ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ TUR-is
Η δηνπξεζξηθή εθηνκή ζε θπζηνινγηθό νξό θαη ε εμάρλωζε
ζε πιάζκα (TURis) απνηειεί κηα εληειώο λέα ρεηξνπξγηθή
κέζνδν γηα ηελ ζεξαπεία ΚΥΠ.

Η λέα απηή κέζνδνο απινπνίεζε ηε
ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία ηνπ πξνζηάηε. Η
"πιάζκα" εμάρλσζε ή δηπνιηθή δηνπξεζξηθή
εθηνκή ηνπ πξνζηάηε ή ε δηνπξεζξηθή
εθηνκή ζε θπζηνινγηθό νξό (TURIS) όπσο
νλνκάδεηαη, απνηειεί ηε λεόηεξε εμέιημε
ζηελ ελδνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε
ηεο θαινήζνπο ππεξπιαζίαο. Με ηελ
επέκβαζε απηή αθαηξείηαη ην εζσηεξηθό ηκήκα (αδέλσκα) ηνπ πξνζηάηε πνπ
εκπνδίδεη ηελ έμνδν ησλ νύξσλ θαη πξνθαιεί ηα ζπκπηώκαηα ηεο θαινήζνπο
ππεξπιαζίαο. Απνηειεί ελδνζθνπηθή επέκβαζε πνπ ζεκαίλεη όηη γίλεηαη από ηελ
νπξήζξα (από εθεί πνπ νπξεί ν άλδξαο), ρσξίο ηνκή ηνπ δέξκαηνο.
Πωο γίλεηαη ε TURIS;
Η επέκβαζε γίλεηαη ζπλήζσο κε ξαρηαία αλαηζζεζία ή ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο κε
γεληθή. Μεηά ηελ αλαηζζεζία ν νπξνιόγνο εηζάγεη από ηελ νπξήζξα έλα εηδηθό
ελδνζθνπηθό εξγαιείν ην ξεδεθηνζθόπην, ην νπνίν θηάλεη κέρξη ηελ πεξηνρή ηνπ
πξνζηάηε θαη ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο. Τν εηδηθό απηό ελδνζθόπην θέξεη θάκεξα κε
ηελ νπνία ν νπξνιόγνο βιέπεη ζε εηδηθή θάκεξα θαη νζόλε ην εζσηεξηθό ηνπ
πξνζηάηε. Μέζσ ηνπ ελδνζθνπίνπ απηνύ, κε ηε βνήζεηα κηαο ειεθηξηθήο αγθύιεο, ην
εζσηεξηθό ηνπ πξνζηάηε θόβεηαη ζε πνιιά κηθξά θνκκάηηα. Η αγθύιε ρξεζηκνπνηεί
πςειήο ζπρλόηεηαο δηπνιηθό ειεθηξηθό ξεύκα γηα λα θόςεη θαη λα θαπηεξηάζεη. Τα

θνκκάηηα απηά ζην ηέινο ηεο επέκβαζεο αθαηξνύληαη από ην εζσηεξηθό ηεο
νπξήζξαο θαη ηεο θύζηεο θαη απνζηέιινληαη γηα ηζηνινγηθή εμέηαζε (βηνςία). Πέξαλ
ηεο αγθύιεο ππάξρεη θαη έλα άιιν ειεθηξόδην κε ζρήκα καληηαξηνύ ην νπνίν
«εμαρλώλεη», εμαηκίδεη δειαδή ηνλ πξνζηάηε ζρεδόλ αλαίκαθηα. Μεηά ηελ επέκβαζε
ηνπνζεηείηαη εηδηθόο θαζεηήξαο κέζσ ηνπ νπνίνπ γίλνληαη ζπλερώο πιύζεηο κε εηδηθό
πγξό. Ο θαζεηήξαο θαη νη πιύζεηο παξακέλνπλ ζηνλ αζζελή ζπλήζσο γηα 24
ώξεο κέρξη λα επνπισζεί θαη λα ζηακαηήζεη λα αηκνξξαγεί ε πεξηνρή ηνπ πξνζηάηε.
Τη πξνεηνηκαζία ρξεηάδεηαη γηα ηελ επέκβαζε;
Ο νπξνιόγνο ζα ζαο δώζεη νδεγίεο γηα ην ηη πξέπεη λα θάλεηε πξηλ ηελ επέκβαζε.
Αληηπεθηηθά ή αληηαηκνπεηαιηαθά θάξκαθα ζα πξέπεη λα δηαθνπνύλ θάπνηεο κέξεο
πξηλ. Θα πξέπεη ν αζζελήο λα παξακείλεη ρσξίο θαζόινπ ηξνθή θαη λεξό γηα
ηνπιάρηζηνλ 6 ώξεο πξηλ ηελ επέκβαζε. Σπλήζσο δελ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ
δηαζέζηκεο κνλάδεο αίκαηνο γηα κεηάγγηζε.
Πόζεο κέξεο δηαξθεί ε αλάξξωζε;
Ο αζζελήο παξακέλεη ζηελ θιηληθή κε ηνλ θαζεηήξα ζπλήζσο 24 ώξεο. Σηε ζπλέρεηα
αθαηξείηαη ν θαζεηήξαο θαη αθνύ νπξήζεη κπνξεί λα πάεη ζην ζπίηη ηνπ. Τηο πξώηεο
κέξεο ε νύξεζε είλαη ζπρλή θαη πνλάεη. Επίζεο ζπλήζσο ππάξρεη αίκα ζηα νύξα. Τα
ζπκπηώκαηα απηά είλαη πην έληνλα ηηο πξώηεο 3-4 κέξεο θαη βειηηώλνληαη ζηαδηαθά,
όκσο κπνξεί λα παξακείλνπλ ζε θάπνην βαζκό γηα αξθεηέο εβδνκάδεο.
Γηα 2-3 εβδνκάδεο κεηά ην ρεηξνπξγείν ν αζζελήο:







Πξέπεη λα πίλεη 2 ιίηξα πγξά εκεξεζίσο.
Να κε ζεθώλεη βάξνο πάλσ από 5 θηιά.
Να απνθύγεη βαξηά ζσκαηηθή άζθεζε θαη πνδειαζία.
Να απνθύγεη θαπηά κπάληα θαη ζάνπλα.
Να απνθύγεη ηε δπζθνηιηόηεηα ηξώγνληαο θξνύηα θαη ιαραληθά.
Να κελ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή.

Μεηά ηελ επέκβαζε ζπλήζσο ράλεηαη ην ζπέξκα ή ιηγνζηεύεη ε πνζόηεηά ηνπ ζε
κεγάιν βαζκό. Απηό δελ πξνθαιεί θαθό ζηελ πγεία ηνπ αζζελνύο. Η ζηύζε θαη ε
ηθαλόηεηα γηα ζεμνπαιηθή επαθή παξακέλνπλ όπσο πξηλ.

H πιάζκα-εμάρλσζε (TURis) ηνπ πξνζηάηε έρεη ηα αθόινπζα
πιενλεθηήκαηα :
- λιγότερεσ αιμορραγίεσ
- μειωμζνοσ χειρουργικόσ χρόνοσ
- δυνατότητα επζμβαςησ και ςε αςθενείσ υψηλοφ κινδφνου που λαμβάνουν
αντιπηκτικά φάρμακα
- καμία παρεμβολή με βηματοδότεσ λόγω του διπολικοφ ρεφματοσ
- απουςία του επικίνδυνου ςυνδρόμου απορρόφηςησ με δηλητηρίαςη από νερό
- δυνατότητα αντιμετϊπιςησ αςθενϊν με πολφ μεγάλα αδενϊματα
- ταχφτερη αφαίρεςη του καθετήρα, ήδη από την επόμενη κιόλασ μζρα
-γρηγορότερη ανάρρωςη και ταχφτερη ζξοδοσ από το νοςοκομείο
- ταχφτερη επάνοδοσ ςτισ καθημερινζσ δραςτηριότητεσ

