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Tamsulosine effectief voor de evacuatie van ureterstenen?
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De tot nu toe grootste placebogecontroleerde gerandomiseerde studie van goede methodologische kwaliteit met
1 167 patiënten jonger dan 65 jaar toonde aan dat een behandeling met nifedipine 30 mg of tamsulosine 0,4 mg niet
nuttig is voor de evacuatie van een uretersteen kleiner dan 10 mm (1,2). Deze studie deed veel stof opwaaien omdat
verschillende systematische reviews en meta-analyses hadden aangetoond dat alfa-blokkers wel nuttig zijn voor de
evacuatie van distale ureterstenen (3-7). Deze meta-analyses waren echter gebaseerd op kleinere studies.
Een recente systematische review (8) includeerde 8 dubbelblinde gerandomiseerde placebogecontroleerde studies
met een totaal van 1 384 patiënten die het effect van tamsulosine voor de evacuatie van ureterstenen onderzochten.
Naast de studie van Pickard et al. includeerde men ook een andere recente methodologisch sterke studie met
361 patiënten (9). Na pooling van alle resultaten was er 85% spontane passage van de uretersteen in de
tamsulosine- tegenover 66% in de placebo-arm, wat neerkwam op een absolute risicoreductie (ARR) van 16,7%
(95% BI van 6,4 tot 26,9%) met I²=80,2%. Een vooraf geplande subgroepanalyse toonde voor tamsulosine versus
placebo een ARR van 22% (95% BI van 12 tot 33%) met I²=33,1% voor de evacuatie van grote ureterstenen
(5-10 mm) en geen statistisch significant verschil voor de evacuatie van kleine ureterstenen (<4-5 mm) (I²=0%).
Een andere recente uitgebreidere meta-analyse includeerde 55 gerandomiseerde gecontroleerde studies met alfablokkers waaronder ook tamsulosine (10). Ook hier toonde men aan dat de kans op spontane evacuatie van een
niersteen statistisch significant groter was met alfa-blokkers dan met placebo voor grotere ureterstenen (RR 1,57
met 95% BI van 1,17 tot 2,27) maar niet voor kleinere ureterstenen. Men berekende ongeveer 10% toename in de
kans op spontane evacuatie voor elke 1 mm toename in steengrootte. In tegenstelling tot een vorige meta-analyse
(4) was het effect onafhankelijk van de locatie van de steen in de ureter.

Besluit
Uit deze methodologisch correcte systematische review en meta-analyse kunnen we besluiten dat voor ureterstenen
met een diameter van 5 tot 10 mm het gebruik van tamsulosine versus placebo gepaard gaat met een statistisch
significante grotere kans op spontane evacuatie.
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