
M
E

Σ
O

ΓE
IΩ

N
 2

1
5

, 
1

1
5

 2
5

 A
Θ

H
N

A

To  INFO UROLOGY στο  δ ιαδ ίκ τυο :  www. ia t r i k ion l ine .g rΚΩΔ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 012516 ISSN 1109-1886

1 8 o  E T O Σ  Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ  -  T P I M H N I A I A  O Y P O Λ O Γ I K H  E Π I Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

TEYXOΣ  70  -  AΠΡ ΙΛ ΙΟΣ  -  ΜΑΪΟΣ  -  ΙΟΥΝΙΟΣ  2013

Ουρολογικά Συνέδρια 15

H σημερινή θέση της γονιδιακής θεραπείας 
στον καρκίνο

Xρωμοσωμικές ανωμαλίες στον καρκίνο  
της ουροδόχου κύστης

3

8

11

Tα εκκολπώματα της  
γυναικείας ουρήθρας

INFO_UROLOGY_70.indd   1 31/7/2013   12:08:27 µµ



ΣEΛIΔA 2

OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO UROLOGY

Tο "INFO UROLOGY" έχει βασικό στόχο την ενημέρωση των ουρολόγων και των συναφών ιατρι-
κών ειδικοτήτων. H ύλη δημοσιεύεται με συντομία, σαφήνεια και ακρίβεια και καλύπτει τομείς και 
θεματολογία από όλο το φάσμα της ουρολογίας.
Tο INFO UROLOGY δέχεται για δημοσίευση: • Aνασκοπήσεις ουρολογικών ή ιατρικών θεμάτων, στις 
οποίες τονίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις (σε αυτή την ενότητα δημοσιεύονται όχι περισσότερα από 
δύο ονόματα για την επιμέλεια). • Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέματα. • Θέματα συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης στην ουρολογία. • Eπίκαιρα ουρολογικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της 
ουρολογίας. • Kλινικοπαθολογικές συζητήσεις. • Aναφορά σε συνέδρια, επιστημονικές εκδηλώσεις που 
έγιναν, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών τους και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες 
θεραπευτικές προσεγγίσεις. • Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών. 
• Eιδικά άρθρα. • Aνασκόπηση του διεθνή Iατρικού Tύπου. • Oυρολογία και Πληροφορική. • Eπιστολές 
προς τη σύνταξη. • Oυρολογία και Iστορία. • Bιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες. • Nέα ιατροφαρμακευτικά 
προϊόντα. • Eρωτήσεις αυτοελέγχου ουρολογικών γνώσεων. • Παρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στην 
ουρολογία. • Eνημέρωση για τεχνικά θέματα που αφορούν στον τεχνικό εξοπλισμό του ουρολογικού 
ιατρείου ή των ενδοσκοπικών μονάδων. • Πρακτικά ουρολογικά θέματα. • Γενικά ιατρικά θέματα με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την ουρολογία. • Προαναγγελίες επιστημονικών εκδηλώσεων. 
Eπίσης το INFO UROLOGY δέχεται για δημοσίευση χειρόγραφα που είναι σύντομες μεταφράσεις 
στα ελληνικά εργασιών που έχουν δημοσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιοδικά, με την προϋπόθεση να 
υπάρχει αναφορά στην πηγή και άδεια από το συγγραφέα.

Oδηγίες για τη σύνταξη χειρόγραφων σε H/Y προς αποστολή για το INFO UROLOGY 
•  Δύο αντίγραφα του χειρόγραφου, δακτυλογραφημένα ή εκτυπωμένα σε εκτυπωτή με διπλό διάστημα, 

σε λευκό χαρτί διαστάσεων A4 (21 x 28 cm). 
•  Xρησιμοποιήστε ξεχωριστό φύλλο για από τα εξής τμήματα (που πρέπει να αποτελούν το χειρόγραφο) 

καθένα: α) Σελίδα τίτλου [περιλαμβάνει τον τίτλο, στοιχεία των συγγραφέων (ονο ματεπώνυμο, ιδιότητα, 
διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail (αν υπάρχει)]. β) Kείμενο. γ) Bιβλιογραφία, εάν είναι απαραίτητη. δ) 
Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα). ε) Yπότιτλοι των εικόνων.

•  Eικόνες - σχέδια, φωτογραφίες, slides. Tοποθετήστε αυτοκόλλητη επιγραφή στο πίσω μέρος τους με τα 
εξής στοιχεία: Όνομα συγγραφέα, αριθμός της εικόνας, βέλος που να δείχνει το πάνω μέρος της.

• Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή:
α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανά-
λυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
kafkas@otenet.gr με την ένδειξη «Για την εφημερίδα "INFO UROLOGY"»

O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς και για την εγκυρότητα και 
τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επιφέ-
ρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται η 
έννοια του κειμένου.
Σημείωση: Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, πίνακες, φωτογραφίες, διαφάνειες ή 
δισκέτες δεν επιστρέφονται.
Παρακαλώ, αποστείλατε τα χειρόγραφα, δισκέτες και το λοιπό έντυπο υλικό προς δημοσίευση, στη 
διεύθυνση: ΠPOΣ: INFO UROLOGY Yπόψη κ. Maρία Γκελντή
IATPIKEΣ EKΔOΣEIΣ KAYKAΣ, Δ/νση: Mεσογείων 215, 115 25 Aθήνα
Tηλ.: 210 67.77.590, Fax: 210 67.56.352, E-mail: kafkas@otenet.gr

Σ Y N TA K T I K H  E Π I T P O Π H

MEΛH
ΑΛΑΜΑΝΗΣ Χ.: Επίκουρος Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Αθηνών
ANEZINHΣ Π.: Διευθυντής «Βενιζελείου» Γ.Ν. Ηρακλείου
ΑΣΒΕΣΤΗΣ Χ.: Χειρούργος Oυρολόγος
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι.: Λέκτορας Ουρολογικής Κλινικής Παν/μίου Θεσ/νίκης
ΓIANNOΠOYΛOΣ A.: Kαθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Aθηνών
ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ Γ.: Διευθυντής ΕΣΥ Γ.Ν.Α. «Αγία Όλγα»
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ι.: Επιμελητής Α΄ Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου
ΔΕΛΗΒΕΛΙΩΤΗΣ Χ.: Καθηγητής Ουρολογίας Παν/μίου Αθηνών
KΩNΣTANTINIΔHΣ K.: Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Αθηνών
MEΛEKOΣ M.: Kαθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Θεσσαλίας
ΠΑΝΟΥ Χ.: Επιμελητής Α', Ουρολογικής Κλινικής Παν/μίου Λαμίας
ΠΑNTAZOΠΟΥΛΟΣ Δ.: Αναπληρωτής Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Αθηνών
ΠΑΠΑΝΔΡΕOΥ Χ.: Χειρουργός Oυρολόγος, Επιμελητής Β' Γ.Ν. Άρτας
ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Α.: Λέκτορας Oυρολόγιας Παν/μίου Αθηνών
ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΣ Α.: Διευθυντής Ιπποκρατείου Γ.Ν.Α.
ΡΟΥΣΗΣ Λ.: Χειρουργός Oυρολόγος
ΣEPAΦETINΙΔHΣ Σ.:  Επιμελητής Α', Ουρολογική Κλινική «Ασκληπιείου Βούλας»
ΣΙΔΕΡΩΜΕΝΟΣ Π.: Διευθυντής 3ο Νοσοκομείο ΙΚΑ
ΣΚΡΕΠΕΤΗΣ Κ.: Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Nοσ. Καλαμάτας
ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Π.: Επιμελητής Β', Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν. Βέροιας
ΣΤΑΘΟΥΡΟΣ Γ.: Επιμελητής Β΄ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Σ.: Διευθυντής ΕΣΥ Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός»
TOYΛOYΠIΔHΣ ΣΤ.: Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Θράκης
ΦΛΩPATOΣ Δ.:  Xειρουργός Oυρολόγος
XPYΣOΓONIΔHΣ I.: Διευθυντής Oυρολογικής Kλινικής, Nοσοκ. «Αγ. Δημήτριος Θεσ/νίκης»

H Συντακτική Eπιτροπή επισημαίνει ότι οι στήλες της εφημερίδας είναι ανοικτές για κάθε 
συνεργασία συναδέλφου που θα αφορά σε θεραπευτικό θέμα, ανασκόπηση, βιβλιογραφική 
ενημέρωση γύρω από επίκαιρα ή κλασικά ουρολογικά θέματα

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 25, 106 74 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 72.20.875, Fax: 210 72.15.128
e-mail: info@edipt.gr, www.edipt.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, 115 25 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-67.77.590, Fax: 210-67.56.352 
e-mail: kafkas@otenet.gr
website: kafkas-publications.com

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ηλίας Καυκάς, Δερματολόγος

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Σύνθεση: Δραστική ουσία: Nitrofurantoin (Nιτροφουραντοΐνη). Έκδοχα: Lactose monohydrate, Starch maize, Polyvidone, Magnesium stearate. Φαρμακοτεχνική μορφή: Δισκία. Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία: 
Νitrofurantoin 100 mg ανά δισκίο. Περιγραφή - Συσκευασία: 30 δισκία σε blister AI/PVC (3X10) σε χάρτινο κουτί με οδηγία χρήσης. Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντισηπτικό των ουροφόρων οδών. Γενικές 
πληροφορίες: Η νιτροφουραντοΐνη είναι μια ουσία με αντιμικροβιακή δράση ευρέος φάσματος. Θεραπευτικές ενδείξεις: Χορηγείται σε ήπιες λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, κυστίτιδες, προστατίτιδες, 
μετεγχειρητικές λοιμώξεις και μετά από προστατεκτομή. Αντενδείξεις: Το φάρμακο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν είναι γνωστή η υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα. Επίσης 
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις έλλειψης γλυκοζο-6-φωσφορικής δεϋδρογενάσης και σοβαρής νεφρικής ανεπάρκειας. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Γενικά: Πριν από την 
έναρξη της αγωγής με το φάρμακο αυτό, βεβαιωθείτε ότι ο γιατρός σας έχει ενημερωθεί σε περίπτωση που:
 
 Έχετε κάποια πάθηση του ήπατος ή των νεφρών
 Πίνετε συστηματικά οινοπνευματώδη ποτά
 Έχετε άλλες ασθένειες
 Έχετε αλλεργίες

Ηλικιωμένοι: Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αντενδείξεις στους ηλικιωμένους. Κύηση: Πριν από την έναρξη της αγωγής πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας αν είστε έγκυος ή αν σκοπεύετε να μείνετε έγκυος. Γαλουχία: 
Η ασφάλεια του φαρμάκου κατά το θηλασμό δεν έχει τεκμηριωθεί. Παιδιά: Το φάρμακο δεν ενδείκνυται σε παιδιά μικρής ηλικίας. Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Δεν είναι γνωστή 
επίδραση του προϊόντος στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα: Να μη χορηγείται σε άτομα με υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα 
συστατικά του προϊόντος. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες: Σύγχρονη χορήγηση προβενεσίδης αυξάνει τις ανεπιθύμητες ενέργειες λόγω ελαττωμένης αποβολής. Το 
ναλιδιξικό οξύ ανταγωνίζεται τη δράση της.Δοσολογία: 1 δισκίο 50-100mg 4 φορές την ημέρα, σύμφωνα με τη γνώμη του γιατρού σας. Υπερδοσολογία - Αντιμετώπιση: Σε περίπτωση 
υπερδοσολογίας θα πρέπει να εφαρμόζονται γενικά υποστηρικτικά μέτρα Ανεπιθύμητες ενέργειες: Είναι δυνατό να παρατηρηθούν παρενέργειες όπως πονοκέφαλοι, ζάλη, έμετος και 
σπάνια αιματολογικές μεταβολές. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τη φύλαξη του προϊόντος: Φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μικρότερη των 25οC. Nα προστατεύεται από το 
φως. Υπεύθυνος κυκλοφορίας - Παρασκευαστής: IASIS PHARMA. Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 19173/22-3-10.

IASIS Pharma HELLAS ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ • PHARMACEUTICAL & COSMETICS INDUSTRY

Γραφ. Επιστημ. Ενημ.: Λ. Καματερού 2-4, 134 51 Καματερό Αττικής, Τηλ.: 210 61 09 080, Fax: 210 61 09 081, e-mail: iasis@iasispharma.gr, www.iasispharma.gr

30 Διχοτομούμενα

δισκία των 100mg

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1950, που 
τεκμηριώθηκε για πρώτη φορά ότι το DNA αποτελεί 
το γενετικό υλικό, οι ερευνητές αναρωτιόνταν εάν θα 
μπορούσε αυτό να τροποποιηθεί και να αποτελέσει 
ένα καινούριο είδος θεραπευτικής προσέγγισης 
διαφόρων νοσολογικών οντοτήτων. Ωστόσο, παρά 
τις προσπάθειες των ερευνητών, μόλις την τελευταία 
δεκαετία άρχισαν να διεξάγονται μελέτες με την 

εφαρμογή της γονιδιακής θεραπείας.

Ποια είναι όμως η βασική στρατηγική ιδέα της γονιδιακής θεραπείας; Είναι 
η χορήγηση ενός λειτουργικού γονιδίου στον άνθρωπο, ούτως ώστε να δο-
θεί το έναυσμα στα κύτταρα-στόχους για μια νέα πρωτεϊνική σύνθεση από 
μέρους τους, μια ικανότητα που φυσιολογικά θα όφειλε να υπάρχει, αλλά 
για κάποιο λόγο είτε δεν υφίσταται καθόλου ή είναι ελαττωματική. 

Στην πρώτη περίπτωση, η θεραπεία μας απευθύνεται στα μονογονιδιακά 
νοσήματα, ενώ στη δεύτερη, στοχεύει κυρίως τα επίκτητα, όπως καρδιο-
πάθειες ή καρκίνο. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις, η επιτυχία εξαρτάται βα-
σικά από ένα πράγμα, το πόσο καλά δηλαδή θα λειτουργήσει το προστε-
θέν γονίδιο. Ειδικότερα, τα σημαντικότερα προς επίλυση προβλήματα που 
υπάρχουν είναι, αφενός η απελευθέρωση του γονιδίου στον ακριβή προ-
ορισμό, αφετέρου η επαρκής κλινική ανταπόκρισή του. 

Οι πρώτες προσπάθειες εφαρμογής της γονιδιακής θεραπείας άρχισαν να 
πραγματοποιούνται το 1989 επάνω σε μία σπάνια ανοσολογική διαταραχή 
μεταβιβαζόμενη κατά τον υπολειπόμενο σωματικό χαρακτήρα, τη σοβαρή 
συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια (SCID). Στην SCID απουσιάζει ένα ένζυμο, 
η απαμινάση της αδενοσίνης (ADA), και η απουσία του είναι ιδιαιτέρως βλα-
πτική για το ανοσοποιητικό σύστημα του πάσχοντος, δοθέντος ότι προκαλεί 
πρόωρο θάνατο των Τ- λεμφοκυττάρων. Οι ερευνητές μετέφεραν το φυσι-
ολογικό - για την ADA - γονίδιο, αρχικά στα λεμφοκύτταρα των γεννημέ-
νων με τη διαταραχή παιδιών και ακολούθως, σε κύτταρα μυελού των ο-
στών. Η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε ex vivo. Ελήφθησαν κύτταρα 
του ασθενούς, τα εξέθεσαν σε ένα ρετροϊό που μετέφερε το φυσιολογικό 
γονίδιο και τα επαναχορήγησαν στον πάσχοντα. Τα αρχικά αποτελέσματα 
ήταν ικανοποιητικά και ανέδειξαν ότι η μέθοδος ήταν ασφαλής για τους α-
σθενείς, ενώ όσον αφορά τα κλινικά οφέλη της σε μακροχρόνια βάση, αυ-
τά δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί. Ωστόσο, οι εν δυνάμει ιδιότητες της γο-
νιδιακής θεραπείας είχαν πια μπει στην κλινική πράξη. 

Στη συνέχεια, ακολούθησαν και άλλες προσπάθειες με την εφαρμογή της 
γονιδιακής θεραπείας σε διάφορα νοσήματα, όπως στην οικογενή υπερχο-
ληστερολαιμία, στην κυστική ίνωση και στη δρεπανοκυτταρική αναιμία[1,2].

Στις προαναφερθείσες νόσους γίνεται προσπάθεια υποκατάστασης κά-
ποιου ελαττωματικού γονιδίου και αποκατάσταση επομένως στο φυσιολο-
γικό μιας λειτουργίας. Η γονιδιακή θεραπεία στον καρκίνο έχει ως στόχο 

H σημερινή θέση 
της γονιδιακής 

θεραπείας 
στον καρκίνο

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΡΕΠΕΤΗΣ
Χειρουργός Ουρολόγος, FEBU, Καλαμάτα
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