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ΣΤΑΘΟΥΡΟΣ Γ.: Επιμελητής Β΄ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Σ.: Διευθυντής ΕΣΥ Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός»
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ΦΛΩPATOΣ Δ.:  Xειρουργός Oυρολόγος
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:  Μουρμούρης Παναγιώτης, email: info@minu.gr

H Συντακτική Eπιτροπή επισημαίνει ότι οι στήλες της εφημερίδας είναι ανοικτές για κάθε 
συνεργασία συναδέλφου που θα αφορά σε θεραπευτικό θέμα, ανασκόπηση, βιβλιογραφική 
ενημέρωση γύρω από επίκαιρα ή κλασικά ουρολογικά θέματα

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ: Έλενα Λαγανά

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τηλ.: 210-6538508 
e-mail: info@doctorsmedia.gr
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OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO UROLOGY

Tο "INFO UROLOGY" έχει βασικό στόχο την ενημέρωση των ουρολόγων και των συναφών ιατρι-
κών ειδικοτήτων. H ύλη δημοσιεύεται με συντομία, σαφήνεια και ακρίβεια και καλύπτει τομείς και 
θεματολογία από όλο το φάσμα της ουρολογίας.
Tο INFO UROLOGY δέχεται για δημοσίευση: • Aνασκοπήσεις ουρολογικών ή ιατρικών θεμάτων, 
στις οποίες τονίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις (σε αυτή την ενότητα δημοσιεύονται όχι περισ-
σότερα από δύο ονόματα για την επιμέλεια). • Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέματα. • Θέ-
ματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην ουρολογία. • Eπίκαιρα ουρολογικά θέματα ή θέματα σχετιζόμε-
να με την ειδικότητα της ουρολογίας. • Kλινικοπαθολογικές συζητήσεις. • Aναφορά σε συνέδρια, επι-
στημονικές εκδηλώσεις που έγιναν, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών τους και με ιδι-
αίτερη έμφαση στις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις. • Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότη-
τα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών. • Eιδικά άρθρα. • Aνασκόπηση του διεθνή Iατρικού Tύπου. • Oυ-
ρολογία και Πληροφορική. • Eπιστολές προς τη σύνταξη. • Oυρολογία και Iστορία. • Bιβλιοπαρουσιά-
σεις, βιβλιοκρισίες. • Nέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα. • Eρωτήσεις αυτοελέγχου ουρολογικών γνώ-
σεων. • Παρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στην ουρολογία. • Eνημέρωση για τεχνικά θέματα που 
αφορούν στον τεχνικό εξοπλισμό του ουρολογικού ιατρείου ή των ενδοσκοπικών μονάδων. • Πρακτι-
κά ουρολογικά θέματα. • Γενικά ιατρικά θέματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ουρολογία. • Προαναγ-
γελίες επιστημονικών εκδηλώσεων. 
Eπίσης το INFO UROLOGY δέχεται για δημοσίευση χειρόγραφα που είναι σύντομες μεταφράσεις 
στα ελληνικά εργασιών που έχουν δημοσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιοδικά, με την προϋπόθεση να 
υπάρχει αναφορά στην πηγή και άδεια από το συγγραφέα.

Oδηγίες για τη σύνταξη χειρόγραφων σε H/Y προς αποστολή για το INFO UROLOGY 
•  Δύο αντίγραφα του χειρόγραφου, δακτυλογραφημένα ή εκτυπωμένα σε εκτυπωτή με διπλό διάστη-

μα, σε λευκό χαρτί διαστάσεων A4 (21 x 28 cm). 
•  Xρησιμοποιήστε ξεχωριστό φύλλο για καθένα από τα εξής τμήματα (που πρέπει να αποτελούν το 

χειρόγραφο): α) Σελίδα τίτλου [περιλαμβάνει τον τίτλο, στοιχεία των συγγραφέων [ονο ματεπώνυμο, 
ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail (αν υπάρχει)]. β) Kείμενο. γ) Bιβλιογραφία, εάν είναι 
απαραίτητη. δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα). ε) Yπότιτλοι των εικόνων.

•  Eικόνες - σχέδια, φωτογραφίες, slides. Tοποθετήστε αυτοκόλλητη επιγραφή στο πίσω μέρος τους με 
τα εξής στοιχεία: Όνομα συγγραφέα, αριθμός της εικόνας, βέλος που να δείχνει το πάνω μέρος της.

• Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή:
α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση 
(300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
info@doctorsmedia.gr με την ένδειξη «Για την εφημερίδα "INFO UROLOGY"»

O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς και για την εγκυρότητα και 
τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επι-
φέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνε-
ται η έννοια του κειμένου.
Σημείωση: Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, πίνακες, φωτογραφίες, διαφάνειες ή 
δισκέτες δεν επιστρέφονται.
Παρακαλώ, αποστείλατε τα χειρόγραφα και το λοιπό υλικό προς δημοσίευση, στη διεύθυνση: 
INFO UROLOGY, Yπόψη Γραμματείας
DOCTORSmedia, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τηλ.: 210-6538508, e-mail: info@doctorsmedia.gr, www.doctorsmedia.gr
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Monumental Plaza, Κτήριο Γ΄, Λ. Κηφισίας 44, Μαρούσι, 151 25 Αθήνα, 
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www.takeda.gr
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Συνεδρίων

Αποτελέσματα της μελέτης SUCCESS για τη χρήση 
Vesair μπαλονιού στις γυναίκες με ακράτεια 

προσπαθείας
ROVNER E et al

Η μελέτη SUCCESS είναι μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μονή τυφλή 
μελέτη η οποία και μελέτησε τα αποτελέσματα της χρήσης του Vesair μπα-
λονιού (μπαλόνι που τοποθετείται εντός της ουροδόχου κύστεως και μειώ-
νει τις ενδοκυστικές πιέσεις) στις παραμέτρους της ποιότητας ζωής των γυ-
ναικών με ακράτεια προσπαθείας. Οι κύριοι παράμετροι που μελετήθηκαν 
ήταν τόσο η μείωση >50% από τις αρχικές τιμές του βάρους της πάνας μετά 
από πρόκληση 1 ώρας, όσο και η αύξηση >10 βαθμούς στην κλίμακα της 
ποιότητας ζωής (I-QOL) στους 3 μήνες. Η μελέτη συμπεριέλαβε 221 ασθε-
νείς οι οποίοι και χωρίστηκαν σε 2 ομάδες (157 υπεβλήθησαν σε θεραπεία 
και 64 όχι). Η πρώτη ομάδα παρουσίασε επιτυχία στις παραμέτρους που α-
ναφέρθηκαν σε ποσοστό 42.1%, ενώ η δεύτερη μόλις 28.1% (p=0.046). 
Στους 3 μήνες του follow up οι ασθενείς της πρώτης κατηγορίας ανέφεραν 
μείωση της ακράτειάς τους (>50%) σε ποσοστό 53.7% σε αντίθεση με τη 
δεύτερη ομάδα που το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 32.7% (p=0.004). Τα πο-
σοστά της βελτίωσης στο ερωτηματολογίο της ποιότητας της ζωής των α-
σθενών ήταν 58.1% για την πρώτη ομάδα και 37.7% για τη δεύτερη ομά-
δα (p=0.006). Στην παρούσα μελέτη δεν παρουσιάστηκαν σοβαρές επιπλο-
κές. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η συγκεκριμένη θεραπεία βελτίωσε ση-

ΕΚΔΟΤΗΣ: Γεώργιος Καυκάς 
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μαντικά τα συμπτώματα των ασθενών με ακράτεια προσπαθείας τόσο στους 
3 όσο και στους 6 μήνες και μπορεί να θεωρηθεί μια εναλλακτική θεραπεία 
για τη συγκεκριμένη πάθηση.   

Νέοι μη επεμβατικοί διαγνωστικοί δείκτες 
ουροθηλιακών κυττάρων για τον εντοπισμό 

συμπτωμάτων ή δυσλειτουργίας του κατώτερου 
ουροποιητικού συστήματος

SHIMURA H et al
Στην μελέτη αυτή οι συγγραφείς αναζητούν πιθανή συσχέτιση μη επεμβα-

τικών βιολογικών δεικτών με την εμφάνιση συμπτωμάτων ή δυσλειτουργίας 
κατωτέρου ουροποιητικού. Πιο συγκεκριμένα μελετήθηκαν 45 ασθενείς εκ 
των οποίων οι 11 έπασχαν από καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, 6 από 
υπερδραστήρια κύστη, 14 από διάμεση κυστίτιδα και 14 δεν είχαν συσχετι-
στεί τα συμπτώματά του με κάποια διάγνωση. Συλλέχθηκαν τα ούρα των α-
σθενών αυτών και μελετήθηκε η έκφραση του mRNA των ουροθηλιακών 
κυττάρων για υποτύπους των Cxs (κονεξίνες) και των TRP (transient receptor 
potential). Από τους παραπάνω υποτύπους ο Cx26 συσχετίστηκε με την επι-
τακτικότητα της υπερδραστήριας κύστης, ενώ ο Cx40 με την νυκτουρία τόσο 
της υπερδραστήριας κύστης όσο και της ΚΥΠ. Αντίστοιχη αναλογία ανευρέθη 
μεταξύ του TRPM7 και της υπερδραστήριας κύστης, αλλά και του TPRM2 με 
την επιτακτικότητα της υπερδραστήριας κύστης. Άλλες αντιστοιχίες δεν ανευ-
ρέθησαν. Συμπερασματικά, η ανεύρεση των παραπάνω συσχετίσεων μπορεί 
να οδηγήσει σε πιο στοχευμένες θεραπείες των συμπτωμάτων κάθε πάθησης.

Αφαίρεση συνθετικών υλικών: Χειρουργικές ενδείξεις 
και αποτελέσματα

ISMAIL S et al
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια προσπάθεια ομαδοποίησης των ενδείξεων 

και των αποτελεσμάτων της χειρουργικής αφαίρεσης συνθετικών υλικών που 
τοποθετήθηκαν για την αντιμετώπιση της ακράτειας προσπαθείας. Πρόκειται 
για μια αναδρομική μελέτη 140 γυναικών μέσης ηλικίας 60.5 ετών οι οποίες 
στο μεγαλύτερο ποσοστό υπεβλήθησαν στην επέμβαση αφαίρεσης του συν-

θετικού υλικού λόγω διήθησης του κόλπου (44.4%). Η μέση περίοδος πα-
ραμονής του συνθετικού υλικού ήταν 52.1 μήνες, ενώ στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων η αφαίρεση των ταινιών πραγματοποιήθηκε με κολπική προ-
σπέλαση (46.4%). Κατά την περίοδο της παρακολούθησης (μετεγχειρητικής) 
στο 62.7% των περιπτώσεων τα ερεθιστικά συμπτώματα εξαφανίστηκαν, ενώ 
τα συμπτώματα αποθήκευσης εξαφανίστηκαν μόνο στο 37.8% των περιπτώ-
σεων. Χαρακτηριστικό τέλος είναι το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ε-
πιπλοκών παρουσίασε η συνδυασμένη αφαίρεση ταινίας και μοσχεύματος ό-
που το 50% των ασθενών παρουσίασε επιπλοκή. Συμπερασματικά, ο ασθε-
νής θα πρέπει να ενημερώνεται ότι παρότι στην πλειοψηφία των περιπτώσε-
ων τα συμπτώματα υποχωρούν, υπάρχουν πιθανότητες παραμονής των συ-
μπτωμάτων παρά την αφαίρεση του ξένου σώματος και κατά συνέπεια μπο-
ρεί να χρειαστεί εκ νέου χειρουργική παρέμβαση.  

Χρήση αντιμουσκαρινικών σε ασθενείς 
μεγάλης ηλικίας

MEYER C et al
Τα ποσοστά εμφάνισης της υπερδραστήριας κύστης αυξάνονται με την ηλι-

κία και σύμφωνα με τα guidelines η θεραπεία πρώτης γραμμής είναι τα αντι-
μουσκαρινικά. Ωστόσο, επειδή το προφίλ των ανεπιθύμητων ενεργειών (όπως 
ο επηρεασμός της πνευματικής λειτουργίας) της θεραπείας αυτής είναι μάλλον 
αυξημένο, η παρούσα μελέτη επιχειρεί να ελέγξει το ποσοστό συνταγογράφη-
σης αυτή της θεραπείας στου ηλικιωμένους αλλά και τις ενδείξεις που πραγμα-
τοποιείται αυτή. Στα αποτελέσματα της μελέτης αναδείχθηκε το μεγάλο ποσο-
στό συνταγογράφησης των αντιμουσκαρινικών σε ασθενείς >65 ετών, ενώ από 
τις δραστικές ουσίες παρατηρήθηκε μια αύξηση στη συνταγογράφηση της οξυ-
βουτινίνης είτε για πρώτη φορά (27.3%) είτε ως συνέχιση υφιστάμενης θεραπεί-
ας (33.2%). Λόγω του γεγονότος ότι η βάση δεδομένων περιέχει στοιχεία εκα-
τομμυρίων συνταγογραφήσεων, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης πρέπει να 
ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψιν. Το κυριότερο συμπέρασμα των συγγραφέων 
είναι ότι αυξάνει ή διατηρείται η συνταγογράφηση της λιγότερο αποτελεσματι-
κής δραστικής ουσίας που όμως έχει και το χειρότερο προφίλ ανεπιθύμητων ε-
νεργειών όσον αφορά την πνευματική λειτουργία στους ηλικιωμένους. Με βά-
ση το παραπάνω συμπέρασμα οι συγγραφείς προτείνουν μια μεγαλύτερη προ-
σοχή στην αντιμετώπιση της υπερδραστήριας κύστης σε ασθενείς >65 ετών. IU
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Οδηγίες για τη Χειρουργική Θεραπεία 
της γυναικείας ακράτειας προσπαθείας 

A U A / S U F U  G U i d e l i n e S 
KObASHI KC, ALbO ME, Dmochowski RR et al, J Urol. 2017 Oct;198(4):875-883

Επιστημονική Επιμέλεια: ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MD, MSc, PhD, FEbU Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Εξειδικευμένος στη Ρομποτική Ουρολογία

Ω
ς ασθενής αναφοράς (ΑΑ) για την α-
νάπτυξη των κατευθυντήριων οδηγιών 
ορίστηκε μια υγιής γυναίκα που επιθυ-
μεί την χειρουργική διόρθωση της α-

κράτειας προσπαθείας (ΑΠ) ή της μικτής ακράτει-
ας (ΜΑ) με προεξάρχον στοιχείο της ΑΠ που πα-
ρουσιάζει ή η με μικρού βαθμού πρόπτωση πυ-
ελικού εδάφους (ΠΠΕ) και η οποία δεν έχει υπο-
βληθεί στο παρελθόν σε χειρουργείο για την πά-
θηση αυτή. Αντίστοιχα η κατηγορία ασθενής μη 
αναφοράς (ΑΜΑ) περιελάμβανε τις ασθενείς, με 
ΑΠ και ΠΠΕ (σταδίου 3 ή 4), με μεικτή ακράτεια 
αλλά με προεξάρχον στοιχείο την επιτακτική α-
κράτεια, με υψηλό υπόλειμμα ούρων και διατα-
ραχή της ούρησης, με υποτροπιάζουσα ΑΠ, με 
επιπλοκές μετά τοποθέτηση μοσχεύματος, με υ-
ψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), με νευρογενή 
δυσλειτουργία κατωτέρου ουροποιητικού και α-
σθενείς με μεγάλη ηλικία (γηριατρικοί). Οι πρώτες 
και ίσως κυριότερες οδηγίες δίδονται με την μορ-
φή expert opinion και clinical principle και περι-
λαμβάνουν το προεγχειρητικό έλεγχο της ασθε-
νούς (ιστορικό, κλινική εξέταση, απεικονιστικές και 

εργαστηριακές εξετάσεις, αντικειμενική απόδειξη 
της ΑΠ κλπ). Στη συνέχεια οι οδηγίες δίδονται με 
μορφή απλών καθημερινών προτάσεων με το α-
ντίστοιχο επίπεδο τους (grade). 
•  H κυστεοσκόπηση δεν θα πρέπει να διενεργεί-

ται στους ΑΑ παρά μόνο αν υπάρχει ένδειξη α-
νωμαλίας του κατωτέρου ουροποιητικού (κλι-
νική οδηγία).

•  Ο ουροδυναμικός έλεγχος δεν απαιτείται για 
τον ΑΑ όπως απέδειξε η μελέτη VALUE (όπου 
σε 630 ασθενείς δεν ανευρέθη κανένα πλεονέ-
κτημα στην διενέργειά του) (Grade B). Αντίθετα 
στους ΑΜΑ ο έλεγχος αυτός μπορεί να δώσει 
σημαντικά αποτελέσματα και θα πρέπει να α-
ποτελεί μέρος του προεγχειρητικού ελέγχου 
(Expert Opinion). 

•  Η υποκειμενική βαρύτητα των συμπτωμάτων 
θα αποτελέσει τον κύριο παράγοντα καθορισμού 
των θεραπευτικών χειρισμών (συντηρητική ή χει-
ρουργική) (Expert Opinion).

•  Ο ασθενής πρέπει να είναι ενημερωμένος για 
τις εναλλακτικές θεραπείες της κατάστασής του 
(Κλινική οδηγία). Αυτές περιλαμβάνουν την πα-

ρακολούθηση, τις ασκήσεις πυελικού εδάφους, 
άλλες μη χειρουργικές και χειρουργικές θεραπείες. 

•  Η ενημέρωση για τις πιθανές επιπλοκές των θε-
ραπευτικών πράξεων αποτελεί εξαιρετικής ση-
μασίας βήμα για την επιλογή τους (Κλινική οδη-
γία). Όμως, το πιο σημαντικό είναι να γνωρίζει ο 
ασθενής ότι η ΑΠ μπορεί να επιδεινωθεί άμεσα 
ή στο απώτερο μέλος και ότι μπορεί να απαιτη-
θεί περαιτέρω θεραπεία. 

•  Οι χειρουργικές επιλογές που θα πρέπει να δί-
δονται στον ασθενή περιλαμβάνουν το: mid 
urethral sling, autologous fascia pubovaginal 
sling, κολποανάρτηση κατά Burch και bulking 
agents (Grade A). Σαφώς η επιλογή μεταξύ των 
παραπάνω πρέπει να εξατομικεύεται. Τα δεδο-
μένα δεν δίνουν πλεονέκτημα σε καμία από τις 
προσπελάσεις (δια του θυροειδούς τρήματος 
και οπισθοηβικά). Η σύγκριση μεταξύ των single 
incision synthetic sling και του οπισθοηβικού 
sling  ανέδειξε νικητή τους δεύτερους, ενώ με-
γάλη μετα-ανάλυση δεν ανέδειξε διαφοροποι-
ήσεις στα αποτελέσματα μεταξύ του sling δια 
του θυροειδούς τρήματος και του single incision 
sling. Η κολποανάρτηση σε αρκετές μελέτες δί-
νει αντίστοιχα αποτελέσματα με τις TVT ενώ η 
autologous fascial PVS φαίνεται να δίνει καλύ-
τερα αποτελέσματα από την κολποανάρτηση 
(μελέτη SISTEr). 

•  Τα παραπάνω οδηγούν στην εξαγωγή των ακο-
λούθων οδηγιών όσον αφορά τα mid urethral 
slings:
-  Οι χειρουργοί μπορούν να διαλέξουν μεταξύ 

RMUS (Retropubic) και TMUS (transobturator) 
μιας και τα αποτελέσματά τους δεν διαφέ-
ρουν σημαντικά (αποτελέσματα από 10 RCTs)  
(Grade A)

-  Οι χειρουργοί μπορούν να διαλέξουν τα single 
incision slings αλλά οι ασθενείς πρέπει να εί-
ναι ενήμεροι για την έλλειψη ισχυρών δεδο-
μένων (Grade B)

• Ειδικές περιπτώσεις:
-  Σε ακίνητη ουρήθρα (συχνά ονομαζόμενη ως α-

νεπάρκεια ενδογενούς σφιγκτήρα) η RMUS, PVS 
ή οι urethral bulking agents πρέπει να προτιμώ-
νται (Expert Opinion)

-  Να αποφεύγεται η τοποθέτηση μοσχεύματος σε 
ασθενείς που υποβάλλονται σε άλλο χειρουρ-
γείο της περιοχής (Expert Opinion)

-  Σε ασθενείς με ταυτόχρονη ΑΠ και ΠΠΕ ταυτό-
χρονα με το χειρουργείο της ΠΠΕ μπορεί να επι-
χειρείται και η χειρουργική αντιμετώπιση της α-
κράτειας (Grade C)

-  Η ύπαρξη νευρογενούς κύστης δεν αποκλείει το 
ενδεχόμενο χειρουργικής αντιμετώπισης της ΑΠ 
(Expert Opinion)

Η παρούσα μελέτη είναι το αποτέλεσμα της κοινής εργασίας της Αμερικάνικης Ουρολογικής 
Εταιρείας και του τμήματος ουροδυναμικής, γυναικείας πυέλου και ουρογεννητικής επανόρθωσης.  
Σκοπός της είναι η δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών για τη χειρουργική θεραπεία της 
ακράτειας προσπαθείας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πραγματοποιήθηκε 
επισκόπηση της βιβλιογραφίας για άρθρα σχετικά με την πάθηση για την περίοδο 2005-2017 
και η ισχύς της οδηγίας ορίστηκε ως Α (ισχυρή), Β (μέτρια) και C (χαμηλή) ανάλογα με την 
ισχύ των βιβλιογραφικών δεδομένων. Σε περίπτωση απουσίας ικανοποιητικών δεδομένων, 
οι οδηγίες δίδονται ως expert opinion και clinical principles. 
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Πιέσεις διαφυγής (ΠΔ):  
Ε ί ν α ί  κ λ ί ν ί κ α  χ ρ ή σ ί μ Ε σ ;

Κοιλιακή πίεση διαφυγής (ΚΠΔ)
Η ΚΠΔ έχει αναφερθεί ως ένα σημαντικό δια-

γνωστικό εργαλείο στη διάγνωση της αιτιολογίας 
της ακράτειας προσπαθείας (ΑΠ) και συγκεκριμέ-
να στην αναγνώριση της ανεπάρκειας του ενδογε-
νούς σφικτήρα (ΑΕΣ)2. 

Η ανεπάρκεια αυτή θεωρείται ένας σημαντι-
κός παράγοντας ανάπτυξης ΑΠ και ειδικά του 3ου 
βαθμού3. Είναι πολύ πιθανό γυναίκες με ΑΠ να 
έχουν κάποιου βαθμού ΑΕΣ (με ή χωρίς κινητικό-
τητα της ουρήθρας), ενώ η συμμετοχή των δύο 
στη βαρύτητα της ΑΠ διαφέρει σημαντικά μετα-
ξύ των ασθενών. 

Η ΚΠΔ ορίζεται ως η ελάχιστη ενδοκυστική πί-
εση, σε απουσία σύσπασης του εξωστήρα, κα-
τά την οποία παρατηρείται ακούσια απώλεια ού-
ρων. Η ΚΠΔ συνήθως μετράται κατά τον χειρισμό 
Valsalva σε ασθενή ο οποίος υποβάλλεται σε κυ-
στεομετρία και ουσιαστικά αντανακλά την ικανό-
τητα της ουρήθρας να ανθίσταται στην ενδοκοιλι-
ακή πίεση, ως πίεση εξώθησης4. 

Οι πρώτοι οι οποίοι χρησιμοποίησαν την ΚΠΔ 
ήταν οι McGuire et al2, μελετώντας 125 ασθενείς 
με ακράτεια ούρων. Από αυτούς το 81% με ακρά-
τεια προσπαθείας βαθμού 3 παρουσίαζαν ΚΠΔ μι-
κρότερη των 60 cm H20.

Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 
μπορεί να κατηγοριοποιηθεί η ακράτεια προσπα-
θείας με βάση τις τιμές της ΚΠΔ χωρίς να απαιτη-
θεί η διενέργεια βιντεο-ουροδυναμικής μελέτης. 
Σε αντίστοιχα συμπεράσματα κατέληξαν και πιο 
πρόσφατες μελέτες όπως των Nitti και Combs οι 
οποίοι αναφέρουν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της 

ΚΠΔ και της σοβαρότητας της ακράτειας προσπα-
θείας5, αλλά και των Cummings et al οι οποίοι α-
πέδειξαν ότι ασθενείς με ακράτεια προσπαθείας έ-
χουν και χαμηλότερη ΚΠΔ6.  

Διχογνωμία χαρακτηρίζει την βιβλιογραφία τό-
σο για την τιμή της ΚΠΔ που είναι κλινικά σημα-
ντική όσο και για την μεθοδολογία μέτρησής της. 
Παρότι η τιμή των 60 cm H2O θεωρείται από πολ-
λούς κλινικά σημαντική, υπάρχουν αναφορές οι 
οποίες αναφέρουν ότι ένα 25% των ασθενών με 
τιμές κατώτερες από την παραπάνω αναφερόμε-
νη δεν έχουν ανεπάρκεια ενδογενούς σφιγκτήρα 
(ΑΕΣ), και ένα ποσοστό 57% των ασθενών που 
δεν έχουν υπερκινητική ουρήθρα δεν έχουν χα-
μηλές τιμές ΚΠΔ7. 

Όσον αφορά την μεθοδολογία μέτρησής της, η 
διχογνωμία προέρχεται από το γεγονός ότι δεν υ-
πάρχει σταθερή και κοινώς αποδεκτή μέθοδος για 
να πραγματοποιηθεί η μέτρηση. 

Το μέγεθος του καθετήρα, η ενδοκυστική πίεση 
στην οποία θα πρέπει να μετριέται η ΚΠΔ, η συνο-
λική ενδοκυστική πίεση από την αρχική είναι όλα 
δεδομένα που αλλάζουν μεταξύ των ερευνητών8-12. 

Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας που έχει 
βρεθεί να επηρεάζει σημαντικά τις τιμές της ΚΠΔ 
είναι και η ποσότητα ούρων εντός της ουροδό-
χου κύστεως. 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν μελέτες που δεν 
ανευρίσκουν επηρεασμό των τιμών της ΚΠΔ με-
ταξύ 150 ml, 300 ml και πλήρους χωρητικότη-
τας9, καθώς και μελέτες που ανευρίσκουν επηρε-
ασμό των τιμών της ΚΠΔ μόνο σε ακράτεια προ-
σπαθείας τύπου 214, προτείνεται η μέτρηση να γί-

νεται σε όγκους 150-250 ή στην μισή χωρητικό-
τητα της ουροδόχου κύστεως (η οποία ανευρίσκε-
ται από το διάγραμμα ούρησης)15. Σημαντικό επί-
σης είναι να τονιστεί ότι η ΚΠΔ μετράται είτε μετά 
από χειρισμό Valsalva (ΒΚΠΔ) είτε μετά από βήχα 
(ΒΚΠΔ). Η τελευταία έχει σαφώς πιο μεγάλη δια-
γνωστική ακρίβεια από την πρώτη στην διάγνωση 
της ακράτειας προσπαθείας μιας και ένα 36% των 
ασθενών που παρουσιάζουν ακούσια απώλεια ού-
ρων με την δοκιμασία του βήχα, δεν παρουσιά-
ζουν απώλεια ούρων με την δοκιμασία Valsalva16.  

Στις ημέρες μας, η χρησιμότητα της μέτρησης 
της ΚΠΔ έχει μειωθεί σημαντικά και ο κυριότερος 
λόγος δεν είναι οι έντονες διχογνωμίες της βιβλι-
ογραφίας αλλά το γεγονός ότι η ακράτειας προ-
σπαθείας αντιμετωπίζεται επιτυχώς με την τοποθέ-
τησης των ταινιών ακράτειας χωρίς να έχει προη-
γηθεί ουροδυναμικός έλεγχος ανεξάρτητα αν συ-
νυπάρχει και ΑΕΣ. 

Η τελευταία μπορεί να αποτελεί παράγοντα α-
ποτυχίας της επέμβασης, ωστόσο τα αποτελέσμα-
τα αυτής είναι πλήρως αποδεκτά17,18,19. 

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν και οι κατευθυ-
ντήριες οδηγίες του NICE (National Institute of 
Clinical Excellence) οι οποίες αναφέρουν σα-
φώς ότι ασθενείς με αμιγή ακράτεια προσπαθεί-
ας δεν απαιτείται να υποβάλλονται σε ουροδυ-
ναμικό έλεγχο20,21. 

Στην περαιτέρω μείωση της κλινικής χρήσης της 
ΚΠΔ συνέβαλλαν και μελέτες που δεν κατάφεραν 
να αποδείξουν όφελος στην προεγχειρητική μέτρη-
ση της ΚΠΔ όσο αν αφορά τα ποσοστά ίασης και 
την ποιότητα ζωής των ασθενών22-24. 

ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1, ΗΡΑΚΛΗΣ Χ. ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ2

1MD, MSc, PhD, FEbU Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Εξειδικευμένος στη Ρομποτική Ουρολογία
2Επίκ. Καθηγητής, Β΄ Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α.

Γραφ. Επιστημ. Ενημ.: Λ. Καματερού 2-4, 134 51 Καματερό Αττικής, 
Τηλ.: 210 23 11 031, Fax: 210 23 15 889, 
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IASIS PHARMA HELLAS ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 
PHARMACEUTICAL & COSMETICS INDUSTRY

30 Διχοτομούμενα

δισκία των 100mg

Οι πιέσεις διαφυγής αποτελούν μια γνώση 
η οποία και αποκομίστηκε μετά από πολλά 
χρόνια εμπειρίας με την διενέργεια βιντεο-
ουροδυναμικού ελέγχου σε ασθενείς με 
νευρογενή ή μη νευρογενή κύστη. Οι πιέσεις 
αυτές, που φαίνεται να είναι χρήσιμες στην 
καθημερινή μας πράξη, είναι η κοιλιακή πίεση 
διαφυγής (ΚΠΔ) και η πίεση διαφυγής του 
εξωστήρα (ΠΔΕ). Η πρώτη αναδεικνύει το 
βαθμό ανεπάρκειας του ενδογενούς σφιγκτήρα, 
ενώ για την δεύτερη υπάρχουν βιβλιογραφικά 
δεδομένα που υπαινίσσονται την ικανότητά 
της να προβλέψει το ρίσκο καταστροφής του 
ανώτερου ουροποιητικού σε ασθενείς με νευρογενή δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστεως1. Ο στόχος της ανασκόπησης αυτής είναι να 
παρουσιάσει όλα τα τελευταία δεδομένα που να σχετίζονται με αυτούς τους δύο παράγοντες και να ξεκαθαρίσει τον πιθανό κλινικό τους 
ρόλο, αν φυσικά υφίσταται.
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Πίεση διαφυγής του εξωστήρα
Ως πίεση διαφυγής του εξωστήρα ορίζουμε την 

χαμηλότερη πίεση του εξωστήρα στην οποία πα-
ρατηρείται ακούσια απώλεια ούρων σε απουσία 
σύσπασης του εξωστήρα ή αυξημένης ενδοκοι-
λιακής πίεσης25. Πρακτικά αποτελεί την μέτρηση 
της αντίστασης του σφικτήρα στην πίεση του εξω-
στήρα ως δύναμη εξώθησης26, η οποία με τη σει-
ρά της σχετίζεται με την ακεραιότητα του εξωστή-
ρα, του κυστικού τοιχώματος και του νευρικού 
μηχανισμού17. 

Και σε αυτή την μέτρηση πρωτοπόροι ήταν οι 
McGuire et al οι οποίοι μελέτησαν παιδιά με μυ-
ελοδυσπλασία27. Στην παραπάνω μελέτη, συμπε-
ριελήφθησαν 42 παιδιά, στα οποία ανευρέθηκε 
ότι όσα παρουσίαζαν ΠΔΕ<40cm H2O βρίσκονται 
σε μεγαλύτερη κίνδυνο για έκπτωση της νεφρικής 
τους λειτουργίας. 

Αντίστοιχα αποτελέσματα παρουσίασαν οι Wang 
et al28 ενώ οι Juma et al προσέθεσαν ότι η πιθανό-
τητα έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας αυξάνει 
στο 50% αν η ΠΔΕ ανευρεθεί μεγαλύτερη από 70 
cm H2O

29. Παράγοντες που συνεπικουρούν στην 
προοδευτική έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας 
είναι οι υψηλές ενδοκυστικές πιέσεις σε συνδυ-
ασμό με την κυστεουρητηρική παλινδρόμηση30. 

Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπ’όψιν καταλή-
γουμε στο συμπέρασμα ότι θεωρητικά η μέτρη-
ση της ΠΔΕ θα μπορούσε να ανακαλύψει αυτούς 
του ασθενείς με νευρολογική νόσο στους οποίους 
μια πρώιμη χειρουργική παρέμβαση για την μεί-
ωση της ενδοκυστικής πίεσης θα μπορούσε να ή-
ταν βοηθητική. 

Όπως αναμένεται υπάρχουν και έντονες διαφω-
νίες ως προς την αξία και την διαγνωστική ακρί-
βεια της μέτρησης της ΠΔΕ. 

Σε μια μελέτη των Combs et al δεν ανευρέθη 
έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς με 
ΠΔΕ >40 cm H20 και οι συγγραφείς καταλήγουν 
ότι λόγω έλλειψης ομοφωνίας στις παραμέτρους 
μέτρησης της ΠΔΕ, η τελευταία δεν μπορεί να α-
ποτελεί αξιόπιστο κλινικό δείκτη31. 

Σαφείς και επαρκώς μελετημένοι είναι ωστόσο 
οι παράγοντες που επηρεάζουν την μέτρηση της 
ΠΔΕ όπως η διάμετρος του καθετήρα (όσο με-
γαλύτερος τόσο χειρότερα)32 και ο ρυθμός πλή-
ρωσης της ουροδόχου κύστεως33 ο οποίος όμως 
δεν φαίνεται να επηρεάζει τα αποτελέσματα της 
μέτρησης στα συστήματα αντλίας (τα οποία και 
συνιστώνται). 

Συμπεράσματα   
Παρά το μεγάλο όγκο δεδομένων και την επαρ-

κή μελέτη των μετρήσεων των πιέσεων διαφυγής, 
μεγάλη διχογνωμία υπάρχει ακόμα στην βιβλιο-
γραφία όσον αφορά την κλινική τους σημασία. Το 
κυριότερο μειονέκτημα και των δύο είναι η έλλειψη 
σταθερών συνθηκών μετρήσεων που θα οδηγού-
σε σε ομοφωνία μεταξύ των ερευνητών. Η κλινική 
του σημασία αδιαμφισβήτητα τα αυξηθεί στο μέλ-
λον υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθούν λύσεις 
στα κυριότερα μειονεκτήματα στην μέτρησή τους.  
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Β3 αγωνιστές και 
υπερλειτουργική κύστη  

ΗΡΑΚΛΗΣ Χ. ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
Επίκ. Καθηγητής, Β΄ Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α.

Υπερλειτουργική κύστη….
•...συχνή…
•...επηρεάζει την ποιότητα ζωής…
•...υψηλό κόστος…

Θεραπεία: επιβεβλημένη......

Θεραπευτική αντιμετώπιση 
Θεραπείες συμπεριφοράς 

+
Φαρμακευτική αγωγή

Ειδικές θεραπείες
Χειρουργική θεραπεία

-Burgio KL et al, J Am Geriatr Soc 2000; 48: 370-4 - 5th ICI, Paris, France, 2012- 
EAU Guidelines 2013

Αντιμουσκαρινικά 
• Αυξάνουν τη χωρητικότητα της κύστης
• Μειώνουν τη συχνουρία και τα επεισόδια επιτακτικής ακράτειας
• Καθυστερούν την πρώτη επιθυμία για ούρηση
• Βελτιώνουν την ποιότητα ζωής
• LE 1, GR A

Buser N et al, Eur Urol 2012; 62(6): 1040-60

Χαμηλό ποσοστό συμμόρφωσης στη θεραπεία της ΟΑΒ
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Από του στόµατος αντιδιαβητικά 

ΑΥΑ 

Στατίνες  

∆ιφωσφονικά 

Προσταγλανδίνες 

Φαρµακευτικές αγωγές για   
την αντιµετώπιση του OAB   

Yeaw J et al, J Manag Care Pharm 2009; 15: 728-40

Παραμονή στα αντιμουσκαρινικά 
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Τολτεροδίνη ER (n=1.758) 

Τολτεροδίνη IR (n=482) 

Οξυβουτυνίνη ER (n=590) 

Οξυβουτυνίνη IR (n=1.371) 

Προπιβερίνη (n=97) 

Τρόσπιο (n=352) 

∆αριφενακίνη (n=23) 

Φλαβοξάτη (n=89) 

Wagg et al. BJU Int 2012; 110(11): 1767-74 

Λόγοι διακοπής της φαρμακευτικής αγωγής 

%

Συµβουλές από το οικογενειακό/φιλικό περιβάλλον 2 
Αλλαγή στην προηγούµενη αγωγή 5 

Ο ιατρός δεν επέλεξε την ορθή αγωγή 6 
Αλλαγή του καθεστώτος της ιατρικής  ασφάλισης 7 

Άλλη πάθηση/αγωγή 12 
Αντίρρηση στη λήψη ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ φαρµάκου 12 

Αντίρρηση στη λήψη φαρµακευτικών αγωγών για µεγάλο χρονικό διάστηµα 13 
Παύση/θεραπεία των συµπτωµάτων της ουροδόχου κύστης 15 

Κόστος/ποσό συµµετοχής 17 
Οδηγία διακοπής από ιατρό/φαρµακοποιό 18 

Εµφάνιση ανεπιθύµητων ενεργειών 21 
Κατάκτηση άλλων τρόπων διαχείρισης της πάθησης χωρίς τη λήψη αγωγής 23 

Αλλαγή σε νέα φαρµακευτική αγωγή 25 
  Η αγωγή δεν είχε το αναµενόµενο αποτέλεσµα    46 

0 10 20 30 40 50 60 

Benner JS et al, BJU International. 2009; doi:10.1111.

Ανεπιθύμητες ενέργειες αντιμουσκαρινικών 
• Ξηροστομία
• Δυσκοιλιότητα
• Θολότητα όρασης
• Υπνηλία
• Γνωστικές διαταραχές
• Διαταραχή ύπνου
• Παράταση QT
• Δυσπεψία
• Ξηροφθαλμία
• Κεφαλαλγία
• Κοιλιακό άλγος

Βέλτιστη ισορροπία 

Αποτελεσµατικότητα  Ασφάλεια 

Ανακούφιση από  

τα συµπτώµατα  

της ΟΑΒ 

Ελάχιστες  
ανεπιθύµητες  

ενέργειες  
τα συµπτώµατα  ανεπιθύµητες  

Συµµόρφωση 

Μεγιστοποίηση της  

διάρκειας της θεραπείας  
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β3 αγωνιστές 
•  Σύνδεση με τους β3 υποδοχείς (...ουροθήλιο, διάμεσα κύτταρα, προσα-

γωγοί νευρώνες, εξωστήρας...)
Limberg A et al, Cell Tissue Res 2010; 342; 295-306

Fujimura T et al, J Urol 1999; 161: 680-5 
•  β3 υποδοχείς: διέγερση από την ενδογενή νοραδρεναλίνη κατά την πλήρωση

Kanai A et al, Neurourol Urodyn 2012; 31; 300-8 
•  Χάλαση του εξωστήρα ...διευκόλυνση αποθήκευσης...

β3 αδρενεργικοί υποδοχείς (β3-ARs) 

β-αγωνιστές στην κύστη  

97%

1.5% 1.4%

Yamaguchi O, Urology 2002; 59(suppl 5A): 25-9

Mirabegron
•  Πλήρης αγωνιστής σε ζωικούς β3-AR με χαμηλή εγγενή δραστηριότητα 

σε β1- και β2-AR
•  Χαμηλή συγγένεια για άλλους υποδοχείς (άλφα 1A-AR, μουσκαρινικοί υ-

ποδοχείς M2, μεταφορείς NA/DA)
Advisory Committee Briefing Document Mirabegron (YM178). Απρίλιος 2012. 

Διατίθεται στην ιστοσελίδα: http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/
CommitteesMeetingMaterials/Drugs/ReproductiveHealthDrugsAdvisoryCommittee/

UCM298285.pdf. Τελευταία προσπέλαση τον Νοέμβριο 2012.
•  Σε πειραματόζωα με υπερλειτουργική κύστη: διευκόλυνση της αποθήκευ-

σης των ούρων1,2

   του μέσου αποβαλλόμενου όγκου ούρων ανά ούρηση και μείωση της συ-
χνότητας των συσπάσεων, χωρίς να επηρεάζεται η πίεση ούρησης ή το υ-
πόλειμμα ούρων1

  της συχνότητας κένωσης2

1. Takasu T et al, J Pharmacol Exp Ther 2007;3 21(2): 642–7
2. Someya A et al, Eur Urol Suppl 2010; 9: 111

Μηχανισμοί δράσης... 
Νευρικές οδοί στον φυσιολογικό έλεγχο της ουροδόχου κύστηςφυσιολογικό έλεγχο της ουροδόχου κύστης  

ΠΑΡΑΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
(Χολινεργικός έλεγχος) 

ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
(Αδρενεργικός έλεγχος) 

Ενεργοποίηση Μ3 
μουσκαρινικού  

υποδοχέα 

Ακετυλοχολίνη 

Σύσπαση Χάλαση 

Κύστη 

Κένωση Αποθήκευση 

Τοίχωμα 
εξωστήρα μυός 

Ενεργοποίηση 
β3- αδρενεργικο

ύ υποδοχέα 

Νοραδρεναλίνη 

Chu FM, Dmochowski R ,  Am J Med 2006; 119(3 Suppl 1): 3–8

Κλινικές μελέτες
41 κλινικές μελέτες10.552 συμμετέχοντες

29 μελέτες Φάσης 1
1800 εθελοντές από τους οποίους 
1462 έλαβαν mirabegron

12 μελέτες Φάσης 2/3
8752 ασθενείς (OAB, LUTS/BOO, 
DM)από τους οποίους 5863 
έλαβαν mirabegron

Ασθενείς με ΟΑΒ στη Φάση 2/3
8433 ασθενείς*
από τους οποίους 5648 έλαβαν 
mirabegron

*622 ασθενείς με OAB έλαβαν για 1 έτος τουλάχιστον
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δημογραφικά χαρακτηριστικά ασθενών
Μελέςη 0461  

(n=1978) 
Μελέςη 0472  

(n=1328) 
Μελέςη 0743,4  

(n=1305) 
Υύλξ (n[%]) 

Άμδοεπ 549 (28.0%) 341 (25.7%) 408 (31.2%) 
Γσμαίκεπ 1429 (72.0%) 987 (74.3%) 897 (68.7%) 

Ζλικία (έςη) 

Μέρη ςιμή (SD) 59.1 (12.57) 60.1 (13.57) 59.0 (12.97) 

Ομάδα ηλικίαπ 1 (έςη) ,(n[%]) 

≥ 65 734 (37.1%) 528 (39.8%) 482 (36.9%) 

Ομάδα ηλικίαπ 2 (έςη) ,(n[%]) 

≥ 75 173 (8.7%) 201 (15.1%) 125 (9.6%) 

Υσλή, (n[%]) 

Λεσκξί 1960 (99.1%) 1167 (87.9%) 1183 (90.7%) 

Μαύοξι ή Ατοξαμεοικαμξί 7 (0.4%) 116 (8.7%) 100 (7.7%) 

Αριάςεπ 6 (0.3%) 26 (2.0%) 17 (1.3%) 

Άλλξ 5 (0.3%) 19 (1.4%) 5 (0.4%) 

BMI (kg/m2) 

Μέρη ςιμή (SD) 27.8 (4.93) 30.2 (7.01) 29.5 (6.45) 

549 (28.0%) 341 (25.7%) 408 (31.2%) 
1429 (72.0%) 987 (74.3%) 897 (68.7%) 

1. Khullar V, et al. Eur Urol 2013;63(2):283–95. 2. Nitti V, et al. J Urol 2012 pii: 
S0022-5347(12)05216-0. 3. van Kerrebroeck P, et al. 42ο Ετήσιο Συνέδριο ICS, 
Οκτώβριος 2012. Αναρτημένη ανακοίνωση 359. 4. Astellas Pharma Europe Ltd. 

Δεδομένα αρχείου (MIR/13/0003/EU).

Ιστορικό ΟΑΒ
Μελέςη 0461  

(n=1906) 
Μελέςη 0472  

(n=1270) 
Μελέςη 0743,4  

(n=1251) 
Σύπξπ OAB, (n[%]) 

Δπιςακςικξύ ςύπξσ ακοάςεια 756 (39.7%) 377 (29.7%) 437 (34.9%) 

Μεικςξύ ςύπξσ ακοάςεια 431 (22.6%) 487 (38.3%) 409 (32.7%) 

συμξσοία 719 (37.7%) 406 (32.0%) 405 (32.6%) 

Ποξηγξύμεμη υειοξσογική επέμβαρη αμςιμεςώπιρηπ 
ςηπ OAB, (n[%]) 100 (5.2%) 148 (11.7%) 108 (8.6%) 

Ποξηγξύμεμη ταομακεσςική αγχγή για ΟΑΒ, (n[%]) 946 (49.6) 714 (56.2%) 642 (51.3%) 

Λόγξπ διακξπήπ ςηπ ποξηγξύμεμηπ ταομακεσςικήπ αγχγήπ για ΟΑΒ, (n[%])  

Αμεπαοκήπ δοάρη 633 (66.9%) 464 (65.0%) 433 (67.4%) 

Μειχμέμη αμεκςικόςηςα 253 (26.7%) 158 (22.1%) 164 (25.6%) 

Αοιθμόπ επειρξδίχμ ακοάςειαπ αμά 24χοξ 
FAS-I n=1165 n=933 n=773 
Μέρη ςιμή 2.75 2.8 2.53 

Αοιθμόπ ξσοήρεχμ αμά 24χοξ 

Μέρη ςιμή (SD) 11.60 (2.902) 11.7 (3.4) 11.61 (3.075) 

Απξβαλλόμεμξπ όγκξπ ξύοχμ αμά ξύοηρη 

Μέρη ςιμή (mL) 158.6 157.0 162.8 

946 (49.6) 714 (56.2%) 642 (51.3%) 

Λόγξπ διακξπήπ ςηπ ποξηγξύμεμηπ ταομακεσςικήπ αγχγήπ για ΟΑΒ, (n[%])

633 (66.9%) 464 (65.0%) 433 (67.4%) 

253 (26.7%) 158 (22.1%) 164 (25.6%) 

1. Khullar V, et al. Eur Urol 2013;63(2):283–95. 2. Nitti V, et al. J Urol 2012 pii: 
S0022-5347(12)05216-0.3. van Kerrebroeck P, et al. 42ο Ετήσιο Συνέδριο ICS, 
Οκτώβριος 2012. Αναρτημένη ανακοίνωση 359. 4. Astellas Pharma Europe Ltd. 

Δεδομένα αρχείου (MIR/12/0003/EU).

• 27 κέντρα στην Ευρώπη και την Αυστραλία, ν=1978
•  Mirabegron 50mg vs. Mirabegron 100mg vs. placebo vs. tolterodine 4mg 

για 12 εβδομάδες
• Primary end points: 

- Επεισόδια ακράτειας/24ωρο
- Αριθμός ουρήσεων/24ωρο

Khullar V et al, Eur Urol 2013; 63: 283-95

Σημαντική    των επεισοδίων ακράτειας
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Mirabegron
50 mg

Τολτεροδίνη ER
4 mg 

  

Εικονικό 
φάρμακο

Mirabegron 
50mg

Απουσία επεισοδίων ακράτειας στην τελική 
επίσκεψη

40.5% 45.1%

≥50% μείωση στα επεισόδια ακράτειας ανά 
24ωρο από την έναρξη της μελέτης

60.1% 72.0%*

Khullar V et al, Eur Urol 2013; 63: 283-95

Σημαντική    του αριθμού των ουρήσεων
Εικονικό 
φάρμακο
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Mirabegron
50 mg

Τολτεροδίνη ER
4 mg 

  
 Khullar V et al, Eur Urol 2013; 63: 283-95

Σημαντική βελτίωση της ενόχλησης από τα συμπτώματα 
ακράτειας (OAb-q)
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Ε ικ. φάρµακο Mirabegron 50 mg Τολτεροδίνη ER 4 mg

(n=475) (n=469)(n=465)
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 Khullar V et al, Eur Urol 2013; 63: 283-95
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(n=433) (n=416) (n=426) 

Εικονικό 
φάρµακο 

Mirabegron 
50 mg 

Τολτεροδίνη ER 
4 mg 

  Khullar V et al, Eur Urol 2013; 63: 283-95

Παρενέργειες από τη θεραπεία

υχνά TEAE (≥2% ςε κάθε ομάδα θεραπείασ): 046 

Αμεπιθύμηςα ρσμβάμςα,  
n (%) 

Δικξμικό τάομακξ  
 

(n=494) 

Σξλςεοξδίμη ER 4 mg  
 

(n=495) 

Mirabegron 50 mg  
 

(n=493) 

Τπέοςαρη 38 (7.7) 40 (8.1) 29 (5.9) 

Κεταλαλγία 14 (2.8) 18 (3.6) 18 (3.7) 

Ξηοξρςξμία 13 (2.6) 50 (10.1) 14 (2.8) 

Ριμξταοσγγίςιδα 8 (1.6) 14 (2.8) 14 (2.8) 

Γοίπη 8 (1.6) 7 (1.4) 11 (2.2) 

Οσοξλξίμχνη 7 (1.4) 10 (2.0) 7 (1.4) 

Δσρκξιλιόςηςα 7 (1.4) 10 (2.0) 8 (1.6) 

Σα δεδξμέμα ατξοξύμ ςημ ξμάδα πλήοξσπ αμάλσρηπ. Σα αμεπιθύμηςα ρσμβάμςα, ςα ξπξία ξοίρςηκαμ ρύμτχμα με ςξ Ιαςοικό Λενικό για 
Ρσθμιρςικέπ Δοαρςηοιόςηςεπ (MedDRA έκδξρη 9.1), αματέοθηκαμ μεςά ςημ ποώςη δόρη διπλά ςστλήπ θεοαπείαπ με τάομακξ ςηπ μελέςηπ 
και για διάρςημα 30 ημεοώμ ςξ αμώςεοξ μεςά ςημ ςελεσςαία δόρη διπλά ςστλήπ θεοαπείαπ με τάομακξ ςηπ μελέςηπ. Οι αρθεμείπ με έμα ή 
πεοιρρόςεοα αμεπιθύμηςα ρσμβάμςα εμςόπ εμόπ επιπέδξσ όοξσ ςξσ MedDRA ποξρμεςοήθηκαμ μόμξ μία τξοά ρςξ ρσγκεκοιμέμξ επίπεδξ. 

13 (2.6) 50 (10.1) 14 (2.8) 

7 (1.4) 10 (2.0) 8 (1.6) 

Mirabegron 100 mg, τα δεδομένα δεν παρουσιάζονται
 Khullar V et al, Eur Urol 2013; 63: 283-95

• 132 κέντρα στις ΗΠΑ και τον Καναδά, ν=1329
• Mirabegron 50mg vs. Mirabegron 100mg vs. placebo
• Primary end points: 

- Επεισόδια ακράτειας/24ωρο
- Αριθμός ουρήσεων/24ωρο

 Nitti V et al, J Urol 2013; 189: 1388-95

Σημαντική    των επεισοδίων ακράτειας
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Εικονικό 
φάρµακο

Mirabegron 
50 mg

 Nitti V et al, J Urol 2013; 189: 1388-95

Σημαντική    του αριθμού των ουρήσεων
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Εικονικό 
φάρµακο

Mirabegron 
50 mg

 Nitti V et al, J Urol 2013; 189: 1388-95

Σημαντική βελτίωση λοιπών παραμέτρων 
•  επεισοδίων επιτακτικότητας και επιτακτικής ακράτειας/24ωρο
•  νυκτουρίας
• Σημαντική βελτίωση των παραμέτρων ποιότητας ζωής: 

- OAB-q
- HRQoL (coping, concern, sleep and total)
- TS-VAS
- PPBC

Nitti V et al, J Urol 2013; 189: 1388-95

van Kerrebroeck et al, 42nd ICS Congress 2012  

Αριθµός ουρήσεων ανά24ωρο (FAS)  

Αριθµός επεισοδίων ακράτειας ανά 24ωρο (FAS-I) 
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φάρµακο 

Mirabegron 
50 mg 

Μ
έσ

η
 µ

ετ
α

β
ο

λ
ή

 σ
το

ν 
α

ρ
ιθ

µ
ό

 ο
υ

ρ
ή

σ
εω

ν 
α

νά
 

24
ω

ρ
ο

 α
π

ό
 τ

η
ν 

έν
α

ρ
ξη

 τ
η

ς 
µ

ελ
έτ

η
ς 

 

Εικονικό  
φάρµακο 

Mirabegron 
50 mg 

Mirabegron 
25 mg 

Mirabegron 
25 mg 

Αριθµός ουρήσεων ανά24ωρο (FAS)  

Αριθµός επεισοδίων ακράτειας ανά 24ωρο (FAS-I) 
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Mirabegron 
50 mg 

Mirabegron 
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Mirabegron 
25 mg 

Mirabegron μετά από θεραπεία  
με αντιμουσκαρινικά
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...επεισόδια ακράτειας/24ωρο  
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Εικονικό φάρµακο Mirabegron 50 mg

Προηγούµενη φαρµακευτική 
 αγωγή για ΟΑΒ 

Καµία προηγούµενη φαρµακευτική 
αγωγή για ΟΑΒ 

n=518 n=506 n=360 n=356 

-0.57 
(CI -0,81,  

-0.33) 

-0.15 
(CI -0,44, 

0,14) 

Ένταξη      2.93       2.98         2.44         2.33 

1. Αναπροσαρμοσμένο από Nitti V, et al. Η αναρτημένη ανακοίνωση παρουσιά-
στηκε στο 37ο Ετήσιο Συνέδριο IUGA, Σεπτέμβριος 2012, Μπρισμπέιν, Αυστραλία. 

Αναρτημένη ανακοίνωση 34.
2. Astellas Pharma Europe Ltd. Δεδομένα αρχείου (MIR/12/00010/EU). 

...αριθμός ουρήσεων/24ωρο
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Εικονικό φάρµακο Mirabegron 50 mg

Προηγούµενη φαρµακευτική 
αγωγή για ΟΑΒ 

Καµία προηγούµενη φαρµακευτική 
αγωγή για ΟΑΒ 

(n=704) (n=624) (n=688) (n=636) 

-0.74 
(CI -1,01,  

-0.47) 

-0.33 
(CI -0,62,  

-0.05) 

Ένταξη        11.53      11.78           11.62          11.61 

1. Αναπροσαρμοσμένο από Nitti V, et al. Η αναρτημένη ανακοίνωση παρουσιά-
στηκε στο 37ο Ετήσιο Συνέδριο IUGA, Σεπτέμβριος 2012, Μπρισμπέιν, Αυστραλία. 

Αναρτημένη ανακοίνωση 34.
2. Astellas Pharma Europe Ltd. Δεδομένα αρχείου (MIR/12/00010/EU).

...μετά από διακοπή των αντιμουσκαρινικών (ακράτεια)...
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Εικονικό φάρµακο  

(n=112)  (n=105)  (n=102) 

-0.76 
(CI -1,32, 

-0,19) 

-0.06 
(CI -0,63,  

0.50) 

Τολτεροδίνη ER 4 mg Mirabegron 50 mg 
3.15 3.50 2.63 Ένταξη 

-1,40

1. Αναπροσαρμοσμένο από Nitti V, et al. Η αναρτημένη ανακοίνωση παρουσιά-
στηκε στο 37ο Ετήσιο Συνέδριο IUGA, Σεπτέμβριος 2012, Μπρισμπέιν, Αυστραλία. 

Αναρτημένη ανακοίνωση 351.
2. Betmiga Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. Διατίθεται στην ιστοσελίδα: http://

www.ema.europa.eu/ema/ Τελευταία προσπέλαση τον Φεβρουάριο 2013.

...μετά από διακοπή των αντιμουσκαρινικών 
(αριθμός ουρήσεων)...

Εικονικό φάρµακο Mirabegron 50 mg Τολτεροδίνη ER 4 mg

-0.59 
(CI -1,15, 
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-0.08 
(CI -0,64,  

0.47) 
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(n=160) (n=159) (n=155) 

1. Αναπροσαρμοσμένο από Nitti V, et al. Η αναρτημένη ανακοίνωση παρουσιά-
στηκε στο 37ο Ετήσιο Συνέδριο IUGA, Σεπτέμβριος 2012, Μπρισμπέιν, Αυστραλία. 

Αναρτημένη ανακοίνωση 351.
2. Betmiga Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. Διατίθεται στην ιστοσελίδα: http://

www.ema.europa.eu/ema/ Τελευταία προσπέλαση τον Φεβρουάριο 2013.

• ν=2444
•  Mirabegron 50mg vs. Mirabegron 100mg vs. tolterodine 4mg για 12 ε-

βδομάδες
• Primary end point: συχνότητα και σοβαρότητα ανεπιθύμητων ενεργειών

Chapple C et al, Eur Urol 2013; 63: 296-305

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Παοάμεςοξπ Σξλςεοξδίμη 

 ER 4 mg 
(n=812) 

n (%) 

Mirabegron 
50 mg 

(n=812) 
n (%) 

Αμεπιθύμηςα ρσμβάμαςα (ΑΔ) 508 (62.6%) 485 (59.7%) 

ΑΔ πξσ ρυεςίζξμςαμ με ςη θεοαπεία 224 (27.6%) 213 (26.2%) 

AE καςά ρξβαοόςηςα† 

Ήπια 251 (30.9%) 222 (27.3%) 

Μέςοια 218 (26.8%) 212 (26.1%) 

ξβαοά 39 (4.8%) 51 (6.3%) 

Ηάμαςξι‡ 2 (0.2%) 2 (0.2%) 

ξβαοά AE 44 (5.4%) 42 (5.2%) 

ξβαοά ΑΔ πξσ ρυεςίζξμςαμ με ςη θεοαπεία 5 (0.6%) 10 (1.2%) 

AE πξσ ξδήγηραμ ρε διακξπή ςξσ ταομάκξσ ςηπ μελέςηπ  46 (5.7%) 48 (5.9%) 

ΑΔ πξσ ρυεςίζξμςαμ με ςη θεοαπεία και ξδήγηραμ ρε 
διακξπή ςξσ ταομάκξσ ςηπ μελέςηπ 

31 (3.8%) 35 (4.3%) 

  Chapple C et al, Eur Urol 2013; 63: 296-305

Αμεπιθύμηςξ ρσμβάμ 
 

Σξλςεοξδίμη ER  
4 mg 

(n=812) 
n (%) 

Mirabegron 
50 mg 

(n=812) 
n (%) 

Τπέοςαρη  78 (9.6%) 75 (9.2%)  

Οσοξλξίμχνη  52 (6.4%) 48 (5.9%)  

Κεταλαλγία  20 (2.5%) 33 (4.1%)  

Ριμξταοσγγίςιδα  25 (3.1%) 32 (3.9%)  

Ορτσαλγία  13 (1.6%) 23 (2.8%)  

Δσρκξιλιόςηςα  22 (2.7%) 23 (2.8%)  

Ξηοξρςξμία  70 (8.6%) 23 (2.8%)  

Παοαοοιμξκξλπίςιδα  12 (1.5%) 22 (2.7%)  

Εάλη  21 (2.6%) 22 (2.7%)  

Γοίπη  28 (3.4%) 21 (2.6%)  

Κσρςίςιδα  19 (2.3%) 17 (2.1%)  

Αοθοαλγία  16 (2.0%) 17 (2.1%)  

Διάοοξια  16 (2.0%) 15 (1.8%)  

Σαυσκαοδία  25 (3.1%) 8 (1.0%)  IU



ΣΕΛΙΔα 14

� � � � � � � Α� Ε� Β� Ε� � � ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑκΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΚορίνθουκΚΡΦκΚΝΑκΝΚΦκΝΧκΨυχικόΦκΑθήναΦκΤηλΧ% κΡΚ& κ' ( ( ' ΝΝ& � Κκ•κ* + , % κΡΚ& κ' ( ( ' ΝΝΡ •κ- � . + / 0% κ/ 123 4 5+ 2+ 5. Χ65

 
 
 � � �  � � � � � �

Toldesor® PR_Adv 240x335mm_Layout 1  9/2/14  6:36 PM  Page 1

Ουρολογικά Συνέδρια
LASER PROSTATE CANCER 2018
January 11, 2018
United Kingdom
nstcsurg.org/courses/urology

15th MEETING OF THE 
EUROPEAN SECTION OF 
ONCOLOGICAL UROLOGY 
January 19-21, 2018
Amsterdam, The Netherlands
esou18.uroweb.org

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
20 Ιανουαρίου 2018
Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα
www.events.gr

15th MEETING OF THE EAU 
SECTION OF ONCOLOGICAL 
UROLOGY
January 26-28, 2018
Amsterdam, The Netherlands
esou18.uroweb.org

EANM FOCUS 1
February 1-3, 2018
Valencia, Spain
focusmeeting.eanm.org

10th INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM ON FOCAL 
THERAPY AND IMAGINF 
IN PROSTATE AND KIDNEY 
CANCER
February 11-13, 2018
The Netherlands, focaltherapy.org

13η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΟΥΡΟΛΟΓΩΝ
12-16 Φεβρουαρίου 2018
Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα
www.huanet.gr

EUROPEAN ASSOCIATION 
OF UROLOGY - 33rd ANNUAL 
CONGRESS
March 16-20, 2018

Copenhagen, Denmark
eau18.uroweb.org

MINIMALLY INVASIVE 
PERCUTANEOUS STONE 
THERAPY CLINICAL WORKSHOP
April 12-13, 2018
Hall in Tirol, Austria
tirol-kliniken.at

38ο ΕΤΟΣ ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ 
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
4-6 Μαΐου 2018
Ξενοδοχείο Athens Hilton
athenianurologydays.gr

14th CONGRESS OF THE 
EUROPEAN FEDERATION OF 
SEXOLOGY
May 9-12, 2018
Albufeira, Portugal
efs2018@aimgroup.eu

ANNUAL CONGRESS OF 
THE AMERICAN UROLOGY 
ASSOCIATION 2018
May 18-21, 2018
San Francisco, United States of 
America 
convention@AUAnet.org

6th MEETING OF THE EAU 
SECTION OF URO-TECHNOLOGY 
IN CONJUNCTION WITH THE 
ITALIAN ENDOUROLOGICAL 
ASSOCIATION
May 24-26, 2018
Modena, Italy
esut18.uroweb.org

8th INTERNATIONAL 
MEETING ‘CHALLENGES IN 
ENDOUROLOGY’ - CIE
June 17-19, 2018
Amsterdam, The Netherlands
challenges@challenges-
endourology.com

ESU MASTERCLASS 
UROLITHIASIS
June 22-23, 2018
Patras, Greece
uroweb.org

THE 6th EDITION OF THE 
GLObAL CONGRESS ON 
PROSTATE CANCER
June 28-30, 2018
Frankfurt, Germany
prosca.org

16th EUROPEAN UROLOGY 
RESIDENTS EDUCATION 
PROGRAMME
August 31 – September 5, 2018
Prague, Czech Republic
esu@uroweb.org




