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Διουρηθρική 
προστατεκτοµή 
Η επέµβαση που σας προτείνεται έχει σαν 
σκοπό την ενδοσκοπική αντιµετώπιση της 
υπερπλασίας προστάτου  

Στοιχεία ανατοµίας 
Η ουροδόχος κύστη είναι το όργανο το 

όργανο στο οποίο αποθηκεύονται τα ούρα 
που παράγονται απο τα νεφρά, πριν την 
έξοδό τους απο την ουρήθρα. 

Ο προστάτης είναι ένας αδένας που 
βρίσκεται ακριβώς µπροστά από την 
ουροδόχο κύστη. Τα ούρα κατά την έξοδό 
απο την ουροδόχο κύστη διαπερνούν µέσα 
από τον προστάτη µέσω ενός καναλιού, της 
ουρήθρας.  
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Στοιχεία χειρουργικής επέµβασης 
Η αύξηση του µεγέθους του προστάτη που 
ονοµάζεται καλοήθης υπερπλασία του 
προστάτη ή καλοήθης υπερτροφία του 
προστάτη ε ί να ι µ ι α κατάσταση που 
παρουσιάζεται σε όλους τους άνδρες. Σε 
µερικές περιπτώσεις η αύξηση αυτή οδηγεί σε 
αποφρακτικά φαινόµενα και δυσκολία κένωσης 
της ουροδόχου κύστης κατά την διαδικασία της 
ούρησης . Η δυσκολία αυτή µπορεί να 
εκδηλωθεί είτε µε συµπτώµατα που σχετίζονται 
µε το ουροποιητικό σύστηµα όπως δυσκολία 
έναρξης της ούρησης, καθυστέρηση έναρξη της 
ούρησης, συχνουρία, επιτακτική ούρηση, 
αίσθηµα ατελούς κένωσης της κύστης είτε µε 
αντικειµενικά ευρήµατα όπως ανάπυξη λίθωςν 
εντός της ουροδόχου κύστης , µεγάλο 
υπόλειµµα µετά την ούρηση κά.  Η χειρουργική 
επέµβαση ενδείκνυται όταν η φαρµακευτική 
αγωγή δεν είναι πλέον αποτελεσµατική. 

Η χε ιρουργική επέµβαση ονοµάζεται 
διουρηθρική εκτοµή του προστάτη. 
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•

• Η διουρηθρική προστατεκτομή είναι η 
επέμβαση που πραγματοποιείται στις 
περιπτώσεις καλοήθους υπερπλασίας του 
προστάτου 

• Σκοπός της επέμβασης είναι η αφαίρεση 
του τμήματος του προστάτη που εμποδίζει 
την φυσιολογική έξοδο των ούρων 

• Η επέμβαση πραγματοποιείται όταν η 
συντηρητική θεραπεία με φάρμακα δεν 
είναι αποτελεσματική 

• Η επέμβαση γίνεται ενδοσκοπικά δηλαδή 
χωρίς καμμία τομή στο δέρμα 

• Διάρκεια νοσηλείας είναι 2 ημέρες 

• Το εξιτήριο γίνεται αφού έχει βγεί ο 
καθετήρας και έχει τεκμηριωθεί η 
αυτόματη ούρηση του ασθενούς 

• Η επέμβαση είναι εντελώς ανώδυνη 
και δεν απαιτεί την λήψη παυσίπονων  
μετά την έξοδο από το νοσοκομείο 

• Μετά την επέμβαση ακολουθεί 
ιστολογική εξέταση των τεμαχίων 
προστάτου που αφαιρούνται 

• Μετά το χειρουργείο διακόπτωνται 
όλα τα φάρμακα για την υπερπλασία 
προστάτου 

• Πιο πιθανή παρενέργεια της 
επέμβασης είναι η παλίνδρομη 
εκσπερμάτιση κατά την στιγμή του 
οργασμού
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Προετοιµασία για το χειρουργείο 
Η επέµβαση αυτή αντεδείκνεται σε περίπτωση ουρολοίµωξης οπότε και αναβάλλεται για την 
χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής και επανεκτίµησης µετά το πέρας της λοίµωξης. 

Η επέµβαση αυτή προυποθέτει την διακοπή οποιουδήποτε φαρµάκου που επηρεάζει την πήξη 
του αίµατος. Η διάρκεια της διακοπής είναι διαφορετική για το κάθε φάρµακο αλλά συνήθως 
κυµαίνεται µεταξύ 3 και 7 ηµερών. Υπάρχουν διάφορα φάρµακα που επηρεάζουν την πήξη του 
αίµατος και για αυτό θα πρέπει να ενηµερώσετε αναλυτικά για όλα τα φάρµακα που λαµβάνεται.  

Χειρουργική τεχνική 
Η διουρηθρική εκτοµή του προστάτη πραγµατοποιείται µέσω της φυσικής οδού της ουρήθρας, 
δηλαδή ενδοσκοπικά. Η επέµβαση έγκειται στην αφαίρεση του τµήµατος του προστάτη αδένα 
που εµποδίζει την έξοδο των ούρων δηµιουργώντας ουσιαστικά ένα ευρύ κανάλι για την 
ανεµπόστιστη έξοδο των ούρων. Τα τµήµατα του προστάτη αδένα που αφαιρούνται 
αποστέλλονται πάντα για ιστολογική εξέταση. Η επέµβαση αυτή πραγµατοποιείτα ενδοσκοπικά 
και δεν αφήνει καµµία ουλή. Η τεχνική που ακολουθούµε είναι η τελευταίας τεχνολογίας 
διπολική διουρηθρική προστατεκτοµή ή αλλιώς µέθοδο TURIS.  

Διεγχειρητικές οδηγίες 
Για την επέµβαση αυτή απαιτούνται δύο ηµέρες νοσηλείας. Την ηµέρα της επέµβασης συνήθως 
καλείστε να είστε στην κλινική αρκετά νωρίς (περίπου στις 06:45 π.µ) νηστικός από το 
προηγούµενο βράδυ (από τις 24:00).  Την στιγµή της άφιξης στην κλινική θα ανοιχτεί ο κλινικός 
φάκελος και θα ξεκινήσει η διαδικασία του προεγχειρητικού ελέγχου που περιλαµβάνει 
ακτινογραφία θώρακος, εξετάσεις αίµατος, ηλεκτροκαδριογράφηµα και εκτίµηση από ειδικό 
καρδιολόγο. Ακολουθεί εκτίµηση από τον ειδικό αναισθησιολόγο. Το χειρουργείο εκτελείται 
πάντα το πρωί και η διάρκειά του κυµαίνεται από 30 λεπτά σε 1 1/2 ώρα αναλόγως το µέγεθος 
του προστάτη και άλλες τεχνικές λεπτοµέρειες. Η επέµβαση πραγµατοποιείται µε επισκληρίδιο 
αναισθησία. Μετά την επέµβαση τοποθετείται ειδικός καθετήρας στην ουροδόχο κύστη µέσω του 
οποίου πραγµατοποιούνται συνεχώς πλύσεις µε ορό που σκοπό έχουν να ξεπλύνουν την περιοχή 
της επέµβασης και την αποφυγή δηµιουργίας πηγµάτων στην ουροδόχο κύστη. Την επόµενη 
ηµέρα του χειρουργείου οι πλύσεις διακόπτωνται ενώ ο καθετήρας πραµένει ώς και την δεύτερη 
ηµέρα µετά το χειρουργείο όπου και ο καθετήρας αφαιρείται, για να ακολουθήσει ούρηση του 
ασθενούς και έξοδος από την κλινική.  

Μετεγχειρητικές οδηγίες 
Μετά το χειρουργείο αναµένεται να υπάρχει κάποιος ερεθισµός στην περιοχή που να οδηγεί σε 
ψευδής επιθυµία για ούρηση. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι χωρίς λόγω συχνές προσπάθειες 
ούρησης γιατι επιδινώνουν τα ερεθιστικά συµπτώµατα.  

Είναι σύνηθες η παρουσία αίµατος στα ούρα τις πρώτες ηµέρες µετά το χειρουγείο. Αυτό είναι 
απολύτως φυσιολογικό και αναµένεται να συνεχιστεί αρκετές ηµέρες. Το µόνο που απαιτείται 
είναι η κατανάλωση αρκετών υγρών για την αποφυγή δηµιουργίας πηγµάτων. Γενικότερα, 
φρόνιµο είναι η κατανάλωση αρκετού νερού τις επόµενες ηµέρες µετά το χειρουργείο η οποία 
όµως θα πρέπει να γίνεται οµοιόµορφα κατά την διάρκεια της ηµέρας. 
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Συνήθως, µετά το χειρουργείο δεν υπάρχει πόνος. Στην περίπτωση έντονου πόνου ή ενοχλητικών 
συµπτωµάτων όπως αίσθηµα καύσους, τσούξιµο  ή ότιδήποτε άλλο καλό είναι να ενηµερώνεται 
τον γιατρό σας και να λάβετε αγωγή µε αντιφλεγµονώδες φάρµακα. 

Θα πρέπει να αποφεύγεται η κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών για ένα τουλάχιστον µήνα 
ενώ καλό είναι να αποφεύεγετε την κατανάλωση ιδιαίτερα πικάντικων και καυτερών τροφών για 
τουλάχιστον 2 εβδοµάδες. 

Οποιασδήποτε µορφής αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης θα πρέπει να αποφεύγεται όπως 
προσπάθεια κένωσης, έντονος βήχας, άρση βάρους για τουλάχιστον ένα µήνα. Στην περίπτωση 
που έχετε κάποιας µορφής δυσκοιλιότητας θα πρέπει να ενηµερώσετε τον ιατρό σας για το 
ενδεχόµενο λήψης κάποιας ειδικής αγωγής. Επίσης καλό θα είναι να αποφεύγεται έντονη 
σωµατική δραστηριότητα για ένα µήνα. 

Η οδήγηση και η θέση του συνοδηγού οδηγούν σε τοπικό ερεθισµό της περιοχής του προστάτη 
και µπορεί να µην επιτρέψουν την οµαλή επούλωση της περιοχής. Για τον λόγο αυτό καλό θα 
είναι να αποφεύγονται για 3 µε 4 εβδοµάδες.  

Τέλος, µετά το χειρουργείο θα λάβετε οδηγίες για αντιβιοτική αγωγή για 2 µε 3 εβδοµάδες.  

Συνήθως η πρώτη εκτίµηση µετά το χειρουργείο γίνεται 2 µε 3 εβδοµάδες µετά το χειρουργείο 
όπου και εκτιµάται και το αποτέλεσµα της ιστολογικής εξέτασης.  

Κίνδυνοι και αναφερόµενες επιπλοκές. 
Κίνδυνοι και πιθανές επιπλοκές είναι ιδιαίτερα σπάνιοι και περιλαµβάνουν την λοίµωξη, την 
αιµορραγία και την επίσχεση ούρων δηλαδή την αδυναµία ούρησης. 

Ακράτεια ούρων είναι εξαιρετικά σπάνιο συµβάν ενώ η παλίνδροµη εκσπερµάτιση είναι 
φυσιολογικό επακόλουθο της επέµβασης. 
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