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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΟ. Η ΕΜΠΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣ 
Γεράσιµος Φραγκούλης, Ιωάννης Χριστοδουλίδης, Χρήστος Κατσακιώρης, Παναγιώτης Βουρίκης, 
Γρηγόρης Θεοδωρόπουλος, Εµµανουήλ Τσαγκατάκης, ∆ηµήτριος Καραναστάσης
Ουρολογική Κλινική Γ.Ν.Α. “Η Ελπίς”,Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ
Η ριζική προστατεκτοµή αποτελεί µείζον ακρωτηριαστικό χειρουργείο για τη θεραπεία του καρκίνου 
του προστάτη µε σηµαντικές συνέπειες στο µηχανισµό εγκράτειας των ούρων καθώς και τη στυτική 
λειτουργία. Σκοπος της εργασίας είναι η ανάλυση της επίπτωσης της ριζικής προστατεκτοµής στην 
εγκράτεια ούρων και τη στύση σε ασθενείς µε νευρολογική νόσο.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Κατά τη περίοδο Ιανουάριος 2004 - ∆εκέµβριος 2015, 36 ασθενείς µε συνοδο νευρολογική νόσο 
υπεβλήθησαν σε ριζική προστατεκτοµή. Στο συνολό τους αποτελούσαν περιστατικά µε µοναδική 
συννοσηρότητα ήπια νευρολογική νόσο υπό αγωγή εκ των οποίων οι 31 (86%) περιπτώσεις 
αφορούσαν νόσο Parkinson και οι 5 (14%) νόσο Alzheimer. Η µέση ηλικία ήταν τα 68.6 έτη. 
Προεγχειρητικά οι 35 (97%)  ανέφεραν πλήρη εγκράτεια ενώ 11 (29%) ανέφεραν ότι έχουν στύση 
επαρκή για σεξουαλική επαφή µε µέσο IIEF-5 score 21,3 ενώ το µέσο IIEF-5 score µεταξύ όλών των 
ασθενών ήταν 11,7. Εκτιµήθηκε η επίπτωση της ριζικής προστατεκτοµής στην εγκράτεια ούρων και τη 
στυτική λειτουργία µετεγχειρητικά στους 6 και 12 µήνες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κατά το follow up στους 6 και 12 µήνες 27 (75%) και 12 (33%) ασθενείς ανέφεραν ακράτεια ούρων 
οριζόµενη ως η χρήση πανών ακράτειας. Σοβαρού, µετρίου και µικρού βαθµού ακράτεια ανεφεραν  
12 (33%) / 11 (30%) / 4 (11%) και 4 (11%) / 3 (8%) / 5 (14%) ασθενείς στους 6 και 12 µήνες. Το  
µέσο IIEF-5 score στους 6 και 12 µήνες ήταν στο 5,6 και 5,5 για το σύνολο των ασθενών και 8,9  
και 9,1 για την οµάδα των ασθενών που προεγχειρητικά ανέφεραν σεξουαλική δραστηριότητα ενώ 
κανένας δεν ήταν σε θέση να έχει σεξουαλική επαφή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η ριζική προστατεκτοµή αποτελεί µια επέµβαση µε σηµαντικά χειρότερα λειτουργικά αποτελέσµατα σε 
νευρολογικούς ασθενείς σε σχέση µε τον γενικό πλυθυσµό. 
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