
Οι σηµαντικότερες δηµοσιεύσεις της χρονιάς
Λειτουργική ουρολογία - ΚΥΠ 

Αικατερίνη Τσιόγγα
Ειδικευόµενη Ουρολογίας 

Α’ Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ







Μελέτη VALUE (προεγχειρητικά UDS vs. εκτίµηση χωρίς UDS)
ποσοστό επιτυχίας à 76.9% (203/264) vs. 77.2% (200/259) 

VUSIS-II (προεγχειρητικά UDS σε όλες τις ασθενείς à
immediate surgery vs. tailored treatment)

µέση βελτίωση UDI-UI à 39 βαθµοί vs. 44 βαθµοί

Καλό ιστορικό και κλινική εξέταση αρκούν σε 
περιπτώσεις µη επιπλέγµένης SUI

The role of urodynamics in the evaluation of urinary incontinence: the Euro-
Pean Αssociation of Urology recommendations in 2016. Eur Urol 2017



Urodynamics useless in female stress urinary incontinence? Time for 
some sense-a European Expert Consensus. Eur Urol Focus 2018.

• SUI µη επιπλεγµένη 5-36%
• UDS άλλαξε τη διάγνωση στο 74.6% των περιπτώσεων επιπλεγµένης SUI

Επιπλεγµένη UI
• Πρόπτωση
• Μεικτή ακράτεια
• Προηγηθέν χειρουργείο
• Δυσλειτουργία νευρογενούς αιτιολογίας
• Ανατοµική ανωµαλία
• Συνεχής ακράτεια (συρίγγιο, εκκόλπωµα 

ουρήθρας) 

The role of urodynamics in the evaluation of urinary incontinence: the Euro-
Pean Αssociation of Urology recommendations in 2016. Eur Urol 2017



• Είναι σωστός ο όρος «ιδιοπαθής» υπερδραστήρια 
κύστη (ΟΑΒ);

• Υπάρχει µία µορφή ΟΑΒ ή πολλοί υπότυποι;
• Ποια είναι η υποκείµενη παθοφυσιολογία;



Μια διαφορετική διαγνωστική προσέγγιση της ΟΑΒ…



Ο σηµερινός αλγόριθµος…



…και µία πρόταση για έναν 
µελλοντικό αλγόριθµο!



Υπάρχει συσχέτιση µικροβιώµατος  και LUTS;



ΜΕΘΟΔΟΣ
- 30 ασθενείς
- Δείγµα ούρων µετά από DRE και µάλαξη προστάτη
- Ορθικό επίχρισµα
- IPSS (total, nocturia, storage domain, voiding domain)
- Προσδιορισµός των βακτηριακών phylotypes
- PCR à προσδιορισµός Operational Taxonomical Units (OTUs)



48 OTUs (fecal)
σηµαντική συσχέτιση

27 nocturia
19 bother
16 storage
9 voiding



10 OTUs (urinary)
σηµαντική συσχέτιση

8 nocturia
1 bother
3 storage
91voiding

*Ruminococcaceae Gemmiger à σε ασθενείς µε Ca ουροδόχου κύστης





- Προοπτική, τυχαιοποιηµένη, διπλή – τυφλή, ελεγχόµενη µε placebo
- Ταδαλαφίλη 5mg vs. Placebo
- 12 εβδοµάδες θεραπείας
- Εκτίµηση post – micrurition dribble (PMD)

1. Ερωτηµατολόγιο Hallym Post Micturition Dribble Questionnaire (HPMDQ)
2. Paper test µετά την ούρηση

Primary outcome: Διαφορά στο συνολικό score του ερωτηµατολογίου µεταξύ
ταδαλαφίλης 5mg και placebo στις 12 εβδοµάδες

Secondary outcomes: Διαφορά στο συνολικό score, στις επιµέρους ερωτήσεις και
στον όγκο PMD ανάµεσα στα δύο γκρουπ κατά τη διάρκεια της µελέτης



Jeong HC, Ko KT, Yang DY, Lee WK, Lee SK, Cho ST, et al. (2019) Development and validation of a symptom assessment tool for postmicturition
dribble: A prospective, multicenter, observational study in Korea. PLoS ONE 14(10): e0223734. h



HPMDQ score PMD volume







Χειρουργικά αποτελέσµατα

B-EEP

χρόνος καθετηριασµού
χρόνος νοσηλείας

πτώση Hb
ποσότητα ιστού

PSA

B-EEP = TurPχειρουργικός χρόνος



Επιπλοκές 

B-EEP

συνολικές
βραχυπρόθεσµες
µακροπρόθεσµες

ποσοστά µετάγγισης
ανάγκη επανεπέµβασης

B-EEP = TurP
µακροπρόθεσµη ακράτεια

στένωµα ουρήθρας



Λειτουργικά αποτελέσµατα

IPSS
Qmax
QoL

B-EEP = TurP
στο τελευταίο follow-up



Εκτοµή περισσότερου προστατικού ιστού
Μικρότερη παραµονή στο νοσοκοµείο

Λιγότερες επιπλοκές
Μικρότερα ποσοστά για ανάγκη επανεπέµβασης

Αποτελεσµατική
Ασφαλής



• Προοπτική, πολυκεντρική, τυχαιοποιηµένη, διπλή-τυφλή µελέτη
• 188 ασθενείς συνολικά à 135 Rezum + 53 control / crossover σε ένα έτος
• ≥ 50 ετών, IPSS ≥ 13, Qmax ≤ 15mL/s, Pvol 30-80cc





IPSS

Qmax

QoL



Επιπλοκές

• Δυσουρία (16.9%)
• Αιµατουρία (11.8%)
• Επιτακτικότητα και συχνουρία (5.9%)
• Οξεία επίσχεση ούρων (3.7%)
• UTI (3.7%)
• 1 à στένωση αυχένα & λιθίαση κύστης

• 4.4% (6/135) επανεπέµβαση (4/6 µέσος λόβος)
• 5.2% (7/135) έναρξη a-blocker



Είναι αποτελεσµατική και ασφαλής, αλλά…
…απαιτούνται περισσότερες RCTs έναντι άλλων χειρουργικών
τεχνικών για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσµατα αυτής της
µελέτης.







• Ο συνδυασµός βελτιώνει το κλινικό αποτέλεσµα και την ποιότητα ζωής 
(BESIDE, SYNERGY).

• Το αποτέλεσµα της συνδυασµένης θεραπείας διατηρείται για διάστηµα 12 
µηνών (SYNERGY II).

• O συνδυασµός mirabegron και χαµηλής δόσης αντιχολινεργικού αυξάνει 
την αποτελεσµατικότητα, χωρίς να επιδεινώνει τις ανεπιθύµητες ενέργειες 
(ΑΕs) των αντιχολινεργικών.

• H προσθήκη αντιχολινεργικού σε ασθενείς µε εµµένοντα συµπτώµατα 
OAB υπό mirabegron είναι αποτελεσµατική και καλώς ανεκτή (MILAI-II).

• Η βελτίωση των συµπτωµάτων είναι παρόµοια µεταξύ των διαφορετικών 
ηλικιακών οµάδων (BESIDE).

• H συχνότητα των AEs είναι παρόµοια µεταξύ των οµάδων θεραπείας και 
των ηλικιακών οµάδων.



O συνδυασµός mirabegron (50mg) και
σολιφενακίνης (5mg) αποτελεί µία
αποτελεσµατική και καλώς ανεκτή
θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς µε
µη επαρκή έλεγχο συµπτωµάτων
OAB υπό µονοθεραπεία ή που δεν
έχουν λάβει αγωγή.





Ταξινόµηση UPOINT



• Ταξινόµηση BPS/IC βάσει κυστεοσκοπικών και ιστοπαθολογικών ευρηµάτων
• Διουρηθρική εκτοµή HL à↓ συµπτωµάτων κατά 90%
• Τύπος 3C à µεγαλύτερη ηλικία, ↓ max όγκος ούρησης, ↓ χωρητικότητα κύστης
• Παρουσία HL à↑ συχνότητα ουρήσεων, ↓ max χωρητικότητα κύστης υπό 

αναισθησία

O ρόλος της κυστεοσκόπησης



O ρόλος της MRI

• Αντικειµενικά ευρήµατα που 
συνηγορούν µε υπερτονία των µυών 
του πυελικού εδάφους (βραχύς 
ανελκτήρας, αυξηµένη οπίσθιο ηβο-
ορθική γωνία, µικρότερη Η line)

• MRI µε ενδοκυστική έγχυση 
gadobutrol à Μεγαλύτερη 
πρόσληψη από το τοίχωµα σε 
ασθενείς µε BPS/IC µε HL



• Είναι αναγκαία η χηµειοπροφύλαξη πριν από TurP;
• Τι µας λένε οι κατευθυντήριες οδηγίες;
• Τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα;
• Μπορεί να περιοριστεί µε ασφάλεια η (άσκοπη) χρήση αντιβιοτικών;





ΜΕΘΟΔΟΣ
- Προοπτική µελέτη σειράς (506 ασθενείς)
- Δείγµα ούρων κατά την εισαγωγή στο νοσοκοµείο πριν από TurP
- Χηµειοπροφύλαξη µόνο σε ασθενείς µε µόνιµο καθετήρα ή υπερηβικό ή 
πυουρία (>100 πυοσφαίρια στη γενική ούρων)
- Μία δόση φθοριοκινολόνης εµπειρικά ή εναλλακτική αγωγή αν υπήρχε 
διαθέσιµη καλλιέργεια



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

67/506 (13.2%): Έλαβαν χηµειοπροφύλαξη 
- 11/67 πυουρία
- 56/67 µόνιµος καθετήρας

• 60/67 σιπροφλοξασίνη
• 4/67 αµοξυκιλλίνη / κλαβουλανικό 
• 3/67 µεροπενέµη



• Καλλιέργεια ούρων 3-4 ηµέρες πριν την εισαγωγή
• Χηµειοπροφύλαξη µόνο σε ασθενείς µε µόνιµο καθετήρα ή πυουρία 

και στοχευµένα βάσει καλλιέργειας



Σας ευχαριστώ!


