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Σ Y N TA K T I K H  E Π I T P O Π H

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 25, 106 74 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 72.20.875, Fax: 210 72.15.128
e-mail: info@edipt.gr, www.edipt.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ

OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO UROLOGY

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

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

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

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

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

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

O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς και για την εγκυρότητα και 
τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επι-
φέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνε-
ται η έννοια του κειμένου.
Σημείωση: Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, πίνακες, φωτογραφίες, διαφάνειες ή 
δισκέτες δεν επιστρέφονται.
Παρακαλώ, αποστείλατε τα χειρόγραφα, δισκέτες και το λοιπό έντυπο υλικό προς δημοσίευση, στη 
διεύθυνση: ΠPOΣ: INFO UROLOGY Yπόψη κ. Maρία Γκελντή
IATPIKEΣ EKΔOΣEIΣ KAYKAΣ, Δ/νση: αγ. Γεωργίου 4, 153 42 αγ. Παρασκευή

Tηλ. & Fax: 210 67.77.590, e-mail: kafkas@otenet.gr

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

ΕΚΔΟΤΗΣ: Έλενα Λαγανά

MEΛH
ΑΛΑΜΑΝΗΣ Χ.: Επίκουρος Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Αθηνών
ANEZINHΣ Π.: Διευθυντής «Βενιζελείου» Γ.Ν. Ηρακλείου
ΑΣΒΕΣΤΗΣ Χ.: Χειρούργος Oυρολόγος, Μαιευτήριο «Ρέα»
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι.: Λέκτορας Ουρολογικής Κλινικής Παν/μίου Θεσ/νίκης
ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ Γ.: Διευθυντής ΕΣΥ Γ.Ν.Α. «Αγία Όλγα»
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ι.: Επιμελητής Α΄ Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου
ΔΕΛΗΒΕΛΙΩΤΗΣ Χ.: Καθηγητής Ουρολογίας Παν/μίου Αθηνών
KΩNΣTANTINIΔHΣ K.: Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Αθηνών
MEΛEKOΣ M.: Kαθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Θεσσαλίας
ΠΑΝΟΥ Χ.: Επιμελητής Α', Ουρολογικής Κλινικής Παν/μίου Λαμίας
ΠΑNTAZOΠΟΥΛΟΣ Δ.: Αναπληρωτής Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Αθηνών
ΠΑΠΑΝΔΡΕOΥ Χ.: Χειρουργός Oυρολόγος, Επιμελητής Β' Γ.Ν. Άρτας
ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Α.: Επίκουρος Καθηγητής Oυρολόγιας Παν/μίου Αθηνών
ΠΟΥΛΙΑΣ Η.: Δ/ντής Ουρολογικής Κλινικής, Νοσοκ. Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.
ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΣ Α.: Διευθυντής Ιπποκρατείου Γ.Ν.Α.
ΡΟΥΣΗΣ Λ.: Χειρουργός Oυρολόγος
ΣEPAΦETINΙΔHΣ Σ.:  Επιμελητής Α', Ουρολογική Κλινική «Ασκληπιείου Βούλας»
ΣΙΔΕΡΩΜΕΝΟΣ Π.: Διευθυντής 3ο Νοσοκομείο ΙΚΑ
ΣΚΡΕΠΕΤΗΣ Κ.: Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Nοσ. Καλαμάτας
ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Π.: Επιμελητής Β', Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν. Βέροιας
ΣΤΑΘΟΥΡΟΣ Γ.: Επιμελητής Β΄ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Σ.: Διευθυντής ΕΣΥ Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός»
TOYΛOYΠIΔHΣ ΣΤ.: Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Θράκης
ΦΛΩPATOΣ Δ.:  Xειρουργός Oυρολόγος
XPYΣOΓONIΔHΣ I.: Διευθυντής Oυρολογικής Kλινικής, Nοσοκ. «Αγ. Δημήτριος Θεσ/νίκης»

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

Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ1, Α.Γ. ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ2

1Ειδικευόμενος Ουρολογίας, 2Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας,
Β΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, 

Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, Αθήνα

Νεότερα 
δεδομένα στη 

φαρμακοθεραπεία 
της υπερλειτουργικής 
ουροδόχου κύστης 

Το σύνδρομο της υπερλειτουργικής ουροδόχου κύστης (overactive 
bladder; OAB) χαρακτηρίζεται από συμπτώματα όπως η επιτακτι-
κότητα με ή χωρίς επιτακτική ακράτεια, η συχνουρία κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας (συχνότερο σύμπτωμα), αλλά και η νυκτουρία, με 
απουσία υποκείμενης παθολογίας (π.χ. ουρολοίμωξη)1. Σύμφωνα 
με πρόσφατα δεδομένα, από το σύνδρομο OAB πάσχουν πάνω από 
400 εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως, ενώ η επίπτωση της νόσου 
αυξάνει με την ηλικία (30-40% σε ηλικίες >75 έτη)2. Εκτός της υψη-
λής επίπτωσης, το σύνδρομο OAB επηρεάζει δυσμενώς την ποιότη-
τα ζωής των ασθενών, την παραγωγικότητά τους στην εργασία, κα-
θώς οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν και συμπτώματα άγχους και 
κατάθλιψης λόγω της νόσου1. Επιπλέον, πολλοί ασθενείς δε γνωρί-
ζουν ότι υπάρχει θεραπεία και έτσι δεν αναφέρουν τα συμπτώματα 
OAB και συμβιβάζονται με αυτό το πρόβλημα υγείας. 
Στο παρόν άρθρο θα παρουσιαστούν νεότερα δεδομένα στην αντι-
μετώπιση του συνδρόμου της υπερλειτουργικής κύστης, που φαί-
νεται να επηρεάζουν την τρέχουσα κλινική πρακτική με τη χρήση 
των αντιμουσκαρινικών.

Προβλήματα με τη χρήση των αντιμουσκαρινικών
Τα αντιμουσκαρινικά (Darifenacin, Fesoterodine, Oxybutynin, Solifenacin, 

Tolterodine, Trospium), εδώ και δεκαετίες, αποτελούν τη φαρμακοθερα-
πεία πρώτης γραμμής για την υπερλειτουργική κύστη3. Παρά την αποτελε-
σματικότητα των αντιμουσκαρινικών, οι ασθενείς συχνά διακόπτουν τη λή-
ψη τους λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών (π.χ. ξηροστομία, δυσκοιλιό-
τητα, αύξηση ενδοφθάλμιας πίεσης) ή/και των ανεκπλήρωτων προσδοκι-
ών, ακόμα και με τα νεότερα αντιμουσκαρινικά (π.χ. εκλεκτικά των Μ3 υ-
ποδοχέων)3. Για τους ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στα αντιμουσκα-
ρινικά, που παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες και που διακόπτουν τη 
θεραπεία, δεν υπήρχε μέχρι πρόσφατα άλλη φαρμακευτική αγωγή από το 
στόμα. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν πολλές μελέτες διερεύνη-
σης του μηχανισμού χάλασης του εξωστήρα της ουροδόχου κύστης, πέρα 
από τον συμβατικό μηχανισμό δράσης της ακετυλοχολίνης στην οποία ε-
μπλέκονται τα αντιμουσκαρινικά.

Η εισαγωγή του β3 αγωνιστή (Mirabegron)
Μελέτες διαπίστωσαν ότι η έκφραση του β3 αδρενεργικού υποδοχέα στην 

ανθρώπινη ουροδόχο κύστη αφθονεί (97% του mRNA των β-αδρενεργικών 
υποδοχέων της κύστης ανήκει στον υπότυπο β3)4. Η διέγερση των β3 αδρε-
νεργικών υποδοχέων μέσω των G πρωτεϊνών οδηγεί στην αύξηση του εν-
δοκυττάριου cAMP. Αυτό οδηγεί στην αύξηση της Α κινάσης, η οποία φω-
σφορυλιώνει τη κινάση της ελαφράς αλυσίδας της μυοσίνης, που με τη σει-
ρά της είναι υπεύθυνη για την αναστολή της σύνδεσης της μυοσίνης με την 
ακτίνη. Παράλληλα, η αύξηση του cAMP οδηγεί στη μείωση του ενδοκυτ-
τάριου ασβεστίου μέσω των γνωστών σχετικών μηχανισμών. Αυτές οι δύο 
παράλληλες συνέπειες της διέγερσης των β3 αδρενεργικών υποδοχέων έ-
χουν ως αποτέλεσμα τη χάλαση του εξωστήρα της ουροδόχου κύστης κα-




