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Editorial

Βασικές Αρχές Ουρογυναικολογίας
Τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης Παν-Ελλαδικής μελέτης ,
αντικείμενο της οποίας ήταν να διερευνήσει το πρόβλημα της
«ακράτειας των ούρων» σε γυναίκες ηλικίας 20-80 ετών, έδειξαν
ότι το 64% του γυναικείου πληθυσμού έχει ουρογυναικολογικό
πρόβλημα και ειδικότερα το 27% πάσχει από κάποια μορφή
ακράτειας ουρών με αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική,
οικονομική, εργασιακή και καθημερινή ζωή της γυναίκας.

Editor - in - Chief

Dr. Λουκάς Κλέντζερης
MD (Ath)
CCST (UK)
Dr. Med (Sheffield)
FRCOG (London)
 ιδάκτωρ Πανεπιστημίου
Δ
Sheffield Αγγλίας
Ακόλουθος Βρετανικού
Βασιλικού Κολλεγίου
Μαιευτήρων &
Γυναικολόγων
τ. Αν. Καθηγητής M & Γ
Πανεπιστημίου
Warwick - UK
τ. Διευθυντής
Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Cardiff - UK

Τ

ο πρόβλημα της ακράτειας των ούρων στις γυναίκες είναι
συχνό και μερικές φορές περίπλοκο. Τα περιεχόμενα αυτού
του τεύχους έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσουν, σε επίπεδο διαγνωστικό και θεραπευτικό, τον συνάδελφο
Μαιευτήρα-Γυναικολόγο να αντιμετωπίσει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γυναίκες που εμφανίζονται με ακράτεια ούρων.
Πότε χρειάζεται ουροδυναμική μελέτη; Τι σημαίνει συντηρητική
αντιμετώπιση της ακράτειας των ούρων; Ποιά είναι η ενδεδειγμένη
χειρουργική θεραπευτική επιλογή και πότε πρέπει να γίνεται; Τι
είναι και πώς διαγιγνώσκεται η κεκαλυμμένη ακράτεια ούρων;
Απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα και σε άλλα πολλά δίδοντα,
σε αυτό το τεύχος, από επιστήμονες ειδικούς στον τομέα της
ουρογυναικολογίας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συγγραφείς για την
εξαιρετική συμμέτοχη τους και είμαι σίγουρος ότι και αυτό το
τεύχος θα αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για τον ειδικευόμενο
και τον ειδικευμένο Μαιευτήρα-Γυναικολόγο.
Καλή Ανάγνωση!!

09 • 2016|Τόμος 2|Τεύχος 3
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Επιδημιολογία της ακράτειας
ούρων και Ελληνικά δεδομένα
Ηλίας Λιάπης
Άγγελος Λιάπης
1
Hereford County Hospital Wye Valley Trust
2
Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Ουρογυναικολόγος Πανεπιστημίου Αθηνών
1
2

Περίληψη
Η ακράτεια των ούρων είναι ένα συχνό πρόβλημα το οποίο επηρεάζει οποιαδήποτε ηλικία. Επιδημιολογικές μελέτες προσπαθούν να αναδείξουν το πρόβλημα αλλά προσκρούουν στην απροθυμία των γυναικών να παραδεχτούν και να δηλώσουν το πρόβλημα και έτσι η αληθής έκταση του προβλήματος δεν είναι
ακριβώς γνωστή. Κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες αποκάλυψαν έναν αριθμό μεταβλητών οι οποίες
σχετίζονται με ακράτεια ούρων περιλαμβάνοντας αρκετούς πιθανούς παράγοντες. Οι παράγοντες κινδύνου μπορεί να είναι προδιαθεσικοί ((φυλή, οικογενειακή προδιάθεση, ανατομικές ανωμαλίες, νευρολογικές διαταραχές) ή σχετιζόμενοι με μαιευτικά ή γυναικολογικά συμβάντα (εγκυμοσύνη, τοκετός, πολυτοκία). Επίσης υπάρχουν παράγοντες που προάγουν την ακράτεια ούρων (περιβαλλοντικοί) και οι οποίοι
μπορούν να συγκαλύψουν ορισμένες οριακές καταστάσεις ή να χειροτερέψουν υπάρχουσα ακράτεια. Η
ακράτεια ούρων στην Ελλάδα σύμφωνα με την μελέτη E.UR.I.G. του 2007 που περιελάμβανε 2000 γυναίκες σε ηλικιακό φάσμα 20-80 ετών από όλη τη χώρα έδειξε ότι το 64% του γυναικείου πληθυσμού έχει κάποιο ουρογυναικολογικό πρόβλημα και ειδικότερα το 27% εκδήλωσε κάποιο τύπο ακράτειας ούρων με
επιδράσεις στην κοινωνική, οικονομική, την επίδοση στην εργασία, την σεξουαλική ζωή και την ποιότητα ζωής της γυναίκας.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ακράτεια ούρων, επιδημιολογία, ελληνικά δεδομένα, παράγοντες κινδύνου

Η

ακράτεια των ούρων είναι ένα κοινό σύμπτωμα το οποίο επηρεάζει όλες τις ηλικίες. Ένα
ευρύ φάσμα υπάρχει, όσον αφορά τη σοβαρότητα και τη φύση των συμπτωμάτων. Επιδημιολογι-

Corresponding author

Άγγελος Λιάπης, e - mail: liapisaggelos@gmail.com
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κές μελέτες έχουν προσπαθήσει να προσδιορίσουν το
μέγεθος του προβλήματος της ακράτειας των ούρων
στο γενικό πληθυσμό και να απομονώσουν τους ειδικούς επικίνδυνους παράγοντες που ευθύνονται για την

Επιδημιολογία της ακράτειας ούρων και Ελληνικά δεδομένα

Εικόνα 1: Ο επιπολασμός της ΑΟ στο γυναικείο
πληθυσμό ανάλογα με την ηλικία, ιδία ΑΟ:Ακράτεια
Ούρων (Λιάπης Α. Ουρογυναικολογία και Διαταραχές
πυελικού εδάφους 2013)

εμφάνισή της. Ατυχώς, οι μελέτες είναι συχνά περιορισμένες λόγω απροθυμίας των γυναικών να παραδεχθούν και να δηλώσουν την ακράτεια και συνεπώς η
αληθής έκταση του καταπιεστικού αυτού προβλήματος δεν είναι ακριβώς γνωστή1.
Αν και η ακράτεια θεωρείται συχνά σαν μια φυσιολογική συνέπεια της ηλικίας και του τοκετού,
πολλοί άλλοι παράγοντες προδιαθέτουν στην εμφάνιση της.
Το φύλο, η φυλή, η εμμηνόπαυση, το κάπνισμα,
η δυσκοιλιότητα, η παχυσαρκία και οι γυναικολογικές επεμβάσεις έχουν μελετηθεί ως δυνητικοί παράγοντες κινδύνου. Ο συνδυασμός της χαλάρωσης
του πυελικού εδάφους και της ακράτειας ούρων
έχει επίσης καταγραφεί, σαν αποτέλεσμα της διαφορετικής σύνθεσης του συνδετικού ιστού μεταξύ
γυναικών με ή χωρίς απώλεια ούρων2.
Οι διάφορες μελέτες που έχουν διεξαχθεί για την
αξιολόγηση του επιπολασμού της ακράτειας ούρων, διέφεραν ως προς τους ορισμούς της ακράτειας των ούρων, τους τύπους ακράτειας ούρων, τον
πληθυσμό που μελετούσαν, καθώς και ως προς το
σχεδιασμό της μελέτης και τις μεθόδους αξιολόγησης και συλλογής των δεδομένων. Έτσι, τα ποσοστά
επιπολασμού που έχουν αναφερθεί ποικίλλουν ευρέως και, σύμφωνα με τις μελέτες, κυμαίνονται από
11% έως 72%3.
Ο επιπολασμός της ακράτειας των ούρων στο γυναικείο πληθυσμό παρουσιάζει αύξηση με την πά-

Εικόνα 2. Επιπολασμός των τριών συνηθέστερων τύπων
ΑΟ ανάλογα με την ηλικία, ιδία
ΑΟΠ: Α
 κράτεια Ούρων από Προσπάθεια ΕΑΟ:
Επιτακτική Ακράτεια Ούρων
ΜΑΟ: Μεικτή Ακράτεια Ούρων (Λιάπης Α.
Ουρογυναικολογία και Διαταραχές πυελικού εδάφους 2013)

ροδο της ηλικίας, με πρώιμη αιχμή στη μέση ηλικία
και σταθερή αύξηση μετά την ηλικία των 70 ετών4.
Ο συνηθέστερος τύπος ακράτειας ούρων σύμφωνα με τις διάφορες μελέτες είναι η ακράτεια ούρων
από προσπάθεια, κυμαινόμενη από 27% έως 55%,
με υψηλότερη επίπτωση στις γυναίκες ηλικίας 25
έως 50 ετών και παρουσιάζοντας σχετική ελάττωση με την πάροδο της ηλικίας, ενώ οι μεγαλύτερης
ηλικίας γυναίκες παρουσιάζουν πιο συχνά μεικτό
τύπο ακράτειας ούρων, κάτι που οφείλεται κυρίως
στην αύξηση των συμπτωμάτων της επιτακτικής ούρησης με την πάροδο της ηλικίας4.
Η ακράτεια ούρων φαίνεται να είναι χαμηλότερη
στη μαύρη φυλή, σε ισπανικής και ασιατικής καταγωγής γυναίκες, σε σύγκριση με τις γυναίκες λευκής
φυλής.
Η συχνότητα εμφάνισης της ακράτειας ούρων
στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες είναι 2.5-3.1,
και τούτο λόγω της διαφορετικής ανατομικής κατασκευής του πυελικού εδάφους5.
Κύριοι παράγοντες κινδύνου συνδυαζόμενοι με
ακράτεια ούρων
Επιδημιολογικές και κλινικές μελέτες αποκάλυψαν
έναν αριθμό επικίνδυνων παραγόντων οι οποίοι
σχετίζονται με ακράτεια ούρων.
Επικίνδυνοι παράγοντες όπως κάπνισμα, εμμηνόπαυση, περιορισμένη κινητικότητα, χρόνιος
βήχας, χρόνια δυσκοιλιότητα και χειρουργικές
09 • 2016|Τόμος 2|Τεύχος 3
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επεμβάσεις της ουρογεννητικής χώρας δεν έχουν
μελετηθεί όπως η ηλικία, ο τόκος, η παχυσαρκία,
συμπτώματα του ουροποιητικού και δυσλειτουργία
του κατώτερου ουροποιητικού. Αυτό συντελεί στην
πληροφορία της περιορισμένης κλινικής εφαρμογής και περιορίζει το επίπεδο του συμπεράσματος
όσον αφορά την αιτιολογία6.
Οι παράγοντες κινδύνου μπορούν να ταξινομηθούν ως ακολούθως:
προδιαθεσικοί
μαιευτικοί και γυναικολογικοί (εγκυμοσύνη, τοκετός, πολυτοκία)
παράγοντες που προάγουν την ακράτεια ούρων
(περιβαλλοντικοί) και οι οποίοι μπορούν να συγκαλύπτουν ορισμένες οριακές καταστάσεις ή να
χειροτερεύσουν υπάρχουσα ακράτεια.
Προδιαθεσικοί παράγοντες
1. Φυλή
2. Οικογενειακή προδιάθεση
3. Ανατομικές ανωμαλίες
4. Νευρολογικές ανωμαλίες
α. εγκέφαλος (αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια,
νόσος του Ρarkinson,εγκεφαλικά νεοπλάσματα,
αμνησία, πολλαπλή συστηματική ατροφία)
β. Βλάβες νωτιαίου μυελού (σκλήρυνση κατά
πλάκας, βλάβη μεσοσπονδυλίων δίσκων, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, Guillian-Barre σύνδρομο, εγκάρσια μυελίτιδα, έρπης ζωστήρας, πολιομυελίτιδα)
γ. Βλάβες περιφερικού νευρικού συστήματος
(βλάβη πυελικού πλέγματος, κοιλιοπερινεϊκή
επέμβαση, υστερεκτομία, διαβητική νευροπάθεια)7 .
Μαιευτικοί και γυναικολογικοί παράγοντες
1. Εγκυμοσύνη, τοκετός, τόκος
Η ακράτεια ούρων στις γυναίκες συχνά θεωρείται
αποδιδόμενη στις επιδράσεις της κύησης, του τοκετού και την πολυτοκία.
α. Εγκυμοσύνη
Η ακράτεια ούρων είναι κοινό σύμπτωμα μεταξύ
εγκύων γυναικών (συχνότητα κυμαινομένη μεταξύ 8% και 85%). Υπάρχει μαρτυρία ότι γυναίκες οι
οποίες έχουν ακράτεια κατά τη διάρκεια της κύησης μπορεί να είναι υποψήφιες να αναπτύξουν
16
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ακράτεια ούρων αργότερα στη ζωή τους. Παραμένει όμως ερωτηματικό εάν η ίδια η εγκυμοσύνη ή
ο τοκετός συντελούν στην εμφάνιση της ακράτειας
των ούρων8.
β. Τοκετός
Υπάρχει μεγάλη μαρτυρία (αποδεικτικά στοιχεία)
ότι ο κολπικός τοκετός μπορεί να προδιαθέσει τη
γυναίκα σε ακράτεια ούρων λόγω βλάβης των δομών του πυελικού εδάφους περισσότερο, παρά η
καισαρική τομή, και λόγω, επίσης, της διαταραχής
της απονεύρωσης του σφιγκτηριακού μηχανισμού
της ουρήθρας.
Περινεοτομία και τοκετός με αναρροφητική ή μεταλλική εμβρυουλκία, μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο, το βάρος του νεογνού μεγαλύτερο από 4kg
μπορεί να προδιαθέσει σε μέτρια απώλεια ούρων,
ενώ κυστεοκολπικό συρρίγιο είναι δυνατόν να εμφανισθεί λόγω μαιευτικού τραύματος9.
γ. Πολυτοκία
Πολλές μελέτες υποστηρίζουν τη σχέση μεταξύ
ακράτειας ούρων και πολυτοκίας. Η ακράτεια είναι
περισσότερο κοινή στις γυναίκες με τέσσερις ή περισσότερους τοκετούς. Η σχέση μεταξύ πολυτοκίας
και ακράτειας ούρων από προσπάθεια εμφανίζεται
να ελαττώνεται και ακόμη να εξαφανίζεται με την
ηλικία9.
2. Παρενέργειες των πυελικών επεμβάσεων και
ακτινοθεραπεία
Η χειρουργική του πυελικού εδάφους (υστερεκτομία, ριζική υστερεκτομία, χειρουργική του ορθού
και κολπικές επεμβάσεις) παραμένει σε αμφισβήτηση εάν αυξάνει τον κίνδυνο της εμφάνισης της
ακράτειας των ούρων.
Η ακτινοθεραπεία επίσης λόγω της βλάβης των
νεύρων και των μυών μπορεί να οδηγήσει σε ακράτεια ούρων, χωρίς να υπάρχει όμως ευθεία συσχέτιση10.
3. Χαλάρωση του πυελικού εδάφους και πρόσθια
κολπορραφία
Αρκετές ανωμαλίες του πυελικού εδάφους μπορεί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ακράτειας
ούρων. Χαλάρωση του κόλπου λόγω απώλειας ή
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αδυναμίας στήριξης του προσθίου (κυστεοκήλη)
ή οπισθίου (ορθοκήλη) κολπικού τοιχώματος έχει
σαν αποτέλεσμα την υπερκινητικότητα του αυχένα της κύστης με ακράτεια ούρων από προσπάθεια.
Χαλάρωση των οργάνων του πυελικού εδάφους
και ακράτεια ούρων είναι κοινές καταστάσεις. Το
60% των γυναικών με χαλάρωση εμφανίζουν ακράτεια ούρων και ως εκ τούτου δεν αποτελεί έκπληξη
να βρεθούν και τα δύο σε μερικές γυναίκες και να
είναι η αιτία για δυσκολίες στην αποβολή των ούρων.
Η χαλάρωση μπορεί μερικές φορές να καλύψει
την ακράτεια. Η ακράτεια μπορεί να αποκαλυφθεί
μετά την ανάταξη με πεσσό ή χειρουργική θεραπεία
της χαλάρωσης.
Το 30% των γυναικών είτε με μικρή είτε με μεγάλη κυστεοκήλη έχει υπερδαστήριο εξωστήρα μυ της
κύστης σε ουροδυναμική μελέτη και σε μεγαλύτερο
ποσοστό έχουν συμπτώματα επείγουσας ακράτειας
ούρων11.
Παράγοντες που ενισχύουν την εμφάνιση ακράτειας
1. Ηλικία
Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι η ακράτεια
των ούρων σχετίζεται με την ηλικία. Με τη γήρανση, αλλαγές στην κύστη (ελάττωση της χωρητικότητας) και των δομών του πυελικού εδάφους συμβαίνουν και μπορούν να οδηγήσουν σε ακράτεια
ούρων. Επιπλέον, αρκετές καταστάσεις συνδυάζονται με τη μεγάλη ηλικία, όπως άνοια, σακχαρώδης
διαβήτης, τα οποία είναι γνωστά πως παίζουν ένα
ρόλο στη χειροτέρευση της ακράτειας των ούρων9.

ρεάσει το μηχανισμό εγκράτειας με διάφορους
τρόπους. Τα κόπρανα στο ορθό μπορούν να δημιουργήσουν ένα φυσικό εμπόδιο, με αποτέλεσμα
κατακράτηση ούρων και ακράτεια από υπερπλήρωση. Επιπλέον, η ενσφήνωση των κοπράνων
διατείνει το πυελικό έδαφος, αναστέλλοντας τις
συσπάσεις του και προκαλώντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο ακράτεια ούρων από προσπάθεια. Επίσης,
η χρόνια δυσκοιλιότητα μπορεί να προκαλέσει με
τις παρατεταμένες προσπάθειες βλάβη του αιδοιικού νεύρου και να οδηγήσει τελικά σε νευροπάθεια και δυσλειτουργία προκαλώντας έτσι ακράτεια ούρων12.
4 . Νόσος των πνευμόνων και κάπνισμα
Οι νόσοι ή καταστάσεις που αυξάνουν με μη αναστρέψιμο τρόπο την κοιλιακή πίεση, όπως η χρόνια
βρογχίτιδα ή το εμφύσημα, μπορεί να αυξήσουν
τον κίνδυνο ανάπτυξης ακράτειας ούρων. Μπορεί
ο μηχανισμός που διέπει τη σχέση αυτή να μη είναι
ακόμη γνωστός, έχει δειχθεί ωστόσο, ότι ο βήχας
στους καπνιστές αυξάνει περισσότερο την πίεση της
ουροδόχου κύστης6.
5. Επαγγελματικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
Είναι προφανές ότι οι επαγγελματικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που προκαλούν αύξηση
της κοιλιακής πίεσης θα οδηγήσουν σε ακράτεια
ούρων. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει διευκρινισθεί βάσει μελετών κατά πόσο αυτό συμβαίνει πραγματικά
και οι ενδείξεις είναι περιορισμένες, οπότε όταν δεν
πραγματοποιείται άσκηση, ο κίνδυνος και η σοβαρότητα της ακράτειας ούρων είναι ασήμαντος έως
και μηδενικός6.

2. Παχυσαρκία
Η παχυσαρκία αποτελεί αποδεδειγμένα παράγοντα
κινδύνου για την ανάπτυξη ακράτειας ούρων και
ιδιαίτερα ακράτειας ούρων από προσπάθεια. Το πρόσθετο βάρος στους παχύσαρκους ασθενείς αυξάνει
την κοιλιακή και ενδοκυστική πίεση και επηρεάζει
αρνητικά τους πυελικούς ιστούς, προκαλώντας πίεση,
διάταση και εξασθένηση των μυών, των νεύρων και
του συνδετικού ιστού του πυελικού εδάφους12.

6. Ουρολοίμωξη
Η φλεγμονή της ουροποιητικής χώρας έχει από μακρόν θεωρηθεί να είναι παροδική αιτία ακράτειας
ούρων και ιδιαίτερα για ακράτεια από προσπάθεια
και επιτακτικού τύπου ακράτεια σε 25% περίπου των
ασθενών. Εν τούτοις, η επίδραση της ουρολοίμωξης
επί της ακράτειας των ούρων από προσπάθεια στη
μετέπειτα ζωή παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστη13.

3. Δυσκοιλιότητα
Η σοβαρού βαθμού δυσκοιλιότητα μπορεί να επη-

7. Εμμηνόπαυση
Οι ατροφικές αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν κατά
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τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης αυξάνουν την ευαισθησία σε ουρολοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος και μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα
πλήρωσης, δυσουρίας, ξηρότητα του κόλπου και δυσπαρευνία. Δεν διαθέτουμε σαφή αποδεικτικά στοιχεία ότι η εμμηνόπαυση αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη ακράτειας ούρων,
καθώς η επίδραση της είναι δύσκολο να διαχωρισθεί
από την επίδραση της ηλικίας. Κατά παρόμοιο τρόπο, ικανή χορήγηση οιστρογόνων για τη θεραπεία
της ακράτειας ούρων παραμένει αμφιλεγόμενη13.
8. Φαρμακευτικές αγωγές
Πολλά από τα χρησιμοποιούμενα φάρμακα προκαλούν ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες που είναι σε
θέση να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα το μηχανισμό
εγκράτειας, τα διουρητικά π.χ. μπορεί να προκαλέσουν νυκτουρία ή να επιφέρουν ακράτεια ούρων
όταν οι ασθενείς έχουν αστάθεια του εξωστήρα.
Επιδημιολογικά δεδομένα ακράτειας ούρων στην
Ελλάδα
Σύμφωνα με τη μελέτη E.U.R.I.G του 2007, που περιελάμβανε 2000 γυναίκες από το ηλικιακό φάσμα 20
- 80 ετών, και από όλη τη χώρα, προέκυψαν σημαντικά στοιχεία. Το 64% του υπό μελέτη πληθυσμού
παρουσίασε κάποιου είδους ουρογυναικολογικό
πρόβλημα. Ειδικότερα το 27% (531 γυναίκες) εκδήλωσε κάποιο τύπο ακράτειας, και συγκεκριμένα:
1. επείγουσα ακράτεια το 23% του υπό μελέτη
πληθυσμού και 88% μεταξύ γυναικών με ακράτεια
2. ακράτεια από προσπάθεια το 15% του υπό μελέτη

πληθυσμού και 56% μεταξύ γυναικών με ακράτεια
3. απώλεια ούρων χωρίς αιτία ή αίσθηση απώλειας
5% του υπό μελέτη πληθυσμού και 19% μεταξύ γυναικών με ακράτεια
4. απώλεια ούρων κατά τη διάρκεια του ύπνου 2%
του υπό μελέτη πληθυσμού και 8% μεταξύ γυναικών
με ακράτεια
Η επίπτωση της ακράτειας αυξάνεται στις γυναίκες μετά τα 60 έτη και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις με
αυξημένο δείκτη μάζας σώματος και πολυτοκία. Σε
επίπεδο θεραπείας, 2 στις 3 γυναίκες με ακράτεια δεν
υποβάλλονταν σε συγκεκριμένη αγωγή, και το ίδιο
ποσοστό γυναικών με ακράτεια δεν αποκαλύπτει
το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, καθώς η ακράτεια
ούρων παραμένει ακόμα ταμπού. Μία στις 3 γυναίκες χρησιμοποιούν πάνες. Μόνο το 2% υποβλήθηκε
σε χειρουργική αντιμετώπιση του προβλήματος της
ακράτειας ούρων. Η πλειοψηφία των γυναικών δεν
είχαν ενημερωθεί ποτέ για τους τρόπους αντιμετώπισης των συμπτωμάτων τους, ούτε για χειρουργικές
παρεμβάσεις, και γενικότερα δεν είχαν συμβουλευτεί το γιατρό τους για την ακράτεια. Σύμφωνα με
την έρευνά μας (EURIG Study), το ετήσιο κόστος της
ακράτειας ούρων στην Ελλάδα ανέρχεται στο ποσό
των 129 εκατ. €, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα
έξοδα της συντηρητικής αγωγής (χρήση πανών, φαρμάκων, επισκέψεις σε ιατρούς, οικιακοί βοηθοί κλπ.)
και της χειρουργικής αντιμετώπισης. Τα ουρογυναικολογικά προβλήματα αφορούν σημαντικό κομμάτι
του πληθυσμού των Ελληνίδων με σημαντικές επιδράσεις στην ποιότητα ζωής της γυναίκας και στην
απόδοση στην εργασία14. Θ

Take home messages
Η ακράτεια των ούρων είναι ένα κοινό σύμπτωμα το οποίο επηρεάζει όλες τις ηλικίες.
 αληθής έκταση του προβλήματος δεν είναι ακριβώς γνωστή στο γενικό πληθυσμό και γι’αυτό το πρόΗ
βλημα υποεκτιμάται.
Η ακράτεια ούρων είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας.
 ι συνηθέστεροι παράγοντες κινδύνου είναι: προδιαθεσικοί, μαιευτικοί- γυναικολογικοί και παράγοΟ
ντες που προάγουν την ακράτεια ούρων.
 γυναικεία ακράτεια ούρων στην Ελλάδα σύμφωνα με την μελέτη E.UR.I.G. ανέρχεται σε 27% του γυΗ
ναικείου πληθυσμού.
18
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Epidemiology of urinary incontinence and Greek data
Synopsis
Female urinary incontinence is a relatively common problem that can affect a woman’s life at any age. The
epidemiological studies probably reflect only part of the problem and this is due to the unwillingness of the
women to accept and declare the symptom of the incontinence.The true incidence of the problem therefore is
underestimated. Clinical and epidemiological studies have discovered a number of diverse variables involved
with urinary incontinence. The risk factors are classified as: 1. predisposing (the race, family predisposal
anatomical anomalies and neurological disorders), 2. related to obstetrical and gynecological events (pregnancy,
delivery, multiparity) and 3. factors that promote incontinence (environmental)or factors that can hide or
worsen incontinence under specific circumstances. According to EURIG study of 2007 that included 2000
patients, between 20-80 years old, from all over Greece, about 64% of patients had a urogynecological problem.
Also 27% of the women studied had some type of urinary incontinence which affected their sexual life and
their efficiency at work..
KEYWORDS: Urinary incontinence, epidemiology, risk factors, Greek data
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Mini Symposium

Μηχανισμός εγκράτειας ούρων
στις γυναίκες
Παναγιώτης Βάκας
Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας ΕΚΠΑ, Αρεταίειο Νοσοκομείο

Περίληψη
Η εγκράτεια των ούρων διασφαλίζεται όταν η ενδοκυστική πίεση δεν ξεπερνά την μέγιστη ουρηθρική πίεση σύγκλεισης. Με τη συμμετοχή των μυών, συνδέσμων και νευρικών δομών του πυελικού εδάφους διαμορφώνεται ένας δυναμικός υποστηρικτικός μηχανισμός που εξυπηρετεί την αποθήκευση και κένωση των
ούρων και κοπράνων και την φυσιολογική σεξουαλική λειτουργία.
Η επίτευξη εγκράτειας των ούρων στις γυναίκες είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο ενώ ο μηχανισμός
δεν είναι πλήρως γνωστός. Στον μηχανισμό της εγκράτειας των ούρων συμβάλλουν οι ακόλουθοι κύριοι παράγοντες: Α. Η συμμορφωσιμότητα της ουροδόχου κύστης, Β. Η επαρκής λειτουργία του σφιγκτήρα
της ουρήθρας, Γ. Η επαρκής υποστήριξη της ουρήθρας από το πυελικό έδαφος, Δ. Η υδατοστεγής σύγκλιση του βλεννογόνου της ουρήθρας.
Μελέτες πίεσης της ουρήθρας έχουν δείξει ότι περίπου το 1/3 της μέγιστης ουρηθρικής πίεσης σύγκλεισης
στης ηρεμία αποδίδεται στο γραμμωτό σφικτήρα της ουρήθρας, το 1/3 στο λείο μυ της ουρήθρας και το
υπόλοιπο 1/3 στο αγγειακό δίκτυο της ουρήθρας. Αυξανομένης της ηλικίας παρατηρούνται μορφολογικές και λειτουργικές αλλαγές στην ουρήθρα που μπορεί να προδιαθέτουν στην ανάπτυξη ακράτειας ούρων από προσπάθεια στην γυναίκα.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εγκράτεια ούρων μηχανισμός, ακράτεια ούρων μηχανισμός

Α

κράτεια ούρων από προσπάθεια είναι το
σύμπτωμα της ακούσιας απώλειας ούρων κατά την προσπάθεια, την άσκηση,
τον πταρμό ή το βήχα1. Η εγκράτεια των ούρων
διασφαλίζεται όταν η ενδοκυστική πίεση δεν ξεπερνά την μέγιστη ουρηθρική πίεση σύγκλεισης
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(Maximum urethral closure pressure-MUCP)2. Η
ακράτεια των ούρων από προσπάθεια ταξινομείται με βάση την ταξινόμηση κατά McGuire3 σε τύπου 1 και 2 που οφείλονται σε υπερκινητικότητα
της ουρήθρας και σε τύπου 3 που οφείλεται σε βλάβη του ενδογενούς σφικτηριακού μηχανισμού της

Μηχανισμός εγκράτειας ούρων στις γυναίκες

Εικόνα 1: Παράγοντες που επηρεάζουν την ενδοκυστική
πίεση. Μεταφορά ενδοκοιλιακής πίεσης στην ουρήθρα και
στην κύστη σε συνθήκες καλής στήριξης της ουρήθρας13

Εικόνα 2. Το βασικό σπλαχνικό αντανακλαστικό τόξο
που σχετίζεται με την σύσπαση του εξωστήρα13

ουρήθρας. Όμως, έχει υποστηριχθεί πρόσφατα ότι
υπάρχει ένα εύρος χαρακτηριστικών της ουρήθρας
σε γυναίκες με ακράτεια ούρων από προσπάθεια
και η ταξινόμηση σε κατηγορίες ίσως είναι αυθαίρετη και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για την εξαγωγή συμπερασμάτων2.
Με τη συμμετοχή των μυών, συνδέσμων και νευρικών δομών του πυελικού εδάφους διαμορφώνεται ένας δυναμικός υποστηρικτικός μηχανισμός
που εξυπηρετεί την αποθήκευση και κένωση των
ούρων και κοπράνων και την φυσιολογική σεξουαλική λειτουργία. Η ακράτεια ούρων από προσπάθεια και η χαλάρωση του πυελικού εδάφους
ξεκινούν ως διαταραχή της αρχιτεκτονικής του
πυελικού εδάφους σε κυτταρικό ή μακροσκοπικό
επίπεδο και η οποία καταλήγει σε ανεπαρκή μηχανική υποστήριξη των δομών του πυελικού εδάφους. Η φυσιολογική λειτουργία του κατώτερου
ουροποιητικού συστήματος εξαρτάται από την
ισορροπία μεταξύ των δυνάμεων που ενισχύουν
της αντίσταση της ουρήθρας και των δυνάμεων
που διευκολύνουν την αποβολή των ούρων4.
Η μηχανική υποστήριξη του κόλπου έχει προταθεί ότι βασίζεται σε τρείς μηχανισμούς: α. το κλείσιμο του κόλπου κατά την είσοδο του (σύσπαση
πυελικού εδάφους), β. την κάθετη ανάρτηση του
κόλπου από τους ιερο-μητρικούς συνδέσμους και
γ. και από ‘’τον μηχανισμό βαλβίδας μιας κατεύθυνσης’’ που δημιουργείται από την σχεδόν οριζόντια θέση του κόλπου στο πυελικό έδαφος.

Η λειτουργία της ουροδόχου κύστεως ως δεξαμενή
Η διατήρηση χαμηλής ενδοκυστικής πίεσης εξαρτάται από την υδροστατική πίεση που δρα στον
αυχένα της ουροδόχου κύστεως, την μεταφορά των
ενδοκοιλιακών πιέσεων στην ουρήθρα και την πίεση του τοιχώματος της ουροδόχου κύστεως. Εικόνα
1. Εάν η υποστήριξη της ουρήθρας είναι επαρκής
τότε η υδροστατική πίεση δεν είναι σημαντική. Εάν,
όμως η υποστήριξη της ουρήθρας είναι ανεπαρκής
τότε οι παράγοντες αυτοί είναι σημαντικοί και κυρίως σε συνθήκες αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης
(π.χ βήχας).
Η τάση του τοιχώματος της κύστεως είναι μερικώς
παθητικό φαινόμενο και εξαρτάται από την διατασιμότητα ή τις ελαστικές ιδιότητες του τοιχώματος
της κύστεως και μερικώς ενεργητικό φαινόμενο
και εξαρτάται από την σύσπαση του εξωστήρα μύ
της κύστεως και την νεύρωση του. Η νεύρωση της
κύστεως εξαρτάται από το ιερο-νωτιαίο αντανακλαστικό το οποίο βρίσκεται υπό έλεγχο ανώτερων
κέντρων. Το βασικό αντανακλαστικό τόξο θεωρείται ως αγκύλη που εκτείνεται από τους αισθητικούς
υποδοχείς εντός του τοιχώματος της ουροδόχου κύστεως στο πυελικό πλέγμα και μέσω προσαγωγών
σπλαχνικών ινών κινείται προς τον νωτιαίο μυελό
μέσω των πυελικών σπλαχνικών νεύρων. Εισέρχεται στο νωτιαίο μυελό στο επίπεδο του 2ου - 4ου ιερού
νευροτομίου (S2-S4) δημιουργώντας συνάψεις με
κυτταρικά σώματα στην μεσο-πλάγια γκρίζα περιοχή στο ίδιο νευροτόμιο του νωτιαίου μυελού και
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μέσω ινών των πυελικών σπλαχνικών νεύρων φθάνει στις λείες μυικές ίνες του εξωστήρα μύ της κύστεως. Εικόνα 2. Ανώτερα κέντρα ελέγχου του βασικού νωτιαίου αντανακλαστικού βρίσκονται στον
δικτυωτό σχηματισμό της γέφυρας του εγκεφάλου
και έχουν κατά κανόνα ανασταλτικό ρόλο στην
σύσπαση του εξωστήρα, διατηρώντας έτσι χαμηλές
ενδοκυστικές πιέσεις κατά την φάση πλήρωσης της
ουροδόχου κύστεως.
Μηχανισμοί σύγκλεισης της ουρήθρας
Σύμφωνα με τα παραπάνω ο μηχανισμός με τον
οποίο επιτυγχάνεται η εγκράτεια των ούρων δεν είναι πλήρως γνωστός.
Οι κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν στην
εγκράτεια των ούρων είναι οι ακόλουθοι:
Η συμμορφωσιμότητα της ουροδόχου κύστης.
Η επαρκής λειτουργία του σφιγκτήρα της ουρήθρας
Η επαρκής υποστήριξη της ουρήθρας από το πυελικό έδαφος και η ικανοποιητική μεταφορά της
ενδοκοιλιακής πίεσης στην ουρήθρα
Η υδατοστεγής σύγκλιση του βλεννογόνου της
ουρήθρας
1. Συμμορφωσιμότητα της κύστης
Η συμμορφωσιμότητα της κύστης αναφέρεται στην
ικανότητα της να αποθηκεύει αυξημένους όγκους
ούρων χωρίς αξιόλογη μεταβολή της ενδοκυστικής πίεσης. Περιγράφεται ως ο λόγος αλλαγής του
όγκου της κύστης (ΔΟ) προς την αύξηση της πίεσης
του εξωστήρα και εκφράζεται σε ml / cmH2Ο.
Κατά τη διάρκεια πλήρωσης της κύστης, η πίεση
παραμένει χαμηλή, έως ότου συμπληρωθεί η χωρητικότητα της. Η χαμηλή πίεση της κύστης κατά τη
διάρκεια πλήρωσής της είναι ουσιώδης, επιτρέποντας στους νεφρούς την παροχέτευση ούρων και
την εξασφάλιση εγκράτειας.
Η συμμορφωσιμότητα της κύστεως επιτυγχάνεται με την συμμετοχή διαφόρων παραγόντων
όπως:
A. Στην αναστολή των συστολών του εξωστήρα
από τις ανασταλτικές νευρικές οδούς του νωτιαίου
μυελού.
B. Στην ανατομική ακεραιότητα και στη δυνατότητα των λείων μυών του εξωστήρα να διατεί22
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νονται. Το τοίχωμα της κύστης συνίσταται από δεσμίδες λείων μυϊκών ινών που περιβάλλονται από
περιοχές κολλαγόνου και συνδετικού ιστού. Όταν η
κύστη είναι άδεια, οι μυϊκές δεσμίδες στο τοίχωμα
της κύστεως δεν παρουσιάζουν κάποιο ειδικό προσανατολισμό. Όταν η κύστη γεμίζει ο εξωστήρας
μυς χαλαρώνει και επαναπροσανατολίζεται συμβάλλοντας έτσι στις ελαστικές ιδιότητες της κύστης,
ενώ η απουσία ελαστικών ινών συνδετικού ιστού
καταργεί το χαρακτήρα αυτό της κύστης. Διαταραχές αυτών των παραγόντων, όπως υπερδραστηριότητα του εξωστήρα, υπερτροφία των μυών της κύστης και αλλαγές στην ποιότητα και πυκνότητα του
κολλαγόνου, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά
τη συμμορφωσιμότητα της κύστης.
2. Επαρκής σφιγκτηριακός μηχανισμός
Το σύνηθες επίπεδο εγκράτειας στις γυναίκες είναι
στο επίπεδο του αυχένα της κύστεως όπου παθητική ελαστική τάση είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που οδηγεί σε σύγκλειση του αυχένα της
κύστεως5,6. Στη μεσότητα της ουρήθρας κατά την
ηρεμία, η σύγκλειση της ουρήθρας επιτυγχάνεται κυρίως από τον ενδογενή γραμμωτό μυ του
ραβδοσφικτήρα Η σύσπαση του σφιγκτήρα της
ουρήθρας σε ηρεμία, κατά τη διάρκεια της φάσης
πλήρωσης της κύστης, αυξάνει χιλιοστά του δευτερολέπτου πριν αυξηθεί η ενδοκοιλιακή πίεση,
όπως π.χ κατά την διάρκεια του βήχα. Η σύσπαση
αυτή κλείνει ενεργητικά την έξοδο της κύστης ενάντια στην ενδοκοιλιακή πίεση.
Όμως οι εξωγενείς γραμμωτοί μύες του ηβοκοκκυγικού και συμπιεστή της ουρήθρας μπορεί να είναι σημαντικοί σε συνθήκες αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης. Αν και η παρουσία ανοιχτού αυχένα
της κύστεως στην ηρεμία δεν μπορεί να διακρίνει
μεταξύ γυναικών με ή χωρίς ακράτεια ούρων από
προσπάθεια, μπορεί γυναίκες που δεν έχουν ακράτεια ούρων αλλά έχουν ανεπαρκή αυχένα να είναι
σε κίνδυνο να αναπτύξουν ακράτεια ούρων αν
ο περιφερικός μηχανισμός εγκράτειας αποτύχει7.
Μελέτες πίεσης ουρήθρας (προφιλομετρίας) έχουν
δείξει ότι περίπου το 1/3 της μέγιστης ουρηθρικής
πίεσης σύγκλεισης στης ηρεμία ( MUCP) αποδίδεται στο γραμμωτό σφικτήρα της ουρήθρας, το 1/3
στο λείο μυ της ουρήθρας και το υπολοιπο 1/3 στο
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αγγειακό δίκτυο της ουρήθρας8 . Αυξανομένης της
ηλικίας παρατηρούνται μορφολογικές και λειτουργικές αλλαγές που μπορεί να προδιαθέτουν στην
ανάπτυξη ακράτειας ούρων από προσπάθεια9. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν μια αύξηση στην
ενδοκυστική πίεση και μείωση στην πίεση του αγγειακού δικτύου της ουρήθρας και στην MUCP. H
μείωση στην MUCP παρατηρείται νωρίς αλλά γίνεται σημαντική μετά την ηλικία των 36 ετών8.
3. Επαρκής στήριξη της ουρήθρας από το πυελικό
έδαφος
Ο μηχανισμός είναι ακούσιος και ανατομικός. Η
ουρήθρα ανατομικά βρίσκεται στη θέση της όπου
μπορεί να πιεσθεί ενάντια στη δίκην «αιώρας»
πάχυνση του συνδετικού ιστού του προσθίου κολπικού τοιχώματος (ηβοτραχηλική περιτονία) και
τις συνδετικές δομές οι οποίες τη συνδέουν με τον
ανελκτήρα του πρωκτού.
Η υποκείμενη υποστήριξη της ουρήθρας είναι σημαντικότερη από τη θέση της ουρήθρας στη διατήρηση της εγκράτειας10.
Σε ένα άτομο με σταθερό το υποκείμενο της ουρήθρας στρώμα στήριξης (ηβοτραχηλική περιτονία),
η ουρήθρα πιέζεται από την ενδοκοιλιακή πίεση
ενάντια στην πυελική περιτονία και διατηρείται η
εγκράτεια. Αυτό θα μπορούσε να παρομοιασθεί με
έναν ευπίεστο σωλήνα ποτίσματος ο οποίος πιέζε-

ται σε σταθερό υπόστρωμα, με αποτέλεσμα τη διακοπή ροής νερού. Εάν η πίεση εξασκείται σε μαλακό υπόστρωμα, όπως άμμος ή λάσπη, η ροή του
νερού δε θα σταματήσει. Οι σύνδεσμοι από μόνοι
τους δεν είναι μια επαρκής αναρτήριος δομή για
το μηχανισμό της εγκράτειας των ούρων, εάν δεν
υποστηρίζονται από τον ανελκτήρα μυ του πρωκτού11.
Εκούσια σύσπαση του ανελκτήρα προκαλεί ανύψωση του αυχένα της κύστης και εκούσια χαλάρωση προκαλεί κάθοδο του αυχένα της κύστης, κάτι το
οποίο δύναται να δειχθεί με το υπερηχογράφημα12.
4. Υδατοστεγής σύγκλειση του βλεννογόνου της
ουρήθρας
Η σύγκλιση του αυλού της ουρήθρας επιτυγχάνεται
από την πλαστικότητα του ουροθηλίου, την αγγείωση του υποβλεννογόνιου χιτώνα της ουρήθρας και
την ελαστικότητα του αυχένα της κύστης, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της εγκράτειας13.
Η ουρήθρα η οποία έχει χάσει την πλαστικότητα
της και της οποίας ο εφοδιασμός αίματος υποβλεννογονίως έχει υποστεί βλάβη από προηγούμενη
χειρουργική επέμβαση ακτινοβολία ή υποοιστρογοναιμία μπορεί να απαιτήσει σημαντικά περισσότερη δύναμη από τον ενεργητικό σφιγκτηριακό
μηχανισμό, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί μια ερμητική σύγκλειση της ουρήθρας. Θ

Take home messages
 κράτεια ούρων από προσπάθεια είναι το σύμπτωμα της ακούσιας απώλειας ούρων κατά την προσπάΑ
θεια, την άσκηση, τον πταρμό ή το βήχα.
 εγκράτεια των ούρων διασφαλίζεται όταν η ενδοκυστική πίεση δεν ξεπερνά την μέγιστη ουρηθρική
Η
πίεση σύγκλεισης (Maximum urethral closure pressure-MUCP).
 επίτευξη εγκράτειας των ούρων στις γυναίκες είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο και προϋποθέτει
Η
την συμμετοχή των μυών, συνδέσμων και νευρικών δομών του πυελικού εδάφους για την δημιουργία
ενός δυναμικού υποστηρικτικού μηχανισμού που εξυπηρετεί την αποθήκευση και κένωση των ούρων.
 διαγνωστική προσπέλαση και αντιμετώπιση της γνήσιας ακράτειας των ούρων από προσπάθεια στις
Η
γυναίκες προϋποθέτει πλήρη κατανόηση των μηχανισμών της εγκρατειας των ούρων.
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Mechanism of urinary continence in women
Synopsis
Continence of urine is maintained when the intravesical pressure is less than the maximum urethral closure
pressure (MUCP). The continuous and effective collaboration of the muscles, ligaments and neural structures
of the pelvic floor results in the development of a dynamic supportive mechanism that serves the storage and
evacuation of urine and feces and ensures normal sexual function. The achievement of urinary continence in
women is a multifactorial phenomenon, whereas the exact mechanism remains unknown. In the mechanism
of urinary continence contribute the following main factors: A. the adjustability of the bladder, B. the adequate
function of urethral sphincter, C. the adequate urethral support from the pelvic floor, D. the plasticity of urethral
mucosal that ensures a water-sealed closure of the urethr.
Studies of urethral pressure have shown that about 1/3 of MUCP at rest is due to striated urethral sphincter,
1/3 to the smooth muscle of the urethra and 1/3 to the vascular network of the urethra. With the advancement
of age in women,the urethra undergoes anatomical and functional changes that predispose to the development
of stress urinary incontinence in women.
KEYWORDS: Urinary incontinence mechanism, urinary continence mechanism
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Η αξία της ουροδυναμικής μελέτης
στην αντιμετώπιση της ακράτειας
των ούρων
Αθανάσιος Δούσκος1, Ελένη Πιτσούνη1, Θέμος Γρηγοριάδης1, Σταύρος Αθανασίου1
Τμήμα Ουρογυναικολογίας, Ά Πανεπιστημιακή Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Αθήνα

Περίληψη
Ακράτεια ούρων είναι το σύμπτωμα της ακούσιας απώλειας ούρων με ποικίλη αιτιολογία. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει υποψία δυσλειτουργίας του κατώτερου ουροποιητικού συτήματος τότε η ουροδυναμική μελέτη αποτελεί την πιο χρήσιμη διαγνωστική δοκιμή. Η αξία της ουροδυναμικής μελέτης για τον κλινικό γιατρό έγκειται στο ότι τον βοηθάει στην διαφορική διάγνωση του τύπου
ακράτειας αλλά και στην επιλογή της καταλληλότερης εξατομικευμένης θεραπευτικής προσέγγισης.
Περαιτέρω, όταν η θεραπεία εκλογής είναι η χειρουργική τότε η ουροδυναμική μελέτη μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή της αποτελεσματικότερης και με λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές χειρουργικής παρέμβασης. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η ορθή χρήση των πληροφοριών που παρέχει η
ουροδυναμική μελέτη, βοηθάει τον κλινικό γιατρό να ενημερώσει τους ασθενείς για τις θεραπευτικές επιλογές που υπάρχουν, τα ποσοστά επιτυχίας ή αποτυχίας αλλά και τις πιθανές επιπλοκές αυτών.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ακράτεια ούρων, ουροδυναμικός έλεγχος, ροομετρία, κυστεομανομέτρηση

Ακράτεια ούρων
Ακράτεια ούρων ορίζεται το σύμπτωμα της ακούσιας απώλειας ούρων1. Η συχνότητα εμφάνισης της
σε νέες γυναίκες είναι περίπου 25%, σε γυναίκες μέ-

σης ηλικίας μετεμμηνοπαυσιακες 44 - 57% ενώ σε
γυναίκες ανέρχεται στο επίπεδο του 75%2-4. Δυστυχώς, η ακράτεια ούρων δεν αποτελεί απλά ένα πολύ
συχνό σύμπτωμα αλλά είναι μια κατάσταση με
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εξαιρετικά αρνητική επίδραση στην ποιότητα ζωής,
καθημερινότητα, παραγωγικότητα και ψυχολογία
των γυναικών. Συνεπώς είναι αναγκαία η σωστή
διάγνωση και η στοχευμένη θεραπεία.
Λειτουργία του ουροποιητικού συστήματος
Η ούρηση περιλαμβάνει την φάση πλήρωσης και
ούρησης. Ο εξωστήρας μυς της ουροδόχου κύστεως,
ο έσω και έξω σφιγκτήρας της ουρήθρας, ο στηρικτικός μηχανισμός της ουρήθρας (που περιλαμβάνει
τον συνδετικό ιστό και τους μύες), η ακεραιότητα
του ουρηθρικού βλεννογόνου και η αγγείωση συμμετέχουν συνεργικά στην λειτουργία της ούρησης5.
Αιτιολογία ακράτειας ούρων
Οι κύριες αιτίες της ακράτειας ούρων παρατίθενται
στον πίνακα 1. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι
τα λειτουργικά αίτια ακράτειας παρουσιάζονται
όταν η ενδοκυστική πίεση ξεπερνάει την μέγιστη
ενδοουρηθρική πίεση.
Διάγνωση
Η σωστή διάγνωση της αιτίας ακράτειας είναι σημαντική για αποτελεσματική εξατομικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση. Η λήψη κλινικού ιστορικού,
η πλήρης κλινική εξέταση (γενική, νευρολογική και
γυναικολογική) σε συνδυασμό με το ημερολόγιο ούρησης, την ανάλυση ούρων (γενική και καλλιέργεια
ούρων) και την υπερηχογραφική εκτίμηση του ουροποιητικού συστήματος αποτελούν το πρώτο σημαντικό βήμα στη διαγνωστική προσέγγιση5-7. Για
αντικειμενική διάγνωση όμως ιδιαίτερα για τα σύνθετα περιστατικά απαιτείται η εκτίμηση με την ουροδυναμική μελέτη5-7.
Ουροδυναμική μελέτη
Αποτελεί το πιο χρήσιμο διαγνωστικό τεστ για τα
λειτουργικά προβλήματα του κατώτερου ουροποιητικού, επειδή εξετάζει αντικειμενικά την λειτουργία
του συστήματος. Ο απώτερος στόχος είναι η σωστή
διάγνωση της αιτίας δυσλειτουργίας του κατώτερου
ουροποιητικού συστήματος και κατ’επέκταση της
υποκείμενης παθοφυσιολογίας που εκφράζεται με
το σύμπτωμα της ακράτειας5-10. Διακρίνεται σε μη
επεμβατική και σε επεμβατική 5-10.
Η μη επεμβατική περιλαμβάνει:
26

09 • 2016|Τόμος 2|Τεύχος 3

1) Ροομετρία: είναι η καταγραφή του αποβαλλόμενου όγκου ούρων στη μονάδα του χρόνου.
Έχει ως αποτέλεσμα την διαμόρφωση μιας καμπύλης ούρησης μέσω της οποίας μπορεί να αξιολογηθεί η μέγιστη/μέση ροή ούρησης, η διάρκεια ούρησης και ο χρόνος επίτευξης της μέγιστης
ροής ούρησης.
Η επεμβατική περιλαμβάνει μια σειρά εξετάσεων που προσπαθούν να αναπαράγουν τη διαδικασία ούρησης (φάση πλήρωσης και κένωσης):
1) Κυστεομανομέτρηση: είναι η δημιουργία
γραφικής παράστασης ενδοκυστικής και ενδοκοιλιακής πιέσεως σε συσχέτιση με τον όγκο υγρών
κατά την φάση της πλήρωσης, και της ούρησης.
Η κυστεομανομετρία πλήρωσης προσδιορίζει
την αισθητικότητα, χωρητικότητα και διατασιμότητα της ουροδόχου κύστεως και εκτιμά πιθανή
ανεπάρκεια του σφιγκτηριακού μηχανισμού της
ουρήθρας. Ο βαθμός της ανεπάρκειας του σφιγκτηριακού μηχανισμού της ουρήθρας μπορεί να
εκτιμηθεί με τη μέτρηση της πίεσης σύγκλεισης
ουρήθρας και κατά την δοκιμασία “Valsava”. Η
κυστεομανομετρία ούρησης είναι χρήσιμη στη διαφορική διάγνωση δυσκολιών ούρησης (αποφρακτικού τύπου ή υποτονία του εξωστήρα).
2) Ουρηθρική προφιλομετρία: είναι η μέθοδος
προσδιορισμού της ενδοουρηθρικής πίεσης κατά
μήκος της ουρήθρας. Εκτιμά την μέγιστη πίεση
σύγκλεισης της ουρήθρας και την μέγιστη πίεση
ουρήθρας μετά την αφαίρεση της ενδοκυστικής πίεσης. Έμμεσα λοιπόν προσδιορίζει την ικανότητα
της ουρήθρας να αποτρέπει την απώλεια ούρων.
3) Video - κυστεοουρηθρογραφία: Σε πραγματικό χρόνο και συγχρόνως με την κυστεομανομέτρηση πραγματοποιείται ακτινοσκόπηση του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος. Πέραν της
ουροδυναμικής διάγνωσης, αποκαλύπτει πιθανή
παθολογία του τοιχώματος της ουροδόχου κύστεως, της κυστεοουρητηρικής βαλβίδος (reflux), της
κινητικότητας της βάσεως της κύστεως και κυρίως, το βαθμό της ανεπάρκειας του σφιγκτηριακού
μηχανισμού της ουρήθρας.
Οι φυσιολογικές τιμές ουροδυναμικής μελέτης
απεικονίζονται στον πίνακα 2.
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Πίνακας 1. Αίτια ακράτειας ούρων
Λειτουργικά προβλήματα
Ουροδυναμική ακράτεια ούρων από προσπάθεια
Υπερδραστηριότητα του εξωστήρα
Μεικτού τύπου
Δυσκολίες ούρησης
1.απόφραξη
2.υποτονία
Συγγενείς ανωμαλίες
έκτοπος ουρητήρας
επισπαδίας
Συρίγγια
Παροδική (πχ. ουρολοίμωξη, σοβαρή δυσκοιλιότητα)
Διάφορες αιτίες
δυσκινησία,
διαταραχές της αντίληψης
φάρμακα
μεταβολικά νοσήματα
εκκολπώματα ουρήθρας

Η αξία τη ουροδυναμικής μελέτης
Για να γίνει αντιληπτή η αξία της ουροδυναμικής
μελέτης κάποιος θα πρέπει να αναλογιστεί, ποιες
είναι οι υποψήφιες γυναίκες για ουροδυναμική μελέτη, ποια είναι η ερώτηση που χρήζει απάντησης
μέσω αυτής αλλά και πως το αποτέλεσμα της μπορεί
να βοηθήσει στην επιλογή της εξατομικευμένης καταλληλότερης θεραπευτικής αντιμετώπισης11.
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω όλες οι ασθενείς πρέπει να υποβάλλονται σε λήψη ιστορικού, κλινική
εξέταση, ημερολόγιο ούρησης, μέτρηση υπολειπόμενου όγκου ούρων μετά την ούρηση και ανάλυση
ούρων5-7. Η ουροδυναμική μελέτη δεν κρίνεται αναγκαία σε ασθενείς που δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενα χειρουργεία για ακράτεια, με συμπτώματα «καθαρής» ακράτειας ούρων εκ προσπαθείας,
χωρίς συμπτώματα υπερδραστήριας κύστης, χωρίς
συμπτώματα δυσκολιών ούρησης, με υπολειπόμενο
όγκο ούρων <100ml και φυσιολογική ανάλυση ούρων. Στην καθημερινή κλινική πράξη, οι ασθενείς
με ακράτεια που πληρούν όλα τα ανωτέρω κριτήρια αποτελούν ένα μικρό μόνο ποσοστό. Εάν ένα
από τα παραπάνω κριτήρια δεν πληρούνται ή εάν
ο πρωταρχικός κλινικός έλεγχος είναι ασαφής ή μη
εφιχτός τότε η ουροδυναμική μελέτη κρίνεται αναγκαία5. Επιπροσθέτως, ακόμα και εάν όλες οι πιο

Πίνακας 2. Φυσιολογικές τιμές
ουροδυναμικής μελέτης (ICS)
Ροομετρία
όγκος ούρησης > 150 ml
μέγιστη ροή ούρησης > 15 ml/sec
Κυστεομανομέτρηση
υπόλειμμα ούρησης < 50 ml
πρώτη αίσθηση ούρησης 150-250 ml
λειτουργική χωρητικότητα ουροδόχου κύστεως
400-600 ml
αύξηση πίεσης εξωστήρα κατά την πλήρωση
<15 cm H2O
απουσία απώλειας ούρων με το βήχα
απουσία σύσπασης σφιγκτήρα κατά την ούρηση
πίεση εξωστήρα κατά την ούρηση < 70cm H2O

(ICS=International Continence Society)

πάνω προϋποθέσεις πληρούνται η θετική προγνωστική αξία του συμπτώματος της καθαρής ακράτειας εκ προσπαθείας μόνο από την λήψη ιστορικού
είναι περίπου 74%12. Αυτό σημαίνει ότι 1 στις 4
γυναίκες που αναφέρει συμπτώματα ακράτειας εκ
προσπαθείας, εάν δεν υποβληθεί σε ουροδυναμική
μελέτη θα οδηγηθεί σε χειρουργική επέμβαση χωρίς
να το χρειάζεται. Περαιτέρω, σε κάθε περίπτωση τύπου ακράτειας ούρων, όπου τα συντηρητικά μέτρα
δεν είχαν αποτελεσματικότητα ή εάν έχει προηγηθεί χειρουργική επέμβαση με πιθανή νευρολογική
βλάβη, η ουροδυναμική μελέτη κρίνεται απαραίτητη πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εκ
νέου χειρουργικής παρέμβασης13.
Η ουροδυναμική μελέτη μέσω του καθορισμό της
υποκείμενης παθοφυσιολογίας και προσδιορισμού
της αιτίας ακράτειας συντελεί όχι μόνο στην αποφυγή χειρουργικής παρέμβασης σε γυναίκες που
δεν έχουν ακράτεια εκ προσπαθείας αλλά και στον
σχεδιασμό της ορθότερης χειρουργικής προσέγγισης11. Για παράδειγμα σε γυναίκες όπου η ουρηθροπροφιλομετρία (οριακό σημείο μέγιστη πίεσης
σύγκλεισης <20cm) ή/και η πίεση κατά την δοκιμασία “Valsava” (οριακό σημείο 60cm) αναδείξει ανεπάρκεια του σφιγκτηριακού μηχανισμού τότε το
χειρουργείο επιλογής είναι η τοποθέτηση οπισθοη09 • 2016|Τόμος 2|Τεύχος 3
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βικής ταινίας (RPT)11,14. Εάν όμως προεγχειρητικά
ανευρεθούν δυσκολίες ούρησης τότε η τοποθέτηση
διαθυροειδικής ταινίας (TOT) θεωρείται καταλληλότερη11, εφόσον η πιθανότητα μετεγχειρητικών
δυσκολιών ούρησης είναι χαμηλή15. Γυναίκες με
ουροδυναμική ακράτεια μεικτού τύπου (υπερδραστηριότητα του εξωστήρα και ουροδυναμική
ακράτεια προσπαθείας) θα πρέπει αρχικά να αντιμετωπίζονται με συντηρητική αγωγή για την αντιμετώπιση της υπερδραστηριότητας του εξωστήρα.
Η ουροδυναμική μελέτη βοηθά στην επιλογή αυτών στις οποίες ενδείκνυται η τοποθέτηση κολπικής
ταινίας ελεύθερη τάσης (TVT) καθώς η πιθανότητα
εξάλλειψης μετεγχειρητικώς της υπερδραστηριότητας του εξωστήρα ανέρχεται στο 49%16.
Περαιτέρω έχει αποδειχτεί ότι χαμηλότερες πιέσεις (σύγκλεισης ουρήθρας και κατά την δοκιμασία
“Valsava”) προεγχειρητικώς συσχετίζονται με αντικειμενική αποτυχία της τοποθέτησης ταινιών μεσότητας ουρήθρας σε παρακολούθηση ενός έτους17,
ενώ χαμηλή πίεση ροής ούρησης (< 18ml/s) αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό στοιχείο της κατακράτησης ούρων μετά την τοποθέτηση οπισθοηβικών
ταινιών με ευαισθησία 47% και ειδικότητα 85%18.
Γνωρίζοντας όμως τις πιθανότητες εμφάνισης δυσκολιών ούρησης μετεγχειρητικά, μπορούν να αναγνωριστούν οι ασθενείς που μπορεί να χρειαστούν
αυτοκαθετηριασμό ή ακόμα και μόνιμο υπερηβικό
καθετηριασμό, ώστε να γίνει κατάλληλη ενημέρωση τους προεγχειρητικώς για τα πιθανά μετεγχειρητικά προβλήματα11. Μην ξεχνάμε ότι η ακράτεια
ούρων εάν και έχει νοσηρότητα δεν έχει θνησιμότητα, συνεπώς κύριο μέλημα είναι η βελτίωση της
ποιότητας ζωής και ψυχολογίας των ασθενών αλλά
και η ικανοποίηση τους μετά το χειρουργείο. Η μακροπρόθεσμη όμως αποτυχία του χειρουργείου ή
οι δυσκολίες ούρησης μετεγχειρητικώς ή η επιμονή
ή εμφάνιση “de novo” συμπτωμάτων όπως είναι η
έπειξη προς ούρηση με ή χωρίς επιτακτικού τύπου
ακράτεια, ελαττώνουν την ικανοποίηση των ασθενών και επιδρούν αρνητικά στην ψυχολογία τους.
Η σωστή ενημέρωση όμως, ακόμα και για κάτι απλό
όπως ότι μετά το χειρουργείο μπορεί να χρειαστεί
η λήψη φαρμακευτικής θεραπείας, προσφέρει στην
ασθενή το δικαίωμα της επιλογής και επιδρά θετικά
στην ψυχολογία και αυτοπεποίθηση της.
28
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Δυστυχώς όμως παρά τα πολλά θετικά της ουροδυναμικής μελέτης υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι στην βιβλιογραφία αποτελεί “debate”
εάν τελικά πρέπει να γίνεται ή όχι. Σε βαθύτερη
ανάλυση των μελετών που καταλήγουν ότι η ουροδυναμική μελέτη δεν άλλαξε τα μετεγχειρητικά
αποτελέσματα και ότι η εκτίμηση σε επίπεδο ιατρείου είναι ισάξια της ουροδυναμικής μελέτης19-21, γίνεται αντιληπτό ότι αυτές οι μελέτες αναφέρονται
σε μη επιπλεγμένα απλά περιστατικά με “καθαρή”
ακράτεια ούρων εκ προσπαθείας χωρίς δυσκολίες
ούρησης τα οποία είχαν υποβληθεί σε ενδελεχή
έλεγχο σε επίπεδο ιατρείου όπως ακριβώς περιγράφτηκε ανωτέρω. Μελέτη όμως που περιλάμβανε
2053 περιστατικά κατέληξε ότι μόνο το 34% των
περιστατικών ακράτειας είναι απλά και ότι 1 στις 3
γυναίκες που μπορεί να θεωρηθεί εκ του ιστορικού
ότι έχει “καθαρή” ακράτεια ούρων εκ προσπαθείας τελικά είναι σύνθετο περιστατικό με συνύπαρξη
υπερδραστηριότητας του εξωστήρα22. Επιπροσθέτως, σε αυτήν την μελέτη ανευρέθη ότι μετά την
ουροδυναμική μελέτη σε 20% των ασθενών που αρχικά είχε αποφασιστεί να υποβληθούν σε χειρουργική θεραπεία, άλλαξε ο θεραπευτικός σχεδιασμός
και η χειρουργική επέμβαση είτε κρίθηκε λαθεμένη
επιλογή είτε τροποποιήθηκε22. Επίσης, η σοβαρή
ανεπάρκεια σφιγκτηριακού μηχανισμού μπορεί
να εμφανίζεται με συμπτώματα επιτακτικού τύπου
ακράτειας23 και εάν δεν γίνει ουροδυναμική μελέτη
η ασθενής μπορεί να καταλήξει να υποβάλλεται σε
ποικίλα θεραπευτικά σχήματα για μεγάλο χρονικό
διάστημα χωρίς να υπάρχει βελτίωση/ίαση. Εάν
και θεωρείται ότι η ουροδυναμική μελέτη έχει υψηλό κόστος και υπολογίζεται ότι 13-33 εκατομμύρια
δολάρια θα μπορούσαν να μην δαπανηθούν από
την μη πραγματοποίηση της24, δεν υπάρχει μελέτη σε επιπλεγμένα περιστατικά που να συνυπολογίζει την οικονομική δαπάνη από την πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης σε γυναίκες που
δεν το χρειάζονταν ή εμφάνισαν μετεγχειρητικές
επιπλοκές από λάθος επιλογή χειρουργικής αντιμετώπισης (πχ δια βίου αυτοκαθετηριασμούς) ή
που έλαβαν ποικίλες φαρμακευτικές θεραπείες για
μεγάλο χρονικό διάστημα πριν καταλήξουν τελικά
στο χειρουργείο ή την ψυχολογική επιβάρυνση και
ελάττωση της παραγωγικότητας.
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Συμπέρασμα
Όπως κάθε ιατρική πράξη έχει τις κατάλληλες ενδείξεις έτσι συμβαίνει και με την ουροδυναμική
μελέτη. Πρέπει πάντα ο κλινικός γιατρός να αναζητά την ερώτηση που θέλει να απαντήσει μέσω
αυτής και τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσει το
αποτέλεσμα της. Η αξία της ουροδυναμικής μελέτης για έναν κλινικό γιατρό έγκειται στο ότι μπορεί να τον βοηθήσει στον τρόπο διαχείρισης ή/

και αντιμετώπισης του κάθε περιστατικού, στην
επιλογή της καταλληλότερης εξατομικευμένης
θεραπείας και το πιο σημαντικό στην ενημέρωση
της ασθενούς για τα ποσοστά επιτυχίας ή αποτυχίας της κάθε θεραπείας, τα ρίσκα και τα οφέλη
μιας χειρουργικής παρέμβασης και τι επίκειται
κατά την μετεγχειρητική πορεία από πλευράς
μορφής συμπτωμάτων ή αναγκαιότητας εκ νέου
θεραπείας. Θ

Take home messages
Ακράτεια ούρων είναι η ακούσια απώλεια ούρων.
 ταν τα αίτια ακράτειας είναι λειτουργικά τότε η ουροδυναμική μελέτη είναι η πιο χρήσιμη διαγνωΌ
στική μέθοδος.
 ριν από κάθε ουροδυναμική μελέτη ο κλινικός γιατρός θα πρέπει να αναλογίζεται ποια είναι η ερώΠ
τηση που χρήζει απάντησης και πως θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα της.
 ουροδυναμική μελέτη βοηθάει στην διαφορική διάγνωση του τύπου ακράτειας, στην επιλογή της καΗ
ταλληλότερης εξατομικευμένης θεραπευτικής αντιμετώπισης και στην ενημέρωση των ασθενών.

The value of urodynamic studies in the management of urinary
incontinence
Synopsis
Urinary incontinence is defined as the involuntary loss of urine.This pathological condition has many etiologies.
Urodynamic studies (UDS) is the most useful diagnostic tool for diagnosing objectively lower urinary tract
dysfunction. The results of urodynamic studies assist the clinician to define the type of incontinence and select
the most appropriate individualised therapeutic management. Moreover, in cases where surgery is the first
therapeutic option, UDS provide guidance for the optimal surgical technique with the highest success rate and
lower postoperative complications. The interpretation of UDS results, helps the clinicians to provide extensive
counselling to patients with regards to alternative therapies, risks of failure of the various therapeutic strategies
and potentially post-therapeutic complications such as postoperative urgency, incontinence and voiding
dysfunction.
Keywords: Urinary incontinence, urodynamic studies, uroflowmetry, cystometry
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Περίληψη
Η υπερλειτουργική ή υπερδραστήρια κύστη χαρακτηρίζεται από την παρουσία συμπτωμάτων συχνουρίας, επιτακτικής ούρησης και νυχτουρίας με ή χωρίς ακράτεια ούρων κατά την έπειξη ούρησης. Περίπου το
1/6 των γυναικών σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη υπολογίζεται ότι υποφέρει από συμπτώματα υπερδραστήριας κύστης. Η διάγνωση τίθεται κυρίως από το ιστορικό, ενώ θα πρέπει να μην υπάρχει ουρολοίμωξη ή κάποια άλλη εμφανής παθολογία. Η κλινική εξέταση και το ημερολόγιο ούρησης συνιστούν τα βασικά μέσα διαγνωστικής προσπέλασης των γυναικών με επιτακτική συμπτωματολογία, ενώ χρήσιμες, αλλά
όχι πάντα απαραίτητες, εξετάσεις είναι το υπερηχογράφημα της ελάσσονος πυέλου, η ουροδυναμική μελέτη και η κυστεοσκόπηση. Η αρχική θεραπεία συνιστάται να είναι μη παρεμβατική και μπορεί να περιλαμβάνει οδηγίες για τη ρύθμιση της ημερήσιας πρόσληψης υγρών, την αποφυγή τροφών ή ποτών (όπως
η καφεϊνη) που διεγείρουν τον εξωστήρα μυ της κύστης, ενώ εφαρμόζονται με επιτυχία και συμπεριφορικές τεχνικές όπως η επανεκπαίδευση της κύστης. Οι ανωτέρω θεραπείες είναι πιο επιτυχημένες όταν συνδιάζονται ως πακέτο θεραπείας με φαρμακευτική αγωγή. Τις τελευταίες δεκαετίες ο κανόνας είναι η χρήση αντιχολινεργικών (αντιμουσκαρινικών) φαρμάκων, ενώ πρόσφατη προσθήκη είναι οι β3 αγωνιστές
όπως η μιραμπεργκόνη. Σε γυναίκες που δεν ανταποκρίνονται στη συνήθη θεραπεία υπάρχουν οι επεμβατικές επιλογές της νευροτροποποίησης των ιερών ριζών μέσω διέγερσης του κνημιαίου νεύρου (PTSN)
ή και άμεσης τοποθέτησης νωτιαίου διεγέρτη (SNM) , της ενδοεξωστηριακής έγχυσης αλλαντικής τοξίνης
και αυξητικής κυστεοπλαστικής της ουροδόχου κύστης με ικανοποιητικά κατά περίπτωση αποτελέσματα σε κατάλληλα επιλεγμένα περιστατικά.
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Ο

όρος Υπερλειτουργική ή Υπερδραστήρια Κύστη (Overactive Bladder, ΟΑΒ) προτάθηκε το
1997 για να περιγράψει την ομάδα συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό που χαρακτηρίζεται από «επιτακτική ούρηση, συνοδευόμενη συνήθως
από συχνουρία και αυξημένα επεισόδια νυχτερινής ούρησης, με ή χωρίς ακράτεια ούρων από έπειξη και πάντοτε μετά αποκλεισμό λοίμωξης του ουροποιητικού
ή άλλης εμφανούς παθολογίας»1. Ο ορισμός της ΟΑΒ
βασίζεται αποκλειστικά στη συμπτωματολογία με την
οποία προσέρχεται η ασθενής. Ο ορισμός της ΟΑΒ διαφοροποιείται από τον όρο της «Υπερδραστηριότητας του Εξωστήρα» (detrusor overactivity, DO) καθώς
η DO αποτελεί αποκλειστικά εύρημα της ουροδυναμικής μελέτης. Ο σκοπός της απλότητας και του ορισμού
της ΟΑΒ εξυπηρετεί την εύκολη και ταχεία αρχική διάγνωση και την έναρξη θεραπείας χωρίς να χρειάζεται να υποβάλλουμε την ασθενή σε πολύπλοκες και
ακριβές εξετάσεις. Ο τρέχων ορισμός της ΟΑΒ περιλαμβάνει καταστάσεις τόσο νευρογενούς (Neurogenic
Overactive Bladder) όσο και μη νευρογενούς αιτιολογίας (Idiopathic Overactive Bladder). Στην πραξη όμως,
έχει επικρατήσει ότι ο όρος ΟΑΒ αναφέρεται στην Ιδιοπαθή Υπερλειτουργική κύστη1,2.

Επιδημιολογία της ΟΑΒ
Η συχνότητα των συμπτωμάτων από το κατώτερο
ουροποιητικό σύστημα έχει μελετηθεί σε διάφορες χώρες3-5. Σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες,
εκτιμάται ότι το 16,6% του πληθυσμού άνω των 40
ετών στην Ευρώπη3, το 11,8% σε Βορεια Ευρώπη και
Καναδά (μελέτη EPIC)4 και το 16,9% των γυναικων
στις ΗΠΑ (μελέτη NOBLE)5 παρουσιάζει συμπτώματα ΟΑΒ. Στην Ελλάδα αντίστοιχες μελέτες περιγράφουν το ποσοστό των γυναικών με ΟΑΒ στο
14,04% (μόνον ακράτεια από έπειξη: 2,97%, ακράτεια μικτού τύπου: 11,07%)6. Οι περισσότεροι ερευνητές αναφέρουν ότι οι ασθενείς με ΟΑΒ συνήθως
αναζητούν ιατρική συμβουλή λόγω της συχνουρίας,
της έπειξης προς ούρηση και της ακράτειας ούρων
από έπειξη7. Οι συνέπειες της ΟΑΒ είναι σημαντικές
στο γενικό πληθυσμό και οι ασθενείς με ΟΑΒ κατεξοχήν αναφέρουν επιδείνωση στην ποιότητας ζωής
(ψυχολογική κατάσταση, κοινωνικές συναναστροφές και δραστηριότητες, ιδιωτική και σεξουαλική
ζωή) αλλά και μείωση της παραγωγικότητας στην

εργασία καθώς και δυσχέρεια στις κοινωνικές και
επαγγελματικές επαφές5,8. Οι σημαντικότερες αλλαγές συμπεριφοράς με τις οποίες προσαρμόζονται
οι ασθενείς με ΟΑΒ είναι (1) η μείωση πρόσληψης
υγρών, (2) η χαρτογράφηση αποχωρητηρίων (toilet
mapping) και (3) η μείωση εξόδων από το σπίτι9.
Οι υπερήλικες ασθενείς με ΟΑΒ παρουσιάζουν διπλάσια πιθανότητα πτώσεων και καταγμάτων σε
σύγκριση με τους συνήλικους τους χωρίς ΟΑΒ8. Η
ΟΑΒ επιβαρύνει οικονομικά το σύστημα υγείας,
καθώς υπολογίζεται ότι στις ΗΠΑ το κόστος αντιμετώπισης των συμπτωμάτων OAB ανέρχεται σε 24,9
δις δολλάρια ετησίως10.
Διάγνωση
Το ιστορικό επικεντρώνεται στην ανεύρεση των συμπτωμάτων, στο κατά πόσο ξεκίνησαν απότομα ή
όχι, στην ύπαρξη εκλυτικών παραγόντων, στις προηγούμενες επιτυχημένες ή αποτυχημένες θεραπείες, στην παρουσία περιόδων ύφεσης, στην ανάγκη
χρήσης μέσων προστασίας για την ακράτεια ούρων
και στην επίπτωση των συμπτωμάτων στην ποιότητα ζωής της ασθενούς.
Κατά την κλινική εξέταση ο ιατρός αποκλείει την
παρουσία πυελικών όγκων, την παρουσία πρόπτωσης γεννητικών οργάνων, τη διάταση της ουροδόχου κύστης ή του εντέρου, ενώ χρήσιμη είναι μία
αδρή νευρολογική εξέταση αξιολογώντας τα αντανακλαστικά του περινέου και τα περιομφαλικά
αντανακλαστικά1,2.
Το ημερολόγιο ούρησης που ζητείται από την
ασθενή να συμπληρώσει συνήθως για 3 ημέρες
είναι πολύ σημαντικό εργαλείο μελέτης των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό. Προσφέρει αντικειμενικές και ποσοτικές πληροφορίες
που αναλύονται εύκολα και παραμένει διαθέσιμο
για σύγκριση μετά από οποιαδήποτε θεραπευτική
παρέμβαση. Στο ημερολόγιο ούρησης αξιολογείται
πρωτίστως η συχνότητα των επεισοδίων ούρησης
ή ακράτειας και ο όγκος ούρησης σε κάθε επεισόδιο11,12.
Η χρήση εξειδικευμένων ερωτηματολογίων για
την αξιολόγηση των συμπτωμάτων της ΟΑΒ είναι
σημαντική κυρίως στη διεξαγωγή κλινικών μελετών. Τα κυριότερα σταθμισμένα ερωτηματολόγια
που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως στη μελέτη
09 • 2016|Τόμος 2|Τεύχος 3
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ασθενών με ΟΑΒ είναι το ICIQ - OB, το OAB - SF,
το ΟΑBV - 8 και στο ICIQ - OABqol. Δεν πρόκειται
για εργαλεία διάγνωσης και πριν χρησιμοποιηθούν
σε κάποια γλώσσα θα πρέπει να έχει προηγηθεί τυποποιημένη διαδικασία της αξιολόγησης τους στη
γλώσσα αυτή13.
Συμπληρωματικές διαγνωστικές δοκιμασίες
Η γενική εξέταση ούρων και η καλλιέργεια ούρων
συστήνεται να διενεργείται σε όλες τις ασθενείς με
συμπτώματα ΟΑΒ. Τυχόν αιματουρία χρήζει περαιτέρω διερεύνησης προς αποκλεισμό νεοπλασίας
του ουροποιητικού συστήματος ή άλλης παθολογίας14.
Η υπερηχογραφία δεν είναι απαραίτητη στα
πλαίσια της αρχικής διερεύνησης ασθενών με
ΟΑΒ, όμως η χρήση των υπερήχων καθιστά δυνατή τη διαφορική διάγνωση και τον αποκλεισμό
άλλων παθήσεων της ελάσσονος πυέλου. Οπωσδήποτε μια σημαντική πληροφορία που προσφέρει η
υπερηχογραφία είναι ο μη παρεμβατικός προσδιορισμός του υπόλοιπου ούρων μετά ούρηση (Post
- Void Residual, PVR). Φυσιολογικές τιμές είναι
PVR<100ml ή <1/3 του όγκου ούρησης. Αυξημένος
PVR υποδεικνύει υποκυστικό κώλυμα (π.χ. πρόπτωση γεννητικών οργάνων), υποτονία του εξωστήρα ή δυσσυνέργεια σφιγκτήρα - εξωστήρα2.
Η διενέργεια ουροδυναμικής μελέτης δε συστήνεται στην αρχική διαγνωστική προσέγγιση των
ασθενών με ΟΑΒ, παρά το γεγονός ότι η ουροδυναμική μελέτη αποτελεί το «χρυσό κανόνα» για την
αξιολόγηση των συμπτωμάτων από το κατώτερο
ουροποιητικό. Η παρεμβατική φύση της ουροδυναμικής μελέτης και η έστω και μικρή πιθανότητα
ουρολοίμωξης μετά από αυτήν, υπαγορεύει η χρήση της να είναι λελογισμένη και συνήθως γίνεται
απαραίτητη στις περιπτώσεις ασθενών με ΟΑΒ που
δεν ανταποκρίνονται στις αρχικές συντηρητικές θεραπείες15. Επίσης, η κυστεοσκόπηση είναι άλλη μια
διαγνωστική εξέταση που δεν διενεργείται εξαρχής
αλλά συστήνεται για τις ασθενείς με επίμονα συμπτώματα ή πιο περίπλοκο ιστορικό.
Η χρήση βιοδεικτών δυσλειτουργίας του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος επί του παρόντος
δεν συνιστάται, διότι δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα κάποιος βιοδείκτης για την καθημερινή κλινι34
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κή πράξη. Ο Νευρωνικός Αυξητικός Παράγοντας
(Neuronal Growth Factor, NGF) παράγεται από το
ουροθήλιο και τις λείες μυϊκές ίνες και ρυθμίζει τους
νευροδιαβιβαστές και ελαττώνει το όριο ευαισθησίας των αλγαισθητικών ινών. Η χρήση του NGF
στη μελέτη της ΟΑΒ περιορίζεται από το γεγονός
ότι τα επίπεδα του NGF αυξάνονται και σε άλλες
κλινικές καταστάσεις όπως στο σύνδρομο επώδυνης κύστης, σε ουρολοιμώξεις, σε ουρολιθίαση αλλά
και σε όγκους του ουροποιητικού. Ο NGF αυξάνεται στις γυναίκες με ΟΑΒ και μειώνεται μετά από
την επιτυχημένη θεραπεία της πάθησης. Φαίνεται
ότι ο NGF θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βιοδείκτης κατά την αρχική διάγνωση αλλά και στην
επιλογή ασθενών με ΟΑΒ και συνοδό ακράτεια από
έπειξη (16). Ανάλογη χρήση έχει προταθεί για την
Προσταγλανδίνη Ε2, αλλά και για κυτοκίνες όπως
η MCP - 1 και το scd40L17.
Μη φαρμακολογική - Μη χειρουργική αντιμετώπιση
ασθενών με ΟΑΒ
Είναι σημαντικό να γίνεται κατανοητό ότι η ΟΑΒ
δεν είναι μία πάθηση αλλά ένα σύνδρομο συμπτωμάτων και ότι πρόκειται για μία κατάσταση που
δεν είναι απειλητική για τη ζωή αλλά πολύ επιβαρυντική για την ποιότητα ζωής. Μία από τις επιλογές που υπάρχουν είναι να μην προταθεί καμία
απολύτως θεραπεία, εφόσον γίνουν όλες οι αρχικές
διερευνητικές εξετάσεις και δεν προκύπτουν άλλες
παθολογικές καταστάσεις. Συνήθως οι ασθενείς
επιθυμούν να ξεκινήσουν να αντιμετωπίζουν τα
συμπτώματα και όταν ή εικόνα είναι ήπια μπορεί
να συστήνονται μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις
που στοχεύουν στην αύξηση των μεσοδιαστημάτων μεταξύ των επεισοδίων ούρησης, στη μείωση
της επιτακτικής ούρησης, στη μείωση της νυχτουρίας και στον έλεγχο της ακούσιας απώλειας ούρων. Η μείωση των καφεϊνούχων σκευασμάτων
ενθαρρύνεται στις ασθενείς με ΟΑΒ, γιατί η καφεϊνη έχει διουρητικές και διεγερτικές για την κύστη
ιδιότητες18. H μείωση της πρόσληψης υγρών είναι
επιθυμητή στις περιπτώσεις γυναικών με ΟΑΒ που
προσλαμβάνουν αυξημένες ποσότητες υγρών ημερησίως. Η επανεκπαίδευση της κύστης αποτελεί
μία συμπεριφορική τεχνική που αποσκοπεί στην
προοδευτική αύξηση των μεσοδιαστημάτων μετα-
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Πίνακας 1. Φαρμακευτική αγωγή στην Υπερλειτουργική Κύστη
Ουσία (Αγγλικά)

Ουσία
(Ελληνικά)

Κατηγορία

Oxybutinine
hydrochloride

Οξυβουτινίνη

Oxybutinine
hydrochloride

Είδος

Χρόνος δράσης

Περιεκτικότητα

Αντιχολινεργικό

tb

Βραχείας δράσης

5mg

Οξυβουτινίνη

Αντιχολινεργικό

tb

Μακράς δράσης

5mg, 10mg

Oxybutinine
hydrochloride

Οξυβουτινίνη

Αντιχολινεργικό

Patch

Μακράς δράσης

3,75mg

Propiverine
hydrochloride

Προπιβερίνη

Αντιχολινεργικό

tb

Βραχείας δράσης

15mg

Tolterodine
tartrate

Τολτεροδίνη

Αντιχολινεργικό

tb

Βραχείας δράσης

2mg

Tolterodine
tartrate

Τολτεροδίνη

Αντιχολινεργικό

tb

Μακράς δράσης

4mg

Fesoterodine

Φεσοτεροδίνη

Αντιχολινεργικό

tb

Μακράς δράσης

4mg, 8mg

Darifenacin
hydrocholride

Δαριφενασίνη

Αντιχολινεργικό

tb

Μακράς δράσης

7,5mg, 15mg

Solifenacin
succinate

Σολιφενακίνη

Αντιχολινεργικό

tb

Μακράς δράσης

5mg, 10mg

Trospium
chloride

Τρόσπιο

Αντιχολινεργικό

tb

Βραχείας δράσης

20mg

Mirabegron

Μιραμεγκρόνη

β3 αγωνιστής

tb

Μακράς δράσης

25mg, 50mg

ξύ των επεισοδίων ούρησης. Κατά την επανεκπαίδευση της κύστης η ασθενής πηγαίνει προς ούρηση
σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα που
κάθε εβδομάδα αυξάνονται σταδιακά, ώστε στο τέλος να επιτευχθούν μεσοδιαστήματα μεταξύ ουρήσεων μεγαλύτερα των 90’ - 120΄. Μελέτες δείχνουν
μείωση των συμπτωμάτων της ΟΑΒ έως και 57%19.
Ιστορικά, η φυσικοθεραπεία του πυελικού εδάφους
έχει χρησιμοποιηθεί με καλά αποτελέσματα στην
αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων από προσπάθεια. Φαίνεται όμως πως η εκμάθηση της εκούσιας
σύσπασης και η ενδυνάμωση των μυών του πυελικού εδάφους ασκούν και μία ανασταλτική δράση
στη δραστηριότητα του εξωστήρα μυ της κύστης
και με αυτόν τον μηχανισμό ενισχύεται η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ΟΑΒ. Οι ασθενείς
με ΟΑΒ που ακολουθούν φυσικοθεραπεία του πυελικού εδάφους ωφελούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συγκριτικά με άλλες θεραπευτικές
προσεγγίσεις όπως η φαρμακοθεραπεία ή η επανεκπαίδευση της κύστης20.

Φαρμακευτική αντιμετώπιση
Στις γυναίκες όπου η αρχική συντηρητική αντιμετώπιση δεν αποδίδει συστήνεται εξειδικευμένη φαρμακευτική αγωγή. Συχνά η φαρμακευτική
αγωγή χρησιμοποιείται ήδη κατά την αρχική θεραπεία γιατί οι συντηρητικές θεραπείες είναι πιο
επιτυχημένες όταν συνδυάζονται ως πακέτο θεραπείας με φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχουν 5 υπο ομάδες μουσκαρινικών υποδοχέων στο ανθρώπινο
σώμα: Μ1, Μ2, Μ3, Μ4 και Μ5. Ο εξωστήρας μυς
της κύστης και το ουροθήλιο περιέχει κυρίως Μ2
και Μ3 υποδοχείς. Στο ουροποιητικό σύστημα, αν
και υπάρχει μεγαλύτερη αναλογία Μ2 υποδοχέων,
οι Μ3 υποδοχείς είναι υπεύθυνοι για τη σύσπαση
του τοιχώματος της ουροδόχου κύστης. Η παρουσία Μ2 και Μ3 υποδοχέων σε άλλα σημεία του
σώματος όπως οι σιελογόνοι αδένες και το έντερο
εξηγεί τις ανεπιθύμητες ενέργειες που παρουσιάζουν τα φάρμακα που αποκλείουν τους μουσκαρινικούς υποδοχείς. Τα αντιμουσκαρινικά φάρμακα
για δεκαετίες αποτελούν την πρώτη γραμμή θερα09 • 2016|Τόμος 2|Τεύχος 3
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πείας για τα συμπτώματα της ΟΑΒ. Τα φάρμακα
που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κύριο λόγο είναι:
η οξυβουτυνίνη, η τολτεροδίνη, η σολιφενασίνη, η
δαριφενασίνη, το τρόσπιο, η φεσοτεροδίνη και η
προπιβερίνη Πίνακας 1. Τα αντιμουσκαρινικά στο
σύνολο τους αποτελούν φάρμακα που ελέγχουν με
επιτυχία τα συμπτώματα της ΟΑΒ. Οι συστηματικές ανασκοπήσεις των μελετών που αξιολογούν την
αποτελεσματικότητα του κάθε αντιμουσκαρινικού
ξεχωριστά υποδεικνύουν πως δεν υπάρχει κάποιο
σκεύασμα που να υπερτερεί κλινικά έναντι των άλλων21. Σε μία ανασκόπηση Cochrane, η σολιφενασίνη υπερέχει έναντι της τολτεροδίνης αλλά και της
δαριφενασίνης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε
ασθενείς με ΟΑΒ22. Επίσης, οι μακράς δράσης μορφές όλων των αντιχολινεργικών οδηγούν σε σημαντικότερη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με ΟΑΒ23. Το πρόβλημα των φαρμάκων αυτών
είναι η χαμηλή συμμόρφωση των ασθενών στη χρόνια λήψη - αναφέρεται διακοπή έως και 80% στους
δώδεκα μήνες θεραπείας, όπως και οι ανεπιθύμετες
ενέργειες που συνήθως είναι η ξηροστομία, η ξηροφθαλμία και η δυσκοιλιότητα24.
Γνωρίζοντας πως οι αγωνιστές β - 3 αδρενεργικών
υποδοχέων προκαλούν χαλάρωση του εξωστήρα
μυός της κύστης και βελτιώνουν έτσι την πλήρωση
αλλά και την ευενδοτότητα της ουροδόχου κύστης,
τα τελευταία χρόνα εισήχθη στη θεραπευτική της
υπερδραστήριας κύστης η μιραμπεγκρόνη ο πρώτος β - 3 αγωνιστής με ένδειξη τον έλεγχο των συμπτωμάτων σε ασθενείς με ΟΑΒ. Στις περισσότερες
μελέτες περιγράφεται πως η μιραμπεγκρόνη έχει
αντίστοιχη αποτελεσματικότητα με αυτήν των αντιχολινεργικών, παρουσιάζει διαφορετικό προφίλ
ανεπιθύμητων ενεργειών κυρίως από το καρδιαγγειακό (ήπια αύξηση της καρδιακής συχνότητας και
αρτηριακής πίεσης), οπότε αποτελεί μία αξιόπιστη
εναλλακτική στις περιπτώσεις ασθενών με ΟΑΒ που
δεν παρουσιάζουν καλά αποτελέσματα υπό θεραπεία με αντιχολινεργικά ή ακόμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως φάρμακο πρώτης γραμμής για τη
θεραπεία ασθενών με ΟΑΒ25.
Θεραπεία ασθενών με ανθεκτική ΟΑΒ
Ως ανθεκτική στη θεραπεία ΟΑΒ ορίζεται η περίπτωση όπου υπάρχει αποτυχία ελέγχου των συ36
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μπτωμάτων μετά από 3 μήνες με συμπεριφορικές
τεχνικές και 4 - 8 εβδομάδες με τουλάχιστον ένα
φαρμακευτικό παράγοντα. Η αποτυχία του φαρμάκου μπορεί να οφείλεται στην αναποτελεσματικότητά του, στην μη ανοχή του από την ασθενή ή σε
αντένδειξη της χρήσης του.
Οι επιλογές που υπάρχουν για την αντιμετώπιση
των ασθενών με ανθεκτικά στη θεραπεία συμπτώματα ΟΑΒ είναι (1) η ηλεκτρική διέγερση του κνημιαίου νεύρου, (2) η έγχυση αλλαντοτοξίνης στον
εξωστήρα μυ της κύστης, και (3) η τοποθέτηση ιερονωτιαίου νευροδιεγέρτη (Sacral Nerve Modulation,
SNM) και η (4) αυξητική κυστεοπλαστική της ουροδόχου κύστης
Κατά την διαδερμική ηλεκτρική διέγερση του
κνημιαίου νεύρου (percutaneous tibial nerve
stimulation, PTNS), μιά τριχοειδής (34G) βελόνα
τοποθετείται κεφαλικά του έσω σφυρού και χρησιμοποείται ρεύμα χαμηλού δυμανικού (9V) με
εύρους 0 - 10 mA και παλμό εύρους 200msec (26).
H ηλεκτρική διέγερση αναστέλλει την δραστηριότητα του εξωστήρα μυός διαμέσου ενεργοποίησης
ιερού νωτιαίου αντανακλαστικού. Το ποσοστό των
ασθενών που θεραπεύονται με επιτυχία κυμαίνεται
από 37 - 100%, ενώ οι παρενέργειες είναι περιορισμένες27.
Για τη θεραπεία με αλλαντική τοξίνη, γίνεται κυστεοσκοπικά ένεση 100 - 150 U σε 10 - 20 διαφορετικά σημεία του τοιχώματος της ουροδόχου κύστης,
κατά κανόνα αποφεύγοντας το τρίγωνο της κύστης
αν και αυτό δεν φαίνεται να μην είναι απόλυτα
απαραίτητο. Συγκριτικές μελέτες με χρήση placebo
δείχνουν βελτίωση 57 - 68% στα συμπτώματα ΟΑΒ
μετά έγχυση ΒΟΤΟΧ σε σύγκριση με 27 - 30% το
placebo28. Παρενέργειες της θεραπείας είναι οι ουρολοιμώξεις, η αύξηση του υπόλοιπόμενου όγκου
ούρων μετά ούρηση και η επίσχεση ούρων με ανάγκηδιαλείποντων καθετηριασμών28.
Κατά τη θεραπεία με SNM, σε μία πρώτη φάση
τοποθετούνται προσωρινά διαδερμκά ηλεκτρόδια στις επιλεγμένες ιερές ρίζες, συνήθως Ι2 και Ι3
διαμέσου των νωτιαίων τρημάτων (Percutaneous
Nerve Evaluation, PNE). Οι ασθενείς που ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στην πρώτη φάση
είναι κατάλληλοι για την μόνιμη εμφύτευση των
ηλεκτροδίων αλλά και της γεννήτριας νευροτρο-
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ποποίησης που τοποθετείται υποδορίως. H αρχική
θεραπεία είναι λιγότερο ακριβή, πιο απλή, αλλά
με περιορισμένα αποτελέσματα (44 - 60%)29 σε σύγκριση με την εμφύτευση μόνιμου ηλεκτροδίου
που έχει καλύτερα αποτελέσματα (69 - 81%)30. Συνήθεις παρενέργειες είναι το άλγος στην περιοχή
εμφύτευσης της γεννήτριας (3 - 20%), άλγος στην
περιοχή του ηλεκτροδίου (4 - 19%), μετανάστευση

του ηλεκτροδίου (1 - 9%), λοίμωξη (4 - 19%) και
ανάγκη για επεμβατική διόρθωση της τοποθέτησης του συστήματος (6 - 39%).
Τέλος, σε σπάνιες περιπτώσεις που τα συμπτώματα της ΟΑΒ είναι πολύ έντονα και οι θεραπείες
που δοκιμάσθηκαν είναι ανεπιτυχείς, εφαρμόζεται
η αυξητική κυστεοπλαστική της ουροδόχου κύστης
(bladder augmentation). Θ

Take home messages
 υπερλειτουργική κύστη χαρακτηρίζεται από συχνουρία, επιτακτική ούρηση, νυχτουρία με ή χωρίς
Η
ακράτεια ούρων από έπειξη
Η διάγνωση τίθεται κυρίως από το ιστορικό
 υροδυναμικός έλεγχος και κυστεοσκόπηση δεν είναι συνήθως απαραίτητο να γίνονται στα πλαίσια
Ο
της αρχικής διερεύνησης
 ιαιτητικές οδηγίες και επανεκπαίδευση της κύστης αποτελούν την πρώτη γραμμή θεραπείας που
Δ
μπορεί να συνοδέυεται από φαρμακευτική ως πακέτο θεραπείας
Φαρμακευτικά χορηγούνται αντιχολενεργικά ή β3 αγωνιστές
 ε περιπτώσεις ανθεκτικές στη φαρμακευτική θεραπεία προτείνεται διέγερση του κνημιαίου νεύρου
Σ
(PTSN), ενδοεξωστηριακή έγχυση αλλαντικής τοξίνης, τοποθέτηση νωτιαίου διεγέρτη (SNM) ή και αυξητική κυστεοπλαστική της ουροδόχου κύστης στη νευρογενή κύστη

Overactive bladder. Diagnosis and treatment
Synopsis
Overactive bladder is a condition of the lower urinary tract with prevailing symptoms the urinary frequency,
urgency, nocturia, with or without urge incontinence. More than 15% of women suffer from OAB in North
America and Europe. The detailed medical history is the first step for the diagnosis of OAB. Urinary infection
or other pathology should be excluded. Clinical examination and bladder diary are the main diagnostic
tools; pelvic ultrasound, urodynamics and cystoscopy are not necessary but may be useful in certain cases.
Initial treatment is conservative with instructions to discontinue big amounts of daily fluid intake and avoid
caffeine beverages. Behavioural treatment includes bladder training. The gold standard of oral treatment is
anticholinergics, although β3 agonists have been used successfully recently. Refractory cases are treated with
peripheral electrical stimulation of the tibial nerve (PTNS), injection of botulinum toxin into the bladder wall
using a trigone - sparing technique, and sacral neuromodulation (SNM).
KEYWORDS: Overactive bladder, urinary urgency, BOTOX, SNM
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Συντηρητική αντιμετώπιση
ακράτειας ούρων
Αγγελική Γαλάτα
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«Animus» Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης, Λάρισα

Περίληψη
Οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες κατατάσσουν τη συντηρητική θεραπεία ως την πρώτη θεραπευτική επιλογή για
όλους τους τύπους της γυναικείας ακράτειας ούρων. Συνίσταται από οδηγίες για τροποποίηση των παραγόντων
κινδύνου εμφάνισής της, προγράμματα επανεκπαίδευσης των μυών του πυελικού εδάφους, συμβουλές για επανεκπαίδευση της κύστης με προγραμματισμένη ούρηση, καθώς και βοηθήματα εγκράτειας. Η επανεκπαίδευση των
μυών του πυελικού εδάφους επιτυγχάνεται με εξατομικευμένα προγράμματα ασκήσεων ενδυνάμωσης, βελτίωσης
της αντοχής και της ιδιοδεκτικότητας των συγκεκριμένων μυών, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν με μεθόδους
βιοανάδρασης, ηλεκτροθεραπεία, ενδοκολπικούς κώνους ή/και μαγνητικό ερεθισμό. Η εξασφάλιση της συνέπειας
των ασθενών στην καθημερινή διενέργεια των θεραπευτικών τους προγραμμάτων, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση της συντηρητικής αντιμετώπισης της γυναικείας ακράτειας.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ακράτεια ούρων, συντηρητική αντιμετώπιση, επανεκπαίδευση μυών πυελικού εδάφους, επανεκπαίδευση κύστης, βιοανάδραση, ηλεκτροθεραπεία

Ι. Εισαγωγή
Η συντηρητική θεραπεία της ακράτειας ούρων (ΑΟ),
σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για
την αντιμετώπισή της, αποτελεί το πρωταρχικό βήμα
θεραπευτικής παρέμβασης στη γυναικεία ακράτεια1.
Περιλαμβάνει τις «συμπεριφεριολογικές» θεραπευτικές μεθόδους (στις οποίες συγκαταλέγονται η τροποποίηση παραγόντων κινδύνου του μοντέλου ζωής, η
επανεκπαίδευση των μυών του πυελικού εδάφους και
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η επανεκπαίδευση της κύστης), καθώς και τα βοηθήματα εγκράτειας.
Ο σχεδιασμός του θεραπευτικού προγράμματος
εξατομικεύεται για την κάθε ασθενή και ακολουθεί το
βασικό διαγνωστικό έλεγχο που καθορίζει την αιτιολογία της ακράτειας. Ξεκινά με τη λήψη του ιστορικού και την αρχική κλινική εκτίμηση, τη συμπλήρωση
ημερολογίου κύστης (συνήθως για 3 ημέρες), τη συμπλήρωση από την ίδια την ασθενή ειδικών ερωτη-
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ματολογίων για την ακράτεια και τις οδηγίες για τη
δοκιμασία της πάνας (24ώρου ή 1ώρας). Απαραίτητη
είναι η κλινική εξέταση του πυελικού εδάφους, και κυρίως η αξιολόγηση της σύσπασης των μυών του πυελικού εδάφους (βάσει του 6 - βάθμιου Oxford grading
system) ανάλογα με την παρουσία ή απουσία της σύσπασης, την ισχύ της και τη δυνατότητα επανάληψής
της2. Όλα τα παραπάνω είναι σημαντικά όχι μόνο
στην έναρξη της θεραπείας, αλλά και τα μεσοδιαστήματα του θεραπευτικού προγράμματος, προκειμένου
να ελέγχεται η αποτελεσματικότητά του.
II. Τροποποίηση παραγόντων κινδύνου του μοντέλου
ζωής
Διάφοροι παράγοντες του μοντέλου ζωής μπορεί να
παίζουν κάποιο ρόλο είτε στην παθογένεια ή αργότερα, στην εκδήλωση της ΑΟ. Ενώ δεν υπάρχουν πολλές δημοσιευμένες μελέτες που να καταδεικνύουν τη
σχέση του τρόπου ζωής και της ΑΟ, πολύ συχνά συστήνονται κάποιες αλλαγές του.
Συγκεκριμένα, δίνονται οδηγίες στις ασθενείς για
απώλεια βάρους3, μέτρια άσκηση σε τακτική βάση
(3 - 4 φορές, εβδομαδιαίως)4, διακοπή του καπνίσματος3, σωστή διατροφή5, ρύθμιση προσλαμβανόμενων
υγρών (1,5 - 2lt) και αντιμετώπιση πιθανής χρόνιας
δυσκοιλιότητας6.
ΙII. Επανεκπαίδευση των μυών του πυελικού
εδάφους
Σαν πρόγραμμα επανεκπαίδευσης των μυών του πυελικού εδάφους (Pelvic Floor Muscle Training) ορίζεται «οποιοδήποτε πρόγραμμα επαναλαμβανόμενων
ασκήσεων των μυών του πυελικού εδάφους (PFM)
υπό την καθοδήγηση ενός επαγγελματία υγείας», που
πρώτος περιέγραψε ο Arnold Kegel to 1948)7 και το
οποίο μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες θεραπευτικές μεθόδους (βιοανάδραση, ηλεκτροθεραπεία, ενδοκολπικούς κώνους, μαγνητοθεραπεία). Για να είναι
αποτελεσματικό ένα πρόγραμμα, πρέπει να συνδυάζει τακτικές επισκέψεις στο ιατρείο (1 - 2 συνεδρίες/
εβδομαδιαίως) και καθημερινή εκτέλεση του προγράμματος από την ίδια την ασθενή στην οικία της.
Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να παρέχονται κίνητρα στην ασθενή (ακόμη και μέσω οπτικοακουστικού
υλικού), ώστε να διατηρείται αμείωτο το ενδιαφέρον
και η συνέπειά της8.

Πριν από την έναρξη ενός προγράμματος PFMT,
θα πρέπει η ασθενής να έχει ελεγχθεί για το αν πραγματοποιεί σωστά την σύσπαση των συγκεκριμένων
μυών. Σε μελέτες έχει αναφερθεί ότι σε ποσοστά 25
- 30% οι ασθενείς δεν μπορούσαν να απομονώσουν
τους PFM στο αρχικό παράγγελμα για σύσπασή τους,
ενεργοποιώντας ταυτόχρονα και άλλους μυς (π.χ.
προσαγωγούς, γλουτιαίους)9,10.
Το θεραπευτικό αποτέλεσμα των ασκήσεων των
PFM εξαρτάται από το είδος, την ένταση και τη συχνότητα των ασκήσεων, καθώς και τη διάρκεια του
θεραπευτικού προγράμματος. Επειδή στον ανελκτήρα μυ του πρωκτού συνυπάρχουν βραδείες (τύπου Ι)
και ταχείες (τύπου ΙΙ) μυϊκές ίνες, είναι απαραίτητος ο
συνδυασμός αργών και γρήγορων συσπάσεων, ώστε
να επιτυγχάνουμε τα μέγιστα θεραπευτικά αποτελέσματα.
Στην ακράτεια από προσπάθεια, το πρόγραμμα
στοχεύει στην ενδυνάμωση και την υπερτροφία των
μυών, την αύξηση του αριθμού των ενεργοποιημένων κινητικών μονάδων και τέλος, την αύξηση της
συχνότητας διέγερσής τους. Αυτό επιτυγχάνεται με
το συνδυασμό ασκήσεων ενδυνάμωσης (υπερμέγιστες
συσπάσεις), αντοχής (υπομέγιστες συσπάσεις μεγάλης
διάρκειας) και βελτίωσης της ιδιοδεκτικότητας του
πυελικού εδάφους (γρήγορες, επαναλαμβανόμενες,
βραχείας διάρκειας, υπερμέγιστες συσπάσεις). Όσον
αφορά στη συχνότητα και διάρκεια εφαρμογής τους,
τα βιβλιογραφικά δεδομένα ποικίλουν. Το σίγουρο
είναι πως για να επιτευχθεί η προαναφερθείσα νευρογενής αναπροσαρμογή και υπερτροφία των μυϊκών
ινών απαιτείται ένα εντατικό πρόγραμμα διάρκειας
τουλάχιστον 15 - 20 εβδομάδων (συνήθως 3 sets των
8 - 12 συσπάσεων/ ημερησίως), ενώ είναι απαραίτητη
η συμπλήρωση περίπου 8 εβδομάδων προκειμένου να
πιστοποιηθεί η οποιαδήποτε βελτίωση11.
Στα πλαίσια εξέλιξης του προγράμματος, η ασθενής
ασκείται εκτός της ύπτιας θέσης, στην καθιστή και την
όρθια στάση, ενώ εκπαιδεύεται να συσπά τους PFM
(κατά τις καλούμενες ¨λειτουργικές¨ ασκήσεις) πριν
από και κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων που ενέχουν τον κίνδυνο απώλειας ούρων12. Προκειμένου να
αυξηθεί ο βαθμός δυσκολίας και ταυτόχρονα η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος, στοχεύουμε στη
σταδιακή αύξηση της έντασης της εκούσιας σύσπασης,
τη βαθμιαία χρονική επιμήκυνσή της, τον αυξανόμε09 • 2016|Τόμος 2|Τεύχος 3
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νο αριθμό συσπάσεων και τη βράχυνση των περιόδων
χαλάρωσης μεταξύ των συσπάσεων, αποφεύγοντας
ταυτόχρονα όμως την κόπωση των PFM.
Στην επιτακτική ακράτεια, φαίνεται ότι η εφαρμογή
ενός προγράμματος ασκήσεων βελτίωσης της ιδιοδεκτικότητας των PFM σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα επανεκπαίδευσης της κύστης, επιφέρουν μείωση
της απώλειας ούρων, προκαλώντας αντανακλαστική
αναχαίτιση της υπερλειτουργίας του εξωστήρα μυ της
κύστης13.
Ένα πρόγραμμα ασκήσεων των PFM βρίσκει εφαρμογή και στον τομέα της πρόληψης της γυναικείας
ακράτειας μετά τον τοκετό. Η έναρξη των ασκήσεων
κατά τη διάρκεια της κύησης, φαίνεται ότι προστατεύει τη γυναίκα από την εμφάνιση AO14, 15.
Η προσθήκη μεθόδων βιοανάδρασης (BF) σε ένα
πρόγραμμα PFMT, μέσω επιφανειακών ηλεκτροδίων
καταγραφής ή μέσω ειδικών ενδοκολπικών ή ενδοπρωκτικών κεφαλών, που δίνουν πληροφορίες για τη
σύσπαση των μυών με τη μορφή ηχητικού ή οπτικού
ερεθίσματος, βοηθούν αφενός στην εντόπιση και απομόνωση των προς εκπαίδευση μυών και την κατανόηση εκ μέρους των γυναικών του βαθμού και της διάρκειας της σύσπασης16 και αφετέρου, την προσφορά
ενός ακόμη κινήτρου στην ασθενή να ακολουθήσει το
πρόγραμμά της17.
Σε ασθενείς που δεν μπορούν να απομονώσουν τους
μυς του πυελικού εδάφους ή πραγματοποιούν αδύναμη σύσπασή τους, ενδείκνυται η εφαρμογή ηλεκτροθεραπείας στα πλαίσια του προγράμματος PFMT,
προκειμένου να βελτιωθεί η ιδιοδεκτικότητα της περιοχής18. Παρέχεται μέσω ειδικών ενδοκολπικών ή
ενδοπρωκτικών κεφαλών, ενώ υπάρχει δυνατότητα
επιλογής ποικίλων παραμέτρων και πρωτοκόλλων,
ανάλογα με τη συμπτωματολογία της κάθε ασθενούς.
Συνήθως επιλέγονται χαμηλότερες συχνότητες για τη
χαλάρωση του εξωστήρα19 και υψηλότερες συχνότητες
για τη βελτίωση της αντανακλαστικής δραστηριότητας του πυελικού εδάφους και της ισχύος των PFM20.
Εναλλακτικός τρόπος εφαρμογής ηλεκτροθεραπείας
στην ΑΟ, επιτυγχάνεται μέσω διαδερμικού (με επιφανειακά ηλεκτρόδια) ή ενδοδερμικού (με βελονοειδή ή
εμφυτευμένα ηλεκτρόδια) θεραπευτικού ηλεκτρικού
ερεθισμού του οπισθίου κνημιαίου νεύρου ή των ιερών ριζών21.
Επιπλέον, σε ασθενείς με ΑΟ από προσπάθεια χω42
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ρίς ψηλαφητή εκούσια σύσπαση των PFM, μπορεί να
εφαρμοστεί θεραπεία με σταθμισμένου βάρους ενδοκολπικούς κώνους, προσφέροντάς τους ένα σημαντικό αισθητικό ερέθισμα για σύσπαση των συγκεκριμένων μυών προκειμένου να διατηρήσουν τον κώνο στη
θέση του22.
Τέλος, μια άλλη συντηρητική θεραπευτική μέθοδος, χωρίς ακόμη ευρεία εφαρμογή, είναι ο
μαγνητικός ερεθισμός των PFM και των ιερών ριζών23. Το μαγνητικό πεδίο παράγεται στο κάθισμα
μιας ειδκής καρέκλας όπου κάθεται η ασθενής, με
αποτέλεσμα το περίνεό της να βρίσκεται εντός του
μαγνητικού πεδίου, χωρίς να απαιτείται η είσοδος
κάποιας ενδοκολπικής ή ενδοπρωκτικής κεφαλής
και η αφαίρεση των ρούχων κατά τη διάρκεια της
θεραπείας24. Στα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης
μεθόδου, αναφέρεται αφενός, η αναγκαιότητα διενέργειας των θεραπευτικών συνεδριών στα πλαίσια
του ιατρείου, αφού οι συσκευές παραγωγής μαγνητοθεραπείας δεν είναι φορητές και αφετέρου, η παρούσα τεχνολογία είναι κατάλληλη για τη διέγερση
μιας περιοχής και όχι ενός εντοπισμένου, περιορισμένου στόχου, όπως είναι οι ιερές ρίζες ή τα αιδιοικά νεύρα24.
ΙV. Επανεκπαίδευση της κύστης
Ένα πρόγραμμα επανεκπαίδευσης της κύστης βρίσκει εφαρμογή κυρίως στην επιτακτική και τη μεικτού
τύπου ΑΟ, στοχεύοντας στη μείωση της συχνουρίας
και των επεισοδίων απώλειας ούρων, τη βελτίωση του
ελέγχου της επιτακτικότητας της ούρησης, την επιμήκυνση των διαστημάτων μεταξύ των ουρήσεων, την
αύξηση της χωρητικότητας της κύστης και τέλος, τον
επανέλεγχο της λειτουργίας της κύστης25.
Η ασθενής καλείται να ακολουθήσει ένα ημερολόγιο κύστης, με προκαθορισμένο αρχικά μεσοδιάστημα
μεταξύ των ουρήσεων κατά τη διάρκεια της ημέρας,
από 30min μέχρι τις 2 ώρες (με συνηθέστερο τη 1 ώρα).
Εβδομαδιαίως εφαρμόζεται αύξηση των μεσοδιαστημάτων από 15 - 60min, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό χρονικό διάστημα των 2 - 3 ωρών. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι να έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες
για τη σωστή λήψη των προσλαμβανομένων υγρών.
Η ασθενής ενημερώνεται για τις μεθόδους ελέγχου της
επιτακτικότητας της ούρησης μέσω τεχνικών χαλάρωσης και συσπώντας τους PFM26. Η τακτική συμπλή-
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ρωση ενός ημερολογίου ούρησης είναι πολύ βασική
για τον έλεγχο της συνέπειας της ασθενούς στο πρόγραμμά της, την εκτίμηση της προόδου της θεραπείας
της, καθώς και την ανάγκη επαναπροσαρμογής του
προγράμματος αν δεν παρατηρείται η αναμενόμενη
βελτίωση της συμπτωματολογίας.
V. Αποτελεσματικότητα συντηρητικής θεραπείας
Η επιτυχής έκβαση της συντηρητικής αντιμετώπισης
της ΑΟ (60 - 70%)27 εξασφαλίζεται από παραμέτρους,

όπως η εποπτεία του προγράμματος από έναν επαγγελματία υγείας28, η ποικιλία στα είδη των ασκήσεων και τους τρόπους εφαρμογής τους29 και κυρίως, η
συνέπεια των ασθενών στο καθημερινό πρόγραμμα
PFMT στο σπίτι8. Η συμμόρφωσή τους φαίνεται ότι
επηρεάζεται από κάποιους δημογραφικούς παράγοντες των γυναικών (μεγαλύτερη ηλικία και μορφωτικό επίπεδο), τη γενικότερη κατάσταση υγείας τους, τη
σοβαρότητα της ΑΟ και την ικανότητά τους για σωστή εκτέλεση των ασκήσεων30. Θ

Take home messages
 συντηρητική θεραπεία της ακράτειας των ούρων είναι χαμηλού κόστους, με μικρό κίνδυνο ανεπιθύΗ
μητων ενεργειών και δεν επηρεάζει αρνητικά άλλες μεταγενέστερες θεραπευτικές επιλογές.
 ε δεδομένο τον υψηλό επιπολασμό της ΑΟ και τους οικονομικούς περιορισμούς της υγείας σε παγκόΜ
σμιο επίπεδο, η συντηρητική αντιμετώπιση της ΑΟ συστήνεται σαν πρωταρχική θεραπευτική επιλογή
για όλα τα είδη ΑΟ (από προσπάθεια, επιτακτική και μεικτού τύπου).
 συντηρητικη αντιμετωπιση αποτελει απόλυτη ένδειξη για εκείνες τις γυναίκες που δεν θέλουν ή δεν
Η
επιτρέπεται για ιατρικούς λόγους να υποβληθούν σε άλλες θεραπείες, ή βρίσκονται σε προεγχειρητική
φάση, επιθυμούν να καθυστερήσουν τη χειρουργική επέμβαση, ή τέλος, τα συμπτώματά τους δεν είναι
αρκετά σοβαρά για να οδηγηθούν στο χειρουργείο.

Conservative treatment of urinary incontinence
Synopsis
According to the clinical guidelines for the management of incontinence the first treatment option for all
types of female urinary incontinence, is the conservative treatment, which includes lifestyle interventions,
programs of training of pelvic floor muscles, bladder retraining with scheduled micturition and anti-incontinece
devices. The training of the pelvic floor muscles is achieved by specialized programs of exercises for improving
strength, endurance and proprioception of these muscles. The programs can be combined with methods of
biofeedback, electrotherapy, vaginal cones and /or magnetic therapy. Ensuring the consistency of patients in
the daily practice of their therapeutic programs, is the most importatnt prerequisite for the successful outcome
of conservative treatment of female urinary incontinence.
KEYWORDS: Urinary incontinence, conservative treatment, retraining of pelvic floor muscles, bladder
retraining, biofeedback, electrotherapy
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Περίληψη
Η ακράτεια είναι ένα συχνό πρόβλημα, που αφορά ως και το 25% των γυναικών. Οι συνέπειες τόσο στην σωματική
όσο και την ψυχική υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ είναι γεγονός ότι οι γυναίκες συχνά δεν απευθύνονται
στον ιατρό με συνέπεια το πρόβλημα να διαλάθει αδιάγνωστο και χωρίς θεραπεία.
Η χειρουργική θεραπεία έχει θέση όταν αποτύχει η συντηρητική αντιμετώπιση. Σκοπός της επέμβασης είναι ο περιορισμός της υπερκινητικότητας της ουρήθρας και του αυχένα της κύστης και η στήριξη της ουρήθρας κατά την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης με αποτέλεσμα τη σύγκλειση του ουρηθρικού αυλού.
Οι επεμβάσεις για την ακράτεια από προσπάθεια αδρά διαχωρίζονται α) στις επεμβάσεις κολποανάρτησης: MarshallMarchetti-Krantz (MMK) και Burch, β) στις κολπικές επεμβάσεις - ταινίες, γ) στα ενδο και περιουρηθρικά ενέσιμα
υλικά και δ) τη χρήση τεχνητού σφιγκτήρα.
ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΆ: Ακράτεια ούρων, ουρηθροπηξία, κολποανάρτηση, ταινία

Έ

χουν περιγραφεί πάνω από 200 επεμβάσεις και
παραλλαγές. Οι κυριότερες αφορούν:

α) Kοιλιακές επεμβάσεις κολποανάρτησης
Ως επέμβαση αναφοράς θεωρείται η κολποανάρτηση
Burch διότι τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα υπερ-

Corresponding author

τερούν των αντίστοιχων της Marshall - Marchetti Krantz. Η Burch μπορεί να γίνει δια λαπαροτομίας,
λαπαροσκοπικά ή και ρομποτικά.
Κολποανάρτηση κατά Burch (οπισθοηβική ουρηθροπηξία/ κυστεοουρηθρική ανάρτηση). Εικόνα 1.
Αφορά την αμφοτερόπλευρη σταθεροποίηση του πε-

Οδυσσέας Παπανικολάου Tηλ.: 6932329292, E - mail: odipap@uhi.gr
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Εικόνα 1: MMK - BURCH κολποανάρτηση/
ουρηθροπηξία

ριουρηθρικού ιστού με μόνιμες ραφές μονόκλωνου
ράμματος (π,χ prolene 0) στο σύνδεσμο του Cooper
και αποτελεί τροποποίηση της κλασσικής μεθόδου
Marshall - Marchetti - Kranz (καθήλωση στο περιόστεο του ηβικού οστού). Στόχος είναι η ανάρτηση της
ουρήθρας ούτως ώστε η ανατομία να αποκατασταθεί
και η ουρηθροκυστική συμβολή και η εγγύς ουρήθρα
να βρεθούν στη λειτουργική τους θέση - ενδοκοιλιακά.
Η ηβοκυστική περιτονία (περιουρηθρικός ιστός), συρραπτόμενη στο λαγονοκτενικό σύνδεσμο του Cooper
λειτουργεί εν είδει ανάρτησης (sling) αποκαθιστά την
ουρηθροκυστική γωνία ώστε η ενδοκοιλιακή πίεση
να κατανέμεται ομοιόμορφα σε ουροδόχο κύστη και
εγγύς ουρήθρα κατά την παροξυσμική αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης (χειρισμός Valsalva - βήχας, φτέρνισμα, άρση βάρους), αντιμετωπίζοντας έτσι χειρουργικά την ακράτεια ούρων από προσπάθεια.
Στο 1ο έτος μετά την επέμβαση παρουσιάζεται
εγκράτεια σε ποσοστό 85 - 90%1. Στα πρώτα 5 έτη
83% επιτυχία ενώ μετά τα 5 έτη 79%. Επιτυγχάνονται
λοιπόν μακροχρόνια επιτυχή θεραπευτικά αποτελέσματα σε 3 από τις 4 γυναίκες που θα υποβληθούν σε
ανοικτή επέμβαση. Η λαπαροσκοπική τεχνική έχει
παρόμοια πολύ υψηλά ποσοστά δύο χρόνια μετά την
επέμβαση με πλεονεκτήματα τη βραχύτερη διάρκεια
νοσηλείας, βραχύτερο διάστημα παραμονής του ουροκαθετήρα, ηπιότερο μετεγχειρητικό πόνο ταχύτερη
επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.
β) Kολπικές επεμβάσεις
Η προσθία κολπορραφία με συρραφή - πτύχωση
της ηβοκυστικής περιτονίας με ραφές Kelly, Εικόνα 2, (και άλλες επώνυμες ραφές όπως Kennedy,
Pacey) δεν ενδείκνυται πλέον ως θεραπευτική αντιμετώπιση της ακράτειας παρά μόνο σε γυναίκες

Εικόνα 2: Κολπορραφία - ΡΑΦΕΣ KELLY

που δεν μπορούν να υποβληθούν σε άλλη χειρουργική μέθοδο2.
Τα ποσοστά θεραπείας - εγκράτειας ποικίλουν και
κυμαίνονται σε 31% to 73%3,4. Σε ελληνικά δεδομένα
τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών το ποσοστό επιτυχίας κυμάνθηκε στο 56 - 57% (3 - 5 χρόνια μετά την
επέμβαση) που είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση
με την κολποανάρτηση (επέμβαση αναφοράς)5.
Επίσης, το θεραπευτικό αποτέλεσμα φθίνει με το
χρόνο και η εγκράτεια από 80% στον 1ο χρόνο μειώνεται στο 60% στα 5 - 7 χρόνια4 ή σύμφωνα με άλλους
από 80% στους 3 μήνες στο 63% στον ένα χρόνο και
στο 37% στα 5 χρόνια7.
Ταινίες ακράτειας
Οι διακολπικές ταινίες τοποθετούνται ως αγκύλη
κάτω από την ουρήθρα και λειτουργούν ως ικρίωμα
στο οποίο θα εναποτεθεί συνδετικός ιστός. Είναι σημαντικό ότι παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά ίασης
σε σχέση με τη Burch8 και είναι διαδικασιες ελάχιστα
επεμβατικές που συμφώνα με αποτελέσματα μακρόχρονης μετεγχειρητικής παρακολούθησης φτάνουν
ποσοστά θεραπείας 91%9.
09 • 2016|Τόμος 2|Τεύχος 3
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Η 1η προσπάθεια υποστήριξης της ουρήθρας καταγράφηκε το 1907 με μόσχευμα από τον ισχνό προσαγωγό και κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί μοσχεύματα από: πυραμοειδείς μύες, μύες ορθού κοιλιακού,
περιτονία ορθών κοιλιακών, απονεύρωση έξω λοξού,
περιτονία του μηρού, περιτονία του βολβοσηρραγώδους μυός του περινέου και το κολπικό τοίχωμα της
γυναίκας.
Λόγω της δυσκολίας λήψης μοσχεύματος (2η τομή,
κήλες κοιλιακού τοιχώματος) και παρασκευής ταινίας με το κατάλληλο μήκος και αντοχή χρησιμοποιήθηκαν έτοιμα μη οργανικά μοσχεύματα από: Nylon,
silicone, πολυεστερικά (mersilene) και άλλα πολυμερή
όπως marlex, πολυτετραφλουροαιθυλένιο - Gortex.
Τα συνθετικά υλικά έχουν ως επιπλοκές διάβρωση,
λοίμωξη, νέκρωση πέριξ ιστών και επίσχεση ούρων
που απαιτεί επανεπέμβαση και αφαίρεση του υλικού.
Σήμερα το καλύτερα μελετημένο υλικό είναι το
συνθετικό πολυπροπυλένιο ενώ επανεμφανίζεται η
τάση χρήσης οργανικών υλικών - αυτόλογων αλλομοσχευμάτων από περικάρδιακό ιστό, ιστό σκληράς
μήνιγγας, περιτονίες πτωματικής προέλευσης ή ετερόλογα μοσχεύματα όπως από έντερο χοίρου. Το μέλλον πιθανώς να βρίσκεται στα εξατομικευμένα αυτόλογα μοσχεύματα με βάση τα βλαστοκύτταρα (tissue
engineering)10.
Κλασσικές ταινίες δίκην αγκύλης - full length
Το μόσχευμα (αυτόλογο/ ετερόλογο, οργανικό ή συνθετικό) πρέπει να έχει πλάτος 2 εκατοστά και μήκος
12 - 18 εκατοστά. Εικόνα 3.
Η ασθενής έχει λάβει κατάλληλη αντιβιοτική
προφύλαξη 60 λεπτά πριν την επέμβαση, τοποθετείται σε θέση λιθοτομής και εισάγεται διουρηθρικά
καθετήρας folley στην κύστη. Διενεργείται χαμηλή
εγκάρσια τομή 2 εκατοστά άνω της ηβικής σύμφυσης μήκους ~4 εκατοστά και αποκαλύπτεται μετά
από κατάλληλη παρασκευή η περιτονία του ορθού
κοιλιακού.
Με δεύτερη τομή στο πρόσθιο κολπικό τοίχωμα μήκους ~3 εκατοστών παρασκευάζεται το κολπικό τοίχωμα από τον παρακυστικό και περιουρηθρικό ιστό
έως και το χείλος του κάτω ηβικού κλάδου.
Η θέση της ουρηθροκυστικής συμβολής καθορίζεται με έλξη και ψηλάφηση του μπαλονιού του folley.
Προστατεύοντας την ουρήθρα με το δάκτυλο ο χει48
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ρουργός εισέρχεται στον χώρο του retzius χρησιμοποιώντας αμβλύ ψαλίδι (π.χ κυρτό Mayo) με κλίση
45ο επί τα εκτός της ουρήθρας και πίσω από το ηβικό
οστό.
Το μέσον του μοσχεύματος καθηλώνεται με βραδέως απορροφήσιμη ραφή ώστε να αποφευχθεί αναδίπλωση της ταινίας. Έπειτα με αμβλεία λαβίδα από το
κοιλιακό τοίχωμα και με την καθοδήγηση δακτύλου
από τον κόλπο, συλλαμβάνουμε το ένα άκρο του μοσχεύματος το οποίο φέρεται στην τομή της κοιλιάς.
Η λαβίδα πρέπει να περάσει επί τα έσω του ηβικού
φύματος ώστε να αποφευχθεί κάκωση του λαγονοηβικού νεύρου. Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία ετερόπλευρα, ακολουθεί ουρηθρο - κυστεοσκόπηση ώστε
να αποκλειστεί τραύμα στην ουρήθρα ή την κύστη
και τοποθετείται υπερηβικός ουροκαθετήρας.
Τα δύο άκρα του μοσχεύματος έπειτα συρράπτονται στην περιτονία του ορθού κοιλιακού με μη απορροφήσιμο ράμμα ώστε η ουρηθροκυστική γωνία να
βρίσκεται στις 0 μοίρες σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο11.
Η κλασσική ταινία - αγκύλη στηρίζει την ουρήθρα
και αυτό προκαλεί παθητική αύξηση της αντίστασης
της ουρήθρας, επιπλέον όμως η καθήλωση στο κοιλιακό τοίχωμα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ουρηθρικής αντίστασης κάθε φορά που έχουμε αύξηση
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Εικόνα 4: Μηχανισμός στήριξης ουρήθρας με εφαρμογή
ταινίας ακράτειας

της ενδοκοιλιακής πίεσης (βήχας, γέλιο, φτάρνισμα)
- ενεργητική αύξηση της πίεσης σύγκλεισης της ουρήθρας. Εικόνα 4.
Patch - sling και προσαρμοζόμενες ταινίες
Αποτελεί παραλλαγή της κλασσικής με μικρότερο
μόσχευμα 2 εκατοστά πλάτος και 5 εκατοστά μήκος
που συρράπτεται με μη απορροφήσιμες ραφές στην
περιτονία του ορθού κοιλιακού12. Επιπλέον υπάρχουν και οι προσαρμοζόμενες ταινίες ακράτειας. Συγκεκριμένα τοποθετείται πάνω από την περιτονία του
ορθού κοιλιακού, συσκευή με την οποία είναι δυνατή
η ρύθμιση της τάσης της ταινίας δι - και μετεγχειρητικά ώστε να ανταποκρίνεται η απόδοση του πλέγματος στην κλινική εγκράτεια της κάθε γυναίκας. Δεν
υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να υποστηρίζουν
ότι αυτή η μέθοδος υπερτερεί των κλασσικών ταινιών.
Οπισθοηβικές ταινίες ελεύθερης τάσης - TVT
(tension free vaginal tape) - “U” shape tape
Αποτελούν μια επιλογή που συνδυάζει αποτελεσματικότητα και ελάχιστη επεμβατικότητα και αρχικά
περιγράφησαν στη Σουηδία στα μέσα της δεκαετίας
9013. Τα τελευταία 20 χρόνια χρησιμοποιείται συνθετικό υλικό προλενίου.
Με την τεχνική αυτή δεν απαιτείται χαμηλή εγκάρσια τομή στο δέρμα και παρασκευή μέχρι αποκάλυψης της περιτονίας του ορθού κοιλιακού αλλά 2 μικρές τομές 1 εκατοστού, 2 εκατοστά αμφοτερόπλευρα
της μέσης γραμμής και ~1.5 εκατοστό από την ηβική
σύμφυση. Από την τομή του κόλπου μετά την απο-

κόλληση του κολπικού τοιχώματος από την ουροδόχο
κύστη χρησιμοποιείται άκαμπτος καθετήρας οδηγός
ώστε να μετακινηθεί ετερόπλευρα η ουρήθρα. Έπειτα
εισάγεται κυρτός εισαγωγέας - βελόνη που διαπερνά
την περιτονία της πυέλου και εισέρχεται στο χώρο
του retzius και στη συνέχεια με ειδικό κυρτό εισαγωγέα αγκαλιάζοντας το ηβικό οστό έρχονται τα σκέλη
της ταινίας στις τομές του 1 εκατοστού στην κοιλιακή
χώρα. Η ταινία δεν καθηλώνεται με ραφές. Ακολουθεί κυστεοσκόπηση και αν παρατηρηθεί διάτρηση της
κύστης η ταινία αφαιρείται και επανατοποθετείται.
Πριν την ολοκλήρωση της επέμβασης τελείται τεστ
βήχα με την κύστη γεμάτη με 250 - 300 ml φυσιολογικού ορού και προσαρμογή της ταινίας η οποία παραμένει υπο της ουρήθρας αυξάνοντας παθητικά την
αντίσταση κατά την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης
(προσπάθεια).
Διαθυροειδικές ταινίες ελεύθερης τάσης από το
δέρμα προς τον κόλπο - ΤΟΤ (tension free obturator
tape outside in) (Delorme 2001)
Με την κλασσική τεχνική TVT σποραδικές μελέτες κατέγραψαν περιστατικά διάτρησης της ουροδόχου κύστης σε ποσοστά 0.8 - 21% ενώ σε συστηματικές καταγραφές από κέντρα της Φινλανδίας και της Αυστρίας
καταγράφησαν ποσοστά 2.7 - 3.8%. Με αφορμή αυτές
τις παρατηρήσεις και για αποφυγή κακώσεων οργάνων της πυέλου εφαρμόστηκε αρχικά η τεχνική της
διαθυρεοειδικής ταινίας14. Ειδικός ελικοειδής εισαγωγέας εισάγει την ταινία μέσω μικρών τομών στο επίπεδο 2 εκατοστά άνω της ουρήθρας και 2 εκατοστά επί
τα εκτός της πτυχής των μεγάλων χειλέων του αιδοίου
και εξέρχεται σε τομή επί του κολπικού τοιχώματος 1
εκατοστό κάτω από το στόμιο της ουρήθρας.
Διαθυροειδικές ταινίες ελεύθερης τάσης από
τον κόλπο προς τα έξω - “δίκην αιώρας” - ΤVTO
(tension free obturator tape inside out) - “hammock”
configuration (De Leval 2003)
Η τεχνική αυτή είναι εξέλιξη της προηγούμενης και
έχει παρόμοια ποσοστά επιπλοκών. Η ταινία διέρχεται μέσω trocar μιας χρήσης από τον ευθυϊσχιακό βόθρο αλλά δεν διαπερνά το πυελικό διάφραγμα ώστε
να διέλθει στον οπισθοηβικό χώρο (retzius) και συνεπώς δεν υφίσταται ο κίνδυνος της τυφλής τρώσης των
οργάνων της πυέλου (ουροδόχος κύστη, έντερο αγ09 • 2016|Τόμος 2|Τεύχος 3
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γεία)15. Επίσης η γωνίωση της ταινίας (45ο) σε σχέση με
την ουρήθρα είναι μικρότερη σε σύγκριση με τη μέθοδο TVT και για αυτό το λόγο παρατηρούνται χαμηλότερα ποσοστά επίσχεσης και ανάγκης καθετηριασμού
με ταυτόχρονα πολύ υψηλά ποσοστά θεραπείας της
ακράτειας.
Οι μεταναλύσεις έχουν δείξει παρόμοια αποτελεσματικότητα μεταξύ οπισθοηβικών και διαθυροειδικών τεχνικών, όμως πιθανά να πλεονεκτεί η χρήση
TVT σε περιπτώσεις σοβαρής ακράτειας από προσπάθεια, όπου αιτία ακράτειας αποτελεί η ανεπάρκεια
του σφιγκτήρα και όχι η υπερκινητικότητα της ουρήθρας (ποσοστά θεραπείας 100% TVT έναντι 66 % TOT
<0.001 σε σοβαρού βαθμού ακράτεια16.
Μίνι ταινίες - mini slings
Αποτελεί μια ακόμα λιγότερο επεμβατική μέθοδο.
Η ταινία είναι βραχύτερη (8 εκατοστά σε μήκος και
1 εκατοστό σε πλάτος) καθηλώνεται στην θυροειδική μεμβράνη και δεν διαπερνά τους: έξω θυροειδείς
μύς, μακρό προσαγωγό, ισχνό προσαγωγό, βραχύ
προσαγωγό, ενώ απαιτείται μια και μοναδική τομή,
εκείνη του κόλπου. Αποτέλεσμα μικρότερος κίνδυνος αιμορραγίας, μετεγχειρητικού πόνου και τραυματισμού του θυροειδούς νεύρου. Έχουν να επιδείξουν συγκρίσιμα αξιόλογα αποτελέσματα με τους
προκατόχους τους στους 12 μήνες μετά την επέμβαση, αλλά δεν υπάρχουν δεδομένα μακροχρόνιας
απόδοσής και συγκριτικές μελέτες σε σχέση με τις
καθιερωμένες τεχνικές ώστε να υποστηριχτεί η χρήση τους. Συγκεκριμένα τα συστήματα TVT secur
και Miniarc - mini slings αποδείχθηκαν υποδεέστερα των ταινιών εφαρμογής στη μέση ουρήθρα και
αποσύρθηκαν από την αγορά17.
γ) Oυρηθρικά ενέσιμα - bulking agents
Πρόκειται για μια ακόμη πιο ελάχιστα επεμβατική
θεραπεία που μπορεί να εφαρμοστεί και σε επίπεδο
εξωτερικού ιατρείου. Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν
χρησιμοποιηθεί διάφορα υλικά (πολυμερή συνθετικά κολλαγόνου, αυτόλογα υλικά λιπώδους ιστού,
χονδροκυττάρων, μυοβλαστών) ως ενέσιμα χωρίς να
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θεωρείται κάποιο ως το υλικό εκλογής και η ένεση γίνεται στον υποβλεννογόνιο χώρο μεταξύ του μέσου
της ουρήθρας και του αυχένα της κύστης στις ώρες
6,2,10 του αυλού είτε δια κυστεοσκοπίου ενδοουρηθρικά είτε περιουρηθρικά με βελόνα που εισέρχεται
κατ εφαπτομένη δίπλα από το στόμιο της ουρήθρας.
Αρχικά η τεχνική χρησιμοποιήθηκε για θεραπεία της
ανεπάρκειας του σφιγκτήρα σε γυναίκες που δεν επιθυμούν ή δεν δύνανται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, φαίνεται όμως ότι έχει θέση και στις
περιπτώσεις υπερκινητικότητας της ουρήθρας18. Τα
διαθέσιμα αποτελέσματα δείχνουν αποτελεσματικότητα στους 3 μήνες 22% με χρήση αυτόλογου λίπους
έναντι 21% placebo - saline, στους 6 μήνες 38% σιλικόνη έναντι 60% κολλαγόνο χοίρου, σε άλλη μελέτη επίτευξη εγκράτειας σε ποσοστό 8% με σιλικόνη έναντι
81% με ταινία ακράτειας, στους 12 μήνες 18% με ενδοουρηθρική έγχυση υαλουρονικού και 6% με περιουρηθρική ενώ σε άλλη μελέτη 63.4% με χρήση ενέσιμου
υδροξυαπατίτη έναντι 57% με βόειο κολλαγονο.
Συμπερασματικά δεν υπάρχουν μακροχρόνια αξιόλογα αποτελέσματα και πιθανά η αποτελεσματικότητα των ενέσιμων υλικών φθίνει με το χρόνο. Οι
γυναίκες πρέπει να ενημερώνονται ότι απαιτούνται
επαναληπτικές συνεδρίες για τη συγκεκριμένη θεραπεία η οποία σε κάθε περίπτωση είναι υποδεέστερη
των χειρουργικών τεχνικών19.
δ) Tεχνητός σφιγκτήρας
Στον αυχένα της ουρήθρας τοποθετείται δίκην βρόγχου τεχνητός σφιγκτήρας ο οποίος συγκλείνει μηχανικά την ουρήθρα. Μέσω εμφυτευμένου ρεζερβουάρ
φυσιολογικού ορού ο ασθενής μπορεί να απελευθερώνει και να κλείνει την ουρήθρα μέσω υποδερματικού
κουμπιού. Τα δεδομένα που έχουμε είναι ανεπαρκή
αλλά τα ποσοστά ίασης κυμαίνονται μεταξύ 59 - 88%
με κύριες επιπλοκές μηχανική αποτυχία και ανάγκη
αντικατάστασης έως και σε 42% τα 10 πρώτα χρόνια
και αποβολή/ εκφύτευση του τεχνητού υλικού σε ποσοστό 5.9 - 15% κυρίως σε ασθενείς. Ενδείκνυται σε
επιπλεγμένες περιπτώσεις όπου έχουν αποτύχει όλα
τα θεραπευτικά χειρουργικά μέσα20. Θ

Ακράτεια ούρων από προσπάθεια. Χειρουργικές θεραπευτικές επιλογές

Take home messages
Η πρώτη γραμμή θεραπείας της ακράτειας είναι η συντηρητική αντιμετώπιση
Η πρώτη γραμμή χειρουργικής θεραπείας είναι η χρήση οπισθοηβικής ή διαθυροειδικής ταινίας
 οπισθοηβική τεχνική ενέχει αυξημένο ρίσκο τραυματισμού ενδοπυελικών οργάνων ενώ η διαθυροΗ
ειδική μέθοδος αυξημένη πιθανότητα δυσπαρεύνειας και μακροχρόνιου μετεγχειρητικού πόνου.
 ουρηθροπηξία κατά Burch ανοικτά ή λαπαροσκοπικά όπως και η χρήση αυτόλογων μοσχευμάτων
Η
αποτελούν αποτελεσματική θεραπευτική χειρουργική μέθοδο όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
οι τεχνητές ταινίες.
 ε τα αυτόλογα μοσχεύματα υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επίσχεσης και ανάγκη διαλείποντος
Μ
καθετηριασμού.
 υστεογραφία ενδείκνυται πάντα σε οπισθοηβική τεχνική και σε περίπτωση δυσκολίας στην εισαγωΚ
γή διαθυροειδικής ταινίας.
 μέθοδος των ενέσιμων παραγόντων δεν είναι η ενδεικνυόμενη αν η γυναίκα επιδιώκει πλήρη αποΗ
κατάσταση της ακράτειας

Genuine stress incontinence. Surgical therapeutic options
Synopsis
Stress incontinence can lead to a significant somatic and psychological handicap. The surgical treatment should
be applied after a thorough investigation of the causes of the incontinence and exhaustion of all the conservative
therapeutic means. The surgical methods are highly effective in carefully selected patients. Their aim is to
provide support to the urethra and to the neck of the bladder. There is a wide spectrum of procedures and it is
the responsibility of the specialist to choose the right procedure for the optimal care of each patient. Specifically,
after the recent advances in urogynaecology, the classic Burch colposuspension
still plays an important role. The minimally invasive sling procedures can be used as first surgical option in
patients with uncomplicated genuine stress incontinence. Finally, as the last resort, the method of artificial
sphincter can be applied in complicated cases of severe stress incontinence
KEYWORDS: Stress incontinence, urethropexy, colposuspension, Burch, tape, slings
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Περίληψη
Κεκαλυμμένη ακράτεια ούρων ορίζεται ως η ακούσια διαφυγή ούρων από προσπάθεια που εμφανίζεται μετά τη
χειρουργική αποκατάσταση της πρόπτωσης των πυελικών οργάνων, σε ασθενείς ελεύθερες συμπτωμάτων προ της
επέμβασης. Η εκτέλεση ή μη προφυλακτικής αντι-stress επέμβασης σε αυτούς τους ασθενείς χρειάζεται συστηματική μελέτη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η μελέτη του κόστους, των επιπλοκών, της ικανοποίησης των ασθενών και του
αριθμού των επεμβάσεων που αποφεύχθηκαν. Μέχρι να υπάρξουν επαρκή και αδιάσειστα στοιχεία σχετικά με τη
δυνατότητα πρόβλεψης προ-εγχειρητικά της μετεγχειρητικής ακράτειας δεν μπορούμε να απαντήσουμε αβίαστα
στο ερώτημα αν πρέπει να εκτελείται ταυτόχρονα προφυλακτική ή σε δεύτερο χρόνο αντι-stress επέμβαση. Πάντως
τα μέχρι σήμερα δεδομένα συγκλίνουν στη διενέργεια της ταυτόχρονης προφυλακτικής επέμβασης για την ακράτεια στις γυναίκες με κεκαλυμένη ακράτεια ούρων και συμπτωματική χαλάρωση των πυελικων οργάνων.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κεκαλυμμένη ακράτεια, αντι-stress επέμβαση, πρόπτωση πυελικών οργάνων

Κεκαλυμμένη Ακράτεια Ούρων (Occult urinary
incontinence)
Κεκαλυμμένη ακράτεια ούρων (Occult Stress
Urinary Incontinence, OSUI) ορίζεται ως η ακούσια
διαφυγή ούρων από προσπάθεια που εμφανίζεται
μετά τη χειρουργική αποκατάσταση της πρόπτωσης των πυελικών οργάνων, σε ασθενείς ελεύθερες
συμπτωμάτων προ της επέμβασης. Θα μπορούσε
να οριστεί επίσης ως απώλεια ούρων, σε δοκιμασία
Valsalva κατά τη διάρκεια ανάταξης της πρόπτωσης
του κόλπου, με απουσία ενεργοποίησης του εξωστήρα μυ. Η πρόπτωση των πυελικών οργάνων (Pelvic

Organ Prolapse, POP) μπορεί να καλύπτει μια δυνητική ακράτεια ούρων από προσπάθεια, είτε λόγω
απόφραξης είτε λόγω γωνίωσης της ουρήθρας. Η επίπτωση κυμαίνεται μεταξύ 36 - 80%. Η μεγάλη αυτή
διακύμανση οφείλεται στην έλλειψη κοινών διαγνωστικών κριτηρίων1. Η κεκαλυμμένη ακράτεια ούρων
δεν έχει ορισθεί επακριβώς σαν κλινική οντότητα
από την International Continence Society. Έχει προταθεί να χρησιμοποιηθούν στον ορισμό της παράμετροι όπως είναι η πίεση σύγκλεισης μέσης ουρήθρας
(Mid Urethra Closure Pressure, MUCP) και η σχέση
μεταδιδόμενης πίεσης, με ή χωρίς ακράτεια2.
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Διάγνωση κεκαλυμμένης stress ακράτειας
Από το ιστορικό μπορεί να τεθεί η υποψία της κεκαλυμμένης ακράτειας σε περίπτωση που η ασθενής
αναφέρει συμπτωματολογία ακράτειας ούρων από
προσπάθεια, που υποχώρησε όταν εμφανίστηκε ή επιδεινώθηκε η κολπική πρόπτωση. Με την κλινική εξέταση η κεκαλυμμένη ακράτεια ούρων διαγιγνώσκεται
όταν διαπιστώνεται απώλεια ούρων μετά την ανάταξη της πρόπτωσης (stress test with POP reduction).
Η κλινική εξέταση γίνεται συνήθως με πλήρωση της
κύστης με 300ml ή με τη μέγιστη χωρητικότητα. Η
ανάταξη της κολπικής πρόπτωσης μπορεί να γίνει με
διάφορους τρόπους. Ανάταξη διά των δακτύλων έχει
ποσοστό διάγνωσης 19%, με τοποθέτηση πεσσού 6%,
με τη χρήση κολποδιαστολέων (SIMS) 30% . Η ευαισθησία της μεθόδου είναι 5 - 39%, ενώ η ειδικότητά
της είναι 74 - 96%. Η τοποθέτηση της ασθενούς παίζει
σημαντικό ρόλο. Συνήθως τοποθετούμε την ασθενή σε
γυναικολογική θέση, αλλά, αν δεν έχουμε σαφή αποτελέσματα, προτείνεται η επανάληψη της εξέτασης σε
όρθια ή καθιστή θέση. Ειδικότερα σε ασθενείς με ολική
πρόπτωση έχουμε αρκετά συχνά ψευδώς θετικό τεστ,
ενώ αντίθετα ασθενείς με καλά υποστηριζόμενο πρόσθιο κολπικό τοίχωμα μας δίνουν πιο αξιόπιστα τεστ.
Ακόμα και μία άρτια κλινική εξέταση δεν μπορεί να
αναπαράγει την ανατομική διόρθωση που θα προσφέρει η επέμβαση1, 3.
Η κλινική εξέταση μετά από ανάταξη της κολπικής πρόπτωσης (stress test) μπορεί να συνδυαστεί με
ουροδυναμικό έλεγχο, υπερηχογράφημα και ακτινολογικές εξετάσεις. Είναι χρήσιμο να διαγνωσθεί η
κεκαλυμμένη ακράτεια προεγχειρητικά, αφενός για
να αποφασιστεί το είδος της επέμβασης αφετέρου για
να ενημερώσουμε τις ασθενείς για τις ενδεχόμενες
επιπλοκές της επέμβασης και την εμφάνιση ακράτειας
μετά το χειρουργείο. Η κλινική εξέταση μπορεί να γίνει και διεγχειρητικά, εφόσον το χειρουργείο διενεργείται υπό τοπική ή περιοχική αναισθησία4.
Η αξία του ουροδυναμικού ελέγχου προεγχειρητικά έγκειται στο να εντοπισθούν ασθενείς που θα
εμφανίσουν ακράτεια μετεγχειρητικά. Το ποσοστό
των ασθενών με κολπική πρόπτωση που εμφανίζουν ακράτεια μετά την αποκατάσταση της πρόπτωσης είναι 36 - 80%. Ασθενείς με αρνητικό stress test
προεγχειρητικά έχουν μικρή πιθανότητα να εμφανίσουν ακράτεια μετά το χειρουργείο. Παρόλα αυτά, ο
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ακριβής κίνδυνος παραμένει άγνωστος, μιας και δεν
υπάρχουν σωστές τυχαιοποιημένες μελέτες5.
Αντιμετώπιση κεκαλυμμένης stress ακράτειας
Η αντιμετώπιση της κεκαλυμμένης stress ακράτειας
αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο θέμα όσον αφορά τόσο
στο εάν οι αντι - stress επεμβάσεις θα πρέπει να γίνονται κατά τον ίδιο χρόνο της χειρουργικής αποκατάστασης της πρόπτωσης όσο και στο είδος της τεχνικής
προσέγγισης.
Αρκετές μελέτες έχουν διεξαχθεί για τις τεχνικές
αντιμετώπισης της κεκαλυμμένης stress - ακράτειας.
Σε πολυκεντρική προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη (CARE - study), έλαβαν μέρος 322 ασθενείς με πρόπτωση σταδίου 2 - 4, που είχαν θετικά και αρνητικά
stress tests, υποβλήθηκαν σε διακοιλιακή διόρθωση
της πρόπτωσης. Από αυτές, οι 165 ασθενείς υποβλήθηκαν μόνο σε διακοιλιακή ιεροκολποπηξία (ASC),
ενώ οι άλλες 157 υποβλήθηκαν σε ιεροκολποπηξία
και κολποανάρτηση Burch (ASC και κολποανάρτηση). Μετεγχειρητική ακράτεια εμφάνισαν το 23,8%
στην ομάδα που είχε υποβληθεί σε Burch και 44,1%
στην ομάδα ελέγχου. Στις ασθενείς με αρνητικά stress
tests προεγχειρητικά, η εκτέλεση προφυλακτικής κολποανάρτησης ελάττωσε την μετεγχειρητική ακράτεια
από 38,2% σε 20,8%. Σαν συμπέρασμα κατέληξαν, στο
ότι όλοι οι ασθενείς πρέπει να υποβάλλονται και σε
κολποανάρτηση κατά Burch κατά τη διάρκεια της ιεροκολποπηξίας6.
Η επόμενη μελέτη καταλήγει σε αντίθετα αποτελέσματα. Είναι μια προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη
στην οποία έλαβαν μέρος 66 ασθενείς με πρόπτωση
και υποβλήθηκαν σε διακοιλιακή ιεροκολποπηξία.
Περιελήφθησαν μόνο ασθενείς με αρνητικά stress
tests. Έτσι 32 ασθενείς υποβλήθηκαν μόνο σε ιεροκολποπηξία (ASC), ενώ 34 ασθενείς υποβλήθηκαν
σε ιεροκολποπηξία και κολποανάρτηση (ASC και
κολποανάρτηση Burch). Εμφάνιση μετεγχειρητικής
ακράτειας παρουσίασε το 26,4% στην ομάδα Burch
και 3,1% στην ομάδα control. Οι συγγραφείς δεν υποστηρίζουν την προσθήκη της Burch σαν επέμβαση
ρουτίνας σε ασθενείς με αρνητικά stress tests7.
Σε άλλη μια αναδρομική πολυκεντρική μελέτη με
441 ασθενείς με πρόπτωση σταδίου 2 - 4, υποβλήθηκαν σε διακοιλιακή προσπέλαση για διόρθωση της
πρόπτωσης. Οι 204 ασθενείς με ακράτεια (φανερή ή
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κεκαλυμμένη) υποβλήθηκαν σε ASC και Burch ή υπο
- ουρηθρική ταινία (suburethral sling), αντίθετα οι
237 ασθενείς (controls) χωρίς ακράτεια υποβλήθηκαν
μόνο σε ASC και οι δύο ομάδες εμφάνισαν ίδια ποσοστά μετεγχειρητικής ακράτειας δηλαδή 13,4% της
ομάδας μελέτης έναντι 13,3% της ομάδας ελέγχου. Οι
συγγραφείς δεν υποστηρίζουν την προσθήκη αντι stress επέμβασης, σαν επέμβαση ρουτίνας, σε ασθενείς
χωρίς ακράτεια8.
Σε ότι αφορά τη διακολπική προσπέλαση για τη
διόρθωση της πρόπτωσης δεν υπάρχει καμία καλά
οργανωμένη μελέτη που να είναι ξεκάθαρα υπέρ
της ταυτόχρονης προφυλακτικής επέμβασης για
την αντιμετώπιση της κεκαλυμμένης ακράτειας .
Κάποιες μικρές τυχαιοποιημένες μελέτες δίνουν
θετικά αποτελέσματα για την εφαρμογή ταινίας
ελεύθερης τάσης [tension - free vaginal tape (TVT)
και trans - obturator tape (TOT)], ενώ δίνουν αμφίβολα αποτελέσματα για τη χρήση πλεγμάτων.
Ειδικότερα μια τυχαιοποιημένη μελέτη σύγκρινε
την κολπική ταινία ελεύθερης τάσης και την εκτέλεση ενδοπυελικής συρραφής της περιτονίας, σε 50
γυναίκες ασθενείς με πρόπτωση και κεκαλυμμένη
ακράτεια ούρων σταδίου ΙΙ ή μεγαλύτερο και με
θετικό stress τεστ. Η μέση διάρκεια παρακολούθησης ήταν παρόμοια για τις δύο ομάδες (26 και 24
μήνες). Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η κολπική
ταινία ελεύθερης τάσης προτείνεται σε ασθενείς με
πρόπτωση και κεκαλυμμένη ακράτεια9.
Σε άλλη πολυκεντρική προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη συνέκριναν την χειρουργική στρατηγική
αντιμετώπισης για γυναίκες με πρόπτωση πυελικών
οργάνων και κεκαλυμμένη ακράτεια. Στην πρώτη
ομάδα τυχαιοποιήθηκαν 87 γυναίκες με πρόπτωση
και ακράτεια στις οποίες εκτελέστηκε ταυτόχρονα
TVT και στην δεύτερη ομάδα τυχαιοποιήθηκαν 94
γυναίκες οι οποίες υποβλήθηκαν σε TVT 3 μήνες
μετά την επέμβαση. Οι γυναίκες της δεύτερης ομάδας αξιολογήθηκαν για ακράτεια 3 μήνες μετά την
αποκατάσταση της πρόπτωσης. Εκείνες με επιβεβαιωμένη ακράτεια υποβλήθηκαν σε TVT (n = 53).
Η κύρια αξιολόγηση όλων των γυναικών έγινε ένα
έτος μετά την τελευταία χειρουργική επέμβαση. Η
ακράτεια θεραπεύτηκε στο 95% των γυναικών της
ομάδας Ι και στο 89% των γυναικών στην ομάδα
ΙΙ (p = 0,12). Είκοσι επτά τοις εκατό θεραπεύτηκαν

μετά την αποκατάσταση της πρόπτωσης και μόνο.
Δεν διαπιστώθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο στρατηγικών θεραπείας, αλλά σχεδόν το ένα τρίτο των
γυναικών είχαν θεραπευτεί από την ακράτεια με
την χειρουργική αποκατάσταση της πρόπτωσης και
μόνο10.
Άλλη μελέτη αναφέρει την αντιμετώπιση 76 γυναικών με ταυτόχρονη ακράτεια ούρων από προσπάθεια και πρόπτωση πυελικών οργάνων. Μία
υπο - ομάδα αντιμετωπίστηκε με κολπορραφία και
TVT ενώ η άλλη υπο - ομάδα αντιμετωπίστηκε με
την εφαρμογή σταθερού πλέγματος (PROLIFT) και
TVT. Η τοποθέτηση TVT με ταυτόχρονη εκτέλεση
κολπορραφίας αποτελούν καλύτερη επιλογή σε 2ου
βαθμού πρόπτωση και ακράτεια ενώ σε 3ου και 4ου
βαθμού καλύτερα αποτελέσματα δίνει το prolift
με υποουρηθρικές ταινίες. Η ανατομική αποκατάσταση, τα συμπτώματα και η ποιότητα ζωής αξιολογήθηκαν πριν, και 1, 6 και 12 μήνες μετά την
επέμβαση. Εγκράτεια επιτεύχθηκε εξίσου και στις
δύο ομάδες (p = 0,57). Η καλύτερη ανατομική αποκατάσταση ήταν στην ομάδα Prolift αλλά είχε ψηλότερο ποσοστό επιπλοκών. Η QOL ήταν καλύτερη
σε ασθενείς με πρόπτωση III - IV βαθμού όταν διορθωθεί με Prolift (p = 0,05). Μετά την επέμβαση,
δεν υπήρχε καμία βελτίωση στη σεξουαλική ζωή και
στις δύο ομάδες. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα είναι ότι και οι δύο τεχνικές είναι ασφαλείς και
αποτελεσματικές11.
Η χρησιμότητα του stress test κατόπιν ανάταξης
της πρόπτωσης στο πλαίσιο της προεγχειρητικής εκτίμησης γυναικών με σοβαρού βαθμού πρόπτωση επιβεβαιώνεται στη μελέτη των Liapis A et al.12 Το προεγχειρητικό stress test μπορει να αποκαλύψει τους
ασθενείς με κεκαλυμμένη ακράτεια και η ταυτόχρονη αντι - stress επέμβαση με ταινίες μέσης ουρήθρας
μπορεί να προφυλάξει από μετεγχειρητική ακράτεια.
Η μελέτη επιβεβαίωσε τη χρησιμότητα του stress test
προεγχειρητικά και την ασφάλεια του TVT - O.12
Τέλος, σε πρόσφατη μετα - ανάλυση, οι συγγραφείς καταλήγουν υπέρ της ταυτόχρονης επέμβασης
για συμπτωματική πρόπτωση και κεκαλυμμένη
stress ακράτεια. Οι Baessler και Maher υπολόγισαν
ότι ο μετεγχειρητικός κίνδυνος stress ακράτειας
μετά ταυτόχρονη επέμβαση μειώνεται στατιστικά
σημαντικά σε σύγκριση με την μη διενέργεια αντι¬
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Πίνακας 1. Στρατηγική αντιμετώπισης (στον ίδιο χρόνο) γυναικών που έχουν
πρόπτωση πυελικών οργάνων και ακράτεια ούρων από προσπάθεια
Προεγχειρητικά
εγκρατής ασθενής

Θετικό stress τεστ
μετά από ανάταξη
κυστεοκήλης

Αρνητικό stress-τεστ
μετά από ανάταξη
κυστεοκήλης

Ενημέρωση

Ενημέρωση

ασθενούς

ασθενούς

Αποδοχή κινδύνου
για αντιμετώπιση
σε β’ χρόνο

ΠΚ1 αρνητικοί και
ΠΚ2 αρνητικοί
Καμία πρόσθετη
αντί-stress
επέμβαση

ΠΚ1 αρνητικοί και
ΠΚ2 θετικοί

Αντί-stress
επέμβαση

Μη αποδοχή κινδύνου
για αντιμετώπιση
σε β’ χρόνο

ΠΚ1 θετικοί και
ΠΚ2 θετικοί

ΠΚ1 θετικοί και
ΠΚ2 αρνητικοί

Καμία πρόσθετη
αντί-stress
επέμβαση

Καμία πρόσθετη
αντι - stress επέμβαση

Αντί-stress
επέμβαση

Καμία πρόσθετη
αντί-stress
επέμβαση

Παράγοντες κινδύνου (ΠΚ)
ΠΚ1: Παράγοντες κινδύνου για διαταραχές ούρησης
ασυστολία εξωστήρα
ατελής κένωση με κακή ροή
ΠΚ2: Παράγοντες κινδύνου για ακράτεια ουρων
χαμηλή μέγιστη πίεση σύγκλεισης
υπερκινητική ουρήθρα
ταυτόχρονη επέμβαση που αυξάνει τον κίνδυνο ακράτειας ούρων

- stress επέμβασης [σχετικός κίνδυνος Relative Risk
0,54 (C.I. 0,41 - 0,72)]13.
Επιπλοκές μετά από ταυτόχρονη αντιμετώπιση
ακράτειας και πρόπτωσης
Είναι απαραίτητη η σωστή ενημέρωση των ασθενών
για την πιθανότητα κεκαλυμμένης ακράτειας καθώς
επίσης κρίνεται απαραίτητος ο ουροδυναμικός έλεγχος που θα πρέπει να γίνεται μετά από ανάταξη. Η
ασθενής θα πρέπει επίσης να ενημερώνεται για την
πιθανότητα νεοεμφανιζόμενης (de novo) ακράτειας
ούρων μετά τη χειρουργική διόρθωση της πρόπτωσης
όπως επίσης και για την εμφάνιση συγκεκριμένων
επιπλοκών που μπορεί να έχει μια προφυλακτική
επέμβαση, όπως για παράδειγμα είναι οι διαταραχές
της ούρησης (7 - 22 %), και η εμφάνιση υπερδραστήριας κύστης (14 - 25 %).
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Ο ρόλος του stress test και του ουροδυναμικού
ελέγχου προεγχειρητικά
Όσον αναφορά την εκτέλεση stress test μετά από ανάταξη της πρόπτωσης, προτείνεται να πραγματοποιείται γιατί είναι σημαντικό βήμα που θα καθορίσει
την χειρουργική στρατηγική Πίνακας 1. Αναγκαία
είναι όμως και η ύπαρξη συστάσεων και οδηγιών
(guidelines) ώστε να είναι τυποποιημένο και αναπαραγώγιμο με χρήση ουροδυναμικών παραμέτρων
αλλά και την προσθήκη και άλλων παρακλινικών εξετάσεων όπως είναι το υπερηχογράφημα και ακτινολογικές εξετάσεις. Είναι το μόνο τεστ που διενεργείται
μετά τη διόρθωση της πρόπτωσης, στην τελική ανατομική θέση, είναι όμως αμφιλεγόμενης αξιοπιστίας
και δεν έχει κερδίσει ευρεία αποδοχή στην χειρουργική κοινότητα εκτός Ευρώπης. Τα αποτελέσματά
του stress test θα μπορούσαν να επηρεάσουν μικρό
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ποσοστό ασθενών. Μπορεί όμως να εντοπίσει κάποια
«ψευδώς αρνητικά» αποτελέσματα και να αποφευχθεί έτσι η υπερθεραπεία. Εάν το stress test είναι αρνητικό, ο κίνδυνος για ακράτεια μετά την επέμβαση
είναι πολύ χαμηλός αν και o ακριβής κίνδυνος παραμένει άγνωστος γιατί δεν υπάρχουν σωστές τυχαιοποιημένες μελέτες14.
Οσον αναφορά την αξία της ουροδυναμικής μελέτης σε ασθενείς με πρόπτωση και κεκαλυμμένη
ακράτεια πρέπει να αναφερθεί ότι η ακράτεια είναι
απούσα σε περίπου 60% των ασθενών με πρόπτωση,
το 36 έως 80% των γυναικών βρίσκονται σε κίνδυνο
για ανάπτυξη ακράτειας μετά την επανορθωτική χειρουργική. Στην ανίχνευση της υπερδραστηριότητας
του εξωστήρα μυός φαίνεται να περιορίζεται, γιατί
στο ένα δεύτερο των ασθενών δεν υπάρχει εμφανείς
υπερδραστηριότητα του εξωστήρα κατά την εξέταση,
και η υπερδραστηριότητα του εξωστήρα μπορεί να
παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης σε γυναίκες χωρίς πρόβλημα Πίνακας 115,16.
Ποια είναι η κατάλληλη επέμβαση για
την κεκαλυμμένη ακράτεια?
Η επέμβαση για αποκατάσταση της πρόπτωσης πρέπει να συνδυάζεται με αντι - stress επέμβαση σε ασθενείς με προϋπάρχουσα ακράτεια όπου και συστήνεται
να αντιμετωπίζονται με συνδυασμό επεμβάσεων στον
ίδιο χρόνο. Σε ασθενείς με κεκαλυμμένη ακράτεια θα
μπορούσε να δικαιολογηθεί μία «προληπτική» επέμβαση ενώ σε ασθενείς με αρνητικό stress test πρέπει
να γίνεται συζήτηση οφέλους - κινδύνου από την
επέμβαση με τον ασθενή.
Σε ό,τι αφορά την επιλογή επέμβασης στην αντιμετώπιση της κεκαλυμμένης ακράτειας, συνιστάται η διενέργεια αυτής που είναι ασφαλής σαν επέμβαση και
με χαμηλή νοσηρότητα. Ειδικότερα το TVT είναι το
ίδιο αποτελεσματικό με την Burch και επιπλέον έχει

χαμηλότερη νοσηρότητα. Σε πρόσφατη συστηματική
ανασκόπηση, οι Matsuoka και συν. Καταλήγουν πως
η τοποθέτηση οπισθοηβικής ταινίας έχει τα καλύτερα αποτελέσματα στην ομάδα των ασθενών αυτών,
μειώνοντας τον σχετικό κίνδυνο της μετεγχειρητικής
ακράτειας στο 0,09 (C.I. 0,02 - 0,36)17. Οι Kelly ραφές
έχουν εγκαταλειφθεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι ταινίες
ελεύθερης τάσης προσφέρουν την πιο ολοκληρωμένη επιλογή ως επέμβαση, σε πρώτο ή δεύτερο χρόνο.
Όταν κατά την επέμβαση αποκατάστασης της πρόπτωσης γίνεται υπερδιόρθωση του κολπικού θόλου ή
του οπισθίου τοιχώματος του κόλπου παρατηρείται
πιο συχνά μετεγχειρητική ακράτεια. Είναι πρόβλημα
στην Ουρογυναικολογία όταν μια ασθενής με κυστεοκήλη χωρίς ακράτεια, εμφανίσει ακράτεια μετά την
διόρθωση της και είναι πολύ απογοητευτικό, όταν η
ασθενής έρχεται διαμαρτυρόμενη για stress ακράτεια,
μετεγχειρητικά18, 19
Συμπέρασμα
Η στρατηγική λοιπόν της αντιμετώπισης της κεκκαλυμένης ακράτειας πρέπει να περιλαμβάνει την
ελαχιστοποίηση των νεοεμφανιζόμενων (de novo)
συμπτωμάτων μετεγχειρητικά, την εκτίμηση των
παραγόντων κινδύνου για την βέλτιστη επιλογή
ασθενών που προϋποθέτει συστηματική διενέργεια προεγχειρητικού ουροδυναμικού ελέγχου,
την αναγνώριση ασθενών με αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης μετεγχειρητικών διαταραχών ούρησης
δηλαδή αναγνώριση ασθενών με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μετεγχειρητικής ακράτειας. Απαιτούνται περισσότερες τυχαιοποιημένες μελέτες για να
απαντήσουν στο ερώτημα αν πρέπει να εκτελείται
ταυτόχρονα προφυλακτική η σε δεύτερο χρονο αντι
- stress επέμβαση για την πρόληψη της εμφάνισης
ακράτειας ούρων μετά την αποκατάσταση της πρόπτωσης των γεννητικών οργάνων. Θ

09 • 2016|Τόμος 2|Τεύχος 3

57

Κεκαλυμμένη Ακράτεια Ούρων

Take home messages
Κεκαλυμμένη ακράτεια είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα που δεν έχει διερευνηθεί διεξοδικά.
 πάρχει η τάση να δεχόμαστε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μετεγχειρητικής ακράτειας ούρων από
Υ
προσπάθεια μετά την χειρουργική αποκατάσταση της πρόπτωσης πυελικών οργάνων
 ερώτηση είναι, αν στον ίδιο χρόνο και αμέσως μετά την επέμβαση για πρόπτωση πυελικών οργάνων
Η
πρέπει να εκτελείται, προφυλακτικώς και μια αντι-stress επέμβαση.
 α έως σήμερα δεδομένα συγκλίνουν στην προφυλακτική ταυτόχρονη αντιμετώπιση της κεκαλυμένης
Τ
ακράτειας ούρων και της συμπτωματικής χαλάρωσης του πυελικού εδάφους.

Occult urinary incontinence
Synopsis
In the literature there are some data, albeit minimal, indicating that patients with pelvic organ prolapse are at
increased risk of postoperative urinary incontinence. The necessity for a prophylactic anti-stress operation in
these patients needs further investigation. Until there is adequate solid evidence on the predictive values of our
screening tests, we cannot counsel patients regarding our ability to prevent postoperative urinary incontinence
or protect them from unnecessary procedures.
KEYWORDS: Occult incontinence, anti-stress procedure, pelvic organ prolapse
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Πρακτικά της ετήσιας Γενικής
Συνέλευσης της Διεθνούς
Επαγγελματικής Ένωσης
Μαιευτήρων Γυναικολόγων
Αθήνα 2017

Κ

ύριο θέμα της πρόσφατης γενικής συνέλευσης της διεθνούς επαγγελματικής ένωσης
μαιευτήρων γυναικολόγων (UPIGO) που διεξήχθη στην Αθήνα την 23ην και 24ην Ιουνίου 2017,
απετέλεσε η πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη έναντι του καρκίνου του τράχηλου της μήτρας, ειδικότερα σε περιβάλλον περιορισμένων
πόρων.
Σε αναπτυγμένες χώρες η εφαρμογή προγραμμάτων προσυμπτωματικού πληθυσμιακού έλεγχου (screening) είχε σαν αποτέλεσμα την σημαντική ελάττωση της επίπτωσης του καρκίνου του
τράχηλου της μήτρας καθώς και της θνησιμότητας από αυτόν
Εντούτοις ο καρκίνος του τράχηλου της μήτρας
παραμένει ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος
στις γυναίκες στις αναπτυσσόμενες χώρες .Το
2012 διαγνώστηκαν 445.000 νέα περιστατικά καρκίνου του τράχηλου της μήτρας στις αναπτυσσόμενες χώρες, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 84%
των νέων περιστατικών παγκοσμίως. Εκτιμάται
ότι περισσότερο από ένα εκατομμύριο γυναίκες
παγκοσμίως, νοσούν από καρκίνο του τράχηλου
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της μήτρας. Αναφέρθηκε ότι ένα ικανό ποσοστό γυναικών δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες
υγείας για πρόληψη, θεραπευτική προσέγγιση ή
παρηγορητική θεραπεία. Τονίστηκε η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής προληπτικών προγραμμάτων στη διαχείριση των ελαχίστων διατιθέμενων πόρων σε χαμηλού εισοδήματος χώρες.
Το συμβατικό PAP-TEST παρά την υψηλή ειδικότητα και τη θετική προγνωστική αξία χαρακτηρίζεται από χαμηλή ευαισθησία. Η εφαρμογή της
κυτταρολογίας υγρής φάσεως και η μέθοδος HPV
DNA ανίχνευσης των υψηλού κινδύνου υποτύπων HPV βελτιώνουν την ευαισθησία του προσυμπτωματικού ελέγχου.
Ερευνητές από την Ελβετία παρουσίασαν αποτελέσματα μελέτης τους στην Μαδαγασκάρη και
το Καμερούν. Στις συγκεκριμένες μελέτες ο πληθυσμιακός έλεγχος για καρκίνο του τράχηλου της
μήτρας σε αυτές τις χαμηλού εισοδήματος χώρες
βασίστηκε σε αυτολήψη για HPV testing και διαλογή μέσω VIA(visual inspection with acetic
acid).
Ερευνητής από την Γαλλία στηριζόμενος σε

UPIGO meeting proceedings 2017

προηγούμενες πιλοτικές εμπειρίες τόνισε την χρησιμότητα της προσέγγισης φορέων σε εγγύτητα με
τις ομάδες-στόχους, όπως κοινωνικοί λειτουργοί
και ενώσεις των κάτοικων, λαμβάνοντας υπόψιν
τους πιθανούς γλωσσικούς ή διαφορετικής κουλτούρας φραγμούς.
Το ελληνικό τμήμα των Γιατρών του Κόσμου
παρουσίασε στοιχεία γυναικολογικής εξέτασης σε
εικοσιοκτώ μεταναστευτικά κέντρα προσφύγων.
Συζητήθηκε ότι οι περισσότερες χώρες παγκοσμίως έχουν μη οργανωμένα ευκαιριακά προγράμματα προσυμπτωματικού πληθυσμιακού έλεγχου.
Η πρωτογενής πρόληψη αφορά την εφαρμογή
προληπτικού πληθυσμιακού εμβολιασμού νεαρών κοριτσιών που συστήνεται κατά προτίμηση
πριν την έναρξη σεξουαλικών επαφών. Η εισαγωγή των εμβολίων αυτών στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού διαφόρων χώρων τονίστηκε ότι
παραμένει περιορισμένη ενώ και το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού-στόχου παραμένει χαμηλότερο του επιθυμητού ακόμα και
σε αναπτυγμένες χώρες. Η έλλειψη πόρων και η
απουσία οργανωμένων συστημάτων υγείας στις
αναπτυσσόμενες χώρες αποτελούν εμπόδιο για
την εφαρμογή προγράμματος πρωτογενούς πρόληψης.
Υπάρχουν τρία κυκλοφορούντα εμβόλια έναντι
του HPV (διδύναμο, τετραδύναμο, εννεαδύναμο)

Συζητήθηκε η εφαρμογή μαζικού εμβολιασμού
και σε αγόρια ή νεαρούς άντρες μέχρι την ηλικία
των εικοσιέξη ετών καθώς ο HPV προκαλεί αλλοιώσεις και στους άντρες. Τα εμβόλια θεωρούνται
ασφαλή ενώ συζητήθηκε η ανάγκη να συνεχιστεί
η παρακολούθηση για την πιθανή εμφάνιση σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων στο μέλλον.
Συζητήθηκε η αναγκαιότητα προληπτικού
στρατηγικού σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψιν
ιδιαίτερες κοινωνικές παραμέτρους με σεβασμό
στη ζωή, στην υγεία και την αναπαραγωγική
ικανότητα της γυναίκας ιδιαίτερα σε περιβάλλον χαμηλών πόρων ενώ παράλληλα τονίστηκε
η ανάγκη κινητοποίησης ομάδων γυναικών που
ζουν σε καταστάσεις φτώχιας ακόμη και σε αναπτυγμένες χώρες, αφού διαπιστώνεται μείωση
συμμετοχής σε προληπτικά προγράμματα αυτών
των γυναικών.
Συζητήθηκε η χρησιμότητα ολοκληρωμένης
γυναικολογικής εξέτασης σε συνδυασμό με υπερηχογραφικό έλεγχο έσω γεννητικών οργάνων
και εφαρμογής προσυμπτωματικών προληπτικών
προγραμμάτων έναντι του καρκίνου του τράχηλου της μήτρας.
Τα πρακτικά της συνέλευσης συνετάχθησαν
από τον Πρόεδρο της UPIGO
κ. Αθανάσιο Χιόνη
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ΕΝΩΣΗ ΜΑΙΕΥΤΗΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Union Professionelle
Internationale
Gynecologues
Obstetriciens

16-17

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2017

Μαιευτικής
Γυναικολογίας:
Από την εφηβεία
στην εµµηνόπαυση
ΛΑΡΙΣΑ|DIVANI HOTEL

www.enmge2017.mdcongress.gr

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝ.Μ.Γ.Ε.
Πρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
A' Αντιπρόεδρος
B' Αντιπρόεδρος
Ταμίας
Ειδ. Γραμματέας
Μέλη

Ιωάννης Ανδρέου
Κυριακή Αργυρού
Αθανάσιος Χιόνης
Ηλίας Αρματάς
Γεώργιος Χρήστου
Ιωάννης Κατσάκος
Ιωάννης Ζερβός
Λουκάς Κλέντζερης
Νικόλαος Λινάρδος
Θεόφιλος Σιβιτανίδης
Ιωάννης Χριστόπουλος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Μέλη

Λουκάς Κλέντζερης
Αθανάσιος Χιόνης
Κυριακή Αργυρού
Ιωάννης Ανδρέου
Ηλίας Αρματάς
Ιωάννης Ζερβός
Ιωάννης Κατσάκος
Νικόλαος Λινάρδος
Θεόφιλος Σιβιτανίδης
Ιάκωβος Σούσης
Ιωάννης Τζαφέτας
Ηλίας Τσάκος
Θάλεια Τσαχαλίνα
Γεώργιος Χρήστου
Ιωάννης Χριστόπουλος
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος σε συνεργασία με την Ελληνική Αντιπροσωπεία του
Βρετανικού Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (RCOG), διοργανώνει Επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο «Από την Εφηβεία στην Εμμηνόπαυση».
Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε το Επιστημονικό Συμπόσιο, το
οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017, στο ξενοδοχείο Divani
Palace, στη Λάρισα.
Η εξέλιξη της γυναίκας από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση, εμφανίζει πολλά και σημαντικά προβλήματα. Διακεκριμένοι ομιλητές απ’ όλη την Ελλάδα, θα παρουσιάσουν τα νεότερα επιστημονικά
δεδομένα για την διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση αυτών των προβλημάτων.
Ο σκοπός του Συμποσίου είναι να δώσει την δυνατότητα, μέσω της ενημέρωσης και της γνώσης, σε
όλους τους συναδέλφους Μαιευτήρες - Γυναικολόγους, να ασκούν την ειδικότητα της μαιευτικής και
γυναικολογίας με αποτελεσματικότερο και κυρίως ασφαλέστερο τρόπο.
Ευελπιστούμε στην δική σας ενεργό συμμετοχή και στήριξη και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,
για την εμπιστοσύνη σας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Μαιευτήρων
Γυναικολόγων Ελλάδος
Ιωάννης Ανδρέου
Μαιευτήρας / Γυναικολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Πρόεδρος του Συμποσίου
DR. Λουκάς Κλέντζερης
CCST(UK) MD(Sheffield) FRCOG(London)
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Sheffield Αγγλίας
Ακόλουθος Βρετανικού Βασιλικού Κολλεγίου Μ&Γ
τ. Αναπληρωτής Καθηγητής Μ&Γ Πανεπιστημίου WARWICK-UK
τ. Διευθυντής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου CARDIFF-UK
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Από την Εφηβεία στην Εμμηνόπαυση»
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
09:00 – 09:30
09:30 – 11:00

Προσέλευση - Εγγραφές

1η Συνεδρία: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ
Προεδρείο: Κλέντζερης Λουκάς, Λινάρδος Νικόλαος, Μεσσήνης Ιωάννης

09:30 – 09:50

ΗPV αλλοιώσεις τραχήλου/κόλπου/αιδοίου. Διάγνωση και αντιμετώπιση
Παρασκευαΐδης Ευάγγελος

09:50 – 10:10

Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών στην εφηβεία. Η παραμένουσα πρόκληση
Μπακοπούλου Φλώρα

10:10 – 10:30

Κυήσεις και εκτρώσεις στην εφηβεία
Δεληγεώρογλου Ευθύμιος

10:30 – 10:50

Εξαρτηματικοί όγκοι στα έφηβα κορίτσια. Διαγνωστικοί και θεραπευτικοί αλγόριθμοι
Ακρίβος Νίκος

10:50 – 11:00

Συζήτηση

11:00 – 11:30

Διάλειμμα - καφές

11:30 – 13:00

2η Συνεδρία: MAIEYTIKA EΠEIΓONTA
Προεδρείο: Ανδρέου Ιωάννης, Μπαγετάκος Γεώργιος, Σταματίου Γεώργιος

11:30 – 11:50

Προεκλαμψία και εκλαμψία. Πρόβλεψη - διάγνωση - θεραπεία. Νεότερα δεδομένα
Στέφος Θεόδωρος

11:50 – 12:10

Πρόωρος τοκετός. Βιοδείκτες - πρόληψη και αντιμετώπιση
Χιόνης Αθανάσιος

12:10 – 12:30

Μαζική αιμορραγία της λοχείας
Φωτόπουλος Σταύρος

12:30 – 12:50

Σηψαιμία στην εγκυμοσύνη και την λοχεία. Αίτια - διάγνωση - θεραπεία
Δουλγεράκης Εμμανουήλ

12:50 – 13:00

Συζήτηση

13:00 – 14:00

DEBATE
Προεδρείο: Κλέντζερης Λουκάς, Κρεατσάς Γεώργιος
H θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης στην εμμηνόπαυση πρέπει να αποφεύγεται
Κεραμόπουλος Αντώνιος: ΝΑΙ
Καλανταρίδου Σοφία: ΟΧΙ

14:00 – 15:00

Ελαφρύ γεύμα

4
Οι συμμετέχοντες στα Προεδρεία, αναγράφονται με αλφαβητική σειρά.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Από την Εφηβεία στην Εμμηνόπαυση»
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
15:00 – 16:30

3η Συνεδρία: ΚΑΘ’ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ
Προεδρείο: Αντωνάκης Γεώργιος, Αργυρού Κυριακή, Αρματάς Ηλίας

15:00 – 15:20

Καθ’έξιν αποβολές 1ου τριμήνου. Τεκμηριωμένη διαγνωστική προσέγγιση
Μεσσήνη Χριστίνα

15:20 – 15:40

Καθ’έξιν αποβολές 1ου τριμήνου. Τεκμηριωμένη θεραπευτική προσέγγιση
Κατσάκος Ιωάννης

15:40 – 16:00

Βελτιώνει η ινομυωματεκτομή το αποτέλεσμα της κύησης σε γυναίκες με ιστορικό αποβολών;
Συριστατίδης Χαράλαμπος

16:00 – 16:20

Συγγενείς ανωμαλίες μήτρας. Πώς επηρεάζουν το αποτέλεσμα της κύησης και πότε
πρέπει να διορθώνονται;
Γκριμπίζης Γρηγόριος

16:20 – 16:30

Συζήτηση

16:30 – 17:00

Διάλειμμα – καφές

17:00 – 18:30

4η Συνεδρία: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Προεδρείο: Μεσσήνης Ιωάννης, Τσάκος Ηλίας, Χριστόπουλος Ιωάννης

17:00 – 17:20

Κλινικές εφαρμογές της Anti Mullerian Hormone (AMH)
Νταφόπουλος Κωνσταντίνος

17:20 – 17:40

Ενδομητρίωση και υπογονιμότητα: ματιά στο αύριο
Τζαφέτας Ιωάννης

17:40 – 18:00

Σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών. Πρόληψη - διάγνωση - αντιμετώπιση. Νεότερα δεδομένα
Σούσης Ιάκωβος

18:00 – 18:20

Ο ρόλος της ενδοσκόπησης στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
Γεωργογιάννης Νικόλαος

18:20 – 18:30

Συζήτηση

18:30 – 19:00

Διάλειμμα – καφές

19:00 – 19:30

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙMHTIKΩΝ BΡABEIΩΝ

Ανδρέου Ιωάννης, Κλέντζερης Λουκάς
19:30 – 20:30

GUEST LECTURES
Προεδρείο: Κλέντζερης Λουκάς, Λουτράδης Δημήτριος
Οικογένεια με τρεις γονείς. Από την φαντασία στην πραγματικότητα
Ταρλατζής Βασίλειος
Ο ρόλος του μαιευτήρα στην μείωση της περιγγενητικής και μητρικής θνησιμότητας
Σηφάκης Σταύρος

20:30

Δεξίωση υποδοχής
5
Οι συμμετέχοντες στα Προεδρεία, αναγράφονται με αλφαβητική σειρά.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Από την Εφηβεία στην Εμμηνόπαυση»
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
09:30 – 11:00

5η Συνεδρία: ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Προεδρείο: Δουράτσος Ελπιδοφόρος, Μαδεμτζής Ιορδάνης, Μπιλιράκης Ευριπίδης

09:30 – 09:50

Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία αιδοίου (VIN). Διάγνωση και αντιμετώπιση
Χατζησταματίου Κίμων

09:50 – 10:10

Καρκίνος τραχήλου/καρκίνος ωοθηκών. Χειρουργική θεραπεία για διατήρηση γονιμότητας.
Επιλογή ασθενών και πρωτόκολλα
Δαπόντε Αλέξανδρος

10:10 – 10:30

Καρκίνος του ενδομητρίου. Νεώτερα δεδομένα
Βούλγαρης Ζαννής

10:30 – 10:50

Βιοψία φρουρού λεμφαδένας σε καρκίνο γεννητικών οργάνων. Είναι χρήσιμη και πότε;
Σιούλας Βασίλειος

10:50 – 11:00

Συζήτηση

11:00 – 11:30

Διάλειμμα – καφές

11:30 – 12:00

Διάλεξη
Προεδρείο: Δαπόντε Αλέξανδρος, Λινάρδος Νικόλαος
Εξελίξεις στην πρωτογενή πρόληψη καρκίνου τραχήλου μήτρας
Αγοραστός Θεόδωρος

12:00 – 14:15

6η Συνεδρία: ΑΠΟ… ΣΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ
Προεδρείο: Ανδρέου Ιωάννης, Κλέντζερης Λουκάς, Παπαστεργιοπούλου Λουλούδα

12:00 – 12:30

Όγκοι ωοθηκών στην εμμηνόπαυση. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται;
Τσαχαλίνα Θάλεια

12:30 – 13:30

Ακράτεια ούρων από προσπάθεια
Γαλάτα Αγγελική: Μη χειρουργικές θεραπευτικές επιλογές
Λιάλιος Γεώργιος: Χειρουργικές θεραπευτικές επιλογές

13:30 – 14:00

Σεξουαλική δυσλειτουργία στην εμμηνόπαυση. Αίτια και αντιμετώπιση
Κούκουρα Ουρανία

14:00 – 14:15

Συζήτηση

14:15

Συμπεράσματα - Λήξη Συμποσίου

6
Οι συμμετέχοντες στα Προεδρεία, αναγράφονται με αλφαβητική σειρά.
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Κατηγορίες συμμετοχής
Ειδικευμένοι ιατροί
Ειδικευόμενοι ιατροί
Μαίες-τές*, νοσηλευτικό προσωπικό*, φοιτητές**

Κόστος
50 €
30 €
Δωρεάν

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α.
* Απαιτείται επίδειξη επίσημου εγγράφου ώστε να αποδεικνύεται η ιδιότητα
**Απαιτείται επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας και ηλικία φοιτητή 1ου πτυχίου έως 30ετών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν ως ειδικοί ή ειδικευόμενοι ανάλογα με την ιδιότητα τους.
Το δικαίωμα συμμετοχής των ειδικευμένων – ειδικευόμενων ιατρών, περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Υλικό συμποσίου
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης
• Διαλείμματα καφέ
• Ελαφρύ γεύμα
Το δικαίωμα συμμετοχής των μαιών-τών, νοσηλευτικού προσωπικού και φοιτητών, περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Πρόγραμμα συμποσίου
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS (CHAPTERS / REVIEWS)
Chapter / review structure
Το κεφάλαιο πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή:
Α. Περίληψη 150 - 200 λέξεων, άνευ υποδιαιρέσεων
(block abstract) και άνευ βιβλιογραφικών
αναφορών.
Β. Λέξεις κλειδιά (Keywords) maximum 6 να εμφανίζονται κάτω από την περίληψη.
Γ. Κυρίως κείμενο, με υποδιαιρέσεις, συνολικός αριθμός λέξεων από 1.200 - 1.400 και μέχρι 4 εικόνες (πίνακες, διαγράμματα, φωτογραφίες).
Δ. ‘Take home messages’, 5 - 8 γραμμές.
Ε. Περίληψη 150 - 200 λέξεων στην Αγγλική γλώσσα.
Μετάφραση της αρχικής περίληψης είναι αποδεκτή.
Βιβλιογραφία (References)
Ο μέγιστος αριθμός των βιβλιογραφικών αναφορών
(references) είναι 30. Η εμφάνιση των βιβλιογραφικών αναφορών στο κείμενο και στην βιβλιογραφική
λίστα πρέπει να βασίζεται στο σύστημα Vancouver.
Αυτό είναι το ‘αριθμημένο σύστημα’ όπου οι βιβλιογραφικές αναφορές αριθμούνται διαδοχικά, όπως εμφανίζονται στο κείμενο και ταξινομούνται με αριθμητική αλληλουχία στην βιβλιογραφική λίστα. Αν ο
αριθμός των συγγραφέων σε ένα άρθρο είναι πάνω
από 6 τότε θα εμφανίζονται μόνο οι 6 πρώτοι συγγραφείς και οι λέξεις et al. για τους υπόλοιπους. Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα υπάρχουν στο
‘Uniform Requirements for Manuscripts submitted to
Biomedical Journals’ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC3142758/

Β. Ονόματα των συγγραφέων (Επίθετο - όνομα).
Γ. Διευθύνσεις των συγγραφέων (κλινικές, νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα). Αμέσως μετά το όνομα
του συγγραφέα πρέπει να υπάρχει ένας δείκτης
(με μικρά γράμματα) και ο ίδιος δείκτης να εμφανίζεται πριν από την κατάλληλη διεύθυνση.
Δ. Ταχυδρομική διεύθυνση κάθε κέντρου, τηλέφωνο επικοινωνίας και e - mail address για κάθε
συγγραφέα.
Ε. Σ υγγραφέας επικοινωνίας (Corresponding
author).
Ένα άτομο από την συγγραφική ομάδα για επικοινωνία κατά την διάρκεια της προετοιμασίας και
μετά την δημοσίευση του άρθρου. Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και e mail address είναι απαραίτητα.
Συντμήσεις (Abbreviations)
Συντμήσεις επιτρέπονται μόνο στο κυρίως κείμενο
και πρέπει να εμφανίζονται ομοιόμορφα σε όλο το
κείμενο.
Πίνακες και διαγράμματα
Πρέπει να περιλαμβάνονται στο κυρίως κείμενο του
άρθρου, να εμφανίζονται με αριθμητική αλληλουχία και να γίνεται παραπομπή από το κείμενο στον
αντίστοιχο πίνακα ή διάγραμμα.

Web references
Η πλήρης URL πρέπει να αναγράφεται με τα ονόματα των συγγραφέων και τις ημερομηνίες.

Φωτογραφίες
Πρέπει να υποβάλλονται χωριστά και να είναι σε
μορφή jpeg με ανάλυση τουλάχιστον 300 dpi. Κάθε
φωτογραφία να έχει μια λεζάντα με σύντομο τίτλο
και σύντομη περιγραφή της εικόνας. Η λεζάντα να
μην είναι προσκολλημένη στην φωτογραφία.

Πληροφορίες στην σελίδα τίτλου
(Title page information )
Η αρχική σελίδα του άρθρου πρέπει να περιλαμβάνει
τις ακόλουθες πληροφορίες:
Α. Τίτλο του άρθρου, άνευ συντμήσεων.

Υποβολή των άρθρων
Τα άρθρα υποβάλλονται με e - mail, σε αρχείο MS
Word, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
a.platania@zita - management.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας 211 1001773, Fax 210 664 5176.
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