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Nörojenik nedene ba¤l› olmayan mesane-sfinkter dolum faz› patolojilerinin en önemlisi aﬂ›r› aktif mesane sendromu
(AAMS) ad› alt›nda 2002 y›l›nda Uluslararas› Kontinans
Derne¤i (ICS) taraf›ndan tan›mlanm›ﬂt›r. AAMS, asl›nda
yaﬂ› neredeyse t›p tarihi kadar eski olan ve s›kl›kla karﬂ›laﬂt›¤›m›z ama nereye koyaca¤›m›z› bilemedi¤imiz, aç›klanamayan (idyopatik) mesane dolum faz› semptomlar›n›n yeni
ad›d›r. Bu semptomlar noktüri, s›k idrar, s›k›ﬂma ve s›k›ﬂma
tipi idrar kaç›rmad›r. Bu semptomlar yaln›z üroloji uzmanlar›n›n de¤il, di¤er dal uzmanlar›n›n ve özellikle aile hekimlerinin de s›kl›kla karﬂ›laﬂt›¤› yak›nmalar oldu¤u için tedavi
ilkelerinin anlaﬂ›lmas› hastalar›n yerinde ve zaman›nda üroloji uzman›na refere edilmesi aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.
AAMS, Uluslararas› Kontinans Derne¤i’nin (ICS) 2002 y›l›ndaki terminoloji standardizasyon raporunda ﬂöyle tarif
edilmiﬂtir: “AAMS bazen artm›ﬂ gece veya gündüz iﬂeme
s›kl›¤› ve/veya s›k›ﬂma tipi idrar kaç›rma ile seyreden ani s›k›ﬂma hissidir. Bu semptomatolojik bir tan›md›r ve semptomlar› aç›klayabilecek lokal patolojik veya metabolik neden
yoktur.” (1). Görüldü¤ü gibi AAMS bir semptomlar kompleksidir ve olmazsa olmaz semptomu ani s›k›ﬂma hissidir.
Ayr›ca, yukar›daki tariften de anlaﬂ›ld›¤› gibi AAMS tan›m›
ekartasyona dayanmaktad›r. Tan›s› için benzer belirtilere
yol açabilecek idrar yolu enfeksiyonu, üriner sistem taﬂ hastal›¤›, nöropatik mesane, mesane tümörü, mesane ç›k›m t›kan›kl›¤› ve poliüriye neden olabilecek hormonal bozukuklar
gibi durumlar ekarte edilmelidir. Bu sendroma verilen di¤er
isimler “s›k›ﬂma sendromu” ve “s›k›ﬂma - s›k idrar sendromu” olarak belirtilmiﬂtir (1). Asl›nda nedeni tam olarak anlaﬂ›lamayan ve birden fazla nedene veya patofizyolojik mekanizmaya ba¤l› olabilece¤i düﬂünülen AAMS’nin spesifik bir
nedene ba¤l› belirtiler yuma¤›na iﬂaret eden klasik sendrom
(örne¤in Down Sendromu) tan›m›na uymamaktad›r.
Aﬂ›r› aktif mesane’nin (AAM) temel belirtisi olarak kabul
edilen ve ‹ngilizce’de “urgency” olarak belirtilen ani s›k›ﬂma hissi ICS’e göre 2002 y›l›nda “geciktirilmesi zor, ani ve
zorlay›c› idrar yapma arzusu” olarak tan›mlanm›ﬂt›r (1).
Noktüri, gece bir veya daha fazla kez idrar yapmak arzusu
ile uykudan uyanarak idrar ç›kmay› tariflerken, s›k idrar
günde 8 veya daha fazla idrara ç›kmay› tan›mlamaktad›r.
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S›k›ﬂma tipi idrar kaç›rma ise s›k›ﬂma hissini takiben görülen idrar kaç›rmay› ifade etmektedir.
AAMS tan›s›nda ürodinamik çal›ﬂmalar mutlak gerekli de¤ildir. AAMS tan›s› için sistometrik çal›ﬂmalar›n her olguda gerekli görülmemesinin nedeni, bu çal›ﬂmalarda izlenen
yüksek yanl›ﬂ pozitif ve yanl›ﬂ negatif oranlar›d›r. Alt üriner
sistem semptomlar› (AÜSS) bulunmayan normal bireylerde
uygulanan ambulatuvar ürodinamide %60 oran›nda detrusor aﬂ›r› aktivitesi izlenebilmektedir (2). Di¤er taraftan
AAM semptomlar› bulunan hastalar›n yaklaﬂ›k yar›s›nda
normal sistometrik bulgular saptanabilmektedir (2). Dolay›s›yla sistometrik çal›ﬂmalar AAMS’da yeterli duyarl›l›k ve
özgüllü¤e sahip de¤ildirler. Ancak bu yaz›da ileride sözü
edilecek baz› durumlarda da ürodinamik incelemelerin mutlak gerekli oldu¤u unutulmamal›d›r. Önemli olan hangi durumlarda ürodinamik incelemelerin yap›lmas› gerekti¤inin
iyi anlaﬂ›lmas›d›r.
Terminoloji aç›s›ndan çok iyi özümsenmesi gereken di¤er bir
konu da AAMS ve idrar kaç›rma türleri aras›ndaki iliﬂkidir
ve Resim 1’de gösterilmiﬂtir. S›k›ﬂma tarz› idrar kaç›rma
AAMS’nin semptomlar›ndan biri olup bazen stres tipi idrar
kaç›rma ile birlikte görülebilir. Bu durum “kar›ﬂ›k tipte idrar kaç›rma” olarak nitelendirilir. Di¤er bir deyiﬂle, AAMS,
stres tipi idrar kaç›rma ile birlikte görülebilir. Stres tipi idrar kaç›rman›n varl›¤› AAMS’yi ekarte etmez. Ayn› ﬂeklide
AAM semptomlar› bazen a¤r›l› mesane sendromunun bir
parças› olabilirler.
A) Epidemiyoloji, hekime baﬂvurma oranlar› ve yaﬂam kalitesi
Yeni bir tan›m olan AAMS’nin epidemiyolojisi ile ilgili bilgi birikimi ne yaz›k ki tatmin edici düzeyde de¤ildir. Avrupa’da yap›lan bir çal›ﬂmada 40 yaﬂ›n üzerinde toplumda görülme s›kl›¤› %17 bulunmuﬂtur (3). Ayn› çal›ﬂmada AAM
semptomlar›ndan s›k›ﬂma hissi %9, artm›ﬂ iﬂeme s›kl›¤›
%14, s›k›ﬂma tipi idrar kaç›rma ise %6 oranlar›nda görülmüﬂtür. A.B.D.’de yap›lan bir çal›ﬂmada ise 18 yaﬂ›n üzerinde AAMS erkeklerde %16, kad›nlarda ise %16,9 düzeyinde
bulunmuﬂtur (4).
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Resim 1: De¤iﬂik idrar kaç›rma tipleri ile AAMS aras›ndaki iliﬂki

Türleri aras›nda ay›r›m yapmadan genel olarak idrar kaç›rma hakk›ndaki epidemiyolojik bilgilerimiz AAMS’ye oranla
daha fazlad›r. ABD’de 13 milyon kiﬂi bir ﬂekilde idrar kaç›rmakta ve kad›nlarda idrar kaç›rma erkeklere oranla 2 kat
fazla görülmektedir. ‹drar kaç›rma her yaﬂta görülmekle
birlikte s›kl›¤› yaﬂla artmaktad›r. ‹lginç olarak, Bat› ülkelerinde dahi idrar kaç›rmas› olan kiﬂilerin yaln›z %60’› doktora baﬂvurmakta ve ancak %27’si tedavi görmektedir. ‹drar
kaç›rma yaﬂam kalitesini ciddi ﬂekilde bozman›n yan›nda yaratt›¤› maliyet aç›s›ndan da önem kazanmaktad›r. 1984 y›l›nda A.B.D’de idrar kaç›rma ile ilgili sa¤l›k harcamalar›
10,3 milyar USD iken bu rakam 1995 y›l›nda 26,3 milyar
USD’ye yükselmiﬂtir. Bu maliyet, doktor ücretleri, tedavi
masraflar› ve kullan›lan pedler gibi birçok maddeden oluﬂmaktad›r. ‹drar kaç›rman›n bu maliyeti, “by-pass” ya da
kronik diyalizin maliyetinden fazlad›r. AAMS’nin yaﬂam kalitesinin birçok parametresini anlaml› olarak etkiledi¤i yap›lan çal›ﬂmalarda gösterilmiﬂtir (5). Yaﬂam kalitesini sorgulayan birçok skorlama sistemi AAMS’li hastalarda, normal
kiﬂilere göre düﬂük bulunmuﬂtur. AAMS kiﬂinin kendini iyi
hissetmesini engellemekte, utanç duydurmakta, aile hayat›n›, sosyal ve mesleki aktivitelerini k›s›tlamaktad›r. Cinsel
yaﬂam›n da AAMS taraf›ndan etkilendi¤i bilinmektedir.
Tüm bu etkilerine ra¤men AAMS’li hastalar›n doktora baﬂvurmamalar›n›n nedenleri irdelenmelidir. Bu nedenlerin baﬂ›nda yaﬂl› hastalar›n AAMS’yi yaﬂlanman›n do¤al bir sonucu olarak kabul etmeleri gelmektedir.

B) AAMS patofizyolojisi
AAMS’nin patofizyolojisi tam olarak aç›klanamam›ﬂt›r. Ço¤unlukla AAM semptomlar›n›n temelinde engellenemeyen
detrusor kas›lmalar›n›n rol oynad›¤› düﬂünülmektedir. Bu
anlamda, idiyopatik detrusor aﬂ›r› aktivitesi patofizyolojisini aç›klamaya yönelik klasik 2 teori vard›r (6):
1. Detrusor kas›na ait nedenler (Miyojenik teori): Bu teoriye göre detrusor kas›n›n uyar›labilme yetene¤i artm›ﬂt›r.
Normal mesanede “gap junction” türü hücreler aras› ba¤lant›lar bulunmamakta, bir düz kas hücresinde lokal uyar›lma ile oluﬂabilen aksiyon potansiyeli di¤er hücrelere aktar›lamamaktad›r. Detrusor aﬂ›r› aktivitesi buluna hastalar›n
mesane biyopsilerinin elektron mikroskopisi alt›nda incelenmeleri sonucunda normal mesaneden farkl› olarak hücreleraras› “gap junction” benzeri baz› ba¤lant›lar saptanm›ﬂt›r
(7). Bu hücresel uzant›lar›na hücreleraras› elektron transferine izin vererek lokal bir uyar›lman›n di¤er kas liflerine de
yay›larak tam bir detrusor kontraksiyonuna neden olabilece¤i öne sürülmüﬂtür. Mesane düz kas›n›n uyar›lma eﬂi¤i reseptör duyarl›l›¤›n›n artmas› ya da non-kolinerjik non-adrenerjik yeni reseptör sistemlerinin aktive olmas› ile de oluﬂabilir. Bunlara ek olarak ürotelyal geçirgenli¤in artmas›, hücreler aras› boﬂlu¤a potasyum geçiﬂine izin vererek yine düz
kas uyar›m›na yol açabilir.
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2. Mesane innervasyonuna ve nörojenik kontrolüne ait nedenler (Nörojenik teori): Bu teoriye göre mesanenin santral, periferik ya da lokal innervasyonundaki de¤iﬂiklikler
detrusor aﬂ›r› aktivitesine yol açmaktad›r. Multip›l skleroz,
serebrovasküler olaylar, Parkinson hastal›¤›, Alzheimer hastal›¤› gibi supraspinal nörojenik hastal›klar özellikle yaﬂl›larda nörojenik detrusor aﬂ›r› aktivitesine neden olmaktad›r.
Bunun d›ﬂ›nda son y›llarda C-afferent miyelinsiz liflerin
uyanmas› en çok üzerinde durulan nörojenik teorilerden biri
haline gelmiﬂtir (8). Mesanenin aferent duyusunu taﬂ›yan 2
tip sinir lifi vard›r: miyelinli A-delta sinir lifleri ve miyelinsiz C-afferent lifler. Miyelinli A-delta sinir lifleri mekanoreseptörler taraf›ndan alg›lanan mesanenin doluluk veya duvar
gerilimi duyusunu taﬂ›rken miyelinsiz C-afferent lifler çeﬂitli nedenlere ba¤l› (örne¤in aﬂ›r› ›s› ya da bakteriyel irritasyon) mesane irritasyonu sonucu ortaya ç›kan a¤r› duyusunu
iletmekte ve iﬂeme refleksini uyarmaktad›r. Bu teoriye göre,
miyelinsiz C-afferent liflerin bir nedenle aktivasyonu ya da
uyan›ﬂ› detrusor aﬂ›r› aktivitesine yol açmaktad›r.
Yukar›daki teoriler AAMS’nin patofizyolojisini tam olarak
aç›klamaya yetmemektedir. AAMS için bilinen 3 risk faktörü mevcuttur ve bu risk faktörlerinin hangi mekanizmalar ile
etki gösterdikleri ayd›nlat›lamam›ﬂt›r. Bu risk faktörleri
ﬂunlard›r:
1. Yaﬂlanma: Yaﬂlanma ile genel olarak AÜSS’nin artt›¤›,
ayn› ﬂekilde AAMS’nin görülme s›kl›¤›n›n da yaﬂla artt›¤›
bilinmektedir. Bundan yaﬂlanma ile birlikte görülme s›kl›¤›
artan sistemik baz› hastal›klar›n rolü olabilir Yaﬂ ve AÜSS
aras›ndaki iliﬂki de aﬂa¤›daki faktörler rol oynayabilece¤i
düﬂünülmektedir (9):
a) Ateroskleroza ba¤l› pelvik iskemi
b) Hiperlipidemi
c) Sub-klinik serebrovasküler ya da di¤er nörolojik hastal›klar
Bu faktörlerin AAMS oluﬂumundaki olas› rollerinin ayd›nlat›lmas› için daha çok çal›ﬂmaya gerek vard›r.
2. Kad›n olmak: Kad›n ve erkeklerde AÜSS birbirine paralel olarak her iki cinste de artmas›na ra¤men tek baﬂ›na idrar kaç›rma ele al›nd›¤›nda kad›nlarda erkeklere oranla 2
kat fazla görüldü¤ü bilinmektedir. Bu fark kad›nda üretrovezikal ve sfinkterik anatominin farkl›l›¤›, vajinal do¤um
travmas›, pelvik taban gevﬂemesi veya hormonal farkl›l›ktan
kaynaklanabilir.
3. Psikosomatik bozukluklar: AAMS’de hastalar›n distres ve
anksiyete dereceleri mesane semptomlar›ndan ba¤›ms›z olarak yüksek bulunmuﬂtur (10). Ayr›ca, depresyonla AAMS
aras›nda kuvvetli iliﬂki varl›¤› gösterilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalar
psikosomatik hastal›klar›n AAMS için ba¤›ms›z bir risk faktörü olabilece¤ini düﬂündürmektedir.
C) De¤erlendirme ve ay›r›c› tan›
Ekartasyona dayanan semptomatolojik bir tan› olan
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AAMS’de hasta de¤erlendirilmesinde temel ve vazgeçilmez
basamaklar ﬂunlard›r:
1. Hikaye: Hekimler her türlü AÜSS’li hastalar›na ayr›nt›l›
bir hikaye al›m› için zaman ay›rmal›d›rlar. De¤erlendirme ve
tan›da en önemli basama¤›n bu oldu¤u unutulmamal›d›r.
2. Fizik inceleme: Ola¤an ürolojik fizik incelemeye ek olarak
kad›nlarda mutlaka pelvik incelemeyi ve her iki cinste de temel ks›tl› nörolojik incelemeyi içermelidir.
3. ‹drar incelemesi: Hematüri veya piyüri varl›¤› bu durumlar›n olas› nedenlerini (örne¤in: mesane tümörü, taﬂ hastal›¤›, üriner tüberküloz ve idrar yolu enfeksiyonu) aç›klamaya
yönelik ek radyolojik ve mikrobiyolojik hatta endoskopik incelemeleri gerektirecektir.
4. ‹ﬂeme günlü¤ü veya s›kl›k-hacim çizelgesi: AAM semptomlar›n›n de¤erlendirmesinde en ucuz ve etkili yöntemdir.
Kolay anlaﬂ›l›r ve uygulanabilir olmal›d›r, hastaya nas›l yap›laca¤› çok iyi anlat›lmal›d›r. Yaln›z ilk de¤erlendirmede
de¤il tedavinin takibinde de önemlidir. En s›k önerilen 3
günlük s›kl›k-hacim çizelgesidir. Burada hasta 3 gün boyunca her idrara ç›k›ﬂ›n› saati ve hacmi ile not eder. Hastadan
ayr›ca ald›¤› s›v›y› not etmesi istenir. Bunun sonucunda
semptomlar›n daha objektif de¤erlendirilmesi sa¤land›¤› gibi iﬂlevsel mesane kapasitesi saptan›r. Ayr›ca noktürnal poliüri ve polidipsi gibi durumlar›n tan›s› gerçekleﬂtirilebilir.
5. Yaﬂam kalitesi de¤erlendirmesi: AAMS yaﬂam kalitesine
etkisi tedavinin en önemli gerekçelerinden biridir. Bu yüzden
de tedavi baﬂar›s›n›n temel göstergesi yaﬂam kalitesinde iyileﬂmedir. Yaﬂam kalitesinin de¤erlendirilmesinde valide
edilmiﬂ semptom skorlar› kullan›lmal›d›r.
6. Böbrek fonksiyon testleri: AÜSS’nin en önemli komplikasyonu üst üriner sistem hasar›d›r. Üst üriner sistemin de¤erlendirmesinde böbrek fonksiyon testlerinin yan›nda gerekli olgularda radyolojik incelemelere de baﬂvurmak gerekebilir.
Bunlara ek olarak hastalar›n ilk basamak de¤erlendirmesinde hekimin tercihine ba¤l› olarak özellikle ay›r›c› tan›ya yard›mc› olmak amac›yla uygulanmas› önerilen non-invaziv incelemeler ﬂunlard›r:
1. Böbrek ve Mesane Ultrasonografisi
2. ‹ﬂeme sonras› mesanede kalan idrar ölçümü
3. ‹drar ak›m analizi
Tüm yukar›daki incelemelerin amac› AAM semptomlar›na
yol açabilecek ancak AAMS tan›m›na girmeyen aﬂa¤›daki
durumlar›n tan›nmas›n› sa¤lamakt›r. Ay›r›c› tan›da ekarte
edilmesi gereken bu durumlar ﬂunlard›r:
1. ‹drar yolu enfeksiyonlar› (‹YE)
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‹leri derecede pelvik organ prolapsusu (3. ve 4. derece)
Üreter alt uç ya da mesane taﬂ›
A¤r›l› mesane sendromlar›
Mesane tümörleri (özellikle karsinoma in situ)

Bunlar›n d›ﬂ›nda detrusor aﬂ›r› aktivitesine yol açan ancak
AAMS içinde de¤erlendirilmeyen ve ürodinamik çal›ﬂmalar
ile ay›rt edilmesi gereken durumlar
ﬂunlard›r:
1. Mesane ç›k›m t›kan›kl›¤›
2. Diyabetik mesane
3. Nöropatik mesane
AAMS’nin semptomatolojik bir tan›m oldu¤u ve bu tan›n›n
konulabilmesi için ürodinamik çal›ﬂmalar›n mutlak gerekli
olmad›klar› yukar›da da belirtilmiﬂti. Ancak aﬂa¤›daki durumlarda ürodinamik çal›ﬂmalar veya gerekli olgularda sistoskopi ya da ek nörolojik testler ile hasta daha ayr›nt›l› de¤erlendirilmelidir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hikaye ve semptomlarda uyumsuzluk
Ampirik tedavinin baﬂar›s›zl›¤›
Nörolojik hastal›k olas›l›¤›
Mesane ç›k›m t›kan›kl›¤› olas›l›¤›
Geçirilmiﬂ anti-inkontinans cerrahisi
‹leri derece pelvik organ prolapsusu
A¤r›l› mesane

D) AAMS tedavisi
AAMS tedavi seçenekleri aﬂa¤›daki gibi 2 basamakta s›n›fland›r›labilir.
1) ‹lk basamak tedavi seçenekleri: Bu tedavi seçenekleri
AAMS tan›s› konuldu¤unda ilk olarak uygulanan tedavi yöntemleridir. ﬁöyle s›ralanabilirler:
a) Yaﬂam ﬂekli ve beslenme al›ﬂkanl›klar›n›n modifikasyonu:
Obesite, sigara kullan›m›, düﬂük veya aﬂ›r› s›v› al›m›, kafein
al›m›, konstipasyon, asitli g›dalar ve psikolojik nedenlerin
giderilmesinin AAMS’nin tedavisinde rol oynayabilece¤i öne
sürülmüﬂtür. Ancak, literatürde bu konuda kesin bir uzlaﬂma yoktur.
b) Mesane ve pelvik taban e¤itimi: Zamanl› iﬂeme ile mesanenin yeniden e¤itimi ve pelvik taban egzersizleri (Kegel ya
da “biofeedback” eﬂlikli) AAMS’da ilk basamak tedavi olarak s›kl›kla uygulanmaktad›r. Ucuz ve yan etkisiz olmalar›
en büyük avantajlar›d›r. Dezavantajlar› ise üzerinde karar
birli¤ine var›lm›ﬂ standart protokollerin bulunmamas› ve bu
tedavilerin etkinli¤ini ölçmek amac›yla plasebo kontrollü yeterli çal›ﬂma olmamas›d›r. Medikal tedavi ile birleﬂtirildi¤inde tek baﬂ›na medikal tedavinin baﬂar›s›n› art›rd›¤›na dair yay›nlar mevcuttur.

c) Oral medikal tedaviler: Günümüzde AAMS tedavisinde en
çok kullan›lan yöntemlerdir. Farmakoterapinin amac› AAM
semptomlar›n› normal iﬂemeyi bozmadan ve di¤er organlar›
etkilemeden düzeltmektir. Farmakoterapide karﬂ›laﬂ›lan en
büyük zorluklardan biri detrusor ve üretrovezikal bileﬂke
kontraktilitesinin nörofarmakolojik kontrolünün hakk›ndaki
temel bilgi eksikli¤imizdir. AAMS gibi patolojik durumlarda
bu kontrolde oluﬂan de¤iﬂiklikler daha büyük bir soru iﬂareti
olmaya devam etmektedir. Yine bu konuyla ba¤lant›l› olarak
farmakoterapinin önemli problemlerinden biri yan etkileridir.
Antimuskarinik ilaçlar AAMS’de en s›k kullan›lan tedavi seçene¤idir. Parenteral enjeksiyonda mesane paralizisi yapacak kadar etkili olmalar›na ra¤men AAMS’de baz› olguda
etkili olamamalar›n›n aç›klamas› AAMS’nin henüz tam anlaﬂ›lamam›ﬂ patofizyolojisinde yatmaktad›r. Muskarinik reseptörlerin 5 de¤iﬂik alt tipi klonlanm›ﬂt›r: m1-5. Farmakolojik olarak ise 4 alt tipi tan›mlanm›ﬂt›r: M1-4. Muskarinik
reseptörlerin insan vücudunda da¤›l›m› ﬂöyledir (11):
M1:
M2:
M3:
M4:
M5:

SSS, salg› bezleri, sempatik gangliyonlar
detrusor, kalp, sindirim sistemi, bronﬂlar, arka beyin
detrusor, sindirim sistemi, bron?lar, salg› bezleri
SSS
substansia nigra

Detrusor kas›nda protein seviyesinde m2/m3 da¤›l›m› 4/1
oran›nda olmas›na ra¤men detrusor kas›lmas› temel olarak
M3 reseptörler üzerinden gerçekleﬂir. M2 reseptörünün insanda görevi tam olarak ayd›nlat›lamamakla birlikte M2
aktivasyonunun beta3 adrenerjik uyar›ma ba¤l› cAMP üzerinden gerçekleﬂen gevﬂemeyi inhibe etti¤i düﬂünülmektedir.
Tüm antimuskariniklerin yan etkileri benzerdir: Bunlar a¤›z
kurulu¤u, kab›zl›k, taﬂikardi, ürtiker, akomodasyon paralizisi
ve SSS etkileridir (11). En s›k görülen ve ilaç b›rakmadan sorumlu yan etki a¤›z kurulu¤udur. Yine tüm antimuskarinik tedavi kontra-endikasyonlar› ortakt›r. Bunlar ﬂöyle s›ralanabilir:
•
•
•
•
•
•

Dar aç›l› glokom (tedavi alt›nda olamayan)
‹drar retansiyonu ya da detrusor yetmezli¤i
‹ntestinal obstrüksiyon ya da atoni
Miyastenya gravis
Kardiyak ritim bozukluklar›
Uyumsuz, kontrole gelmeyen hasta

Antikolinerjik tedaviye devam etmeden önce ne yaz›k ki ülkemizde s›kl›kla kullan›lan ancak art›k dünyada AAMS tedavisinde kullan›lmayan iki molekülden söz etmek gerekir. Flavoksat, etki mekanizmas› bilinmeyen ve antimuskarinik etkisi olmayan bir moleküldür. Randomize plasebo kontrollü çal›ﬂmalarda etkinli¤i gösterilemedi¤inden tedavide art›k önerilmemektedir. Di¤er taraftan ‹mpramin Santral ve periferik
antimuskarinik sistemik etkiye sahip bir Serotonin ve Norepinefrin geri al›m inhibitörüdür ve AAMS’de etki mekanizmas›
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tart›ﬂmal›d›r. KVS ve SSS yan etkileri nedeniyle kullan›m› s›n›rlanm›ﬂt›r. Di¤er taraftan tek baﬂ›na östrojen tedavisinin de
plasebodan farks›z oldu¤u, ancak antikolinerjik moleküller ile
kombine tedavilerde yeri olabilece¤i vurgulanmal›d›r.
Antikolinerjik tedavinin baﬂar›s›n›n 1 aydan önce de¤erlendirilmemesi gerekti¤i görüﬂü hakimdir. ‹lk de¤erlendirme
tedavinin 4 ya da 6 haftas›nda yap›lmal›d›r. Hasta izlemi yap›lmas› ﬂart›yla tedavi ömür boyu sürebilir. Teorik olarak
antikolinerjik ilaçlar kullan›ld›klar› süre etkilidir ve ilaç kesildi¤inde semptomlar geri dönebilir. Ülkemizde 5 adet antikolinerjik molekül tedavide kullan›lmaktad›r. Bunlar oksibutinin, tolterodin, trospiyum, propiverin ve darifenasindir.
Bu moleküller AAMS’de kullan›lan oral medikal tedavilerin
ülkemizde tamam›n› oluﬂturmaktad›r. Bu moleküller aras›nda reseptör afiniteleri ve metabolizmalar› aç›s›ndan farmakolojik farklar bulunsa da etkinlik aç›s›ndan belirgin fark
bulunmad›¤› ve tümünün AAMS tedavisinde A düzeyinde
önerildi¤i unutulmamal›d›r.
2) ‹kinci basamak tedavi seçenekleri: ‹lk basamak tedavi seçenekleri baﬂar›s›z oldu¤unda ya da uygulanamad›¤›nda denenmelidir. Bu seçenekler ﬂunlard›r:
a) ‹nvaziv medikal tedavi
1) ‹ntravezikal Vanilloid tedavisi (8): Miyelinsiz C tip afferentleri (nosiseptif sensuar sinir liflerini), “vanilloid reseptör
alt tip 1” adl› bir iyon kanal›na ba¤lanarak önce aktive sonra inaktive ederler. Bu amaçla kullan›lan iki vanilloid vard›r. Kapsaisin, k›rm›z› bibere ac›l›¤›n› veren maddedir ve taﬂikininler arac›l›¤› ile düﬂük dozlarda uyar›c› etki gösterir.
Resiniferatoksin (RTX) Eurphorbia kaktüsünden elde edilir.
Kapsaisinden desentizasyon gücü 1000 kat fazla Enflamasyon etkisi ise 100 kat fazlad›r. Daha çok a¤r›l› mesane sendromunda kullan›lmakta kullan›lan bu tedavi yöntemleri henüz araﬂt›rma safhas›ndad›r.
2) Detrusor içine Botulinum toksini enjeksiyonu:
Bilinen en güçlü biyolojik zehirdir. Bir gram Botulinum toksini 1 milyon kiﬂiyi öldürebilir. Presinaptik asetilkolin sal›n›m›n› inhibe eder. Bu kimyasal denervasyon detrusorda 9
aya kadar sürebilir. Daha çok inatç› nörojenik detrusor aﬂ›r› aktivitesi tedavisinde kullan›lmaktad›r. AAMS’de oral
farmakoterapi baﬂar›s›z oldu¤unda denenebilir. Ancak
%20’ye varan idrar retansiyonu ve bu nedenle temiz aral›kl› kateterizasyon riski mevcuttur.
b) Nöromodulasyon: Etki mekanizmas› tam olarak anlaﬂ›lamam›ﬂ bu yöntemlerde d›ﬂ üretral sfinktere giden sinirlerin
aktivasyonu ve/veya spinal ya da supraspinal seviyede inhibe
edici aferent sinirlerin uyar›m› ile iﬂeme refleksinin inhibisyonu amaçlanmaktad›r. Bu amaçla uygulanan yöntemler
aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r (12):
• Anogenital elektriksel uyar›m
• Transkutanöz elektriksel sinir uyar›m› (TENS)
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• Perkütan posterior tibial sinir uyar›m› (Stoller aferent sinir uyar›m›, SANS)
• Manyetik stimulasyon
• ‹ntravezikal transüretral elektrostimulasyon
• Sakral sinir nöromodulasyonu
Bu yöntemler içinde en etkili olan› sakral sinir nöromodulasyonudur (InterStim). Bu yöntemde devaml› S3 uyar›m› yapan
bir puls jeneratörü test safhas›n› takiben vücuda implante
edilmektedir. Dezavantajlar› ise %21 a¤r›, %9 migrasyon,
%7 enfeksiyon, %5 barsak disfonksiyonu gibi yan etkileridir.
c) Cerrahi tedavi: AAMS tedavisinde son çare cerrahi tedavidir. Bu amaçla literatüre geçmiﬂ cerrahi tedavi yöntemleri ﬂunlar›d›r:
•
•
•
•
•

Sakral rizotomi
Augmentasyon sistoplastisi
Oto- augmentasyon
Subtrigonal denervasyon-sistolizis
Üriner diversiyon

Bu yöntemler içinde augmentasyon sistoplastisi alt›n standart olarak kabul edilebilir. Cerrahi tedavi idiyopatik
AAMS’den daha çok konzervatif önlemler ile kontrol edilemeyen nörojenik detrusor aﬂ›r› aktivitesi tedavisinde uygulanmaktad›r.

Özet
AAMS toplumda her iki cinste yaklaﬂ›k %17 oran›nda görülen ve yaﬂam kalitesini bozan ve temel semptomu s›k›ﬂma
olan mesane dolum faz›na ait bir patolojik durumdur. Hekime bu nedenle baﬂvuran hasta oran› buz da¤›n›n görünen
k›sm›d›r. Patofizyolojisi tam olarak anlaﬂ›lamam›ﬂ AAMS
semptomatolojik bir tan›m olup, tan›s› baz› patolojik durumlar›n ekartasyonuna dayan›r. Antikolinerjik ilaçlar günümüzde en s›k uygulanan tedavi yöntemi olmalar›na ra¤men
yan etkileri tedavi etkinli¤ini k›s›tlamaktad›r. Medikal ve
konzervatif tedaviler baﬂar›s›z oldu¤unda invaziv tedaviler
denenmelidir. Detrusor içine Botulinum nörotoksin A enjeksiyonu bu dirençli olgularda en ümit veren tedavi yöntemi
olarak belirmiﬂtir.
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