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 Η συχνότερη ιατρογενής ακράτεια (5 – 48%) 
 

 Το 1ο έτος συνυπάρχει OAB (77%) και μειωμένη ενδοτικότητα 
(50%) 
 

 Παράγοντες κινδύνου: Ηλικία κατά το χειρουργείο, BMI, μήκος 
ουρήθρας, μέγεθος προστάτη, συνοσηρότητα, προεγχειρητική 
δυσλειτουργία του σφικτήρα ή της κύστης, χειρουργική τεχνική 
και εμπειρία.  
 

 Ο κίνδυνος εμφάνισης ακράτειας δεν σχετίζεται με την τεχνική 
της προστατεκτομής (radical vs nss, open vs laparoscopic vs 
robotic ). 



•Πεολαβίδες, καθετήρες κύστεως, πεϊκοί καθετήρες, πάνες ακράτειας 
•Ελαφρές μορφές ακράτειας ή σε ασθενείς με πολλαπλά προβλήματα 

 



Συντηρητική μη φαρμακευτική 
• Αλλαγή συνηθειών  - τρόπου ζωής 

• Πρόγραμμα ουρήσεων 

• Ασκήσεις πυελικού εδάφους 

 

Συντηρητική  φαρμακευτική 
• Αντιχολινεργικά φάρμακα 

• Α-αναστολείς 

• Duloxetine 

 

Χειρουργική  
• Περιουρηθρικές εγχύσεις ογκωτικών παραγόντων 

• Ανδρικές ταινίες ακράτειας (Invance, Advance, Remeex, Argus κλπ) 

• Τεχνητός σφιγκτήρας AUS 800 

• ProAct 

 



• Περιουρηθρικές εγχύσεις (bulking agents) 
 
• Ρυθμιζόμενα μπαλόνια συμπίεσης ουρήθρας 

           ( ProAct ) 
 
 

• Ανδρικές ταινίες ουρήθρας (slings) 
       - σταθερά 
       - ρυθμιζόμενα 
 
 
• Τεχνητός σφιγκτήρας (AUS) 

 



• Βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα,    
επαναληπτικές εγχύσεις, ↓ 
αρχικού ενθουσιασμού 
 

• Collagen, silicon, teflon, λίπος, 
macroplastique 
 

• Φλεγμονώδεις αντιδράσεις, 
μετανάστευση,  “frozen urethra” 
• Αποτελεσματικότητα στα 2 έτη 
16%...! 



 - 2004 : 80% ενδοσκοπική έγχυση διογκωτικών… 
όμως  

 - 2010: 60% 
 Ένας στους Δύο μόνο ενδοσκοπική έγχυση 

διογκωτικών!!!... 
  ‘Ενας στους πέντε sling 

  12% AUS 800… 

Surgical Practice patterns for male urinary incontinence:  

analysis of case logs from certyfied American Urologists  

J Urol 2012 Jul; 188(1)  



• Περιουρηθρικές εγχύσεις (bulking agents) 
 

• Ρυθμιζόμενα μπαλόνια συμπίεσης ουρήθρας           
      ( ProAct ) 
 
• Ανδρικές ταινίες ουρήθρας (slings) 
       - σταθερά 
       - ρυθμιζόμενα 
 
 
• Τεχνητός σφιγκτήρας (AUS) 

 



170 pts 
Βελτίωση ακράτειας : 33% pad free 

Μ.Ο. ρυθμίσεων          : 3-6 
mL  στο μπαλόνι       :  4 με 7 mL 

Kάκωση ουρήθρας, κύστης, λοίμωξη 

 

Hubner et al. BJU Int 2005  

Crivellaro et al. Int J Urol 2008 



• Περιουρηθρικές εγχύσεις (bulking agents) 
 

• Ρυθμιζόμενα μπαλόνια συμπίεσης ουρήθρας           
      ( ProAct ) 
 
• Ανδρικές ταινίες ουρήθρας (slings) 
       - σταθερά 
       - ρυθμιζόμενα 
 
 
• Τεχνητός σφιγκτήρας (AUS) 

 



 Σε ασθενείς με SUI ήπιας έως μέτριας βαρύτητας… 
 
 

 Η επιτυχία τους κυμαίνεται στο 58%...  
 

 Αυτόματη ούρηση χωρίς χειρισμούς και κουμπάκια … 
 

 Καθηλούμενες στα οστά, επαναρρυθμιζόμενες, δια-
θυρεοειδικές ταινίες… 

 
 Η ακτινοθεραπεία αποτελεί σχετική αντένδειξη στην 

εφαρμογή τους 
 
 
 
 



• Περιουρηθρικές εγχύσεις (bulking agents) 
 

• Ρυθμιζόμενα μπαλόνια συμπίεσης ουρήθρας           
      ( ProAct ) 
 
• Ανδρικές ταινίες ουρήθρας (slings) 
       - σταθερά 
       - ρυθμιζόμενα 
 
 
• Τεχνητός σφιγκτήρας (AUS) 

 



• 51 pts 

• 65% dry (-1 pad) 

• > 1 διόρθωση… 

• 6% erosion- infection 
 

 



• Dry rate 73-79%... (1,2) 

• …αλλά 35% αφαίρεση υλικού! (3)  

• διάβρωση, λοίμωξη, επίσχεση 

1. Romano et al BJU Int 2006 

2. Hubner et al BJU Int 2011 

3. Dalpiaz et al J Urol 2011 

 



 99 pts, 33% post-rad 

 17,8 μήνες FU 
 63% dry, 29% βελτίωση 

 3,8/pt επιπλέον εγχύσεις 

  68% περινεικό άλγος 
 4% λοίμωξη 

Hoda et al. BJU Int 2013. Feb 



• Περιουρηθρικές εγχύσεις (bulking agents) 
 

• Ρυθμιζόμενα μπαλόνια συμπίεσης ουρήθρας           
      ( ProAct ) 
 
• Ανδρικές ταινίες ουρήθρας (slings) 
       - σταθερά 
       - ρυθμιζόμενα 
 
 
• Τεχνητός σφιγκτήρας (AUS) 

 



•Ποσοστά εγκράτειας,  58%-67% 
•Περινεϊκό άλγος, παροδική επίσχεση,  λοίμωξη, 0-14,5% 



• 156 pts  

• 77%  ίαση ή βελτίωση  

• Σταθερή αποτελεσματικότητα στα 3 

έτη 

• Καλύτερα αποτελέσματα σε ήπια- 

μέτρια ακράτεια (58,6% ίαση)… 

• Pads προγνωστικός παράγοντας 

• Dindo I επιπλοκές 

Rehder et al. Eur Urol 2012 Jul 





  70% βελτίωση  
    (4,2 pads    1,1 pads) 
  38% αναφέρει 

επιδείνωση 
συμπτωμάτων μετά το 
χρόνο 

  όχι επιπλέον επιπλοκές… 

Advance male sling in irradiated patients with stress urinary incontinence 

                                                                                  Can J Urol. 2011 Dec 



4 σημεία στήριξης 
  πάνω από 

βολβοσηραγγώδη 
  αποφρακτικός 

μηχανισμός 
  LPP 33     68 cm water 

  Success rate 70,9% 

    ( ≤ 50% pads weight) 

Comiter et al, J Urol 2012. Feb 

Comiter et al, J Urol 2014. Jun 



• Περιουρηθρικές εγχύσεις (bulking agents) 
 

• Ρυθμιζόμενα μπαλόνια συμπίεσης ουρήθρας           
      ( ProAct ) 
 
• Ανδρικές ταινίες ουρήθρας (slings) 
       - σταθερά 
       - ρυθμιζόμενα 
 
 
• Τεχνητός σφιγκτήρας (AUS) 

 



Flow Secure 

Periurethral constrictor 

Zephyr (ZSI 375) 

AUS 800 



Πρώτος ο  Brantley Scott το 1972 τον AS – 721 

Αποτελεί μέχρι σήμερα gold standard θεραπεία, 
μοντέλο AS - 800 



 Επιβάλλεται ο ασθενής να είναι σε καλό νοητικό επίπεδο και να έχει 
επαρκή δεξιότητα στα χέρια 
 

 Υψηλά ποσοστά αποτελεσματικότητας  
     - 79% social continent (≤ 1 pad/day) 
     - 43,5% dry (0 pad/day) 
 
 Στοιχεία από μακρύ follow-up 

 
 Υψηλά ποσοστά ικανοποίησης ασθενών (87-90%) 

 
 Ανάγκη για περιοδικές επανεπεμβάσεις (revisions) 
   -  Mηχανική βλάβη (6,2%) 
   -  Ατροφία ουρήθρας(7,9%) 
   -  Λοίμωξη -διάβρωση (8,5%) 
  -  Επανεπέμβαση(26%) 
    

 

Van der Aa et al. Eur Urol 2012 



Ιnhibizone πεική πρόθεση 
(ΑΜS700) καλύτερα 
αποτελέσματα σε DM και 
revisions 

AUS 800 αντιβιοτική 
επικάλυψη μόνο στο cuff – 

pump… 

Άγνωστη η 
αποτελεσματικότα… 



  25 cases 

  Σχετικός κίνδυνος για επιπλοκή x 4 

  Σχετικός κίνδυνος για επανεπέμβαση x 3,7 

  Μετά τα 25 περιστατικά καμμία βελτίωση 
  Ανάγκη για βελτίωση εκπαίδευσης σε 

ειδικά κέντρα προσθετικής και 
επανορθωτικής χειρουργικής….  

Henry Lai et al. J Urol 2013. April 



29 pts αποτυχία Advance 

Eμφύτευση AMS 800 

  96% dry rate (1pad) 

  6,9% revision rate (2/29) 

  καμία λοίμωξη… 
  επιπλοκές παρόμοιες με 

¨παρθένα¨ περιστατικά  
 

Lentz et al. J Urol 2012 

Belot et al. Prog Urol 2012 

 



  παρόμοια ποσοστά  
     - επανεπέμβασης 
     - λοίμωξης 
     - διάβρωσης 
     - ατροφίας 
 
Συμπέρασμα: η προηγηθείσα ακτινοβολία δεν 

αποτελεί αντέδειξη για εμφύτευση τεχνητού 
σφιγκτήρα… 

 
 

Gomha et al J Urol 2002 



 

  SIS Urethral Wrap 

    Trost et al. J Urol Sept 2011  



  Διασηρραγγώδης εμφύτευση 
(transcorporal implantation) 

    Wiedemann et al. BJU Int July 2013 

 
 



???? 

Van der Aa et al. Eur Urol 2012 



• 12 μόνο αξιολογήσιμες μελέτες, 3 μόνο προοπτικές 

•  623 pts 

•  η ποιότητα των μελετών που χαρακτηρίζουν τον τεχνητό σφιγκτήρα ως  

    gold standard είναι πτωχή… τα δεδομένα θα πρέπει να επαναξιολογηθούν 

   με κριτήρια του evidence-based medicine…. 

 



  Ναι σε ήπια-μέτρια ακράτεια 
  Ναι σε σφριγηλό-ζωντανό έξω σφιγκτήρα 
  Ίσως σε ακτινοβολία… 
  όχι σε πλήρη ακράτεια… 
  ποτέ χωρίς ουρηθροσκόπηση 



  Ναι σε πλήρη βαριά ακράτεια 
  Ναι μετά από ακτινοβολία 
  Ναι μετά από αποτυχία sling 

  Επιπλοκές- επανεπεμβάσεις 
  Νέες μελέτες  



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ…. 



 


