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Η βουβωνοκήλη είναι η πιο συνη-
θισμένη μορφή κήλης, ιδιαίτερα στους 
άντρες.

Π ρόκειται  για την προβολή «εσω-
τερικού σπλάχνου» διαμέσου της 

οπής του κοιλιακού τοιχώματος από την 
οποία περνάει ο σπερματικός πόρος και τα 
συνοδά αγγεία και νεύρα. Αρχικά υπάρχει 
ένα εξόγκωμα το οποίο είναι ανεπαίσθητο και 
ορατό μόνο κατά την αύξηση της ενδοκοιλι-

Διογκωμένο πρόβλημα
Η άμεση και αναίμακτη αντιμετώπισή του
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ακής πίεσης. Παράλληλα υπάρχει αίσθημα 
βάρους, καψίματος ή πόνου.

Χειρουργική αντιμετώπιση
Η θεραπεία της κήλης είναι χειρουργική, 
καθώς, αν εμφανιστεί, δεν υποστρέφει. Το 
χειρουργείο γίνεται σε πιο επείγουσα βάση 
εάν διαγνωστεί περιεσφιγμένη κήλη, εάν 
δηλαδή ο κηλικός σάκος και το περιεχό-
μενο του (που μπορεί να είναι ενδοκοιλια-
κό λίπος ή και τμήμα εντέρου) σφηνώσει 
και δεν μπορεί να επιστρέψει στην κοιλιά 
με πίεση με το χέρι. Σε αυτήν την περίπτω-
ση μπορεί να έχουμε σοβαρές επιπλοκές 
όπως ο ειλεός ή και γάγγραινα του περιε-
χομένου της κήλης, εάν η αντιμετώπιση 

δεν είναι έγκαιρη.

Λαπαροσκοπική τεχνική
Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της βου-
βωνοκήλης από εξειδικευμένο χειρουργό 
έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα. 
• Mικρές τομές, ελάχιστο πόνο • Το ποσοστό 
λοίμωξης και διαπύησης των τραυμάτων και 
του πλέγματος είναι ελάχιστο • Με τις ίδιες 
μικρές τομές μπορεί να αντιμετωπιστούν τυ-
χόν αμφοτερόπλευρες βουβωνοκήλες (αρι-
στερά και δεξιά) • Ο ασθενής επιστρέφει 
σπίτι του την ίδια μέρα και άμεσα  στις καθη-
μερινές δραστηριότητές του. •
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Ο καρκίνος του προστάτη αναγνω-
ρίζεται ως ένα από τα πιο σημαντικά 
ιατρικά προβλήματα των ανδρών.  
Μάλιστα στην Ευρώπη υπολογίζεται 
ότι σε ένα πλήθος 1.000 αντρών 
νοσούν οι 214.

Π ολλοί νέοι φαρμακευτικοί παρά-
γοντες βρίσκονται σε εξέλιξη και 

έχουν αποδείξει σημαντική βελτίωση στην 
ολική επιβίωση όσων ανέπτυξαν τη νόσο, 

Στοχευμένες θεραπείες 
Η εξέλιξη των φαρμακευτικών παραγόντων
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παρά τον χειρουργικό και φαρμακευτικό 
ευνουχισμό.

Αμπιρατερόνη
Λαμβάνεται από στόματος και εμπλέκεται 
στη βιοσύνθεση των ανδρογόνων και οιστρο-
γόνων. Η αμπιρατερόνη αναστέλλει την 
ενζυμική δραστηριότητα της 17α-υδρο-
ξυλάσης και της C17, 20-λυάσης στη βιοσύν-
θεση της τεστοστερόνης στους όρχεις, στα 
επινεφρίδια και στα προστατικά καρκινικά 
κύτταρα. Πρέπει να συγχορηγείται με πρεδ-
νιζόνη ώστε να εξουδετερώνονται οι παρε-
νέργειες που σχετίζονται με την έκθεση σε 
αλατοκορτικοειδή. Εχει λάβει έγκριση από 
τον FDA των ΗΠΑ και τον Ευρωπαϊκό Ορ-

γανισμό για χορήγηση σε ασθενείς που έχουν 
λάβει ή όχι χημειοθεραπεία.

Ενζαλουταμίδη
Μη στεροειδής ανταγωνιστής ανδρογονικού 
υποδοχέα που στοχεύει πολλαπλά βήματα στη 
σηματοδότηση του μονοπατιού του ανδρογο-
νικού υποδοχέα. Αποτελέσματα ειδικών με-
λετών δείχνουν σημαντική μείωση του PSA 
κατά 50% σε καρκίνους προστάτη υπό εξέλιξη 
που δεν είχαν λάβει χημειοθεραπεία και σε 51% 
των ασθενών που είχαν προηγουμένως λάβει 
χημειοθεραπεία. Ο FDA και ο αντίστοιχος ευ-
ρωπαϊκός οργανισμός έδωσε έγκριση χορή-
γησης από στόματος σε ασθενείς που έχουν 
λάβει προηγουμένως χημειοθεραπεία. •




