NÖROJEN‹K ‹ﬁEME BOZUKLUKLARI
Taner KOÇAK*

Nörojenik iﬂeme bozukluklar› yani etiyolojisinde nörolojik
bir hastal›k veya sinir sistemine yönelik bir travma olan iﬂeme disfonksiyonlar›, de¤iﬂik nörolojik hastal›klar›n veya
travmalar›n sinir sistemi üzerinde etkili oldu¤u bölgelere ve
olay›n ﬂiddetine göre farkl› ﬂekillerde karﬂ›m›za ç›kar.
En s›k rastlan›lan ve iﬂeme bozukluklar›na yol açan nörolojik hastal›klar ile bu hastal›klar›n yol açt›¤› iﬂeme disfonksiyonlar› aﬂa¤›da s›ras›yla anlat›lacakt›r.
Beyinsap› ve daha yukar› bölgeleri etkileyen hastal›klar:

Serebrovasküler hastal›k:
Serbrovasküler hastal›k (SVH), ölüme sebebiyet verme ve
sakat b›rakma aç›lar›ndan halen dünyadaki en yayg›n hastal›klar aras›nda yerini korumaktad›r. 65 yaﬂ üzeri popülasyonda serebrovasküler hastal›k (SVH) görülme s›kl›¤› % 6
olarak bildirilmektedir. Bu hastalar›n da hayatta kalabilen
%75’inin yar›s›nda ciddi sakatl›klar ve bir rehabilitasyon
kurumunda yaﬂama zorunlulu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Hastal›¤›n miksiyon üzerindeki etkilerine bakacak olursak önce
bir serebral ﬂok dönemi ve bu dönemde detrusor arefleksisine ba¤l› idrar retansiyonu ortaya ç›kar. Birkaç hafta ile birkaç ay içinde nörolojik hastal›¤›n bir miktar iyileﬂmesini takiben bu dönem sona erip yavaﬂ yavaﬂ kal›c› bulgular yerleﬂmeye baﬂlar. SVH sonras› uzun dönemde en s›k karﬂ›laﬂ›lan
bulgu ‘detrusor aﬂ›r› aktivitesi’dir. Mesanenin idrar› alg›lamas› yani hassasiyeti genellikle normal olup hastada s›k›ﬂma, pollaküri ve noktüri vard›r. E¤er hasta detrusor aﬂ›r›
aktivitesi nedeniyle ortaya ç›kan istemsiz mesane kas›lmalar›n›, d›ﬂ sfinkterini yeterince kasarak önlerse kaç›rma olmaz
ancak d›ﬂ sfinkter aktivitesi yetersiz kal›rsa o zaman tabloya bir de s›k›ﬂma tarz› idrar kaç›rma yani urgency inkontinans eklenir. Sadece bazal ganglionlar ve talamusta lezyonlar› olan hastalar›n sfinkter fonksiyonlar› normal olup bu
hastalar istemsiz bir kas›lma ortaya ç›kt›¤›nda yada ç›kaca¤› alg›land›¤›nda sfinkterlerini kasarak inkontinans› önleyebilirken, hastal›¤a ait lezyonlar daha çok serebral korteks
veya iç kapsülde ise bu taktirde d›ﬂ sfinkterin kas›lmas› yetersiz olmakta ve idrar kaç›rma ortaya ç›kmaktad›r. Baz›
yazarlar SVH sonras› baz› küçük gruplarda detrusor arefleksisine rastlad›klar›n› da bildirmiﬂlerdir.

Genel olarak SVH sonras› görülen tablo aﬂ›r› aktif mesane
oldu¤u için tedavi olarak mesane kas›lmas›n› azalt›c›, mesane içi bas›nc› düﬂürücü ve kapasiteyi artt›r›c› ilaçlar ve tedaviler önerilmelidir. Burada da en etkili ilaç grubu antimuskariniklerdir. Özellikle selektif antimuskarinik ilaçlarla
iyi sonuçlar al›nabilir. Ancak özellikle yaﬂl› hastalarda baﬂka hastal›klar da olabilece¤i için bu ilaçlar› dikkatli ve kontrollü kullanmakta yarar vard›r.

Demans:
Beynin, özellikle de frontal lobun gri ve beyaz maddelerinin
azalmas› ve atrofi sonucu ortaya ç›kan demansa ait idrar sorunlar›n›n sebepleri ve tipleri oldukça karmaﬂ›kt›r. Haf›za
ve zihin faaliyetlerine ait problemler yaﬂayan bu hastalarda
genellikle inkontinans görülür. Ancak burada inkontinans›n
sebebinin t›pk› SVH’ de ki gibi bir patofizyolojiye mi ait oldu¤u yoksa hastan›n idrar›n› tutmas› gerekti¤ini hat›rlayamamas› m› oldu¤unu anlamak çok güçtür. Bu hastalar canlar› istedi¤inde her hangi bir ortamda uygun olup olmad›¤›na bakmaks›z›n idrarlar›n› yaparlar. Ancak bu olay detrusor
aﬂ›r› aktivitesi midir, yoksa hastan›n zihinsel sorunlar›na m›
ba¤l›d›r, ay›rt etmek çok güçtür. Bu hastalar›n tedavileri de
oldukça güçtür. Hastalar, hasta olduklar›n›n bilincinde olmad›klar› için tedaviye de uyum sa¤layamayacaklard›r. Ayr›ca ilaç verirken de çok dikkatli olmak gerekir. Ampirik
olarak baﬂlanacak bir antimuskarinik ilaç e¤er olaylar›n alt›nda Alzheimer gibi bir hastal›k yat›yorsa hem kontrendikedir hem de hastal›¤› daha a¤›rlaﬂt›r›r.

Beyin travmas›:
Beyin travmas› sonras› önce bir serebral ﬂok dönemi ve bu
döneme ait detrusor arefleksisi görülebilir. Daha sonra lezyon e¤er pontin miksiyon merkezinin üzerindeyse en önemli
bulgu istemsiz mesane kas›lmalar›d›r. E¤er lezyon pontin
miksiyon merkezinin alt›nda ise detrusor sfinkter dissinerjisi de tabloya eklenebilir.

Beyin tümörleri:
Gerek primer gerekse metastatik beyin tümörlerinde baz›
iﬂeme bozukluklar› görülür. Bu bozukluklar tümörün cinsinden ziyade beyinde etkiledi¤i yere ba¤l›d›r. Özellikle frontal
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lobu tutan tümörlerde iﬂeme disfonksiyonu ortaya ç›kar. ‹ﬂeme bozuklu¤unun tipi detrusor aﬂ›r› aktivitesi ve idrar kaç›rma ﬂeklindedir.

Serebellar ataksi:
Genellikle serebellumdaki dejenerasyon sonucu ortaya ç›kan
ancak beyin sap›, spinal kord ve dorsal sinir köklerini de etkileyen bu hastal›kta en tipik bulgu inkontinanst›r. Hastalarda genellikle detrusor aﬂ›r› aktivitesi vard›r. Ancak bazen de
idrar retansiyonu görülebilir. Bu olay detrusor arefleksisine
ba¤l› olabilece¤i gibi spinal kord tutulmuﬂsa detrusor sfinkter dissinerjisine de ba¤l› olabilmektedir.

Parkinson Hastal›¤›:
Bradikinezi, tremor ve kas rijiditesi ile kendini gösteren bu
dejeneratif hastal›k dopaminerjik substantia nigra – corpus
striatum yolunun fonksiyonunu yitirmesi sonucu corpus
striatum da relatif bir dopamin azalmas› ve kolinerjik hakimiyet ile substantia nigra’daki pigmente nöronlar›n kayb› ile
ortaya ç›kar. Hastalar›n yaklaﬂ›k yar›s›nda iﬂeme problemleri vard›r. Genel olarak bu problemler s›k›ﬂma, pollaküri,
noktüri ve s›k›ﬂms tarz› idrar kaç›rma ﬂeklindedir. Ürodinamik tetkiklerde de detrusor aﬂ›r› aktivitesi saptan›r. ‹ç sfinkter sinerjik olarak gözlemlenirken d›ﬂ sfinkterle ilgili sorunlar ortaya ç›kabilir. Bir çok hastada detrusorda oluﬂan istemsiz kas›lmalar esnas›nda d›ﬂ sfinkterde de bir aktivite art›ﬂ› görülebilir yada miksiyona baﬂlarken d›ﬂ sfinkterin gevﬂemesi gecikebilir ve bütün bunlar ürodinamik olarak dissinerji gibi yorumlanabilir. Baz› hastalarda da di¤erlerinin
aksine detrusor kas›lma gücünde bir azalma tespit edilebilir.
Parkinson hastal›¤› ve Benign prostat hiperplazisi (BPH)
olan erkek hastalarda obstrüktif yani boﬂaltma ile ilgili
semptomlar›n hangi hastal›¤›n a¤›r basmas›na ba¤l› ortaya
ç›kt›¤›n› anlamak çok önemlidir. Detrusor kas›lma gücünde
bir azalma olan ve sfinkterini gevﬂetmekte zorlanan bir hastaya prostatektomi yap›l›rsa bu ameliyat sonras› semptomlar düzelmeyebilir hatta daha kötüye bile gidebilir. Bu hastalara apomorfin verip belirli bir motor düzelme sa¤lad›ktan
sonra ürodinamik testleri yapmak ve böylece sorunlar›n gerçek kayna¤›n›n BPH m› yoksa hastal›¤›n kendisi mi oldu¤unu anlamak aç›s›ndan yararl›d›r.

Medulla Spinalisi etkileyen hastal›klar:
Multiple Skleroz:
Daha çok genç ve orta yaﬂ grubunda görülen ve kad›nlarda
erkeklere göre iki misli fazla rastlanan bu hastal›k beyin ve
omurilikte otoimmun kaynakl› fokal nöral demiyelinizasyon
sonucu ortaya ç›kar. Bu demiyelinizasyonlar sinir iletilerinde aksamalara yol açar. Sinir sistemindeki özellikle beyaz
madde üzerinde çeﬂitli büyüklüklerde plak tarz›nda lezyonlar oluﬂur. Demiyelinizasyon genellikle omurili¤in servikal
k›sm›n›n yan kortikospinal ve retikulospinal kolonlar›n› tuttu¤undan hem idrar yapmayla ilgili hem de sfinkter fonksi-

yonlar› ile ilgili sorunlara rastlan›r. Hastalar›n büyük ço¤unlu¤unda detrusor aﬂ›r› aktivitesi görülür. Bu hastalar›n da
yaklaﬂ›k yar›s›nda detrusor aﬂ›r› aktivitesine ilaveten detrusor d›ﬂ sfinkter dissinerjisi vard›r. Küçük bir grup hastada da
detrusor arefleksisi’ne rastlanabilir. ‹ç sfinkter genellikle sinerjiktir. Chancellor ve Blaivas, multiple sklerozlu hastalar›n ürodinami sonuçlar›n› içeren çok say›da çal›ﬂmalarla ilgili 1993’te yay›nlad›klar› derlemede bu hasta gruplar›nda
üç major tip iﬂeme bozuklu¤u saptand›¤›n› bildirmiﬂlerdir.
Bu bozukluklar a- detrusor aﬂ›r› aktivitesi (ortalama %38),
b- detrusor aﬂ›r› aktivitesi ve d›ﬂ sfinkter dissinerjisi (ortalama %29), c- detrusor arefleksisi (ortalama %26) dir. Özetleyecek olursak Multiple sklerozlu hastalardaki en önemli
disfonksiyon detrusor aﬂ›r› aktivitesine ba¤l› depolama sorunudur. Buna baz› hastalarda d›ﬂ sfinkter dissinerjisi’ne ba¤l› boﬂaltamama da eklenir. Yine bir grup hastada mesane
disfonksiyonu daha farkl› ﬂekillerde de kendini gösterebilir.
Multiple sklerozlu hastalar›n mesane disfonksiyonlar› medikal tedavi ile genellikle çözümlenir. Cerrahi tedaviye nadiren
baﬂvurulur. Medikal tedavi olarak detrusor aﬂ›r› aktivitesini
giderecek antimuskarinik ilaçlar, dissinerji için de Temiz
Aral›kl› Kateterizasyon(TAK) en uygun tedavi ﬂekilleridir.
AIDS:
HIV ile infekte olan veya AIDS olmuﬂ hastalarla ilgili yap›lan çal›ﬂmalarda bu hastalar›n de¤iﬂik tipte iﬂeme bozukluklar› gösterdikleri bildirilmiﬂtir. HIV hem merkezi hem de periferik sinir sistemini etkiledi¤inden bu hastalarda baz› mesane disfonksiyonlar›n›n olmas› beklenir. Burada önemli
olan bu popülasyonun ne kadar›nda iﬂeme problemleri oldu¤udur. Tahmin edilenin aksine ciddi anlamda mesane disfonksiyonu olan HIV/AIDS grubu oldukça azd›r ve bu bulgular›n ortaya ç›km›ﬂ olmas› hastal›¤›n son dönemlerini ve kötü prognozu iﬂaret eder.
Spinal Kord Travmas›:
Trafik kazalar›, yüksekten düﬂmeler, infeksiyon, disk hernileri yada omurili¤in ani ve ﬂiddetle aﬂ›r› gerilmesi sonucu spinal kord’ta yaralanmalar ortaya ç›kar. Tam kesi genellikle
nadir olup nörolojik sorunlar›n derecesi travman›n yeri ve
ﬂiddeti ile yak›ndan ilgilidir. Bazen farkl› birkaç seviyeyi etkileyen travmalar olabildi¤i gibi, tek bir travma yada hastal›k yine farkl› seviyelere ait hasarlara yol açabilir. ‹statistiksel bilgilere bakacak olursak hastalar›n yaklaﬂ›k %75’inin
erkek oldu¤u, hastal›¤a yakalanma yada kaza an›nda, bu kiﬂilerin yaﬂ ortalamalar›n›n 30 civar›nda oldu¤u çeﬂitli yay›nlarda bildirilmektedir. Yine, ABD’de y›lda yaklaﬂ›k 10.000
yeni spinal kord travmas› bildirildi¤i rapor edilmiﬂtir. Eskiden bu hastalar›n kaybedilme nedenlerinin baﬂ›nda böbrek
hastal›klar› gelirken son y›llarda bu hastalar›n en çok pnömoni, kaza yada intihar gibi farkl› nedenlerle kaybedildi¤i bildirilmektedir. Bu da en az›ndan bu hastalara art›k do¤ru ürolojik yaklaﬂ›m ve bak›m yap›ld›¤›n› ortaya koymaktad›r.

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M
Spinal ﬂok dönemi:
Herhangi bir spinal kord travmas›n› takiben lezyonun oldu¤u bölge ve onun alt k›sm›nda ‘spinal ﬂok’ olarak tarif edilen ve o bölgedeki spinal kord segmentlerinin uyar›lma özelliklerinde ve gücünde azalma ile kendisini gösteren bir dönem ortaya ç›kar. Bu seviyenin alt›nda somatik refleks aktivitesi kaybolmuﬂ ve gevﬂek kas paralizisi ortaya ç›km›ﬂt›r.
Spinal ﬂok döneminde hem otonomik hem de somatik aktivite bask›lanm›ﬂ olup mesane akontraktil ve arefleksiftir. Radyolojik olarak mesane düzgün konturlu olarak izlenir. Mesane boynu kapal› ve yeterlidir. ‹ç sfinkter mekanizmas› genellikle iﬂlevini görür. D›ﬂ sfinkterde ise EMG’de baz› aktiviteler görülürken maksimum üretral kapanma bas›nc› normalden düﬂüktür. Guarding refleks kaybolmuﬂtur ve istemli kontrol de ortadan kalkm›ﬂt›r.
Ciddi bir distansiyon sonucu taﬂma ﬂeklinde olan haricinde
sfinkter tonusu korundu¤undan inkontinans olmaz. Spinal
ﬂok döneminde mutlaka idrar retansiyonu ortaya ç›kar. ‹drar› boﬂaltmak içinde en ideal yol Temiz Aral›kl› Kateterizasyon uygulamakt›r.
E¤er distal spinal kordun sadece üst merkezlerle ba¤lant›s›
kesilmiﬂ ancak kendisi sa¤lamsa o taktirde detrusor kas›lmalar› geri gelebilir. Baﬂlang›çta böyle bir refleks hareket
sadece düﬂük bas›nçl› de¤iﬂikliklere yol açarken zamanla bu
istemsiz kas›lmalar›n süre ve ﬂiddetleri artarak istemsiz
miksiyona ve mesanenin k›smen boﬂalmas›na sebep olur.
Mesanenin bu refleks faaliyetinin geri dönmesi ile hastalarda kateterizasyonlar aras›nda istemsiz iﬂemeler ve alt ekstremitelerde derin tendon reflekslerinde iyileﬂmeler ortaya
ç›kar. Bu dönem, komplet suprasakral spinal kord lezyonlar›nda genellikle 6 ile 12 hafta aras›nda de¤iﬂirken 1 yada 2
y›la kadar da uzayabilir. ‹nkomplet lezyonlarda daha k›sa
sürerken baz› hastalarda birkaç gün içinde bile düzelebilir.
Suprasakral Spinal Kord Travmas›:
Suprasakral Spinal Kord Travmas› geçiren hastalarda mesane distansiyonu sonras› ortaya ç›kan detrusor kas›lmalar›n›n nörobiyolojisi tam ayd›nlat›lamam›ﬂt›r. Sakral spinal
kordun üzerinde yer alan komplet bir lezyon sonucu hastalarda görülen tablo detrusor aﬂ›r› aktivitesi, d›ﬂ sfinkter dissinerjisi ve iç sfinkter sinerjisi(sempatik outflow’un alt›ndaki lezyonlarda) ﬂeklindedir. Nörolojik muayenede lezyonun
distalinde kalan k›s›mda çizgili yani iskelet kaslar›nda spastisite, derin tendon reflekslerinde art›ﬂ ve anormal plantar
cevaplar görülür.
D›ﬂ sfinkter dissinerjisinde, sfinkter iyi aç›lamad›¤› için detrusor bas›nc› yükselir ve bu bölgede fonksiyonel bir obstrüksiyon ortaya ç›kar.
Bu hastalar›n tedavisinde amaç hem yüksek bas›nc› normale düﬂürmek hem de boﬂaltma fonksiyonunu yerine getirmek-
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tir. Bunun için en uygun olan Temiz Aral›kl› Kateterizasyon
uygulamakt›r. Eksternal sfinkterotomi yada stent uygulamak alternatif olarak düﬂünülebilir.
Sakral Spinal Kord Travmas›:
Spinal ﬂok dönemi bittikten sonra, lezyon seviyesinin alt›nda
kalan bölgede de¤iﬂik derecelerde flask paralizi ile beraber
derin tendon reflekslerinin de azald›¤› görülür. Lezyon seviyesinin alt›nda duyu kayb› da vard›r. Bu hastalarda yayg›n bulgu detrusor arefleksisi ve yüksek yada normal kompliyanst›r.
‹ç sfinkter yeterli olmakla birlikte gevﬂeyememekte, d›ﬂ sfinkter ise belirli bir tonusta ancak istemli kontrol d›ﬂ›ndad›r. Kapanma bas›nçlar› her iki bölgede de azalm›ﬂt›r. Bu hastalarda
da ilaç tedavisi ve elektriksel stimülasyon mesaneyi boﬂaltmak
için denenebilir ancak sonuç olumsuzsa en do¤ru yol hastaya
Temiz Aral›kl› Kateterizasyon uygulamakt›r.
Otonomik hiperrefleksi (disrefleksi): Spinal kord travmas›
geçiren hastalara özgü ve ölümle sonuçlanabilen çok ciddi
bir tablodur. T6 seviyesinin üzerinde spinal kord travmas›
geçiren hastalarda görülür. Lezyon seviyesinin alt›ndaki baz› uyaranlara karﬂ› ortaya ç›kan yo¤un bir sempatik cevap
olarak tan›mlanabilir. Bu yo¤un sempatik aktivite hastada
baﬂ a¤r›s›, terlemeyle beraber yüzde k›zar›kl›k ve en önemlisi ciddi hipertansiyon ile kendini gösterir. Hastada genelde
bradikardi vard›r. Hipertansiyon beyin kanamas› yapacak
kadar ciddi ve yüksek olabilir. Otonomik hiperrefleksi’ye yol
açan uyaranlar›n baﬂ›nda mesane veya barsak distansiyonu
gelir. Bu nedenle özellikle bu tip hastalara ürodinami yaparken de çok dikkatli olmak gerekir. Hastaya sonda tak›lmas›
veya de¤iﬂtirilmesi, sondan›n t›kanmas›, mesane tamponad›
yada uzun kemiklere ait k›r›klar, cinsel temas ve elektrokoagülasyon bu olay› tetikleyebilir. Bu hastalarda sebebin ortadan kald›r›lmas› genellikle olay›n geri dönmesine neden
olur. Mesane yada barsa¤›n hemen boﬂalt›lmas› yada acilen
alfa bloker verilmesi veya parenteral chlorpromazine yap›lmas› hastay› rahatlat›r. Sistoskopi yaparken dilalt› nifedipin
verilmesi ve sistoskopinin spinal anestezi ile yap›lmas› da di¤er baz› tedbirler olarak belirtilmektedir.
Nörospinal dysraphism:
Omurgay› oluﬂturan kemiklerin veya omurili¤i meydana getiren sinirlerin bir bütün halinde birbirlerine kaynayamad›¤›
durumlara verilen add›r. Omurili¤in ve omurgalar›n oluﬂmas› gebeli¤in 18. günü baﬂlar ve kanal›n kapanmas› 35. günde
tamamlan›r. Ancak tam bilinmeyen nedenlerle bu birleﬂme
olmazsa spina bifida cystica veya spina bifida occulta ortaya
ç›kar. Spina bifida cystica, nörospinal dysraphism’in en s›k
görülen ﬂekli olan myelomeningoseli, meningoseli ve myeloschisis’i içerir. Spina bifida occulta ise diastematomyelia, dorsal dermal sinüs, lipomeningosel, intradural lipom, gergin filum terminale ve tethered cord gibi hastal›klar› içerir. Miyelodisplazi, omurili¤in fonksiyonlar›n› etkileyen çeﬂitli belkemi¤i anomalileri için kullan›lan ortak bir terimdir. Daha spesifik olarak aç›klamak gerekirse, vertebral kanaldan sadece
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meninkslerin ç›kt›¤›, sinirlerin vertebral kanal›n s›n›rlar›
içinde kald›¤› patolojiye ‘meningosel’, sinir köklerinin veya
omurili¤e ait bir k›s›m dokunun meningosel ile birlikte d›ﬂar›
ç›kmas›na ‘miyelomeningosel’, d›ﬂar› ç›kan kesenin içinde
ya¤ dokusu da varsa ‘lipomiyelomeningosel’ denir. Tüm aç›k
spinal dysraphic durumlar›n %90’›n› miyelomeningoseller
oluﬂturur. Miyelodisplazilerde lezyonun lokalizasyonuna ve
büyüklü¤üne göre üç farkl› patolojik tablo görülebilir. Bunlardan birincisinde hastada kompliyans› bozulmuﬂ, arefleksif
bir mesane vard›r. ‹kinci grupta bu kez aﬂ›r› aktif bir mesane karﬂ›m›za ç›kar ve son olarak üçüncü grupta ise yine arefleksif bir mesane vard›r ancak kompliyans normaldir. %1015 hastada detrusor sfinkter dissinerjisi oldu¤u bildirilmiﬂtir.
Bu grup hastalar üst sistemler aç›s›ndan ciddi risk alt›ndad›r.
Hipokompliyan mesanesi olan ve boﬂaltmakta sorunlar› olan
hastalarda uygulanacak en iyi yöntem TAK ve antimuskarinik ilaçlard›r. ‹laç tedavisi yetersiz kal›rsa mesane augmentasyonu gündeme gelebilir. E¤er hastan›n mesane kompliyans› normal ancak idrar›n› boﬂaltam›yorsa o zaman sadece TAK
yeterli olacakt›r. E¤er hastada stres inkontinans ve iç sfinkter yetersizli¤i varsa o taktirde mesane ç›k›m direncini art›r›c› periüretral injeksiyonlar yada sling operasyonlar› gibi giriﬂimler yapmakta yarar vard›r. Sakral agenezi iki veya daha fazla sakral vertebran›n tamamen yada k›smen geliﬂmemiﬂ olmas› durumudur. Sebebi tam bilinmemekle beraber insüline ba¤›ml› diabeti olan annelerin %1 oran›nda böyle bir
çocuk do¤urma riski vard›r. Sakral agenezili çocuklar›n da
%16’s›n›n annelerinin diabetik oldu¤u belirtilmiﬂtir. Bu hastalar›n %35’inde aﬂ›r› aktif mesane ve detrusor sfinkter dissinerjisi saptan›rken, %40’›nda detrusor arefleksisi ve d›ﬂ
sfinkterin k›smi yada tam denervasyonu söz konusudur. %25
hastada ise normal mesane fonksiyonlar› tespit edilir. Tethered cord sendromu ya miyelomeningosel gibi bir distal spinal
cord defektini tamir amac›yla yap›lan cerrahi giriﬂime ba¤l›
oluﬂan yap›ﬂ›kl›klar sonucu ortaya ç›kar yada primer olarak
karﬂ›m›za ç›kabilir. Tedavi ürodinamik tetkiklerde tespit edilen disfonksiyon tipin göre düzenlenmelidir.

Medulla spinalisin distalini etkileyen hastal›klar:
Disk hernileri:
Disklerin d›ﬂar› do¤ru ç›k›p spinal kökler üzerine bask› yapmas› en s›k L4-L5 yada L5-S1 aral›klar›nda görülür. Hastalarda kuﬂak tarz›nda yay›lan bel a¤r›lar› ortaya ç›kar. Refleks ve duyu kayb› vard›r. Disk hernisi olan hastalar›n yaklaﬂ›k %1 ile %18’inde iﬂeme bozukluklar› görülür. En s›k
rastlanan ürodinamik bulgular normokompliyan, arefleksif
mesane ﬂeklindedir. Hastalarda iﬂeme zorlu¤u, ›k›nma ve idrar retansiyonu ortaya ç›kar. Hastal›k sinir köklerinde kal›c› hasar b›rakm›ﬂsa laminektomi sonras› hastan›n idrar sorunlar›nda düzelme olmayabilir.
Radikal Pelvik Cerrahi:
Özellikle abdominoperineal yada radikal histerektomiler es-

nas›nda pelvik pleksusa istemeden zarar verilebilir. Bu radikal ameliyatlardan sonra hastalarda iﬂeme bozukluklar› görülür. Bu ameliyatlardan önce do¤al olarak herhangi bir
ürodinamik tetkik yap›lmam›ﬂ oldu¤undan ameliyat öncesi
ve sonras› de¤erlendirmeleri içeren ve ameliyatlara ba¤l›
iﬂeme disfonksiyonunun gerçek görülme s›kl›klar›n› bildiren
bir çal›ﬂma yoktur. Ancak güncel literatürlerde bu oran tahmini olarak %15-%20 olarak verilmektedir. ‹ﬂeme disfonksiyonuna yol açan travma ya sinirlerin s›k›ﬂmas› ya mesanenin devaskülarize veya denerve olmas› ya da mesane ve üretraya direkt zarar verme ﬂeklinde olur. ‹ﬂeme bozuklu¤unun
tipi, zarar gören sinire, travman›n derecesine ve daha sonraki zaman içinde oluﬂan reinervasyona ba¤l› olarak farkl›l›klar gösterir. Radikal Pelvik Cerrahi sonras› iﬂeme bozuklu¤u e¤er zaman içinde kal›c› olmuﬂsa paterni genellikle mesanenin kas›lma gücünde bir azalma ve d›ﬂ sfinkterin tonusunun fiske olmas› ﬂeklindedir. ‹ç sfinkter genellikle aç›k ve
nonfonksiyonedir. Bu tablonun sebebi olarak parasempatik
hasar veya terminal sempatik hasar yada d›ﬂ sfinkter seviyesindeki obstrüksiyonun hidrodinamik etkisi öne sürülse de
gerçek neden bilinmemektedir.
Hastalarda hipokompliyan mesane ve d›ﬂ sfinkter tonusunun
oluﬂturdu¤u obstrüksiyon hem depolama hem de boﬂaltma ile
ilgili sorunlar› beraberinde getirir. Yine hastalarda mesane
içi bas›nç artm›ﬂ olmas›na ra¤men yeterli kas›lmalar olmad›¤›ndan boﬂaltma tam olarak olmaz ve idrar kaç›rma da gözlenebilir. En çok kar›n içi bas›nc›n artt›¤› durumlarda ortaya
ç›kan bir inkontinans gözlenir. Baz› hastalarda da aksine de¤iﬂik derecelerde idrar retansiyonu ortaya ç›kablir. Ürodinamik tetkiklerde, hipokompliyan bir mesane, proksimal üretra
kapanma fonksiyonunda yetersizlik, d›ﬂ sfinkterin istemli
kontrolünün yitirilmesi gibi bulgular karﬂ›m›za ç›kar. Bu hastalarda yap›lmas› gereken en önemli ﬂey üst sistemi tehlikeye
sokmamak için mesane bas›nc›n› azaltmak ve düzgün bir ﬂekilde boﬂaltmay› sa¤lamakt›r. Burada vurgulanmas› gereken
önemli nokta bu iﬂeme bozukluklar›n›n ço¤unun geçici olabilece¤idir. Bu nedenle bu hastalara Temiz aral›kl› kateterizasyon ö¤retilip evlerine gönderilebilir ve 6-12 ay sonra kontrol
için ça¤›r›l›r. Alt› ile on iki ayl›k bekleme süresi mesanenin
kendini toparlamas› için yeterli olacakt›r.
Diabetes Mellitus:
Diabetes Mellitus, periferik nöropatiye yol açarak iﬂeme bozukluklar›na neden olan bir hastal›kt›r. Diyabetli hastalar›n
kaç›nda iﬂeme sorunlar› oldu¤u ile ilgili bir çok yay›n olmas›na ra¤men kesin bir insidans veren yay›n yoktur. Ancak literatüre bakacak olursak dikkatlice sorguland›¤›nda diyabetli hastalar›n %5 ile %59’unda de¤iﬂik iﬂeme problemleri
görüldü¤ü bildirilmiﬂtir. Diabetik sistopati denildi¤i zaman
aﬂa¤› üriner sistemin bu hastal›ktan etkilendi¤i bir tablo
kastedilmektedir. Diabetes Mellitus aﬂa¤› üriner sisteme periferik ve otonomik nöropatiye yol açarak zarar vermeye
baﬂlad›¤›nda ilk önce duyusal aferent yollar etkilenir ve mesanenin idrar› alg›lamas› yani sensitivitesi yavaﬂ yavaﬂ bo-
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zulmaya baﬂlar. Hasta herhangi bir s›k›ﬂma yada rahats›zl›k
hissetmeksizin günde sadece bir iki kez idrar yapmakla yetinir hale gelir. Ancak do¤al olarak bu da zamanla distansiyona, aﬂ›r› distansiyona ve dekompansasyona yol açar. Son dönem diabetik mesanede detrusorun kas›labilme gücü son derece azalm›ﬂt›r. Güncel bulgular patogenezde hem duyusal
hem de bir motor nöropatinin söz konusu oldu¤unu göstermektedir. Diabetik sistopatide karﬂ›m›za ç›kan tipik ürodinamik bulgular, mesanenin kapasitesinin artmas›, hassasiyetinin azalmas›, kas›lma gücünün azalmas›, idrar ak›m h›z›n›n azalmas› ve daha sonra ki dönemlerde de rezidüel idrar›n anlaml› biçimde artmas› ﬂeklinde özetlenebilir. Özellikle
yaﬂl› erkeklerde ortaya ç›kan BPH semptomlar› ile diyabetik
mesanenin semptomlar› benzerlik gösterdi¤inden ay›r›c› tan› bas›nç-ak›m çal›ﬂmas› ile kolayl›kla yap›l›r. Bas›nç-ak›m
çal›ﬂmas›nda mesane kas›lmas› normal yada artm›ﬂsa bu
obstrüksiyon lehinedir. Diyabetik mesanede sfinkter dissinerjisi görülmez. Ürodinamik tetkiklerin son y›llarda çok
yayg›nlaﬂmas› nedeniyle bu hastalarla ilgili bir çok yeni çal›ﬂma yay›nlanm›ﬂt›r. Baz› çal›ﬂmalarda hastalar›n belirli
gruplar›nda farkl› sonuçlar elde edildi¤i örne¤in istemsiz kas›lmalar›n görüldü¤ü bildirilmiﬂse de bu hastalarda diyabete
ilaveten SVH gibi baﬂka faktörlerin de bu hastalar›n aﬂ›r›
aktif mesanelerinde rol alabildi¤i de belirtilmiﬂtir. Diyabetik
mesanesi olan hastalarda önceleri s›k s›k ve belirli aral›klarla iﬂenmesi mesanenin distansiyonunu ve dekompansasyonunu önleyecektir. Ancak bu yöntem bir süre sonra yetersiz
kald›¤›nda o zaman TAK ile mesaneyi boﬂaltmak en sa¤l›kl›
çözüm olacakt›r.

Tedavi:
Tedavinin amaçlar›:
1- Yukar› üriner sistemi korumak
Özellikle mesane içi bas›nc› hem depolama hem de boﬂaltma fazlar›nda güvenli s›n›rlar içinde muhafaza etmek
suretiyle böbrek yetmezli¤inin önüne geçmek ve bu hasta
grubunda ürolojik sebeplere ba¤l› ölümleri azaltmak.
2- ‹drar kaç›rman›n önlenmesi
Bu sayede hastan›n sosyal rehabilitasyonu sa¤lamak ve
üriner infeksiyonlar› önlemek
3- Hastan›n yaﬂam kalitesinin yükseltilmesi
Hastan›n sosyal adaptasyonuna yard›mc› olmak
4- Aﬂa¤› üriner sistem fonksiyonlar›n›n normale döndürülmesi
Mesane, sfinkterler ve üretra disfonksiyonlar›n›n tiplerine göre iyileﬂtirilmesi
I-Non invaziv konservatif tedavi:
A-Destek ile mesaneyi boﬂaltma teknikleri:
1-Crede manevras›
2-Valsalva manevras›
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B- Aﬂa¤› üriner sistem bozukluklar›n›n tedavisi
1-Davran›ﬂsal tedavi
2-Pelvik taban egzersizleri
3-Biofeedback
C-‹laç tedavisi:
1-Detrusor aﬂ›r› aktivitesi:
a- Oxybutynin
b- Trospium chloride
c- Tolterodine
d- Propiverine
e- Solifenacin
f- Darifenacin
2- Detrusor under aktivitesi:
a- Bethanechol
3- Mesane ç›k›ﬂ direncini azaltmak:
a- Alfa-bloker’ler
D- Elektriksel nöromodülasyon
a- Pudental sinir stimülasyonu
E- Eksternal araçlar
a- Kondom kateterler
b- Pedler
Non invaziv konservatif tedavi için ‘Guideline’lar:
1- Yapaca¤›n›z her türlü tedavide ki ilk amaç üst üriner sistemi korumak olmal›d›r.
2- Aﬂ›r› aktif detrusor tedavisinde ilk seçenek antikolinerjik
ilaçlar olmal›d›r.
3- Seçilmiﬂ vakalarda rehabilitasyon ve nöromodülasyon etkili olabilmektedir.
4- Kondom kateterler ve pedler hastan›n inkontinans›n› tolere edilebilir bir hale getirebilir.
5-Destek ile mesaneyi boﬂaltma teknikleri çok dikkatli uygulanmal›d›r.
II-Minimal invaziv tedavi:
1- Kateterizasyon
a- Temiz aral›kl› kateterizasyon- Alt›n standart
b- Suprapubik sistostomi – Daha düﬂük oranda
c- Kal›c› üretral kateterler – Son tercih
Kateterizasyon için ‘Guideline’lar
1- Temiz aral›kl› kateterizasyon, Alt›n standart tedavidir.
2- Hastalara kateterizasyon çok iyi ö¤retilmeli ve riskleri
anlat›lmal›d›r.
3- Kateter çap› 12-14 Fr. Olmas› tercih edilmelidir.
4- Günde 4-6 kez kateterizasyon yap›lmas› uygundur.
5- Mesane hacmi 400 ml’nin alt›nda kalmal› ve kateterizasyon sonunda rezidü kalmamal›d›r.
6- Kal›c› üretral veya suprapubik kateterler sadece mecbur
kal›nd›¤›nda ve s›k s›k de¤iﬂtirilmek kayd›yla uygulan›p
silikon kateterler tercih edilmelidir.
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2-‹ntravezikal ilaç tedavisi:
a- Antikolinerjik ilaçlar
b- Capsaicin ve resiniferatoxin
c- Botilinum toxin
3- ‹ntravezikal elektrostimülasyon
4- Mesane boynu ve üretraya yönelik iﬂlemler:
Mesane ç›k›m direncini azaltmaya yönelik olanlar;
a- Sfinktere Botilinum toxin injeksiyonu
b- Balon dilatasyon
c- Sfinkterotomi
d- Mesane boynu insizyonu
e- Stentler
Mesane ç›k›m direncini art›rmaya yönelik olanlar;
a- Periüretral injeksiyonlar
b- Üretral t›kaçlar, valvler
c- Pompal› üretra protezi
Minimal invaziv tedavi için ‘Guideline’lar:
1- Mesaneye yap›lan Botilinum toxin injeksiyonlar› aﬂ›r› aktif mesaneler için en ümit verici mesane içi ilaç uygulamas›d›r.
2- Baz› seçilmiﬂ hastalarda mesane içi elektrostimülasyon
yararl› olabilir.
3- (Lazer) sfinkterotomi DSD için standart tedavidir. Cerrahi giriﬂimler için uygun olmayan hastalarda sfinktere botilinum toxin injeksyonu yapmak ilk tercih olmal›d›r. Fibrotik bir mesane boynu olan hastalarda mesane boynu inszyonu etkili olacakt›r.
III- Cerrahi tedavi
1- Uretral slingler
2- Artifisyel sfinkter
3- Mesane boynu ve uretra rekonstrüksiyonu
4- Auto-augmentasyon (Detrusor myectomi)
5- Denervasyon, deafferentasyon, nörostimülasyon, nöromodülasyon
6- Mesanenin üzerinin çizgili kas ile kaplanmas›
7- Mesane augmentasyonu veya substitüsyonu
8- Üriner diversiyon

Cerrahi tedavi için ‘Guideline’lar:
1-Detrusor
Aﬂ›r›aktif
a- Detrusor myemectomi konservatif yaklaﬂ›mlar›n baﬂar›s›z
oldu¤u durumlarda denenebilecek bir yöntemdir.
b- Komplet lezyonu olan baz› hastalarda Sakral kök stimülasyonu ile beraber sakral rhizotomy ve yine inkomplet
lezyonu olan baz› hastalarda sakral nöromodülasyon etkili olabilmektedir.
c- Daha az invaziv giriﬂimlerle sonuç al›namad›¤›nda mesane augmentasyonu uygun bir seçenek olabilir. Ciddi ﬂekilde duvar› kal›nlaﬂm›ﬂ bir mesanede ise substütisyon gündeme gelebilir.
Underaktif
a- Seçilmiﬂ hastalarda Sakral kök stimülasyonu ile beraber
sakral rhizotomy ve sakral nöromodülasyon olduça etkilidir.
b- Mesanenin üzerinin çizgili kas ile kaplanmas› henüz deneysel aﬂamadad›r.
2- Üretra
Aﬂ›r›aktif (DSD)
(Lazer) sfinkterotomi DSD için standart tedavidir. Fibrotik
bir mesane boynu olan hastalarda mesane boynu insizyonu
etkili olacakt›r.
Underaktif
a-Uretral sling kullan›m› yerleﬂmiﬂ bir uygulamad›r.
b-Artifisyel sfinkter oldukça etkili bir uygulamad›r.
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