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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της µελέτης µας είναι να αναδείξουµε την εµπειρία της κλινικής µας ως προς την ασφάλεια και 
αποτελεσµατικότητα των δυο µεθόδων στην θεραπεία της γυναικείας ακράτειας προσπαθείας.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Κατά την διάρκεια των ετών 2014-2016 αντιµετωπίστηκαν 41 ασθενείς µε ακράτεια προσπαθείας 
στην κλινίκη µας. Όλοι οι ασθενείς συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια PFDI-20 (Pelvic floor Distress 
Inventory) και PFIQ-7 (Pelvic Floor Impact Questionnaire) και υποβλήθηκαν σε εκτίµηση της 
ακράτειας προσπαθείας µε το τεστ βήχα προ χειρουργείου καθώς και 12 εβδοµάδες και 9 µήνες µετά 
χειρουργείου. Χωρίστηκαν τυχαία σε 2 οµάδες, οµάδα Ι (n=21 TVT) και οµάδα ΙΙ (n=20TVTsecure). 
Οι 2 τεχνικές συγκρίθηκαν ως προς τον χρόνο χειρουργείου, την διεγχειρητική αιµορραγία, τον 
χρόνο καθετηριασµού, τις διεγχειρητικές και µετεγχειρητικές επιπλοκές και τον χρόνο παραµονής στο 
νοσοκοµείο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο χρόνος χειρουργείου καθώς και η διεγχειρητική αιµορραγία και επιπλοκές ήταν σηµαντικά 
χαµηλότερες στην οµάδα ΙΙ του TVTsecure.9 ασθενείς από την οµάδα ΙΙ του TVTsecure βρέθηκαν 
θετικοί στην αξιολόγηση της ακράτειας προσπαθείας µε το τέστ βήχα στις 12 εβδοµαδες και 9 µήνες 
(45%), ενώ µόνο 2 από την οµάδα Ι του TVT βρέθηκαν αντίστοιχα θετικοί (10%).
∆εν υπήρχαν ουσιαστικές διαφορές ως προς την ποιότητα ζωής (ερωτηµατολόγια PFDI-20 και PFIQ-7), 
όπως επίσης στον χρόνο καθετηριασµού και τον χρόνο παραµονής στο νοσοκοµείο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το TVTsecure µπορεί να θεωρηθεί  πιο ασφαλές µε λιγότερες διεγχειρητικές επιπλοκές απο το TVT.  
Το TVTsecure είναι όµως λιγότερο αποτελεσµατικό (µεγαλύτερα ποσοστά θετικών ασθενών στα τεστ 
βήχα) χωρίς οµως να επηρεάζει την ποιότητα ζωής τους σε µεγαλύτερο βαθµό συγκριτικά µε το TVT 
(ερωτηµατολόγια PFDI-20 και PFIQ-7).
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