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F
irmy Eli Lilly and Company i Boeh-
ringer Ingelheim poinformowa∏y, ˝e
w sierpniu tego roku lek Yentreve

(chlorowodorek duloksetyny) zosta∏ zareje-
strowany przez Komisj´ Europejskà do sto-
sowania w leczeniu kobiet z umiarkowa-
nym lub ci´˝kim wysi∏kowym nietrzyma-
niem moczu (NTM). To pierwszy i jedyny
lek szeroko dopuszczony do stosowania
w leczeniu dolegliwoÊci, na którà cierpià
miliony kobiet na ca∏ym Êwiecie.

„Rejestracja leku Yentreve to bardzo do-
bra wiadomoÊç dla polskich pacjentek
z wysi∏kowym nietrzymaniem moczu. Yen-
treve to pierwszy na Êwiecie lek opracowa-
ny specjalnie z myÊlà o leczeniu wysi∏ko-
wego nietrzymania moczu u kobiet. Yentre-
ve stanowi alternatyw´ dla leczenia chirur-
gicznego i jest bez wàtpienia prze∏omowym
rozwiàzaniem w terapii wysi∏kowego
NTM, które przyczyni si´ do poprawy jako-
Êci ˝ycia wielu kobiet. Lek ten b´dzie do-
st´pny wy∏àcznie na recept´ i zostanie
wprowadzony na polski rynek pod koniec
br. Warto dodaç, ˝e pacjentki z Unii Euro-
pejskiej, w tym z Polski, jako pierwsze na
Êwiecie b´dà mia∏y dost´p do tego innowa-

cyjnego leku.“ - powiedzia∏a dr Barbara
Mo˝ejko-Pastewka, dyrektor ds. medycz-
nych Lilly Polska.

Wysi∏kowe NTM wyst´puje u co siódmej
kobiety na Êwiecie w wieku powy˝ej 20 lat.
Jest to najcz´stsza postaç NTM, polegajàca
na mimowolnym wyciekaniu moczu pod-
czas wysi∏ku zwiàzanego np. z kichaniem,
kaszlem, podnoszeniem przedmiotów lub
çwiczeniami fizycznymi. Wysi∏kowe NTM
ma znaczàcy wp∏yw na jakoÊç ˝ycia, odbie-
rajàc wielu kobietom radoÊç z wykonywania
codziennych czynnoÊci. K∏opotliwy staje si´
Êmiech i dêwiganie nawet niewielkich ci´˝a-
rów, a wraz z nat´˝eniem dolegliwoÊci mo-
˝e nastàpiç l´k przed przebywaniem wÊród
ludzi, a co za tym idzie - izolacja i nawet de-
presja. Zdaniem producentów Yentreve,
wprowadzenie nowego leku powinno
zmniejszyç liczb´ osób z problemem NTM
i poprawiç jakoÊç ich ˝ycia.

Z przeprowadzonych badaƒ wynika, ˝e
Yentreve to zrównowa˝ony inhibitor wy-
chwytu zwrotnego dwóch neurotransmiterów:
serotoniny i noradrenaliny, które, jak si´ uwa-
˝a, odgrywajà wa˝nà rol´ w fizjologii skurczu
mi´Ênia zwieracza cewki moczowej, którego

os∏abienie mo˝e byç przyczynà wysi∏kowego
NTM. Yentreve zwi´ksza st´˝enie neurotran-
smiterów, co prowadzi do wzrostu napi´cia
i si∏y skurczu zwieracza cewki moczowej, za-
pobiegajàc popuszczaniu moczu podczas wy-
si∏ku zwiàzanego z kichaniem, kaszlem, Êmie-
chem, podnoszeniem przedmiotów lub çwi-
czeniami fizycznymi.

Obecnie najskuteczniejszà, stosowanà meto-
dà leczenia wysi∏kowego nietrzymania moczu
jest zabieg operacyjny, indywidualnie dobiera-
ny dla ka˝dej pacjentki. Leczenie farmakolo-
giczne wprowadza nowà jakoÊç: szybsze pod-
j´cie leczenia dzi´ki temu, ˝e mo˝na je podjàç
niezale˝nie od zabiegu, na który cz´sto trzeba
czekaç. Yentreve zmniejszajàc iloÊç epi-
zodów NTM pozwala spokojnie oczekiwaç
na zabieg, redukujàc ograniczenia narzucone
przez dolegliwoÊç. W przypadkach l˝ejszych
mo˝e czasami okazaç si´ rozwiàzaniem prob-
lemu - regularne za˝ywanie leku pozwoli na
powrót do normalnego ˝ycia.

Ju˝ za kilka miesi´cy lek Yentreve powi-
nien byç dost´pny w krajach Unii Europej-
skiej. W Grecji, W∏oszech i Hiszpanii lek
b´dzie sprzedawany równie˝ pod nazwà
Ariclaim.

Pierwszy lek na wysi∏kowe nietrzymanie moczu
Lek Yentreve zosta∏ zarejestrowany w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

Ma∏gorzata Georgiew

Od lewej: prof. Linda Cardozo (Wielka Brytania) i prof. Peggy Norton (USA)

podczas sesji na temat wysi∏kowego NTM, która odby∏a si´ przy okazji kongresu ICI w Monte Carlo w czerwcu 2004.
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