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Η ουροδόχος κύστη είναι ένας σάκος στο κάτω μέρος της κοιλίας 
όπου συλλέγονται τα ούρα που παράγονται από τα νεφρά μέχρι την 

στιγμή της ούρησης 



Αναπαράσταση μοντέλου ουροδόχου κύστεως 



Επιδημιολογία 
 

 2ος σε συχνότητα στο ουροποιογεννητικό 
 4ος σε συχνότητα εμφάνισης στον άνδρα και 10ος στις γυναίκες 
 2.3% των νεοπλασιών του ανθρώπου 
 Υπεύθυνος για το 3.5% των θανάτων από καρκίνο 
 Εμφανίζεται στην 6η-7η δεκαετία της ζωής 
 Ανδρες : Γυναίκες  3 : 1 
 Λευκοί : Μαύρους  2:1 
 Ο καρκίνος της κύστεως αυξήθηκε κατά 36% την τελευταία 10ετία 

ενώ η θνητότητα ελαττώθηκε κατά 8%. 
 



Καρκίνος της ουροδόχου κύστεως 
 

Είναι συχνός ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως ? 
 



Επίπτωση στην ΕΕ 

Men  women  men  



Είναι πάθηση κυρίως της τρίτης ηλικίας 

Presented By Matt Galsky at 2014 ASCO Annual Meeting 



Παράγοντες κινδύνου 
 Κάπνισμα  30-50% 

 

 Επαγγελματική έκθεση σε 
καρκινογόνα ( 15-35%) Χημικά, 
χρωστικές, ελαστικά, 
πετρελοειδή, δέρματα, βαφές 

 Αρωματικές Αμίνες : 2- 
ναφθυλαμίνη, 4-αμινοβι-
βιφενύλη, βενζιδίνη, 
διχλωροβενζιδίνη, ορθοτολιδίνη 

 Φάρμακα : κυκλοφωσφαμίδη, 
χλωροναφαζίνη, φαινακετίνη 

 Χρόνιος ερεθισμός 
ουροθηλίου: λοιμογόνοι 
παράγοντες  ( σχιστοσωμίαση),  
χρόνια φλεγμονή (νιτροζαμίνες), 
καθετήρες, λιθίαση 

 



 

 

Κάπνισμα και καρκίνος κύστης  
 



 

 

Κάπνισμα και καρκίνος κύστης  
 

30-60 % των περιπτώσεων 
Άμεση συνάρτηση με τον  
• χρόνο καπνίσματος 
  
• τον αριθμό τσιγάρων 
 
• και την ηλικία έναρξης. 
 



 

 

Κάπνισμα και καρκίνος κύστης  
 

 
Το ρίσκο για την ανάπτυξη CA 
κύστεως στους καπνιστές σχεδόν 
τριπλασιάζεται  
 
Και παραμένει διπλάσιο  
στους πρώην καπνιστές  
 
Υποδιπλασιάζετε 4 χρόνια 
 μετά την διακοπή του 
καπνίσματος 



Έκθεση σε οργανικές ενώσεις 
στον εργασιακό χώρο 

 

20-30 % των περιπτώσεων 
 
Αρυλαμίνες 
 
Αρωματικές αμίνες 
 
Βαφές  μία φορά τον μήνα αυξάνουν την  
πιθανότητα εμφάνισης κατά 2 φορές 
 
  



Ακτινοθεραπεία 

J Urol. 2008 Nov: 180:2005-9;  

Πιθανότητα διάγνωσης καρκίνου της κύστης σε ασθενείς 

Με καρκίνο του προστάτη 

1. 0.9 μετά από Ρ.Π    1.1 μετά από ΒΤ 
 

 

 

2. 1.4 μετά από ΕΒRΤ 
 

 

 

 

 

 

Χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα να αναπτυχθεί καρκίνος 

κύστης 

 

Στενό follow up σε νέα κυρίως  άτομα 



Συμπτώματα και σημεία 

 Ανώδυνη μακροσκοπική  αιματουρία  ( 85-95%) 

 Κυστικά ενοχλήματα : συχνουρία, δυσουρία , έπειξη 

 Ψηλαφητή μάζα στην αμφίχειρη εξέταση σε μεγάλους διηθητικούς 
όγκους 

 Οστικά άλγη, οσφυικό άλγος από προχωρημένη νόσο, 
λεμφοίδημα. 

 Γενικά συμπτώματα επί μεταστατικής νόσου 

 Τυχαία στα πλαίσια ενός γενικού ελέγχου 



Κλινική εικόνα του καρκίνου της κύστεως 
Πώς έρχεται ένας ασθενής που έχει καρκίνο της κύστεως ? 

 

Το πιο συνηθισμένο σύμπτωμα είναι το αίμα στα ούρα 

Κάθε ασθενής άνω των 45 ετών και ιδιαίτερα καπνιστής με 
αίμα στα ούρα θεωρείται ύποπτος για καρκίνο στην κύστη 

μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου 



Διαγνωστικές μέθοδοι καρκίνου κύστεως 

• Απεικονιστικές Μέθοδοι 

    Υπερηχογράφημα 

    ΕΦ Ουρογραφία 

• Κυτταρολογική εξέταση ούρων 

• Ουρηθροκυστεοσκόπηση 

• Προσδιορισμός καρκινικών δεικτών στα ούρα 

 



Καρκίνος Κύστεως : Υπερηχογράφημα 



Ουρηθροκυστεοσκόπηση 

• ‘ gold standard’ στην διάγνωση και παρακολούθηση του 
καρκίνου της κύστεως 

• Επεμβατική μέθοδος - Δυσανεξία ασθενούς 

• Επιπλοκές 

• Μπορεί να διαφύγουν όγκοι λόγω θέσεως ή όταν δεν είναι 
μακροσκοπικά ορατοί 

• Η συχνότητά της μπορεί να σχεδιάζεται  με  βάση τα 
χαρακτηριστικά του όγκου 

 



ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ 
ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ 



Αντιμετώπιση των επιφανειακών όγκων της κύστεως 
Διουρηθρική εκτομή (TUR-BT) του όγκου της κύστης 



Στάδια του καρκίνου της κύστεως 
 

 Τοπική νόσος 95% 

- Επιφανειακή νόσος 70% 

- Μυοδιηθητική νόσος 30% 

 Μεταστατική νόσος 5% 



Στάδια του καρκίνου της κύστεως 
Τοπική (επιφανειακός ή διηθητικός) ή μεταστατική νόσος 

  



Τοπική νόσος (Μη μεταστατική νόσος )   

( Επιφανειακός και μυοδιηθητικός καρκίνος κύστεως) 

Superficial

Invasive

30% 

70% 

T2-T4  

Tis, Ta, T1.  

Muscularis propria 



 

 Το 20-25 % των 
νεοδιαγνωσθέντων Ca 
κύστης είναι μυοδηθητικά 

 

 Το 75-85% των 
νεοδιαγνωσθέντων Ca είναι 
μη μυοδηθητικά 

  Τa:70%, Τ1:20%,CIS:10% 

 

 Το 15-30% των  μη 
μυοδηθητικών, high grade 
όγκων εξελίσσονται σε 
μυοδηθητικά στην 5-ετία  

TCC : Συχνότητα κατά στάδιο 

Cis 

T 

Ta 
T 

T1 
T 

T2 
T T3 

T 

Επιφανειακός 
όγκος  70% 

Διηθητικός 
όγκος 30% 



Μεταστατικός καρκίνος ουροδόχου κύστεως -  5% 
Όργανα που δίνει μεταστάσεις ο καρκίνος της 

κύστεως 

 Λεμφαδένες  69% 

 Οστά  47% 

 Πνεύμονας  37% 

 Ήπαρ  26% 

 Περιτόναιο  16% 

 ΚΝΣ 

 

Shinagare et al. AJR 2011 



Πόσο επικίνδυνος είναι ο καρκίνος της κύστεως? 
Κλινικοί προγνωστικοί παράγοντες 

 Στάδιο 

-Τοπική ( επιφανειακός ή διηθητικός) 

- Μεταστατική νόσος 

Βαθμός διαφοροποίησης 

 Μέγεθος όγκου 

 Εντόπιση όγκου 

 Αριθμός όγκων 

 Συνοδές αλλοιώσεις βλεννογόνου (CIS) 

 Δείκτης υποτροπών 

 Υποτροπή στην πρώτη κυστεοσκόπηση 



Καρκίνος ουροδόχου κύστεως  

Πρόγνωση ανά στάδιο νόσου 

Stage  TNM       5-y. Survival 

 0  Ta/Tis  NoMo  >85% 

 I  T1  NoMo  65-75% 

 II  T2a-b   NoMo  57% 

 III  T3a-4a NoMo  31% 

 IV  T4b  NoMo  24% 

   each T N+Mo  14% 

   each T M+  med. 6-9 Mo 

Επιφανειακός 
όγκος   

Διηθητικός 
όγκος  

Μεταστατικός  
όγκος  





 Στάδια της νόσου 
Μέθοδοι σταδιοποίησης 

 ΕΦ Πυελογραφία 

 Υπερηχογράφημα 

 Αξονική Τομογραφία 

 ΜRI 

 Σπινθηρογράφημα οστών 

 Α / α Θώρακος 

 Αμφίχειρη εξέταση υπό νάρκωση 

 Κυστεοσκόπηση και διουρηθρική εκτομή του όγκου 



US 

www.intechopen .com (21-2-2015) 

www.ultrasoundcases.info (22-2-2015) 



Αξονική τομογραφία  

. Radiology 1994 Oct;193(1):239-45 



Καρκίνος Κύστεως : Μαγνητική Τομογραφία 



Αξονική πυελογραφία 



Θεραπεία των όγκων της κύστεως 
Ανάλογα με το στάδιο της νόσου 

 Χειρουργική θεραπεία 

 Διουρηθρική εκτομή  

 Ριζική αφαίρεση της κύστης – εκτροπή των ούρων 

 Ακτινοθεραπεία  

 Χημειοθεραπεία  



Χειρουργική αφαίρεση της κύστης για 
προχωρημένα στάδια 



ΑΚΘ ΚΑΙ ΧΜΘ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ 



Πρόληψη του καρκίνου της κύστης 

 


