
Καρκίνος της ουροδόχου κύστης: 
 Η εφαρµογή στην κλινική πράξη 

Βασίλειος Τζώρτζης – Αριστοτέλης Μπάµιας 



   Δεν έχoυµε να δηλώσουµε 
οποιαδήποτε σύγκρουση 

   συµφερόντων 



Ι..I.   Άνδρας 77 ετών  
 
 
Πρώην καπνιστής, ΑΥ, Στηθάγχη, 
ΑΕΕ χ 2 πρό έτους &  πρό 3 µηνών 
  
Δυσουρία, Αιµατουρία, επίσχεση 
Υπερηχογράφηµα: Νεφροί κφ, ευµέγεθες  εκκόλπωµα ΔΕ 

πλαγίου κύστεως µε συµπαγές περιεχόµενο 
Κυτταρολογική: (+)   
 
 



o Πως θα προχωρούσατε; 
n  CT AOK  
n  CT AOK + Θώρακος 
n  Κυστεοσκόπηση 
n  TUR  



CT (4/5/2007) 

4/5/2007 



4/5/2007 



o Ο ασθενής υποβλήθηκε σε 
κυστεοσκόπηση υπό αναισθησία. 
Επιβεβαιώθηκε το εκκόλπωµα στο 
δεξιό πλάγιο πάνω από το δεξιό 
στόµιο µε συµπαγές νεόπλασµα που 
διηθούσε το τοίχωµα της κύστεως. 
Έγινε διουρηθρική εκτοµή. 

o Αµφίχειρη: συµπαγής κινητή µάζα   







Cytokeratins 8,18,19 



CD 56 



ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ 
Ø  Κερατίνες 8,18,19 + 
Ø  CD 56 εστιακά + 
Ø  p63 - 
Ø  PSA - 
Ø  TTF-1 - 
Ø  Συναπτοφυσίνη - 
Ø  Χρωµογρανίνη - 



ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

  Αδιαφοροποίητο καρκίνωµα 



o Πως θα προχωρούσατε; 
n  Ριζική κυστεκτοµή 
n  Νεοεπικουρική χηµειοθεραπεία 
n  Χηµειοθεραπεία ± Ακτινοθεραπεία 
n  Ακτινοθεραπεία 



o Ο ασθενής υποβλήθηκε σε ριζική 
κυστεκτοµή  



MAΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

o  Ουροδόχος  κύστη µε το περικυστικό λίπος, 
τον προστάτη αδένα και τις σπερµατοδόχους 
κύστεις 

o  Διαστάσεις ουροδόχου κύστης 9X8X7 εκ. 
o  Τµήµατα ουρητήρων µήκους 1,3 και 1,7 εκ.  
o  Στο ΔΕ πλάγιο τοίχωµα παρατηρείται 
εκκόλπωµα µέσα στο οποίο υπάρχει όγκος, 
λευκόφαιος, συµπαγής διαστάσεων 5,5Χ5 εκ.  

o  Πυελικοί λεµφαδένες 









Cytokeratins 8,18,19 



TTF-1 



Synaptophysin 



CD 56 



ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Ευρήµατα συµβατά µε µικροκυτταρικό 
καρκίνωµα 



o Έµβολα σε αγγεία: όχι 
o Προστάτης-σπερµατοδόχες κύστεις: - 
o Ουρητήρες: - 
o Λεµφαδένες: - 

o  CT Θ:  αρνητική 



I.I.   

o  Επικουρική ΧΜΘ ?  

o Τί ΧΜΘ ?  
n  MVAC 
n  GC  

o Αγγειακός άρρωστος 



I.I.  Συστηµατική Θεραπεία κ΄Τί ? 

o Πήρε Taxotere / Gemzar x 4 κύκλους 

o Μετά από 4 κύκλους εµφάνισε πρόοδο νόσου 
n  Οίδηµα κάτω άκρων, αδυναµία 
    
 

o  CT AΟΚ   



CT (2/11/2007) 



CT (2/11/2007) 



I.I.   

o Περαιτέρω ΧΜΘ ?  



I.I.   

o  Ετοποσίδη / Πλατίνα χ 2 κύκλους   



I.I.   

o Δεν απάντησε σε ΧΜΘ 



Νέο Περιστατικό 
















