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1. SISSEJUHATUS
Varem arvati, et eakatel meestel esinevad alumiste kuseteede sümptomid (ingl lower urinary tract symptoms – LUTS) on alati otseselt
või kaudselt seotud eesnäärme healoomulise hüperplaasia, eesnäärme healoomulise suurenemise või eesnäärme healoomulise
obstruktsiooniga. Ometi on kohati raske või lausa võimatu leida otsest seost sümptomite ning eesnäärme healoomulise hüperplaasia
vahel. Viimasel ajal saadud teadmised ning uued andmed viitavad sellele, et kõik eakatel meestel esinevad põiesümptomid ei pruugi
olla seotud eesnäärmega (eesnäärme healoomulisest suurenemisest tingitud alumiste kuseteede sümptomitega), vaid võivad olla
põhjustatud põiest (põie detruusorlihase üliaktiivsusest ehk üliaktiivse kusepõie sündroomist [ingl overactive bladder syndrome – OAB]
või põie detruusorlihase vähesest aktiivsusest) või neerudest (öisest polüuuriast) (1). Eesnäärme healoomulise hüperplaasia laialdase
leviku tõttu eakatel meestel, mis võib küündida kuni 40 protsendini viiekümnendates eluaastates meestel ning 90 protsendini
üheksakümnendates eluaastates meestel (2), näib, et mikroskoopilised muutused eesnäärmes esinevad mõnedel meestel varjatult
samaaegselt koos muude põie ning neerude talitlushäiretega. See varasemast täpsem lähenemisviis alumiste kuseteede sümptomitele
on tekitanud vajaduse muuta nii Euroopa Uroloogia Assotsiatsiooni (EAU) ravijuhiste komisjoni koosseisu kui ka ravijuhiste sisu,
kusjuures varasem nimetus „EAU eesnäärme healoomulise hüperplaasia ravijuhised“ (3) asendati nimetusega „EAU meeste mitteneurogeensete alumiste kuseteede sümptomite ravijuhised“. Kuna patsiendid otsivad abi just alumiste kuseteede sümptomite, mitte
eesnäärme healoomulise hüperplaasia tõttu, eeldatakse, et sümptomitele orienteeritud ravijuhised annavad selle kliinilise probleemi
käsitluseks realistlikumaid ning praktilisemaid juhiseid kui haigusspetsiifilised juhised. Neurogeensete alumiste kuseteede sümptomite
diagnostikat ja ravi on käsitletud eraldi ravijuhistes ning need on ette nähtud kasutamiseks ainult nende meeste ja naiste korral, kelle
põiesümptomid on tingitud neuroloogilistest haigustest (4).
Uus ravijuhiste komisjon koosneb uroloogidest, ühest farmakoloogist, epidemioloogist ja statistikust ning nad on selle teemaga
tegelenud viimased 3 aastat ilma isikliku majandusliku huvita. Uute ravijuhiste eesmärgiks on anda soovitusi erinevate mitteneurogeensete alumiste kuseteede sümptomite patofüsioloogia, definitsiooni, diagnostika, ravi ning jälgimise kohta meestel vanuses 40
eluaastat või enam. Need juhised hõlmavad enamasti eesnäärme healoomulisest hüperplaasiast tingitud alumiste kuseteede
sümptomeid, üliaktiivse kusepõie sündroomi ning öist polüuuriat. Alumiste kuseteede sümptomeid, millel on muud põhjused (näiteks
neuroloogilised haigused, uroloogilised kasvajad alumistes kuseteedes, neerukivid või kusepidamatus) ning alumiste kuseteede
sümptomeid lastel või naistel, hõlmavad EAU eraldi ravijuhised. Uued ravijuhised on mõeldud eeskätt uroloogidele, kuid neid võivad
oma töös kasutada ka esmatasandi arstid.
EAU ravijuhiste soovitused meeste mitte-neurogeensete alumiste kuseteede sümptomite raviks põhinevad kirjanduse struktureerimata
otsingul, kusjuures kasutatud andmebaaside hulka kuulusid Pubmed-Medline, Web of Science ning Cochrane ajavahemikus 1966 kuni
31. detsember 2009; otsing hõlmas kõiki keeli ning kasutatud otsisõnadeks olid „(randomiseeritud) kliinilised uuringud“, „metaanalüüsid“ ning „täiskasvanud mehed“. Igat päringu kriteeriumidele vastavat artiklit analüüsiti eraldi, artikkel klassifitseeriti ning omistati
sellele tõenduspõhisuse tase (Level of Evidence) vastavalt Oxfordi Tõenduspõhise Meditsiini Keskuse (Oxford Centre for Evidencebased Medicine) tõenduspõhisuse tasemete modifitseeritud klassifitseerimissüsteemile, mille kohaselt võib tõenduspõhisuse tase
ulatuda meta-analüüsist (tase 1a, kõrgeim tõenduspõhisuse tase) kuni ekspertarvamuseni (tase 4, madalaim tõenduspõhisuse tase) (5).
Iga ravijuhiste punkti jaoks on vastavatest artiklitest tehtud järeldusi ning omakorda hinnatud nende tõenduspõhisuse tasemeid, lisades
neile veel soovituse taseme (Grade of Recommendation), mis võib varieeruda tugevast (tase A) nõrgani (tase C).
Uus ravijuhiste komisjon on nüüdseks lõpetanud töö meeste mitte-neurogeensete alumiste kuseteede sümptomite konservatiivse ravi
osas, mida tutvustatakse esmakordselt siin. Patofüsioloogia, definitsioonide, diagnostika ning mitte-neurogeensete alumiste kuseteede
sümptomite kirurgilise ravi osa on endiselt arutluste järgus ning avaldatakse seetõttu hiljem (arvatavasti 2010. aasta sügisel). Mitteneurogeensete alumiste kuseteede sümptomite komisjon kavatseb seejärel uuendada juhiseid vastavalt antud struktuurile ning
klassifikatsioonisüsteemidele iga kahe aasta tagant.
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2.
MEESTE ALUMISTE
KONSERVATIIVNE RAVI
2.1

KUSETEEDE

SÜMPTOMITE

Aktiivne jälgimine – käitumuslik ravi

Paljude alumiste kuseteede sümptomitega meeste kaebused ei ole väga häirivad, mistõttu saab neil kasutada mittemedikamentoosset
ning mittekirurgilist ravi – kõnealust lähenemisviisi tuntakse nimetuse all „aktiivne jälgimine“ (ingl watchful waiting – WW). Tavaliselt
hõlmab

see

järgmisi

tegevusi: informeerimine,

toetavate

nõuannete

andmine

(rahustamine),

perioodiline

jälgimine

ning

eluviisinõuanded. Paljude patsientide korral peetakse seda raviprotsessi esimeseks astmeks ning enamikule meestest on mingil ajal
pakutud aktiivset jälgimise võimalust. Paljude meeste puhul on aktiivne jälgimine otstarbekas lähenemisviis, sest ravimata jäänuna
võivad alumiste kuseteede sümptomid harvadel juhtudel areneda ägedaks kusepeetuseks ning tüsistusteks nagu neerupuudulikkus või
neerukivid (1, 2). Samuti võivad mõnedel meestel sümptomid iseeneslikult taandareneda, samas kui teistel püsivad need stabiilsena
mitu aastat (3).

2.2

Patsientide valik

Kõik alumiste kuseteede sümptomitega mehed peaksid olema formaalselt diagnoositud enne kui alustatakse mis tahes liiki ravi, et
eristada need, kellel esineb tüsistusi ja kes seetõttu võiksid saada kasu kirurgilisest ravist. Kergete ja mõõdukate kaebustega ilma
tüsistusteta alumiste kuseteede sümptomitega meestel (kellel puudub tõsine oht tervisele), kellele sümptomid ei põhjusta suuri vaevusi,
võib soovitada aktiivset jälgimist. Ulatuslik uuring, milles võrreldi aktiivset jälgimist eesnäärme transuretraalse resektsiooniga (TURP)
mõõdukate sümptomitega meestel, näitas, et põie funktsioon (uriinivool ning urineerimisjärgse jääkuriini kogus) paranes rohkem
opereeritud meeste grupil kui aktiivse jälgimise grupil, kusjuures parimad tulemused ilmnesid meestel, kellel oli kõrge vaevuste tase.
Kolmkümmend kuus protsenti patsientidest oli sunnitud 5 aasta jooksul minema operatsioonile, mis näitab, et 64 protsendil piisas
täielikult aktiivsest jälgimisest (4). Aktiivse jälgimise grupis on ligikaudu 85% meestest aasta vältel stabiilsed, kuid viienda aasta lõpuks
vähenes see arv progresseeruvalt 65 protsendini (5, 6). Põhjus, miks mõnede meeste seisund aktiivse jälgimise all halveneb, on
teadmata, kuid sümptomitest põhjustatud vaevuste suurenemine ning suurenev urineerimisjärgse jääkuriini hulk osutusid kõige
olulisemateks ravitoime kadumist ennustavateks näitajateks.

2.3

Informeerimine, toetavate nõuannete andmine (rahustamine) ning perioodiline jälgimine

Käesoleval ajal on olemas 1b taseme tõenduspõhisus, et enesekontroll kui aktiivse jälgimise osa vähendab nii sümptomeid kui ka
haiguse progresseerumist (7, 8) (tabel 1). Nimetatud uuringus täheldati meestel, kes olid lisaks standardravile randomiseeritud ka
kolmele enesekontrolliperioodile, kolm ja kuus kuud pärast ravi alustamist suuremat sümptomite ning elukvaliteedi paranemist võrreldes
meestega, kes olid saanud ainult standardravi. Need muutused püsisid ka pärast 12-kuulist ravi. Keegi ei julge kindlalt väita, millised
enesekontrolli komponendid on efektiivsed, kuid enamik eksperte usub, et võtmekomponentideks on:


patsiendi informeerimine tema haiguse osas;



patsiendi rahustamine, et urineerimisega seotud sümptomeid ei põhjusta vähk;



perioodilise jälgimise plaan.

Tabel 1. Enesekontrolli kui aktiivse jälgimise osa vähendab sümptomeid ning haiguse süvenemist (7).
Uuring
Brown
(2007) (7)

Kestus
Ravi
(nädalates)
jt 52

Patsiente

Standardravi
67
Standardravi
koos 73
enesekontrolliga

IPSS

Qmax (ml/s) PVR
(ml)

-1,3
-5,7 * †

-

-

Tõenduspõhisuse
tase
1b

* statistiliselt oluline erinevus võrreldes standardraviga (p < 0,05); † statistiliselt oluline erinevus võrreldes lähtetasemega (p < 0,05)
IPSS = Rahvusvaheline eesnäärme sümptomite skoor (International Prostate Symptom Score);
Qmax = maksimaalne uriini vooluhulk (urovolumeetrilisel uuringul);
PVR = urineerimisjärgne jääkuriini kogus.

2.4

Eluviisinõuanded

Senistes uuringutes on eluviisinõuannete täpne roll ja nendest saadud kasu jäänud selgusetuks. Väikesed muutused eluviisis ja
käitumises võivad mõjutada sümptomeid soodsas suunas ning aidata vältida sümptomite süvenemist olukorrani, kus on vaja alustada
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medikamentoosset või kirurgilist ravi. Eluviisinõuandeid on võimalik anda formaalselt ja mitteformaalselt. Kui meestele antakse
eluviisinõuandeid, siis peaksid need hõlmama järgmist:



Piirata vedeliku tarbimist teatud kellaaegadel, et vähendada urineerimise sagedust kõige ebamugavamates olukordades,
näiteks öösel või avalikus kohas. Soovitatavat ööpäevast vedelikukogust (1500 ml) ei tohiks siiski vähendada.



Kofeiini ja alkoholi tarbimise piiramine või nendest loobumine, sest need võivad avaldada diureetilist ning ärritavat toimet,
suurendades seega uriini kogust ja urineerimise sagedust, urineerimistungi ja noktuuriat (öist urineerimist).



Lõõgastunud ning topelturineerimise tehnika kasutamine.



Kusiti „tühjaks lüpsmine“, et vältida uriini nirisemist pärast põie tühjendamist.



Tähelepanu kõrvalejuhtimise tehnikad, näiteks peenise pigistamine, hingamisharjutused, perineaalne surve ja vaimsed
„nipid“, mis aitavad viia mõtted põiest ning tualetist kõrvale ning aidata kontrollida ärritavaid sümptomeid.



Põie „ümberõpetamine“: meestel soovitatakse urineerimisvajaduse tekkimisel urineerimist edasi lükata (kust „kinni hoida“),
et suurendada põie mahtu (kuni umbes 400 ml-ni) ning ajavahemikke põie tühjendamiste vahel.



Mehe poolt kasutatavate ravimivalikute analüüsimine, ravimite võtmise kellaaja muutmine või ravimite asendamine teistega,
millel on väiksem mõju urineerimisele.



Vajaliku abi pakkumine, kui esineb enesevalitsemise, liikuvuse või vaimse seisundi häireid.



Kõhukinnisuse ravi.

2.5

Praktilised kaalutlused

Enesekontrolli komponente pole individuaalselt uuritud. Eespool nimetatud eluviisinõuanded on tuletatud formaalse konsensuse
saavutamise metoodika järgi (9). Selles vallas on vaja teha edasist uurimistööd.

2.6

Tõenduspõhisuse

Soovitused

Soovituse tase

tase

Kergete sümptomitega meestel võib kasutada aktiivset jälgimist.

1b

A

Alumiste kuseteede sümptomitega meestele tuleks anda eluviisinõuandeid enne ravi või raviga 1b

A

samaaegselt.
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3.

MEDIKAMENTOOSNE RAVI

3.1

α-adrenoretseptorite antagonistid (α-adrenoblokaatorid)

3.1.1

Toimemehhanism

Ajalooliselt arvati, et α–adrenoblokaatorid pärsivad endogeenselt vabastatud noradrenaliini toimet eesnäärme silelihaste rakkudes,
vähendades seeläbi eesnäärme toonust ning põie väljalaskeosa obstruktsiooni. Inimese eesnäärme kontraktsiooni kontrollivad valdavalt
– kui mitte täielikult – α1A-adrenoretseptorid (1). Samas on näidatud, et α-adrenoblokaatoritel on vähene toime urodünaamiliselt
kindlaks tehtud põie väljavoolu takistusele (2) ning raviga saavutatud paranemine alumiste kuseteede sümptomitega patsientidel on
vaid vähesel määral vastavuses neil esineva obstruktsiooniga (3). Seetõttu on olnud palju arutelusid väljaspool eesnääret (näiteks põies
ja/või seljaajus) asuvate α1-adrenoretseptorite ja teiste α–adrenoretseptorite alatüüpide (α1B- või α1D-adrenoretseptorid) rollist αadrenoblokaatorite soodsate toimete mediaatoritena. α1-adrenoretseptoreid, mis asuvad veresoontes, teistes väljaspool eesnääret
asuvates silelihastes või kesknärvisüsteemis, peetakse kõrvaltoimete vahendajaks α-adrenoblokaator-ravi vältel ning kõik kolm
retseptorite alatüüpi tunduvad olevat sellega seotud. Just sellel kaalutlusel on kasutusele võetud ka α1A-selektiivsed adrenoretseptorite
antagonistid. Ometi vajab veel kindlakstegemist see, kas α1A-selektiivsus on ainus ja põhiline faktor, mis määrab ravimite hea
talutavuse.
3.1.2

Olemasolevad ravimid

Varem kasutatud fenoksübensamiini ja prasosiini asemel kasutatakse tänapäeval eesnäärme healoomulisest hüperplaasiast tingitud
alumiste kuseteede sümptomite ravis peamiselt nelja α-adrenoblokaatorit:


alfusosiinvesinikkloriid (alfusosiin);



doksasosiinmesülaat (doksasosiin);



tamsulosiinvesinikkloriid (tamsulosiin);



terasosiinvesinikkloriid (terasosiin).

Küllalt pika aja vältel on alfusosiin olnud Euroopas saadaval kolmes ravimvormis, doksasosiin ning tamsulosiin kumbki kahes
ravimvormis ning terasosiin ühes ravimvormis (tabel 2). Kuigi erinevatel ravimvormidel on erinev farmakokineetika ning võib-olla ka
erinev talutavus, on erinevate ravimvormide toime erinevused kliinilisest aspektist lähtudes tagasihoidlikud. Ehkki mõnedes riikides on
saadaval ka indoramiin, naftopidiil ja viimasel ajal ka silodosiin, on kliinilised andmed nende ravimite kohta piiratud ning seetõttu neid
käesolevates ravijuhistes ei käsitleta.
Tabel 2. α-adrenoblokaatorite peamised farmakokineetilised omadused ning standardannused Euroopas eesnäärme
healoomulise hüperplaasia sümptomite raviks.
Ravim
Alfusosiin IR
Alfusosiin SR
Alfusosiin XL
Doksasosiin IR
Doksasosiin GITS
Tamsulosiin MR
Tamsulosiin OCAS
Terasosiin

tmax
(tundi)
1,5
3
9
2–3
8–12
6
4–6
1–2

t 1/2
(tundi)
4–6
8
11
20
20
10–13
14–15
8–14

Soovitatav ööpäevane annus
3 × 2,5 mg
2 × 5 mg
1 × 10 mg
1 × 2–8 mg
1 × 4–8 mg
1 × 0,4 mg
1 × 0,4 mg
1 × 5–10 mg

tmax = maksimaalse plasmakontsentratsiooni saabumise aeg; t1/2 = eliminatsiooni poolväärtusaeg; IR = kiire vabanemisega ravimvorm;
SR = püsiva vabanemisega ravimvorm; GITS = gastrointestinaalne terapeutiline süsteem; MR = modifitseeritud vabanemisega
ravimvorm; OCAS = suukaudne kontrollitud imendumise süsteem.
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3.1.3

Tõhusus

Kaudsed ning otsesed võrdlused α-adrenoblokaatorite vahel on näidanud, et kõikidel α-adrenoblokaatoritel on sobivate annuste korral
sarnane efektiivsus (4). Kontrollitud uuringud on näidanud, et α-adrenoblokaatorid vähendavad rahvusvahelist eesnäärme sümptomite
skoori (IPSS) pärast sissejuhatavat perioodi ligikaudu 35–40% võrra ning suurendavad maksimaalset uriini vooluhulka (Qmax) ligikaudu
20–25% võrra (tabel 3). Samas täheldati sümptomite märkimisväärset paranemist ka vastavates platseeborühmades (4, 5). Avatud
uuringutes (ilma sissejuhatava perioodita) täheldati IPSS paranemist kuni 50% võrra ning Qmax suurenemist kuni 40% võrra (4, 6). Kuigi
sümptomite täieliku paranemise saavutamiseni kulub tavaliselt kuni mõni nädal, täheldati statistiliselt olulist paremust võrreldes
platseebogrupiga juba tundide ja päevadega. α-adrenoblokaatoritel tundub olevat sarnane tõhusus, mis avaldub protsendiliselt IPSS
paranemises kergete, mõõdukate ning tõsiste sümptomitega patsientidel (6). α-adrenoblokaatorite tõhusus ei sõltu eesnäärme
suurusest (7) ning on vanusegruppide lõikes sarnane (6). Samas ei vähendanud α-adrenoblokaatorid pikaajalistes uuringutes
eesnäärme suurust ega hoidnud ära ägeda kusepeetuse teket (8), nii et lõpuks tuleb osa patsiente ka kirurgiliselt ravida. Sellest
hoolimata tundub α-adrenoblokaatorite tõhusus säilivat vähemalt 4 aasta vältel.
Tabel 3. Randomiseeritud, platseebokontrolliga uuringud alfa-adrenoblokaatoritega alumiste kuseteede sümptomitega meestel
(ravimid on toodud kronoloogilises järjekorras; valitud uuringud).
Uuringud

Kestus
Ravi (ööpäevane annus)
(nädalat)

Jardin jt
24
(1991) [14]
Buzelin jt
12
(1997) [15]
van Kerrebroeck 12
jt (2000) [16]
MacDonald ja
Wilt (2005) [17]
Kirby jt
(2001) [18]

4–26
13

McConnell
jt 234
(2003) [8]
Chapple jt
12
(1996) [19]
Lepor (1998) [20] 13
Chapple jt
(2005) [21]

12

Wilt jt (2002)
[22]

4–26

Brawer jt
(1993) [23]
Roehrborn jt
(1996) [24]
Wilt jt (2000)
[25]

24
52
4–52

Patsiente
(n)

Platseebo
Alfusosiin 3 × 2,5 mg
Platseebo
Alfuzson 2 × 5 mg
Platseebo
Alfusosiin 3 × 2,5 mg
Alfusosiin 1 × 10 mg
Platseebo
Alfusosiin: kõik ravimvormid
Platseebo
Doksasosiin 1 × 1–8 mg IR
Doksasosiin 1 × 4–8 mg GITS
Platseebo
Doksasosiin 1 × 4–8 mg
Platseebo
Tamsulosiin MR 1 × 0,4 mg
Platseebo
Tamsulosiin MR 1 × 0,4 mg
Tamsulosiin MR 1 × 0,8 mg
Platseebo
Tamsulosiin MR 1 × 0,4 mg
Tamsulosiin OCAS 1 × 0,4 mg
Tamsulosiin OCAS 1 × 0,8 mg
Platseebo
Tamsulosiin 1 × 0,4–0,8 mg

267
251
196
194
154
150
143
1039
1928
155
640
651
737
756
185
364
253
254
247
350
700
354
707
4122

Platseebo
Terasosiin 1 × 1–10 mg
Platseebo
Terasosiin 1 × 1–10 mg
Platseebo
Terasosiin

72
69
973
976
5151

Muutused
Qmax
sümptomites (%) muutus
(ml/s)
a
a
-32
+1,3
a
+1,4
-18
+1,1
a,b
a,b
-31
+2,4
-27,7
+1,4
a,b
a,b
-38,1
+3,2
a,b
a,b
-39,9
+2,3
b
b
-0,9 (Boyarski) † +1,2
b
-1,8 (IPSS) †
a
a
-34
+1,1
a,b
a,b
-45
+2,6
a,b
a,b
-45
+2,8
+1,4
-29
b
b
+2,5
-39
-25,5
+0,6
a,b
a,b
-35,1
+1,6
-28,1
+0,5
a,b
a,b
-41,9
+1,8
a,b
a,b
-48,2
+1,8
-32
b
-43,2
b
-41,7
b
-42,4
b
b
-12 (-1.1
+1,1
Boyarski †)
b
-11 (-2.1 IPSS †)
-11
+1,2
a,b
a,b
-42
+2,6
a
-18,4
+0,8
a,b
a,b
-37,8
+2,2
b
b
-37 (-2,9
+1,7
Boyarski †)
b
-38 (-3,9 IPSS †)

PVR
muutus
(%)
-9
a,b
-39
0
a,b
-17
-13,4
a
-22,4
-

Tõenduspõhisuse
tase
1b
1b
1b
1a
1b
1b
1b
1b
1b

1a
1b
1b
1a

Qmax = maksimaalne uriini vooluhulk (mõõdetud urovolumeetrilisel uuringul); PVR = urineerimisjärge jääkuriini kogus; a = statistiliselt
oluline erinevus võrreldes lähtetasemega (indekseeritud kõikjal, kus hinnatud); b = statistiliselt oluline erinevus võrreldes platseeboga;
†= absoluutne väärtus.
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3.1.4

Talutavus ja ohutus

Kuigi alfusosiin, doksasosiin ja terasosiin on molekulaarselt ehituselt sarnased ning neil puudub selektiivsus α1-adrenoretseptorite
alatüübi suhtes, on alfusosiini kõrvaltoimete profiil sarnasem tamsulosiinile kui doksasosiinile või terasosiinile. Erineva talutavuse
põhjused ei ole täielikult teada, kuid üheks seletuseks võib olla alfusosiini ja tamsulosiini parem jaotumine alumiste kuseteede
kudedesse. Erinevate ravimite talutavust võivad mõjutada ka muud faktorid, näiteks selektiivsus α-adrenoretseptorite alatüüpide suhtes
ning eri ravimvormide farmakokineetiline profiil.
Kõige sagedasemad α-adrenoblokaatorite kõrvaltoimed on asteenia, uimasus ning (ortostaatiline) hüpotensioon. Kuigi vererõhu
alanemisest võib olla kasu kõrge vererõhuga patsientidele, võib vähemalt osa täheldatud asteeniast ning uimasusest panna vererõhu
alanemise arvele. Veresooni laiendav toime on kõige enam väljendunud doksasosiinil ning terasosiinil, ning on palju vähetõenäolisem
alfusosiini ning tamsulosiini korral (tõenäosussuhe veresoontega seotud ebasoodsate toimete tekkeks on neil ravimitel vastavalt 3,3,
3,7, 1,7 ning 1,4, kusjuures viimasel kahel ei küüni see statistiliselt olulise tasemeni [5]). Eriti tundlikud α-adrenoblokaatorite poolt
põhjustatud vasodilatsiooni suhtes on kaasuvate südame-veresoonkonna haigustega ja/või veresoonkonda mõjutavaid ravimeid
samaaegselt kasutavad patsiendid (9). Viimaste hulka kuuluvad vererõhku alandavad ravimid, näiteks α-adrenoretseptorite
antagonistid, diureetikumid, kaltsiumikanali blokaatorid, angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid ja angiotensiini retseptorite
antagonistid, aga ka fosfodiesteraasi (PDE) inhibiitorid, mis on välja kirjutatud erektsioonihäiretega või alumiste kuseteede
sümptomitega meestele (9).
Vaatamata α-adrenoblokaatorite pikaaegsele ja laialt levinud kasutamisele avastati hiljuti katarakti operatsioonidel α-adrenoblokaatorite
kahjulik toime silmale, mida nimetatakse intraoperatiivseks lõdva iirise sündroomiks (ingl intraoperative floppy iris syndrome – IFIS) (10).
Ehkki IFIS-t on täheldatud kõikide α-adrenoblokaatorite korral, on enamik juhtudest olnud siiski seotud tamsulosiiniga. Ei ole selge, kas
see peegeldab tamsulosiini suuremat riski teiste α-blokaatoritega võrreldes või tuleneb see pigem tamsulosiini sagedasemast
kasutamisest, seda enam, et suhe nende annuste vahel, mis toovad endaga kaasa toimed silmale, ning annuste vahel, mis toimivad
alumistele kuseteedele, on ühesugune kõikidel α-adrenoblokaatoritel (11). Seetõttu on soovitatav mitte alustada ravi αadrenoblokaatoritega enne katarakti operatsiooni, kusjuures käimasolev ravi α-adrenoblokaatoriga tuleks operatsiooni ajaks katkestada,
kuigi ei ole täpselt teada, kui kaua enne operatsiooni see lõpetada tuleks. Siinkohal on oluline märkida, et IFIS-e olemasolu muudab
katarakti operatsiooni komplitseeritumaks ning tehniliselt keerukamaks. Sellele vaatamata puuduvad andmed suurenenud terviseriskide
kohta kõnealustel patsientidel.
Et alumiste kuseteede sümptomid ja erektsioonihäired esinevad sageli samaaegselt, ei tohiks eesnäärme healoomulise hüperplaasia
ravi täiendavalt halvendada seksuaalfunktsiooni. Süstemaatiline analüüs näitas, et α-adrenoblokaatorid ei mõjuta ebasoodsalt libiidot,
kusjuures neil on ka väike soodustav toime erektsioonivõimele, samas põhjustavad need vahel ebaloomulikku ejakulatsiooni (12).
Algselt arvati, et see ebaloomulik ejakulatsioon on retrograadne, kuid uuemad andmed näitavad, et see tuleneb (suhtelisest)
anejakulatsioonist, kusjuures riskigrupiks selle tekkeks näivad olevat nooremad patsiendid. Ehkki ebaloomulikku ejakulatsiooni on
tamsulosiini kasutamisel täheldatud sagedamini kui teiste α-adrenoblokaatorite korral, ei saavutanud see erinevus statistilist olulisust
otsestes võrdlevates uuringutes alfusosiiniga ning seetõttu ei seostata seda ka üldise seksuaalfunktsiooni langusega (12). See
tamsulosiini näiline kõrgendatud risk on huvipakkuv, sest α1A-selektiivsetel ravimitel, näiteks silodosiinil, on see risk veelgi suurem (13);
samas manustatakse kõiki α-adrenoblokaatoreid annustes, mis on võimelised α1A-adrenoretseptoreid efektiivselt blokeerima. Seega
vajavad ebaloomuliku ejakulatsiooni tekkepõhjused endiselt lahtimõtestamist.
3.1.5

Praktilised kaalutlused

α-adrenoblokaatorite näol on tegemist meeste alumiste kuseteede sümptomite esmavaliku ravimitega. Kõik α-adrenoblokaatorid on
saadaval ravimvormides, mis võimaldavad manustamist üks kord ööpäevas. Kõrvaltoimete vähendamiseks soovitatakse doksasosiini
ning terasosiini korral kasutada ravi algfaasis annuse tiitrimist, kuid alfusosiini ning tamsulosiini korral ei ole see vajalik. αadrenoblokaatorite kiire toime alguse tõttu võib neid kasutada perioodiliseks raviks patsientidel, kellel esinevad vahelduva
intensiivsusega sümptomid ning kes ei vaja pikaajalist ravi.

3.1.6

Tõenduspõhisuse tase Soovituse tase

Soovitused

α-adrenoblokaatoreid tuleks kasutada mõõdukate kuni tõsiste alumiste kuseteede 1a
sümptomitega meestel.
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A

3.2

5α-reduktaasi inhibiitorid

3.2.1

Toimemehhanism

Androgeenide toimeid eesnäärmele vahendab peamiselt dihüdrotestosteroon (DHT), mis konverteeritakse testosteroonist eelkõige
eesnäärme strooma rakkudes nende tuumas paikneva steroidensüümi 5α-reduktaas toimel (1). Sellel ensüümil on olemas kaks
isovormi:


1. tüüpi 5α-reduktaas, millel on vähene ekspressioon ja aktiivsus eesnäärmes, kuid valdav aktiivsus eesnäärmevälistes
kudedes, näiteks nahas ja maksas;



2. tüüpi 5α-reduktaas, millel on valdav ekspressioon ja aktiivsus eesnäärmes.

Finasteriid inhibeerib vaid 2. tüüpi 5α-reduktaasi, samas kui dutasteriid inhibeerib võrdse tõhususega 1. ja 2. tüüpi 5α-reduktaasi (on
mõlema 5α-reduktaasi isovormi inhibiitor). Ometi jääb mõlema ensüümi isovormi inhibeerimise kliiniline tähendus ebaselgeks. 5αreduktaasi inhibiitorid toimivad sel teel, et põhjustavad apoptoosi eesnäärme epiteelirakkudes (2), mis omakorda viib eesnäärme mahu
vähenemiseni 15–25% ulatuses ning veres ringleva eesnäärmespetsiifilise antigeeni (PSA) taseme vähenemiseni umbes 50% võrra
pärast 6–12 kuu pikkust ravi (3). Eesnäärme mahu keskmine vähenemine võib olla veelgi enam väljendunud pärast pikaajalist ravi.
3.2.2

Olemasolevad ravimid

Kliinilises kasutuses on kaks 5α-reduktaasi inhibiitorit: dutasteriid ja finasteriid (tabel 4). Eliminatsiooni poolväärtusaeg on dutasteriidi
puhul pikem (3–5 nädalat). Mõlemaid 5α-reduktaasi inhibiitoreid metaboliseerib maks ning mõlemad eritatakse väljaheitega. Pidev ravi
vähendab seerumi DHT sisaldust umbes 70% võrra finasteriidi kasutamisel ning 95% võrra dutasteriidi kasutamisel. Samas langeb
eesnäärme DHT sisaldus mõlema 5α-reduktaasi inhibiitori kasutamisel umbes sarnasele tasemele (85–90%).
Tabel 4. Euroopa müügiluba omavad 5α-reduktaasi inhiibitorid eesnäärme healoomulise suurenemise raviks tingituna
eesnäärme healoomulisest hüperplaasiast; peamised farmakokineetilised omadused ning standardannused.
Ravim

tmax

Dutasteriid

1–3

3–5 nädalat

1 × 0,5 mg

Finasteriid

2

6–8 tundi

1 × 5 mg

3.2.3

(tundi)

t 1/2

Soovitatav ööpäevane annus

Tõhusus

Kliinilisi toimeid võrreldes platseeboga võib märgata pärast vähemalt 6–12 kuud kestnud ravi. Pärast 2–4-aastast ravi vähendavad 5αreduktaasi inhibiitorid eesnäärme suurenemisest tingitud alumiste kuseteede sümptomitega patsientidel kõnealuseid sümptomeid IPSS
skoori alusel ligikaudu 15–30% võrra ja eesnäärme mahtu 18–28% võrra ning suurendavad maksimaalset uriini vooluhulka (Qmax)
urofloumeetrilisel uuringul keskmiselt 1,5–2,0 ml/s (tabel 5) (4–13).
Sümptomite vähenemine finasteriidi kasutamisel sõltub eesnäärme algsest suurusest ning ei pruugi patsientidel eesnäärme suurusega
alla 40 ml olla tõhusam kui platseebo (14).
Siiski paistab dutasteriid vähendavat IPSS-i, eesnäärme mahtu ning ägeda kusepeetuse tekkeriski. Dutasteriid suurendab samuti
maksimaalset uriini vooluhulka, seda isegi patsientidel algse eesnäärme mahuga 30–40 ml (15, 16). Kaudsed võrdlused eri uuringute
ning ühe avaldamata otsese uuringu vahel näitavad, et dutasteriid ja finasteriid on alumiste kuseteede sümptomite ravis võrdse
tõhususega (3). Võrdlevad uuringud α-adrenoblokaatoritega on näidanud, et 5α-reduktaasi inhibiitorid vähendavad sümptomeid
aeglasemalt ning finasteriidi korral ka väiksema efektiivsusega (5, 10, 17, 18). Üks dutasteriidi pikaajaline uuring sümptomitega meestel,
kelle eesnäärme maht oli üle 30 ml (keskmine eesnäärme maht CombAT uuringus oli ligikaudu 55 ml) näitas, et see 5α-reduktaasi
inhibiitor vähendas nende patsientide alumiste kuseteede sümptomeid vähemalt sama efektiivselt või isegi efektiivsemalt kui tamsulosiin
(11, 12). Mida suurem on algne eesnäärme maht (seerumi PSA kontsentratsioon), seda kiiremini ja selgemalt avaldub dutasteriidi
sümptomaatiline kasu (19); IPSS-i vähenemine oli viieteistkümnendal ravikuul või hiljem oluliselt suurem meestel eesnäärme mahuga
58 ml või enam (PSA > 4,4) võrreldes meestega, kelle algsed eesnäärme mahud (PSA kontsentratsioonid) olid väiksemad.
5α-reduktaasi inhibiitorid, aga mitte α-blokaatorid, vähendavad pikaajalist (üle 1 aasta) ägeda kusepeetuse tekkeriski ning kirurgilise ravi
vajadust (8, 10, 19, 20). 5α-reduktaasi inhibiitorite mõju haiguse progresseerumise takistamisel on märgata juba meestel eesnäärme
suurusega tunduvalt alla 40 ml (12, 13, 20). 5α-reduktaasi inhibiitorite täpne toimemehhanism haiguse progresseerumise takistamisel
on endiselt ebaselge, kuid see on kõige tõenäolisemalt seotud põie väljavoolu takistuse vähenemisega. Avatud uuringud on näidanud
urineerimisega seotud parameetrite olulist vähenemist pärast komputeriseeritud urodünaamilist taashindamist meestel, keda raviti
vähemalt 3 aasta vältel finasteriidiga (21, 22).
10

Tabel 5. 5α-reduktaasi inhibiitorite randomiseeritud uuringud eesnäärme healoomulisest hüperplaasiast tingitud alumiste
kuseteede sümptomite ja eesnäärme healoomulise suurenemisega meestel.
Uuringud

Kestus
(nädalat)

Lepor jt (1996)

52

Ravi (ööpäevane annus) Patsiendid Muutused
Muutused
(n)
sümptomites (ml/s)
(% IPSS)
a
Platseebo
305
-16,5
+1,4

Muutused
eesnäärme
mahus (%)
+1,3

Tõenduspõhisuse
tase
1b

[4]

Kirby jt (2003)
[5]

Andersen

jt

52

104

Finasteriid 1 × 5 mg

310

-19,8

Platseebo

253

Finasteriid 1 × 5 mg

a

b

+1,6

-16,9

-33,1

+1,4

-

239

-38,6

+1,8

-

Platseebo

346

+1.5

-0,3

+11,5

a

Finasteriid 1 × 5 mg

348

-14,9

-19,2

a b

Platseebo

226

-4,2

Finasteriid 1 × 5 mg

246

-13,3

Platseebo

1503

-8,7

Finasteriid 1 × 5 mg

1513

Platseebo

1452

-9.8 †

Finasteriid 1 × 5 mg

1450

-21,4 †

Platseebo

737

-23,8

Finasteriid 1 × 5 mg

768

Platseebo

1b

1b

(1995) [6]

Nickel

jt

104

a,b

+1,5

a,b

+0,3

a

+8,4

1b

(1996) [7]

McConnell

jt

208

a,b

+1,4

a,b

+0,2

-21

a b

+14

a

-18

a,b

1b

(1998) [8]

Marberger

jt

104

+1,9

a,b

0,8

+9

1b

(1998) [9]

McConnell

jt

234

b

+1,4

b

-15

b

a

+1,4

a

+24

a

-28,4

a,b

+2,2

a b

-19

a,b

2158

-13,5

a

+0,6

a

+1,5

Dutasteriid 1 × 0,5 mg

2167

-26,5

a,b

+2,2

a b

-25,7

Tamsulosiin 1 × 0,4 mg

1611

-27,4

a

+0.9

0

Dutasteriid 1 × 0,5 mg

1623

-30,5

a

+1,9

-28

Tamsulosiin 1 × 0,4 mg

1611

-23,2

a

+0,7

+4,6

Dutasteriid 1 × 0,5 mg

1623

-32,3

a

+2,0

-28

1b

(2003) [10]

Roehrborn
(2002) [11]

jt

Roehrborn

jt

104

104

a

1b

a,b

1b

(2008) [12]

Roehrborn

jt

208

b

1b

(2010) [13]
b

Qmax = maksimaalne uriini vooluhulk (urofloumeetrilisel uuringul); IPSS = rahvusvaheline eesnäärme sümptomite skoor; † Boyarski
skoor; a = statistiliselt oluline erinevus võrreldes alg/lähtetasemega (indekseeritud kõikjal, kus mõõdetud); b = statistiliselt oluline
erinevus võrreldes platseeboga/aktiivse kontrolliga.
3.2.4

Talutavus ja ohutus

Kõige olulisemad 5α-reduktaasi inhibiitorite kõrvaltoimed on seotud seksuaalfunktsiooniga ning hõlmavad vähenenud libiidot,
erektsioonihäireid ning harvem ejakulatsioonihäireid, nagu näiteks retrograadne ejakulatsioon, anejakulatsioon mittetekkimine või
vähenenud seemnevedeliku hulk (3, 10, 13). Seksuaalhäirete ja muude kõrvaltoimete esinemissagedus on harv ning see vähenes
veelgi uuringu kestel. Günekomastiat (rindade suurenemine koos rindade või rinnanibude hellusega) esineb ligikaudu 1–2 protsendil
patsientidest.
3.2.5

Praktilised kaalutlused

Ravi 5α-reduktaasi inhibiitoritega tuleb kaaluda üksnes kuseteede alumiste sümptomite ning suurenenud eesnäärmega meestel. Toime
aeglase saabumise tõttu sobivad 5α-reduktaasi inhibiitorid vaid pikaajaliseks raviks (mitu aastat). 5α-reduktaasi inhibiitorite toimet
seerumi PSA kontsentratsioonile tuleks arvestada eesnäärme vähi uuringutel. Siinjuures on veel oluline märkida, et 5α-reduktaasi
inhibiitorid (finasteriid) võivad vähendada verekaotust transuretraalse eesnäärme operatsiooni käigus, arvatavasti tänu nende toimele
eesnäärme vaskularisatsioonile (23).
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Tõenduspõhisuse
tase
5α-reduktaasi inhibiitoreid tuleks kasutada mõõdukate kuni tõsiste alumiste 1b
kuseteede sümptomite ning suurenenud eesnäärmega meestel. 5αreduktaasi inhibiitorid takistavad haiguse progresseerumist ägeda
kusepeetuse tekke ning kirurgilise ravi vajaduse näol.
3.2.6

Soovituse tase

Soovitused

3.3

Muskariiniretseptorite antagonistid

3.3.1

Toimemehhanism

A

Peamiseks neurotransmitteriks põies on atsetüülkoliin, millel on võime stimuleerida põie detruusorlihase silelihasrakkude pinnal olevaid
muskariiniretseptoreid (m-koliinoretseptorid). Siiski ei paikne muskariiniretseptorid tihedalt mitte üksnes silelihasrakkudes, vaid ka
muudes rakutüüpides, näiteks süljenäärmete epiteeli rakkudes, põie limaskesta rakkudes või perifeerse närvisüsteemi ja
kesknärvisüsteemi närvirakkudes. Inimesel on kirjeldatud viit muskariiniretseptorite alatüüpi (M1–M5), millest alatüübid M2 ja M3
paiknevad peamiselt põie detruusorlihases. Kuigi ligikaudu 80% nendest muskariiniretseptoritest kuuluvad M2 alatüüpi ja 20% M3
alatüüpi, on tervetel inimestel vaid M3 alatüüp seotud põie kontraktsiooniga (1, 2). M2 alatüübi roll on siiani ebaselge. Siiski tunduvad
M2 retseptorid olevat samuti seotud silelihaste kontraktsioonidega neurogeensete põiehäiretega meestel ning neurogeense põie või
põie väljavoolu takistusega katseloomadel (3).
Põie detruusorlihast innerveerivad parasümpaatilised närvid, mis lähtuvad seljaaju sakraalosa lateraalsarvedest S2–S4 kõrgusel ning
mida omakorda moduleerivad supraspinaalsed urineerimiskeskused. Sakraalne urineerimiskeskus on seotud põiega vaagnanärvide
kaudu,

mis

vabastavad

pärast

depolariseerumist

atsetüülkoliini.

Atsetüülkoliin

omakorda

stimuleerib

postsünaptilisi

muskariiniretseptoreid, mis viib G-proteiini poolt vahendatud kaltsiumi vabanemisele sakroplasmaatilises retiikulumis ning
kaltsiumikanalite

avanemisele

rakumembraanis

ning

lõpuks

silelihase

kontraktsioonini.

Muskariiniretseptorite

inhibeerimine

muskariiniretseptorite antagonistide poolt inhibeerib/vähendab muskariiniretseptorite stimulatsiooni ja seeläbi põie silelihaste
kontraktsiooni. Antimuskariinseid toimeid võivad veel esile kutsuda või moduleerida põie limaskest ja/või kesknärvisüsteem (4, 5).
3.3.2

Olemasolevad ravimid

Üliktiivse põie või põie reservuaarifunktsiooniga seotud sümptomite raviks meestel ja naistel on müügiluba järgmistel
muskariiniretseptorite antagonistidel (tabel 6):


darifentsatsiinhüdrobromiid (darifentsatsiin);



fesoterodiinfumaraat (fesoterodiin);



oksübutüniinvesinikkloriid (oksübutüniin);



propiveriinvesinikkloriid (propiveriin);



solifenatsiinsuksinaat (solifenatsiin);



tolterodiintartraat (tolterodiine) ja



trospiumkloriid.

Antud ravimite klass on mittetäieliku põietühjenduse või kusepeetuse arenemise riski tõttu endiselt vastunäidustatud eesnäärme
healoomulise hüperplaasia/põie väljavoolu takistusega meestel.
Tabel 6. Üliktiivse põie/põie mahuga seotud sümptomite raviks Euroopas müügiluba omavad antimuskariinsed ravimid;
peamised farmakokineetilised omadused ning standardannused.
Ravim
Darifentsatsiin
Fesoterodiin
Oksübutüniin IR
Oksübutüniin ER
Propiveriin
Propiveriin ER
Solifenatsiin
Tolterodiin IR
Tolterodiin ER
Trospiumkloriid

tmax
(tundi)
7
5
0,5–1
5
2,5
7
4–6
1–3
4
4–6

t 1/2 (tundi)

Soovitatav ööpäevane annus

13–19
7
2–4
16
13–20
20
45–68
2–10
6–10
5–15

1 × 7,5–15 mg
1 × 4–8 mg
3–4 × 2,5–5 mg
2–3 × 5 mg
2–3 × 15 mg
1 × 30 mg
1 × 5–10 mg
2 × 1–2 mg
1 × 4 mg
3 × 10–15 mg
2 × 10–20 mg

ˇ

IR = kiire vabanemisega ravimvorm; ER = pikendatud vabanemisega ravimvorm; tmax = maksimaalse plasmakontsentratsiooni
saabumise aeg; t1/2 = eliminatsiooni poolväärtusaeg; * eelravimi suukaudne biosaadavus suurenes umbes 50%, sellal kui aktiivse
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metaboliidi biosaadavus vähenes umbes 30%; f absoluutne biosaadavus sõltub CPY 2D6 genotüübist ulatudes 17 protsendist kiiretel
metaboliseerijatel kuni 65 protsendini aeglastel metaboliseerijatel.

3.3.3

Tõhusus

Muskariiniretseptorite antagoniste on minevikus uuritud peamiselt naistel, sest usuti, et naistel on alumiste kuseteede sümptomid
tingitud põiest ning seega tuleks neid ravida põiespetsiifiliste ravimitega. Ühtlasi usuti, et meestel on alumiste kuseteede sümptomid
tingitud eesnäärmest ning et neid peaks ravima eesnäärmespetsiifiliste ravimitega. Ometi puuduvad selle oletuse kinnituseks
teaduslikud andmed (6). 2250 üliaktiivse põie sümptomitega mees- ja naispatsiendil tolterodiiniga läbi viidud avatud uuringu alamgrupi
analüüs näitas, et oluline mõju urineerimistungile, urineerimise sagedusele või urineerimistungiga seotud kusepidamatusele on küll
vanusel, aga mitte sool (7).
Põie mahuga seotud sümptomitega (üliaktiivse põie sümptomitega), kuid ilma põie väljavoolu takistuseta täiskasvanud meestel uuriti
antikoliinergilise ravimi tolterodiini – ning hiljuti ka fesoterodiini – tõhusust ainukese ravimina (tabel 7). Maksimaalne uuringu kestus oli
25 nädalat, kuid enamik uuringutest kestis üksnes 12 nädalat. Võrreldes algtasemega vähenesid tolterodiiniga läbi viidud avatud
uuringutes pärast 12–25 nädalat kestnud ravi oluliselt päevase urineerimise sagedus, noktuuria, urineerimistungiga seotud
kusepidamatus ning IPSS (8, 9). Avatud uuringus osalenud patsientidel, kes ei reageerinud ravile α-adrenoblokaatoritega, paranes
tolterodiinravi käigus vastus igale IPSS küsimusele sõltumata põie mahuga seotud sümptomitest või urineerimise sümptomitest (8).
Randomiseeritud platseebokontrolliga uuringud näitasid, et tolterodiin võib oluliselt vähendada urineerimistungiga seotud
kusepidamatust ning päevast või ööpäevast urineerimise sagedust võrreldes platseeboga. Samuti näitas uuring, et tolterodiinraviga
vähenes oluliselt urineerimistungiga seotud urineerimine (10–12). Ehkki noktuuria, urineerimistung ning IPSS vähenesid enamikul
patsientidel, ei saavutanud need parameetrid enamikus uuringutes siiski statistiliselt olulist vähenemist. Kui aga ravitulemused
stratifitseeriti PSA kontsentratsiooni (eesnäärme mahu) alusel, siis vähendas tolterodiin oluliselt päevast urineerimise sagedust,
ööpäevast urineerimise sagedust ning IPSS-i reservuaarisümptomeid meestel PSA kontsentratsiooniga alla 1,3 ng/ml, mida aga ei
täheldatud meestel PSA kontsentratsiooniga üle 1,3 ng/ml. See võib viidata sellele, et väiksema eesnäärmega mehed võivad saada
antimuskariinsetest ravimitest rohkem kasu (13).
Tabel 7. Uuringud antimuskariinsete ravimitega alumiste kuseteede sümptomitega eakatel meestel, kellel esinesid valdavalt
üliaktiivse põie sümptomid (uuringud on järjestatud kronoloogiliselt).
Uuringud

Kaplan

Kestus
(nädalat)

jt

(2005) [8]

Roehrborn

Tolterodiin
25

jt

(2006) [16]

Ravi

12

Kaplan

jt

Kaplan

jt

(2006) [17]

Dmochowski jt
(2007) [12]

12

12

12

1×4 43

-35,7

a

-29,3

a

UrineerimisIPSS
tungiga seotud (%)
kusepidamatus
(%)
a
-35,3

mg/p (pärast αtoime puudumist)
Platseebo
86
1×4 77

mg/p
Platseebo

374

Tolterodiin

1×4 371

mg/p
Platseebo

215

Tolterodiin

1×4 210

mg/p
Platseebo

374

-4

-

-40

-12

-

-71

-7,9

-17,6

-

-

-10,8 b

-18,8

-

-

-13,5

-23,9

-13

-44,9

b

b

-20,1

-85

-5,6

-17,6

-

-

-18,8

-

-

-8,7

Tolterodiin

1×4 741

-20

mg/p
Platseebo

124

b

1b

-

-16,5

1×4 371

Tolterodiin

Tõenduspõhisuse
tase

2b

adrenoblokaatori

Tolterodiin

(2006) [11]

Patsiente Urineerimise Noktuuria
sagedus
(%)
(%)

1b

1b

-54

1b

mg/p
Hofner

jt

(2007) [9]
Herschorn
(2009) [14]

jt

12
12

a

-42,9

-10,2

-

13

a

-100
-59,3

a

-37,9
-

a

2b
1b

Fesoterodiin 1×4 111

-13,2

b

-

-84,5

b

-

-15,6

b

-

-100

b c

-

mg/p
Fesoterodiin 1×8 109
mg/p
IPSS = rahvusvaheline eesnäärme sümptomite skoor (International Prostate Symptom Score)
a = statistiliselt oluline erinevus algtasemega võrreldes (p<0,01; indekseeritud kõikjal, kus hinnatud)
b = statistiliselt oluline erinevus võrreldes platseeboga (p<0,05)
c = statistiliselt oluline erinevus võrreldes 4 mg fesoterodiiniga (p<0,05)
3.3.4

Talutavus ja ohutus

Muskariiniretseptorite antagonistid on üldiselt hästi talutavad ning kõrvaltoimete tõttu on uuringutes osalemise katkestanud vaid 3–10%
patsientidest, mis ei ole enamikes uuringutes olnud oluliselt erinev platseebost. Võrreldes platseeboga esineb sagedamini selliseid
raviga seotud kõrvaltoimeid nagu suukuivus (kuni 16%), kõhukinnisus (kuni 4%), urineerimishäired (kuni 2%), nasofarüngiit (kuni 3%) ja
uimasus (kuni 5%).
Urineerimisjärgse jääkuriini koguse suurenemine ilma põie väljavoolu takistuseta meestel on minimaalne ning ei ole platseeboga
võrreldes oluliselt erinev (0 kuni 5 ml vs. -3,6 kuni 0 ml). Sellest hoolimata täheldati uuringus 8 mg fesoterodiiniga suuremaid
urineerimisjärgseid jääkuriini koguseid (+20,2 ml) võrreldes platseeboga (-0,6 ml) või 4 mg fesoterodiiniga (+9,6 ml) (14). Tolterodiini
kasutamisel oli kusepeetuse esinemine ilma põie väljavoolu takistuseta meestel võrreldav platseeboga (0 kuni 1,3% vs. 0 kuni 1,4%).
5,3 protsendil 8 mg fesoterodiinravi saanud meestest esines kusepeetusele viitavaid sümptomeid, mis oli kõrgem näitaja kui platseebo
või 4 mg fesoterodiini grupis (kummalgi 0,8%). Nimetatud sümptomid ilmnesid esimese kahe ravinädala jooksul ning esinesid meestel
vanuses 66 aastat või vanemad.
Põie väljavoolu taksitusega meestel ei soovitata antimuskariinseid ravimeid kasutada põielihase tugevuse teoreetilise vähenemise
kartuses, mis võib olla seotud urineerimisjärgse jääkuriini tekkega või kusepeetusega. 12-nädalane platseebokontrolliga ohutusuuring
meestel, kellel esines kerge kuni mõõdukas põie väljavoolu takistus (keskmine põie väljavoolu taksituse indeks BOOl oli
platseebogrupis ja tolterodiini grupis vastavalt 43 ja 49 cm H2O) näitas, et tolterodiin suurendas oluliselt urineerimisjärgse jääkuriini
kogust (49 ml vs. 16 ml), aga see ei olnud seotud ägeda kusepeetuse tekke juhtudega (3% kummaski uuringus) (15). Tolterodiini
urodünaamilisteks toimeteks olid oluliselt suurem põie maht esimese detruusorlihase kontraktsioonini, suurem maksimaalne
tsüstomeetriliselt mõõdetud põie maht ning vähenenud põie kontraktiilsuse indeks. See üksik uuring näitas, et lühiajaline ravi
antimuskariinsete ravimitega põie väljavoolu takistuseta meestel on ohutu.
3.3.5

Praktilised kaalutlused

Ehkki uuringud alumiste kuseteede sümptomite või üliaktiivse põie sümptomitega eakatel meestel on viidud läbi üksnes tolterodiini või
fesoterodiiniga, on tõenäoline, et sarnane tõhusus ning sarnased kõrvaltoimed esinevad ka teiste antimuskariinsete ravimite korral.
Pikaajalised muskariinretseptorite antagonistide tõhususe uuringud alumiste kuseteede sümptomitega meestel puuduvad endiselt,
seega tuleks olla ettevaatlik nende ravimite väljakirjutamisel ning on soovitatav regulaarselt määrata IPSS-i ja urineerimisjärgse
jääkuriini kogust.

3.3.6

Tõenduspõhisuse tase

Soovitused

Muskariiniretseptorite antagonistide kasutamist võib kaaluda mõõdukate kuni 1b
tõsiste alumiste kuseteede sümptomitega meestel, kellel esinevad eelkõige põie
reservuaarifunktsiooniga seotud sümptomid.
Ettevaatus on vajalik põie väljavoolu takistusega meeste korral.
4

3.4

Taimsed ekstraktid – fütoteraapia

3.4.1

Toimemehhanism

Soovituse tase
B

C

Fütoteraapia hõlmab erinevate taimsete ekstraktide meditsiinilist kasutust. Ei ole päris selge, millised ekstraktide komponendid on
seotud sümptomite vähenemisega alumiste kuseteede sümptomitega meestel. Kõige olulisemateks komponentideks taimsetes
ekstraktides peetakse fütosteroole, β-sitosterooli, rasvhappeid ning lektiine (1). In vitro uuringud on näidanud, et taimeekstraktid:


on põletikuvastase, anti-androgeense või östrogeense toimega;



vähendavad suguhormoone siduva globuliini (SHBG) sisaldust;
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pärsivad

aromataasi,

lipooksügenaasi,

kasvufaktori

poolt

stimuleeritud

eesnäärme

rakkude

proliferatsiooni,

α-

adrenoretseptoreid, 5α-reduktaasi, muskariinseid koliinoretseptoreid, dihüdropüridiini retseptoreid või vanilloidretseptoreid;


parandavad põie detruusorlihase funktsiooni;



neutraliseerivad vabu radikaale (1–3).

Ometi ei ole enamikku in vitro uuringutes täheldatud toimeid in vivo uuringutes kinnitatud ning seega on täpsed taimeekstraktide
toimemehhanismid jätkuvalt ebaselged.
3.4.2

Olemasolevad ravimid

Taimsete ravimite preparaadid võivad olla valmistatud ühe taime juurtest, seemnetest, õietolmust või viljadest (monopreparaadid) või
sisaldada ühes tabletis kahe või enama taime ekstrakti (kombinatsioonpreparaadid). Taimsete ekstraktide preparaatide valmistamiseks
kasutatakse arvukalt erinevaid taimi. Enimkasutatud taimedeks on:


Cucurbita pepo (kõrvitsaseemned);



Hypoxis rooperi (Lõuna-Aafrika suulutäht);



Pygeum africanum (Aafrika ploomipuu koor);



Secale cereale (rukki õietolm);



Serenoa repens (sünonüüm Sabal serrulata; serenoapalmi marjad, serenoapalmi ekstrakt);



Urtica dioica (kõrvenõgese juured).

Erinevad tootjad kasutavad erinevaid ekstraktsioonitehnikaid, mistõttu toimeaine preparaatides on erinevate kvalitatiivsete või
kvantitatiivsete omadustega, või kombineerivad ühes tabletis kahte või enamat taimset komponenti. Erinevate tootjate ühe kindla taime
ekstraktidel ei pruugi olla samasuguseid bioloogilisi või kliinilisi toimeid, mistõttu ühe toote toimeid ei saa üle kanda teistele (4). Asja
keerulisemaks ajades võivad isegi ühe tootja kaks erinevat toodangupartiid sisaldada erinevas koguses toimeaineid ja seetõttu
põhjustada ka erinevaid bioloogilisi toimeid (5). Seega võivad erinevate taimsete ekstraktide farmakokineetilised omadused oluliselt
erineda.
3.4.3

Tõhusus

Eespool nimetatud põhjustel kirjeldatakse iga taimsete ekstraktide rühma eraldi (tabel 8). Kus võimalik, tuuakse ära ka vastavad
preparaadi nimetused, et rõhutada võimalikke erinevusi toodete vahel. Üldiselt ei ole mitte ühegi fütoteraapilise ravimi korral näidatud
olulist eesnäärme mahu vähenemist ning mitte üheski uuringus ei ole tõestatud põie väljavoolu takistuse vähenemist või haiguse
progresseerumise takistamist.


Cucurbita pepo: Kõrvitsaseemnete ekstrakti (Prosta Fink™ forte) tõhusust eesnäärme healoomulisest hüperplaasiast
tingitud alumiste kuseteede sümptomitega patsientidel on hinnatud vaid ühes uuringus (6). Kokku 476 patsienti said
randomiseeritult kas platseebot või Prosta Fink™ forte’t. Pärast 12-kuulist raviperioodi vähenesid kõrvitsaseemnete ekstrakti
grupis IPSS ja päevane urineerimissagedus oluliselt. Samas ei olnud urofloumeetrilised parameetrid (Qmax),
urineerimisjärgse jääkuriini kogus, eesnäärme maht, PSA kontsentratsioon, noktuuria ega elukvaliteedi (QoL) skoor
gruppide vahel statistiliselt olulisel määral erinevad.



Hypoxis rooperi: Need fütofarmakoloogilised ekstraktid sisaldavad glükosiididega seotud fütosterooli, kusjuures kõige
olulisem komponent on β-sitosterool (Harzol™, Azuprostat™). Avaldatud on neli randomiseeritud platseebokontrolliga
uuringut kestusega 4 kuni 26 nädalat, mis on kokku võetud Cochrane’i analüüsis (7). Taimsete ekstraktide ööpäevased
annused ulatusid 60 mg-st kuni 195 mg-ni. Kahes uuringus hinnati sümptomeid (8, 9) ning kõigis neljas uuringus määrati
Qmax ja urineerimisjärgse jääkuriini kogus. Metaanalüüs arvutas kaalutud keskmiseks erinevuseks -4,9 punkti IPSS osas ja
+3,9 ml/s Qmax-i osas ning -28,6 ml urineerimisjärgse jääkuriini koguse osas β-sitosterooli kasuks. Eesnäärme suurus jäi
muutumatuks kõikides uuringutes. Pärast 2000. aastal avaldatud Cochrane’i analüüsi ei ole enam ühtegi uuringut läbi
viidud.



Pygeum

africanum:

Cochrane’i

analüüs,

mis

käsitles

Pygeum

africanum’i

ekstraktide

(mono-

või

kombinatsioonpreparaadid) kliinilisi tulemusi, võttis kokku 18 randomiseeritud platseebokontrolliga uuringu andmed (10).
Enamikus uuringutes kasutati Pygeum africanum’i ekstrakti nimega Tadenan™. Metaanalüüs hõlmas 1562 meest, kuid
individuaalsed uuringud olid osalejate arvult väikesed ning kestsid kõigest 30 kuni 122 päeva. Enamik uuringuid oli läbi
viidud 1970. ja 1980. aastatel ning nendes ei kasutatud valideeritud küsimustikke nagu näiteks IPSS. Meestel, keda raviti
Pygeum africanum’iga, täheldati sümptomite paranemist kaks korda suurema tõenäosusega (suhteline risk [RR] 2,07) kui
meestel, keda raviti platseeboga. Keskmine kaalutud Qmax-i erinevus oli +2,5 ml/s ja urineerimisjärgse jääkuriini kogus -13,2
ml Pygeum africanum’i kasuks. Ühtegi uuringut pole pärast 2002. aasta Cochrane’i analüüsi avaldatud.
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Secale cereale: Cochrane’i analüüs käsitles Secale cereale peamist toodet Cernilton™, ning hõlmas 444 meest, kes
osalesid kahes platseebokontrolliga ja kahes võrdlevas uuringus (Tadenan™, Paraprost™) kestusega 12 kuni 24 nädalat
(11). Meestel, keda raviti Cernilton™-iga, oli platseeboga võrreldes kaks korda suurem tõenäosus saada ravist kasu (RR
2,4). Samas ei täheldatud Cernilton™-i ja platseebo vahel olulist erinevust Qmax-i, urineerimisjärgse jääkuriini koguse ja
eesnäärme suuruse osas. 2000. aasta Cochrane’i analüüsist saadik ei ole edasisi platseebokontrolliga uuringuid Secale
cereale monopreparaadiga avaldatud.



Sabal serrulata / Serenoa repens: Hiljuti kaasajastatud Cochrane’i analüüs võttis kokku 30 randomiseeritud uuringu
kliinilised tulemused, mis hõlmasid ühtekokku 5222 meest (12). Serenoa repens’it (peamiselt Permixon™ või
Prostaserene™) võrreldi mono- ja kombinatsioonpreparaadina kas platseeboga, teiste taimsete ekstraktidega (Pygeum
africanum, Utica dioica), 5α-reduktaasi inhibiitori finasteriidiga või α-adrenoblokaator tamsulosiiniga. Nende uuringute
keskmine jälgimisperiood varieerus 4 kuni 60 nädalani. Cochrane’i analüüs järeldas, et Serenoa repens ei olnud parem
platseebost, finasteriidist või tamsulosiinist ei IPSS-i paranemise, Qmax-i või eesnäärme suuruse vähenemise osas.
Sarnaseid IPSS-i või Qmax-i paranemisi võrdlevates uuringutes finasteriidiga või tamsulosiiniga võib tõlgendada kui ravi
ekvivalentsust (13). Noktuuria vähendamisel oli Serenoa repens oluliselt parem kui platseebo (keskmine kaalutud erinevus 0,78).



Utica diocia: Kaks uuringut selgitasid kõrvenõgese monopreparaadi tõhusust võrreldes platseeboga (14, 15). Ühes
uuringus hinnati 246 eesnäärme healoomulisest hüperplaasiast tingitud alumiste kuseteede sümptomitega meest 52 nädala
vältel (14): vaid IPSS skoor vähenes fütoteraapia (Bazoton™ uno) grupis oluliselt, samas kui Qmax ja urineerimisjärgne
jääkuriini kogus ei olnud gruppide lõikes uuringu lõpus statistiliselt erinevad. Teine uuring hindas 620 eesnäärme
healoomulisest hüperplaasiast tingitud alumiste kuseteede sümptomitega patsienti 26 nädala vältel (15): IPSS, Qmax ja
urineerimisjärgne jääkuriini kogus paranesid platseeboga võrreldes oluliselt.



Kombinatsioonpreparaadid: Kombinatsioonpreparaatidega on läbi viidud mitmeid uuringuid, peamiselt Sabal serrulata ja
Utica dioica ekstraktide kombinatsiooniga (PRO 160/120, Prostatgutt™ forte). 24-nädalane platseebokontrolliga uuring
näitas IPSS-i olulist paranemist fütoteraapia grupis (-2 IPSS punktiline erinevus) (16); Qmax -i vähenemine oli mõlemas
grupis sarnane. 24-nädalane avatud jätku-uuring samadel patsientidel, kus kõiki patsiente raviti PRO 160/120-ga, näitas
mõlemas grupis 48. nädalal sarnaseid IPSS-i skoori paranemisi (-7 IPSS punkti). Teine uuring, kus PRO 160/120 võrreldi
randomiseeritud uuringus finasteriidiga, näitas mõlemas grupis sarnaseid tulemusi IPSS ja Qmax osas (17).

Tabel 8. Taimsete ekstraktidega läbi viidud uuringud eesnäärme healoomulisest hüperplaasiast tingitud alumiste kuseteede
sümptomitega patsientidel (valik uuringuid; alfabeetilises järjekorras).
Uuringud

Bach

Kestus
(nädalat)

(2000) 52

Ravi

Patsiente Sümptomite Qmax
(n)
muutus
muutus
(IPSS) †
(ml/s)
243
-5,5
n.s.

Platseebo

PVR
(ml)

Tõenduspõhisuse
tase
1b

n.s.

[6]
Cucurbita
Berges

jt 24

pepo

(Prosta 233

-6,7 a

n.s.

n.s

+1,1

-16,8

Fink™forte)
Platseebo

100

-2,3

Hypoxis rooperi (Harzol™)

100

-7,4

Platseebo

89

-2,8

Hypoxis rooperi (Azuprostat™)

88

-8,2

a

+8,8

a

-37,5

a

Platseebo

475

-4,9

b

+3,9

b

-28,6

b

1a

1562

RR 2,07

+2,5

b

-13,2

b

1a

444

RR 2,4

1b

(1995) [8]

Klippel

jt 26

a

+5,2

a

+4,3

-35,4

a

-4,1

1b

(1997) [9]

Wilt jt (2000) 4–26
[7]

Hypoxis rooperi
Wilt jt (2002) 4–18

Platseebo

b

[10]

Wilt jt (2000) 12–24

Pygeum
sitosterool)
Platseebo

africanum

(β-

[11]
16

b

-1,6

-14,4

1a

Secale cereale (Cernilton™)
Wilt jt (2002) 4–48

Platseebo

b

b

3139

-1,41

Platseebo

113

-0,7

-0,01

-19

Serenoa repens

112

-0,7

+0,42

-14

Finasteriid

545

-6,2

+3,2*

-

Serenoa repens (Permixon™)

553

-5,8

+2,7

-

Tamsulosiin

354

-4,4

+1,9

-

Serenoa repens (Permixon™)

350

-4,4

+1,8

-

Platseebo

122

-4,7

+2,9

-4

Urtica dioica (Bazoton uno™)

124

-5,7

+3,0

-5

Platseebo

316

-1,5

+3,4

0

Urtica dioica

305

-8,0

Platseebo

126

-4

Sabal cerrulata + Urtica dioica 127

-6

(Prostatgutt™ forte)
Finasteriid

244

Sabal cerrulata + Urtica dioica 245

+1,86

-23

b

1a

[18]
Serenoa repens/Sabal cerrulata
Bent jt (2006) 52

1b

[19]

Carraro

jt 26

1b

(1996) [20]

Debruyne

jt 52

1b

(2002) [21]

Schneider ja 52
Rubben
(2004) [14]

Safarinejad

26

a

1b

1b

(2005) [15]

Lopatkin

jt 24

a

+8,2

a

-37

+1,9

-

+1,8

-

-5,6

+2,8

-17,1

-4,8

+2,0

-10,2

1b

(2005) [16]

Sokeland

ja 48

b

1b

Albrecht
(1997) [17]
(Prostatgutt™ forte)
IPSS = rahvusvaheline eesnäärme sümptomite skoor; Qmax = maksimaalne uriini vooluhulk (urofloumeetrilisel uuringul); PVR =
urineerimisjärgne jääkuriini kogus; n.s. = statistiliselt mitteoluline erinevus; RR = suhteline risk
† absoluutväärtused; a = statistiliselt oluline vähenemine võrreldes platseebo/võrdlusraviga (p<0,05); b = taimse ekstrakti kasuks.
3.4.4

Talutavus ja ohutus

Fütoteraapia kõrvaltoimed on tavaliselt vähesed ja oma raskusastmelt ning esinemissageduselt võrreldavad platseeboga. Uuringutes
täheldatud tõsised kõrvaltoimed ei olnud seotud uuringuraviga. Kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoimeteks olid seedetraktiga seotud
kaebused. Hypoxis rooperi’it sisaldavate preparaatide kasutamisel täheldati 0,5% patsientidest erektsioonihäireid. Uuringu katkestamise
määr kõrvaltoimete tõttu oli nii fütoteraapia kui ka platseebogruppides praktiliselt võrdne.
3.4.5

Praktilised kaalutlused

Fütoterapeutilised ravimid hõlmavad heterogeenset taimsete ekstraktide gruppi, mida kasutatakse eesnäärme healoomulisest
hüperplaasiast tingitud alumiste kuseteede sümptomite korral. Fütoteraapia kasutamine on jätkuvalt seotud probleemidega, tulenevalt
erinevast toimeaine(te) sisaldusest sama fütoterapeutilist ühendit sisaldavates erinevates preparaatides. Seetõttu ei ole ka sama taimse
ekstrakti meta-analüüside kasutamine põhjendatud ja sellistesse meta-analüüside tulemustesse tuleb suhtuda ettevaatusega.

3.4.6

Soovitused

Ravijuhiste komiteel ei ole võimalik esitada spetsiifilisi soovitusi fütoteraapia kasutamiseks meeste alumiste kuseteede
sümptomite korral, arvestades erinevate ravimite heterogeensust ning nendega läbi viidud uuringute meta-analüüside
metodoloogilisi probleeme.

3.5

Vasopressiini analoog – desmopressiin

3.5.1

Toimemehhanism
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Antidiureetiline hormoon arginiinvasopressiin (AVP) etendab võtmerolli organismi veesisalduse homöostaasis ja uriini tekkes,
seondudes neerude kogumistorukestes V2 retseptoritega. AVP suurendab ühelt poolt vee tagasiimendumist ning uriini osmolaalsust
ning teiselt poolt vähendab vee eritumist ning uriini kogust. AVP-d saab küll teoreetiliselt raviotstarbel kasutada, et muuta eritatava uriini
kogust, aga kuna AVP-l on veel V1 retseptorite poolt vahendatud vasokonstriktiivne/hüpertensiivne toime ning väga lühike
poolväärtusaeg seerumis, ei ole see hormoon noktuuria/öise polüuuria raviks siiski sobilik.
3.5.2

Olemasolevad ravimid

Desmopressiinatsetaat (desmopressiin) on AVP sünteetiline analoog, millel on suur afiinsus V2 retseptorite suhtes ning antidiureetilised
omadused. Desmopressiin on ainus ravim, millel on müügiluba antidiureetiliseks raviks (tabel 9). Erinevalt AVP-st puudub
desmopressiinil afiinsus V1 retseptorite suhtes ning seega ka hüpertensiivne toime. Desmopressiini võib kasutada intravenoosse
infusioonina, ninaspreina, tabletina või MELT ravimvormina. Intranasaalse või suukaudse manustamise järgselt imendub desmopressiin
kiiresti, kusjuures 55% manustatud annusest eritub muutumatul kujul neerude kaudu (1). Desmopressiini on juba enam kui 30 aasta
vältel kasutatud magediabeedi ja primaarse enuresis nocturna raviks. Mõni aeg tagasi kiideti see enamikus Euroopa riikidest heaks ka
eelkõige polüuuriast tingitud noktuuria raviks mees- ja naissoost patsientidel. Kui ravimit võtta õhtul enne magamaminekut, siis väheneb
uriini teke öisel ajal, mis lükkab edasi urineerimisvajaduse teket ning vähendab öiste urineerimiste arvu (2, 3). Ravimi kliiniline toime
uriini koguse vähendamise ning uriini osmolaalsuse suurendamise näol kestab umbes 8–12 tundi (2).
Tabel 9. Euroopas müügiluba omavad ravimid öisest polüuuriast tingitud noktuuria raviks; peamised farmakoloogilised
omadused ja standardannused.
Ravim

tmax
(tundi)
1–2

Desmopressiin

t 1/2
(tundi)
3

Soovitatav ööpäevane annus
1
×
0,1–0,4
magamaminekut

mg

suukaudselt

enne

tmax = aeg maksimaalse plasmakontsentratsiooni saabumiseni; t1/2 = eliminatsiooni poolväärtuseag
3.5.3

Tõhusus

Enamikus kliinilistes uuringutes on kasutatud desmopressiini suukaudset ravimvormi. Annuse leidmise uuring näitas, et desmopressiini
0,2 mg annus vähendas öist uriinikogust/öist diureesi suuremal määral kui 0,1 mg annus; samas uuringus leiti, et enne magamaminekut
võetud 0,4 mg annusel ei olnud 0,2 mg annusega võrreldes täiendavat toimet öisele diureesile (4). Kesksetes kliinilistes uuringutes tiitriti
ravimi annus vastavalt individuaalsele reageerimisele ravile 0,1 mg-lt 0,4 mg-ni. Desmopressiin vähendas oluliselt öist diureesi umbes
0,6-0,8 ml/min (-40%), öiste urineerimiskordade arvu 0,8-1,3 (-40%) korra võrra (-2 korra võrra pikaaegses avatud uuringus) ja pikendas
ajavahemikku esimese öise urineerimiskorrani 1,6 tunni võrra (-2,3 pikaaegses avatud uuringus) (tabel 10). Lisaks sellele vähendas
desmopressiin oluliselt öist uriini kogust ning öisel ajal eritatud uriini protsentuaalset osakaalu (5,8).
Desmopressiini kliinilised toimed olid enam väljendunud raskema öise polüuuriaga patsientidel ning patsientidel, kellel uuringu alguses
oli tegemist normaalse põie mahuga. Ravi desmopressiiniga ei mõjutanud 24-tunnist diureesi (6). Kliinilised toimed olid 10–12-kuulise
jälgimisperioodi vältel stabiilsed ning esialgsed näitajad taastusid pärast uuringu lõpetamist (12). Oluliselt suurem osa patsientidest
tundis ennast desmopressiini kasutamisel hommikul värskena (tõenäosussuhe 2,71) (11).
Tabel 10. Öise polüuuriaga täiskasvanud meestel desmopressiiniga läbi viidud kliinilised uuringud.
Uuringud

Kestus
(nädalat)

Asplund jt (1998) 3

Ravi, st suukaudne Patsiente Öise
uriini Öiste
annus
enne (n)
koguse muutus urineerimismagamaminekut
kui
(ml/min)
kordade
pole teisiti näidatud
arvu muutus
(n)
1 × 0,1 mg
23*
-0,5 (-31%)
-

Aeg
esimese
urineerimiseni
(tundi)
-

1 × 0,2 mg

23*

-0,7 (-44%)

-

-

2 × 0,2 mg

23*

-0,6 (-38%)

-

-

Platseebo

20

-

+0.1 (+3%)

-

1 × 20 μg intranasaalselt 20

-

-0,3 (-10%)

-

1 × 40 μg intranasaalselt 20

-

-0,7 (-23%)

Platseebo

-0.2 (-11%)

-0,2 (-11%)

Tõenduspõhisuse
tase
2b

[4]

Cannon jt
(1999) [5]

6

Asplund jt (1999) 2

17*

[6]
18

a

1b

+0,2

1b

1 × 0,1–0,4 mg
Chancellor

μg 12

a

-0.8 (-44%)

-0,8 (-42%)

+1,6

-

-1,8 (-50%)

-

2b

-0,5 (-12%)

+0,4

1b

jt 12

1
×
20–40
intranasaalselt

jt 3

Platseebo

65

-0,2 (-6%)

1 × 0,1–0,4 mg

86

-0,6 (-36%)

-1,3 (-43%)

a

+1,8

4
jt 0.5

1 × 0,1 mg
1 × 0,2 mg

30*
72*

-0,5

-2,72 (-48,5)
-1,0

+1,9

2b
2b

3

Platseebo

66

-

-0,4 (-15%)

+0,55

1b

1 × 0,1–0,4 mg

61

-

-1,25 (-39%)

+1,66

1 × 0,1-0,4 mg

132

-

-2

+2,3

(1999) [7]
Mattiasson

a

17*

(2002) [8]

Kuo 2002 [9]
Rembratt
(2003) [10]
van Kerrebroeck
jt (2007) [11]

Lose

jt

(2004) 52

a

a

a

a

2b

[12] t
* Enamus uuringus osalejatest olid mehed; ‡ ainult meeste andmed; a = oluline erinevus võrreldes platseeboga.
3.5.4

Talutavus

Kõrvaltoimete absoluutarv desmopressiini kasutamisel oli suurem kui platseebo korral, aga enamik kõrvaltoimeid olid kerged. Kõige
sagedasemad kõrvaltoimed lühiajalistes (kestusega kuni 3 nädalat) ja pikaajalistes (12-kuulistes) uuringutes olid peavalu, iiveldus,
kõhulahtisus, uimasus, suukuivus ja hüponatreemia. Nimetatud kõrvaltoimed on sarnased desmopressiini kõrvaltoimetele, mida on
täheldatud muude seisundite ravi korral. Pikaajalises uuringus täheldati lisaks veel perifeerseid turseid (2% patsientidest) ja
hüpertensiooni (5% patsientidest) (12).
Hüponatreemiat (seerumi naatriumisisaldus <130 mmol/l) täheldati eelkõige 65-aastastel ja vanematel patsientidel ning see esines
meestel harvemini kui samaealistel naistel (3). Mistahes raskusastmega hüponatreemia, millega alati ei kaasne sümptomeid, tekib ravi
alguses ligikaudu 5% (13) kuni 7,6% patsientidest (14). Hüponatreemia tekkerisk suureneb oluliselt koos vanusega (tõenäosussuhe
1,16 iga eluaasta kohta), samuti on see suurem madala algtaseme naatriumisisalduse korral (tõenäosussuhe 0,76) ning suurema 24tunnise uriini koguse korral kehakaalu kilogrammi kohta (tõenäosussuhe 1,09) (13). Hüponatreemia tekke tõenäosus alla 65-aastastel
patsientidel on alla 1%, samas kui normaalse seerumi naatriumisisaldusega vanematel patsientidel on see 8% ning madala algtaseme
seerumi naatriumisisaldusega vanematel patsientidel kuni 75% (13).
Seetõttu ei tohi 65-aastastel ja vanematel meestel alustada ravi ilma seerumi naatriumisisaldust jälgimata. Ravi alustamisel või
desmopressiini annuse muutmisel tuleb normaalse seerumi naatriumisisaldusega vanematel meestel kontrollida naatriumisisaldust 3. ja
7. ravipäeval ning seejärel 1 kuu möödudes. Kui seerumi naatriumisisaldus on jäänud normi piiresse ning desmopressiini annust ei ole
plaanis muuta, siis võib edaspidi seerumi naatriumisisaldust kontrollida iga 3-6 kuu tagant (15). Samuti tuleb patsiente informeerida
hüponatreemia võimalikest sümptomitest, nagu näiteks peavalu, iiveldus või unetus.
3.5.5

Praktilised kaalutlused

Desmopressiini võetakse üks kord ööpäevas enne magamaminekut. Kuna optimaalne annus eri patsientidel on erinev, alustatakse ravi
väikese annusega (0,1 mg/ööpäevas), mida suurendatakse nädalaste intervallide tagant kuni maksimaalse toime saavutamiseni.
Maksimaalne soovitatav annus on 0,4 mg/ööpäevas. Vähemalt üks tund enne ja 8 tundi pärast desmopressiini võtmist peaksid
patsiendid vältima vedeliku tarbimist. Desmopressiini ei tohi kasutada 65-aastastel ja vanematel meestel, kelle seerumi
naatriumisisaldus on alla normi alampiiri. Kõigil ülejäänud 65-aastastel ja vanematel meestel tuleb seerumi naatriumisisaldust kontrollida
3. ja 7. ravipäeval ning 1 kuu möödudes ja juhul kui seerumi naatriumisisaldused on olnud normi piires, edasi iga 3–6 kuu tagant.

3.5.6

Tõenduspõhisuse tase Soovituse tase

Soovitused

Desmopressiini võib kasutada polüuuriast tingitud noktuuria raviks

3.6

Kombinatsioonravi

3.6.1

α-adrenoblokaatorid + 5α-reduktaasi inhibiitorid

3.6.1.1

Toimemehhanism
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A

α-adrenoblokaatorite ja 5α-reduktaasi inhibiitorite kombinatsioonravi mõte on kombineerida mõlema ravimklassi erinevaid toimeid
saavutamaks sünergilist tõhusust sümptomite paranemisel ja haiguse progresseerumise takistamisel.
3.6.1.2

Olemasolevad ravimid

Kombinatsioonravi koosneb α-adrenoblokaatorist (alfusosiin, doksasosiin, tamsulosiin või terasosiin; farmakokineetilisi omadusi on
käsitletud lõigus 3.1.2) ning 5α-reduktaasi inhiibitorist (dutasteriid või finasteriid; farmakokineetilisi omadusi on käsitletud lõigus 3.2.2). αadrenoblokaatorite kliiniline toime avaldub juba tundide kuni päevade vältel, samas kui 5α-reduktaasi inhibiitorite puhul kulub olulise
kliinilise toime avaldumiseks mitmeid kuid. Kõikidest võimalikest ravimite kombinatsioonidest on kliinilistes uuringutes seni katsetatud
finasteriidi koos alfusosiini, doksasosiini või terasosiiniga ning dutasteriidi koos tamsulosiiniga. Kombinatsioonravi mõlema komponendi
osas on täheldatud ravimite klassile vastavat tõhusust ja kõrvaltoimeid. Erinevusi farmakokineetilistes või farmakodünaamilistes
omadustes ei ole kahe ravimi kombineerimisel monoteraapiaga võrreldes täheldatud.
3.6.1.3

Tõhusus

Mitmetes uuringutes on hinnatud kombinatsioonravi tõhusust võrreldes α-adrenoblokaatori, 5α-reduktaasi inhibiitori või platseebo
monoteraapiaga (tabel 11). Algsed uuringud jälgimisperioodiga vahemikus 6 kuni 12 kuud kasutasid esmase tulemusnäitajana
sümptomite (IPSS) muutust (1–3). Need uuringud näitasid järjekindlalt, et α-adrenoblokaator on sümptomite vähenemise aspektist
parem kui finasteriid, samas kui kombinatsioonravi ei olnud parem kui monoteraapia α-adrenoblokaatoriga. Uuringutes, mis hõlmasid ka
platseebogruppi, oli α-adrenoblokaator järjekindlalt efektiivsem kui platseebo, samas kui finasteriid ei olnud alati platseebost
efektiivsem. Sarnaseid tulemusi täheldati ka hiljuti avaldatud MTOPS (Medical Therapy of Prostatic Symptoms) uuringus esimese
raviaasta järel, mida ei ole küll antud ajahetkeks spetsiaalselt analüüsitud (4).
Hiljuti on avaldatud ka MTOPS uuringu nelja aasta ning CombAT (Combination of Avodart® and Tamsulosin) uuringu kahe ja nelja
aasta andmete analüüsid (4–6). Viimane uuring hõlmas vanemaid mehi suurema eesnäärme ning kõrgema seerumi PSA
kontsentratsiooniga ning seetõttu tundub esindavat suurema haiguse progresseerumise riskiga mehi. Erinevalt 6- kuni 12- kuulise
jälgimisperioodiga varasematest uuringutest, näitavad pikaajaliste uuringute andmed, et kombinatsioonravi on parem kui kumbki
monoteraapia nii sümptomite vähenemise kui ka Qmax-i paranemise osas, ning parem kui α-adrenoblokaator ägeda kusepeetuse
tekkeriski ning kirurgilise ravi vajaduse vähendamisel (4–6). CombAT uuring näitas, et kombinatsioonravi on sümptomite vähendamisel
ning Qmax-i suurendamisel parem kui kumbki monoteraapia alates 9. ravikuust ning ägeda kusepeetuse tekkeriski ning kirurgilise ravi
vajaduse vähendamisel parem kui α-adrenoblokaator alates 8. ravikuust (6). Erinevused CombAT ja MTOPS uuringute tulemuste vahel
näivad tulenevat pigem erinevatest patsientide uuringusse kaasamise ja väljajätmise kriteeriumitest kui α-adrenoblokaatori ning 5αreduktaasi inhibiitori tüübist. Dutasteriid või finasteriid üksinda vähendasid eesnäärme mahtu sama efektiivselt kui kombinatsioonravi (20 kuni -27%).
Kolmes uuringus on hinnatud α-adrenoblokaator-ravi lõpetamise mõju (7–9). Ühes uuringus hinnati tamsulosiini ja dutasteriidi
kombinatsiooni ning tamsulosiin-ravi lõpetamise mõju pärast 6. ravikuud (7). Pärast ravi lõpetamist α-adrenoblokaatoriga ei täheldatud
ligemale ¾ patsientidest sümptomite halvenemist. Pikaajalisest kombinatsioonravist võivad kasu saada patsiendid, kellel algtasemel
esinevad tõsisemad sümptomid (IPSS >20). Hiljuti avaldatud uuringus hinnati finasteriidi monoteraapia sümptomaatilist efektiivsust 3. ja
9. ravikuul pärast 9 kuud väldanud kombinatsioonravi (finasteriid pluss α-adrenoblokaator) lõpetamist (8). Kombinatsioonraviga
saavutatud alumiste kuseteede sümtomite paranemine püsis ka 3. (IPSS erinevus 1,24) ning 9. monoteraapia kuul (IPSS erinevus 0,44).
Retrospektiivses uuringus hinnati α-adrenoblokaator-ravi lõpetamise tõenäosust, mis põhines patsiendi individuaalsel otsusel, 12kuulise perioodi vältel >65 aasta vanustel meestel, kes said α-adrenoblokaatoreid kombinatsioonis dutasteriidi või finasteriidiga (9).
Dutasteriidi saanud patsiendid lõpetasid ravi α-adrenoblokaatoriga 64% kiiremini kui finasteriidi saanud patsiendid uuringu mistahes
ajahetkel. 12. ravikuul sai 62% patsientidest ainult dutasteriidi võrrelduna 43,7% patsientidest, kes said ainult finasteriidi.
Kombinatsioonravi oli nii nii MTOPS kui ka CombAT uuringus tõhusam kui monoteraapia haiguse üldise kliinilise progresseerumise
ärahoidmisel, mis oli defineeritud kui IPSS-i suurenemine vähemalt 4 punkti võrra, ägeda kusepeetuse teke, kuseteede infektsioon,
uriinipidamatus või >50%-line seerumi kreatiniinisisalduse suurenemine algtasemega võrreldes. Kombinatsioonravi uuringutes täheldati
järgmisi vähenemisi (MTOPS vs. CombAT):


haiguse progresseerumise üldine risk: 66% vs. 44%;



sümptomite progresseerumine: 64% vs. 41%;



ägeda kusepeetuse teke: 81% vs. 68%;



kusepidamatus: 65% vs. 26%;



eesnäärme healoomulise hüperplaasiaga kirurgilise ravi vajadus: 67% vs. 71%.
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Monoteraapia 5α-reduktaasi inhibiitoriga vähendas ägeda kusepeetuse tekkeriski ning eesnäärme healoomulise hüperplaasia kirurgilise
ravi vajaduse riski sama efektiivselt kui kombinatsioonravi (erinevused polnud statistiliselt olulised), ehkki profülaktiline toime oli enam
väljendunud kombinatsioonravi puhul (4, 6). MTOPS uuringu tulemused viitavad sellele, et monoteraapia α-adrenoblokaatoriga võib
samuti vähendada sümptomite progresseerumise riski.
Tabel 11. Randomiseeritud uuringud, milles eesnäärme healoomulisest hüperplaasiast tingitud eesnäärme healoomulise
suurenemise ja alumiste kuseteede sümptomitega meestel on kasutatud α-adrenoblokaatorit, 5α-reduktaasi inhibiitorit ning
nende kahe ravimi kombinatsiooni. (Märkus: viited 5 ja 6 peegeldavad sama uuringu eri ajahetki.)
Uuringud

Lepor

Kestus
(nädalat)

jt

(1996) [1]

52

Ravi (ööpäevane annus)

Patsiente
(n)

Sümptomite
muutus
(% IPSS)

Qmax
muutus
(ml/s)

Platseebo

305

-16,5

a

Terasosiin 1 × 10 mg

305

-37,7

a,b,d

+2,7

Finasteriid 1 × 5 mg

310

-19,8

a

+1,6

Terasosiin 1 × 10 mg +

309

-39

a b ,d

+3,2

358

-41,2

d

+1,8

+1,4
b,d

b,d

Eesnäärme
mahu
muutus
(%)
+1,3

Tõenduspõhisuse
tase
1b

+1,3
-16,9

b,c

-18,8

b,c

finasteriid 1 × 5 mg
Debruyne

jt

(1998) [2]

26

Alfusosiin 2 × 5 mg
Finasteriid 1 × 5 mg

344

-33,5

Alfusosiin 2 × 5 mg +

349

-39,1

253

-33,1

d

-0,5

1b

+1,8

-10,5

c

+2,3

-11,9

c

+1,4

-

finasteriid 1 × 5 mg
Kirby jt (2003)
[3]

52

Platseebo

b,d

+3,6

b,d

1b

Doksasosiin 1 × 1–8 mg

250

-49,1

Finasteriid 1 × 5 mg

239

-38,6

Doksasosiin 1 × 1–8 mg +

265

-49,7

b,d

+3,8

d

-

737

-23,8

a

+1,4

a

+24

a

+2,5

a,b

+24

a

+2,2

a,b

-19

a,b,c

a,b,c,d

-19

a,b,c

+1,8

-

finasteriid 1 × 5 mg
McConnell

jt

(2003) [4]

234

Platseebo
Doksasosiin 1 × 1–8 mg

756

-35,3

a,b,d

Finasteriid1 × 5 mg

768

-28,4

a,b

Doksasosiin 1 × 1–8 mg +

786

-

417 a,b,c,d

+3,7

Tamsulosiin 1 × 0,4 mg

1611

-27,4

+0,9

0

Dutasteriid 1 × 0,5 mg

1623

-30,5

+1,9

-28

Tamsulosiin 1 × 0,4 mg +

1610

-39,2

1611

-23,2

1b

finasteriid 1 × 5 mg
Roehrborn

jt

(2008) [5]

104

c,d

+2,4

c,d

1b
c

-26,9

c

dutasteriid 1 × 0,5 mg
Roehrborn
(2009) [6]

jt

208

Tamsulosiin 1 × 0,4 mg
Dutasteriid 1 × 0,5 mg

1623

-32,3

Tamsulosiin 1 × 0,4 mg +

1610

-38

dutasteriid 1 × 0,5 mg
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c,d

+0,7

+4,6

+2,0

c

+2,4

-28
c

-27,3

1b

c

Qmax = maksimaalne uriini vooluhulk (urofloumeetrilisel uuringul); IPSS = Rahvusvaheline eesnäärme sümptomite skoor; a = statistiliselt
oluline erinevus võrreldes lähtetasemega (indekseeritud kõikjal, kus hinnatud); b = statistiliselt oluline erinevus võrreldes platseeboga; c
= statistiliselt oluline erinevus võrreldes α-adrenoblokaatori monoteraapiaga; d = statistiliselt oluline erinevus võrreldes 5α-reduktaasi
inhibiitori monoteraapiaga.
3.6.1.4

Talutavus ja ohutus

Nii CombAT kui ka MTOPS uuringus oli ravimiga seotud kõrvaltoimete üldine esinemissagedus kombinatsioonravi korral oluliselt
suurem kui kummagi ravimi monoteraapia kasutamisel. Kombinatsioonravi käigus täheldatud kõrvaltoimed olid tüüpilised αadrenoblokaatorile ja 5α -reduktaasi inhibiitorile. Enamiku kõrvaltoimete osas oli esinemise sagedus kombinatsioonravi korral oluliselt
suurem (4).
3.6.1.5

Praktilised kaalutlused

Võrreldes α-adrenoblokaatori või 5α-reduktaasi inhibiitori monoteraapiaga on kombinatsioonravi tulemuseks alumiste kuseteede
sümptomite

suurem

paranemine,

Qmax-i

suurenemine

ning

edukam

haiguse

progresseerumise

takistamine.

Samas

on

kombinatsioonravi seotud rohkemate kõrvaltoimetega. Kombinatsioonravi tuleks seetõttu peamiselt kasutada meestel, kellel esinevad
mõõdukad kuni tõsised alumiste kuseteede sümptomid, ning kellel on risk haiguse progresseerumiseks (suurem eesnäärme maht,
kõrgem PSA kontsentratsioon, kõrgem iga jne). Kombinatsioonravi tuleks kasutada vaid juhul, kui ette on näha pikaajalist ravi (üle 12
kuu), ja seda tuleks patsiendiga enne ravi algust arutada. Mõõdukate alumiste kuseteede sümptomitega meestel võib kaaluda αadrenoblokaatori ravi lõpetamist kuue kuu möödudes ravi alustamisest.

Tõenduspõhisuse tase
1b
Kombinatsioonravi α-adrenoblokaatori ja 5α-reduktaasi inhibiitoriga tuleks kasutada meestel,
3.6.1.6

Soovitused

Soovituse
tase
A

kellel on tegemist mõõdukate kuni tõsiste alumiste kuseteede sümptomite, suurenenud
eesnäärme ja vähenenud Qmax-iga (s.o meestel, kellel on risk haiguse progresseerumiseks).
Kombinatsioonravi ei soovitata lühiajaliseks raviks (< 1 aasta).
3.6.2

α-adrenoblokaatorid + muskariinretseptorite antagonistid

3.6.2.1

Toimemehhanism

α-adrenoblokaatori ja muskariinretseptori antagonisti kombinatsioonravi eesmärgiks on blokeerida alumistes kuseteedes nii α1adrenoretseptorid kui ka muskariinsed koliinoretseptorid (M2 ja M3), kasutades mõlemat ravimklassi sünergilise toime saavutamiseks.
3.6.2.2

Olemasolevad ravimid

Kombinatsioonravi koosneb α-adrenoblokaatorist (alfusosiin, doksasosiin, tamsulosiin või terasosiin; farmakokineetilisi omadusi on
käsitletud peatükis 3.1.2) ja muskariinretseptori antagonistist (darifentsatsiin, fesoterodiin, oksübutüniin, propiveriin, solifenatsiin,
tolterodiin või trospiumkloriid; farmakokineetilisi omadusi on käsitletud peatükis 3.3.2). Samas on kliinilistes uuringutes testitud vaid αadrenoblokaatori doksasosiini, tamsulosiini või terasosiini ning muskariinretseptori antagonisti oksübutüniini, propiveriini, solifenatsiini
või tolterodiini kombinatsiooni. Siiani on kummagi ravimklassi ravimeid võetud eraldi tablettidena, sest ühtegi kombinatsioontabletti pole
hetkel veel saadaval. Võrreldes monoteraapiaga ei ole nende ravimite kombineeritud kasutamisel täheldatud erinevusi
farmakokineetilistes või farmakodünaamilistes omadustes.
3.6.2.3

Tõhusus

On avaldatud vähemalt üheksa uuringut, milles on uuritud α-adrenoblokaatorite ja muskariinretseptorite antagonistide kombinatsioonravi
alumiste kuseteede sümptomitega täiskasvanud meestel (1–8). Lisaks on avaldatud üks uuring, milles on kasutatud α-adrenoblokaatorit
naftopidiili (pole registreeritud enamikes Euroopa riikides) koos või ilma antikoliiniliste ravimitega (9). Vaid ühes neist uuringutest
kasutati platseebogruppi (tõenduspõhisuse tase 1b) ning lisaks võrreldi ravimite kombinatsiooni veel nii α-adrenoblokaatori kui ka
muskariinretseptori antagonisti monoteraapiaga (4); kõik ülejäänud uuringud võrdlesid kombinatsioonravi tõhusust α-adrenoblokaatori
monoteraapiaga (tõenduspõhisuse tase 2b; tabel 12). Maksimaalne uuringu kestvus oli 25 nädalat, kuid enamus uuringutest kestsid
vaid 4–12 nädalat.
Nende ravimite kombinatsioon oli α-adrenoblokaatori monoteraapia või platseeboga võrreldes üldiselt tõhusam nii urineerimissageduse,
noktuuria kui IPSS vähendamise osas. Lisaks sellele vähendas kombinatsioonravi oluliselt nii urineerimistungiga seotud
kusepidamatuse episoode kui ka kusepakitsust ning suurendas oluliselt elukvaliteeti (4).
Üldine

sümptomite

paranemine

kombinatsioonravi

grupis

oli

oluliselt

suurem

kui

platseebogrupis

sõltumata

PSA

seerumikontsentratsioonist, samas kui ka tolterodiini monoteraapia parandas oluliselt sümptomeid eelkõige meestel seerumi PSA
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kontsentratsiooniga alla 1,3 ng/ml (10). Kolm uuringut käsitlesid kombinatsioonravi tõhusust püsivate alumiste kuseteede sümptomitega
patsientidel vaatamata ravile α-adrenoblokaatoriga: uuringus lisati muskariinretseptori antagonisti olemasolevale α-adrenoblokaatorravile (nn. täiendava ravi lähenemine) (6–8). Need uuringud näitasid, et püsivaid alumiste kuseteede sümptome saab oluliselt
vähendada muskariinretseptori antagonisti (tolterodiin) täiendaval kasutamisel, eriti kui patsientidel on täheldatud põie detruusorlihase
üliaktiivsust (tabel 12). Kombinatsioonravi grupis täheldati patsientidel elukvaliteedi ja ravist saadava kasu olulist paranemist,
sümptomitest põhjustatud vaevuste olulist vähenemist ning põie seisundi subjektiivset paranemist.
Tabel 12. Muskariiniretseptorite antagonisti ja α-adrenoblokaatori kombinatsioonravi tõhusus.
Uuringud
Kestus
Ravi
Patsiendid Urineerimise Noktuuria
(nädalat)
sagedus
(%)
(%)
Tamsulosiin 1 × 0,2 mg/p
59
-29,6
-22,5
Saito jt (1999) [1] 4
a
75
-44,7
-44,4
Tamsulosiin 1 × 0,2 mg/p +
8

Lee jt (2005) [3]

Kaplan jt (2006)
[4]

MacDiarmid

jt

(2008) [5]

Kaplan jt (2005)
[7] %
Yang jt (2007) [8]
%
Kaplan jt (2009)
[11] %

12

12

25
6
12

propiveriin 1 × 20 mg/p
Doksasosiin 1 × 4 mg/p

67

-11,8

IPSS

Tõenduspõhisuse
tase
1b

-

-37,5

-54,9

-46,7

-50,7

-13,5

-23,9

-44,9

210

-16,5

-20,1

-54

209

-16,9

-40,3

-64,9

b

Tolterodiin 1 × 4 mg/p + 217

-27,1

-66,4

b

tamsulosiin 1 × 0,4 mg/p
Tamsulosiin 1 × 0,4 mg/p + 209

-

Doksasosiin 1 × 4 mg/p + 131

-27,5

propiveriin 1 × 20 mg/p
Platseebo

215

Tolterodiin 1 × 4 mg/p
Tamsulosiin 1 × 0,4 mg/p

a

b

-39,9

b

-

1b

1b

-34,9

1b

platseebo
Tamsulosiin 1 × 0,4 mg/p + 209

-

oksübutüniin 1 × 10 mg/p
Tolterodiin 1 × 4 mg/p

-35,7

Tolterodiin 2 × 2 mg/p

43
33

-

-

Tamsulosiin 1 × 0,4 mg/p + 195

-6,2

a

-9,1

a

a

-29,3

-51,9
a

-35,3

-

-35,7

-

-29

-

-31,8

platseebo
Tamsulosiin 1 × 0,4 mg/p + 202

b

2b
a

2b
1b

solifenatsiin 5 mg/p
IPSS = Rahvusvaheline eesnäärme sümptomite skoor
t püsivad alumiste kuseteede sümptomid α-adrenoblokaator-ravi ajal (nn täiendava ravi lähenemine)
a = statistiliselt oluline erinevus võrreldes lähtetasemega (p<0,05, indekseeritud kõikjal, kus hinnatud)
b = statistiliselt oluline vähenemine võrreldes platseeboga (p<0,05)
3.6.2.4

Talutavus ja ohutus

α-adrenoblokaatorite ja muskariiniretseptorite antagonistide kombinatsioonravi ajal esinevad kummagi ravimiklassi kõrvaltoimed.
Kõikide uuringute lõikes kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoimeks on suukuivus. Mõned kõrvaltoimed (nt suukuivus või
ejakulatsioonihäired) esinevad sagedamini kui monoteraapia korral ning seda ei saa seletada lihtsalt kummagi ravimi kõrvaltoimete
summeerimisega. Urineerimisjärgne jääkuriini kogus suurenes enamikes uuringutes. Ehkki keskmine urineerimisjärgse jääkuriini koguse
suurenemine oli väike (+6 kuni +24 ml), täheldati mõnedel meestel ka suuremaid urineerimisjärgse jääkuriini koguseid või isegi
kusepeetust (0,9 kuni 3,3%). See, millistel meestel on kombinatsioonravi käigus risk urineerimisjärgse jääkuriini suurenemise või
kusepeetuse tekkeks, ei ole teada.
3.6.2.5

Praktilised kaalutlused

Kombinatsioonravi korral täheldatud suurenenud tõhusus ja elukvaliteedi paranemine on tõenäoliselt seotud α-adrenoblokaatorite ja
muskariiniretseptori antagonistide kui ravimiklassi toimetega. Kombinatsioonravi ajal on soovitatav regulaarselt mõõta urineerimisjärgse
jääkuriini kogust, et hinnata selle suurenemist või kusepeetuse teket.

3.6.2.6

Tõendus- Soovituse
põhisuse tase

Soovitused
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tase
α-adrenoblokaatori ja muskariiniretseptori antagonisti kombinatsioonravi võib kaaluda meestel, kellel 1b

B

esinevad mõõdukad kuni tõsised alumiste kuseteede sümptomid ja kui sümptomite paranemine on
kummagi ravimi monoteraapia korral olnud ebapiisav
Kombinatsioonravi määramisel tuleks olla ettevaatlik meeste puhul, kellel võib kahtlustada põie 2b

B

väljavoolu takistust.

3.7

Uued arendamisjärgus olevad ravimid

3.7.1

Fosfodiesteraas (PDE) 5 inhibiitorid (koos või ilma α-adrenoblokaatori(ga)ta)

3.7.2

Toimemehhanism

Lämmastikoksiid (NO) on inimese organismis oluline mitte-adrenergiline ja mitte-koliinergiline neurotransmitter, mis on seotud
närviimpulsside edastamisega inimese kuseteedes. NO sünteesitakse aminohape L-arginiinist ensüümide NO süntaaside (NOS)
vahendusel, mis klassifitseeritakse vastavalt nende leidumisele lähtekudedes neuronaalseteks (nNOS), endoteliaalseteks (eNOS) ja
immuunrakkudes leiduvateks indutseeritavateks (iNOS) süntaasideks. Pärast sünteesimist difundeerub NO rakkudesse ja stimuleerib
ensüüm guanülüültsüklaasi vahendusel tsüklilise guanosiinmonofosfaadi (cGMP) sünteesi. cGMP võib aktiveerida proteiini kinaase,
ioonkanaleid või cGMP-d siduvaid fosfodiesteraase (PDE), mis viib intratsellulaarse Ca2+ vähenemise ja kontraktiilsete proteiinide
desensitisatsiooni tõttu silelihasraku lõõgastumisele (1). cGMP toime katkestavad PDE isoensüümid, mis katalüüsivad cGMP
hüdrolüüsimist inaktiivseks vormiks. PDE inhibiitorid suurendavad intratsellulaarse cGMP kontsentratsiooni ja pikendavad selle toimet,
vähendades seeläbi põie detruusorlihase, eesnäärme ja ureetra silelihaste toonust. Käesoleval ajal on teada 11 erinevat PDE-d, millest
inimese eesnäärme, põie ja ureetra üleminekutsoonis esinevad peamiselt PDE 4 ja PDE5 (2, 3). NO võib olla seotud ka urineerimise
tsükliga, pärssides seljaajus reflektoorseid juhteteid ning neurotransmissiooni ureetras, eesnäärmes ning põies (4).
3.7.3

Olemasolevad ravimid

Kolmel selektiivsel suukaudselt manustataval PDE5 inhibiitoril (sildenafiiltsitraat [sildenafiil], tadalafiil ja vardenafiilvesinikkloriid
[vardenafiil]) on Euroopas müügiluba erektsioonihäirete või pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks (sildenafiil ja tadalafiil), samas
pole neid ravimeid veel ametlikult heaks kiidetud meeste alumiste kuseteede sümptomite raviks (tabel 13). Olemasolevad PDE5
inhibiitorid erinevad peamiselt oma farmakokineetiliste omaduste poolest (5). Kõik PDE5 inhibiitorid imenduvad seedetraktist kiiresti ja
seonduvad ulatuslikult plasmavalkudega, nad metaboliseeruvad peamiselt maksas ja eritatakse valdavalt koos väljaheitega. Ometi
erinevad nende eliminatsiooni poolväärtusajad märgatavalt. Erektsioonihäirete korral võetakse PDE5 inhibiitoreid tavaliselt vastavalt
vajadusele, kuid tadalafiil on lisaks registreeritud ka igapäevaseks kasutamiseks väiksemas annuses (5 mg) kui vastavalt vajadusele
kasutamise korral.
Tabel 13. Euroopas erektsioonihäirete raviks müügiluba omavad PDE5 inhibiitorid; peamised farmakokineetilised omadused
ning kliinilistes uuringutes kasutatud annused.
Ravimid

tmax
(tundi)

Sildenafiil

1*
(0,5–2)
2
(0,5–12)
1*
(0,5–2)

Tadalafiil
Vardenafiil

t 1/2
(tundi)

Ööpäevased

annused

sümptomitega

meestel

3–5

uuringutes
1 × 25–100 mg

17,5

1 × 2,5–20 mg

4–5

2 × 10 mg

alumiste
läbi

viidud

kuseteede
kliinilistes

tmax = maksimaalse plasmakontsentratsiooni saabumise aeg; t1/2 = eliminatsiooni poolväärtuseag; * sõltub võtmisest koos toiduga
(rasvarikka toidu söömise järgselt aeglustab ravimi imendumine ja tmax-i saavutamise aeg pikeneb ligikaudu 1 tunni võrra)

3.7.4

Tõhusus

Post-hoc

analüüs erektsioonihäiretega patsientidel, keda raviti sildenafiiliga, näitas esialgu, et PDE5 inhibiitorid võivad oluliselt

vähendada erektsioonihäiretega kaasnevaid alumiste kuseteede sümptomeid ning parandada IPSS küsimustiku alusel mõõdetud
põiesümptomitega seotud elukvaliteeti (QoL) (6, 7), kusjuures alumiste kuseteede sümptomite paranemine leiti olevat sõltumatu
erektsioonihäirete paranemisest. Viimaste aastate vältel on avaldatud randomiseeritud platseebokontrolliga uuringute tulemused kõigi
kolme olemasoleva suukaudse PDE5 inhibiitori tõhususe kohta, milles on uuritud muutusi sümptomite (IPSS), urofloumeetria
parameetrite (Qmax) ning urineerimisjärgse jääkuriini koguse osas (6–16). Maksimaalne uuringu kestvus oli 12 nädalat. Need uuringud
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näitasid, et kõik PDE5 inhibiitorid vähendasid oluliselt ja järjekindlalt IPSS-i ligikaudu 17–35% ulatuses (tabel 2). Nii põie mahu kui ka
urineerimisega seotud sümptomid vähenesid PDE5 inhibiitor-ravi vältel ühtviisi. Urineerimisjärgse jääkuriini kogus jäi enamikes
uuringutes muutumatuks. Urofloumeetrilisel uuringul suurenes Qmax sõltuvalt annusest (tadalafiil [16]), kuid ei olnud oluliselt erinev
platseebost (sildenafiil, tadalafiil ja vardenafiil). Erinevalt tabelis 14 välja toodud 1b tõenduspõhisuse tasemega uuringutest näitasid kaks
ühes keskuses läbi viidud urofloumeetria uuringut Qmax-i ja Qave-i paranemist pärast 50 mg või 100 mg sildenafiili suukaudset
manustamist ligikaudu 76% meestest (keskmine Qmax-i paranemine 3,7-4,3 ml/s või 24–38%) (17,18). PDE5 inhibiitorid parandasid
platseeboga võrreldes oluliselt ka patsientide elukvaliteeti (QoL).
Kolm uuringut võrdlesid PDE5 inhibiitorite (sildenafiil või tadalafiil) tõhusust koos α-adrenoblokaatoriga või ilma selleta (alfusosiin või
tamsulosiin) (9, 12, 13). Need uuringud viidi läbi väiksel arvul patsientidel ning lühikese jälgimisperioodiga (6 kuni 12 nädalat). Antud
ravimite kombinatsioon parandas IPSS-i, suurendas Qmax-i ning vähendas urineerimisjärgse jääkuriini kogust suuremal määral kui
monoteraapia kummagi klassi ravimiga (tabel 14), ehkki muutused võrreldes PDE5 inhibiitori või α-adrenoblokaatori monoteraapiaga
olid statistiliselt olulised vaid ühes uuringus kolmest (12).
Tabel 14. PDE5 inhibiitorite tõhusus alumiste kuseteede sümptomitega täiskasvanud meestel, kes osalesid 1b
tõenduspõhisuse tasemega kliinilistes uuringutes.
Uuringud

Kestvus

Ravi

Patsiente IPSS

Qmax

Platseebo

180

-1,93

+0,16

-6,32 *

+0,32

(nädalat)
McVary jt
2007 [8] ‡

12

(ml/s)

Sildenafiil 1 × 50–100 mg 189

PVR (ml) Tõenduspõhisuse
tase
1b

päevas või 1 × 50–100 mg
Kaplan jt 2007
[9] ‡

12

enne sugulist vahekorda
Alfusosiin 1 × 10 mg päevas

20

-2,7
(-15,5%) †

+1,1 t

-23 t

Sildenafiil 1 × 25 mg päevas

21

-2,0
(-16,9%) †
-4,3
(-24,1%) †

+0,6

-12

+4,3 t

-21 t

+0,9

-2,6

+0,5

+1,4

+1,2

+4,81

+1,4

+12,1

+1,6

+6,6

+1,6

+10,6

+2,0

-4

+2,1 †

-35,2 †

-9,2 †
(-47,4%)

+3,0 †

-38,7 †

Alfusosiin 1 × 10 mg päevas + 21
McVary jt 2007
[10]

Roehrborn

jt

2008 [11]

Bechara jt 2008
[12]

12

12

6

sildenafiil 1 × 25 mg päevas
Platseebo

143

Tadalafiil 1 × 5–20 mg päevas

138

Platseebo

212

Tadalafiil 1 × 2,5 mg päevas

209

Tadalafiil 1 × 5 mg päevas

212

Tadalafiil 1 × 10 mg päevas

216

Tadalafiil 1 × 20 mg päevas

209

Tamsulosiin 1 × 0,4 mg päevas 15
Tamsulosiin 1 × 0,4 mg päevas 15

Liguori jt 2009
[13] ‡

12

-1,7
(-9,3%)
-3,8
(-21,7%) *
-2,3
(-13,3%)
-2,7
(-22,2%) *
-4,9
(-28,2%) *
-5,2
(-29,1%) *
-5,2
(-30,5%) *
-6,7 †
(-34,5%)
a

+ tadalafiil 1 × 20 mg päevas
Alfusosiin 1 × 10 mg päevas

22

-5,2 †
(-27,2%)

+1,7 †

-

Tadalafiil 1 × 20 mg üle päeva

21

-1,3

+1,2 †

-

1b

1b

1b

1b

1b

(-8,4%)
Alfusosiin 1 × 10 mg päevas + 23
Porst
[14] ‡

jt

2009

12

+3,1 †

tadalafiil 1 × 20 mg üle päeva
Platseebo

115

-6,3 †
(-41,6%)
-2,1

Tadalafiil 1 × 2,5 mg päevas

113

-3,6 *

+1,4

+8,6 *

Tadalafiil 1 × 5 mg päevas

117

-4,2 *

+1,7

-1,8

Tadalafiil 1 × 10 mg päevas

120

-4,7 *

+1,3

+3,8

Tadalafiil 1 × 20 mg päevas

116

-4,7 *

+2,0

-14

25

+1,9

-6,8

1b

Stief jt 2008 [15]

8

Platseebo
Vardenafiil 2 × 10 mg

113

-3,6

+1,0

+1,92

109

(-20%)
-5,8
(-34,5%) *

+1,6

-1,0

1b

IPSS = rahvusvaheline eesnäärme sümtpomite skoor; Qmax = maksimaalne uriini vooluhulk urofloumeetrilisel uuringul; PVR =
urineerimisjärgse jääkuriini kogus; ‡ uuring hõlmas nii erektsioonihäirete kui ka alumiste kuseteede sümptomitega patsiente; *
statistiliselt oluline erinevus võrreldes platseeboga (p  0,05); f statistiliselt oluline erinevus võrreldes lähtetasemega (p  0,05
(indekseeritud kõikjal, kus hinnatud); a statistiliselt oluline erinevus võrreldes α-adrenoblokaatoriga (tamsulosiin, p < 0,05).
3.7.5

Talutavus ja ohutus

PDE5 inhibiitorid võivad põhjustada peavalu, kuumahooge, uimasust, seedehäireid, nina kinnisust, lihasvalu, madalat vererõhku,
minestamist, kõrvade kumisemist, konjunktiviiti või muutusi nägemises (ähmane nägemine, värvinägemise häired). Siiski on
kõrvaltoimete esinemissagedus erinevatel PDE5 inhibiitoritel erinev. Priapismi või ägede kusepeetuse tekke tõenäosust peetakse
minimaalseks.
PDE5 inhibiitorid on vastunäidustatud patsientidel, kes kasutavad nitraate või kaaliumkanalite aktivaatorit nikorandiili, mis laiendab
veresooni ning võib põhjustada hüpotensiooni, südamelihase isheemiat südame isheemiatõvega patsientidel või ajuinsulti (5). Lisaks ei
tohiks PDE5 inhibiitoreid kasutada patsiendid, kes võtavad α-adrenoblokaatoreid doksasosiini või terasosiini, ebastabiilse stenokardiaga
patsiendid, samuti patsiendid, kellel hiljuti olnud südamelihase infarkt (viimase 3 kuu jooksul) või ajuinsult (viimase 6 kuu jooksul), ning
patsiendid, kellel esineb NYHA  2 klassi südamepuudulikkus, madal vererõhk, ravile halvasti alluv vererõhk, tõsine maksa- või
neerupuudulikkus, või patsiendid, kellel esineb mitte-arteriitiline eesmine isheemiline optiline neuropaatia (NAION) koos järsu nägemise
kaotusega või kellel on see esinenud varasema ravi käigus PDE5 inhibiitoriga. Sildenafiil ja vardenafiil on lisaks vastunäidustatud
retinitis pigmentosa’ga patsientidel. Ettevaatlik tuleb olla juhul, kui PDE5 inhibiitoreid kasutatakse koos teiste ravimitega, mida
metaboliseerib sama maksa metaboolne rada (CYP3A4), mida seostatakse PDE5 inhibiitori suurenenud seerumikontsentratsiooniga.
3.7.6

Praktilised kaalutlused

Hetkel on PDE5 inhibiitorid ametikult heaks kiidetud vaid erektsioonihäirete ja pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks.
Kasutamine väljaspool nimetatud näidustusi (nt meeste alumiste kuseteede sümptomite raviks) on endiselt uuringute järgus ning seda
ei tohiks kliinilises tavapraktikas kasutada. Nende ravimite pikaajalise kasutamise kogemus alumiste kuseteede sümtomitega
patsientidel puudub. PDE5 inhibiitorite väärtus teiste olemasolevate tõhusate ravimite (nt α-adrenoblokaatorid, 5α-reduktaasi inhibiitorid
või muskariinretseptorite antagonistid) kõrval tuleb veel kindlaks määrata. Andmed PDE5 inhibiitorite ja teiste alumiste kuseteede
sümptomite ravimite kombinatsioonide kohta on ebapiisavad.

Tõenduspõhisuse
tase
PDE5 inhibiitorid vähendavad mõõdukaid kuni tõsiseid meeste alumiste kuseteede 1b
sümptomeid.

Soovituse
tase

PDE5 inhibiitoreid võib käesoleval ajal kasutada erektsioonihäirete ja pulmonaarse

A

3.7.7

Soovitused

arteriaalse hüpertensiooni raviks ning meestel, kes osalevad alumiste kuseteede sümptomite
ravi kliinilistes uuringutes.

3.8

Teised uued ravimid

Mitmed uued ravimid on hetkel kliinilise arenduse järgus (II–III faasi uuringute järgus), aga mitte ühelegi neist ravimitest pole siiani
meeste alumiste kuseteede sümptomite raviks müügiluba väljastatud. Nende uute ravimite toimekohtadeks on:


eesnääre, nt. gonadotropiini vabastava hormooni antagonistid, östrogeenretseptorite antagonistid, apoptoosi esile kutsuvad
ravimid, vaktsiinid, D-vitamiin antagonistid või androgeenide asendusravi;



põis, nt p3-adrenoretseptorite agonistid;



närvisüsteem, nt. neuromuskulaarsed blokaatorid, tahhükiniiniretseptorite antagonistid. Nende ravimite kohta senini
avaldatud tulemused on esialgsed ning vähesed. Seetõttu jäeti kõik need uued ravimid edasistest analüüsidest välja, kuid
neid hinnatakse uuesti järgmises meeste alumiste kuseteede sümptomite ravijuhiste versioonis.

3.9

Kokkuvõte konservatiivsest ravist
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Ravi valik sõltub:


patsiendi seisundi hindamise ajal leitud asjaoludest;



patsiendi individuaalsest ravieelistusest;



raviviisi võimest muuta hindamisel leitud asjaolusid;



patsiendi ootustest ravimi toime alguse, tõhususe, kõrvaltoimete, elukvaliteedi ja haiguse progresseerumise pidurdamise

osas. Tabelis 15 on esitatud kokkuvõtlik informatsioon käesolevates EAU ravijuhistes kirjeldatud meeste mitte-neurogeensete alumiste
kuseteede sümptomite konservatiivse ravi võimalustest. Siinjuures on oluline märkida, et eri raviviiside kombineerimisel võidakse
saavutada erinev efektiivsus.
Tabel 15. Meeste mitte-neurogeensete alumiste kuseteede sümptomite konservatiivsed ravivõimalused.
LUTS

Urofloumeetria
(Qmax)

Eesnäär- PVR
me
suurus

Haiguse
progresseerumine

Aktiivne jälgimine, käitumuslik ravi (+)
α-adrenoretseptorite antagonistid +++

+

(+)

-

(+)

?

++

-

(+)

5α-reduktaasi inhibiitorid

+

++

+ - ++

(+)

+++
(sümptomid)
+++
(kusepeetus)
?

Ravi

Toime
algus

Konservatiivne ravi

(+)

Muskariinretseptorite antagonistid ++

++
(suurenemine)

++
(põie
täitumise

Taimsed ekstraktid

++
α -adrenoretseptorite antagonistid ++

sümptomid)
+
++

(+)
++

+ - ++

- / (+)
(+)

+
+++

+ 5α-reduktaasi inhibiitorid

(sümptomid

α -adrenoretseptorite antagonistid +++

kusepeetus)
?

+

++

++

+

-

+

muskariinretseptorite

antagonistid
PDE5-inhibiitorid

++

-

-

?

Tabeli tähiste selgitus
Toime algus:

Toime:
- toime puudub

(+) väga aeglane (mitmeid kuid)

(+) diskreetne toime

+ aeglane (mõned kuud)

+ vähene toime

++ keskmine (nädalaid)

++ mõõdukas toime

+++ kiire (päevi)

+++ tugev toime

++++ väga kiire (tunde)

++++ väga tugev toime
? teadmata

Lühendid
LUTS = alumiste kuseteede sümptomid; Qmax = maksimaalne uriini vooluhulk; PVR = urineerimisjärgne jääkuriini kogus

4.

PATSIENTIDE JÄLGIMINE

4.1

Aktiivne jälgimine – käitumuslik ravi

Patsiente, kes otsustavad aktiivse jälgimise kasuks, tuleks hinnata iga 6 kuu tagant ning seejärel üks kord aastas, eeldusel, et
sümptomite halvenemine ning absoluutsed kirurgilise sekkumise vajaduse tundemärgid puuduvad. Soovitatavad on järgmised uuringud:


IPSS;



urofloumeetria ja urineerimisjärgse jääkuriini koguse määramine;
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4.2

Medikamentoosne ravi

Patsiente, kes saavad raviks α-adrenoblokaatoreid, muskariiniretseptorite antagoniste või α-adrenoblokaatoreid kombineerituna
muskariiniretseptorite antagonistide või 5α-reduktaasi inhibiitoritega, tuleks hinnata 4 kuni 6 nädalat pärast ravi alumistamist, et
otsustada patsiendi ravivastuse üle. Kui patsiendil täheldatakse sümptomite vähenemist ilma häirivate kõrvaltoimeteta, võib ravi αadrenoblokaatori, muskariiniretseptorite antagonisti või nende kombinatsiooniga jätkata.
Patsientide seisundit tuleks hinnata iga 6 kuu tagant ja seejärel üks kord aastas, eeldusel, et sümptomite halvenemine ning absoluutsed
kirurgilise sekkumise vajaduse tundemärgid puuduvad. Jälgimise visiitidel on soovitatav teha järgmised uuringud:

• IPSS;
• urofloumeetria ja urineerimisjärgse jääkuriini koguse määramine.
Patsiente, kes saavad 5α-reduktaasi inhibiitoreid, tuleks hinnata 12 nädalat ja 6 kuud pärast ravi alustamist, et otsustada patsiendi
ravivastuse ning kõrvaltoimete üle. Jälgimise visiidid on sarnased ülalnimetatud ravimitele. Jälgimise visiitidel on soovitatav teha
järgmised uuringud/hindamised:

• IPSS;
• urofloumeetria ja urineerimisjärgse jääkuriini koguse määramine.
Patsientidel, kes saavad desmopressiini, tuleks mõõta seerumi naatriumisisaldust kolmandal ja seitsmendal päeval ning samuti pärast
esimest ravikuud, ning seejärel iga 3–6 kuu tagant, juhul kui seerumi naatriumisisaldus on jäänud normaalsele tasemele. Jälgimise
visiitidel on soovitatav teha järgmised uuringud:

• Seerumi naatriumisisaldus
• Urineerimise sageduse ja uriini koguse diagramm.
Tõendus- Soovituse
põhisuse tase
tase
C
Kõikide konservatiivsete raviviiside jälgimine sõltub empiirilistest andmetest või teoreetilistest 3–4

4.3

Soovitused

kaalutlustest, mitte tõenduspõhistest uuringutest.
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5.

TEKSTIS ESINEVAD LÜHENDID
Antud nimekiri ei hõlma paljusid sageli kasutatavaid lühendeid.

AVP

arginine vasopressin

BOO(I)

bladder outlet obstruction (index)

arginiinvasopressiin
põie väljavoolu takistus (indeks)

BPE

benign prostatic enlargement

eesnäärme healoomuline suurenemine

BPH

benign prostatic hyperplasia

eesnäärme healoomuline hüperplaasia

BPO

benign prostatic obstruction

eesnäärme healoomuline obstruktsioon

cGMP

cyclic guanosine monophosphate

tsükliline guanosiinmonofosfaat

CombAT

combination of avodart® and tamsulosin

avodart® ja tamsulosiini kombinatsioonravi

DHT

dihydrotestosterone

dihüdrotestosteroon

EBM

evidence-based medicine

tõenduspõhine meditsiin

eNOS

endothelial nitric oxide synthases

endoteliaalsed lämmastikoksiidi süntaasid

ER

extended release

pikendatud vabanemisega ravimvorm

GITS

gastrointestinal therapeutic system

gastrointestinaalne terapeutiline süsteem

IFIS

intra-operative floppy iris syndrome

intraoperatiivne lõdva iirise sündroom

IPSS

international prostate symptom score

rahvusvaheline eesnäärme sümptomite skoor

IR

immediate release

kiire vabanemisega ravimvorm

MR

modified release

modifitseeritud vabanemisega ravimvorm

MTOPS

medical therapy of prostatic symptoms

eesnäärme sümptomite medikamentoosne ravi

NAION

non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy

mitte-arteriitiline eesmine isheemiline silmanärvi neuropaatia

NO

Nitric oxide

lämmastikoksiid

NOS

NO synthases

NO süntaasid

nNOS

neuronal nitric oxide synthases

neuronaalsed lämmastikoksiidi süntaasid

n.s.

not significant

(statistiliselt) mitteoluline

OCAS

oral controlled absorption system

suukaudne kontrollitud imendumise süsteem

PDE

phosphodiesterase

fosfodiesteraas

PSA

prostate specific antigen

eesnäärme spetsiifiline antigeen

PVR

postvoid residual urine

urineerimisjärgne jääkuriin

Qmax

maximum urinary flow rate during free uroflowmetry maksimaalne uriini vooluhulk urovolumeetrilisel uuringul

QoL

quality of life

elukvaliteet

RR

relative risk

suhteline risk

SHBG

sexual hormone binding globulin

suguhormoone siduv globuliin

SR

sustained release

ühtlase vabanemisega ravimvorm

tmax

time to maximum plasma concentration

maksimaalse plasmakontsentratsiooni saabumise aeg

t1/2

elimination half-life

eliminatsiooni poolväärtusaeg

TURP

transurethral resection of the prostate

eesnäärme transuretraalne resektsioon

WW

watchful waiting

aktiivne jälgimine

Huvide konflikt
Kõik meeste alumiste kuseteede sümptomite ravijuhiste komisjoni liikmed on esitanud andmed kõikide oma suhete ja seoste kohta, mis
võivad potentsiaalselt põhjustada huvide konflikti. Nimetatud informatsiooni hoitakse Euroopa Uroloogia Assotsiatsiooni (EAU)
keskasutuse andmebaasis. Käesolevad ravijuhised töötati välja Euroopa Uroloogia Assotsiatsiooni rahastamisel. Assotsiatsiooniväliseid
rahastamise allikaid ei ole kasutatud. EAU on mittetulundusühing ning seega piirdub rahaline abi administratiivse toe ning reisi- ja
koosolekute kuludega. Honorare ega muid kompensatsioone ei ole ravijuhiste koostajad saanud.
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