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Resum
El tractament de la síndrome de bufeta hiperactiva (OAB) és, inicialment, conservador.
Això

possibilita

un

ampli

ventall

de

teràpies,

d’entre

les

quals

destaquen

l’electroestimulació del nervi tibial posterior (PTNS) i l’entrenament de la musculatura del
sol pelvià (PFMT). En el present estudi es valora quina de les dues opcions o bé si és la
combinació d’ambdues la més indicada per a la rehabilitació d’aquesta síndrome en
població femenina. Es realitza una recerca bibliogràfica a través de Pudmed, PEDro i BVS,
i finalment 20 articles són analitzats. Les freqüències de micció diürna i nocturna, episodis
d’incontinència urinària, sensació d’urgència, qualitat de vida i quantitat de compreses
utilitzades, s’han establert com a variables d’estudi. 12 articles de PTNS, 5 de PFMT i 2 de
comparació han estat analitzats. L’heterogeneïtat i la baixa qualitat dels estudis dificulta les
conclusions de la recerca. Finalment, es considera el PTNS com a possible tractament de 1ª
línia, amb millores significatives superiors a la dels fàrmacs -actualment 1ª opció de
tractament-, segura i sense efectes secundaris. No hi ha consens en la literatura científica
respecte el PFMT, les millores són inferiors a les aconseguides amb altres teràpies. Finalment,
no es pot valorar la teràpia combinada per falta d’articles.

Paraules clau: bufeta hiperactiva, tractament conservador, electroestimulació
del nervi tibial posterior, entrenament de la musculatura del sol pelvià, dona

Abstract
The management of Overactive Bladder Syndrome is, initially, conservative. Despite of
having wide range of therapies like posterior tibial nerve stimulation (PTNS) and pelvic
floor muscle training (PFMT). The present study evaluates which one or if it is the
combination of both the most indicate treatment for the rehabilitation in women with OAB.
Three databases has been consulted, including Pebmed, PEDro amb BVS; and finally 20
articles have been consulted. Day and night void frequencies, episodes of urinary
incontinence, urgency, quality of life and number of pads have been established as study
variables. 12 articles of PTNS, 5 of PFMT and 2 comparing both therapies have been
analyzed. The heterogeneity and low quality of the studies hinfer the conclusions of the
research. Finally, the PTNS is considered as a possible 1st-line treatment with significant
improvements higher than drugs - currently the first option of treatment – more save and
without side effects. There is no consensus in the scientific literature regarding PFMT, the
improvements are lower than those achieved with other therapies. Finally, the combined
therapy cannot be evaluated for lack of articles.

Keywords: overactive bladder, conservative management, posterior tibial nerve
stimulation, pelvic floor muscle training, woman
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1. INTRODUCCIÓ
La síndrome de la bufeta hiperactiva (OAB, de l’anglès overactive bladder) fou descrita
al 2002 per la International Continence Society com a la presència d’urgència, amb o
sense incontinència urinària d’urgència o IUU, sovint acompanyada de pol·laciúria augment de la freqüència miccional- i nictúria (1). Al 2010 es modificà la seva definició
i la síndrome de bufeta hiperactiva quedà descrita com a la presència d’urgència
miccional, sovint acompanyada de pol·laciúria i nictúria, amb o sense IUU i en absència
d’infecció de les vies urinàries baixes i d’altres patologies òbvies (2).
La prevalença d’aquesta síndrome varia entre un 12 i 17% en població adulta general i
augmenta amb l’edat (3–8), situant-se en un 21% a Espanya (3). La prevalença és major
en el sexe femení, arribant a un 30% en dones majors de 65 anys (6,7). Aquestes dades
es preveu que augmentin, ja que de cada vegada més dones són conscients del seu
problema i opten per a cercar-hi una solució terapèutica (9).

La qualitat de vida de les persones amb OAB es veu afectada ja que té un fort impacte a
nivell social, psicològic, laboral, físic, econòmic, domèstic i sexual (5,8,10) que es pot
manifestar amb aïllament social, baixa productivitat, vergonya, frustració, ansietat i baixa
autoestima (11). De fet, hi ha estudis que demostren que l’afectació de la qualitat de vida
és més marcada en els casos d’OAB que en els d’incontinència urinària d’urgència (8).
A través d’un estudi urodinàmic es pot demostrar -tot i que no sempre- la hiperactivitat
del detrusor (DO, de l’anglès detrusor overactivity), que justificaria els símptomes
d’urgència de la síndrome (8,10). Tot i que no s’ha trobat literatura escrita que esclareixi
el mecanisme etiològic pel qual apareix la hiperactivitat de la bufeta (10,12,13), a dia
d’avui hi ha quatre teories acceptades (10):
-

Alteració del reflexe de micció

-

Menor innervació de la musculatura intrínseca de la bufeta

-

Alliberació d’acetilcolina a la placa neuronal parasimpàtica durant la sensació de
micció i activació aferent de la musculatura llisa de la bufeta.

-

Activació dels receptors urotelials de la capa mucosa que envolta la bufeta

El tractament de l’OAB és principalment conservador i té com a objectiu el control dels
símptomes clínics i la millora de la qualitat de vida dels pacients (12). Els anticolinèrgics
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com els antimuscarínics -on destaquen la toxina botulínica i el Tolterodine- o els ß3
agonistes- freqüentment són la primera elecció de tractament (3,4,7,8,10–12,14,15), tot i
haver-hi un significant nombre de pacients que a causa de la falta d’adherència, d’eficàcia
o de tolerància al fàrmac (3,4,6,15) no responen a la teràpia farmacològica.
L’entrenament de la musculatura del sol pelvià (PFMT, de l’anglès Pelvic Floor Muscle
Training) i l’electroestimulació del nervi tibial posterior (PTNS, de l’anglès Posterior
Tibial Nerve Stimulation) són tractaments indicats i mínimament invasius (3,4,7,10,11)
dels quals se n’analitza la seva actuació en el tractament de la bufeta hiperactiva en el
present estudi.

2. OBJECTIUS
L’objectiu general d’aquesta revisió bibliogràfica és:
•

Determinar la validesa de l’electroestimulació del nervi tibial posterior i/o
l'entrenament de la musculatura del sol pelvià per al tractament de la bufeta
hiperactiva en població femenina

I els seus objectius específics són:
•

Conèixer el mecanisme fisiològic pel qual l’electroestimulació el tibial posterior
s’aplica en el tractament de l’OAB

•

Establir els paràmetres de l‘electroestimulació del nervi tibial posterior

•

Establir els paràmetres de l'entrenament de la musculatura del sol pelvià

•

Valorar d’eficàcia del tractament d’una, altra i la combinació d’ambdues teràpies

3. METODOLOGIA
3.1 Fonts d’informació i estratègia de recerca
Aquesta revisió bibliogràfica ha sigut realitzada sobre l’electroestimulació del nervi tibial
posterior i l’entrenament de la musculatura del sol pelvià per al tractament de la bufeta
hiperactiva en població femenina en les bases de dades: Pubmed, LILACS i PEDro. La
recerca es realitzà el mes de març de l’any 2018 utilitzant les paraules clau: dona, bufeta
hiperactiva, estimulació nervi tibial, entrenament sol pelvià; amb els descriptors -en
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anglès- overactive blader, tibial nerve stimulation, pelvic floor muscle training, women;
i els operadors booleans AND i OR (taula 1).

ESTRATÈGIA DE RECERCA BIBLIOGRÀFICA
Pregunta PICO
Són l’electroestimulació del nervi tibial posterior i/o
l'entrenament de la musculatura del sol pelvià opcions vàlides de
tractament per a dones amb bufeta hiperactiva?
- P: població femenina amb bufeta hiperactiva
- I: electroestimulació del nervi tibial posterior
- C: entrenament de la musculatura del sol pelvià
- O: opcions vàlides de tractament
Objectius
Objectius generals
• Determinar la validesa de l’electroestimulació del nervi
tibial posterior i l'entrenament de la musculatura del sol
pelvià per al tractament de la bufeta hiperactiva en
població femenina
Objectius específics:
• Conèixer el mecanisme fisiològic pel qual
l’electroestimulació el tibial posterior s’aplica en el
tractament de l’OAB
• Establir els paràmetres de l‘electroestimulació del nervi
tibial posterior
• Establir els paràmetres de l'entrenament de la
musculatura del sol pelvià
• Valorar d’eficàcia del tractament d’una, altra i la
combinació d’ambdues teràpies
Paraules clau

Descriptors

Booleans
Àrea de
coneixement

*Dona, bufeta hiperactiva, estimulació nervi tibial, entrenament
sol pelvià
* Women, overactive blader, tibial nerve stimulation, pelvic floor
muscle training
Castellà
Anglès
Arrel
Vejiga urinaria
overactive bladder
hiperactiva
Secundaris
estimulación del
tibial nerve stimulation
nervio tibial
posterior
Entrenamiento del
pelvic floor muscle
suelo pélvico
training
Marginals
Mujer
Women
1r nivell
AND
2n nivell
OR
Ciències de la salut, fisioteràpia, urologia, ginecologia
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Selecció de bases
de dades

Metabuscadors
BVS

Anys de
publicació
Idiomes
Data recerca
Límts
Taula 1

Bases de dades
específiques
Pubmed
Ibecs
LILACS

Bases de dades de
revisions
PEDro

2008-2018 (10 anys)
Castellà, anglès
Març 2018
Free full text

3.2 Límits
Els límits establerts per a la recerca foren:
•

Idiomes: castellà, anglès

•

Tipus d’estudi: tots exceptuant revisions sistemàtiques i guies de pràctica clínica

•

Any de publicació : 2008-2018

3.3 Criteris d’elegibilitat
Els criteris d’inclusió:
•

Estudis únicament de tractament conservador per a l’OAB.

•

Estudis que inclouen una mostra de població adulta i de sexe femení.

Els criteris d’exclusió:
•

Estudis que inclouen una mostra amb infecció de les vies urinàries baixes,
malalties neurodegenetarives o altres patologies o circumstàncies clíniques òbvies
pels símptomes presentats.

•

Estudis per al tractament de la incontinència urinària d’estrès.

3.4 Qualitat metodològica
El nivell d’evidència d’aquests estudis (estudis experimentals) ha estat avaluat i
determinant d’acord amb l’escala PEDro: una llista amb 11 criteris per a l’avaluació de
la qualitat o el rigor amb el qual s’han elaborat els assajos clínics destinats a conduir
revisions sistemàtiques. Finalment el primer ítem no es quantifica en fer el recompte de
punts, sent així un 10 la màxima puntuació i un 0 la mínima.
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4. RESULTATS
4.1 Fonts d’informació i qualitat metodològica
De l’estratègia de recerca inicial realitzada a les diferents bases de dades en resultaren
273 articles, que sumats als 3 obtinguts seguint la metodologia de la bolla de neu sumen
un total de 276 articles. Un cop revisats límits, títols, criteris d’inclusió i exclusió, i
idoneïtat un total de 20 articles foren seleccionats per a aquest estudi (Figura 1).

Figura 1
Quant a la qualitat dels estudis i agafant de referència un 7 de 10 com a puntuació amb
uns mínims de qualitat metodològica, es pot observar que la puntuació dels articles és
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generalment baixa. Només 4 articles estan al o per sobre del 7. La puntuació més alta és
de 8 sobre 10. Els estudis inclosos tendeixen a ser assajos clínics sense aleatoritzar ni
cegar a cap dels nivells, i poques vegades amb un grup control. Aquestes manques de
rigor metodològic són les principals causants de la baixa puntuació obtinguda pels articles
a l’escala PEDro.

Figura 2
4.2 Característiques generals de la mostra
El volum de les mostres és molt diferent entre els articles. La mostra dels estudis de la
PTNS varia generalment entre 35 i 60 subjectes (5,6,13,14,16–18). No obstant també se
n’inclouen d’altres de més de cent subjectes (7,15,19) i la mostra menys representativa
és de 14 subjectes (3). Respecte els estudis del PFMT, la mostra tendeix a ser d’uns 60
subjectes (8,9,20). La més petita és de 27 dones (11), i la major és de 183 (21). Els estudis
de Surbala et al., 2014 (12) i Scaldazza et al., 2017 (4) inclouen ambdues tècniques en la
seva intervenció i tenen unes mostres de 44 i 60 subjectes respectivament.
S’han inclòs 6 estudis de població mixta, sempre i quan hi hagués una mostra femenina
equivalent o superior al 70% (12–15,19). La resta d’articles (3,4,18,20,21,5–9,11,16,17)
tenen una mostra exclusivament femenina.
Tots els subjectes són d’edat adulta, tot i que hi ha un ampli ventall d’edats en les diferents
mostres dels articles. Diversos autors (7,11,13–16,18) inclouen en els seus criteris
d’inclusió i exclusió l’edat mínima de 18 per a poder-hi participar, sense establir un límit
màxim d’edat i obtenint així una mitjana aritmètica d’entre 41’4 i 61’3 anys. Només dos
6

articles han acotat una franja d’edat limitada per ambdós extrems a 30-60 anys (12) i a
53-63 anys (9). Els articles d’incontinència urinària d’urgència de Griffiths et al., 2015
(20) i Resnick et al., 2013 (21) només incloïen mostres de dones majors de 60 anys.
Més enllà dels criteris poblacionals, d’edat i de sexe de les mostres ja esmentats
anteriorment; els criteris d’exclusió més freqüents dels articles seleccionats són la
presència d’incontinència urinària d’esforç -IUE- (4,8,13,16,19); embaràs en curs o
previst en el transcurs de l’estudi (4,6,8,13,16,18,19,22); infecció d’orina o de les vies
urinàries baixes (4,7,21,22,8,12,13,15,16,18–20); prolapse d’òrgans pelvians > grau II
(4,7,11,16,20,21); retenció urinària (6–8,20,21); litiasi renal o obstrucció de les vies
baixes

(4,6,7,12,13,18,20–22);

símptomes,

lesions

o

(6,7,22,8,12,13,16,18–21), alteracions metabòliques (8)
controlada (4,18,22) ; glaucoma (7,19),

malalties

neurològiques

i Diabetes Mellitus no

lesió del turmell o del tibial posterior (12);

patologia cardiopulmonar (22); marcapassos (6,8,15,18,19) i desfibril·ladors implantats
(15,18,19).
La presència dels símptomes típics de l’OAB (7,11,12,15–17) és un dels criteris
d’inclusió més comuns tot i haver-hi variacions en el seu temps de manifestació, que varia
entre 3 (15) i 6 mesos (12) . També hi ha autors que estableixen uns criteris més concrets
com la pol·laciúria, amb una freqüència miccional >8/24h (7,16,17,19,22) o fins i tot
>10/24h (15) o la presència d’IUU, que varia entre 2 i 7 pèrdues setmanals i durant entre
2 i 6 mesos (7,13,17,18,20,22). Fátima et al., 2007 (11) van més enllà i consideren per a
l’estudi les dones amb una pèrdua d’orina >2g/24h al test de la compresa -en anglès Pad
Test-. La nictúria (7,12,16,17) juntament amb la sensació d’urgència (12) i la
hiperactivitat del detrusor -conjunt de les fibres musculars de la túnica mitjana de la
bufeta- (7,17,20) són símptomes de l’OAB requerits amb freqüència. De la mateixa
manera, subjectes capacitats mentalment per comprendre el procés i completar el registre
de dades sense problemes (8,15,18,22) o anar al WC de manera autònoma (15) també han
sigut requerits.
Paral·lelament, gran nombre d’articles indiqueen en els seus criteris d’inclusió i/o
exclusió la no resposta del subjecte a tractaments conservadors previs (15,17,22)
destacant en especial els fàrmacs anticolinèrgics i/o antimuscarínics (3,6,14,15,17–19)
durant diferents períodes d’1 mes (4,7,11,19), 3 mesos (14) o 6 (3). La radiació

7

(4,7,20,21); la toxina botulínica (15) o el exercicis de sol pelvià (11,15) també han estat
motiu d’exclusió d’alguns estudis. (Taula 2)
TÍTOL

AUTOR/A

DISSENY

Neuromodulative treatment
with percutaneous tibial
nerve stimulation for
intractable detrusor
inestability: outcomes
following a shortened 6week protocol
Effectiveness and durability
of solifenacin versus
percutaneous tibial nerve
stimuation versus their
combination for the
treatment of women with
overactive bladder syndrome

Yoong, et.
Al.

estudi
n = 43
N/A
prospectiu
dones Anys:
observaciona 21-91 (55,3)
l

OAB amb Dx OD, sense
resposta a reeducació ni 2
fàmacs -6m, freq>8/24h,
IUU>3/setm, nicturia, cc
fàsiques

VecchioliScaldazza
et.al.

estudi
prospectiu
aleatori
controlat

n = 105
dones
(35x3)
Anys: 41-73
(61)

símptomes OAB (urg, freq,
IUU,

Clinical efficacy in the
treatment of overactive
bladder refractory to
anthicolinergics by posterior
tibial nerve stimulation
Short-term results of the
efficacy of percutaneous
tibial nerve stimulation on
urinary symptomms and its
financial cost

ArrabalPolo, et. Al

estudi de
cohorts

n= 14 dones

infecció, malaltia
neuro, litiasi renal,
POP, glaucoma,
tumors pelvics, orina
residual>100ml, tt
previs de radiació,
agents
antimuscaarínics i
antidepressius.
N/A

Zehra
Kurdoglu,
et al

estudi
retrospectiu

embaràs, tumors,
marca-passos, retenció
urinària, obstrucció ,
símptomes neurològic
o inflamatori

OAB no resolt amb
anticolinèrgics, 25-85
anys, complert 12x1/setm
PTNS

Posterior tibial nerve
stimulation as treatment for
the overactive bladder

Hammouda
Sherif

cas series

n=60 dones
Anys:21-85
(70'25).
*Només 46
amb PTNS,
i al final 24
acceptats
n= 60 = 50D
+ 5H Anys:
(41'4)

N/A

>18a, no cirugia, no tumor,
no resolt amb 3m
d'anticolinèrgics

Posterior tibial nerve
stimulation for treating
neurologic bladder in women

Efterterkhar
, et al
Nickfallah

assaig clínic
aleatorietzat

n = 50 D

N/A

dones amb OAB

Percutaneous Tibial Nerve
stimulation effects on
detrusor overactivity
incontinence are not due to a
placebo effect

Enrico
FinazziAgrò, et al.

estudi
prospectiu,
doble cec,
placebo,
controlat

n =35 dones
(18 PTNS
44,9 anys;
17 placebo
45.5 anys)

embaràs, infecció,
fístula, pedres, cistitis,
tumors, DM, marcapassos, desfibril·lador
implantat

Electroestimulación del
nervio tibial posterior para el
tratamiento de la vejiga
hiperactiva
Randomized trial of
percutaneous tibial nerve
stimulation versus extendedrelease tolterodine:
innovative

Patricia O.
Bellette, et
al

estudi
prospectiu
controlat

embaràs, problemes
neurològics, distopies,
infecció, IUE

Randomized Trial of
Percutaneous Tibial Nerve
Stimulation Versus Sham
Efficacy in the Treatment of
Overactive Bladder
Syndrome. SUMIT

Kenneth M.
Peters

n=37 dones
(47'73 anys)
(21 PTNS,
16 placebo)
n=100
homes i
dones
(PTNS 57'5
anys,
Tolterodine
58'2 anys)
n=220
(2x110)
Dones: 86
PTNS + 88
sham,

dona, IUU, no respon amb
antimuscarínics, +18a,
mentalment competent,
capacitat de bufeta
>100ml,sense símptomes
neurològics, sense fàrmacs
darrers 30 dies
18-85 anys, símptomes
>6m. >8miccions/dia,
nicturia i/o urgència.

Kenneth M. Estudi
Peters, et al. prospectiu
aleatoritzat
controlat

assaig
controlat
aleatoritzat,
doble cec.

MOSTRA

EXLUSIÓ

infecció, embaràs,
fàrmacs OAB darrer
mes, IUE, sensibilitat
al tolterodine, marcapassos, desfibril·ladors
implantats, neuropatia,
glaucoma turmell,
embaràs, botox o PF
darrer any, marcapassos, desfibril·ladors
implantats, infecció,
Bion o TENS a pelvis,
esquena o MMII,
teràpia en investigació,
participar en altres
estudis darreres 4 setm,
tt TENS previ.

INCLUSIÓ

OAB no resolt amb 6m
d'anticolinergics
(solifenacin o
fesoterodine)

OAB, amb o sense
anticolinèrgics previs,
mínim 8 miccions/dia.

homes i dones, +18a, 4 a
OAB-q SF, +10
miccions/dia, símptomes 3
mesos, fracàs cures
conservadores,
antimuscarínics darreres 2
setm, capacitat mental i
independent per anar al
WC
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Posterior tibial nerve
stimulation as neuromodulative treatment of
lower urinary tract
dysfunction

M.R. Van
Balken, et
al.

estudi
prospectiu,
assaig clínic

Posterior tibial nerve
stimulation in the treatment
of urge incontinence

Vera
estudi
Vandoninck prospectiu,
, et al
assaig clínic

Neuromodulation for
overactive bladder with
transcutaneous electrical
nerve stimulation in adults

Lourembam Estudi
Surbala, et
prospectiu
al Mital
aleatoritzat

-18a, símptomes<6m,
embaràs, infecció,
cistitis, tumor, pedra,
patologia cardiopulm.,
pentosan polisulfat,
DM, malaltia neuro,
obstrucció, fisiotp,
instruments intrauretral
-4 setm prèvies
n=35
IUE, altres causes dels
=10h+25d
símtomes (infecció,
Anys: 29-82 pedres, tumor,
(57)
embaràs, -18anys,
desordres neurològics,
patol. cardiopulmonar
severa
n=44 homes infecció, pedra, mal
i dones, 30- turmell o TP, malaltia
60a,
neurològica, DM

Percutaneous tibial nerve
stimulation versus electrical
stimulation with pelvic floor
muscle trainingfor overactive
bladder syndrome in women

VecchioliScaldazza
et.al.
Lorenzetti

estudi
aleatoritzat
controlat

n=60=2x30
dones.
Anys: 3872(58'5)

Pelvic floor muscle training
for overactive bladder
symptoms

Fátima Fitz,
et al.

estudi
prospectiu,
assaig clínic

n=27 dones

Effects of pelvic floor
muscle exercises in middle
aged women with history of
naïve urinary incontinence

Marianne
Gunnarsson
, et al

estudi
prospectiu,
cas control

n= 60
(casos) + 28
(control).
Dones.
Anys: 53-63
(57). Grup
1: IUE
Grup2:
IUU/IUM
n=64 dones infecció, embaràs, no
visites seguiment,
volum residual
>100ml, marca-passos,
anticolinèrgics
contraindicats, IUE,
actual tt fármaco per
OAB, alteracions
metab.
n= 183
discapac
dones Anys: mental/cognitiva, lesió
60-93 (73.6) neuro., POP, cistitis,
lesió medul·la espinal,
radiació pelvis, tumor
pelvià, obstrucció,
retenció urinària,
inestabilitat mèdica,
profilaxis antibiòtica
n= 62 dones incap. motora o cognit,
Anys: 69'0- lesió neuro,
73'7 (71'6)
prolapse, cistitis, lesió
medul·la, radiació
pelvis, tumor,
obstrucció,
retenció>200ml,
inestabilitat mèdica,
profilaxis antibiòtica,
claustrofòbia, implant
electrònic o
incompatible amb
RMN

Prospective randomized
Raquel M.
comparison of oxybutynin,
Arruda, et
functional electrostimulation, al
and pelvic floor training for
treatment of detrusor
overactiivity in women

estudi
prospetiu
aleatoritzat

What predicts and what
mediates the response of
urge urinary incontinence to
biofeedback?

Neil M.
Resnick, et
al

estudi
prospectiu,
assaig clínic

Brain mechanisms
underlying urge incontinence
and its response to pelvic
floor muscle training

Derek
Griffiths, et
al

estudi
prospectiu,
assaig clínic.

n= 37 =
10h+27d
Anys:23-74
(52'5) 91%
sense èxit
teràpies
anteriors

IUE, infecció, litiasi
renal, tumor pelvià,
prolapse, tt quirúrgic,
embaràs, DM, tt
anteriors amb radiació
o antimuscarínics, pc
no col·laboradors.
malalt degeneratives o
psqiuiàtriques, POP>2,
infecció,
anticolinèrgics darrers
6m, PFMT previ
N/A

freq>8/dia,
IUU>3/setmana,

mínim 1 IUU/dia, capacitat
per completar qüestionaris
i gràfiques de volum.
Diagnòstic d'IUU

urg, amb o sense IUU, freq
dia, nicturia, sense
afectació neuro, homes i
dones, 30-60 anys,
símptomes>6m , no
obstrucció
N/A

dones amb IUM i
símptomes d'OAB, pèrdues
d'orina >2g (pad test)

dona, sense tt per IU,
resident de Lund,

resident de SaoPablo, 3580 anys, sense malaltia
psiquica ni neuro, capaç de
fer diari miccional 7d i cc
sol pelvià.

+60 anys, ≥2 UUI/setm
+6m, +1 episodi de diari
miccional 3dies

dones, +60 anys, IUU>
5/setm durant +3m, +1
episodi diari 3dies, DO
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Taula 2
4.3 Intervenció
En el present treball es revisen dues propostes de tractament per a un mateix quadre clínic
d’OAB, de manera que els resultats de la recerca es poden classificar segons realitzin una
o altra intervenció.
S’han inclòs 13 articles (3,5,18,19,22,6,7,12–17) sobre l’efecte de l’electroestimulació
del nervi tibial posterior (PTNS) – de color verd a la taula-, incloent l’article de Surbala
et al., 2014 (12) que a part de la intervenció directa amb PTNS secundàriament també es
donen estratègies de control i pautes de PFMT a les pacients -de color taronja a la taula-.
Hi ha 12 articles de PTNS percutània (4,5,22,6,7,13–16,18,19), per a la qual s’empra una
agulla de calibre 34 (5,7,13,15,17,18,22) inserida amb una angulació de 60º (17,22) a
5cm per sobre de mal·lèol intern (5,13–15,17,18), entre la cara posterior de la tíbia i el
múscul soli (22). N). L’elèctrode acompanyant es col·loca a la cara medial del calcani
homolateral (7,13,17). S’aplica una corrent de baix voltatge 9V (13,18,22), a una
freqüència de 20Hz (7,13,15,17,18), amb un pols bifàsic de 200 microsegons (7,13,15,17)
o 200 milisegons (18). S’augmenta la intensitat de corrent fins a haver-hi una resposta
sensitiva o motora (7,14,15,17,19,22) que es manifesta amb una flexió del primer dit o
tots els dits obrint-se en ventall (18). Amb una intensitat limitada entre 0’5-0’9 mA
(15,17), o 0-10 mA (13,14,18,22). Altres zones d’aplicació considerades per l’elèctrode
és a l’arc plantar homolateral (22) , a 6-8cm per sobre mal·lèol intern (7) o col·locats
segons Amarenco (16) . L’estímul elèctric ha de ser tolerable pel pacient i no ha de
resultar dolorós (14,18,22). El protocol estableix 12 sessions de 30 minuts, 1 cop a la
setmana (5,7,13,14,17–19,22). Bellete et al., 2009 (16) apliquen 8 sessions de 30 minuts
de PTNS.
Només s’ha inclòs un únic article de PTNS transcutani (12), i els seus paràmetres
d’aplicació són: un elèctrode al mal·lèol intern i un altre a 10 cm més proximals respecte
el primer; una corrent tipus TENS, bifàsica, de 10Hz, amb un pols de 200 milisegons i
aplicats durant 20 minuts, 6 dies a la setmana i durant 4 setmanes (12).
Per contra, tan sols 5 dels articles (8,9,11,20,21)

realitzen l’entrenament de la

musculatura del sol pelvià -de color lila a la taula- , i cada un d’ells amb una paràmetres
i criteris diferents.
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Fatima et al., 2017 (11) aplica durant 12 setmanes un protocol de PFMT personalitzat a
cada subjecte d’estudi i que consisteix en 3 sèries de 10 repeticions de: una contracció
mantinguda durant X segons, seguida de Y contraccions ràpides, deixant entre elles un
temps de repòs equivalent al treballat, i fent els exercicis a diari en decúbit supí durant el
primer mes, sedestació el segon mes i bipedestació el 3r mes, obté uns resultats
significatius en les millores dels símptomes urinaris i de la Qualitat de Vida. A més, els
valors X i Y vénen establerts segons els resultats de la valoració prèvia intervenció
seguint el mètode PERFECT, de manera que el protocol és sempre adaptat a cada una de
les pacients. Per contra, Gunnarsson et al., 2002 (9) estudia l’efecte d’un protocol de
PFMT estandarditzat de 3 sessions diàries de 10 minuts de: 1 minut de contraccions de 2
segons, descans equivalent al temps d’execució de l’exercici, 1 minut de contraccions
mantingudes durant 10 segons, 1 contracció de 30-60 segons en decúbit supí, sedestació
i bipedestació, 10 abdominals clàssics i finalment 10 ponts glutis. Altres autors com
Arruda et al., 2008 (8) també es basen en una intervenció protocol·litzada prèviament,
establint 2 sessions setmanals de 45 minuts amb 40 contraccions ràpides (de 2 i 5 segons)
i 20 contraccions mantingudes 10 segons, separades entre elles per un període de temps
equivalent a l’exercitat i realitzat en les posicions de bipedestació, sedestació i decúbit
supí durant 12 setmanes. Tot i no especificar els exercicis demanats ni els paràmetres
d’entrenament, els estudis de PFMT amb biofeedback inclouen propostes de tractament
diferents, ja que Resnick et al, 2016 (21) aplica un tractament de 4 sessions separades per
2 setmanes i amb gran càrrega de treball a casa per part de la pacients i Griffiths et al.,
2015 (20) aposta per 2 sessions setmanals durant 8-12 setmanes. Ambdós articles (20)
inclouen 2 sessions amb biofeedback (BFB) i 2 d’exclusivament ordres verbals. Scaldazza
et al., 2017 (4) aplica un tractament de 10 sessions d’1 hora, 3 cops a la setmana, sense
incloure les indicacions exactes dels exercicis demandats a les pacients.
D’entre aquests articles n’hi ha dos (20,21) que, davant el baix nombre d’articles de
PFMT obtinguts a la recerca, es va decidir no excloure de la revisió bibliogràfica ja que
estudien l’aplicabilitat del PFMT en casos d’IUU, una de les possibles manifestacions
característica de l’OAB. Igualment l’estudi que combina l’entrenament del sol pelvià amb
biofeedback (21) i el que ho combina amb electroestimulació (4) -de color taronja a la
taula- també han estat considerats per a la discussió. Així doncs, només un estudi inclou
les dues teràpies objectiu del present treball en la seva intervenció directa (4).
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S’ha d’esmentar la presència de 4 articles (5,7,8,19) on es compara l’efectivitat d’un
fàrmac anticolinèrgic -tractament més emprat actualment- amb la intervenció
fisioteràpica a través del PTNS o del PFMT. (Taula 3)
TÍTOL

ANY

AUTOR/A

G. EXP

G. CONTROL

Neuromodulative
treatment with
percutaneous tibial
nerve stimulation for
intractable detrusor
inestability: outcomes
following a shortened 6week protocol
Effectiveness and
durability of solifenacin
versus percutaneous
tibial nerve stimuation
versus their combination
for the treatment of
women with overactive
bladder syndrome
Clinical efficacy in the
treatment of overactive
bladder refractory to
anthicolinergics by
posterior tibial nerve
stimulation
Short-term results of the
efficacy of percutaneous
tibial nerve stimulation
on urinary symptomms
and its financial cost
Posterior tibial nerve
stimulation as treatment
for the overactive
bladder
Posterior tibial nerve
stimulation for treating
neurologic bladder in
women
Percutaneous Tibial
Nerve stimulation effects
on detrusor overactivity
incontinence are not due
to a placebo effect

2010

Yoong, et. Al.

Pc SD, flex. MMII. Agulla percutània calibre
34 a 60º a 5 cm per sobre mal·lèol intern.
Elèctrode calcani medial ipsilateral. 9V, 010mA, 20Hz, pols 200us. Fins a mov dit
gros. Durant 6 setm, 1sessió/setmana, 3o
min

N/A

2018

VecchioliScaldazza et.al.

Grup A: 5mg solifenacin/dia, 12 setmanes //
N/A
Grup B: PTNS 30 min/set, 12 setm. Agulla
34G a 6-8cm sobre mal·lèol intern i posterior
tíbia. Elèctrode: 0'5-9mA, 20Hz,. // Grup C:
3o min PTNS/setmana i5mg solifenacin/dia +
30 min PTNS, 8 setmanes

2012

Arrabal-Polo, et.
Al

14 sessions: 8x1/setm, 4x1/15d, 2x1/m

N/A

2017

Zehra Kurdoglu,
et al

N/A

N/A

2013

Hammouda
Sherif

N/A

2014

Efterterkhar, et al
Nickfallah

2010

Enrico FinazziAgrò, et al.

Agulla de 0'22mm 5cm sobre mal·lèol
medial. Pols 0-10mA, augment fins resposta
motora. Tolerarble, no dolorós. PTNS 30 min
12x1/setmana
G1: Tolterodine: 4mg/dia 3 m, G2:
Tolterodine+PTNS: 4mg/dia 3m + 30min
PTNS 12x/setm. Agulla calibre 34 a 5 cm de
mal·lèol intern
PTNS: 12 sessions de 30 min 3x/setmana,
agulla calibre 34, a 5 cm de mal·lèol intern.
Elèctrode a calcani ipsilateral.9 V, 0-10mA.
20 Hz, pols de 200 mseg augmentant fins a
resposta motora. Màxim tolerable, sense
dolor

Electroestimulación del 2009
nervio tibial posterior
para el tratamiento de la
vejiga hiperactiva
Randomized trial of
2009
percutaneous tibial
nerve stimulation versus
extended-release
tolterodine: innovative
Randomized Trial of
2009
Percutaneous Tibial
Nerve Stimulation
Versus Sham Efficacy in
the Treatment of
Overactive Bladder
Syndrome. SUMIT

Patricia O.
Bellette, et al

Posterior tibial nerve
stimulation as neuromodulative treatment of
lower urinary tract
dysfunction

M.R. Van
Balken, et al.

2001

Kenneth M.
Peters, et al.

Kenneth M.
Peters

*PTNS: 8 sessions de 30 min 2x/setmana.
Elèctrodes segons descriu Amarenco
*Placebo: elèctrodes igual sense pas de
corrent.
GA: PTNS: 12 sessions de 30 min 1x/Setm.
Paràmetres màxims basats en resposta
sensitiva i motora del pacient. GB:
Tolterodine: 90 dies de 4mg/dia (2mg si
intolerància)
PTNS: Agulla 34G percutània a 60º a 5 cm
per sobre mal·lèol intern. Elèctrode calcani
medial ipsilateral. 0'5-9mA, 20Hz, pols
200us. Fins resposta sensiti-vomotora. 12
sessions de 30 min, 1x/setm. 2 elèctrodes
peu inactius // Sham: agulla de Streitberg i
elèctrode plantar no actius. Corrent a
elèctrodes plantar i dorsal zona dits.
Tècnica Stoller: DS, plantes peus juntes, flex
i abd de genolls. Agulla calibre 34 a 3-4 cm
(3dits) per sobre mal·lèol intern, entre marge
post de tíbia i soli. Elèctrode a prop de l'arc
plantar ipsilateral. 9V, 0-10mA, 20Hz, pols

N/A

Placebo: 12
sessions 30 min,
3x/setm. Agulla
calibre 34 al cap
del gastrocnemi
intern. Corrent
sensació dèrmica
de 30 seg, restant
off.
N/A

N/A

N/A

N/A
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200us. Fins a resposta senstiva motora dit
gros. Tolerable pel pacient. 12 sessions de
30 min, 1x/setm.
Posterior tibial nerve
stimulation in the
treatment of urge
incontinence

2003

Vera
Vandoninck, et al

Neuromodulation for
overactive bladder with
transcutaneous
electrical nerve
stimulation in adults
Percutaneous tibial
nerve stimulation versus
electrical stimulation
with pelvic floor muscle
trainingfor overactive
bladder syndrome in
women
Pelvic floor muscle
training for overactive
bladder symptoms

2014

Lourembam
Surbala, et al
Mital

2017

VecchioliScaldazza et.al.
Lorenzetti

2017

Fátima Fitz, et al.

Effects of pelvic floor
muscle exercises in
middle aged women
with history of naïve
urinary incontinence

2002

Marianne
Gunnarsson, et al

Prospective randomized
comparison of
oxybutynin, functional
electrostimulation, and
pelvic floor training for
treatment of detrusor
overactiivity in women

2008

Raquel M.
Arruda, et al

What predicts and what
mediates the response
of urge urinary
incontinence to
biofeedback?

2016

Neil M. Resnick,
et al

Brain mechanisms
underlying urge
incontinence and its
response to pelvic floor
muscle training

2015

Derek Griffiths,
et al

Agulla percutània calibre 34 a 5 cm per
sobre mal·lèol intern. Elèctrode calcani
medial ipsilateral. 9V, 0-10mA, 20Hz, pols
200us. Fins a resposta senstiva motora dit
gros. Tolerable pel pacient. 12 sessions de
30 min, 1x/setm.
G.A: (S2-S-3) / G.B: PTNS mal·lèol int i 10
cm pròxims G.C: (sacre+ TP: 2 canals
junts) ///TENS: 10Hz, pols 200useg, bifàsic,
20 min/dia, 4 setm. Intensitat màxima
tolerada.
GrupA: electroestim + PFMT, 10 sessions
d'1h, 3x/setmana. EE: 30min, ona bifàsica de
30seg alternant 20 Hz i 5Hz. Després, 6m
d'exercicis a casa. GrupB: 30 min de PTNS
2x/setm, 6 setm.

N/A

3x[10x(Xs cc mantiguda + descans+ X cc
ràpides)]/dia. 24 sessions de 40 min i
exercicis diaris a casa (12 setmanes). "X"
segons valors PERFECT. Posició DS 1r mes,
SD 2n mes i BP 3r mes
En total 3 sessions de 10 min/dia. (2seg cc) x
1min + (5seg cc) x 1min + (10seg cc) x 1
min. Descans entre cc igual a temps de cc. 1
cc de 30-60seg en SD, SD i BP. Dsamb
genolls flexionats: 10 abdominals clàssics i
10 ponts glutis.
*G. Oxybutynin: 12 setm 5mg 2x/dia.
Efectes valorats cada 4 m. *G.FES: 12 setm,
sessions de 20 min, 2x/setm. Corrent bifàsica
de 1ms, 10 Hz, 10-100mA (fins on toleri)
*G.PFMT: 12 setm, sessió de 45 min,
2x/setm. 40 cc ràpides (2seg i 5seg) + 20 cc
mantingudes (10seg). Repòs igual que temps
de cc. BP, SD, DS.
*2 sessions de BFB de 60–90 min _Sessió 1:
HC, expl BFB, cc esfínter anus (4 electrodes
controlen cc musc accessòria). Programa
exercicis individualitzat per casa. _Sessió2:
estratègies i correcció exercicis per casa.
*2 sessions d'instruccions verbals de 30-45
min. _estratègies, i valorar progessió
PFMT: 2 sessions de BFB, seguides de 2
d'instruccions verbals durant 8-12 setm .
Elèctrodes BFB al SP (control bona
execució), estratègies de supressió. Practicar
a casa i fer diari miccional.

N/A

N/A

N/A

28 dones continents

N/A

N/A

N/A

Taula 3.
4.4 Variables
L’OAB pot ser estudiada a través de múltiples variables, les més importants són les que
quantifiquen els símptomes característics de la síndrome. La freqüència de micció diürna
i nocturna, volum d’orina, sensació d’urgència i episodis d’IUU (6) han estat les variables
més utilitzades, 14 articles els han obtingut a través del registre en un diari miccional de
24 hores (13,14,22) , 48 hores (3,19), 3 dies (4,15–18,20,21) o 7 dies (8,11). Les mateixes
variables han estat obtingudes a través del OAB Syndrome Score -OABSS- (7,12). Altres
variables quantificables han sigut el Pad Test (9,13) i la pressió intravaginal (9,11). S’ha
13

utilitzat la puntuació de l’OAB questionnaire – OABq- (15,16,19), l’OABq Short Form OAB-q SF- (4,7), el Urogenital Distress Inventory - UDI-6- (12), Incontinence Impact
Questionnaire - IIQ-7- (12,17), Pacient Global Impression Improvement - PGI-I- (4,7),
Incontinence Quality of Life -I-QoL- (1,11,18,22), Short Form Health Survey -SF-36(15,22), Health-related quality of life- HRQL- (17), Female sexual function problems FSFI- (5) i el Questionnaire assessing pelvis problems (5). En tres ocasions s’ha demanat
a la pacient una gràfica freqüència/volum de micció (1,4,14). (Taula 4)
TÍTOL

ANY

AUTOR/A

SEGUIMENT

VARIABLES

RESULTATS

Neuromodulative
2010
treatment with
percutaneous tibial
nerve stimulation for
intractable detrusor
inestability: outcomes
following a shortened 6week protocol
Effectiveness and
2018
durability of solifenacin
versus percutaneous
tibial nerve stimuation
versus their combination
for the treatment of
women with overactive
bladder syndrome
Clinical efficacy in the
2012
treatment of overactive
bladder refractory to
anthicolinergics by
posterior tibial nerve
stimulation

Yoong, et.
Al.

3 dies previs i 3
dies post
tractament

diari de símptomes i
IIQ-7. Cistrometria
només pre.

30 sí responen bé: dia i nit
freq>50%, IIQ<25%, ara <
compreses. Sense efectes sec.

VecchioliScaldazza
et.al.

OAB-q SL pre i
post tt.OABSS i
PGI-I: pre, post i
1/mes durant 10
mesos

OABSS (freq dia, freq
nit, urg, IUU).
OABq SF:QdV i
impressió de millora del
pc. PGI-I: milllora o
deter. general dels pc

Tots milloren, però OABSS:
GC>GB>GA. ///OAB-q SF:
GC>GB>GA /// PGI-I:
GC>GB>GA. 10mesos: tots
milloren GC>B>A

ArrabalPolo, et. Al

Previ i post tt

estudi urodiàmic, diari
48h (freq dia i nit, urg,
IUU). Adherència tt,
satisfacció, efectes 2ris.

freq dia, freq nit, urg i IUU
milloren, frq nicturna la que
menys. 50% noten milloria, 50%
no diferència. No efectes sec.

Short-term results of the 2017
efficacy of percutaneous
tibial nerve stimulation
on urinary symptomms
and its financial cost
Posterior tibial nerve
2013
stimulation as treatment
for the overactive
bladder

Zehra
Kurdoglu, et
al

abans i després
de PTNS

Edat, IMC, freq dia,
urg, nicturia IU,
medicació i visites
clíniques

Millor freq, urgèn, IU, i nicturia.
Reducció despesa clínica i
fàrmacs.

Hammouda
Sherif

previ PTNS, 6a i
12a sessió, 3 i 6
m post final

diari micc 1d: freq,
Freqs, volum buidat, i nombre de
volum i pèrdues de dia i pèrdues: 3 i 6m millor que inici,
nit
però 3 i 6 pitjor que 12 sessió.

Posterior tibial nerve
stimulation for treating
neurologic bladder in
women

Efterterkhar,
et al
Nickfallah

Previ i post tt

FSFI (funció sexual
dones),

Percutaneous Tibial
2010
Nerve stimulation effects
on detrusor overactivity
incontinence are not due
to a placebo effect

Enrico
FinazziAgrò, et al.

previ i després de diari 3-dies: miccions,
12 sessions
IU, volum buidat, IQoL

Electroestimulación del 2009
nervio tibial posterior
para el tratamiento de la
vejiga hiperactiva

Patricia O.
Previ i després de diari micc 3d, urgència,
Bellette, et al tt
freq miccions IUU de
dia i nit, OAB-q,

urg: baixa als 2, PTNS 47'14%,
placebo 31'25% Freqüencia:
Placebo baixa 3'33, PTNS 3'05.
nicturia: baixa 0'5 placebo, 1'24
PTNS. OABq: baixa 31'74 PTNS,
15'7 placebo

Randomized trial of
percutaneous tibial
nerve stimulation versus
extended-release
tolterodine: innovative

Kenneth M.
Peters, et al.

millora significant a un 79'5%
amb PTNS, 54'8% amb
Tolterodine. PTNS> Tolterodine
x millorar miccions nit, IU, volum
buidat

2014

2009

Previ i després de Diari 2-dies, IUSS,
tt
OAB-q

FSFI milloria significant, pèrdues
d'orina significativament millor
post tt
IU 50% reduïda a un 71% subj
PTNS baixen IU en un 50% o
més; placebo 0. Miccions:
milloria PTNS>placebo. Volum
buidat: millor PFMT >EPO

14

Randomized Trial of
Percutaneous Tibial
Nerve Stimulation
Versus Sham Efficacy in
the Treatment of
Overactive Bladder
Syndrome. SUMIT

2009

Kenneth M.
Peters

previ i després de diari 3-dies: miccions
tt (13 setm)
nit, dia, IU, volum
buidat (GRA), OAB-q

Posterior tibial nerve
stimulation as neuromodulative treatment of
lower urinary tract
dysfunction

2001

M.R. Van
previ i després de
Balken, et al. tt. Si responders=
continuació del
tt.

Posterior tibial nerve
stimulation in the
treatment of urge
incontinence

2003

Vera
Vandoninck,
et al

Neuromodulation for
overactive bladder with
transcutaneous
electrical nerve
stimulation in adults
Percutaneous tibial
nerve stimulation versus
electrical stimulation
with pelvic floor muscle
trainingfor overactive
bladder syndrome in
women
Pelvic floor muscle
training for overactive
bladder symptoms

2014

Lourembam Previ i després de OABSS (freq dia, freq
Surbala, et al tt
nit, urg, IUU), / UDI-6
Mital

SF+PTNS significant millria, més
que teràpia sola. SF>PTNS però
no significatiu.

2017

VecchioliScaldazza
et.al.
Lorenzetti

Previ i 1 mes
després de
tractament.

diari micc 3d (freq dia,
freq nit, urg, IUU)
OAB-q SF (qualitat de
vida), PGI-I (milloria)

Freq dia i nicturia milloren igual.
Però IUU i volum buidat milloren
més amb PTNS. OAB-q SF
millora PTNS>EE+PFMT

2017

Fátima Fitz,
et al.

previ i després de PERFECT, OAB-V8
tractament
(IU, urg, freq dia i nit),
diari 7d (freq dia,
nicturia, pèrdues IUE),
Pad test, I-QoL

millora significant: IU (pad test),
pèrdues i nicturia (diari), OAB
símpt (OAB-V8), de totes 3
esferes de QdV (I-QoL). Millora
PERFECT i manòmetre.

Effects of pelvic floor
muscle exercises in
middle aged women
with history of naïve
urinary incontinence

2002

Marianne
Gunnarsson,
et al

inici, 1r, 2n, 3r i
4t mes: EMG,
pressió i
palpació. 4t mes:
pad test

EMG, pressió vaginal,
habilitat de cc, pad test
48h

EMG, pressió i pal inici
casos<contr. Augm amb PFMT.
Final: pressió casos > cont (dif.
signif), resta no sign. Pad test:
28d <2g/d, 18d >2g/d, reduit a
tots. Utilitat subj:3'3/5. 64%
satisfetes, no canvi de tt.

Prospective randomized
comparison of
oxybutynin, functional
electrostimulation, and
pelvic floor training for
treatment of detrusor
overactiivity in women

2008

Raquel M.
Arruda, et al

Laboratori inici,
diari miccional
7d (inici i final),
test urodinàmic
(inici,1m post),
qüest. de símpt
(final, 1 any
post.)

Tests laboratori, diari
7d, test urodinàmic,
qüestionari de símpt,

*Diari: Canvis no sign.entre 3
grups. PFMT: menys IU i
compreses. *Subj: urgència
millora amb oxy>FES>PFMT.
SatisfaccióOxy>PFMT>FES.
*Urodinàmic: augmen volum 1r
dessig micció PTNS. No signif.

What predicts and what
mediates the response
of urge urinary
incontinence to
biofeedback?

2016

Neil M.
Resnick, et
al

Cada 2 setm,
entre sessions.

diari 3d amb episodis
IU, propiocepció,
caracts DO,
contractibilitat detrusor
i esfínter

Baixa freq i quantitat d'IUU a
55% responders. 75% millores,
13% obté completa continència.

Diari mic 24h (freq dia,
volum micc, nº i volum
catèter, nº i severitat
pèrdues, nº compreses),
QdV: SF-36 (general),
I-QOL (incont.)

previ i després de registre 24h freq/vol:
tt
freq micció, nº pèrdues,
nº compreses, severitat
d'IU, vol buidat . IQoL. MOS 36-ítem SF

Millora general moderada o
marcada a 54'5% de PTNS i a
20'9% de sham. Urg, freq i IUU
millora significativa amb PTNS a
GRA. Diari miccional: millora
significativa (PTNS>sham): urg,
miccions, IUU, freq, nCcturia.
OAB-q: millora significativa
PTNS>sham
33/37 millora freq dia i nit (més a
grup 1 responders), 30/37 baixa
IUU grup 1 i 2 (nº compreses i
pèrdues), QdV millora grup 1 i 2.

Subjectiu: 63% millorat.
Disminueix IU +50% a 69% subj,
16/24 sense pèrdues. Reducció
freq urinària 60% (31% fre<8/d).
Nicturia baixa +50% a 75% subj,
IU: millora a 54% subj, baixa nª
d'ús de compresa (de 74% a 47%).
Menys unitats.
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Brain mechanisms
underlying urge
incontinence and its
response to pelvic floor
muscle training

2015

Derek
Griffiths, et
al

previ i després de diari 3 dies, episodis
PFMT
IU, volum i fluxe
urodinàmic, paràmetres
radiològics

redueix episodis d'IUU. 46%
reducció>50%, 15% continent a
final de tt.

Taula 4

5. DISCUSSIÓ
En la present revisió bibliogràfica es pretén determinar la validesa de l’electroestimulació
del nervi tibial posterior (PTNS) i l'entrenament de la musculatura del sol pelvià (PFMT)
per al tractament de la bufeta hiperactiva en població femenina. Per fer-ho possible s’han
analitzat 20 articles científics provinents de les bases de dades Pubmed, BVS i PEDro i
contrastat entre ells i altres articles no inclosos inicialment.
La mostra dels articles ha estat molt heterogènia tant en nombre de subjectes com d’edat.
Tot i haver-hi mostres d’una quantitat significativa (7,15,19), la resta no passa dels 60
subjectes arribant fins a tot a mostres de 14 subjectes (3) i només 2 articles (9,12) han
acotat la franja d’edat dels subjectes. Les mitjanes aritmètiques de les edats de les mostres
són la dada més real a l’hora de valorar l’edat de les mostres i relacionar-la amb els
resultats obtinguts. Les característiques antropològiques poden variar en funció de l’edat
del pacient, fet que ens obri un ampli ventall de possibilitats físiques socials i
psicològiques dins el propi estudi i també en comparar-lo amb altres. Gran part dels
estudis inclouen subjectes suposadament menopàusiques per a la seva edat i sexe, un bon
exemple seria el cas de Griffiths et al., 2015 (20) i Resnick et al., 2013 (21) on tots els
subjectes tenen més de 60 anys. Tenint en compte que després de la menopausa
disminueixen els nivells d’estrògens i progesterona i hi ha una remodelació del col·lagen
que alhora provoca una disminució de la rigidesa del teixit -stiffness- de les parts toves
(23), s’ha de sospitar que la simptomatologia presentada a l’estudi i els consegüents
resultats puguin estar influïts a causa d’aquest factor hormonal.
La no possibilitat d’incloure només subjectes femenins dins l’estudi fa que els resultats
estiguin influïts en major o menor mesura pels valors obtinguts dels subjectes masculins,
tot i tenir una representació menor de 30% (12–15,19,22). Amb tot això, s’arriba a un
context d’heterogeneïtat de les mostres que dificulta l’extracció de conclusions clares,
universals i exitoses davant tota la diversitat de perfils de pacients amb bufeta hiperactiva.
Amb relació als criteris d’inclusió i exclusió sembla haver-hi força concordança entre els
articles, especialment en els d’exclusió. Si més no, on apareix més falta d’unificació de
criteris és en el temps de manifestació dels símptomes. A tall d’exemple, 6 mesos de
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manifestació dels símptomes típics d’OAB són requerits per Surbala et al., 2014 (9) i
Bellete et al., 2009 (16) però només 3 en el cas de Kenneth et al., 2010 (15).
Falta consens en l’ordre dels tractaments proposats a la pacient d’OAB. Segons Yoong et
al., 2010 (17); Surbala et al., 2014 (12); i Vecchio-Scaldazza et al., 2018 (7) el tractament
farmacològic és de primera línia, mentre que per Kurdoglu et al., 2017 (6) els fàrmacs
serien 2a opció per darrera del PFMT -1a línia- i per davant de la PTNS -3a línia-. Altres
autors com Lains Mora, 2017 (10) també consideren les teràpies conductuals i PFMT de
primera línia, els fàrmacs anticolinèrgics de 2a i com a 3a opció teràpies com la PTNS.
Sumant els afectes secundaris dels fàrmacs - boca seca, restrenyiment, dificultat de micció
i visió borrosa (8,19) -, en la majoria de casos responsables de l’abandonament de la
teràpia, surt el plantejament de si en els estudis de PTNS i PFMT realitzats després del
fracàs dels anticolinèrgics, aquestes teràpies fisioterapèutiques haurien de ser una opció
de tractament prèvia a la farmacològica.
5.1 Electroestimulació del nervi tibial posterior
Inspirat en el punts d’acupuntura, Mc Guierre va ser el primer en descriure la tècnica de
PTNS transcutània per a pacients amb OAB al 1983 i Stoller al 1999 proposà l’aplicació
percutània per a aquesta mateixa síndrome (13,14) . El nervi tibial posterior és mixt, conté
fibres motores i sensitives. La seva electroestimulació permet que la informació aferent
transmesa es projecti a nivell medul·lar on també hi arriben les projeccions de la bufeta centre sacre de la micció-, inhibint la hiperactivitat del detrusor a través de la
neuromodulació (13,14). No es coneix el mecanisme pel qual la PTNS indueix a la
inhibició de la bufeta, però l’efecte-resposta és clar: estudis amb animals demostraren que
amb aplicacions de 5 minuts de PTNS s’inhibeix l’activitat del detrusor durant més d’una
hora (3,13,14) . Hi hauria un mecanisme d’acció central on les regions corticals hi estan
involucrades amb un augment de les endorfines cerebrals, l’estimulació somàtica de les
fibres sacres aferents i l’estimulació de les fibres eferents de l’esfínter uretral estriat
(7,13,14). S’interferiria en l’augment de l’activitat aferent provinent de l’esfínter de la
uretra, restablint la sensació d’ompliment de la bufeta i la inhibició de les contraccions
del detrusor (14); i a través de la modulació de les fibres A delta i C pel sistema Gate
Control es disminuiria la sensació d’urgència del/de la pacient (13).
Sembla haver-hi força acceptació dels paràmetres aplicats per Stoller en els seus estudis
de la PTNS percutània. S’utilitza una agulla del calibre 34, inserida amb 60º d’inclinació
a 5 cm cap a cranial respecte el mal·lèol intern, entre la cara posterior de la tíbia i el
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múscul soli. L’elèctrode es col·loca a la cara medial del calcani ipsilateral (4,6,24,7,13–
16,18,19,22) . Veient que tots els estudis que han seguit aquestes indicacions han obtingut
resultats satisfactoris, les podem considerar fiables per a la localització dels punts a
tractar. En els paràmetres de corrent hi ha més diversitat de propostes i menys consens.
Les opcions amb major evidència són la corrent bifàsica de baix voltatge (9V), amb una
freqüència de 20 Hz, un pols de 200 microsegons i una intensitat que s’augmenta fins a
prèvia a la resposta motora dels dits respectant sempre la tolerància del pacient. En
general, la teràpia s’aplica durant 12 setmanes, amb una sessió setmanal de 30 minuts
(7,13,14,17–19,22,24).
Les variables freqüència de micció diürna i nocturna, episodis d’incontinència urinària,
sensació d’urgència, qualitat de vida i quantitat de compreses utilitzades, s’han establert
com a paràmetres claus per a determinar l’eficàcia de cada tècnica fisioteràpia proposta
en el present estudi per al tractament de l’OAB i realitzar una comparació entre elles.
En els articles experimentals amb la intervenció única amb PTNS, totes les variables
milloraren. La freqüència de micció diürna mostra una millora significativa
(6,13,14,16,17,22), amb reduccions de més del 50% (16,17), i fins i tot arribant al 60%
en el cas de Vandoninck et al., 2003 (13). Les nocturnes milloren significativament
(13,14,17,22) arribant a reduir-se també fins un 50% (13).
Es redueixen significativament els episodis d’incontinència -IUU- (6,13,14,22,24) i el
nombre de compreses emprades per les pacients (13,17,22) que disminueix fins a 0 en
l’estudi de Vandoninck et al., 2003. Tot i així en aquest mateix article (13) s’assenyala
l’existència de pacients que prefereixen canviar-se de roba unes quantes vegades abans
que dur compreses, ja que per a elles té una forta afectació a nivell psicològic. Així doncs,
el recompte de compreses canviades al llarg del dia no sempre serà un paràmetre fiable
per analitzar la millora de les subjectes.
La qualitat de vida millora en tots els estudis, ja sigui en subjectes responders com en els
no responders, sent millores significatives en els articles de Yoong et al., 2010 (17)
(YOONG), Vandoninck et al., 2003 (13) i a Balken et al., 2001 (22) Algunes d’aquestes
variables – freqüència diürna, nocturna, urgència miccional, i qüestionari OAB-qapareixen amb millores a l’estudi de Bellete et al., 2009 (16) tant en el grup intervenció
com en el grup placebo, no obstant sempre ser en el primer grup on hi ha els canvis més
notoris i significatius.
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Del dubte de si hi ha efecte placebo o no en la teràpia per neuromodulació, sorgeix l’estudi
de Finazzi-Agrò et al., 2010 (18) on 12 dels 17 participants del grup PTNS mostren una
reducció del 50% o major dels episodis d’incontinència, per contra dels 0 de 15
participants del grup placebo. La freqüència de micció diürna no és significant en el grup
Placebo però sí que ho és en el grup intervenció, passant d’un 4’1 a un 1’8 de mitjana. En
canvi els resultats del I-QoL són similars en els dos grups d’estudi. També disposem de
l’article de Peters et al., 2010 (15), que amb un grup de PTNS i un grup de simulació o
farsa, d’on en resulta una millora d’un 54’5% i d’un 20’9%, respectivament, dels
símptomes característics de la bufeta hiperactiva. Certament, la urgència, freqüència i
incontinència mostren una millora estadísticament significativa respecte l’altre grup.
Comparant els diaris miccionals de 3 dies d’ambdós grups, el grup de PTNS obté majors
resultats que el grup farsa, fins i tot amb el OAB-q. D’aquesta manera, amb els articles
de Finazzi-Agrò et al., 2010 (18) i Peters et al., 2010 (15) queda constància de les millores
que s’obtenen amb el tractament de l’OAB amb aquesta tècnica i gràcies a la qualitat del
segon article (18) es podria assegurar l’eficàcia de la PTNS amb un alt nivell d’evidència
científica.

Resulta convenient comparar els resultats dels fàrmacs anticolinèrgics amb els de la
PTNS, ja que podria determinar un canvi en els futurs protocols d’intervenció davant
l’OAB, prioritzant l’electroestimulació a l’administració de medicaments. De fet, estudis
demostren que els aparells tenen tendència a invocar en el pacient una resposta placebo
més llarga que les pastilles (19), efecte que s’afegiria a l’efecte real i objectiu que la PTNS
crea damunt l’individu (18) .
Es comparen els resultats de la PTNS i el Tolterodine de l’estudi de Peters et al., 2009
(19) i els subjectes del grup d’electroestimulació tenen una millora o cura dels símptomes
d’OAB estadísticament significativa del 79’5% , front al 54’8% del grup fàrmac. Durant
l’estudi s’observa un increment significatiu de 43 visites al bany setmanals al grup de
PTNS, mentre que al de Tolterodine arriba a les 188 visites. Un altre estudi comparatiu
és el de Vecchioli-Scaldazza et al., 2018 (7) on es compara un grup 1 tractat amb
Solifenacin, un grup 2 tractat amb PTNS i un grup 3 tractat alhora amb les dues teràpies
combinades. En aquest cas totes les variables de freqüència diürna, freqüència nocturna,
urgència i incontinència presentaven millors resultats en el grup de teràpies combinades,
en segon lloc en grup PTNS i finalment el grup de Solifenacin. La qualitat de vida
valorada pel OAB-q SF també millora en els tres grups, tot i que només és significativa
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al tercer grup (7). Això implica, en primer lloc una major resposta de la PTNS als
símptomes de l’OAB comparat amb el Solifenacin; i en segon lloc que la combinació
d’ambdues teràpies és la que major resultats favorables aporta a les pacients. A més, quan
es combinen teràpies es redueix la dosi la dosi del fàrmac de manera que els efectes
secundaris podrien disminuir. Cal tenir en compte aquesta opció de tractament com a un
primer pas en la transició cap a un nou protocol de tractament per a l’OAB, on la PTNS
no sigui per definició relegada a la 3a línia d’actuació.
A més, la PTNS no ha presentat efectes secundaris considerables més enllà de sensació
de dolor temporal en el punt d’inserció, hematoma al turmell, incomoditat amb l’agulla,
qualque sagnat menor (13–15,18,22,24).
De tots els estudis presentats, només l’estudi de Sherif et al., 2013 (14) presenta una
seguiment a llarg termini, que arriba als 6 mesos. Tot i no ser suficient un article per a
concedir-li el recolzament científic, els resultats obtinguts es presten a ser valorats. La
comparació dels resultats de la valoració de l’inici de tractament, de la darrera sessió -a
les 12 setmanes-, i de 3 i 6 mesos posteriors a la finalització del tractament mostren una
freqüència de micció diürna dels 3 i 6 mesos posteriors que s’hauria incrementat
lleugerament comparat amb la darrera sessió, però seguia sent més baixa que a l’inici de
l’estudi. El mateix fenomen ocorre en comparar el nombre de pèrdues d’orina per dia i
per nit. Tots aquests resultats són estadísticament significatius i plantejarien l’opció a la
continuïtat del tractament per tal de no perdre la millora simptomàtica obtinguda per les
pacients de cara al futur.

5.2 Entrenament de la musculatura del sol pelvià
El PFMT és també un dels múltiples tractaments conservadors en casos d’incontinència
urinària. Implica la contracció de la musculatura puborectal -elevador de l’anus- i dels
esfínters externs de la uretra i l’anus. En cas que la primera línia de tractament per a
l’OAB sigui conductual, inclouria: programa educacional, canvis en l’estil de vida,
entrenament de la bufeta, estratègies de supressió de la urgència, recolzament i reforç
positiu, micció programada, PFMT, PFMT amb Biofeedback, i PFMT amb
electroestimulació(11).
Els paràmetres de l’entrenament del sol pelvià són molt diversos i no coincidents. Sí que
sembla haver-hi certa concordança en incloure contraccions breus i mantingudes en el pla
de tractament (9,11), però en general el pla d’entrenament s’explica molt vagament o fins
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i tot no es troba present al propi article (20,21). Aquesta manca de rigor i transparència
dificulta molt l’anàlisi dels resultats ja que no es coneix la intervenció i per tant no se’n
poden treure conclusions de cara a la pràctica clínica futura.
La majoria d’autors proposen protocols de tractaments fixes no adaptats a la pacient.
Només Fátima et al., 2010 (11) planteja un protocol de 12 setmanes personalitzat a cada
pacient amb resultats significatius de millora de la incontinència urinària, les pèrdues, la
nictúria i en la qualitat de vida; però no hi ha canvis significatius en la freqüència
miccional. Gunnarsson et al., 2002 (9) afegeix abdominals hiperpressius i exercicis glutis
en el protocol d’actuació i així mateix a final de tractament el seu grup intervenció
presenta uns valors més favorables de EMG, pressió i palpació que el grup control
continent, i amb unes pèrdues d’orina menors o equivalents a 2 g/24h després de 4 mesos
de tractament. Un 64% de les dones es declaren satisfetes i no volen altre tractament.
Amb dones majors de 60 anys l’efecte del PFMT amb biofeedback segueix sent beneficiós
i també s’aconsegueix disminuir els episodis d’IUU de 3’5 a 1’9/24h, amb una reducció
del 50% o més comparat amb les dades prèvies al tractament i fins i tot un 15% de les
pacients acaben sense pèrdues d’orina(20). També hi ha casos amb una milloria major del
75% en un 55% de les participants, incloent un 13% de casos que aconseguiren la
continència completa (21). Segons Griffiths et al., 2015 (20) hi ha dos circuits corticals prefrontal i gir cingulat anterior- involucrats en el control de la bufeta, i cada un d’ells és
sensible a un tipus de teràpia diferent. Això explicaria els pocs resultats obtinguts de
milloria en una desbordant majoria de la mostra.
Com en el cas de la PTNS, el PFMT també ha estat qüestionat i comparat amb el
tractament farmacològic. Arruda et al., 2008 (8) aplica un tractament de 12 setmanes i
compara l’efecte del PFMT, l’electroestimulació i l’oxibotulina. Els resultats són
dispersos: el grup de PFMT obté els millors resultats en episodis de pèrdues d’orina i en
quantitat de compreses utilitzades, però els pitjors en freqüència miccional i nictúria, tots
ells no significatius.
Tots els estudis inclouen la realització dels exercicis fora de l’àmbit hospitalari, i donen
pautes al pacient per a realitzar els exercicis a casa. L’èxit de la teràpia dependrà de
l’adherència del pacient (FATIMA) i metodologies com un diari d’exercicis o un control
telefònic .
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No obstant haver-hi estudis que demostrin la contracció de la musculatura del sol pelvià
condueix a la supressió de la contracció del detrusor, encara no s’ha esclarit a què és degut
aquest fet (11). Tot això ens porta a una situació d’evidència insuficient que doni suport
al PFMT en el maneig de a l’OAB. No s’han trobat estudis on s’indiqui l’existència
d’afectes secundaris en la realització dels exercicis del sol pelvià. De cara al futur són
necessaris estudis amb la intervenció aïllada del PFMT, ja que actualment la majoria són
de teràpia combinada. De la mateixa manera, falta establir o uns paràmetres mínims tant
en la inclusió i exclusió de subjectes de les mostres com en el paràmetres de tractament
que permetin la comparació real. Els afectes a llarg termini tampoc apareixen indicats a
cap del estudis. Es requereix una major evidència científica i de qualitat per a poder
considerar el PFMT una opció ferma de tractament per a l’OAB.

5.3 Electroestimulació del tibial posterior i/o entrenament del sol pelvià
Veccioni Scaldazza et al., 2017 ens presenten un estudi on es compara la PTNS del grup
1 amb l’electroestimulació i PFMT del grup 2. Els resultats indiquen una milloria en la
freqüència de micció diürna, nictúria i incontinència d’urgència en els dos grups, sent
estadísticament significativa en el grup de PTNS. La qualitat de vida també millora en els
dos grups i de nou és més favorable en els subjectes tractats amb PTNS.
No trobar dins la literatura consultada cap article que contengui les teràpies escollides en
aquesta recerca bibliogràfica de manera aïllada és indicatiu de la falta d’evidència
científica que hi ha en aquest camp. Les limitacions són: la manca d’estudis de qualitat,
aleatoritzats, cegats i amb mostres més homogènies i de mida major; només així es podran
treure unes conclusions reals, properes a la realitat de la síndrome, fent distincions segons
les característiques de la mostra. A dia d’avui, no hi ha prou evidència científica que
asseguri l’èxit del tractament de l’OAB amb l’entrenament de la musculatura del sol
pelvià.

6. CONCLUSIÓ
La PTNS i el PFMT són dues teràpies conservadores en el tractament de l’OAB. La PTNS
percutània, gràcies a la seva demostrada efectivitat i la seva nul·la relació amb efectes
secundaris comparada amb els fàrmacs, s’hauria de considerar 1a línia de tractament. Els
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paràmetres amb major recolzament científic són els de Stoller. Per contra, no hi ha
suficient evidència científica per considerar el PFMT el tractament més idoni per l’OAB.
La combinació aïllada de les dues teràpies no ha aparegut en cap dels articles obtinguts
en el present treball.
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8. ANEXES
8.1Estratègia i resultats de la recerca bibliogràfica
ESTRATÈGIA I RESULTATS RECERCA BIBLIOGRÀFICA
Base de dades Medline
A través de la plataforma PUBMED
Estratègia de recerca
#1: (women) AND (overactive bladder) AND ((tibial nerve stimulation) OR
(pelvic floor muscle training))
#Filtres: Free Full Text, 10 years
Base de dades IBECS i LILACS
A través de la plataforma Biblioteca Virtual en Salud (BVS)
Estratègia de recerca
#1: ((overactive bladder)) AND ((women)) AND ((pelvic floor muscle training)
OR (tibial nerve stimulation))
#Filtres: text complet, bases de dades nacionals i internacionals, LILACS i
IBECS, Assumpte principal OAB, assaigs clínic i estudi de casos, teràpia, límits:
humà i femení; idiomes anglès i castellà, 2008-2018
Base de dades PEDro
A través de la plataforma PEDro
Estratègia de recerca (english, advanced seach)
#1:
 Theraphy: electrotheraphy, head, cold
 Problem: incontinence
 Body part: perineum and genito-urinary sistem
 Subdiscipline: continence and women’s Health
 Method: clinical trial
 Published Since: 2008
#2: títols on apareix overactive bladder i (electrical nerve stimulation, o pelvic
floor muscle training)
#3: accés lliure i gratuIt

Resultats:
78
15

Resultats:
80

1
(IBECS)

Resultats:
115

10
7
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8.2 Taula PICO
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28

29

8.3 Llistat abreviatures taula PICO
a: anys
G2: Grup 2

min: minuts

Augm: augment

GA: grup A

ml: Mil·lilitres

BFB: biofeedback

GB: grup B

MMII: membres

Bp: bipedestació

GC: grup C

Cc: Contraccions

H: Homes

cm: centímetres

h: hores

cont: control

IMC: Índex de Massa

d: Dies
D: Dones
dif: diferència
disf: disfunció
DM: diabetis mellitus

Ds: decúbit supí

ms: milisegon
N: Mostra
N/A: sense dades

incap: incapacitat

nº: nombre

incont: Incontinència

Neuro: Neurològica

Int: intern

OAB: Bufeta

IU: incontinència

DO: hiperactivitat del

overactivity)

Mov: Moviment

Corporal

urinària
detrusor (detrusor

inferiors

IUE: incontinència

hiperactiva (overactive
blader)
pal: palpació

urinària estrés

patol: patologies

IUM: incontinència

Pc: pacient

urinària mixta
Dx: diagnòstic

PF: sol pèlvic (Pelvic

IUSS:

floor)

IUU: Incontinència

PFMT :entrenament de

urinària d’urgència

la musculatura del sol

EE: electroestimulació
electroestim:
electroestimulació
m: mesos

pelvià (Pelvic Floor
Muscle Training)

EMG: electromiografia
mA: miliamperes
Flex: Flexió

POP: prolapse d’òrgan

metab; metabòliques

pelvià

Mg: Mil·ligrams

post: posterior

micc: micció

Pre: Previs

Freq: Freqüència
G:calibre
G1: Grup 1
30

PTNS:

Sd: sedestació

simpt: símptomes

Sec: secundaris

subj: subjecte

(Posterior Tibial Nerve

seg: segons

TP: tibial posterior

Stimulation)

Set: sèrie

Tt: Tractament

Setm: Setmanes

Urg: Urgència

QdV: qualitat de vida

sham: grup farsa

uri: urinària

RMN: ressonància

sign: significatius

electroesimulació del
nervi tibial posterior

magnètica
signif: significativa
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