ZEYNEP KAMÝL TIP BÜLTENÝ

KLINÝK ARAÞTIRMA

CÝLT: 39 YIL : 2008 SAYI: 2

Ýdrar Kaçýran Hastalarda Antikolinerjik Tedavilerin Etkinliði, Hastalarýn
Uyumu ve Takibi
Çetin Çam1, Arman Özdemir1, Ateþ Karateke1, Turhan Aran2, Ýlter Yenidede1
1

Zeynep Kamil Kadýn Ve Çocuk Hastalýklarý Eðitim Ve Araþtýrma Hastanesi, Ýstanbul
2

Aðrý Kadýn Ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, Aðrý
Yazýþma Adresi : Aðrý Kadýn Ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Aðrý, Türkiye
Tel: 0505 237 94 60 e-mail: turhanaran@gmail.com

ÖZET:

SUMMARY:

Amaç: overaktif detrüsor nedeniyle antikolinerjik
ilaç kullanan hastalarda, tedavi etkinliði ve hasta
uyumunu araþtýrmak.

The Efficiency Of Anticholinergic Treatment And
Patients Compliance In Urinary Incontinent
Patients

Materyal ve Metod: Ürojinekoloji kliniðimize
baþvuran ve ürodinamik inceleme sonucu aþýrý
aktif mesane tanýsý alan 41 bayan hasta çalýþmaya
dahil edildi. Randomize olarak tolterodin ve
trospium ile antikolinerjik tedavi baþlandý. 1 yýl
süresince tedavinin etkinliði, gözlenen yan etkiler
ve ilaçlarýn kullanýlmama nedenleri not edildi.
Verilerin deðerlendirilmesinde independent t test,
X2 testi ve Mann-Whitney U testi kullanýldý.

Objective: to investigate efficiency of
anticholinergic medication in patients diagnosed
with overactive detrusor and patients compliance.

Bulgular: Her iki grupta da hastalarýn yaþ
ortalamalarý, yakýnma süreleri ve tedavi öncesi
yaþam kalite skorlarýnda farklýlýk gözlenmedi.
%50(16) hasta tedaviden fayda gördüðünü belirtti.
%40(13) hasta ise 1 yýl içerisinde tedaviyi kesti.
%25(8) hasta ise yakýnmalarýnýn arttýðýný belirtti.
Sonuç: Bu çalýþmada, antikolinerjik tedavilerin
baþarý ve devam oranlarýnýn hastalarýn ancak
yarýsý ile sýnýrlý kaldýðýný gözlenmiþtir. Aþýrý aktif
mesane olgularýnda, hangi tedavi modalitesi
kullanýlýrsa kullanýlsýn, hasta eðitiminin ve daha
yoðun bir hasta-hekim iliþkisinin önemli olduðu
gözlenmiþtir.
Anahtar Kelimeler: overaktif detrüsor,
antikolinerjik tedavi.

Material and Method: In our study, we included
41 women diagnosed with overactive detrusor by
urodynamic scan. The patients were randomly
divided into two groups. Tolterodin was the drug
used in the first group and trospium in the second
group. The efficiency of treatment, side effects of
the drugs and causes of drug cessation were noted
in 1 year follow up. Independent t test, X2 test and
Mann-Whitney U test were used in statistical
analyses.
Results: In both groups, there were no differences
in patients mean age, duration of complaints and
quality of life scores before treatment. 16(%50)
patients reported to be satisfied with medication.
8(%25) patients reported that their complaints got
worsened. 13(%40) patients did not use medication
during 1 year of time.
Conclusions: In this study, we observed that
anticholinergic treatments succes rate and
patients compliance were %50. We also observed
that, no matter which therapy modalities are chosen,
patients education level and close doctor-patient
realationship is important in cases with overactive
detrusor.
Key words: overactive detrusor, anticholinergic
treatment.

GÝRÝÞ
Aþýrý aktif mesanenin farmakolojik
tedavisinin temelini antikolinerjik ilaçlar
oluþturur(1). Baþta aðýz kuruluðu olmak üzere,
arzu edilmeyen yan etkilerin varlýðý ve aþýrý

aktif mesanesi olan kadýnlarýn psikolojik
kondisyonlarý tedaviye cevabý negatif olarak
etkilemektedir(2,3). Bu nedenle üriner
inkontinansý olan hastalarýn medikal tedaviye
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uyumu suboptimaldir(4). Bu çalýþma, aþýrý aktif
mesanesi olan kadýnlarda tedaviye uyumlarýný
ve ilaç etkinliðini takip etmek amacýyla
prospektif olarak yapýlmýþtýr.
MATERYAL VE METOD
Ýdrar kaçýrma yakýnmasý ile Mart 2004 
Aralýk 2004 tarihleri arasýnda baþvuran ve
ürodinamik olarak aþýrý aktif mesane tanýsý ile
antikolinerjik tedavi baþlanan 41 kadýn
çalýþmaya dahil edildi. Hastalar, tolterodin (2
mg, günde iki defa) ve trospium (15 mg, günde
3 defa) gruplarýna randomize edildiler. Tedavi
öncesi olgularýn yaþam kaliteleri IIQ-7 ve UDI6 formlarý ile belirlendi(5). Olgular bir
yýl süreyle telefon ile takip edildiler. Yan etkiler,
ilaca devam süreleri ve ilacýn etkinliði
kaydedildi. Tedavinin etkinliði hastanýn ifadesi
ile belirlendi. Ýlacýný reçetelendiremeyen 3 ve
ulaþýlamayan 6 hasta çalýþmadan çýkarýldý.
Veriler SPPS 10.0 paket programý ile analiz
edildi. Parametrik verilerin karþýlaþtýrýlmasýnda
independent t test, nonparametrik verilerin
karþýlaþtýrýlmasýnda ise X2 ve Mann-Whitney
U testi kullanýldý.

Tedaviyi kesme nedeni olarak % 16 (5) olguda
yan etki varlýðý, % 25 (8) olguda ise fayda
görmeme olarak belirlendi. % 40 (13)hastada
çeþitli derecelerde yan etkiler belirlendi. % 50
(16) hasta tedaviden fayda gördüðünü
belirtirken, % 25(8) olgu, þikayetlerinin arttýðýný
belirttiler. Ýlacý kesme nedeninin fayda görmeme
olduðunu belirten grupta ilaç kullaným
süresinin daha uzun olduðu gözlendi.
Yakýnmasý artan 8(%25) olgudan 6sý(%75)
þikayetleri 10 yýldan daha fazla süren
kadýnlardý. Tüm parametrelerde gruplar
arasýnda fark gözlenmedi (Tablo 2).
Tablo-2: Olgularýn tedavi ve takiplerinin sonuçlarý

BULGULAR
15 hastaya tolterodin, 17 hastaya ise
trospiyum baþlanmýþtý. Tolterodin kullanan
hastalarýn yaþ ortalamasý 56,1 trospium
kullananlarda ise 55,9 idi. Olgularýn yaþ
ortalamalarý, yakýnma süreleri ve tedavi öncesi
yaþam kalite skorlarýnda herhangi bir
istatistiksel fark gözlenmedi (Tablo 1).
% 40 (13) hasta 1 yýl içerisinde tedaviyi kesti.
Tablo-1: Olgularýn yaþ ortalamalarý, tedavi öncesi yaþam
kalite skorlarý ve yakýnma süreleri
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TARTIÞMA
Aþýrý aktif mesane semptomlarý prevalansý
toplumda % 17oranýnda gözlenmektedir(6).
60- 80 yaþ arasý kadýnlarda ise bu oran
%50dir(1). Davranýþ tedavileri, elektrik
stimulasyon ve hatta cerrahi yaklaþýmlar ortaya
sürülmesine raðmen, farmakolojik tedavi en
sýk kullanýlan yaklaþým þeklidir.Aþýrý aktif
mesane semptomlarýnýn etyolojisinin tam olarak
anlaþýlamamýþ olmasý standart ve kabul edilmiþ
bir tedavi yaklaþýmýnýn bulunmamasýna ve
tedavinin tüm olgularda baþarýlý olmamasýna
neden olmaktadýr. Farmakolojik tedavinin
temelini antikolinerjikler(antimuskarinik)
ajanlar oluþturmaktadýr(1). Aþýrý aktif mesane
tedavisinde kullanýlan antimuskarinik ilaçlar
mesanede bulunan M3 reseptörlerine selektivite
göstermelerine karþýn, vücudun diðer
bölgelerinde bulunan muskarinik reseptörleri
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de etkilediklerinden rahatsýzlýk verici yan
etkilere de neden olabilmektedirler (1).
Konstipasyon, gastrointestinal rahatsýzlýklar
ve görme bulanýklýðýnýn yaný sýra, aðýz
kuruluðu hastayý en fazla zorlayan yan etki
olarak görülmektedir.Tedavi baþarýsýzlýðý,
rahatsýz edici yan etkilerin varlýðý ile birlikte
aþýrý aktif mesanesi olan hastalarýn tedaviye
toleranslarýný ve uyumunu negatif yönde
etkilemektedir. Bu grup hastalarda anksiyete
ve nörotisizim gibi psikiyatrik durumlarýn
daha sýk görülmesi tedaviye olan uyumu daha
da kötüleþtiren ek faktörlerdir (2).
Çalýþmamýzda olgularýn yarýsýna yakýn
bölümünün ilk üç ayda tedaviyi býraktýklarý
görülmektedir. Yan etkilere karþý intolerans,
tedavi baþarýsýzlýðýna göre daha az oranda
ilacý býrakmaya neden olmakla birlikte bu
grupta hastalar ilacý kullanmaktan daha erken
sürede vazgeçmiþlerdir. Tedavinin olasý
baþarýsýna raðmen, tolere edilemeyen yan etki
varlýðý, hasta kompliansýnýn azalmasýnda en
önemli faktör olarak gözükmektedir. Aðýz
kuruluðu, konstipasyon, gastrointestinal
þikayetler ve görme bulanýklýðý, nörotik ve
anksiyetesi olan kiþilerde daha radikal
tepkilere neden olabilir. 32 randomize
kontrollü çalýþmanýn gözden geçirildiði
sistematik bir araþtýrmada plasebo etkinin,
antikolinerjikler kadar yüksek olmasý, hastanýn
ilaca olan güveninin, etkinliðinden öte, yan
etkisine baðlý olabileceðini destekleyebilir(7).
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SONUÇ
Bu çalýþmada, antikolinerjik tedavilerin
baþarý ve devam oranlarýnýn hastalarýn ancak
yarýsý ile sýnýrlý kaldýðýný gözlenmiþtir.
Fizyopatolojisi net olarak açýklanamamýþ aþýrý
aktif mesane olgularýnda, hangi tedavi
modalitesi kullanýlýrsa kullanýlsýn, plasebo
etkisinin yüksek olmasý, hasta eðitiminin ve
daha yoðun bir hasta-hekim iliþkisinin
önemini vurgulamaktadýr.
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