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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση του ρόλου του διορθικού 

υπερηχοτομογραφήματος για τη μελέτη της σύστασης και του 

μεγέθους του προστάτη αδένα στην καλοήθη υπερπλασία του. Το 

διορθικό υπερηχοτομογράφημα είναι η πλέον καθιερωμένη 

μέθοδος για την απεικόνιση του προστάτη αδένα με δυνατότητα 

λεπτομερούς ανάδειξης της εσωτερικής υφής του.  

Η εργασία έχει δύο πρωτεύοντα σκέλη: α) την αξιολόγηση του 

μεγέθους του προστάτη αδένα και της μεταβατικής του ζώνης όπου 

συμβαίνει η καλοήθης υπερπλασία του. Οι μετρήσεις που 

λαμβάνονται με το διορθικό υπερηχοτομογράφημα συγκρίνονται με 

αυτές που λαμβάνονται με το υπερηβικό, που είναι πλέον εύχρηστη 

και καθημερινή μέθοδος, καθώς και με τις μετρήσεις όγκου του 

χειρουργικού παρασκευάσματος σε όσους ασθενείς 

χειρουργήθηκαν. β) τη συσχέτιση της εσωτερικής ηχοδομής του 

αδενώματος με τους βασικούς ιστολογικούς ιπότυπους στο 

εξαιρεθέν παρασκεύασμα, σε όσους ασθενείς χειρουργήθηκαν.  

Η εργασία διεκπεραιώθηκε στο εργαστήριο ιατρικής 

απεικόνισης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου σε 

άμεση συνεργασία με την Ουρολογική Κλινική του ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η., 

η οποία παρέπεμψε το σύνολο των ασθενών.  

Ο αείμνηστος Καθηγητής Άγγελος Κρανίδης είχε ουσιώδη 

συμβολή στην επιλογή του θέματος της παρούσας διατριβής, στο 

σχεδιασμό της εκτέλεσής της και στην παρακολούθηση κατά τη 

διάρκειά της. Η διαρκής υποστήριξή του και η ενθάρρυνση που μου 

παρείχε είναι βαθιά χαραγμένες στη μνήμη μου. Η εργασία αυτή 

αφιερώνεται στη μνήμη του Καθηγητή Άγγελου Κρανίδη.  



Επιθυμώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον επιβλέποντα 

Καθηγητή κ. Ν. Γκουρτσογιάννη που μου ανέθεσε την παρούσα 

διατριβή, την επέβλεψε και με παρότρυνε διαρκώς για την 

ολοκλήρωσή της. Ευχαριστώ και τον Αναπλ/τή Καθηγητή κ. Ν. 

Καρκαβίτσα για την υποστήριξή του κατά τη διάρκεια της μελέτης. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμη τον Καθηγητή Ακτινολογίας κ. 

Π. Πρασόπουλο και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Σ. Καραμπέκιο για 

την ουσιαστική συμβολή τους στην εκπόνηση της παρούσας 

διατριβής. Ευχαριστώ, επίσης, τον κ. Κ. Χλαπουτάκη για την 

προετοιμασία και παρουσίαση της παρούσας διατριβής καθώς και 

την αδερφή μου Μαρία για την επιμέλεια του κειμένου.  
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1. Ανατομία 

 

Ο προστάτης έχει σχήμα κόλουρου κώνου. Οι διαστάσεις του 

είναι περίπου 4 εκ. η εγκάρσια διάμετρος 3 εκ. η προσθιοπίσθια και 

3,8 η κεφαλουραία. Στη μετεφηβική ηλικία ζυγίζει 20 γραμ. 

περίπου ενώ ελαφρά μεγαλύτερος θεωρείται φυσιολογικός και στην 

ηλικία των 40 ετών (1). Βρίσκεται αμέσως πάνω από το 

ουρογεννητικό διάφραγμα. Η πρόσθια επιφάνεια του αδένα 

χωρίζεται από την ηβική σύμφυση και τα ηβικά οστά από την 

πρόσθια προστατική περιτονία., που αποτελείται από αγγεία, λίπος, 

λεμφαγγεία, νεύρα και συνδετικό ιστό. Στα πλάγια του αδένα 

βρίσκονται ο ανελκτήρας του πρωκτού χαμηλά, ο θυροειδής μυς 

ψηλότερα που χωρίζονται από περιτονία. Πίσω η περιτονία του 

Denonvilliers και χαλαρός συνδετικός ιστός χωρίζουν τον 

προστάτη από το ορθό. Η άνω επιφάνεια του αδένα θεωρείται η 

βάση του και εφάπτεται στη βάση της ουροδόχου κύστεως. Η 

κορυφή του βρίσκεται αμέσως πάνω από το ουρογεννητικό 

διάφραγμα με ελαφρά πρόσθια κλίση. Το ζεύγος των 

σπερματοδόχων ληκύθων βρίσκεται πίσω και πάνω από τον 

προστάτη μεταξύ ουροδόχου κύστεως και ορθού. Το ζεύγος των 

εκσπερματικών πόρων εκβάλει επί τα εντός στις σπερματοδόχες 

ληκύθους. Προσθιοπλάγια του αδένα βρίσκεται το πλέγμα του 

Santorini που αποτελείται από μικρές επικοινωνούσες φλέβες, ενώ 

οπισθοπλάγια, αμφοτερόπλευρα, υπάρχει το νευροαγγειακό 

δεμάτιο ή πλάγιο φλεβικό πλέγμα που αποτελείται από 

περισσότερα αγγεία.  
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Ο προστάτης περιβάλλεται από κάψα που αποτελείται από 

πυκνό συνδετικό ιστό και λείες μυϊκές ίνες. Συνδέεται με την 

προστατική ουρήθρα με μυϊκές δεσμίδες με αποτέλεσμα να μην 

μπορεί να αποκολληθεί χωρίς να τραυματίσει τον αδενικό ιστό. Η 

κάψα έχει πάχος 0,5 χιλ. περίπου στην οπίσθια πλευρά, στις πλάγιες 

και στην κεφαλική περιοχή. Μπροστά συγχωνεύεται με το πρόσθιο 

ινομυώδες στρώμα (2,3).  

Η διαίρεση του αδένα σε πέντε λοβούς πρόσθιο, οπίσθιο μέσο 

και δύο πλάγιους από τον Lowsley το 1912 (4) αντικαταστάθηκε 

από την ανατομική περιγραφή του Mc Neal. Ο Mc Neal 

δημοσίευσε την πρώτη του ανατομική περιγραφή του προστάτη το 

1968 (5,6). Η προστατική μοίρα της ουρήθρας θεωρήθηκε το κλειδί 

στην ανατομική περιγραφή του αδένα. Στο μοντέλο αυτό (7–11) οι 

τομές που χρησιμοποίησε για να περιγράψει την αδενική και την 

ινομυωματώδη ζώνη ήταν προσανατολισμένες σύμφωνα με τους 

άξονες της ουρήθρας. Ιστολογικά διακρίνονται η αδενική και η 

ινομυωματώδης μοίρα που αντιπροσωπεύουν το 66% και 33% 

αντίστοιχα του αδένα (Πίν. 1). Η μελέτη αυτή έγινε σε 

φυσιολογικούς αδένες στην ηλικία των 20 ως 30 ετών. Μετά τις 

ηλικίες αυτές η ανάπτυξη καλοήθους προστατικής υπερπλασίας 

παραμορφώνει σε κάποιο βαθμό τον αδένα.  

Η προστατική ουρήθρα η οποία έχει μήκος περίπου 3 εκ. 

χωρίζεται στη μεσότητά της σε δύο τμήματα, στο εγγύς και στο 

άπω. Τα δύο τμήματα σχηματίζουν γωνία 35ο με το εγγύς τμήμα να 

προβάλει προς τα εμπρός. Το σπερματικό λοφίδιο ανήκει στο 

περιφερικό τμήμα της ουρήθρας. Το τοίχωμα του κεντρικού 

τμήματος αποτελείται από επιμήκεις λείες μυϊκές ίνες στις οποίες 

είναι εμφυτευμένοι οι περιουρηθρικοί αδένες. Ο προπροστατικός 
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σφιγκτήρας (έσω σφιγκτήρας) περιβάλλει το εγγύς τμήμα της 

ουρήθρας από τον αυχένα της ουροδόχου κύστης ως την κορυφή 

του σπερματικού λοφιδίου. Αντιπροσωπεύει μια παχιά δομή, η 

οποία ονομάζεται προπροστατική λόγω της εντόπισής της 

κεντρικότερα των στομίων των πόρων που προέρχονται από τις 

κύριες αδενικές περιοχές. Ο έσω σφιγκτήρας έχει ρόλο στην 

πρόληψη της παλίνδρομης εκσπερμάτωσης. Οι μυϊκές ίνες του 

σφιγκτήρα αυτού είναι κυκλοτερείς και συγχωνεύονται μπροστά με 

το πρόσθιο ινομυώδες στρώμα, το οποίο συμπιέζει το πρόσθιο ένα 

τρίτο του προστατικού αδένα.  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Σύσταση φυσιολογικού προστατικού αδένα 

σε νεαρούς ενήλικες 
Αδενικός ιστός 66% 

Περιφερική ζώνη (ΠΖ) <75% 

Κεντρική ζώνη (ΚΖ) <25% 

Μεταβατική ζώνη (ΜΖ) +-5% 

Περιουρηθρικοί αδένες (ΠΟΑ) +-1% 

 

Ινομυώδεις δομές 33% 

Πρόσθιο ινομυώδες στρώμα (ΠΙΣ) 

Προπροστατικός σφιγκτήρας (ΠΠΣ) 

Μεταπροστατικός σφιγκτήρας (ΜΠΣ) 

Επιμήκεις λείες μυϊκές ίνες (ΕΛΜΙ) 
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Το πρόσθιο ινομυώδες στρώμα εκτείνεται από τις έξω 

επιμήκεις ίνες του αυχένα της ουροδόχου κύστεως και έρχεται σε 

επαφή με όλο το μήκος της προστατικής ουρήθρας. Ο άπω 

σφιγκτήρας είναι λεπτός και εντοπίζεται γύρω από το περιφερικό 

τμήμα της ουρήθρας. Εκτείνεται από το σπερματικό λοφίδιο έως 

την κορυφή του αδένα όπου συνέχεται με τον έξω γραμμωτό 

σφιγκτήρα, ο οποίος εκτείνεται προς τα άνω και εμφυτεύεται στο 

ινομυώδες στρώμα. Το ζεύγος των εκσπερματικών πόρων διατρέχει 

κατά μήκος του ίδιου άξονα με την άπω ουρήθρα και εκβάλουν στο 

σπερματικό λοφίδιο. Μια κάθετη στεφανιαία τομή στο επίπεδο των 

εκσπερματικών πόρων και της άπω ουρήθρας αναδεικνύει την 

κεντρική και την περιφερική ζώνη κατά τον Mc Neal (Εικ. 1). Η 

περιφερική ζώνη αντιστοιχεί στο 75 και η κεντρική στο 25% 

περίπου του αδενικού ιστού (6). Η κεντρική ζώνη είναι μια 

κωνοειδής δομή, η οποία αποτελείται από μεγάλους αδένες με 

θηλώδες επιθήλιο και περιβάλλεται από ένα παχύ στρώμα. Οι 

σπερματοδόχες λήκυθοι και η λήκυθος των σπερματικών πόρων 

εμφυτεύονται στην κεφαλική επιφάνεια της κεντρικής ζώνης 

δημιουργώντας τους εκσπερματικούς πόρους. Οι εκσπερματικοί 

πόροι περιβάλλονται από την κεντρική ζώνη και εκβάλλουν στο 

σπερματικό λοφίδιο. Οι πόροι των αδένων της κεντρικής ζώνης 

εκβάλουν και αυτοί στο σπερματικό λοφίδιο. Οι πόροι της 

κεντρικής ζώνης καθώς και οι εκσπερματικοί πόροι πιστεύεται ότι 

έχουν την ίδια κοινή καταγωγή από τον πόρο του Wolf. 

Η περιφερική ζώνη περιβάλει την κεντρική από τα πλάγια 

πίσω και κάτω. Οι αδένες της είναι μικροί, σφαιρικοί, με λείο 

επιθήλιο και χαλαρό στρώμα. Οι πόροι των αδένων της 

περιφερικής ζώνης εκβάλουν στην άπω ουρήθρα.  
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A                                                           B 

ΕΕιικκόόνναα  11 : Σχηματική παράσταση του προστάτη. Στεφανιαία (Α) και επιμήκης 
(Β) τομή στο επίπεδο της προστατικής ουρήθρας. Κεντρική Ζώνη (ΚΖ), 
Περιφερική Ζώνη (ΠΖ), Πρόσθιο Ινομυώδες Στρώμα (ΙΣ), Μεταβατική Ζώνη 
(ΜΖ), Σπερματικό λοφίδιο (Σλ), Εκσπερματικός Πόρος (Ε), Περιουρηθρικός 
Ιστός (ΠΙ), Προστατική Ουρήθρα (ΠΟ), Σπερματοδόχος Λήκυθος (ΣΛ) 

 

Η μεταβατική ζώνη αντιπροσωπεύει το 5% περίπου του 

αδενικού ιστού. Αποτελείται από δύο παραουρηθραίους λοβούς, οι 

οποίοι βρίσκονται στο μέσο επίπεδο του προστάτη. Το αδενικό 

τους σύστημα διακλαδίζεται κατά μήκος του άξονα της εγγύς 

ουρήθρας και εκβάλει στο σπερματικό λοφίδιο αμέσως πάνω από 

τις εκβολές των εκσπερματικών πόρων. Οι αδένες της μεταβατικής 

ζώνης είναι όμοιοι με αυτούς της περιφερικής, αλλά λιγότεροι και 

περιβάλλονται από περισσότερο πυκνό συνδετικό ιστό. Οι δύο 

λοβοί της μεταβατικής ζώνης βρίσκονται σε μια «μεταβατική 

περιοχή» μιλώντας εμβρυολογικά, μεταξύ του σφιγκτηριακού 

συστήματος της ουροδόχου κύστης γύρω από την εγγύς ουρήθρα 

και της αδενωματώδους κεντρικής και περιφερικής ζώνης των 

οποίων οι πόροι εκβάλουν στην άπω ουρήθρα.  
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Οι λείες μυϊκές ίνες της κάψας είναι κυκλικά διατεταγμένες 

και συνέχονται με τις στρωματικές ίνες του αδένα. Στο πρόσθιο 

τμήμα του αδένα η κάψα παχύνεται για να σχηματίσει το πρόσθιο 

ινομυώδες στρώμα. Στη συμβολή της κορυφής του αδένα με τη 

μεμβρανώδη ουρήθρα, στη μεσότητα και μπροστά, στο σημείο 

όπου ο έξω γραμμωτός σφιγκτήρας εισέρχεται στον προστάτη, δεν 

υπάρχει προστατική κάψα για ένα χιλιοστό και αντικαθίσταται από 

γραμμωτές μυϊκές ίνες.  
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2. Εμβρυολογία 

 

Ο προστάτης αναπτύσσεται από μικρά συμπαγή επάρματα του 

επιθηλίου της ουρήθρας πάνω και κάτω από την είσοδο του 

μεσονεφρικού πόρου. Τα σωληνοειδή αυτά επάρματα αρχίζουν να 

αναπτύσσονται σε πέντε ξεχωριστές ομάδες στο τέλος της 

ενδέκατης εβδομάδας και ολοκληρώνονται στη δέκατη έκτη 

εβδομάδα της εμβρυϊκής ζωής. Μεταξύ τους συνδέονται και 

διακλαδίζονται δημιουργώντας ένα σύνθετο σύστημα πόρων που 

ενσωματώνει τα διαφοροποιημένα μεσεγχυματικά κύτταρα. Τα εν 

λόγω μεσεγχυματικά κύτταρα αρχίζουν να αναπτύσσονται γύρω 

από τους σωληνοειδείς πόρους στη διάρκεια της δέκατης έκτης 

εβδομάδας και είναι πιο πυκνά στην περιφέρεια όπου και 

σχηματίζουν την προστατική κάψα. Μέχρι την εικοστή δεύτερη 

εβδομάδα της κύησης το μυϊκό στρώμα έχει ήδη αναπτυχθεί σε 

σημαντικό βαθμό και εξακολουθεί να αναπτύσσεται μέχρι τη 

γέννηση.  

Από τις πέντε ομάδες των επιθηλιακών κυττάρων 

σχηματίζονται τελικά πέντε λοβοί: πρόσθιος, οπίσθιος, μέσος, και 

δύο πλάγιοι. Αρχικά οι λοβοί διαχωρίζονται μεταξύ τους, στη 

συνέχεια όμως συνενώνονται χωρίς να υπάρχουν σαφή 

διαφραγμάτια τα οποία τους διαχωρίζουν (12,13). Πρόσφατες όμως 

μελέτες, κυρίως από τον Mc Neal (5, 6, 14 – 18) έδειξαν ότι η 

διαίρεση του αδένα σε πέντε λοβούς δεν ανταποκρίνεται στην 

ανατομική πραγματικότητα. Κατόπιν ενδελεχούς ανατομικής και 

ιστολογικής μελέτης του αδένα ο Mc Neal καθιέρωσε το 

διαχωρισμό των αδενικών στοιχείων σε δύο κύριες ζώνες. Την 

κεντρική ζώνη (ΚΖ) και την κατά πολύ μεγαλύτερη περιφερική 
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ζώνη (ΠΖ). Οι δύο αυτές ζώνες συναποτελούν το 95% του 

αδενικού στοιχείου του προστάτη. Το υπόλοιπο 5% αποτελείται 

από τη μεταβατική ζώνη (ΜΖ). Η μεταβατική ζώνη είναι η θέση 

ανάπτυξης της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη (ΚΥΠ). Ο 

αδενικός ιστός της μεταβατικής ζώνης είναι ακριβώς ίδιος με αυτόν 

της περιφερικής ζώνης. Παρ’ όλα αυτά είναι γνωστό ότι στη 

μεταβατική ζώνη δεν αναπτύσσεται κακοήθεια, ενώ η περιφερική 

ζώνη αποτελεί τη συχνότερη εντόπιση του προστατικού καρκίνου. 

Η περιφερική και η μεταβατική ζώνη καθώς και οι περιουρηθρικοί 

αδένες αποτελούν μια ανατομική και ιστολογική οντότητα που 

αντικατοπτρίζει την κοινή εμβρυϊκή καταγωγή τους, τον 

ουρογεννητικό κόλπο. Αντίθετα η κεντρική ζώνη είναι 

μορφολογικά διαφορετική και θεωρείται ότι κατάγεται εμβρυϊκά 

από τον πόρο του Wolf, ο οποίος εγκολπώνεται στον προστατικό 

αδένα.  
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3. Απεικόνιση του προστάτη 

Ο προστάτης αδένας απεικονίζεται in vivo με διάφορες 

ακτινολογικές τεχνικές. Αρχικά η ενδοφλέβια ουρογραφία έδινε 

έμμεσες πληροφορίες για το μέγεθος του αδένα και η ανιούσα 

κυστεοουρηθρογραφία αναδείκνυε την προστατική μοίρα της 

ουρήθρας. Η εφαρμογή της υπερηχοτομογραφίας άνοιξε το 

σημαντικότερο κεφάλαιο στην απεικόνιση του προστάτη. Πρώτα η 

διαδερμική υπερηχοτομογραφία, που αποτελεί και σήμερα την 

αρχική μέθοδο απεικονιστικής του προστάτη και στη συνέχεια η 

διορθική υπερηχοτομογραφία παρέχουν ανάδειξη της ανατομίας 

του αδένα και αξιολόγηση όλου του φάσματος παθολογίας που 

προσβάλλει τον προστάτη. Η εφαρμογή Doppler τεχνικών 

υπερηχοτομογραφίας προσέφερε στη μελέτη της αιμάτωσης του 

αδένα και των διαταραχών της σε διάφορες παθολογικές 

καταστάσεις. Εξειδικευμένες τεχνικές υπερηχοτομογραφικής 

απεικόνισης του προστάτη αδένα έχουν επίσης αναπτυχθεί, όπως η 

διουρηθρική υπερηχοτομογραφία, δεν έχουν όμως τύχει ευρείας 

εφαρμογής λόγω της εμπειρίας και του ακριβού εξοπλισμού που 

απαιτούν.  

Η αξονική τομογραφία παρ’ όλη την υψηλή αντιθετική 

διακριτική της ικανότητα δεν προσέφερε πολλά στην ανάδειξη της 

εσωτερικής δομής του αδένα ή στην ανίχνευση πρώιμων 

αλλοιώσεών του. Η μέθοδος έχει δευτερεύοντα ρόλο στη μελέτη 

παθήσεων του προστάτη και χρησιμοποιείται κυρίως στην 

αξιολόγηση της εξωπροστατικής επέκτασης κακοήθων 

νεοπλασιών. 

Η μαγνητική τομογραφία μπορεί να προσφέρει ικανοποιητική 

απεικόνιση του προστάτη αδένα, ανάδειξη της εσωτερικής δομής 
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του και ευρέως φάσματος αλλοιώσεων του αδένα, απαιτείται όμως 

η χρήση εξειδικευμένων ενδοορθικών πηνίων ή ισχυρών 

πολυπηνίων επιφάνειας. Για το λόγο αυτό η μέθοδος δεν έχει τύχει 

ευρείας εφαρμογής αφού η πληροφορία που μπορεί να προσφέρει 

παρέχεται από την υπερηχοτομογραφία γρηγορότερα, με 

χαμηλότερο κόστος και προσιτό εξοπλισμό.  

Η υπερηβική και διορθική υπερηχοτομογραφία αποτελούν 

σήμερα τις βασικές μεθόδους ελέγχου του προστάτη και θα 

αναφερθούν εκτενώς στη συνέχεια. 

Η κατανόηση της φυσιολογικής ηχοανατομίας του προστάτη, 

των σπερματοδόχων κύστεων και των γύρω ιστών είναι απαραίτητη 

πριν από την ανάδειξη παθολογικών καταστάσεων του αδένα.  

Ο φυσιολογικός προστάτης μπορεί να έχει διαφορετική 

υπερηχοτομογραφική εικόνα ανάλογα με την ηλικία αλλά και την 

υπερηχοτομογραφική προσέγγιση.  

 

3.1 Διακοιλιακή (υπερηβική) προσέγγιση 

Η υπερηχοτομογραφία και η ραγδαία εξέλιξή της τα τελευταία 

τριάντα χρόνια αποτελεί την πλέον δημοφιλή απεικονιστική μέθοδο 

για την ποιότητα των εικόνων της αλλά και τον ασφαλή μη 

επεμβατικό χαρακτήρα της. 

Τρεις είναι κυρίως οι λόγοι που η υπερηχοτομογραφία είναι 

δημοφιλής στην ιατρική κοινότητα. Πρώτον δεν είναι επεμβατική 

μέθοδος και απεικονίζει αξιόπιστα τα συμπαγή όργανα. Δεύτερον 

οι βιολογικοί κίνδυνοι για τον εκτελούντα την εξέταση και τον 

ασθενή είναι αμελητέοι. Τρίτος λόγος είναι το χαμηλό κόστος της 

εξέτασης, λόγος σημαντικός για το πολυδάπανο ιατρικό σύστημα. 
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Οι υπέρηχοι είναι ηχητικά κύματα με συχνότητα μεγαλύτερη 

των 20.000 Hz. Το ανθρώπινο αυτί αντιλαμβάνεται ηχητικά κύματα 

συχνότητας 16 – 20.000 Hz. Στην ιατρική χρησιμοποιούνται 

υπέρηχοι με συχνότητα 2 – 20 MHz. 

Η παραγωγή και η ανίχνευση των υπερήχων βασίζονται στο 

πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο. Τα υλικά με αυτή την ιδιότητα 

καλούνται πιεζοηλεκτρικά και ονομάζονται μεταλάκτες επειδή 

μετατρέπουν τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική και αντίστροφα. 

Στη διαγνωστική υπερηχοτομογραφία η καταγραφή των 

υπερήχων βασίζεται στην ανάκλασή τους και στο φαινόμενο 

Doppler. Οι τρόποι καταγραφής των υπερήχων είναι οι A mode, B 

mode και M mode. Τα σύγχρονα μηχανήματα απεικόνισης σε 

πραγματικό χρόνο (Real time) χρησιμοποιούν διάφορους τύπους 

ηχοβολέων, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι οι μηχανικοί και 

οι ηλεκτρονικοί. Στις μηχανικές κεφαλές υπάρχουν κρύσταλλοι που 

περιστρέφονται. Στις ηλεκτρονικές κεφαλές υπάρχουν πολλοί 

κρύσταλλοι ο ένας δίπλα στον άλλο σε γραμμική διάταξη (liner) ή 

σε κυρτή (convex) (Εικ. 2).  

 
Εικόνα 2: Ηχοβολέας Convex 3,5 MHz. Κυρτή διάταξη των κρυστάλλων 
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Η αναγκαιότητα εξειδικευμένων εφαρμογών οδήγησε στην 

κατασκευή ειδικών ενδοκοιλοτικών ηχοβολέων για την 

προσπέλαση οργάνων όπως ο προστάτης, η μήτρα ο οισοφάγος 

κ.λ.π. (Εικ. 3).  

 

 
Εικόνα 3: Διορθικός ηχοβολέας 7 – 10 MHz. Μηχανικός, πολλαπλών 

επιπέδων σάρωσης με ειδικό κανάλι για λήψη βιοψιών. 

 

Το πλεονέκτημα των ειδικών αυτών ηχοβολέων είναι ότι 

τοποθετούνται κοντά στο εξεταζόμενο όργανο, είναι υψηλών 

συχνοτήτων, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται εικόνες υψηλής 

διαγνωστικής ακρίβειας. 

Στην υπερηβική προσέγγιση ο προσανατολισμός των εικόνων 

είναι αυτός που έχει προταθεί από το American Institute of 

Ultrasound in Medicine (AIUM) (19).  

Ο προστάτης, γενικά, έχει σφαιρικό σχήμα και οι εικόνες που 

λαμβάνονται είναι κατά τον επιμήκη και τον εγκάρσιο άξονα του 

αδένα. Η ουροδόχος κύστη, πλήρης ούρων, χρησιμοποιείται σαν 

ακουστικό παράθυρο για την απεικόνιση του προστάτη και των 
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σπερματοδόχων κύστεων. Ο βαθμός της ηχοανακλαστικότητας του 

αδένα εξαρτάται από την ολική ενίσχυση των ήχων. Η καμπύλη της 

αντισταθμιστικής ενίσχυσης στο χρόνο πρέπει να είναι ρυθμισμένη 

με τέτοιο τρόπο ώστε ο φυσιολογικός αδένας να έχει ομοιογενή 

ηχοανακλαστικότητα. (19) (Εικ. 4).  

   A                                               B 
ΕΕιικκόόνναα  44::  Υπερηβικό υπερηχοτομογράφημα του προστάτη. Εγκάρσια τομή 
(Α). Επιμήκης τομή (Β). 

Οι γειτονικές σπερματοδόχες λήκυθοι είναι ελαφρά 

χαμηλότερης ηχοανακλαστικότητας σε σχέση με τον προστάτη και 

οφείλεται στην αυξημένη περιεκτικότητά τους σε υγρικό 

περιεχόμενο (Εικ. 5).  

     A                                              B  

  
ΕΕιικκόόνναα  55::  Υπερηβικό υπερηχοτομογράφημα. Φυσιολογικές σπερματοδόχες 
λήκυθοι. Εγκάρσιες τομές. 
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Στις εγκάρσιες τομές η κλίση του ηχοβολέα πρέπει να είναι 

ουραία για την απεικόνιση του προστάτη και ελαφρά κεφαλική για 

την απεικόνιση των σπερματοδόχων ληκύθων. Στην υπερηβική 

προσέγγιση και στις εγκάρσιες τομές ο προστάτης και οι 

σπερματοδόχες λήκυθοι δεν απεικονίζονται σε μία εικόνα. 

Στις επιμήκεις τομές, ο προστάτης απεικονίζεται στην 

κεφαλοουραία διάμετρό του συνήθως έχει σχήμα σφαιρικό και 

ομοιογενή ηχοδομή. Στο φυσιολογικό αδένα, η περιουρηθρική 

περιοχή είναι συνήθως χαμηλότερης ηχοανακλαστικότητας. 

 

3.2 Διορθική προσέγγιση 

Την τελευταία δεκαετία υπάρχουν στο εμπόριο ενδοορθικοί 

ηχοβολείς δύο επιπέδων με συχνότητες 5 έως 8 MHz, με καλή 

πλάγια και αξονική διακριτική ικανότητα. Στις εγκάρσιες τομές 

πάνω από τον προστάτη απεικονίζεται το ζεύγος των 

σπερματοδόχων ληκύθων και η συμβολή των σπερματικών πόρων.  

Οι σπερματοδόχες λήκυθοι μπορεί να έχουν σχήμα επίμηκες, 

να είναι λεπτές ή παχιές, να μοιάζουν με παπιγιόν ή να έχουν 

κωδωνοειδές σχήμα. Σημαντικά είναι η ηχογένεια και το σχήμα 

τους που πρέπει να είναι συμμετρικό αμφοτερόπλευρα (Εικ. 6). 

Κάποιες φορές οι σπερματοδόχες λήκυθοι μπορεί να 

απεικονίζονται σαν δομές με περισσότερο σωληνοειδή στοιχεία 

παρά συμπαγή. Είναι φυσιολογική κατάσταση γιατί και το υδρικό 

περιεχόμενο ποικίλει με το χρόνο (20). Μετακινώντας τον 

ηχοβολέα ελαφρά ουραία, με εγκάρσιες πάνω τομές, αρχίζει να 

φαίνεται η βάση του προστάτη. 
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ΕΕιικκόόνναα  66:: Διορθικό υπερηχοτομογράφημα σπερματοδόχων ληκύθων. 
Εγκάρσια τομή. Φυσιολογική απεικόνιση. Σχηματική παράσταση (Α). 
Υπερηχογραφική εικόνα (Β). Λεπτές σπερματοδόχες λήκυθοι, συμμετρική 
απεικόνιση. 

 

Στο πρόσθιο τμήμα της βάσης και στη μέση γραμμή 

απεικονίζεται συνήθως μια περιοχή σχετικά καλά περιγεγραμμένη, 

ελαφρά χαμηλότερης ηχογένειας (Εικ 7). Η περιοχή αυτή 

αντιστοιχεί στη μεταβατική ζώνη, στους περιουρηθρικούς αδένες 

και στον έσω σφιγκτήρα. Ο υπόλοιπος αδενικός ιστός, κεντρική και 

περιφερική ζώνη, είναι περισσότερο ηχοανακλαστικός. 

 

 

 

Α 

Β 
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A                                      B 

ΕΕιικκόόνναα  77:: Φυσιολογικός προστάτης στο επίπεδο της βάσης. Σχηματική 
παράσταση (Α) του αδένα. Πρόσθιο ινομυώδες στρώμα (ΙΣ), Περιουρηρθρικός 
αδενικός ιστός (ΠΙ), Κεντρική ζώνη (ΚΖ), Περιφερική ζώνη (ΠΖ), 
Εκσπερματικοί πόροι (ε). Διορθικό υπερηχοτομογράφημα - Εγκάρσια τομή 
(Β). Αναγνωρίζεται η σχετικά χαμηλής ηχοανακλαστικότητας περιοχή που 
περιλαμβάνει τον περιουρηθρικό αδενικό ιστό και τον έσω σφιγκτήρα (βέλη). 

 

Μετακινώντας τον ηχοβολέα προς τα έξω, καταγράφονται 

διαδοχικές εικόνες στο ύψος του σπερματικού λοφιδίου (Εικ 8). Το 

σώμα του προστάτη έχει περισσότερο ομοιογενή ηχοδομή. Η 

ηχοανακλαστικότητα του αδένα εξαρτάται από τη ρύθμιση της 

ολικής αντιστάθμισης των υπερήχων (20). Στο επίπεδο αυτό ο 

περιουρηθρικός ιστός είναι σαφώς λιγότερος. Το πρόσθιο 

ινομυώδες στρώμα μπορεί να έχει ελαφρά χαμηλότερη 

ηχοανακλαστικότητα σε σχέση με την περιφερική ζώνη (Εικ. 9). 
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A                                          B 

ΕΕιικκόόνναα  88:: Φυσιολογικός προστάτης στο επίπεδο της μεταβατικής ζώνης (ΜΖ). 
Σχηματική παράσταση (Α) του αδένα. Πρόσθιο ινομυώδες στρώμα (ΙΣ), 
Περιουρηρθρικός αδενικός ιστός (ΠΙ), Κεντρική ζώνη (ΚΖ), Περιφερική ζώνη 
(ΠΖ), Εκσπερματικοί πόροι (ε). Διορθικό υπερηχοτομογράφημα - Εγκάρσια 
τομή (Β). Υπόηχη απεικόνιση της μεταβατικής ζώνης του προσθίου 
ινομυώδους στρώματος (βέλη). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    A                                         B  
ΕΕιικκόόνναα  99:: Φυσιολογικός προστάτης στο επίπεδο του σπερματικού λοφιδίου 
(Σλ). Σχηματική παράσταση (Α) του αδένα. Πρόσθιο ινομυώδες στρώμα (ΙΣ), 
Περιφερική ζώνη (ΠΖ), Προστατική Ουρήθρα (ΠΟ). Διορθικό 
υπερηχοτομογράφημα - Εγκάρσια τομή (Β). Το πρόσθιο ινομυώδες στρώμα 
είναι γενικά ελαφρά χαμηλότερης ηχοανακλαστικότητας σε σχέση με το 
αδενικό στοιχείο. 
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Μετακινώντας τον ηχοβολέα κάτω από το ύψος του 

σπερματικού λοφιδίου, η κεντρική ζώνη δεν υφίσταται πλέον. 

Υπάρχει περιφερική ζώνη και ινομυώδες στρώμα. Η κεντρική και η 

περιφερική ζώνη έχουν την ίδια ακριβώς ηχοανακλαστικότητα. 

Περισσότερο ουραία αναδεικνύεται η κορυφή του προστάτη, η 

οποία είναι μικρότερη και το σχήμα της είναι στρογγυλό (Εικ. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    A                                         B  
  
ΕΕιικκόόνναα  1100:: Φυσιολογικός προστάτης στο επίπεδο της κορυφής. Σχηματική 
παράσταση (Α) του αδένα. Πρόσθιο ινομυώδες στρώμα (ΙΣ), Περιφερική ζώνη 
(ΠΖ), Προστατική Ουρήθρα (ΠΟ). Διορθικό υπερηχοτομογράφημα - Εγκάρσια 
τομή (Β). Ο αδένας στο επίπεδο αυτό είναι σχετικά ομοιογενούς ηχοδόμής. 

 

Στη διορθική υπερηχοτομογραφία του προστάτη έχουν 

καθιερωθεί οι όροι εσωτερικός και εξωτερικός αδένας (9,21). Ο 

εσωτερικός αδένας περιλαμβάνει το πρόσθιο ινομυώδες στρώμα, 

τους περιουρηθρικούς αδένες, τον προ και μετά προστατικό 

σφιγκτήρα και τις επιμήκεις λείες μυϊκές ίνες. Ο εξωτερικός αδένας 

περιλαμβάνει τη μεταβατική, την κεντρική και την περιφερική 

ζώνη. Ο όρος ζώνη χρησιμοποιείται ειδικά όταν κάποιος 

αναφέρεται στην αδενική, κατά Mc Neal, ζώνη. Στα φυσιολογικά 
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άτομα, ο εσωτερικός αδένας αποτελείται κυρίως από τις ινομυώδεις 

δομές, ενώ ο εξωτερικός αδένας αποτελείται από τις αδενικές 

δομές. 

Οι επιμήκεις τομές του προστάτη, για τον αμύητο, είναι 

περισσότερο δυσνόητες από τις εγκάρσιες. Στο επίπεδο της μέσης 

γραμμής ο προστάτης απεικονίζεται από τη βάση μέχρι την κορυφή 

του. Στη βάση του αδένα μπορεί να απεικονισθεί περιοχή χαμηλής 

ηχογένειας, η οποία περιλαμβάνει περιουρηθρικό ιστό και τον έσω 

σφιγκτήρα (Εικ. 11).  

Α                                               Β 
ΕΕιικκόόνναα  1111:: Διορθική απεικόνιση στο επίπεδο της μέσης γραμμής από τη 

βάση μέχρι την κορυφή του αδένα (βέλη). Α. Σχηματική παράσταση: 
Προστατική ουρήθρα (ΠΟ), Σπερματικό λοφίδιο (Σλ), Περιουρηθρικός ιστός 
(ΠΙ), Μεταβατική ζώνη (ΜΖ), Κεντρική ζώνη (ΚΖ), Περιφερική ζώνη (ΠΖ), 
Τμήμα του εκσπερματικού πόρου (Ε), Σπερματοδόχος λήκυθος (ΣΛ), Β. 
Διορθικό υπερηχοτομογράφημα με μηχανικό ηχοβολέα στο επίπεδο του 
σχήματος. Χαμηλής ηχογένειας περιοχή (κεφαλές βελών), η οποία 
περιλαμβάνει τον περιουρηθρικό ιστό και τον έσω σφιγκτήρα. Δεν 
αναγνωρίζεται διαφορά ηχοανακλαστικότητας μεταξύ κεντρικής και 
περιφερικής ζώνης.  

 

Επίσης η εγγύς προστατική ουρήθρα μπορεί να φανεί σαν 

ανοιχτή οδόντωση στον αυχένα της ουροδόχου κύστεως. Το 

πρόσθιο ινομυώδες στρώμα, μπροστά από τον περιουρηθρικό ιστό, 

έχει την ίδια χαμηλή ηχογένεια με αυτόν. Η κεντρική και η 

περιφερική ζώνη έχουν την ίδια ομοιογενή ηχοδομή. Τμήματα της 
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προστατικής ουρήθρας, όταν δεν περιέχει ούρα, μπορούν να 

απεικονισθούν σαν παράλληλες ηχοανακλαστικές εστίες στη μέση 

γραμμή, από τον αυχένα της ουροδόχου κύστεως μέχρι την κορυφή 

του αδένα. Οι ηχοανακλάσεις αυτές οφείλονται στα τοιχώματα της 

ουρήθρας. Οι εκσπερματικοί πόροι είναι δυνατόν να απεικονίζονται 

τμηματικά σαν ηχοανακλάσεις των τοιχωμάτων τους.  

Γυρνώντας τον ηχοβολέα πλάγια της μέσης γραμμής, δεξιά ή 

αριστερά, αρχίζει να απεικονίζεται το αδενικό στοιχείο της 

κεντρικής και περιφερικής ζώνης, το οποίο δε διαφοροποιείται 

ηχογραφικά και έχει ομοιογενή ηχοδομή (Εικ. 12, 13).  

Α                                        Β 
ΕΕιικκόόνναα  1122:: Διορθική απεικόνιση, τοποθέτηση του ηχοβολέα πλάγια της 

μέσης γραμμής του αδένα. Α. Σχηματική παράσταση: Κεντρική ζώνη (ΚΖ), 
Περιφερική ζώνη (ΠΖ), τμήμα του εκσπερματικού πόρου (Ε), Σπερματοδόχος 
λήκυθος (ΣΛ). Β. Διορθικό υπερηχοτομογράφημα στο ίδιο επίπεδο. Δεν 
αναγνωρίζεται διαφορά της ηχοανακλαστικότητας μεταξύ κεντρικής και 
περιφερικής ζώνης. Ηχοανακλαστικό λίπος (Λ) περιβάλλει τη σπερματοδόχο 
λήκυθο.  

 

Οι σπερματοδόχες λήκυθοι, οι οποίες βρίσκονται πάνω και 

πίσω από τον προστάτη, είναι πλατύτερες προς τα πλάγια παρά 

προς το έσω τμήμα τους. Ο σπερματικός πόρος πορεύεται 

παράλληλα με τη σύστοιχη σπερματοδόχο λήκυθο μέχρι τη 
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συμβολή τους και απεικονίζεται σαν δύο χαμηλής ηχογένειας 

δομές. 

 

 

Α                                       Β 
ΕΕιικκόόνναα  1133:: Διορθική απεικόνιση, επιμήκης τομή πλάγια και περιφερικά 

του αδένα. Α. Σχηματική παράσταση: Αναγνωρίζεται η περιφερική ζώνη (ΠΖ) 
και η σπερματοδόχος λήκυθος (ΣΛ). Β. Αντίστοιχη τομή με μηχανικό 
ηχοβολέα. Απεικονίζεται η φυσιολογική περιφερική ζώνη και η 
σπερματοδόχος λήκυθος, η οποία περιβάλλεται από ηχοανακλαστικό λίπος 
(Λ).  

 

Η σχέση των σπερματοδόχων λήκυθων με τον προστάτη 

αναδεικνύεται καλύτερα στις επιμήκεις τομές. Ασυμμετρία μεταξύ 

δεξιάς και αριστερής σπερματοδόχου ληκύθου πρέπει να εκτιμάται, 

όπως και η γωνία μεταξύ αυτών και του προστάτη, χώρος που 

καταλαμβάνεται φυσιολογικά από λίπος (Εικ. 14). Η γωνία μπορεί 

να είναι οξεία ή αμβλεία, πλην όμως πρέπει να είναι ίδια 

αμφοτερόπλευρα. 
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ΕΕιικκόόνναα  1144:: Διορθικό υπερηχοτομογράφημα, επιμήκης τομή με μηχανικό 

ηχοβολέα. Σχέση του προστάτη με τη σπερματοδόχο λήκυθο. Η γωνία μεταξύ 
προστάτη και σπερματοδόχου λήκυθου είναι οξεία (βέλος). Ηχοανακλαστικό 
λίπος (Λ) περιβάλλει τη σπερματοδόχο λήκυθο. 

 

 

 

3.3 Υπερηχοτομογραφικές μετρήσεις του μεγέθους του 

προστάτη και των σπερματοδόχων ληκύθων 

Με τη διορθική αλλά και την υπερηβική υπερηχοτομογραφία 

είναι δυνατή η μέτρηση των τριών διαστάσεων του αδένα και του 

αδενώματος με μεγάλη ακρίβεια (22). 

Μετρώνται η μέγιστη προσθιοπίσθια, η εγκάρσια και η 

επιμήκης διάμετρος του αδένα και του αδενώματος (Εικ. 15 – 17). 

Διάφοροι μαθηματικοί τύποι έχουν προταθεί για τον υπολογισμό 

του όγκου του αδένα. Ο όγκος του προστάτη ισοδυναμεί με το 

βάρος του επειδή το ειδικό βάρος του προστατικού παρεγχύματος 

κυμαίνεται μεταξύ 1 και 1,05. Ο απλούστερος μαθηματικός τύπος 

είναι αυτός που υπολογίζει τον όγκο της σφαίρας, θεωρώντας τις 

τρεις διαστάσεις του αδένα ίσες. Β= 4/3 π r3. Ο μαθηματικός τύπος 

που χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα είναι αυτός του ελλειψοειδούς: 

Β = 0,5 x α x β x γ όπου Β = βάρος, α, β, γ οι τρεις διαστάσεις του 
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αδένα (23-26). Πολλοί προτιμούν να χρησιμοποιούν πίνακες οι 

οποίοι λαμβάνουν υπ’ όψιν το βαθμό της διόγκωσης (Πίν. 2) ή το 

βάρος του αδένα (Πίν. 3) (27) 

 

 

 

 

 

 

 

Α                                                 Β 
ΕΕιικκόόνναα  1155:: Υπερηβικό υπερηχοτομογράφημα του προστάτη Α: Εγκάρσια 
τομή, μετρήθηκαν η μέγιστη προσθιοπίσθια (1) και εγκάρσια (2) διάμετρος 
ολόκληρου του αδένα. Β: Οβελιαία τομή, μετρήθηκε η μέγιστη επιμήκης 
διάμετρος ολόκληρου του αδένα (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Α                                              Β 

ΕΕιικκόόνναα  1166:: Υπερηβικό υπερηχοτομογράφημα του προστάτη Α: Εγκάρσια 
τομή, μετρήθηκαν η μέγιστη προσθιοπίσθια (1) και εγκάρσια (2) διάμετρος του 
αδενώματος. Β: Οβελιαία τομή, μετρήθηκε η μέγιστη επιμήκης διάμετρος του 
αδενώματος (1). 

 

 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

   Α                                             Β 

ΕΕιικκόόνναα  1177:: Διορθικό υπερηχοτομογράφημα του προστάτη Α: Εγκάρσια τομή, 
μετρήθηκαν η μέγιστη προσθιοπίσθια (άσπρα βέλη) και εγκάρσια (μαύρα 
βέλη) διάμετρος του αδενώματος. Β: Οβελιαία τομή, μετρήθηκε η μέγιστη 
επιμήκης διάμετρος του αδενώματος (βέλη). 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Μέγεθος του Προστάτη 

        Βαθμός Διάμετρος Βάρος 
                 Ι 3,0 – 3,8 <30 

                 ΙΙ 3,8 – 4,5 30 – 50 

                 ΙΙΙ 4,5 – 5,5  50 – 85  

                 IV >5,5 >85 

 
M.D. Rifkin: Ultrasound of the Prostate R.P.1988 
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              ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

                  Μέγεθος του Προστάτη 

             Διάμετρος(cm) Βάρος (gr) 

 3    – 3,5  14 – 22 
 3,5 – 4 22 – 33 
 4    – 4,5  33 – 47 
 4,5 – 5 47 – 65 
 5    – 5,5  65 – 87 
 5,5 – 6    87 – 113 
 6    – 6,5  113 – 143 
 6,5 – 7  143 – 179 
 7    – 7,5  179 – 220 
 7,5 – 8  220 – 267  
 
M.D. Rifkin: Ultrasound of the Prostate R.P.1988 

 

Ο υπολογισμός του μεγέθους των σπερματοδόχων ληκύθων 

είναι δυνατό να γίνει με το υπερηβικό και το διορθικό 

υπερηχοτομογράφημα καθώς και με άλλες απεικονιστικές τεχνικές 

που μετρούν τις τρεις διαστάσεις του οργάνου (27).  

Σπουδαιότερη όμως από το μέγεθος των σπερματοδόχων 

ληκύθων είναι η συμμετρία τους. Υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις 

όσο αφορά το μέγεθος σε φυσιολογικά άτομα. Η συμμετρία μεταξύ 

δεξιάς και αριστερής σπερματοδόχου ληκύθου είναι σπουδαιότερη 

από το απόλυτο μέγεθός τους σε ότι αφορά το σχήμα, τη θέση και 

την ηχογένειά τους. 
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3.4 Μαγνητική Τομογραφία (ΜΤ)  

 

Η ΜΤ αποκαλύπτει με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια την 

ενδοπροστατική αρχιτεκτονική των ζωνών του προστάτη. 

Ο φυσιολογικός προστάτης σε νέους ενήλικες απεικονίζεται 

σχετικά ομοιογενής στη ΜΤ. Αυτό συμβαίνει κυρίως στην Τ1 

βαρύτητας ακολουθία, στην οποία δεν είναι διακριτή η εσωτερική 

ανατομία του αδένα. Παρ’ όλα αυτά στην Τ1 ακολουθία 

διαχωρίζεται με ευκρίνεια το παρέγχυμα του προστάτη από το 

γειτονικό περιπροστατικό λίπος και τα αγγειακά πλέγματα (Εικ. 

18). Η Τ2 βαρύτητας ακολουθία είναι αυτή που επιτρέπει το 

διαχωρισμό των διαφορετικών προστατικών ζωνών. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η ευκρίνεια στην ανατομική του προστάτη στην Τ2 

ακολουθία, εξαρτάται από την ένταση του μαγνητικού πεδίου που 

διαθέτει ο Μαγνητικός Τομογράφος και είναι λεπτομερέστερη όσο 

μεγαλύτερο είναι το μαγνητικό πεδίο που χρησιμοποιείται (29). Η 

περιφερική ζώνη αποδίδει αυξημένο σήμα σε Τ2 εικόνες, ενώ η 

κεντρική και μεταβατική ζώνη αποδίδουν παρόμοιο σήμα, 

μικρότερο του αντίστοιχου της περιφερικής ζώνης (Εικ. 19). 

Η περιφερική ζώνη περιβάλλεται από έναν λεπτό δακτύλιο 

χαμηλού σήματος σε Τ2 ακολουθία, που αντιπροσωπεύει την 

ανατομική ή αληθή κάψα. 

Η εγγύς ουρήθρα σπάνια απεικονίζεται στη ΜΤ. Μόνον στις 

περιπτώσεις παρουσίας καθετήρος Foley ή διουρηθρικής εκτομής 

είναι δυνατή η αναγνώρισή της. Το σπερματικό λοφίδιο 

απεικονίζεται ως αυξημένου σήματος δομή στην Τ2 βαρύτητας 

ακολουθία. Η περιφερική προστατική ουρήθρα σε Τ2 ακολουθία 

ανιχνεύεται ως  ελαττωμένου σήματος δακτύλιος στην περιοχή  του  
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ΕΕιικκόόνναα  1188:: Εγκάρσια τομή Τ1 βαρύτητας ακολουθία. Δεν αναγνωρίζονται οι 
ζώνες του προστάτη, αναγνωρίζεται το παρέγχυμα και διακρίνεται από το 
γειτονικό περιπροστατικό λίπος (βέλη). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
ΕΕιικκόόνναα  1199:: Εγκάρσια τομή Τ2 βαρύτητας ακολουθία. Αναγνωρίζονται ο 
εσωτερικός και ο εξωτερικός αδένας. Ο εξωτερικός αδένας αυξημένου έντασης 
σήματος (μαύρα βέλη) και ο εσωτερικός αδένας αποδίδει αυξημένο σήμα 
μικρότερο, όμως, του αντίστοιχου του εξωτερικού αδένα (άσπρα βέλη). 
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κατώτερου προστάτη, μια και περιβάλλεται από επιπρόσθετες 

μυϊκές ίνες. 

Η διαφοροποίηση των ανατομικών ζωνών του προστάτη 

καθίσταται πλέον ευκρινής σε ηλικιωμένους. Αυτό συμβαίνει για 

δυο λόγους. Πρώτον, η περιφερική ζώνη του προστάτη με την 

πρόοδο της ηλικίας αποδίδει περισσότερο αυξημένο σήμα σε Τ2 

ακολουθία και δεύτερον, η σταδιακή αύξηση του μεγέθους του 

προστάτη επιτρέπει την καλύτερη διαφοροποίηση των προστατικών 

ζωνών με το διαφορετικό αποδιδόμενο σήμα στη ΜΤ. 

Επιπρόσθετες μεταβολές που αναγνωρίζονται στη ΜΤ του 

προστάτη σε ηλικιωμένους, είναι οι ελαττωμένες διαστάσεις του 

πρόσθιου ινομυώδους στρώματος και επίσης η ελάττωση του 

περιπροστατικού φλεβικού πλέγματος. 

Η δυνατότητα της ΜΤ να απεικονίζει τον προστατικό αδένα 

σε πολλαπλά επίπεδα (κυρίως εγκάρσιο, στεφανιαίο και οβελιαίο 

επίπεδο) επιτρέπει τον ευκρινή διαχωρισμό του προστάτη από τις 

γειτονικές ανατομικές δομές. 

Στις στεφανιαίες και εγκάρσιες τομές της ΜΤ αναδεικνύονται 

με τη μεγαλύτερη ευκρίνεια οι σπερματοδόχες λήκυθοι και ο 

σπερματικός πόρος, ενώ στις εγκάρσιες τομές απεικονίζονται 

καλύτερα τα νευροαγγειακά δεμάτια. 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται ποικίλα απεικονιστικά 

χαρακτηριστικά στη ΜΤ, σε ασθενείς με καλοήθη υπερπλασία του 

προστάτη (30). Αρχικά παρατηρείται διόγκωση της μεταβατικής 

ζώνης με συνοδό συμπίεση της περιφερικής ζώνης. Η υπερπλασία 

του μέσου λοβού απεικονίζεται ως συμπαγής μάζα που προβάλλει 

στην ουροδόχο κύστη. Το αποδιδόμενο σήμα ποικίλλει και έχει 

περιγραφεί ως χαμηλής, ίσης ή αυξημένης έντασης σε Τ2 εικόνες, 
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σε σύγκριση με το γειτονικό παρέγχυμα. Η ποικιλία στο σήμα 

εξηγείται στην ποικιλομορφία του ιστολογικού υποστρώματος. Σε 

μία ενδιαφέρουσα μελέτη των Schielber και συν. (31) έγινε 

συσχέτιση των ιστολογικών ευρημάτων σε δέκα ασθενείς με 

καλοήθη υπερπλασία του προστάτη και των αντίστοιχων 

απεικονιστικών ευρημάτων στη ΜΤ. Έτσι αποδείχτηκε ότι περιοχές 

με σκληρυντική και ινομυωματώδη καλοήθη προστατική 

υπερπλασία, απέδιδαν χαμηλό σήμα στις εικόνες της ΜΤ, ενώ 

αντίθετα περιοχές που απέδιδαν υψηλό σήμα στη ΜΤ, 

αντιστοιχούσαν σε διατεταμένα αδενικά στοιχεία του προστάτη με 

ελαττωμένο ποσοστό κολλαγόνου και λείων μυϊκών ινών. 

Παρ’ όλα αυτά, ο ρόλος της ΜΤ στους ασθενείς με καλοήθη 

υπερπλασία του προστάτη, είναι περιορισμένος. Η διάγνωση και 

θεραπεία της καθορίζεται με κλινικούς δείκτες καθιστώντας στην 

ουσία την απεικόνιση του προστάτη με τη ΜΤ, περιττή. 

Επιπρόσθετα λόγω του αυξημένου κόστους και της περιορισμένης 

διαθεσιμότητας της ΜΤ, η μέθοδος δεν κρίνεται πρακτική και 

ουσιαστική στη διαχείριση της συγκεκριμένης ομάδας των ασθενών 

με υπερπλασία του προστάτη. Δυνητικές εφαρμογές της ΜΤ στους 

ασθενείς αυτούς είναι:  

α) Καθορισμός διαστάσεων προστάτη (μέτρηση όγκου) 

β) Διαφορική διάγνωση καλοήθους υπερπλασίας – καρκίνου του 

προστάτη 

γ) Επιλογή κατάλληλης θεραπείας για ασθενείς, με βάση το 

ιστολογικό υπόστρωμα της καλοήθους υπερπλασίας. 

Νεότερες τεχνολογικές πρόοδοι στη ΜΤ με την εφαρμογή 

ενδοορθικών πηνίων και τρισδιάστατης φασματοσκοπίας του 

προστάτη (MR – spectroscopy), έχουν προταθεί σε ασθενείς με 
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παθήσεις του προστάτη. Η χρήση ενδορθικών πηνίων παρέχει 

λεπτομερή ανατομική πληροφορία, επιτρέποντας καλύτερη τοπική 

σταδιοποίηση στον προστατικό καρκίνο, χωρίς όμως να μπορεί να 

διαφοροποιήσει με ασφάλεια τον καρκίνο από την καλοήθη 

υπερπλασία του προστάτη (29, 32). Αντίθετα η φασματοσκοπία του 

προστάτη είναι δυνατό να ανιχνεύσει βιοχημικές διαφορές, όπως 

υψηλότερα επίπεδα χολίνης και χαμηλότερα citrate σε περιοχές 

προστατικού αδενοκαρκινώματος, σε σύγκριση με περιοχές 

καλοήθους υπερπλασίας (33). 

Συγκρινόμενη με την Υπερηχοτομογραφία και τη Μαγνητική 

Τομογραφία, η Υπολογιστική Τομογραφία (ΥΤ) έχει περιορισμένη 

δυνατότητα διαφοροποίησης των προστατικών ζωνών (29, 34). 

Κατά συνέπεια, μολονότι η ΥΤ απεικονίζει με σαφήνεια τις 

ανατομικές σχέσεις του προστάτη με τις γειτονικές ενδοπυελικές 

δομές, η αξία της στη διάγνωση αλλά και τη διαχείριση ασθενών με 

καλοήθη υπερπλασία, είναι περιορισμένη. Η ΜΤ με τη χρήση 

πηνίου σώματος (body coil), παρέχει υψηλής διακριτικής 

ικανότητας εικόνες του προστάτη με ακριβή εκτίμηση του μεγέθους 

του, αλλά και διαφοροποίηση των προστατικών ζωνών.  

Με την εφαρμογή ενδοορθικών πηνίων η ΜΤ έχει τη 

δυνατότητα παροχής εικόνων με ακόμη μεγαλύτερη αντομική 

λεπτομέρεια και ανάδειξης της μικρο-αρχιτεκτονικής του 

προστατικού αδένα. Το μειονέκτημα βέβαια των ενδορθικών 

πηνίων, εκτός της δυσανεξίας των ασθενών, είναι και η πλημμελής 

εκτίμηση των περιπροστατικών ανατομικών δομών. Σημειώνεται 

επίσης ότι με την εφαρμογή νεότερων πηνίων σώματος (Phased 

array coil), η ανατομική λεπτομέρεια των εικόνων του προστάτη 
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αλλά και των υπόλοιπων ενδοπυελικών δομών, είναι τέτοια ώστε 

να καθίσταται περιττή πλέον η χρήση των ενδοορθικών πηνίων. 

 



 32 

4. Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη (ΚΥΠ) 

 

4.1 Αιτιολογία της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη 

 

Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη (ΚΥΠ) είναι η 

συχνότερη καλοήθης νεοπλασματική πάθηση που προσβάλει τους 

άνδρες. Συνιστά δε, ένα σημαντικότατο επιβαρυντικό παράγοντα 

της υγείας στον ανδρικό πληθυσμό (35, 36). 

Το βάρος του προστάτη στην ηλικία των 20 – 30 χρόνων είναι 

περίπου 20 γραμ. και παραμένει σταθερό μέχρι την ανάπτυξη της 

ΚΥΠ. Η ΚΥΠ σπάνια εμφανίζεται σε άνδρες κάτω των 40 ετών. 

Μετά τα 50 έτη το ποσοστό ανάπτυξης της ΚΥΠ είναι περίπου 

50%, μετά τα 60 είναι 50 – 75%, ενώ μετά τα 80 έτη φτάνει σε 

ποσοστό 80 – 85%. Στην πρώιμη φάση (μεταξύ 30 και 50 ετών), ο 

χρόνος διπλασιασμού του αδενώματος είναι 4,5 χρόνια. Στη μέση 

φάση (μεταξύ 51 και 70 ετών) είναι 10 χρόνια και αυξάνει 

περισσότερο μετά τα 70 έτη (35). 

Λόγω της στενής ανατομικής σχέσης του προστάτη με την 

ουρήθρα και τον αυχένα της ουροδόχου κύστης, η καλοήθης 

διόγκωση του αδένα είναι δυνατό να προκαλέσει ποικίλου βαθμού 

αποφρακτικά φαινόμενα της παροχέτευσης των ούρων. Η 

απόφραξη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του 

ουροποιητικού συστήματος με συνοδό συμπτωματολογία και 

προβλήματα κατά την ούρηση ή και συνυπάρχοντα παθολογικά 

ευρήματα από τους νεφρούς ή την ουροδόχο κύστη. Για τους 

παραπάνω λόγους η ΚΥΠ συχνά απαιτεί θεραπευτική 

αντιμετώπιση. Για πάνω από ένα αιώνα η μόνη θεραπευτική 

επιλογή για την αντιμετώπιση της ΚΥΠ ήταν η χειρουργική. Με 
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την πρόοδο μάλιστα των χειρουργικών τεχνικών και της 

γενικότερης ιατρικής φροντίδας η θνητότητα τόσο κατά τη διάρκεια 

όσο και μετά το χειρουργείο είναι ελάχιστη. Παρ’ όλα αυτά η 

χειρουργική αντιμετώπιση της ΚΥΠ παραμένει μια επεμβατική 

μέθοδος με συσχετιζόμενες επιπλοκές για τους ασθενείς (37). Έτσι 

η δυνατότητα εναλλακτικής της χειρουργικής θεραπείας με τη 

χορήγηση αποτελεσματικής φαρμακευτικής αγωγής που θα 

προλάμβανε την ανάπτυξη ή έστω θα ανακούφιζε από τα 

συμπτώματα της ΚΥΠ, θα ήταν καλοδεχούμενα νέα για 

εκατομμύρια ηλικιωμένων ανδρών.  

Πρόσφατα ενθαρρυντικά αποτελέσματα για την υποχώρηση 

των συμπτωμάτων της ΚΥΠ υπήρξαν με τη χορήγηση του 

αναστολέα του 5α– reductase ή ενός α – αδρενεργικού ανταγωνιστή 

(38, 39). Καθένα από τα παραπάνω φάρμακα έχει τους δικούς του 

περιορισμούς και είναι αποτελεσματικό μόνο για επιλεγμένο 

αριθμό ασθενών (40).  

Η φαρμακευτική αγωγή δε φτάνει βεβαίως στα αποτελέσματα 

της χειρουργικής αντιμετώπισης και αυτό οφείλεται κατά κύριο 

λόγο στο γεγονός ότι η κατανόηση της ΚΥΠ παραμένει 

αποσπασματική (41). Η λεπτομερής και πλήρης κατανόηση του 

κυτταρικού και βιοχημικού υποστρώματος της ανάπτυξης της ΚΥΠ 

θα αποτελέσει και το κλειδί της δημιουργίας αποτελεσματικών 

φαρμακευτικών ουσιών για την αντιμετώπισή της.  
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4.2 Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη και δυσλειτουργίες 

της ούρησης 

 

Μολονότι ένας διογκωμένος προστάτης συχνά συμβάλει σε 

δυσλειτουργία της ούρησης, η ανάπτυξη συμπτωματολογίας από το 

ουροποιητικό σύστημα είναι συνέπεια ενός συμπλέγματος 

παραγόντων που επηρεάζουν τη διαδικασία της ούρησης (42). 

Είναι γνωστό ότι η παρουσία και η σοβαρότητα των αποφρακτικών 

συμπτωμάτων της ούρησης δε σχετίζεται με το μέγεθος του 

προστάτη (43). Ο ρόλος του αυτόνομου νευρικού τόνου στην 

ινομυώδη δομή του προστάτη είναι σπουδαίος για τη δημιουργία 

συμπτωματολογίας κατά την ούρηση (44). Το γεγονός δε της 

παρουσίας αυτού του νευρομυικού τόνου στον προστάτη αποτελεί 

και τη βάση για τη χρησιμοποίηση του α–αδρενεργικού αναστολέα 

για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ούρησης (45, 46). Το 

γεγονός επίσης ότι μόνο ορισμένοι ασθενείς ανταποκρίνονται 

θετικά και σε ποικίλο βαθμό στην παραπάνω φαρμακευτική αγωγή, 

συνηγορεί υπέρ παρουσίας ποικίλων επιδράσεων και μηχανισμών 

του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Οι γνώσεις πάντως γύρω απ’ 

αυτό το θέμα είναι ανεπαρκείς και απαιτούνται περαιτέρω στη 

νευροβιολογία του προστάτη. Οι ενδογενείς ιδιότητες του 

εξωστήρα μυός, καθώς και των άλλων μυών της ουροδόχου κύστης 

συνιστούν άλλον ένα παράγοντα που επηρεάζει την απόφραξη του 

ουροποιητικού συστήματος (47). Η βιολογία των λείων μυϊκών 

ινών της ουροδόχου κύστης αποτελεί το αντικείμενο έρευνας 

πολλών μελετών. Οι πληροφορίες που αναμένονται από τις 

διάφορες μελέτες θα οδηγήσουν χωρίς αμφιβολία στη δημιουργία 

επιπρόσθετων θεραπευτικών μεθόδων για την ανακούφιση των 
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αποφρακτικών συμπτωμάτων. Επίσης είναι δυνατό να 

ανακαλυφθούν νέοι άγνωστοι μέχρι σήμερα παράγοντες που 

επηρεάζουν τη γένεση της ΚΥΠ και της σχετιζόμενης 

συμπτωματολογίας. 

 

4.3 ΚΥΠ: Σχέση με γήρανση και όρχεις 

 

Οι αιτιολογικοί παράγοντες που ενοχοποιούνται για την 

ανάπτυξη της ΚΥΠ, έχουν μελετηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Σήμερα δύο παράγοντες θεωρούνται απαραίτητοι για τη δημιουργία 

ΚΥΠ: η γήρανση και η παρουσία όρχεων σε λειτουργία (48). Οι 

παράγοντες αυτοί, μολονότι μη ειδικοί και ασαφείς, συνιστούν το 

κλειδί για την ανάπτυξη ΚΥΠ και αναλύονται παρακάτω. 

Ο προστάτης σε αντίθεση με άλλα όργανα, έχει τη δυνατότητα 

ανάπτυξης σε ενήλικους άνδρες. Η διεργασία αυτή αρχίζει σε 

σχετικά πρώιμη ηλικία και καθίσταται εμφανής περίπου την 

τέταρτη δεκαετία (35, 49). Λεπτομερής διερεύνηση της δομής του 

προστάτη, αποκαλύπτει ότι αυτός συνίσταται από ένα δίκτυο 

αδενικών στοιχείων που είναι ενσωματωμένο σε υπόστρωμα 

πλούσιο σε αγγεία (50). Ο προστάτης στο ανθρώπινο είδος 

διαπερνάται από την ουρήθρα. Είναι γνωστό ότι τα ούρα και το 

σπέρμα περιέχουν αυξητικούς παράγοντες (51-53), ορισμένοι από 

τους οποίους είναι δυνατό να διαπεράσουν τα όρια της ουρήθρας 

και να προκαλέσουν τοπικό ερεθισμό για κυτταρική ανάπτυξη, 

όπως φαίνεται στην περιουρηθρική υπερπλασία επί ΚΥΠ (54). Ο 

σκύλος, άλλο είδος στο οποίο η ουρήθρα διαπερνά τον προστάτη, 

είναι γνωστό ότι αναπτύσσει ΚΥΠ με τη γήρανση (55). Κατά 

συνέπεια ο ρόλος της γήρανσης για την ανάπτυξη της ΚΥΠ θα 
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πρέπει να θεωρηθεί σαν μια κατάσταση που επιτρέπει τη σταδιακή 

συσσώρευση της προστατικής μάζας, σαν αποτέλεσμα της 

συνεχιζόμενης αλληλεπίδρασης υποστρώματος – αδενικών 

στοιχείων. Επιτείνεται είτε εξαιτίας συστηματικού ερεθισμού δια 

της κυκλοφορίας, είτε εξαιτίας τοπικών ερεθισμών δια της 

ουρήθρας. 

Ο ρόλος των όρχεων στην ανάπτυξη της ΚΥΠ έχει 

αναγνωριστεί για περισσότερο από ένα αιώνα (56). 

Αμφοτερόπλευρη ορχεκτομή συνεπάγεται ατροφία του προστάτη 

και ύφεση των αποφρακτικών συμπτωμάτων (57-59). Απ΄ όλες τις 

ουσίες που εκκρίνονται από τους όρχεις τα ανδρογόνα έχουν τη 

μεγαλύτερη σημασία, όσο αφορά την ανάπτυξη του προστάτη και 

σε μικρότερο βαθμό τα οιστρογόνα. Επειδή ο προστάτης διαθέτει 

ιστό εξαρτώμενο από ανδρογόνα και το προστατικό υπόστρωμα 

είναι υπεύθυνο για την μιτογενή επίδραση των οιστρογόνων είναι 

ευνόητο να θεωρούνται αυτές οι στεροειδείς ορμόνες, ότι παίζουν 

σημαντικότατο ρόλο στην αύξηση – ανάπτυξη του προστάτη. 

Πράγματι, πολλοί ερευνητές έχουν εστιάσει την υπόθεση της 

ανάπτυξης της ΚΥΠ στη δράση αυτών των στεροειδών (60, 61).  

Παρ’ όλα αυτά παραμένει δύσκολο να αντιληφθεί κανείς και 

μάλλον αντιφατικό είναι το γεγονός της υπερανάπτυξης του 

προστατικού αδένα σε ηλικία όπου τόσο η κυκλοφορούσα 

τεστοστερόνη όσο και η ανδρογονική δράση ελαττώνονται (62). 

Αυτό το παράδοξο γεγονός της υπερανάπτυξης του προστάτη 

μολονότι ελαττώνεται η ανδρογονική δραστηριότητα προκαλεί 

προβληματισμό αν οι όρχεις παράγουν και άλλες, εκτός των 

ανδρογόνων ουσίες, που προκαλούν ανάπτυξη του προστάτη ή 

ενισχύουν τη δράση των ανδρογόνων (62).  
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Η ανάπτυξη αλλά και διατήρηση της λειτουργίας του 

προστάτη, εξαρτάται από τα επίπεδα ανδρογόνων που 

κυκλοφορούν (63). Αμφοτερόπλευρη ορχεκτομή συνεπάγεται 

δραματική έκπτωση της προστατικής  λειτουργίας που οδηγεί σε 

ατροφία του προστάτη (64). Η τεστοστερόνη είναι το κύριο 

ανδρογόνο που εκκρίνεται από τους όρχεις. Για την πλήρη έκφραση 

της ανδρογονικής δραστηριότητας, η τεστοστερόνη μετατρέπεται 

σε διϋδροτεστοστερόνη δια μέσου της ενεργοποίησης της «5α – 

reductase». Αυτή μάλιστα είναι η βάση της θεραπείας της ΚΥΠ με 

χορήγηση υποδοχέων της  «5α – reductase» (65-67). 

Από τα προηγούμενα, είναι φανερό ότι τα ανδρογόνα είναι ο 

κυριότερος ενοχοποιητικός παράγοντας για την ανάπτυξη ΚΥΠ. 

Παρ’ όλα αυτά και με βάση το γεγονός ότι τα επίπεδα των 

ανδρογόνων ελαττώνονται στους ενήλικες, συνυπάρχουν και άλλοι 

ενοχοποιητικοί παράγοντες που συντελούν στην αναστολή της 

καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη (68). 

 

4.4 Ο ρόλος των κυττάρων του στρώματος στην ΚΥΠ 

 

Ο προστάτης απαρτίζεται από ποικιλία εξειδικευμένων τύπων 

κυττάρων που μπορούν να ταξινομηθούν είτε σαν επιθήλια, είτε 

σαν κύτταρα στρώματος (54). Κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής 

ανάπτυξης, η μορφογένεση του προστάτη απαιτεί ανδρογενή 

υποστήριξη που φαίνεται καθαρά διαμέσου μιας πολύπλοκης 

σχέσης μεταξύ των κυττάρων στρώματος και επιθηλιακών 

κυττάρων (69). Σε σειρές από πειράματα ιστο-ανασυνδιασμών, η 

επίδραση των ανδρογόνων στο επιθήλιο του αναπτυσσόμενου 

προστάτη έδειξε να μεσολαβούν βασικά μέσω των κυττάρων 



 38 

υποστρώματος που είναι ο μόνος τύπος κυττάρων που περιέχουν 

υποδοχέα ανδρογόνων (69, 70). 

Στον προστάτη ενηλίκων, αν και ο υποδοχέας ανδρογόνων 

εμφανίζεται και στους δυο τύπους κυττάρων (71), η 5α – reductase 

εμφανίζεται μόνο στα κύτταρα στρώματος (72) παρέχοντας ξανά 

στοιχεία να δηλώσει τη σπουδαιότητα των κυττάρων στρώματος 

στην επίδραση (επενέργεια) των ανδρογόνων στην ανάπτυξη του 

επιθηλίου. Σε πειράματα με καλλιέργειες ιστών, όπως 

προαναφέρεται, το ανδρογόνο δεν έχει μιτογενή επίδραση στα 

επιθηλιακά κύτταρα του προστάτη (73). Ωστόσο, 

επανακαλλιέργειες από επιθηλιακά κύτταρα με προστατικά 

κύτταρα στρώματος έχουν ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό 

των επιθηλίων μετά από ερεθίσματα από ανδρογόνα (74). Τώρα 

φαίνεται καθαρά ότι η επίδραση των κυττάρων στρώματος στην 

ανάπτυξη και λειτουργία επιθηλίων είναι πρωτίστως μεσολαβούσα 

διαμέσου της παραγωγής ειδικών αυξητικών παραγόντων που 

ενεργούν διαμέσου παραεκκρινικών μηχανισμών (75). Πρόσφατα, 

η αναγνώριση της τοπικής ετερογένειας στη δομή και λειτουργία 

των επιθηλιακών κυττάρων στον προστάτη παρέχει νέες γνώσεις 

στο ρόλο των κυττάρων στρώματος στη μείωση της προστατικής 

αύξησης από ανδρογόνα. 

 

4.5 Αυξητικοί παράγοντες στην ΚΥΠ 

 

Οι αυξητικοί παράγοντες είναι ισχυροί μεσολαβητές του 

κυτταρικού πολλαπλασιασμού, της διαφοροποίησης και του 

κυτταρικού θανάτου (76-78). Πολλοί αυξητικοί παράγοντες  έχουν 
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απομονωθεί σε φυσιολογικούς προστάτες καθώς και σε προστάτες 

με καλοήθη υπερπλασία. 

Τέτοιοι αυξητικοί παράγοντες είναι ο επιδερμικός αυξητικός 

παράγοντας (Epidermal Growth Factor) και οι ινοβλαστικοί 

αυξητικοί παράγοντες ((Fibroplast Growth Factors).  

Ο ΕΑΠ και ο μετατρεπτικός Αυξητικός Παράγοντας α είναι 

δύο από τα ισχυρότερα μιτογόνα στα επιθηλιακά προστατικά 

κύτταρα (79, 80). Οι προστατικοί ιστοί και οι εκκρίσεις περιέχουν 

ΕΑΠ. Ο ευνουχισμός ενηλίκων αρσενικών ποντικιών προκαλεί 

χαρακτηριστική μείωση της σύνθεσης ΕΑΠ και η θεραπεία των 

ευνουχισμένων ζώων με τεστοστερόνη αποκαθιστά τον ΕΑΠ κοντά 

στα κανονικά επίπεδα. Εντούτοις δεν είναι καθορισμένος ο ακριβής 

τύπος των κυττάρων που παράγει τον ΕΑΠ και το ΜΑΠ α (81) 

Ο ινοβλαστικός αυξητικός παράγοντας (ΙΑΠ) έχει βρεθεί ότι 

διεγείρει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του στρώματος και 

του επιθηλίου (82). Τα επίπεδα του ΙΑΠ είναι αυξημένα στην 

ΚΥΠ. Η αλληλεπίδραση στρώματος επιθηλίου πιθανά να 

διευκολύνεται από τη δράση και τις εναλλαγές των αυξητικών 

παραγόντων. (83, 84)  
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5. Συμπτωματολογία της Καλοήθους Υπερπλασίας του 

Προστάτη (ΚΥΠ) 

 

Τα συμπτώματα της ΚΥΠ, τα οποία συχνά αναφέρονται και 

σαν «προστατισμός», διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

αποφρακτικά και ερεθιστικά. 

Η εκτίμηση των συμπτωμάτων έχει πάρει ποσοτική μορφή με 

διάφορα συστήματα βαθμονόμησης (Symptom Scoring System) 

(85). Με αυτόν τον τρόπο βαθμολογούνται η παρουσία ή όχι των 

συμπτωμάτων καθώς και η έντασή τους και ανάλογα με τη 

βαθμονόμηση προτείνεται η θεραπευτική αγωγή. 

 

5.1 Αποφρακτικά Συμπτώματα 

 

Ελάττωση της ροής των ούρων  

Η ελαττωμένη ροή και ακτίνα των ούρων είναι από τα 

κυριότερα συμπτώματα της ΚΥΠ (86) αλλά όχι παθογνωμονικό, 

επειδή και άλλες αποφρακτικές καταστάσεις, όπως στένωση της 

ουρήθρας, μπορούν να το προκαλέσουν. Η ελάττωση της ροής των 

ούρων ποικίλει με το χρόνο και είναι πιο έντονη στην πρωινή 

ούρηση. 

Δυσκολία έναρξης της ούρησης  

Το σύμπτωμα αυτό σχετίζεται κατά κύριο λόγο σε υποκυστικό 

κώλυμα. Οφείλεται στον αυξημένο χρόνο που χρειάζεται ο 

εξωστήρας να φθάσει την πίεση που είναι αναγκαία για να ανοίξει 

ο αυχένας και να αρχίσει η ούρηση. Στην ΚΥΠ ο χρόνος αυτός 

αυξάνει σε αρκετά δευτερόλεπτα ή και λεπτά. 
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Υποβοήθηση της ούρησης με ενδοκοιλιακή πίεση  

Ο ασθενής υποβοηθά την ούρηση με τη σύσπαση των 

κοιλιακών μυών. Το σύμπτωμα αυτό δεν είναι ειδικό της ΚΥΠ και 

σχετίζεται περισσότερο με έκπτωση της λειτουργίας του εξωστήρα 

από νευρογενή αίτια (87). 

Τελική στάγδην ούρηση  

Είναι στάγδην ούρηση μετά το πέρας της κανονικής ούρησης 

και διαρκεί αρκετά δευτερόλεπτα ή και λεπτά. Η παθογένεση του 

συμπτώματος αυτού δεν είναι σαφής. Μπορεί να οφείλεται είτε σε 

ανεπάρκεια του μηχανισμού κένωσης της βολβικής ουρήθρας, είτε 

σε ανεπάρκεια του εξωστήρα να κρατήσει συνεχή ροή. 

Αίσθημα ατελούς κένωσης της κύστης  

Δε σχετίζεται υποχρεωτικά με το υπόλειμμα των ούρων και 

δεν είναι το ίδιο έντονο κατά τη διάρκεια της ημέρας στους 

ασθενείς με ΚΥΠ. Μπορεί να οφείλεται σε υποκυστικό κώλυμα ή 

σε ασθενείς με υπερδραστηριότητα του εξωστήρα. 

Οξεία επίσχεση  

Είναι η ξαφνική αδυναμία ούρησης. Η επίπτωση της οξείας 

επίσχεσης στην ΚΥΠ δεν είναι πλήρως ξεκαθαρισμένη, αν και 

θεωρείται κλασσικό σύμπτωμα της ΚΥΠ και γενικά των 

υποκυστικών κωλυμάτων. Συχνά εκδηλώνεται μετά την 

κατανάλωση αλκοόλ ή διαφόρων φαρμάκων. 

 

5.2 Ερεθιστικά Συμπτώματα 

 

Νυκτουρία  

Ορίζεται ως αφύπνιση και ανάγκη για ούρηση. Ούρηση πάνω 

από μια φορά τη νύχτα θεωρείται παθολογική. 
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Συχνουρία  

Ορίζεται ως ούρηση πάνω από οχτώ φορές τη μέρα και με 

μεσοδιαστήματα κάτω των τριών ωρών. Η συχνουρία και η 

νυκτουρία είναι από τα ενοχλητικά συμπτώματα της ΚΥΠ και 

οδηγούν τους ασθενείς στον ειδικό. Άλλες συχνές αιτίες 

συχνουρίας και νυκτουρίας είναι η λήψη μεγάλης ποσότητας υγρών 

ή διουρητικών, η καρδιακή ανεπάρκεια, ο διαβήτης, οι 

νευρολογικές διαταραχές της κύστεως και οι φλεγμονές. 

Επιτακτική ούρηση  

Ορίζεται ως ξαφνική και έντονη ανάγκη ούρησης, η οποία 

μπορεί ή (όχι) να ελεγχθεί (ακράτεια επιτακτικού τύπου). Οι 

Frimodt - Moeller και συνεργάτες παρουσίασαν σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ επιτακτικής ούρησης – συχνουρίας και 

νυκτουρίας, αλλά όχι μεταξύ επιτακτικής ούρησης και 

αποφρακτικών συμπτωμάτων (88). 

Άλγος κατά την ούρηση  

Δεν είναι ειδικό σύμπτωμα της ΚΥΠ και συνήθως σχετίζεται 

με φλεγμονές του κατώτερου ουροποιητικού, λιθίαση και καρκίνο 

της ουροδόχου κύστης. Οι ασθενείς συνήθως περιγράφουν τον 

πόνο ως αίσθημα καύσου κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της 

ούρησης (89). 

Η παγείωση της κλινικής διάγνωσης της ΚΥΠ εξαρτάται κατ’ 

αρχήν και στο μεγαλύτερο βαθμό από την ικανότητα του 

ουρολόγου:  

• Να ρωτήσει μεθοδικά τον ασθενή για τα συμπτώματά του και να 

τα ποσοτικοποιήσει κατά προτίμηση χρησιμοποιώντας 

καθορισμένο ερωτηματολόγιο. 
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• Να πάρει σωστό ιστορικό και να κάνει εστιασμένη φυσική 

εξέταση που θα περιλαμβάνει δακτυλική εξέταση του προστάτη 

και μια εστιασμένη νευρολογική εξέταση. 

• Επιπρόσθετα να κάνει λίγες εργαστηριακές εξετάσεις 

(κρεατινίνη και ανάλυση ούρων είναι αναγκαίες για την αρχική 

εκτίμηση των ασθενών με ΚΥΠ). 

Περαιτέρω εξέταση όπως ουροδυναμική μελέτη και 

ενδοσκόπηση ενδείκνυται μόνο όταν η διάγνωση της ΚΥΠ είναι 

αμφισβητούμενη ή για να καθοριστεί η δυνατότητα εκτέλεσης 

ειδικών επεμβατικών θεραπειών. 
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6. Απεικόνιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη 

(ΚΥΠ) 

 

Όταν αρχίσει να αναπτύσσεται η καλοήθης υπερπλασία του 

προστάτη επέρχονται δύο κύριες αλλαγές. Οι δύο μικρότερες σε 

μέγεθος περιοχές του φυσιολογικού αδένα, η μεταβατική ζώνη και 

οι περιουρηθρικοί αδένες αναπτύσσονται σε βαθμό που σε 

ηλικιωμένους άνδρες αποτελούν το 90% ή ακόμη και περισσότερο 

του αδένα. 

Φυσιολογικά η μεταβατική ζώνη και οι περιουρηθρικοί αδένες 

βρίσκονται γύρω από τον προπροστατικό σφιγκτήρα του πρώτου 

μισού της προστατικής ουρήθρας. Με την ανάπτυξη της καλοήθους 

υπερπλασίας η μικρή αδενική περιοχή αναπτύσσεται προς τα εγγύς 

και άπω του πρώτου μισού της ουρήθρας προσθίως, οπισθίως και 

πλαγίως αυτής. Αποτέλεσμα της υπερπλασίας είναι η επιμήκυνση 

και η στένωση του τμήματος αυτού της ουρήθρας περιφερικά προς 

την κορυφή του αδένα. 

Περαιτέρω ανάπτυξη της καλοήθους υπερπλασίας του 

προστάτη έχει αποτέλεσμα οι αδένες της μεταβατικής ζώνης να 

ενσφυνώνονται στις λείες μυϊκές ίνες του προπροστατικού 

σφιγκτήρα. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η διατήρηση του 

σφιγκτήρα μετά από μια απλή προστατεκτομή. 

Οι περιουρηθρικοί αδένες είναι εγκλωβισμένοι στον 

προπροστατικό σφιγκτήρα και συμβάλλει σε κάποιο βαθμό στην 

καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Η υπερπλασία των 

περιουρηθρικών αδένων συμβάλλει στη δημιουργία του λεγόμενου 

μέσου λοβού (Εικ. 20)  
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ΕΕιικκόόνναα  2200:: Υπερηβικό υπερηχοτομογράφημα του προστάτη. Επιμήκης τομή, 
καλοήθης υπερπλασία του περιουρηθρικού αδενικού ιστού (μέσος λοβός), ο 
οποίος προβάλλει εντός της ουροδόχου κύστεως (βέλη). 

 

Η υπερπλασία της μεταβατικής ζώνης και των 

περιουρηθρικών αδένων προκαλεί πίεση της κεντρικής περιφερικής 

ζώνης. 

 

 

6.1. Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη. Υπερηχοτομογραφία 

 

Στην καλοήθη υπερπλασία του προστάτη ο αδένας 

διογκώνεται και το σχήμα του από τριγωνικό γίνεται ωοειδές μέχρι 

και στρογγυλό. Αυξάνει η εγκάρσια, η επιμήκης αλλά κυρίως η 

προσθιοπίσθια διάμετρος του αδένα (90, 91) (Εικ. 21) 

Στο φυσιολογικό προστάτη, στις εγκάρσιες τομές, με τη 

διορθική κυρίως υπερηχοτομογραφία αλλά και με την υπερηβική 

πολλές φορές αναδεικνύονται δύο κύριες περιοχές: ο εσωτερικός 

και ο εξωτερικός αδένας. Τα μέρη που απαρτίζουν τον εσωτερικό 

και τον εξωτερικό αδένα είναι διαφορετικά στο φυσιολογικό 
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προστάτη των νέων και στον προστάτη των ηλικιωμένων με 

καλοήθη υπερπλασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΕιικκόόνναα  2211:: Διορθικό υπερηχοτομογράφημα του προστάτη. Εγκάρσια τομή, 
καλοήθης υπερπλασία του αδένα. Αποστρογγυλοποίηση των ορίων του. 
Παρουσία ηχοανακλαστικών εστιών στο αδένωμα (βέλη). 

 

Στους νέους άνδρες ο εσωτερικός αδένας αποτελείται κυρίως 

από τις ινομυωματώδεις δομές. Το πρόσθιο ινομυώδες στρώμα 

(ΠΙΣ), τον προπροστατικό σφιγκτήρα (ΠΠΣ), τον μεταπροστατικό 

σφιγκτήρα, τις επιμήκεις λείες μυϊκές ίνες και τους 

περιουρηθρικούς αδένες, οι οποίοι αποτελούν ένα πολύ μικρό 

μέρος του αδένα (Πίν. 4). 

Στους ηλικιωμένους άνδρες με καλοήθη υπερπλασία του 

προστάτη η μεταβατική ζώνη από ένα μικρό μέρος του εξωτερικού 

αδένα γίνεται το μεγαλύτερο του εσωτερικού αδένα. Με την 

ανάπτυξη, λοιπόν, της ΚΥΠ η μεταβατική ζώνη με τον 

προπροστατικό σφιγκτήρα, τις επιμήκεις λείες μυϊκές ίνες και το 

βαθμό της υπερπλασίας των περιουρηθρικών αδένων αποτελούν 
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τον εσωτερικό αδένα, ενώ ο εξωτερικός αδένας περιέχει τις 

πιεσμένες κεντρική και περιφερική ζώνη. (Πίν. 5) (Εικ. 22, 23, 24, 

25) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Φυσιολογικός προστάτης: εσωτερικός και εξωτερικός αδένας 

 

 Εσωτερικός αδένας 

 Πρόσθιο ινομυώδες στρώμα 

 Προπροστατικός σφιγκτήρας 

 Περιουρηθρικοί αδένες 

 Επιμήκεις λείες μυϊκές ίνες 

 Μεταπροστατικός σφιγκτήρας 

 

 Εξωτερικός αδένας 

 Μεταβατική ζώνη 

 Κεντρική ζώνη 

 Περιφερική ζώνη 

 

Η ΚΥΠ περιλαμβάνει ένα ανομοιογενές σύνολο από αδενικό 

ιστό, στρώμα και λείες μυϊκές ίνες, στο οποίο η 

υπερηχοτομογραφική εικόνα ποικίλει. Γενικά ο εσωτερικός αδένας 

με καλοήθη υπερπλασία είναι χαμηλότερης ηχοανακλαστικότητας 

σε σχέση με την πιεσμένη κεντρική και περιφερική ζώνη του 

εξωτερικού αδένα. Στον εσωτερικό αδένα μπορεί να αναδειχθούν 

περιοχές αυξημένης ηχογένειας, καθώς και ισόηχες σε σχέση με 

τον εξωτερικό αδένα (91, 92). Μπορεί να υπάρχουν αποτιτανώσεις 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη 

Εσωτερικός και εξωτερικός αδένας 

 

 Εσωτερικός αδένας 

 Μεταβατική ζώνη 

 Πρόσθιο ινομυώδες στρώμα 

 Προπροστατικός σφιγκτήρας 

 Περιουρηθρικοί αδένες 

 Επιμήκεις λείες μυϊκές ίνες 

 

 Εξωτερικός αδένας 

 Κεντρική ζώνη 

 Περιφερική ζώνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
ΕΕιικκόόνναα  2222:: Διορθικό υπερηχοτομογράφημα του προστάτη. Εγκάρσια τομή, 
καλοήθης υπερπλασία του αδένα. Καλά περιγεγραμμένο αδένωμα, το οποίο 
πιέζει την κεντρική και περιφερική ζώνη (βέλη). Οι ηχοανακλαστικές εστίες 
στη μεταβατική ζώνη αντιπροσωπεύουν αμυλοειδή εκφύλιση. 
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ΕΕιικκόόνναα  2233:: Υπερηβικό υπερηχοτομογράφημα του προστάτη. Εγκάρσια τομή, 
καλοήθης υπερπλασία του αδένα. Καλά περιγεγραμμένο αδένωμα (εσωτερικός 
αδένας), χαμηλής ηχοανακλαστικότητας, το οποίο πιέζει την αυξημένης 
ηχοανακλαστικότητας κεντρική και περιφερική ζώνη (εξωτερικός αδένας) 
(βέλη). Στο κέντρο του αδενώματος (κεφαλή βέλους) αναγνωρίζεται μικρή 
κυστική βλάβη, η οποία δε φαίνεται να έχει χαρακτήρες απλής κύστης λόγω 
της περιορισμένης διακριτικής ικανότητας του υπερηβικού 
υπερηχοτομογραφήματος.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
ΕΕιικκόόνναα  2244:: Διορθικό υπερηχοτομογράφημα του προστάτη. Επιμήκης τομή, 
αδένωμα καλά περιγεγραμμένο, το οποίο αφορίζεται καλά από την περιφερική 
ζώνη (βέλη) 
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ΕΕιικκόόνναα  2255:: Διορθικό υπερηχοτομογράφημα του προστάτη. Εγκάρσια τομή, 
όπου φαίνεται ένα δίλοβο αδένωμα. Στην εικόνα αυτή αναγνωρίζονται δύο 
σχετικά ασύμμετροι καλοήθεις υπερπλαστικοί όζοι (βέλη). 
 

 

σε περιοχές με αμυλοειδή εκφύλιση κυρίως στα όρια εσωτερικού 

και εξωτερικού αδένα. Οι προστατόλιθοι, ιδιαίτερα αυτοί με 

διάμετρο πάνω από 5 mm απεικονίζονται ως ηχοανακλαστικές 

εστίες, οι οποίες καταλείπουν ακουστική σκιά (92) επειδή 

ανακλούν το σύνολο των ήχων (Εικ. 26). Στη μεταβατική ζώνη 

είναι δυνατό να αναδειχθούν κυστικές εκφυλίσεις. 

Υπερηχογραφικά αναδεικνύονται ως άνηχες περιοχές με ομαλά 

όρια και ενίσχυση των ήχων πίσω τους (93) (Εικ. 27). 

Με την υπερηβική προσέγγιση είναι δυνατή η απεικόνιση του 

ανώτερου και του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος. Η 

ευαισθησία της μεθόδου στην ανάδειξη του μεγαλύτερου μέρους 

της παθολογίας είναι εξαιρετικά υψηλή, ιδιαίτερα οι διατάσεις της 

αποχετευτικής μοίρας, η νεφρολιθίαση, οι νεοεξεργασίες καθώς και 

η  εκτίμηση  του  νεφρικού  παρεγχύματος  πληροφορίες   ιδιαίτερα  



 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΕιικκόόνναα  2266:: Διορθικό υπερηχοτομογράφημα του προστάτη. Εγκάρσια τομή, 
καλοήθης υπερπλασία του αδένα. Αδένωμα ανομοιογενούς ηχοδομής στο 
οποίο αναγνωρίζεται προστατόλιθος (μαύρο βέλος), ο οποίος καταλείπει 
ακουστική σκιά (άσπρα βέλη). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
ΕΕιικκόόνναα  2277:: Διορθικό υπερηχοτομογράφημα του προστάτη. Επιμήκης τομή. 
Αναγνωρίζεται κύστη (μεγάλα βέλη) η οποία προκαλεί ενίσχυση των ήχων 
πίσω της (μικρά βέλη). 
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χρήσιμες στον προεγχειρητικό έλεγχο του προστάτη αλλά και στις 

εναλλακτικές θεραπείες της ΚΥΠ. Επίσης, είναι δυνατό, εύκολα 

και αποτελεσματικά να μελετηθεί η ουροδόχος κύστη. Μπορεί να 

αναδείξει την πάχυνση του τοιχώματος, την παρουσία κολπωμάτων 

και ψευδοεκκολπωμάτων, όγκων, παρουσία λίθων κ.λ.π. (Εικ. 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A                                                B  
ΕΕιικκόόνναα  2288:: Υπερηβικό υπερηχοτομογράφημα του προστάτη. Α. Εγκάρσια 
τομή. Καλοήθης υπερπλασία, διόγκωση του μέσου λοβού, ο οποίος προβάλλει 
εντός της ουροδόχου κύστεως (βέλη). Β. Λοξή τομή στην ουροδόχο κύστη του 
ίδιου ασθενή στην οποία αναγνωρίζονται εκκόλπωμα (βέλος) και 
ψευδοεκκολπώματα (κεφαλές βελών). 
 

 

 

Αλλαγές στην απεικόνιση του προστάτη παρατηρούνται μετά 

τη διουρηθρική προστατεκτομή. Είναι γνωστό ότι στην 

διουρηθρική προστατεκτομή αφαιρούνται η μεταβατική ζώνη 

(πλάγιοι λοβοί), οι περιουρηθρικοί αδένες (μέσος λοβός, καθώς και 

οι επιμήκεις λείες μυϊκές ίνες και ο προπροστατικός σφιγκτήρας. Οι 

παραπάνω δομές αντιπροσωπεύουν το 6% του φυσιολογικού αδένα. 
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Τρεις με τέσσερις μήνες μετά μια επιτυχημένη διουρηθρική 

προστατεκτομή, ο αδένας παίρνει το σχήμα ενός σχεδόν 

φυσιολογικού προστάτη. Το σχήμα του είναι τριγωνικό με μείωση 

της προσθιοπίσθιας και εγκάρσιας διαμέτρου. Στη θέση του 

αφαιρεθέντος εσωτερικού αδένα απεικονίζεται άνηχο έλλειμμα. Ο 

εξωτερικός αδένας, περιφερική και κεντρική ζώνη, ο οποίος ήταν 

πιεσμένος στην περιφέρεια καταλαμβάνει ξανά τη θέση του. (Εικ. 

29) 

 

 

 

 

 

 

   Α                                             Β 
ΕΕιικκόόνναα  2299:: Διορθικό υπερηχοτομογράφημα του προστάτη μετά διουρηθρική 
προστατεκτομή. Α. Επιμήκης τομή Β. Εγκάρσια τομή. Αναγνωρίζεται άνηχο 
έλλειμμα στη θέση του αφαιρεθέντος αδενώματος (βέλη). 
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6.2 Απλή ακτινογραφία ΝΟΚ – Ενδοφλέβια ουρογραφία 

 

Η απλή ΝΟΚ δίνει εξαιρετικές πληροφορίες όσον αφορά το 

περίγραμμα και το μέγεθος των νεφρών και της ουροδόχου κύστης, 

την τυχόν παρουσία ακτινοσκιερών λίθων στο σύνολο του 

ουροποιητικού και αποτιτανώσεων στην περιοχή του προστάτη. Οι 

αποτιτανώσεις αυτές δεν έχουν σχέση με την ύπαρξη ή μη ΚΥΠ, 

παρά μόνον όταν απεικονίζονται πάνω από την ηβική σύμφυση. 

Επίσης αναδεικνύονται οι οστικές δομές που περιλαμβάνονται στην 

απλή ακτινογραφία, η κατανομή του αέρα στο γαστρεντερικό 

σωλήνα κ.λ.π. 

Η ενδοφλέβια ουρογραφία ήταν για πολλά χρόνια η μόνη και 

αδιαμφισβήτητη απεικονιστική μέθοδος για την ανάδειξη και τον 

προεγχειρητικό έλεγχο της ΚΥΠ. Την τελευταία δεκαετία, με την 

ανάπτυξη κυρίως της υπερηχοτομογραφίας, γίνεται πολλή 

συζήτηση για το κατά πόσο η ΕΦ ουρογραφία είναι απαραίτητη 

στη διάγνωση και στον προεγχειρητικό έλεγχο της ΚΥΠ και κατά 

πόσο σοβαρές παθήσεις του ανώτερου ουροποιητικού μπορούν να 

διαφύγουν προεγχειρητικά (94, 95). Φαίνεται, ότι σε ασθενείς με 

συμπτώματα μόνο κατώτερης απόφραξης ή επίσχεσης, η ΕΦ 

ουρογραφία δεν είναι απαραίτητη. Είναι όμως αναγκαία σε 

ασθενείς με αιματουρία ή με ιστορικό νεφρικής πάθησης που 

συνυπάρχει με ΚΥΠ (95, 96, 97, 98, 99). 

Τα ακτινολογικά ευρήματα της ΚΥΠ ποικίλουν και μπορεί να 

μην είναι ευθέως ανάλογα του βαθμού απόφραξης. Αρχίζοντας από 

την ουροδόχο κύστη, αυτή αυξάνει σε μέγεθος σαν αποτέλεσμα της 

κατακράτησης των ούρων. Παρατηρείται υπέγερση της βάσης της 
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ουροδόχου κύστης, η οποία είναι δυνατό να έχει ομαλά ή ανώμαλα 

όρια και να είναι συμμετρική ή ασύμμετρη. (Εικ. 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
ΕΕιικκόόνναα  3300:: Ενδοφλέβιος ουρογραφία, προσθιοπίσθια α/α με συμπτωματολογία 
ΚΥΠ. Ανύψωση της βάσης της ουροδόχου κύστεως με ομαλά όρια, 
αγκιστροειδής διαμόρφωση των ουρητήρων οφειλόμενες σε μεγάλου βαθμού 
διόγκωση του προστάτη.  

 

 

 

Η πιθανή πάχυνση του τοιχώματος εκτιμάται καλύτερα όταν η 

κύστη είναι γεμάτη, όχι όμως υπερβολικά, γιατί τότε η εκτίμηση θα 

είναι λανθασμένη. Ακόμα, η δοκίδωση του τοιχώματος και ο 

σχηματισμός ψευδοεκκολπωμάτων και εκκολπωμάτων είναι 

ενδείξεις υπερτροφίας των λείων μυϊκών ινών και διήθησης από 

συνδετικό ιστό, πράγμα που είναι συμβατό με χρόνια κατώτερη 

απόφραξη (Εικ. 31). Στην  κυστεογραφία  μετά ούρηση  παρατηρεί- 



 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
ΕΕιικκόόνναα  3311:: Ενδοφλέβιος ουρογραφία ηλικιωμένου άνδρα, α/α μετά την 
ούρηση. Παρατηρείται πάχυνση του τοιχώματος (βέλη), παρουσία πολλαπλών 
εκκολπωμάτων, ψευδοεκκολπωμάτων (κυρτά βέλη) και πολλαπλών 
προστατόλιθων (κεφαλές βελών). 
 

 

ται διαφόρου βαθμού υπόλειμμα ούρων. Ο διογκωμένος προστάτης 

απεικονίζεται έμμεσα με την πίεση που ασκεί στη βάση της 

ουροδόχου κύστης. Μπορεί επίσης να προβάλλει μέσα στην 

ουροδόχο κύστη με την κλασική διόγκωση του μέσου λοβού. Η 

ανύψωση της τελικής μοίρας των ουρητήρων, που απεικονίζονται 

με αγκιστροειδή διαμόρφωση, είναι χαρακτηριστικό της αύξησης 

του μεγέθους του προστάτη. Τέλος, σε περιπτώσεις κατώτερης 

απόφραξης είναι δυνατό να εμφανιστούν μέτριες έως μεγάλες 

διατάσεις του ανώτερου ουροποιητικού, με άλλοτε άλλες 

επιπτώσεις στο νεφρικό παρέγχυμα.  
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Η ανιούσα κυστεογραφία εφαρμόζεται για την ανάδειξη 

κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης, εκκολπωμάτων, του 

προστατικού εντυπώματος ή όταν η ενδοφλέβια ουρογραφία δεν 

είναι ικανοποιητική. Μετεγχειρητικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

περιπτώσεις υποτροπών. Συγχρόνως είναι δυνατό να γίνει και 

κατιούσα ουρηθρογραφία για ανάδειξη τυχόν βλαβών στην 

ουρήθρα.  

Η ανιούσα κυστεουρηθρογραφία δεν προσφέρει κάτι το 

ιδιαίτερο προεγχειρητικά. Οι στενώσεις της ουρήθρας, οι 

παλινδρομήσεις του σκιαγραφικού στις σπερματοδόχες κύστεις και 

γενικά κάθε παθολογία της ουρήθρας και της κύστης, μπορεί να την 

απαιτήσουν στο μετεγχειρητικό έλεγχο. 
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1. Ασθενείς και μέθοδοι 

 

Η μελέτη περιλαμβάνει 105 διαδοχικούς ασθενείς που 

παραπέμφθηκαν για υπερηχοτομογραφικό έλεγχο από την 

ουρολογική κλινική με συμπτώματα καλοήθους υπερπλασίας του 

προστάτη που περιλάμβαναν: α) αποφρακτικά συμπτώματα, όπως 

ελάττωση της ροής των ούρων, δυσκολία έναρξης της ούρησης, 

υποβοήθηση της ούρησης με ενδοκοιλιακή πίεση, τελική στάγδην 

ούρηση, αίσθημα ατελούς κένωσης της ουροδόχου κύστεως, οξεία 

επίσχεση. β) ερεθιστικά συμπτώματα, όπως νυκτουρία, συχνουρία, 

επιτακτική ούρηση, άλγος κατά την ούρηση. 

Το εύρος της ηλικίας των ασθενών ήταν από 47 μέχρι 85 έτη 

(μέση ηλικία τα 69,7 ± 11,3 έτη). Το υπερηβικό 

υπερηχοτομογράφημα έγινε σε μηχάνημα ATL ultra mark 9 με τη 

χρήση κυρτού (convex) ηχοβολέα με συχνότητα 3,5 MHz. Η 

συχνότητα αυτή είναι η συνήθως χρησιμοποιούμενη στην 

απεικόνιση των ενδοκοιλιακών οργάνων και εξασφαλίζει 

ικανοποιητικό βάθος ανάδειξης ιστών, ενδεχομένως σε βάρος της 

διακριτικής ικανότητας. Η επιλογή ηχοβολέα υψηλότερης 

συχνότητας (π.χ. 7 MHz) θα ήταν ενδεχομένως επιθυμητή 

δεδομένου ότι τέτοιες συχνότητες ήχων εξασφαλίζουν πολύ καλή 

διακριτική ικανότητα και θα επέτρεπαν την άριστη ανάδειξη των 

ορίων του αδενώματος σε όλες τις περιπτώσεις. Επειδή όμως 

τέτοιες συχνότητες διοχετευόμενες δια του δέρματος, έχουν υψηλό 

βαθμό ανάκλασης από τους επιφανειακούς ιστούς δεν επιτρέπουν 

την απεικόνιση του προστάτη αδένα που είναι σε ικανό βάθος και 
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επομένως δε θα επέτρεπαν όχι μόνο τη λήψη μετρήσεων αλλά ούτε 

καν την ανάδειξη του αδένα. Ανάδειξη του αδένα με ηχοβολέα 

συχνοτήτων 7 MHz είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικά αδύνατα 

άτομα, δε χρησιμοποιήθηκε όμως στην παρούσα μελέτη διότι στο 

σχεδιασμό της προϋπόθεση ήταν η δημιουργία όμοιων συνθηκών 

για όλους τους εξεταζόμενους ασθενείς.  

Η αντισταθμιστική ενίσχυση της ηχητικής δέσμης ανάλογα με 

το βάθος (Gaine) έγινε με εμπειρικό τρόπο από τον εξεταστή με 

βάση κυρίως δύο παραμέτρους: να μην υπάρχουν ηχοανακλάσεις 

εντός της ουροδόχου κύστεως και να επιτυγχάνεται η μέγιστη 

δυνατή αντίθεση ανάμεσα στην περιφερική ζώνη του προστάτη 

αδένα και στο αδένωμα καθώς και η σαφής διαγραφή της κάψας 

του αδένα. Το διορθικό υπερηχοτομογράφημα έγινε με μηχάνημα B 

& K τύπου 3535 και με ειδική ενδοορθική κεφαλή που εξασφαλίζει 

απεικόνιση σε πολλαπλά επίπεδα (multiplaner). Στην παρούσα 

μελέτη χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένα επίπεδα για τη λήψη των 

μετρήσεων και αυτά αντιστοιχούσαν στο εγκάρσιο επίπεδο (0 

μοίρες) και στο οβελιαίο επίπεδο που απέχει 90 μοίρες από το 

εγκάρσιο επίπεδο. Ο μηχανικός αυτός πολυεπίπεδος ηχοβολέας 

είναι ειδικά σχεδιασμένος για την ανάδειξη του προστάτη αδένα 

και έχει αποδειχθεί ένας από τους πιο αποτελεσματικούς ηχοβολείς 

για ασπρόμαυρη (grayscale) απεικόνιση στον προστάτη αδένα. 

Επιπλέον διαθέτει κανάλι για την κατεύθυνση βελόνας βιοψίας του 

προστάτη αδένα. Η συχνότητα που χρησιμοποιήθηκε ήταν 7,5 

MHz. Η συχνότητα αυτή εξασφαλίζει πολύ καλή διακριτική 

ικανότητα στην εξέταση και επιτρέπει τη διάκριση της κάψας, της 

περιφερικής και της κεντρικής ζώνης. Η συσκευή έχει και τη 

δυνατότητα χρήσης συχνότητας 10 MHz που όμως δεν επιλέχτηκε 
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επειδή σε ασθενείς με ευμεγέθη προστάτη αδένα η άπω περιοχή του 

οργάνου δεν είναι απεικονίσιμη δεδομένης της μικρής 

διεισδυτικότητας των δεσμών υψηλών συχνοτήτων υπερήχων. Ο 

καθορισμός της αντιροπιστικής ενίσχυσης ήχων με βάση το βάθος 

έγινε και στο διορθικό υπερηχοτομογράφημα, ήταν όμως 

ευχερέστερη δεδομένης της μικρής απόστασης κεφαλής με τα άπω 

όρια του προστάτη αδένα και είχε ως κριτήριο την καλύτερη 

διάκριση του αδενώματος από την περιφερική ζώνη και την 

αποφυγή ψευδοανακλάσεων.  

Ασθενείς υποβλήθηκαν την ίδια μέρα σε υπερηβικό αρχικά 

και διορθικό υπερηχοτομογράφημα στη συνέχεια. Του υπερηβικού 

υπερηχοτομογραφήματος προηγήθηκε χορήγηση υγρών σε 

ποσότητα από 0,8 – 1,2 λίτρα προκειμένου να επιτευχθεί πλήρωση 

της ουροδόχου κύστεως που με τη σειρά της χρησιμοποιείται ως 

ακουστικό παράθυρο για την υπερηβική απεικόνιση του προστάτη 

αδένα. Η εξέταση γινόταν με τον ασθενή σε ύπτια θέση. Πριν 

αρχίσει η καθεαυτό εξέταση του προστάτη στο υπερηβικό 

υπερηχοτομογράφημα, προηγήθηκε ο έλεγχος της ικανοποιητικής 

πλήρωσης της ουροδόχου κύστεως. Ως ικανοποιητική θεωρήθηκε η 

σφαιρική απεικόνιση της ουροδόχου κύστεως με παράλληλη 

ανάδειξη του αδένα και των σπερματοδόχων ληκύθων. Εφόσον 

επληρούντο αυτές οι προϋποθέσεις ακολούθησε σάρωση του 

προστάτη αδένα τόσο σε εγκάρσιο όσο και σε οβελιαίο επίπεδο. 

Στη μέγιστη διάμετρο του αδένα, τόσο στο εγκάρσιο όσο και στο 

οβελιαίο επίπεδο έγιναν οι μετρήσεις που έχουν περιγραφεί στο 

κεφάλαιο 3.γ. Συγκεκριμένα στο εγκάρσιο επίπεδο μετρήθηκε όλος 

ο αδένας σε προσθιοπίσθια και σε εγκάρσια διάμετρο, ενώ στο 

οβελιαίο επίπεδο μετρήθηκε η επιμήκης διάμετρος του αδένα. Η 
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μέτρηση έγινε με τη βοήθεια του λογισμικού του 

υπερηχοτομογράφου, περιλαμβάνει την τοποθέτηση σημείων στα 

όρια του αδένα με άμεση απόδοση της απόστασης μεταξύ των 

σημείων στην οθόνη του υπερηχοτομογράφου. Με ανάλογο τρόπο 

έγινε και η μέτρηση του αδενώματος. Η τοποθέτηση των σημείων 

για τη μέτρηση του αδενώματος δεν ήταν το ίδιο ευχερής όσο η 

τοποθέτηση των σημείων για το σύνολο του προστάτη αδένα. Ο 

λόγος είναι ότι στον προστάτη αδένα η κάψα είναι σαφής και 

ορισμένη, είναι ιδιαίτερα ηχοανακλαστική και λεπτή και είναι 

δυνατό με ακρίβεια να τοποθετηθεί η μέτρηση σε αυτήν. Αντίθετα 

στο αδένωμα, σε αρκετούς ασθενείς, τα όρια μετάβασης προς την 

περιφερική ζώνη δεν είναι πάντα σαφώς διαγεγραμμένα (Εικ. 32) 

και απαιτείται εμπειρία προκειμένου να βρει κανείς τη 

διαχωριστική επιφάνεια ανάμεσα στο αδένωμα και στην περιφερική 

ζώνη του προστάτη αδένα (χειρουργική κάψα). Η μέτρηση στο 

αδένωμα έγινε με ανάλογο τρόπο, δηλαδή στις εγκάρσιες τομές 

μετρήθηκε η προσθιοπίσθια και η εγκάρσια διάμετρος και στην 

οβελιαία τομή η επιμήκης δηλαδή η κεφαλουραία διάμετρος. 

Πλέον δυσχερής ήταν η ανάδειξη των πίσω ορίων του αδενώματος 

στην επιμήκη τομή και πολλές φορές χρειάστηκαν ιδιαίτεροι 

χειρισμοί προκειμένου να αναδειχθεί ικανοποιητικά η οπίσθια 

παρυφή του αδενώματος και να τοποθετηθεί σε αυτήν το σημείο 

μέτρησης. Οι χειρισμοί αυτοί περιλάμβαναν την προοδευτικά 

αυξανόμενη πίεση πάνω στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα ή και τη 

μικρή μετακίνηση του ηχοβολέα σε κεφαλουραία διεύθυνση κατά 

μήκος του προσθίου κοιλιακού τοιχώματος, μέχρι την ανάδειξη της 

οπίσθιας  παρυφής  του αδενώματος  και  της  κορυφής  του  αδένα. 
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ΕΕιικκόόνναα  3322:: Διορθικό υπερηχοτομογράφημα, επιμήκης τομή. Διάχυτη 
υπερπλασία του προστάτη, στον οποίο δεν είναι δυνατή η μέτρηση της 
μεταβατικής ζώνης, τα όρια της οποίας δεν είναι διακριτά.  

 

 

Οι μετρήσεις του προστάτη αδένα αποτυπώθηκαν σε φωτογραφικό 

φιλμ και ο πρώτος εξεταστής αποχωρούσε. Τις ίδιες μετρήσεις τις 

επαναλάμβανε ένας δεύτερος εξεταστής που δεν ήταν παρών στη 

διάρκεια της πρώτης σειράς μετρήσεων και επίσης τις αποτύπωνε 

σε φωτογραφικό φιλμ. Ο μέσος όρος των μετρήσεων των δύο 

εξεταστών χρησιμοποιήθηκε για την παραπέρα στατιστική 

ανάλυση. Μετά τη λήψη των μετρήσεων οι ασθενείς οδηγούνταν 

για κένωση της ουροδόχου κύστης και επανέρχονταν στην 

υπερηχογραφική τράπεζα όπου γινόταν εκτίμηση του υπολείμματος 

ούρων. Αρχικά ο ασθενής ρωτούνταν εάν επέτυχε τη συνήθη 

κένωση της ουροδόχου κύστης και στη συνέχεια η ουροδόχος 

κύστη απεικονιζόταν σε εγκάρσιο και σε οβελιαίο επίπεδο και 

μετρούνταν τα όριά της. Δηλαδή μετρούνταν η προσθιοπίσθια, η 

εγκάρσια και η κεφαλουραία διάμετρός της και με τον τύπο του 

ελλειψοειδούς (V = 0,5 x α x β x γ όπου V = όγκος και α, β, γ οι 
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τρεις διαστάσεις της κύστεως) υπολογιζόταν ο όγκος ούρων που 

είχε απομείνει εντός της ουροδόχου κύστεως και που δεν ήταν 

δυνατό να απομακρυνθεί με τη συνήθη διαδικασία κένωσης της 

ουροδόχου κύστεως από τον ασθενή. Σε περίπτωση που το 

υπόλειμμα ήταν δυσανάλογα μεγαλύτερο από το αναμενόμενο, με 

βάση την εμπειρία των εξεταστών ή όταν ο άρρωστος δεν έδινε 

πειστική απάντηση για την ικανοποιητική κένωση της ουροδόχου 

κύστεως, τότε καθοδηγούνταν στο να επαναλάβει τη διαδικασία 

κένωσης της ουροδόχου κύστεως και να επανέλθει, σε αυτήν την 

περίπτωση μόνο οι υστερότερες μετρήσεις λαμβάνονταν υπόψη. 

Με τη μέτρηση του υπολείμματος ούρων τελείωνε η πρώτη φάση 

εξέτασης με υπερηβική υπερηχοτομογραφία.  

Στη συνέχεια, σε άλλο μηχάνημα, ο ασθενής υποβαλλόταν σε 

διορθικό υπερηχοτομογράφημα. Αρχικά τοποθετούνταν σε 

αριστερή πλάγια θέση και ενημερωνόταν για τη διαδικασία της 

εξέτασης. Ο ηχοβολέας καλυπτόταν από ειδικό ελαστικό κάλυμμα 

με στεγανοποίηση του άκρου του ώστε το πλαστικό επικάλυμμα να 

περιβάλλει την περιοχή όπου κινούνται οι πιεζοηλεκτρικοί 

κρύσταλλοι. Μεταξύ του επικαλύμματος και του ηχοβολέα είχε 

προηγουμένως εισαχθεί μικρή ποσότητα ύδατος (περίπου 10 ml). 

Είχε ληφθεί πρόνοια ώστε στο νερό αυτό να μην υπάρχουν 

φυσαλίδες αέρος, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να 

δημιουργήσουν δυσκολίες στην απεικόνιση του προστάτη αδένα, 

αφού είναι γνωστό ότι η παρουσία μικρών φυσαλίδων αέρα σε υγρό 

περιβάλλον λειτουργεί ανασταλτικά στη διάδοση των ήχων μέσω 

του υγρού περιβάλλοντος. Η παρουσία του νερού είχε ως στόχο να 

διευκολύνει τη μετάδοση των υψίσυχνων ήχων προς τους ιστούς 

όταν ο ηχοβολέας βρισκόταν στην κατάλληλη θέση μέσα στο σώμα 
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του ασθενούς. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή δεν είχε 

τοποθετηθεί υγρό μεταξύ του πλαστικού επικαλύμματος και του 

ηχοβολέα, υπήρχε ο κίνδυνος να έχει παρεισφρήσει μικρή 

ποσότητα αέρα μεταξύ του πλαστικού επικαλύμματος και του 

ηχοβολέα, η οποία θα λειτουργούσε ως ακουστικός φραγμός στη 

διάδοση των υπερήχων με πιθανό αποτέλεσμα τη μειονεκτική 

απεικόνιση του προστάτη αδένα. Ο επικαλυμμένος με το κάλυμμα 

ηχοβολέας στη συνέχεια τοποθετούνταν στο ορθό, αμέσως μετά 

τον έσω σφιγκτήρα του πρωκτού. Σε όλη τη διάρκεια τοποθέτησης 

του ηχοβολέα οι κρύσταλλοι ήταν σε λειτουργία. Έτσι γινόταν η 

αναγνώριση του προστάτη αδένα και η τελική θέση του ηχοβολέα 

καθοριζόταν από την ανάδειξη όλης της περιμέτρου του προστάτη 

αδένα τόσο σε εγκάρσιο όσο και σε οβελιαίο επίπεδο. Σημειώνεται 

ότι η απεικόνιση αυτή απαιτεί μικρές κινήσεις του ηχοβολέα 

(μπρος – πίσω και δεξιά – αριστερά) μέχρις ότου επιτευχθεί η 

πλήρης ανάδειξη της περιμέτρου, μια διαδικασία που δεν απαιτεί 

περισσότερα από ένα ή δύο λεπτά για την ολοκλήρωσή της. Μετά 

την ανάδειξη όλης της παρυφής του προστάτη γίνονταν οι 

απαιτούμενες μετρήσεις. Αρχικά αναγνωριζόταν η εγκάρσια τομή 

του προστάτη αδένα όπου ο αδένας είχε τη μεγίστη του περίμετρο. 

Στην τομή αυτή με τη χρήση του λογισμικού του 

υπερηχοτομογράφου γινόταν η μέτρηση της προσθιοπίσθιας και της 

εγκάρσιας διαμέτρου, με τρόπο ανάλογο με αυτόν που περιγράφηκε 

στο υπερηβικό υπερηχοτομογράφημα. Ακολούθως λαμβάνονταν 

οβελιαίες τομές του προστάτη αδένα και καταγραφόταν η επιμήκης 

διάμετρος (κεφαλουραία) του προστάτη αδένα. Οι ίδιες μετρήσεις 

γίνονταν και στο αδένωμα. Σημειώνεται ότι η διάκριση των ορίων 

αδενώματος από την περιφερική ζώνη του προστάτη αδένα είναι 
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ευχερέστερη στο διορθικό υπερηχοτομογράφημα, ακόμα και για μη 

έμπειρους εξεταστές. Δυσκολία υπήρχε μόνο στις περιπτώσεις που 

η υπερπλασία ήταν διάχυτη και απεικονιζόταν στο 

υπερηχοτομογράφημα ανομοιογενής, με αποτέλεσμα να μην είναι 

δυνατό σε ορισμένες θέσεις να γίνει σαφής διάκριση των ορίων του 

αδενώματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις γινόταν προσπάθεια να 

επισημανθεί το όριο του αδενώματος με βάση παρακείμενες 

περιοχές όπου ενδεχομένως αναδεικνυόταν. Σε μικρό όμως αριθμό 

περιπτώσεων, δεν ήταν δυνατός ο με ακρίβεια καθορισμός των 

ορίων του αδενώματος έστω και στο διορθικό 

υπερηχοτομογράφημα. Γενικά όμως η διάκριση του αδενώματος 

από την περιφερική ζώνη ήταν ευχερής στις περισσότερες των 

περιπτώσεων, επειδή η περιφερική ζώνη του προστάτη αδένα, 

καθώς συμπιέζεται από το αναπτυσσόμενο αδένωμα, είναι 

αυξημένης ηχοανακλαστικότητας σε σχέση με το αδένωμα και 

περίπου ομοιόμορφου πάχους. Αντίθετα το αδένωμα είναι συνήθως 

χαμηλής ηχοανακλαστικότητας και πολλές φορές συνοδεύεται από 

ανομοιογένεια στην ηχοδομή του και παρουσία άλλων βοηθητικών 

οδηγών σημείων όπως κυστικών εκφυλίσεων, αποτιτανώσεων 

κ.λ.π. Οι μετρήσεις των τριών διαμέτρων του προστάτη και του 

προστατικού αδενώματος γινόταν και εδώ από δύο εξεταστές, 

χωρίς όμως να μεταβληθεί η θέση του ηχοβολέα. Η όλη διαδικασία 

διαρκούσε οκτώ με δέκα λεπτά και για τους δύο εξεταστές. Οι 

μετρήσεις αποτυπώνονταν σε φωτογραφικό φιλμ και ο μέσος όρος 

των μετρήσεων των δύο εξεταστών χρησιμοποιούνταν για την 

παραπέρα στατιστική ανάλυση, όπως έχει περιγραφεί και για το 

υπερηβικό υπερηχοτομογράφημα. Επιπρόσθετα γινόταν 

αξιολόγηση της ηχοανακλαστικότητας του αδενώματος, καθώς και 
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της ομοιογένειάς του. Πιο αναλυτικά τα αδενώματα με βάση την 

ηχοανακλαστικότητά τους διακρίθηκαν σε τρεις ομάδες: αυτά που 

είχαν αυξημένη, ίση ή ελαττωμένη ηχοανακλαστικότητα 

αντίστοιχα, σε σχέση με την περιφερική ζώνη του προστάτη αδένα 

στον ίδιο ασθενή. Με βάση το βαθμό ομοιογένειας στην 

απεικόνιση των αδενωμάτων διακρίθηκαν επίσης τρεις ομάδες: τα 

αδενώματα με ομοιογενή ηχοδομή, αυτά που παρουσίαζαν μικρού 

έως μετρίου βαθμού ανομοιογένεια και αυτά με μεγάλου βαθμού 

ανομοιογένεια (Εικ. 33 – 35) Η ταξινόμηση στις τρεις ομάδες με 

βάση το βαθμό ηχοανακλαστικότητας του αδενώματος και στις 

τρεις ομάδες με βάση το βαθμό ομοιογένειας γινόταν σε 

συνεργασία από τους δύο εξεταστές που αποφάσιζαν με συμφωνία 

από τις αποτυπωμένες εικόνες στα ακτινολογικά films.  

Στη συνέχεια τα δεδομένα εισήχθηκαν σε Η/Υ και γινόταν 

υπολογισμός του όγκου του προστάτη αδένα με βάση και εδώ τον 

τύπο του ελλειψοειδούς. Με βάση τον όγκο του αδένα όπως 

υπολογιζόταν από τον τύπο του ελλειψοειδούς γινόταν και 

εκτίμηση του βάρους του αδένα δεδομένου ότι είναι γνωστό ότι το 

ειδικό βάρος του προστάτη αδένα είναι 1,05.  

Ο ασθενής επέστρεφε στον παραπέμποντα ουρολόγο ιατρό 

έχοντας μαζί του τις μετρήσεις όγκου του προστάτη αδένα και του 

αδενώματος όπως προέκυπταν από το διορθικό 

υπερηχοτομογράφημα που θεωρείται και η μέθοδος αναφοράς. 

Επίσης ο παραπέμπων ουρολόγος πληροφορούνταν για το 

υπόλειμμα ούρων όπως αυτό προέκυπτε από το υπερηβικό 

υπερηχοτομογράφημα καθώς και για οποιοδήποτε άλλο 

απεικονιστικό εύρημα συνυπήρχε.  Στα ευρήματα αυτά  περιλαμβα- 
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Α                                                  Β 
  
ΕΕιικκόόνναα  3333:: Διορθικό υπερηχοτομογράφημα Α. Εγκάρσια τομή Β. Επιμήκης 
τομή. Ομοιογενής ηχοδομή του αδενώματος, του οποίου η 
ηχοανακλαστικότητα είναι ίση με αυτή της περιφερικής ζώνης. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α                                                Β 
 
ΕΕιικκόόνναα  3344:: Διορθικό υπερηχοτομογράφημα Α. Εγκάρσια τομή Β. Επιμήκης 
τομή. Μετρίου βαθμού ανομοιογένεια του αδενώματος, στο οποίο 
αναγνωρίζεται εστία αμυλοειδούς εκφύλισης (βέλος). Η ηχοανακλαστικότητα 
του αδενώματος είναι μικρότερη της περιφερικής ζώνης. 
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ΕΕιικκόόνναα  3355:: Διορθικό υπερηχοτομογράφημα, εγκάρσια τομή. Μεγάλου βαθμού 
ανομοιογένεια του αδενώματος, στο οποίο αναγνωρίζεται και λίθος. Η 
ηχοανακλαστικότητά του είναι ελαφρά αυξημένη σε σχέση με την περιφερική 
ζώνη (βέλος). 
 

 

νόταν και η απεικονιστική πληροφορία από τον έλεγχο του 

ανώτερου ουροποιητικού στην πρώτη φάση του υπερηβικού 

υπερηχογραφήματος όπου εξεταζόταν λεπτομερώς οι νεφροί και η 

ουροδόχος κύστη. Ο ουρολόγος ιατρός αφού συνεκτιμούσε την 

κλινική εικόνα του ασθενούς, τα εργαστηριακά και τα 

απεικονιστικά δεδομένα προχωρούσε σε θεραπευτικές αποφάσεις.  

Στην ομάδα των 105 ασθενών της μελέτης, οι 26 οδηγήθηκαν 

σε χειρουργική εξαίρεση του αδενώματος που έγινε σε 4 ασθενείς 

με διακυστική προσπέλαση και στους υπόλοιπους με διουρηθρική 

προσπέλαση. Οι υπόλοιποι 79 ασθενείς αντιμετωπίστηκαν 

συντηρητικά. Στους 26 ασθενείς που χειρουργήθηκαν έγινε 

μέτρηση του βάρους του αδενώματος που αφαιρέθηκε. Στον πίνακα 

6 καταγράφονται τα δεδομένα των 26 αυτών ασθενών που 
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χειρουργήθηκαν, δηλαδή η μέτρηση του όγκου στο υπερηβικό 

υπερηχοτομογράφημα, η μέτρηση του όγκου του αδενώματος στο 

διορθικό υπερηχοτομογράφημα και η μέτρηση του εξαιρεθέντος 

χειρουργικά αδενώματος.  

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων περιελάμβανε:  

α) συσχέτιση του υπερηβικά μετρούμενου όγκου του προστάτη 

αδένα με τον όγκο του προστάτη αδένα όπως μετρήθηκε διορθικά.  

β) συσχέτιση του όγκου του προστατικού αδενώματος όπως 

μετρήθηκε με το υπερηβικό υπερηχοτομογράφημα σε σχέση με τον 

όγκο του αδενώματος όπως μετρήθηκε με το διορθικό 

υπερηχοτομογράφημα.  

γ) συσχέτιση του όγκου του αδενώματος όπως μετρήθηκε με το 

διορθικό ή το υπερηβικό υπερηχοτομογράφημα, με το βάρος του 

προστάτη αδένα όπως μετρήθηκε μετά τη χειρουργική αφαίρεσή 

του, στους 26 ασθενείς που χειρουργήθηκαν. 

Όλες αυτές οι συσχετίσεις έγιναν με τη χρήση της στατιστικής 

δοκιμασίας συντελεστή συσχέτισης (Pearson’s r correlation 

coefficient) και με όριο στατιστικής σημαντικότητας το 5%. 

Επιπρόσθετα, συγκρίθηκε ο μέσος όγκος του προστάτη αδένα και 

του αδενώματος του προστάτη όπως υπολογίστηκαν με το 

υπερηβικό υπερηχοτομογράφημα με τις αντίστοιχες μετρήσεις με 

το διορθικό υπερηχοτομογράφημα με τη χρήση του t-test.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕ- 
ΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΕΙΔΟΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 
ΥΠΕΡΗΒΙΚΟ 

U/S 
ΔΙΟΡΘΙΚΟ 

U/S 

ΒΑΡΟΣ 
ΑΦΑΙΡΕ- 
ΘΕΝΤΟΣ 
ΑΔΕΝΩ- 
ΜΑΤΟΣ 

1.  Π. Ι. 60 TUR – P 7,9 7,4 16 

2.  Χ. Ε. 65 TUR – P 16,3 14,8 35 

3.  Γ. Γ. 61 TUR – P 5,8 5,1 5 

4.  Γ. Γ. 62 TUR – P 10,1 8,0 7 

5.  Ε. Ε. 80 TUR – P 15,1 13,6 13 

6.  Τ. Ν. 61 TUR – P 9,3 6,2 6 

7.  Ψ. Α. 68 ΔΙΑΚΥΣΤΙΚΗ 11,0 15,9 30 

8.  Π. Δ. 62 TUR – P 17,5 10,1 11 

9.  Σ. Δ. 82 TUR – P 21,4 20,6 15 

10.  Ν. Α. 70 TUR – P 16,1 30,2 15 

11.  Π. Χ. 59 ΔΙΑΚΥΣΤΙΚΗ 52,4 41,6 46 

12.  Σ. Ι. 70 TUR – P 16,5 21,8 12 

13.  Δ. Α. 63 TUR – P 29,1 20,2 25 

14.  Μ. Π. 62 TUR – P 12,6 7,7 6 

15.  Κ. Μ. 59 TUR – P 19,9 36,0 36 

16.  Β. Γ. 67 TUR – P 8,8 6,0 6 

17.  Π. Δ. 67 TUR – P 19,1 14,8 12 

18.  Λ. Κ. 80 ΔΙΑΚΥΣΤΙΚΗ 47,4 38,5 85 

19.  Χ. Δ. 68 TUR – P 17,7 10,4 10 

20.  Τ. Κ. 70 TUR – P 29,5 25,4 15 

21.  Κ.Ν. 79 TUR – P 59,3 61,4 31 

22.  Φ. Ν. 74 ΔΙΑΚΥΣΤΙΚΗ 35,5 30,8 70 

23.  Α. Ι 63 TUR – P 4,0 3,1 7 

24.  Τ. Α 67 TUR – P 7,0 2,3 6 

25.  Σ. Ε 80 TUR – P 54,4 45,9 16 

26.  Φ. Κ. 65 TUR – P 15,0 13,6 7 
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2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

2.1 Όγκος προστάτη  

Οι μετρήσεις του όγκου του προστάτη αδένα ήταν εφικτές σε 

όλους τους ασθενείς τόσο με το υπερηβικό όσο και με το διορθικό 

υπερηχοτομογράφημα. 

Μέσος όγκος προστάτη με διορθικό υπερηχοτομογράφημα 

47,8 cm3 ± 20 cm3 με εύρος διακύμανσης από 21,0 cm3 έως 123,0 

cm3. 

Μέσος όγκος προστάτη αδένα για το υπερηβικό 

υπερηχοτομογράφημα 50,5 cm3 ± 22,2 cm3 με εύρος διακύμανσης 

από 18,8 cm3 έως 133,2 cm3.  

Οι μετρήσεις όγκου του προστάτη αδένα με υπερηβικό και 

διορθικό υπερηχοτομογράφημα δε διέφεραν μεταξύ τους. (p>0,10). 

Βρέθηκε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του όγκου του προστάτη 

μετρούμενου διορθικά με αυτόν που μετρήθηκε υπερηβικά. Με 

συντελεστή συσχέτισης r=0,948 και p<0,001.  

 

2.2 Μετρήσεις όγκου της μεταβατικής ζώνης 

Τα όρια της μεταβατικής ζώνης δεν ήταν δυνατό να 

διακριθούν σε όλους τους ασθενείς ούτε με το υπερηβικό ούτε με 

το διορθικό υπερηχοτομογράφημα. Συγκεκριμένα με το διορθικό 

υπερηχοτομογράφημα τα όρια της μεταβατικής ζώνης και 

επομένως η λήψη μετρήσεων από αυτήν ήταν εφικτή σε 93 

ασθενείς, ενώ στους υπόλοιπους 12 δεν μπορούσαν να διακριθούν 

και επομένως δε ελήφθησαν μετρήσεις. Στο υπερηβικό 

υπερηχοτομογράφημα τα όρια της μεταβατικής ζώνης ήταν 

αναγνωρίσιμα σε 84 ασθενείς, ενώ στους υπόλοιπους 21 δεν ήταν 
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αναγνωρίσιμα και δεν ελήφθησαν μετρήσεις. Σε όλους τους 

ασθενείς που τα όρια του αδενώματος δ ε ν  ήταν διακριτά στο 

διορθικό υπερηχοτομογράφημα δ ε ν  ήταν επίσης και στο 

υπερηβικό υπερηχοτομογράφημα. Η σύγκριση του όγκου της 

μεταβατικής ζώνης έγινε επομένως σε 84 ασθενείς όπου αυτή ήταν 

μετρήσιμη τόσο στο υπερηβικό όσο και στο διορθικό 

υπερηχοτομογράφημα. Ο μέσος όγκος του αδενώματος σε αυτούς 

τους 84 ασθενείς ήταν 22,5 cm3 ± 16,5 cm3 στο διορθικό 

υπερηχοτομογράφημα με εύρος τιμών από 5,3 cm3 έως 92 cm3. Στο 

υπερηβικό υπερηχοτομογράφημα ο μέσος όρος των μετρήσεων 

όγκου του αδενώματος ήταν 23,7 cm3 ± 17,1 cm3 με εύρος τιμών 

από 5,8 cm3 έως 108 cm3. Υπήρξε ισχυρή συσχέτιση των 

μετρήσεων όγκου του αδενώματος με υπερηβικό 

υπερηχοτομογράφημα σε σχέση με τις αντίστοιχες μετρήσεις με 

διορθικό υπερηχοτομογράφημα με συντελεστή συσχέτισης r=0,953 

και p<0,001. Η μέση τιμή των μετρήσεων όγκου με το υπερηβικό 

υπερηχοτομογράφημα δε διέφερε από τη μέση τιμή μετρήσεων 

όγκου με το διορθικό υπερηχοτομογράφημα (p>0,10).  

 

2.3 Συσχέτιση υπερηχογραφικά μετρούμενου όγκου 

αδενώματος με το βάρος του χειρουργικά εξαιρεθέντος 

αδενώματος.  

Από τους 105 συνολικά ασθενείς οι 26 αντιμετωπίστηκαν 

χειρουργικά, 4 με διακυστική προστατεκτομή και 22 με 

διουρηθρική προστατεκτομή. Στην ομάδα αυτή των 26 ασθενών η 

μέση τιμή του όγκου του αδενώματος ήταν 21,4 cm3, SD 15,79 για 

το υπερηβικό υπερηχοτομογράφημα και 19,7 cm3, SD 15,11 για το 

διορθικό υπερηχοτομογράφημα. Το μέσο βάρος του χειρουργικά 
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εξαιρεθέντος αδενώματος ήταν 20,88 gr, SD 20,09. Οι τιμές του 

όγκου του αδενώματος, όπως υπολογίστηκαν με το υπερηβικό και 

το διορθικό υπερηχοτομογράφημα, παρουσίαζαν συσχέτιση σε 

στατιστικά σημαντικό επίπεδο με το βάρος του χειρουργηθέντος 

αδενώματος. (r=0,613 p<0,05 με το υπερηβικό και r=0,595 p<0,05 

με το διορθικό). 

 

2.4 Συσχέτιση υπερηχογραφικών – ιστολογικών ευρημάτων  

Δε βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ του βαθμού 

ηχοανακλαστικότητας του αδενώματος και του ιστολογικού 

υπότυπου, με τη χρήση του Wilkoxon test. Επίσης δε βρέθηκε 

συσχέτιση μεταξύ του ιστολογικού υπότυπου και του βαθμού 

ανομοιογένειας του αδενώματος (p>0,10). Επίσης με τη χρήση του 

Wilkoxon test.  
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3. Συζήτηση  

 

Το διορθικό υπερηχοτομογράφημα θεωρείται ότι είναι η 

μέθοδος εκλογής για την in vivo απεικόνιση του προστάτη αδένα. 

Παρέχει τη δυνατότητα άριστης απεικόνισης της εσωτερικής 

ηχοανατομίας του αδένα και επιτρέπει την ανάδειξη εστιακών 

αλλοιώσεων μέσα στον προστάτη. Επιπρόσθετα έχει τη δυνατότητα 

να καθοδηγήσει βιοψία ύποπτων αλλοιώσεων του προστάτη αδένα. 

(100). Η υψηλή διακριτική ικανότητα του διορθικού 

υπερηχοτομογραφήματος επιτρέπει την απεικόνιση της 

μεταβατικής ζώνης, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική σε ασθενείς 

με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, αφού οι μορφολογικές 

αλλοιώσεις της νόσου περιορίζονται κυρίως στη μεταβατική ζώνη. 

Το μέγεθος της μεταβατικής ζώνης έχει σημασία αφού η σχέση του 

με το συνολικό μέγεθος του προστάτη έχει χρησιμοποιηθεί ως 

κριτήριο βαρύτητας της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη και 

έχει παραπέρα αξιοποιηθεί ως κριτήριο για τον κατάλληλο τύπο 

προστατεκτομής.  

Πιο αναλυτικά ασθενείς στους οποίους το βάρος της 

μεταβατικής ζώνης του προστάτη είναι μικρότερο από τα 25 γραμ. 

θεωρούνται καλύτεροι υποψήφιοι για διουρηθρική εξαίρεση του 

αδενώματος ενώ αυτοί που έχουν βάρος μεταβατικής ζώνης 

μεγαλύτερο από τα 50 γραμ, θεωρείται ότι είναι προτιμότερο να 

υποβληθούν σε ανοιχτή προστατεκτομή. Επομένως το διορθικό 

υπερηχοτομογράφημα εξασφαλίζει όχι μόνο την απεικονιστική 

ανάδειξη του αδενώματος αλλά και την εκτίμηση του μεγέθους του. 

Με την ανάπτυξη σύγχρονων θεραπευτικών προσεγγίσεων που 

βασίζονται στη φαρμακευτική αντιμετώπιση της καλοήθους 
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υπερπλασίας του προστάτη και έχουν σε μεγάλο βαθμό 

υποκαταστήσει τη χειρουργική αντιμετώπιση, η εκτίμηση του 

μεγέθους του αδενώματος αποκτά μεγαλύτερη σημασία αφού 

μπορεί να επιτρέψει το σχηματισμό δείκτη όπου οι μετρήσεις του 

PSA ανάγονται στον όγκο της μεταβατικής ζώνης (transition zone 

PSA density), παράμετρος που θεωρείται σημαντική ως προς την 

προβλεπτική της αξία για την παρουσία καρκινώματος του 

προστάτη. (101 – 104). Επομένως η απεικόνιση της μεταβατικής 

ζώνης του προστάτη αδένα με το διορθικό υπερηχοτομογράφημα 

έχει ιδιαίτερη κλινική σημασία. Η απεικόνιση αυτή είναι συνήθως 

εφικτή στην πλειοψηφία των ασθενών. Στη δική μας μελέτη 

αναδείχθηκε και μπόρεσε να μετρηθεί με ακρίβεια στο 88% των 

περιπτώσεων με το διορθικό υπερηχοτομογράφημα, ενώ σε άλλες 

μελέτες αναφέρεται ότι ήταν εφικτό να μετρηθεί στο 100% των 

ασθενών (105). Η διαφορά αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί στη 

διαφορά διακριτικής ικανότητας των μηχανημάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν, αφού στις δύο προαναφερθείσες μελέτες 

χρησιμοποιήθηκε ακριβώς το ίδιο μηχάνημα και η ίδια τεχνική 

εξέτασης. Ενδεχομένως θα μπορούσε να αποδοθεί στα κριτήρια 

σαφούς διαγραφής της μεταβατικής ζώνης. Στη δική μας μελέτη 

χρησιμοποιήσαμε αυστηρά κριτήρια διαγραφής της μεταβατικής 

ζώνης, ενώ με περισσότερο ελαστικά κριτήρια θα ήταν 

ενδεχομένως δυνατό αυτή να προσδιοριστεί, όχι με ιδιαίτερη 

ακρίβεια, στο σύνολο των ασθενών. 

Σε παλαιότερη μελέτη όπου συγκρίθηκε ο όγκος του προστάτη 

αδένα, όπως υπολογίστηκε διορθικά, με τον όγκο του προστάτη 

αδένα από τα παρασκευάσματα σε πτώματα, έχει δειχθεί ότι οι δύο 

όγκοι παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση. (106). Επομένως ο 
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υπολογισμός του όγκου του προστάτη αδένα με το διορθικό 

υπερηχοτομογράφημα θεωρείται γενικά ακριβής και η μέθοδος έχει 

χρησιμοποιηθεί στην προεγχειρητική αξιολόγηση του όγκου του 

προστάτη αδένα. Σε παλαιότερη μελέτη σε ασθενείς με καλοήθη 

υπερπλασία του προστάτη έχει δειχθεί ότι ο όγκος του χειρουργικά 

εξαιρεθέντος αδενώματος συσχετίζεται άριστα με τον όγκο του 

προστάτη αδένα όπως μετρήθηκε με το υπερηχοτομογράφημα. Στη 

δική μας μελέτη ο όγκος του αδενώματος στους 26 ασθενείς που 

υποβλήθηκαν σε χειρουργική εξαίρεσή του παρουσίαζε στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με τον όγκο του αδενώματος, όπως αυτός 

υπολογίστηκε στο διορθικό υπερηχοτομογράφημα. Σε ανάλογες 

μελέτες από τη διεθνή βιβλιογραφία, οι περισσότερες από τις 

οποίες είναι μεταγενέστερες της δικής μας μελέτης, παρουσιάζεται 

επίσης στατιστικά σημαντική συσχέτιση του όγκου του 

εξαιρεθέντος προστάτη με τον όγκο όπως υπολογίστηκε από το 

διορθικό υπερηχοτομογράφημα (105, 107, 108). Οι συντελεστές 

όμως συσχέτισης σε αυτές τις μελέτες είναι εξαιρετικά υψηλή και 

σε δύο απ’ αυτές (105, 107) αναφέρονται συντελεστές συσχέτισης 

ίσοι με το 0,95, σημαντικά δηλαδή μεγαλύτεροι από αυτόν που 

προέκυψε στη δική μας μελέτη 0,613. Η διαφορά αυτή στο 

συντελεστή συσχέτισης δεν μπορεί να αποδοθεί στην ποιότητα 

απεικόνισης των υπερηχοτομογραφημάτων, δεδομένου ότι σε μία 

από τις μελέτες που αναφέρθηκαν (101) χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος 

ακριβώς τύπος μηχανήματος και το ίδιο ακριβώς πρωτόκολλο 

εξέτασης και υπολογισμού του όγκου του αδενώματος. Δεν είμαστε 

σε θέση να γνωρίζουμε αν τεχνικές παράμετροι κατά τη 

χειρουργική αντιμετώπιση των ασθενών μπορεί να συνδέονται με 

αυτές τις διαφορές, αφού στις ανωτέρω περιγραφείσες μελέτες δεν 
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καταγράφονται λεπτομερώς οι τεχνικές χειρουργικής εξαίρεσης. Σε 

κάθε περίπτωση το κοινό συμπέρασμα τόσο της δικής μας μελέτης 

όσο και των άλλων ανάλογων μελετών είναι ότι μπορεί κανείς σε 

σειρά ασθενών να βασιστεί στο διορθικό υπερηχοτομογράφημα 

γιατί παρουσιάζει ευρήματα που σχετίζονται ισχυρά με τα 

ευρήματα του χειρουργικά εξαιρεθέντος αδενώματος, όσο αφορά 

τον όγκο του, αν και σε ατομικό επίπεδο, δηλαδή ανά ασθενή, 

μπορεί να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις.  

Το υπερηβικό υπερηχοτομογράφημα ήταν το πρώτο που 

εισήχθη στην κλινική πράξη για την εκτίμηση του μεγέθους του 

προστάτη αδένα (109). Αρχικά η εκτίμηση του όγκου του προστάτη 

αφορούσε το σύνολο του προστάτη αδένα αφού με τα διαθέσιμα 

στη δεκαετία του ’70 και του ’80 μηχανήματα, δεν ήταν δυνατό να 

γίνει η διάκριση μεταξύ του αδενώματος και του υπολοίπου του 

προστάτη αδένα. Οι εξελίξεις όμως των τελευταίων χρόνων στη 

διακριτική ικανότητα των σύγχρονων μηχανημάτων 

υπερηχοτομογραφίας επιτρέπουν την ανάδειξη και του αδενώματος 

του προστάτη αδένα με το υπερηβικό υπερηχοτομογράφημα, καθώς 

και τη διάκριση του αδενώματος από την περιφερική ζώνη του 

προστάτη αδένα. Παρότι η διάκριση αυτή είναι κοινό κτήμα και 

γνώση όλων των ακτινολόγων που ασχολούνται με την 

υπερηχοτομογραφία, δεν είχε μέχρι σήμερα επιχειρηθεί να γίνει 

μέτρηση της μεταβατικής ζώνης του προστάτη αδένα με υπερηβικό 

υπερηχοτομογράφημα. Στη μελέτη μας επιχειρήθηκε μέτρηση του 

αδενώματος και κατέστη δυνατή στην πλειοψηφία των 

περιστατικών (80 %). Στους υπόλοιπους ασθενείς δεν ήταν δυνατή 

η σαφής διάκριση των ορίων ανάμεσα στο αδένωμα και στην 

περιφερική ζώνη του προστάτη, γι’ αυτό και δεν ελήφθησαν 
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ακριβείς μετρήσεις. Η αξιολόγηση της ακρίβειας του υπερηβικού 

υπερηχοτομογραφήματος στη μέτρηση του αδενώματος του 

προστάτη που έγινε με την παρούσα μέθοδο, όπου αυτό ήταν 

εφικτό, δεν μπορεί να γίνει με άλλες μελέτες στη βιβλιογραφία 

αφού ανάλογη μελέτη δεν μπορέσαμε να βρούμε στην προσιτή σε 

μας βιβλιογραφία. Προκειμένου να αξιολογήσουμε την ακρίβεια 

αυτών των μετρήσεων χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα μελέτη δύο 

τρόπους: Στον πρώτο τρόπο συσχετίσαμε τον όγκο του αδενώματος 

όπως αυτός προκύπτει από το διορθικό υπερηχοτομογράφημα με το 

βάρος του αδενώματος όπως προκύπτει από τη μέτρηση του όγκου 

του χειρουργικού παρασκευάσματος. Η συσχέτιση αυτή ήταν 

στατιστικά σημαντική και παρουσίαζε συντελεστή συσχέτισης 

0,595. Παρότι αυτός ο συντελεστής συσχέτισης δεν είναι ιδιαίτερα 

υψηλός είναι, όμως, παρόμοιος με το συντελεστή συσχέτισης που 

βρέθηκε για το διορθικό υπερηχοτομογράφημα σε σχέση με το 

εξαιρεθέν αδένωμα. Επομένως το υπερηβικό υπερηχοτομογράφημα 

δίνει αποτελέσματα ανάλογα με το διορθικό, που όπως συζήτηθηκε 

στην προηγούμενη παράγραφο, θεωρείται ένας γενικά αποδεκτός 

και αξιόπιστος τρόπος προεγχειρητικής εκτίμησης του όγκου του 

αδενώματος. Επιπρόσθετα, προκειμένου να διερευνηθεί η 

αξιοπιστία των μετρήσεων του αδενώματος με το υπερηβικό 

υπερηχοτομογράφημα έγινε συσχέτιση των μετρήσεων αυτών με 

τις μετρήσεις που ελήφθησαν με το διορθικό υπερηχοτομογράφημα 

στο σύνολο των ασθενών της μελέτης (όσων χειρουργήθηκαν και 

όσων δε χειρουργήθηκαν). Οι μετρήσεις όγκου με τις δύο αυτές 

υπερηχοτομογραφικές τεχνικές παρουσίαζαν εξαιρετικά υψηλή 

συσχέτιση μεταξύ τους με συντελεστή συσχέτισης 0,953 που 

παρουσιάζει εξαιρετικά ισχυρή στατιστική σημαντικότητα. 
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Επιπλέον το υπερηβικό και το διορθικό υπερηχοτομογράφημα 

παρουσιάζει περίπου ανάλογη επαναληψιμότητα αφού η απόκλιση 

μεταξύ παρατηρητών (interobserver error) είναι 4% και για τις δύο 

μεθόδους. Επομένως οι μετρήσεις του όγκου του αδενώματος με το 

υπερηβικό υπερηχοτομογράφημα είναι σχεδόν ταυτόσημες με 

αυτές του διορθικού υπερηχοτομογραφήματος και η μέθοδος 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά στη μέτρηση του όγκου του 

αδενώματος. Η χρήση του υπερηβικού αντί για το διορθικό 

υπερηχοτομογράφημα στην εκτίμηση του όγκου παρουσιάζει 

πλεονεκτήματα για τον ασθενή επειδή είναι μέθοδος καλύτερα 

ανεκτή, η εξέταση διαρκεί λιγότερο και δεν απαιτεί ιδιαίτερο 

εξοπλισμό αφού μπορεί να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε σύγχρονο 

υπερηχοτομογραφικό μηχάνημα. Αντίθετα παρουσιάζει το 

μειονέκτημα να δώσει ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα σε 

περιπτώσεις παρουσίας εστιακών βλαβών στον προστάτη αδένα 

(όπως π.χ σε νεοπλάσματα) καθώς και η αδυναμία της μεθόδου να 

κατευθύνει βιοψία σε ύποπτες περιοχές του προστάτη αδένα. 

Επομένως με βάση τα ευρήματα της παρούσας μελέτης δεν 

προτείνεται ολική αντικατάσταση της διορθικής 

υπερηχοτομογραφίας από την υπερηβική αλλά προτείνεται η χρήση 

της δεύτερης μόνο σε περιπτώσεις όπου έχουμε γνωστή καλοήθη 

υπερπλασία του προστάτη, δεν υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης 

νεοπλάσματος και η εξέταση γίνεται μόνο στο πλαίσιο 

παρακολούθησης των θεραπευτικών αποτελεσμάτων από εφαρμογή 

συντηρητικής θεραπείας για την καλοήθη υπερπλασία του 

προστάτη.  

Οι μετρήσεις όγκου του προστάτη αδένα συνολικά είναι οι 

πρώτες που επιχειρήθηκαν στη βιβλιογραφία πριν από τις 
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μετρήσεις όγκου της μεταβατικής ζώνης του προστάτη. Αρχικά οι 

μετρήσεις του όγκου του προστάτη αδένα συνολικά έγιναν με 

υπερηβικό υπερηχοτομογράφημα (109) και στη συνέχεια και με το 

διορθικό υπερηχοτομογράφημα. Από όσο γνωρίζουμε, όμως, δεν 

είχε γίνει ως τώρα μια συγκριτική μελέτη μετρήσεων του όγκου του 

προστάτη αδένα με τις δύο αυτές υπερηχοτομογραφικές τεχνικές. 

Στην παρούσα μελέτη βρέθηκε ότι οι μέσες τιμές του όγκου του 

προστάτη αδένα, όπως αυτός μετριέται με το διορθικό 

υπερηχοτομογράφημα, δε διαφέρουν από τις μέσες τιμές του όγκου 

του συνόλου του αδένα όπως αυτό μετριέται με το υπερηβικό 

υπερηχοτομογράφημα. Επιπρόσθετα, υπάρχει ισχυρή συσχέτιση 

ανάμεσα στις μετρήσεις αυτές στη σειρά μας των 105 ασθενών. Σε 

όλους τους ασθενείς που περιελήφθησαν σ’ αυτή τη μελέτη τα όρια 

του προστάτη αδένα ήταν ευκρινώς διακριτά τόσο στο υπερηβικό 

όσο και στο διορθικό υπερηχοτομογράφημα. Σε ανάλογη πρόσφατη 

μελέτη (105) αναφέρεται ότι δεν ήταν δυνατή η μέτρηση με 

ακρίβεια των διαστάσεων του προστάτη αδένα με το διορθικό 

υπερηχοτομογράφημα δεδομένου ότι τα όρια της κορυφής του 

αδένα δεν ήταν εύκολα διακριτά. Πράγματι και στη δική μας 

μελέτη υπήρχε δυσκολία σε έναν αριθμό περιστατικών στο να 

βρεθούν τα ακριβή όρια του προστάτη αδένα. Προκειμένου να 

ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία χρησιμοποιήθηκαν επίπεδα τομών με 

μικρές κλίσεις σε σχέση με την τυπική επιμήκη τομή του προστάτη 

αδένα και αυτό διευκόλυνε στην αναζήτηση των ορίων της 

κορυφής του προστάτη αδένα. Ο υπολογισμός του όγκου του 

προστάτη αδένα έγινε με τη χρήση του τύπου του ελλειψοειδούς, ο 

οποίος προϋποθέτει λήψη μετρήσεων των διαμέτρων του προστάτη 

σε τρία επίπεδα και μετατρέπει τις μετρήσεις αυτές σε όγκο με τον 
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τύπο του ελλειψοειδούς που έχει ήδη αναφερθεί. Σε άλλες μελέτες 

έχει χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της πλανημετρίας προκειμένου να 

υπολογιστεί ο όγκος του προστάτη αδένα. Η μέθοδος της 

πλανημετρίας παρότι δίνει περισσότερο ακριβή αποτελέσματα 

(110) είναι αρκετά χρονοβόρα και με τεχνικές δυσκολίες γι’ αυτό 

και έχει χρησιμοποιηθεί στη βιβλιογραφία για το συγκεκριμένο 

θέμα ελάχιστες φορές. Αντίθετα οι περισσότερες μελέτες που έχουν 

γίνει σχετικά με το θέμα αυτό χρησιμοποίησαν την ίδια με εμάς 

μέθοδο που θεωρείται γενικά αποδεκτή και ακριβής. Επιπρόσθετα 

η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε μας έδωσε τη δυνατότητα 

μετρήσεων που εμφανίζουν σχετικά μικρή απόκλιση μεταξύ 

παρατηρητών (interobserver error) της τάξεως του 5% για το 

υπερηβικό υπερηχοτομογράφημα και του 4% για το διορθικό 

υπερηχοτομογράφημα, επομένως είναι μέθοδος που εμφανίζει 

υψηλή επαναληψιμότητα.  

Η υψηλή συσχέτιση των μετρήσεων του όγκου του συνόλου 

του προστάτη αδένα με υπερηβικό και διορθικό 

υπερηχοτομογράφημα και η ανάδειξη των ίδιων περίπου τιμών με 

τις δύο αυτές μεθόδους, μας επιτρέπει να προτείνουμε το υπερηβικό 

υπερηχοτομογράφημα αντί του διορθικού στις ελάχιστες εκείνες 

περιπτώσεις που το μόνο ερώτημα της εξέτασης είναι ο συνολικός 

όγκος του προστάτη αδένα. Παρότι η ποιότητα εικόνας με το 

διορθικό υπερηχοτομογράφημα σαφέστατα υπερέχει αυτής του 

υπερηβικού, θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του συγκεκριμένα 

μειονεκτήματα του διορθικού υπερηχοτομογραφήματος. Σ’ αυτό 

περιλαμβάνεται η ανάγκη για ειδικό εξοπλισμό που αφορά ειδικά 

σχεδιασμένο ηχοβολέα καθώς και περιπτώσεις ασθενών που είτε 

επειδή έχουν αιμορροειδοπάθεια, συρίγγια ή ραγάδες δεν μπορούν 
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να υποστούν εύκολα διορθικό υπερηχοτομογράφημα. Αντίθετα το 

υπερηβικό υπερηχοτομογράφημα είναι ατραυματικό, διαρκεί λίγο 

χρόνο, είναι φθηνό και διαθέσιμο και καλώς ανεκτό από τον 

ασθενή. Επομένως στις περιπτώσεις που το μοναδικό ερώτημα 

είναι ο όγκος του προστάτη αδένα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

αντί του διορθικού υπερηχοτομογραφήματος. Σε όλες τις άλλες 

περιπτώσεις που απαιτείται λεπτομερής ανάδειξη της εσωτερικής 

ηχοδομής του προστάτη αδένα ή το κλινικό ερώτημα αφορά και 

άλλες παραμέτρους, ασφαλώς το διορθικό υπερηχοτομογράφημα 

είναι η μέθοδος εκλογής.  

Η υψηλή διακριτική και αντιθετική ικανότητα του διορθικού 

υπερηχοτομογραφήματος επιτρέπει λεπτομερή ανάδειξη της 

ηχοδομής του αδενώματος του προστάτη αδένα. Με βάση την 

ηχοδομή του αδενώματος επιχειρήθηκε διάκριση των αδενωμάτων 

σε ομάδες, όπως περιγράφηκε στο σχεδιασμό της μελέτης. Παρότι 

η κατάταξη των ασθενών σε μία από αυτές τις ομάδες ήταν ευχερής 

για όλες τις περιπτώσεις των ασθενών που εξετάστηκαν, η 

συσχέτιση με αναγνωρισμένες ιστολογικές υποομάδες των 

αδενωμάτων σε ασθενείς με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη 

που χειρουργήθηκαν δεν έδωσε κανένα αποτέλεσμα. Επομένως, η 

παρούσα μελέτη εμφανίζει μία ένδειξη ότι η ηχοδομή του 

αδενώματος δε σχετίζεται με τα ιστολογικά χαρακτηριστικά του. 

Ανάλογη ένδειξη είχε δοθεί στη βιβλιογραφία και σε παλαιότερες 

μελέτες. Από την ενδελεχή αναζήτηση της βιβλιογραφίας δεν 

κατέστη δυνατό να αναγνωριστεί ούτε ένα άρθρο που να παρέχει 

ένδειξη ότι ο ιστολογικός τύπος του αδενώματος σχετίζεται με την 

ηχοδομή του. Επομένως το υπερηχοτομογράφημα δεν μπορεί να 

θεωρηθεί μέθοδος απεικονιστικής προσέγγισης και πρόβλεψης των 
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ιδιαίτερων ιστολογικών χαρακτηριστικών του αδενώματος. 

Ενδεχομένως η μαγνητική τομογραφία με την υψηλή αντιθετική 

διακριτική ικανότητα που έχει θα μπορούσε να αποτελέσει ένα 

εργαλείο προσέγγισης των ιδιαίτερων ιστολογικών 

χαρακτηριστικών του αδενώματος.  
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4. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να εκτιμηθεί ο ρόλος 

του διορθικού και υπερηβικού υπερηχοτομογραφήματος στην 

εκτίμηση του μεγέθους και της σύστασης του προστάτη στην 

καλοήθη υπερπλασία του αδένα. Η δακτυλική εξέταση, η 

ουρηθροκυστεογραφία και η ουρηθροκυστεοσκόπηση είναι γνωστό 

ότι δεν μπορούν να εκτιμήσουν το μέγεθος του προστάτη με 

ακρίβεια. Η εκτίμηση του μεγέθους του αδένα είναι βασική 

προκειμένου ο χειρουργός να επιλέξει το είδος της επέμβασης, 

διουρηθρική ή ανοιχτή προστατεκτομή. 

Εξετάστηκαν 105 ασθενείς ηλικίας 47 – 85 ετών (μέση ηλικία 

69,7 έτη) με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη (ΚΥΠ). Στους 

ασθενείς αυτούς έγινε υπερηβικό και διορθικό 

υπερηχοτομογράφημα και μετρήθηκαν οι διαστάσεις 

προσθιοπίσθια, εγκάρσια και επιμήκη, ολόκληρου του αδένα και 

του αδενώματος. Με το μαθηματικό τύπο του ελλειψοειδούς, 

υπολογίστηκε ο όγκος ολόκληρου του αδένα και του αδενώματος 

και υπολογίστηκε το βάρος του, δεδομένου ότι το ειδικό βάρος του 

προστάτη είναι 1,05. 

Οι 26 από αυτούς τους ασθενείς χειρουργήθηκαν είτε με 

ανοικτή, είτε με διουρηθρική προστατεκτομή και μετρήθηκε το 

βάρος του αφαιρεθέντος αδενώματος. 

Ο μέσος όγκος του προστάτη στους 105 ασθενείς ήταν 47,8 ± 

20,0 cm3 (διακύμανση 21,0 – 123,0 cm3 ) με το διορθικό 

υπερηχοτομογράφημα και 50 ± 22,2 cm3 (διακύμανση 18,8 – 133,2 

cm3) με το υπερηβικό υπερηχοτομογράφημα. Φάνηκε μια 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ υπολογισμού του όγκου 
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με τη διορθική και υπερηβική προσέγγιση του αδένα (r = 0,948, 

p<0,001). Τα όρια του προστάτη αναδείχθηκαν ικανοποιητικά σε 

όλους τους ασθενείς και με τις δυο προσεγγίσεις. Τα όρια του 

αδενώματος αναδείχθηκαν ικανοποιητικά σε 93 ασθενείς με 

διορθική προσέγγιση και σε 84 ασθενείς με τη υπερηβική. Ο μέσος 

όρος του όγκου του αδενώματος ήταν 22,5 ± 16,5 cm3 (διακύμανση 

5,3 – 92 cm3) και 23,7 ± 17,1 cm3 (διακύμανση 5,8 – 108 cm3 ) στη 

διορθική και υπερηβική προσέγγιση αντίστοιχα. Υπήρξε δηλαδή 

μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση στη μέτρηση του όγκου του 

αδενώματος με το διορθικό και υπερηβικό υπερηχοτομογράφημα  

(r = 0,953, p<0,001). 

Οι μετρήσεις βάρους του αδενώματος με το διορθικό 

υπερηχοτομογράφημα (3,1 – 61,4 gr., Μ.Ο. 19,7) και με το 

υπερηβικό (4 – 59,3 gr., Μ.Ο. 21,5) δε διέφεραν από τις μετρήσεις 

που έγιναν στο αφαιρεθέν αδένωμα (5 – 70 gr., Μ.Ο. 20,9). 

Δε βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ του βαθμού της 

ηχοανακλαστότητας του αδενώματος και του ιστολογικού 

υπότυπου στο αφαιρεθέν παρασκεύασμα. 

Το υπερηβικό υπερηχοτομογράφημα είναι επαρκής μέθοδος 

στην αξιολόγηση του μεγέθους του προστάτη και του αδενώματος. 

Μπορεί να χρησιμοποιείται αντί του διορθικού 

υπερηχοτομογραφήματος τόσο στην προεγχειρητική εκτίμηση αλλά 

και στην παρακολούθηση ασθενών που αντιμετωπίζονται 

συντηρητικά και απαιτούνται επαναξιολογήσεις του μεγέθους του 

αδενώματος ως παραμέτρου επιτυχίας της θεραπείας. Κύριο 

πλεονέκτημα του διορθικού υπερηχοτομογραφήματος παραμένει η 

δυνατότητα ανάδειξης εστιακών βλαβών και λήψης βιοψιών. 
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ABSTRACT 
 

The efficacy of suprabic (SU) an transrectal (TU)  

ultrasonography in accessing the size and the texture of the prostate 

in benign prostatic hyperplasia (BPH) is evaluated in the current 

work. Digital rectal examination, urethrocystography or endoscopy 

can not reliably assess the volume of the prostate and of the 

transitional zone of the prostate (TZP). 

Study population consisted of 105 patients 47 – 85 years old 

(mean 69,7 years) with clinically diagnosed BPH. Measurements of 

the anteroposterior transverse and craniocaudal diameters of the 

prostate and of TZP were performed on both SU and TU. 

Subsequently, the volume of the prostate and the TZP were 

calculated for both methods and the weight of the prostate and 

adenoma were estimated. 

The mean volume of the prostate was 47,8 ± 20,0 cm3 (ranging 

21,0 – 123,0 cm3) on TU and 50 ± 22,2 cm3 (ranging 18,8 – 133,2 

cm3) on SU. A strong correlation existed between suprapubically 

and transrectally performed volume measurements (r=0.948, 

p<0,001). The borders of the prostate were clearly delineated by 

both TU and SU in all patients. The perimeter of the TZP was 

identified in 93 with TU and in 84 with SU. The mean volume of 

the TZP was 22,5 ± 16,5 cm3 (ranging 5,3 – 92 cm3) on TU and 

23,7 ± 17,1 cm3 (range 5,8 – 108 cm3) on SU. Volume 

measurements with SU correlated with those obtained with TU 

(r=0,953, p<0,001). 
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The weight of the surgically removed adenoma (3,1 – 61,4 gr., 

mean value 20,6) did not differed (p<0.01) from the estimated TZP 

weight on ultrasonography (5 – 70 gr., mean value 20,9). 

No relationship was found between the texture of the TZP on 

TU and the histological subtypes of the removed adenomas. 

Suprapubic ultrasonography is a quick, convenient and cheep 

method that is effective in the evaluation of both prostatic and TZP 

volume. It may replace TU in the preoperative evaluation of 

conservatively treated patients with BPH, where consequtive 

measurements of the adenoma are required. TU is suggested when a 

biopsy is scheduled in patients with suspected malignancy. 
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