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Γήισζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ

Γελ έρσ θακία νηθνλνκηθή 
ή άιινπ είδνπο ζπλάθεηα 
κε θακία εηαηξεία



Απώιεηα όξρεσο

o Κξπςνξρία  35%

 πζηξνθή  25%

 Όγθνο  17%

 Μεηαζηαηηθό Ca πξνζηάηε 16%

 Δπηδηδπκίηηδα/ Οξρίηηδα  8%

 Σξαύκα  1%

Marshall S. Urology 1986; 28



Δπηπηώζεηο απώιεηαο όξρεσο

 1173  Αζζελείο κε νξρεθηνκή ιόγσ Ca όξρεσο:
32% αηζζάλνληαη ηελ έιιεηςε
26% αλαθέξνπλ αλεζπρία ή ληξνπή γηα ην ζώκα ηνπο
Σα αηζζήκαηα είλαη εληνλόηεξα ζε απηνύο, πνπ δελ πξνηάζεθε ε 
νξρηθή πξόζεζε ζε ζρέζε κε απηνύο, πνπ πξνηάζεθε θαη απνξξίθζεθε

 Η απώιεηα όξρεσο βαζκνινγήζεθε σο ην δεύηεξν αλάκεζα ζε  7 
ηαπεηλσηηθόηεξν ζπκβάλ γηα έλαλ άλδξα

 πρλά ν ζεξάπσλ ηαηξόο δελ πξνηείλεη ηελ νξρηθή πξόζεζε κεηά ηελ 
νξρεθηνκή

 91% ησλ αζζελώλ κε νξρεθηνκή ζεσξνύλ πνιύ ζεκαληηθή ηελ 
πξνζθνξά ηεο πξόζεζεο αλεμαξηήησο ηεο απνδνρήο ηεο 

Skoogh J et al. Int J Androl 2010;33

Chapple A & McPherson A. Psychooncology 2004;13

Morman MT. J Appl Commun Res 2000;28

Adshead J. et al BJU Int 2001;88



Ιζηνξία  νξρηθώλ πξνζέζεσλ

 1941    Βηηάιην (θνβάιηην-ρξώκην & 
κνιπβδαίλην).

 1943   Γηαζέζηκεο ζε δηάθνξα κεγέζε.
 1950   Γπάιηλεο πξνζέζεηο θαη άιισλ πιηθώλ, 

όπσο κάξκαξν, Plexiglas, πνιπαηζπιέλην θ.α.
 1960    πκπαγήο ζηιηθόλε- ιάζηηρν.
 1972    gel-filled ζηιηθνλνύρεο .



Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πξόζεζεο

 Υεκηθά αδξαλείο

 Να κελ εγείξνπλ θιεγκνλώδεηο θαη άιιεο 
αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο

 Να είλαη αλζεθηηθέο ζε κεραληθή θαηαπόλεζε

 Να παίξλνπλ θαη λα δηαηεξνύλ ην θαηάιιειν ζρήκα

 Να πξνζνκνηάδνπλ ζε αίζζεζε κε ην θπζηνινγηθό

 Να κπνξνύλ λα απνζηεηξσζνύλ 

 Να κελ είλαη θαξθηλνγόλεο

1988 Σθιερότερε πρόζεσε κε επηθάισυε σηιηθόλες



ήκεξα:

 Πξνζέζεηο κε επηθάιπςε 
ζηιηθόλεο εληζρπκέλεο κε 
ειαζηνκεξή θαη 
πεξηερόκελν ζηιηθνλνύρν 
gel

 Πξνζέζεηο κε επηθάιπςε 
ζηιηθόλεο θαη πεξηερόκελν 
θπζηνινγηθό νξό

 Η ηειεπηαία είλαη θαη ε 
κόλε εγθεθξηκέλε από ην 
FDA, αθνύ ππάξρεη θαη 
κειέηε γηα ηελ αζθάιεηα 
ηεο ζε 149 πεξηζηαηηθά

Bodiwala et al Ann R Coll Surg Engl 2007; 89

Turek PJ et al J Urol 2004; 172



Αζθάιεηα πιηθώλ

 ε αθαηξεζέληα εκθπηεύκαηα καζηώλ από ζηιηθόλε ζην 64% 
βξέζεθε θάπνηα δηάζπαζε ην επηθαιύκκαηνο

 ε 18 από 25 αζζελείο κε πετθή πξόζεζε ζηιηθόλεο βξέζεθε 
ζηιηθόλε ζηνπο πέξημ ηζηνύο θαη ζε 4 από ηα 4 δείγκαηα ιεκθαδέλσλ 
(gel bleed) 

 Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε νξρηθώλ θαη πετθώλ πξνζέζεσλ κε παζήζεηο 
ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ

 Η θαξθηλνγέλεζε από ζηιηθόλε έρεη παξαηεξεζεί κόλν ζε 
πεηξακαηόδσα

 Γελ έρεη αλαθεξζεί αύμεζε ησλ ζαξθσκάησλ καζηνύ ζε γπλαίθεο 
κε εκθπηεύκαηα καζηνύ θαη θαλέλα πεξηζηαηηθό θαξθίλνπ ζε 
αζζελή κε νξρηθή πξόζεζε    

Robinson et al Ann Plast Surg 1995; 34

Barrett DM et al. J Urol 1991; 146

Peters W et al. Ann Plast Surg 1994; 32

Barrett DM et al. J Urol 1991; 146

Oppenheimer BS. Et al Cancer Res 1995;15

May DS, Stroup NE Plast Reconstr Surg 1991; 87



Πξνεγρεηξεηηθά…

 Δλεκέξσζε ησλ γνλέσλ ή ηνπ αζζελνύο  γηα πηζαλέο 
επηπινθέο ηεο επέκβαζεο.

 Δπηινγή θαηάιιεινπ κνζρεύκαηνο (πιηθό- κέγεζνο)



Σερληθή ηνπνζέηεζεο

Σνκή 2 εθ. ζην αλώηεξν ηκήκα 
ην νζρένπ ζε απόζηαζε 2 εθ. 
από ηε βάζε ηνπ πένπο.

Γηάλνημε ρώξνπ ζην εκηόζρεν.



Σερληθή ηνπνζέηεζεο

Απνηέιεζκα κεηά 6 κήλεο

Σνπνζέηεζε κνζρεύκαηνο



Άιιη ηερληθή εκθύηεπζης

 Δγθάξζηα νζρετθή ηνκή 

 Ακβιεία παξαζθεπή ηνπ ρώξνπ ζην εκηόζρεν.

 Αλαζηξνθή ηνπ νζρένπ πξνο ηελ ηνκή.

 Καζήισζε ηνπ κνζρεύκαηνο κε ξάκκα από ηελ 
εγθνπή πνπ θέξεη ζην έλα πόιν ηνπ. 

 ύγθιεηζε ηξαύκαηνο. 



Δπηπινθέο επί 2500 πξνζέζεσλ 

 Γηάβξσζε θαη έμνδνο ηεο πξόζεζεο (Extrusion) 3–
8%

 ύζπαζε νζρένπ θαη κεηαθίλεζε ηεο 
πξόζεζεο(Scrotal contraction) 3–5%

 Πόλνο 1–3%

 Αηκάησκα 0.3–3%

 Φιεγκνλή 0.6–2%

Marshall S. Urology 1986; 28



«Ξνξθίδνληαο» ηε επηκόιπλζε ηνπ 
κνζρεύκαηνο…

• Απνθπγή εκθύηεπζεο ζε θιεγκέλσλ δέξκα.

• Ννζειεία κίαο κέξαο.

• Άζεπηα νύξα.

• Πξνεγρεηξεηηθά θαζαξηζκόο κε chlorhexidine .

• Δππξεπηζκόο ηεο πεξηνρήο εληόο ηνπ ρεηξνπξγείνπ.

• Αληηβηνηηθά – ζπζηεκαηηθά θαη ηνπηθά

• 10 ιεπηά betadine scrub.

• Γηπιά γάληηα.

• Αδηάβξνρε θάιπςε ηξαύκαηνο.

• Απνθπγή αηκαηώκαηνο (θαιή αηκόζηαζε θαη πεξίδεζε).



Ιθαλνπνίεζε

 Γηάθνξεο κηθξέο θαη αλαδξνκηθέο κειέηεο δείρλνπλ 
βειηίσζε ζηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηνο, ηελ ηθαλνπνίεζε 
θαη ηε ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία Lynch MJ, Pryor JP. Br J Urol 1992; 70

Incrocci L et al BJU Int 1999; 84

Adshead J et al BJU Int 2001; 88

Boy D & Carl P 2002 Urologe A 41

Η σποθεηκεληθή εκυάλησε τφλ όρτεφλ βειτηώζεθε σεκαλτηθά θαη τα σθορ τφλ υστοκετρηθώλ εργαιείφλ 

έκεηλαλ σταζερά ή βειτηώζεθαλ σεκαλτηθά σε 2 από τα 3 ερφτεκατοιόγηα ποηότετας δφής



Γηαηί δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη νη ππόινηπνη;

 Με ηνπνζέηεζε 
ζηεξεσηηθνύ ξάκκαηνο

 Δπηινγή ηεο «καιαθόηεξεο 
πξόζεζεο»

 Έιμε ηεο πξόζεζεο πξνο ηα 
θάησ από ηνλ αζζελή

Yossepowitcch et al J Urol 2011,186



TIPS

 ΠΟΣΔ ;
Άκεζα ζηελ παηδηθή ειηθία. Μεηά ηελ εθεβεία κπνξείηε λα ην αληηθαηαζηήζεηε

Πξνηείλεηε ηελ πξόζεζε θαηά ηελ νξρεθηνκή γηα Ca όξρεσο 

 ΠΟΙΑ ;
Μόλν γηα ηηο πξνζέζεηο κε πεξηερόκελν θπζηνινγηθό νξό ππάξρεη ηεθκεξησκέλε κειέηε 
αζθαιείαο

 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΠΡΟΘΔΗ
Μέγεζνο παξόκνην κε ηνλ πγηή, «καιαθή πξόζεζε» 

 ΠΩ ;
Η πςειή νζρετθή ηνκή έρεη ηελ κηθξόηεξε πηζαλόηεηα επηπινθώλ

 ΑΝ ΓΔΝ ΥΩΡΑΔΙ ;
Γάδα, κπαιόλη Foley, δηαζηνιέαο Hegar, δηαηαηηθή ζπζθεπή ηζηώλ, ππνδόξην pouch

 ΠΩ ΘΑ ΑΠΟΦΤΓΩ ΣΙ ΔΠΙΠΛΟΚΔ ;
Πξνζπέιαζε, πξνεγρεηξεηηθή ζεξαπεία θιεγκνλήο, κέηξα πξόιεςεο ινηκώμεσλ, 
θαζήισζε πξόζεζεο ;, πηεζηηθή επίδεζε



Υακόο ζην 
ρεηξνπξγείν γηα κηα 
ηαηλία αθξάηεηαο… 

θέςνπ λα αξρίζνπλ 
λα βάδνπλ 

πξνζέζεηο!!!

Δπραξηζηώ!!!


