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tilitesinde yetersizlik ve %25 hastada detrüsör-sfinkter 
dissinerjisine (DSD) bağlı koordinasyon eksikliği görü-
lür. Bu nedenle hastalarda işeme disfonksiyonu, me-
sanenin tam boşaltılamaması veya üriner retansiyon 
gibi problemler görülür. Tek başına bir depolama veya 
boşaltım semptomunun görülmesi yerine birden fazla 
semptomun bir arada görülmesi klinik olarak daha sık 
rastlanılacak bir durumdur [6]. Hastalık süresi uzadık-
ça ve fiziksel kısıtlılık oranı arttıkça AÜS disfonksiyonu 
prevelansı artış göstermektedir. 

KLİNİK DEĞERLENDİRME
AÜSS görülen MS hastalarının klinik değerlendirile-
mesinde idrar analizi, renal fonksiyonların tayini, işeme 
günlüğü, ultrasonografi, ürodinamik çalışmalar ve ge-
rekli olduğu durumlarda sistoskopi incelemeleri yapı-
labilir. Hastaların yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi 
yine klinik değerlendirme açısından önemlidir.

i) İdrar analizi: Hastalarda herhangi bir üriner sistem 
enfeksiyonu olup olmadığının tespitinde kullanılır ve 

GİRİŞ
Multiple Skleroz (MS) genç hastalarda en sık görülen 
progresif nörolojik hastalıktır. Ortalama başlama yaşı 
30 olup, Avrupa’daki prevalansı yüzbin kişide 108 vaka 
şeklindedir [1]. MS hastalarında görülen temel bul-
gular halsizlik, kas spasiteleri, bilişsel disfonksiyonlar, 
depresyon, alt üriner sistem semptomları (AÜSS), ba-
ğırsak disfonksiyonları, ağrı ve seksüel bozukluklardır. 
Bu bulguların birlikteliği hastanın yaşam kalitesinde 
büyük negatif etkilere sahiptir. Mesane disfonksiyonu 
ve AÜSS sık görülen problemler olup, hastalık sürecin-
de hastaların yaklaşık %80-%100’ünü etkilemektedir 
[2]. Depolama semptomları en çok görülen semptom-
lardır. Acil idrar hissi, işeme sıklığının artışı ve sıkışma 
tipi inkontinans sık rastlanılan bulgulardır [3, 4]. Stres 
üriner inkontinans da sıkça rapor edilmekte olup, has-
talar genellikle mixed tip üriner inkontinans tarifle-
mektedirler [5]. Hastaların %60-%80’inde hiperrefleksi 
ve nörojenik detrüsör aşırı aktivitesine bağlı aşırı ak-
tif mesane (AAM) semptomları görülür. Yaklaşık %20 
hastada hipotonik mesaneye bağlı detrüsör kontrak-
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Özet
Multiple skleroz santral sinir sistemini etkileyen kronik ve progresif bir hastalıktır. Mesane disfonksiyonu ve ilgili 
semptomlar multiple skleroz hastalarında görülen yaygın problemler arasında yer almaktadır. Hastaların klinik 
değerlendirilmesi sırasında idrar analizi, renal fonksiyonların tayini, işeme günlüğü, ultrasonografi, ürodinamik 
çalışmalar ve gerekli olduğu durumlarda sistoskopi gibi tetkikler yapılabilir. Hastaların tedavisi multidisipliner 
bir yaklaşım gerektirmektedir. Medikal tedavi dahil olmak üzere konservatif tedavi seçenekleri, minimal inva-
ziv ve cerrahi tedavi seçenekleri gibi farklı tedavi modaliteleri hastaların durumuna göre kullanılabilir. Multiple 
skleroz hastalığı progresif bir seyir izlemesi nedeniyle, hastaların alt üriner sistem semptomları düzenli ve uzun 
dönem sürecek bir monitorizasyon ve takip gerektirecektir. 
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vi) Sistoskopi: Tekrarlayan üriner enfeksiyonları olan 
hastalarda taş veya divertikül olup olmadığının araştı-
rılmasında veya mesane kanseri açısından risk faktör-
leri olan hastaların incelenmesinde gerekli olabilecek 
bir değerlendirme yöntemidir. 
 
TEDAVİ
MS hastalarında görülen alt üriner sistem semptomları 
ve inkontinansın yönetiminde birçok tedavi seçeneği 
mevcuttur. 

A) Konservatif Tedavi Seçenekleri

1) Mesane Rehabilitasyonu
MS hastalarında fiziksel modaliteler ve aktivitelerin 
spasitede, yorgunlukta ve mesane disfonksiyonunda 
tatmin edici sonuçlar verdiği birçok çalışmada bildiril-
mektedir. Elektromiyografi biofeedback ile nöromus-
küler elektrik stimülasyonunun kombinasyonu, pel-
vik taban kas egzersizlerinin kombine edilmesi veya 
tek başına uygulanması ve davranış tedavisi kaçırma 
epizodları ve kaçırılan idrar miktarının azaltılmasında 
anlamlı sonuçlar vermektedir [10]. Pelvik taban eg-
zersizlerinin tek başına MS hastalarında, depolama ve 
boşaltım semptomlarında ve yaşam kalitesinde alamlı 
iyileşme sağladığı gösterilmiştir [11]. 

2) Temiz Aralıklı Kateterizasyon (TAK) ve 
Kalıcı Kateter Kullanımı
MS hastalarında mesanenin tam boşaltılamaması 
nedeniyle yüksek hacimde rezidü idrar bulunması 
sonucu oluşabilecek tekrarlayan alt üriner sistem en-
feksiyonları, hidronefroz gelişimi, vezikoüretral reflü 
ve renal fonksiyon kaybı gibi komplikasyonları en-
gellemek amacıyla temiz aralıklı kateterizasyon (TAK) 
önerilmektedir. TAK işleminin düzenli olarak ve uzun 
yıllar boyunca yapılması gerekebilir. İnkontinans, acil 
işeme hissi ve sık idrara çıkma gibi semptomlarda 
azalma meydana gelecektir. TAK yönteminin hasta için 
avantajları ve dezavantajları vardır. Noktüri ve noktür-
nal enürezisi olan hastalarda uyku düzeninde iyileşme 
sağlaması, sık idrara çıkma ve acil işeme hissi semp-
tomları olan hastalarda günlük aktivitelerdeki kısıt-
lanmanın azalması ve dolu mesanenin sebep olduğu 
ağrının azalması avantajları arasında yer almaktadır. 
Günlük işler sırasında TAK yapmak için uygun ortamın 
bulunabilme zorluğu, tekrarlayan üriner enfeksiyonlar, 
kas spazmları, mobilite ve el becerisi gerekliliği muh-
temel dezavantajları oluşturmaktadır [12]. TAK sırasın-

tüm hastalara ilk değerlendirme sırasında veya üriner 
enfeksiyon semptomları ortaya çıktığında yapılmalıdır. 
Orta akım veya kateter yoluyla alınan idrar örnekleri ile 
idrar kültürü tetkiki de çalışılabilir. Temiz aralıklı katete-
rizasyon yapan veya kalıcı kateteri bulunan hastalarda 
kronik bakteriüri görülebileceğinden, yeni bir nörolo-
jik veya ürolojik semptom ortaya çıkmadan periyodik 
olarak idrar kültürü tetkiki yapmak gerekli olmayacak-
tır.

ii) Renal fonksiyonların tayini: 24 saatlik idrar örnek-
leri toplanarak kreatinin klirensinin ölçülmesi, serum 
kreatinin seviyesinin tayini veya tahmin edilebilir glo-
meüler filtrasyon hızının hesaplanması ile karşılaştırıl-
dığında hastaların böbrek fonksiyonlarının değerlen-
dirilmesinde daha kesin ve doğru bir yöntem olacaktır. 

iii) İşeme Günlüğü: Uluslararası İnkontinans Derneği 
(ICS), AÜSS olan hastaların klinik değerlendirilmesi sı-
rasında işeme günlüğünün kullanılmasını önermekte-
dir. MS hastalarında işeme günlüğü kullanılarak hasta-
ların tedavi öncesi AÜSS durumu, prospektif olarak sıvı 
alımları ve güncel AÜSS durumları ve ayrıca tedaviye 
cevaplarını değerlendirmek mümkün olacaktır.

iv) Ultrasonografi: Hastalarda yapılacak olan üriner 
sistem ultrasonografi sonucu normal olabileceği gibi, 
bazı hastalarda hidronefroz ve/veya üriner sistem taş-
ları saptanabilir. Bu bulgular doğrultusunda tedavi 
planı yapmak gerekecektir. Ultrasonografi ile belirle-
necek olan işeme sonrası rezidü idrar tayini hastaların 
mesanelerini ne kadar boşaltabildikleri konusunda ve 
yapılacak olan tedavilerin etkinliğini saptamak açısın-
dan faydalı olacaktır.

v) Ürodinamik çalışmalar: Ürodinamik çalışma olarak 
üroflowmetri, dolum sistometrisi, videoürodinami AÜS 
fonksiyonlarının tayininde, dolum ve işeme sırasında 
mesane basınç-hacim ilişkisini değerlendirmede kulla-
nılabilir. Spinal kord hasarı veya spina bifida gibi diğer 
nörolojik bozukluğu olan hastalar ile karşılaştırıldığın-
da, MS hastalarında üst üriner sistem hasarı gelişme 
olasılığı daha düşük olduğu düşünüldüğünden ilk de-
ğerlendirme sırasında ürodinamik inceleme yapılması 
gerekliliği tartışmalıdır [7-9]. İlk basamak tedavi sonu-
cunda semptomlarında düzelme olmayan, eşlik eden 
stres üriner inkontinansı olan ve cerrahi tedavi planla-
nan hastalar gibi üst üriner sistem hasarı açısından risk 
taşıyan grupda ürodinamik inceleme yapılması genel 
olarak önerilmektedir.
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ne ve solifenasin ile karşılaştırıldığında kan beyin ba-
riyerini daha az geçtiği için ileri evre MS hastalarında 
tercih edilebilir. İki farklı antikolinerjik ilacın günlük 
dozlarında kombinasyonunun bazı hastalarda etkili ve 
iyi tolere edilebilir olduğu tespit edilmiştir [21]. Sonuç 
olarak MS hastalarında yaygın olarak reçete edilen an-
tikolinerjik grubu ilaçlar depolama semptomlarında 
ve hastaların yaşam kalitelerinde iyileşme sağlayabilir. 
Hastalar ilaçların potansiyel yan etkileri, olası artmış re-
zidü idrar hacmi ve aralıklı kendi kendine kateterizas-
yon gerekliliği konularında bilgilendirilmelidir. 

Desmopressin
Desmopressin bir sentetik vazopressin analoğu olup, 
diabetes insipidus hastalarında poliürinin tedavisinde 
kullanılmaktadır. MS hastalarında ise farklı dozlarda 
(10-100 µg) oral veya intranazal olarak kullanıldığında 
primer noktürnal enürezis ve noktürinin tedavisinde 
etkili olduğu gösterilmiştir. İlaç alımını takiben 6 saat-
lik periyotta gündüz olan idrar sıklığını ve idrar hacmi-
ni azaltmada etkinliği gösterilmiştir [22]. Ayrıca birinci 
basamak tedavileri almakta olan hastalarda, uzun se-
yahatler ve sosyal aktiviteler gibi özel durumlarda ek 
katkı sağlayabilir. Desmopressin, 24 saatlik periyotta 
günde sadece bir kere kullanılmalı ve 65 yaş üstü has-
talarda kullanılmamalıdır. Başağrısı (%3-18), bulantı 
(%3-%10), sıvı retansiyonu (%36), rinit ve/veya epistak-
sis (%3-%10) yan etkileri arasında yer almaktadır [23].

Kannabinoidler
Kannabinoidlerin hastalarda AÜSS’nin kontrolünde 
kullanılmasının mantığı, her iki kannabinoid reseptö-
rünün (CB1 VE CB2) birçok deneysel hayvan çalışma-
sı sonucu ile uyumlu olarak ürotelyumda, detrüsörde 
ve insan mesanesinin afferent sinirlerinde eksprese 
edilmesidir [24]. Bu reseptörlerin aktivasyonu detrü-
sör bantlarındaki elektrikle uyarılmış kontraksiyonları 
azaltmaktadır [25]. Kannabinoidlerin MS hasta gru-
bunda etkili olabileceği ve kas katılıklarında düzelme, 
spastisitede, uykuda, nöropatik ağrıda ve mesane dis-
fonksiyonunda iyileşme sağladığı belirlenmiştir [26]. 
MS hastaları tarafından anektodal olarak Cannabis 
sativa bitkisinin kullanımının AÜSS’de iyileşme sağla-
dığı bildirilmektedir. Yasal problemlere rağmen güney 
İngiltere’de MS hastalarının %48’inin cannabis kul-
landıkları ve bunların %68’inin ise kannabisi ilaç gibi 
semptomlarında iyileşme sağladığı için kullandıkları 
bildirilmiştir [27]. CAM-LUTS (MS’de kannabinoid-
AÜSS) çalışması, kannabinoidlerin sıkışma tipi inkon-
tinans epizodlarının azaltılmasında ve mesane kontro-
lünün arttırılmasında klinik etkinliğini göstermiştir [28]. 

da kullanılacak kateterlerin, güvenlik ve yaşam kalitesi 
ölçüsü açısından hidrofilik olması üriner enfeksiyon ve 
mikroskobik hematüri riskini azaltacaktır [13].
 İşeme sonrası rezidü idrar hacimleri artmış olan ve 
TAK yapmak istemeyen veya yapamayan, tedaviye di-
rençli inkontinansı olan hastalarda ise uzun süreli kalıcı 
transüretral veya suprapubik kateter kullanımı alterna-
tif bir yöntemdir. Bu yolla mesanenin boşalması ve bir 
şekilde üriner kontinans sağlanmış olur. Diğer taraftan 
uzun süreli kalıcı kateter kullanımından olabildiğince 
kaçınılmalıdır. Rekürren üriner enfeksiyonlar, kateterin 
tıkanması, kateter etrafından kaçırma, üretral hasar, 
mesane taşı gelişimi ve mesanede uzun dönemde 
kanser gelişimi gibi ciddi komplikasyonlar görülebilir 
[14, 15]. Uzun dönem kullanımlarda transüretral kate-
ter kullanım yerine, suprapubik kateter kullanımı öne-
rilmektedir [16]. Hastaya olası komplikasyonlar anlatıl-
malı ve alternatifler sunulmalıdır [17].

3) Medikal Tedaviler

Antikolinerjik ilaçlar
Antikolinerjik ilaçlar, MS hastalarında görülebilecek 
problemlerden birisi olan nörojenik mesanede kul-
lanılabilecek tedavi modalitelerinden birisidir. Üriner 
acil işeme hissinde azalma, kontinansta düzelme, me-
sane kapasitesinde artış, maksimum detrüsör basın-
cında anlamlı azalma ve hastaların yaşam kalitesinde 
önemli bir düzelme sağlarlar [18, 19]. Antikolinerjik 
etkili ilaçlardan bir bölümü mesanede daha yaygın 
bulunan muskarinik reseptör alt gruplarından M2, M3 
reseptörlerine daha selektif olsa da; ağız kuruluğu, 
konstipasyon, kuru göz, kognitif bozukluklar, mide bu-
lantısı, halsizlik gibi yan etkiler ilaçların hepsinde belli 
oranlarda görülmektedir. MS hastalarında antikoliner-
jiklerin klinik kullanımlarını destekleyen kanıta dayalı 
veri sınırlıdır. Antikolinerjik ilaçların MS hastalarında 
etkinliği, tolerabiliteleri ve güvenirlikleri bir Cochra-
ne derlemesi ile belirlenmiştir [20]. Bu derleme so-
nucunda araştırmacılar MS hastalarında antikolinerjik 
ilaç kullanımının faydalarını destekleyecek yeterli kanıt 
bulamamışlardır. Sistemik derlemeler sonucunda an-
tikolinerjikler arasında etkinlik açısından birbirlerine 
herhangi bir üstünlük bulunamamıştır. Aralarındaki en 
önemli klinik fark yan etki profilleri arasındadır. 
 MS hastalarında özellikle hastalık ilerledikçe kog-
nitif bozukluklar bildirilmektedir. Bu durumda antiko-
linerjik ilaç tercihi, ilacın santral sinir sistemine olan 
potansiyel yan etkileri doğrultusunda yapılmalıdır. 
Trospium chloride gibi ilaçlar, oksibutinin, tolterodi-
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mum sistometrik kapasitede artış ve maksimum akım 
hızında artış bildirmişlerdir [34-36]. Diğer taraftan bazı 
araştırmacılar koşullara bağlı olarak PTSS’nin detrüsör 
kontraksiyonlarını baskılamada yetersiz olduğu sonu-
cuna varmışlardır [2].

Sakral Nöromodülasyon 
Sakral sinir stimülasyonu minimal invaziv bir tedavi 
yöntemi olup, altta yatan farklı nörolojik hastalıklara 
bağlı tedaviye dirençli AÜSS olan hastaların tedavisin-
de kullanılabilir [37]. Nöromodülasyon tekniklerinin 
diğerlerinde olduğu gibi altta yatan esas nörofizyolo-
jik etki mekanizması komplekstir ve henüz tam olarak 
aydınlatılabilmiş değildir. Sakral nöromodülasyonu-
nun, spinal kord ve daha yüksek merkezlerde bulunan 
nöral yolakların aktivasyonunu modüle eden afferent 
yolları aktive ederek etki ettiği düşünülmektedir. Sak-
ral nöromodülasyon detrüsör aşırı aktivitesi, obstrüksi-
yon olmayan hastalarda üriner retansiyon ve detrüsör 
sfinkter dissinerjisi (DSD) gibi farklı mesane bozukluk-
larının tedavisinde etkilidir [38]. MS hastaları genel 
olarak preimplant testine %50-%60 pozitif cevap ver-
mektedir [39, 40]. Minimal morbidite ile nonobstrük-
tif üriner retansiyonun rezolüsyonunda tam bir hasta 
memnuniyeti sağlanmış olup, az sayıda revizyonel 
cerrahi girişim gerekliliği bildirilmiştir [41, 42]. Ped 
kullanımında ve sıkışma tipi inkontinans epizodlarında 
iyileşme, sık idrara çıkma, noktüri ve kendi kendine ka-
teterizasyon sıklığında azalma ve sistometrik kapasite-
de artış bildirilmiştir [39, 43, 44].

B) Minimal İnvaziv Cerrahi Tedaviler

Botulinum Toksin Enjeksiyonu
Botulinum toksin enjeksiyonları ürolojide tedavi amaçlı 
1988 yılında kullanılmaya başlanmıştır. İlk kullanımları 
quadriplejik hastalarda DSD tedavisinde, cerrahi sfink-
teretomi yerine üretral sfinkter içine enjeksiyon yapıla-
rak olmuştur. MS hastalarında DSD tedavisi 100 ünite 
botulinum toksin A (BTX-A)’nın üretral sfinktere tek en-
jeksiyonu şeklinde yapılmıştır [45]. Araştırmacılar bu te-
davinin işeme sonrası rezidü idrar miktarını azaltmadı-
ğı sonucuna varmışlardır. 2000’li yıllarda ise botulinum 
toksin enjeksiyonu nörojenik detrüsör aşırı aktivitesi 
tedavisinde önemli bir alternatif olmuştur. Yapılan ça-
lışmalar sonucunda trigonu koruyarak detrüsör kasına 
20-30 noktadan yapılan 200 veya 300 ünite BTX-A’nın; 
günlük idrar sıklığında, noktüride, inkotinans epizod-
larında, ped kullanımında, üriner enfeksiyonlarda ve 
maksimum detrüsör basıncında iyileşme sağladığı ve 

İlk kannabis türevi ilaç olan Sativex®’in MS hastaların-
da acil işeme hissi, sık idrara çıkma, noktüri, inkonti-
nans epizod sayısı ve inkontinans hacminde iyileşme 
sağladığı bildirilmiştir [29]. 

İntravezikal vanilloidler
Mesane doluluğu ve mesane kasılmalarının şiddetini al-
gılayan pelvik sinir afferentleri, küçük miyelinli Aδ lifleri ve 
miyelinsiz C liflerinden oluşur. C-lif afferentleri mukozada 
meydana gelen gerilmelere karşı hassas olup, mesane 
doluluğu arttıkça cevap oluştururlar ve boş mesanede 
inaktiflerdir. Aşırı aktiviteyi engellemek için C-liflerinin 
desensitize edilmesi amacı ile son yıllarda vanilloid re-
septör agonistleri kullanılmaya başlanmıştır. Kapsaisin 
ve Resiniferotoksin, mesane duvarındaki vanilloid re-
septörleri uyarmakta ve tekrarlayan dozlarda geçici bir 
desensitizasyon sağlamaktadırlar [30]. İntravezikal olarak 
uygulanan kapsaisinin MS dahil spinal kord hasarlı hasta-
larda; klinik olarak, detrüsör aşırı aktivitesi ve ürodinamik 
parametreler açısından anlamlı iyileşme sağladığına dair 
derece 1b kanıt mevcuttur [31]. Bir kapsaisin analoğu 
olan Resiniferotoksinin ürodinamik parametrelerde ve 
inkontinansta iyileşme sağladığı tespit edilmiştir [32]. 

4) Nöromodülasyon
Tibial sinir veya sakral S3 kökünün stimülasyonunun 
aşırı aktif mesane semptomlarının düzeltilmesinde ba-
şarılı olduğu gösterilmiştir. Etki mekanizması tam ola-
rak bilinmese de, inhibitör internöronların aktivasyonu 
ile spinal pelvik refleksin modülasyonu sonucu olduğu 
düşünülmektedir. 

Posterior Tibial Sinir Stimülasyonu 
Posterior tibial sinir stimülasyonu (PTSS) ilk olarak 
1983 yılında McGuire ve arkadaşları tarafından tanım-
lanmıştır [33]. Tibial sinir L4-S3 sinir köklerinden köken 
alan sinir lifleri içermektedir. Etki mekanizması tam ola-
rak bilinmemekle beraber, dış üretral sfinktere giden 
sinirlerin aktivasyonu ve/veya spinal veya supraspinal 
seviyede inhibe edici afferent sinirlerin uyarılması ile 
işeme refleksinin inhibisyonu sağlanır. Tibial sinir sti-
mülasyonu tedavisinin güvenli bir yöntem olması, en-
gelli olan hastalarda özellikle kullanışlı bir yöntem ol-
masını sağlamaktadır. Bu hastalar kendilerinden daha 
az derecede engelleri olan hastalara göre antimuska-
rinik ilaçların yan etkilerine karşı daha hassaslardır. 
 Bazı araştırmacılar PTSS tedavisi sonrası MS has-
talarının %73’ünde subjektif gelişme, detrüsör aşırı 
aktivitesinde baskılanma, ilk istemsiz mesane kont-
raksiyonunun olduğu mesane hacminde artış, maksi-
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hayat kalitesini iyileştirmek amacıyla düşük basınçlı bir 
rezervuar sağlanmalıdır. İleal kondüit ve idrar toplan-
masını sağlayan bir torba kullanılarak kontinan olmayan 
bir kutanöz diversiyon yapılması çözüm sağlayacaktır. 
Tekerlekli sandalyeye veya yatağa bağımlı olan, direnç-
li ya da tedavi edilemeyen inkontinansı olan, çok ileri 
derecede AÜSS görülen, üst üriner sistemleri risk altın-
da olan veya diğer tüm tedavi alternatiflerini reddeden 
hastalarda seçilebilecek bir tedavi yöntemidir. 
 
SONUÇ
MS hastalarında hastalık süreci boyunca farklı AÜSS 
görülebilmekte ve bu semptomlar hastaların yaşam 
kalitesine olumsuz yönde etki etmektedir. Hastalığın 
evresine ve semptomların şiddetine göre mevcut olan 
noninvaziv veya invaziv tedavi seçenekleri uygulana-
bilir. MS uzun süreli ve progresif bir hastalık olması 
nedeniyle, görülebilecek nörolojik problemler ve AÜS 
disfonksiyonlarının türü ve ciddiyeti zamanla değişiklik 
gösterebilir. Hastalar uzun süreli olarak ve yakın bir şe-
kilde takip edilmelidirler. 
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