PED‹ATR‹K ALT ÜR‹NER S‹STEM FONKS‹YON BOZUKLUKLARINDA
KULLANILAN FARMAKOLOJ‹K TEDAV‹ YÖNTEMLER‹
Orhan Z‹YLAN*

Çocuklardaki alt üriner sistem disfonksiyonu, alt›n› ›slatma
bulgusuyla klini¤e yans›yan,nörojenik ve nörojenik olmayan
etiyolojik nedenlere ikincil, mesanenin dolum faz› ve miksiyon faz›n› ilgilendirebilen normal d›ﬂ› detrusor-sfinkter iﬂleyiﬂini tan›mlar. Alt›n› ›slatma d›ﬂ›ndaki alt üriner sistem
semptomlar› da bu kapsam içerisindedir. Mesanenin depolama yetene¤ini detrüsörün artm›ﬂ veya azalm›ﬂ aktivitesi,
miksiyon faz›n› ise detrusor kontraksiyonu ile mesane boynu
ve eksternal sfinkterin uyumlu relaksasyonu belirler. Farmakolojik tedavide temel olarak mesanenin kapasitesini ve
komplians›n› art›rmak üzere artm›ﬂ mesane aktivitesini geri döndürmeye ve mesanenin fizyolojik olarak boﬂalt›labilmesini sa¤lamaya yönelik ajanlar kullan›lmaktad›r. Özellikle nörojenik olmayan iﬂeme disfonksiyonu patofizyolojisindeki bilginin k›s›tl› olmas› kullan›lan farmakolojik ajanlar›n s›n›rl› olmas› sonucunu do¤urmaktad›r.
Farmakolojik tedavi hemen tamamen artm›ﬂ mesane aktivitesine odaklanm›ﬂt›r. Bu amaçla ilk baﬂvurulan ajan antikolinerjiklerdir. Mesane ç›k›ﬂ obstrüksiyonunu düzeltmeye yönelik tedavide ve yan› s›ra aﬂ›r› aktif mesanede alfa adrenerjik reseptör blokörler kullan›m alan› bulmaktad›r. Oral farmakolojik tedaviye dirençli olgular›nda ise göreceli olarak
invaziv olan botilunum toksini enjeksiyonu seçene¤i son y›llarda ön plana ç›kmaktad›r. Bu özet ve sunumda yukar›daki ana baﬂl›klar ele al›nacakt›r.

Antikolinerjik tedavi:
Detrusor kontraksiyonu muskarinik asetil kolin reseptörleri
arac›l›¤›yla olmaktad›r. Aﬂ›r› aktif mesanede görülen inhibe
edilemeyen kontraksiyonlarda muskarinik reseptörler arac›d›r. Antikolinerjikler detrusor düz kas liflerinde ve di¤er yap›larda yerleﬂmiﬂ olan M2 ve M3 muskarinik reseptörleri
inhibe ederek detrüsör kontraksiyonunu engellerler. Bu nedenle aﬂ›r› aktif mesane varl›¤›nda baﬂvurulan ilk tedavi seçene¤i antikolinerjik ajanlar olagelmiﬂtir. Antikolinerjik tedavide kullan›lan 6 farmakolojik ajan vard›r. Bunlar oksibütinin, tolterodin, propiverin, trospium, darifenasin, solifenasindir. Hepsinin aﬂ›r› aktif mesanede tedavi edici etkileri
gösterilmiﬂ olmakla birlikte farmakokinetik özellikleri ve
yan etki profilleri; molekül yap›lar›ndaki farkl›l›klara, muskarinik reseptör alt gruplar›na olan afinitelerine, organ se-

lektivitelerine göre de¤iﬂiklik gösterir. Çocuk yaﬂ grubu literatüründe oksibütinin, tolterodin, propiverin ve trospiumun
kullan›ld›¤› çal›ﬂmalar bulunmaktad›r. .

Oksibütinin:
Pediatrik aﬂ›r› aktif mesanede en yayg›n kullan›lan farmakolojik ajan oksibütinindir. Çocuklardaki aﬂ›r› aktif mesane tedavisinde Amerika Birleﬂik Devletleri’nde onaylanm›ﬂ olan
tek antimuskarinik ajan oksibütininin k›sa ve uzun etkili
formlar›d›r. Nörojen mesanede kullan›m› için 1975, aﬂ›r› aktif mesanede kullan›m› için 1992 de FDA onay› alm›ﬂt›r.
Oksibütininin antimuskarinik ve lokal anestezik etkisi vard›r. Antikolinerjik etkisi atropinin beﬂte biri kadar, antispazmotik etkisi ise atropininkinden dört kez güçlüdür.
Günlük dozu 0.3-0.5 mg/kg d›r. Maksimum etki oral al›mdan 3-6 saat sonra ortaya ç›kmakta ve 6-10 saat sürmektedir. Bu nedenle günlük dozun 3 eﬂit parça halinde 8 saat
arayla uygulanmas› gerekir. Uzun etkili formu tek doz halinde kullan›labilir.
Yan etkilerinin önde gelenleri yüz ve boyun cildinde belirgin
olan k›zar›kl›k (flushing) ve terlemede azalmad›r. Terleme
azl›¤› s›ca¤a karﬂ› duyarl›l›¤› artt›rd›¤› için s›cak iklimlerde
ve yaz aylar›nda s›cak çarpmas› riski artar. A¤›z kurulu¤u
diﬂ çürüklerine neden olabilir. Di¤er bir yan etki olan konstipasyon özellikle bu ilac›n kullan›ld›¤› hastal›k gruplar› olan
nörojenik ve nörojenik olmayan mesane disfonksiyonu ile birlikte görülen konstipasyonun tedavisini güçleﬂtirmesi aç›s›ndan önem taﬂ›r. Merkezi sinir sistemi ile ilgili yan etki olarak de¤erlendirilen sersemlik hissi, kiﬂilik de¤iﬂiklikleri ve
psikolojik sorunlar bildirilmektedir. Oksibütinin kullan›m›n›n
kesilmesinden sonra kiﬂisel uyum ve okul baﬂar›s›nda düzelme gibi sonuçlar söz konusu yan etkinin klinik önemini desteklemektedir. Di¤er yan etkiler aras›nda görülen baﬂa¤r›s›,
görme bulan›kl›¤›, bulant›, uyku bozukluklar› daha seyrek
görülürler. Yan etkiler çocuklarda eriﬂkin hasta grubuna göre daha s›k görülmektedir ve yan etkiler nedeniyle ilac› b›rakma zorunda kalan olgular›n oran› % 10’u bulmaktad›r.
Oksibütininin etkinli¤ini konu alan yak›n tarihli bir çal›ﬂmada, gündüz alt›n› ›slatan 81 çocukta 3 aydan uzun süreli kul-
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lan›mla tam kuru kalma %31, belirgin düzelme ise %24 olguda sa¤lanm›ﬂt›r(van Arendonk). Tedaviye iyi cevap al›nan
olgular günlük ›slatma s›kl›¤› düﬂük olanlard›r. Gündüz alt›n› ›slatma sorunu olan çocuklar›n tedavi sonuçlar› ile ilgili
yap›lm›ﬂ randomize plasebo kontrollü çal›ﬂmalar› inceleyen
2003 tarihli bir çal›ﬂmada oksibütininin yer ald›¤› bir tamamlanmam›ﬂ çal›ﬂma oldu¤u görülmüﬂ, bu çal›ﬂmada oksibütininin biofeedback veya plasebodan daha etkili olmad›¤›
sonucuna var›lm›ﬂ oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r (Sureshkumar).
Uzun etkili formun k›sa etkili forma göre daha etkili oldu¤unu gösteren pediatrik yaﬂ grubuna ait çal›ﬂmalar vard›r.

Tolterodin:
Tolterodin tersiyer amin yap›s›nda bir antimuskarinik moleküldür. Kolinerjik reseptör alt gruplar›na selektif etki göstermemesine ve oksibütinine eﬂde¤er detrusor inhibisyonu
sa¤lamas›na ra¤men tükrük bezlerine afinitesi çok daha azd›r. Bu nedenle daha az yan etkili mesane selektif antikolinerjik olarak bilinmektedir. Ya¤da çözünürlü¤ünün Oksibütinin’e göre 30 kez daha düﬂük olmas› kan beyin bariyerini
geçme ve merkezi sinir sistemine ait yan etkilerin görülmesi
olas›l›¤›n› azaltmaktad›r.
K›sa etkil formu 12 saat arayla günde 2 doz halinde, uzun
etkili formu ise günde tek doz olarak kullan›lmaktad›r. Pediatrik yaﬂ grubunda önerilen doz 0.1 mg/kg’d›r.
Reinberg’in uzun etkili Oksibütinin, k›sa etkili tolterodin ve
uzun etkili tolterodini karﬂ›laﬂt›rd›¤› çal›ﬂmas›nda 132 pediatrik aﬂ›r› aktif mesane olgusu ele al›nm›ﬂ, gündüz inkontinans› semptomlar›n›n ortadan kald›r›lmas›nda s›ras›yla uzun
etkili Oksibütinin, uzun etkili Tolterodin ve k›sa etkili tolterodinin anlaml› ﬂekilde üstün oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Yan etki aç›s›ndan ise farkl›l›k bulunmam›ﬂt›r. Eriﬂkinlerde daha fazla
olgu say›s› içeren çal›ﬂmalar bulunmaktad›r. Bu çal›ﬂmalarda hem k›sa, hem uzun etkili tolterodinin aﬂ›r› aktif mesaneli olgularda plaseboya üstünlü¤ü gösterilmiﬂtir(Kanofsky).
Tolterodin ile çift kör, plasebo kontrollü yap›lm›ﬂ olan çal›ﬂmas›nda Nijman, günlük miksiyon s›kl›¤›, haftal›k inkontinans say›s› ve iﬂenen miktar aç›s›ndan gruplar ars›nda fark
bulmam›ﬂt›r. Bununla birlikte yap›lan ikinci analizde vücut
a¤›rl›¤› dikkate al›narak yap›lacak doz ayarlamas›n›n Tolterodin lehine sonuçlanaca¤› izlenimi edinilmiﬂtir. Ayn› araﬂt›r›c›n›n 2007 y›l›nda uzun etkili Tolterodin’le yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmada ise hastalar›n %49’unda bir veya daha fazla
yan etki görülmüﬂ, bununla birlikte yan etki nedeniyle ilac›
b›rakma %3 hastada söz konusu olmuﬂtur.

Propiverin:
Propiverin çocuklardaki kullan›m› Almanya’da onaylanm›ﬂ,
antikolinerjik ve kalsiyum kanal blokaj› etkileri olan bir moleküldür. Pediatrik yaﬂ grubunda Propiverin ile ilgili deneyim daha çok nörojenik etiyolojiye ba¤l› mesane disfonksiyonlar›nda edinilmiﬂtir.
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S›k›ﬂma inkontinans› olan çocuklarda Propiverin’in 0.4
mg/kg, 2 dozda kullan›ld›¤› bir çal›ﬂmada 12 haftal›k period sonunda olgular›n %41’inde tam cevap al›nd›¤› bildirilmiﬂtir(Marshall). Yan etki olarak çal›ﬂmaya al›nan 70 çocuktan yaln›z birinde akomodasyon bozuklu¤u geliﬂti¤i öne
sürülmektedir.

Trospium:
Trospium klorür yaklaﬂ›k 20 y›ld›r Avrupa’da kullan›lmaktad›r. Kuaterner amin yap›s›ndaki Trospium karaci¤erde p-450
sitokrom taraf›ndan metabolize edilmez ve %60’› de¤iﬂmeden aktif madde olarak idrarla at›l›r. Eriﬂkin hastalar› içeren
birçok çal›ﬂmada detrusor kontraksiyonlar›n› inhibe edici etkisi ve düﬂük yan etki profili vurgulanmaktad›r. Molekül yap›s›n›n kan beyin bariyerini çok düﬂük miktarda geçmesine
izin verdi¤ini bu nedenle merkezi sinir sistemi yan etkilerinin
düﬂük oldu¤u öne sürülmektedir. Aﬂ›r› aktif mesane tan›s›
olan 62 pediatrik olgunun incelendi¤i plasebo kontrollü çal›ﬂmada terapötik etki %32 olguda mükemmel, %42 olguda iyi
bulunmuﬂ, bu sonuçlar›n plaseboya göre anlaml› olarak yüksek oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada ikiye bölünerek kullan›lan 15-25 mg’l›k dozlar›n çocuk yaﬂ grubunda uygun oldu¤u
vurgulanm›ﬂt›r. Baﬂa¤r›s›, sersemlik hissi, a¤›z kurulu¤u gibi
yan etkilerin görülme oran› %10’dur (Pereira).

Alfa Adrenerjik Blokörler
‹ﬂeme disfonksiyonunda kullan›lan di¤er bir farmakolojik ajan
grubu ise alfa adrenerjik blokörlerdir. Alfa blokör deneyiminin edinildi¤i eriﬂkin hasta grubu göz önünde bulundurulunca
mesane ç›k›ﬂ obstrüksiyonunda kullan›lmalar› ilk akla gelen
endikasyon olarak belirmektedir. Eriﬂkindeki mesane ç›k›ﬂ
anatomisi ve alfa blokörlerin kullan›ld›¤› patolojik durumlar
çocuklardakinden çok farkl›d›r. Alfa blokörlerin çocuklardaki
boﬂalt›m faz› disfonksiyonlar›ndaki kullan›m›n› araﬂt›ran s›n›rl› literatür gözden geçirildi¤inde oldukça farkl› baﬂar› yüzdeleri dikkati çekmekte ve sonuçlar alfa blokörlerin bu endikasyonla kullan›mlar›n› kuvvetli olarak desteklememektedir.
Yay›nlarda dikkati çeken di¤er bir özellik de alfa blokörlerin;
davran›ﬂ terapileri, biofeedback, antikolinerjikler gibi di¤er
yöntemlerle bir arada kullan›lmas› böylece etkinlik alanlar›n›n belirlenmesinin güçlü¤üdür. Bu durumda tek baﬂ›na etkinli¤in de¤erlendirilmesi neredeyse olanaks›z hale gelmektedir.
Konu ile ilgili yay›nlar aras›nda farkl›l›k gösteren ve belki de
alfa blokörlerin çocuklardaki boﬂalt›m faz› disfonksiyonlar›nda kullan›lmas›n›n rasyonel olaca¤› grubu tarif eden çal›ﬂma
Donahoe’nin primer mesane boynu dissinerjisindeki alfa blokör etkinli¤ini araﬂt›ran çal›ﬂmas›d›r. Bu çal›ﬂmada primer
mesane boynu dissinerjisi olan hastalar tan›mlanm›ﬂ ve bu olgular›n 26 s› terazosin, doksazosin veya Tamsulosin ile tedavi
edilmiﬂtir. Hastalar›n tümünde klinik düzelme saptanm›ﬂt›r.
Kontrollü bir çal›ﬂma olmamas›na ra¤men ayn› konudaki di¤er çal›ﬂmalara göre çok daha yüksek baﬂar› saptanm›ﬂ olmas› alfa blokörlerin kullan›lmas› için uygun olan hasta popülasyonunun belirlenmesi aç›s›ndan anlaml›d›r.
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Alfa blokörlerin iﬂeme faz› bozuklu¤unun yan› s›ra son y›llarda aﬂ›r› aktif mesane tedavisinde de giderek daha yayg›n
olarak kullan›ld›¤› dikkati çekmektedir. Mesane ç›k›ﬂ obstrüksiyonunun detrüsör aﬂ›r› aktivitesi etiyolojisindeki rolü
bilinmektedir. Alfa blokörlerin yeni kullan›m alan› olan detrüsör aﬂ›r› aktivitesindeki etkinli¤i bu mekanizma ile iliﬂkili
olabilir. Aﬂ›r› aktif mesane tedavisinde antikolinerjiklerin,
alfa blokörlerle kombine kullan›m›n›n tek baﬂlar›na kullan›mlar›na göre daha iyi sonuç verdi¤ini gösteren çal›ﬂmalar
vard›r. Bu durum etkilerinin sadece infravezikal obstriksiyon üzerinden olmad›¤›n› düﬂündürmektedir. Mesane ç›k›ﬂ
obstrüksiyonu olmayan aﬂ›r› aktif mesaneli hastalarda alfa
blokörlerle sonuç al›nmas›, söz konusu ajanlar›n santral etkilerinin de rol oynayabilece¤i görüﬂünü gündeme getirmektedir.
Çocuk yaﬂ grubunda s›kl›kla kullan›lan alfa adrenerjik reseptör blokörleri terazosin ve doxazosindir. Günlük doz her
iki ajan için de 0.5-2 mg olarak verilmektedir.

Botilinum toksini:
Botilinum toksini presinaptik kolinerjik alanda asetil kolini
inhibe ederek etki gösterir. Asetilkolinin bu ﬂekilde inhibe
edilmesi ayn› bölgede düz kas kas›lmas›n› önler ve kas atrofisine yol açar. Toksinin etkisi geri dönebilir özelliktedir,
presinaptik blokaj 3-9 ay süre ile etkili olur. Mesane kas›na
yap›lan enjeksiyonlarla artm›ﬂ detrüsör aktivitesi ortadan
kald›r›l›r. Presinaptik asetilkolin inhibisyonu postsinaptik
adrenerjik etkiyi de ortadan kald›rd›¤› için mesane boynu
düz kas dissinerjisi ve eksternal sfinkter dissinerjisinde de
etkilidir. Dolay›s›yla literatürde de dikkati çekece¤i gibi artm›ﬂ detrüsör aktivitesinin ortadan kald›r›lmas› ve detrüsör
sfinkter dissinerjisinin tedavisi olmak üzere iki kullan›m alan› vard›r. Çal›ﬂmalar›n büyük ço¤unlu¤u nörojenik mesane
disfonksiyonu olan hasta grubunu kapsar.
Pediatrik yaﬂ grubunu içeren çal›ﬂmalarda Botulinum A toksini 100-500 ünite dozunda kullan›lm›ﬂt›r. Genel olarak
önerilen doz 10-12 ünite/kg (en fazla 300 Ü) d›r. Yay›nlarda yan etki olmad›¤› belirtilmektedir.
Literatür incelendi¤inde nörojenik olmayan mesane disfonksiyonunda da botulinum toksininin iki kullan›m alan› oldu¤u
görülmektedir. Bunlar di¤er tedavi yöntemlerine yan›t al›namayan artm›ﬂ mesane aktivitesi ve detrüsör sfinkter uyumsuzlu¤udur. Sfinktere yap›lan enjeksiyonlarda mesane ç›k›ﬂ
obstrüksiyonunun ortadan kald›r›lmas›yla detrüsör aﬂ›r› aktivitesinde de azalma oldu¤u vurgulanmaktad›r. Dirençli
aﬂ›r› aktif mesanedeki botilinum toksini uygulamas› ile tek
enjeksiyon sonras› olgular›n %70’inde anlaml› cevap elde
edilmektedir. Franco’nun eksternal sfinkter dissinerjisi olan
hastalar› içeren 18 olguluk grubunda sfinktere yap›lan 200300 ünite botulinum enjeksiyonu ile %75 hastada klinik tablonun düzeldi¤i vurgulanmaktad›r.

Özet:
Çocuklarda alt üriner sistem fonksiyon bozukluklar›n›n tedavisinde s›n›rl› say›da farmakolojik ajan kullan›lmaktad›r. Tek
baﬂ›na farmakolojik tedavi ile kabaca olgular›n ancak yar›s›nda anlaml› yarar sa¤lanabilmektedir. ‹ﬂeme al›ﬂkanl›¤›n›n
düzenlenmesi, konstipasyonun tedavisi, davran›ﬂ terapisi gibi
genel önlemlerle hemen hemen farmakolojik tedavi kadar sonuç al›nabilmektedir. Çocuklardaki aﬂ›r› aktif mesane patofizyolojisindeki karanl›k noktalar ayd›nland›kça daha etkili
farmakolojik tedavi yöntemlerinin kullan›ma girece¤i aç›kt›r.
Farmakolojik tedavinin gelece¤inde mesane selektif antikolinerjiklerin geliﬂtirilmesi yer almaktad›r. Bu ﬂekilde yan etkilerden uzak sadece dolum faz›na etkili olup mesanenin boﬂalmas›n› engellemeyen antikolinerjiklerin geliﬂtirilmesi amaçlanmaktad›r. Bunun d›ﬂ›nda aﬂ›r› aktif mesane tedavisinde alfa-3 adrenerjik reseptör agonistleri, purinerjik reseptör antagonistleri, fosfodiesteraz inhibitörleri, nörokinin-1 reseptör
antagonistleri, opioidler, Rho-kinaz inhibitörleri gelecekte
üzerinde konuﬂulacak ajanlar olarak öne ç›kmaktad›r.
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