Τσοχαταρίδης Β , 

Υλικό & μέθοδος:  57 ασθενείς   υπεβλήθησαν σε ολική 
κυστεοπροστατεκτομή για καρκίνο της ουροδόχου κύστεως 
σε  διάστημα 5 ετίας. Σε κανέναν από τους παραπάνω 
ασθενείς προεγχειρητικά δεν είχε διαγνωσθεί ούτε υπήρχε 
ένδειξη για καρκίνο του προστάτη. Η προεγχειρητική 
εκτίμηση περιλάμβανε τα παρακάτω: Στάδιο, ηλικία, 
κατάσταση κλινικής δραστηριότητας,   DRE,   PSΑ , TRUS 
(το οποίο έγινε επιλεκτικά σε ορισμένους ασθενείς),  CT 
ΘΑΚΚΟ και SCAN οστών.

         

1: Ουρολογικό – Ογκολογικό Τμήμα, ΑΝΘ  ΄΄Θεαγένειο΄΄

Εισαγωγή: Σκοπός μας η ανάδειξη  του ποσοστού ανεύρεσης 
καρκίνου του προστάτη σε άτομα που υποβλήθηκαν σε ολική 
κυστεοπροστατεκτομή για καρκίνο της ουροδόχου κύστεως. 

1 1 2 3Γκατζός Σ , Γραικός Κ , Μαραντίδης Κ , Μπόνιου Κ , 
1 1 1 1Κλαμπάτσας Α , Μαρλάς Γ  , Μήλου Μ , Οικονόμου Αχ ,

Αποτελέσματα: Από σύνολο 57 ασθενών που υπεβλήθησαν 
στην επέμβαση, σε 3 ασθενείς βρέθηκε καρκίνωμα 
προστάτη (ποσοστό 5,2%) και σε άλλους 9 ασθενείς 
βρέθηκε προστατική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία PIN III 
(ποσοστό 15,7%). Το PSA των ασθενών αυτών κυμαινόταν 
από 0,9-5,2ng/ml. 48 ασθενείς ήταν σταδίου pT2, 4 ασθενείς 

ήταν σταδίου pΤ1HG, 3 ασθενείς ήταν με Ca in situ και 2 
ασθενείς με πανθηλωμάτωση. Θετικά χειρουργικά όρια δεν 
παρατηρήθηκαν σε κανένα ασθενή. Το Gleason score ήταν 
(3+3) σε δύο ασθενείς και (3+4) σε έναν ασθενή. Σε κανένα 
ασθενή δεν παρατηρήθηκε εξωκαψική επέκταση της νόσου. 
Και οι 3 ασθενείς, στους οποίους ανευρέθει  καρκίνος του 
προστάτη, ήταν  σταδίου pT2. 

2: Ουρολογική Κλινική ΓΝ Φλώρινας

P4. ΎΠΑΡΞΗ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΔΟΧΟ 
ΚΥΣΤΗ ΣΕ ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

3: Ακτινοθεραπευτικό – Ογκολογικό Τμήμα, ΑΝΘ  ΄΄Θεαγένειο΄΄

Συμπεράσματα:   Το ποσοστό ανεύρεσης καρκίνου του 
προστάτη μετά από ολική κυστεκτομή, στη διεθνή 
βιβλιογραφία, κυμαίνεται από 14% έως 48%. Η απόκλιση 
αυτή μπορεί να αποδοθεί: α) στα διαφορετικά κριτήρια 
εισαγωγής ασθενών στις διάφορες μελέτες (σχόλια 
κριτηρίων) και β) Στις διαφορετικές τεχνικές 
παθολογοανατομικής εξέτασης των παρασκευασμάτων. 

Περιγραφή περιστατικού:  Μια 42χρονη γυναίκα 
παρουσιάστηκε στο τμήμα μας ισχυριζόμενη την ύπαρξη 
ξένου σώματος στην κύστη της. Η ασθενής είχε ιστορικό 
αυτοδιαλείποντος καθετηριασμού τα τελευταία 10 χρόνια 
λόγω νευρογενούς ουροδόχου κύστης που σχετίζεται με 
σκλήρυνση κατά πλάκας. Κατά τον τελευταίο καθετηριασμό 
της έσπρωξε κατά λάθος τον καθετήρα μέσα στην ουρήθρα 
της, επειδή τον συγχέει με το ταμπόν του κόλπου. Ο 
υπερηχογραφικός έλεγχος επιβεβαίωσε το ξένο σώμα μέσα 
στην κύστη της (Εικόνα 1). 

2: Ουρολογική Κλινική ΓΝ Φλώρινας

Αποτελέσματα:   Στην περίπτωσή μας, η ασθενής ανέφερε η 
ίδια την τυχαία μετατόπιση του καθετήρα και το αντικείμενο 
ανακτήθηκε αποτελεσματικά κυστεοσκοπικά λίγες ώρες μετά 
το συμβάν χωρίς επιπλοκές. Τελικά, ο υδρόφιλος καθετήρας 
μίας χρήσης 12Fr αφαιρέθηκε υπό κυστεοσκοπικό έλεγχο, 
αφού πιάστηκε η άκρη και τραβήχτηκε έξω από την ουρήθρα 
(Εικόνα 2).

Abstracts
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P9. ΣΠΑΝΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΘΗΛΩΔΟΥΣ 
ΝΕΦΡΟΚΥΤΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενής 64 ετών προσήλθε στο ΤΕΠ 
(διακομιδή από το ΤΕΠ Παθολογικής) λόγω άλγους 
αριστερής νεφρικής χώρας από ωρών χωρίς άλλη συνοδή 
συμπτωματολογία. Από το ατομικό ιστορικό του ασθενούς: 
ρικνός-μη λειτουργικός νεφρός αριστερά από ετών για το 
οποίο ο ασθενής ήταν υπό παρακολούθηση από νεφρολόγο. 
Από τον απεικονιστικό έλεγχο που διενεργήθηκε στο ΤΕΠ με 
Α ξ ο ν ι κ ή  τ ο μ ο γ ρ α φ ί α  Άν ω - Κ ά τ ω  κ ο ι λ ί α ς  κ α ι 
οπισθοπεριτοναϊκού χώρου διαπιστώθηκε ευμεγέθης 
υδρονεφρωτικός σάκος αριστερά με πιθανά αιμορραγικά 
στοιχεία εντός αυτού. Αρχικώς στον ασθενή τέθηκε 
ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή-ενυδάτωση και λόγω 
εμφάνισης εμπυρέτου στον ασθενή αρχικώς έγινε προσπάθεια 
παρακέντησης του υδρονεφρωτικού σάκου με αναρρόφηση 
αιμορραγικού υλικού. Εν συνεχεία ο ασθενής οδηγήθηκε στο 
χειρουργείο όπου υπεβλήθει σε ανοιχτή νεφρεκτομή αριστερά 
με τον ασθενή να έχει ομαλή μετεγχειρητική πορεία και να 

ηεξέρχεται απύρετος-αιμοδυναμικά σταθερός κατά την 6  
μετεγχειρητική ημέρα. Το παρασκεύασμα το οποίο στάλθηκε 
για βιοψία ανέδειξε την ύπαρξη θηλώδους νεφροκυτταρικού 
καρκινώματος grade I κατά ISUP.

P10. ΤΡΑΥΜΑ ΝΕΦΡΟΥ ΑΠΟ ΝΥΣΣΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Παπαδόπουλος Α. Καριώτης Ι. Φωτιάδης Κ. Καράκασης Ν. 
Αλεξάνδρου Β. Τσακαλδήμης Γ. Μουρτζίλας Ε. Καλογεράς 
Ν. Παπαλάκης Α. 

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού 
θηλώδους νεφροκυτταρικού καρκινώματος σε ασθενή με 
γνωστό ιστορικού ρικνού-μη λειτουργικού νεφρού ΑΡ που 
προσήλθε για άλγος ΑΡ νεφρικής χώρας και από τον 
απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε ευμεγέθης υδρονεφρω-
τικός σάκος με πιθανά αιμορραγικά στοιχεία εντός αυτού.

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Θ. ΄΄Ο Άγιος Δημήτριος΄΄

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα τραύματα του νεφρού διαχωρίζονται σε 5 
κατηγορίες ανάλογα με την βαρύτητα τους. Στην 1η κατηγορία 
ανήκουν τα μη επεκτεινόμενα υποκάψια αιματώματα, χωρίς 
λύση της συνέχειας του νεφρικού φλοιού. Στην 2η κατηγορία 
ανήκουν τα μη επεκτεινόμενα περινεφρικά αιματώματα, με 
λύση της συνέχειας του φλοιού <1cm χωρίς διαφυγή ούρων. 
Στην 3η κατηγορία υπάρχει λύση της συνέχειας του νεφρικού 
φλοιού >1cm χωρίς διαφυγή ούρων. Στην 4η κατηγορία 
ανήκουν οι τραυματισμοί του νεφρικού παρεγχύματος μέχρι 
και το πυελοκαλυκικό σύστημα ή αγγειακές βλάβες στην 
νεφρική αρτηρία ή φλέβα με αποτέλεσμα οπισθοπεριτοναϊκή 
αιμορραγία και θρομβώσεις. Στην 5η κατηγορία ανήκουν 
παρεγχυματικές βλάβες νεφρού τύπου ''shattered kidney'' 
(θρυμματισμένος νεφρός)

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού 
νεφρικού τραύματος σε νεαρό ενήλικα άρρεν με νύσσον 
όργανο (μαχαίρι) σταδίου 5, με την βλάβη να επεκτείνεται 
μέχρι το συλλεκτικό σύστημα του νεφρού.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το θηλώδες νεφροκυτταρικό καρκίνωμα 
αποτελεί το δεύτερο συχνότερο υποτύπου νεφροκυτταρικού 
καρκινώματος αποτελώντας το 10-20% των νεφροκυττα-
ρικών όγκων, με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στους 
άντρες απ' ότι στις γυναίκες σε αναλογία από 2:1 έως 3.9:1, 
εμφανίζοντας λιγότερο επιθετική συμπεριφορά από το 
διαυγοκυτταρικό καρκίνωμα που αποτελεί το συχνότερο 
τύπο.  Η προέλευση του είναι τόσο από τα κύτταρα του εγγύς 
εσπειραμένου σωληναρίου όσο κι από τα κύτταρα του άπω 
εσπειραμένου σωληναρίου. Τα περισσότερα θηλώδη 
νεφροκυτταρικά καρκινώματα διαγιγνώσκονται σαν τυχαίες 
μάζες που ανευρίσκονται σε τυχαίο απεικονιστικό έλεγχο που 
διενεργείται για άλλο λόγο. Η ηλικία εμφάνισης ποικίλει από 

η ητην ενηλικίωση έως και την τρίτη ηλικία με την 6  και την 7  δε-
καετία της ζωής να αποτελεί το συχνότερο χρόνο εμφάνισης. 

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενής 18 ετών προσήλθε στο ΤΕΠ 
αιτιώμενος διατιτραίνον τραύμα από νύσσον όργανο 
(μαχαίρι) στην ΑΡ οσφυική χώρα, αιμοδυναμικά σταθερός και 
με φυσιολογική τιμή Hb. Ζητήθηκε ουρολογική εκτίμηση 
κατ΄όπιν αθρόας αιματουρίας μετά την τοποθέτηση Foley. 
Διενέργεια CT κοιλίας και οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, όπου 
αναδεικνύεται οπισθοπεριτοναϊκή αιμορραγία, νεφρική 
σχάση, υποκάψιο αιμάτωμα ΑΡ, παρουσία αιματώματος στον 
πρόσθιο και οπίσθιο ΑΡ παρανεφρικό χώρο και στην 
ελάσσονα πύελο,πιθανή διαφυγή ούρων, καθώς και πιθανή 
κάκωση ουράς παγκρέατος και ελίκων λεπτού εντέρου.

Αποφασίζεται και διενεργείται νεφρεκτομή ΑΡ και ακολού-
θως ερευνητική λαπαροτομία,όπου δεν ανευρίσκεται σαφής 
βλάβη σπληνός και εντέρου. Ευχερής ανάνηψη ασθενούς, 
ομαλή μετεγχειρητική πορεία, αιμοδυναμικά σταθερός, ούρα 
διαυγή από Foley.

Καριώτης Ι. Τσακαλδήμης Γ. Φωτιάδης Κ. Καρακάσης Ν. 
Αλεξάνδρου Β. Ιερείδης Σ. Ζιτιρίδης Γ. Μουρτζίλας Ε. 
Καλογεράς Ν. Παπαλάκης Α. 
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Θ. ΄΄Ο Άγιος Δημήτριος΄΄

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Συμπερασματικά το 
οθηλώδες καρκίνωμα αποτελεί το 2  κατά σειρά σε συχνότητα 

νεφροκυτταρικό καρκίνωμα με χαμηλό παρ' όλα αυτά 
ποσοστό εμφάνισης (περίπου 10%) στα ιστοπαθολογικά 
παρασκευάσματα μετά από ριζική νεφρεκτομή. Μέσα όμως 
από το συγκεκριμένο περιστατικό καταδεικνύεται πως ένας 
υδρονεφρωτικός σάκος-μη λειτουργικός νεφρός, ιδιαίτερα 

μεγάλων διαστάσεων στο συγκεκριμένο περιστατικό, μπορεί 
να υποκρύπτει τελικώς νεφροκυτταρικό καρκίνωμα γεγονός 
που μπορεί να αναδειχθεί μόνο μετά από ριζική νεφρεκτομή. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Συμπερασματικά, τα 
νεφρικά τραύματα αποτελούν το 5% του συνόλου των 
σπλαχνικών τραυμάτων και εμφανίζονται στον πληθυσμό με 
συχνότητα 4,9 / 100.000. Η αντιμετώπιση μπορεί να είναι 
συντηρητική ή χειρουργική. Στο συγκεκριμένο περιστατικό 
με τραυματισμό από νύσσον όργανο (μαχαίρι) παρ' ότι ο 
ασθενής είχε μικρή πύλη εισόδου τραύματος (περίπου 2-3cm) 
και η κλινική του κατάσταση επέτρεπε συντηρητική 
αντιμετώπιση, τελικώς τα ευρήματα από τον έλεγχο με CT 
ΑΚΟ ήταν αυτά που οδήγησαν τον ασθενή στο χειρουργείο 
όπου υπεβλήθει σε επείγουσα νεφρεκτομή λόγω τραύματος 
νεφρού grade 5

P7. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ 
ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΄΄

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα ποσοστά κινητικότητας σπέρματος 
επηρεάζονται από τα επίπεδα οξειδωτικού στρες καθώς 
ελαττώνονται στατιστικά σημαντικά με την αύξηση του 
οξειδωτικού στρες. Την ίδια στατιστικά σημαντική πτωτική 
τάση παρουσιάζει και ο αριθμός σπερματοζωαρίων/mL όσο το 
οξειδωτικό στρες αυξάνεται. Στατιστικά σημαντική σχέση δε 
σημειώθηκε μεταξύ της μορφολογίας σπέρματος και των 
επιπέδων οξειδωτικού στρες. 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Από το σύνολο των ανδρών που 
προσήλθαν στη ΜΙΥΑ Institute of  Life, επιλέχτηκαν 100 
δείγματα ανδρών, εξαιρώντας εκείνους με γνωστή παθολογία. 
Ο προσδιορισμός των βασικών σπερματικών παραμέτρων 
(αριθμός σπερματοζωαρίων/mL, κινητικότητα, μορφολογία) 
έγινε από εξειδικευμένο εμβρυολόγο σύμφωνα με τις 
υ π ο δ ε ί ξ ε ι ς  τ ο υ  Π . Ο . Υ γ ι α  τ η  δ ι ε ξα γ ω γ ή  τ ο υ 
σπερμοδιαγράμματος. Ο προσδιορισμός του οξειδωτικού 
στρες έγινε μέσω του μηχανήματος MIOXSYS. Η τελική τιμή 
του οξειδωτικού στρες υπολογίζεται διαιρώντας την τιμή που 
εμφανίζεται στο μηχάνημα (σε mV) με τον αριθμό 
σπερματοζωαρίων/mL του δείγματος. 

P8. ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ 
ΟΓΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΟΡΧΕΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΜΑΖΑ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΑΙΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσία του οξυγόνου, αν και απαραίτητη 
για την ισορροπία των βιολογικών συστημάτων, είναι 
δυνατό να προκαλέσει βλάβες στο κύτταρο όταν φτάνει σε 
υψηλά επίπεδα καθώς οδηγεί στη δημιουργία των 
ελεύθερων ριζών οξυγόνου. Όταν αυτές δεν 
εξουδετερώνονται, συσσωρεύονται στους ιστούς 
προκαλώντας την εμφάνιση του οξειδωτικού στρες. Το 
οξειδωτικό στρες συνδέεται με πιθανές βλάβες στην 
ακεραιότητα του γονιδιώματος (DNA) των 
σπερματοζωαρίων, επηρεάζει αρνητικά τις βασικές 
σπερματικές παραμέτρους ενώ μειώνει τη γονιμοποιητική 
τους ικανότητα. 

4 Ανδρολογικό Εργαστήριο, Institute of  Life - ΙΑΣΩ

1 2 3 4Νικητός Έ. , Σκλαβόλια Ε. , Τσενεκίδη Σ. , Χατζή Σ.
1 Διευθυντής Εργαστηρίου Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης 
Institute of  Life - ΙΑΣΩ

3 Ανδρολογικό Εργαστήριο, Institute of  Life - ΙΑΣΩ

του σπέρματος είναι σημαντικές και μπορεί να αποτρέψουν 
την χρήση τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ή 
εναλλακτικά να προσφέρουν τη λύση της σπερματέγχυσης.

2 Ανδρολογικό Εργαστήριο, Institute of  Life - ΙΑΣΩ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματά μας είναι συγκρίσιμα 
με αυτά της διεθνούς βιβλιογραφίας. Δίνεται η δυνατότητα 
σύνδεσης της τιμής του οξειδωτικού στρες με τις βασικές 
σπερματικές παραμέτρους του σπέρματος και η πιθανή 
βελτίωση των τελευταίων μέσω της αντιμετώπισης του 
οξειδωτικού στρες.

Καριώτης Ι. Φωτιάδης Κ. Καρακάσης Ν. Αλεξάνδρου Β. 
Μπόλωσης Ν. Ζιτιρίδης Γ. Τσακαλδήμης Γ. Μουρτζίλας Ε. 
Καλογεράς Ν. Παπαλάκης Α.
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Θ. ΄΄Ο Άγιος Δημήτριος΄΄

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο καρκίνος του όρχεος είναι ο πιο συχνός 
συμπαγής όγκος σε άρρενες ηλικίας 15-34 ετών. Τα 
νεοπλάσματα των όρχεων διακρίνονται στους πρωτοπαθείς 
όγκους από γεννητικά (βλαστικά) κύτταρα και σε εκείνους 
από μη γεννητικά κύτταρα (μη γεννητικούς όγκους). Το 95% 
περίπου των όγκων του όρχεως προέρχονται από τα  αρχέγονα 
γεννητικά κύτταρα (germ cell tumors) του επιθηλίου των 
σπερματικών σωληναρίων. Όλοι οι ιστολογικοί τύποι (με 
εξαίρεση του σπερματοκυτταρικού σεμινώματος) 
εμφανίζονται και σε εξωγοναδικές θέσεις (οπισθοπεριτόναιο, 
μεσοθωράκιο), αλλά σε μικρότερη συχνότητα.

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού 
όγκου αριστερού όρχεος με συνοδό ευμεγέθη μάζα στην 
περιοχή του εφηβαίου που από τον έλεγχο που έγινε με CT 
AKO φαίνεται να εξορμάται από τον αριστερό όρχι και να 
επεκτείνεται μέσω του σπερματικού τόνου στο εφηβαίο

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενής 66 ετών προσήλθε στο ΤΕΠ 
ουρολογικής αιτιώμενος ανώδυνη διόγκωση στην περιοχή του 
εφηβαίου από διμήνου χωρίς άλλη συνοδή συμπτωματολογία. 
Αναφέρει ψηλαφητή ανώδυνη σκληρία στον ΑΡ όρχι προ 1,5 
έτους. Από την κλινική εξέταση: αριστερός όρχις με έντονη 
διάχυτη σκληρία σε όλη του την έκταση και έκδηλη ψηλαφητή 
ανώδυνη μάζα στην περιοχή του εφηβαίου. Αρχικώς 
διενεργήθηκε U/S κάτω κοιλίας-οσχέου όπου διαπιστώθηκε 
μάζα υφής μαλακών μορίων στο υπογάστριο μικτής ηχοδομής 
διαστάσεων ~12x10cm καθώς και ανομοιογενής υφή-
υποηχοϊκού ιστού στον ΑΡ όρχι. Από τον εργαστηριακό 
έλεγχο με καρκινικούς δείκτες που δόθηκαν διαπιστώθηκε 
υψηλή τιμή β-HCG. Την επομένη διενεργήθη CT ΑΚΟ όπου 
διαπιστώθηκε ευμεγέθης μάζα μεγέθους περίπου 
10,5x8,5x13cm και λοβωτή παρυφή που φαίνεται να 
εξορμάται από το όσχεο και ασκεί πιεστικά φαινόμενα στην 
ουροδόχο κύστη και έρχεται σε επαφή με τον ορθό κοιλιακό, 
εξω θυροειδή και πιθανώς το ηβικό οστό ενώ πιθανώς έρχεται 
σε επαφή με το σιγμοειδές. Ακολούθως ο ασθενής υπό γενική 
αναισθησία υπεβλήθει σε ορχεκτομή ΑΡ και διερεύνηση της 
μάζας αυτής που μακροσκοπικά εμφάνιζε κυστικά στοιχεία, 
πάρθηκε κυτταρολογική από το υγρό. Ομαλή μετεγχειρητική 
πορεία. Ο ασθενής εξήλθε μετά από 7 ημέρες νοσηλείας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Συμπερασματικά ο 
καρκίνος του όρχι αποτελεί έναν σχετικά σπάνιο καρκίνο 
(συχνότητα εμφάνισης 1:500 άνδρες και ποσοστό 0,2%) με 
συχνότερη ηλικία εμφάνισης τα 15-35 έτη ενώ συνήθως το 
καρκίνωμα προέρχεται από βλαστικά κύτταρα με συχνότερο 
τύπο το σεμίνωμα ενώ οι όγκοι από μη γεννητικά κύτταρα 
είναι πολύ πιο σπάνιοι (3%). Μέσα από αυτό το σπάνιο 
περιστατικό εμφανίζεται ένας όγκος από μη γεννητικά 
κύτταρα και σε μια ηλικιακή ομάδα όπου σπάνια εντοπίζονται 
όγκοι στον όρχι και μάλιστα σε τόσο εκτεταμένη μορφή.  

Abstracts
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P9. ΣΠΑΝΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΘΗΛΩΔΟΥΣ 
ΝΕΦΡΟΚΥΤΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενής 64 ετών προσήλθε στο ΤΕΠ 
(διακομιδή από το ΤΕΠ Παθολογικής) λόγω άλγους 
αριστερής νεφρικής χώρας από ωρών χωρίς άλλη συνοδή 
συμπτωματολογία. Από το ατομικό ιστορικό του ασθενούς: 
ρικνός-μη λειτουργικός νεφρός αριστερά από ετών για το 
οποίο ο ασθενής ήταν υπό παρακολούθηση από νεφρολόγο. 
Από τον απεικονιστικό έλεγχο που διενεργήθηκε στο ΤΕΠ με 
Α ξ ο ν ι κ ή  τ ο μ ο γ ρ α φ ί α  Άν ω - Κ ά τ ω  κ ο ι λ ί α ς  κ α ι 
οπισθοπεριτοναϊκού χώρου διαπιστώθηκε ευμεγέθης 
υδρονεφρωτικός σάκος αριστερά με πιθανά αιμορραγικά 
στοιχεία εντός αυτού. Αρχικώς στον ασθενή τέθηκε 
ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή-ενυδάτωση και λόγω 
εμφάνισης εμπυρέτου στον ασθενή αρχικώς έγινε προσπάθεια 
παρακέντησης του υδρονεφρωτικού σάκου με αναρρόφηση 
αιμορραγικού υλικού. Εν συνεχεία ο ασθενής οδηγήθηκε στο 
χειρουργείο όπου υπεβλήθει σε ανοιχτή νεφρεκτομή αριστερά 
με τον ασθενή να έχει ομαλή μετεγχειρητική πορεία και να 

ηεξέρχεται απύρετος-αιμοδυναμικά σταθερός κατά την 6  
μετεγχειρητική ημέρα. Το παρασκεύασμα το οποίο στάλθηκε 
για βιοψία ανέδειξε την ύπαρξη θηλώδους νεφροκυτταρικού 
καρκινώματος grade I κατά ISUP.

P10. ΤΡΑΥΜΑ ΝΕΦΡΟΥ ΑΠΟ ΝΥΣΣΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Παπαδόπουλος Α. Καριώτης Ι. Φωτιάδης Κ. Καράκασης Ν. 
Αλεξάνδρου Β. Τσακαλδήμης Γ. Μουρτζίλας Ε. Καλογεράς 
Ν. Παπαλάκης Α. 

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού 
θηλώδους νεφροκυτταρικού καρκινώματος σε ασθενή με 
γνωστό ιστορικού ρικνού-μη λειτουργικού νεφρού ΑΡ που 
προσήλθε για άλγος ΑΡ νεφρικής χώρας και από τον 
απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε ευμεγέθης υδρονεφρω-
τικός σάκος με πιθανά αιμορραγικά στοιχεία εντός αυτού.

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Θ. ΄΄Ο Άγιος Δημήτριος΄΄

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα τραύματα του νεφρού διαχωρίζονται σε 5 
κατηγορίες ανάλογα με την βαρύτητα τους. Στην 1η κατηγορία 
ανήκουν τα μη επεκτεινόμενα υποκάψια αιματώματα, χωρίς 
λύση της συνέχειας του νεφρικού φλοιού. Στην 2η κατηγορία 
ανήκουν τα μη επεκτεινόμενα περινεφρικά αιματώματα, με 
λύση της συνέχειας του φλοιού <1cm χωρίς διαφυγή ούρων. 
Στην 3η κατηγορία υπάρχει λύση της συνέχειας του νεφρικού 
φλοιού >1cm χωρίς διαφυγή ούρων. Στην 4η κατηγορία 
ανήκουν οι τραυματισμοί του νεφρικού παρεγχύματος μέχρι 
και το πυελοκαλυκικό σύστημα ή αγγειακές βλάβες στην 
νεφρική αρτηρία ή φλέβα με αποτέλεσμα οπισθοπεριτοναϊκή 
αιμορραγία και θρομβώσεις. Στην 5η κατηγορία ανήκουν 
παρεγχυματικές βλάβες νεφρού τύπου ''shattered kidney'' 
(θρυμματισμένος νεφρός)

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού 
νεφρικού τραύματος σε νεαρό ενήλικα άρρεν με νύσσον 
όργανο (μαχαίρι) σταδίου 5, με την βλάβη να επεκτείνεται 
μέχρι το συλλεκτικό σύστημα του νεφρού.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το θηλώδες νεφροκυτταρικό καρκίνωμα 
αποτελεί το δεύτερο συχνότερο υποτύπου νεφροκυτταρικού 
καρκινώματος αποτελώντας το 10-20% των νεφροκυττα-
ρικών όγκων, με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στους 
άντρες απ' ότι στις γυναίκες σε αναλογία από 2:1 έως 3.9:1, 
εμφανίζοντας λιγότερο επιθετική συμπεριφορά από το 
διαυγοκυτταρικό καρκίνωμα που αποτελεί το συχνότερο 
τύπο.  Η προέλευση του είναι τόσο από τα κύτταρα του εγγύς 
εσπειραμένου σωληναρίου όσο κι από τα κύτταρα του άπω 
εσπειραμένου σωληναρίου. Τα περισσότερα θηλώδη 
νεφροκυτταρικά καρκινώματα διαγιγνώσκονται σαν τυχαίες 
μάζες που ανευρίσκονται σε τυχαίο απεικονιστικό έλεγχο που 
διενεργείται για άλλο λόγο. Η ηλικία εμφάνισης ποικίλει από 

η ητην ενηλικίωση έως και την τρίτη ηλικία με την 6  και την 7  δε-
καετία της ζωής να αποτελεί το συχνότερο χρόνο εμφάνισης. 

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενής 18 ετών προσήλθε στο ΤΕΠ 
αιτιώμενος διατιτραίνον τραύμα από νύσσον όργανο 
(μαχαίρι) στην ΑΡ οσφυική χώρα, αιμοδυναμικά σταθερός και 
με φυσιολογική τιμή Hb. Ζητήθηκε ουρολογική εκτίμηση 
κατ΄όπιν αθρόας αιματουρίας μετά την τοποθέτηση Foley. 
Διενέργεια CT κοιλίας και οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, όπου 
αναδεικνύεται οπισθοπεριτοναϊκή αιμορραγία, νεφρική 
σχάση, υποκάψιο αιμάτωμα ΑΡ, παρουσία αιματώματος στον 
πρόσθιο και οπίσθιο ΑΡ παρανεφρικό χώρο και στην 
ελάσσονα πύελο,πιθανή διαφυγή ούρων, καθώς και πιθανή 
κάκωση ουράς παγκρέατος και ελίκων λεπτού εντέρου.

Αποφασίζεται και διενεργείται νεφρεκτομή ΑΡ και ακολού-
θως ερευνητική λαπαροτομία,όπου δεν ανευρίσκεται σαφής 
βλάβη σπληνός και εντέρου. Ευχερής ανάνηψη ασθενούς, 
ομαλή μετεγχειρητική πορεία, αιμοδυναμικά σταθερός, ούρα 
διαυγή από Foley.

Καριώτης Ι. Τσακαλδήμης Γ. Φωτιάδης Κ. Καρακάσης Ν. 
Αλεξάνδρου Β. Ιερείδης Σ. Ζιτιρίδης Γ. Μουρτζίλας Ε. 
Καλογεράς Ν. Παπαλάκης Α. 
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Θ. ΄΄Ο Άγιος Δημήτριος΄΄

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Συμπερασματικά το 
οθηλώδες καρκίνωμα αποτελεί το 2  κατά σειρά σε συχνότητα 

νεφροκυτταρικό καρκίνωμα με χαμηλό παρ' όλα αυτά 
ποσοστό εμφάνισης (περίπου 10%) στα ιστοπαθολογικά 
παρασκευάσματα μετά από ριζική νεφρεκτομή. Μέσα όμως 
από το συγκεκριμένο περιστατικό καταδεικνύεται πως ένας 
υδρονεφρωτικός σάκος-μη λειτουργικός νεφρός, ιδιαίτερα 

μεγάλων διαστάσεων στο συγκεκριμένο περιστατικό, μπορεί 
να υποκρύπτει τελικώς νεφροκυτταρικό καρκίνωμα γεγονός 
που μπορεί να αναδειχθεί μόνο μετά από ριζική νεφρεκτομή. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Συμπερασματικά, τα 
νεφρικά τραύματα αποτελούν το 5% του συνόλου των 
σπλαχνικών τραυμάτων και εμφανίζονται στον πληθυσμό με 
συχνότητα 4,9 / 100.000. Η αντιμετώπιση μπορεί να είναι 
συντηρητική ή χειρουργική. Στο συγκεκριμένο περιστατικό 
με τραυματισμό από νύσσον όργανο (μαχαίρι) παρ' ότι ο 
ασθενής είχε μικρή πύλη εισόδου τραύματος (περίπου 2-3cm) 
και η κλινική του κατάσταση επέτρεπε συντηρητική 
αντιμετώπιση, τελικώς τα ευρήματα από τον έλεγχο με CT 
ΑΚΟ ήταν αυτά που οδήγησαν τον ασθενή στο χειρουργείο 
όπου υπεβλήθει σε επείγουσα νεφρεκτομή λόγω τραύματος 
νεφρού grade 5

P7. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ 
ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΄΄

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα ποσοστά κινητικότητας σπέρματος 
επηρεάζονται από τα επίπεδα οξειδωτικού στρες καθώς 
ελαττώνονται στατιστικά σημαντικά με την αύξηση του 
οξειδωτικού στρες. Την ίδια στατιστικά σημαντική πτωτική 
τάση παρουσιάζει και ο αριθμός σπερματοζωαρίων/mL όσο το 
οξειδωτικό στρες αυξάνεται. Στατιστικά σημαντική σχέση δε 
σημειώθηκε μεταξύ της μορφολογίας σπέρματος και των 
επιπέδων οξειδωτικού στρες. 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Από το σύνολο των ανδρών που 
προσήλθαν στη ΜΙΥΑ Institute of  Life, επιλέχτηκαν 100 
δείγματα ανδρών, εξαιρώντας εκείνους με γνωστή παθολογία. 
Ο προσδιορισμός των βασικών σπερματικών παραμέτρων 
(αριθμός σπερματοζωαρίων/mL, κινητικότητα, μορφολογία) 
έγινε από εξειδικευμένο εμβρυολόγο σύμφωνα με τις 
υ π ο δ ε ί ξ ε ι ς  τ ο υ  Π . Ο . Υ γ ι α  τ η  δ ι ε ξα γ ω γ ή  τ ο υ 
σπερμοδιαγράμματος. Ο προσδιορισμός του οξειδωτικού 
στρες έγινε μέσω του μηχανήματος MIOXSYS. Η τελική τιμή 
του οξειδωτικού στρες υπολογίζεται διαιρώντας την τιμή που 
εμφανίζεται στο μηχάνημα (σε mV) με τον αριθμό 
σπερματοζωαρίων/mL του δείγματος. 

P8. ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ 
ΟΓΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΟΡΧΕΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΜΑΖΑ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΑΙΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσία του οξυγόνου, αν και απαραίτητη 
για την ισορροπία των βιολογικών συστημάτων, είναι 
δυνατό να προκαλέσει βλάβες στο κύτταρο όταν φτάνει σε 
υψηλά επίπεδα καθώς οδηγεί στη δημιουργία των 
ελεύθερων ριζών οξυγόνου. Όταν αυτές δεν 
εξουδετερώνονται, συσσωρεύονται στους ιστούς 
προκαλώντας την εμφάνιση του οξειδωτικού στρες. Το 
οξειδωτικό στρες συνδέεται με πιθανές βλάβες στην 
ακεραιότητα του γονιδιώματος (DNA) των 
σπερματοζωαρίων, επηρεάζει αρνητικά τις βασικές 
σπερματικές παραμέτρους ενώ μειώνει τη γονιμοποιητική 
τους ικανότητα. 

4 Ανδρολογικό Εργαστήριο, Institute of  Life - ΙΑΣΩ

1 2 3 4Νικητός Έ. , Σκλαβόλια Ε. , Τσενεκίδη Σ. , Χατζή Σ.
1 Διευθυντής Εργαστηρίου Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης 
Institute of  Life - ΙΑΣΩ

3 Ανδρολογικό Εργαστήριο, Institute of  Life - ΙΑΣΩ

του σπέρματος είναι σημαντικές και μπορεί να αποτρέψουν 
την χρήση τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ή 
εναλλακτικά να προσφέρουν τη λύση της σπερματέγχυσης.

2 Ανδρολογικό Εργαστήριο, Institute of  Life - ΙΑΣΩ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματά μας είναι συγκρίσιμα 
με αυτά της διεθνούς βιβλιογραφίας. Δίνεται η δυνατότητα 
σύνδεσης της τιμής του οξειδωτικού στρες με τις βασικές 
σπερματικές παραμέτρους του σπέρματος και η πιθανή 
βελτίωση των τελευταίων μέσω της αντιμετώπισης του 
οξειδωτικού στρες.

Καριώτης Ι. Φωτιάδης Κ. Καρακάσης Ν. Αλεξάνδρου Β. 
Μπόλωσης Ν. Ζιτιρίδης Γ. Τσακαλδήμης Γ. Μουρτζίλας Ε. 
Καλογεράς Ν. Παπαλάκης Α.
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Θ. ΄΄Ο Άγιος Δημήτριος΄΄

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο καρκίνος του όρχεος είναι ο πιο συχνός 
συμπαγής όγκος σε άρρενες ηλικίας 15-34 ετών. Τα 
νεοπλάσματα των όρχεων διακρίνονται στους πρωτοπαθείς 
όγκους από γεννητικά (βλαστικά) κύτταρα και σε εκείνους 
από μη γεννητικά κύτταρα (μη γεννητικούς όγκους). Το 95% 
περίπου των όγκων του όρχεως προέρχονται από τα  αρχέγονα 
γεννητικά κύτταρα (germ cell tumors) του επιθηλίου των 
σπερματικών σωληναρίων. Όλοι οι ιστολογικοί τύποι (με 
εξαίρεση του σπερματοκυτταρικού σεμινώματος) 
εμφανίζονται και σε εξωγοναδικές θέσεις (οπισθοπεριτόναιο, 
μεσοθωράκιο), αλλά σε μικρότερη συχνότητα.

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού 
όγκου αριστερού όρχεος με συνοδό ευμεγέθη μάζα στην 
περιοχή του εφηβαίου που από τον έλεγχο που έγινε με CT 
AKO φαίνεται να εξορμάται από τον αριστερό όρχι και να 
επεκτείνεται μέσω του σπερματικού τόνου στο εφηβαίο

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενής 66 ετών προσήλθε στο ΤΕΠ 
ουρολογικής αιτιώμενος ανώδυνη διόγκωση στην περιοχή του 
εφηβαίου από διμήνου χωρίς άλλη συνοδή συμπτωματολογία. 
Αναφέρει ψηλαφητή ανώδυνη σκληρία στον ΑΡ όρχι προ 1,5 
έτους. Από την κλινική εξέταση: αριστερός όρχις με έντονη 
διάχυτη σκληρία σε όλη του την έκταση και έκδηλη ψηλαφητή 
ανώδυνη μάζα στην περιοχή του εφηβαίου. Αρχικώς 
διενεργήθηκε U/S κάτω κοιλίας-οσχέου όπου διαπιστώθηκε 
μάζα υφής μαλακών μορίων στο υπογάστριο μικτής ηχοδομής 
διαστάσεων ~12x10cm καθώς και ανομοιογενής υφή-
υποηχοϊκού ιστού στον ΑΡ όρχι. Από τον εργαστηριακό 
έλεγχο με καρκινικούς δείκτες που δόθηκαν διαπιστώθηκε 
υψηλή τιμή β-HCG. Την επομένη διενεργήθη CT ΑΚΟ όπου 
διαπιστώθηκε ευμεγέθης μάζα μεγέθους περίπου 
10,5x8,5x13cm και λοβωτή παρυφή που φαίνεται να 
εξορμάται από το όσχεο και ασκεί πιεστικά φαινόμενα στην 
ουροδόχο κύστη και έρχεται σε επαφή με τον ορθό κοιλιακό, 
εξω θυροειδή και πιθανώς το ηβικό οστό ενώ πιθανώς έρχεται 
σε επαφή με το σιγμοειδές. Ακολούθως ο ασθενής υπό γενική 
αναισθησία υπεβλήθει σε ορχεκτομή ΑΡ και διερεύνηση της 
μάζας αυτής που μακροσκοπικά εμφάνιζε κυστικά στοιχεία, 
πάρθηκε κυτταρολογική από το υγρό. Ομαλή μετεγχειρητική 
πορεία. Ο ασθενής εξήλθε μετά από 7 ημέρες νοσηλείας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Συμπερασματικά ο 
καρκίνος του όρχι αποτελεί έναν σχετικά σπάνιο καρκίνο 
(συχνότητα εμφάνισης 1:500 άνδρες και ποσοστό 0,2%) με 
συχνότερη ηλικία εμφάνισης τα 15-35 έτη ενώ συνήθως το 
καρκίνωμα προέρχεται από βλαστικά κύτταρα με συχνότερο 
τύπο το σεμίνωμα ενώ οι όγκοι από μη γεννητικά κύτταρα 
είναι πολύ πιο σπάνιοι (3%). Μέσα από αυτό το σπάνιο 
περιστατικό εμφανίζεται ένας όγκος από μη γεννητικά 
κύτταρα και σε μια ηλικιακή ομάδα όπου σπάνια εντοπίζονται 
όγκοι στον όρχι και μάλιστα σε τόσο εκτεταμένη μορφή.  
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ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Arvekap 11,25 mg ® 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Arvekap 11,25 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημ2α. . Π ΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ . 
ΣΥΝΘΕΣΗ: Τριπτορελίνη 11,25 mg ανά φιαλίδιο. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.  3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο 
εναιώρημα (ΕΜ ή ΥΔ). 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές Ενδείξεις: - Καρκίνος του προστάτη: Θεραπεία του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου 
του προστάτη. Θεραπεία του υψηλού κινδύνου εντοπισμένου ή τοπικά προχωρημένου, καρκίνου του προστάτη σε συνδυασμό με την ακτινοθεραπεία. Βλ. παράγραφο 5.1. 
- Ενδομητρίωση: Γεννητική και εξωγεννητική ενδομητρίωση (στάδιο I-IV). - Ινομυώματα μήτρας: Θεραπεία των ινομυωμάτων μήτρας. - Πρώιμη ήβη: Προ της ηλικίας των 
8 ετών στα κορίτσια και των 10 ετών στα αγόρια.  4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: - Δοσολογία. - Καρκίνος του προστάτη. Μία ενδομυϊκή ένεση του Arvekap 11,25 
mg κάθε τρεις μήνες. Διάρκεια της θεραπείας: βλ. παράγραφο 5.1. Ως συγχορηγούμενο και ακόλουθο της ακτινοθεραπείας στον υψηλού κινδύνου εντοπισμένο ή τοπικά 
προχωρημένο ορμονο-εξαρτώμενο καρκίνο του προστάτη, κλινικά δεδομένα έχουν δείξει ότι η ακτινοθεραπεία, ακολουθούμενη από μακροχρόνια θεραπεία στέρησης 
ανδρογόνων είναι προτιμότερη από ακτινοθεραπεία ακολουθούμενη από βραχυχρόνια θεραπεία στέρησης των ανδρογόνων. Βλ. παράγραφο 5.1. Η διάρκεια της θεραπείας 
στέρησης ανδρογόνων, η οποία συνιστάται από ιατρικές κατευθυντήριες οδηγίες για ασθενείς με υψηλού κινδύνου εντοπισμένο ή τοπικά προχωρημένο καρκίνο του 
προστάτη που λαμβάνουν ακτινοθεραπεία, είναι 2-3 χρόνια. Σε ασθενείς με ανθεκτικό στον ευνουχισμό μεταστατικό καρκίνο του προστάτη,οι οποίοι δεν είναι χειρουργικά 
ευνουχισμένοι και λαμβάνουν αγωνιστή GnRH, όπως η τριπτορελίνη, και είναι επιλέξιμοι για θεραπεία με οξική αμπιρατερόνη, έναν αναστολέα της βιοσύνθεσης των 
ανδρογόνων, ή με ενζαλουταμίδη, έναν αναστολέα της λειτουργίας του ανδρογονικού υποδοχέα, η θεραπεία με τον αγωνιστή GnRH θα πρέπει να συνεχιστεί. - Eνδομητρίωση. 
Μία ενδομυϊκή ένεση του Arvekap 11,25 mg κάθε τρεις μήνες. Η θεραπεία πρέπει να αρχίζει τις πρώτες πέντε ημέρες του καταμήνιου κύκλου. Διάρκεια της θεραπείας 
ενδομητρίωσης: αυτή εξαρτάται από την αρχική βαρύτητα της ενδομητρίωσης και τις αλλαγές που παρατηρούνται στην κλινική εικόνα (λειτουργικές και ανατομικές) 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Γενικά, συνιστάται η ενδομητρίωση να θεραπεύεται για διάστημα 3 μηνών και μόνον αν αποδειχθεί στους 3 μήνες ότι η θεραπεία απέδωσε 
μπορεί να συνεχισθεί το ανώτερο μέχρι 6 μήνες. Δεν πρέπει να χορηγείται δεύτερη σειρά θεραπείας με αυτό το φαρμακευτικό προϊόν ή άλλο ανάλογο γοναδορελίνης. - 
Ινομυώματα. Μία ενδομυϊκή ένεση του Arvekap 11,25 mg κάθε τρεις μήνες. Η θεραπεία πρέπει να αρχίζει τις πρώτες πέντε ημέρες του καταμήνιου κύκλου. Γενικά, 
συνιστάται τα ινομυώματα να θεραπεύονται για διάστημα 3 μηνών και μόνον αν αποδειχθεί στους 3 μήνες ότι η θεραπεία απέδωσε μπορεί να συνεχιστεί το ανώτερο μέχρι 
6 μήνες. - Πρώιμη ήβη. Η θεραπεία παιδιών με τριπτορελίνη πρέπει να βρίσκεται υπό την ολική επιτήρηση παιδοενδοκρινολόγου ή παιδιάτρου ή ενδοκρινολόγου με 
εμπειρία στη θεραπεία κεντρικής πρώιμης ήβης. Δοσολογία: Μία ενδομυϊκή ένεση τριπτορελίνης κάθε 3 μήνες. Τρόπος χορήγησης. Μόνο τους ΑΝΔΡΕΣ: Για ενδομυϊκή ή 
υποδόρια ένεση. Στις ΓΥΝΑΙΚΕΣ και τα ΠΑΙΔΙΑ: Για ενδομυϊκή ένεση. Για οδηγίες σχετικά με την ανασύσταση του φαρμακευτικού προϊόντος πριν από τη χορήγηση, βλ. 
παράγραφο 6.6. Το Arvekap 11,25 mg δεν πρέπει να ενίεται ενδοαγγειακά. Η υποδόρια χορήγηση δεν έχει μελετηθεί σε γυναίκες κα4ι .π3α Αιδνιτάε. νδείξεις: 
-Υπερευαισθησία στη GnRH, τα ανάλογά της ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του φαρμάκου (βλ. παράγραφο 4.8). -Περίοδος κύησης και γαλουχίας. Πριν την έναρξη της 
αγωγής πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι η ασθενής δεν είναι έγκυος.4 .4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Η χρήση αγωνιστών GnRH μπορεί να 
προκαλέσει μείωση της οστικής πυκνότητας. Στους άνδρες, υπάρχουν δεδομένα ότι η χρήση ενός διφωσφονικού σε συνδυασμό με έναν αγωνιστή GnRH μπορεί να 
ελαττώσει την απώλεια οστικής πυκνότητας. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς με επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου οστεοπόρωσης (π.χ. χρόνια κατάχρηση 
αλκοόλ, κάπνισμα, μακρόχρονη θεραπεία με φάρμακα που ελαττώνουν την οστική πυκνότητα, π.χ. αντιεπιληπτικά ή κορτικοειδή, οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης, 
υποσιτισμός). Πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι η ασθενής δεν είναι έγκυος πριν τη συνταγογράφηση της τριπτορελίνης. Σπάνια, η θεραπεία με αγωνιστές GnRH μπορεί να 
αποκαλύψει την παρουσία προηγουμένως αδιάγνωστου γοναδοτρόφου αδενώματος της υπόφυσης. Αυτοί οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν υποφυσιακή αποπληξία η 
οποία χαρακτηρίζεται από ξαφνική κεφαλαλγία, έμετο, προβλήματα όρασης και οφθαλμοπληγία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης κατάθλιψης (η οποία μπορεί να 
είναι σοβαρή) σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με GnRH ανάλογα, όπως η τριπτορελίνη. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται 
δεόντως και να αντιμετωπίζονται κατάλληλα. Ασθενείς με διαγνωσμένη κατάθλιψη πρέπει να παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Ρύθμιση της 
αντιυπερτασικής θεραπείας μπορεί να απαιτείται σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν τέτοια αγωγή. Απαιτείται προσοχή με την ενδομυϊκή ένεση σε ασθενείς που λαμβάνουν 
θεραπεία με αντιπηκτικά, λόγω του πιθανού κινδύνου αιματωμάτων στο σημείο της ένεσης. Καρκίνος του προστάτη. Αρχικά, η τριπτορελίνη, όπως και άλλοι αγωνιστές 
GnRH, προκαλεί μία παροδική αύξηση των επιπέδων της τεστοστερόνης στον ορό. Ως συνέπεια, κατά τις πρώτες εβδομάδες της θεραπείας, μπορεί να εμφανιστούν 
περιστασιακά μεμονωμένες περιπτώσεις παροδικής επιδείνωσης των συμπτωμάτων του καρκίνου του προστάτη. Κατά την αρχική φάση της θεραπείας, πρέπει να 
εξεταστεί η πρόσθετη χορήγηση ενός κατάλληλου αντι-ανδρογόνου, ώστε να αντιρροπιστεί η αρχική αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης στον ορό και η επιδείνωση των 
κλινικών συμπτωμάτων. Μικρός αριθμός ασθενών μπορεί να παρουσιάσει παροδική επιδείνωση των συμπτωμάτων του καρκίνου του προστάτη και προσωρινή αύξηση 
του πόνου που σχετίζεται με τον καρκίνο του προστάτη (μεταστατικός πόνος), ο οποίος μπορεί να αντιμετωπιστεί συμπτωματικά. Όπως και με άλλους αγωνιστές GnRH, 
έχουν παρατηρηθεί μεμονωμένες περιπτώσεις συμπίεσης του νωτιαίου μυελού ή απόφραξης της ουρήθρας. Αν εμφανιστεί συμπίεση νωτιαίου μυελού ή έκπτωση της 
νεφρικής λειτουργίας, πρέπει να χορηγηθεί η συνήθης θεραπεία για αυτές τις επιπλοκές και σε ακραίες περιπτώσεις να εξεταστεί η περίπτωση άμεσης ορχεκτομής 
(χειρουργικός ευνουχισμός). Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων θεραπείας ενδείκνυται προσεκτική παρακολούθηση, ιδιαίτερα σε ασθενείς με σπονδυλικές 
μεταστάσεις και σε ασθενείς με απόφραξη των ουροφόρων οδών. Μετά από χειρουργικό ευνουχισμό η τριπτορελίνη δεν επάγει περαιτέρω μείωση των επιπέδων της 
τεστοστερόνης στον ορό. Η μακρόχρονη στέρηση ανδρογόνων είτε λόγω αμφίπλευρης ορχεκτομής ή λόγω χορήγησης αναλόγων GnRH σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο 
απώλειας οστικής μάζας και μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπόρωση και αυξημένο κίνδυνο οστικού κατάγματος. Επιπλέον, από επιδημιολογικά δεδομένα έχει παρατηρηθεί 
ότι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν αλλαγές στο μεταβολισμό (π.χ. δυσανεξία στη γλυκόζη) ή αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων κατά τη διάρκεια θεραπείας 
με στέρηση ανδρογόνων. Ωστόσο, πρόσφατα στοιχεία δεν επιβεβαίωσαν τη σύνδεση ανάμεσα στη θεραπεία με ανάλογα GnRH και στην αύξηση της καρδιαγγειακής 
θνησιμότητας. Ασθενείς με υψηλό κίνδυνο μεταβολικών ή καρδιαγγειακών παθήσεων πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά πριν την έναρξη της θεραπείας και να 
παρακολουθούνται επαρκώς κατά τη διάρκεια θεραπείας στέρησης ανδρογόνων. Η χορήγηση τριπτορελίνης σε θεραπευτικές δόσεις έχει ως αποτέλεσμα την καταστολή 
του υποφυσιακού γοναδιακού άξονα. Η φυσιολογική λειτουργία συνήθως αποκαθίσταται με τη διακοπή της θεραπείας. Επομένως, διαγνωστικοί έλεγχοι της υποφυσιακής 
γοναδιακής λειτουργίας οι οποίοι διεξάγονται κατά τη διάρκεια ή και μετά τη διακοπή της θεραπείας με ανάλογα GnRH μπορεί να είναι παραπλανητικοί. Η θεραπεία 
στέρησης ανδρογόνων μπορεί να παρατείνει το διάστημα QT. Σε ασθενείς με ιστορικό ή με παράγοντες κινδύνου για παράταση του διαστήματος QT και σε ασθενείς οι 
οποίοι λαμβάνουν ταυτόχρονη θεραπεία με φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία μπορεί να παρατείνουν το διάστημα QT (βλ. παράγραφο 4.5) οι γιατροί πρέπει να εξετάζουν 
το προφίλ οφέλους/κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη επίσης και το ενδεχόμενο εμφάνισης κοιλιακής ταχυκαρδίας δίκην ριπιδίου (Torsades de pointes) πριν την έναρξη της 
θεραπείας με Arvekap 11,25 mg. Γυναίκες. Η χρήση αγωνιστών GnRH είναι πιθανό να προκαλέσει μείωση της οστικής πυκνότητας κατά 1% ανά μήνα κατά τη διάρκεια μίας 
περιόδου θεραπείας έξι μηνών. Κάθε μείωση της οστικής πυκνότητας κατά 10% συνδέεται με δύο έως τρεις φορές αυξημένο κίνδυνο κατάγματος. Πρόσφατα διαθέσιμα 
στοιχεία δείχνουν ότι η οστική απώλεια αποκαθίσταται στην πλειονότητα των γυναικών, μετά την διακοπή της θεραπείας. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συγκεκριμένα 
στοιχεία για ασθενείς με ήδη υπάρχουσα οστεοπόρωση ή με παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση (π.χ. χρόνια κατάχρηση αλκοόλ, κάπνισμα, μακρόχρονη θεραπεία με 
φάρμακα που ελαττώνουν την οστική πυκνότητα, π.χ. αντιεπιληπτικά ή κορτικοειδή, οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης, υποσιτισμός π.χ. νευρογενής ανορεξία). 
Δεδομένου ότι σε αυτούς τους ασθενείς η μείωση της οστικής πυκνότητας είναι πιθανό να είναι περισσότερο επιβλαβής, η θεραπεία με τριπτορελίνη θα πρέπει να 
εξετάζεται σε ατομική βάση και να ξεκινά μόνο εάν τα οφέλη της θεραπείας υπερτερούν των κινδύνων, μετά από πολύ προσεκτική αξιολόγηση. Θα πρέπει να εξετάζεται 
η λήψη πρόσθετων μέτρων ώστε να αντιρροπείται η απώλεια οστικής πυκνότηταςΙ.ν ομυώματα μήτρας και ενδομητρίωση. Η τριπτορελίνη όταν χρησιμοποιείται στη 
συνιστώμενη δόση, προκαλεί συνεχή υπογοναδοτροφική αμηνόρροια. Εάν μετά τον πρώτο μήνα παρατηρηθεί αιμορραγία γεννητικών οργάνων, θα πρέπει να μετρηθούν τα 
επίπεδα της οιστραδιόλης στο πλάσμα και αν τα επίπεδα είναι κάτω από 50 pg/mL, πρέπει να εξεταστούν πιθανές οργανικές βλάβες. Μετά την απόσυρση της θεραπείας, 
η λειτουργία των ωοθηκών επανέρχεται και ωορρηξία γίνεται περίπου 5 μήνες μετά την τελευταία ένεση. Πρέπει να χρησιμοποιείται μία μη ορμονική μέθοδος 
αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της θεραπείας έως και 3 μήνες μετά την τελευταία ένεση.Καθώς κατά τη διάρκεια της θεραπείας με τριπτορελίνη η έμμηνος ρύση θα 
πρέπει να σταματά, πρέπει να δίδονται οδηγίες στην ασθενή ώστε να ενημερώνει τον γιατρό της εάν συνεχίζεται η τακτική εμμηνόρροια. Κατά τη διάρκεια θεραπείας των 
ινομυωμάτων της μήτρας συνιστάται ο τακτικός προσδιορισμός του μεγέθους του ινομυώματος. Έχουν υπάρξει αναφορές αιμορραγίας σε ασθενείς με υποβλεννογόνια 
ινομυώματα μετά από θεραπεία με ανάλογα GnRH. Συνήθως, η αιμορραγία έχει εμφανιστεί 6 - 10 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείαςΠ.ρ ώιμη ήβη. Η θεραπεία 
παιδιών με εξελισσόμενους εγκεφαλικούς όγκους θα πρέπει να ακολουθεί μία προσεκτική ατομική εκτίμηση της αναλογίας κινδύνου/οφέλους. Στα κορίτσια, η αρχική 
διέγερση των ωοθηκών κατά την έναρξη της θεραπείας, ακολουθούμενη από την απόσυρση των οιστρογόνων την οποία επάγει η θεραπεία, μπορεί κατά τον πρώτο μήνα 
να οδηγήσει σε κολπική αιμορραγία ήπιας ή μέτριας έντασης. Μετά τη διακοπή της θεραπείας θα εμφανιστεί ανάπτυξη των χαρακτηριστικών της εφηβείας. Οι 
πληροφορίες όσον αφορά την μελλοντική γονιμότητα εξακολουθούν να είναι περιορισμένες. Στα περισσότερα κορίτσια, η τακτική έμμηνος ρύση θα ξεκινήσει κατά μέσο 
όρο ένα χρόνο μετά τον τερματισμό της θεραπείας. Ψευδο-πρώιμη ήβη (όγκος γονάδων ή επινεφριδίων ή υπερπλασία επινεφριδίων) και πρώιμη ήβη που δεν εξαρτάται 
από γοναδοτροφίνες (τεστοτοξίκωση, οικογενειακή υπερπλασία των κυττάρων Leydig) θα πρέπει να αποκλείεται. Η οστική πυκνότητα (BMD) μπορεί να μειωθεί κατά τη 
θεραπεία της κεντρικής πρώιμης ήβης με GnRH. Ωστόσο, μετά τη διακοπή της θεραπείας, η επακόλουθη αύξηση της οστικής μάζας διατηρείται και η μέγιστη οστική μάζα 
στα τέλη της εφηβείας δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τη θεραπεία. Μπορεί να παρατηρηθεί επιφυσιολίσθηση μετά την απόσυρση της θεραπείας με GnRH. Η 
προτεινόμενη θεωρία είναι ότι οι χαμηλές συγκεντρώσεις οιστρογόνων κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αγωνιστές GnRH εξασθενούν την επιφυσιακή πλάκα. Η αύξηση 
της ταχύτητας ανάπτυξης μετά τη διακοπή της θεραπείας οδηγεί στη συνέχεια σε μείωση της δύναμης διάτμησης που απαιτείται για τη μετατόπιση της επίφυσης. Το 
φάρμακο αυτό περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση, είναι αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερο νατρίου».4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Εμπειρία από τις 
κλινικές μελέτες: Γενική ανοχή σε άνδρες:  Εφόσον οι ασθενείς που πάσχουν από τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό, ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του προστάτη είναι 
γενικά ηλικιωμένοι και έχουν και άλλες νόσους οι οποίες απαντούν συχνά σε αυτό τον γηρασμένο πληθυσμό, περισσότεροι από το 90% των ασθενών οι οποίοι 
συμπεριλήφθηκαν σε κλινικές μελέτες ανέφεραν ανεπιθύμητες ενέργειες και συχνά η συσχέτιση είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Όπως έχει παρατηρηθεί και με άλλες 
θεραπείες με αγωνιστές GnRH ή μετά από χειρουργικό ευνουχισμό, οι συχνότερα παρατηρούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες σχετικές με τη θεραπεία με τριπτορελίνη 
οφείλονταν στις αναμενόμενες φαρμακολογικές της επιδράσεις. Αυτές οι ενέργειες περιελάμβαναν εξάψεις και μειωμένη σεξουαλική επιθυμία. Με την εξαίρεση των 
ανοσο-αλλεργικών αντιδράσεων (σπάνιες) και των αντιδράσεων στο σημείο της ένεσης (<5%), όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι γνωστό ότι σχετίζονται με τις 
αλλαγές στην τεστοστερόνη. Αναφέρθηκαν οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες θεωρούνται τουλάχιστον πιθανά σχετιζόμενες με τη θεραπεία με 
τριπτορελίνη. Οι περισσότερες από αυτές τις αντιδράσεις είναι γνωστό ότι σχετίζονται με το βιοχημικό ή χειρουργικό ευνουχισμό. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες 
ταξινομούνται με βάση τη συχνότητα ως εξήςΠ: ολύ συχνές (≥ 1/10), Συχνές (≥ 1/100 ,<1/10), Μη συχνές (≥1/1000, <1/100), Μη γνωστής συχνότητας (δεν μπορούν να 
εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος Μη συχνές: Θρομβοκυττάρωση. Καρδιακές διαταραχές: Μη 
Συχνές: Αίσθημα παλμών, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Παράταση διαστήματος QT* (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.5).Διαταραχές 
του ωτός και του λαβυρίνθου: Μη Συχνές: Εμβοή ΊλιγγοςΟ.φ θαλμικές διαταραχές: Μη Συχνές: Επηρεασμένη όραση,  Σπάνιες: Μη φυσιολογική αίσθηση οφθαλμών, 

Διαταραχές όρασης. Διαταραχές του γαστρεντερικού: Συχνές: Ξηροστομία, Ναυτία, Μη Συχνές: Κοιλιακό άλγος, Δυσκοιλιότητα, Διάρροια, Έμετος, Σπάνιες: Διάταση 
κοιλίας, Αλλοίωση γεύσης, Μετεωρισμός. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης:  Πολύ Συχνές: Εξασθένηση,  Συχνές: Αντίδραση στο σημείο της ένεσης 
(περιλαμβάνονται ερύθημα, φλεγμονή και πόνος) Οίδημα, Μη Συχνές: Λήθαργος Περιφερικό οίδημα Πόνος Ρίγη Υπνη, λ Σίαπάνιες: Πόνος στο στήθος,  Διαταραχές 
στάσεως, Γριππώδης συνδρομή, Πυρεξία, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Κακουχία. Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: 
Συχνές: Υπερευαισθησία, Σπάνιες: Αναφυλακτική αντίδραση, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Αναφυλακτικό σοκ. Λοιμώξεις και 
παρασιτώσεις: Σπάνιες: Ρινοφαρυγγίτιδα.Π αρακλινικές εξετάσεις: Συχνές: Βάρος αυξημένο, Μη Συχνές:  Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης αυξημένη, Ασπαρτική 
αμινοτρανσφεράση αυξημένη Κρεατινίνη αίματος αυξημένη, Αρτηριακή πίεση αυξημένη, Ουρία αίματος αυξημένη, Γάμμαγλουταμυλτρανσφεράση, αυξημένη, Βάρος 
μειωμένο Σπάνιες: Αλκαλική φωσφατάση αίματος αυξημένηΔ. ιαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψη ςΜ: η Συχνές: Ανορεξία, Σακχαρώδης διαβήτης, Ουρική 
αρθρίτιδα, Υπερλιπιδαιμία, Αυξημένη όρεξη. Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού: Πολύ Συχνές: Οσφυαλγία, Συχνές: Μυοσκελετικός 
πόνος, Πόνος στα άκρα, Μη Συχνές: Aρθραλγία, Οστικός πόνος, Μυϊκή κράμπα, Μυϊκή αδυναμία, Μυαλγία, Σπάνιες: Δυσκαμψία αρθρώσεων, Διόγκωση αρθρώσεων, 
Μυοσκελετική δυσκαμψία, Οστεοαρθρίτιδα.Δ ιαταραχές του νευρικού συστήματος:Π ολύ Συχνές: Παραισθησία κάτω άκρων, Συχνές: Ζάλη Κεφαλαλγία, Μη Συχνές: 
Παραισθησία, Σπάνιες: Επηρεασμένη μνήμη. Ψυχιατρικές διαταραχές: Πολύ Συχνές:  Σεξουαλική επιθυμία μειωμένη, Συχνές: Κατάθλιψη*, Απώλεια σεξουαλικής επιθυμίας, 
Αλλαγές της διάθεσης*, Μη Συχνές: Αϋπνία, Ευερεθιστότητα, Σπάνιες: Συγχυτική, Κατάσταση, Μειωμένη δραστηριότητα, Ευφορική διάθεση, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία 
του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Άγχος.Δ ιαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών:Μ η Συχνές: Νυκτουρία, Κατακράτηση ούρων,  Επιπλέον μετά την 
κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Ακράτεια ούρων. Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού: Πολύ Συχνές: Στυτική δυσλειτουργία 
(περιλαμβάνονται αποτυχία εκσπερμάτισης, διαταραχή εκσπερμάτισης), Συχνές: Πυελικός πόνος, Μη Συχνές: Γυναικομαστία, Πόνος στο στήθος, Ατροφία όρχεων, Πόνος 
στους όρχεις. Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου:Μ η Συχνές: Δύσπνοια Επίσταξη, Σπάνιες: Ορθόπνοια.Δ ιαταραχές του 
δέρματος και του υποδορίου ιστού:Π ολύ Συχνές:  Υπεριδρωσία , Μη Συχνές: Ακμή, Αλωπεκία, Ερύθημα, Κνησμός, Εξάνθημα, Κνίδωση, Σπάνιες: Φυσαλίδα Πορφύρα, 
Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Αγγειονευρωτικό οίδημαΑ.γ γειακές διαταραχές: Πολύ Συχνές: Εξάψεις, Συχνές: Υπέρταση, 
Σπάνιες: Υπόταση. *Αυτή η συχνότητα βασίζεται σε συχνότητες της κατηγορίας αυτής των φαρμάκων (class-effect), κοινές για όλους τους GnRH αγωνιστές.  Η τριπτορελίνη, 
μέσα στην πρώτη εβδομάδα μετά την αρχική ένεση της μορφής παρατεταμένης αποδέσμευσης, προκαλεί παροδική αύξηση των επιπέδων της τεστοστερόνης στην 
κυκλοφορία. Με αυτή την αρχική αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης στην κυκλοφορία, ένα μικρό ποσοστό ασθενών (≤ 5%) μπορεί να εμφανίσει προσωρινή επιδείνωση 
των συμπτωμάτων του καρκίνου του προστάτη (έξαρση του όγκου), η οποία συνήθως εκδηλώνεται με αύξηση των συμπτωμάτων στο ουροποιητικό (< 2%) και του 
μεταστατικού πόνου (5%), τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν συμπτωματικά. Αυτά τα συμπτώματα είναι παροδικά και συνήθως εξαφανίζονται σε μία έως δύο 
εβδομάδες. Έχουν προκύψει μεμονωμένες περιπτώσεις όξυνσης συμπτωμάτων της ασθένειας, είτε απόφραξη ουρήθρας ή συμπίεση νωτιαίου μυελού λόγω μετάστασης. 
Επομένως, ασθενείς με μεταστατικές σπονδυλικές βλάβες και/ ή απόφραξη των άνω ή κάτω ουροφόρων οδών θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια 
των πρώτων εβδομάδων της θεραπείας (βλ. παράγραφο 4.4). Η χρήση αγωνιστών GnRH στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη μπορεί να σχετίζεται με αυξημένη 
απώλεια οστικής μάζας και μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπόρωση και να αυξήσει τον κίνδυνο οστικού κατάγματος. Οι ασθενείς που λαμβάνουν μακροχρόνια θεραπεία με 
ανάλογο GnRH σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία μπορεί να έχουν περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, κυρίως γαστρεντερικές και σχετιζόμενες με την ακτινοθεραπεία.  
Γενική ανοχή σε γυναίκες (βλ. παράγραφο 4.4). Ως συνέπεια των μειωμένων επιπέδων οιστρογόνων οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες (αναμενόμενες 
στο 10% των γυναικών ή παραπάνω) ήταν κεφαλαλγία, μειωμένη σεξουαλική επιθυμία, διαταραχή ύπνου, μεταβολή διάθεσης, δυσπαρευνία, δυσμηνόρροια, αιμορραγία 
γεννητικών οργάνων, σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών, υπερτροφία ωοθηκών, πυελικό άλγος, κοιλιακό άλγος, αιδοιοκολπική ξηρότητα, υπεριδρωσία, εξάψεις και 
εξασθένιση. Αναφέρθηκαν οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες θεωρούνται πιθανώς σχετιζόμενες με τη θεραπεία με τριπτορελίνη. Οι περισσότερες από 
αυτές τις ενέργειες είναι γνωστό ότι σχετίζονται με βιοχημικό ή χειρουργικό ευνουχισμό. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ταξινομούνται με βάση τη συχνότητα ως εξής: Πολύ 
συχνές (≥ 1/10), Συχνές (≥ 1/100 ,<1/10), Μη συχνές (≥1/1000, <1/100), Μη γνωστής συχνότητας (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Καρδιακές 
διαταραχές: Μη συχνές: Αίσθημα παλμών. Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου: Μη συχνές: Ίλιγγος. Οφθαλμικές διαταραχές: Μη συχνές: Ξηροφθαλμία, Επηρεασμένη 
όραση, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Διαταραχές όρασης. Διαταραχές του γαστρεντερικού:  Συχνές: Ναυτία, Κοιλιακό άλγος, 
Κοιλιακή δυσφορία, Μη συχνές: Διάταση κοιλίας, Ξηροστομία, Μετεωρισμός Στοματική εξέλκωση, Έμετος, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής 
συχνότητας: Διάρροια. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης:  Συχνές: Αντίδραση στο σημείο της ένεσης (περιλαμβάνονται πόνος, οίδημα, ερύθημα και 
φλεγμονή), Περιφερικό οίδημα, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Πυρεξία, Κακουχία. Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: 
Συχνές: Αντίδραση υπερευαισθησίας, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Αναφυλακτικό σόΠκα.ρ ακλινικές εξετάσεις: Συχνές: 
Αύξηση βάρους, Μη συχνές: Μείωση βάρους, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Αλκαλική φωσφατάση αίματος αυξημένη, Αρτηριακή 
πίεση αυξημένη. Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού:Σ υχνές: Αρθραλγία, Μυϊκοί σπασμοί, Πόνος στα άκρα, Μη συχνές: Οσφυαλγία, 
Μυαλγία, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Μυϊκή αδυναμίαΔ. ιαταραχές του νευρικού συστήματος: Πολύ Συχνές: Κεφαλαλγία, 
Συχνές: Ζάλη, Μη συχνές: Δυσγευσία, Υποαισθησία, Συνκοπή, Επηρεασμένη μνήμη, Διαταραχή προσοχής, Παραισθησία, Τρέμουλο. Ψυχιατρικές διαταραχές: Πολύ Συχνές: 
Διαταραχές ύπνου (περιλαμβάνεται αϋπνία), Μεταβολή διάθεσης, Μειωμένη σεξουαλική επιθυμία, Συχνές: Κατάθλιψη*, Νευρικότητα, Μη συχνές: Ευμεταβλητότητα 
συναισθήματος, Άγχος, Κατάθλιψη**, Αποπροσανατολισμός, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Συγχυτική κατάσταση.Δ ιαταραχές 
του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού:Π ολύ Συχνές: Διαταραχή στους μαστούς, Δυσπαρευνία, Σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών, Υπερτροφία ωοθηκών, 
Πυελικό άλγος, Αιδοιοκολπική ξηρότητα, Αιμορραγία γεννητικών οργάνων (περιλαμβάνονται κολπική αιμορραγία, αιμορραγία από αποσυρση), Συχνές: Πόνος μαστών, Μη 
συχνές: Αιμορραγία κατά τη σεξουαλική επαφή, Κυστεοκοίλη, Διαταραχή εμμήνου ρύσεως (περιλαμβάνονται δυσμηνόρροια, μητρορραγία, και μηνορραγία), Ωοθηκική 
κύστη, Κολπική έκκριση. Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου:Μ η συχνές: Δύσπνοια, Επίσταξη. Διαταραχές του δέρματος 
και του υποδορίου ιστού: Πολύ Συχνές: Ακμή, Υπεριδρωσία, Σμηγματόρροια, Συχνές: Αλλωπεκία, Ξηροδερμία, Δασυτριχισμός, Ευθραυστότητα ονύχων, Κνησμός, Εξάνθημα, 
Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Αγγειονευρωτικό οίδημα, Κνίδωση. Αγγειακές διαταραχές: Πολύ Συχνές: Εξάψεις, Επιπλέον μετά 
την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Υπέρταση.Δ ιαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης: Μη συχνές: Μείωση όρεξης Κατακράτηση υγρών. 
*Μακρόχρονη χρήση. Αυτή η συχνότητα βασίζεται σε συχνότητες της κατηγορίας αυτής των φαρμάκων (class-effect), κοινές για όλους τους GnRH αγωνιστές. **Βραχύχρονη 
χρήση. Αυτή η συχνότητα βασίζεται σε συχνότητες της κατηγορίας αυτής των φαρμάκων (class-effect), κοινές για όλους τους GnRH αγωνισΚταέτςά.  την έναρξη της 
θεραπείας, τα συμπτώματα της ενδομητρίωσης συμπεριλαμβανομένων κοιλιακού άλγους, δυσμηνόρροιας μπορεί πολύ συχνά (≥ 10%) να επιδεινωθούν κατά τη διάρκεια 
της αρχικής παροδικής αύξησης των επιπέδων της οιστραδιόλης στο πλάσμα. Αυτά τα συμπτώματα είναι παροδικά και συνήθως εξαφανίζονται σε μία με δύο εβδομάδες. 
Κατά το μήνα που ακολουθεί την πρώτη ένεση μπορεί να προκύψει αιμορραγία γεννητικών οργάνων συμπεριλαμβανομένων μηνορραγίας, μητρορραγίας. Ο συνδυασμός με 
γοναδοτροφίνες για τη θεραπεία της υπογονιμότητας, μπορεί να οδηγήσει σε σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών. Μπορεί να παρατηρηθούν υπερτροφία ωοθηκών, 
πυελικό και/ ή κοιλιακό άλγος. Γενική ανοχή σε παιδιά (βλ. παράγραφο 4.4). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ταξινομούνται με βάση τη συχνότητα ως εξήςΠ: ολύ συχνές (≥ 
1/10), Συχνές (≥ 1/100 ,<1/10), Μη συχνές (≥ 1/1000, <1/100), Μη γνωστής συχνότητας (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Οφθαλμικές διαταραχές: 
Μη συχνές: Επηρεασμένη όραση, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος Μη γνωστής συχνότητας:  Διαταραχές όρασης. Διαταραχές του γαστρεντερικού: Συχνές: 
Κοιλιακό άλγος, Μη συχνές: Έμετος, Δυσκοιλιότητα, ΝαυτίαΓε. νικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγηση ςΣ: υχνές: Αντίδραση στο σημείο της ένεσης 
(περιλαμβάνονται πόνος, οίδημα, ερύθημα και φλεγμονή), Περιφερικό οίδημα, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Πυρεξία, Κακουχία. 
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: Συχνές: Αντίδραση υπερευαισθησίας, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Αναφυλακτικό 
σόκ (έχει παρατηρηθεί σε ενήλικους άνδρες και γυναίκες). Παρακλινικές εξετάσεις: Συχνές: Αύξηση βάρους, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής 
συχνότητας: Προλακτίνη αίματος αυξημένη, Αρτηριακή πίεση αυξημένη. Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού: Μη συχνές: Πόνος στον 
αυχένα, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: ΜυαλγίαΔ.ι αταραχές του νευρικού συστήματος: Συχνές: Κεφαλαλγία.Ψ υχιατρικές 
διαταραχές: Μη συχνές: Μεταβολή διάθεσης, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Ευμεταυλητότητα συναισθήματος, Κατάθλιψη, 
Νευρικότητα. Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού: Πολύ Συχνές: Αιμορραγία από τον κόλπο (περιλαμβάνονται κολπική αιμορραγία, αιμορραγία 
από απόσυρση, αιμορραγία μήτρας, κολπική έκκριση, κολπική αιμορραγία περιλαμβανομένης της σταγονοειδούς αιμορραγίας), Μη συχνές:  Πόνος μαστών. Διαταραχές του 
αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου: Μη συχνές: Επίσταξη.Δ ιαταραχές του δέρματος και του υποδορίου ιστού: Συχνές: Ακμή, Μη συχνές: 
Κνησμός, Εξάνθημα, Κνίδωση, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Αγγειονευρωτικό οίδημα. Αγγειακές διαταραχές: Συχνές: Εξάψεις, 
Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: ΥπέρτασηΔ.ι αταραχές του μεταβολισμού και της θρέψηςΜ: η συχνές: Παχυσαρκία. Έχουν 
αναφερθεί αυξημένες τιμές λεμφοκυττάρων σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με ανάλογα GnRH. Αυτή η δευτερογενής λεμφοκύττωση σχετίζεται προφανώς 
με τον ευνουχισμό που επάγεται από την GnRH και φαίνεται να υποδηλώνει ότι οι γοναδικές ορμόνες εμπλέκονται σε υποστροφή του θύμου αδένα. Αναφορά 
πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας 
να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-
15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +30 21 32040380/337, Φαξ:+30 21 06549585, Ιστότοποςh:t tp://www.eof.gr. Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, 1475 
Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος Φύλαξη σε θερμοκρασία έως 25° C. Μετά 
την ανασύσταση να χρησιμοποιείται αμέσως7. . ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:I P SEN MΕΠΕ, Αγ. Δημητρίου 63 Άλιμος 174 56, Αθήνα, Τηλ.: 210 9843324. 
Εκπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο: Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΛΤΔ, Τ.Κ.24018, 1700 Λευκωσία. Tηλ: 00357 2287. 41 7Α4Ρ1ΙΘ ΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Ελλάδα: 63652 – 28/07/2017 Κύπρος: 19629 9.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: 13/06/2000 - 04/09/2008. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 6/5/2021. 

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ 

IPSEN MΟΝ. ΕΠΕ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210 9843324, 210 9858930, FAX: 210 9887911
E-mail: ipsenepe@ipsen.com, http://www.ipsen.gr

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 9843324, 210 9858930

Τ.Π.: 142.87€
Λ.Τ.: 184.28€
Δ.Τ.Φ.: 23/12/2021
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ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Arvekap 11,25 mg ® 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Arvekap 11,25 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημ2α. . Π ΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ . 
ΣΥΝΘΕΣΗ: Τριπτορελίνη 11,25 mg ανά φιαλίδιο. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.  3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο 
εναιώρημα (ΕΜ ή ΥΔ). 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές Ενδείξεις: - Καρκίνος του προστάτη: Θεραπεία του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου 
του προστάτη. Θεραπεία του υψηλού κινδύνου εντοπισμένου ή τοπικά προχωρημένου, καρκίνου του προστάτη σε συνδυασμό με την ακτινοθεραπεία. Βλ. παράγραφο 5.1. 
- Ενδομητρίωση: Γεννητική και εξωγεννητική ενδομητρίωση (στάδιο I-IV). - Ινομυώματα μήτρας: Θεραπεία των ινομυωμάτων μήτρας. - Πρώιμη ήβη: Προ της ηλικίας των 
8 ετών στα κορίτσια και των 10 ετών στα αγόρια.  4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: - Δοσολογία. - Καρκίνος του προστάτη. Μία ενδομυϊκή ένεση του Arvekap 11,25 
mg κάθε τρεις μήνες. Διάρκεια της θεραπείας: βλ. παράγραφο 5.1. Ως συγχορηγούμενο και ακόλουθο της ακτινοθεραπείας στον υψηλού κινδύνου εντοπισμένο ή τοπικά 
προχωρημένο ορμονο-εξαρτώμενο καρκίνο του προστάτη, κλινικά δεδομένα έχουν δείξει ότι η ακτινοθεραπεία, ακολουθούμενη από μακροχρόνια θεραπεία στέρησης 
ανδρογόνων είναι προτιμότερη από ακτινοθεραπεία ακολουθούμενη από βραχυχρόνια θεραπεία στέρησης των ανδρογόνων. Βλ. παράγραφο 5.1. Η διάρκεια της θεραπείας 
στέρησης ανδρογόνων, η οποία συνιστάται από ιατρικές κατευθυντήριες οδηγίες για ασθενείς με υψηλού κινδύνου εντοπισμένο ή τοπικά προχωρημένο καρκίνο του 
προστάτη που λαμβάνουν ακτινοθεραπεία, είναι 2-3 χρόνια. Σε ασθενείς με ανθεκτικό στον ευνουχισμό μεταστατικό καρκίνο του προστάτη,οι οποίοι δεν είναι χειρουργικά 
ευνουχισμένοι και λαμβάνουν αγωνιστή GnRH, όπως η τριπτορελίνη, και είναι επιλέξιμοι για θεραπεία με οξική αμπιρατερόνη, έναν αναστολέα της βιοσύνθεσης των 
ανδρογόνων, ή με ενζαλουταμίδη, έναν αναστολέα της λειτουργίας του ανδρογονικού υποδοχέα, η θεραπεία με τον αγωνιστή GnRH θα πρέπει να συνεχιστεί. - Eνδομητρίωση. 
Μία ενδομυϊκή ένεση του Arvekap 11,25 mg κάθε τρεις μήνες. Η θεραπεία πρέπει να αρχίζει τις πρώτες πέντε ημέρες του καταμήνιου κύκλου. Διάρκεια της θεραπείας 
ενδομητρίωσης: αυτή εξαρτάται από την αρχική βαρύτητα της ενδομητρίωσης και τις αλλαγές που παρατηρούνται στην κλινική εικόνα (λειτουργικές και ανατομικές) 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Γενικά, συνιστάται η ενδομητρίωση να θεραπεύεται για διάστημα 3 μηνών και μόνον αν αποδειχθεί στους 3 μήνες ότι η θεραπεία απέδωσε 
μπορεί να συνεχισθεί το ανώτερο μέχρι 6 μήνες. Δεν πρέπει να χορηγείται δεύτερη σειρά θεραπείας με αυτό το φαρμακευτικό προϊόν ή άλλο ανάλογο γοναδορελίνης. - 
Ινομυώματα. Μία ενδομυϊκή ένεση του Arvekap 11,25 mg κάθε τρεις μήνες. Η θεραπεία πρέπει να αρχίζει τις πρώτες πέντε ημέρες του καταμήνιου κύκλου. Γενικά, 
συνιστάται τα ινομυώματα να θεραπεύονται για διάστημα 3 μηνών και μόνον αν αποδειχθεί στους 3 μήνες ότι η θεραπεία απέδωσε μπορεί να συνεχιστεί το ανώτερο μέχρι 
6 μήνες. - Πρώιμη ήβη. Η θεραπεία παιδιών με τριπτορελίνη πρέπει να βρίσκεται υπό την ολική επιτήρηση παιδοενδοκρινολόγου ή παιδιάτρου ή ενδοκρινολόγου με 
εμπειρία στη θεραπεία κεντρικής πρώιμης ήβης. Δοσολογία: Μία ενδομυϊκή ένεση τριπτορελίνης κάθε 3 μήνες. Τρόπος χορήγησης. Μόνο τους ΑΝΔΡΕΣ: Για ενδομυϊκή ή 
υποδόρια ένεση. Στις ΓΥΝΑΙΚΕΣ και τα ΠΑΙΔΙΑ: Για ενδομυϊκή ένεση. Για οδηγίες σχετικά με την ανασύσταση του φαρμακευτικού προϊόντος πριν από τη χορήγηση, βλ. 
παράγραφο 6.6. Το Arvekap 11,25 mg δεν πρέπει να ενίεται ενδοαγγειακά. Η υποδόρια χορήγηση δεν έχει μελετηθεί σε γυναίκες κα4ι .π3α Αιδνιτάε. νδείξεις: 
-Υπερευαισθησία στη GnRH, τα ανάλογά της ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του φαρμάκου (βλ. παράγραφο 4.8). -Περίοδος κύησης και γαλουχίας. Πριν την έναρξη της 
αγωγής πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι η ασθενής δεν είναι έγκυος.4 .4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Η χρήση αγωνιστών GnRH μπορεί να 
προκαλέσει μείωση της οστικής πυκνότητας. Στους άνδρες, υπάρχουν δεδομένα ότι η χρήση ενός διφωσφονικού σε συνδυασμό με έναν αγωνιστή GnRH μπορεί να 
ελαττώσει την απώλεια οστικής πυκνότητας. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς με επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου οστεοπόρωσης (π.χ. χρόνια κατάχρηση 
αλκοόλ, κάπνισμα, μακρόχρονη θεραπεία με φάρμακα που ελαττώνουν την οστική πυκνότητα, π.χ. αντιεπιληπτικά ή κορτικοειδή, οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης, 
υποσιτισμός). Πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι η ασθενής δεν είναι έγκυος πριν τη συνταγογράφηση της τριπτορελίνης. Σπάνια, η θεραπεία με αγωνιστές GnRH μπορεί να 
αποκαλύψει την παρουσία προηγουμένως αδιάγνωστου γοναδοτρόφου αδενώματος της υπόφυσης. Αυτοί οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν υποφυσιακή αποπληξία η 
οποία χαρακτηρίζεται από ξαφνική κεφαλαλγία, έμετο, προβλήματα όρασης και οφθαλμοπληγία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης κατάθλιψης (η οποία μπορεί να 
είναι σοβαρή) σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με GnRH ανάλογα, όπως η τριπτορελίνη. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται 
δεόντως και να αντιμετωπίζονται κατάλληλα. Ασθενείς με διαγνωσμένη κατάθλιψη πρέπει να παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Ρύθμιση της 
αντιυπερτασικής θεραπείας μπορεί να απαιτείται σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν τέτοια αγωγή. Απαιτείται προσοχή με την ενδομυϊκή ένεση σε ασθενείς που λαμβάνουν 
θεραπεία με αντιπηκτικά, λόγω του πιθανού κινδύνου αιματωμάτων στο σημείο της ένεσης. Καρκίνος του προστάτη. Αρχικά, η τριπτορελίνη, όπως και άλλοι αγωνιστές 
GnRH, προκαλεί μία παροδική αύξηση των επιπέδων της τεστοστερόνης στον ορό. Ως συνέπεια, κατά τις πρώτες εβδομάδες της θεραπείας, μπορεί να εμφανιστούν 
περιστασιακά μεμονωμένες περιπτώσεις παροδικής επιδείνωσης των συμπτωμάτων του καρκίνου του προστάτη. Κατά την αρχική φάση της θεραπείας, πρέπει να 
εξεταστεί η πρόσθετη χορήγηση ενός κατάλληλου αντι-ανδρογόνου, ώστε να αντιρροπιστεί η αρχική αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης στον ορό και η επιδείνωση των 
κλινικών συμπτωμάτων. Μικρός αριθμός ασθενών μπορεί να παρουσιάσει παροδική επιδείνωση των συμπτωμάτων του καρκίνου του προστάτη και προσωρινή αύξηση 
του πόνου που σχετίζεται με τον καρκίνο του προστάτη (μεταστατικός πόνος), ο οποίος μπορεί να αντιμετωπιστεί συμπτωματικά. Όπως και με άλλους αγωνιστές GnRH, 
έχουν παρατηρηθεί μεμονωμένες περιπτώσεις συμπίεσης του νωτιαίου μυελού ή απόφραξης της ουρήθρας. Αν εμφανιστεί συμπίεση νωτιαίου μυελού ή έκπτωση της 
νεφρικής λειτουργίας, πρέπει να χορηγηθεί η συνήθης θεραπεία για αυτές τις επιπλοκές και σε ακραίες περιπτώσεις να εξεταστεί η περίπτωση άμεσης ορχεκτομής 
(χειρουργικός ευνουχισμός). Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων θεραπείας ενδείκνυται προσεκτική παρακολούθηση, ιδιαίτερα σε ασθενείς με σπονδυλικές 
μεταστάσεις και σε ασθενείς με απόφραξη των ουροφόρων οδών. Μετά από χειρουργικό ευνουχισμό η τριπτορελίνη δεν επάγει περαιτέρω μείωση των επιπέδων της 
τεστοστερόνης στον ορό. Η μακρόχρονη στέρηση ανδρογόνων είτε λόγω αμφίπλευρης ορχεκτομής ή λόγω χορήγησης αναλόγων GnRH σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο 
απώλειας οστικής μάζας και μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπόρωση και αυξημένο κίνδυνο οστικού κατάγματος. Επιπλέον, από επιδημιολογικά δεδομένα έχει παρατηρηθεί 
ότι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν αλλαγές στο μεταβολισμό (π.χ. δυσανεξία στη γλυκόζη) ή αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων κατά τη διάρκεια θεραπείας 
με στέρηση ανδρογόνων. Ωστόσο, πρόσφατα στοιχεία δεν επιβεβαίωσαν τη σύνδεση ανάμεσα στη θεραπεία με ανάλογα GnRH και στην αύξηση της καρδιαγγειακής 
θνησιμότητας. Ασθενείς με υψηλό κίνδυνο μεταβολικών ή καρδιαγγειακών παθήσεων πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά πριν την έναρξη της θεραπείας και να 
παρακολουθούνται επαρκώς κατά τη διάρκεια θεραπείας στέρησης ανδρογόνων. Η χορήγηση τριπτορελίνης σε θεραπευτικές δόσεις έχει ως αποτέλεσμα την καταστολή 
του υποφυσιακού γοναδιακού άξονα. Η φυσιολογική λειτουργία συνήθως αποκαθίσταται με τη διακοπή της θεραπείας. Επομένως, διαγνωστικοί έλεγχοι της υποφυσιακής 
γοναδιακής λειτουργίας οι οποίοι διεξάγονται κατά τη διάρκεια ή και μετά τη διακοπή της θεραπείας με ανάλογα GnRH μπορεί να είναι παραπλανητικοί. Η θεραπεία 
στέρησης ανδρογόνων μπορεί να παρατείνει το διάστημα QT. Σε ασθενείς με ιστορικό ή με παράγοντες κινδύνου για παράταση του διαστήματος QT και σε ασθενείς οι 
οποίοι λαμβάνουν ταυτόχρονη θεραπεία με φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία μπορεί να παρατείνουν το διάστημα QT (βλ. παράγραφο 4.5) οι γιατροί πρέπει να εξετάζουν 
το προφίλ οφέλους/κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη επίσης και το ενδεχόμενο εμφάνισης κοιλιακής ταχυκαρδίας δίκην ριπιδίου (Torsades de pointes) πριν την έναρξη της 
θεραπείας με Arvekap 11,25 mg. Γυναίκες. Η χρήση αγωνιστών GnRH είναι πιθανό να προκαλέσει μείωση της οστικής πυκνότητας κατά 1% ανά μήνα κατά τη διάρκεια μίας 
περιόδου θεραπείας έξι μηνών. Κάθε μείωση της οστικής πυκνότητας κατά 10% συνδέεται με δύο έως τρεις φορές αυξημένο κίνδυνο κατάγματος. Πρόσφατα διαθέσιμα 
στοιχεία δείχνουν ότι η οστική απώλεια αποκαθίσταται στην πλειονότητα των γυναικών, μετά την διακοπή της θεραπείας. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συγκεκριμένα 
στοιχεία για ασθενείς με ήδη υπάρχουσα οστεοπόρωση ή με παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση (π.χ. χρόνια κατάχρηση αλκοόλ, κάπνισμα, μακρόχρονη θεραπεία με 
φάρμακα που ελαττώνουν την οστική πυκνότητα, π.χ. αντιεπιληπτικά ή κορτικοειδή, οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης, υποσιτισμός π.χ. νευρογενής ανορεξία). 
Δεδομένου ότι σε αυτούς τους ασθενείς η μείωση της οστικής πυκνότητας είναι πιθανό να είναι περισσότερο επιβλαβής, η θεραπεία με τριπτορελίνη θα πρέπει να 
εξετάζεται σε ατομική βάση και να ξεκινά μόνο εάν τα οφέλη της θεραπείας υπερτερούν των κινδύνων, μετά από πολύ προσεκτική αξιολόγηση. Θα πρέπει να εξετάζεται 
η λήψη πρόσθετων μέτρων ώστε να αντιρροπείται η απώλεια οστικής πυκνότηταςΙ.ν ομυώματα μήτρας και ενδομητρίωση. Η τριπτορελίνη όταν χρησιμοποιείται στη 
συνιστώμενη δόση, προκαλεί συνεχή υπογοναδοτροφική αμηνόρροια. Εάν μετά τον πρώτο μήνα παρατηρηθεί αιμορραγία γεννητικών οργάνων, θα πρέπει να μετρηθούν τα 
επίπεδα της οιστραδιόλης στο πλάσμα και αν τα επίπεδα είναι κάτω από 50 pg/mL, πρέπει να εξεταστούν πιθανές οργανικές βλάβες. Μετά την απόσυρση της θεραπείας, 
η λειτουργία των ωοθηκών επανέρχεται και ωορρηξία γίνεται περίπου 5 μήνες μετά την τελευταία ένεση. Πρέπει να χρησιμοποιείται μία μη ορμονική μέθοδος 
αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της θεραπείας έως και 3 μήνες μετά την τελευταία ένεση.Καθώς κατά τη διάρκεια της θεραπείας με τριπτορελίνη η έμμηνος ρύση θα 
πρέπει να σταματά, πρέπει να δίδονται οδηγίες στην ασθενή ώστε να ενημερώνει τον γιατρό της εάν συνεχίζεται η τακτική εμμηνόρροια. Κατά τη διάρκεια θεραπείας των 
ινομυωμάτων της μήτρας συνιστάται ο τακτικός προσδιορισμός του μεγέθους του ινομυώματος. Έχουν υπάρξει αναφορές αιμορραγίας σε ασθενείς με υποβλεννογόνια 
ινομυώματα μετά από θεραπεία με ανάλογα GnRH. Συνήθως, η αιμορραγία έχει εμφανιστεί 6 - 10 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείαςΠ.ρ ώιμη ήβη. Η θεραπεία 
παιδιών με εξελισσόμενους εγκεφαλικούς όγκους θα πρέπει να ακολουθεί μία προσεκτική ατομική εκτίμηση της αναλογίας κινδύνου/οφέλους. Στα κορίτσια, η αρχική 
διέγερση των ωοθηκών κατά την έναρξη της θεραπείας, ακολουθούμενη από την απόσυρση των οιστρογόνων την οποία επάγει η θεραπεία, μπορεί κατά τον πρώτο μήνα 
να οδηγήσει σε κολπική αιμορραγία ήπιας ή μέτριας έντασης. Μετά τη διακοπή της θεραπείας θα εμφανιστεί ανάπτυξη των χαρακτηριστικών της εφηβείας. Οι 
πληροφορίες όσον αφορά την μελλοντική γονιμότητα εξακολουθούν να είναι περιορισμένες. Στα περισσότερα κορίτσια, η τακτική έμμηνος ρύση θα ξεκινήσει κατά μέσο 
όρο ένα χρόνο μετά τον τερματισμό της θεραπείας. Ψευδο-πρώιμη ήβη (όγκος γονάδων ή επινεφριδίων ή υπερπλασία επινεφριδίων) και πρώιμη ήβη που δεν εξαρτάται 
από γοναδοτροφίνες (τεστοτοξίκωση, οικογενειακή υπερπλασία των κυττάρων Leydig) θα πρέπει να αποκλείεται. Η οστική πυκνότητα (BMD) μπορεί να μειωθεί κατά τη 
θεραπεία της κεντρικής πρώιμης ήβης με GnRH. Ωστόσο, μετά τη διακοπή της θεραπείας, η επακόλουθη αύξηση της οστικής μάζας διατηρείται και η μέγιστη οστική μάζα 
στα τέλη της εφηβείας δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τη θεραπεία. Μπορεί να παρατηρηθεί επιφυσιολίσθηση μετά την απόσυρση της θεραπείας με GnRH. Η 
προτεινόμενη θεωρία είναι ότι οι χαμηλές συγκεντρώσεις οιστρογόνων κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αγωνιστές GnRH εξασθενούν την επιφυσιακή πλάκα. Η αύξηση 
της ταχύτητας ανάπτυξης μετά τη διακοπή της θεραπείας οδηγεί στη συνέχεια σε μείωση της δύναμης διάτμησης που απαιτείται για τη μετατόπιση της επίφυσης. Το 
φάρμακο αυτό περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση, είναι αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερο νατρίου».4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Εμπειρία από τις 
κλινικές μελέτες: Γενική ανοχή σε άνδρες:  Εφόσον οι ασθενείς που πάσχουν από τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό, ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του προστάτη είναι 
γενικά ηλικιωμένοι και έχουν και άλλες νόσους οι οποίες απαντούν συχνά σε αυτό τον γηρασμένο πληθυσμό, περισσότεροι από το 90% των ασθενών οι οποίοι 
συμπεριλήφθηκαν σε κλινικές μελέτες ανέφεραν ανεπιθύμητες ενέργειες και συχνά η συσχέτιση είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Όπως έχει παρατηρηθεί και με άλλες 
θεραπείες με αγωνιστές GnRH ή μετά από χειρουργικό ευνουχισμό, οι συχνότερα παρατηρούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες σχετικές με τη θεραπεία με τριπτορελίνη 
οφείλονταν στις αναμενόμενες φαρμακολογικές της επιδράσεις. Αυτές οι ενέργειες περιελάμβαναν εξάψεις και μειωμένη σεξουαλική επιθυμία. Με την εξαίρεση των 
ανοσο-αλλεργικών αντιδράσεων (σπάνιες) και των αντιδράσεων στο σημείο της ένεσης (<5%), όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι γνωστό ότι σχετίζονται με τις 
αλλαγές στην τεστοστερόνη. Αναφέρθηκαν οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες θεωρούνται τουλάχιστον πιθανά σχετιζόμενες με τη θεραπεία με 
τριπτορελίνη. Οι περισσότερες από αυτές τις αντιδράσεις είναι γνωστό ότι σχετίζονται με το βιοχημικό ή χειρουργικό ευνουχισμό. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες 
ταξινομούνται με βάση τη συχνότητα ως εξήςΠ: ολύ συχνές (≥ 1/10), Συχνές (≥ 1/100 ,<1/10), Μη συχνές (≥1/1000, <1/100), Μη γνωστής συχνότητας (δεν μπορούν να 
εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος Μη συχνές: Θρομβοκυττάρωση. Καρδιακές διαταραχές: Μη 
Συχνές: Αίσθημα παλμών, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Παράταση διαστήματος QT* (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.5).Διαταραχές 
του ωτός και του λαβυρίνθου: Μη Συχνές: Εμβοή ΊλιγγοςΟ.φ θαλμικές διαταραχές: Μη Συχνές: Επηρεασμένη όραση,  Σπάνιες: Μη φυσιολογική αίσθηση οφθαλμών, 

Διαταραχές όρασης. Διαταραχές του γαστρεντερικού: Συχνές: Ξηροστομία, Ναυτία, Μη Συχνές: Κοιλιακό άλγος, Δυσκοιλιότητα, Διάρροια, Έμετος, Σπάνιες: Διάταση 
κοιλίας, Αλλοίωση γεύσης, Μετεωρισμός. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης:  Πολύ Συχνές: Εξασθένηση,  Συχνές: Αντίδραση στο σημείο της ένεσης 
(περιλαμβάνονται ερύθημα, φλεγμονή και πόνος) Οίδημα, Μη Συχνές: Λήθαργος Περιφερικό οίδημα Πόνος Ρίγη Υπνη, λ Σίαπάνιες: Πόνος στο στήθος,  Διαταραχές 
στάσεως, Γριππώδης συνδρομή, Πυρεξία, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Κακουχία. Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: 
Συχνές: Υπερευαισθησία, Σπάνιες: Αναφυλακτική αντίδραση, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Αναφυλακτικό σοκ. Λοιμώξεις και 
παρασιτώσεις: Σπάνιες: Ρινοφαρυγγίτιδα.Π αρακλινικές εξετάσεις: Συχνές: Βάρος αυξημένο, Μη Συχνές:  Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης αυξημένη, Ασπαρτική 
αμινοτρανσφεράση αυξημένη Κρεατινίνη αίματος αυξημένη, Αρτηριακή πίεση αυξημένη, Ουρία αίματος αυξημένη, Γάμμαγλουταμυλτρανσφεράση, αυξημένη, Βάρος 
μειωμένο Σπάνιες: Αλκαλική φωσφατάση αίματος αυξημένηΔ. ιαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψη ςΜ: η Συχνές: Ανορεξία, Σακχαρώδης διαβήτης, Ουρική 
αρθρίτιδα, Υπερλιπιδαιμία, Αυξημένη όρεξη. Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού: Πολύ Συχνές: Οσφυαλγία, Συχνές: Μυοσκελετικός 
πόνος, Πόνος στα άκρα, Μη Συχνές: Aρθραλγία, Οστικός πόνος, Μυϊκή κράμπα, Μυϊκή αδυναμία, Μυαλγία, Σπάνιες: Δυσκαμψία αρθρώσεων, Διόγκωση αρθρώσεων, 
Μυοσκελετική δυσκαμψία, Οστεοαρθρίτιδα.Δ ιαταραχές του νευρικού συστήματος:Π ολύ Συχνές: Παραισθησία κάτω άκρων, Συχνές: Ζάλη Κεφαλαλγία, Μη Συχνές: 
Παραισθησία, Σπάνιες: Επηρεασμένη μνήμη. Ψυχιατρικές διαταραχές: Πολύ Συχνές:  Σεξουαλική επιθυμία μειωμένη, Συχνές: Κατάθλιψη*, Απώλεια σεξουαλικής επιθυμίας, 
Αλλαγές της διάθεσης*, Μη Συχνές: Αϋπνία, Ευερεθιστότητα, Σπάνιες: Συγχυτική, Κατάσταση, Μειωμένη δραστηριότητα, Ευφορική διάθεση, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία 
του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Άγχος.Δ ιαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών:Μ η Συχνές: Νυκτουρία, Κατακράτηση ούρων,  Επιπλέον μετά την 
κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Ακράτεια ούρων. Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού: Πολύ Συχνές: Στυτική δυσλειτουργία 
(περιλαμβάνονται αποτυχία εκσπερμάτισης, διαταραχή εκσπερμάτισης), Συχνές: Πυελικός πόνος, Μη Συχνές: Γυναικομαστία, Πόνος στο στήθος, Ατροφία όρχεων, Πόνος 
στους όρχεις. Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου:Μ η Συχνές: Δύσπνοια Επίσταξη, Σπάνιες: Ορθόπνοια.Δ ιαταραχές του 
δέρματος και του υποδορίου ιστού:Π ολύ Συχνές:  Υπεριδρωσία , Μη Συχνές: Ακμή, Αλωπεκία, Ερύθημα, Κνησμός, Εξάνθημα, Κνίδωση, Σπάνιες: Φυσαλίδα Πορφύρα, 
Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Αγγειονευρωτικό οίδημαΑ.γ γειακές διαταραχές: Πολύ Συχνές: Εξάψεις, Συχνές: Υπέρταση, 
Σπάνιες: Υπόταση. *Αυτή η συχνότητα βασίζεται σε συχνότητες της κατηγορίας αυτής των φαρμάκων (class-effect), κοινές για όλους τους GnRH αγωνιστές.  Η τριπτορελίνη, 
μέσα στην πρώτη εβδομάδα μετά την αρχική ένεση της μορφής παρατεταμένης αποδέσμευσης, προκαλεί παροδική αύξηση των επιπέδων της τεστοστερόνης στην 
κυκλοφορία. Με αυτή την αρχική αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης στην κυκλοφορία, ένα μικρό ποσοστό ασθενών (≤ 5%) μπορεί να εμφανίσει προσωρινή επιδείνωση 
των συμπτωμάτων του καρκίνου του προστάτη (έξαρση του όγκου), η οποία συνήθως εκδηλώνεται με αύξηση των συμπτωμάτων στο ουροποιητικό (< 2%) και του 
μεταστατικού πόνου (5%), τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν συμπτωματικά. Αυτά τα συμπτώματα είναι παροδικά και συνήθως εξαφανίζονται σε μία έως δύο 
εβδομάδες. Έχουν προκύψει μεμονωμένες περιπτώσεις όξυνσης συμπτωμάτων της ασθένειας, είτε απόφραξη ουρήθρας ή συμπίεση νωτιαίου μυελού λόγω μετάστασης. 
Επομένως, ασθενείς με μεταστατικές σπονδυλικές βλάβες και/ ή απόφραξη των άνω ή κάτω ουροφόρων οδών θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια 
των πρώτων εβδομάδων της θεραπείας (βλ. παράγραφο 4.4). Η χρήση αγωνιστών GnRH στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη μπορεί να σχετίζεται με αυξημένη 
απώλεια οστικής μάζας και μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπόρωση και να αυξήσει τον κίνδυνο οστικού κατάγματος. Οι ασθενείς που λαμβάνουν μακροχρόνια θεραπεία με 
ανάλογο GnRH σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία μπορεί να έχουν περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, κυρίως γαστρεντερικές και σχετιζόμενες με την ακτινοθεραπεία.  
Γενική ανοχή σε γυναίκες (βλ. παράγραφο 4.4). Ως συνέπεια των μειωμένων επιπέδων οιστρογόνων οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες (αναμενόμενες 
στο 10% των γυναικών ή παραπάνω) ήταν κεφαλαλγία, μειωμένη σεξουαλική επιθυμία, διαταραχή ύπνου, μεταβολή διάθεσης, δυσπαρευνία, δυσμηνόρροια, αιμορραγία 
γεννητικών οργάνων, σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών, υπερτροφία ωοθηκών, πυελικό άλγος, κοιλιακό άλγος, αιδοιοκολπική ξηρότητα, υπεριδρωσία, εξάψεις και 
εξασθένιση. Αναφέρθηκαν οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες θεωρούνται πιθανώς σχετιζόμενες με τη θεραπεία με τριπτορελίνη. Οι περισσότερες από 
αυτές τις ενέργειες είναι γνωστό ότι σχετίζονται με βιοχημικό ή χειρουργικό ευνουχισμό. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ταξινομούνται με βάση τη συχνότητα ως εξής: Πολύ 
συχνές (≥ 1/10), Συχνές (≥ 1/100 ,<1/10), Μη συχνές (≥1/1000, <1/100), Μη γνωστής συχνότητας (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Καρδιακές 
διαταραχές: Μη συχνές: Αίσθημα παλμών. Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου: Μη συχνές: Ίλιγγος. Οφθαλμικές διαταραχές: Μη συχνές: Ξηροφθαλμία, Επηρεασμένη 
όραση, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Διαταραχές όρασης. Διαταραχές του γαστρεντερικού:  Συχνές: Ναυτία, Κοιλιακό άλγος, 
Κοιλιακή δυσφορία, Μη συχνές: Διάταση κοιλίας, Ξηροστομία, Μετεωρισμός Στοματική εξέλκωση, Έμετος, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής 
συχνότητας: Διάρροια. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης:  Συχνές: Αντίδραση στο σημείο της ένεσης (περιλαμβάνονται πόνος, οίδημα, ερύθημα και 
φλεγμονή), Περιφερικό οίδημα, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Πυρεξία, Κακουχία. Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: 
Συχνές: Αντίδραση υπερευαισθησίας, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Αναφυλακτικό σόΠκα.ρ ακλινικές εξετάσεις: Συχνές: 
Αύξηση βάρους, Μη συχνές: Μείωση βάρους, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Αλκαλική φωσφατάση αίματος αυξημένη, Αρτηριακή 
πίεση αυξημένη. Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού:Σ υχνές: Αρθραλγία, Μυϊκοί σπασμοί, Πόνος στα άκρα, Μη συχνές: Οσφυαλγία, 
Μυαλγία, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Μυϊκή αδυναμίαΔ. ιαταραχές του νευρικού συστήματος: Πολύ Συχνές: Κεφαλαλγία, 
Συχνές: Ζάλη, Μη συχνές: Δυσγευσία, Υποαισθησία, Συνκοπή, Επηρεασμένη μνήμη, Διαταραχή προσοχής, Παραισθησία, Τρέμουλο. Ψυχιατρικές διαταραχές: Πολύ Συχνές: 
Διαταραχές ύπνου (περιλαμβάνεται αϋπνία), Μεταβολή διάθεσης, Μειωμένη σεξουαλική επιθυμία, Συχνές: Κατάθλιψη*, Νευρικότητα, Μη συχνές: Ευμεταβλητότητα 
συναισθήματος, Άγχος, Κατάθλιψη**, Αποπροσανατολισμός, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Συγχυτική κατάσταση.Δ ιαταραχές 
του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού:Π ολύ Συχνές: Διαταραχή στους μαστούς, Δυσπαρευνία, Σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών, Υπερτροφία ωοθηκών, 
Πυελικό άλγος, Αιδοιοκολπική ξηρότητα, Αιμορραγία γεννητικών οργάνων (περιλαμβάνονται κολπική αιμορραγία, αιμορραγία από αποσυρση), Συχνές: Πόνος μαστών, Μη 
συχνές: Αιμορραγία κατά τη σεξουαλική επαφή, Κυστεοκοίλη, Διαταραχή εμμήνου ρύσεως (περιλαμβάνονται δυσμηνόρροια, μητρορραγία, και μηνορραγία), Ωοθηκική 
κύστη, Κολπική έκκριση. Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου:Μ η συχνές: Δύσπνοια, Επίσταξη. Διαταραχές του δέρματος 
και του υποδορίου ιστού: Πολύ Συχνές: Ακμή, Υπεριδρωσία, Σμηγματόρροια, Συχνές: Αλλωπεκία, Ξηροδερμία, Δασυτριχισμός, Ευθραυστότητα ονύχων, Κνησμός, Εξάνθημα, 
Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Αγγειονευρωτικό οίδημα, Κνίδωση. Αγγειακές διαταραχές: Πολύ Συχνές: Εξάψεις, Επιπλέον μετά 
την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Υπέρταση.Δ ιαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης: Μη συχνές: Μείωση όρεξης Κατακράτηση υγρών. 
*Μακρόχρονη χρήση. Αυτή η συχνότητα βασίζεται σε συχνότητες της κατηγορίας αυτής των φαρμάκων (class-effect), κοινές για όλους τους GnRH αγωνιστές. **Βραχύχρονη 
χρήση. Αυτή η συχνότητα βασίζεται σε συχνότητες της κατηγορίας αυτής των φαρμάκων (class-effect), κοινές για όλους τους GnRH αγωνισΚταέτςά.  την έναρξη της 
θεραπείας, τα συμπτώματα της ενδομητρίωσης συμπεριλαμβανομένων κοιλιακού άλγους, δυσμηνόρροιας μπορεί πολύ συχνά (≥ 10%) να επιδεινωθούν κατά τη διάρκεια 
της αρχικής παροδικής αύξησης των επιπέδων της οιστραδιόλης στο πλάσμα. Αυτά τα συμπτώματα είναι παροδικά και συνήθως εξαφανίζονται σε μία με δύο εβδομάδες. 
Κατά το μήνα που ακολουθεί την πρώτη ένεση μπορεί να προκύψει αιμορραγία γεννητικών οργάνων συμπεριλαμβανομένων μηνορραγίας, μητρορραγίας. Ο συνδυασμός με 
γοναδοτροφίνες για τη θεραπεία της υπογονιμότητας, μπορεί να οδηγήσει σε σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών. Μπορεί να παρατηρηθούν υπερτροφία ωοθηκών, 
πυελικό και/ ή κοιλιακό άλγος. Γενική ανοχή σε παιδιά (βλ. παράγραφο 4.4). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ταξινομούνται με βάση τη συχνότητα ως εξήςΠ: ολύ συχνές (≥ 
1/10), Συχνές (≥ 1/100 ,<1/10), Μη συχνές (≥ 1/1000, <1/100), Μη γνωστής συχνότητας (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Οφθαλμικές διαταραχές: 
Μη συχνές: Επηρεασμένη όραση, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος Μη γνωστής συχνότητας:  Διαταραχές όρασης. Διαταραχές του γαστρεντερικού: Συχνές: 
Κοιλιακό άλγος, Μη συχνές: Έμετος, Δυσκοιλιότητα, ΝαυτίαΓε. νικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγηση ςΣ: υχνές: Αντίδραση στο σημείο της ένεσης 
(περιλαμβάνονται πόνος, οίδημα, ερύθημα και φλεγμονή), Περιφερικό οίδημα, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Πυρεξία, Κακουχία. 
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: Συχνές: Αντίδραση υπερευαισθησίας, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Αναφυλακτικό 
σόκ (έχει παρατηρηθεί σε ενήλικους άνδρες και γυναίκες). Παρακλινικές εξετάσεις: Συχνές: Αύξηση βάρους, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής 
συχνότητας: Προλακτίνη αίματος αυξημένη, Αρτηριακή πίεση αυξημένη. Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού: Μη συχνές: Πόνος στον 
αυχένα, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: ΜυαλγίαΔ.ι αταραχές του νευρικού συστήματος: Συχνές: Κεφαλαλγία.Ψ υχιατρικές 
διαταραχές: Μη συχνές: Μεταβολή διάθεσης, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Ευμεταυλητότητα συναισθήματος, Κατάθλιψη, 
Νευρικότητα. Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού: Πολύ Συχνές: Αιμορραγία από τον κόλπο (περιλαμβάνονται κολπική αιμορραγία, αιμορραγία 
από απόσυρση, αιμορραγία μήτρας, κολπική έκκριση, κολπική αιμορραγία περιλαμβανομένης της σταγονοειδούς αιμορραγίας), Μη συχνές:  Πόνος μαστών. Διαταραχές του 
αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου: Μη συχνές: Επίσταξη.Δ ιαταραχές του δέρματος και του υποδορίου ιστού: Συχνές: Ακμή, Μη συχνές: 
Κνησμός, Εξάνθημα, Κνίδωση, Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: Αγγειονευρωτικό οίδημα. Αγγειακές διαταραχές: Συχνές: Εξάψεις, 
Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, Μη γνωστής συχνότητας: ΥπέρτασηΔ.ι αταραχές του μεταβολισμού και της θρέψηςΜ: η συχνές: Παχυσαρκία. Έχουν 
αναφερθεί αυξημένες τιμές λεμφοκυττάρων σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με ανάλογα GnRH. Αυτή η δευτερογενής λεμφοκύττωση σχετίζεται προφανώς 
με τον ευνουχισμό που επάγεται από την GnRH και φαίνεται να υποδηλώνει ότι οι γοναδικές ορμόνες εμπλέκονται σε υποστροφή του θύμου αδένα. Αναφορά 
πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας 
να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-
15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +30 21 32040380/337, Φαξ:+30 21 06549585, Ιστότοποςh:t tp://www.eof.gr. Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, 1475 
Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος Φύλαξη σε θερμοκρασία έως 25° C. Μετά 
την ανασύσταση να χρησιμοποιείται αμέσως7. . ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:I P SEN MΕΠΕ, Αγ. Δημητρίου 63 Άλιμος 174 56, Αθήνα, Τηλ.: 210 9843324. 
Εκπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο: Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΛΤΔ, Τ.Κ.24018, 1700 Λευκωσία. Tηλ: 00357 2287. 41 7Α4Ρ1ΙΘ ΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Ελλάδα: 63652 – 28/07/2017 Κύπρος: 19629 9.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: 13/06/2000 - 04/09/2008. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 6/5/2021. 

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ 

IPSEN MΟΝ. ΕΠΕ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210 9843324, 210 9858930, FAX: 210 9887911
E-mail: ipsenepe@ipsen.com, http://www.ipsen.gr

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 9843324, 210 9858930

Τ.Π.: 142.87€
Λ.Τ.: 184.28€
Δ.Τ.Φ.: 23/12/2021
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Solifenacin succinate

SOL/BAN/12/2021

ΟΔΟΣ ΑΓΊΑΣ ΜΑΡΊΝΑΣ,  Τ .Θ.  59,  190 02 ΠΑΊΑΝΊΑ ΑΤΤΊΚΉΣ,  ΤΉΛ. :  210 6691 000,  FAX:  210 6642 310,  www.lavipharm.com

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57,
Sl-1000 Ljubljana, Σλοβενία.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε./Sandoz division,
Φραγκοκκλησιάς 7B, 15 125 Μαρούσι,
Τηλ.: 210 2811712, Fax: 210 6857655,  
www.sandoz.gr.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.
SOLIFENACIN/SANDOZ F.C.TAB 5 MG/TAB BT x 30 Λ.Τ.: 13,14€                                                                            
SOLIFENACIN/SANDOZ F.C.TAB 10 MG/TAB BT x 30 Λ.Τ.: 15,26€

ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Lavipharm Hellas A.E.
Oδός Αγίας Μαρίνας,190 02 Παιανία Αττικής
Τηλ.: 210 6691 000

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών 
του Προϊόντος η οποία διατίθεται στην επόμενη σελίδα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Solifenacin/Sandoz 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Solifenacin/Sandoz 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 5 mg ηλεκτρικής σολιφενασίνης, που 
αντιστοιχούν σε 3,8 mg σολιφενασίνης.
Έκδοχο(α) με γνωστή δράση: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 49,04 
mg λακτόζης (ως μονοϋδρική).
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg ηλεκτρικής σολιφενασίνης, που 
αντιστοιχούν σε 7,5 mg σολιφενασίνης.
Έκδοχο(α) με γνωστή δράση: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 98,09 
mg λακτόζης (ως μονοϋδρική).
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
Ανοιχτό κίτρινο, στρογγυλό επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο με το ανάγλυφο διακριτικό 
05 στη μία όψη του. Ανοιχτό ροζ, στρογγυλό επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο με το 
ανάγλυφο διακριτικό 10 στη μία όψη του και εγκοπή στην άλλη όψη του. Τα επικαλυμμένα 
με λεπτό υμένιο δισκία των 10 mg μπορούν να διαχωριστούν σε δύο ίσες δόσεις.

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Συμπτωματική θεραπεία επιτακτικού τύπου ακράτειας ούρων και/ή συχνουρίας και 
επιτακτικής έπειξης για ούρηση, όπως μπορεί να παρουσιασθεί σε ασθενείς με σύνδρομο 
υπερλειτουργικής ουροδόχου κύστης.

4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
Ενήλικες, περιλαμβανομένων των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας Η συνιστώμενη δόση είναι 5 
mg ηλεκτρικής σολιφενασίνης άπαξ ημερησίως. Εάν χρειάζεται, η δόση μπορεί να αυξηθεί 
σε 10 mg ηλεκτρικής σολιφενασίνης άπαξ ημερησίως.

Ειδικός πληθυσμός:
Παιδιατρικός πληθυσμός Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα σε παιδιά και εφήβους 
κάτω των 18 ετών δεν έχουν ακόμη τεκμηριωθεί. Επομένως, το Solifenacin/Sandoz δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιά.
Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας σε 
ασθενείς με ήπια έως μέτρια νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης > 30 mL/min). 
Ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης ≤ 30 mL/min) πρέπει να 
ακολουθούν τη θεραπευτική αγωγή με προσοχή και να μη λαμβάνουν περισσότερο από 5 
mg άπαξ ημερησίως (βλ. παράγραφο 5.2).
Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας σε ασθενείς 
με ήπια ηπατική δυσλειτουργία. Ασθενείς με μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh 
βαθμολογία 7 έως 9) πρέπει να ακολουθούν τη θεραπευτική αγωγή με προσοχή και να μη 
λαμβάνουν περισσότερο από 5 mg άπαξ ημερησίως (βλ. παράγραφο 5.2).
Ισχυροί αναστολείς του κυτοχρώματος P450 3A4 Η μέγιστη δόση του Solifenacin/
Sandoz πρέπει να περιορίζεται σε 5 mg όταν χορηγείται ταυτόχρονα με κετοκοναζόλη ή 
θεραπευτικές δόσεις άλλων ισχυρών αναστολέων του CYP3A4 π.χ. ριτοναβίρη, νελφιναβίρη, 
ιτρακοναζόλη (βλ. παράγραφο 4.5).

Τρόπος χορήγησης
Το Solifenacin/Sandoz πρέπει να λαμβάνεται από του στόματος χωρίς μάσηση ή 
θρυμματισμό των δισκίων και πρέπει να καταπίνεται με κάποιο υγρό. Μπορεί να ληφθεί 
με ή χωρίς τροφή.

4.3 Αντενδείξεις
Η σολιφενασίνη αντενδείκνυται σε ασθενείς:
• με κατακράτηση ούρων, σοβαρή γαστρεντερική πάθηση (συμπεριλαμβανομένου του τοξικού 
 μεγάκολου), μυασθένεια gravis ή γλαύκωμα κλειστής γωνίας καθώς και σε ασθενείς που 
 διατρέχουν κίνδυνο για τις παθήσεις αυτές.
• με υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην 
 παράγραφο 6.1.
• σε αιμοκάθαρση (βλ. παράγραφο 5.2)
• με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (βλ. παράγραφο 5.2).
• με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία ή μέτρια ηπατική δυσλειτουργία και οι οποίοι βρίσκονται 
 σε θεραπεία με έναν ισχυρό αναστολέα του CYP3A4, π.χ. κετοκοναζόλη (βλ. παράγραφο 
 4.5).

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Άλλες αιτίες συχνής ούρησης (καρδιακή ανεπάρκεια ή νεφροπάθεια) πρέπει να 
αξιολογούνται πριν από τη θεραπεία με Solifenacin/Sandoz. Εάν υπάρχει ουρολοίμωξη, 
πρέπει να αρχίσει μια κατάλληλη αντιβακτηριακή θεραπεία.
Το Solifenacin/Sandoz πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με:
• κλινικά σημαντική απόφραξη ροής της ουροδόχου κύστης με κίνδυνο κατακράτησης 
 ούρων
• διαταραχές λόγω γαστρεντερικής απόφραξης
• κίνδυνο μειωμένης γαστρεντερικής κινητικότητας

• σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης ≤ 30 mL/min, βλ. παραγράφους 
 4.2 και 5.2), και οι δόσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5 mg σε αυτούς τους ασθενείς
• μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh βαθμολογία 7 έως 9, βλ. παραγράφους 
 4.2 και  5.2) και οι δόσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5 mg σε αυτούς τους ασθενείς.
• ταυτόχρονη χρήση ενός ισχυρού αναστολέα του CYP3A4, π.χ. κετοκοναζόλη (βλ. 
 παραγράφους 4.2 και 4.5)
• κήλη οισοφαγικού τρήματος / γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και/ή άτομα στα οποία 
 συγχορηγούνται φαρμακευτικά προϊόντα (όπως διφωσφονικά) τα οποία μπορεί να 
 προκαλέσουν ή να επιτείνουν την οισοφαγίτιδα
• αυτόνομη νευροπάθεια
Σε ορισμένους ασθενείς που λαμβάνουν σολιφενασίνη, έχει αναφερθεί αγγειοοίδημα με 
απόφραξη αεραγωγών. Εάν παρουσιαστεί αγγειοοίδημα, η σολιφενασίνη πρέπει να διακοπεί 
και να ληφθεί κατάλληλη θεραπεία και/ή μέτρα. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα 
δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί όσον αφορά στους ασθενείς με υπερλειτουργία του εξωστήρα 
μυ, νευρογενούς αιτιολογίας. Έχουν παρατηρηθεί παράταση του διαστήματος QT και 
Πολύμορφης κοιλιακή ταχυκαρδίας (Torsade de Pointes) σε ασθενείς με παράγοντες 
κινδύνου όπως προϋπάρχουσα παράταση του διαστήματος QT και υποκαλιαιμία. Έχει 
αναφερθεί αναφυλακτική αντίδραση σε μερικούς ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με 
σολιφενασίνη. Στους ασθενείς που εμφανίζουν αναφυλακτικές αντιδράσεις, η σολιφενασίνη 
θα πρέπει να διακόπτεται και να ακολουθούνται κατάλληλη θεραπεία και/ή μέτρα 
αντιμετώπισης. Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας της 
γαλακτόζης, πλήρη ανεπάρκεια λακτάσης ή κακή απορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης, δεν 
πρέπει να πάρουν το φαρμακευτικό αυτό προϊόν. Το μέγιστο αποτέλεσμα του Solifenacin/
Sandoz μπορεί να προσδιοριστεί μετά από 4 εβδομάδες το νωρίτερο.

4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές 
αλληλεπίδρασης
Φαρμακολογικές αλληλεπιδράσεις
Η ταυτόχρονη χορήγηση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα με αντιχολινεργικές ιδιότητες, 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πιο έντονα θεραπευτικά αποτελέσματα και ανεπιθύμητες 
ενέργειες. Πρέπει να μεσολαβήσει ένα μεσοδιάστημα μιας περίπου εβδομάδας μετά 
τη διακοπή της θεραπείας με το Solifenacin/Sandoz, πριν την έναρξη οποιασδήποτε 
άλλης αντιχολινεργικής θεραπείας. Το θεραπευτικό αποτέλεσμα της σολιφενασίνης είναι 
δυνατόν να μειωθεί με ταυτόχρονη χορήγηση αγωνιστών των χολινεργικών υποδοχέων. 
Η σολιφενασίνη μπορεί να μειώσει την επίδραση των φαρμακευτικών προϊόντων που 
διεγείρουν την κινητικότητα του γαστρεντερικού σωλήνα, όπως η μετοκλοπραμίδη και η 
σισαπρίδη.

Φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις
Μελέτες in vitro έχουν καταδείξει ότι σε θεραπευτικές συγκεντρώσεις, η σολιφενασίνη δεν 
αναστέλλει τα CYP1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6, ή 3A4 που προέρχονται από τα ανθρώπινα 
ηπατικά μικροσώματα. Επομένως, η σολιφενασίνη είναι απίθανο να μεταβάλει την κάθαρση 
φαρμάκων που μεταβολίζονται από τα συγκεκριμένα CYP ένζυμα.

Επίδραση άλλων φαρμακευτικών προϊόντων στη φαρμακοκινητική της σολιφενασίνης
Η σολιφενασίνη μεταβολίζεται από το CYP3A4. Ταυτόχρονη χορήγηση κετοκοναζόλης (200 
mg ημερησίως), ενός ισχυρού αναστολέα του CYP3A4, είχε ως αποτέλεσμα το διπλασιασμό 
της AUC της σολιφενασίνης, ενώ η κετοκοναζόλη σε δόση 400 mg ημερησίως είχε ως 
αποτέλεσμα τον τριπλασιασμό της AUC της σολιφενασίνης. Επομένως, η μέγιστη δόση 
του Solifenacin/Sandoz πρέπει να περιοριστεί σε 5 mg, όταν χορηγείται ταυτόχρονα με 
κετοκοναζόλη ή με θεραπευτικές δόσεις άλλων ισχυρών αναστολέων του CYP3A4 (π.χ. 
ριτοναβίρη, νελφιναβίρη, ιτρακοναζόλη) (βλ. παράγραφο 4.2). Ταυτόχρονη θεραπεία 
σολιφενακίνης και ισχυρού αναστολέα του CYP3A4 αντενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρή 
νεφρική δυσλειτουργία ή μέτρια ηπατική δυσλειτουργία.  Οι επιδράσεις της ενζυμικής 
επαγωγής στη φαρμακοκινητική της σολιφενασίνης και των μεταβολιτών της δεν έχουν 
μελετηθεί, καθώς και η επίδραση της υψηλότερης συγγένειας των υποστρωμάτων του 
CYP3A4 στην έκθεση στη σολιφενασίνη. Καθώς η σολιφενασίνη μεταβολίζεται από το 
CYP3A4, φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις είναι πιθανές με άλλα υποστρώματα του 
CYP3A4, υψηλότερης συγγένειας (π.χ. βεραπαμίλη, διλτιαζέμη), και επαγωγείς του CYP3A4 
(π.χ. ριφαμπικίνη, φαινυτοΐνη, καρβαμαζεπίνη).

Επίδραση της σολιφενασίνης στη φαρμακοκινητική άλλων φαρμακευτικών προϊόντων
Από του στόματος αντισυλληπτικά Η λήψη Solifenacin/Sandoz δεν έδειξε φαρμακοκινητική 
αλληλεπίδραση της σολιφενασίνης σε συνδυασμένα από του στόματος αντισυλληπτικά 
(αιθυνυλοιστραδιόλη/λεβονοργεστρέλη).
Βαρφαρίνη Η λήψη Solifenacin/Sandoz δεν επέφερε μεταβολή στη φαρμακοκινητική της 
R-βαρφαρίνης ή της S-βαρφαρίνης ή στην επίδραση αυτών στο χρόνο προθρομβίνης.
Διγοξίνη Η λήψη Solifenacin/Sandoz δεν έδειξε επίδραση στη φαρμακοκινητική της 
διγοξίνης.

4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Εγκυμοσύνη
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά δεδομένα από γυναίκες που έμειναν έγκυες κατά τη 
διάρκεια λήψης της σολιφενασίνης. Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άμεσες επιβλαβείς 
επιπτώσεις στη γονιμότητα, στην ανάπτυξη του εμβρύου ή στον τοκετό (βλ. παράγραφο 
5.3). Ο δυνητικός κίνδυνος στους ανθρώπους είναι άγνωστος. Το Solifenacin/Sandoz δεν 
συνιστάται κατά τη διάρκεια της κύησης και σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που δε 
χρησιμοποιούν αντισύλληψη.

Θηλασμός
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την απέκκριση της σολιφενασίνης στο 
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ανθρώπινο γάλα. Σε ποντίκια, η σολιφενασίνη και/ή οι μεταβολίτες της απεκκρίθηκαν στο 
γάλα και προκάλεσαν μια δοσοεξαρτώμενη αποτυχία στην ανάπτυξη νεογνού ποντικιού (βλ. 
παράγραφο 5.3). Το Solifenacin/Sandoz δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια 
του θηλασμού.

4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων
Το Solifenacin/Sandoz έχει μικρή ή μέτρια επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και 
χειρισμού μηχανημάτων. Καθώς η σολιφενασίνη, όπως και τα άλλα αντιχολινεργικά, μπορεί 
να προκαλέσει θολή όραση και όχι συχνά, υπνηλία και κόπωση (βλ. παράγραφο 4.8), η 
ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων είναι δυνατόν να επηρεαστεί αρνητικά.

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας
Εξαιτίας της φαρμακολογικής επίδρασης της σολιφενασίνης, το Solifenacin/Sandoz 
μπορεί να προκαλέσει αντιχολινεργικές ανεπιθύμητες ενέργειες (γενικά) ήπιας ή 
μέτριας σοβαρότητας. Η συχνότητα των αντιχολινεργικών ανεπιθύμητων ενεργειών είναι 
δοσοεξαρτώμενη. Η πιο συχνά αναφερόμενη ανεπιθύμητη αντίδραση με τη σολιφενασίνη 
ήταν η ξηροστομία. Εμφανίστηκε σε 11% των ασθενών που έλαβαν 5 mg άπαξ ημερησίως, 
σε 22% των ασθενών που έλαβαν 10 mg άπαξ ημερησίως και σε 4% των ασθενών που 
έλαβαν εικονικό φάρμακο. Η σοβαρότητα της ξηροστομίας ήταν γενικά ήπια και μόνο 
περιστασιακά οδήγησε σε διακοπή της θεραπείας. Σε γενικές γραμμές η συμμόρφωση στο 
φαρμακευτικό προϊόν ήταν αρκετά υψηλή (περίπου 99%) και περίπου 90% των ασθενών 
σε θεραπεία με σολιφενασίνη ολοκλήρωσαν την περίοδο της μελέτης των 12 εβδομάδων 
θεραπείας.

Κατάλογος ανεπιθύμητων αντιδράσεων σε μορφή πίνακα

Κατηγορία/ 
Οργανικό 
σύστημα 
σύμφωνα 
με τη βάση 
δεδομένων 
MedDRA

Πολύ 
συχνές
≥ 1/10

Συχνές
≥ 1/100, 
< 1/10

Όχι συχνές
≥ 1/1.000, 
< 1/100

Σπάνιες
≥ 1/10.000, 
< 1/1.000

Πολύ
σπάνιες
< 1/10.000

Μη γνωστές
(η συχνότητα 
δεν μπορεί 
να εκτιμηθεί 
από τα 
διαθέσιμα 
δεδομένα)

Λοιμώξεις 
και παρα-
σιτώσεις

  Ουρολοίμωξη
Κυστίτιδα

Διαταραχές 
του ανοσο-
ποιητικού 
συστήματος

Αναφυλακτική 
αντίδραση*

Διαταραχές 
του μεταβο-
λισμού και 
της θρέψης

Ελαττωμένη 
όρεξη*
Υπερ-
καλιαιμία*

Ψυχιατρικές 
διαταραχές

    Ψευδαισ-
θήσεις*
Συγχυτική 
κατάσταση*

Παραλήρημα*

Διαταραχές 
του νευρικού 
συστήματος

  Υπνηλία
Δυσγευσία

Ζάλη*
Κεφαλαλγία*

Οφθαλμικές 
διαταραχές

 Όραση 
θαμπή

Ξηροφθαλμία Γλαύκωμα*

Καρδιακές 
διαταραχές

Κοιλιακή 
ταχυκαρδία 
δίκην ριπιδίου 
(Torsade de 
pointes)*
Επιμήκυνση 
του 
διαστήματος 
QT*
Κολπική 
μαρμαρυγή*
Αίσθημα 
παλμών*
Ταχυκαρδία*

Διαταραχές 
του ανα-
πνευστικού 
συστήματος, 
του θώρακα 
και του 
μεσο-
θωρακίου

  Ξηρότητα 
ρινικού 
βλεννογόνου

  Δυσφωνία*

Κατηγορία/ 
Οργανικό 
σύστημα 
σύμφωνα 
με τη βάση 
δεδομένων 
MedDRA

Πολύ 
συχνές
≥ 1/10

Συχνές
≥ 1/100, 
< 1/10

Όχι συχνές
≥ 1/1.000, 
< 1/100

Σπάνιες
≥ 1/10.000, 
< 1/1.000

Πολύ
σπάνιες
< 1/10.000

Μη γνωστές
(η συχνότητα 
δεν μπορεί 
να εκτιμηθεί 
από τα 
διαθέσιμα 
δεδομένα)

Διαταραχές 
του γαστρε-
ντερικού 
συστήματος

Ξηρο-
στομία

Δυσκοι-
λιότητα
Ναυτία
Δυσπεψία
Κοιλιακό 
άλγος

Νόσος 
γαστρο-
οισοφαγικής 
παλινδρό-
μησης
Ξηρότητα 
φάρυγγα

Απόφραξη 
παχέος 
εντέρου
Ενσφήνωση 
κοπράνων
Έμετος*

Ειλεός*
Κοιλιακή 
δυσφορία*

Διαταραχές 
του ήπατος 
και των 
χοληφόρων

Ηπατική 
διαταραχή*
Μη φυσιο-
λογικές τιμές 
δοκιμασιών 
ηπατικής 
λειτουργίας*

Διαταραχές 
του 
δέρματος 
και του 
υποδόριου 
ιστού

  Ξηροδερμία Εξάνθημα*
Κνησμός*

Πολύμορφο 
ερύθημα*
Κνίδωση*
Αγγειο-
οίδημα*

Αποφολι-
δωτική 
δερματίτιδα*

Διαταραχές 
του μυο-
σκελετικού 
συστήματος 
και του 
συνδετικού 
ιστού

Μυική 
αδυναμία*

Διαταραχές 
των νεφρών 
και των 
ουροφόρων 
οδών

  Δυσκολία 
στην ούρηση 

Κατα-
κράτηση 
ούρων

 Νεφρική 
δυσλει-
τουργία*

Γενικές 
διαταραχές 
και κατα-
στάσεις 
της οδού 
χορήγησης

  Κόπωση
Περιφερικό 
οίδημα

*παρατηρήθηκαν μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας 
κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή 
παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από 
τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες 
ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται παρακάτω.
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα,
Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr 

4.9 Υπερδοσολογία
Συμπτώματα
Η υπερδοσολογία με ηλεκτρική σολιφενασίνη πιθανόν να οδηγήσει σε σοβαρές 
αντιχολινεργικές επιδράσεις. Η υψηλότερη δοσολογία ηλεκτρικής σολιφενασίνης που 
χορηγήθηκε κατά λάθος σε ένα μοναδικό ασθενή ήταν 280 mg σε περίοδο 5 ωρών, και 
είχε ως αποτέλεσμα αλλαγές στη νοητική κατάσταση οι οποίες δεν απαιτούσαν νοσηλεία.

Αντιμετώπιση
Σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας με ηλεκτρική σολιφενασίνη ο ασθενής πρέπει να λαμβάνει 
θεραπεία με ενεργό άνθρακα. Η πλύση στομάχου είναι χρήσιμη εάν εφαρμοστεί μέσα σε 
1 ώρα, δεν πρέπει όμως να προκαλείται έμετος. Όπως και με άλλα αντιχολινεργικά, τα 
συμπτώματα μπορούν να αντιμετωπιστούν θεραπευτικά ως εξής:
• Σοβαρές κεντρικές αντιχολινεργικές δράσεις όπως ψευδαισθήσεις ή έντονη διέγερση: 
 θεραπεία με φυσοστιγμίνη ή καρβαχόλη.
• Σπασμοί ή έντονη διέγερση: θεραπεία με βενζοδιαζεπίνες.
• Αναπνευστική ανεπάρκεια: θεραπεία με τεχνητή αναπνοή. 
• Ταχυκαρδία: θεραπεία με β-αποκλειστές.
• Κατακράτηση ούρων: θεραπεία με καθετηριασμό.
• Μυδρίαση: θεραπεία με οφθαλμικές σταγόνες πιλοκαρπίνης και / ή τοποθέτηση του 
 ασθενούς σε σκοτεινό δωμάτιο.
Όπως και με άλλα αντιμουσκαρινικά, σε περίπτωση υπερδοσολογίας, ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δίνεται σε ασθενείς με γνωστό κίνδυνο για παράταση του διαστήματος QT (δηλ. 
υποκαλιαιμία, βραδυκαρδία και συντρέχουσα χορήγηση φαρμακευτικών προϊόντων γνωστών 
για την παράταση του διαστήματος QT) και σχετικές προϋπάρχουσες καρδιακές παθήσεις 
(δηλ. ισχαιμία του μυοκαρδίου, αρρυθμία, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια).
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5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Φάρμακα του ουροποιητικού, Φάρμακα για τη συχνουρία 
και την ακράτεια, κωδικός ATC: G04B D08

Μηχανισμός δράσης
Η σολιφενασίνη είναι ένας ανταγωνιστικός, ειδικός ανταγωνιστής χολινεργικού υποδοχέα. Η 
ουροδόχος κύστη νευρώνεται από παρασυμπαθητικά χολινεργικά νεύρα. Η ακετυλοχολίνη 
συσπά τον εξωστήρα λείο μυ μέσω των μουσκαρινικών υποδοχέων, εκ των οποίων 
εμπλέκεται κυρίαρχα ο υπότυπος Μ3. Φαρμακολογικές μελέτες in vivo και in vitro, 
υποδεικνύουν ότι η σολιφενασίνη είναι ένας ανταγωνιστικός αναστολέας του μουσκαρινικού 
υποδοχέα του υποτύπου Μ3. Επιπρόσθετα, η σολιφενασίνη έδειξε πως είναι ένας ειδικός 
ανταγωνιστής μουσκαρινικών υποδοχέων, επιδεικνύοντας χαμηλή ή καμία συγγένεια με 
άλλους υποδοχείς και διαύλους ιόντων που δοκιμάσθηκαν.

Φαρμακοδυναμικές επιδράσεις
Θεραπεία με σολιφενασίνη σε δόσεις των 5 mg και 10 mg ημερησίως μελετήθηκε σε 
διάφορες διπλά τυφλές, τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές σε άντρες και 
γυναίκες με υπερδραστήρια κύστη. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, αμφότερες οι 
δόσεις των 5 mg και 10 mg της σολιφενασίνης επέδειξαν στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις 
στα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα τελικά σημεία σε σχέση με το εικονικό φάρμακο. Η 
αποτελεσματικότητα παρατηρήθηκε μέσα στην πρώτη εβδομάδα έναρξης της θεραπείας 
και σταθεροποιείται μέσα σε μία περίοδο 12 εβδομάδων. Μία μεγάλης διάρκειας ανοιχτού 
σχεδιασμού μελέτη έδειξε ότι η αποτελεσματικότητα διατηρήθηκε για τουλάχιστον 12 
μήνες. Ασθενείς σε ποσοστό περίπου 50% με ακράτεια πριν από τη θεραπεία, με το πέρας 
θεραπείας 12 εβδομάδων βρέθηκαν ελεύθεροι συμπτωμάτων ακράτειας, και επιπλέον σε 
ποσοστό 35% των ασθενών επιτεύχθηκε συχνότητα ούρησης μικρότερη από 8 ουρήσεις 
ανά ημέρα. Επίσης η θεραπεία των συμπτωμάτων υπερλειτουργικής κύστης επέδειξε 
οφέλη σε αρκετές παραμέτρους «Ποιότητας Ζωής», όπως στη γενική αντίληψη της υγείας, 
στον αντίκτυπο της ακράτειας, στους περιορισμούς ρόλου, στους φυσικούς περιορισμούς, 
στους κοινωνικούς περιορισμούς, στα συναισθήματα, στη σοβαρότητα των συμπτωμάτων, 
στη σοβαρότητα των μέτρων και τον ύπνο / ενέργεια.

Αποτελέσματα (συγκεντρωτικά δεδομένα) από 4 ελεγχόμενες μελέτες φάσης 3, διάρκειας 
θεραπείας 12 εβδομάδων

Placebo σολιφενασίνη
5 mg άπαξ 
ημερησίως

σολιφενασίνη
10 mg άπαξ 
ημερησίως

τολτεροδίνη
2 mg δις 
ημερησίως

Αρ. ουρήσεων/24 ώρες
Μέση τιμή κατά την έναρξη
Μέση μείωση από έναρξη
% αλλαγής από έναρξη
n
p-value*

11,9
1,4
(12%)
1.138

12,1
2,3
(19%)
552
<0,001

11,9
2,7
(23%)
1.158
<0,001

12,1
1,9
(16%)
250
0,004

Αρ. επεισοδίων έπειξης/24 ώρες 
Μέση τιμή κατά την έναρξη
Μέση μείωση από έναρξη
% αλλαγής από έναρξη
n
p-value*

6,3
2,0
(32%)
1.124

5,9
2,9
(49%)
548
<0,001

6,2
3,4
(55%)
1.151
<0,001

5,4
2,1
(39%)
250
0,031

Αρ. επεισοδίων ακράτειας/24 ώρες
Μέση τιμή κατά την έναρξη
Μέση μείωση από έναρξη
% αλλαγής από έναρξη
n
p-value*

2,9
1,1
(38%)
781

2,6
1,5
(58%)
314
<0,001

2,9
1,8
(62%)
778
<0,001

2,3
1,1
(48%)
157
0,009

Αρ. επεισοδίων νυκτουρίας/24 ώρες
Μέση τιμή κατά την έναρξη
Μέση μείωση από έναρξη
% αλλαγής από έναρξη
n
p-value*

1,8
0,4
(22%)
1.005

2,0
0,6
(30%)
494
0,025

1,8
0,6
(33%)
1.035
<0,001

1,9
0,5
(26%)
232
0,199

Όγκος κένωσης/ούρηση
Μέση τιμή κατά την έναρξη
Μέση αύξηση από έναρξη
% αλλαγής από έναρξη
n
p-value*

166 mL
9 mL
(5%)
1.135

146 mL
32 mL
(21%)
552
<0,001

163 mL
43 mL
(26%)
1.156
<0,001

147 mL
24 mL
(16%)
250
<0,001

Αρ. πανών/24 ώρες
Μέση τιμή κατά την έναρξη
Μέση μείωση από έναρξη
% αλλαγής από έναρξη
n
p-value*

3,0
0,8
(27%)
238

2,8
1,3
(46%)
236
<0,001

2,7
1,3
(48%)
242
<0,001

2,7
1,0
(37%)
250
0,010

Σημείωση: Σε 4 από τις πιλοτικές μελέτες, χρησιμοποιήθηκαν σολιφενασίνη 10 mg και 
εικονικό φάρμακο. Σε 2 από τις 4 αυτές μελέτες, χρησιμοποιήθηκε επίσης σολιφενασίνη 5 
mg και μία από τις μελέτες περιελάμβανε τολτεροδίνη 2 mg, 2 φορές την ημέρα (2 mg bid).
Δεν αξιολογήθηκαν όλες οι παράμετροι και οι υπό θεραπεία ομάδες σε κάθε μελέτη. 
Επομένως ο αριθμός των ασθενών που αναφέρονται μπορεί να παρεκκλίνει αναλόγως της 
παραμέτρου και της ομάδας θεραπείας.

*P-value για την κατά ζεύγη σύγκριση με το placebo.

5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Απορρόφηση
Μετά τη λήψη δισκίων σολιφενασίνης, η μέγιστη συγκέντρωση σολιφενασίνης στο πλάσμα 
(Cmax) επιτυγχάνεται μετά από 3 έως 8 ώρες. Ο tmax είναι ανεξάρτητο της δοσολογίας. Η Cmax 
και η περιοχή κάτω από την καμπύλη (AUC) αυξάνονται ανάλογα με τη δόση σε εύρος 5 έως 
40 mg. Η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα είναι περίπου 90%. Η λήψη τροφής δεν επηρεάζει τις 
Cmax και AUC της σολιφενασίνης.

Κατανομή
Ο φαινόμενος όγκος κατανομής της σολιφενασίνης έπειτα από ενδοφλέβια χορήγησή της 
είναι περίπου 600 L. Η σολιφενασίνη είναι σε μεγάλο ποσοστό (περίπου 98%) συνδεδεμένη 
με πρωτεΐνες του πλάσματος, πρωτίστως με την α1-όξινη-γλυκοπρωτεΐνη.

Βιομετασχηματισμός
Η σολιφενασίνη μεταβολίζεται σε μεγάλο βαθμό από το ήπαρ, κυρίως από το κυτόχρωμα 
Ρ450 3Α4 (CYP3A4). Ωστόσο, υπάρχουν εναλλακτικές μεταβολικές οδοί που μπορούν 
να συμβάλλουν στο μεταβολισμό της σολιφενασίνης. Η συστηματική κάθαρση της 
σολιφενασίνης είναι περίπου 9,5 L/h και ο τελικός χρόνος ημίσειας ζωής της σολιφενασίνης 
είναι 45-68 ώρες. Μετά από του στόματος χορήγηση, ένας φαρμακολογικά ενεργός 
(4R-υδρόξυ-σολιφενασίνη) και τρεις ανενεργοί μεταβολίτες (Ν-γλυκουρονίδιο, Ν-οξείδιο και 
4R-υδρόξυ-Ν-οξείδιο της σολιφενασίνης) έχουν ταυτοποιηθεί στο πλάσμα επιπρόσθετα της 
σολιφενασίνης.

Αποβολή
Έπειτα από χορήγηση εφάπαξ δόσης 10 mg [14C-επισημασμένης14C]-σολιφενασίνης, 
περίπου το 70% της ραδιενέργειας εντοπίστηκε στα ούρα και το 23% στα κόπρανα, μετά 
από 26 ημέρες. Στα ούρα περίπου το 11% της ραδιενέργειας ανακτάται ως αμετάβλητη 
δραστική ουσία• περίπου το 18% ως μεταβολίτης Ν-οξειδίο, το 9% ως μεταβολίτης 
4R-υδρόξυ-Ν-οξειδίο και το 8% ως 4R-υδρόξυ μεταβολίτης (ενεργός μεταβολίτης).

Γραμμικότητα/μη γραμμικότητα
Η φαρμακοκινητική είναι γραμμική στο θεραπευτικό δοσολογικό εύρος.

Χαρακτηριστικά των ασθενών
Ηλικία Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας με βάση την ηλικία του ασθενούς. 
Μελέτες σε ηλικιωμένους έδειξαν ότι η έκθεση στη σολιφενασίνη, εκφραζόμενη ως AUC, 
μετά από χορήγηση ηλεκτρικής σολιφενασίνης (5 mg και 10 mg άπαξ ημερησίως), ήταν 
παρόμοια με εκείνη σε υγιή ηλικιωμένα άτομα (ηλικίας 65 έως 80 ετών) και υγιή νεαρά 
άτομα (ηλικίας μικρότερης των 55 ετών). Ο μέσος ρυθμός απορρόφησης εκφραζόμενος 
ως tmax ήταν ελαφρά πιο αργός σε ηλικιωμένους, ενώ ο τελικός χρόνος ημίσειας ζωής ήταν 
περίπου 20% μεγαλύτερος σε ηλικιωμένα άτομα. Οι μέτριες αυτές διαφορές θεωρούνται μη 
κλινικά σημαντικές. Η φαρμακοκινητική της σολιφενασίνης δεν έχει τεκμηριωθεί σε παιδιά 
και εφήβους.
Φύλο Η φαρμακοκινητική της σολιφενασίνης δεν επηρεάζεται από το φύλο.
Φυλή Η φαρμακοκινητική της σολιφενασίνης δεν επηρεάζεται από τη φυλή.
Νεφρική δυσλειτουργία Δεν υπήρξε σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στις τιμές AUC και 
Cmax της σολιφενασίνης ανάμεσα σε ασθενείς με ήπια και μέτρια νεφρική δυσλειτουργία 
και υγιείς εθελοντές. Σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης 
≤ 30 mL/min) η έκθεση στη σολιφενασίνη ήταν σημαντικά μεγαλύτερη, συγκριτικά με 
τους μάρτυρες, με αυξήσεις της Cmax περίπου 30%, της AUC περισσότερο από 100%, και 
του t1/2 περισσότερο από 60%. Παρατηρήθηκε μια στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 
κάθαρσης κρεατινίνης και κάθαρσης σολιφενασίνης. Η φαρμακοκινητική σε ασθενείς υπό 
αιμοκάθαρση δεν έχει μελετηθεί.
Ηπατική δυσλειτουργία Σε ασθενείς με μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh 
βαθμολογία 7 έως 9) το Cmax δεν επηρεάζεται, η AUC αυξάνεται κατά 60% και ο t1/2 
διπλασιάζεται. Η φαρμακοκινητική της σολιφενασίνης σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική 
δυσλειτουργία δεν έχει μελετηθεί.

5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Προκλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις 
συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας, επαναλαμβανόμενων δόσεων τοξικότητας, 
γονιμότητας, εμβρυϊκής/νεογνικής ανάπτυξης, γονοτοξικότητας, και ενδεχόμενης 
καρκινογόνου δράσης. Στη μελέτη κατά την προ- και μετα-γεννητική ανάπτυξη σε ποντίκια, 
η θεραπεία της μητέρας με σολιφενασίνη κατά τη γαλουχία, προκάλεσε δοσοεξαρτώμενο 
χαμηλότερο ποσοστό επιβίωσης μετά τον τοκετό, μειωμένο βάρος νεογνού, και 
βραδύτερη φυσική ανάπτυξη σε κλινικώς σημαντικά επίπεδα. Δοσοεξαρτώμενη αύξηση 
της θνησιμότητας χωρίς πρόδρομα κλινικά σημεία παρουσιάστηκε σε νεαρά ποντίκια που 
έλαβαν θεραπεία από την ημέρα 10 ή 21 μετά τη γέννηση με δόσεις όπου επιτεύχθηκε 
φαρμακολογική δράση και σε αμφότερες τις ομάδες σημειώθηκε υψηλότερη θνησιμότητα 
συγκριτικά με τα ενήλικα ποντίκια. Στα νεαρά ποντίκια που έλαβαν θεραπεία από την 
ημέρα 10 μετά τη γέννηση, η έκθεση στο πλάσμα ήταν υψηλότερη απ’ ότι στα ενήλικα 
ποντίκια. Από την ημέρα 21 και μετά, η συστηματική κάθαρση ήταν παρόμοια με εκείνη στα 
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ενήλικα ποντίκια. Οι κλινικές επιπτώσεις της αυξημένης θνησιμότητας στα νεαρά ποντίκια 
δεν είναι γνωστή.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Πυρήνας
Λακτόζη μονοϋδρική
Υπρομελλόζη
Άμυλο αραβοσίτου, προζελατινοποιημένο
Μαγνήσιο στεατικό.

Επικάλυψη
Υπρομελλόζη
Πολυαιθυλενογλυκόλη 6000
Τάλκης
Διοξείδιο τιτανίου (E 171)

Επιπρόσθετα, τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 5 mg περιέχουν:
Οξείδιο σιδήρου κίτρινο (E 172)

Επιπρόσθετα, τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 10 mg περιέχουν:
Οξείδιο σιδήρου ερυθρό (E 172)

6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.

6.3 Διάρκεια ζωής
3 χρόνια
Μετά το πρώτο άνοιγμα των φιαλών HDPE, τα δισκία μπορούν να φυλάσσονται για 6 μήνες.

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.
Για τις συνθήκες διατήρησης μετά το πρώτο άνοιγμα του φαρμακευτικού προϊόντος,
βλ. παράγραφο 6.3.

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία είναι διαθέσιμα σε κυψέλες PVC//Al ή σε φιάλες 
πολυαιθυλενίου (με βιδωτό πώμα πολυπροπυλενίου/ξηραντικό μέσο) εντός χάρτινου 
κουτιού.
Συσκευασίες blister: 10, 20, 30, 90 ή 100 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Συσκευασίες φιάλης πολυαιθυλενίου: 30, 56, 60, 84, 90, 100 ή 250 επικαλυμμένα με λεπτό 
υμένιο δισκία.
Mπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται 
σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
Sl-1000 Ljubljana
Σλοβενία

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
31293/07-04-2021
31294/07-04-2021

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 27 Απριλίου 2016
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 07 Απριλίου 2021

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
04/2021

lavipharm_solifenacin_print ad_1p+spc_17X24.indd   5lavipharm_solifenacin_print ad_1p+spc_17X24.indd   5 01-Dec-21   10:37:19 AM01-Dec-21   10:37:19 AM



ΟΔΟΣ ΑΓΊΑΣ ΜΑΡΊΝΑΣ, Τ.Θ. 59, 190 02 ΠΑΊΑΝΊΑ ΑΤΤΊΚΉΣ, ΤΉΛ.: 210 6691 000, FAX: 210 6642 310, www.lavipharm.com

Prostatyl® CAPS (0,5+0,4)MG/CAP BT x 30 κάψουλες σε blisters (Alu/Alu) Λ.Τ.: 14,23€

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

PRO BAN/02/2022

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη 
των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία διατίθεται στην επόμενη σελίδα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PROSTATYL 0,5 mg/0,4 mg Σκληρά καψάκια
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 0,5 mg δουταστερίδης και 0,4 mg 
ταμσουλοσίνης υδροχλωρικής (ισοδύναμης με 0,367 mg ταμσουλοσίνης). Έκδοχο(α) με γνωστή δράση Κάθε 
καψάκιο περιέχει λεκιθίνη (η οποία ενδέχεται να περιέχει σογιέλαιο) και κίτρινη χρωστική FCF (E 110). Κάθε 
καψάκιο περιέχει ≤ 0,1 mg κίτρινης χρωστικής FCF. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε 
παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Καψάκιο σκληρό. To PROSTATYL είναι επιμήκη σκληρά 
καψάκια μήκους 24 mm περίπου, με καφέ σώμα και πορτοκαλί κάλυμμα. Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 
σφαιρίδια τροποποιημένης αποδέσμευσης υδροχλωρικής ταμσουλοσίνης και ένα καψάκιο δουταστερίδης 
από μαλακή ζελατίνη. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Θεραπεία των μέτριων 
έως σοβαρών συμπτωμάτων καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη (ΚΥΠ). Μείωση του κινδύνου οξείας 
επίσχεσης ούρων (AUR) και χειρουργικής επέμβασης σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρά συμπτώματα ΚΥΠ. 
Πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της θεραπείας και τις ομάδες ασθενών που έχουν συμπεριληφθεί 
στις κλινικές δοκιμές παρέχονται στην παράγραφο 5.1. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Δοσολογία 
Ενήλικες (συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων). Η συνιστώμενη δόση του PROSTATYL είναι ένα 
καψάκιο (0,5 mg/0,4 mg) ημερησίως. Όπου ενδείκνυται, το PROSTATYL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
αντικαταστήσει τη συγχορήγηση δουταστερίδης και υδροχλωρικής ταμσουλοσίνης σε υπάρχουσα διπλή 
θεραπευτική αγωγή για να απλοποιήσει την θεραπεία. Όπου ενδείκνυται κλινικά, μπορεί να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο άμεσης αλλαγής από μονοθεραπεία με δουταστερίδη ή υδροχλωρική ταμσουλοσίνη σε 
PROSTATYL. Νεφρική δυσλειτουργία Η επίδραση της νεφρικής δυσλειτουργίας στη φαρμακοκινητική της 
δουταστερίδης-ταμσουλοσίνης δεν έχει μελετηθεί. Εκτιμάται ότι προσαρμογή της δοσολογίας σε περίπτωση 
νεφρικής δυσλειτουργίας δεν είναι απαραίτητη (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.2). Ηπατική δυσλειτουργία 
Η επίδραση της ηπατικής δυσλειτουργίας στη φαρμακοκινητική της δουταστερίδης-ταμσουλοσίνης δεν έχει 
μελετηθεί, επομένως χρειάζεται προσοχή σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε 
παραγράφους 4.4 και 5.2). Σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία η χρήση του PROSTATYL 
αντενδείκνυται (βλέπε παράγραφο 4.3). Παιδιατρικός πληθυσμός Ο συνδυασμός δουταστερίδης-
ταμσουλοσίνης αντενδείκνυται στον παιδιατρικό πληθυσμό (ηλικίες κάτω των 18 ετών) (βλέπε παράγραφο 
4.3). Τρόπος χορήγησης Από του στόματος χρήση. Στους ασθενείς θα πρέπει να δίδονται οδηγίες να 
καταπίνουν τα καψάκια ολόκληρα, περίπου 30 λεπτά μετά το ίδιο γεύμα κάθε μέρα. Τα καψάκια δεν θα 
πρέπει να μασώνται ή να ανοίγονται. Η επαφή με τα περιεχόμενα του καψακίου δουταστερίδης που 
περιέχεται εντός του σκληρού καψακίου μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό του στοματοφαρυγγικού 
βλεννογόνου. 4.3 Αντενδείξεις To PROSTATYL αντενδείκνυται σε:- γυναίκες και παιδιά και εφήβους (βλέπε 
παράγραφο 4.6). - ασθενείς με υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες, άλλους αναστολείς της 5-άλφα- 
αναγωγάσης, τη σόγια, τα φιστίκια ή οποιοδήποτε άλλο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 
6.1. -ασθενείς με ιστορικό ορθοστατικής υπότασης. - ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία.  
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Η συνδυαστική θεραπεία θα πρέπει να 
συνταγογραφείται μετά από προσεκτική αξιολόγηση του οφέλους-κινδύνου λόγω του δυνητικά αυξημένου 
κινδύνου ανεπιθύμητων ενεργειών (περιλαμβανομένης της καρδιακής ανεπάρκειας) και μετά από εξέταση 
του ενδεχόμενου εναλλακτικών θεραπευτικών επιλογών περιλαμβανομένης της μονοθεραπείας. Καρκίνος 
του προστάτη και όγκοι υψηλού βαθμού κακοήθειας. Στη μελέτη REDUCE, μία πολυκεντρική, 
τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη διάρκειας 4 ετών, διερευνήθηκε η 
επίδραση της δουταστερίδης χορηγούμενης ημερησίως στα 0,5 mg σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο 
εμφάνισης καρκίνου του προστάτη (περιλαμβάνονται άνδρες ηλικίας 50 έως 75 ετών με επίπεδα PSA 2,5 
έως 10 ng/ml και αρνητική βιοψία του προστάτη 6 μήνες πριν από την ένταξη στη μελέτη) σε σύγκριση με 
το εικονικό φάρμακο. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης αποκάλυψαν υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης 
καρκίνων του προστάτη Gleason 8-10 στους άνδρες που έλαβαν δουταστερίδη (n=29, 0,9%) συγκριτικά με 
το εικονικό φάρμακο (n=19, 0,6%). Η συσχέτιση μεταξύ δουταστερίδης και καρκίνων του προστάτη 
Gleason 8-10 δεν είναι σαφής. Ως εκ τούτου, οι άνδρες που λαμβάνουν PROSTATYL θα πρέπει να 
αξιολογούνται τακτικά για καρκίνο του προστάτη (βλέπε παράγραφο 5.1) Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA). 
Τα επίπεδα του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) στον ορό αποτελούν βασικό μέσο για την ανίχνευση 
προστατικού καρκίνου. Το PROSTATYL προκαλεί μείωση των μέσων επιπέδων PSA ορού περίπου κατά 
50% μετά από 6 μήνες θεραπείας. Στους ασθενείς που λαμβάνουν το PROSTATYL θα πρέπει να μετράται 
μία νέα βασική τιμή PSA μετά από 6 μήνες θεραπείας με PROSTATYL. Στη συνέχεια συνιστάται τακτικός 
έλεγχος των τιμών PSA. Οποιαδήποτε επιβεβαιωμένη αύξηση από το χαμηλότερο επίπεδο PSA κατά τη 
διάρκεια της αγωγής με PROSTATYL μπορεί να σημαίνει την παρουσία καρκίνου του προστάτη ή μη 
συμμόρφωσης προς τις οδηγίες λήψης του PROSTATYL και θα πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά, ακόμα 
και αν αυτές οι τιμές εξακολουθούν να είναι εντός του φυσιολογικού εύρους για άνδρες που δεν λαμβάνουν 
αναστολέα 5-άλφα-αναγωγάσης (βλέπε παράγραφο 5.1). Για την ερμηνεία της τιμής PSA σε ασθενή που 
λαμβάνει δουταστερίδη, θα πρέπει να συγκρίνονται προηγούμενες τιμές PSA. Η θεραπεία με PROSTATYL 
δεν παρεμποδίζει τη χρήση του PSA ως εργαλείο για να βοηθήσει στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη 
μετά τον καθορισμό νέας βασικής τιμής. Το ολικό επίπεδο PSA ορού επανέρχεται στην αρχική τιμή εντός 6 
μηνών από τη διακοπή της θεραπείας. Ο λόγος των τιμών ελεύθερου και ολικού PSA δεν επηρεάζεται από 
το PROSTATYL. Εάν ο γιατρός επιλέξει να χρησιμοποιήσει το ποσοστό του ελεύθερου PSA ως μέσο 
ανίχνευσης προστατικού καρκίνου, δε φαίνεται να απαιτείται προσαρμογή της τιμής σε ασθενείς που 
λαμβάνουν το PROSTATYL. Πριν από την έναρξη χορήγησης του PROSTATYL, καθώς και σε τακτικά 
διαστήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας, οι ασθενείς θα πρέπει να ελέγχονται με δακτυλική εξέταση δια 
του ορθού και με άλλες εξετάσεις για την ανίχνευση προστατικού καρκίνου ή άλλων καταστάσεων που 
μπορεί να προκαλούν τα ίδια συμπτώματα με την ΚΥΠ. Καρδιαγγειακά ανεπιθύμητα συμβάντα Σε δύο 
κλινικές μελέτες, διάρκειας 4 ετών, η συχνότητα εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας (σύνθετος όρος 
αναφερθέντων συμβάντων, κυρίως καρδιακής ανεπάρκειας και συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας) 
ήταν οριακά υψηλότερη μεταξύ των ατόμων που λάμβαναν συνδυασμό δουταστερίδης και ενός ανταγωνιστή 
των άλφα1-αδρενεργικών υποδοχέων, πρωτίστως ταμσουλοσίνης, από ό,τι μεταξύ των ατόμων που δεν 
λάμβαναν τον συνδυασμό. Ωστόσο, η συχνότητα εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας σε αυτές τις μελέτες 
ήταν χαμηλότερη σε όλες τις ομάδες που έλαβαν δραστική θεραπεία σε σύγκριση με την ομάδα του 
εικονικού φαρμάκου, και τα λοιπά διαθέσιμα δεδομένα για τη δουταστερίδη ή τους ανταγωνιστές των 
άλφα1-αδρενεργικών υποδοχέων δεν υποστηρίζουν το συμπέρασμα για αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο 
(βλέπε παράγραφο 5.1). Νεοπλασία μαστού Έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού 
σε άνδρες που λαμβάνουν τη δουταστερίδη σε κλινικές δοκιμές και κατά την περίοδο της κυκλοφορίας του 
προϊόντος. Ωστόσο, επιδημιολογικές μελέτες δεν κατέδειξαν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του 
μαστού σε άνδρες με τη χρήση αναστολέων της 5-άλφα-αναγωγάσης (βλέπε παράγραφο 5.1). Οι γιατροί θα 
πρέπει να ενημερώνουν τους ασθενείς τους ώστε να αναφέρουν άμεσα οποιεσδήποτε μεταβολές στον ιστό 
του μαστού τους όπως οζίδια ή εκροή από τις θηλές. Νεφρική δυσλειτουργία Η θεραπεία ασθενών με βαριά 
νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης μικρότερη των 10 ml/min) θα πρέπει να προσεγγίζεται με 
προσοχή, καθώς τέτοιοι ασθενείς δεν έχουν μελετηθεί. Υπόταση Ορθοστατική: Όπως με άλλους 
ανταγωνιστές των άλφα1-αδρενεργικών υποδοχέων, μπορεί να εμφανισθεί μείωση της αρτηριακής πίεσης 
κατά τη διάρκεια θεραπείας με ταμσουλοσίνη, ως αποτέλεσμα της οποίας σπανίως μπορεί να εμφανισθεί 
συγκοπή. Οι ασθενείς που αρχίζουν θεραπεία με PROSTATYL πρέπει να προειδοποιούνται να κάθονται ή να 
ξαπλώνουν όταν εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα ορθοστατικής υπότασης (ζάλη, αδυναμία), μέχρι να 
επιλυθούν τα συμπτώματα. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο εμφάνισης ορθοστατικής 
υπότασης, ο ασθενής θα πρέπει να είναι αιμοδυναμικά σταθεροποιημένος με έναν ανταγωνιστή των άλφα1-
αδρενεργικών υποδοχέων πριν από την έναρξη χρήσης των αναστολέων της PDE5. Συμπτωματική: 
Συνιστάται προσοχή όταν συγχορηγούνται άλφα1-αδρενεργικοί αναστολείς συμπεριλαμβανομένης της 
ταμσουλοσίνης με αναστολείς PDE5 (π.χ. σιλδεναφίλη, ταδαλαφίλη, βαρδεναφίλη). Οι ανταγωνιστές των 

άλφα1-αδρενεργικών υποδοχέων και οι αναστολείς PDE5 είναι αμφότεροι αγγειοδιασταλτικά που μπορεί να 
μειώσουν την αρτηριακή πίεση. Η ταυτόχρονη χρήση των δύο αυτών κατηγοριών φαρμάκων μπορεί 
δυνητικά να προκαλέσει συμπτωματική υπόταση (βλέπε παράγραφο 4.5). Διεγχειρητικό Σύνδρομο της 
Χαλαρής Ίριδας Διεγχειρητικό Σύνδρομο της Χαλαρής Ίριδας (IFIS, μια παραλλαγή του συνδρόμου μικρής 
κόρης) έχει παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια εγχείρησης καταρράκτη σε ορισμένους ασθενείς που λάμβαναν 
ή είχαν λάβει στο παρελθόν ταμσουλοσίνη. Τo IFIS μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης οφθαλμικών 
επιπλοκών κατά τη διάρκεια της επέμβασης και μετά από αυτή. Η έναρξη επομένως θεραπείας με 
PROSTATYL σε ασθενείς που έχουν προγραμματίσει εγχείρηση καταρράκτη δεν συνιστάται. Κατά τη 
διάρκεια της προεγχειρητικής αξιολόγησης, οι γιατροί που θα εγχειρήσουν τον καταρράκτη και οι ομάδες 
οφθαλμιάτρων θα πρέπει να εξετάσουν με προσοχή εάν οι ασθενείς που έχουν προγραμματισθεί για εγχείρηση 
καταρράκτη λαμβάνουν ή έχουν λάβει PROSTATYL ώστε να διασφαλίσουν ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της IFIS κατά τη διάρκεια της εγχείρησης. Η διακοπή της ταμσουλοσίνης 1-2 
εβδομάδες πριν από εγχείρηση καταρράκτη θεωρείται ότι βοηθάει, αλλά το όφελος και η διάρκεια της 
διακοπής της θεραπείας πριν από εγχείρηση καταρράκτη δεν έχει τεκμηριωθεί. Καψάκια που παρουσιάζουν 
διαρροή. Η δουταστερίδη απορροφάται από το δέρμα, για το λόγο αυτό, οι γυναίκες, τα παιδιά και οι έφηβοι 
θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με καψάκια που παρουσιάζουν διαρροή (βλέπε παράγραφο 4.6). Εάν 
γίνει επαφή με καψάκιο που παρουσιάζει διαρροή, η περιοχή που ήρθε σε επαφή θα πρέπει να πλένεται 
αμέσως με σαπούνι και νερό. Αναστολείς του CYP3A4 και CYP2D6 Η συγχορήγηση υδροχλωρικής 
ταμσουλοσίνης με ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4 (π.χ. κετοκοναζόλη), ή σε λιγότερο βαθμό με ισχυρούς 
αναστολείς του CYP2D6 (π.χ. παροξετίνη) μπορεί να αυξήσει την έκθεση σε ταμσουλοσίνη (βλέπε 
παράγραφο 4.5). Η υδροχλωρική ταμσουλοσίνη επομένως δεν συνιστάται σε ασθενείς που λαμβάνουν ένα 
ισχυρό αναστολέα του CYP3A4 και θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς που λαμβάνουν 
ένα μέτριο αναστολέα του CYP3A4, έναν ισχυρό ή μέτριο αναστολέα του CYP2D6, συνδυασμό αναστολέων 
του CYP3A4 και του CYP2D6 ή ασθενείς που είναι γνωστό ότι είναι ασθενείς μεταβολιστές CYP2D6. 
Ηπατική δυσλειτουργία Η δουταστερίδη/ταμσουλοσίνη δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με ηπατική νόσο. 
Απαιτείται προσοχή στην περίπτωση χορήγησης του PROSTATYL σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια ηπατική 
δυσλειτουργία (βλέπε παράγραφο 4.2, παράγραφο 4.3 και παράγραφο 5.2). Έκδοχα Το φαρμακευτικό αυτό 
προϊόν περιέχει τον κίτρινο χρωματικό παράγοντα FCF (E110), που μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές 
αντιδράσεις. Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν περιέχει λεκιθίνη από σογιέλαιο. Εάν είστε αλλεργικοί στα 
φιστίκια ή τη σόγια, μην χρησιμοποιήσετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν (βλέπε παράγραφο 4.3). Το 
φαρμακευτικό αυτό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανα καψάκιο, είναι επομένως 
«ελεύθερο νατρίου». 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές 
αλληλεπίδρασης Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες φαρμακευτικής αλληλεπίδρασης με δουταστερίδη/
ταμσουλοσίνη. Οι ακόλουθες δηλώσεις αντικατοπτρίζουν τη διαθέσιμη πληροφορία για τα ξεχωριστά 
συστατικά. Δουταστερίδη Για πληροφορίες σχετικά με την μείωση των επιπέδων PSA στον ορό κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας με δουταστερίδη και οδηγίες σχετικά με την ανίχνευση προστατικού καρκίνου, 
βλέπε παράγραφο 4.4. Επίδραση άλλων φαρμάκων στη φαρμακοκινητική της δουταστερίδης Η 
δουταστερίδη αποβάλλεται κυρίως μέσω του μεταβολισμού. Ιn vitro μελέτες δείχνουν ότι ο μεταβολισμός 
αυτός καταλύεται από το CYP3A4 και CYP3A5. Δεν έχουν διεξαχθεί επισήμως μελέτες αλληλεπιδράσεων με 
ισχυρούς αναστολείς CYP3A4. Πάντως, σε μία φαρμακοκινητική μελέτη πληθυσμού, οι συγκεντρώσεις της 
δουταστερίδης στον ορό ήταν κατά μέσο όρο 1,6 έως 1,8 φορές μεγαλύτερες, αντίστοιχα, σε ένα μικρό 
αριθμό ασθενών που αντιμετωπίσθηκαν ταυτόχρονα με βεραπαμίλη ή διλτιαζέμη (μέτριους αναστολείς του 
CYP3A4 και αναστολείς της P-γλυκοπρωτεΐνης) από ό,τι σε άλλους ασθενείς. Συνδυασμός για μεγάλο 
χρονικό διάστημα της δουταστερίδης με φάρμακα που είναι ισχυροί αναστολείς του ενζύμου CYP3A4 (π.χ. 
ριτοναβίρη, ινδιναβίρη, νεφαζοδόνη, ιτρακοναζόλη, κετοκοναζόλη χορηγούμενη από το στόμα) μπορεί να 
αυξήσει τις συγκεντρώσεις της δουταστερίδης στον ορό. Επιπλέον αναστολή της 5-άλφα-αναγωγάσης λόγω 
αυξημένης έκθεσης στη δουταστερίδη δεν είναι πιθανή. Πάντως, μείωση στη συχνότητα λήψης της 
δουταστερίδης μπορεί να εξετασθεί εάν παρατηρηθούν ανεπιθύμητες ενέργειες. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
στην περίπτωση αναστολής του ενζύμου, ο μεγάλος χρόνος ημιζωής μπορεί να παραταθεί περαιτέρω και 
μπορεί να χρειασθούν περισσότερο από 6 μήνες συγχορήγησης πριν επιτευχθεί νέα κατάσταση ισορροπίας. 
Χορήγηση 12 g χολεστυραμίνης μία ώρα μετά την χορήγηση μίας δόσης 5 mg δουταστερίδης δεν επηρέασε 
τη φαρμακοκινητική της δουταστερίδης. Επίδραση της δουταστερίδης στη φαρμακοκινητική άλλων 
φαρμάκων Σε μία μικρή μελέτη (n=24) διάρκειας δύο εβδομάδων σε υγιείς άνδρες, δεν παρατηρήθηκε 
φαρμακοκινητική αλληλεπίδραση μεταξύ της δουταστερίδης (0,5 mg ημερησίως) και ταμσουλοσίνης ή 
τεραζοσίνης. Σε αυτήν τη μελέτη δεν υπήρχε επίσης ένδειξη φαρμακοδυναμικής αλληλεπίδρασης. Η 
δουταστερίδη δεν έχει καμία επίδραση στη φαρμακοκινητική της βαρφαρίνης ή διγοξίνης. Αυτό δείχνει ότι 
η δουταστερίδη δεν αναστέλλει/επάγει το CYP2C9 ή τον μεταφορέα P-γλυκοπρωτεΐνης. Μελέτες 
αλληλεπιδράσεων in vitro δείχνουν ότι η δουταστερίδη δεν αναστέλλει τα ένζυμα CYP1A2, CYP2D6, 
CYP2C9, CYP2C19 ή CYP3A4. Ταμσουλοσίνη Η ταυτόχρονη χορήγηση υδροχλωρικής ταμσουλοσίνης με 
φάρμακα που μπορούν να μειώσουν την αρτηριακή πίεση, περιλαμβανομένων των αναισθητικών 
παραγόντων, των αναστολέων PDE5 και άλλων ανταγωνιστών των άλφα1-αδρενεργικών υποδοχέων, μπορεί 
να οδηγήσει σε αυξημένη υποτασική δράση. Η δουταστερίδη-ταμσουλοσίνη δεν πρέπει να χορηγείται σε 
συνδυασμό με άλλους ανταγωνιστές των άλφα1-αδρενεργικών υποδοχέων. Η συγχορήγηση υδροχλωρικής 
ταμσουλοσίνης και κετοκοναζόλης (ενός ισχυρού αναστολέα CYP3A4) οδήγησε σε αύξηση της Cmax και AUC 
της υδροχλωρικής ταμσουλοσίνης κατά ένα συντελεστή 2,2 και 2,8 αντίστοιχα. Η συγχορήγηση 
υδροχλωρικής ταμσουλοσίνης και παροξετίνης (ενός ισχυρού αναστολέα CYP2D6) οδήγησε σε αύξηση της 
Cmax και AUC της υδροχλωρικής ταμσουλοσίνης κατά ένα συντελεστή 1,3 και 1,6 αντίστοιχα. Παρόμοια 
αύξηση ως προς την έκθεση αναμένεται για ασθενείς μεταβολιστές του CYP2D6 συγκριτικά με ισχυρούς 
μεταβολιστές, όταν συγχορηγούνται με έναν ισχυρό αναστολέα του CYP3A4. Τα αποτελέσματα της 
συγχορήγησης αναστολέων CYP3A4 και CYP2D6 με υδροχλωρική ταμσουλοσίνη δεν έχουν αξιολογηθεί 
κλινικά, ωστόσο υπάρχει πιθανότητα για σημαντική αύξηση στην έκθεση σε ταμσουλοσίνη (βλέπε 
παράγραφο 4.4). Η ταυτόχρονη χορήγηση υδροχλωρικής ταμσουλοσίνης (0,4 mg) και σιμετιδίνης (400 mg 
κάθε έξι ώρες για έξι ημέρες) είχε ως αποτέλεσμα μείωση της κάθαρσης (26%) και αύξηση της AUC (44%) 
της υδροχλωρικής ταμσουλοσίνης. Χρειάζεται προσοχή όταν η δουταστερίδη-ταμσουλοσίνη χρησιμοποιείται 
σε συνδυασμό με σιμετιδίνη. Δεν έχει διεξαχθεί συγκεκριμένη μελέτη φαρμακευτικής αλληλεπίδρασης 
μεταξύ υδροχλωρικής ταμσουλοσίνης και βαρφαρίνης. Αποτελέσματα από περιορισμένες in vitro και in vivo 
μελέτες δεν παρέχουν πειστικές αποδείξεις. Η δικλοφαινάκη και η βαρφαρίνη, ωστόσο, ενδέχεται να 
αυξήσουν τον ρυθμό αποβολής της ταμσουλοσίνης. Χρειάζεται προσοχή με την ταυτόχρονη χορήγηση 
βαρφαρίνης με υδροχλωρική ταμσουλοσίνη. Δεν έχουν παρατηρηθεί αλληλεπιδράσεις όταν η υδροχλωρική 
ταμσουλοσίνη χορηγήθηκε ταυτόχρονα με είτε ατενολόλη, εναλαπρίλη, νιφεδιπίνη ή θεοφυλλίνη. Η 
συγχορήγηση φουροσεμίδης ρίχνει τα επίπεδα ταμσουλοσίνης στο πλάσμα, αλλά καθώς τα επίπεδα 
παραμένουν εντός των φυσιολογικών ορίων, η δοσολογία δεν χρειάζεται να ρυθμιστεί. In vitro ούτε η 
διαζεπάμη ούτε η προπρανολόλη, τριχλωρομεθειαζίδη, χλωρμαδινόνη, αμιτριπτιλίνη, δικλοφενάκη, 
γκλιμπενκλαμίδη και η σιμβαστατίνη μεταβάλουν το ελεύθερο κλάσμα της ταμσουλοσίνης στο ανθρώπινο 
πλάσμα. Ούτε η ταμσουλοσίνη μεταβάλει τα ελεύθερα κλάσματα της διαζεπάμης, προπρανολόλης, 
τριχλωρομεθειαζίδης και της χλωρμαδινόνης. 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Η χρήση του 
PROSTATYL στις γυναίκες αντενδείκνυται. Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες για τη διερεύνηση της επίδρασης της 
δουταστερίδης-ταμσουλοσίνης στην εγκυμοσύνη, τον θηλασμό και τη γονιμότητα. Οι ακόλουθες δηλώσεις 
αντικατοπτρίζουν τη διαθέσιμη πληροφορία από μελέτες με τα ξεχωριστά συστατικά (βλέπε παράγραφο 
5.3). Εγκυμοσύνη Όπως και άλλοι αναστολείς της 5-άλφα-αναγωγάσης, η δουταστερίδη αναστέλλει την 
μετατροπή της τεστοστερόνης σε διϋδροτεστοστερόνη, και ενδέχεται εάν χορηγηθεί σε γυναίκα που 
εγκυμονεί άρρεν έμβρυο, να εμποδίσει τη φυσιολογική ανάπτυξη των εξωτερικών γεννητικών οργάνων του 
εμβρύου (βλέπε παράγραφο 4.4). Μικρά ποσά δουταστερίδης έχουν ανιχνευθεί στο σπέρμα σε άτομα που 
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έλαβαν δουταστερίδη. Δεν είναι γνωστό εάν ένα άρρεν έμβρυο θα επηρεασθεί αρνητικά εάν η μητέρα του 
εκτεθεί σε σπέρμα ασθενούς ο οποίος λαμβάνει δουταστερίδη (o κίνδυνος του οποίου είναι μεγαλύτερος 
κατά τη διάρκεια των πρώτων 16 εβδομάδων της κύησης). Όπως με όλους τους αναστολείς της 5-άλφα-
αναγωγάσης, όταν η σύντροφος του ασθενή είναι, ή μπορεί να μείνει έγκυος, συνιστάται όπως ο ασθενής 
αποφεύγει έκθεση της συντρόφου του στο σπέρμα με τη χρήση προφυλακτικού. Η χορήγηση υδροχλωρικής 
ταμσουλοσίνης σε θηλυκούς εγκύους αρουραίους και κονίκλους δεν έδειξε κίνδυνο για το έμβρυο. Για 
πληροφορίες σε προκλινικά δεδομένα, βλέπε παράγραφο 5.3. Θηλασμός Δεν είναι γνωστό εάν η 
δουταστερίδη ή η ταμσουλοσίνη απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Γονιμότητα Η δουταστερίδη έχει αναφερθεί 
ότι επηρεάζει τα χαρακτηριστικά του σπέρματος (μείωση του συνολικού αριθμού σπερματοζωαρίων, του 
όγκου του σπέρματος και της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων) σε υγιείς άνδρες (βλέπε παράγραφο 
5.1). Η πιθανότητα μειωμένης ανδρικής γονιμότητας δεν μπορεί να αποκλεισθεί. Η επίδραση της 
υδροχλωρικής ταμσουλοσίνης στον αριθμό των σπερματοζωαρίων ή τη λειτουργία των σπερματοζωαρίων 
δεν έχει αξιολογηθεί. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων Δεν έχουν 
γίνει μελέτες για τις επιδράσεις της δουταστερίδης/ταμσουλοσίνης στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού 
μηχανημάτων. Ωστόσο, οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για την πιθανή εμφάνιση συμπτωμάτων που 
σχετίζονται με ορθοστατική υπόταση όπως ζάλη, όταν λαμβάνουν το PROSTATYL. 4.8 Ανεπιθύμητες 
ενέργειες Τα δεδομένα που παρουσιάζονται σχετίζονται με τη συγχορήγηση δουταστερίδης και 
ταμσουλοσίνης από την ανάλυση στοιχείων 4 ετών της μελέτης CombAT (Combination of Avodart and 
Tamsulosin), μία σύγκριση δουταστερίδης 0,5 mg και ταμσουλοσίνης 0,4 mg μία φορά την ημέρα για 
τέσσερα έτη, ως συγχορήγηση ή ως μονοθεραπεία. Έχει αποδειχθεί βιοϊσοδυναμία δουταστερίδης-
ταμσουλοσίνης με συγχορήγηση δουταστερίδης και ταμσουλοσίνης (βλέπε παράγραφο 5.2). Παρατίθενται 
επίσης πληροφορίες για το προφίλ των ανεπιθύμητων ενεργειών των ξεχωριστών συστατικών (δουταστερίδη 
και ταμσουλοσίνη). Να σημειωθεί ότι δεν έχουν αναφερθεί με δουταστερίδη/ταμσουλοσίνη όλες οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν με τα επιμέρους συστατικά και αυτές συμπεριλαμβάνονται για 
πληροφόρηση του συνταγογράφου. Δεδομένα από την 4ετή μελέτη CombAT έχουν δείξει ότι η συχνότητα 
εμφάνισης οποιασδήποτε ανεπιθύμητης ενέργειας σχετιζόμενης με το φάρμακο κατά την κρίση του 
ερευνητή, κατά τη διάρκεια του πρώτου, δεύτερου, τρίτου και τέταρτου έτους θεραπείας αντίστοιχα ήταν 
22%, 6%, 4% και 2% για την θεραπεία συνδυασμού δουταστερίδης και ταμσουλοσίνης, 15%, 6%, 3% και 
2% για την μονοθεραπεία με δουταστερίδη και 13%, 5%, 2% και 2% για την μονοθεραπεία με 
ταμσουλοσίνη. Η υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών στην ομάδα της θεραπείας 
συνδυασμού στο πρώτο έτος θεραπείας, οφειλόταν στην υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης διαταραχών του 
αναπαραγωγικού συστήματος, συγκεκριμένα των διαταραχών εκσπερμάτισης που παρατηρήθηκε σε αυτή 
την ομάδα. Οι σχετιζόμενες με το φάρμακο ανεπιθύμητες ενέργειες κατά την κρίση του ερευνητή, που 
έχουν αναφερθεί με συχνότητα μεγαλύτερη ή ίση του 1% κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους θεραπείας 
στην μελέτη CombAT, τις κλινικές μελέτες μονοθεραπείας σε ΚΥΠ και τη μελέτη REDUCE φαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα. Επιπροσθέτως, οι ανεπιθύμητες ενέργειες για την ταμσουλοσίνη παρακάτω βασίζονται 
σε πληροφορίες που είναι διαθέσιμες δημοσίως στο κοινό. Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων ενεργειών 
μπορεί να αυξάνονται όταν χρησιμοποιείται θεραπεία συνδυασμού. Η συχνότητα των ανεπιθύμητων 
ενεργειών όπως καθορίσθηκε από κλινικές δοκιμές: Συχνές ≥1/100 έως <1/10, Όχι συχνές ≥1/1.000 έως 
<1/100, Σπάνιες ≥1/10.000 έως <1/1.000, Πολύ σπάνιες <1/10.000. Εντός κάθε κατηγορίας οργανικού 
συστήματος (SOC), οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.

Κατηγορία/ οργανικό 
σύστημα

Ανεπιθύμητες 
ενέργειες

Δουταστερίδη+
ταμσουλοσίνηα Δουταστερίδη Ταμσουλοσίνηγ

Διαταραχές του 
νευρικού συστήματος

Συγκοπή - - Σπάνια

Ζάλη Συχνή - Συχνή

Κεφαλαλγία - - Όχι συχνή

Καρδιακές διαταραχές

Καρδιακή 
ανεπάρκεια 
(Σύνθετος όρος1)

Όχι συχνή Όχι συχνήδ -

Αίσθημα παλμών - - Όχι συχνή

Αγγειακές διαταραχές
Ορθοστατική 
υπόταση

- - Όχι συχνή

Διαταραχές του 
αναπνευστικού 
συστήματος, του 
θώρακα και του 
μεσοθωράκιου

Ρινίτιδα - - Όχι συχνή

Διαταραχές του 
γαστρεντερικού

Δυσκοιλιότητα - - Όχι συχνή

Διάρροια - - Όχι συχνή

Ναυτία - - Όχι συχνή

Έμετος - - Όχι συχνή

Διαταραχές του 
δέρματος και του 
υποδόριου ιστού

Αγγειοοίδημα - - Σπάνια

Σύνδρομο  
Stevens-John-
son

- - Πολύ Σπάνια

Κνίδωση - - Όχι συχνή

Εξάνθημα - - Όχι συχνή

Κνησμός - - Όχι συχνή

Διαταραχές του 
αναπαραγωγικού 
συστήματος και του 
μαστού

Πριαπισμός - - Πολύ Σπάνια

Στυτική 
δυσλειτουργία3 Συχνή Συχνήβ -

Επηρεασμένη 
(μειωμένη) 
libido3

Συχνή Συχνήβ -

Διαταραχές 
εκσπερματισης3^ Συχνή Συχνήβ Συχνή

Διαταραχές του 
μαστού2 Συχνή Συχνήβ -

Κατηγορία/ οργανικό 
σύστημα

Ανεπιθύμητες 
ενέργειες

Δουταστερίδη+
ταμσουλοσίνηα Δουταστερίδη Ταμσουλοσίνηγ

Γενικές διαταραχές και 
καταστάσεις της οδού 
χορήγησης

Εξασθένιση - - Όχι συχνή

α. Δουταστερίδη + ταμσουλοσίνη; από τη μελέτη CombAT – η συχνότητα αυτών των ανεπιθύμητων ενεργειών 
μειώνεται με την πάροδο του χρόνου θεραπείας από το έτος 1 έως το έτος 4. β. Δουταστερίδη: από κλινικές  μελέτες 
μονοθεραπείας της ΚΥΠ. γ. Ταμσουλοσίνη: από το Βασικό προφίλ ασφαλείας της ταμσουλοσίνης στην ΕΕ. δ. Μελέτη 
REDUCE (βλέπε παράγραφο 5.1). 1 Ο σύνθετος όρος καρδιακή ανεπάρκεια αποτελείται από συμφορητική καρδιακή 
ανεπάρκεια, καρδιακή ανεπάρκεια, ανεπάρκεια της αριστερής κοιλίας, οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, καρδιογενές σοκ, 
οξεία ανεπάρκεια της αριστερής κοιλίας, ανεπάρκεια της δεξιάς κοιλίας, οξεία ανεπάρκεια της δεξιάς κοιλίας, κοιλιακή 
ανεπάρκεια, καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια, συμφορητική καρδιομυοπάθεια. 2 Περιλαμβάνει ευαισθησία του μαστού 
και μεγέθυνση του μαστού. 3 Αυτές οι σεξουαλικές ανεπιθύμητες ενέργειες σχετίζονται με τη θεραπεία με δουταστερίδη 
(περιλαμβανομένης της μονοθεραπείας και του συνδυασμού με ταμσουλοσίνη). Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί 
να επιμείνουν μετά τη διακοπή της θεραπείας. Ο ρόλος της δουταστερίδης σε αυτήν την επιμονή δεν είναι γνωστός 
Περιλαμβάνει μειωμένο όγκο σπέρματος.

ΑΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η μελέτη REDUCE αποκάλυψε μία υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του 
προστάτη Gleason 8-10 στους άνδρες που έλαβαν δουταστερίδη συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο 
(βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1). Δεν έχει τεκμηριωθεί εάν η δράση της δουταστερίδης να μειώσει τον 
όγκο του προστάτη, ή παράγοντες σχετιζόμενοι με την μελέτη, επηρέασαν τα αποτελέσματα αυτής της 
μελέτης. Το παρακάτω έχει αναφερθεί σε κλινικές δοκιμές και χρήση μετά την κυκλοφορία του προϊόντος: 
καρκίνος του μαστού σε άνδρες (βλέπε παράγραφο 4.4). Στοιχεία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου Οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου παγκοσμίως καθορίστηκαν από αυθόρμητες 
αναφορές μετά την κυκλοφορία. Επομένως η πραγματική τους συχνότητα είναι άγνωστη. Δουταστερίδη 
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος Μη γνωστή συχνότητα: Αλλεργικές αντιδράσεις, 
περιλαμβανομένου του εξανθήματος, κνησμού, κνίδωσης, τοπικού οιδήματος και αγγειοοιδήματος. 
Ψυχιατρικές διαταραχές Μη γνωστή συχνότητα: Κατάθλιψη. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου 
ιστού Όχι συχνές: Αλωπεκία (κυρίως απώλεια σωματικού τριχώματος), υπερτρίχωση. Διαταραχές του 
αναπαραγωγικού συστήματος και των μαστών Μη γνωστή συχνότητα: Πόνος των όρχεων και οίδημα των 
όρχεων. Ταμσουλοσίνη Κατά τη διάρκεια επιτήρησης μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου, αναφορές του 
Διεγχειρητικού Συνδρόμου της Χαλαρής Ίριδας (IFIS), μια παραλλαγή του συνδρόμου μικρής κόρης, κατά τη 
διάρκεια εγχείρησης καταρράκτη έχουν συσχετισθεί με ανταγωνιστές των άλφα1-αδρενεργικών υποδοχέων, 
περιλαμβανομένης της ταμσουλοσίνης (βλέπε παράγραφο 4.4). Επιπροσθέτως, κολπική μαρμαρυγή, 
αρρυθμία, ταχυκαρδία, δύσπνοια, επίσταξη, θαμπή όραση, προβλήματα όρασης, πολύμορφο ερύθημα, 
αποφολιδωτική δερματίτιδα, διαταραχές εκσπερμάτισης, παλίνδρομη εκσπερμάτιση, αποτυχία 
εκσπερμάτισης και ξηροστομία έχουν αναφερθεί σε σχέση με τη χρήση ταμσουλοσίνης. Η συχνότητα των 
συμβάντων και ο ρόλος της ταμσουλοσίνης ως προς την αιτιολογική συσχέτιση δεν μπορεί να προσδιορισθεί 
με ασφάλεια. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι 
σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους/κινδύνου του φαρμακευτικού 
προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562 
Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr). 
4.9 Υπερδοσολογία Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την υπερδοσολογία με δουταστερίδη/
ταμσουλοσίνη. Οι ακόλουθες δηλώσεις αντικατοπτρίζουν τη διαθέσιμη πληροφορία για τα επιμέρους 
συστατικά. Δουταστερίδη Σε μελέτες της δουταστερίδης επί εθελοντών, χορηγήθηκε δουταστερίδη σε μία 
ημερήσια δόση έως 40 mg/ημέρα (80πλάσια της θεραπευτικής) επί 7 ημέρες, χωρίς ουσιώδη προβλήματα 
ασφάλειας. Σε κλινικές μελέτες, χορηγήθηκαν σε άτομα δόσεις 5 mg ημερησίως επί 6 μήνες χωρίς 
επιπρόσθετες ανεπιθύμητες ενέργειες από αυτές που παρατηρήθηκαν με τη θεραπευτική δόση του 0,5 
mg. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο για τη δουταστερίδη, επομένως, σε περιπτώσεις πιθανολογούμενης 
υπερδοσολογίας θα πρέπει να χορηγείται η ενδεδειγμένη συμπτωματική και υποστηρικτική αγωγή. 
Ταμσουλοσίνη Έχει αναφερθεί περίπτωση υπερδοσολογίας με 5 mg υδροχλωρικής ταμσουλοσίνης. 
Παρατηρήθηκε οξεία υπόταση (συστολική αρτηριακή πίεση 70 mm Hg), έμετος και διάρροια, τα οποία 
αντιμετωπίσθηκαν με αποκατάσταση υγρών και ο ασθενής μπόρεσε να εξέλθει του νοσοκομείου την ίδια 
ημέρα. Σε περίπτωση οξείας υπότασης που εμφανίζεται μετά από υπερδοσολογία θα πρέπει να 
προσφέρεται καρδιολογική υποστήριξη. Η αρτηριακή πίεση μπορεί να αποκατασταθεί και οι σφίξεις να 
επανέλθουν στο φυσιολογικό ρυθμό ξαπλώνοντας τον ασθενή. Εάν αυτό δεν βοηθά, τότε θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν παράγοντες που αυξάνουν τον όγκο του αίματος και, εάν είναι απαραίτητο, 
αγγειοσυσταλτικά φάρμακα. Θα πρέπει να παρακολουθείται η νεφρική λειτουργία και να εφαρμόζονται 
γενικά υποστηρικτικά μέτρα. Η αιμοδιύλιση είναι απίθανο να βοηθήσει καθώς η ταμσουλοσίνη συνδέεται 
πολύ έντονα με τις πρωτεΐνες του πλάσματος. Μπορεί να ληφθούν μέτρα για να εμποδίσουν την 
απορρόφηση, όπως είναι η πρόκληση εμέτου. Όταν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες, μπορεί να 
εφαρμοστεί πλύση στομάχου και να χορηγηθεί ενεργός άνθρακας κι ένα ωσμωτικό υπακτικό, όπως το θειικό 
νάτριο. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Φαρμακοθεραπευτική 
κατηγορία: Ουρολογικά, Ανταγωνιστές των άλφα-αδρενεργικών υποδοχέων Κωδικός ATC: G04CA52 Ο 
συνδυασμός δουταστερίδης-ταμσουλοσίνης είναι ένας συνδυασμός δύο φαρμάκων: της δουταστερίδης, ενός 
διπλού αναστολέα της 5-άλφα-αναγωγάσης (5 ARI) και της υδροχλωρικής ταμσουλοσίνης, ενός ανταγωνιστή 
των άλφα1a και άλφα1d-αδρενοϋποδοχέων. Τα φάρμακα αυτά έχουν συμπληρωματικούς μηχανισμούς δράσης 
που βελτιώνουν γρήγορα τα συμπτώματα, τη ροή των ούρων και μειώνουν τον κίνδυνο οξείας επίσχεσης 
ούρων (AUR) και την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης για ΚΥΠ. Η δουταστερίδη αναστέλλει τα ισοένζυμα 
τύπου 1 και 2 της 5-άλφα-αναγωγάσης, τα οποία είναι υπεύθυνα για την μετατροπή της τεστοστερόνης σε 
διϋδροτεστοστερόνη (DHT). Η DHT είναι ένα ανδρογόνο κατά κύριο λόγο υπεύθυνο για την αύξηση του 
προστάτη και την ανάπτυξη ΚΥΠ. Η ταμσουλοσίνη αναστέλλει τους άλφα1a και άλφα1d-αδρενεργικούς 
υποδοχείς που υπάρχουν στο υπόστρωμα των λείων μυών του προστάτη και της ουροδόχου κύστης. 
Περίπου 75% των άλφα1-υποδοχέων στον προστάτη ανήκουν στην υποκατηγορία άλφα1a. Συγχορήγηση 
δουταστερίδης και ταμσουλοσίνης Οι ακόλουθες δηλώσεις αντικατοπτρίζουν τη διαθέσιμη πληροφορία για 
τη θεραπεία με συγχορήγηση δουταστερίδης και ταμσουλοσίνης. Η δουταστερίδη 0,5 mg/ημέρα (n = 
1.623), η ταμσουλοσίνη 0,4 mg/ημέρα (n = 1.611) ή ο συνδυασμός δουταστερίδης 0,5 mg και 
ταμσουλοσίνης 0,4 mg (n = 1.610) αξιολογήθηκαν σε άρρενες με μέτρια έως σοβαρά συμπτώματα ΚΥΠ που 
είχαν προστάτη ≥ 30 ml και τιμή PSA εντός του ορίου των 1,5-10 ng/ml σε μία πολυκεντρική, πολυεθνική, 
τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή παράλληλων ομάδων μελέτη διάρκειας 4 ετών. Περίπου 53% των ατόμων είχαν 
προηγούμενη έκθεση σε αναστολέα της 5-άλφα αναγωγάσης ή σε ανταγωνιστή των άλφα1-αδρενεργικών 
υποδοχέων. Το βασικό τελικό σημείο αποτελεσματικότητας κατά τη διάρκεια των πρώτων 2 ετών θεραπείας 
ήταν η μεταβολή του International Prostate Symptom Score (IPSS), ενός εργαλείου 8 στοιχείων βασισμένο στο 
AUA-SI με μία επιπλέον ερώτηση σχετικά με την ποιότητα ζωής. Τα δευτερεύοντα τελικά σημεία 
αποτελεσματικότητας στα 2 χρόνια περιελάμβαναν μέγιστο ρυθμό ούρων (Qmax) και όγκο του προστάτη. Ο 
συνδυασμός πέτυχε σημαντική διαφορά ως προς το IPSS από το Μήνα 3 συγκριτικά με τη δουταστερίδη και 
από το Μήνα 9 συγκριτικά με την ταμσουλοσίνη. Ως προς το Qmax ο συνδυασμός πέτυχε σημαντική διαφορά 
από το Μήνα 6 συγκριτικά τόσο με τη δουταστερίδη όσο και με την ταμσουλοσίνη. Ο συνδυασμός 
δουταστερίδης και ταμσουλοσίνης παρέχει καλύτερη βελτίωση των συμπτωμάτων από ό,τι το κάθε 
συστατικό ξεχωριστά. Μετά από 2 έτη θεραπείας, η συγχορήγηση έδειξε στατιστικά σημαντική 
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προσαρμοσμένη μέση βελτίωση της βαθμολογίας των συμπτωμάτων κατά 6,2 μονάδες από τις αρχικές 
τιμές. Η προσαρμοσμένη μέση βελτίωση στη ροή των ούρων από την έναρξη της μελέτης ήταν 2,4 ml/sec 
για τη θεραπεία συγχορήγησης, 1,9 ml/sec για τη δουταστερίδη και 0,9 ml/sec για την ταμσουλοσίνη. Η 
προσαρμοσμένη μέση βελτίωση στο Δείκτη Επίπτωσης ΚΥΠ (BII) από την έναρξη της μελέτης ήταν -2,1 
μονάδες για τη θεραπεία συγχορήγησης, -1,7 για τη δουταστερίδη και -1,5 για την ταμσουλοσίνη. Οι 
βελτιώσεις αυτές ως προς τη ροή των ούρων και τον δείκτη BII ήταν στατιστικά σημαντικές για τη θεραπεία 
συγχορήγησης συγκριτικά και με τις δύο μονοθεραπείες. Η μείωση του ολικού όγκου του προστάτη και του 
όγκου της μεταβατικής ζώνης μετά από 2 έτη θεραπευτικής αγωγής ήταν στατιστικά σημαντική για τη 
θεραπεία συγχορήγησης μόνο σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία με ταμσουλοσίνη. Το βασικό τελικό σημείο 
αποτελεσματικότητας στα 4 χρόνια θεραπείας ήταν ο χρόνος μέχρι την εμφάνιση του πρώτου επεισοδίου AUR 
ή χειρουργικής επέμβασης σχετιζόμενης με ΚΥΠ. Μετά από 4 χρόνια θεραπείας, η θεραπεία συνδυασμού 
μείωσε στατιστικά σημαντικά τον κίνδυνο AUR ή χειρουργικής επέμβασης σχετιζόμενης με ΚΥΠ (65,8% μείωση 
του κινδύνου p<0,001 [95% CI - 54,7% έως 74,1%]) συγκριτικά με τη μονοθεραπεία με ταμσουλοσίνη. Η 
συχνότητα εμφάνισης AUR ή χειρουργικής επέμβασης σχετιζόμενης με ΚΥΠ το Έτος 4 ήταν 4,2% για τη 
θεραπεία συνδυασμού και 11,9% για την ταμσουλοσίνη (p<0,001). Συγκριτικά με μονοθεραπεία με 
δουταστερίδη, η θεραπεία συνδυασμού μείωσε τον κίνδυνο AUR ή χειρουργικής επέμβασης σχετιζόμενης με 
ΚΥΠ κατά 19,6% (p=0,18 [95% CI -10,9% έως 41,7%]). Η συχνότητα εμφάνισης οξείας επίσχεσης ούρων ή 
χειρουργικής επέμβασης σχετιζόμενης με ΚΥΠ το Έτος 4 ήταν 5,2% για τη δουταστερίδη. Τα δευτερεύοντα 
τελικά σημεία αποτελεσματικότητας μετά από 4 χρόνια θεραπείας περιελάμβαναν χρόνο που απαιτείται 
για την κλινική εξέλιξη (ορίσθηκε ως ένας συνδυασμός: επιδείνωσης του IPSS κατά ≥4 σημεία, συμβάντα 
οξείας επίσχεσης ούρων σχετιζόμενα με ΚΥΠ, ακράτεια, ουρολοίμωξη και νεφρική ανεπάρκεια), μεταβολή 
του International Prostate Symptom Score (IPSS), μέγιστο ρυθμό ροής ούρων (Qmax) και όγκο του 
προστάτη. Το IPSS είναι ένα εργαλείο 8 στοιχείων βασισμένο στο AUA-SI με μία επιπλέον ερώτηση σχετικά 
με την ποιότητα ζωής. Τα αποτελέσματα μετά από 4 χρόνια θεραπείας παρουσιάζονται παρακάτω:

Παράμετρος Χρονικό σημείο Συνδυασμός Δουταστερίδη Ταμσουλοσίνη

Οξεία Επίσχεση 
Ούρων (AUR) 
ή Χειρουργική 
επέμβαση 
σχετιζόμενη με 
ΚΥΠ (%)

Συχνότητα 
εμφάνισης τον 
Μήνα 48

4,2 5,2 11,9α

Κλινική εξέλιξη* 
(%)

Μήνας 48 12,6 17,8β 21,5α

IPSS (μονάδες)
[Αρχική τιμή] Μήνας 
48 (Μεταβολή από 
αρχική τιμή)

[16,6] – 6,3 [16,4] -5,3β [16,4] -3,8α

Qmax (mL/sec)
[Αρχική τιμή] Μήνας 
48 (Μεταβολή από 
αρχική τιμή)

[10,9] 2,4 [10,6] 2,0 [10,7] 0,7α

Όγκος προστάτη
[Αρχική τιμή] Μήνας 
48 (% Μεταβολή 
από αρχική τιμή)

[54,7] -27,3 [54,6] - 28,0 [55,8] + 4,6α

Όγκος 
μεταβατικής 
ζώνης του 
προστάτη (ml)#

[Αρχική τιμή] Μήνας 
48 (% Μεταβολή 
από αρχική τιμή)

[27,7] -17,9 [30,3] - 26,5 [30,5] 18,2α

ΚΥΠ Δείκτης 
επίπτωσης (BII) 
(μονάδες)

[Αρχική τιμή] Μήνας 
48 (Μεταβολή από 
αρχική τιμή)

[5,3] – 2,2 [5,3] - 1,8β [5,3] - 1,2α

IPSS Ερώτηση 8 
(κατάσταση 
υγείας, 
σχετιζόμενη με 
ΚΥΠ) (μονάδες)

[Αρχική τιμή] Μήνας 
48 (Μεταβολή από 
αρχική τιμή)

[3,6] – 1,5 [3,6] - 1,3β [3,6] - 1,1α

Οι τιμές έναρξης είναι οι μέσες τιμές και οι μεταβολές από την τιμή έναρξης είναι προσαρμοσμένες μέσες μεταβολές. 
* Η κλινική εξέλιξη ορίσθηκε ως ένας συνδυασμός: επιδείνωσης του IPSS κατά ≥4 σημεία, συμβάντα οξείας επίσχεσης 
ούρων σχετιζόμενα με ΚΥΠ, ακράτεια, ουρολοίμωξη και νεφρική ανεπάρκεια.# Μετρήθηκε σε επιλεγμένα κέντρα (13% 
των τυχαιοποιημένων ασθενών) α. Ο συνδυασμός πέτυχε σημαντική διαφορά (p<0,001) έναντι της ταμσουλοσίνης το 
Μήνα 48 β. Ο συνδυασμός πέτυχε σημαντική διαφορά (p<0,001) έναντι της δουταστερίδης το Μήνα 48

Δουταστερίδη Η δουταστερίδη 0,5 mg/ημέρα ή το εικονικό φάρμακο εκτιμήθηκαν σε 4.325 άνδρες με μέτρια 
έως σοβαρά συμπτώματα ΚΥΠ, οι οποίοι είχαν προστάτη ≥30 ml και τιμή PSA εντός του ορίου των 1,5-
10 ng/ml σε τρεις πολυκεντρικές, πολυεθνικές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλές μελέτες 
βασικής αποτελεσματικότητας διάρκειας 2 ετών. Οι μελέτες συνεχίστηκαν ως ανοικτού τύπου έως τα 4 έτη 
με όλους τους ασθενείς που παρέμειναν στη μελέτη να λαμβάνουν δουταστερίδη στην ίδια δόση 0,5 mg. 
37% των ασθενών αρχικά τυχαιοποιημένων σε εικονικό φάρμακο και 40% των ασθενών τυχαιοποιημένων 
σε δουταστερίδη παρέμειναν στη μελέτη στα 4 έτη. Η πλειονότητα (71%) των 2.340 ατόμων στην ανοικτού 
τύπου μελέτη συμπλήρωσε τα επιπλέον 2 έτη της ανοικτού τύπου θεραπείας. Οι πιο σημαντικές παράμετροι 
κλινικής αποτελεσματικότητας ήταν ο δείκτης συμπτωμάτων της Αμερικανικής Ουρολογικής Εταιρείας 
(AUA-SI), η μέγιστη ροή ούρων (Qmax) και η συχνότητα οξείας επίσχεσης ούρων και οι χειρουργικές 
επεμβάσεις σχετιζόμενες με ΚΥΠ. Το AUA-SI είναι ένα ερωτηματολόγιο επτά σημείων σχετικά με τα 
συμπτώματα που σχετίζονται με ΚΥΠ με μέγιστη βαθμολογία 35. Στην αρχή των μελετών η μέση βαθμολογία 
ήταν περίπου 17. Μετά από έξι μήνες, ένα και δύο έτη θεραπείας η ομάδα του εικονικού φαρμάκου είχε μία 
μέση βελτίωση 2,5, 2,5 και 2,3 βαθμών αντίστοιχα, ενώ η ομάδα της δουταστερίδης βελτιώθηκε 3,2, 3,8 
και 4,5 βαθμούς αντίστοιχα. Οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων ήταν στατιστικά σημαντικές. Η βελτίωση 
του AUA-SΙ που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια των πρώτων 2 ετών της διπλά τυφλής θεραπείας 
διατηρήθηκε για 2 επιπλέον έτη με την συνέχιση ανοικτού τύπου μελετών. Qmax (Μέγιστη ροή ούρων) Η 
μέση βασική τιμή Qmax για τις μελέτες ήταν περίπου 10 ml/sec (φυσιολογική Qmax <15 ml/sec). Μετά ένα 
και δύο έτη θεραπείας η ροή στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου βελτιώθηκε κατά 0,8 και 0,9 ml/sec 
αντίστοιχα και 1,7 και 2,0 ml/sec αντίστοιχα στην ομάδα της δουταστερίδης. Η διαφορά μεταξύ των ομάδων 
ήταν στατιστικά σημαντική από τον Μήνα 1 έως τον Μήνα 24. Η αύξηση του ρυθμού μέγιστης ροής ούρων 
που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια των πρώτων 2 ετών της διπλά τυφλής θεραπείας διατηρήθηκε για 2 
επιπλέον έτη με την συνέχιση ανοικτού τύπου μελετών. Οξεία επίσχεση ούρων και χειρουργικές επεμβάσεις
Μετά από δύο έτη θεραπείας η συχνότητα της AUR ήταν 4,2% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου έναντι 
1,8% στην ομάδα της δουταστερίδης (57% μείωση κινδύνου). Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική 
και σημαίνει ότι 42 ασθενείς (95% CI 30-73) χρειάσθηκε να κάνουν θεραπεία για δύο έτη για να αποφευχθεί 
μία περίπτωση AUR. Η συχνότητα χειρουργικών επεμβάσεων σχετιζόμενων με ΚΥΠ μετά από δύο έτη ήταν 

4,1% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου και 2,2% στην ομάδα της δουταστερίδης (48% μείωση 
κινδύνου). Αυτή η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική και σημαίνει ότι 51 ασθενείς (95% CI 33-109) 
χρειάσθηκε να κάνουν θεραπεία για δύο έτη για να αποφευχθεί μία χειρουργική επέμβαση. Κατανομή 
μαλλιών Η δράση της δουταστερίδης στην κατανομή των μαλλιών δεν μελετήθηκε επίσημα κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος φάσης ΙΙΙ, ωστόσο, οι αναστολείς της 5-άλφα-αναγωγάσης μπορούν να 
μειώσουν την απώλεια μαλλιών και μπορεί να επάγουν την ανάπτυξη σε άτομα με ανδρικού τύπου απώλεια 
μαλλιών (ανδρική ανδρογενής αλωπεκία). Λειτουργία θυρεοειδή Η λειτουργία του θυρεοειδή αξιολογήθηκε σε 
μία μελέτη ενός έτους σε υγιείς άρρενες. Τα επίπεδα ελεύθερης θυροξίνης ήταν σταθερά στη θεραπεία με 
δουταστερίδη αλλά τα επίπεδα TSH αυξήθηκαν ελαφρά (κατά 0,4 MCIU/mL) συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο 
στο τέλος της μονοετούς θεραπείας. Ωστόσο, καθώς τα επίπεδα TSH ήταν μεταβαλλόμενα με μέση διακύμανση 
TSH (1,4-1,9 MCIU/mL) και παρέμειναν εντός των φυσιολογικών ορίων (0,5-5/6 MCIU/mL) και τα επίπεδα 
ελεύθερης θυροξίνης ήταν σταθερά εντός του φυσιολογικού ορίου και παρόμοια τόσο για το εικονικό φάρμακο 
όσο και για τη θεραπεία με δουταστερίδη, οι μεταβολές της TSH δεν θεωρήθηκαν κλινικά σημαντικές. Σε όλες τις 
κλινικές μελέτες, δεν υπήρξε ένδειξη ότι η δουταστερίδη επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του θυρεοειδή. 
Νεοπλασία μαστού Σε κλινικές μελέτες 2 ετών, που έδωσαν 3.374 ανθρωποέτη έκθεσης ασθενών στη 
δουταστερίδη, και κατά το χρόνο εγγραφής στη 2ετή ανοικτού τύπου παράταση, υπήρξαν 2 περιπτώσεις 
ανδρικού καρκίνου του μαστού που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που ελάμβαναν δουταστερίδη και 1 
περίπτωση σε ασθενή που λάμβανε εικονικό φάρμακο. Στις 4ετούς διάρκειας κλινικές δοκιμές CombAT και 
REDUCE που παρείχαν 17.489 ανθρωποέτη έκθεσης στη δουταστερίδη και 5.027 ανθρωποέτη έκθεσης 
ασθενών στον συνδυασμό δουταστερίδης και ταμσουλοσίνης δεν υπήρξαν περιστατικά καρκίνου του 
μαστού που να αναφέρθηκαν σε κάποια από τις θεραπευτικές ομάδες. Δύο επιδημιολογικές μελέτες 
ελέγχου περιπτώσεων, μία που διενεργήθηκε σε μία βάση δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ 
(n=339 περιπτώσεις καρκίνου του μαστού και n=6.780 περιπτώσεις ελέγχου) και μια άλλη σε μια βάση 
δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης του Ηνωμένου Βασιλείου (n=398 περιπτώσεις καρκίνου του μαστού 
και n=3.930 περιπτώσεις ελέγχου), δεν έδειξαν αύξηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού 
στους άνδρες με τη χρήση αναστολέων 5-αλφα-ρεδουκτάσης (5 ARI) (βλέπε παράγραφο 4.4). Από τα 
αποτελέσματα της πρώτης μελέτης δεν προέκυψε θετική συσχέτιση για τον καρκίνο του μαστού στους 
άνδρες (σχετικός κίνδυνος για ≥1 έτος χρήσης πριν από τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού σε σύγκριση 
με <1 έτος χρήσης: 0,70: 95% CI 0,34, 1,45). Στη δεύτερη μελέτη, η εκτιμώμενη αναλογία πιθανοτήτων 
για τον καρκίνο του μαστού που σχετίζεται με τη χρήση 5 ARI σε σύγκριση με τη μη χρήση ήταν 1,08: 95% 
CI 0,62, 1,87). Δεν έχει τεκμηριωθεί αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ εμφάνισης καρκίνου του μαστού στους 
άνδρες και μακροπρόθεσμης χρήσης της δουταστερίδης. Επίδραση στην ανδρική γονιμότητα: Οι επιδράσεις 
της δουταστερίδης 0,5 mg/ημέρα στα χαρακτηριστικά του σπέρματος αξιολογήθηκαν σε υγιείς εθελοντές 
ηλικίας 18 έως 52 ετών (n=27 δουταστερίδη, n=23 εικονικό φάρμακο) μέσω θεραπείας 52 εβδομάδων και 
παρακολούθησης μετά τη θεραπεία για 24 εβδομάδες. Στις 52 εβδομάδες, η μέση ποσοστιαία μείωση από 
την αρχική τιμή στον συνολικό αριθμό των σπερματοζωαρίων, στον όγκο του σπέρματος και στην 
κινητικότητα των σπερματοζωαρίων ήταν 23%, 26% και 18% αντίστοιχα, στην ομάδα της δουταστερίδης, 
όταν προσαρμόσθηκαν για μεταβολές από την αρχική τιμή στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Η 
συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων και η μορφολογία των σπερματοζωαρίων δεν επηρεάστηκαν. Μετά 
από παρακολούθηση 24 εβδομάδων από τη λήξη της θεραπείας, η μέση ποσοστιαία μεταβολή του 
συνολικού αριθμού σπερματοζωαρίων στην ομάδα της δουταστερίδης παρέμεινε 23% χαμηλότερη από την 
αρχική τιμή. Παρότι οι μέσες τιμές για όλες τις παραμέτρους του σπέρματος σε όλα τα χρονικά σημεία 
παρέμειναν εντός των φυσιολογικών ορίων και δεν έφτασαν τα προκαθορισμένα κριτήρια για κλινικά 
σημαντική μεταβολή (30%), δύο άτομα της ομάδας της δουταστερίδης είχαν μειώσεις στον αριθμό των 
σπερματοζωαρίων μεγαλύτερες από 90% της αρχικής τιμής στις 52 εβδομάδες, με μερική ανάκτηση στις 
24 εβδομάδες παρακολούθησης. Η πιθανότητα μειωμένης ανδρικής γονιμότητας δεν μπορεί να 
αποκλεισθεί. Καρδιαγγειακά ανεπιθύμητα συμβάντα Σε μία 4ετή μελέτη ΚΥΠ, δουταστερίδης σε συνδυασμό 
με ταμσουλοσίνη σε 4.844 άνδρες (μελέτη CombAT) η συχνότητα του σύνθετου όρου της καρδιακής 
ανεπάρκειας στην ομάδα του συνδυασμού (14/1.610, 0,9%) ήταν υψηλότερη από ό,τι στις ομάδες 
μονοθεραπείας: δουταστερίδη, 4/1.623 (0,2%) και ταμσουλοσίνη, 10/1.611, (0,6%). Σε μία ξεχωριστή 4ετή 
μελέτη σε 8.231 άνδρες ηλικίας 50 έως 75, με προηγούμενη αρνητική βιοψία για καρκίνο του προστάτη 
και βασική τιμή PSA μεταξύ 2,5 ng/mL και 10,0 ng/mL στη περίπτωση ανδρών ηλικίας 50 έως 60 ετών, ή 
3 ng/mL και 10,0 ng/mL στην περίπτωση ανδρών ηλικίας μεγαλύτερης των 60 ετών) (μελέτη REDUCE), 
υπήρξε υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης του σύνθετου όρου καρδιακή ανεπάρκεια στα άτομα που έλαβαν 
δουταστερίδη 0,5 mg άπαξ ημερησίως (30/4.105, 0,7%) συγκριτικά με τα άτομα που έλαβαν εικονικό 
φάρμακο (16/4.126, 0,4%). Μία post-hoc ανάλυση αυτής της μελέτης έδειξε υψηλότερη συχνότητα 
εμφάνισης του σύνθετου όρου καρδιακή ανεπάρκεια στα άτομα που έλαβαν ταυτόχρονα δουταστερίδη και 
έναν ανταγωνιστή των άλφα1-αδρενεργικών υποδοχέων (12/1.152, 1,0%), συγκριτικά με τα άτομα που 
έλαβαν δουταστερίδη χωρίς ανταγωνιστή των άλφα1-αδρενεργικών υποδοχέων (18/2.953, 0,6%), εικονικό 
φάρμακο και έναν ανταγωνιστή των άλφα1-αδρενεργικών υποδοχέων (1/1.399, <0,1%), ή εικονικό 
φάρμακο χωρίς ανταγωνιστή των άλφα1 -αδρενεργικών υποδοχέων (15/2.727, 0,6%). Σε μία μετα-ανάλυση 
12 τυχαιοποιημένων, ελεγχόμενων με εικονικό ή συγκριτικό φάρμακο, κλινικών μελετών (n=18.802) στις 
οποίες αξιολογήθηκαν οι κίνδυνοι ανάπτυξης καρδιαγγειακών ανεπιθύμητων συμβάντων από τη χρήση της 
δουταστερίδης (σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου), δεν βρέθηκε σταθερή στατιστικά σημαντική αύξηση 
στον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας (RR 1,05, 95% CI 0,71, 1,57), οξέος εμφράγματος του 
μυοκαρδίου (RR 1,00, 95% CI 0,77, 1,30) ή αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (RR 1,20, 95% CI 0,88, 
1,64). Καρκίνος του προστάτη και όγκοι υψηλής κακοήθειας Σε μία 4ετή συγκριτική μελέτη εικονικού 
φαρμάκου και δουταστερίδης με 8.231 άνδρες ηλικίας 50 έως 75, με προηγούμενη αρνητική βιοψία για 
καρκίνο του προστάτη και βασική τιμή PSA μεταξύ 2,5 ng/mL και 10,0 ng/mL στην περίπτωση ανδρών 
ηλικίας 50 έως 60 ετών, ή 3 ng/mL και 10,0 ng/mL στην περίπτωση ανδρών ηλικίας μεγαλύτερης των 60 
ετών (μελέτη REDUCE), 6.706 άτομα είχαν δεδομένα από βιοψία προστάτου δια βελόνης (πρωτίστως βάσει 
πρωτοκόλλου) διαθέσιμα για ανάλυση για τον υπολογισμό των τιμών Gleason. 1.517 άτομα διαγνώσθηκαν 
με καρκίνο του προστάτη στη μελέτη. Η πλειονότητα καρκίνων του προστάτη που ανιχνεύθηκε με βιοψία 
και στις δύο θεραπευτικές ομάδες διαγνώσθηκε ως χαμηλού βαθμού κακοήθειας (Gleason 5-6, 70%). 
Υπήρξε υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης καρκίνων του προστάτη Gleason 8-10 στην ομάδα της 
δουταστερίδης (n=29, 0,9%) συγκριτικά με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου (n=19, 0,6%) (p=0,15). 
Στα έτη 1-2, ο αριθμός των ατόμων με καρκίνους Gleason 8-10 ήταν παρόμοιος στην ομάδα της 
δουταστερίδης (n=17, 0,5%) και στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου (n=18, 0,5%). Στα έτη 3-4, 
περισσότεροι καρκίνοι Gleason 8-10 διαγνώσθηκαν στην ομάδα της δουταστερίδης (n=12, 0,5%) 
συγκριτικά με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου (n=1, <0,1%) (p=0,0035). Δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
δεδομένα για τη δράση της δουταστερίδης μετά τα 4 έτη σε άνδρες με κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του 
προστάτη. Το ποσοστό ατόμων που διαγνώσθηκε με καρκίνους Gleason 8-10 ήταν σταθερό σε όλες τις 
χρονικές περιόδους της μελέτης (Έτη 1-2 και Έτη 3-4) στην ομάδα της δουταστερίδης (0,5% σε κάθε 
χρονική περίοδο), ενώ στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου, το ποσοστό ατόμων που διαγνώσθηκαν με 
καρκίνους Gleason 8-10 ήταν χαμηλότερο κατά τη διάρκεια των ετών 3-4 από ό,τι τα έτη 1-2 (<0,1% 
έναντι 0,5%, αντίστοιχα) (βλέπε παράγραφο 4.4). Δεν υπήρχε διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης των 
καρκίνων Gleason 7-10 (p=0,81). Στην επιπρόσθετη μελέτη παρακολούθησης διάρκειας 2 ετών της 
δοκιμής REDUCE δεν εντοπίστηκαν νέα περιστατικά καρκίνου του προστάτη Gleason 8-10. Σε μία 4ετή 
μελέτη ΚΥΠ (CombAT) όπου δεν υπήρχαν βιοψίες βάσει πρωτοκόλλου και όλες οι διαγνώσεις καρκίνου του 
προστάτη βασίσθηκαν σε for-cause biopsies, τα ποσοστά καρκίνου Gleason 8-10 ήταν (n=8, 0,5%) για τη 
δουταστερίδη (n=11, 0,7%) για την ταμσουλοσίνη και (n=5, 0,3%) για τη συνδυαστική θεραπεία. Τέσσερις 
διαφορετικές επιδημιολογικές, μελέτες πληθυσμού (δύο εκ των οποίων βασίστηκαν σε συνολικό πληθυσμό 
174.895, μία σε πληθυσμό 13.892 και μία σε πληθυσμό 38.058) έδειξαν ότι η χρήση αναστολέων της 
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5-άλφα-αναγωγάσης δεν σχετίζεται με την εμφάνιση καρκίνου του προστάτη υψηλού βαθμού, ούτε με τον 
καρκίνο του προστάτη ή τη συνολική θνητότητα. Δεν έχει τεκμηριωθεί αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ 
δουταστερίδης και καρκίνου του προστάτη υψηλής κακοήθειας. Επιδράσεις στη σεξουαλική λειτουργία: Οι 
επιδράσεις του συνδυασμού δουταστερίδης-ταμσουλοσίνης στη σεξουαλική λειτουργία αξιολογήθηκαν σε 
μία διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε σεξουαλικά ενεργούς άνδρες με ΚΥΠ (n=243 
συνδυασμός δουταστερίδης-ταμσουλοσίνης, n=246 εικονικό φάρμακο). Στατιστικά σημαντική (p<0,001) 
μεγαλύτερη μείωση (επιδείνωση) της βαθμολογίας του Ερωτηματολογίου Σεξουαλικής Υγείας για τους 
Άνδρες (MSHQ) παρατηρήθηκε στους 12 μήνες στην ομάδα του συνδυασμού. Η μείωση σχετίστηκε κυρίως 
με επιδείνωση στα πεδία που αφορούν την εκσπερμάτιση και τη συνολική ικανοποίηση, αντί των πεδίων 
που αφορούν τη στύση. Αυτές οι επιδράσεις δεν επηρέασαν την αντίληψη των συμμετεχόντων στη μελέτη 
για τον συνδυασμό δουταστερίδης-ταμσουλοσίνης, η οποία βαθμολογήθηκε με στατιστικά σημαντική 
μεγαλύτερη ικανοποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια των 12 μηνών σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο 
(p<0,05). Σε αυτήν τη μελέτη σεξουαλικά ανεπιθύμητα συμβάντα εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια των 12 
μηνών θεραπείας και σχεδόν τα μισά από αυτά απέδραμαν εντός 6 μηνών μετά τη θεραπεία. Η θεραπεία 
με τον συνδυασμό δουταστερίδης-ταμσουλοσίνης και η μονοθεραπεία με δουταστερίδη είναι γνωστό ότι 
προκαλούν σεξουαλικές ανεπιθύμητες ενέργειες (βλ. παράγραφο 4.8). Όπως παρατηρήθηκε σε άλλες 
κλινικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένων των CombAT και REDUCE, η επίπτωση ανεπιθύμητων συμβάντων 
που σχετίζονται με τη σεξουαλική λειτουργία μειώνεται με την πάροδο του χρόνου με τη συνέχιση της 
θεραπείας. Ταμσουλοσίνη Η ταμσουλοσίνη αυξάνει το μέγιστο ρυθμό της ροής ούρων. Ανακουφίζει την 
απόφραξη χαλαρώνοντας τους λείους μύες στον προστάτη και την ουρήθρα και δια του μέσου αυτού 
βελτιώνει τα αποφρακτικά συμπτώματα. Επίσης βελτιώνει τα ερεθιστικά συμπτώματα στα οποία παίζει 
σημαντικό ρόλο η αστάθεια της ουροδόχου κύστης. Οι δράσεις αυτές στα αποφρακτικά και ερεθιστικά 
συμπτώματα διατηρούνται κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας θεραπείας. Η ανάγκη για χειρουργική επέμβαση 
ή καθετηριασμό καθυστερείται σημαντικά. Οι ανταγωνιστές των άλφα1-αδρενεργικών υποδοχέων μπορούν 
να μειώσουν την αρτηριακή πίεση χαμηλώνοντας την περιφερειακή αντοχή. Δεν παρατηρήθηκε κλινικά 
σημαντική μείωση της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια μελετών με ταμσουλοσίνη.  
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες Έχει αποδειχθεί βιοϊσοδυναμία μεταξύ της ταυτόχρονης χορήγησης 
δουταστερίδης-ταμσουλοσίνης με αυτή των ξεχωριστών καψακίων δουταστερίδης και ταμσουλοσίνης. Η 
μελέτη βιοϊσοδυναμίας με εφάπαξ δόση διεξήχθη τόσο σε κατάσταση νηστείας όσο και μετά από λήψη 
τροφής. Παρατηρήθηκε μείωση 30% στην Cmax του συστατικού ταμσουλοσίνη της δουταστερίδης-
ταμσουλοσίνης στην κατάσταση μετά από λήψη τροφής συγκριτικά με την κατάσταση νηστείας. Η τροφή 
δεν είχε επίδραση στην AUC της ταμσουλοσίνης. Απορρόφηση Δουταστερίδη Μετά την από του στόματος 
χορήγηση μιας δόσης 0,5 mg δουταστερίδης, ο χρόνος επίτευξης μέγιστων συγκεντρώσεων στον ορό 
κυμαίνεται μεταξύ 1 και 3 ωρών. Η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα είναι περίπου το 60%. Η βιοδιαθεσιμότητα της 
δουταστερίδης δεν επηρεάζεται από την παρουσία τροφής. Ταμσουλοσίνη Η ταμσουλοσίνη απορροφάται 
από το έντερο και είναι σχεδόν τελείως βιοδιαθέσιμη. Τόσο ο ρυθμός όσο και το μέγεθος της απορρόφησης 
της ταμσουλοσίνης μειώνονται, όταν λαμβάνεται εντός 30 λεπτών από ένα γεύμα. Η ομοιομορφία στην 
απορρόφηση μπορεί να ενισχυθεί, εάν ο ασθενής λαμβάνει πάντα τον συνδυασμό δουταστερίδης-
ταμσουλοσίνης μετά από το ίδιο γεύμα. Η ταμσουλοσίνη δείχνει έκθεση στο πλάσμα ανάλογα με τη δόση. 
Μετά από μονή δόση ταμσουλοσίνης μετά από λήψη τροφής, οι συγκεντρώσεις ταμσουλοσίνης στο πλάσμα 
έχουν τη μέγιστη τιμή περίπου στις 6 ώρες και σε σταθερή κατάσταση η οποία επιτυγχάνεται κατά την 5η 
ημέρα πολλαπλής χορήγησης, η μέση Cmax σταθερής κατάστασης στους ασθενείς είναι περίπου δύο τρίτα 
υψηλότερη από αυτή που επιτυγχάνεται μετά από χορήγηση μίας δόσης. Αν και αυτό παρατηρήθηκε σε 
ηλικιωμένους ασθενείς, το ίδιο εύρημα αναμένεται επίσης και σε νεώτερους ασθενείς. Κατανομή 
Δουταστερίδη Η δουταστερίδη έχει μεγάλο όγκο κατανομής (300 έως 500 L) και συνδέεται σε μεγάλο 
βαθμό προς τις πρωτεΐνες του πλάσματος (>99,5%). Μετά από καθημερινή χορήγηση, η συγκέντρωση της 
δουταστερίδης στον ορό φθάνει στο 65% της τιμής της σταθεροποιημένης κατάστασης μετά από 1 μήνα 
και σχεδόν στο 90% μετά από 3 μήνες. Η συγκέντρωση σε σταθεροποιημένη κατάσταση (Css), περίπου 40 
ng/ml, επιτυγχάνεται μετά από 6 μήνες καθημερινής χρήσης σε δόση 0,5 mg. Η μέση κλασματική κατανομή 
από τον ορό προς το σπέρμα της δουταστερίδης είναι 11,5% . Ταμσουλοσίνη Στον άνθρωπο η ταμσουλοσίνη 
δεσμεύεται κατά 99% περίπου από τις πρωτεΐνες του πλάσματος. Ο όγκος κατανομής είναι μικρός 
(περίπου 0,21 l/kg). Βιομετασχηματισμός Δουταστερίδη Η δουταστερίδη μεταβολίζεται εκτεταμένα in vivo. 
In vitro, η δουταστερίδη μεταβολίζεται από το κυττόχρωμα P450 3A4 και 3Α5 σε τρεις μονοϋδροξυλιωμένους 
μεταβολίτες και ένα διϋδροξυλιωμένο μεταβολίτη. Μετά από χορήγηση δουταστερίδης από το στόμα σε 
ημερήσια δόση 0,5 mg έως την επίτευξη σταθεροποιημένης κατάστασης, ποσοστό 1,0% έως 15,4% (μέση 
τιμή 5,4%) της χορηγούμενης ποσότητας αποβάλλεται ως αυτούσια δουταστερίδη με τα κόπρανα. Το υπόλοιπο 
αποβάλλεται στα κόπρανα με την μορφή 4 κύριων μεταβολιτών, οι οποίοι αποτελούν το 39%, 21%, 7% και 7% 
της ποσότητας και 6 ελάσσονων μεταβολιτών (ο καθένας σε αναλογία μικρότερη του 5%). Στον άνθρωπο, μόνον 
ίχνη αναλλοίωτης δουταστερίδης (ποσοστό μικρότερο του 0,1% της δόσης) ανιχνεύονται στα ούρα. 
Ταμσουλοσίνη Στους ανθρώπους δεν υπάρχει καθόλου εναντιομερής βιοτροποποίηση από την υδροχλωρική 
ταμσουλοσίνη [R(-) ισομερές] προς το S(+) ισομερές. Η υδροχλωρική ταμσουλοσίνη μεταβολίζεται σε μεγάλη 
έκταση από τα ένζυμα του κυττοχρώματος P450 στο ήπαρ και λιγότερο από 10% της δόσης αποβάλλεται 
αμετάβλητο από τα ούρα. Ωστόσο το φαρμακοκινητικό προφίλ των μεταβολιτών στους ανθρώπους δεν έχει 
τεκμηριωθεί. Αποτελέσματα in vitro δείχνουν ότι το CYP3A4 και το CYP2D6 συμμετέχουν στο μεταβολισμό της 
ταμσουλοσίνης καθώς και κάποια μικρή συμμετοχή άλλων ισοενζύμων CYP. Η αναστολή των ενζύμων που 
μεταβολίζουν τα φάρμακα στο ήπαρ μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη έκθεση στην ταμσουλοσίνη (βλέπε 
παραγράφους 4.4 και 4.5). Οι μεταβολίτες της υδροχλωρικής ταμσουλοσίνης υπόκεινται σε εκτεταμένη σύζευξη 
με γλυκουρονίδιο ή θειικά πριν την νεφρική απέκκριση. Αποβολή Δουταστερίδη Η αποβολή της δουταστερίδης 
είναι δοσοεξαρτώμενη και η διαδικασία μπορεί να περιγραφεί με δύο παράλληλες οδούς αποβολής, από τις 
οποίες η μία εμφανίζει σημεία κορεσμού σε κλινικά σχετικές συγκεντρώσεις, ενώ η άλλη όχι. Με μικρές 
συγκεντρώσεις ορού (κάτω των 3 ng/ml), η δουταστερίδη καθαίρεται ταχύτατα και με τις δύο οδούς δηλαδή 
τόσο μέσω της εξαρτώμενης από την συγκέντρωση όσο και μέσω της μη εξαρτώμενης από την συγκέντρωση 
μεταβολικής οδού. Εφάπαξ δόσεις των 5 mg ή μικρότερες, έδειξαν σημεία γρήγορης αποβολής και βραχύ 
χρόνο ημιζωής από 3 έως 9 ημέρες. Σε θεραπευτικές συγκεντρώσεις, μετά από επανειλημμένη χορήγηση 
δόσης 0,5 mg/ημέρα, κυριαρχεί βραδύτερη γραμμική κάθαρση και η ημιπερίοδος ζωής είναι περίπου 3-5 
εβδομάδες. Ταμσουλοσίνη Η ταμσουλοσίνη και οι μεταβολίτες της αποβάλλονται κυρίως στα ούρα με 
περίπου 9% της δόσης να παραμένει στη μορφή αναλλοίωτης δραστικής ουσίας. Μετά από ενδοφλέβια ή 
από του στόματος χορήγηση μίας μορφής άμεσης αποδέσμευσης, η ημιζωή της αποβολής της 
ταμσουλοσίνης στο πλάσμα κυμαίνεται από 5 έως 7 ώρες. Λόγω της ελεγχόμενης από τον ρυθμό 
απορρόφησης φαρμακοκινητικής των καψακίων ελεγχόμενης αποδέσμευσης ταμσουλοσίνης η φαινομενική 
ημίσεια ζωή της ταμσουλοσίνης σε κατάσταση νηστείας είναι περίπου 10 ώρες και σε σταθερή κατάσταση 
είναι περίπου 13 ώρες. Ηλικιωμένοι Δουταστερίδη Η φαρμακοκινητική της δουταστερίδης μελετήθηκε σε 
36 υγιείς άνδρες, ηλικίας 24 έως 87 ετών, μετά από χορήγηση μίας απλής δόσης 5 mg. Δεν διαπιστώθηκε 
επίδραση της ηλικίας στην έκθεση της δουταστερίδης, αλλά ο χρόνος ημιζωής ήταν μικρότερος στους 
άνδρες κάτω των 50 ετών. Ο χρόνος ημιζωής δεν διέφερε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό μεταξύ της 
ομάδας των 50-69 ετών και εκείνης άνω των 70 ετών. Ταμσουλοσίνη Σύγκριση των τιμών ολικής έκθεσης 
(AUC) της υδροχλωρικής ταμσουλοσίνης και του χρόνου ημίσειας ζωής δείχνει ότι η φαρμακοκινητική 
κατανομής της υδροχλωρικής ταμσουλοσίνης μπορεί να είναι ελαφρά παρατεταμένη σε ηλικιωμένους 
άρρενες συγκριτικά με νεαρούς υγιείς άρρενες εθελοντές. Η ενδογενής κάθαρση είναι ανεξάρτητη από τη 
δέσμευση της υδροχλωρικής ταμσουλοσίνης με AAG, αλλά μειώνεται με την ηλικία, με αποτέλεσμα η ολική 
έκθεση (AUC) σε άτομα ηλικίας 55 έως 75 ετών να είναι 40% μεγαλύτερη σε σύγκριση με άτομα ηλικίας 20 
έως 32 ετών. Νεφρική δυσλειτουργία Δουταστερίδη Η επίδραση της νεφρικής δυσλειτουργίας στη 
φαρμακοκινητική της δουταστερίδης δεν έχει μελετηθεί. Ωστόσο, στον άνθρωπο σε σταθεροποιημένη 

κατάσταση με χορήγηση δόσης 0,5 mg, λιγότερο από το 0,1% της ποσότητας του φαρμάκου ανιχνεύεται 
στα ούρα, συνεπώς δεν αναμένεται να υπάρχει κλινικά σημαντική αύξηση της συγκέντρωσης της 
δουταστερίδης στο πλάσμα σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία (βλέπε παράγραφο 4.2). Ταμσουλοσίνη 
Η φαρμακοκινητική της υδροχλωρικής ταμσουλοσίνης έχει συγκριθεί επί 6 ατόμων με ήπια-μέτρια 
(30≤CLcr<70 mL/min/1,73 m2) ή μέτρια-σοβαρή (10≤CLcr<30 mL/min/1,73 m2) νεφρική ανεπάρκεια και 
6 φυσιολογικά άτομα (CLcr>90 mL/min/1,73 m2). Ενώ παρατηρήθηκε μία μεταβολή στη συνολική 
συγκέντρωση υδροχλωρικής ταμσουλοσίνης στο πλάσμα, ως αποτέλεσμα της τροποποιημένης δέσμευσης 
με την AAG, η αδέσμευτη (ενεργός) συγκέντρωση της υδροχλωρικής ταμσουλοσίνης, όπως και η ενδογενής 
κάθαρση, παρέμειναν σχετικά σταθερές. Επομένως, ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία, δεν χρειάζονται 
ρύθμιση της δοσολογίας καψακίων υδροχλωρικής ταμσουλοσίνης. Ωστόσο, ασθενείς με νεφρική νόσο 
τελικού σταδίου (CLcr<10 mL/min/1,73 m2) δεν έχουν μελετηθεί. Ηπατική δυσλειτουργία Δουταστερίδη Η 
επίδραση της ηπατικής δυσλειτουργίας στη φαρμακοκινητική της δουταστερίδης δεν έχει μελετηθεί (βλέπε 
παράγραφο 4.3). Επειδή η δουταστερίδη απομακρύνεται κυρίως μέσω του μεταβολισμού, τα επίπεδα στο 
πλάσμα της δουταστερίδης αναμένονται να είναι αυξημένα σε αυτούς τους ασθενείς και ο χρόνος ημιζωής 
παρατεταμένος (βλέπε παραγράφους 4.2 και 4.4). Ταμσουλοσίνη Η φαρμακοκινητική της υδροχλωρικής 
ταμσουλοσίνης έχει συγκριθεί επί 8 ατόμων με ήπια-μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (ταξινόμηση κατά Child-
Pugh: Βαθμοί Α και Β) και 8 φυσιολογικών ατόμων. Ενώ παρατηρήθηκε μεταβολή στη συνολική συγκέντρωση 
υδροχλωρικής ταμσουλοσίνης στο πλάσμα ως αποτέλεσμα της τροποποιημένης δέσμευσης με την AAG, η 
αδέσμευτη (ενεργός) συγκέντρωση της υδροχλωρικής ταμσουλοσίνης δεν μεταβάλλεται σημαντικά με μόνο 
μία μέτρια μεταβολή (32%) ως προς την ενδογενή κάθαρση της αδέσμευτης υδροχλωρικής ταμσουλοσίνης. 
Επομένως, ασθενείς με μέτρια ηπατική δυσλειτουργία, δεν χρειάζονται ρύθμιση στη δοσολογία της 
υδροχλωρικής ταμσουλοσίνης. Η υδροχλωρική ταμσουλοσίνη δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με σοβαρή 
ηπατική δυσλειτουργία. 5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια Μη κλινικές μελέτες δεν έχουν 
διεξαχθεί με τον συνδυασμό δουταστερίδης-ταμσουλοσίνης. Η δουταστερίδη και η υδροχλωρική 
ταμσουλοσίνη ξεχωριστά έχουν αξιολογηθεί εκτεταμένα σε δοκιμασίες τοξικότητας επί πειραματόζωων και 
τα ευρήματα ήταν σύμφωνα με τις γνωστές φαρμακολογικές δράσεις των αναστολέων της 5-άλφα-
αναγωγάσης και των ανταγωνιστών των άλφα1-αδρενεργικών υποδοχέων. Οι ακόλουθες δηλώσεις 
αντικατοπτρίζουν τη διαθέσιμη πληροφορία για τα επιμέρους συστατικά. Δουταστερίδη Οι επί του 
παρόντος μελέτες γενικής τοξικότητας, γονιδιοτοξικότητας και καρκινογένεσης δεν έδειξαν κάποιο 
ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο. Μελέτες αναπαραγωγικής τοξικότητας σε άρρενες αρουραίους έδειξαν 
μειωμένο βάρος του προστάτη και των σπερματικών σωληναρίων, μειωμένη έκκριση από επικουρικούς 
γενετικούς αδένες και μείωση των δεικτών γονιμότητας (προκληθέντα από τη φαρμακολογική δράση της 
δουταστερίδης). Η κλινική συσχέτιση αυτών των ευρημάτων είναι άγνωστη.Όπως με άλλους αναστολείς της 
5-άλφα-αναγωγάσης, έχει παρατηρηθεί ότι η δουταστερίδη προκάλεσε θηλυκοποίηση των αρρένων εμβρύων 
όταν χορηγήθηκε σε αρουραίους και λαγούς κατά τη διάρκεια της κύησης. Η δουταστερίδη έχει βρεθεί στο 
αίμα θηλυκών αρουραίων μετά τη συνεύρεση τους με άρρενες αρουραίους που είχαν λάβει δουταστερίδη. 
Όταν η δουταστερίδη χορηγήθηκε κατά τη διάρκεια της κύησης σε πρωτεύοντα θηλαστικά, δεν παρατηρήθηκε 
θηλυκοποίηση των αρρένων εμβρύων σε συγκεντρώσεις στο αίμα αρκετά παραπάνω αυτών που πιθανόν να 
εμφανισθούν μέσω του ανθρωπίνου σπέρματος. Είναι απίθανο ένα άρρεν έμβρυο να επηρεασθεί αρνητικά 
μετά από μεταφορά δουταστερίδης μέσω σπέρματος. Ταμσουλοσίνη Μελέτες γενικής τοξικότητας και 
γονιδιοτοξικότητας δεν έδειξαν κάποιο ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο εκτός από εκείνους που 
σχετίζονται με τις φαρμακολογικές ιδιότητες της ταμσουλοσίνης. Σε μελέτες καρκινογένεσης σε επίμυες και 
ποντίκια, η υδροχλωρική ταμσουλοσίνη προκάλεσε αυξημένη επίπτωση ταχείας αναπαραγωγής κυττάρων των 
μαστικών αδένων σε θήλεα άτομα. Τα ευρήματα αυτά τα οποία πιθανώς προκαλούνται από την 
υπερπρολακτιναιμία και εμφανίζονται μόνο σε επίπεδα υψηλών δόσεων, θεωρούνται ως μη κλινικώς σχετικά. 
Υψηλές δόσεις υδροχλωρικής ταμσουλοσίνης οδήγησαν σε αναστρέψιμη μείωση της γονιμότητας σε άρρενες 
αρουραίους που αποδόθηκε πιθανώς στις μεταβολές του περιεχομένου των σπερματοζωαρίων ή στη 
διαταραχή της εκσπερμάτισης. Οι επιδράσεις της ταμσουλοσίνης στον αριθμό των σπερματοζωαρίων ή της 
λειτουργίας του σπέρματος δεν έχουν αξιολογηθεί. Η χορήγηση υδροχλωρικής ταμσουλοσίνης σε έγκυες 
θηλυκές αρουραίους και λαγούς σε μεγαλύτερη από την θεραπευτική δόση δεν έδειξε κίνδυνο για το 
έμβρυο. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Κέλυφος Σκληρού Καψακίου: 
Υπρομελλόζη, Καραγενάνη (E407), Κάλιο χλωριούχο, Τιτανίου διοξείδιο (E171), Σιδήρου οξείδιο ερυθρό 
(E172), Κίτρινη χρωστική FCF (E110) Περιεχόμενα Μαλακού Καψακίου Δουταστερίδης: Περιεχόμενο του 
Καψακίου: Γλυκερόλη μονοκαπριλικού/καπρικού οξέος Τύπου Ι Βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο (E321) 
Κέλυφος Μαλακού Καψακίου: Ζελατίνη, Γλυκερόλη, Τιτανίου διοξείδιο (E171), Σιδήρου οξείδιο κίτρινο 
(E172), Τριγλυκερίδια μέσης αλύσου, Λεκιθίνη (μπορεί να περιέχει σογιέλαιο) (E322) Σφαιρίδια 
Ταμσουλοσίνης: Κυτταρίνη μικροκρυσταλλική, Μεθακρυλικό οξύ - Αιθυλεστέρας ακρυλικός συμπολυμερές 
(1:1) διασπορά (30%), Μεθακρυλικό οξύ - Αιθυλεστέρας ακρυλικός συμπολυμερές (1:1), Μαγνήσιο 
στεατικό, Νατρίου υδροξείδιο, Τριακετίνη, Τάλκηςς, Τιτανίου διοξείδιο (E171) 6.2 Ασυμβατότητες Δεν 
εφαρμόζεται. 6.3 Διάρκεια ζωής 3 χρόνια Για τις φιάλες HPDE, μετά το πρώτο άνοιγμα, μην χρησιμοποιείτε 
περισσότερο από 6 εβδομάδες για τη συσκευασία των 30 καψακίων και περισσότερο από 18 εβδομάδες για τη 
συσκευασία των 90 καψακίων. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Μη 
φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30οC. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Φιάλες από 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), που περιέχουν προαιρετικά δοχείο με πήγμα οξειδίου του 
πυριτίου, σφραγισμένες με φύλλο αλουμινίου, με πώματα ασφαλείας για παιδιά από πολυπροπυλένιο. 
Κυψέλες αλουμινίου/αλουμινίου. Φιάλες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), σφραγισμένες με 
φύλλο αλουμινίου, με πώματα ασφαλείας για παιδιά από πολυπροπυλένιο. Κυψέλες αλουμινίου/αλουμινίου. 
Διατίθεται σε συσκευασίες των 7, 30 και 90 καψακίων, είτε σε φιάλες HDPE είτε σε κυψέλες αλουμινίου/
αλουμινίου. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης 
και άλλος χειρισμός Η δουταστερίδη απορροφάται από το δέρμα, επομένως επαφή με καψάκια που 
παρουσιάζουν διαρροή πρέπει να αποφεύγεται. Εάν γίνει επαφή με καψάκια που παρουσιάζουν διαρροή, η 
περιοχή που ήρθε σε επαφή πρέπει να πλένεται αμέσως με σαπούνι και νερό (βλέπε παράγραφο 4.4). 
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά 
τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ LAVIPHARM A.E. οδός 
Αγίας Μαρίνας 190 02 Παιανία Αττικής Τηλ.: 210 6691000 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
72578/15-07-2020 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία 
πρώτης έγκρισης: 15/07/2020 Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης:  10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 15/07/2020 
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