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ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ

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  
kafkas@otenet.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, δισκέτες και το λοιπό έντυπο υλικό προς δημοσίευση, στη 
διεύθυνση: ΠPOΣ: INFO UROLOGY Yπόψη κ. Maρία Γκελντή
IATPIKEΣ EKΔOΣEIΣ KAYKAΣ, Δ/νση: αγ. Γεωργίου 4, 153 42 αγ. Παρασκευή
Tηλ. & Fax: 210 67.77.590, e-mail: kafkas@otenet.gr

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4, 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλ. & Fax: 210-67.77.590
e-mail: kafkas@otenet.gr
website: kafkas-publications.com

ΕΚΔΟΤΗΣ: Έλενα Λαγανά

MEΛH
ΑΛΑΜΑΝΗΣ Χ.: Aναπλ. Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Αθηνών
ANEZINHΣ Π.: Διευθυντής «Βενιζελείου» Γ.Ν. Ηρακλείου
ANΤΩΝΙΟΥ Ν.: Διευθυντής Ουρολογικού Τμήματος Γεν. Νοσ. «Ευαγγελισμός»
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Θ.: Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Άγ. Σάββας»
ΑΣΒΕΣΤΗΣ Χ.: Χειρούργος Oυρολόγος, Μαιευτήριο «Ρέα»
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι.: Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογικής Κλινικής Παν/μίου Θεσ/νίκης
ΓΚΕΡΖΕΛΗΣ Ι.: Συντ. Διευθυντής ΕΣΥ Γ.Ν.Α. «Κωνσταντοπούλειο»
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ι.: Επιμελητής Α΄ Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας
ΔΕΛΗΒΕΛΙΩΤΗΣ Χ.: Καθηγητής Ουρολογίας Παν/μίου Αθηνών, Νοσ. «Σισμανόγλειο»
KΩNΣTANTINIΔHΣ K.: Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Αθηνών, Νοσ. «Λαϊκόν»
MEΛEKOΣ M.: Kαθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Θεσσαλίας
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Π.: Xειρουργός Oυρολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
ΜΠΟΡΟΥΣΑΣ Δ.: Xειρουργός Oυρολόγος
ΠΑΝΟΥ Χ.: Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Λαμίας
ΠΑNTAZOΠΟΥΛΟΣ Δ.: Αναπληρωτής Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Αθηνών
ΠΑΠΑΝΔΡΕOΥ Χ.: Χειρουργός Oυρολόγος, Επιμελητής Α' Γ.Ν. Άρτας
ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Α.: Επίκουρος Καθηγητής Oυρολόγιας Παν/μίου Αθηνών
ΠΟΥΛΙΑΣ Η.: Δ/ντής Ουρολογικής Κλινικής, Νοσοκ. Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.
ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΣ Α.: τ. Συντ. Διευθυντής Ιπποκρατείου Γ.Ν.Α.
ΡΟΥΣΗΣ Λ.: Χειρουργός Oυρολόγος
ΣEPAΦETINΙΔHΣ Σ.:  Επιμελητής Α', Ουρολογική Κλινική «Ασκληπιείου Βούλας»
ΣΙΔΕΡΩΜΕΝΟΣ Π.: Διευθυντής 3ο Νοσοκομείο ΙΚΑ
ΣΚΡΕΠΕΤΗΣ Κ.: Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Nοσ. Καλαμάτας
ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Π.: Επιμελητής Α', Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν. Βέροιας
ΣΤΑΘΟΥΡΟΣ Γ.: Επιμελητής Β΄ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Σ.: Διευθυντής ΕΣΥ Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός»
TOYΛOYΠIΔHΣ ΣΤ.: Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Θράκης
ΦΛΩPATOΣ Δ.:  Xειρουργός Oυρολόγος
XPYΣOΓONIΔHΣ I.: Διευθ. Oυρολογικής Kλινικής, Nοσοκ. «Αγ. Δημήτριος Θεσ/νίκης»

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

Σ Y N TA K T I K H  E Π I T P O Π H

ΒΑΣ. ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Δ/ντής ΕΣΥ, 

Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Ουρηθρίτις
ΓΟΝOΚΟΚΚΙΚΗ, ΜΗ ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ 

(NON-GONOCOCCAL URETHRITIS, NGU), 
ΜETA-ΓONOKOKKIKH 

(POST-GONOCOCCAL URETHRITIS, PGU)

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ 
(ΕΚΚρΙΜΑ, ΔΥΣΟΥρΙΚΑ ΕΝΟχλΗΜΑΤΑ - ΚΝΗΣΜΟΣ)
ΚρΙΤΗρΙΑ ΤΕΚΜΗρΙΩΣΗΣ ΟΥρΗΘρΙΤΙΔΑΣ:
• Πυώδες ή βλεννοπυώδες έκκριμα
• Πολυμορφοπύρηνα: >5/κ.ο.π
• Θετικό test λευκοκυτταρικής εστεράσης*
(Η ευαισθησία των μεθόδων εξαρτάται από τον χρόνο που μεσολάβησε 
από την τελευταία ούρηση)

ΑΙΤΙΑ ΜΗ ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗΣ ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑΣ: 
•  Chlamydia trachomatis (15-55%, 40% mc, 40-60% pid)
• Ureaplasma urealyticum (10-40%)
• Mycoplasma genitalium (15-25%)
• Trichomonas vaginalis (1-17%)
• HSV
• Αδενοϊοί
• Staphylococcus, Haemophilus, N. menengitidis
• Mύκητες

.

C. trachomatis M. genitalium

.

U. urealyticum T. vaginalis

ΑΛΛΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  
ΜΗ ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗΣ ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑΣ 

•  Επιπλοκή ουρολοίμωξης, προστατίτιδας κλπ
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• Στενώματα ουρήθρας
• Φίμωση
• Καθετήρες
• Αλκοόλ, καφεΐνη, τροφές, χημικά, φάρμακα
• Υπερβολική σεξ. δραστηριότητα (ή καθόλου)
• Stevens-Johnson
• 20-30%: Δεν ανευρίσκεται παθογόνο

ΜETA-ΓONOKOKKIKH ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΣ 
(POST-GONOCOCCAL URETHRITIS, PGU) 

•  Συνήθως: χλαμύδια
-  Ταυτόχρονη λοίμωξη γονοκ-χλαμ με βραδύτερη εκδήλωση της χλαμυδιακής
-  Αναζωπύρωση παλιάς χλαμ. λοίμωξης λόγω της οξείας γονοκοκκικής
•  ΣΥΛΛΟΙΜΩΞΗ γονοκ-χλαμ: 15-35% των ετεροφυλόφιλων με γονόρροια
•  Το 80% των συλλοιμώξεων που θα πάρουν θεραπεία για γονόρροια με 

πενικιλλίνη, αμπικιλλίνη, γενταμυκίνη ή σπεκτινομυκίνη  PGU

XΛΑΜΥΔΙΑ
ΤΑΞΗ: Chlamydiales 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Chlamydiaceae

1. C. psittaci (ψιττάκωση-ζωονόσος)
2.  C. pneumoniae (αναπν. λοιμώξεις, πιθ. στεφ. νόσος)
3. C. trachomatis:
- L1,L2,L3 (LGV)
- A, B, Ba, C (Τράχωμα)
-  Β, D, E, F, G, H, I, J, K (NGU, επιδιδυμίτις, πρωκτίτις, σαλπιγγίτις, πνευμο-

νία σε νεογνά)

XΛΑΜΥΔΙΑ – ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
•  Διαφέρει από όλων των άλλων μικροοργανισμών, γιατί περιλαμβάνει δύο 

μορφολογικούς τύπους: έναν προσαρμοσμένο στο εξωκυττάριο και έναν 
για το ενδοκυττάριο περιβάλλον

• Είναι υποχρεωτικώς ενδοκυττάρια παράσιτα
• Στερούνται της ικανότητας σύνθεσης υψηλής ενέργειας συστατικών
• Δεν καλλιεργούνται σε τεχνητά μέσα
•  Δεν έχουν σύστημα μεταφοράς ηλεκτρονίων
• Δεν έχουν κυτοχρώματα
• Δεν μπορούν να συνθέσουν ATP ή GTP
•  Εξαρτώνται από το κύτταρο ξενιστή για τον εφοδιασμό τους με ATP, αμινο-

ξέα, κλπ απαραίτητα συστατικά
•  Προσκόλληση του μολυσματικού σωματιδίου (Elementary Body, EB) στο 

κύτταρο στόχο, μέσω ειδικών υποδοχέων 
•  Είσοδος μέσω “receptor mediated” ενδοκύττωσης
•  Το ΕΒ είναι ανθεκτικό στο εξωκυττάριο περιβάλλον, αλλά όχι μεταβολικά 

ενεργό. Έτσι, σε 6-8 ώρες μεταβάλλεται σε Reticular Body (RB)
•  Το RB συνθέτει RNA, DNA και πρωτεΐνες (με τη «βοήθεια» του ξενιστή)
•  Το RB αναδιπλασιάζεται 8-24 ώρες μετά την είσοδο στο κύτταρο: αυτό εί-

ναι το στάδιο της πλέον έντονης μεταβολικής δραστηριότητας
•  Όλος ο κύκλος εξελίσσεται μέσα στο φαγόσωμα, το οποίο διαστέλλεται 

σημαντικά. Η φαγολυσοσωματική σύντηξη αναστέλλεται από το χλαμύ-
διο, μέσω ειδικού επιφανειακού αντιγόνου

•  48-72 ώρες μετά την είσοδο στο κύτταρο: απελευθέρωση νέων ΕΒ και λύ-
ση του κυττάρου

• Το ΕΒ είναι:
- συμπαγές 
-  σταθερό στο εξωκυττάριο περιβάλλον
-  μεταδοτικό (cell-to-cell και host-to-host)
• Το RB είναι:
- μεταβολικώς ενεργό
- μη μεταδοτικό
- μη βιώσιμο εκτός κυττάρου

ΤΑ XΛΑΜΥΔΙΑ:
• Είναι υποχρεωτικώς ενδοκυττάρια παράσιτα
•  Ο αναπαραγωγικός τους κύκλος κλείνει με τον θάνατο του κυττάρου ξενιστή

ΑΡΑ:
• Είναι πάντοτε παθογόνα (όχι φυσιολ. χλωρίδα)
•  Προκαλούν πάντοτε ενός βαθμού κυτταρική καταστροφή
• ΟΜΩΣ, όχι πάντοτε κλινικώς εμφανής λοίμωξη 

ΙΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ (ΕΠ):  
Δράση στο άνθρώπινο κύττάρο

Ένα κύτταρο ως προς ένα ΕΠ μπορεί να είναι:
•  “Permissive”: επιτρέπει πλήρη αναπαραγωγή ενός ΕΠ
•  “Νοn-Permissive”: στερείται ή δεν εκφράζει παράγοντες απαραίτητους για 

την πλήρη αναπαραγωγή του ΕΠ
•  “Semi-Permissive”: επιτρέπει περιορισμένη αναπαραγωγή του ΕΠ

•  Λυτική (LYTIC) λοίμωξη: Το ΕΠ αναπαράγεται μαζικά, το κύτταρο πεθαί-
νει («λύεται») λόγω νέκρωσης, επαγωγής της απόπτωσης, σχηματισμού 
συγκυτίων κλπ

•  Λανθάνουσα (LATENT) λοίμωξη: Δεν υφίσταται αναπαραγωγή του ΕΠ (ερ-
πητοϊοί σε non- ή semi- permissive κύτταρα)

•  Επίμονη (PERSISTENT) λοίμωξη («Χρονία εμμένουσα»): Το μολυσμένο κύτ-
ταρο ζει και συνεχίζει τις δραστηριότητές του, παράγοντας νέα ΕΠ
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•  Χρόνια (CHRONIC) λοίμωξη («Χρονία ενεργός»): Εγκαθίσταται μεν λυτική 
λοίμωξη, αλλά πολλά δυνητικά ευπαθή κύτταρα διαφεύγουν από τη λοί-
μωξη σε οποιαδήποτε στιγμή. Η λοίμωξη δεν σταματά και η συνεχής εμ-
φάνιση ευπαθών κυττάρων οδηγεί σε συνεχή αναπαραγωγή ενεργού ΕΠ 
(Χλαμύδια, HIV)

ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Είναι συνισταμένη:

•  Της ιστικής καταστροφής από τη δράση των χλαμυδίων
•  Της φλεγμονώδους απάντησης στα χλαμύδια ΚΑΙ στο νεκρωτικό υλικό των 

κατεστραμμένων κυττάρων
•  Η απάντηση είναι αντισωματική ΚΑΙ κυτταρική. Έχει ενός βαθμού αποτελε-

σματικότητα: μετά από σύντομη, οξεία φάση, εγκαθίσταται low level χρο-
νία ενεργός λοίμωξη (εξάρσεις αυτόματες ή μετά ερέθισμα)

Η ανοσολογική απάντηση στα χλαμύδια, 
προστατεύει από αναμολύνσεις; 

ΟΧΙ: μόνο περιορισμένη και προσωρινή προστασία, και μόνον έναντι του ί-
διου serovar

Mπορεί οι κλινικές εκδηλώσεις να είναι αποτέλεσμα επαγόμενης αυ-
τοανοσίας;

Ίσως...
Όμως,
•  Οι περισσότερες εκδηλώσεις είναι αποτέλεσμα επιβραδ. υπερευαισθη-

σίας έναντι ειδικών χλαμυδιακών πρωτεϊνών (Heat-Shock-Proteins, HSP)
•  Oι HSP των χλαμυδίων μοιράζονται κοινές αντιγονικές θέσεις με τις HSP 

των μυκοβακτηριδίων, του E. coli κλπ.
•  Στις περισσότερες περιπτώσεις λοιμώξεων από χλαμύδια, μόνο ένα μικρό 

ποσοστό ευπαθών κυττάρων ευρίσκεται μολυνθέν
•  Κάθε κύτταρο-ξενιστής απελευθερώνει εκατοντάδες νέα μικρόβια, αλλά 

λίγα γειτονικά κύτταρα προσβάλλονται
ΑρΑ

•  Οι μηχανισμοί ελέγχου (κυρίως: IFNγ) περιoρίζουν τη μολυσματικότητα 
(low level χρονία ενεργός λοίμωξη)

•  Aυτή η low level χρονία ενεργός λοίμωξη μπορεί να παράγει υψηλές πο-
σότητες HSP 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Ομοιότητες χλαμυδιακής-γονοκοκκικής λοίμωξης:

•  Προσβάλλουν κυλινδρικό ή μεταβατικό επιθήλιο  επέκταση σε επιδιδυ-
μίδα, ενδοτράχηλο, ενδομήτριο, σάλπιγγα, περιτόναιο, ορθό

•  Προκαλούν υποεπιθηλιακή φλεγμονή, επιθηλιακή εξέλκωση-ουλοποίηση
• Σπάνια συστηματικά συμπτώματα
• Η δ.δ είναι συχνά δυσχερής

•  Μη γονοκοκκική ουρηθρίτις
•  Επιδιδυμίτις (το 70% των επιδιδυμίτιδων στους νέους άνδρες οφείλεται 

σε χλαμύδια)
•  Προστατίτις (αμφιλεγόμενο)
•  Πρωκτίτις (έκκριμα, πόνος, κνησμός, διάρροια, αιμορραγία – πιο ήπια 

από LGV)
•  Tραχηλίτις
•  Ενδομητρίτις, σαλπιγγίτις, βαρθολινίτις
•  Reiter
•  Περι-ηπατίτις

EΛΛΑΔΑ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  

κΕντρο ΕΛΕΓΧού κάι προΛηΨησ νοσηΜάτών - κΕΕΛπνο 

Γραφ. Επιστημ. Ενημ.: Λ. Καματερού 2-4, 134 51 Καματερό Αττικής, 
Τηλ.: 210 23 11 031, Fax: 210 23 15 889, 
e-mail: iasis@iasispharma.gr, www.iasispharma.gr

IASIS PHARMA HELLAS ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 
PHARMACEUTICAL & COSMETICS INDUSTRY

30 Διχοτομούμενα

δισκία των 100mg



Γραφ. Επιστημ. Ενημ.: Λ. Καματερού 2-4, 134 51 Καματερό Αττικής, 
Τηλ.: 210 23 11 031, Fax: 210 23 15 889, 
e-mail: iasis@iasispharma.gr, www.iasispharma.gr

IASIS PHARMA HELLAS ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 
PHARMACEUTICAL & COSMETICS INDUSTRY

30 Διχοτομούμενα

δισκία των 100mg
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ 
•  Το 45% των γυναικών-συντρόφων ασθενών με χλαμυδιακή ουρηθρίτιδα 

= θετικές για χλαμύδια (με PCR: το 70%)
• Γονόρροια: το ποσοστό των θετικών γυναικών-συντρόφων = 64-80%
•  ΓΕΝΙΚΩΣ: Η χλαμυδιακή ουρηθρίτιδα είναι συχνότερη στους ετεροφυλό-

φιλους*
*την τελευταία δεκαετία: αύξηση και σε ομοφυλόφιλους

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑΣ 
•  Μικροσκοπική εξέταση εκκρίματος – χρώση gram, άμεση αναζήτηση γο-

νοκόκκου
•  Αν κανένα από τα κριτήρια τεκμηρίωσης δεν υπάρχει, αναμονή και παρα-

κολούθηση. Αν το follow-up δεν είναι εφικτό και υπάρχει ιστορικό επικίν-
δυνης επαφής, θεραπεία για χλαμύδια ΚΑΙ γονόκοκκο

•  Αν δεν είναι εφικτός ο εργαστηριακός έλεγχος  θεραπεία για χλαμύδια 
ΚΑΙ γονόκοκκο

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Μ.Γ. ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑΣ
Πρώτη επιλογή:

• Azithromycin 1g p.o. εφ’ άπαξ
• Doxycycline 100mg X 2 επί 7 ημέρες

Εναλλακτικά:
• Erythromycin 500mg X 4 επί 7 ημέρες
• Ofloxacin 300mg X 2 επί 7 ημέρες (200mg)
• Levofloxacin 500mg X 1 επί 7 ημέρες
• Clarithromycin 250mg X 2 επί 7 ημέρες
• Roxithromycin 150mg X 2 επί 7 ημέρες
• Αmoxicillin 500mg X 3 επί 7 ημέρες (έγκυες)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑΣ 
Με την έναρξη της θεραπείας:

•  Σεξουαλική αποχή επί 7 ημέρες (ολοκλήρωση 7ήμερης θεραπείας ή 7 η-
μέρες μετά την εφ’ άπαξ θεραπεία)
Ερωτικοί σύντροφοι:

• Θεραπεία όλων των συντρόφων κατά τις προηγούμενες 60 ημέρες

Επί επιμονής της συμπτωματολογίας μετά τη θεραπεία:
•  Συμπτώματα μόνον, χωρίς τεκμηρίωση (βλ. κριτήρια), δεν επαρκούν για 

νέα χορήγηση θεραπείας: έλεγχος συμμόρφωσης στη θεραπεία, αποχής 
από σεξ, θεραπείας συντρόφων κλπ.

•  Επιμονή συμπτωμάτων πάνω από 3 μήνες: έλεγχος για προστατίτιδα, σύν-
δρομο χρόνιου πυελικού πόνου, σύφιλη και HIV 

Υποτροπιάζουσα – Επιμένουσα ουρηθρίτιδα
*Δεν υπάρχει ομοφωνία για τη διάγνωση και τη θεραπεία της
•  Ορισμός: ΧΡΟΝΙΑ ΜΓΟ = υποτροπή ή επιμονή 30-90 μέρες μετά τη θε-

ραπεία οξείας ΜΓΟ 
• Αιτιολογία: πιθανώς πολυπαραγοντική
• Παρατηρείται στο 20-60% των ανδρών με οξεία ΜΓΟ
• Χλαμύδια: ανευρίσκονται σπάνια
•  Πιθανότητα: ανθεκτικό στην τετρακυκλίνη Ureaplasma urealyticum ή 

Μycoplasma genitalium
• Σκόπιμη η εξέταση για τριχομονάδες

•  To 50% των ανδρών με μη βακτηριακή προστατίτιδα ή σύνδρομο χρόνιου 
πυελικού πόνου, έχουν φλεγμονή ουρήθρας χωρίς να ανευρίσκεται μικρόβιο

•  Δεν υπάρχει απόδειξη ότι οι (γυναίκες) σύντροφοι άνδρα με ΧΜΓΟ έχουν 
αυξημένο κίνδυνο για PID

•  Συμπτώματα χωρίς τεκμηρίωση ουρηθρίτιδας: Η αξία της παρατεταμένης 
θεραπείας είναι αμφιλεγόμενη

•  Συμπτώματα μόνον, χωρίς τεκμηρίωση (βλ. κριτήρια), δεν επαρκούν για 
νέα χορήγηση θεραπείας: Έλεγχος συμμόρφωσης στη θεραπεία, αποχής 
από σεξ, θεραπείας συντρόφων κλπ.

•  Παρ’ όλα αυτά, εάν ο ασθενής είχε συμμορφωθεί στην αρχική θεραπεία 
και αποκλεισθεί η αναμόλυνση, τότε:

- Metronidazole 2g εφ’ άπαξ, ή
- Tinidazole 2g εφ’ άπαξ ή

- Μetronidazole 400mg X2 επί 5 ημέρες
• ΚΑΙ
-  Azithromycine 1g εφ’ άπαξ (αν δεν είχε χορηγηθεί αρχικά) ή
- Erythromycin 500mg X4 επί 14 ημέρες

Εάν και μετά από δεύτερη θεραπεία υπάρχει επιμονή συμπτωματολογίας:
• Ουρολογική εκτίμηση (άν και συνήθως είναι αρνητική)
•  Χρόνια αμικροβιακή προστατίτις και ψυχολογικές διαταραχές μπαίνουν στη δδ
• Η επαναθεραπεία συντρόφων ίσως βοηθάει
• Εrythrocin 500mg X4 επί 3 εβδομάδες ίσως βοηθάει

ΑΦΡΟΔΙΣΙΟ ΛΕΜΦΟΚΟΚΚΙΩΜΑ 
LymPHOGRANULOmA vENEREUm (LGv) 

•  Lymphopathia venerea
•  Tropical bubo
•  Climatic bubo
•  Poradenitis inguinales
•  Lymphogranuloma inguinale
•  Durand-Nicolas-Favre disease
•  Αίτιο: Chlamydia trachomatis, serovars L1, L2, L3
•  Μετάδοση: Σεξουαλική επαφή. Σπάνια, απλή σωματική επαφή, αντικείμε-

να, εργατικά ατυχήματα - αναπνευστικό
•  Είσοδος μικροβίου: Λύσεις συνεχείας δέρματος, μέσω του επιθηλίου των 

βλενογόννων  λεμφαγγεία  πολλαπλασιασμός στα μονοκύτταρα των 
επιχωρίων λεμφαδένων

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΕΛΚΟΣ 
•  3-21 ημέρες
• Συνήθως: στο 1/3 των ανδρών, σπάνια στις γυναίκες
•  Επώδυνη βλατίδα ή διάβρωση ή έλκωση ή βλάβες σαν απλός έρπητας
•  Συνήθως: βάλανος, ακροποσθία, βαλανοποσθική αύλακα, χαλινός, ου-

ρήθρα, όσχεο – οπ. τοίχωμα κόλπου, οπ. χείλος τραχήλου, αιδοίο – στό-
μα, χείλη

• Λεμφαγγειίτις (“cord like”)  διόγκωση επιχωρίων λεμφαδένων

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΕΛΚΟΣ 

•  10-30 ημέρες (μέχρι και >6 μήνες)
•  Επώδυνη βουβωνική λεμφαδενοπάθεια + συστηματικά συμπτώματα (πυ-

ρετός, φρίκια κακουχία, κεφαλαλγία, ναυτία, έμετος, αρθραλγίες)
•  Λεμφαδένες: περιεδρικοί ή πυελικοί, όταν το πρωτοπαθές έλκος ήταν στο 

οπίσθιο τοίχωμα του κόλπου ή στον πρωκτό – υπογνάθιοι και τραχηλικοί, 
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όταν το πρωτοπαθές έλκος ήταν στο στόμα
•  Στην κλασσική βουβωνική λεμφαδενίτιδα των ετερόφυλων, το block των 

βουβωνικών-μηριαίων λεμφαδένων χωρίζει μια εγκάρσια αυλάκωση 
(«Πουπάρτειος» σύνδεσμος – Poupart) (20%)

•  Οίδημα και ερύθημα του υπερκείμενου δέρματος
•  Σταδιακά, σύμφυση των αδένων και σχηματισμός αποστημάτων
•  Τα αποστήματα: συχνά (2/3) απορροφώνται. Άλλοτε (1/3) ρήγνυνται. Μετά 

τη ρήξη ο πόνος υποχωρεί, η πυόρροια μπορεί να συνεχίσει επί εβδομά-
δες και μήνες

•  ΣΥΝΟΔΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: πολύμορφο ερύθημα, οζώδες ε-
ρύθημα (10%), κνίδωση, ευλογιοειδές εξάνθημα

ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΠΡΩΚΤΟΚΟΛΙΤΙΣ 
•  Πρωκτοκολίτις: υπερπλασία διάμεσου και περιπρωκτικού λεμφικού ιστού
•  «Λεμφορροϊδες»: σχηματισμοί προερχόμενοι από απόφραξη λεμφαγγεί-

ων – αποτελούνται από κιρσοειδώς διευρυσμένα λεμφαγγεία και περιλεμ-
φαγγειακή φλεγμονή

•  Διόγκωση λεμφαδένων εντέρου – στενώσεις εντέρου (2-5cm από τον δα-
κτύλιο)

•  Φλεγμονή: περιεδρικά αποστήματα και συρίγγια, ισχιοεδρικά αποστήμα-
τα, αιδοιοπρωκτικά συρίγγια, στενώσεις

•  ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: κνησμός δακτυλίου, πυώδες ή πυο-αιματηρό πρωκτι-
κό έκκριμα, πόνος, τεινεσμός, δυσκοιλιότητα, πυρετοί, απώλεια βάρους

•  Σταδιακά: ινώσεις και κοκκιώματα. Άνδρες  ελεφαντίαση οσχέου, γυ-
ναίκες  χρόνια κοκκιωματώδης υπερπλασία αιδοίου

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
• Προτιμώμενη θεραπεία:
- Doxycycline 100mg X2 p.o. επί 21 ημέρες
• Εναλλακτικά:
- Erythromycin base 500mg X4 p.o. επί 21 ημέρες
- Azithromycin 1g μία φορά την εβδομάδα p.o. επί 3 εβδομάδες

ΙΣΤΟΡΙΑ 
•  Τράχωμα: περιγραφή σε αιγυπτιακούς παπύρους
•  LGV: πρώτη περιγραφή John Hunter (18ος αι.)
•  1907: Halberstaedter και Prowazek: περιγραφή μετάδοσης και μικροσκό-

πιο (υλικό από ουραγκοτάγκο που ενοφθάλμισαν υλικό από ανθρώπι-
νο τράχωμα)

•  Αρχικά: σύγχυση με πρωτόζωα
•  Απομόνωση: 1929 από ασθενείς με ψιττάκωση, 1930 από ασθενείς με LGV

Stanislas Prowazek
Stanislaus Josef Mathias 

von Prowazek
12/11/1875-17/2/1915

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί σήμερα μια συχνή και συνεχώς εξελισσόμενη επεμβατική μέθοδο αντιμετώπισης πολλών 
γυναικολογικών παθήσεων. Παράλληλη εξέλιξη έχει και η ρομποτική χειρουργική, η οποία υπόσχεται ακόμα περισσότερη βοήθεια στη 
χειρουργική γυναικολογία παρά το αυξημένο κόστος της. Οι νέοι συνάδελφοι, οφείλουν σήμερα να γνωρίζουν τουλάχιστον τις βασικές 
αρχές της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Ο τομέας της γυναικολογικής ενδοσκόπησης γενικότερα συστήνεται για εξειδίκευση επειδή 
προσφέρει σημαντική βοήθεια στη γυναίκα με στείρωση, συγγενείς ανωμαλίες και άλλες παθολογικές καταστάσεις του γεννητικού 
συστήματος. Στη Β© Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, λειτουργεί ένα πολύ 
καλά οργανωμένο τμήμα λαπαροσκοπικής χειρουργικής στο οποίο εκπαιδεύονται οι νέοι ιατροί μας. Χαιρετίζουμε την προσπάθεια του 
συναδέλφου κου Ν. Βλάχου, ο οποίος είναι υπεύθυνος του τμήματος και ο οποίος με την σύνταξη του παρόντος εγχειριδίου αποδεικνύει 
το ενδιαφέρον του για το γνωστικό αυτό αντικείμενο και τον συγχαίρουμε διότι την προσπάθεια αυτή την ξεκίνησε με τους φοιτητές μας 
και την ολοκλήρωσε ο ίδιος. Θεωρούμε ότι το εγχειρίδιο αυτό θα αποβεί χρήσιμο στους ενδιαφερόμενους και θα προσφέρει θεωρητική 
και κλινική εμπειρία, κυρίως στους νέους ιατρούς.

Καθηγητής Γ. Κ. Κρεατσάς
Διευθυντής Β' Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής Αρεταίειου Νοσοκομείου

Το εγχειρίδιο, επίσης, συνοδεύεται από ένα DVD, στο οποίο υπάρχουν επιλεγμένα βίντεο που αφορούν την λαπαροσκοπική ανατομία και επιλεκτικά, με-
ρικές λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Στο σύγγραμμα περιλαμβάνονται και ορισμένοι αλγόριθμοι, οι οποίοι αφορούν την αντιμετώπιση επειγόντων προβλη-
μάτων κατά το λαπαροσκοπικό χειρουργείο και είναι απόρροια της εμπειρίας 2000 λαπαροσκοπικών επεμβάσεων του συγγραφέα τα τελευταία 20 χρόνια.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΒΛΑΧΟΣ Αναπλ. Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ
Aγ. Γεωργίου 4, 153 42 Αγ. Παρασκευή, Τηλ. & Fax: 210 6777590
www.kafkas-publications.com, E-mail: kafkas@otenet.gr

IU
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Σύγχρονη διαγνωστική 
και θεραπευτική προσέγγιση 
των συμπτωμάτων κατώτερου 

ουροποιητικού συστήματος στους άνδρες

Τα συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος (LUTS) είναι συνήθη στους άνδρες και συχνά επιδεινώνονται με 
την πάροδο της ηλικίας. Δεν είναι χαρακτηριστικά της πάθησης ενός συγκεκριμένου οργάνου και μπορεί να οφείλονται σε 

περισσότερο από ένα αίτια. Η σωστή αντιμετώπιση της υποκείμενης παθοφυσιολογίας προϋποθέτει τη σφαιρική αξιολόγηση 
αυτών. Τα φάρμακα που στοχεύουν στον προστάτη μόνο δεν είναι πάντα αποτελεσματικά. Τα αντιχολινεργικά φάρμακα, ως 
μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με τους ανταγωνιστές των α-αδρενεργικών υποδοχέων, μπορεί να είναι χρήσιμα όταν τα 

συμπτώματα είναι ενδεικτικά δυσλειτουργίας της ουροδόχου κύστεως. Η χειρουργική παρέμβαση πρέπει να επιλέγεται στις 
περιπτώσεις σοβαρών συμπτωμάτων ή ανεπιτυχούς συντηρητικής αντιμετώπισης.

Λέξεις κλειδιά: Συμπτώματα κατώτερου
 ουροποιητικού συστήματος, εκτίμηση, αντιμετώπιση

Εισαγωγή
Ιστορικά τα συμπτώματα διαταραχών της ούρη-

σης στους άνδρες σχετίζονταν με απόφραξη του 
κατώτερου ουροποιητικού συστήματος, λόγω διό-
γκωσης του προστάτη. Ωστόσο, σήμερα είναι γενι-
κά αποδεκτό ότι τα συμπτώματα αυτά δεν είναι ει-
δικά μιας συγκεκριμένης πάθησης. Για αυτό το λό-
γο έχει καθιερωθεί ο όρος “συμπτώματα κατώτε-
ρου ουροποιητικού συστήματος” (Lower Urinary 
Tract Symptoms, LUTS).1,2

Ο όρος LUTS είναι σύνθετος και περιλαμβά-
νει χρόνια συμπτώματα που αφορούν τόσο στην 
πλήρωση με ούρα της ουροδόχου κύστεως όσο 
και στην κένωσή της. Τα συμπτώματα πλήρωσης 
είναι ενδεικτικά δυσλειτουργίας της ουροδόχου 
κύστεως και χαρακτηρίζουν την υπερλειτουργική 
κύστη. Τα συμπτώματα ούρησης είναι ενδεικτικά  
ύπαρξης υποκυστικού κωλύματος (Πίνακας 1).

Τα LUTS μελετήθηκαν επιδημιολογικά στις ΗΠΑ 
σε άνδρες ≥40 ετών. Ο επιπολασμός υπολογίστη-
κε σε 13% για τα συμπτώματα πλήρωσης, σε 6% 
για τα συμπτώματα ούρησης, ενώ ο επιπολασμός 
των μικτών συμπτωμάτων ανήλθε στο 9% του πλη-
θυσμού.3 Η μελέτη Triumph έδειξε ότι η επίπτω-
ση των συμπτωμάτων που είναι ενδεικτικά της κα-
λοήθους υπερπλασίας του προστάτη (ΚΥΠ) αυξά-
νεται με την ηλικία.4  Σε αντίστοιχα συμπεράσματα 
κατέληξε Σουηδική μελέτη, η οποία έδειξε ότι ο ε-
πιπολασμός των συμπτωμάτων που είναι ενδεικτι-
κά για υπερλειτουργική κύστη αυξάνεται με την η-
λικία, επιδρώντας αρνητικά στην ποιότητα ζωής.5

Σε άλλη Σουηδική μελέτη διαπιστώθηκε οτι 
στους άνδρες ο επιπολασμός των LUTS συνολικά 
ήταν 20% στις ηλικίες 40-49 ετών, αυξανόμενος 
σε 28% στις ηλικίες 70-80 ετών. Στην ίδια μελέ-
τη φάνηκε ότι η συχνότητα των συμπτωμάτων δεν 
σχετίζεται με τον αριθμό των ανθρώπων που ανα-
ζητούν θεραπεία. Κύριοι παράγοντες προσέλευ-

σης στους παρόχους υγείας είναι η επίδραση στην 
ποιότητα ζωής, ενώ θέματα ταμπού, όπως η ακρά-
τεια των ούρων, είναι ανασταλτικοί παράγοντες.6

Εκτίμηση LUTS
Η λεπτομερής εκτίμηση των LUTS αποτελεί α-

παραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή αντιμετώπι-
ση των διαφόρων καταστάσεων που μπορεί να τα 
προκαλούν. Η αρχική εκτίμηση περιλαμβάνει τη 
λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού, την κλινική 
εξέταση, τη γενική εξέταση ούρων, την συμπλή-
ρωση ημερολογίου ούρησης και τη μέτρηση του 
υπολείμματος των ούρων.7,8

Η λήψη του ιστορικού έχει ως σκοπό την αναγνώ-
ριση των διαφόρων παθήσεων, φαρμάκων ή συ-
νηθειών τρόπου ζωής που σχετίζονται με τα LUTS 
(Πίνακας 2). Η κλινική εξέταση εστιάζεται στην υ-
περηβική χώρα για τον αποκλεισμό διάτασης λό-
γω χρόνιας επίσχεσης ούρων, στα εξωτερικά γεν-
νητικά όργανα για τον αποκλεισμό φίμωσης, ου-
ρηθρικού εκκρίματος, καρκίνου πέους, στένωσης 
έξω στομίου ουρήθρας, ενώ η αδρή νευρολογική 
εξέταση εστιάζεται στην εκτίμηση της αισθητικότη-
τας και κινητικότητας των κάτω άκρων και του πε-
ρινέου. Με τη δακτυλική εξέταση μπορεί να εκτι-
μηθεί το μέγεθος και η σύσταση του προστάτη, ο 
τόνος του σφιγκτήρα του πρωκτού και παθήσεις 
του ορθού. Με τη γενική εξέταση των ούρων μπο-

ρεί να ανιχνευτούν καταστάσεις όπως η αιματου-
ρία, ο σακχαρώδης διαβήτης και οι ουρολοιμώ-
ξεις. Το ημερολόγιο ούρησης χρησιμεύει για την 
εκτίμηση της συχνότητας και του όγκου ούρησης 
και τον αποκλεισμό της πολυδιψίας και της νυχτε-
ρινής πολυουρίας στους ασθενείς με προεξάρχο-
ντα τα συμπτώματα πλήρωσης. Η μέτρηση του 
υπολείμματος ούρων μετά την ούρηση επιτρέπει 
την αναγνώριση ασθενών με αυξημένο κίνδυνο 
οξείας επίσχεσης ούρων. 

Το International Prostate Symptom Score (IPSS) 
είναι ένα χρήσιμο και αξιόπιστο εργαλείο, το ο-
ποίο χρησιμοποιείται διεθνώς για την εκτίμηση 
της σοβαρότητας των LUTS που σχετίζονται με την 
ΚΥΠ και της επίδρασης αυτών στην ποιότητα ζωής 
(Πίνακας 3). Συνολικό σκορ 1-7 υποδηλώνει ήπια 
συμπτώματα, σκορ 8-19 μέτρια συμπτώματα και 
σκορ 20-35 σοβαρά συμπτώματα.9

Η μέτρηση της κρεατινίνης ορού, του PSA και 
η μέτρηση της ροής των ούρων δεν απαιτούνται 
σε περιπτώσεις που τα συμπτώματα δεν είναι ε-
νοχλητικά ή υποχωρούν με απλά συντηρητικά 
μέτρα. Ειδικότερα, η νεφρική λειτουργία ελέγ-
χεται όταν υπάρχουν ενδείξεις από το ιστορικό ή 
πριν από χειρουργική θεραπεία, το PSA μετράται 
όταν τα συμπτώματα είναι ενδεικτικά ΚΥΠ ή όταν 
η δακτυλική εξέταση του προστάτη είναι ύποπτη 
για κακοήθεια και η ροή των ούρων υπολογίζε-
ται πριν από την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας.

Ο απεικονιστικός έλεγχος εκτελείται σε ασθενείς 
με ιστορικό υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξεων, 
λιθίασης, αιματουρίας, σημαντικού άλγους και με-
γάλου υπολείμματος ούρων. Η ουρηθροκυστεο-
σκόπηση εκτελείται σε ασθενείς με ιστορικό αιμα-
τουρίας, στενωμάτων ουρήθρας, καρκίνου ουρο-
δόχου κύστεως και για την επιλογή της κατάλλη-
λης χειρουργικής θεραπείας. Ο πλήρης ουροδυ-
ναμικός έλεγχος μπορεί να είναι χρήσιμος για α-
σθενείς υποψήφιους για χειρουργείο και η δοκι-
μασία πάνας (pad test) για τις περιπτώσεις που 
πρέπει να εκτιμηθεί η βαρύτητα της ακράτειας.8,10

ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ1, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ2

1Βιοπαθολόγος, Ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο, 2Ουρολόγος, Επιμελητής Α΄, Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
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Αντιμετώπιση LUTS
Η τρέχουσα αντιμετώπιση των LUTS καλύπτει ευ-

ρύ φάσμα επιλογών, από την απλή παρακολού-
θηση μέχρι τη χειρουργική θεραπεία. Σε ασθενείς 
με ήπια συμπτώματα συνήθως συστήνεται παρα-
κολούθηση και αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως 
περιορισμό λήψης υγρών πριν τη νυχτερινή κατά-
κλιση, αποφυγή κατανάλωσης καφέ και πικάντικων 
τροφών, θεραπεία ή πρόληψη της δυσκοιλιότητας, 
αποφυγή ή έλεγχο στη λήψη διαφόρων φαρμάκων, 
όπως τα διουρητικά και τα αντικαταθλιπτικά και η 
κένωση της ουροδόχου κύστεως σε τακτά χρονικά 
διαστήματα.11 Στόχος της αντιμετώπισης χρόνιων, 
δυνητικά επιδεινούμενων συμπτωμάτων πρέπει να 
είναι η διασφάλιση καλής ποιότητας ζωής, με θε-
ραπείες που έχουν δράση στη φυσική εξέλιξη της 
νόσου και όσο το δυνατόν λιγότερες παρενέργειες.

Φαρμακευτική αντιμετώπιση
Η φαρμακευτική θεραπεία πρέπει να επιλέγεται 

όταν οι αλλαγές στον τρόπο ζωής δεν είναι απο-
τελεσματικές και εφόσον λαμβάνονται υπόψη πι-
θανές συννοσηρότητες. Τρεις κυρίως ομάδες φαρ-
μάκων έχουν θέση στην αντιμετώπιση των LUTS: 
οι ανταγωνιστές α-αδρενεργικών υποδοχέων, οι 
αναστολείς της 5-α ρεδουκτάσης και τα αντιχολι-
νεργικά φάρμακα.

Ανταγωνιστές α-αδρενεργικών υποδοχέων
Τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας (τεραζοσίνη, 

δοξαζοσίνη, ταμσουλοσίνη, αλφουζοσίνη, σιλοντο-
σίνη) θεωρούνται πρώτης γραμμής στην αντιμετώ-
πιση των LUTS, λόγω ΚΥΠ. Η αποτελεσματικότητά 
τους θεωρείται παρόμοια και έχει αποδειχτεί σε με-
γάλης διάρκειας τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες με-
λέτες. Η δράση τους είναι άμεση και  δεν σχετίζεται 
με το μέγεθος του προστάτη. Είναι πιθανό ότι μει-
ώνουν την επίπτωση της οξείας επίσχεσης ούρων, 
χωρίς ωστόσο να επηρεάζουν τη φυσική εξέλιξη της 
ΚΥΠ. Η ταμσουλοσίνη, η αλφουζοσίνη και η σιλο-
ντοσίνη είναι οι περισσότερο ασφαλείς και ανεκτές 
φαρμακευτικές ουσίες αυτής της κατηγορίας.8,11,12

Αναστολείς 5-α ρεδουκτάσης
Η μακροχρόνια ασφάλεια και αποτελεσματικό-

τητα των φαρμάκων αυτής της κατηγορίας έχει ε-
πίσης αποδειχτεί σε αρκετές τυχαιοποιημένες ε-
λεγχόμενες μελέτες.

Οι αναστολείς της 5-α ρεδουκτάσης μπορεί να 
χορηγηθούν σε άνδρες με μέτρια ή σοβαρά συ-
μπτώματα και διόγκωση προστάτη (> 40g ή PSA 
>1.4ng/ml) και αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης της 
νόσου. Μεταξύ των δυο γνωστών ουσιών της φι-
ναστερίδης και της ντουταστερίδης δεν υπάρχουν 
ουσιώδεις διαφορές, όσον αφορά στην αποτελε-
σματικότητα και την ασφάλεια. Αυτά τα φάρμακα 
βελτιώνουν τη συμπτωματολογία, μειώνουν το μέ-
γεθος του προστάτη κατά 15-25% και μειώνουν 
τον κίνδυνο για οξεία επίσχεση ούρων και για χει-
ρουργική επέμβαση. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες εί-
ναι συνήθως σεξουαλικές, ενώ μειονέκτημα απο-
τελεί η βραδύτητα έναρξης της δράσης τους, που 
κυμαίνεται από 3 έως 6 μήνες και ότι αυτή υπολεί-
πεται της αποτελεσματικότητας των ανταγωνιστών 
των α-αδρενεργικών υποδοχέων. Επίσης, πρέπει 
να λαμβάνεται πάντα υπόψη ο προκαλούμενος 
από τη θεραπεία υποδιπλασιασμός του PSA.13-16

Ανταγωνιστές α-αδρενεργικών υποδοχέων 
+ Αναστολείς 5-α ρεδουκτάσης

Ο συνδυασμός ανταγωνιστών α-αδρενεργικών 

υποδοχέων και αναστολέων 5-α ρεδουκτάσης έ-
χει χορηγηθεί σε ασθενείς με LUTS και διόγκωση 
προστάτη. Η μελέτη PREDICT δεν έδειξε κάποια 
υπεροχή του συνδυασμού δοξαζοσίνης και φινα-
στερίδης έναντι της μονοθεραπείας με δοξαζοσί-
νη στην αντιμετώπιση ασθενών με LUTS και ΚΥΠ, 
μετά από ένα χρόνο θεραπείας.17 Αντίθετα, η με-
λέτη MTOPS η οποία εκτίμησε την αποτελεσμα-
τικότητα των παραπάνω φαρμάκων σε συνδυα-
σμό ή ως μονοθεραπεία έδειξε, μετά από τετρα-
ετή χορήγηση, σημαντικό όφελος από τη συνδυ-
ασμένη θεραπεία όσον αφορά στη βελτίωση των 
συμπτωμάτων και σημαντικό όφελος από τη συν-
δυασμένη θεραπεία και από τη μονοθεραπεία με 
φιναστερίδη όσον αφορά στη μείωση του κινδύ-
νου οξείας επίσχεσης ούρων και ανάγκης για χει-
ρουργική παρέμβαση λόγω διόγκωσης του προ-
στάτη. Ωστόσο, η μελέτη κατέδειξε ως μειονεκτή-
ματα του συνδυασμού τις αυξημένες ανεπιθύμη-
τες ενέργειες και το αυξημένο κόστος θεραπείας.18 
Η μελέτη COMBAT, η οποία σύγκρινε την ταμσου-
λοσίνη και τη ντουταστερίδη ως μονοθεραπείες και 
σε συνδυασμό, σε ασθενείς με μέγεθος προστάτη 
>30g, κατέληξε σε παρόμοια συμπεράσματα με 
την MTOPS αναφορικά με την αποτελεσματικότη-
τα του συνδυασμού και των μονοθεραπειών, το 
κόστος και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.19

Αντιχολινεργικά (μονοθεραπεία ή 
συνδυασμένη θεραπεία)

Έχει φανεί ότι σε ασθενείς με διόγκωση προστάτη 
και LUTS η χορήγηση ανταγωνιστών α-αδρενεργικών 
υποδοχέων αποτυγχάνει να βελτιώσει σημαντικά 
τα συμπτώματα σε ποσοστό που μπορεί να φτά-
σει το 65%, κυρίως όταν στα LUTS προεξάρχουν 
συμπτώματα ενδεικτικά υπερλειτουργικής κύστης. 
Επίσης, 25-30% των ασθενών που υποβάλλονται 
σε διουρηθρική προστατεκτομή συνεχίζουν να έ-
χουν συμπτώματα πλήρωσης. Περιορισμένος α-
ριθμός τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών έ-

χουν εκτιμήσει την ασφάλεια και αποτελεσματικό-
τητα των αντιχολινεργικών σε ασθενείς με ΚΥΠ και 
συμπτώματα υπερλειτουργικής κύστης. Οι μελέ-
τες έχουν δείξει ότι αυτά τα φάρμακα είναι ασφα-
λή, αλλά όχι πάντα αποτελεσματικά στη βελτίωση 
των συμπτωμάτων. Με τα έως τώρα δεδομένα η 
μονοθεραπεία με αντιχολινεργικά, όπως η τολτε-
ροδίνη, η φεσοτεροδίνη, η οξυβουτυνίνη και η σο-
λιφενακίνη σε ασθενείς με μικτά LUTS δε συνιστά-
ται. Ο συνδυασμός όμως αντιχολινεργικών και α-
νταγωνιστών α-αδρενεργικών υποδοχέων μπορεί 
να είναι αποτελεσματικός και ασφαλής σε ασθενείς 
με υποκυστικό κώλυμα και υπερδραστήρια κύστη, 
με την προϋπόθεση ότι το μετά την ούρηση υπό-
λειμμα ούρων είναι μικρό.20-24

Άλλα φάρμακα 
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σύνδεση των LUTS 

με τη στυτική δυσλειτουργία. Οι αναστολείς της φω-
σφοδιεστεράσης τύπου 5, όπως η σιλδεναφίλη, η 
βαρδεναφίλη και η τανταλαφίλη έχουν δείξει σε 
διάφορες τυχαιοποιημένες μελέτες βελτίωση των 
συμπτωμάτων και της ποιότητας ζωής στους άν-
δρες με LUTS, με ή χωρίς στυτική δυσλειτουργία. 
Πρόσφατη μετα-ανάλυση έδειξε σημαντική βελτίω-
ση στο IPSS, αλλά καμία αλλαγή στη μέγιστη ροή 
των ούρων σε σχέση με το placebo. Σήμερα, μό-
νο η τανταλαφίλη 5mg/d έχει πάρει έγκριση στην 
Ευρώπη για την αντιμετώπιση ανδρών με LUTS με 
ή χωρίς στυτική δυσλειτουργία.25-28

Η μιραβεγρόνη είναι αγωνιστής των β3-
αδρενεργικών υποδοχέων, ο οποίος πήρε πρό-
σφατα έγκριση για την αντιμετώπιση των συμπτω-
μάτων της υπερλειτουργικής κύστης και πιθανόν 
στο μέλλον να αποτελέσει επιπλέον θεραπευτι-
κή επιλογή, σε συνδυασμό με α-αδρενεργικούς 
υποδοχείς, για τους ασθενείς με LUTS και ΚΥΠ.29

Τέλος, η δεσμοπρεσσίνη είναι ένα φάρμακο, το 
οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, λόγω της α-
ντιδιουρητικής της δράσης, στην αντιμετώπιση της 

ΠΙΝαΚαΣ 1: ΤαξΙΝΟΜΗΣΗ ΣυΜΠΤΩΜαΤΩΝ 
ΚαΤΩΤΕΡΟυ ΟυΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟυ ΣυΣΤΗΜαΤΟΣ

Συμπτώματα πλήρωσης ή αποθήκευσης Συμπτώματα ούρησης ή κένωσης

Συχνουρία
Νυκτουρία
Επιτακτική ούρηση
Επιτακτική ακράτεια (ακράτεια από έπειξη)

Καθυστέρηση έναρξης ούρησης
Ελάττωση ακτίνας ούρησης
Παράταση χρόνου ροής ούρων
Διακοπτόμενη ούρηση
Αίσθημα ατελούς κένωσης κύστεως

ΠΙΝαΚαΣ 2: ΔΙαφΟΡΙΚΗ ΔΙαΓΝΩΣΗ LUTS

ΑΙΤΙΑ ΠΑρΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ Καρκίνος προστάτη, κύστεως, πέους 

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Κυστίτιδα, προστατίτιδα, ουρηθρίτιδα 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Τραύμα νωτιαίου μυελού, Α.Ε.Ε, Ν. Parkinson, ιππουριδική συνδρομή, 
πολλαπλή σκλήρυνση, διαβητική νευροπάθεια, Ν. Alzheimer 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ Μη ελεγχόμενος σακχαρώδης διαβήτης, άποιος διαβήτης, συμφορητι-
κή καρδιακή ανεπάρκεια 

ΙΑΤΡΟΓΕΝΗ Προστατεκτομή, κυστεκτομή, τραυματισμός ουρήθρας, ακτινική κυστί-
τιδα 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΚΥΠ, λιθίαση κύστεως/ουρητήρα, στένωμα ουρήθρας

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ Πολυδιψία, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, καφεΐνης 

ΦΑΡΜΑΚΑ Διουρητικά, συμπαθομιμητικά, αντιχολινεργικά

ΑΛΛΑ Υπερλειτουργική κύστη 
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νυκτουρίας που αποδίδεται στη νυκτερική πολυου-
ρία. Η χορήγησή της απαιτεί έλεγχο των επιπέδων 
νατρίου, ειδικά στους άνδρες >65 ετών και στις πε-
ριπτώσεις αυξημένου κινδύνου υπονατριαιμίας.30

Χειρουργική αντιμετώπιση
Η χειρουργική παρέμβαση πρέπει να επιλέγε-

ται όταν οι συντηρητικές θεραπείες είναι ανεπιτυ-
χείς ή ακατάλληλες, ή όταν τα συμπτώματα είναι 
σοβαρά. Η αντιμετώπιση των LUTS που αποδίδο-
νται σε διόγκωση του προστάτη γίνεται με αφαίρε-
ση του προστάτη, συνήθως διουρηθρικά. Η ανοι-
κτή διακυστική προστατεκτομή αποτελεί επιλογή 
για μεγάλους προστάτες, άνω των 80gr. Σε πολύ 
επιλεγμένες περιπτώσεις, με σοβαρά συμπτώμα-
τα αποθήκευσης, έχουν θέση και άλλες χειρουρ-
γικές παρεμβάσεις, όπως η κυστεοπλαστική, η εν-
δοκυστική ένεση αλλαντικής τοξίνης, η νευροδιέ-
γερση και η εκτροπή των ούρων.8,10

Συμπεράσματα
Τα LUTS στους άνδρες είναι συνήθως προοδευ-

τικώς επιδεινούμενα και σχετιζόμενα με την ηλικία. 
Ωστόσο, δε θεωρούνται χαρακτηριστικά της πάθη-
σης ενός συγκεκριμένου οργάνου. Η αναλυτική α-
ξιολόγησή αυτών στο σύνολο τους και όχι επιλε-
κτικά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκει-
μένου να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι υποκείμενοι παθοφυσιολογι-
κοί μηχανισμοί που τα προκαλούν. 

Summary
Lower urinary tract symptoms (LUTS) are common 

in men and often get worse with age. The patho-

genesis of LUTS is multifactorial and can include 
one or more diagnoses. Optimal management 
requires a broader assessment of the underlying 
pathophysiology. Medical treatment that targets 
prostate is not always effective. Anticholinergic 
drugs may be useful as monotherapy or in combi-
nation with a-blockers if the symptoms suggest a 
urinary bladder dysfunction. Surgery is the prefer-
able treatment option in case of severe problems 
or conservative treatment failure.

Key words: Lower urinary tract symptoms, 
assessment, treatment
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▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να 
αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Betmiga 25 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης, Betmiga 50 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Betmiga 
25 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 25 mg mirabegron. Betmiga 50 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg mirabegron. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Δισκίο παρατεταμένης 
αποδέσμευσης. Betmiga 25 mg: Οβάλ, καφέ δισκίο, χαραγμένο με το λογότυπο της εταιρείας και τoν κωδικό “325” στην ίδια πλευρά. Betmiga 50 mg: Οβάλ, κίτρινο δισκίο, χαραγμένο με το λογότυπο της εταιρείας και 
τον κωδικό “355” στην ίδια πλευρά. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Συμπτωματική θεραπεία της επιτακτικότητας, συχνουρίας και/ή επιτακτικού τύπου ακράτειας, όπως αυτή μπορεί να 
παρουσιαστεί σε ενήλικες ασθενείς με σύνδρομο υπερλειτουργικής ουροδόχου κύστης (Overactive Bladder Syndrome, OAB). 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Δοσολογία: Ενήλικες (συμπεριλαμβανομένων των 
ηλικιωμένων ασθενών): Η συνιστώμενη δόση είναι 50 mg άπαξ ημερησίως, με ή χωρίς τροφή. Ειδικοί πληθυσμοί: Νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία: Το Betmiga δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με νεφροπάθεια τελικού 
σταδίου (GFR < 15 ml/min/1,73 m2 ή ασθενείς που χρειάζονται αιμοδιύλιση) ή σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh Κατηγορία Γ) και επομένως δεν συνιστάται για χρήση σε αυτούς τους πληθυσμούς ασθενών 
(βλ. παραγράφους 4.4 και 5.2). Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις συστάσεις ημερήσιας δοσολογίας για άτομα με νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία στην απουσία και παρουσία ισχυρών αναστολέων του CYP3A (βλ. 
παραγράφους 4.4, 4.5 και 5.2).

Ισχυροί αναστολείς του CYP3A (3)
Χωρίς αναστολέα Με αναστολέα

Νεφρική δυσλειτουργία (1)
Ήπια 50 mg 25 mg
Μέτρια 50 mg 25 mg
Σοβαρή 25 mg Δεν συνιστάται

Ηπατική δυσλειτουργία (2)
Ήπια 50 mg 25 mg
Μέτρια 25 mg Δεν συνιστάται

1. Ήπια: GFR 60 έως 89 ml/min/1,73 m2, μέτρια: GFR 30 έως 59 ml/min/1,73 m2, σοβαρή: GFR 15 έως 29 ml/min/1,73 m2. 2. Ήπια: Child-Pugh Κατηγορία A, Μέτρια: Child-Pugh Κατηγορία Β. 3. Ισχυροί αναστολείς του CYP3A 
βλ. παράγραφο 4.5. Φύλο: Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης ανάλογα με το φύλο. Παιδιατρικός πληθυσμός: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του mirabegron σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν ακόμα 
τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Τρόπος χορήγησης: Το δισκίο πρέπει να λαμβάνεται άπαξ ημερησίως, με υγρά, να καταπίνεται ολόκληρο και δεν πρέπει να μασάται, να διαχωρίζεται ή να συνθλίβεται. 4.3 
Αντενδείξεις: Το mirabegron αντενδείκνυται σε ασθενείς με: - Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. - Σοβαρή μη ελεγχόμενη υπέρταση που ορίζεται ως 
συστολική αρτηριακή πίεση ≥180 mmHg και/ή διαστολική αρτηριακή πίεση ≥110 mmHg. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Νεφρική δυσλειτουργία: Το Betmiga δεν έχει μελετηθεί σε 
ασθενείς με νεφροπάθεια τελικού σταδίου (GFR < 15 ml/min/1,73 m2 ή ασθενείς που χρειάζονται αιμοδιύλιση) και συνεπώς δε συνιστάται για χρήση σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα για 
ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (GFR 15 έως 29 ml/min/1,73 m2). Με βάση μια φαρμακοκινητική μελέτη (βλέπε παράγραφο 5.2), συνιστάται μείωση της δόσης στα 25 mg σε αυτόν τον πληθυσμό. Το Betmiga 
δεν συνιστάται για χρήση σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (GFR 15 έως 29 ml/min/1,73 m2) που λαμβάνουν συγχρόνως ισχυρούς αναστολείς του CYP3A (βλ. παράγραφο 4.5). Ηπατική δυσλειτουργία: Το 
Betmiga δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh Κατηγορία Γ) και συνεπώς δε συνιστάται για χρήση σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών. Το Betmiga δεν συνιστάται για χρήση σε ασθενείς 
με μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh B) οι οποίοι λαμβάνουν ταυτόχρονα ισχυρούς αναστολείς του CYP3A (βλ. παράγραφο 4.5). Υπέρταση: Το mirabegron μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση. Η μέτρηση της 
αρτηριακής πίεσης συστήνεται να γίνεται στην αρχή και περιοδικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το Betmiga, ιδιαίτερα σε υπερτασικούς ασθενείς. Τα δεδομένα είναι περιορισμένα σε ασθενείς με υπέρταση σταδίου 2 
(συστολική αρτηριακή πίεση ≥ 160 mm Hg ή διαστολική αρτηριακή πίεση ≥ 100 mm Hg). Ασθενείς με συγγενή ή επίκτητη παράταση του διαστήματος QT : Το Betmiga, στις θεραπευτικές δόσεις, δεν έχει αποδείξει κλινικά 
σημαντική παράταση του διαστήματος QT σε κλινικές μελέτες (βλ. παράγραφο 5.1). Ωστόσο, δεδομένου ότι ασθενείς με γνωστό ιστορικό παράτασης του διαστήματος QT ή ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν φαρμακευτικά 
προϊόντα που είναι γνωστό ότι παρατείνουν το διάστημα QT δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτές τις μελέτες, οι επιδράσεις του mirabegron σε αυτούς τους ασθενείς δεν είναι γνωστές. Προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται κατά τη 
χορήγηση του mirabegron σε αυτούς τους ασθενείς. Ασθενείς με υποκυστική απόφραξη και ασθενείς που λαμβάνουν αντιμουσκαρινική αγωγή για OAB: Επίσχεση ούρων σε ασθενείς με υποκυστική απόφραξη (Bladder 
Outlet Obstruction-BOO)και σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιμουσκαρινική αγωγή για την θεραπεία της ΟΑΒ έχει αναφερθεί κατά την εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην αγορά σε ασθενείς που λαμβάνουν mirabegron. 
Μία ελεγχόμενη μελέτη κλινικής ασφάλειας σε ασθενείς με ΒΟΟ δεν κατέδειξε αυξημένη επίσχεση ούρων σε ασθενείς υπό θεραπεία με Betmiga. Ωστόσο, το Betmiga θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με 
κλινικά σημαντική ΒΟΟ. Το Betmiga θα πρέπει επίσης να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιμουσκαρινική αγωγή για τη θεραπεία της ΟΑΒ. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα 
και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: In vitro δεδομένα: Το mirabegron μεταφέρεται και μεταβολίζεται μέσω πολλαπλών μεταβολικών οδών. Το mirabegron είναι ένα υπόστρωμα για το κυτόχρωμα P450 (CYP) 3A4, το 
CYP2D6, τη βουτυρυλχολινεστεράση, τις ουριδίνη διφωσφο-γλυκουρονοσυλοτρανσφεράσες (UGT), το μεταφορέα εκροής P-γλυκοπρωτεΐνη (P-gp) και τους μεταφορείς εισροής οργανικών κατιόντων (OCT) OCT1, OCT2, 
και OCT3. Μελέτες με mirabegron που χρησιμοποιούν ανθρώπινα ηπατικά μικροσώματα και ανασυνδυασμένα ανθρώπινα ένζυμα CYP έδειξαν ότι το mirabegron είναι ένας μέτριος και χρόνο-εξαρτώμενος αναστολέας του 
CYP2D6 και ένας ασθενής αναστολέας του CYP3A. Το mirabegron ανέστειλε τη μεταφορά φαρμάκων που γίνεται με τη μεσολάβηση του P-gp σε υψηλές συγκεντρώσεις. In vivo δεδομένα: Πολυμορφισμός του CYP2D6: Ο 
γενετικός πολυμορφισμός του CYP2D6 έχει ελάχιστη επίπτωση στη μέση έκθεση του πλάσματος σε mirabegron (βλ. παράγραφο 5.2). Αλληλεπίδραση του mirabegron με γνωστό αναστολέα του CYP2D6 δεν αναμένεται 
και δεν έχει μελετηθεί. Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης για το mirabegron όταν χορηγείται μαζί με αναστολείς του CYP2D6 ή σε ασθενείς που είναι άτομα με φτωχό μεταβολισμό του CYP2D6. Φαρμακευτικές 
aλληλεπιδράσεις: Η επίδραση των συγχορηγούμενων φαρμακευτικών προϊόντων στη φαρμακοκινητική του mirabegron και η επίδραση του mirabegron στη φαρμακοκινητική άλλων φαρμακευτικών προϊόντων 
μελετήθηκαν σε μελέτες άπαξ και πολλαπλών δόσεων. Οι περισσότερες φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις μελετήθηκαν χρησιμοποιώντας μία δόση των 100 mg mirabegron χορηγούμενα από στόματος ως δισκία 
ελεγχόμενης απορρόφησης (OCAS). Σε μελέτες αλληλεπίδρασης του mirabegron με μετοπρολόλη και με μετφορμίνη χρησιμοποιήθηκε mirabegron άμεσης αποδέσμευσης (IR) 160 mg. Κλινικά σημαντικές φαρμακευτικές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ του mirabegron και των φαρμακευτικών προϊόντων που αναστέλλουν, επάγουν ή αποτελούν υπόστρωμα για ένα από τα ισοένζυμα CYP ή τους μεταφορείς, δεν αναμένονται εκτός από την 
ανασταλτική δράση του mirabegron στο μεταβολισμό των υποστρωμάτων CYP2D6. Επίδραση των ενζυμικών αναστολέων: Η έκθεση στο mirabegron (AUC) αυξήθηκε κατά 1,8-φορές με την παρουσία του ισχυρού 
αναστολέα του CYP3A/P-gp κετοκοναζόλη σε υγιείς εθελοντές. Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης όταν το Betmiga συνδυάζεται με αναστολείς του CYP3A και / ή της P-gp. Ωστόσο, σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια 
νεφρική δυσλειτουργία (GFR 30 έως 89 ml/min/1,73 m2) ή ήπια ηπατική δυσλειτουργία (Child Pugh Κατηγορία A) που λαμβάνουν συγχρόνως ισχυρούς αναστολείς του CYP3A, όπως η ιτρακοναζόλη, κετοκοναζόλη, 
ριτοναβίρη και κλαριθρομυκίνη, η συνιστώμενη δόση του Betmiga είναι 25 mg άπαξ ημερησίως με ή χωρίς τροφή (βλ. παράγραφο 4.2). Το Betmiga δεν συνιστάται σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (GFR 15 
έως 29 ml/min/1,73 m2) ή σε ασθενείς με μέτρια ηπατική δυσλειτουργία (Child Pugh Κατηγορία Β), οι οποίοι ταυτόχρονα λαμβάνουν ισχυρούς αναστολείς του CYP3A (βλ. παραγράφους 4.2 και 4.4). Επίδραση των ενζυμικών 
επαγωγέων: Ουσίες που είναι επαγωγείς του CYP3A ή της P-gp μειώνουν τις συγκεντρώσεις στο πλάσμα του mirabegron. Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης του mirabegron όταν χορηγείται με θεραπευτικές δόσεις 
ριφαμπικίνης ή άλλων επαγωγέων του CYP3A ή της P-gp. Επίδραση του mirabegron σε υποστρώματα του CYP2D6: Σε υγιείς εθελοντές, η ανασταλτική ικανότητα του mirabegron προς το CYP2D6 είναι μέτρια και η 
δραστικότητα του CYP2D6 ανακάμπτει μέσα σε 15 ημέρες μετά τη διακοπή του mirabegron. Πολλαπλές άπαξ ημερησίως δόσεις mirabegron IR οδήγησαν σε αύξηση κατά 90% της Cmax και κατά 229% της AUC μιας εφάπαξ 
δόσης μετοπρολόλης. Πολλαπλές άπαξ ημερησίως δόσεις mirabegron οδήγησαν σε αύξηση κατά 79% της Cmax και κατά 241% της AUC μιας άπαξ δόσης δεσιπραμίνης. Συνιστάται προσοχή εάν το mirabegron συγχορηγείται 
με φαρμακευτικά προϊόντα με στενό θεραπευτικό δείκτη, τα οποία μεταβολίζονται σημαντικά από το CYP2D6, όπως η θειοριδαζίνη, Τύπου 1C αντιαρρυθμικά (π.χ. φλεκαϊνίδη, προπαφαινόνη) και τα τρικυκλικά 
αντικαταθλιπτικά (π.χ. ιμιπραμίνη, δεσιπραμίνη). Προσοχή επίσης συνιστάται αν το mirabegron συγχορηγείται με υποστρώματα του CYP2D6, που οι δόσεις τους καθορίζονται εξατομικευμένα. Επίδραση του mirabegron στους 
μεταφορείς: Το mirabegron είναι ένας ασθενής αναστολέας της P-gp. Το mirabegron αύξησε την Cmax και την AUC κατά 29% και 27% αντίστοιχα, του υποστρώματος της P-gp διγοξίνη σε υγιείς εθελοντές. Για τους ασθενείς 
που λαμβάνουν κατά την έναρξη της θεραπείας ένα συνδυασμό Betmiga και διγοξίνης, η χαμηλότερη δόση διγοξίνης πρέπει να συνταγογραφείται αρχικά. Οι συγκεντρώσεις της διγοξίνης στον ορό πρέπει να 
παρακολουθούνται και να χρησιμοποιούνται για την τιτλοδότηση της δόσης της διγοξίνης για να επιτευχθεί η επιθυμητή κλινική δράση. Το ενδεχόμενο για αναστολή της Ρ-gp από mirabegron πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
όταν το Betmiga συνδυάζεται με ευαίσθητα υποστρώματα της P-gp, όπως π.χ. δαβιγατράνη. Άλλες αλληλεπιδράσεις: Δεν έχουν παρατηρηθεί κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις όταν το mirabegron συγχορηγήθηκε με 
θεραπευτικές δόσεις σολιφενακίνης, ταμσουλοσίνης, βαρφαρίνης, μετφορμίνης ή με από του στόματος χορηγούμενο συνδυασμένο αντισυλληπτικό φαρμακευτικό προϊόν που περιέχει αιθινυλοιστραδιόλη και 
λεβονοργεστρέλη. Δεν συνιστάται προσαρμογή της δόσης. Αυξήσεις στην έκθεση του mirabegron λόγω φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων μπορεί να σχετίζονται με αυξήσεις των καρδιακών παλμών. 4.6 Γονιμότητα, 
κύηση και γαλουχία: Εγκυμοσύνη Υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία από τη χρήση του Betmiga σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα κατέδειξαν αναπαραγωγική τοξικότητα (βλ. παράγραφο 5.3). Το Betmiga δεν συνιστάται 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και σε γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία που δεν χρησιμοποιούν αντισύλληψη. Θηλασμός Το Mirabegron εκκρίνεται στο γάλα των τρωκτικών και ως εκ τούτου αναμένεται να είναι παρόν 
στο ανθρώπινο μητρικό γάλα (βλ. παράγραφο 5.3). Δεν έχουν γίνει μελέτες για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του mirabegron στην παραγωγή γάλακτος στον άνθρωπο, την παρουσία του στο ανθρώπινο μητρικό γάλα, 
ή τις επιδράσεις του στο παιδί που θηλάζει. Το Betmiga δεν πρέπει να χορηγείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού.
Γονιμότητα Δεν υπήρξαν σχετιζόμενες με τη θεραπεία επιδράσεις του mirabegron στη γονιμότητα των ζώων (βλ. παράγραφο 5.3).  Η επίδραση του mirabegron στη γονιμότητα του ανθρώπου δεν έχει τεκμηριωθεί. 4.7 
Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών: Το Betmiga δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του 
προφίλ ασφάλειας: Η ασφάλεια του Betmiga αξιολογήθηκε σε 8.433 ασθενείς με OAB, εκ των οποίων οι 5.648 έλαβαν τουλάχιστον μία δόση του mirabegron στη φάση 2/3 του κλινικού προγράμματος, και 622 ασθενείς 
έλαβαν Betmiga για τουλάχιστον 1 χρόνο (365 ημέρες). Σε τρεις, διάρκειας 12 εβδομάδων, φάσης 3, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες, το 88% των ασθενών ολοκλήρωσαν τη θεραπεία με Betmiga, 
και το 4% των ασθενών διέκοψαν τη θεραπεία λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ήπιας έως μέτριας σοβαρότητας. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε 
ασθενείς υπό θεραπεία με Betmiga 50 mg κατά τη διάρκεια των τριών, διάρκειας 12 εβδομάδων, φάσης 3, διπλά τυφλών, ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο μελετών είναι ταχυκαρδία και ουρολοιμώξεις. Η συχνότητα της 
ταχυκαρδίας ήταν 1,2% σε ασθενείς που λάμβαναν Betmiga 50 mg. Η ταχυκαρδία οδήγησε σε διακοπή στο 0,1% των ασθενών που λάμβαναν Betmiga 50 mg. Η συχνότητα των ουρολοιμώξεων ήταν 2,9% σε ασθενείς 
που λάμβαναν Betmiga 50 mg. Οι ουρολοιμώξεις δεν οδήγησαν σε διακοπή κανέναν από τους ασθενείς που έλαβαν Betmiga 50 mg. Στις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνεται κολπική μαρμαρυγή (0,2%). 
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της 1 έτους (μακροχρόνιας) ελεγχόμενης με δραστικό φάρμακο (μουσκαρινικός ανταγωνιστής) μελέτης ήταν παρόμοια σε τύπο και σοβαρότητα με 
εκείνες που παρατηρήθηκαν στις τρεις, διάρκειας 12-εβδομάδων, φάσης 3, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες. Συνοπτικός πίνακας ανεπιθύμητων ενεργειών: Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν με το mirabegron στις τρεις, διάρκειας12 εβδομάδων, φάσης 3, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες. Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών ορίζεται 
ως εξής: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.

MedDRA Κατηγορία/ οργανικό 
σύστημα Συχνές Όχι συχνές Σπάνιες Πολύ Σπάνιες Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμη-

θούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις Ουρολοίμωξη Λοίμωξη του κόλπου, Κυστίτιδα
Ψυχιατρικές διαταραχές Αϋπνία*
Οφθαλμικές διαταραχές Οίδημα βλεφάρου
Καρδιακές διαταραχές Ταχυκαρδία Αίσθημα παλμών, Κολπική μαρμαρυγή

Αγγειακές διαταραχές Υπερτασική 
κρίση*

Διαταραχές του γαστρεντερικού 
συστήματος

 Ναυτία*
Δυσκοιλιότητα*
Διάρροια*

Δυσπεψία Γαστρίτιδα Οίδημα χείλους

Διαταραχές του δέρματος και του 
υποδόριου ιστού

Κνίδωση, Εξάνθημα, Εξάνθημα 
κηλιδώδες, Εξάνθημα βλατιδώδες
Κνησμός

Λευκοκυτταροκλαστική 
αγγειίτιδα, Πορφύρα, 
Αγγειοοίδημα*

Διαταραχές του μυοσκελετικού συ-
στήματος και του συνδετικού ιστού Οίδημα άρθρωσης
Διαταραχές του αναπαραγωγικού 
συστήματος και του μαστού Αιδοιοκολπικός κνησμός

Παρακλινικές εξετάσεις
Aυξημένη αρτηριακή πίεση 
αυξημένη GGT, αυξημένη AST
αυξημένη ALT

Διαταραχές των νεφρών και των 
ουροφόρων οδών Επίσχεση ούρων*

Διαταραχές του νευρικού 
συστήματος

Κεφαλαλγία*
Ζάλη*

*παρατηρήθηκαν από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου 
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών : Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει 
τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω: Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα. Τηλ: + 30 21 32040380/337. Φαξ: + 30 21 06549585. Ιστότοπος: http://www.eof.gr. Κύπρος: 
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs. 4.9 Υπερδοσολογία: Το Mirabegron έχει χορηγηθεί σε υγιείς εθελοντές σε άπαξ δόσεις έως 
και 400 mg. Σε αυτή τη δόση, οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν περιελάμβαναν αίσθημα παλμών (1 από 6 άτομα) και αυξημένη συχνότητα καρδιακών παλμών πάνω από 100 κτύπους ανά λεπτό (bpm) 
(3 από 6 άτομα). Πολλαπλές δόσεις του mirabegron έως και 300 mg ημερησίως για 10 ημέρες εμφάνισαν αυξήσεις της συχνότητας των καρδιακών παλμών και της συστολικής αρτηριακής πίεσης, όταν χορηγήθηκαν 
σε υγιείς εθελοντές. Η αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας πρέπει να είναι συμπτωματική και υποστηρικτική. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας συνιστάται παρακολούθηση της συχνότητας παλμών, της αρτηριακής πίεσης 
και του ΗΚΓ. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6.1 Κατάλογος εκδόχων: Betmiga 25 mg:  Πυρήνας δισκίου: Πολυαιθυλενογλυκόλες, υδροξυπροπυλοκυτταρίνη, βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο,  μαγνήσιο 
στεατικό. Επικάλυψη δισκίου: Υπρομελλόζη, πολυαιθυλενογλυκόλη, σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E172), σιδήρου οξείδιο ερυθρό (E172). Betmiga 50 mg:  Πυρήνας δισκίου: Πολυαιθυλενογλυκόλες, υδροξυπροπυλοκυτταρίνη, 
βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο, μαγνήσιο στεατικό. Επικάλυψη δισκίου: Υπρομελλόζη, πολυαιθυλενογλυκόλη, σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E172). 6.2 Ασυμβατότητες: Δεν εφαρμόζεται.  6.3 Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια. 
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της φιάλης: 6 μήνες. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος: Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό. 6.5 Φύση και συστατικά του 
περιέκτη: Κυψέλες αλουμινίου/αλουμινίου σε κουτιά που περιέχουν 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 ή 200 δισκία.
Φιάλες από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) με πώμα ασφαλείας για παιδιά από πολυπροπυλένιο (PP) και πυριτίου οξειδίου πήγμα ως αφυγραντικό που περιέχουν 90 δισκία. Μπορεί να μην κυκλοφορούν 
όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης: Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. 
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Astellas Pharma Europe B.V., Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden, Ολλανδία. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:  EU/1/12/809/001 – 018. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 20 Δεκέμβριος 2012. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 31 Μαρτίου 2016. Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν 
φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu. 

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την
ΠΧΠ Betmiga που διατίθεται από τον ΚΑΚ.
Φαρμακευτικό πρόϊόν για τό όπόιό
απαιτειται ιατρική συνταγή

Λιανική τιμή Betmiga 25mg, Ελλάδας: €44,54
Λιανική τιμή Betmiga 50mg, Ελλάδας: €42,10

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και 
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Astellas Pharmaceuticals A.E.B.E.
Θουκυδίδου 1, 145 65 Αγ. Στέφανος Αττικής Τηλ.: 210 8189 900, Fax: 210 8189 960

Για τη συμπτωματικη θεραπεια
του συνδρομου τησ

ΥπερλειτοΥργικής κΥςτής




