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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ
Ο όρος υποτροπιάζουσα ουρολοίµωξη αναφέρεται σε ≥2 επεισόδια ουρολοίµωξης το εξάµηνο
ή ≥3 επεισόδια το χρόνο. Οι υποτροπιάζουσες ουρολοιµώξεις είναι πιο συχνές στις γυναίκες.
Η πλειοψηφία αυτών θεωρείται πως είναι αποτέλεσµα επαναµόλυνσης από πηγές εκτός του
ουροποιητικού συστήµατος όπως το κόλον και ο κόλπος. Οι επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής
των ασθενών καθώς και το κόστος για το σύστηµα υγείας είναι µεγάλο, καθιστώντας αναγκαία την
αντιµετώπιση τους. Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να ελεγχθεί πιλοτικά η αποτελεσµατικότητα
ιατροτεχνολογικού βοηθήµατος για την πρόληψη ουρολοιµώξεων σε γυναίκες και για πρώτη φορά
και σε άνδρες, και συγκριτικά µεταξύ τους.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Γυναίκες και άντρες ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρα για υποτροπιάζουσες ουρολοιµώξεις και
επισκέπτονταν συστηµατικά τα Ειδικά Ιατρεία Νευροουρολογίας και Γυναικολογικής Ουρολογίας
ενός κέντρου αναφοράς εντάχθηκαν σε πρωτόκολλο 6µηνης παρακολούθησης λαµβάνοντας
ιατροτεχνολογικό σκεύασµα που περιέχει πρόπολη, ιβίσκο και ξυλογλυκάνη (Utipro Plus, Galenica).
Μετά την ολοκλήρωση βασικού ελέγχου µε ουροροοµετρία, υπολειπόµενο, απεικονιστικό έλεγχο
ουροποιητικού, κυστεοσκόπηση, καλλιέργεια κολπικού-τραχηλικού εκκρίµατος στις γυναίκες, έλαβαν
το σκεύασµα σε δοσολογία 1χ1 για 15 µέρες κάθε µήνα µε αντίστοιχη 15νθηµερη διακοπή, και
επανελέγχθηκαν σε 3 και 6 µήνες µε νέες καλλιέργειες ούρων και συµπλήρωση ερωτηµατολογίων. Σε
περίπτωση υποτροπής ουρολοίµωξης συστήθηκε ο διπλασιασµός της δόσης για 5 µέρες µε παράλληλη
λήψη κατάλληλης αντιβιωτικής αγωγής (αντιβιόγραµµα).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στη µελέτη εντάχθηκαν 32 ασθενείς (21 γυναίκες και 11 άνδρες). Oι 25 ασθενείς είχαν νευρολογικό
ιστορικό (15 γυναίκες, 10 άνδρες). Από αυτούς οι 11 µέχρι σήµερα ολοκλήρωσαν την 6µηνη
παρακολούθηση (6 γυναίκες και 5 άνδρες, όλοι µε νευρολογικό ιστορικό) ενώ από τους υπόλοιπους
21 οι 11 διέκοψαν λόγω µη βελτίωσης εντός του πρώτου τριµήνου. Οι υπόλοιποι ασθενείς δεν
ολοκλήρωσαν την µελέτη για προσωπικούς λόγους. Ο µέσος αριθµός ουρολοιµώξεων προ
θεραπείας για τους άνδρες ήταν 3/6µηνο και στις γυναίκες 3,6/6µηνο. Μείωση του µέσου αριθµού
ουρολοιµώξεων παρατηρήθηκε στους άνδρες και γυναίκες που ολοκλήρωσαν την µελέτη (τιµές
0,8/6µηνο, p=0,0168 και 1,6/6µηνο, p=0,0151 αντίστοιχα) (p=0,0009 στο σύνολο του δείγµατος).
τη µελέτη ολοκλήρωσαν 45,5% των ανδρών έναντι 27,3% των γυναικών (Ρ=0,339).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην πιλοτική αυτή µελέτη, η χρήση του ιατροτεχνολογικού βοηθήµατος φαίνεται να λειτουργεί ευεργετικά
σε σχετικά περιορισµένο ποσοστό ασθενών όσον αφορά στην αντιµετώπιση των υποτροπιαζουσών
ουρολοιµώξεων. Ωστόσο, µεγαλύτερο δείγµα ασθενών απαιτείται για ασφαλή συµπεράσµατα.
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