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Απόστολος Αποστολίδης
Ηρακλής Μητσογιάννης

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

• Ο Αναστάσιος Αθανασόπουλος υπήρξε ή είναι
Σύμβουλος, Ερευνητής ή Ομιλητής κατά τα
τελευταία έτη για τις εταιρείες: Pfizer,
Astellas, Lilly, UCB, Allergan, Galenica, Bard,
Coloplast, Bard, Ranbaxy, Meditrina.

1. Ποιο θεωρείται σήμερα το
συνηθέστερο αίτιο αυξημένων
ουρηθρικών αντιστάσεων ή/και
απόφραξης στις γυναίκες;
• Α. Κυστεοκήλη
• Β. Πρωτοπαθής απόφραξη κυστικού
αυχένα
• Γ. Επεμβάσεις για την ακράτεια ούρων
• Δ. Σύνδρομο Fowler
• Ε. Γυναικολογικοί καρκίνοι

Ανατομική απόφραξη

Copreposition

Ενδοουρηθρικές αποφράξεις

(1)

• Εκκόλπωμα ουρήθρας: εκτομή του
εκκολπώματος.
• Κύστη αδένα τουSkene ή απόστημα: διατομή και
παροχέτευση.
• Υπερβολική ποσότητα διογκωτικών παραγόντων :
διουρηθρική αφαίρεση.
1. H. B. Goldman, P. E. Zimmern. The treatment of female bladder outlet obstruction
2 0 0 6, B J U International 9 8 , 3 5 9 – 3 6 6

Ενδοαυλικές αποφράξεις

(1)

• Μια δομή που αποφράσει τον αυλό της ουρήθρας
μπορεί να διαγνωσθεί συνήθως με κυστεοσκόπηση.
• Αυτές που δεν προέρχονται από την ουρήθρα ( λίθος,
ξένο σώμα) μπορούν να αφαιρεθούν διουρηθρικά.
• Όσες προέρχονται από την ουρήθρα ή την κύστη
(όγκοι πολύποδες) μπορούν συνήθως να εκταμούν
διουρηθρικά.
• Ο καρκίνος της ουρήθρας μπορεί να παρουσιαστεί με
απόφραξη. Η οριστική αντιμετώπιση απαιτεί
ουρηθρεκτομή ή και κύστεο-ουρηθρεκτομή.
1. H. B. Goldman, P. E. Zimmern. The treatment of female bladder outlet obstruction
2 0 0 6, B J U International 9 8 , 3 5 9 – 3 6 6

Αίτια λειτουργικής απόφραξης στις
γυναίκες;
• Πρωτοπαθής απόφραξη κυστικού αυχένα
• Δυσλειτουργική ούρηση
• Ψευδο-δυσσυνέργεια
• Νευροπαθής κύστη
- Δυσσυνέργεια εξωστήρα–σφιγκτήρα
- Σύνδρομο Fowler

2.Ποιος ο επιπολασμός της
απόφραξης στη γυναίκα ;
qΑ. 1-2%
qΒ. 2,9-29%
qΓ. 22-31%
qΔ. 30-41%

2.Επιπολασμός απόφραξης στη
γυναίκα
Ø Δεν είναι απόλυτα γνωστός αν και μάλλον
συχνός.
Ø Αναδρομικές κυρίως μελέτες αναφέρουν
ποσοστά 2,9% έως 29% (1) .
1. Irwin DE et al. Eur Urol 2006

Ø Θεωρείται ότι μάλλον υποτιμάται το πρόβλημα.
Ø Διαγιγνώσκεται πολύ λιγότερο συχνά από ότι
στους άνδρες.

Υποπτευόμαστε την ύπαρξη απόφραξης
στην γυναίκα πολύ λιγότερο.
• Τα ανατομικά αίτια συχνά είναι προφανή, όπως η
πρόπτωση και προηγηθέντα χειρουργεία για ακράτεια
ούρων .
• Τα λειτουργικά αίτια χρειάζονται πιο εξειδικευμένες
γνώσεις.
Ø Οι γυναίκες διαμαρτύρονται λιγότερο για συμπτώματα
κένωσης.
Ø Τα συμπτώματα από BOO στις γυναίκες μπορεί να είναι
αρκετά διαφορετικά.
Η απουσία συμπτωμάτων δεν αποκλείει BOO.

3. Σε τι ποσοστό μπορεί να
προκαλέσει απόφραξη η πρόπτωση
των οργάνων της πυέλου;
vΑ. Η σοβαρού βαθμού πρόπτωση μπορεί να
προκαλέσει απόφραξη έως και 70%
vΒ. Η χαμηλού βαθμού πρόπτωση μπορεί να
προκαλέσει απόφραξη στο 3%
vΓ. Και τα δύο είναι σωστά
vΔ. Η πρόπτωση προκαλεί συχνότερα
υποσυστολία εξωστήρα παρά απόφραξη

3.Απόφραξη- πρόπτωση

1

• Έως και 70% η σημαντική πρόπτωση μπορεί
να προκαλέσει απόφραξη (ΒΟΟ).
• Η ήπια πρόπτωση μπορεί να προκαλέσει ΒΟΟ
στο 3%.
• Κυστεοκήλη μετά «ουρηθροπηξία» μπορεί να
προκαλέσει ΒΟΟ.
1.Romanzi LJ, Chaikin DC, Blaivas JG.The effect of genital prolapse on voiding. J Urol 1999;161: 581–6

4. Σε ποιο σημείο της ουρήθρας
εντοπίζονται συχνότερα στενώματα
στις γυναίκες;
•
•
•
•

Α. Στη μεσότητα της ουρήθρας
Β. Στο έξω στόμιο της ουρήθρας
Γ. Στη συμβολή με τον κυστικό αυχένα
Δ. Εξίσου και στα 3 σημεία

4. Ουρηθρικά στενώματα στη γυναίκα (1)
• Ουρηθρικά στενώματα στην ουρήθρα με την μορφή
ινώδους ουρήθρας. Έχει αναφερθεί επίπτωση 3-5% (2).

• Πολύ πιο συχνά στο έξω στόμιο της
ουρήθρας.
• Η αιτιολογία τους δεν έχει πλήρως εξηγηθεί. Δύο
υποθέσεις υπάρχουν:
α) παρατεταμένο 2ο στάδιο του τοκετού και
β) μετά - εμηνοπαυσιακές ορμονικές αλλαγές.
1.Bapat S S. Prof. of Urology. Pune, India: Ratna Memorial Hospital; 2011. Personal Communication.
2.Yande S, Joshi M. Bladder outlet obstruction in women. J Mid-life Health 2011;2:11-7

5. Ποιος ο ουροδυναμικός ορισμός
για την Υποσυστολία του εξωστήρα
στη γυναίκα;
Α. Qmax ≤ 15 ml/s και PdetQmax < 20 cmH2O
Β. PIP 1= PdetQmax + Qmax (PIP1 <30 =
Υποσυστολία)
Γ. PdetQmax + 5Χ Qmax (Bladder Contractility
Index < 100 = Υποσυστολία)
Δ. Οι Α + Β ισχύουν στη γυναίκα
Ε. Οι Α + Γ ισχύουν στη γυναίκα

5. Ορισμοί για την Υποσυστολία του
εξωστήρα στην γυναίκα
Ø Qmax ≤ 15 ml/s και PdetQmax < 20 cmH2O

Ø PIP 1= PdetQmax + Qmax
(PIP1 <30 = Υποσυστολία) (1)

1.Tan TL, Bergmann MA, Griffiths D, et al. Stop test or pressure-flow study? Measuring detrusor contractility in older
females. Neurourol Urodyn. 2004;23:184-189.

6. Ποιος ο πλέον αποδεκτός ορισμός
για το υποκυστικό κώλυμα
(απόφραξη) στη γυναίκα;
Α. PdetQmax - 2 Qmax (ICS nomogram - τιμές
>40)
Β. Qmax ≤ 12 ml/s και PdetQmax ≥ 25 cmH2O
(Defreitas GA et al)
Γ. PdetQmax ≥ 25 cmH2O και URA > 20
(Mytilekas-Apostolidis nomogram)
Δ. Όλοι οι παραπάνω ορισμοί είναι εξίσου
αποδεκτοί

6. Ο πλέον αποδεκτός ορισμός για το
υποκυστικό κώλυμα στη γυναίκα
Qmax ≤ 12 ml/s και PdetQmax ≥ 25 cmH2O

1. Defreitas GA, Zimmern PE, Lemack GE, Shariat SF. Refining diagnosis of anatomic female bladder outlet obstruction: comparison of pressureflow study parameters in clinically obstructed women with those of normal controls. Urology2004;64: 675–81
2. H. B. Goldman, P. E. Zimmern. The treatment of female bladder outlet obstruction 2 0 0 6, B J U International 9 8 , 3 5 9 – 3 6 6

Υποκυστικό κώλυμα - BOO
Ø Qmax ≤ 15 ml/s and PdetQmax ≥ 60 cmH2O με την προϋπόθεση ότι υπάρχει
χοανοποίηση του κυστικού αυχένα και χάλαση της ουρήθρας στη FUDS.
Dioκno et al. J. Urol 1984

Ø Qmax ≤ 15 ml/s and PdetQmax ≥ 20 cmH2O

Chassagne et al. Urology 1998

Ø Ακτινογραφική ένδειξη ουρηθρικής σύγκλησης ενώ υπάρχει διατηρούμενη
σύσπαση του εξωστήρα οποιουδήποτε εύρους. Επί πλέον αυτή η σύσπαση
συνοδεύεται από ελαττωμένη ή καθυστερημένη στην έναρξη ροή ούρων.
Nitti et al. J. Urol 1999

Ø Qmax ≤ 11 ml/s and PdetQmax ≥ 21 cmH2O
Ø Qmax ≤ 12 ml/s and PdetQmax ≥ 20 cmH2O
Ø Qmax ≤ 12 ml/s and PdetQmax ≥ 30 cmH2O

Lemark GE and Zimmern PE. J Urol 2000

Groutz et al. Neurourol Urodyn 2000

Kim et al. Korean J Urol 2001

Ø Qmax ≤ 15 ml/s and PdetQmax ≥ 20 cmH2O
Lee et al. Korean J Urol 2006

Εξίσωση του Latimer

1

2
UR=Pves/Qmax

Φ.Τ.
Άνδρες:>0,6
Γυναίκες:>0,2
1. Gleason DM , Latimer J . The pressure flow study: a method for measuring bladder neck resistance. J. Urol
(1962),87:844-852

Νομόγραμμα Blaivas για γυναικεία
απόφραξη

Νομόγραμμα Liverpool για γυναικεία
απόφραξη

Απόφραξη στην γυναίκα
• Δεν υπάρχουν ευρέως αποδεκτά κριτήρια για
την διάγνωση της απόφραξης στις γυναίκες
όπως στους άνδρες.
• Τα κριτήρια απόφραξης τα οποία
εφαρμόζονται στους άνδρες όπως οι πιέσεις
εξώθησης και οι ροές των ούρων δυστυχώς
φαίνεται πως δεν μπορούν να εφαρμοστούν
στις γυναίκες.

7. Πώς αντιμετωπίζεται η απόφραξη μετά

από κολποανάρτηση και πώς μετά από
τοποθέτηση sling;

Α) Ουρηθρόλυση (urethrolysis) και στις 2 περιπτώσεις
B) Διαστολές της ουρήθρας για τουλάχιστον 3 μήνες
και στις 2 περιπτώσεις
Γ) Ουρηθρόλυση στην Burch και διατομή της ταινίας
στις επεμβάσεις τύπου sling
Δ) Περιουρηθρική έγχυση αλλαντικής τοξίνης

7.Αντιμετώπιση απόφραξης μετά
επεμβάσεις αποκατάστασης της ακράτειας
ούρων
• Εξαρτάται από το είδος της επέμβασης.
• Ουρηθρόλυση για τις επεμβάσεις τύπου
κολποανάρτησης (Burch).
• Διατομή της σφενδόνης στις επεμβάσεις τύπου
sling.

7.Αντιμετώπιση απόφραξης μετά
επεμβάσεις αποκατάστασης της ακράτειας
ούρων
• Σε 70–90% των ασθενών με απλή διατομή του sling θα
βελτιωθούν θεαματικά τα συμπτώματά τους (1,2) . Σε 20% από
αυτούς μπορεί να υποτροπιάσει η ακράτεια από προσπάθεια

(3)

1.Nitti VW, Carlson KV, Blaivas JG, Dmochowski RR. Early results of pubovaginal sling lysis by midline sling
incision. Urology 2002; 59 : 47–52
2. Goldman HB. Simple sling incision for the treatment of iatrogenic urethral obstruction. Urology 2003; 62 :
714–81.
3. H. B. Goldman, P. E. Zimmern. The treatment of female bladder outlet obstruction 2 0 0 6, BJU International
98 , 359 –366

• Απόφραξη μετά επέμβαση για αντιμετώπιση
της ακράτειας ούρων μπορεί να
παρουσιαστεί στο 5–20% των ασθενών που
υφίστανται τέτοιο χειρουργείο (1,2) .

1. H . Goldman HB. Urethrolysis. Atlas Urol Clinics 2004;12: 197–204
2. H. B. Goldman, P. E. Zimmern. The treatment of female bladder outlet obstruction 2 0 0 6, B J U
International 9 8 , 3 5 9 – 3 6 6

1. H. B. Goldman, P. E. Zimmern. The treatment of female bladder outlet obstruction
2 0 0 6, B J U International 9 8 , 3 5 9 – 3 6 6

1. H. B. Goldman, P. E. Zimmern. The treatment of female bladder outlet obstruction
2 0 0 6, B J U International 9 8 , 3 5 9 – 3 6 6

8.Ποιοι βαθμοί πρόπτωσης
προκαλούν συνήθως απόφραξη και
χρειάζονται αντιμετώπιση;
vΑ. Ο βαθμός Ι χρειάζεται διόρθωση στο 10% των
περιπτώσεων
vΒ. Ο βαθμός ΙΙ χρειάζεται διόρθωση στο 15% των
περιπτώσεων.
vΓ. Ο βαθμός ΙΙΙ χρειάζεται διόρθωση στο 20% των
περιπτώσεων
vΔ. Ο βαθμός ΙV πάντα χρειάζεται διόρθωση

8.Βαθμοί πρόπτωσης που προκαλούν
συνήθως απόφραξη και χρειάζονται
αντιμετώπιση
(1)

•

Ο βαθμός Ι δεν χρειάζεται διόρθωση.

•

Ο βαθμός ΙΙ σπάνια χρειάζεται διόρθωση.

• Ο βαθμός ΙΙΙ σε σημαντικό ποσοστό μετά από αξιολόγηση
χρειάζεται διόρθωση.
• Ο βαθμός ΙV πάντα χρειάζεται διόρθωση.
Ταξινόμηση κατά Baden & Walker

•

Η αντιμετώπιση όταν χρειασθεί τελικά θα γίνει με την τοποθέτηση
κατάλληλου πεσσού ή χειρουργικά.
1. H. B. Goldman, P. E. Zimmern. The treatment of female bladder outlet obstruction 2 0 0 6, B J U
Internattional 9 8 , 3 5 9 – 3 6 6

9.Πως αντιμετωπίζεται η
πρωτοπαθής απόφραξη του κυστικού
αυχένα (PBNO)

Α) Με σχάση του κυστικού αυχένα, συνυπολογιζομένου
του μικρού κινδύνου ακράτειας ούρων

B) Με τη χορήγηση α1-blockers, οι οποίοι είναι
αποτελεσματικοί στο 50% περίπου των περιπτώσεων
Γ) Κανένα από τα παραπάνω
Δ) Και με τους 2 τρόπους

9.Αντιμετώπιση πρωτοπαθούς
απόφραξης του κυστικού αυχένα
(PBNO)
• Θεραπευτικά η σχάση του κυστικού αυχένα έχει καλά
αποτελέσματα αν και υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος
για ακράτεια ούρων. (1,2)
• Οι α1 - ανταγωνιστές έχουν αποτέλεσμα περίπου στο
50% των περιπτώσεων. (3)
• Διαλείποντες αυτοκαθετηριασμοί.
1. Blaivas JG, Flisser AJ, Tash JA. Treatment of primary bladder neck obstruction in women with transurethral resection of the bladder
neck. J Urol. 2004;171:1172–5.
2. Peng CH, Kuo HC. Transurethral incision of bladder neck in treatment of bladder neck obstruction in women. Urology. 2005;65:275–8.
3. Athanasopoulos A, Gyftopoulos K, Giannitsas K, Perimenis P. Effect of alfuzosin on female primary bladder neck obstruction
Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2009 Feb;20(2):217-22

Πρωτοπαθής απόφραξη του
κυστικού αυχένα (PBNO)
• Η Πρωτοπαθής απόφραξη του κυστικού αυχένα δεν
είναι συχνή στις γυναίκες μια και δεν υπάρχει ένας
δομημένος ανατομικά και λειτουργικά κυστικός αυχένας
(1,2) .
• H PBNO ανευρίσκεται στο 9–16% των γυναικών με BOO
(3,4) . Προκαλείται από αδυναμία χάλασης των λείων
μυϊκών ινών του αυχένα της ουροδόχου κύστης κατά την
διάρκεια της ούρησης.
1. Blaivas JG, Flisser AJ, Tash JA. Treatment of primary bladder neck obstruction in women with transurethral resection of the bladder
neck. J Urol. 2004;171:1172–5.
2. Peng CH, Kuo HC. Transurethral incision of bladder neck in treatment of bladder neck obstruction in women. Urology. 2005;65:275–8.
3. Kuo HC. Videourodynamic characteristics and lower urinary tract symptoms of female bladder outlet obstruction.Urology2005;66:
1005–9
4. Nitti VW, Tu LM, Gitlin J. Diagnosing bladder outlet obstruction in womenJ Urol1999;161: 1535–40

10.Πρόπτωση και ακράτεια από
προσπάθεια: τις αντιμετωπίζουμε μαζί
ή όχι;
Α) Όχι, διότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επίσχεσης
ούρων από την τοποθέτηση της ταινίας

B) Όχι, διότι αυξάνεται η πιθανότητα επιπλοκών
Γ) Ναι, παρότι αυξάνεται η πιθανότητα επιπλοκών
Δ) Ναι, αν και συχνά οι τοπικές συνθήκες καθιστούν
δυσχερή την ταυτόχρονη αποκατάσταση

Πρόπτωση και ακράτεια από
προσπάθεια

• Ναι τις αντιμετωπίζουμε μαζί.
• Όμως αυξάνουν οι επιπλοκές.

Recommendations for women requiring surgery for bothersome pelvic organ
prolapse who have symptomatic or unmasked SUI

Strength rating

Offer simultaneous surgery for pelvic organ prolapse and SUI.

Strong

Inform women of the increased risk of adverse events with combined surgery compared Strong
to prolapse surgery alone.

Recommendations for women requiring surgery for bothersome pelvic organ prolapse who do not have
symptomatic or unmasked SUI

Inform women that there is a risk of developing de novo SUI after prolapse surgery.

Strong

Warn women that the benefit of surgery for SUI may be outweighed by the increased risk of Strong
adverse events with combined surgery compared to prolapse surgery alone.

Summary of evidence

LE

Women with pelvic organ prolapse and urinary incontinence

Surgery for pelvic organ prolapse (POP) + SUI shows a higher rate of cure of UI in the
short term than POP surgery alone.

1a

There is conflicting evidence on the relative long-term benefit of surgery for POP + SUI
vs. POP surgery alone.

1a

Combined surgery for POP + SUI carries a higher risk of adverse events than POP
surgery alone.

1a

Continent women with pelvic organ prolapse
Are at risk of developing UI post-operatively.

1a

The addition of a prophylactic anti-incontinence procedure reduces the risk of postoperative UI.

1a

The addition of a prophylactic anti-incontinence procedure increases the risk of adverse 1a
events.

Women with pelvic organ prolapse and overactive bladder

There is some low-level inconsistent evidence to suggest that surgical repair of POP can 2
improve symptoms of overactive bladder.

Πρόπτωση και ακράτεια από
προσπάθεια
• Ο βαθμός της πρόπτωσης δεν έχει ισχυρή συσχέτιση
με τη σοβαρότητα της ακράτειας. Προηγηθείσα
επέμβαση για πρόπτωση και ακράτεια συσχετίζεται
με χειρότερη βαρύτητα ακράτειας και ενόχληση (1).
• Έχει προταθεί μοντέλο αλγόριθμου που μπορεί να
προβλέψει την πιθανότητα «de novo” ακράτειας σε
ασθενείς μετά την διόρθωση της πρόπτωσης (2).
1.Symptoms of combined prolapse and urinary incontinence in large surgical cohorts. Brubaker L, et
all Urinary Incontinence Treatment Network. Obstet Gynecol. 2010;115(2 Pt 1):310-6.
2. A model for predicting the risk of de novo stress urinary incontinence in women undergoing pelvic
organ prolapse surgery. Jelovsek JE1, et al; Pelvic Floor Disorders Network. Obstet Gynecol. 2014 ; 123(2 0
1): 279–287.

