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INTRODUCERE
În întreaga lume se constată o creştere a speranţei de viaţă odată cu creşterea
proporţiei populaţiei vârstnice, fapt mai evident din punct de vedere numeric la
populaţia de sex feminin, problemele medicale legate de perioada de pre- şi
postmenopauză au devenit o importantă problemă de sănătate publică1,2. Aceasta cu
cât în majoritatea cazurilor menopauza survine la femei în plenitudinea activităţii lor
sociale şi profesionale şi cu cât perioada de viaţă activă profesională tinde sa fie cât mai
lungă.
Datele din Statele Unite ale Americii atestă faptul că în ultimii 100 ani numărul
femeilor cu vârste de peste 50 de ani s-a triplat, iar speranţa de viaţă a crescut de la 50
la 81,7 ani. Acelaşi lucru se petrece şi în Europa. În România populaţia feminină de
peste 50 ani este de aproximativ 3,5 milioane, la care se adaugă aproximativ 1,5
milioane femei aflate în perioada de tranziţie menopauzală. Aceste date sunt
provocatoare pentru sistemul medical, care ar trebui sa ia în considerare problemele în
cauză ca fiind probleme de sănătate publică. Este cunoscut faptul că după vârsta de 50
ani apar modificări organice, care odată cu avansarea în vârstă se accentuează.
Termenul de menopauză are în limbajul curent accepţiunea de încetare a
menstruaţiilor ca o consecinţă a dispariţiei funcţiei ovariene prin epuizarea capitalului
folicular ovarian.
Deşi acest fenomen, încetarea menstruaţiilor, este evenimentul central al unei
perioade a vieţii femeii, semnificând încetarea funcţiei ovariene, anii ce preced şi
decadele ce urmează au, din punct de vedere al stării de sănătate a femeii, o importanţă
mult mai mare şi definesc perioada de perimenopauză3.
Postmenopauza este o perioadă fiziologică a vieţii femeii, care în unele societăţi
sau în cazuri individuale este privită ca o „eliberare” cu conotaţii pozitive. Cu toate
acestea, un număr însemnat de femei o asociază negativ cu pierderea feminităţii,
apariţia unor tulburări clinice, şi chiar modificarea statutului familial şi social4.
Întrucât este perioada în care pot sa apară unele modificări care pot releva o patologie,
debutul tulburărilor de menopauză reprezintă ocazia de a face corelaţii necesare
terapeutice şi chiar a promova măsuri preventive.
Un alt element de luat în consideraţie este patologia instalată în timp, care
afectează un important număr de femei aflate la vârsta senectuţii, ceea ce grevează cu
importante cheltuieli fondurile alocate sănătăţii şi care poate fi într-un procent
important prevenită, ameliorată sau încetinită în evoluţia ei printr-o urmărire şi
terapie adecvate acestei categorii.
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Majoritatea studiilor asupra implicării estrogenilor s-au concentrat asupra
inervaţiei uterului, însă efectele acestora nu se reflectă doar asupra sferei genitale. De
exemplu, schimbări ale statusului seric al estrogenilor influenţează activitatea şi
inervaţia vezicii urinare5,6. Studiile anterioare demonstrează clar prezenţa receptorilor
estrogenici la nivelul tractului urinar inferior.
Odată ce împart aceeaşi origine embriologică (sinusul urogenital), este dificil de
separat atât din punct de vedere anatomic cât şi din punct de vedere funcțional,
aparatul reproducător de cel urinar. Hipoestrogenismul este unul dintre numeroşii
factori care influenţează procesul de îmbătrânire la femei. Chiar dacă sensibilitatea
uroteliului la acţiunea hormonilor estrogeni este de multă vreme cunoscută, efectul lor
asupra apariţiei disfuncţiilor urinare la femeile în menopauză este puţin documentat,
motiv pentru care încercăm să răspundem la aceste întrebări.
În primul rând, ţin sa îmi exprim respectul şi întreaga mea recunoștință
domnului Acad. Dr. Florin Stamatian, Şeful Clinicii de Ginecologie I Cluj-Napoca pentru
prilejul oferit de a studia sub îndrumarea Domniei Sale o problemă importantă şi de
actualitate, dar mai ales pentru sprijinul profesional şi moral pe care mi l-a oferit cu
generozitate pe tot parcursul realizării tezei. Pentru rolul determinant pe care mi l-a
avut în formarea mea profesională, nu numai ca medic, dar şi ca om, doresc să îl asigur
că întotdeauna voi avea un gând sincer de mulţumire şi recunoștință.
Ţin în mod deosebit să mulţumesc domnului Acad. Dr. Mihai Lucan, Şeful
Institutului de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca, care mi-a împărtăşit din vasta
sa experienţă profesională, oferindu-mi ajutor în finalizarea acestei teze.
Mulţumiri deosebite adresez conducerii Universităţii de Medicină și Farmacie
“Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, pentru sprijinul acordat în realizarea şi susţinerea
publică a acestei lucrări.
Calde mulţumiri adresez întregului colectiv al Clinicii Ginecologie I Cluj-Napoca
pentru tot sprijinul şi înţelegerea acordată.
Nu în cele din urmă, mulţumesc din toată inima familiei mele, dar în mod special
soţului meu, care, înțelegându–mi preocupările, mi-a fost întotdeauna alături, m-a
ajutat, sprijinit şi înţeles pe parcursul întregului stagiu de doctorat.
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Ipoteza de lucru. Obiective.
Infecţiile tractului urinar sunt afecțiuni frecvente atât la bărbați cât și la femei
indiferent de vârstă, dând un tablou clinic polimorf și adesea conducând la afecțiuni
cronice și sechelare.
Cistita cronică și în special cistita interstițială, odată instalate sunt dificil de
tratat. Adesea, există o discordanță între amploarea simptomatologiei și caracterul
leziunilor evidențiabile fie cistoscopic, fie bioptic. Identificarea unor anomalii ale
aparatului urinar cum ar fi cauzele de reflux, stenozele uretrale, diverticulii caliceali,
vezicali sau ureterali, pot explica o astfel de afecțiune iar corectarea lor chirurgicală
poate fi o soluție eficientă terapeutic, dar mult mai frecvent este întâlnită situația în
care tratamentele au rezultate limitate.
Vezica hiperactivă cu instabilitatea detrusorului determină imperiozitate
micțională cu sau fără incontinență urinară de grade variate, polakiurie și nocturie, dar
cu toate acestea nu se poate demonstra o cauză infecțioasă care să permită un
tratament etiologic, în această situație cauza principală fiind reactivitatea anormală a
detrusorului vezical. Principala consecință este afectarea severă, aproape invalidantă
prin consecințe, a calității vieții.
Morbiditatea produsă de cistită la femei este o problemă de sănătate publică
importantă aproximativ 10% dintre femei relatează anual un episod de ITU şi peste
50% din populaţia de sex feminin prezintă măcar un astfel de episod infecţios în cursul
întregii vieţi. Cistita simplă survine ocazional prepubertal, incidența crescând cu vârsta
fiind de 24–30% dintre femeile cu vârste cuprinse între 20–40 ani.
Menopauza, prin deprivarea de estrogeni produce schimbări structurale majore
cu consecințe privind instabilitatea detrusorului, atrofia mucoasei vezicale şi a uterului
precum și pierderea tonusului muscular vezical. Aceasta este motivația utilizării
estrogenilor pentru controlul afecțiunilor vezicii urinare la femeile aflate la
menopauză.
Atunci când durerea suprapubiană la umplerea vezicii (sindromul vezicii
dureroase) se asociază cu modificări endoscopice de tipul glomerulației și a ulcerelor
Hunner, atunci dificultatea de a trata crește considerabil atât timp cât patogeneza și
patofiziologia cistitei interstițiale sunt încă un subiect de dezbatere.
Au fost formulate mai multe teorii care să explice mecanismul de producere și
implicit modalitatea optimă de tratament, pornind de la alterarea calității de barieră a
mucoasei vezicale, la reactivitatea anormală a mastocitelor, descărcarea de
neurotransmițători care să întrețină procesul inflamator.
În fața unei astfel de probleme complexe se pun multiple întrebări.
Care este rolul estrogenilor ca factor protectiv al mucoasei vezicale?
Care este rolul estrogenilor și relația acestora cu inflamaţie mediată de
mastocite?
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Care este eficiența tratamentului cu toxină botulinică pentru cistita interstițială?
Pentru a răspunde la aceste întrebări au fost formulate mai multe obiective ale
tezei de doctorat.
Ne-am propus evaluarea eficienţei pe temen scurt şi mediu al tratamentului
cistitei cronice la femei în menopauză, asociat cu sindrom de vezică hiperactivă, prin
injectare endovezicală de toxină botulinică tip A.
Evaluarea impactului tratamentul estrogenic la femelele șobolan cu menopauză
indusă chirurgical experimental, ca factor protectiv pentru cistita post-menopauză și
analiza relației cu inflamaţia mediată de mastocite.

Toxina botulinică în tratamentul cistitelor cronice în
menopauză.
Introducere
Adeseori patologia urinară asociază sindromului de iritaţie vezicală manifestări
de tipul instabilităţii detrusorului vezical regăsit în cadrul vezicii hiperactive. Testele
urodinamice indică faptul că simptomele de vezică hiperactivă se datorează unor
contracţii involuntare şi inadecvate ale musculaturii vezicii urinare (muşchiul detrusor
vezical), stimulat de umplerea vezicii urinare cu urină. Acest muşchi are o reacţie
exagerată la stimulul reprezentat de umplerea vezicală, cunoscută ca hiperreactivitate
musculară. OAB afectează major toate aspectele calităţii vietii: social, psihologic,
ocupaţional, casnic, fizic şi sexual.
Majoritatea cazurilor de cistită cronică survin la sexul feminin; în fiecare an,
aproximativ 10% dintre femei relatează anual un episod de ITU şi peste 50% din
populaţia de sex feminin prezintă măcar un astfel de episod infecţios în cursul întregii
vieţi45.
Deprivarea de estrogeni pe termen lung produce schimbări structurale majore
în structura vezicii urinare84. Aceste modificări structurale sunt asociate cu creşterea
cantităţii de colagen tip III din peretele vezical, şi în paralel scăderea proporţiei de
ţesutului muscular neted. Creşterea raportului colagen/musculatură vezicală este
asociată cu instabilitate funcţională vezicală. Deficitul de estrogeni ce apare după
menopauză duce la atrofia mucoasei vezicale şi a ureterului, precum şi pierderea
tonusului muscular vezical.
Pe baza acestor dovezi estrogenii au fost utilizaţi pentru tratamentul
incontinenţei urinare şi cistitei la femeile în menopauză. Suprimarea producţiei
endocrine de estrogeni produce atrofia mucoasei uroteliului şi reducerea progresivă a
cantităţii de fibre elastice. Terapia hormonală substitutivă poate preveni aceste
urmări, estrogenii producând o creştere a grosimii pereţilor vezicali datorită creşterii
volumului musculaturii vezicale85
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Ipoteza de lucru
Evaluarea eficienţei pe temen scurt şi mediu al tratamentului cistitei cronice la
femei în menopauză, asociat cu sindrom de vezică hiperactivă, efectuat prin injectare
endovezicală de toxină botulinică tip A la pacientele care în prealabil au urmat
tratament medicamentos (antibiotic, antiinflamator) şi instilaţional vezical, dar cu
persistenţa manifestărilor clinice.

Material şi metodă
Studiul îsi propune să analizeze eficacitatea tratamentului pe termen scurt și
mediu al cistitei cronice asociată cu sindromul vezicii neurogene ( hiperactive) la femei
aflate în menopauză, tratamentul constând din injectarea de toxină botulinică de tip A
la paciente care anterior urmaseră tratamente medicamentoase (antibiotic,
antiinflamator) și instilații vezicale cu persistența manifestărilor clinice. Studiul a fost
efectuat pe un număr de 43 paciente, cu vârsta cuprinsă între 42 şi 65 ani în
menopauză, cu cistită cronică recidivată şi vezică urinară hiperactivă, în perioada
ianuarie 2004 – iunie 2008, în cadrul Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal
Cluj-Napoca şi Clinica Ginecologie I, Cluj-Napoca. Au fost introduse în studiu paciente
care au urmat toate etapele de evaluare, tratament şi au respectat protocolul de
urmărire şi reevaluare, limitrofe spitalului. Evaluare iniţială a constat în completarea
unui chestionar de evaluare al simptomelor, examen clinic, urocultură, ecografie,
uroflow-metrie şi cistoscopie, pentru excluderea altor patologii asociate, la nevoie s-a
efectuat urografie şi/sau CT. Protocolul de urmărire al pacientelor a constat în control
la 2 săptamani, 1 lună iar ulterior la fiecare 3 luni până la 1 an, cu efectuarea unui
examen clinic, ecografic si reevaluare endoscopică dupa tratament.

Metoda statistică
Datelele colectate de tip calitativ şi cantitativ au fost înregistrate în baza de date
şi analizate statistic prin analiză descriptivă şi regresie liniară. S-a utilizat programul
statistic Epi-Info 3.5.3 al Center for Desease Control and Prevention USA.

Managementul cazurilor
În majoritatea cazurilor terapia empirică inițială cu fluorochinolone a fost
eficientă cu o durată de administrare de 7 zile. Tratamentului antibiotic i s-au asociat
antiinflamatoare nesteroidiene, pentru a putea diminua sau îndepărta complet
semnele și simptomele inflamației.
Asociat tratamentului medicamentos se efectuează instilaţii intravezicale timp
de 10 zile utilizând soluţie de Nitrat de Argint 1‰ asociat cu Heparină 25.000 UI
alternativ cu Dexametazonă 8 mg/2 ml cu soluţie de Bicarbonat de sodiu 4,2%. Pentru
vizualizarea și evaluarea tractului urinar inferior s-a folosit cistoscopul.
Cele 43 de paciente introduse au fost împărţite în funcţie de tratamentul urmat
în 2 grupuri de studiu. Grupul A, 22 de paciente, au urmat tratament medicamentos şi
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instilaţional, iar la cele din grupul B (21 paciente) s-a practicat şi injectare de toxină
botulinică tipA endovezical. În evaluarea obiectivă s-au folosit chestionare pentru a
cuantifica scorul de calitate al vieții.
Tabel 1. Chestionar de evaluare al scorului simptomatic şi al calităţii vieţii.
Scorul simptomatic
Este dificil sa păstraţi urina când aveţi
imperiozitate la urinare?

Aveţi o problemă cu mersul prea des la
toaletă în timpul zilei?

Vă treziţi noaptea pentru a merge la
toaletă?

Pierdeţi urină?

Total

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

Scorul calităţii vietii
Cât de mult vă deranjează acest lucru?

Cât de mult va deranjează acest lucru?

Cât de mult vă deranjează acest lucru?

Cât de mult vă deranjează acest lucru?

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

Total

Rezultate
În urma tratamentului, pacientele din grupul A au resimțit o îmbunătățire în
ceea ce privește simtpomatologia. La evaluarea de la 3 luni rezultate favorabile au fost
constatate in proporție de 63,63%. La evaluarea de la 6 luni numărul pacientelor la
care rezultatele favorabile au putut fi constatate s-a redus, astfel încât la doar 54,54%
s-a putut înregistra o remisie a simptomelor prezentă în proporție de 85,71%.
Proiecția liniară a scorului simptomelor marchează în mod clar diferența dintre
cele două grupuri la 12 luni. Scorul calităţii vieții a prezentat o evoluție similară a
simptomelor. Reapariția semnelor clinice se reflectă în calitatea vieții la aceste
paciente . Reprezentarea liniară a scorului de calitate a vieții a pacientelor din grupul B
arată că în timp ce se menține efectul favorabil al tratamentului, diferența este minimă
între cele două evaluări. Încă de la prima evaluare se poate deduce că aceste paciente
au fost vindecate. În timp ce la pacientele din grupul A se observă o evidentă
deteriorare a calității vieții care e reprezentată de reapariția simptomelor.
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Scorul
simptomelor
0
1-3

4-6

Interpretare
Nu aveţi o problemă
urinară
Simptomele
dumneavoastra sunt
uşoare
Simptomatologie
moderată

Scorul calităţii
vieţii
0
1-3

4-6

7-9

Simptomatologie destul
de gravă

7-9

10-12

Aveţi probleme foarte
grave

10-12

Interpretare
Nu sunteţi deranjată de o
problemă urinară
Sunteţi puţin deranjată de
simptomele
dumneavoastră
Sunteţi moderat deranjată
de simptomatologia
dumneavoastră
Simptomele
dumneavoastră sunt destul
de supărătoare
Simptomele
dumeneavoastră constituie
o problemă majoră

În cazul vezicii neurogene capacitatea maximă a vezicii este mult diminuată față
de normal. Volumul mediu la pacientele cu vezică neurogenă luate în calcul în studiul
nostru a fost de 267 ml (DevSt ± 3). La 6 luni după tratament, volumul mediu a
înregistrat o creștere atât la pacientele din grupul A cât mai ales la cele din grupul B.
Dacă înregistrarea inițială a presiunii medii a detrusorului a arătat valori
ridicate, după tratamentul intravezical cu injectare de Botox acestea au prezentat o
îmbunătățire substanțială. Valoarea medie măsurată la prima evaluare a fost de 63,4
cm H2O D(DevSt ± 2) la pacientele din grupul B ulterior ea scăzând la 34,7 cm H2O
(DevSt ± 1) o îmbunătățire de 45,26% ( p 0,0059). O ușoară îmbunătățire s-a putut
observa și la pacientele din grupul A ( 6,62%)(p 0,0834).
Cistita cronică necesită o atenţie deosebită datorită potenţialului său de
transformare în forme agresive care vor necesita tehnici chirurgicale laborioase
pentru a fi tratate. Tratamentul de multe ori nu este simplu, şi de cele mai multe ori
mecanismele de generare şi întreţinere se întrepătrund iar măsurile terapeutice pot
ameliora temporar evoluţia şi simptomatologia. Sindromul vezicii hiperactive se poate
asocia şi confunda cu manifestările cistitei cronice, dar fără un tratament eficient
acestea pot persista sau se pot agrava. Din arsenalul terapeutic medicul trebuie să
ofere cea mai eficientă metodă cu efectele secundare cele mai reduse, dar cu rezultate
bune pe termen mediu şi lung .

Concluzii
Tratamentul endoscopic prin injectare de toxină botulinică tipA la nivelul
mucoasei vezicale reprezintă o metodă terapeutică fezabilă.
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Ameliorarea şi dispariţia manifestărilor clinice asociate cistitei cronice la femei
în menopauză şi vezicii hiperactive se instalează imediat postprocedural şi se menţin
pe toată durata de urmărire.
Tratamentul patologiei asociate (reflux vezico-ureteral, tulburări endocrine)
este necesar de a fi efectuat înaintea procedurii de injectare endoscopică de toxină
botulinică tipA pentru a obţine rezultate eficiente şi de durată.
Sindromul vezicii hiperactive necesită un diagnostic corect dar şi un tratament
adecvat care să prezinte rezultate persistente. Sindromul vezicii hiperactive netratat
sau nediagnosticat corespunzător poate angrena, din punct de vedere economic,
costuri ridicate atât pentru sistemul de sănătate dar şi pentru paciente.
Tratamentul cu toxină botulinică asigură cea mai bună remisie a
simptomatologiei, de până la 12 luni comparativ cu instilațiile a căror eficiență durează
în medie 3 luni.
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Efectul tratamentului estrogenic asupra mucoasei
vezicale la şobolani femele.
Introducere
Patogeneza şi patofiziologia cistitei interstiţiale este un subiect pe larg studiat în
medicina omului, atât direct prin observarea cazurilor umane, cât mai ales prin
utilizarea unor modele experimentale ce utilizează animale pentru simularea afecțiunii
de la om. Patologiile inflamatorii ale vezicii urinare reprezintǎ unele dintre cele mai
frecvente afecţiuni asociate cu dezechilibrele hormonale cauzate de menopauzǎ.
Implicarea estrogenilor şi a mastocitelor ȋn acest complex mecanism mediat prin calea
neuro-hormonalǎ este bine cunoscut, dar patogeneza prin care deprivarea hormonalǎ
afecteazǎ receptorii de estrogeni şi predispune la modificǎri inflamatorii la nivelul
vezicii urinare este ȋn continuare dezbǎtutǎ. Prin urmare, scopul acestui capitol a fost
de a determina modificǎrile structurale asociate cu menopauza indusǎ chirurgical si de
a evalua efectul terapiei de substituţie cu estrogeni (ERT) ȋn cadrul morfologiei vezicii
urinare, populaţiei de mastocite şi expresiei de receptori de estrogeni (ERα).
Ipoteza de lucru s-a bazat pe tratamentul estrogenic la femelele șobolan cu
menopauză indusă experimental este factor protectiv pentru cistita post-menopauză.
Cercetările au fost efectuate pe şobolani albi, femele, rasa Wistar cu greutatea de
160-180 g provenite din Biobaza Universităţii de Medicină „Iuliu Haţieganu” ClujNapoca. Animalele au fost menţinute în condiţii zooigienice de vivarium
corespunzătoare, standardizate, în Biobaza Catedrei de Fiziologie - UMF „Iuliu
Haţieganu”: la temperatura ambientală de 22+/-1 C, hrana standardizată şi apa „ad
libitum”, cu un ciclu lumină-întuneric de 12 ore şi au fost lăsate timp de o săptămână să
se adapteze înainte de începerea experimentului.
Tehnica ovarectomiei s-a realizat prin anestezie totală a animalului pe o duratǎ
30-90 min. necesară pentru intervenţia operatorie cu anestezic de uz veterinar. S-a
procedat la ovarectomie chirurgicală bilaterală prin abordare abdominală, după
tehnica utilizată la femei, adaptată pentru şobolani femele.
La 7 zile de la ovarectomie, timp necesar pentru validarea insuficienţei ovariene
postoperatorii, cu inducerea experimentală a menopauzei artificiale la animalele din
studiu, s-a introdus tratament medicamentos substitutiv estrogenic (monoterapie
estrogenică), în scopul urmăririi experimentale a efectelor terapiei hormonale de
substituţie asupra mucoasei vezicale, la femelele-şobolan în menopauza .
Necropsic, la examinarea mucoasei vezicale la o parte din animalele lotului OVX
s-au observat ulcere multiple, de dimensiuni mici, situate la nivelul corpului vezical.
Nu au fost observate ulcere la nivelul gâtului vezical, iar din punct de vedere al
profunzimii, ulcerele identificate interesau în toate cazurile doar structurile vezicale
superficiale.
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La examenul histopatologic ulcerele vezicale au fost rar întâlnite evoluând
exclusiv la lotul OVX, având o întindere redusă, un caracter superficial și o celularitate
ce indică o evoluție cronică. Aspectele histopatologice observate în cazul lotului OVX
(ovariectomizat, fără tratament substitutiv hormonal) la nivelul uroteliului au fost de
atrofie a uroteliului vezical, aspect sugerat de scăderea numărului de straturi celulare,
de prezența de celule cu citoplasmă intens eozinofilă, nucleu hipercromatic și de
pierderea conexiunilor intercelulare. La nivelul straturilor musculare ale mușchiului
detrusor, cât mai ales la nivelul laminei propria, au fost observate focare inflamatorii
cu o celularitate dominată de celule mononucleare, focare dispuse preferenţial în jurul
vaselor de sange (fie ale corionului, fie ale interstiţiului muscular) frecvent cu aspect
de manşon perivascular. Focarele de cistită interstițială eozinofilică nu au avut o
repartiţie strictă în ceea ce privește straturile morfologice ale vezicii urinare, nici
caracterul preferenţial perivascular al focarelor limfocitare. Atât la lotul OVX cât și la
lotul E au fost întâlnite proliferări uroteliale de tipul cuiburilor Brunn sau a celor de tip
chistic (cystitis cystica). Modificări hiperplazice nu au fost întâlnite la lotul martor. La
nivelul straturilor musculare ale mușchiului detrusor, cât mai ales la nivelul laminei
propria au fost observate focare inflamatorii cu o celularitate dominată de celule
mononucleare, focare dispuse preferenţial în jurul vaselor de sânge (fie vase ale
corionului fie ale interstiţiului muscular) frecvent cu aspect de manşon perivascular.
Anumite focare inflamatorii aveau o compoziție celulară dominată de eozinofile.
Focarele de cistită interstițială eozinofilică nu au avut o repartiţie strictă în ceea ce
privește straturile morfologice ale vezicii urinare, nici caracterul preferenţial
perivascular al focarelor limfocitare. Gradul de infiltrare cu leucocite a peretelui
vezical a fost de 21.7±8,53 la lotul martor, la lotul OVX netratat urcând până la valorile
de 35.8±9,33, pentru ca în condițiile tratamentului cu estrogeni gradul inflamației să
scadă până la 29.6±8, 57, menținându-se totuși la un nivel semnificativ crescut față de
lotul martor.
Atât la lotul OVX cât și la lotul OVX+E au fost întâlnite proliferări uroteliale de
tipul cuiburilor Brunn sau a celor de tip chistic (cystitis cystica). Modificări
hiperplazice nu au fost întâlnite la lotul martor. Modificările hiperplazice uroteliale de
tipul cuiburilor Brunner şi al celor chistice au fost întâlnite la loturile ovariectomizate,
atât cele cu tratament cât și cele netratate. Numărul mediu de mastocite/individ a fost
de 6.33 la lotul care nu a primit tratament substitutiv cu estrogeni, comparativ cu
media de 5.74 la lotul tratat și de 4.23 la lotul martor.
În ceea ce privește elementele luate în considerare pentru evaluarea inflamației,
schimbări semnificative se observă în apariția eroziunilor și a populației de leucocite.
Gradul de infiltrare cu leucocite a peretelul vezical a fost de 21.7±8,53 la lotul martor,
la lotul OVX +E urcând până la valorile de 35.8±9.33, pentru ca în condițiile
tratamentului cu estrogeni gradul inflamației să scadă până la 29.6±8. 57,
menținându-se totuși la un nivel semnificativ crescut față de lotul martor.
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În ceea ce privește activitatea proliferativă a uroteliului determinată prin
expresia imunohistochimică a PCNA, am observat pentru toate grupurile studiate
celule cu activitate divizională (în faza S a ciclului celular). Diferențe importante între
grupurile studiate sunt reflectate în principal de numărul de celule care au activitate
proliferativă, precum și distribuţia acestor celule în cadrul celor trei zone ale
uroteliului. Astfel, indicele proliferării pentru grupul de referință a fost de 34 ± 11%,
pentru grupa E + BOV are o tendință de creștere (p ˂ 0,05) la valori de 43 ± 14%.
Schimbări semnificative s-au observat în activitatea apoptotică a uroteliului, în
grupul de control activitatea apoptotica observându-se aproape exclusiv în straturile
de celule exterioare ale uroteliu, cu indicele apoptotic de 0,5 ± 0,1%, pentru grupurile
ovariectomizate. Indicele apoptotic a avut o creștere semnificativă, ajungând la 1.25 ±
0,1% pentru grupul BOV + E și 1.76 ± 0,8 pentru grupul BOV grup.
Celulele care exprimă imunohistochimic ERα au fost observat în toate zonele
anatomice ale vezicii urinare, având o locație celulară caracteristică, în mod constant
nuclear, iar din punct de vedere cantitativ observandu-se o diferență semnificativă
între grupurile experimentale urmarite. Astfel, în grupul OVX a existat o creștere
semnificativă a numărului de celule uroteliale ce exprimă ERα și o intensificare de
expresie a acestui receptor comparativ cu grupul martor sau cu grupul la care nu s-a
realizat terapia de substituţuie hormonală estrogenică (p ˂ 0,05). Interesant este faptul
că aceste modificări în expresia ERα s-au observat doar in uroteliu, în muschiului
detrusor nefiind observate modificări semnificative în ceea ce privește aceste
parametru.

Concluzii.
Deprivarea vezicii urinare de semnalele hormonale ovariene duce la modificări
de tip atrofic asupra uroteliului și la dezvoltarea unui status inflamator vezical crescut.
Din punct de vedere histologic, la nivelul vezicii urinare principalele modificări
asociate ovariectomiei sunt de atrofie a uroteliului, apariția eroziunilor și ulcerelor
superficiale vezicale, mastocitoză, cistită granulomatoasă si cistită interstiţială cronică.
Numărul de mastocite evoluează proporțional cu intensitatea proceselor
inflamatorii vezicale.
Substituția hormonală estrogenică poate diminua severitatea modificărilor
atrofice și inflamatorii vezicale asociate menopauzei induse chirurgical.
Constatările prezentate demonstrează că activitatea proliferativă şi apoptotică a
uroteliului vezicii urinare este afectată în mod semnificativ de nivelul sistemic de
estrogeni. În plus, administrarea sistemică de diacetat de hexestrol are un efect
important asupra activităţii uroteliului vezicii urinare prin modularea activităţii
proliferative şi apoptotice a celulelor uroteliale.
Ovarietectomia bilaterală produce alterări ale expresiei imunohistochimice ale
ERα în uroteliu. Aceste modificări asociate cu menopauza indusă chirurgical la
şobolani sunt compensate într-o anumită măsură, de substituţia hormonală
estrogenică.
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INTRODUCTION
Life expectancy is reported to have been increasing worldwide, at the same time
as the proportion of the elderly population is increasing, which is more obvious in
female population as the medical problems related to pre- and post menopause have
become an important issue of public health. This, all the more as the menopause occurs
in most of the cases in women at the time of their full professional and social activity
and all the more as when the period of professional active life tends to be longer.
The data collected from the US show that in the past 100 years the number of
women aged over 50 has tripled and life expectancy has grown from 50 to 81,7 years.
In Europe, the situation is the same. In Romania, the female population of over 50
years is of approximately 3,5 million women to which around 1,5 million women in
menopausal transition are added. This evidence is a challenge for the medical system
which should take into account the problems in question as issues of public health. It is
of common knowledge that after the age of 50 organic changes occur and they intensify
as people grow old.
In current language the term of menopause has the meaning of “end of
menstruation” as a consequence of the natural decline of the ovarian function
following the exhaustion of ovarian follicles.
Although the phenomenon of the end of menstruation is the most significant
event of a period in woman’s life, meaning the loss of ovarian function, the preceding
years and the following decades are, from the perspective of the woman’s health
status, far more important and they define the perimenopause.3.
Postmenopause is a physiological period of a woman’s life which, in certain
social environments or in particular cases is considered a “relief” with positive
connotations. Despite these, an important number of women associate it negatively
with the loss of femininity, the onset of clinical disorders and even with changes in the
family and social status4. As this is the period when some modifications potentially
pathological may arise, the onset of menopausal disorders represents an occasion to
make the necessary correlations as regards the therapy and, furthermore, to promote
preventive measures.
Another factor to consider is the pathology developed in time and which affects
a substantial number of aged women, thus adding supplementary expenses to health
funds and which might be, to a great extent, prevented, ameliorated or slowed down in
its evolution through appropriate follow-up and therapy.
Most of the studies on estrogens’ involvement have focused on uterus
innervation but their effects reflect not only on genital area. For instance, the changes
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in the seric status of estrogens influence the activity and innervation of the bladder5,6.
Previous studies have clearly demonstrated the presence of estrogenic receptors at the
level of the lower urinary tract.
Once they share the same embryological origin (the urogenital sinus), the
reproductive and urinary systems are difficult to separate, from both anatomic and
functional point of view. Hypoestrogenism is one of the numerous factors that
influence the aging process in women. Even if the urothelium sensitivity to the action
of estrogen hormons has been known for a long time, their effects on the onset of
urinary dysfunctions in menopausal women is scarcely documented, which is why we
attempt to answer these questions.
First of all, I would like to express my entire respect and my deepest gratitude to
Prof. Dr. Florin Stamatian, member of the Romanian Academy of Medical Sciences,
Head of the I Clinic of Obstetrics and Gynecology of Cluj-Napoca for the occasion he
offered me to study under his guidance an important and topical subject but most of
all for the professional and moral support he generously offered me throughout the
thesis completion. For his chief role he played in my professional formation, not only
as a doctor but also as a person, I would like to assure him of my sincere thoughts of
thankfulness and appreciation.
My special thanks go to Prof. Dr Mihai Lucan, member of the Romanian
Academy of Medical Sciences, Head of the Institute of Urology and Renal
Transplantation of Cluj-Napoca who shared me from his extensive professional
experience and he offered me his support in completing this thesis.
Also, I would like to address special thanks to the management of “Iuliu
Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, for their support in the
completion and the public presentation of this thesis.
I am grateful to the whole staff of the I Clinic of Obstetrics and Gynecology ClujNapoca for their support and understanding
Last but not least, I want to thank from all my heart my family and especially my
husband who, being aware of my interests was always there for me with his assistance,
support and understanding all through my thesis completion.
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Hypothesis. Objectives.
Urinary tract infections are common illness both in men and women, regardless
of age, presenting a polymorphous clinical picture and seldom leading to chronic and
impairing disorders.
Once occurred, chronic and especially interstitial cystitis are difficult to treat.
There is seldom a disagreement between the amplitude of the symptomatology and the
character of the lesions noticeable either through cystoscopy or biopsy. Identification
of urinary system anomalies such as reflux causes, urethral stenosis, caliceal, bladder
or ureteral diverticuli may explain this pathology and their therapeutical approach
might be an effective therapeutic solution but more frequently the treatments lead to
limited results.
Overactive bladder with detrusor instability determines mictional urgency with
or without urinary incontinence of different degrees, pollakiuria and nicturia but still
an infectious cause cannot be proved, which would allow an etiologic treatment, the
main cause of this situation being the abnormal reactivity of the bladder detrusor. This
results mainly in a severe impact –almost impairing through its consequences- on the
quality of life.
Cystitis-related morbidity in women is an important issue of public health, as
annually almost 10% of women present an episode of UTI and over 50% of the female
population presents at least one of such infectious episode during their lifetime. Simple
cystitis occurs occasionally prepubertal, its incidence increases as women grow old,
affecting 24-30% of women aged between 20 and 40 years.
Menopause, through estrogen loss, produces major structural changes with
consequences related to the detrusor instability, the atrophy of the uterus and of the
bladder mucosa as well as the loss of the bladder muscle tone. This is the reason of
using estrogens to control the bladder conditions in menopausal women.
When the suprapubic pain related to bladder filling (the painful bladder
syndrome) is associated with endoscopic modifications such as glomerulations and
Hunner’s ulcers, then the difficulty to treat increases considerably as long as the
pathogenesis and the pathophysiology of the interstitial cystitis are still a subject of
debate.
Several theories have been formulated to explain the mechanism of occurrence
and, implicitly, the optimal method of treatment, from the alteration of the barrier
function of the bladder mucosa to the abnormal mast cells reactivity, the
neurotransmitters discharge who maintain the inflammatory process.
Against such a complex problem, multiple questions arise.
What role do estrogens play as protective factors of the bladder mucosa ?
What is the role of the estrogens and their relation with mast cells-mediated
inflammation?
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What is the effectiveness of the treatment with botulinum toxin for interstitial
cystitis?
In order to answer these questions, the present thesis has formulated several
objectives.
We have set as objective to assess the short- and medium-term effectiveness of
the treatment of chronic cystitis in menopausal women, associated with the overactive
bladder syndrome, through the intravesical injection of botulinum toxin type A.
Another objective is the assessment of the impact of estrogen treatment, as
protective factor for postmenopausal cystitis in female rats to which menopause was
induced surgically experimentally and the analysis of the relation with the mast cellsmediated inflammation.

Botulinum toxin in the treatment of chronic cystitis
in menopause.
Introduction
The urinary pathology frequently associates to the syndrome of bladder
irritation manifestations such as the instability of the bladder detrusor found in
overactive bladder. The urodynamic tests indicate that the overactive bladder
symptoms are determined by involuntary and inappropriate contractions of the
bladder muscles (detrusor and vesical muscle), stimulated by the filling of bladder
with urine. This muscle has an exaggerate reaction to the stimulus represented by the
bladder filling, known as muscle hyperreactivity. OAB strongly affects all the aspects of
the quality of life: social, psychological, occupational, home-related, physical and
sexual.
Most cases of chronic cystitis occur in women; almost 10% of women annually
report an episode of UTI and more than 50% of the female population present at least
one such infectious episode during their lifetime.45.
Long-term estrogen deprival leads to major structural changes in the structure
of the bladder. These structural changes are associated with the increase of the
quantity of collagen type III from the bladder wall and, in parallel, the reduction of
proportion of smooth muscle tissue. The growth of collagen/ bladder muscle report is
associated with functional bladder instability. The estrogen deficit which appears after
menopause leads to the atrophy of the ureter and of the bladder mucosa, as well as to
the loss of the bladder muscle tone.
Based on these findings, the estrogens have been used for the treatments of the
urinary incontinence and of the cystitis in menopausal women. The suppression of the
hormonal estrogen production causes the atrophy of the urothelial mucosa and the
gradual reduction of the quantity of elastic fibers. The hormonal substitution therapy
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may prevent these consequences as the estrogens determine an increase in the
thickness of the bladder walls due to the increase of the bladder muscle volume.85

Hypothesis
Assessment of short and medium-term effectiveness of the treatment of chronic
cystitis in menopausal women, associated with the overactive bladder syndrome,
performed through the intravesical injection of botulinum toxin type A to patients who
had previously followed drug treatment (antibiotic, anti-inflammatory)and intravesical
instillational treatment but with the persistence of the clinical manifestations.

Materials and methods
The study is attempting to analyze the effectiveness of short and medium-term
treatment of chronic cystitis associated with the neurogenic (overactive bladder)
syndrome in menopausal women, the treatment consisting of the injection of
botulinum toxin type A in patients who had previously followed drug treatment
(antibiotic, anti-inflammatory) and intravesical instillations in condition of the
persistent clinical manifestations. The study was conducted on a number of 43 patients
in menopause, aged between 42 and 65 with recurrent chronic cystitis and overactive
bladder, from January 2004 to June 2008, in the Clinical Institute of Urology and Renal
Transplantation of Cluj-Napoca and in the I Clinic of Obstetrics and Gynecology. The
study included patients who have undergone all the stages of assessment, treatment
and have respected the follow-up and re-assessment protocol. The initial assessment
comprised the filling of a questionnaire of symptom assessment, the clinical
examination, the urine culture, ultrasound, uroflowmetry and cystoscopy in order to
exclude associated pathologies; when needed, urography and/or CT scan were
performed. The protocol of patient follow-up consisted in check-up after 2 weeks, 1
month and afterwards every 3 months up to 1 year, accompanied by clinical
examination, ultrasound and endoscopic re-assessment subsequent to treatment.

Statistical method
The qualitative and quantitative data collected were recorded in the database
and statistically analyzed through descriptive analysis and linear regression. The
statistical software used was Epi-Info 3.5.3 belonging to the Center for Disease Control
and Prevention USA.

Case management
For most cases the initial empirical therapy based on fluoroquinolones
administrated for 7 days proved effective. NSAID’s were associated with antibiotic
treatment, in order to reduce or completely remove the signs and symptoms of the
inflammation.
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Along with the drug treatment, the intravesical instillations were performed for
10 days using a silver nitrate solution of 1% associated with Heparin 25.000 UI,
alternating with dexamethasone 8 mg/2 ml with 4,2% sodium bicarbonate. The
cystoscope was used in order to observe and evaluate the lower urinary tract.
The 43 patients included were divided, according to the treatment followed, in 2
study groups. Group A, 22 patients underwent drug and instillational treatment and
those from group B (21 patients) underwent in addition intravesical injection of
botulinum toxin type A. In the objective assessment, questionnaires were used in order
to quantify the score of the quality of life.

Table 1. Questionnaire of assessment of the symptom score and of the quality of life score
Symptomatic score
At urgency is it difficult to keep your
urine ?

Do you have a problem with going to
the bathroom often during the day ?

Do you wake up during the night to go
to the bathroom ?

Do you have urine leaks?

Total

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

Quality of life score
How much is this disturbing you?

How much is this disturbing you?

How much is this disturbing you?

How much is this disturbing you?

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

Total

Results
After treatment, the patients from group A showed an improvement regarding
the symptomatology. In the 3-month assessment favorable outcomes were mentioned
in proportion of 63,63%. In the 6-month assessment the number of patients with
favorable results diminished, thus only 54,54% had a symptom remission, which was
of 85,71% in group B.
Linear projection of the symptom score clearly marks the difference between
the two groups 12 months after the treatment. The quality of life score had a similar
development of symptoms. Recurrence of the clinical signs is reflected in the quality of
life of these patients. The linear representation of the quality of life score in patients
from group B shows that there is a minimum difference between the two assessments,
while the favorable effect of the treatment is maintained. By the time of the first
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assessment it can be inferred that these patients have been cured. On the contrary, the
patients from group A show an obvious deterioration of the quality of life, with
symptom recurrence.
Table 2. Interpretation of the questionnaire of assessment of the symptom score and of the quality of life
score
Symptom
score
0

Interpretation
No urinary symptoms

Quality of life
score
0

1-3

Your symptoms are light

1-3

4-6

Your symptoms are
moderate

4-6

7-9

Your symptoms are severe
enough
You have very serious
problems

7-9

10-12

10-12

Interpretation
You are not disturbed by
urinary symptoms
You are little bothered by
your symptoms
You are moderately
bothered by your
symptoms
Your symptoms are quite
annoying
Your symptoms are a major
problem

In the case of neurognic bladder the maximum capacity of the bladder is by far
reduced compared to the normal bladder. The medium volume of the bladder in
patients with neurogenic bladder included in our study was of 267 ml. At 6 months
after treatment, the medium bladder volume has recorded an increase both in patients
from group A but mostly in those from group B.
If the initial record of the medium pressure of the detrusor showed high values,
there was a substantial improvement following the intravesical treatment with Botox
injection. The medium value measured at the first assessment was of 63,4 cm H2O
D(DevSt ± 2) in patients from group B and subsequently it reduced to 34,7 cm H2O
(DevSt ± 1), with an improvement of 45,26% ( p 0,0059). A small improvement was
also observed in patients from group A. ( 6,62%)(p 0,0834).
Chronic cystitis requires a special attention due to its potential to develop into
aggressive forms which would necessitate laborious surgical techniques to be treated.
More often the treatment is not easy and most of the times the etiopathogenic and
maintenance mechanisms are overlapping and the therapeutical measures may
temporarily ameliorate the evolution and the symptomatology. Overactive bladder
syndrome may be associated and confounded with manifestations of chronic cystitis
but without en effective treatment they can persist or get worse. The physician must
provide, from the therapeutic arsenal, the most effective method with the least side
effects but with good medium and long-term results.
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Conclusions
Endoscopic treatment through injection of botulinum toxin type A at the level of
the bladder mucosa constitutes a feasible therapeutic approach
Amelioration and conclusion of the clinical manifestation associated with
chronic cystitis in menopausal women and with overactive bladder happen
immediately post procedural and are maintained throughout the follow-up period.
The treatment of the associated pathology ( vesico-ureteral reflux, endocrine
disorders) is compulsory before performing the endoscopic injection of botulinum
toxin type A, in order to obtain effective and lasting results.
Overactive bladder syndrome requires a correct diagnosis but also an
appropriate treatment with persistent results. Overactive bladder syndrome untreated
or not properly diagnosed may involve, from an economic perspective, high costs both
for public health system and for patients.
The treatment with botulinum toxin guarantees the best symptom remission, up
to 12 months, compared to intravesical instillations which are effective for 3 months
approximately.

Effect of estrogen treatment on bladder mucosa in
female rats
Introduction
The pathogenesis and the pathophysiology of the interstitial cystitis is an
extensively studied topic in human medicine, both directly-through the observation of
the human cases- but primarily through the use of experimental models which employ
animals for the simulation of the human condition. Inflammatory pathologies of the
bladder are among the most encountered conditions associated with hormonal
disorders related to menopause. It is of common knowledge that estrogens and mast
cells are involved in this complex mechanism mediated through the neurohormonal
path but the pathogenesis through which the hormonal deprivation affects the
estrogen receptors and predisposes to inflammatory alterations at the level of the
bladder is still a subject of debate. Consequently, the aim of this chapter was that of
determining the structural alterations associated with the surgically induced
menopause and of assessing the effect of the estrogen replacement therapy (ERT) in
the morphology of the bladder, the mast-cell and the expression of estrogen receptors.
(ERα).
Hypothesis was based on the estrogenic treatment in women rats to which the
menopause was induced experimentally as protective factor for post menopause
cystitis.
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The experiment was made on Wistar white female rats with a body weight of
160-180g from the Byobasis of the “Iuliu Haţieganu” University of Medicine and
Pharmacy of Cluj-Napoca. The animals were housed in zoohygienical conditions of
standard vivarium caging, in the Byobasis of the Physiology Department of the UMP
“Iuliu Haţieganu”, in an ambient temperature of 22+/-1C under a 12 h light-dark cycle,
they were given standard food and water “ad libitum” and were left to adapt for a week
before the experiment.
Ovariectomy technique was performed under general anesthesia for a period of
30-90 min, necessary for the operatory intervention with an anesthetic mixture.
Surgical bilateral ovariectomy was performed through abdominal approach, following
the technique used in women adapted to female rats.
At 7 days after ovariectomy, period necessary to validate the postoperative
ovarian failure with experimental induction of artificial menopause in studied animals,
the estrogen replacement therapy drugs (estrogen monotherapy) were introduced for
an experimental follow-up on the effects of the hormonal replacement therapy on
bladder mucosa in menopausal female rats.
In necropsy, at the examination of the bladder mucosa of a part of the OVX
sample animals, multiple small-sized ulcers have been observed, at the body of the
bladder. Ulcers of the bladder neck haven’t been observed and in what the depth is
concerned, the identified ulcers were only attached to the superficial bladder
structures, in all cases.
In the histopathological examination the bladder ulcers were rarely
encountered, their evolution was recorded only in the OVX sample with a reduced
expansion, a superficial character and a cellularity indicating a chronical evolution. The
histopathological aspects observed in the case of the OVX sample (having been
subjected to ovariectomy, deprived of hormonal replacement therapy) at urothelium
level were the atrophy of the vesical urothelium, suggested by the decrease in number
of the cellular layers, the presence of cells with intensely eosinophilic cytoplasm,
hyperchromatic nucleus and the loss of intercellular connections. At the level of the
muscle layers of detrusor muscle and primarily at lamina propria level inflammatory
outbreaks have been observed with a cellularity dominated by the mononucleous
cells, outbreaks disposed in a preferential way surrounding the blood vessels (either of
the chorion or of the muscle interstitium) having seldom the aspect of perivascular
adipose tissue. The outbreaks of eosinophilic interstitial cystitis didn’t have a strict
delimitation as regards the morphological layers of the bladder nor the perivascular
preferential character of the lymphocitar outbreaks. In the OVX sample as well as in
the E sample urothelial proliferations such as Brunn’s nests or the cystic type ( cystitis
cystica) have been noticed. In the witness sample hyperplasic modifications haven’t
been encountered. Certain inflammatory outbreaks had a cellular composition
dominated by the eosinophils. Eosinophilic interstitial cystitis had neither a strict
delimitation as regards the morphological layers of the bladder nor the perivascular
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preferential character of the lymphocitar outbreaks. The leucocyte infiltraton degree
of the bladder was of 21.7±8,53 in the witness sample, in the OVX sample deprived of
treatment it has increased to 35.8±9,33 and under estrogen treatment the inflamation
degree has decreased to 29.6±8, 57 maintaining however a significantly high value
compared to the witness sample.
Hyperplasic urothelial alterations such as Brunner’s nests and the cystic type
have been observed in the sample who were subject to ovariectomy, both in the ones
who received treatment and in the ones who didn’t. The medium mast-cell
number/individual was of 6.33 in the sample which was not under estrogen
replacement therapy, as compared to 5.74 in the sample treated and 4.23 in the
witness sample.
With respect to the elements taken into account for inflammation assessment,
important changes were noticed in the erosions onset and in the leukocyte population.
As regards the urothelium proliferative activity determined through the
immunohistochemical expression of PCNA, we have observed in all the studied groups
cells with division activity (in the s phase of the cell cycle). The important differences
between the studied groups are primarily reflected in the number of proliferative cells
as well as in the cell distribution within the three areas of the urothelium. Thus, the
proliferation index for the reference group was of 34 ± 11%, for the E+ BOV group it
had the tendency to increase(p ˂ 0,05) up to 43 ± 14%.
Significant changes have been observed in the urothelium apoptotic activity, in
the control group the apoptotic activity was almost exclusively observed in the
urothelium exterior cell layers, with the apoptotic index of 0,5 ± 0,1%, for the
ovariectomized groups. The apoptotic index presented a significant growth,
reaching1.25 ± 0,1% for BOV + E group and 1.76 ± 0,8 for BOV group.
The cells which express ERα immunohistochemically have been observed in
all anatomic areas of the bladder, occupying a typical cellular place, constantly nuclear
and an important difference of quantity was observed among the experimental groups
followed. Thus, in OVX group, the number of urothelial cells expressing Erα registered
a significant growth in number and a highlight of the expression of this receptor
compared with the witness group or with the group which hasn’t benefit from the
estrogen hormone replacement therapy(p ˂ 0,05). What is interesting is that these
alterations in the expression of the Erα have been observed only at urothelium level
while in the detrusor muscle significant alterations concerning this parameter haven’t
been observed.
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Conclusions
The bladder deprivation of the ovarian hormonal signals induces atrophy
alterations on the urothelium and the development of a high bladder inflammatory
status.
Histologically, at the level of the bladder mucosa, the main alterations associated
to ovariectomy are urothelium atrophy, onset of the erosions and of the bladder
superficial ulcers, mastocytosis, granulomatous cystitis and chronic interstitial cystitis.
Evolution of mast cells number is directly proportional with the intensity of the
inflammatory proces.
Estrogen replacement therapy may reduce the severity of atrophy and bladder
inflammatory alterations which are associated with the surgically induced menopause.
These findings demonstrate that the proliferative and apopoptic activity of the bladder
urothelium is considerably affected by the systemic level of estrogens. In addition, the
systemic administraton of hexestrol diacetate has an important effect on the activity of
the bladder urothelium by modulating the proliferative and apoptotic activity of the
urothelial cells.
Bilateral ovariectomy produces the alteration of the immunohistochemical
expression of Erα in urothelium. These alterations associated with the surgically
induced menopause in rats are somewhat compensated by the estrogen hormonal
replacement.

