




בנושאהישראליהאורולוגיםאיגודעמדתאתלהציגזההעמדהניירמטרת

Over-"(רגיזה"שלפוחית)השתןשלפוחיתשליתרבפעילותוטיפולאבחון

active bladder.

אצל(ש"ש)השתןבשלפוחיתושליטהאגירהבהפרעותעוסקהעמדהנייר

.18גילמעלוגבריםנשים

.ספציפיבחולההמטפלהרופאשלדעתושיקולאתמחליףלאהעמדהנייר



OABש"בשהשתןאגירתבשלבבהפרעההמאופיינתקליניתתסמונתהיא

בתכיפותמלווהלהיותויכולהשתןנקיטת-איובליעםבדחיפותהמסתמנת

השתןדרכישלאחרתפתולוגיהבהיעדרוליליתיומיתשתןבהטלת

.התחתונות

מבוא



דחיפות 37%
"מרטיבים“

63%
יבשים

מבוא



מהאוכלוסייה 15%שכיחות התסמונת ב מצביעים על אפידמיולוגייםמחקרים 

.  ללא הבדל מהותי בין נשים לגברים, הכללית

.  שכיחות התסמונת עולה עם הגיל

מבוא



שיטות

.נייר העמדה גובש על ידי ועדה שהקים איגוד האורולוגים הישראלי

. הוועדה כללה חברים הפועלים הן בבתי החולים והן בקהילה

אורולוגים  60-טיוטת נייר העמדה הוצגה בכנס לאורולוגיה שבו השתתפו כ

.  בכירים

לאחר קבלת התייחסויות הפורום סוכם נייר העמדה המוצג בפגישה של  

.  חברי הוועדה



מקצועייםאיגודיםשלמנחיםוקוויםעמדהניירותעלמבוססהעמדהנייר

.בישראלהרפואיתלפעילותוהותאםמקצועיתספרות,בעולם

שיטות



:מוסכם על שימוש במושגים רפואיים באנגלית

Over Active Bladder =OAB

.  בקווים מנחיםStandard-היא המקבילה למושג קביעה

.  בקווים מנחיםRecommendation-היא המקבילה למושג המלצה

.  כל הכתוב בלשון זכר מתייחס לשני המגדרים

שיטות



הגדרה

המתאפיינת בתסמינים הטורדניים היא תסמונת קלינית  OAB:קביעה

:  הבאים

מוגדרת כצורך עז ופתאומי  (. להגדרת התסמונתהכרחיתסמין )-דחיפות

דחיפות יכולה להיות מלווה בתסמינים  . להטיל שתן עם קושי בהתאפקות

:  הבאים

אך מספר זה משתנה בהתאם לכמות  , פעמים ביום7כ מעל "בד-תדירות

.  תחלואה נלווית וגורמים נוספים, משך השינה, השתייה

.כיקיצה פעם אחת או יותר במהלך הלילה להטלת שתןמוגדרת -נוקטוריה

.  נקיטת שתן כתוצאה מדחיפות-אי

.העלולה לגרום לתסמיניםללא קיום פתולוגיה אחרת כל זאת 



אבחנה

חומרת  , המאפייניםתיעוד התסמינים האבחנה מבוססת על ידי : קביעה

העלולות לגרום  שלילת גורמים ומחלות אחרות ועל הפגיעה באיכות החיים 

.  לתסמינים דומים

ומידת הפגיעה באיכות  יוםבחיי יום OABיש לכמת את מידת ההפרעה של 

.לשם הערכה של הצורך בטיפול והתאמתו למטופלהחיים 



אבחנה

חומרת  , המאפייניםתיעוד התסמינים האבחנה מבוססת על ידי : קביעה

העלולות לגרום  שלילת גורמים ומחלות אחרות ועל הפגיעה באיכות החיים 

.  לתסמינים דומים

ומידת הפגיעה באיכות  יוםבחיי יום OABיש לכמת את מידת ההפרעה של 

.לשם הערכה של הצורך בטיפול והתאמתו למטופלהחיים 



SF-36 self administered questionnaire measuring health perception. 

Low score means decrease in QOL.
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Komaroff AL et al. Am J Med. 1996;101:281-290.
Tubaro A. Urology;2004:64(6 Suppl 1):2-6 

אבחנה



היסטוריה רפואית–אבחנה 

תדירות  -לשלב האגירה של השתן הקשוריםתשאול אודות תסמינים: קביעה

.אי נקיטת שתן מדחיפות, נוקטוריה, ודחיפות במתן שתן

הקשורים לדרכי השתן התחתונות כמו תשאול אודות תסמינים נוספים : קביעה

,  היסוס, קשיי התרוקנות, אי נקיטת שתן במאמץ, צריבה, שתן דמי, כאבים

,  טפטוף סופי,  מקוטעת, זרימת שתן איטית, שימוש בשרירי בטן בהטלת השתן

.  עצירת שתןאירועי 



היסטוריה רפואית–אבחנה 

...ערמונית, דלקות, אבנים, שאתות–ברור תחלואה של מערכת השתן : קביעה

.  ותוצאותיהםOABב טיפולים קודמים יש לברר אודות : קביעה

,  יש לברר את כמויות, בהרגלי שתייההואיל ודפוס ההשתנה מותנה : קביעה

.  והקשר להופעת התסמינים, סוג ותזמון השתייה



היסטוריה רפואית–אבחנה 

: כולל מחלות הרקעלהתייחס למצבו הרפואי הכללי של הנבדק יש : המלצה

...(דמנציה,פרקינסון, טרשת נפוצה)מחלות מערכת העצבים •

קירבה לשירותים  , סביבה תומכת, מצב תפקודי, קושי בניידות•

מחלות מטבוליות•

מחלות לב וכלי דם•

תרופות העלולות להשפיע על דפוס ההשתנה•

בצאייההפרעות •

ניתוחים קודמים של ריצפת אגן ופי טבעת•

טיפול עבר בקרינה לבטן ואגן•



בדיקה גופנית–אבחנה 

,  גושים, לבדיקת בטן לאיתור צלקותבדיקה גופנית מכוונת יש לבצע : קביעה

.  בצקות, ש"שמלאות , בקעים

.  אצל גברים ונשיםגניטליהבדיקת •

.העורמצב הערכת •

יכולת כווץ שרירי האגן , ספסטיות, מכוונת לאיתור תחושהנוירולוגיתבדיקה •

.  וצניחת אברי אגן

האמפולה ובגברים תכולת, פי הטבעתטונוסתכלול הערכת רקטליתבדיקה •

.  הערמוניתהערכת גם 



בדיקות עזר–אבחנה 

תחלואהשלילתלצורךמיקרוסקופית/כלליתשתןבדיקתלבצעיש:קביעה

.השתןבדרכיאחרת



בדיקות עזר–אבחנה 

השתנה-שתייהביומןלהשתמש:המלצה

.יממות3שלכמות/תדירותשל



בדיקות עזר–אבחנה 

שתןשאריתבדיקתלבצעישש"שבהתרוקנותלהפרעתבחשד:קביעה

.קול-עלבאמצעות



בדיקות עזר–אבחנה 

בהערכהמומלצותאינןציסטוסקופיהאו/ואורודינמיתבדיקה:קביעה

.הראשונית

ולאלהמורכביםלחוליםשמוריםציסטוסקופיהאו/ואורודינמיתבדיקה:המלצה

.המטפלשלדעתולשיקולבהתאםלטיפולמגיביםשלא



בדיקות עזר–אבחנה 

בשופכהפתולוגיהלאתרהיאהציסטוסקופיתהבדיקהומטרתהואיל:קביעה

.אורולוגיתבכירורגיהמומחהלהיותצריךהמבצעהרופא,ש"בשאו

בהערכהמומלצותאינןהשתןשלציטולוגיהבדיקותכיקובעתהועדה:קביעה

.הראשונית



טיפול

התסמיניםשיפור,הדחיפותתחושתהפחתתהיאOABבהטיפולמטרת

.המטופלשלהחייםאיכותושיפור

,הרקעמחלות,החברתימצבו,בציפיותיולהתחשבישהטיפולבהתאמת

.בעברשקיבללטיפוליםהקשוריםלוואיותופעותתגובה



טיפול

,בעורפגיעהכמושתןנקיטתבאיהקשוריםרפואייםסיבוכיםלמנועעשויטיפול

.'וכדזיהומים

ישירותקשורהבטיפולהתמדה.כרוניטיפולהואOABבהתרופתיהטיפול

.הלוואיולתופעותהטיפולליעילות



טיפול

:התנהגותיהטיפול-ראשוןטיפולקו:קביעה

בנושאהמטופלהדרכתOAB

כרוניתעצירותומניעתבתזונהשינויים

במשקלירידה

מופרזתשתייהכמותעםבמטופליםשתייהצמצום

וניקוטין,אלכוהול,מקפאיןהימנעות

ההשתנותביןהמרווחלהגדלתהשלפוחיתתרגול

ביופידבקמערכתבליאועםהאגןריצפתשרירילחיזוקתרגול

כדי להעריך נכונה את  שבועות 8-12להתמיד בטיפול ההתנהגותי כ : המלצה

.יעילות הטיפול



טיפול

.התרופתיהטיפול-שניטיפולקו:קביעה

.זמנית-בווההתנהגותיהתרופתיהטיפולאתלשלבניתן

אתנכונהלהעריךכדישבועות4-8כתרופתיבטיפוללהתמיד:המלצה

.לטיפולהקשורותהלוואיותופעותהיעילות



טיפול

.  דומות ביניהן ביעילותן( מ"א)האנטימוסקריניותהתרופות : קביעה

  β 3-adrenoceptor agonistsולתרופה מקבוצת מ”אלתרופות : קביעה

.  קיימת שונות בתופעות הלוואיבשיפור התסמינים אך יעילות דומה

ישמ"אבלטיפולהקשורהעצירותעםבמטופלים:המלצה

לפני(צואהמרככי,נוזלים,כלכלהשינוי)בעצירותלטפל

.הטיפולהפסקת



טיפול

השפעהעםתרופותהמקבליםמטופליםאצליתרהזהירותלנקוטיש:המלצה

.OAB-למ”אבתרופותטיפולתוספתלפניאנטימוסקרינית

לוואימתופעותהסובלאולטיפולמספקתלאתגובהעםבחולה:המלצה

לתרופההטיפולאתלהחליףאו,הטיפולמינוןאתלשנותמומלץ,מטרידות

.אחרתפרמקולוגיתמקבוצת

-β3עםמ”אתרופותשלבשילוביםשימושלשקולניתן:המלצה

adrenoceptor agonists.



טיפול

זוויתעםמגלאוקומההסובליםבחוליםמ”אבתרופותלהשתמשאין:קביעה

.סגורה

עםבחוליםאוהקיבהשלאיטיריקוןעםבחוליםזהירותמשנהלנקוטיש

.בעברשתןעצירתשלמאורעות

טיפולובמהלךתחילתלפניקולעלבדיקתידיעלשתןשאריתלבדוק:המלצה

משמעותיותשתןשאריותלפתחהעלוליםבחוליםאנטימוסקריניתרופתי

.ערמוניתשלשפירההגדלהעםובגברים



קו שלישי–טיפול 

לשם איתור  לבצע הערכה מחודשת יש , לפני מעבר לטיפול קו שלישי :המלצה

.  הסיבה הרפואית לכישלון התרופתי

-קו טיפול שלישי:קביעה

קולטיפולימגיביםשלאOABשלקשיםתסמיניםעםלחוליםמתאים

.פולשניטיפוללעבורהמוכנים,ושניראשון



קו שלישי–טיפול 

Onabotulinumtoxinהזרקת ה  A(בוטוקס )לדופן שלפוחית השתן

Onabotulinumtoxinשללהזרקותהמועמד Aבעללהיותצריךש"שלדופן

.השלפוחיתשללסירוגיןצנתוריםלביצועויכולתנכונות

המיומןאורולוגיתבכירורגיהמומחהיהיהלשלפוחיתההזרקותמבצע:קביעה

זיהוי,דימומיםעצירתכוללש"בשאנדוסקופיותניתוחיותפעולותבביצוע

.הפעולהבמהלךש"ששלהתנקבותכולל,ש"ששלפתולוגיות



קו שלישי–טיפול 

PTNS – Posterior Tibial Nerve Stimulation 

.פריפריעצבשלחשמליבגירויכרוךהטיפול

מקומיוכאבנוחותבאיכרוכהלהיותעלולההפעולהכילהסביריש:קביעה

.חוזריםטיפוליםומצריכה



קו שלישי–טיפול 

SNM – Sacral Neuromodulation

.השידרהבחוטעיצביקוצבבהשתלתמדובר

עדמשמעותייםסיבוכיםניתוחיותבפעולותכרוךשהטיפוללהסביריש:קביעה

.האביזרשלתקופתיתבהחלפה,חוזריםבניתוחיםצורך

והצורך,המכשירעםMRIבדיקותביצועשלהבעייתיותאתלהבהיריש

.רחוקשלטבהפעלתוהיכולות



קביעות כלליות–טיפול 

שחומרתמכיווןOABעםבחוליםהשלפוחיתבצנתורלטפלאין:קביעה

.בטיפולהקשורההתועלתעלעולההסיבוכים



קביעות כלליות–טיפול 

מורכביםלחוליםשמוריםשתןהטייתאושלפוחיתהגדלתניתוחי:קביעה

.הקיימותהאפשרויותכלשמוצולאחרביותרנדיריםובמקרים



קביעות כלליות–טיפול 

.תקופתיבמעקבלהישארלמטופליםלהמליץיש:קביעה

הלוואיותופעותיעילותו,לטיפולההיענותאתלהעריךהיאהמעקבמטרת

.בוהקשורות

הרופאידיעלתקבעהראשונההביקורתלאחרמעקבתדירות:המלצה

.הלוואיתופעותוחומרת,הטיפולסוג,החולהנתוניעלבהתבססהמטפל



טיפול



קשישים-טיפול 

(Frail)והפגיעיםהתשושיםוהחוליםהקשישיםשיעורעלייתעם

.זולאוכלוסייהבנפרדלהתייחסלנכוןמצאההועדההכלליתבאוכלוסייה

הצעירהמהאוכלוסייהשונהבפיזיולוגיהמתאפייניםאלהמטופלים

הפרעה,תרופותשלרבבמספרשימוש,כרוניותמחלותבריבוי,והבריאה

ירידה,שריריםבכחירידה,יציבההפרעותעםוניידותגופניתבפעילות

.ירודתזונתיומצבקוגניטיבית



קשישים-טיפול 

-β3ומקבוצתמ”אתרופותבמתןיתרהזהירותלנקוטיש:המלצה

adrenoceptor agonistוהפגיעיםהתשושיםוהחוליםקשישיםמטופליםאצל

(Frail).

האפקטשתןנקיטתאיבנושאהמנחיםבקוויםהאירופאיהאורולוגיםאיגודלפי

.השימושמשךעםומתגברמצטברהואמ”האהתרופותשלהקוגנטיבי



קשישים-טיפול 

solifenacin, darifenacin, fesoterodineלפגיעהגרמושלאכתרופותהוכחו

.קוגניטבית

trospiumוtolterodineלגביבספרותמידעדיאין chlorideופגיעה

.קוגניטיבית



OAB in Elderly patients

OAB affects approximately 10.8% of men and 12.8% of women over the age 
of 18 in Europe1

The prevalence of OAB increases with age to 41.9% of men and 31.3% of 
women in those aged ≥752

1. Irwin DE, et al. Eur Urol. 2006 Dec;50(6):1306-14; discussion 1314–5. 

2. Milsom I, et al. BJU Int. 2001 Jun;87(9):760–6. 

3. Frank C, Szlanta A. Can Fam Physician. 2010 Nov;56(11):1115–20. 



OAB in Elderly patients

• Identify treatable causes

• Multi-drug interaction

• CNS adverse events - BBB

• Increased risk of urinary retention



OAB in Elderly patients

Staskin DR, Drugs Aging 2005; 22: 1013-1028



Many clinicians are wary of prescribing antimuscarinic

medication to older people and are fearful of adverse events,

particularly cognitive impairment.

It is well-established that the use of medications with

antimuscarinic properties (e.g., antidepressants,

antipsychotics) is associated with impairment of cognition in

community-dwelling older people

OAB in Elderly patients



In the 3-City Study, 520 of the 6,912 participants (7.5%) were

taking anticholinergic drugs at baseline. In this study, women

who were taking anticholinergic drugs at baseline showed

greater decline over 4 years in verbal fluency scores and

global cognitive functioning than women not using

anticholinergic drugs.

In men, anticholinergic drugs were associated with a decline in

visual memory.

Perry E, et al. Ann Neurol. 2003;54:235–8.

Carrière I, et al. Arch Intern Med. 2009;169:1317–24.

Oxybutynin

OAB in Elderly patients



What about the newer antimuscarinics for OAB?

OAB in Elderly patients



OAB in Elderly patients
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ג"מ8-ו4: בשני מינונים( OAB)יעילה בטיפול בשלפוחית רגיזה 

 5HMTמתפרקת מידית בדם לחומר הפעיל 

עוקף את תהליך הפירוק בכבד5HMT-ההפיכה של טוביאז בדם ל

5-HMT = 5-hydroxymethyl tolterodine

TOVIAZ® Summary of product characteristics.

Nitti VW et al. 2007.
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,בדם-הזמןכלמקוםבכלנמצאיםוהםספציפייםאינםהאסטרזהאנזימי

.'וכובריאות,התאיםשביןבמרווחים

לפעילותהקשורבכלהאדםבניביןהגנטיבהרכבשונותעלידועלא

.בגוףאסטרזה

Dorland’s Pocket Medical Dictionary. 24th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1989.

Beers R, Camporesi E. CNS Drugs. 2004;18:1085-1104.

Imai T. Drug Metab Pharmacokinet. 2006;21:173-185.
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:ממושפעאינוהפרמקוקינטיהפרופיל

אוכלתרופותמגדרגיל

Toviaz® EMEA Scientific discussion.

Malhotra B, Wood N, Guan Z, Gandelman K. Pharmacokinetic profile of fesoterodine, a novel antimuscarinic

treatment for overactive bladder. British Pharmacological Society Winter Meeting. 2007; Brighton, UK



אחוז נמוך של הפסקות טיפול

הפסיקו טיפול עקב יובש בפה או עצירות, נבדקים במחקרים שונים1120מתוך 1%-פחות מ

6

CNS-שכיחות נמוכה של תופעות קרדיאליות ו

3דומה לפלצבו בכל הקבוצות

3

3. Khullar V, Rovner E, Dmochowski R, Nitti V, Wang J, Guan Z. Fesoterodine dose response in subjects with overactive bladder 
syndromeUrology 2008; in press. Pooled analysis of data from 2 fixed-dose multicenter, double-blind, randomised placebo-controlled 
trials with similar inclusion/exclusion criteria. 6. Chapple C, Van Kerrebroeck P, Tubaro A, Haag-Molkenteller C, Forst HT, Massow U, 
Wang J, Brodsky M. Clinical Efficacy, Safety, and Tolerability of Once-Daily Fesoterodine in Subjects With Overactive Bladder. Eur Urol. 
2007 Oct; 52(4):1204-12.

Toviaz ® 
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מוסקריניים-משאר האנטי10נמוכה פי ליפופיליות

Khullar V, Rovner E, Dmochowski R, Nitti V, Wang J, Guan Z. Fesoterodine dose response in subjects with

overactive bladder syndromeUrology 2008; in press. Pooled analysis of data from 2 fixed-dose multicenter, double-

blind, randomised placebo-controlled trials with similar inclusion/exclusion criteria.
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*Fit fOR The Aged=FORTA
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LUTS-FORTA 2014

Aim: to classify appropriate and inappropriate drugs
based on efficacy, safety and tolerability by using the Fit
fOR The Aged (FORTA) classification

Methods: systematic review of papers on clinical trials
and summaries of individual product characteristics
regarding efficacy and safety in older persons (>65 years)
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LUTS-FORTA 2014

896 citations were identified

25 reported clinical trials with explicit data on, or solely 
performed in older people, underlining the lack of 
evidence in older people for drug treatment of LUTS
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LUTS-FORTA 2014

DescriptionFORTA Classification

clear-cut benefit
efficacy/safety ratio proven for a given 

indication

A (absolutely 
allowed)

proven/obvious efficacy
limited extent of effect or safety concerns

B (beneficial)

questionable efficacy/safety
to be avoided in the presence of too many 

other drugs
C (careful)

to be avoided in older people
review/find alternatives

D (avoid)
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LUTS-FORTA 2014

Results:

16 drugs included

Out of 896 citations only 25 trials with data on or solely 
performed in older persons for the Tx of LUTS.

FORTA ClassificationOAB Drugs reviewed

A (absolutely)NONE

B (beneficial)Fesoterodine

C (careful)
Darifenacin, Oxybutynin ER, 

Solifenacin, Tolterodine, 
Trospium, Mirabegron

D (avoid)Oxybutynin IR


