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Σ
την Ελλάδα 3 ous 10 γυ- 
vaiKes πάσχουν από κά
ποια μορφή ακράτειαε. Την 
ακράτεια ούρων προκαλεί 
η χαλάρωση των ιστών ms πυέλου, 
που οφείλεται oris γέννεε. Τότε, 

όταν η ασθενή5 σφιχτεί ή βήξει, ου- 
po6oxos κύστη, ίσωε και μήτρα και 
έντερο, κατεβαίνουν npos τα κάτω. 
Οταν λοιπόν «σφίγγεται» η κοιλιά, 
τότε η oupo6oxos κύστη δεν μπορεί 
να συγκροτήσει τα ούρα.
Ακράτεια μπορεί να προκαλέσουν 
και γενετικέε ανωμαλία, τραυματι
σμοί σε σπονδυλική στήλη ή λεκάνη, 
εγκεφαλικό επεισόδιο, σκλήρυνση 
κατά πλάκαε. χρόνιε5 ουρολοιμώ- 
ξειε. τα βάρη που σηκώνει η γυναί
κα. η εμμηνόπαυση, η ανεπάρκεια 
οιστρογόνων και η παχυσαρκία.
Η ακράτεια μπορεί να είναι είτε επι
τακτικού τύπου (ξαφνικά έντονη και 
μη ελεγχόμενη επιθυμία για ούρη
ση) είτε από προσπάθεια -οπότε βή- 
xas, φτάρνισμα ή γέλιο προκαλούν 
απώλεια ούρων- είτε μεικτή, δηλαδή 
συνδυάζει το επιτακτικό στοιχείο και 
την απώλεια ούρων κατά την προ
σπάθεια. Την ακράτεια προκαλεί 
και η υπερπλήρωση, όταν δηλαδή η 
oupo6oxos κύστη έχει περισσότερα 
ούρα απ' όσα μπορεί να συγκροτή
σει. γιατί τότε βρίσκεται σε κατάστα
ση unoTovias, δηλαδή δεν συσπάται. 
Η πάθηση αξιολογείται με υπερη
χογράφημα και ουροδυναμική εξέ
ταση, προκειμένου ο ουρολόγοε ν' 
αποφασίσει τη θεραπεία. Στην ου
ροδυναμική εξέταση, τοποθετείται 
έναε καθετήραε στην ουροδόχο κύ
στη. που ελέγχει tis δραστηριότητε5 
ουροδόχου κύστηε και ουρήθραε.

Μία axis τέσσερα γυναίκεε μετά τα 50 θα εμφανίσει ακράτεια ούρων. Το ποσοστό 
εκτινάσσεται στο 50% για tis άνω των 65. Η ακράτεια ούρων επηρεάζει τη ζωή τηε 
YuvaiKas και αν και είναι nXhpcos ιάσιμη με χειρουργείο, παρ’ όλα αυτά ελάχιστεε 
(περίπου 20%) αναζητούν ιατρική βοήθεια.

βατική μέθοδοε (διαρκεί περίπου 
20 λεπτά) με τοπική αναισθησία. Η 
ταινία τοποθετείται στην ουρήθρα 
Tns γυναίκαε μέσω του κόλπου. Η 
ασθενήε μπορεί να επιστρέφει στο 
σπίτι Tns μετά σύντομη νοσηλεία
(μία έωε τέσσερα μέρεε), ενώ σε 
μία εβδομάδα επιστρέφει πλήρωε 
στα καθήκοντά ms.

notes ποθήσει προκαλούν 
ακράτεια;
Η ακράτεια ούρων gjs σύμπτωμα 
μπορεί να σχετίζεται με παθήσειε 
όπωε:
• Διαβήτη ή νεφρικά προβλήμα
τα. Ο διαβήτηε μπορεί να προκαλέ- 
σει βλάβη στα νεύρα ms ουροδόχου 
κύστη$.
• Ινομυώματα. Καλοήθες όγκοι οι

οποίοι αναπτύσσονται στα τοιχώμα
τα Tns pmpas και μπορεί να πιέσουν 
την κοιλιακή χώρα ή να προκαλέ
σουν μετατόπιση του αυχένα ms 
ουροδόχου κύστηε. ο onoios σχετί
ζεται με την ακράτεια ούρων.
• Πρόπτωση. Μπορεί να προκλη- 
θεί από βλάβη arous συνδέσμουε 
ms πυέλου, οι οποίοι λειτουργούν 
στηρικτικά, με αποτέλεσμα να με- 
τατοπισθούν από τη θέση rous τα 
τοιχώματα του κόλπου, μαζί με ου
ροδόχο κύστη, έντερα και μήτρα. 
Η πρόπτωση εκτόε από ακράτεια 
μπορεί να προκαλέσει και δυσκολία 
στην κένωση των εντέρων.
• Προβλήματα εντέρου. Βασικόε 
ύποπτοε είναι το σύνδρομο του ευ
ερέθιστου εντέρου.
• Προβλήματα στη μέση. Αν παγι

δευτούν τα νεύρα που ξεκινούν από 
τη σπονδυλική στήλη και συνδέο
νται με την ουροδόχο κύστη, ioojs 
αλλάξει η λειτουργία rous και προ- 
κληθούν δυσκολία στην κένωση 
Tns κύστη5. Σωστή φυσικοθεραπεία 
και ιατρική παρακολούθηση βελτιώ
νουν τα συμπτώματα.
• Ιυρίγγιο. Αν ενώνει ουροδόχο 
κύστη και κόλπο, τα ούρα διοχετεύ
ονται απευθείαε μέσα στον κόλπο 
αντί να αποθηκεύονται στην ουρο
δόχο κύστη.
Οι γυναίκεε δεν πρέπει να ολιγω
ρούν. Να επισκεφθούν χειρουργό 
ουρολόγο και να δώσουν ποιότητα 
στη ζωή rous: Να μην τρέμουν στη 
σκέψη ότι θα χρειαστεί να επισκε- 
φθούν την τουαλέτα ανά πόσα ώρα 
και στιγμή.

Πότε επιβάλλεται το χειρουργείο; 
Αν δεν αποδώσει η συντηρητική θε
ραπεία (ασκήσει πυέλου, ηλεκτρική 
διέγερση των μυών. κολπικοί κώνοι 
και ορμονολογικά σκευάσματα), το 
χειρουργείο μπορεί να προσφέρει 
μόνιμα και θεαματικά αποτελέσμα
τα. ιδιαίτερα αν ο σφικτήραε ms 
βαλβίδα5 ms ουροδόχου warns 
έχει υηοστεί βλάβη.
Ο χειρουργό5 ουρολόγοε αναρτά 
τον κόλπο, τοποθετεί κολλαγόνο ή 
σιλικόνη γύρω από την ουρήθρα ή 
κολπική ταινία ελεύθερπε τάσηε. Η 
τοποθέτηση κολπικήε raivias από 
ειδικό πλαστικό είναι ελάχιστα επεμ-

Αι/τή την εβδομάδα was ονυτηΰαν...
£ Μπορώ να ζήσω

Ναι, μπορείτε να ζήσετε 
/ Λ αλλά ελλοχεύουν κίνδυ- 
l/j|/ νοι. Ο χειρουργόε δεν 
πρεπει να αφαιρεί αβασάνιστα το 
ένα από τα δύο νεφρό. Οι νεφροί 
είναι δύο και είναι σημαντικό να 
διατηρήσουμε και rous δύο. Κι 
αυτό γιατί σε βόθοε χρόνου είναι 
άγνωστο τι είδουε προβλήματα 
υγείαε θα αντιμετωπίσουμε από 
τα οποία θα κινδυνέψει ο νεφρόε 
που έχει απομείνει. Η ομαλή νε
φρική λειτουργία είναι ζωτικήε

με ενα νεφρό;
onpaoias και πρέπει να τη διαφυ
λάξουμε με κάθε τρόπο.
Είναι πολύ σημαντικό ότι χάρη 
στον υπέρηχο και στην αξονι
κή τομογραφία ανακαλύπτουμε 
όλο και συχνότερα, τυχαία αλλά 
έγκαιρα, μικρούε όγκουε στο νε
φρό. Από την άλλη, η επιστήμη 
έχει σημειώσει μεγόλε5 προό- 
δουε και έχει αναπτύξει ειδικέε 
τεχνικέε μερικήε νεφρεκτομήε ή 
ογκεκτομήε. δηλαδή αφαίρεσηε 
μόνο του όγκου. Μάλιστα, σε κά-

ποιεε περιπτωσειε είμαστε υπο
χρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε 
τεχνικέε διατήρησηε του νεφρού 
ή μερικήε νεφρεκτομήε. Αυτό 
συμβαίνει στιε περιπτώσειε που 
ο ασθενήε έχει μόνο ένα νεφρό 
ή εμφανίζει όγκο ταυτόχρονα και 
στουε δύο νεφρούε ή παρουσιά
ζει σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια. 
Κάθε ασθενήε είναι ξεχωριστή 
περίπτωση και με περίσκεψη 
πρέπει να αποφασίζουμε το κα
λύτερο για εκείνον.
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