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<< Επιστροφή

Ο ρόλος της Ταμσουλοζίνης στην ποιότητα ζωής ασθενών με Καλοήθη Υπερπλασία Προστάτου.

Περίληψη 
Οι επιπλοκές των διαφόρων χειρουργικών επεμβάσεων και ουρολογικών χειρουργικών τεχνικών για την αντιμετώπιση της συμπτωματικής
καλοήθους υπερπλασίας του προστάτου, καθώς και η πιθανότητα της θνητότητας και της μακροχρόνιας νοσηρότητας
συμπεριλαμβανομένων της απώλειας της σεξουαλικής λειτουργίας και της μετεγχειρητικής ακράτειας των ούρων, έχουν κατευθύνει τα
τελευταία χρόνια την έρευνα σε διάφορες εναλλακτικές μορφές φαρμακευτικής θεραπείας.
Η ταμσουλοζίνη (α1α-αδρενεργικός ανταγωνιστής) έχει προταθεί σαν κατάλληλη εκλεκτική θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με
συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα τα οποία αποδίδονται σε υποκυστικό κώλυμα λόγω καλοήθους υπερπλασίας του
προστάτη και η αποτελεσματικότητά της έχει αποδειχθεί από διάφορες μελέτες που έχουν δημοσιευθεί στην Διεθνή Βιβλιογραφία
συγκρινόμενη σε κλινικοεργαστηριακά πρωτόκολλα με placebo χορήγηση.
Η ταμσουλοζίνη μειώνει το δυναμικό στοιχείο της υποκυστικής απόφραξης προκαλώντας χάλαση των λείων μυϊκών ινών του προστάτη,
της ουρήθρας και του αυχένα της ουροδόχου κύστεως, έχοντας σαν αποτέλεσμα την πολύ σύντομη (λίγες ημέρες) μετά την χορήγησή της

ανακούφιση από τα συμπτώματα τα λεγόμενα αποφρακτικού τύπου.
Έχει αποδειχθεί από μελέτες της Διεθνούς Βιβλιογραφίας ότι η ταμσουλοζίνη προκαλεί αποτελεσματική και συγκρίσιμη με άλλες μορφές θεραπείας, ανακούφιση των
συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα, καθώς και κατ' επέκταση σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καλοήθη υπερπλασία του
προστάτη.

Λέξεις κλειδί : Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη, Προστατική Απόφραξη, Φαρμακευτική Θεραπεία, Ποιότητα Ζωής, Α1α-αδρενεργικοί αναστολείς

Summary
The risk of long-term morbidity and mortality, associated with surgical procedures for symptomatic benign prostatic hyperplasia, including loss of sexual function, has
prompted research into alternative medical therapies.
Tamsulosin (a1-adrenoceptor antagonist ) is efficacious in all types of patients with low urinary tract symptoms suggestive benign prostatic obstruction ( according to
international publish data ). This ultra-selective a1- adrenoceptor antagonist reduse the dynamic component of obstruction-relaxation of smooth muscle in the prostate
gland, urethra and bladder neck- and provide rapid symptom relief after only a few doses, relieving low urinary tract symptoms. However, it is also important that the
therapy is fast acting and acceptable to the patient concerning his good quality of life.
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Εισαγωγή
Η Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη (ΚΥΠ) αντιπροσωπεύει την πιο συχνή μορφή καλοήθους νεοπλασίας στον άνδρα, η οποία όταν εμφανίζεται σε αξιοσημείωτο
βαθμό,τουλάχιστον σε ποσοστό 50% των περιπτώσεων, μπορεί να προκαλέσει διόγκωση του προστάτη αδένα με δευτεροπαθή εμφάνιση υποκυστικού κωλύματος και
συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα. Η τελευταία αυτή κατάσταση συχνά αναφέρεται σαν συμπτωματική Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτου και
συνοδεύεται παραδοσιακά από χειρουργική εκτομή του περιουρηθρικού τμήματος του προστάτη αδένα. Είναι γνωστό όμως ότι το υποκυστικό κώλυμα δεν οφείλεται
μόνο στη 'στατική' μηχανική πίεση πού εξασκείται από το διογκωμένο προστάτη αδένα, αλλά και σε ένα 'δυναμικό' στοιχείο, το οποίο απορρέει από τον έλεγχο της
σύσπασης των λείων μυϊκών ινών του προστατικού στρώματος από το συμπαθητικό νευρικό σύστημα.
Τη στιγμή πού η χειρουργική (ανοιχτή ή διουρηθρική προστατεκτομή) ακόμη θεωρείται η κύρια μορφή θεραπείας της συμπτωματικής Καλοήθους Υπερπλασίας του
Προστάτη, η μακρόχρονη νοσηρότητά της οδηγεί την έρευνα σε εναλλακτικές μορφές φαρμακευτικής θεραπείας, ειδικά για ασθενείς οι οποίοι δεν παρουσιάζουν
επιπλοκές όπως απόφραξη του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος. Κατά την τελευταία δεκαετία ποικίλες φαρμακευτικές ουσίες έχουν μελετηθεί και
χρησιμοποιούνται συχνά για την αντιμετώπιση της Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη μεταξύ των οποίων και η ταμσουλοζίνη (υπερεκλεκτικός α1α - αδρενεργικός
ανταγωνιστής ).

Επιπολασμός της νόσου
Αν και τα συμπτώματα αποφρακτικού τύπου θεωρούνται συχνά παθογνωμονικά της Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη, ο ασθενής ανησυχεί περισσότερο για
συμπτώματα του τύπου επιτακτικότητα και νυκτουρία τα οποία επηρεάζουν όχι μόνο τη δική του ποιότητα ζωής αλλά και του οικοίου περιβάλλοντός του. Είναι δυνατόν
να χρησιμοποιηθούν διάφορες παράμετροι για την προσέγγιση αυτού του προβλήματος, επειδή όμως πολλές από αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη, κατά τη διάρκεια της
πορείας της νόσου, επιπλέκεται η μέτρηση της ακριβούς συχνότητας της κατάστασης αυτής. Αλλωστε η μελέτη επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την παράμετρο που
έχει επιλεγεί. Το 1991 οι Garraway και συν. ανέφεραν υψηλότερη συχνότητα της Κ.Υ.Π (οριζομένη από μέγεθος προστάτη>20g, International Prostate Symptom Score
(IPSS) >7 και ροομετρία ροής ούρων (flow rate) <15ml/s ) απ' ότι είχε βρεθεί κατά το παρελθόν (1). Η συχνότητα της συμπτωματικής Κ.Υ.Π βρέθηκε αυξημένη κατά 14%
στην ηλικία 40-49 ετών και περίπου 40% στην ηλικία 60-69 ετών.Τα ευρήματα των Jacobsen και συν. στις ΗΠΑ επιβεβαίωσαν μια παρόμοια αύξηση στούς άνδρες με
IPSS>7 και flow rate <15 ml/s : 17% στην ηλικία 50-59 ετών και 35% στην ηλικία 70-79 ετών (2).

Συμπτώματα και Φυσική Ιστορία της νόσου
Σύμφωνα με τα στοιχεία συγκριτικής μελέτης όλων των διαθέσιμων κλινικοεργαστηριακών μελετών που έγιναν πρίν από το 1990 απεδείχθει ότι η φυσική εξέλιξη της
Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη δεν είναι υποχρεωτικά προοδευτικού χαρακτήρα (3). Από τους ασθενείς που παρακολουθήθηκαν για 2.5 εώς 5 χρόνια μετά την
τεθείσα διάγνωση ,βρέθηκε ότι στο 16% δεν υπήρξε αλλαγή των συμπτωμάτων, στο 38% υπήρξε βελτίωση της συμπωματολογίας γενικότερα και ότι το ποσοστό της
οξείας απόφραξης των ούρων απ΄όλους τους ασθενείς δεν ήταν τυπικό. Αυτά τα αποτελέσματα έχουν υποστηριχθεί και από άλλες πιο πρόσφατες μελέτες, που
διερευνήθηκαν στην Διεθνή βιβλιογραφία (4).

ΚΥΠ και ποιότητα ζωής
Η υγεία έχει ορισθεί σαν η τέλεια φυσική, πνευματική, και κοινωνική κατάσταση και δευτερογενώς η κακή υγεία επηρεάζει την ποιότητα ζωής. Έχει πλέον καλώς
τεκμηριωθεί ότι η Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις,να επηρεάσει δραματικά την ποιότητα ζωής του ασθενούς.Εξ' αιτίας αυτού
του γεγονότος, είναι σημαντικό, η θεραπεία που θα επιλεγεί να αποβλέπει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς. Παραδείγματος χάριν όταν και εφ' όσον
αποφασισθεί χειρουργική αντιμετώπιση, θα πρέπει να σταθμιστούν τα οφέλη από την άρση του κωλύματος έναντι μιας πιθανής επιπλοκής όπως είναι η ακράτεια, η
στυτική δυσλειτουργία κλπ. Παρομοίως όταν αποφασισθεί η χορήγηση της φαρμακευτικής θεραπείας είναι σημαντικό να σταθμιστούν τα οφέλη έναντι των
ανεπιθύμητων ενεργειών που προκαλούν τα φάρμακα αυτά. Είναι επίσης σημαντικό να τονισθεί ότι ο προσδιορισμός της βαρύτητας των συμπτωμάτων αλλά και των
ενοχλημάτων που εμφανίζει ο ασθενής ποικίλλει στις διάφορες χώρες ακριβώς λόγω διαφορετικής κουλτούρας, γλώσσας και συστήματος υγείας. Συνεπώς μία θεραπεία
για να είναι όντως αποτελεσματική πρέπει να λαμβάνει υπ΄όψιν και αυτούς τους παράγοντες. Σήμερα τα διάφορα score systems που έχουν προταθεί κατά καιρούς
όπως το I.P.S.S (International Prostate Symptom Score) της Αμερικανικής Ουρολογικής Εταιρίας χρησιμοποιούνται συχνά για τέτοιου είδους μελέτες. Άλλα παλαιότερα
score systems όπως του Boyarsky έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν για ανάλογες μελέτες. Πρέπει να συγκρίνονται με προσοχή στοιχεία που προέρχονται από
μελέτες από διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα του κόσμου, επειδή υπάρχουν πληθυσμιακές διαφορές στη συχνότητα της πάθησης αλλά και της επίπτωσής της
στην ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών. Η διαφοροποίηση αυτή αντικατοπτρίστηκε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο σε μία ταυτόχρονη μελέτη ανδρών ηλικίας μεταξύ
40 και 79 ετών, στη Σκωτία και στη Μιννεσότα των Η.Π.Α. Έγιναν σχεδόν ταυτόσημες ερωτήσεις με αυτές της Αμερικανικής Ουρολογικής Εταιρίας σε όλους και
απεδείχθει ότι οι άνδρες από τη Μιννεσότα ανέφεραν υψηλότερη συχνότητα των συμπτωμάτων, τα θεώρησαν πιο ενοχλητικά αλλά και τους εμπόδιζαν περισσότερο στις
καθημερινές τους δραστηριότητες απ' ότι οι άνδρες από τη Σκωτία .Πάντως το σύμπτωμα που ενοχλούσε περισσότερο και τις δύο πληθυσμιακές ομάδες στο συγκριτικό
αυτό κλινικοεργαστηριακό πρωτόκολλο μελέτης ήταν ταυτόσημο (5).

Χειρουργική αντιμετώπιση της ΚΥΠ
Όταν υπάρχουν έντονα συμπτώματα και επηρεάζεται η ποιότητα ζωής του ασθενούς, αυτός πρέπει να γίνεται αντικείμενο προσεκτικής μελέτης και να διαγιγνώσκεται ως
σύνολο. Έρευνα που έγινε στο Σέφφιλντ της Αγγλίας απέδειξε ότι μόνο το 60% των ανδρών με συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα λόγω Καλοήθους
Υπερπλασίας του Προστάτου εμφάνισαν επίσχεση των ούρων και από αυτούς, μετά από παρακολούθηση, μόνο 11% εμφάνισε τόσο έντονα ενοχλήματα ώστε να
απαιτηθεί διουρηθρική εκτομή του προστάτη αδένα (ΤUR-P) (6). Είναι, φανερό ότι η επιλογή της κάθε περίπτωσης για χειρουργική αντιμετώπιση πρέπει να
εξατομικεύεται και για το λόγο αυτό τα ποσοστά της προστατεκτομής ποικίλλουν μεταξύ των διαφόρων χωρών. Σε πολλές χώρες, όπως έδειξε μελέτη από τη Βόρειο
Αμερική (ΗΠΑ και Καναδάς), φαίνεται να μειώνεται ο αριθμός των προστατεκτομών. Ο αριθμός των ανδρών που διαγνώσθηκε με συμπτωματική Καλοήθη Υπερπλασία
του Προστάτου αυξήθηκε περισσότερο από 80% μεταξύ 1985 και 1994,αλλά ο αριθμός των διουρηθρικών προστατεκτομών μειώθηκε περισσότερο από 37%, γεγονός
που δείχνει μια στροφή προς άλλες εναλλακτικές μορφές θεραπευτικών επιλογών μικρής επιθετικότητας ( minimally invasive procedures ) (7).
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Ο ρόλος των α1- Αδρενεργικών Ανταγωνιστών
Ιστορικό
Η εισαγωγή των α1- αδρενεργικών ανταγωνιστών στη θεραπεία της συμπτωματικής Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη, απετέλεσε σταθμό στην συντηρητική
αντιμετώπιση της νόσου και μια ξεχωριστή θεραπευτική προσέγγιση της νόσου λόγω της μείωσης του δυναμικού στοιχείου της προστατικής απόφραξης. Η ανακάλυψη
ύπαρξης α-αδρενεργικών υποδοχέων στον προστάτη αδένα έχει περιγραφεί πολύ καλά σε in vivo μελέτες, γεγονός το οποίο οδήγησε τη φαρμακολογική έρευνα στο να
προσπαθήσει να αναστείλει τη συμπαθητική νεύρωση του προστάτη σαν έναν τρόπο αντιμετώπισης της Καλοήθους Υπερπλασίας (8,9). Αρχικά χρησιμοποιήθηκε στην
κλινική πράξη ένας συνδυασμός α1- και α2- αδρενεργικών ανταγωνιστών. Τα πρώτα αποτελέσματα ήταν αρκετά ενθαρρυντικά , οι ανεπιθύμητες ενέργειες όμως των
φαρμάκων (υπόταση, καρδιο-αγγειακά προβλήματα κ.α) αυτών περιόρισαν τη χρήση τους (10-14). Μόλις έγινε γνωστό ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες οφείλονταν στην
αναστολή των α2- υποδοχέων η εκλεκτική χορήγηση α1-ανταγωνιστών απετέλεσε τότε τη μόνη θεραπευτική επιλογή. Οι παρατηρήσεις αυτές, σε συνδυασμό με την
αναφερόμενη λειτουργική υπεροχή των α1-υποδοχέων στον ανθρώπινο προστάτη αδένα, υποστήριξαν τη θεραπεία της Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη με α1-
αδρενεργικούς ανταγωνιστές(15). Έγινε σαφές πάντως ότι οι α1-υποδοχείς που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη του σώματος δεν εμφανίζουν όμοια κατανομή αλλά
ούτε και απόλυτα όμοια λειτουργία (16). Τελευταίες μελέτες έχουν προτείνει ότι ο κύριος α1-αδρενεργικός υπότυπος εκλεκτικός για τον προστάτη είναι ο α1α-
αδρενεργικός υπότυπος (17-19).
Αποτελέσματα από κλινικές μελέτες.
Όλοι οι α1-αδρενεργικοί ανταγωνιστές (αλφουζοσίνη, δοξαζοσίνη, πραζοσίνη, ταμσουλοζίνη και τεραζοσίνη) εμφανίζουν παρόμοια αποτελεσματική δράση, βελτιώνοντας
την έξοδο των ούρων κατά 20-30 % και ελαττώνοντας την συμπτωματολογία των δυσουρικών ενοχλημάτων κατά 30-40 %. Υπάρχει όμως μια υπόθεση ότι η τελευταία
εμφανιζόμενη ταμσουλοζίνη δεν δρά με απόλυτα όμοιο τρόπο με τα υπόλοιπα φάρμακα της κατηγορίας αυτής, αλλά εμφανίζει και μικρότερο ποσοστό ανεπιθύμητων
ενεργειών (20-24).

Εκλεκτικοί α1α-Αδρενεργικοί Ανταγωνιστές 
Η ταμσουλοζίνη εξελίχθηκε σαν ένας α1α-αδρενεργικός ανταγωνιστής ο οποίος έδειξε μεγάλη εκλεκτικότητα στους α1α-αδρενεργικούς υποδοχείς, με αποτέλεσμα να
εμφανίζει 12 φορές μεγαλύτερη εκλεκτικότητα προς τους υποδοχείς του προστάτη αδένα απ'ότι προς τους υποδοχείς της αορτής και των άλλων μεγάλων αγγείων (25-
33).Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη λειτουργία των υπολοίπων φαρμάκων της ομάδας αυτής τα οποία δεν εμφανίζουν αντίστοιχη εκλεκτικότητα προς
κάποιους α1α-αδρενεργικούς υποδοχείς εκτός προστάτη αδένα (25, 27-29, 31, 32).
Το 1997 ο Abrams εκπόνησε μια δοσοεξαρτώμενη μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο η οποία απέδειξε ότι μετά από 4 εβδομάδες θεραπείας η ιδανική δοσολογία της
ταμσουλοζίνης ήταν 0.4 mg (34). Η αποτελεσματικότητα της χορηγηθείσης δοσολογίας καθορίστηκε από το εκατοστιαίο ποσοστό των ασθενών το οποίο ανταποκρίθηκε
στη θεραπεία και που ήταν στην περίπτωση αυτή το 76 %. Άλλη μια μετά-ανάλυση διαφόρων μελετών από την Αγγλία και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που περιελάμβαναν 400 περίπου ασθενείς, οι οποίοι ελάμβαναν 0.4 mg / ημ ταμσουλοζίνης συγκρινόμενη με placebo. Η μεγαλύτερη αναλογία των ασθενών στους
οποίους εχορηγήτο ταμσουλοζίνη εμφάνισε βελτίωση των συμπτωμάτων και της σεξουαλικής λειτουργίας σε σύγκριση με αυτούς που έπαιρναν placebo (35). Έπίσης
μια άλλη μακρόχρονη ανοιχτή μελέτη 516 ασθενών οι οποίοι έπαιρναν ταμσουλοζίνη για περισσότερο από 3 χρόνια απέδειξε μια καλή αρχική ανταπόκριση η οποία
παρέμεινε για όλη τη χρονική διάρκεια της μελέτης (36).
Σε μια πρόσφατη διπλή-τυφλή, συγκρινόμενη με placebo μελέτη , περίπου 750 ασθενείς έλαβαν θεραπεία για 13 εβδομάδες με ταμσουλοζίνη 0.4 mg/ημ ή 0.8 mg/ημ.
Τα συμπτώματα εμφάνισαν αξιοσημείωτη βελτίωση έναντι του placebo αμέσως μετά από μια εβδομάδα θεραπείας με δόση 0.4 mg/ημ. Αξιοσημείωτη βελτίωση,
συγκριτικά με το placebo, εμφάνισαν και το ΑUA (Αmerican Urological Association) symptom score, το SPI (Symptom Problem Index), το Boyarsky score και το QOL
score(37). Άλλη πρόσφατη μελέτη πιλότος διερεύνησε 36 περιπτώσεις ασθενών με έντονα συμπτώματα οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν με 0.4 mg/ημ ταμσουλοζίνης (38).
Σε έναν μικρό αριθμό ασθενών τοQOL score μειώθηκε κατά 40 %, το BII score κατά 42 % και το SPI score κατά 49 %. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν αναφερθεί και σε
άλλες μελέτες (39). Επιπρόσθετα ο Hofner το 1997 απέδειξε ότι η ταμσουλοζίνη συγκρινόμενη με την αλφουζοσίνη ή το placebo δεν εμφάνισε αρνητική επίδραση στη
σεξουαλική λειτουργία (40).

Σύγκριση Θεραπευτικών Παραγόντων
Τα ευθέως συγκρινόμενα στοιχεία από τις διάφορες μη προοπτικές μελέτες πρέπει να εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή. Γενικά, πρέπει όλες οι ερευνητικές
προσπάθειες της συγκεκριμένης παθολογίας να είναι εστιασμένες προς την κατεύθυνση αυτή στο μέλλον. 
Δύο από τους α1α-αδρενεργικούς ανταγωνιστές, η ταμσουλοζίνη και η τεραζοσίνη, συγκρίθηκαν σε μια μελέτη με 98 ασθενείς πάσχοντες από Καλοήθη Υπερπλασία
Προστάτου (Εικ.1). Τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι τα δύο φάρμακα είναι εξίσου αποτελεσματικά, αλλά η ταμσουλοζίνη εμφανίσθηκε αξιοσημείωτα καλύτερη από
πλευράς ασφάλειας. Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και από τη σύγκριση ταμσουλοζίνης με αλφουζοσίνη (Εικ.1). Ενώ και τα δύο φάρμακα εμφάνισαν παρόμοια
αποτελεσματικότητα και συγκρίσιμες ανεπιθύμητες ενέργειες, αντίθετα η αλφουζοσίνη προκάλεσε μια πτώση της αρτηριακής πίεσης, ιδιαίτερα στους πιο ηλικωμένους
ασθενείς, η οποία δεν παρατηρήθηκε μετά από τη χορήγηση ταμσουλοζίνης (23,41-42).

Συμπεράσματα
Έχοντας λοιπόν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών της τρίτης ηλικίας και άνω, είναι πρωταρχικής σημασίας να αποδείξουμε ότι η μείωση των
συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των ενοχλημάτων του ασθενούς και ταυτόχρονα βελτίωση της ποιότητας ζωής
του. Είναι επίσης σημαντικό η θεραπεία να γίνεται αποδεκτή από τον ασθενή, να μην εμφανίζει συνέργεια με λήψη άλλων φαρμάκων, όπως τα αντιυπερτασικά που
λαμβάνουν τα πιο ηλικιωμένα άτομα και που πιθανόν να τους προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες (πχ. ορθοστατική υπόταση και συγκοπή, πτώση και τραυματισμός
λόγω των προηγουμένων). Η χειρουργική θεραπεία έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια για την αντιμετώπιση της Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη η
οποία συνοδεύεται από αποφρακτικά φαινόμενα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες όμως, κυρίως η μετεγχειρητική ακράτεια, τα μετεγχειρητικά στενώματα του αυχένα της
ουροδόχου κύστης ή της ουρήθρας και η σεξουαλική δυσλειτουργία, έστρεψαν το ενδιαφέρον της επιστήμης και της έρευνας προς την ανάπτυξη φαρμακευτικών ουσιών
για την αντιμετώπιση της πάθησης. Αποτέλεσμα της ερευνητικής αυτής δραστηριότητας ήταν η εφαρμογή στην κλινική πράξη των α1α-αδρενεργικών ανταγωνιστών
(ταμσουλοζίνη), οι οποίοι βελτιώνουν σημαντικά τα αποφρακτικού τύπου συμπτώματα, μειώνουν τα υποκειμενικά ενοχλήματα έχοντας ως όφελος ο ασθενής τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Όλα αυτά τα στοιχεία της ταμσουλοζίνης την κάνουν να αποτελεί μια εξαίρετη πρώτη θεραπευτική επιλογή συντηρητικής
αντιμετώπισης της Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη.
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