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Aging Bladder

OVERACTIVE BLADDER
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Effect of aging

• Decreased detrusor pressures

• Reduced flow rate

• Incomplete emptying of the bladder

• Higher first sensation to void

• Increase in fibrosis and a reduction in muscle fibres

Zimmern P, J Urol. 2014 



התפלגות סוגי דליפת שתן באוכלוסיה



OAB-New ICS Definition 2010

“urinary urgency, usually accompanied by frequency 
and nocturia, with or without urgency urinary 
incontinence, in the absence of UTI or other obvious 
pathology.”

Urgency: a sudden desire to pass urine which is difficult to defer.

Frequency: Increased daytime urinary frequency, more than previously deemed normal by 

the woman.

Nocturia: interruption of sleep one or more times because of the need to micturate.



The Norwegian EPINCONT Study

נשים47,313,סקר בריאות נורבגי•

(25%)1:4: דליפת שתן כלשהי•

(7%)1:15: דליפת שתן משמעותית•

:סוגי הדליפה•

50%דליפת שתן במאמץ •

11%דליפת שתן מדחיפות •

36%דליפת שתן מעורבת •

Hannestad YS, Rortveit G, Sandvik H, Hunskaar S,Norwegian EPINCONT study. Epidemiology of 
Incontinence in the County of Nord-Trøndelag  Section for General Practice, Department of Public 
Health and Primary Health Care, University of Bergen, Ulriksdal 8c, N-5009 Bergen, Norway. 
Journal of Clinical Epidemiology [2000, 53(11):1150-1157] 



?מהי שכיחות דליפת שתן בישראל 

1) Annual Statistic Report, The Statistics Bureau of Israel, 1998, Jerusalem (Heb)

2) Michalak R, Habut B, Naon D, Vardi Y, A report on urinary incontinence among institutionalized elderly-Brookdale Research institute for Gerontology 

and Development of Man and Society,1997 (Heb)

(20-65גיל )מהנשים הצעירות 15-25%•

מהקשישות המתגוררות בביתם30%כ •

מהקשישות במוסדות56%מעל •



פגיעה באיכות החיים גם בנשים ללא דליפת שתן

Coyne K, et al. Qual Life Res .  2002;11:563-574.
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ללא דלף מדחיפותOABמהנשים עם 64%
יש דלף מדחיפותOABמנשים עם 36%

Lee KS, Health Qual Life Outcome, 2015 



26% greater risk for falls

34% greater risk for fractures

Risk of Falls and Fractures in
Patients With ≥1 Episode/Week of UI
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Yazici CM,  Res Rep Urol 2015 

Brown JS J Am Geriatr Soc. 2000

הקשר בין דליפת שתן לשברים

Falls, fractures, urinary tract and skin infections, sleep disturbances, depression

When incontinence occurred daily, these risks increased to 35% and 45%, respectively



Overactivity Vs. Oversensitivity

Detrusor Overactivity 

Symptoms 

Involuntary detrusor muscle contractions during filling cystometry 

Detrusor Oversensitivity  

Symptoms

No abnormal increases in detrusor pressure  



Possible Etiology of Overactive Bladder

• Neurogenic activity

– Increased sensory activity

– Increased motor activity

– Decreased inhibitory control (CNS)

• Myogenic activity

Local stretching activates neurons mediating “urgency”

• Combination of several factors

• Unknown



תפקוד נוירולוגי של מערכת השתן

Parasympathetic nerves: 

S2-S4,  acetylcoline receptors
1. Detrusor contractions (M2 80%,M3 20%) 

2. Urethral relaxation.

sympathetic nerves:

T10-L2,  a&b receptors 
1. Bladder-b receptors

2. Urethra-a receptors



?מתי לטפל ראשונית בקהילה 

תסמינים של שלפוחית רגיזה-אנמנזה •

בדיקת שתן תקינה•

(מדידת שארית)חשד לקושי בריקון / אין צניחת אברי אגן •

יש שיפור בתסמינים תוך חודשיים מתחילת טיפול•



טפול התנהגותי

הסבר על הבעיה והיכולות לטפל בה•

(כמות שתייה וזמני שתייה)ניהול משק נוזלים נכון •

עישון, אלכוהול, הימנעות מקפאין•

(משתנים)שינוי תרופות במידת האפשר •

ריקון שלפוחית לפני שינה או יציאה מהבית•

מתן שתן בזמנים קבועים תוך הגדלת המרווח-אימון שלפוחית•

?ביופידבק , פיזיותרפיה אגנית•



?לפני טיפול תרופתי אורודינמיקההאם חובה 

לא
תרבית/שתן לכללית,אנמנזה

שארית שתן–במידה וחשד לריקון לא מלא 

?אורודינמיקהמתי כן לבצע 
כישלון טיפול תרופתי

תסמינים מורכבים

קושי בריקון השלפוחית

צניחת אברי אגן

אחרי ניתוח אגני



AUA Guideline 2014
Overactive Bladder (OAB)

Multi-channel filling cystometry only when it is important to 

determine if abnormalities are present (or not) in patients with 

urgency incontinence in whom invasive, potentially morbid or 

irreversible treatments are considered



• 61 trials (11,956 adults)

• 9 anticholinergic medications 

• Medications vs placebo: 

–  cure or improvement ( ↑ capacity, ↓ sensitivity)

– Decreased in leakage episodes in 24 hours  

– Decreased in number of voids in 24 hours  

–  dry mouth (RR) 3.00 



אנטיכולינרגיםשל פארמקוקינטיקה
בשחרור מידי לעומת שחרור מושהה



?תוך כמה זמן התרופה עובדת 

Significantly Reduced Urinary Urgency

Median % reduction

per 24 hours

vs baseline

Median % reduction

per 24 hours

vs baseline

86%
75%

56%

Week 1 (n=688) Week 4 (n=691) Week 12 (n=700)Naive patients †

71%
63%

51%

Week 1 (n=378) Week 4 (n=379) Week 12 (n=383)
Experienced
patients

†

European Association of Urology: March 16-19, 2005; Istanbul, Turkey.

Siami P Clin Ther. 2002;24:616-628

Tolterodine 4mg SR 



?מוסקריני-מדוע מטופלים מפסיקים טיפול אנטי

Reference: Global Market Research Study (Yamanouchi Pharma Ltd, December 2003:n=736).

יעילות חלקית היא הסיבה העיקרית להפסקת הטיפול



Which anticholinergic drug for overactive bladder symptoms in adults
Cochrane Database Syst Rev. 2012 

• AUTHORS' CONCLUSIONS:  

• Extended release preparations preferred to immediate release

• Solifenacin preferred over Tolterodine for better efficacy , less dry mouth 

• Fesoterodine preferred for superior efficacy but higher dry mouth

• No evidence about quality of life, costs, or long-term outcome 

• Insufficient data of other anticholinergic drugs to draw any conclusions.





LUTS FORTA (Fit for The Aged) Classification: OAB drugs 

Class A (absolutely)
Indispensable drug, clear-cut benefit in terms of efficacy/ safety 
ratio proven in elderly patients for a given indication

Class B (beneficial)
Drugs with proven or obvious efficacy in the elderly, but limited 
extent of effect or safety concerns

• Fesoterodine

Class C (careful)
Drugs with questionable efficacy/safety profiles in the elderly, to 
be avoided or omitted in the presence of too many drugs, lack 
of benefits or emerging side effects; review/find alternatives

• Darifenacin
• Mirabegron
• Extended-release oxybutynin
• Solifenacin
• Tolterodine
• Trospium

Class D (don’t)
Avoid in the elderly, omit first, review/find alternatives

• Immediate release oxybutynin
• Propiverine

Oelke M, et al. Age & Ageing. 2015 Jun 23. 



Mirabegron 

• Beta3-adrenoceptor agonist  

• Used in Europe, USA, japan, Australia, Canada

• 2014 systematic review, 44 randomized trials, 27,000 patients 

• Efficacious as other anticholingerics in reducing frequency and 

urinary incontinence episodes with less dry mouth

• Does not cause urinary retention 

• Patients may develop hypertension, headache

Urol Int 2014



Botulinium toxin A

הדטרוזורגורם להרפיית , מהעצביםאצטילכוליןשריר ושחרור -מעבר עצבחוסם -רעלן •

לדטרוזורניתוח מוחדר עם ציסטוסקופ בהרדמה כללית בחדר •

אחוז הצלחה בנשים שעמידות לטיפול תרופתי60-70, ' ח6-8כ -השפעה זמנית •

אצירת שתן  5-10%•

בסל התרופות לסובלים מאי שליטה במתן שתן על רקע מחלות  2013משנת החל •

במערכת העצבים כגון טרשת נפוצה ופגיעות עצביות בחוט השדרה



Sacral 
Neuromodulation

י קוצב המושתל בשריר הגלוטאוס  "עS3גירוי חשמלי לעצבים ב 

בדליפה50%<מושתל קבוע רק כאשר לנשים עם קוצב זמני הייתה ירידה 

.  מהנשים40%כ ←

פעולה ניתוחית בהרדמה, יקר מאד

מאושר בסל הבריאות לדליפת צואה

33%-צורך בפעולה כירורגית חוזרת , 7%תזוזה של האלקטרודה , 35%כאב מקומי : סיבוכים



• DISURIA

• NOCTURIA

• URGENCY

• FREQUENCY

• REC. UTI

• INCONTINENCE

• VAGINAL ATROPHY:

• DRYNESS

• BURNING

• ITCHING

• DYSPAREUNIA

• PROLAPSE

VAGINAL SYMPTOMS:
LOWER URINARY TRACT 

SYMPTOMS:

Urogenital Aging and Estrogen



טיפול אסטרוגני
The Cochrane Collaboration 2009

בלקטובצילים↑, גורם למטורציה ועיבוי הרירית•

יעיל מאד לתסמינים של אטרופיה וגינלית•

לנשים מנופאוזליות( לא פומי)מומלץ במתן לדני •

HRTמהמינון שצריך ב 10%מספיק כ •

אין הבדל ביעילות בין התכשירים השונים  •

אין צורך בפרוגסטרון  •



Estrogens for urinary incontinence in women
Cochrane Database Syst Rev. 2009 

• 33 trials, 19,313 incontinent women, 9417 estrogen therapy VS placebo

• Oral estrogens (post-hysterectomy) > worse incontinence

• Oral estrogen + progestogen (intact uterus) > worse incontinence

• Local estrogens (vaginal creams or tablets) improve incontinence, 

nocturia, frequency and urgency

OF 4428



Oestrogens for preventing recurrent UTI
in postmenopausal women 

Cochrane Database Syst Rev. 2008

9 studies (3345 women)  

Oral estrogens did not reduce UTI compared to placebo. 

Vaginal estrogens reduced UTI compared to placebo 

Vaginal estrogen reduced UTIs compared to antibiotics



תודה





5 meta-analysis based on RCT’s



Percutaneous tibial nerve 
stimulation

• Multicenter RCT Trial of PTNS and Drug Therapy (OrBIT Trial) 

• PTNS VS extended-release tolterodine. 

• 100 adults, 12 weeks of PTNS treatment or 4 mg daily tolterodine. 

• 80% subjective response to PTNS compared to a 55% response to drugs. 

• Multicenter RCT Trial Comparing PTNS to Sham (SUmiT Trial) 

• 55% of PTNS subjects responding to treatment compared to 21% of sham 

subjects (p<0.001)



Desmopressin - DDAVP

•Vasopressin סינטטי

ביום ובנוקטוריהOABנמצא יעיל גם בטיפול ב •

יש צורך לעקוב אחר אלקטרוליטים בדם•

יכול להיות מסוכן במבוגרים וחולים•


