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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΝΕΥΡΟΟΥΡΟΛΟΓΟΣ-

ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ
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• ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗΣ

• ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΟΥΡΗΣΗΣ

• ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

• ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ







ΣΤΥΣΗ:
ΜΙΑ ΝΕΥΡΟΑΓΓΕΙΑΚΗ         

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ







Στυτική Δυσλειτουργία

Η τουλάχιστον για 6 μήνες 

αδυναμία επίτευξης και/ή 

διατήρησης στύσης, που επιτρέπει 

ικανοποιητική σεξουαλική πράξη.



Αιτιολογία στυτικής δυσλειτουργίας

Μεταβολικό 
σύνδρομο
Αθηροσκλήρυνση

Διαβήτης

Διαβήτης, ριζικές 
χειρουργικές 
επεμβάσεις στην 
κύστη, προστάτη 
και το ορθό

Ανδρόπαυση ή

υπογοναδισμός όψιμης εμφάνισης ή

σύνδρομο έλλειψης τεστοστερόνης

Ν.Peyronie

Αχρησία

Ηπατική, νεφρική, 

καρδιακή ανεπάρκεια, 

στεφανιαία νόσος, χρόνια 

πνευμονικά νοσήματα

Παχυσαρκία
BPH

Ψυχοφάρμακα

Αντιυπερτασικά



ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ



Μεταβολικό σύνδρομο: 3 

από τα παρακάτω 

κριτήρια

• Κοιλιακή παχυσαρκία:
περιφέρεια μέσης >102 
cm (40 in) στους άνδρες 
και >88 cm (35 in) στις 
γυναίκες. 

• Τριγλυκερίδια ορού 
>150 mg/d. 

• HDL <40mg/dl στους 
άνδρες και <50mg/dl στις 
γυναίκες. 

• Αρτηριακή πίεση 
>130/85. 

• Σάκχαρο νηστείας >110 
mg/dl

• Αθηροσκλήρωση

• Υπερλιπιδαιμία

• Κάπνισμα

• Έλλειψη άσκησης

• Υπέρταση

• Διαβήτης

Παράγοντες 

κινδύνου ΣΔ



Ε
κ
τι

μ
ώ

μ
εν

η
 π

ιθ
α

ν
ό
τη

τα
 ε

ξέ
λ
ιξ

η
ς
 τ

η
ς
 Σ

Δ

Travison et al J 

Urol 2007; 177

Kaplan et al J Urol 2006;176

Η παχυσαρκία και η παρουσία 

μεταβολικού συνδρόμου μειώνουν 

τα επίπεδα της τεστοστερόνης στους 

διαβητικούς

Η αύξηση της 

σωματικής μάζας 

επιβαρύνει τη στυτική 

λειτουργία



ΔΙΑΒΗΤΗΣ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Γενικά ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

• Αλλαγή τρόπου ζωής

• Ρύθμιση διαβήτη

• Άσκηση

• Απώλεια βάρους

• Διακοπή καπνίσματος

• Ρύθμιση υπέρτασης, υπερλιπιδαιμίας κλπ

• Ενίσχυση σεξουαλικού ενδιαφέροντος



ΧΑΠΙΑ

ΕΝΕΣΙΜΑ



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΧΑΠΙΑ

• Η πιο εύχρηστη θεραπεία

• Αποτελεσματική στο 70% του συνόλου της ΣΔ

• Ενισχυτής της φυσιολογικής λειτουργίας. Απαιτεί 
σεξουαλική διέγερση

• Γενικώς ασφαλή φάρμακα

• Αντενδείκνυνται επί στεφανιαίας νόσου ιδιαίτερα 
με λήψη νιτρωδών

• Προσοχή στη συγχορήγηση με αντιυπερτασικά 
και α αναστολείς λόγω υπότασης

• Αναποτελεσματικά σε περιφερικές νευρικές 
βλάβες (ριζική προστατεκτομή) 



• Σχεδόν πάντα αποτελεσματικές, χωρίς συστηματικές       

παρενέργειες

• Δύσχρηστη στην αποθήκευση και μεταφορά

•Απαιτεί σχετική επιδεξιότητα και «Θάρρος»

•Αποκρουστική

• Ενίοτε ιδιαίτερα επώδυνη λόγω του φαρμάκου

• Πριαπισμός (1%-3%)

• Plateau στη δράση της

• Μακροπρόθεσμα τοπικά προβλήματα (ίνωση,

• εκχυμώσεις, κάμψη πέους, δυσκολία στη τοποθέτηση πεϊκής  

πρόθεσης)

•Απόσυρση ως 65% το 1ο χρόνο

ΕΝΔΟΣΗΡΑΓΓΩΔΕΙΣ ΕΝΕΣΕΙΣ



•Προθέσεις ενός τμήματος 

(ημιάκαμπτες), δύο και τριών 

τμημάτων 

(εύκαμπτες,inflatable)

•Τοποθετούνται εύκολα 

χειρουργικά με επισκληρίδιο 

αναισθησία και με πεοοσχεϊκή 

τομή, όπoυ μπορεί να 

συνδυασθούν με τη 

τοποθέτηση τεχνητού 

σφιγκτήρα για τη θεραπεία της 

συνυπάρχουσας ακράτειας 

(RP)

Πεϊκή πρόθεση



Πλεονεκτήματα πεϊκών προθέσεων

• ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ, σκληρή 
στύση

• Διάρκεια στύσης

• Μη αντιληπτή από τη 
σύντροφο

• Φυσιολογική ηδονή 
και εκσπερμάτιση (αν 
διατηρούνται οι 
νευρικές οδοί)

• Ασφαλής

• Μόνιμο υλικό



Μειονεκτήματα πεϊκών προθέσεων

• Κόστος

• Κίνδυνος μόλυνσης 
προσθετικού υλικού 
1%-3%

• Μηχανική βλάβη

• Πλήρης ανικανότητα σε 
περίπτωση αφαίρεσης

• Απαιτεί σχετική 
λειτουργικότητα άνω 
άκρων

• Καλύπτεται πλήρως 

από τις ασφάλειες

• Κανόνες ασηψίας, υλικό 

με επικάλυψη 

αντιβιοτικού στρώματος

• Εύκολη αντικατάσταση 

τμήματος ή ολόκληρου 

του υλικού

• Εγγύηση εφ όρου ζωής

V

S



75%

Διάρκεια λειτουργίας Βαθμός ικανοποίησης

ΠΕΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ



ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗΣ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ



ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗΣ   

ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΛΑΒΗΣ



ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗΣ 

(40%)

• ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗΣ

• ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗ

ΛΗΨΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ



ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗ (ΗΕ)



ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗΣ 

ΠΕΪΚΟΣ ΔΟΝΗΤΗΣ (ΠΔ)



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ 

ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ

•ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΥΔΙΜΙΔΑ

•ΒΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΝ



ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΥΡΑ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Επιτυχής συλλογή σπέρματος με ΗΕ ή ΠΔ

στο 95%

• Το μεταβολικό σύνδρομο διαταράζει και την 

ποιότητα του σπέρματος

• Κύηση με ενδομήτρια έγχυση του σπέρματος 

9%-18% ανά κύκλο και 30%-60% ανά ζευγάρι

• Η μικρογονιμοποίηση (ICSI) βελτιώνει σημαντικά 

τα ποσοστά επιτυχίας της κύησης



ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΥΡΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ-ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΥΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ



Υπερπλασία προστάτου 50% των ανδρών 

60-70 & 90% των ανδρών 70-90

Συχνουρία

Επιτακτική ούρηση

Νυκτουρία

Καθυστέρηση έναρξης

Διακεκομμένη ούρηση

Μείωση ακτίνας 

ούρησης

Παρατεταμένη ούρηση

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΥΡΗΣΗΣ



ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

• Κατακράτηση ούρων

• Ουρολοιμώξεις

• Αιματουρία

• Λιθίαση

• Επίσχεση ούρων 

• Κυστεουρητηρική παλινδρόμηση

• Νεφρική βλάβη



ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

• Δεν είναι μόνιμη

• Βελτιώνει μόνο λειτουργικά την ούρηση

• Ανάγκη για μόνιμη λήψη

• Δεν υποκαθιστά την χειρουργική επέμβαση, όταν 
αυτή ενδείκνυται

• Προβλήματα υπότασης και στυτικής 
δυσλειτουργίας, στα οποία είναι 
προδιατεθειμένοι οι διαβητικοί

• Ενδείκνυται σε ήπιες καταστάσεις και για 
προσωρινή λήψη

• Αντενδείκνυται εάν εμφανισθούν επιπλοκές



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΕΣ

ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ 4ΗΜ ΑΝΟΙΚΤΗ 8ΗΜ LASER 1ΗΜ



Πλεονεκτήματα Laser προστατεκτομής 

συγκριτικά με τις κλασικές
• Νοσηλεία μίας μόνο ημέρας

• Μετεγχειρητική παραμονή καθετήρα για μία ημέρα, ενώ 
στο 30% των ασθενών δεν απαιτείται καθόλου.

• Αμελητέα απώλεια αίματος σε αντίθεση με τις κλασικές 
επεμβάσεις, όπου η απώλεια φθάνει τα 300-600ml κατά 
μέσο όρο και συχνά απαιτείται μετάγγιση αίματος.

• Δεν απαιτείται διακοπή αντιπηκτικής αγωγής.

• Η βαρύτητα της τεχνικής με το laser είναι σημαντικά 
μικρότερη από τις κλασσικές επεμβάσεις

• Ελάχιστη πιθανότητα μετεγχειρητικών επιπλοκών

• Απουσία εκσπερμάτισης, στυτική δυσλειτουργία και 
ακράτεια πρακτικά ανύπαρκτες

• Δεν αποτελεί πρόβλημα η μη λήψη βιοψίας  



Ακράτεια από νευρογενή 

ανεπάρκεια του έξω σφιγκτήρα

• Μικρό ποσοστό 

νευρογενούς ακράτειας 

ούρων

• Απαραίτητη η 

τεκμηρίωση με 

ουροδυναμικό έλεγχο και 

νευροφυσιολογική 

μελέτη του πυελικού 

εδάφους

• Συνήθως συνυπάρχει με 

στυτική δυσλειτουργία



ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ AMS 800



Λειτουργία τεχνητού σφιγκτήρα



Η εμπειρία στη προσθετική 

ουρολογία

Μάιος 2004-Ιανουάριος 2009

26 πέϊκές προθέσεις

11 τεχνητοί σφιγκτήρες

5 διπλά εμφυτεύματα (πρόθεση+σφιγκτήρας)

1 revision πρόθεσης + σφιγκτήρα



Αποτελεσματικότητα-επιπλοκές

Πεϊκές προθέσεις

• Λειτουργούν: 19/20

• Απόλυτα ικανοποιημένοι:

19/20

• Επιπλοκές: 2/20

Απώτερη διάβρωση & 

διάτρηση σηραγγώδους,

διεγχειρητική διάτρηση 

εντέρου

• Revision: 1

• Inhibizone: 1

Τεχνητοί σφιγκτήρες

• Λειτουργούν: 6/7

• 100% Εγκράτεια από πλήρη 

ακράτεια: 6/7

• Επιπλοκές: 1/7

Πρώιμη διάβρωση 

ουρήθρας λόγω λοίμωξης 

προς revision



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


