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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 περισ-
σότερα από δύο ονόματα για την επιμέλεια). • Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέματα. • Θέ-
ματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην ουρολογία. • Eπίκαιρα ουρολογικά θέματα ή θέματα σχετιζόμε-
να με την ειδικότητα της ουρολογίας. • Kλινικοπαθολογικές συζητήσεις. • Aναφορά σε συνέδρια, επι-
στημονικές εκδηλώσεις που έγιναν, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών τους και με ιδι-
αίτερη έμφαση στις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις. • Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότη-
τα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών. • Eιδικά άρθρα. • Aνασκόπηση του διεθνή Iατρικού Tύπου. • Oυ-
ρολογία και Πληροφορική. • Eπιστολές προς τη σύνταξη. • Oυρολογία και Iστορία. • Bιβλιοπαρουσιά-
σεις, βιβλιοκρισίες. • Nέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα. • Eρωτήσεις αυτοελέγχου ουρολογικών γνώ-
σεων. • Παρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στην ουρολογία. • Eνημέρωση για τεχνικά θέματα που 
αφορούν στον τεχνικό εξοπλισμό του ουρολογικού ιατρείου ή των ενδοσκοπικών μονάδων. • Πρακτι-
κά ουρολογικά θέματα. • Γενικά ιατρικά θέματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ουρολογία. • Προαναγ-
γελίες 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 διάστη-

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

χειρόγραφο): 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 ανάλυση 
(300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
info@doctorsmedia.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 επι-
φέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνε-
ται η έννοια του κειμένου.
Σημείωση: Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, πίνακες, φωτογραφίες, διαφάνειες ή 
δισκέτες δεν επιστρέφονται.
Παρακαλώ, αποστείλατε τα χειρόγραφα και το λοιπό υλικό προς δημοσίευση, στη διεύθυνση: 
INFO UROLOGY, Yπόψη Γραμματείας
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Καρκίνο 
του προστάτη

Ο φαρμακευτικός ευνουχισμός μειώνει τον κίνδυνο 
για άνοια σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη 

(13368 ασθενείς, Taiwan National Health Insurance 
Research Database)

HONG J. et al
Ένα βασικό ερώτημα που τίθεται για τη χρήση του ανδρογονικού αποκλει-

σμού σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη είναι αν και κατά πόσο επηρε-
άζει την πνευματική κατάσταση του ασθενούς. Τα αποτελέσματα μέχρι στιγ-
μής είναι διφορούμενα. Η παρούσα μελέτη διενεργήθηκε σε μεγάλο δείγ-
μα ασθενών (13.368) οι οποίοι και διαχωρίστηκαν σε 2 ομάδες, ανάλογα με 
το αν έλαβαν ή όχι LHRH αγωνιστή. Σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση των 
συγγραφέων, η μακροχρόνια χορήγηση της παραπάνω θεραπείας (<180 η-
μέρες) σχετίστηκε με μικρότερο ρίσκο ανάπτυξης άνοιας σε σχέση με την μη 
χορήγησή της. Το παραπάνω συμπέρασμα είναι ακόμα πιο εμφανές για ασθε-
νείς >75 ετών (p <0.05) και για ασθενείς ηλικίας 65-69 (p <0.05). Ωστόσο, α-
ντίστοιχα αποτελέσματα εμφάνισε και ο χειρουργικός ευνουχισμός. Με βάση 
τα παραπάνω, οι συγγραφείς καταλήγουν ότι ο φαρμακευτικός ευνουχισμός 
σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο για άνοια και ότι η μεγαλύτερη διάρκεια της 
θεραπείας και η ηλικία >75 κάνουν το παραπάνω συμπέρασμα πιο εμφανές.   

Ασφάλεια και οφέλη της σωματικής άσκησης για 
τους άνδρες με καρκίνο του προστάτη υπό θεραπεία 

ανδρογονικού αποκλεισμού στην καθ’ ημέρα κλινική 
πράξη  

OSTERGREN P.B. et al
Η άσκηση έχει αποδειχθεί ως ένας από τους βασικότερους τρόπους μείω-

σης των κυριότερων επιπλοκών του ανδρογονικού αποκλεισμού. Ωστόσο, 
η κατάσταση των ασθενών σε συνδυασμό με την ηλικία τους, αλλά και τη 
φαρμακευτική αγωγή, εγείρουν το ερώτημα αν η συγκεκριμένη πρακτι-
κή είναι ασφαλής. Η παρούσα μελέτη παρακολούθησε 137 ασθενείς υπό 
φαρμακευτικό ανδρογονικό αποκλεισμό, οι οποίοι και ακολούθησαν πρό-
γραμμα άσκησης 12 εβδομάδων (συνδυασμός αερόβιας άσκησης και ά-
σκησης αντοχής). Το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης προσεγγίστηκε 
με το 30s Chair Stand Τεστ και το Graded Cycling Test σε συνδυασμό με 
το Talk Test (GCT-TT). Τόσο η επανάληψη των ασκήσεων όσο και η δύνα-
μη κατά τη διενέργειά τους αυξήθηκε στατιστικά σημαντικά στο διάστημα 
των 3 μηνών follow up (p <0.001). To 84% των ασθενών συνέχισαν τις α-
σκήσεις και μετά τη λήξη της παρακολούθησης. Μόνο 3 ασθενείς παρου-
σίασαν σοβαρές επιπλοκές (1 οπτική εμβολή, 2 λιποθυμικό επεισόδιο). Οι 
συγγραφείς καταλήγουν ότι η προτροπή για ένταξη σε πρόγραμμα τρίμη-
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νης άσκησης σε ασθενείς που λαμβάνουν φαρμακευτικό ευνουχισμό είναι 
ασφαλής και πρέπει να ενταχθεί στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη. 

Ανακαλύπτοντας διαγνωστικές διαταραχές στους 
ασθενείς με καρκίνο του προστάτη υπό θεραπεία 

ανδρογονικού αποκλεισμού με τη χρήση της εικονικής 
πραγματικότητας 

GREEN J. et al
Οι περισσότερες μελέτες στη βιβλιογραφία που ασχολούνται με την επίδρα-

ση του φαρμακευτικού ευνουχισμού στην πνευματική κατάσταση του ασθενούς 
εστιάζουν στην ανάπτυξη ή όχι άνοιας. Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τις 
καθημερινές αλλαγές στην προσωπικότητα του ασθενούς όπως αναγνωρίζο-
νται από τους οικείους του. 20 ασθενείς παρακολουθήθηκαν με τη βοήθεια 
του test Jansari Executive Function (JEF), το οποίο και ελέγχει 8 παραμέτρους 
πνευματικής λειτουργίας (σε επίπεδο εικονικής πραγματικότητας). Κατά τη διε-

νέργεια αυτού του τεστ, οι ασθενείς καλούνται να πραγματοποιήσουν 2 ασκή-
σεις για κάθε μια από αυτές τις παραμέτρους και καταγράφεται το ποσοστό ε-
πιτυχίας τους για κάθε μία από αυτές. Στα αποτελέσματα της παρούσας μελέ-
της αναφαίνεται ότι το group των ασθενών που λάμβανε φαρμακευτικό ευ-
νουχισμό παρουσίασε μειωμένη συνολικά πνευματική λειτουργία (p=0.002), 
αλλά και αντίστοιχα μειωμένες επιδόσεις στις περισσότερες από τις παραπά-
νω οκτώ παραμέτρους (παραγωγική σκέψη, μνήμη σχετιζόμενη με την πράξη, 
προοπτική μνήμη γεγονότων, επιλεκτική σκέψη και προοπτική μνήμη σχετιζό-
μενη με τον χρόνο) συγκρινόμενα με το group των ασθενών που δεν λάμβα-
ναν τέτοια αγωγή. Τα δύο group δεν διέφεραν σε ηλικία, αλλά ούτε και σε IQ.   

Ημι-οικολογική Σουηδική μελέτη των GnRH 
αγωνιστών, ορχεκτομής και του κινδύνου 

καρδιαγγειακών νοσημάτων 
STATTIN P. et al

Μια από τις περισσότερο επικίνδυνες παρενέργειες του φαρμακευτικού ευ-
νουχισμού, αλλά και ταυτόχρονα από τις περισσότερο μελετημένες και διφο-
ρούμενες είναι οι καρδιαγγειακές. Οι αρχικές μελέτες έδειχναν ότι οι LHRH α-
γωνιστές αυξάνουν τα ποσοστά εμφράγματος του μυοκαρδίου και εγκεφαλι-
κού επεισοδίου, ωστόσο νεώτερες μεγαλύτερες και καλύτερα οργανωμένες, 
απέτυχαν να αποδείξουν τέτοιο συσχετισμό. Οι συγγραφείς αυτής της μελέ-
της, εισήγαγαν 9856 ασθενείς υπό θεραπεία με LHRH αγωνιστή ή ορχεκτο-
μή και προσέγγισαν τα ποσοστά καρδιαγγειακών βραχυχρόνιων και μακρο-
χρόνιων καρδιαγγειακών συμβαμάτων μεταξύ των δύο ομάδων. Τα αποτε-
λέσματα αυτής της ανάλυσης δείχνουν μια ελάττωση του ποσοστού καρδι-
αγγειακών συμβαμάτων στους ασθενείς που έλαβαν LHRH ανάλογο, η ο-
ποία όμως εξαφανίστηκε σε βάθος χρόνου. Αντίστοιχα το ρίσκο τέτοιων συμ-
βαμάτων ήταν μικρότερο για το group που έλαβε LHRH, ωστόσο και εδώ 
τα αποτελέσματα δεν ήταν στατιστικά σημαντικά για χρόνο θεραπείας πάνω 
από 1 χρόνο. Η πιθανότητα ανάπτυξης καρδιαγγειακών συμβαμάτων στην 
10ετία στους ασθενείς υπό LHRH ανευρέθη 0.58 (95% CI 0,57-0.59), ενώ 
το αντίστοιχο ποσοστό για τους ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ορχεκτομή 
ήταν 0.55 (95% CI 0.54-0.57). Συμπερασματικά, στην παρούσα μελέτη δεν 
ανευρέθη συσχέτιση μεταξύ καρδιαγγειακών συμβαμάτων και χορήγησης 
LHRH αγωνιστή σε σύγκριση με τη διενέργεια ορχεκτομής. IU

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ LIBEPROSTA
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: LIBEPROSTA 80 mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 80 mg λιπιδο-
στερολικού εκχυλίσματος Serenoa repens*. * Εκχύλισμα ελαίου προερχόμενο από τους καρπούς της Serenoa 
repens (Bartram) Small. Αναλογία φαρμάκου εκχυλίσματος 7-11:1. Διαλύτης εκχύλισης: εξάνιο. Έκδοχο με 
γνωστή δράση: Άμυλο σίτου. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ: Επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίo: Tα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία είναι στρογγυλά με 
φωτεινό πράσινο χρώμα. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Το LIBEPROSTA ενδεί-
κνυται για τη συμπτωματική θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη. 4.2 Δοσολογία και τρόπος 
χορήγησης: Δοσολογία: Ενήλικας: 4 δισκία την ημέρα: δύο φορές την ημέρα από δύο δισκία, την ώρα των γευ-
μάτων, για 4-8 εβδομάδες. Τρόπος χορήγησης: Να λαμβάνεται με ένα ποτήρι νερό. Παιδιατρικός πληθυσμός: 
Το φάρμακο αυτό δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιά. 4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστι-
κή ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. Ασθενείς με αλλεργία στο σιτά-
ρι (εκτός από κοιλιοκάκη) δεν πρέπει να παίρνουν αυτό το φάρμακο. 4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδι-
αίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση: Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, στα πλαίσια της τακτικής παρακολού-
θησης της καλοήθους υπερτροφίας του προστάτη, ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική επίβλε-
ψη. Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να προκαλέσει ναυτία εάν ληφθεί με άδειο στομάχι. Αυτό το φαρ-
μακευτικό προϊόν είναι κατάλληλο για άτομα με κοιλιοκάκη. Το άμυλο σίτου μπορεί να περιέχει γλουτένη αλ-
λά μόνο σε ιχνοποσότητες και επομένως θεωρείται ασφαλές για άτομα με κοιλιοκάκη. Εάν τα συμπτώματα ε-
πιδεινωθούν ή αν εμφανιστούν συμπτώματα όπως πυρετός, σπασμοί ή αίμα στα ούρα, επώδυνη ούρηση, ή 
κατακράτηση ούρων κατά τη διάρκεια της χρήσης του φαρμακευτικού προϊόντος, θα πρέπει να συμβουλευ-
θείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή άλλες μορφές αλληλεπί-
δρασης: Πειραματικές μελέτες με το LIBEPROSTA δεν έδειξαν καμία αρνητική παρέμβαση με τις θεραπευτι-
κές ομάδες που συνήθως σχετίζονται με την κατάσταση αυτή (αντιβιοτικά για ουρολοιμώξεις, αντισηπτικά και 
αντιφλεγμονώδη φάρμακα). Τα αποτελέσματα ειδικών in vitro μελετών έδειξαν απουσία ανασταλτικού και ε-
παγωγικού δυναμικού του λιπιδοστερολικού εκχυλίσματος Serenoa repens. Δεν αναμένονται φαρμακοκι-
νητικές αλληλεπιδράσεις με συγχορηγούμενες θεραπείες. 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία: Κύηση και 
Γαλουχία: Δεν εφαρμόζεται, καθώς αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν ενδείκνυται σε γυναίκες. Γονιμότητα: Δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα γονιμότητας. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχα-
νών: Το LIBEPROSTA δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μη-
χανημάτων. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τις ανεπιθύμητες ενέργειες που πα-
ρατηρήθηκαν σε επτά κλινικές μελέτες με συνολικά 3.593 ασθενείς: 2.127 λάμβαναν LIBEPROSTA, για τους ο-
ποίους δεν «αποκλείστηκε» η σχέση αιτιότητας. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες, ταξινομημένες ανά όργανα ή συ-
στήματα (σύμφωνα με το MedDRA), αναφέρονται παρακάτω ως πολύ συχνές (³ 1/10), συχνές (³ 1/100 έως 
< 1/10), όχι συχνές (³ 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (³ 1/10.000 έως < 1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000) 
και άγνωστης συχνότητας (δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Καμία ανεπιθύμητη ε-
νέργεια δεν ήταν «πολύ σπάνια», «σπάνια» ή  «πολύ συχνή» ως προς τη συχνότητα και επομένως οι στήλες 
αυτές δεν εμφανίζονται στον πίνακα. Κατά τη διάρκεια κλινικών δοκιμών, καταγράφηκαν μόνο μέτριες αυ-
ξήσεις στις τρανσαμινάσες και η αύξηση στις δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας ήταν χωρίς κλινική σημασία.

Συχνές (> 1/100 έως < 1/10) Όχι συχνές (>1/1000 έως < 1/100)

Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Κεφαλαλγία

Διαταραχές του γαστρεντερικού
Κοιλιακό άλγος Ναυτία 

Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων
Αυξημένη γ-γλουταμυλτρανσφεράση
Αυξημένες τρανσαμινάσες 

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Εξάνθημα

Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού
Γυναικομαστία 

Επιπλέον, αναφέρθηκε οίδημα στην εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην αγορά με άγνωστη συχνότητα (δεν 
μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Παρατηρήθηκε γυναικομαστία αλλά ήταν αναστρέψιμη 
μετά τη διακοπή της θεραπείας. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανο-
λογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊό-
ντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού 
προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδή-
ποτε 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 
Ιστότοπος: http://www.eof.gr   4.9 Υπερδοσολογία: Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, ο ασθενής ενδέχεται να εμ-
φανίσει παροδικές γαστρεντερικές διαταραχές. Μελέτες σε πειραματόζωα δεν έδειξαν ιδιαίτερη τοξικότητα αυ-
τού του φαρμάκου. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 6.1 Κατάλογος με έκδοχα. ΕΚΔΟΧΑ: Magnesium carbonate, 
silica colloidal anhydrous, kaolin, wheat starch, methylated casein, povidone, magnesium stearate. ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ: Hypromellose, hydroxypropylcellulose, macrogol 400, quinoline yellow lacquer E104, indigotin 
lacquer E132, titanium dioxide E171. 6.2 Ασυμβατότητες: Δεν αναφέρονται. 6.3 Διάρκεια ζωής: 36 μήνες για 
το έτοιμο προϊόν. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος. Φυλάσσετε σε θερμοκρασία 
μικρότερη των 30°C. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη. Κουτί που περιέχει 60 επικαλλυμένα δισκία σε 5 
blisters των 12 δισκίων. 6.6 Οδηγίες χρήσης/χειρισμού. Δεν αναφέρονται. 6.7 Κάτοχος της άδειας κυκλοφο-
ρίας. Δικαιούχος σήματος. PIERRE FABRE MEDICAMENT, FRANCE. Υπεύθυνος αδείας κυκλοφορίας. PIERRE 
FABRE FARMAKA A.E. Λεωφ. Μεσογείων 350. 153 41 Αγ. Παρασκευή – Αττική, Τηλ.: 210 7234582, 7. ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. 8554/6-2-2007. 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: 1-7-1986. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 6-2-2007. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 07/2017. Χορηγείται 
με ιατρική συνταγή. Λιανική τιμή: LIBEPROSTA C.TAB 80MG/TAB ΒΤx60: 7,75 €
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Ανεπιθύμητες ενέργειες 
ανδρογονικού αποκλεισμού 

Τ ι  γ ν ω ρ ι ζ ο υ μ ε  Τ ε λ ι κ ά ;
Επιστημονική Επιμέλεια: ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

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

ΜΕΘΟΔΟΙ
Διενεργήσαμε μια ενδελεχή ανασκόπηση της δι-

αθέσιμης βιβλιογραφίας για άρθρα που αναφέρο-
νται στις ανεπιθύμητες αντιδράσεις του ΑΑ. Η έρευ-
να περιορίστηκε σε άρθρα που διέθεταν τουλάχι-
στον ένα απόσπασμα γραμμένο στα Αγγλικά, στο 
PubMed και στο χρονικό διάστημα 1980-2017. 
Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήσαμε ήταν αν-
δρογονικός αποκλεισμός, ορμονικός αποκλει-
σμός, ευνουχισμός, καρκίνος του προστάτη, ανε-
πιθύμητες ενέργειες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οστική Υγεία

Ο ΑΑ επηρεάζει άμεση την οστική υγεία των α-
σθενών που υποβάλλονται σε αυτόν με μελέτες 
να αναφέρουν ένα 5-10% μείωση της οστικής πυ-
κνότητας μετά το πρώτο έτος έναρξης της θεραπεί-
ας.7-10 Το αποτέλεσμα αυτής της μείωσης σκιαγρα-
φείται απόλυτα σε μια μεγάλη μελέτη που συμπε-
ριελήφθησαν άνω των 50.000 ανδρών υπό ΑΑ και 
αναφέρει ποσοστό οστικού κατάγματος 19.4% σε 
ασθενείς που έλαβαν ΑΑ σε σύγκριση με αυτούς 
που δεν έλαβαν.11 Σε μια προσπάθεια να μειωθούν 
τα παραπάνω ποσοστά μελετήθηκαν διαφορετικοί 
φαρμακευτικοί παράγοντες με πρώτους το ασβέ-
στιο και τη βιταμίνη D. Παρά το γεγονός ότι δεν υ-
πάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες που να αποδει-
κνύουν την επίδραση των παραπάνω συμπληρω-
μάτων στη μείωση του Δείκτη Οστικής Πυκνότητας 
(ΔΟΠ), μια λογική προσέγγιση θα ήταν να ακο-
λουθηθεί η σύσταση του National Osteoporosis 
Foundation (για τους άνδρες >50 ετών) για ημερή-
σια πρόσληψη 1200mg ασβεστίου και 800-1000 
IU/dl βιταμίνης D.12 Τα πιο, όμως, ευρέως χρησι-
μοποιούμενα και μελετημένα μέχρι στιγμής φαρ-
μακευτικά σκευάσματα στην κατηγορία αυτή είναι 
τα διφωσφονικά. Μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέ-
τες απέδειξαν την αξία τόσο του ζολεδρονικού ο-
ξέως13 όσο και των λιγότερο χρησιμοποιούμενων 
rizedronate14 και alendronate15,16 στην μείωση της 
απώλειας της οστικής μάζας. Τα πιο ισχυρά, ωστό-
σο, στοιχεία προέρχονται από μια πρόσφατη με-
τα-ανάλυση που περιέλαβε πάνω από 2000 ασθε-
νείς υπό ΑΑ. Η μελέτη αυτή ανέδειξε την σημαντική 
επίδραση των διφωσφονικών στην πρόληψη των 

οστικών καταγμάτων (risk ratio:0.80; p=0.005) και 
της οστεοπόρωσης (risk ratio:0,39; p=<0.001).17 

Με τη βελτίωση της κατανόησης της φυσιολογί-
ας των οστικών καταγμάτων σε ασθενείς υπό ΑΑ 
αναπτύχθηκαν και νέα σκευάσματα για την κατα-
πολέμηση της ανεπιθύμητης αυτής ενέργειας. Ένα 
από αυτά τα νεώτερης γενιάς σκευάσματα είναι και 
το denosumab, το οποίο ως μονοκλωνικό αντίσω-
μα δρα ενάντια στον υποδοχέα ο οποίος μπλοκά-
ρει την ωρίμανση των προ-οστεοκλαστών σε οστε-
οκλάστες. Τα αποτελέσματα των ερευνών είναι ε-
ξαιρετικά ενθαρρυντικά με αύξηση του ΔΟΠ στους 
24 μήνες (5.6% p <0.001) και μείωσης της εμφά-
νισης νέων καταγμάτων σπονδυλικής στήλης στα 
3 χρόνια (1.5% vs 3.5% p=0.006)18, καθιστώντας 
το denosumab βασικό στοιχείο στη φαρμακευτι-
κή αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης αυτής ενέργειας 
του ΑΑ σε πάνω από 30 χώρες. Τέλος, η μελέτη 
παραγόντων όπως των raloxifene και toremifene 
(εκλεκτικοί ρυθμιστές οιστρογονικών υποδοχέων), 
αλλά και της μπικαλουταμίδης ως μονοθεραπεία, 
παρότι ανέδειξε θετικά αποτελέσματα στον τομέα 
της οστικής υγείας, η χρήση τους συνοδεύτηκε από 
ισχυρές παρενέργειες (θρομβοεμβολικά επεισόδια 
για τους πρώτους, μειωμένος ογκολογικός έλεγ-
χος της νόσου ο δεύτερος)19,20 και κατ’ επέκταση 
η χρήση τους δεν συστήνεται.   

Μεταβολικές διαταραχές
Το μεταβολικό σύνδρομο ορίζεται ως η ύπαρξη 

τριών από τα ακόλουθα 5 κριτήρια: 1) Τριγλυκερίδια 
≥150mg/dl 2) HDL <40 mg/dl 3) Γλυκόζη αίμα-
τος >110 mg/dl 4) Περιφέρεια μέσης ≥40 ίντσες 
5) Αρτηριακή πίεση ≥130/85.21 Σύμφωνα με μελέ-
τες της βιβλιογραφίας, ο ΑΑ φαίνεται να επηρεάζει 
σχεδόν όλους από τους παραπάνω παράγοντες. 
Στοιχεία από τις μελέτες αυτές δείχνουν αύξηση 
των τριγλυκεριδίων (κατά 26.5% p=0.01) και του 
ποσοστού σωματικού λίπους (9,4%)22, της γλυκό-
ζης αίματος (131 vs 103 p <0.01)23 αλλά και μείω-
σης της ελαστικότητας των αγγείων (που μπορεί να 
οδηγήσει σε υπέρταση)24. Επιπροσθέτως, πολλές 
μελέτες συνδέουν τον ΑΑ με την εμφάνιση σακ-
χαρώδους διαβήτη (ΣΔ). Η μεγαλύτερη από αυ-
τές μελέτησε 73.196 άνδρες >65 ετών και κατέ-
ληξε ότι το 44% από αυτούς που λάμβανε θερα-

πεία ΑΑ παρουσίασε αυξημένο κίνδυνο ανάπτυ-
ξης ΣΔ.25 Αντίστοιχα αποτελέσματα και από μια ε-
ξίσου μεγάλη μελέτη (37.443 βετεράνοι) η οποία 
και επιβεβαίωσε το αυξημένο ρίσκο ανάπτυξης ΣΔ 
ασθενών υπό ΑΑ (28%).26,27

Η αντιστροφή των παραπάνω επιδράσεων απο-
τέλεσε στόχο πολλών ερευνητών χωρίς όμως θεα-
ματικά αποτελέσματα. Η μοναδική ίσως επαρκώς 
μελετημένη στρατηγική είναι αυτή της άσκησης (α-
ερόβια ή αντίστασης) η οποία και φαίνεται να βελ-
τιώνει σημαντικά το σωματικό λίπος (p=0.05), το 
ΔΜΣ (p <0.001) και τη συστολική αρτηριακή πίε-
ση (p=0.01) όταν συνδυαστεί με την χορήγηση μετ-
φορμίνης.28 Οι λοιπές στρατηγικές αντιμετώπισης 
περιλαμβάνουν προληπτικό έλεγχο για προδιαβήτη 
σε ασθενής υψηλού κινδύνου29, αλλά και έλεγχο 
των λιπιδίων με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες 
του Αμερικανικού Κολλεγίου της Καρδιολογίας30.  

Επιδράσεις στο καρδιαγγειακό
Αποτελεί το πεδίο για ένα από τα σημαντικότε-

ρα debate μεταξύ μελετητών στην παγκόσμια βι-
βλιογραφία. Το παραπάνω debate ξεκίνησε από 
τη δημοσίευση των Keating και συν. η οποία και 
είναι η πρώτη που ανέφερε 16% αύξηση του ρί-
σκου για στεφανιαία νόσο, 16% αύξηση του ρί-
σκου για ξαφνικό θάνατο και 11% αυξημένο ρί-
σκο για έμφραγμα του μυοκαρδίου σε ασθενείς 
που λάμβαναν θεραπεία με ΑΑ.31 Ακολούθησαν 
αρκετές αναδρομικές μελέτες32-35 υποστηρίζοντας 
το παραπάνω συμπέρασμα και παρά τα αντίθετα 
αποτελέσματα άλλων μεγάλων μελετών (με πάνω 
από 20.000 ασθενείς)36, ώθησαν τον FDA να εκ-
δώσει δελτίο φαρμακευτικής προειδοποίησης για 
τους LHRH αγωνιστές αναφέροντας ότι προκαλούν 
αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ΣΔ και καρδιαγγεια-
κών συμβαμάτων37. Ωστόσο, τα αποτελέσματα ση-
μαντικών μετα-αναλύσεων αλλά και μεγάλων τυ-
χαιοποιημένων προοπτικών μελετών συμφωνούν 
ότι παρά την αύξηση του ρίσκου για καρδιαγγεια-
κά συμβάματα, ο κίνδυνος αυτά να καταλήξουν σε 
θάνατο δεν αυξάνει σε ασθενείς που λαμβάνουν 
ΑΑ.38-42 Η πιο πρόσφατη μετα-ανάλυση 4141 α-
σθενών και 8 τυχαιοποιημένων μελετών αναφέρει 
ότι κίνδυνο για θάνατο από καρδιαγγειακά συμβά-
ματα σε ασθενείς που λαμβάνουν ΑΑ (11%) δεν 
διαφέρει από τον αντίστοιχο σε ασθενείς που δεν 
λαμβάνουν αυτή τη θεραπεία (11.2% p=0.41).43 

Επί του παρόντος, ασφαλής σύσταση για απο-
φυγή των τόσο σημαντικών παρενεργειών του ΑΑ 
από το καρδιαγγειακό δεν μπορεί να δοθεί. Εκτός 
από την χορήγηση της αγωγής με αυστηρά κριτή-
ρια και ίσως την προτίμηση της ορχεκτομής σε α-
σθενείς υψηλού ρίσκου που όμως δεν μπορεί να 
αποτελέσει καθημερινή πρακτική, η μόνη ίσως βι-
ώσιμη εναλλακτική είναι η χορήγηση LHRH αντα-

Ο ανδρογονικός αποκλεισμός(ΑΑ) αποτελεί ένα εξαιρετικό βοήθημα στην αντιμετώπιση 
τόσο του ενδιαμέσου και υψηλού κινδύνου καρκίνου του προστάτη σε συνδυασμό με την 
ακτινοθεραπεία1,2 όσο και του τοπικά προχωρημένου3,4 και της νόσου με θετικούς λεμφαδένες6. 
Ωστόσο, παρά τα θετικά της, η θεραπεία αυτή σχετίζεται με σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες, 
καθώς και μείωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.  Στην παρούσα μελέτη ανασκοπούμε 
τη διαθέσιμη βιβλιογραφία για μελέτες που αναφέρονται στις ανεπιθύμητες ενέργειες του ΑΑ 
αναζητώντας ταυτόχρονα τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής τους .
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γωνιστή αντί αγωνιστή, μιας και υπάρχουν μελέ-
τες που δείχνουν μια τάση ασφαλέστερου προφίλ 
(όσο αν αφορά το καρδιαγγειακό) για το degarelix 
σε σύγκριση με τους αγωνιστές, ωστόσο η ποιότη-
τα των μελετών αυτών είναι μικρή και πριν από ο-
ποιαδήποτε σύσταση απαιτούνται καλύτερης ποι-
ότητας δεδομένα.44-46 

Επιδράσεις στην σεξουαλική υγεία
Η επίδραση στην σεξουαλική υγεία των ασθε-

νών, όπως είναι γνωστό, αποτελεί τη συχνότερα α-
παντώμενη ανεπιθύμητη ενέργεια του ΑΑ μιας και 
παρουσιάζεται σε >90% των ασθενών. Η παραπά-
νω οφείλεται τόσο στην μείωση της libido (λόγω 
μείωσης της τεστοστερόνης), όσο και στην στυτική 
δυσλειτουργία η οποία και είναι απότοκος της φλε-
βικής διαφυγής, της μειωμένης αρτηριακής παρο-
χής και της επίδρασης στον σχηματισμό του μονο-
ξειδίου του αζώτου.47,48 Ανεξάρτητα από τον μη-
χανισμό, αποτελεί και τη δυσκολότερη να αντιμε-
τωπισθεί παρενέργεια. Η πιο ευρέως διαδεδομέ-
νη θεραπευτική δυνατότητα είναι ο διακοπτόμενος 
ανδρογονικός αποκλεισμός. Η πρακτική αυτή πα-
ρότι φαίνεται να βοηθά στην βελτίωση της σεξου-
αλικής υγείας των ασθενών49, δεν συνιστάται σε 
ασθενείς με μεταστατική νόσο λόγω των χειρότε-
ρων ογκολογικών αποτελεσμάτων που παρουσι-
άζει50. Για αντίστοιχους λόγους δεν μπορεί να συ-
στηθεί για την αντιμετώπιση αυτής της παρενέργει-
ας ούτε η μονοθεραπεία με αντιανδρογόνο, ούτε 
και η μικρότερη διάρκεια ΑΑ (λιγότερο από 36 μή-
νες).51,52 Ελπιδοφόρα αποτελέσματα της επίδρασης 
της άσκησης στη βελτίωση της σεξουαλικής υγεί-
ας αυτών των ασθενών έχουν δημοσιευτεί (άσκη-
ση 17,2% vs control 0%, p=0.024), αλλά οπωσ-
δήποτε καλύτερα οργανωμένες μελέτες απαιτού-
νται ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.53

Εξάψεις
Παρά το γεγονός ότι η στυτική δυσλειτουργία 

είναι η πιο συχνή παρενέργεια του ΑΑ, η πιο ε-
νοχλητική για τον ασθενή είναι οι εξάψεις. Λόγω 
του γεγονότος ότι επηρεάζει τόσο πολύ την ποιό-
τητα ζωής του ασθενούς, πολλές προσπάθειες έ-
χουν γίνει για την αντιμετώπισή της. Οι κυριότεροι 
φαρμακευτικοί παράγοντες που έχουν δώσει ση-
μαντικά αποτελέσματα, η βενλαφαξίνη (75 mg/η-

μέρα), η οξική μεδρόξυ-προγεστερόνη (20 mg/η-
μέρα) και η οξική κυπροτερόνη (100 mg/ημέρα) 
μελετήθηκαν σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη 311 
ανδρών υπό ΑΑ. Μετά από 1 μήνα θεραπείας το 
υψηλότερο ποσοστό μείωσης των εξάψεων πα-
ρατηρήθηκε με την οξική κυπροτερόνη (94,5%) 
έναντι 83,7% της οξικής μεδροξυπρογεστερόνης 
και 42,7% της βενλαφαξίνης με τα αποτελέσματα 
να είναι σαφώς στατιστικά σημαντικά.54 Ωστόσο, 
επειδή η οξική κυπροτερόνη είναι ορμονικός χει-
ρισμός και μπορεί να υπεισέλθει στον τρόπο δρά-
σης του ΑΑ, η σύσταση για χρήση της οξικής με-
δρόξυπρογεστερόνης είναι σαφώς πιο ισχυρή. Οι 
λοιποί μελετημένοι τρόποι όπως η γαβαπεντίνη, 
ο βελονισμός και τα φυτικά σκευάσματα δεν έ-
χουν αποδείξει την αξία τους σε μεγάλες μελέτες.  

Γυναικομαστία
Με την ευρεία χρήση των LHRH αγωνιστών το 

ποσοστό εμφάνισης αυτής της ανεπιθύμητης ενέρ-
γειας μειώθηκε σημαντικά (13-22%) σε σύγκριση 
με τη μονοθεραπεία με αντιανδρογόνο (85%).55-56 
Ωστόσο, αν εμφανιστεί αποτελεί σημαντικό παρά-
γοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθε-
νούς και για αυτό το λόγο τόσο η πρόληψη όσο 
και η θεραπεία της είναι σημαντικά στοιχεία που 
πρέπει να απασχολούν τον σύγχρονο ουρολόγο. 
Οι διαθέσιμες στρατηγικές είναι δύο: η ακτινοθε-
ραπεία (μία συνεδρία 10-15Gy) και η χορήγηση 
ταμοξιφαίνης (20 mg/ημέρα). Και οι δύο στρατη-
γικές δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα είτε δο-
θούν ως πρόληψη είτε ως θεραπεία (μείωση κα-
τά 50% για την ακτινοθεραπεία και κατά 60% για 
την ταμοξιφαίνη).57,58. Όταν συγκρίθηκαν μεταξύ 
τους η ταμοξιφαίνη παρουσίασε καλύτερα αποτε-
λέσματα στον έλεγχο της γυναικομαστίας από την 
ακτινοθεραπεία τόσο προφυλακτικά (8% πιθανό-
τητα εμφάνισης με την ταμοξιφαίνη, 34% για την 
ακτινοθεραπεία) όσο και θεραπευτικά (9% για την 
ταμοξιφαίνη, 54% για την ακτινοβολία p<0.05).59

Αναιμία - Καταβολή - Πνευματικές 
διαταραχές - Μείωση μεγέθους όρχεως-
πέους

O υπογοναδισμός έχει αποδειχθεί ότι προκα-
λεί διαταραχές τόσο της αιμοποίησης όσο και της 
πνευματικής λειτουργίας. Ωστόσο, η αναιμία η ο-

φειλόμενη σε ΑΑ είναι συνήθως ήπια και παρα-
μένει άγνωστο κατά πόσο προκαλεί την καταβο-
λή και σε ποιο βαθμό.60 Αυτό που είναι ενδιαφέ-
ρον είναι ότι κάποιες μελέτες αναφέρουν ότι με-
γάλες μειώσεις της αιμοσφαιρίνης σε ασθενή υπό 
ΑΑ μπορεί να σχετίζονται και με χειρότερη πρό-
γνωση του καρκίνου του προστάτη.61-63 Αντίστοιχα 
αμφιλεγόμενα αποτελέσματα προκύπτουν για την 
επίδραση του ΑΑ στην πνευματική λειτουργία. Το 
2002 οι Green και συν. τυχαιοποίησαν 82 άνδρες 
υπό ΑΑ και ανέφεραν ότι μετά από 6 μήνες θερα-
πεία παρουσιάστηκε σαφής ελάττωση της πνευμα-
τικής ικανότητας των ασθενών64, αποτελέσματα τα 
οποία δεν επιβεβαιώθηκαν στην μεγαλύτερη προ-
οπτική μελέτη μέχρι στιγμής από τους Alibhai και 
συν.65 Μικρότερες μελέτες ασχολήθηκαν με την 
καταβολή και την μείωση του μεγέθους των όρ-
χεων και του πέους, και οι οποίες επιβεβαιώνουν 
την σημαντική επίδραση των παραπάνω παρενερ-
γειών στην ποιότητα ζωής των ασθενών καθώς και 
το γεγονός ότι πέραν της άσκησης και της σωστής 
ενημέρωσης τους, δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι α-
ντιμετώπισής τους.66-67

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η θεραπεία με ΑΑ έχει βοηθήσει σημαντικά στην 

επιβίωση των ασθενών με καρκίνο του προστάτη, 
ωστόσο χαρακτηρίζεται από σημαντικές ανεπιθύ-
μητες ενέργειες. Κάποιες από αυτές όπως η απώ-
λεια οστικής πυκνότητας και οι μεταβολικές διατα-
ραχές μπορούν να προληφθούν και να αντιμετω-
πισθούν επιτυχώς, ενώ άλλες όχι. Προς το παρόν 
ο μοναδικός σίγουρος τρόπος πρόληψης των πα-
ρενεργειών αυτών είναι η προσεκτική και με βά-
ση οδηγίες χορήγησή τους στους κατάλληλους α-
σθενείς. Στους τελευταίους πρέπει να λαμβάνονται 
όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη μείωση της εμ-
φάνισης, αλλά και της επίπτωσής τους.
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Ανεπιθύμητες ενέργειες 
της θεραπείας ανδρογονικού 
αποκλεισμού και στρατηγικές 

για την αντιμετώπισή τους  
Επιστημονική Επιμέλεια: ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

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

PAUL L. NGUYEN et al  Eur Urol. 2015 May;67(5):825-36

Ο
ι συγγραφείς χώρισαν τις σημαντικό-
τερες ανεπιθύμητες ενέργειες στις εξής 
κατηγορίες: Οστική υγεία, μεταβολικό 
σύνδρομο, σεξουαλική δυσλειτουργία, 

γυναικομαστία, κούραση, εξάψεις, καρδιαγγειακά 
συμβάματα, μείωση του μεγέθους του πέους και 
των όρχεων, αναιμία και μεταβολές στην πνευ-
ματική κατάσταση. Στη συνέχεια συμπεριέλαβαν 
κυρίως RCTs ή μελέτες με το μεγαλύτερο level of 
evidence που να αναφέρουν θεραπευτικές πρα-
κτικές για κάθε μία από τις παραπάνω.

Στην ίσως ευρύτερα μελετημένη κατηγορία, αυ-
τή της οστικής υγείας, οι συγγραφείς καταλήγουν 
ότι όλοι οι ασθενείς ανεξαιρέτως πρέπει να προ-
σλαμβάνουν 1000-1200mg ασβεστίου (από τη 
διατροφή ή με τη χρήση συμπληρωμάτων) και 
800-1000 IU ημερησίως Βιταμίνης D. 

Στη συνέχεια με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου 
(FRAX) θα πρέπει να υπολογίζεται η πιθανότητα 
οστικού κατάγματος για τον εκάστοτε ασθενή και 
αν αυτή ανευρεθεί >3%, τότε ο ασθενής θα πρέ-
πει να λάβει επιπλέον θεραπεία με denosumab 
(60 mg/6 μήνες) ή αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο 
zoledronic acid (5mg/έτος) ή alendronate (70 mg/
εβδομάδα). Τα δύο τελευταία αυξάνουν την οστι-

κή πυκνότητα σε ασθενείς που λαμβάνουν LHRH 
ανάλογο, ενώ το πρώτο εκτός της αύξησης της ο-
στικής πυκνότητας προσφέρει και μείωση της πιθα-
νότητας κατάγματος σε οποιοδήποτε οστό του σώ-
ματος χωρίς αύξηση των ανεπιθύμητων ενεργειών. 

Εκτός από τα παραπάνω μελετήθηκαν και άλ-
λες θεραπευτικές στρατηγικές όπως εκλεκτικοί 
ρυθμιστές οιστρογονικών υποδοχέων (raloxifene, 
toremifene) που παρότι έδωσαν ικανοποιητικά α-
ποτελέσματα δεν έχουν πάρει έγκριση από τον 
FDA και η μονοθεραπεία με μπικαλουταμίδη (150 
mg/ημέρα) που όμως χαρακτηρίζεται από χειρό-
τερα ογκολογικά αποτελέσματα οπότε και απορ-
ρίφθηκε ως επιλογή.     

Στην κατηγορία των μεταβολικών διαταραχών, η 
υπάρχουσα βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε 
από τους συγγραφείς τονίζουν την ανάγκη έναρξης 
ενός δομημένου προγράμματος άσκησης (αερό-
βιας και αντίστασης) και την παρακολούθηση των 
τριγλυκεριδίων με βάση τα αντίστοιχα guidelines 
(ATP III και AHA/ACC). 

Όσο αν αφορά την πιθανή ανάπτυξη σακχα-
ρώδους διαβήτη προτείνεται η πιο στενή παρα-
κολούθηση των ασθενών με προϋπάρχων δια-
βήτη, αλλά και το screening των ασθενών που 

είναι υψηλού κινδύνου για ανάπτυξή του. Στενά 
συνδεδεμένη με την ανάπτυξη μεταβολικού συν-
δρόμου είναι και η πιθανή εμφάνιση καρδιαγγει-
ακών συμβαμάτων. 

Παρότι μεγάλες μελέτες απέτυχαν να αποδείξουν 
συσχέτιση θανάτου από καρδιαγγειακά συμβάμα-
τα σε ασθενείς που λαμβάνουν LHRH αγωνιστή οι 
μελετητές είναι διχασμένοι. Παρά το γεγονός ότι η 
συγκεκριμένη παρενέργεια είναι ευρέως μελετημέ-
νη, δεν έχουν ανευρεθεί τρόποι πιθανής αποτρο-
πής της ή επιτυχούς πρόληψής της εκτός της απο-
φυγής χορήγησης αυτής της θεραπείας σε ασθε-
νείς που δεν την έχουν απόλυτη ανάγκη.

Από τις υπόλοιπες ανεπιθύμητες ενέργειες μόνο 
η γυναικομαστία έχει μελετηθεί επαρκώς και έχει 
αποδειχθεί ότι τόσο η προφυλακτική, όσο και η 
θεραπευτική χορήγηση ταμοξιφαίνης μειώνει ση-
μαντικά τα ποσοστά εμφάνισής της, ακόμα και ό-
ταν συγκριθεί με την χορήγηση ακτινοβολίας.  Η 
χορήγηση οξικής μεδρόξυ-προγεστερόνης σε δό-
σεις 75mg ημερησίως φαίνεται ότι βοηθά στις ε-
ξάψεις ενώ απαραίτητη είναι η σωστή ενημέρω-
ση τόσο για το θέμα της στυτικής δυσλειτουργίας 
όσο και της πιθανής μείωσης του μεγέθους του 
πέους και των όρχεων.

Αναμφίβολα η θεραπεία των ασθενών με τη 
χρήση φαρμακευτικού ανδρογονικού αποκλεισμού 
χαρακτηρίζεται από πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες, 
κάποιες γνωστές  και κάποιες λιγότερο γνωστές. 
Αυτό όμως που είναι λιγότερο γνωστό είναι ο τρόπος 
για να αντιμετωπιστούν αυτές και οι οδηγίες που πρέπει 
να δίνονται στον ασθενή πριν την έναρξη της θεραπείας. 
Αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος της παραπάνω μελέτης: 
Η ανάλυση όλου του φάσματος των πιθανών 
ανεπιθύμητων ενεργειών του ανδρογονικού αποκλεισμού, 
αλλά και η οριοθέτηση πιθανών στρατηγικών 
για την αντιμετώπισή τους.   
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• Ελάττωση οστικής πυκνότητας 
• Μεταβολικές διαταραχές

- Σακχαρώδης Διαβήτης
• Καρδιαγγειακές βλάβες
• Στυτική δυσλειτουργία
• Γυναικομαστία
• Μείωση μεγέθους πέους-όρχεων
• Κόπωση 
• Εξάψεις  80%
• Νευρολογικές διαταραχές 
• Αναιμία

Ασθενής #1
• 75 ετών
• Μ0
• ΣΔ
• Καπνιστής 
•  Μέτρια κατανάλωση αλκοόλ (3 μονάδες την 

ημέρα)
•  Κληρονομικό ιστορικό κατάγματος ισχίου της 

μητέρας του 
• BMD (T score <-1)

• Αλλαγές τρόπου ζωής
• Aσβέστιο
• Βιταμίνη D
• Διφωσφονικά
• Denosumab
•  Εκλεκτικοί ρυθμιστές  

οιστρογονικών υποδοχέων
• Μονοθεραπεία με bicalutamide

   64% πιθανότητα σπονδυλικού κατάγματος

   5.6% της οστικής πυκνότητας για όλα τα οστά

Οστική Υγεία
• Bone Mineral Density BMD  

5-10% στον πρώτο χρόνο
•  21% κίνδυνος κατάγματος 
•  19.4% πιθανότητα κατάγματος 

στην 5ετία 

\

Αλλαγές τρόπου 
ζωής

Συμπλήρωμα Ca 
1200 mg/ημέρα

Συμπλήρωμα 
Βιταμίνης D 

1000 UI/ημέρα

• 50% μείωση των οστικών καταγμάτων (σπόνδυλοι)
• 50% αύξηση των θρομβοεμβολικών επεισοδίων

Διαδραστικό περιστατικό



ΣΕΛΙΔΑ 11

• 24 μελέτες (RCT)
• 6600 (2700) ασθενείς
• Χαμηλότερη συνολική επιβίωση σε σχέση με LHRH 

https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/

Ασθενής #2
• Ετών 68
• Λεμφαδενικές μεταστάσεις 
• Καπνιστής
• HDL <35 mg/dl
• ΔΜΣ 29
• Αρτηριακή Υπέρταση
• Αυξημένα Τριγλυκερίδια
• Ελάχιστη φυσική δραστηριότητα

<40 mg/dl

≥150 mg/ml

>110 mg/dl

Περιφέρεια 
μέσης ≥ 40 
inches

≥ 130/85

•  Υψηλότερη γλυκόζη νηστεί-
ας (p<0.01)

•  Υψηλότερη αντίσταση στην 
ινσουλίνη (p<0.01)

•  44% vs 11% γλυκόζη στα 
όρια διαβήτη

•  2,4% αύξηση βάρους
•  9,4% αύξηση ποσοστού 

λίπους
•  2.7% μείωση του άλιπης 

μάζας σώματος (lean body 
mass)

•  Αύξηση τριγλυκεριδίων κα-
τά 26.5% (p=0.01)

•  Μείωση στην ελαστικότη-
τα των αρτηριών

• 16% αύξηση ΣΔ σε σύγκριση με την ορχεκτομή (p<0.001)
• ΑΛΛΑ HDL  

Μείωση του κοιλιακού λίπους (p=0.05), του βάρους (p<0.001) του 
ΔΜΣ (p<0.001) και της συστολικής αρτηριακής πίεσης (p=0.01)

RCTsRCTsRCTsRCTs
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RCTs

Ο ρόλος των LDL στόχων

Έναρξη στατινών

• Ο ρόλος των LDL στόχων  
• Έναρξη στατινών 

Ασθενής #3
• Ετών 71
•  Λεμφαδενικές και οστικές μεταστάσεις (1 σε θωρακικό σπόνδυλο και μια 

στην 10η πλευρά)
•  Καπνιστής 
•  ΣΔ
•  Αρτηριακή Υπέρταση
•  Κολπική Μαρμαρυγή
•  Ελεγχόμενα με φαρμακευτική αγωγή

   Στεφανιαία νόσος           ! Στατιστικά Σημαντικά
   Έμφραγμα του μυοκαρδίου           !Όχι στην ορχεκτομή
   Θάνατος από καρδιακή ανακοπή 

‘‘increased risk of diabetes and certain cardiovascular diseases (heart attack, 
sudden cardiac death, stroke)’’ 

Ασθενής #4
• Ετών 65
• Πρώτη διάγνωση CaP προ 7 ετίας
• RP
• Υποτροπή

•  Προγραμματισμός ακτινοβολίας 
+ LHRH 

• Καπνιστής
• Μ0
• ΑΥ

>90%

Πιθανή βελτίωση 
στυτικής 
λειτουργίας και 
libido  

Ογκολογικά 
αποτελέσματα

• Διακοπτόμενος ανδρογονικός αποκλεισμός
• Ελάττωση του χρόνου ανδρογονικού αποκλεισμού
• Μονοθεραπεία με αντιανδρογόνο
• Άσκηση 

P=0.024
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   Ερωτική επιθυμία (p<0.001)
!  Μη μεταστατικοί ασθενείς, με-

τά από ακτινοβολία

•  Βελτιωμένη στυτι-
κή λειτουργία στον 
3ο μήνα όχι όμως 
μετά

•  HR  γ ια  θάνα -
το 1.10 90%  CI 
(0.99-1.23)

Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά όσο αν αφορά την σεξουαλική δρα-
στηριότητα

•  Πιθανώς βελτιούμενα αποτελέσματα στυτικής λειτουργίας σε σύγκριση με 
τους 36 μήνες

• Τα ογκολογικά αποτελέσματα φαίνεται να μην ευνοούν αυτή την επιλογή

Ασθενής #5
• Ετών 76
•  3 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας 

(LHRH) εμφανίζει επώδυνη διόγκωση 
των μαστών και έντονες εξάψεις

• Καπνιστής
•  Ελάχιστη φυσική δραστηρι-

ότητα

• 13-22% σε πλήρη ανδρογονικό αποκλεισμό
• 85% σε 150 mg  bicalutamide

Προφυλακτικά
34% 8 % (67% control)

Μετά την ανάπτυξή της
54% 9%

Di Lorenzo G  J Urol 2005
Perdona S  Lancet Oncol 2005

Ποιότητα ζωής

Venlafaxine 75 mg /ημερησίως 47.2%
Medroxyprogesterone  acetate 20mg/ημερησίως 83.7%
Cyproterone acetate 100 mg/ημερησίως 94.5%
Medroxyprogesterone  acetate 20mg/ημερησίως

Venlafaxine 75 mg /ημερησίως 47.2%
Medroxyprogesterone  acetate 20mg/ημερησίως 83.7%
Cyproterone acetate 100 mg/ημερησίως 94.5%
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•  Αποτελεσματική μόνο η μεγα-
λύτερη δόση 900mg/ημέρα

•  Χωρίς διαφορές στην ποιό-
τητα ζωής και στις ανεπιθύ-
μητες ενέργειες σε σύγκριση 
με placebo

•  Καλή συμμόρφωση των α-
σθενών  

FACT-P
QOL

• Μεγαλύτερη πτώση στον αιματοκρίτη

• Κακό προγνωστικό σημείο

• 82 ασθενείς
•  50% με επηρεασμένη  

πνευματική  λειτουργία vs 0%
•  Μνήμη, προσοχή και  

εκτελεστική ικανότητα 

• 159 ασθενείς
• Προοπτική μελέτη
• Χωρίς διαφορές οι δύο ομάδες

• Πιθανή συσχέτιση με νόσο Alzheimer (Nead KT J Clin Oncol. 2016)
• Πιθανή συσχέτιση με άνοια (Nead KΤ JAMA Oncol. 2017)

Μείωση του μήκους το πέους από 14.2 στα 8.5 cm

Σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής του ασθενούς 
λόγω μη ενημέρωσης

PREVENTION IS THE BEST TREATMENT
• Ασβέστιο 1000-1200 mg/ ημερησίως 
• Βιταμίνη D (800-1000  IU/ημερησίως
• Denosumab αν FRAX >=3%
• Εναλλακτικά zoledronic acid ή Aledronate
• Αερόβια άσκηση
• Screening για προδιαβήτη
• Screening για τιμές λιπιδίων
• Μικρότερη δυνατή περίοδος χρήσης ΑΑ
• Ταμοξιφένη (20 mg/ημερησίως)
• Εναλλακτικά ακτινοβολία

THERAPY
• Άσκηση
• Ταμοξιφένη 
• Εναλλακτικά ακτινοθεραπεία
• Medroxyprogesterone
• Εναλλακτικά Venlafaxin, gabapentin 900 mg

IU
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