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ÖZET
İnterstisyel sistit (IS)/Mesane Ağrı Sendromu (MAS) daha çok kadınlarda
görülen suprapubik ağrı, gece ve gündüz idrar sıklığı, ağrılı idrar yapma ve ani
idrara sıkışma hissi ile olan kronik bir hastalıktır. Tedavisinde oral, intravezikal
ve cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Çalışmamızda intravezikal bir ilaç olan
hyalüronık asit tedavisinin etkinliği ve tanıda kullanılan ICSI (Intersitial Cystitis
Symptom Index) ile ICPI (Intersitial Cystitis Problem Index) formlarının Türkçe
versiyonlarının sorularının kendi içinde tutarlı ve anlaşılabilir olma durumu
araştırılmıştır.
Çalışmamıza 2011 ve 2016 yılları arasında Mersin üniversitesi tıp
fakültesi hastanesi üroloji polikliniğine başvurmuş tanı ve tedavi almış 54 hasta
dahil edildi. Hastalara 6 hafta süre ile 100 mg 50 ml intravezikal hyalüronik asit
tedavisi verildi. Tedavi sonrası 2 ay sonra hastalar değerlendirildi. Tedavi öncesi
ve tedavi bitiminden 2 ay sonra hekim ve sağlık teknisyeni tarafından hastaların
VAS(Visual Analogue Scale) ve ICSI ile ICPI formları ayrı ayrı dolduruldu.
İntravezikal hyalüronik asit verilen hastaların demografik verileri kaydedildi. Bu
demografik verilere göre tedavinin etkinliği araştırıldı.
Çalışmamızda kullanılan ICSI ve ICPI formlarının Türkçe versiyonlarının
sorularının kendi içindeki tutarlılığını (intra-class) ölçmek için Cronbach’s Alpha
güvenilirlik testi (Reliability Analysis) testi uygulandı. Doğru anlaşılabilirliğini ve
uyumunu ölçmek için Kappa Measure of Agreement testi uygulandı. Sonuçlar
anlamlı olarak gözlendi (p:0,000).
İntravezikal hyalüronik tedavi bitimden 2 ay sonra doldulan formlarda
VAS’da %55 oranında düşme gözlendi. ICSI toplam skorunda %48.5 ,ICPI
toplam skorunda %45,5 oranında düşme gözlendi (p<0,05). İlaç tedavisi
sonrasında en çok iyileşme görülen semptomların gece idrara kalkma ve sık
idrara çıkma olduğu gözlendi.
Sonuç olarak intravezikal hyalüronik asit tedavisinin kısa süreli takibinde
semptomlarda oldukça yüksek oranda düzelme olduğu saptandı. ICSI ve ICPI
formlarının Türkçe versiyonlarının anlaşılabilir ve güvenilir olduğu gösterildi.
Anahtar Kelimeler: Mesane ağrısı sendromu, hyalüronik asit, interstisyel
sistit
5

ABSTRACT

Interstitial cystitis (IS)/bladder pain syndrome (MAS) is a chronic disease
more frequently seen in women which comes along with suprapubic pain,
frequent day and night urination, painful urination and urgent urination needs.
Oral, intravesical and surgical methods are applied in its treatment. In our work,
effectiveness of hyaluronic acid, an intravesical medicine, and consistency and
comprehensibility of the questions in the Turkish versions of ICSI (Intersitial
Cystitis Symptom Index) and ICPI (Intersitial Cystitis Problem Index) forms are
investigated.
Our work includes 54 patients who applied to the urology policlinic of
Mersin University Medicine Faculty Hospital and received diagnosis and
treatment between 2011 and 2016. 100 mg/50 ml intravesical hyaluronic acid
treatment is provided to the patients for 6 weeks. The patients are evaluated 2
months after the treatment. VAS(Visual AnalogueScale), ICSI and ICPI forms of
the patients are filled by the doctor and the health technician separately before
the treatment and 2 months after the treatment. Demographic information of the
patients given intravesical hyaluronic acid is recorded. Effectiveness of the
treatment is investigated according to these demographic information.
Cronbach’s Alpha Reliability Analysis test is applied in order to measure
the intra-class consistency of the questions in the Turkish versions of the ICSI
and ICPI forms used in our study. Kappa Measure of Agreement test is applied
to measure the comprehensibility and coherence. The results are observed as
meaningful (p:0,000).
55% of decrease in VAS is observed in the forms filled after two months
of intravesical hyaluronic acid treatment. 48.5% and 45.5% of decrease in total
scores of ICSI and ICPI, respectively (p<0,05). The symptoms treated mostly
after the medicine usage are night urinations and frequent urination needs.
In conclusion, it has been observed that in the short term follow-up of
intravesical hyaluronic acid treatment, the symptoms have highly improved.
Also, Turkish versions of ICSI and ICPI forms are reliable and comprehensible.
Keywords: bladder pain syndrome, hyaluronic acid, Interstitial cystitis
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1. GİRİŞ VE AMAÇ
İnterstisyel sistit (IS)/Mesane Ağrı Sendromu (MAS) suprapubik ağrı,
gece ve gündüz idrar sıklığı, ağrılı idrar yapma ve ani idrara sıkışma hissi ile
olan kronik bir hastalıktır. Hastalığın günlük yaşama aile ve sosyal ortama
büyük etkisi vardır. Hastalar dayanılmaz ağrı ve yanma çekebilmektedir. Sık
idrara çıkma ve ani olan sıkışma hissi hastaların günlük yaşantasını oldukça
etkilemektedir. Gece idrara çıkma uyku problemlerine vajinal ağrı ise ilişki
sırasında huzursuzluğa neden olmaktadır.
Hastalığın etyoloji tam olarak bilinmemektedir ancak bu konuda ortaya
atılmış sınırsız teoriler vardır. Bu teoriler arasında mesane mukozasının artmış
geçirgenliği, anormal sinirsel işlevler, mast hücre aktivasyonu, otoimmunite,
infeksiyonlar, toksik ve antiproliferatif maddeler söylenebilir.
IS/MAS kadınlarda erkeklerden 10 kat daha fazla görülmektedir. 1IS/MAS
hastalarının aynı aile bireylerinde görülme olasılığı genel topluma göre daha
yüksektir. 2
Hastalığın

tanısının

konmasında

anestezi

altında

sistoskopi,

hidrodistansiyon, mesane biopsisi, ürodinamik çalışmalar, potasyum klorid testi,
biyolojik markerlar yapılabilinir ancak kesinleşmiş bir tanı kriteri yoktur. IS/MAS
tanısı semptom temelli bir tanıdır ve mesane ağrısı bunun en önemli noktasıdır.
Ağrı genellikle mesanenin doluluğu ile şiddetlenir ve mesanenin boşaltılması ile
geçer. IS/MAS hastalarında genellikle baş ve boyun ağrısı, gastrointestinal
sistem yakınmalarda eşlik etmektedir. Birçok hasta çeşitli yiyecek ve içecekler
ile ağrılarında artış olduğunu bildirmiştir. 3Hastalığın tam olarak açıklanamaması
ve patogenezinin ortaya konulamaması ampirik ve yetersiz tedavilere olmasına
neden olmuştur. 4
IS/MAS tedavisinde ana amaç sorumlu faktör ya da faktörleri nötralize
etmektir. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmediği için geliştirilen tedaviler de
ampirik olacaktır. IS/MAS hastalarında kulanılanılan tedaviler ile semptomlarda
düzelme olmasına rağmen hastalığın tamamen düzelmesini sağladığına dair ait
kanıt yoktur. Birçok hasta tedavilerden fayda görürler ancak semptomları
tamamen geçmez. Sıklıkla hastalık tekrarlar ve ataklarla ilerlemektedir. 1
İlaçların intravezikal olarak yapılması hedeflenen bölgede yüksek
konsantrasyon sağlamasıyla birlikte sistemik yan etkilerin çok az olmasını
7

sağlar. IS/MAS için farklı intravezikal tedaviler denenmiş ve birçok araştırma
yapılmıştır. 5
Hyalüronik asit, doğal bir proteoglikan olup intarvezikal tedavide kullanımı
ile

mesane

mukozasındaki

GAG

katmanındaki

hasarları

onarması

amaçlanmıştır. 5 Çalışmamızdaki hastalara intravezikal hyalüronik asit verilerek
İS/MAS hastalarındaki tedavi başarısını öğrenmek amacıyla tedavi takip formu
doktor ve sağlık teknisyeni tarafından ayrı ayrı doldurulmuştur. Bu çalışmada
amacımız

ilacın

etkinliğinin

ve

tedavi

takip

formunun

güvenilirliğinin

değerlendirilmesidir. İntravezikal hyalüronik asit alan hastalarda semptomlardaki
düzelme ve bu semptomların hastaların demografik özelliklerinde değişiklilklere
bağlı olarak karşılaştırılması amaçlanmıştır.
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2.

2.1.

GENEL BİLGİLER

İNTERSTİSYEL SİSTİT/ MESANE AĞRI SENDROMU

2.1.1. TANIM
IS/MAS ile ilgili ilk tanım 1808 yılında ünlü bir cerrah olan Philip Syng
Physick (1768-1837) tarafından yapılmıştır. Mesanenin ülserli, inflamatuar bir
durumu olarak tanımlanmıştır. 1836 yılında Philadelphialı bir cerrah olan Joseph
Parrish (1779–1840) mesanenin ağrılı hareketi terimini kullanmıştır.
İnterstisyel sistit terimine ait ilk yazılı kayıt 1876 yılında Samuel D
Gross’a aittir ve 1878’de Skene’nin Kadınlarda Mesane Ve Üretra Hastalıkları
(Diseases Of The Bladder And Urethra In Women) kitabında yer almıştır.
Hastalığın mukoz membranları hasarlandırıp musküler tabakaya uzandığında
IS/MAS olduğu, buna mesane ülserinin eşlik edebileceği yazılmıştır. Kadın
hastalıkları ve doğum uzmanı olan Guy Hunner (1868-1957) 1900’lerin başında
kadınlarda bir mesane ülseri tanımlamıştır. Bu ülsere Hunner ülseri adını
vermiştir. Bu lezyon uzun yıllar tanıda altın standart olarak kullanılmıştır. JR
Hand 1949 yılında küçük, birbirinden farklı yerlerde, submukozal kanamaları ve
noktasal kanama odakları tanımını vurgulamıştır. Walsh ise 1978 yılında
Hunner ülseri teriminden vazgeçilmesinin gerekliliğini az tecrübeli klinisyenlerin
hastaların tanısının atlanmasına neden olduğu belirtmiştir.

6

Takip eden yıllarda hastalığın tanısında ki zorluklarlardan dolayı 1984
yılında İnterstisyel Sistit Derneği (ICA=The Interstitial Cystitis Association)
kurulmuştur. Tanı kriterleri üzerinde fikir birliği oluşturmak için 1987 yılında
IS/MAS konulu Ulusal Diabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü
(NIDDK= The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney
Diseases) çalışma toplantısı düzenlenmiştir. İlk tanı kriterleri bu toplantıda
ortaya konmuştur ve 1 yıl sonra ise bu tanı kriterleri tekrar düzenlenmiştir.

6

(Tablo 1).
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Tablo 1. Ulusal Diabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü İnterstisyel
Sistit Tanı koyma Kriterleri
Sistoskopik incelemede glomerulasyonu ya da klasik Hunner ülseri olması
Ve ayrıca:
Mesane ilişkili ağrısı ya da ani idrara sıkışma hissi olması
Glomerulasyonlar için inceleme mesane anestezi altında 80-100 cm H2O
basınca kadar gerilip 1-2 dk beklendikten sonra yapılır
Glomerulasyonlar:
Diffüz, mesanenin en az 3 kadranında ve
Her kadranda en az 10 glomerulasyon olmalıdır
Sistoskobun yolu boyunca olmamalı (enstrumaııın temas artefaktını elimine
etmek için)
Aşagıdakilerden herhangi birinin olması İnterstisyel Sistitin dışlanmasına neden
olur
1. Uyanıkken gaz veya sıvı kullanılarak yapılan sistometride 350 cc’den büyük
mesane kapasitesi olması
2. Sistometride 30-100 cc/dk dolum hızıyla, mesane 100 cc gaz veya 150 cc su
ile
doldurulduğunda acil işeme hissi olmaması
3. Sistometride belirtilen dolum hızlarıyla fazik istemsiz mesane kontraksiyonları
Gösterilmesi
4. Semptom süresinin 9 aydan kısa olması
5. Noktüri olmayışı
6. Semptomların antimikrobiyal, üriner antiseptik, antikolinerjik veya
antisapazmodikler ile düzelmesi
7. Uyanıkken günde 8 kereden az idrar sıklığı olması
8. Üç ay içinde bakteriyel sistit ya da prostatit tanısı almış olmak
9. Mesane ya da üreter taşı
10. Aktif genital herpes
11. Uterin, servikal, vajinal veya üretral kanser
12. Üretral divertikül
13. Siklofosfamid veya diğer kimyasal sistitler
14. Tüberküloz Sistiti
15. Radyasyon Sistiti
16. Benign ya da malign mesane tümörleri
17. Vajinit
18. Yaşın 18’den küçük olması
Hanno PM ’den alınmıştır. 7
ICA’nın

2002

yılında

‘Ağrılı Mesane

Sendromu

(AMS)’ terimini

kullanmaya başlaması ile birlikte hastalık IS/AMS olarak anılmaya başlanmıştır.
Hastalık ‘kanıtlanmış idrar yolu enfeksiyonu veya başka patoloji olmaksızın
artmış gündüz ya da gece idrar sıklığı gibi semptomların eşlik ettiği mesane
dolumu ile ilişkili suprapubik ağrı’ olarak tanımlanmıştır. 8

10

Avrupa İnterstisyel Sistit çalışma grubu (ESSIC= European Society for
the Study of Interstitial Cystitis), IS teriminin bu klinik sendromu tam olarak
tanımlayamadığı ve sadece inflamasyona dikkat çektiği gerekçesi ile bu
tanımdan vazgeçmiş ve Mesane Ağrı Sendromumun (MAS) kullanılmasını daha
uygun görmüştür. MAS tanısı akla gelebilecek diğer hastalıklar dışlanması ve
MAS’a özgü semptomların bulunması temeline dayanmaktadır. 9
Tanımı ise şöyledir: “Ani idrara sıkışma hissi (urgency) ya da idrar sıklığı
(frequency) gibi en az bir üriner semptomun eşlik ettigi, 6 aydan uzun süreli,
mesane ile ilişkili olduğu hissedilen pelvik ağrı, basınç ya da rahatsızlık hissi”

9

Amerikan Üroloji Birliği (AUA=American Urological Association) 2011
yılında yayımlanan kılavuzunda hastalık: “İnfeksiyon ve diğer ortaya konabilen
nedenlerin yokluğunda, 6 haftadan uzun süreli alt üriner sistem semptomları ile
ilişkili hoş olmayan hissiyat (ağrı, basınç, rahatsızlık)” olarak tanımlanmıştır. 10
2.1.2. EPİDEMİYOLOJİ

IS/MAS prevalansında yapılan çalışmalardaki farklı sonuçlar olmasının
nedeni semptomatik tanı ölçümünün kulanılmasına bağlıdır. Prevelansa ait ilk
sistemik çalışma

Finlandiya’ da olup 10/100,000 oranında etkilediğini

göstermiştir.10 Hollanda'da 8-16/100,000 oranında12,ABD'den sağlanan son
bildiriler toplumun 5-6/10,000 oranında olduğunu göstermektedir.
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Hastalık beyaz ırkta daha sık görülmektedir. Kadınlarda erkeklere oranla
10 kat daha fazla görülmektedir.14 IS/ MAS hastalığında genetik yatkınlığın
olabileceği çeşitli çalışmalarda vurgulansa da bu durum kesin olarak
kanıtlanamamaktadır. 15,16
Clemens ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada hastalık prevelansının
kadınlarda (kullanılan değişik IS/MAS tanımlamalarına bağlı olarak) 45197/100.000, erkeklerde ise 8-41/100.000 arasında olduğu gösterilmiştir. Bu
çalışmada sanılanın aksine IS/MAS prevelansının ve insidansının hem erkek
hem kadında diğer toplum kökenli metod kullanan çalışmalara göre daha
yüksek olduğu belirtilmiştir. Birçok çalışmada kadın/erkek oranı yaklaşık 10/1
olarak verilmekteyken bu çalışmada 5/1 olarak bulunmuştur. Erkek IS/MAS

11

hastaları lehine olan bu artışın nedeni kronik prostatit ve prostatit gibi
hastalıkların IS/MAS ile örtüşmesi ve bu nedenle hastalığın atlanması olabilir. 1
Japonya’da

yapılan

bir

çalışmada

IS/MAS

prevelansı

toplumda

1.2/100.000 iken kadınlarda 4.5/100.000 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada
kadın/erkek oranı ise 5.8/1 dir. Japonyada ki IS/MAS prevalansının Amerika ve
Avrupa’dan

düşük

olması

ırksal

özelliklere

ve

hastalık

konusundaki

farkındalıklarının tam olarak yeterli olmamasına bağlanmıştır. 17
2.1.3. ETYOLOJİ
IS/MAS hastalığının tanımı üzerinde net bir durum ortaya konulamadığı
gibi hastalığın etyolojisi de tam olarak anlaşılamamıştır. Sebep olarak
infeksiyon, inflamasyon, otoimmün mekanizmalar, ürotelyal GAG tabakası
kaybı, hipoksi ve santral nörolojik mekanizmalar gibi birçok teori öne
sürülmüştür. 18
2.1.3.1. ENFEKSİYON
Hastalar tipik olarak günler, haftalar, aylar süren mesane ağrısı, idrar
sıklığı, ani sıkışma hissi ve/veya noktüri ile hekimine başvurur. Hastaların
yaklaşık yarısı hastalık başlangıcında idrar yaparken yanmadan şikayetçilerdir.
Hastalar genellikle bu şikayetlerin varlığı ile idrar yolu enfeksiyonu tanısı
almaktadır. İdrar yolu enfeksiyonu dışlanır veya tedaviye rağmen semptomlarda
düzelme olmazsa ya da hastalık tekrar ederse o zaman IS/MAS tanısı akla
gelmelidir.3
Çok az sayıda IS/MAS hastasında idrar kültüründe üreme olsada
hastalığın

tedavisinde

antibiyotikler

etkili

değildir.

Birçok

çalışmada

mikrobiyolojik tespit yöntemleri kullanılmıştır. Hastalıkta zor gelişen bakterilerin
sorumlu olabileceği düşünülmüş ancak Lynes ve ark. gibi, bazı yazarlar bakteri
infeksiyonuna yönelik herhangi bir immünolojik kanıt bulamamışlardır. 19,20 Viral
kültür yöntemleri de benzer şekilde olumsuz sonuç vermiştir. Mesane
dokusunda veya idrarda bakteri olduğunu kanıtlayan 16S rRNA genlerine
yönelik polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) teknikleri olumsuz sonuç vermiştir. 21

12

Ancak mesane ağrısı sendromunun ve üriner infeksiyonların birçok benzer
özellikleri olduğu görülmektedir. Bu özellikler arasında her ikisinin de kadınlarda
daha sık görülmesi, irritatif mesane semptomlarının olması ani başlangıç ve
epizodik bir seyir göstermesi, nonspesifik inflamatuar değişiklerin görülmesi
sayılabilir. 22

2.1.3.2.

İNFLAMASYON

IS/MAS hastalığında özellikle klasik IS/MAS’ da önemli bir durumdur..
Mesane lezyonlarının histolojik olarak incelemesinde pansistit ve lenfosit ve
plazma

hücrelerinde

perinöral

inflamatuvar

infiltrasyon

gözlenmiştir. 18

İnflamasyon nonülser IS/MAS’da çok az olarak görülmektedir. 23
2.1.3.3. MAST HÜCRE İLİŞKİSİ
Mast hücreleri, histamin, lökotrinler, serotonin ve sitokinler gibi
inflamasyon aracılarını bulunduran çok işlevli immün hücrelerdir. 24 IgE’nin yüzey
reseptürlerine çapraz bağlanması ve spesifik antijenler ile mast hücreleri
uyarılırlar. Ayrıca doğal immunite ve otoimmunitede de rol almaktadır. Mast
hücre aktivasyonu bakteri, kimyasallar, kininler, substance-P gibi nöropeptidler
ve asetilkolin gibi immunolojik olmayan uyarılar ile de tetiklenebilir. 25
IS/MAS hastalarında yapılan birçok çalışmada mast hücre sayısının ve
aktivasyonunun arttığı gösterilmiştir. Mast hücreleri genelde Hunner ülserli
klasik tip IS/MAS’da daha yüksek oranda arttığı gözlenmiştir. 25
Günümüze kadar olan çalışmalar IS/MAS hastalığının nöral, immün ve
endokrin komponentleri olan bir sendrom olduğunu göstermekte ve aktive mast
hücreleri primer olmamakla beraber santral patogenetik bir rol oynamaktadır. 26

2.1.3.4.

Üroepitelyal Geçirgenlik ve Mesane Glikozaminoglikan Tabakası

Mesane epitel hücreleri su, üre ve amonyak gibi idrar içerikleri hemen
hemen tüm biyolojik membranlardan yüksek geçişe sahip olmalarına rağmen
idrar ve kan arasında yüksek bir kimyasal ve elektriksel bir gradient
oluşturmaktadır. Bu bariyer, şemsiye hücrelerinin apikal membranı ve
13

aralarındaki

sıkı

bağlantılardan

oluşur.

Ayrıca

mesane

duvarının,

üroepitelyumun ve mesane düz kasının hemen altında sonlanan çok sayıda
duysal C-tipi afferent sinir lifi bulundurmaktadır. Bu lifler yüksek oranda
potasyum gibi birçok idrar bileşenine hassaslardır. Bu geçirgenlik bariyeri zarar
gördüğünde duysal sinirlerin kimyasal olarak uyarılması ve detrüsor kasının
irritasyonu ile birlikte mesane ağrısı, idrar sıklığı, idrara gitme aciliyeti ve
nokturinin

ortaya

çıktığına

inanılmaktadır.27

Üroepitelyal

geçirgenlikte

glikozaminoglikanların (GAG) rolü üzerine çalışmalar yapılmıştır. GAG’lar bağ
doku ve vücut sıvılarında bulunan temel hücreler arası maddeyi oluşturan
proteinlere bağlanan polisakkarit zincirlerdir. 28Ana GAG sınıfları hyalüronik asit,
heparin sülfat, heparin, kondroidin 4-sülfat ve kondroidin 6-sülfat, dermatan
sülfat ve keratin sülfattan oluşmaktadır.29 GAG’lar üriner sistemin anatomi ve
fonksiyonel bütünlüğünü korumak için önemli bir unsurdur. Mesane epitel
yüzeyindeki sülfonlanmış GAG mukoz tabakası bakteri, iyon ve çeşitli
moleküllerin alttaki transizyonel hücrelere erişimini engelmektedir ve mukozal
hücreler ile zararlı olabilecek tüm idrar bileşenleri arasında bir bariyer
oluşturmaktadır. IS/MAS, GAG tabakanın intrinsik antibakteriyel savunma
mekanizmasındaki hasra bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bazı çalışmalarda idrarda
bakılan GAG düzeylerinin IS/MAS hastaları ve kontroller arasında artım veya
azalım yönünde farklılık gösterdiği bildirilmiştir.
uygulanan

heparin

benzeri

tedavi

28

seçenekleri

Bu durum mesane içine
ve

oral

olarak

alınan

pentosanpolisülfat (PPS) tedavisinin temelini kapsamaktadır.30 Genel olarak
IS/MAS

hastalarında

epitelyal

permeabilite

armıştır

fakat

bu

durum

inflamasyonun nonspesifik bir göstergesidir. Benzer durum siklofosfamidle
indüklenen mesane zedelenmesinde, bakteriyel infeksiyonda ve antijenle
müdahale edilerek gelişen sistitte de görülebilir. Gerçekte bu durum IS/MAS’ın
primer nedenini mi yoksa tanımlanamayan inflamasyonun sonucunu mu
yansıttığı tam olarak aydınlatılamamıştır. 26

2.1.3.5. Otoimmün Mekanizmalar

IS/MAS hastalarında çok sayıda otoantikor çalışmaları yapılmıştır. 31
Fakat özgül bulgular elde edilememiştir. IS/MAS hastalarında gözlenen bazı
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klinik ve histopatolojik özellikler diğer otoimmün hastalıklarla benzerlik
göstermektedir. Antinükleer antikorların tanımlanması ve Lupus benzeri
reaksiyon hipotezine neden olmuştur.32, 33, 34, 35 Gerçekte, sadece bazı IS/MAS
hastalarında otoantikor bulunmaktadır. Otoantikor titrelerinin hastalığın şiddetini
yansıtan yönündeki çalışmalar yapılmamıştır. 36

2.1.3.6. Nörojenik Mekanizmalar
Uzun zamandır duyusal sinir sisteminin inflamasyona ait durumları ortaya
çıkarabileceği bilinmektedir. Duyusal sinirlerin aktivasyonu ağrı lifleri, P
maddesi, nörokinin A, kalsitonin gen ilişkili protein gibi maddelerin salınımıyla
tetiklenen nörojenik inflamasyon, lökosit adezyonu, doku ödemi ile birlikte
vasküler permeabilite artışı ile olmaktadır. Mast hücre degranülasyonu, epitelyal
yüzeyde

artmış

permeabilite

ve

zedelenme

nöropeptit

mediatörlerinin

salınımıyla ortaya çıkan bir durumdur. Sinir lifleri sayısı ile mast hücreleri ve
histamin miktarı arasında bir korelasyon vardır. IS/MAS hastalarından alınan
mesane biyopsilerinde artmış sinir büyüme faktörü seviyeleri gözlenmiştir.

26

Dimetil sulfoksit ve heparin gibi intravezikal tedavilerde semptomların
düzelmesinde

GAG

tabakısının

yerine

konmasının

yanında

üretelyal

hücrelerdeki ATP-az aktivitesini azaltarak ağrı oluşumunu azalttığı gösterilmiştir.
37

Adrenerjik reseptör genleriyle ilgili çalışmalarda interlökinlerle, anlamlı bir ilişki

bulunmuştur. 38
Tirozin hidroksilaz katekolamin sentezinde hız kısıtlayıcı bir enzimdir.
IS/MAS hastalarından alınan mesane dokusu örneklerinde kontrollere göre
tirozin hidroksilaz immünoreaktivitesinin yüksek olduğu görülmüştür.39 Sinir
sistemi, hemen her zaman IS/MAS hastalığının kronik bir süreç olmasında yeri
vardır. Tekrarlanan ve C-liflerini aktive edebilecek kadar yeterli şiddette periferal
sinir stimulasyonları, dorsal boynuz nöronlarında ikinci sırada progresif olarak
artan elektriksel cevap olarak kayıt edilmektedir. Bu ‘yukarı sarma’ teorisi kronik
ağrı konseptinin merkezinde bulunmaktadır. Biyokimyasal olarak spinal
korddaki reseptörler N-Metil-D-Aspartat(NMDA) aktivasyonunun olmasına
bağlıdır. Kalıcı yoğun NMDA reseptör aktivasyonu ile, spinal kord hücrelerinde
trofik değişikliklere neden olur, takip eden stimulasyona bağlı abartılı ve uzamış
ağrı olarak hissedilir. Spinal kordaki bu ‘Ağrı hafızası’ IS/MAS hastalarında
15

değişik tedavilere dirençli hale gelmesine neden olabilmektedir. Bennet, santral
sinir sisteminin upregülasyonu ve duyusal işlemin tamamlanmasını nonnosiseptif ağrı olarak ortaya koymuştur. Non-nosiseptif ağrının dört karakteristik
bulgusu IS/MAS hastalarının kliniğine çok iyi uymaktadır. 40 (Tablo 2).
Tablo 2. Non-Nosiseptif Ağrı: Karakteristik Klinik Bulguları
1. Ağrının tanımını doku patolojisinin derecesi ile kıyaslamak doğru değildir ve
bu yüzden doku patolojisi kayda alınmayabilir.
2. Ağrıya sebep olan uygunsuz stimulus normalde beklenenden fazla ve daha
kötüdür. (Hiperaljezi)
3. Normalde uygun olan stimulus ağrı ile sonuçlanabilir (Allodinia).
4. Orijinal doku patolojisine bağlı olarak ağrının yayılımı beklenenden daha
fazla olabilir.
2.1.3.7. Genetik Yatkınlık
Genel olarak bir hastalıkta genetik faktörlerin önemli olduğuna dair
kanıtlar hastaların aile fertleri arasındaki hastalık görülme sıklığı ile genel
popülasyonda ki görülme sıklığını karşılaştırılarak elde edilir. Warren ve ark.
2581 hastanın katılımı ile yaptığı çalışmada IS/MAS hastalarının birinci derece
akrabalarında IS/MAS prevelansı genel toplumdaki bireylere göre 17 kat daha
yüksek bulmuştur. Bu durum, monozigot ikizlerde dizigotlara göre daha yüksek
olduğunun görülmesi ile birlikte değerlendirildiğinde, tam olarak ispatlanmasa
da IS/MAS hastalığında genetik bir yatkınlık olduğu düşündürür. 2
2.1.3.8. İdrar Anormallikleri

Patogenez teorilerinin bir bölümü toksik, allerjik ya da immunolojik
özellikler taşıyan idrarın bir kısmının mesane duvar interstisyumuna ulaştığını
ve inflamatuar bir cevaba sebep olduğunu öne sürmekteydi. 7 Clemmensen ve
ark. 11 IS/MAS hastasının 8’inin kendi idrarları ile yapılan patch testine pozitif
yanıt verdiğini göstermiştir. Bu durumda IS/MAS hastalarının bir kısmının
idrarının toksik komponenti olduğu teorisini desteklemektedir. IS/MAS idrarının
toksik olduğuna dair rastlantısal kanıt subsitisyon sistoplasti ve kontinan
diversiyonların bazı hastalarda, kullanılan barsak segmentinde zaman içinde
ağrı ve kontraksiyon gelişmesi nedeniyle başarısızlığa uğramıştır. Düşük
16

kapasiteli

IS/MAS

segmentinde

mesanesini

IS/MAS

benzeri

ogmente

etmek

için

histolojik

bulgular

kullanılan

görülmesi

barsak

bu

teoriyi

desteklemektedir. 41

2.1.3.9. Hipoksi
Subüroepitelde mikrovasküler yoğunlukta oksijen düzeyinde azalma
gözlenmiştir ancak IS/MAS olan kadın hastaların mesane biyopsilerinde derin
mukozada bu durum tespit edilememiştir. 42
2.1.4. TANI
Hastalığın

tanımlanmasında

çeşitli

farklılıklar

olduğu

gibi

tanı

koymasında da farklı algoritmalar vardır.
Avrupa İnterstisyel Sistit çalışma grubu (ESSIC) IS/MAS tanısını şu
semptom ve bulgulara dayandırmıştır.
•

6 aydan uzun süren pelvik ağrı

•

İdrar sıklığı ya da ani sıkışma hissi gibi en az bir farklı üriner semptom ile
ilişkili baskı/rahatsızlık

•

Aynı semptomlar ile kendini gösteren diğer durumlar uygun incelemeler
ile dışlanmalıdır.
Tanıdaki en önemli husus eksiksiz bir anamnezdir. Tipik olarak IS/MAS

hastaları mesane dolumu ile artan ve işeme ile gerileyen mesane ağrısı ile
kliniğe başvururlar. İşeme günlüğü, idrar sıklığı ve gece idrara çıkma
şikayetlerini dökümente etmekte tanıda oldukça yararlıdır. 43
İlk planda yapılması gereken minimal incelemeler; Klinik öykü, fizik
muayene ve laboratuar bulgularıdır. 44 Tanıda öncelikle iyi bir anamnez (önceki
pelvik cerrahi, üriner sistem infeksiyon öyküsü, otoimmün hastalıklar, pelvik
radyasyon öyküsü, ürolojik hastalıklar, ilişkili sendromlar irritabl barsak
sendromu,

fibromiyalji,

kronik

yorgunluk

vs.),

pelvik

ağrının

karakteri

(başlangıcı, lokalizasyonu ve mesane dolumu- boşalımıyla ilişkisi), fizik
muayene (ayakta iken kifoz, skar herni, varlığı; yatarken; kalça abduksiyonadduksiyonu, hiperestezik alanlar, kadınlarda vajinal, vulvar ve perineal alanın
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ağrı haritası; erkeklerde anal, skrotal ve perineal bölgenin ağrı haritasının
çıkarılması) ve idrar analizi yapılarak IS/MAS semptomları ortaya konulmalı ve
detaylı bir şekilde analiz edilmelidir. Dışlanması gereken başlıca hastalıklar;
infeksiyonlar, karsinomayla sınırlı olmayan benzer durumlar, eozinofilik sistit,
malakoplaki, şistozomiyazis, skleroderma, detrüsör endometriozisidir. Ayrıca
direkt olarak mesaneyi tutmayan pelvik endometriyozis, vulvodinya, pelvik
infeksiyon, ürogenital atrofi ve leiomiyoma gibi jinekolojik problemler IS/MAS
hastalığını taklit edebilir. 26,45
Tanı koymada O’Leary-Sant Interstitial Cystitis Symptom Index and
Problem Index (OSICSIPI) ve Pain, Urgency, Frequency Symptom Scale
(PUFSS) gibi anketler doldurulabilir. 46
İdrar kültürü, sitoloji, semptom skorlaması, yaşam kalite skoru, işeme
günlüğü, rezidüel idrar volümü, prostat spesifik antijen bakılması, sistoskopi,
endoskopide hidrodistansiyon diğer önerilen başka işlemlerdir. 44 İdrar analizleri
(dipstik ve idrar kültürü), hastanın öyküsü ile beraber altta yatan infeksiyon
tablosunun görülmesine, sigara öyküsü ile birlikte saptanacak mikroskopik
hematürinin varlığı ürotelyal tümör araştırmasına götürmesinde çok faydalıdır.
IS/MAS hastaların %90’ı kadındır ve semptomların başlangıç yaşı ortalama
olarak 30- 50 yaşlar arasındadır. IS/MAS hastaları sürekli olarak sık aralıklarla
idrara gitme ve ani idrar yapma hissinden şikayetçilerdir. Mesane doluluğunda
şiddeti artan suprapubik ağrı ve boşalımında geçen pelvik rahatsızlık hissi
vardır. Ağrının özelliği hastalığın esas semptomudur. Ağrı mesanenin ne kadar
dolduğuna bağlıdır ve bu ağrı bazen kasıklara, vajinaya, rektuma ya da
sakruma yayılır. Ağrı işemeyle azalır ancak çok çabuk tekrarlar. Gece idrara
çıkma şikayeti genellikle IS/MAS hastalarında görülen bir semptomdur fakat
olmaması IS/MAS hastalığını ekarte ettirmez. Genelde IS/MAS hastaları doğru
tanı alıncaya kadar ortalama olarak 3-7 yıl süre geçer ve hastalar bu
rahatsızlıkları çekmektedirler.

5,47

Çocuklarda ve erkeklerde IS/MAS tanısı

NIDDK kriterlerine göre oldukça zor bulunmaktadır. 18 yaşın altında olmak tanı
kriterlerininin bir dışlama ölçütüdür. Ancak, genç hastalarda nadirende olsa her
iki IS/MAS alt tipi tanımlanmıştır. Bu nedenle, IS/MAS hastalığı yaşa dayanarak
dışlanmamalıdır. Her ne kadar 10/1 oranında, kadınlarda daha fazla görülse de
semptom ve bulguları olan erkeklerde de tanı akla gelmelidir. 5
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Amerikan Üroloji Birliği (AUA) durumu alt üriner sistem semptomları ile
ilişkili 6 haftadan uzun süren mesane kaynaklı hoş olmayan (ağrı, basınç,
rahatsızlık) algı olarak tanımlar; tanımlanabilen başka bir neden ya da
enfeksiyon

olmamalıdır.

Sistoskopi

ve

ürodinamik

çalışmalar

karışık

prezentasyonları veya şüphede kalınan değerlendirmelerde tanıyı desteklemek
için kullanılır43

Tablo 3).
Tablo 3. Mesane Ağrısı Sendromu Tanısı için Önerilen Yaklaşımın Şematik
Sunumu
HASTA SEÇİMİ
İşeme sıklığı ya da ısrarlı ani idrara sıkışma hissi gibi en az bir farklı üriner semptomun
eşlik ettiği mesane ile ilişkili pelvik ağrı, basınç veya rahatsızlığı olan hasta

KARIŞABİLEN HASTALIKLARIN DIŞLANMASI
Tıbbi hikaye, fizik muayene, idrar tetkiki, idrar kültürü, >40 yaş erkeklerde PSA,
üroflowmetri, ultrasonografi ile post-void rezidü tayini, sistoskopi ve biopsi

AĞRILI MESANE SENDROMU SINIFLAMASI
Endike ise hidrodistansiyon ile birlikte sistoskopi ve biyopsi
Sembol 1: sistoskopi bulguları
Sembol 2: Biyopsi bulguları
X: yapılmamış
1: normal
2: Grade 2 veya 3 glomerulasyon
3: Hunner lezyonu (glomerulasyonla
birlikte veya değil)

X: yapılmamış
A: normal
B: yetersiz
C: inflamatuar infiltratlar, granülasyon
dokusu, detrusor mastositozu,
intrafasiküler fibrozis

van de Merwe JP, Nordling J, Bouchelouche P, Bouchelouche K, Cervigni M, Daha LK ve ark’den
alınmıştır9
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2.1.4.1. Sistoskopi
Hidrodistansiyonla birlikte yapılan sistoskopi tanı aracı olarak kabul
görmesinden önce IS/MAS hastalığında bir tedavi yöntemi olarak kullanılmıştır.
Anestezi altında yapıldığında hem glomerulasyon hem de Hunner lezyonlarının
görülmesi tanı açısından oldukça değerledir. Mesane 1-2 dk içinde 80 cm suyla
doldurulduktan sonra boşaltılır ve tekrardan doldurulur. Mesaneye tekrar
bakıldığında görülen noktasal peteşiyal kanamalar glomerulasyon olarak
tanımlanmaktadır.

Anestezi

verilmeden

yapılan

incelemelerde

glomerulasyonların görülme olasılığı düşüktür. Glomerulasyonlar IS/MAS
hastalığı

için

spesifik

değildirler

ancak

tanıda

önemli

bir

unsurdur.

Glomerulasyonlar radyasyon tedavisi sonrası, karsinomlu hastalarda, toksik
kimyasallar ya da kemoterapotik ajanlara maruz kalan hastalarda, mesanenin
uzun süre dolmadığı diyaliz gören ya da üriner diversiyonlu hastalarda
bulunabilir. Klinik, ürodinamik ve sistoskopik veriler IS/MAS hastalarında
glomerulasyon

varlığının

semptompların

şiddetinde

anlamlı

bir

farklılık

yaratmadığını gözlenmiştir. 40 (Şekil 1).

Şekil 1. Ülseratif olamayan IS/MAS’li hastada hidrodistansiyon sonrası
glomrulasyonların tipik görünümü (Campbell-Walsh Urology. In: Wein AJ,
20

editor. Tenth ed. United States of America: Elsevier Inc.; 2012. p. 357-401.
(41)’dan alınmıştır.)

Şekil 2. Hidrodistansiyon sonrası sistoskopik görünüm; siyah ok,
submukozal hemoraji; beyaz ok, glomerülasyonlar.

Şekil 3. Hunner ülseri
Biyopsi, hem klasik hem de nonülser IS/MAS'ın tanısında yararlıdır.
IS/MAS hastalığına özgün histolojik özellikleri tanımlanmıştır. Karsinoma in situ
ve tüberküloz sistiti doku tanısı ile dışlanabilinir.5 İnflamasyonun alt tipini
belirlemede ve mesanede olmuş olan fibrozisin derecesini göstermede faydalı
olabilir. Biyopside alınan doku örneğinde mast hücre aktivetisinin saptanması
IS/MAS hastalığı için spesifik değildir. 26

21

Ürodinamik

incelemeler,

genellikle

IS/MAS

hastalığının

tanısını

koymada çok yardımcı değildir. Düzgünce tutulmuş basit bir işeme günlüğü
tanıda bize ürodinamiden daha fazla bilgi verebilir. 50 yaşından genç erkeklerde
mesane boynu obstrüksiyonu, aşırı aktif mesane ve mesane kontraktilitesini
bozup

işeme

disfonksiyonu

oluşturan

rahatsızlıkların

ayırıcı

tanısında

videoürodinami yararlı olabilir. Aşırı aktif mesane tanısı almış hastalarda tedavi
ile düzelme olmaması durumunda ayırıcı tanıda mutlaka IS/MAS hastalığı akla
gelmelidir. 26
Potasyum Duyarlılık testi (PDT) Bu test ilk kez Parsons tarafından 0,4
M KCL (potasyum klorür)’nin duysal sinirleri provoke etme kabiliyetinin sodyum
ile karşılaştırılmasıyla geliştirilmiştir. Ağrı ve semptomların artması testin pozitif
olduğunu göstermektedir. Artmış üroepitelyal geçirgenlik varsayımı üzerine
kurulmuş olan bir testir. Pozitif testin anormal epitelyal geçirgenliği mi yoksa
duysal sinir hipersensitivitesini mi gösterdiği ise net değildir.

41

Sensitivite ve

spesifite üzerine yapılan çalışmalarda memnun edici değildir. Parsons NIDDK
kriterlerini taşıyan 466 hastaya PDT uygulamış ve ancak %78’inde pozitif sonuç
elde etmiştir. Asemptomatik erkeklerde %36 varan oranlarda yanlış pozitiflik
gözlenebilmektedir. Ayrıca semptomatik olan aşırı aktif mesane hastalarının
%25’inde, radyasyon sistiti ve üriner sistem enfeksiyonlu olan hastaların hemen
hemen tamamında test pozitif olarak çıkabilir. Sonuç olarak bu testin IS/MAS
hastalarında klinik olarak kullanımındaki değeri tartışmalıdır.
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Semptom skorları, bireysel hasta semptomlarının tanımlanmasında ve
sonuç ölçütü olarak kulanımından faydalanılmaktadır. O'Leary-Sant semptom
indeksi kısa bir süre önce büyük ölçekli bir çalışmada onaylanmıştır, IS/MAS
hastalığının tanısında non invaziv bir soru cevap testi olup hastaların
semptomlarını ve tedavi sonuçlarını değerlendirmede kullanılabilir. Bu indeks
ani sıkışma hissi, sık idrara çıkma, gece idrara çıkma, ağrı veya yanmayı ölçen
4 ana madde içerir. Soruların cevaplarından elde edilen skorlar toplanarak
oluşan toplam skorun yüksekliği tanıya gitmede oldukça yararlıdır.
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2.1.4.2. Marker Çalışmaları

IS/MAS tanısı için klinik belirteç düşüncesi hastalığın semptomların
bilinen diğer nedenlerinin dışlanması ile tanı konan bir semptom kompleksi
22

olması nedeniyle oldukça zor bir durumdur. Hastalık progresyonu, prognozu
veya spesifik tedavilere cevabı öngörerek hastalığın tanı ve tedavisinde faydalı
olabileciği

düşünülmüştür.

Ayrıca

IS/MAS

benzeri

semptomları

olan

endometriozis, kronik prostatit vb. diğer patolojilerden ayırt ederek gereksiz tanı
testlerine de engel olabilinir. 7
Bazı araştırmacılar IS/MAS tanısına yönelik muhtemel bir diyagnostik
marker olan mast hücrelerine bakmışlar, elde edilen çelişkili sonuçlar nedeniyle
mast hücre kriterinin tanıda kullanımı uygun görülmemiştir. IS/MAS hastalığında
Eozinofil katyonik protein, GAG salınımı, üriner histamin ve metil histamin gibi
markerları bulmaya yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Düz kas izoaktin
ekspresyonu, nörotrofin-3’ün idrar düzeyleri, sinir büyüme faktörü ve triptaz gibi
moleküllerin ölçümü yapılmıştır. Kontrol grubuna ve diğer üriner sistem
hastalıklarına oranla IS/MAS hastalarında 5 kD moleküler ağırlığında bir üriner
glikoprotein olan GP51’in idrardaki düzeyinin azaldığı gözlenmiştir. 50
Yine son yıllarda gündeme gelen üriner antiproliferatif faktörün (APF)
IS/MAS hastalarında düzeyinin yükselmesi başka çalışmalarda da kanıtlanırsa
biyokimyasal bir marker olabileceği düşünülmektedir. Üriner antiproliferatif
faktör IS/MAS için duyarlı ve özgül bir marker olma yolundadır. Distal üreter ya
da mesanede üretildiği veya aktive edildiği belirtilen APF'nin, hidrodistansiyon
ve nöromodülasyondan sonra aktivitesinin normale döndüğü gösterilmiştir.
Marker alanında çalışmalar sürmektedir. Ancak henüz rutin uygulamaya giren
bir marker bulunamamıştır. 26
Nerve Growth Faktör (NGF)’nin IS/MAS hastalığında dahil olmak üzere
diğer çeşitli ürolojik durumların patogenezindeki yeri sıklıkla araştırılmaktadır.
NGF’nin inflamatuar ağrı oluşumunda önemli bir rolu olduğu gösterilmiştir. Lowe
ve ark. idiopatik ani idrara sıkışma hissi, IS/MAS ve kronik inflamasyonu olan
kadın hastaların mesane ürotelyumunda NGF düzeyinde artış olduğunu
göstermiştir.

50

Yapılan metaanalizde NGF veya NGF/Cr düzeylerinin IS/MAS

tanısında ve IS/MAS ile AAMS ayırıcı tanısında yararlı bir belirteç olabileceğini
göstermiştir. Ayrıca spesifik tedaviler için de öngörücü olabilir. 51
2.1.5. İlişkili Hastalıklar ve Durumlar
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Hastaların neredeyse %90’ı çeşitli yiyecek ve içeceklerle semptomlarda
artış olduğunu bildirmiştir. Anketlere dayalı literatür bazı yiyecek ve içeceklerin
semptomları alevlendirdiğini desteklemektedir. 52 (Tablo 4)
Tablo 4. IS/MAS hastalarını en çok rahatsız eden yiyecek/içecekler
IS/MAS hastalarını en çok rahatsız eden yiyecek/içecekler
Kafeinli Kahve
Çay
Kola
Bira
Kırmızı Şarap
Beyaz Şarap
Şampanya
Greyfurt ve suyu
Limon ve suyu
Portakal ve suyu
Ananas ve suyu
Domates ve ürünleri
Acı biber
Baharatlı yiyecekler
Kırmızı biber
Yazabn Turbu
Sirke
Yapay Tatlandırıcılar
Sakkarin
Tayland mutfağı yiyecekleri
Hindistan mutfağı yiyecekleri
IS/MAS hastalarında fibromiyalji, kronik yorgunluk sendromu, irritabl
bağırsak sendromu, allerji, astım, vulvodini, disparoni, baş ağrısı, sırt ağrıları,
epresyon, anksiyete, migren, sicca sendromu gibi hastalıkların daha sık olduğu
gözlenmiştir. 53

2.1.6. Tedavi

IS/MAS tedavisindeki ana amaç bu sendroma neden olan sorumlu faktör
ya da faktörleri uzaklaştırmaktır. Hastalığın etyolojisi tam olarak bilinmediğinden
verilen tedaviler de buna bağlı olarak ampirik olacaktır. Şu ana kadar birçok
IS/MAS hastasında semptomlar çeşitli tedavi yaklaşımları ile kontrol altında
tutulabilmişse de hastalığın tamamen iyileştirildiğine ait herhangi kanıt yoktur.
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Aslında birçok hasta tedavilerden semptomlardaki azalmaya bağlı olarak
memnun kalırlar ancak tamamen asemptomatik olamazlar, sıklıkla remisyonla
ve ataklarla seyrederler. 54
IS/MAS tedavisinde ilk yapılması gereken hasta eğitimi ve moral
yönünden hastanın güçlendirilmesidir. Günümüz teknolojik olanaklarından
yararlanarak

internetin

hastaların

kendilerini

rahat

hissetmelerinde

ve

bilgilenmelerinde büyük yararları olmaktadır. Hastalar, şikayetlerinlerinin çok
rahatsızlık verici olmasına rağmen, hastalığın hayatı tehdit edici bir yönünün
bulunmadığına

ikna

edilmelidirler.54 Stresin

azaltılmasının,

ılık

oturma

banyolarının ve hastaların normal hayat hayat biçiminde olmaları gerekliliği için
olan çabaların genel yaşam kalitesine olumlu etki yaptıklarına inanılmaktadır.
IS/MAS hastalarında stresli yaşama sahip bireylerde, kontrol grubuna göre
daha çok pelvik ağrı ve urgency olduğu saptanmış. Bunun yanında biofeedback
ve yumuşak doku masajı pelvik tabanda adale relaksasyonuna ve semptomların
azaltılmasına yardımcı olabilir. IS/MAS hastalığı ile pelvik taban disfonksiyonu
arasındaki ilişkiyi göstermektedir. 26
Diyette

bazı

kısıtlamalar

yapılması

herhangi

bir

literatürle

desteklenmemesine rağmen birçok hasta, şikayetlerinin bazı yiyecek ve
içeceklerle

arttığı

ve

bu

yiyecek

ve

içeceklerden

uzak

durmanın

semptomlarında olumlu bir etki ettiğini belirtmektedir. Bunlar arasında kafein,
alkollü içkiler, yapay tatlandırıcılar, acı biber ve vişne suyu gibi idrarı asidifiye
eden çeşitli yiyecek ve içeceklerden uzak durulması semptomlarda azalmaya
neden olmaktadır. 26 Sonuç olarak beslenme düzenlemesi hastalığın tedavisinde
olmalıdır. Ancak bilimsel veriler sınırlıdır. Tek başına beslenme sınırlamaları
semptomları tamamen gideremez. 5
2.1.6.1. ORAL TEDAVİ

2.1.6.1.1.

Amitriptilin

Bir trisiklik antidepresan olan amitriptilin IS/MAS hastalığının oral
tedavisinde temel öğelerden biridir. Etki mekanizması 3 yolla açıklanabilir.
Santral ve periferal bazı bölgelerde antikolinerjik etkileri olup serotonin ve
norepinefrin gibi amin yapıdaki nörotransmitterlerin presinaptik sinir uçlarından
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aktif geri alınımını inhibe ederler ve muhtemelen antihistaminik etkinin santral
yansıması ile sedatif etkileri bulunmaktadır. Kuvvetli H1 histaminerjik blokör
olmasıyla birlikte, α adrenerjik reseptör ve serotonin reseptörlerinin blokörü olan
bir trisiklik antidepresandır. Ayrıca β adrenerjik reseptör stimülasyonu ile
mesane düz kaslarının

uyarılabilirliğini azaltarak

mesane

kapasitesinin

artırılmasına neden olabilmektedir. 55
Hanno ve ark. 1989 yılında yayınladıkları çalışmalarında amitriptilin ile
hidrodistansiyon ve dimetilsülfoksite (DMSO) refrakter hastalarda oldukça iyi
sonuçlar almıştır.

56

Bu çalışmada en önemli yan etkinin sedasyon olduğu

gözlenmiştir. Aynı şekilde NIDDK tarafından organize edilen bir çalışmada
plaseboya

karşı

%45’e

%55’lik

bir

semptomatik

iyileşme

sağlandığı

görülmüştür. 57 Amitriptilin tedavisi öncesinde hastalar yorgunluk, konstipasyon,
ağız kuruluğu, iştah artışı ve baş dönmesi konusunda uyarılmalıdır. Doz
titrasyonu yapılması bu yan etkileri azaltmaktadır. Önerilen günlük doz 50 mg
olarak verilir. Ancak 25 -150 mg arasında doz ayarlaması yapılabilir. Ayrıca
McQuay ve ark. etkinin antidepresan etkiden bağımsız olarak birinci hafta içinde
ortaya çıktığını belirtmişlerdir.58 İlacın kontrendikasyonları ise uzamış QT
sendromu, bi/trifasiküler blok, yeni geçirilmiş miyokart enfarktüsü, sık izlenen
prematür ventriküler kontraksiyon varlığı, devamlı ventriküler aritmilerdir.
Ortostatik hipotansiyonu olan hastalarada dikkatli kullanılmalıdır. 59
Diğer Antidepresanlar: Duloksetin ile yapılan çalışmada klinik olarak anlamlı
bir iyileşme olmadığı bulunmuştur. 60 Doksepin + piroksikam ve desimipramine
isimli antidepresanlarla yapılan çalışmalarda olumlu sonuçlar alınmış olsa da
tedavide günlük kullanıma girmemiştir. 61,62

2.1.6.1.2.

Antihistaminikler

Simmons'un (1961) IS/MAS oluşumu ya da hastalığın ilerlemesinde
histaminin lokal salınımının etkili olduğunu ileri sürmesiyle gündeme gelmiştir.
Antihistaminik tedaviler 1995'te Theoharides ve grubunun yaptığı çalışmalarla
başlamıştır. 26,63
Mast hücrelerinin nöronal aktivasyonunu bloke eden H1 reseptör
antagonisti hidroksizin antihistaminikler arasında en sık kullanılan ajandır.
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Talamik mast hücrelerinden ve nöronlardan serotonin salgılanmasını inhibe
eder. Bu şekilde mast hücrelerinin nöronal aktivasyonunu bloke eder.
Genellikle, hidroksizin klorür (Ataraks) kullanılmaktadır. Dozu ise akşamları
yatarken 25 mg ile başlanarak doz günde 50 mg verilebilinir. Tolere eden
hastalarda 75 mg verilebilinir. Hastaların şikayetlerinde ortalama olarak %30'luk
bir iyileşme görülmüştür. Yapılan bir başka çalışmada öncesinde bilinen alerji
öyküsü olan ya da mesane mast hücre aktivasyonu belirtileri gösteren IS/MAS
hastalarında daha etkili olduğu belirtilmiştir. İlginç şekilde, migren, irritabl barsak
sendromu ve alerji gibi ilişkili diğer semptomlarda da düzelme olduğu
gözlenmiştir. 5,64
Simetidin: Bir H2 blokeri olan simetidinin IS/MAS olgularında semptomlarda
iyileşme olduğu bildirilmiştir.65 Thilagarajah ve ark. MAS/IS bulunan 36 hastaya
3 ay süreli olarak çift-kor oral simetidine karşı plasebo çalışması yapmışlardır.
Simetidin kullananlarda semptom skorunda ve gece idrara çıkma sıklığında
anlamlı ölcüde düzelme olduğu gözlenmiştir. Ancak histolojik olarak, mesane
mukozası her iki grupta da kalitatif değişiklikler görülmemiştir. 66

2.1.6.1.3. Pentosan Polisülfat
Sentetik sülfatlanmış bir polisakkarid bileşiğidir. Epitelyal permeabilite
bariyerinden sorumlu GAG tabakasındaki bir defektin IS/MAS hastalığının
patogenezinde rol oynadığı düşüncesinden yola çıkılarak, bu defektin oral
formülasyon halinde bir heparin anoloğu olan ve idrarla %3 ile %6 arasında
ekskresyona uğrayan PPS bileşiği ile tedavisi amaçlanmıştır.5,26 Pentosan
polisülfat oral yolla alınan bir ilaç olmasına karşın %3-6 civarında idrara
ekskrete edilmesi klinik kullanımı sağlanmıştır.67 Yapılan çalışmalarda günlük
idrara çıkma ve gece idrara çıkma sayısında faydası görülmüştür. Ayrıca
mesane kapasitesinde kısmi faydası görülmüştür.
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Yine Parsons tarafından

yapılan bir çalışmada %13 plasebo cevabına karşılık %28 PPS cevabı
alınmıştır. 69 Sant tarafından yapılan çalışmada ise hidroksizin ve PPS tedavisi
verilen hasta grupları arasında 6 ay sonunda semptomlarda düzülmede anlamlı
fark bulunamamıştır.70 Uzun dönemde ise klinik faydanın başlangıçta olumlu
yanıt alınan hastalarda %30’a kadar düşmesi düşündürücüdür.

71

PPS
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tedavisinin yan etkileri geri dönüşümlü saç dökülmesi, diyare, bulantı,
kızarıklıktır. Tedavi öncesinde hastalar yan etki konusunda aydınlatılmalıdır. 72
PPS’nin hücresel sentezini arttırdığı MCF-7 meme kanseri hücre yolunu
aktive ettiğinden dolayı meme kanseri açısından yüksek risklilerde ve menopoz
sonrası kadınlarda kullanımında dikkatli olunmalıdır. Yanıt alınması için
ortalama 3 - 6 aylık tedavi süresi gerekmektedir. 73,74

2.1.6.1.4.

İmmünsupresif İlaçlar

Azatioprin: Oravisto ve Alftan tarafından IS/MAS tedavisinde denenmiş olup
otuz sekiz hastaya günde 50-100 mg azatioprin verilmiştir. Bu hastaların yirmi
ikisinde ağrı ve yirmi hastada sık idrara çıkma kaybolmuştur. Fakat çalışmada
yan etkiler verilmediğinden ve kontrol grubu olmadığından dolayı yeterli
bulunmamıştır.75
Siklosporin: Uzun yıllardır doku naklinden sonra kullanılan siklosporin ile ilgili
Forsell ve ark.’larının çalışmasında 3-6 ay arasında kullanılmış olan
siklosporinin sık idrara çıkmayı, ortalama ve maksimum işenen hacimleri ve
mesane ağrısını azalttığı görülmüştür.
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Bu çalışmaya takiben yapılan uzun

süreli bir çalışmada IS/MAS olgularında tedavide anlamlı iyileşme sağladığı
görülmüştür. 77
Suplatast tosilat: İnterlökin - 4 ve İnterlökin - 5 sentezleyen T helper hücrelerini
baskılayarak IgE ve eozinofiliyi engelleyen bir immün düzenleyici ilaçtır. Ueda
tarafından yapılan ilk çalışma ümit verici olmasına rağmen büyük ve çok
merkezli randomize kontrollü çalışmalar ile sonuçları desteklenmemiştir. 78
Mikofenolat mofetil: Yapılan bir çalışma düşük ve konjenital malformasyonlara
nedeni olması sebebiyle durdurulmuştur. Ancak ara sonuçlar faydası olmadığını
göstermiştir. 79
Kuerstin: Erkeklerdeki pelvik ağrı sendromunda etkili olduğu öne sürülen bir
biyoflavinoiddir. Sınırlandırılmış, açık etiketli bir çalışmada test edilmiştir ve
umut verici sonuçlar bulunmuştur. 80
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2.1.6.1.5.

Analjezikler

IS/MAS gibi kronik ve ağrılı bir hastalıkta tedavinin ayrılmaz bir bölümünü
oluşturmaktadır. Asetaminofen, non-steroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) ve
hatta antispazmodiklerin, kronik hastalığın tedavisine yönelik geliştirilen ilaçlarla
beraber geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Birçok hasta kronik ağrı
sendromlarında kullanılan antidepresanlardan ve opioidlerden faydalanırlar.
Siklooksijenaz - 2 inhibitörleri (COX-2 inh.) daha güvenli bir uzun dönem
antinflamatuar/analjezik tedaviye olanak vermelerine karşın, kronik ağrı üzerine
olan etkileri standart NSAİ ilaçlardan daha iyi değildir. 26
Yıllar içerisinde her türlü tedaviye ya da cerrahi girişime rağmen
başarısız olunan küçük bir grup hastada opioid tedavisi düşünülebilir. Opioidler
kronik ağrı durumlarında nadir olarak ilk seçim olabilirler. Sedasyon,
konstipasyon, bulantı, hafif dereceli konfüzyon ve kaşıntı opiodilerin en sık
görülen yan etkileridir ve bunlar yan etkiler geçici olup, kolayca tedavi edilebilir.
Solunum baskılanması ve bağımlılık sorunu akılda bulundurulmalıdır. 26
Bir antikonvülzan olarak piyasaya çıktıktan sonra, özellikle diabetik
nöropati ve postherpetik nevraljide etkili olan gabapentin'in morfin ile nöropatik
ağrıda sinerjik etki gösterdiği belirtilmiştir. Yine pregabalin de nöropatik ağrıda
ve fibromiyaljide önerilen bir preparattır. 26

2.1.6.1.6.

Diğer Ajanlar

L-arjinin: Nitrik oksit sentetazin substratı olup, oral tedavisinin IS/MAS
hastalarında şikayetlerde azalma olduğu bildirilmiştir. IS/MAS hastalarında nitrik
oksit düzeyi yüksek olarak bulunmuştur. Ancak yapılan çalışmalarda tedaviden
sonra semptomatik rahatlama veya nitrik oksit üretiminde azalma olduğunu
gösterememişlerdir.5
Prostoglandin: Misoprostol bircok immunolojik basamağı düzenleyen bir
prostoglandindir. Kelly ve ark. 25 IS/MAS hastasını 3 ay boyunca gunde 600 μg
misoprostolle tedavi etmiştir. Yanıt alındığında hastalar 6 ay daha tedaviye
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devam etmiştir. Üçüncü ayda, 14 hasta anlamlı iyileşme göstermiş, 6 aydan
sonra ise 12 hastada yanıt devam etmiştir. Ancak, %64 oranında istenmeyen
yan etkiler görülmüştür. 81
Antikolinerjikler: Oksibutinin aşırı aktif mesane sendromunun tedavisinde
kullanılan bir antikolinerjik ilaçtır. Bir çalışmada, mesane eğitimiyle birleştirilen
oksibutinin uygulaması işlevsel mesane kapasitesini, ilk idrar hissindeki hacmi
ve sistometrik mesane kapasitesinde düzelme olduğunu göstermiştir.

82

Ancak

ağrı üzerindeki etkisi bildirilmemiştir.
2.1.6.2. İNTRAVEZİKAL TEDAVİLER
İlaçların intravezikal olarak uygulanması hedeflenen bölgede yüksek
konsantrasyon sağlamaktadır. Ayrıca sistemik yan etkilerin çok az olmasını
sağlar. İS/MAS için birçok intravezikal tedavi incelenmiştir. 5
Gümüş nitrat: İntravezikal kullanılan en eski ajanlardan biridir. Bir üretral
kateterle mesane içeriğinin boşaltılması ve borik asitle satüre edilmiş solüsyonla
yıkanmasını takiben, gün aşırı artan konsantrasyonlarda gümüş nitrat çözeltisi
mesaneye 3-4 dakikalık sürelerle yapılmıştır. Başlarda anestezi altında yapılan
bu işlem, daha sonraları poliklinik koşulları içinde yapıldı ve %50'ye varan
semptomlarda azalma sağladığı gözlenmiştir. 26
Lokal anestetikler: Az da olsa bazı yayınlarda yayınlarda intravezikal
lidokainle başarılı IS/MAS tedavisine rastlanmaktadır. Lidokainin üriner sistem
epiteli üzerinde analjezik etkisi bulunmaktadır. Ancak lidokainin emilimi yetersiz
olup başarı oranı azdır. 83,84
Klorpaktin: Hipoklorik asidin modifiye edilmiş derivelerine verilen genel
bir isim olan klorpaktin tüberküloz sistiti tedavisinde kullanılmış ve 50 yıl önce
de IS/MAS tedavinde denenmiştir. Etki mekanizması üriner sistem epitelinin
hasarından sonra sağlıklı olarak kabul edilen dokuyla yeniden yapılanması
teorisine dayanmaktadır. %0,4 klorpaktin solüsyonu IS/MAS semptomlarında
etkin ve uzun süreli rahatlama sağlamıştır ancak yöntem çok ağrılı olduğundan
dolayı anestezi altında yapılmalıdır. Gümüş nitrat tedavisinde olduğu gibi yakın
geçmişte alınan mesane biyopsisi ve vezikoüretral reflü hastalarında üretelyal
30

fibrozise neden olduğu için kontraendikedir. Klorpaktinin komplikasyon oranı
oldukça yüksektir.5,26 Haftalıkla aylık arasında değişen tedavi aralıkları önerilmiş
olup 6 ile 12 aylık süreçte yanıt oranları yapılan çalışmalarda %50-70 arasında
değişiklik göstermiştir. 85
Dimetilsülfoksit: Odun talaşı endüstrisinin bir ürünüdür ve bir lignin
derivesidir olan bir ilaçtır. IS/MAS için en fazla kullanılmış intravezikal
ajanlardan biri olup, FDA onayı almış 2 ilaçtan biridir. Farmakolojik etkileri içinde
membran penetrasyonu, artmış ilaç absorbsiyonu, anti-inflamtuar, analjezik,
kollajen dissolüsyonu, düz kas relaksasyonu, mast hücrelerinden histamin
salımının azaltılması etkileri bulunmaktadır. Mast hücrelerinden histamin
salınımının azaltılması etkisi tedavi sonrası izlenmemiştir. DMSO'nun alt üriner
sistemdeki nosiseptif yolları desensitize ettiği ve aynı zamanda inflamatuvar
mekanizmanın önemli bir tetikleyicisi olan intrasellüler OH radikallerini
temizlemekle sorumlu olduğu düşünülmektedir. Deneysel olarak test edilmiş ve
IS/MAS hastalarında semptomları azalttığı gözlenmiştir. Bu etkilerinden dolayı
tedavide güvenilir bir şekilde kullanılmaktadır. 5,26
Kontrollü, çapraz bir çalışmada, 33 IS/MAS hastasında %50 DMSO
solüsyonu içeren doz ve plasebo (serum fizyolojik) yapılmıştır. Tüm hastalar,
her biri dört tedavi sürecinden oluşan 2 haftada bir iki seansta intravezikal
uygulamayı içeren tedavi rejiminin her ikisini de almışlardır. DMSO alan
hastaların %53'ünde ve plasebo alanların %18'inde subjektif iyileşme ve
sırasıyla %93 ve %35 oranında objektif iyileşme olduğu kaydedilmiştir. 86
Kontrolsüz DMSO çalışmalarında 1- 2 aylık süreçte %50-70 yanıt oranı
bulunmuştur. 87 DMSO tedavisi alan IS/MAS hastasında pigmentli göz lensinde
birikimlere yol açtığı düşünülen bir olgu sunumu yayımlanmıştır. 88 Dolayısıyla
tedavi sırasında oftalmik inceleme mutlaka dikkate alınmalıdır. Ayrıca çok nadir
görülen bir durum da DMSO sonrası oluşan eozinofilik sistit gelişmesidir. 89
DMSO intravezikal olarak uygulanması üriner sistem infeksiyonlarında ya
da mesane biyopsisinden kısa bir süre sonra kontrendikedir. Heparin gibi
ilaçlarla beraber de uygulanabilir. Son zamanlarda DMSO tedavisi ile olumlu
sonuç alınan hastalarda daha sonra aylık heparin uygulamasının oldukça iyi
sonuçlar verdiği bildirilmiştir.5,90
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PPS: Mesanede IS/MAS hastalığından etkilenen mesane mukazasında
ki GAG katmanının yeniden doldurulmasını sağlayan GAG analoğu olan bir
glikoproteindir. Oral olarak da verilir.5 Çift-kör, plasebo kontrollü, 20 IS/MAS
hastası grubundan oluşan üç aylık bir çalışmada, 10 hastaya intravezikal PPS
(50 mL %0,9 serum fizyolojik içinde 300 mg) ve 10 hastaya plasebo
uygulanmıştır. Üçüncü ayda, PPS grubundaki dört hastada ve plasebo
grubundaki iki hastada anlamlı olarak semptomlarda düzelme görülmüştür.
Mesane kapasiteleri sadece PPS ile tedavi edilen hastalarda istatistiksel olarak
anlamlı artış göstermektedir. On sekizinci ayda, PPS almaya devam eden sekiz
hastada ve tedavi uygulanmayan dört hastada semptomlar hafiflemiştir. 91 41
hasta grubuyla yapılan bir başka çalışmada oral PPS ile oral ve intravezikal
kombinasyonu tedavisi alan karşılaştırılmış ve sadece oral tedavi alan grupta
O’Leary-Sant semptom skorunda %24 azalma gözlenirken, kombine tedavi
grubunda ize %46 azalma olduğu bildirilmiştir. 92
Bacillus Calmette-Guerin (BCG): IS/MAS otoimmün bir hastalık
olabileceği görüşü ile ilgili olarak kullanılmış ve bazı olgularda olumlu yanıt
alınmıştır.

Ancak

günümüzde

IS/MAS

hastalarında

kullanımı

pek

önerilmemektedir.90 intravezikal BCG ile 1997 yılında yapılan prospektif, cift-kor
pilot bir çalışmada, 6 hafta süresince BCG Tice suflu veya plasebo uygulanan30
IS/MAS

hastasında,

BCG

ile

%60

oranında

semptomlarda

azalma

gözlenmiştir.93 Bunu izleyen 24-33 aylık izlemde, dokuz yanıt veren IS/MAS
hastası arasından sekiz hastada olumlu sonuc bildirmiş ve BCG yanıt
vermeyenlerde semptomları kötüleştirmemiştir.

94

Bu bulgular, BCG ve DMSO

ile yapılan, ancak BCG tedavisinin herhangi bir fayda sağlayamadığı, prospektif,
çift-kor çapraz bir çalışmaya çelişmektedir. 95
Glikozaminoglikan: Epitelin protaminle hasar verildiği mesanelerde
eksojen olarak verildiğinde, üroepitelyal permeabilite bariyeri oluşturarak etkili
olduğu gösterilmiştir. Mesanenin kendi mukopolisakkarid tabakasının aktivitesini
taklit

eden

heparin,

antiinflamatuar

etkisinin

yanı

sıra,

fibroblast

proliferasyonunu, anjiogenezisi ve düz kas hücre proliferasyonunu inhibe edici
etkiler de göstermektedir. 26 Kuo, potasyum testi pozitif olan ve IS/MAS bulunan
kadınlarda bir başka kontrolsüz intravezikal heparin (3 ay boyunca haftada 2
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gün 25,000 ünite) çalışması yapmıştır. Çalışmada yer alan 10 IS/MAS hastası
arasından sekiz hasta semptomatik olarak düzelme olduğunu bildirmiştir.96
Açık, prospektif, kontrolsüz bir çalışmada 48 IS/MAS hastasına 3 ay süresince
haftada üç kez 10 mL steril su içinde 10,000 ünitelik doz uygulanmış, hastaların
yarısından çoğunda intravezikal heparin semptomları azaltmış ve hatta 1 yıllık
tedaviden sonra bile iyileşme gözlenmiştir.97 8 ml % 2'lik lidokaine ve 4 ml %
8,4'lük sodyum bikarbonatın heparine ile kombinasyonunun tedaviye yanıt
oranını artırdığı gösterilmiştir. 98
Hyalüronik asit: Doğal bir proteoglikan olup mesane mukozasında GAG
katmanındaki hasarları onarması hedeflenerek intravezikal olarak tedavi
seçenekleri arasına girmiştir. Morales ve ark. 25 IS/MAS hastasının dahil
olduğu çalışmasında 4. haftada %56 ve 7. haftada %71 oranında olumlu yanıt
alındığını belirtmiştir. Yirmi dört hafta sonra etkinliği azalmış ancak anlamlı
toksisite gözlenmemiştir.99 Bir başka prospektif, randomize olmayan çalışmanın
üç yıllık izlem sonuçları bildirilmiştir. Yirmi IS/MAS hastası arasından, 11’i
çalışma süreci sonrasında da tedaviye devam etmeyi seçmiş ve bu hastaların
yaklaşık üçte ikisinde uzun dönem yararlı etkileri olduğu kaydedilmiştir. 100
Kondroitin sülfat: Hurst 2003 yılında IS/MAS hastalarının mesane
yüzeyinde kondroitin sülfat defisitini immünohistokimyasal olarak göstermiştir.
Bu durumdan sonra bu preparatla ilgili çalışmalar oldukça artmıştır. 26 Küçük ve
kontrol grubu içermeyen çalışmalarda başarı oranları %33-50 arasında
değişmektedir. Çok merkezli bir çalışmanın ön sonuçları, %2 sodyum konroitin
sülfat 6 hafta boyunca haftalık ve ardından 4 ay boyunca aylık olarak
uygulanmış, %60 yanıt oranları bildirilirken herhangi bir komplikasyon
görülmediği şeklindedir.101 Bir başka geniş çaplı çalışmada tüm kronik sistit
tipleri dahil edilerek, kondroitin sülfat haftalık olarak maksimum 8 uygulama
yapılmış olup işeme sıklığında düzelme, volümde artış, gece idrara çıkmada
azalma olduğı gözlenmiştir. Ayrıca ilacın iyi tolore edildiği bildirilmiştir 102. Tüm
GAG'lar intravezikal kullanımda kombine olarak kullanılabilinir. 103

Botulinum

toxin-A

(Botox):

Son

yıllarda

üretra

ve

mesane

disfonksiyonlarının tedavisinde ürolojide oldukça popüler hale gelmiştir. 90
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Günümüzde IS/MAS tedavisi için botox dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. 26
Botulinum toksin, doz bağımlı olarak kolinerjik inhibisyon etkisi bulunmaktadır.
Ayrıca analjezik özelliği de olduğu öne sürülmüştür. 104 Akut hasar sonucunda
oluşan

duyusal

nörotransmitterlerin

salınımını

engellediği

hayvan

çalışmalarında gösterilmiştir.105 İntravezikal uygulamanın ise afferent sinir
uçlarından asetik asit-uyarılı kalsitonin geni ilişkili peptid salınımını engellediği
yine hayvan deneylerinde belirlenmiştir.

106

İnsan çalışmalarında ise 3. ayda

izlenen %86 civarındaki başarı 5. ayda %26’ya gerilemiştir. Bunun nedeninin ise
gelişen antikorlar olabileceği düşünülmüştür.107,108 Botulinum toksini ancak
dikkatli seçilmiş hastalarda kullanımı önerilmektedir. 109
2.1.6.3. GİRİŞİMSEL TEDAVİLER

Mesanenin

Şişirilmesi:

Bumpus

ve

ark.

çalışmasında

hastada

hidrodistansiyonla birkaç ay icinde semptomların düzelme olduğunu özensiz bir
bicimde bildirmiştir.110 Çünkü bu çalışmada hem hasta populasyonu hem de
semptomlar net bir şekilde tanımlanmamıştır ve kullanılan yöntemlere ilişkin
açıklamalar oldukça yetersizdir. 1930'larda Ormond ve Longacre de yapılan
çalışmasında aynı hatalarda bulunmuştur.111,112 Franksson ve ark. tarafından
1957 yılında yapılan 33 hastanın tekrarlı 10 kata kadar şişirmeyle tedavi edildiği
kontrolsuz retrospektif bir çalışma bildirmiştir. Dört haftaya kadar 12 hastada, 6
haftaya kadar 14 hastada ve 1 yıla kadar da yedi hastada semptomlarda
düzelme gözlenmiştir.

113

Dunn intravezikal balonun sistolik kan basıncı

düzeyinde 3 saat boyunca şişirildiği Helmstein yöntemini kullanarak 25 hasta
arasından 16 hastada ortalama 14 aylık izlem suresinde semptomların
tamamen geçtiğini iki hastada ise mesane rüptürü meydana gelmiştir.

114,115

Bu sonuçlar, Badenoch'un yaptığı çalımada ki hidrodistansiyondan sonra 56
hastadan

44 hastada olumsuz sonuçlarıyla çelişmektedir.116 McCahy

hidrodistansiyonun verimsizliği ve %20 oranında komplikasyonun olması
nedeniyle bu tedaviyi reddetmiştir. 117
Mesane hidrodistansiyonu IS/MAS hastalığı için kullanılan yaygın bir
tedavi biçimidir ancak bilimsel doğruluğu eksiktir. Tanı yöntemi olarak
kullanılmasına rağmen tedavi açısından rolü oldukça sınırlıdır.5,90
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Nöromodulasyon: Kronik ağrı sendromu olduğu düşünüldüğünde
IS/MAS tedavisi için sinirsel uyarının hedef alınması zaten pelvik taban
disfonksiyonunun ağrı sendromlarıyla olan ilişkisi bilindiğinden dolayı destek
bulmuştur.118 Transkutanöz elektriksel sinir stimülasyon (TENS) ağrının
yönlendirilmesi için çeşitli ağrılı durumlarda kullanılmaktadır. Periferal elektrik
stimülasyonunun öncelikli amacı segmenter inhibitör devreleri aktive ederek
ağrının giderilmesini esasına dayanmaktadır. İkinci bir etki olarak da pollaküri
semptomunda azalma olamkatadır. 119 İlk olarak Fall ve ark. 1980 yılında bunu
14 IS/MAS hastasına uygulamıştır ve olumlu sonuçlar bildirmişlerdir. Bu
çalışmada ülseratif grupta %54’e varan düzelmeler bildirilmiştir. 120Ancak bazı
çalışmalarda plasebodan istatistiksel anlamlı farklılık bulunmamıştır. 121,122
Sakral nöromodülasyon ise ilk olarak Tanagho ve Schmidt’in çalışmalarıyla
ortaya çıkmış olup özellikle ağrı ve pelvik taban disfonksiyonu olan IS/MAS
hastalarında en iyi yanıtı verdiği gözlenmiştir.

123,124,125

Hastanın fayda görüp

görmediği test aşamasında denendikten sonra kalıcı prob koyulmaktadır.126
Ortalama 14 aylık takip süresinin bildirildiği bir çalışmada tedavideki başarı
oranı %64 olarak belirtilmiştir.

127

Ancak %7-18 arasında revizyon ve sık sık

yeniden programlama gereksinimi olduğu belirtilmiştir. 128,129
2.1.6.4. CERRAHİ TEDAVİ
IS/MAS hastalığında cerrahi tedavi bütün konservatif tedavi yöntemleri
uygulanıp bu tedavilerden başarısız olan hastalara uygulanmalıdır. IS/MAS
hayat kalitesinde oldukça kötüleştiren bir hastalık olmasına rağmen %50'lik
geçici bir spontan remisyon oranına sahip olması, malign olmaması ve direkt
mortalite ile sonlanmaması sebebiyle öncelikle medikal tedaviler denenmelidir.
Cerrahi, IS/MAS hastaların yaklaşık %10'undan daha az bir bölümünü oluşturan
çok ciddi şikayetleri olan, tedavilere yanıtsız, iyi motivasyon gösteren ve
sosyokültürel düzeyi yüksek olan hastalara uygulanmalıdır.26
Bugüne kadar yapılan cerrahi tedavilerden bazıları; sempatektomi,
intraspinal alkol enjeksiyonları ve differansiyel sakral nörotomi gibi
yöntemlerdir. 26
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İlk defa Kerr tarafından 1971 yılında bilidrilen Hunner ülserinin
transüretral rezeksiyonu semptomatik iyileşme gözlenebilinir. Yakın sonuçlar
neodymium YAG (Nd:YAG) laserle de bildirilmiştir. Greenberg ve ark. tarafından
Hunner ülseri bulunan 77 hastanın 40 yıl devam eden tedavisine ilişkin bulguları
bildirilmiştir. 42 hastaya konservatif tedavi yapılmış olup, yedi hastada ülser
yakılmış ve 28 hasta rezeksiyon ile tedavi edilmiştir. Yakma işlemi sonucu yedi
hastanın

beşinde semptomlarda iyileşme

olduğu

gösterilmiştir.

Cerrahi

uygulanan tüm hastalarda 1 yıldan daha kısa bir süre sonra semptomlar
tekrarlamış ve etkinliğin konservatif tedaviye göre daha üstün olmadığı
bildirlmiştir. Transüretral rezeksiyon nonülser IS/MAS hastaları için uygun
değildir. Semptomların uzun dönem hafiflemesini sağlayabilir ancak hastalığı
tamamen iyileştirmemektedir. Kontrollü çalışmalar halen yoktur.5,26,130
Dirençli

IS/MAS

olgularında

supratrigonal

sistektomi

ve

barsak

segmentleri kullanılarak yapılan enterovezikal anastomoz yapılması oldukça
etkili olabileceği düşünülmüştür. Trigonal büyütme için ileum, ileo-çekum, sağ
kolon ve sigmoid kolon gibi çeşitli intestinal segmentler kullanılmıştır. Gastrik
segmentler ise asit üretimi olacağından disüriyi ve kalıcı ağrının devam
edebilmesinden dolayı daha az avantajlı olarak görülmektedir. 5,26
Supratrigonal sistektominin hastalıkta ki başarısı birçok çalışmada
belirtilmiştir. Garrelts ve ark. 1966 yılında yaptığı çalışmada 13 hasta arasından
8 hastada 12 ile 72 aylık izlem sürecinde mükemmel sonuçlar bildirmiştir. Bruce
sekiz hastada ileosistoplasti ve kolosistoplastiyle tatmin edici rahatlama
sağladığını ve Dounis, supratrigonal sistektomiyle birlikte ileoçekal büyütmeden
sonra yedi IS/MAS hastasının ağrı ve sıkışıklık yakınmalarında iyileşme
olduğunu bildirmiştir.

5

Van Ophoven trigon-koruyucu sistektomi ve ardından

ileo-çekum veya ileum segmentleri kullanarak ortotopik enteroplasti uygulanan
IS/MAS hastalarında 18 kadına ilişkin uzun dönem bulguları ortalama yaklaşık
5 yıllık izlemde, 14 hastada ağrı tamamen geçmiş, 12 hasta kendiliğinde
işeyebilmiş ve 15 hastada disüri tamamen ortadan kalktığını belirtmiştir. İleoçekum segmentleri başarılı işlevsel sonuçlar gösterirken, ileum ile büyütme
uygulanan grupta üç hastanın kendi kendine kateterizasyon ve bir hastanın da
bir suprapubik kateter kullanması gerekmiştir. Genele bakıldığında, cerrahiyle
gün içi ve gece işeme sıklıklarında işlevsel mesane kapasitesinde ve semptom
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skorlarında sadece iki tedavi başarısızlığı dışında anlamlı iyileşme sağlanmıştır.
131

Çok şiddetli ağrısı olan ve mesane kapasitesi ileri derecede azalmış,
diğer tüm tedavilere yanıtsız kalmış ve hemen hemen hiç remisyon
göstermeyen, tamamen kronikleşmiş hastalarda mesanenin tümüyle çıkarılması
veya çıkarılmadan üriner diversiyon yapılması akılda bulundurulmalıdır. IS/MAS
hastalarında sistektomiyi takiben ortotopik mesane yapılması doğru bir
uygulama değildir çünkü mesane ile birlikte üretrada tümüyle çıkarılması
gerekmektedir. Üretra bırakılacak olursa hastanın ağrı semptomları devam
edebilir. Ancak bu ameliyattan sonra da ağrının devam edebileceği hastaya
detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. Dolayısıyla böyle bir girişime karar vermeden
önce çok dikkatli düşünmeli ve böyle bir cerrahi girişime tam motive olmuş ve
çok iyi bilgilendirilmiş bir hasta ile bütün detaylar tartışıldıktan sonra karar
verilmesi gerekmektedir. 26,90
Tablo 5. Kanıt Düzeyi ve Öneri Derecesi*
Düzey
1a
1b
2a
2b
3
4

Kanıt tipi
Randomize kontrollü çalışlmaların meta-analizi
En az bir randomize kontrollü çalışma
Bir iyi tasarlanmış kontrollü randomize olmayan çalışma
Bir diğer iyi tasarlanmış yarı deneysel çalışma
Deneysel olmayan çalışma (karşılaştırma çalışması, korelasyon
çalışması ve olgu sunumu)
Uzman kurulu, uzman görüşü

Derece

Önerilerinin temeli
En az bir randomize kontrollü çalışmayı içeren iyi kalitede ve tutarlı
A
klinik çalışmalar
B
İyi yürütülmüş randomize olmayan klinik çalışmalar
C
Doğrudan uygulanabilir iyi kalitede klinik çalışmalar yoktur
* Agency for Health Care Policy and Research. Clinical Practice Guidelines
Development,Methodological Perspectives. US Department of Health and
Human Services, Public Health Service,Washington DC,1992, pp. 115-127.
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Tablo 6. IS/MAS ilaç tedavisi
Kanıt
Düzeyi

Öneri
Derecesi

Analjezikler

2

C

Kortikosteroidler

3

C

Hidroksizin
Simetidin
Amitriptilin
Sodyum PPS
Antibiyotikler

2b
1b
1b
1b
1b

B
A
B
A
A

Prostaglandinler

3

C

L-arjinin
Immunosupresifler
Oksibutinin
Tolterodin
Gabapentin
Suplatast Tosilat
Kuersetin

1b
3
3
3
3
3
3

C
C
C
C
C
C
C

Yorum
Endikasyonlar ileri tedavi
gerektiren olgularla sınırlıdır.
Kortikosteroidler uzun
dönem tedavi için önerilmez
Standart tedavi
Şimdiye kadar ön veriler
Standart tedavi
Standart tedavi
IS tedavisinde sınırlı etki
IS'ye ilişkin yetersiz veriler,
istenmeyen etkiler
IS'de etkisi belirsiz
IS'de sınırlı endikasyon
IS'de sınırlı endikasyon
IS'de sınırlı endikasyon
Şimdiye kadar ön veriler
Şimdiye kadar ön veriler
Şimdiye kadar ön veriler
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Tablo 7. IS'nin intravezikal, girişimsel, alternatif tedavileri
Intravezikal
anestetikler
Intravezikal PPS
Intravezikal heparin
Intravezikal hyalüronik
asit
Intravezikal kondroitin
sülfat
Intravezikal DMSO

Kanıt Düzey

Öneri Derecesi

3

C

1b
3

A
C

3

B

3

B

1b

Intravezikal BCG

1b

Intravezikal Klorpaktin

3

Intravezikal vanilloidler

1b

Mesanenin şişirilmesi
EMİU
TUR koagülasyonu ve
lazer

3
3

A
Klinik çalışmaların
ötesinde
önerilmemiştir
Önerilmez
Klinik çalışmaların
ötesinde
önerilmemiştir
C
B

u.d.

A/B

Sinir blokajı/epidural
ağrı pompaları

3

C

Sakral
nöromodülasyon

3

B

Mesane eğitimi

3

B

Elle veya fiziksel terapi
Beslenme
Akupunktur
Hipnoz
Psikolojik tedavi

3
3
3
3

B
C
C
Veri Yok
B

Cerrahi tedavi

u.d.

A

Yorum

Çelişkili veri
Eski uygulama
IS’de yetersiz veri

Sadece Hunner
ülserleri
Kriz girişimi,
sadece ağrıları
etkiler
Klinik çalışmaların
ötesinde
önerilmemiştir
Ağrısı olmayan
hastalar
Çelişkili veri

En son çare,
deneyimli
cerrahlar.

u.d. = uygun değil
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3. GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmaya 2011 yılı ile 2016 yılları arasında Mersin Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi Üroloji Polikliniğine başvuran ve IS/MAS tanı kriterlerine
göre kliniğimizce mesane ağrısı sendromu tanısı almış 18 yaş üstü 54 hasta
hasta dahil edildi.(Tablo 8) Tedaviyi kabul eden hastalara aydınlatılmış onam
formu verilerek hastaların onayı alınmıştır.
Tablo 8. IS/MAS ESSIC tanı alma kriterleri
Check
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

BPS/IC Tanısı alma kriterleri
18 yaşından büyük
En az 6 aydan beri üriner urgency, frequency ve ağrı olması
Günde en az 7 kere işeme (bazılarında urgency veya ağrı olması )
Halen Genito-üriner Tüberkülozu veya öyküsü yok
Üretral kanser öyküsü yok
Halen mesane tm (high grade displazi ve karsinoma in situ dahil)
öyküsü yok
Halen prostat ca veya öyküsü yok
Son 3 yıldan beri over, vagen veya serviks ca yok
Halen vaginitis, trichomonas veya mantar enfeksiyonu yok
Son 3 aydan beri bakteriel sistiti yok
Son 3 aydan beri aktif herpes yok
Son 3 aydan beri UTI için antimikrobiyal tedavi görmemiş
Hiç siklofosfamid tedavisi görmemiş
Radyasyon sistitisi yok
Nörojenik mesanesi (spinal kord yaralanması, Parkinson, MS, Diabetik
sistopatiye bağlı) yok
Mesane çıkım obstrüksiyonu yok
Son 6 aydan beri bakteriyel prostatitisi yok
Son 3 aydan beri üreter, mesane veya üretra taşı yok
Son 3 aydan beri üretritisi yok
Augmentasyon sistoplasti, sistolizis veya nörektomi operasyonu
geçirmemiş
12 F’den dar üretral darlığı yok
Son 3 aydan beri sistoskopi, ürodinami veya üretral dilatasyon
yapılmamış
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Daha sonrasında hastaların demografik bilgileri sorgulanarak kaydedildi.
(Tablo 9).

Tablo 9. Hasta Bilgileri Sorgusu
AdıSoyadı :
Tarih:

Seks:
Doğum yılı:

Merkez –
Dr:
Menapoz:

var

yok

Cinsel
yaşam:

H.No:

Protokol
No:

var

yok

Doğum
sayısı:

BPS/IC-İlaç
öyküsü :

Hastaların bir kısmına sistoskopi yapıldı (Tablo 10).
Tablo 10. Sistoskopik İnceleme
1
2
3
4
5
Biopsi :

Normal görünüm, cold punch biopsi alınmadı
Normal görünüm, cold punch biopsi alındı
Sistoskopide klasik Hunner’s ülseri var
Glomerülasyonlar mesanede en az 3 kadranda görüldü
Her kadranda en az 3 glomerülasyon saptandı

Sistoskopi yapılmasına takiben 3 ay sonrasında hastalara intaravezikal
hyaluronik asit tedavisi başlandı.
Tedavi öncesi ve sonrası VAS(Visual AnalogueScale), ICSI (İnterstisyel
sistit semptom indeksi) ve ICPI (İnterstisyel sistit problem indeksi) formlarının
Türkçe versiyonlarının güvenilirliği ve anlaşılabilirliğini ölçmek için sağlık
teknisyeni ve doktor tarafından ayrı ayrı dolduruldu.
Bu hastalara 6 hafta intravezikal hyalüronik asit 100 mg 50 ml olarak
tedavi verildi.(UROMAC 100 mg ) Tedavinin bitiminden 2 ay sonra kontrole
gelen hastalara Hyalüronik Asit İntravezikal İnstillasyon ile tedavi takip
formunun tedavi sonrası bölümünü aynı hekim ve aynı yardımcı sağlık memuru
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hastalara ayrı ayrı sorarak doldurdu. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası
VAS(Tablo 11), ICSI (Tablo 12), ICPI (Tablo 13) skorları karşılaştırıldı.
Tablo 11. VAS ( Visual AnalogueScale )
(Hasta mesane ağrısının şiddetini skala üzerinde işaretliyecek )
0

1
Ağrı yok

2

3

4

5

6
7
8
9
10
Dayanılmaz ağrı (TEKNİSYEN)

0

1
Ağrı yok

2

3

4

5

6

7

8
9
10
Dayanılmaz ağrı (DR)

Tablo 12. IntersitialCystitisSymptom Index Anketi
IntersitialCystitisSymptom Index
S1. Geçen ay,hangi sıklıkta şiddetli işeme isteği hissettiniz(küçük
bir uyarıyla veya
uyarıolmaksızın) ?
0
Hiç şiddetliişeme isteği hissetmedim
1
Beşte kerede birinden az
2
Yarısından az
3
Hemen hemen yarısında
4
Yarısından fazlasında
5
Hemen hemen hepsinde
S2.Geçen ay,işemeyi bitirdikten sonra iki saatten daha az süre
içinde işemek zorunda
kaldınız mı ?
0
Hiç iki saatten önce tekrar işemedim
1
Beşte birinden azında
2
Yarısından az
3
Hemen hemen yarısında
4
Yarısından fazlasında
5
Hemen hemen hepsinde
S3. Geçen ay, hangi sıklıkta gece işemek için kalktınız ?
0
Hiç gece işemek için kalkmadım
1
Bir kere
2
İki kere
3
Üç kere
4
Dört kere
5
Beş kere veya daha fazla
S4. Geçen ay, mesanenizde ağrı yada yanma yaşadınız mı ?
0
Hiç ağrı ya da yanma hissetmedim
1
Birkaç kere
2
Oldukça sık
3
Genellikle
4
Hemen hemen daima
Total Skor
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0
1
2
3
4

0
1
2
3
4

0
1
2
3
4

0
1
2
3
4

Tablo 13. IntersitialCystitisProblem Index Anketi
IntersitialCystitisProblem Index
S1. Geçen ay, günboyu sık işeme ile ilgili ne büyüklükte problem
yaşadınız ?
Hiç problem yaşamadım
Çok küçük problem
Küçük problem
Orta derecede problem
Büyük problem
S2. Geçen ay , gece işemeye kalkmak ile ilgili ne büyüklükte
problem yaşadınız?
Hiç problem yaşamadım
Çok küçük problem
Küçük problem
Orta derecede problem
Büyük problem
S3. Geçen ay , küçük bir uyarıyla işeme isteği olması ne büyüklükte
problem yaşattı ?
Hiç problem yaşamadım
Çok küçük problem
Küçük problem
Orta derecede problem
Büyük problem
S4. Geçen ay , mesanenizde ne büyüklükte yanma,ağrı,rahatsızlık
yada basınçproblemi
yaşadınız ?
Hiç problem yaşamadım
Çok küçük problem
Küçük problem
Orta derecede problem
Büyük problem
Total Skor
Çalışma için, Mersin Üniversitesi klinik araştırmalar Etik Kurulu’nun

22/12/2016 tarihinde 2016/376 sayılı onayı alındı.
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4.BULGULAR
IS/MAS tanısı almış 54 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların
demografik verileri Tablo 14’de gösterilmiştir.
Tablo 14. Demografik Veriler
Parametre
Değer
N
54
Cinsiyet (K/E)
52/2
Yaş
51.5* (18-92)
Doğum sayısı
2* (0-9)
Menapoz (+/-)
27/25
Cinsel yaşam (+/-)
36/18
*. Median değer
Çalışmaya dahil edilen 54 hastanın 52’si kadındır. Ortalama yaşları 51.5
olup 18 ile 92 arasında değişmektedir. 52 kadın hastanın 27’si postmenapozal
dönemde olduğu görülmüştür. Otuz altı hastanın cinsel olarak aktif olduğu
gözlenmiştir.
Kullanılan ICSI ve ICPI formlarının Türkçe versiyonlarının sorularının
kendi içindeki tutarlılığını (intra-class) ölçmek için Cronbach’s Alpha güvenilirlik
testi (Reliability Analysis) testi uygulanmıştır (Tablo 15).
Tablo 15. Doktor ve Sağlık Teknisyeni tarafından doldurulan formların
güvenilirlik testi
Test (Doktor)
Cronbach
p
Test (Sağlık Tek.) Cronbach’s
p
’s Alpha
Alpha
ICSI (tedavi
öncesi)
ICSI (tedavi
sonrası)
ICPI (tedavi
öncesi)
ICPI (tedavi
sonrası)

0.778

0.000

0.918

0.000

0.779

0.000

0.934

0.000

ICSI (tedavi
öncesi)
ICSI (tedavi
sonrası)
ICPI (tedavi
öncesi)
ICPI (tedavi
sonrası)

0.593

0.000

0.927

0.000

0.636

0.000

0.945

0.000

Tablo 15’deki p değerleri 0.000 olarak gözlemlenmiştir ve güvenilirlik
testinin anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır.
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Kullanılan ICSI ve ICPI formlarının Türkçe versiyonlarının sorularının
hastalar tarafından doğru anlaşılabilirliğini ve uyumunu ölçmek için Kappa
Measure of Agreement testi uygulandı (Tablo 16).
Tablo 16. Doktor ve Sağlık Teknisyeni tarafından doldurulan formların
arasındaki uyumluluk testi
Skor
(tedavi
öncesi)
VAS
SI-s1
SI-s2
SI-s3
SI-s4
SI-TS
PI-s1
PI-s2
PI-s3
PI-s4
PI-TS

Kappa
Measure of
Agreement
(Doktor-Sağlık
Tek.)
0.573
0.943
1.000
1.000
0.949
0.929
1.000
0.949
1.000
1.000
0.954

Skor
(tedavi
sonrası)

p

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

VAS
SI-s1
SI-s2
SI-s3
SI-s4
SI-TS
PI-s1
PI-s2
PI-s3
PI-s4
PI-TS

Kappa
Measure of
Agreement
(Doktor-Sağlık
Tek.)
0.612
1.000
1.000
1.000
0.959
0.967
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

p

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Tablo 16’daki p değerleri 0.000 olarak gözlemlenmiştir ve uyumluluk
testinin anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır.
Doldurulan

formlarda

ki

soruların

tedavi

öncesi

ve

sonrasını

karşılaştırmak amacıyla doktor tarafından doldurulan formlar göz önüne
alınarak

kategorik

veriler

için

kullanılan

Marginal

homogeneity

test

uygulanmıştır.
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Tablo 17. Tedavi öncesi ve tedaviden 2 ay sonra skorlar ve iyileşme
yüzdesi (Doktor tarafından doldurulmuş)
Tedavi öncesi &
Tedaviden 2 ay sonra
Skor
ort (median) ort.(median)
skor
skor
VAS
7.9 (8)
3.6 (3)
SI-s1
4.3 (5)
2.4 (2)
SI-s2
4.1 (4.5)
2.1 (2)
SI-s3
3.2 (3)
1.7 (1)
SI-s4
3.3 (3.5)
1.6 (1)
SI-TS**
15.0 (16)
7.9 (7)
PI-s1
3.6 (4)
2.0 (2)
PI-s2
3.2 (4)
1.7 (2)
PI-s3
3.5 (4)
2.0 (2)
PI-s4
3.7 (4)
2.0 (2)
PI-TS**
14.0 (15)
7.7 (8)
*. Marginal homogeneity test
**. TS: Toplam Skor

İyileşme
P*
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

% ort.

ORAN

55.0
44.7
50.0
48.3
50.0
48.5
44.4
46.4
43.7
46.1
45.5

50/54 (%92.6)
48/54 (%88.9)
45/54 (%83.3)
44/54 (%81.5)
43/54 (%79.6)
51/54 (%94.4)
42/54 (%77.8)
41/54 (%75.9)
41/54 (%75.9)
44/54 (%81.5)
47/54 (%87.0)

Tablo 17’de çıkan verilere göre 54 hastanın 50’sinin VAS değerinde
düşme gözlenmiş olup (%92.6) intravezikal hyalüronik asit tedavisinin faydalı
olduğunu göstermiştir (p<0.05). Tedavi öncesinde ortalama 7,9 olarak gözlenen
VAS tedavi bitiminden 2 ay sonrasında ortalama 3,6 olarak görülmüştür.
İnterstisyel sistit semptom indeksindeki toplam skor tedavi öncesi ve sonrasında
karşılaştırılmıştır ve anlamlı bir iyileşme gözlenmiştir (%48.5)( p<0.05). Benzer
şekilde, interstisyel sistit problem indeksindeki toplam skorlarda incelenmiştir ve
yine anlamlı bir iyileşme gözlenmiştir (%45.5,p<0.05).
ICSI

total skorlarında iyileşme ile ICPI total skorlarındaki iyileşme

arasındaki uyumu ortaya koymak için Pearson’s korelasyon testi uygulandı
(Tablo 18).
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Tablo 18. ICSI ve ICPI total skorlarındaki iyileşmenin karşılaştırılması
(Doktor tarafından doldurulmuş).
Ort ± SD
Min- max
Median
İyileşme
Korelasyon
(%)
(%)
(%)
ICSI- TOTAL
48.50
0- 95
48.53
SKOR
r=0.947
(p:0.000)
ICPI-TOTAL
45.55
0-100
40.83
SKOR
Parametrelere göre tedavi sonrası iyileşme yüzdelerini karşılaştırmak için
Student’s t test kullanılmıştır (Tablo 19).
Tablo 19. Çeşitli parametrelere göre skorlarda iyileşme yüzdesi (Doktor
tarafından doldurulmuş)
Parametre
Yaş ≥51.5*
Yaş <51.5*
p**
Doğum- n ≥2*
Doğum- n <2*
p***
Menopoz (+)
Menopoz (-)
p***
Seks yaşam (+)
Seks yaşam (-)
p***
Ek ilaç kullanım(+)
Ek ilaç kullanım (-)

p***

VAS
%

SI-q1
%

SI-q2
%

SI-q3
%

SI-q4
%

62.9
47.2
0.033
56.5
49.0
0.390
59.8
48.9
0.161
49.0
67.4
0.018
54.8
55.2
0.951

50.4
38.8
0.101
45.8
36.8
0.260
46.2
40.3
0.409
41.0
52.1
0.134
42.1
46.65
0.547

57.1
42.1
0.088
50.7
41.0
0.334
52.1
43.7
0.344
45.5
57.9
0.185
44.4
53.4
0.314

49.0
47.5
0.084
47.9
43.8
0.713
47.0
46.7
0.970
49.3
46.2
0.760
50.2
46.9
0.735

57.7
41.9
0.082
50.7
44.0
0.534
52.5
45.0
0.428
45.0
60.0
0.124
51.1
49.0
0.816

SITS**
%
54.0
42.9
0.129
49.5
41.0
0.312
50.0
44.1
0.427
45.6
54.3
0.262
47.1
49.5
0.742

PI-q1
%

PI-q2
%

PI-q3
%

PI-q4
%

51.8
37.0
0128
46.5
31.0
0.152
49.0
35.0
0144
41.4
50.5
0.385
39.1
48.4
0.350

46.6
46.3
0.976
48.0
36.3
0.306
43.5
46.3
0.783
45.0
49.5
0.665
42.0
49.8
0.449

48.4
38.9
0.331
43.0
37.5
0.618
44.4
38.3
0.531
42.1
46.8
0.658
40.6
46.0
0.589

54.0
38.3
0.076
47.4
38.7
0.402
48.8
41.0
0.398
41.2
56.0
0.116
45.6
46.5
0.925

*. Median değer
**. TS: Toplam Skor
***. Student’s t test

Tablo 19’da, median yaşı 51,5 ‘dan büyük olan hastalarda tedavi etkinliği
median

yaşı 51,5 ‘dan

küçük olan hastalara göre

daha iyi olarak

gözlemlenmiştir. Doğum sayısının arttmasıyla ilacın tedavi etkinliğindeki başarı
da artmıştır. Menapozlu hastalarda ve seks yaşamı olmayan hastalarda tedavi
etkinliğinin daha başarılı olduğu sonucuna varılmıştır. Ek ilaç kullanımı
açısından tedavi etkinliğinde anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır.
Çeşitli parametrelerin tedavi sonunda ICSI total skor ve ICPI total skordaki
düzelmeye etkilerini ortaya koymak, tedavinin başarısının artmasında belirleyici
faktör olup olmadıklarını ortaya koymak için ICSI total skor ve ICPI total
skordaki düzelme oranlarının median değerleri hesaplandı ve median değerin
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PITS**
%
50.8
40.2
0.222
46.6
36.2
0.288
47.2
40.1
0.414
42.6
51.5
0.333
42.1
48.1
0.499

üzerinde düzelmeye göre multivaryete analiz (binary lojistik regresyon analizi)
yapılmıştır (Tablo 20) ,

Tablo 20. Çeşitli parametrelerin ICSI ve ICPI toplam skorlarında iyileşme
yüzdesi (median üzeri) üzerindeki prediktif (belirleyici) etkisi
(Univaryete analiz).
Parametre
Yaş (≥51.5)
Doğum Sayısı (≥2)
Menapoz (+)
Cinsel yaşam (+)
Ek ilaç kullanımı

ICSI – TOPLAM SKOR
(≥median)
OR
%95CI
P
2.07
0.17 -24.40
0.560
6.16
0.51 – 74.17
0.167
2.26
0.19 – 26.60
0.517
0.00
0.00 – 0.00
0.998
1.51
0.13 – 17.82
0.740

ICPI – TOPLAM SKOR (≥median)
OR
7.42
1.10
1.52
0.00
0.998

%95CI
0.82 – 66.62
0.18 – 6.44
0.30 – 7.60
0.00 – 0.00
0.19 – 4.91

P
0.073
0.916
0.608
0.998
0.998

Değerlendirmeye alınan hiçbir faktörün ICSI-total skor ve ICPI total skorda
median üstü düzelme sağlama bakımından belirleyici (prediktif) olmadığı Tablo
20’de ortaya konmuştur.
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4. TARTIŞMA
IIS/MAS tanı ve tedavisi zor olan bir hastalıktır. Hastalar tedaviden fayda
görmektedir ancak sıklıkla tekrarlayabilir ve ataklarla seyredebilmektedir. Birçok
tedavi seçeneği bulunmaktadır İlaçların intravezikal olarak uygulanması
hedeflenen bölgede yüksek konsantrasyon sağlamaktadır. Ayrıca sistemik yan
etkilerin çok az olmasını sağlar. IS/MAS için birçok intravezikal tedavi
incelenmiştir. GAG’lar bağ doku ve vücut sıvılarında bulunan temel hücreler
arası maddeyi oluşturan proteinlere bağlanan polisakkarit zincirlerdir. GAG’lar
üriner sistemin anatomi ve fonksiyonel bütünlüğünü korumak için önemli bir
unsurdur. IS/MAS hastağının GAG tabakanın intrinsik antibakteriyel savunma
mekanizmasındaki hasara bağlı olarak oluşması teorisi dayanarak intravezikal
glikozaminoglikan tedavisi verilmektedir. Çalışmamızda IS/MAS hastalığı tanısı
almış 54 hastaya 6 hafta süreyle haftada bir defa 100 mg 50 ml olarak bir GAG
olan intravezikal hyalurinik asit tedavisi verildi. Hastalar demografik verileri kayıt
edildi. Tedavi öncesi ve tedavi sonrasında doktor ve sağlık teknisyeni tarafından
doldurulan VAS(Visual AnalogueScale), ICSI (İnterstisyel sistit semptom
indeksi) ve ICPI (İnterstisyel sistit problem indeksi)

Türkçe versiyonları

formlarının karşılaştırılarak formun güvenilirliği ve doğru anlaşılarliğinin
araştırıldı. Tedavi öncesinde ve tedavi bitiminden 2 ay sonra ilacın etkinliğinin
değerlendirilmesi planlandı.
Çalışmaya 18 yaş üstü olan 54 hasta dahil edildi. Bu 54 hastanın
demografik verilerine göre intravezikal ilaç etkinliği araştırıldı. Çalışmanın
median yaş değeri 51,5 olduğu gözlendi. Yaşı median değerden daha yüksek
olan hastalarda VAS değerinde ki düşme %62.9 iken median yaşdan küçük
olan hastalarda %47,2 olarak gözlenmiştir. ICSI toplam skorunda düşme yaşı
median değerden büyük olan hastalarda %54 iken yaşı median değerden küçük
olan hastalarda %42 olarak gözlenmiştir. p<0.05 olarak gözlenmiştir. Literatürde
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intaravezikal hyalurinik asit tedavisi alan hastalarda yaşa göre tedavi etkinliğinin
karşılaştılması üzerine benzer çalışma bulunmamıştır.
Çalışmamızda ki 52 kadın hastanın 27’si postmenapozal olarak
değerlendirildi. Bu hastalarda tedavi sonrası VAS’da düşme daha fazla olarak
bulunmuştur (p<0.05). Ancak ICSI-total skor ve ICPI total skorda median üstü
düzelme sağlama bakımından belirleyici (prediktif) olmadığı gözlenmiştir
(p>0,05). Literatürde intaravezikal hyalurinik asit tedavisi alan hastalarda
menapoz durumuna göre tedavi etkinliğinin karşılaştılmasıyla ilgili benzer
çalışma yoktur.
Çalışmaya katılan 54 hastanın 36 ‘sı cinsel aktif hastalardı. Cinsel olarak
aktif

olmayan

hastalarda

tedavi

sonrası

VAS’da

anlamlı

düşüş

saptanmıştır(p<0.05). Ancak ICSI-total skor ve ICPI total skorda median üstü
düzelme sağlama bakımından belirleyici (prediktif) olmadığı gözlenmiştir. Cinsel
yaşamın durumuna göre intarvezikal hyalüronik asit tedavi etkinliğinin
karşılaştıran çalışma yine literatürde bulunamamıştır.
Çalışmamızda bulunan diğer iki parametre olan doğum sayısı ve ek ilaç
kullanımının, ilacın etkinliği üzerine hem VAS’da hem de ICSI-total skor ve ICPI
total skorda median üstü düzelme sağlama bakımından belirleyici (prediktif)
olmadığı gözlenmiştir (p>0.05).
Çalışmamızda kullanılan ICSI ve ICPI formlarının Türkçe versiyonlarının
sorularının kendi içindeki tutarlılığını (intra-class) ölçmek için Cronbach’s Alpha
güvenilirlik testi (Reliability Analysis) testi uygulanmıştır. İstatiksel olarak anlamlı
bulunmuştur (p:0,000). Benzer sonuç ICSI ve ICPI formlarının Türkçe
versiyonlarının sorularının hastalar tarafından doğru anlaşılabilirliğini ve
uyumunu ölçmek için Kappa Measure of Agreement testi uygulandı. İstatiksel
olarak anlamlı olarak bulunmuştur (p:0,000).
Çalışmamızda intravezikal hyaluronik asit tedavisi vermeden önce ve
verdikten 2 ay sonra VAS, ICSI ve ICPI formları doldurularak ilacın etkinliği
karşılaştırıldı. VAS tedavi öncesi ortalama değeri 7.9 iken tedaviden 2 ay sonra
bakılan ortalama değer 3,6 olarak elde edilmiştir. Ortalama olarak %55
oranında düşme gözlenmiştir. ICSI toplam skorunda %48.5 oranında, ICPI
toplam skorunda ise %45,5 olarak düşme olduğu gözlenmiştir. ICSI ve ICPI
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total skorları karşılaştırılarak aralarındaki korelasyon anlamlı bulunmuştur
(p:0,000). İntravezikal hyalurinik asit tedavisi alan hastalarda ki semptom skoru
ile VAS değerlendirmesi yapan birkaç çalışma bulunmaktadır. Morales ve ark.
1997 yılında yapmış olduğu 25 hastanın dahil edildiği çalışmasında hastalara 4
hafta haftada bir sonrasında ise ayda bir intravezikal hyaluronik asit verilmiştir.
Semptom skorları, VAS değerlendirilmiştir. Dördüncü haftada %56 ve onikinci
haftada ise %71 oranında olumlu yanıt alındığını belirtmiştir. Yirmi dört hafta
sonra etkinliği azaldığı bildirilmiştir.109 Riedl ve ark. 2008 yılında 126 hastada
yapılan çalışmasında 5 yıl sonraki değerlendirilmesinde VAS median değeri
tedavi öncesi 8.5 olup tedavi sonrasında 3,5 olarak belirtilmiştir. Ortalama
olarak %55 oranında düşme gözlenmiştir.132 Cervigni ve arkadaşları 2008
yılında 23 kadın hastada yaptığı çalışmada kombine olarak intravezikal
hyaluronik asit ve kondrotin sülfat tedavisi vermiştir. Hastalara 20 hafta haftada
bir takip eden 3 ayda ise ayda bir kombine tedavi uygulayıp VAS, ICSI VE ICPI
semptom skorları değerlendirmiştir. Anlamlı sonuçlar elde etmiştir.
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Engelhardt ve ark. 2010 yılında intravezikal hyalurunik asit tedavisinin uzun
dönem etkinliğini araştıran makalesini yayınlamışlardır. Yetmiş hasta dahil
edilen çalışmada hastalara 10 hafta tedavi verilmiştir. Tedavi bitiminde,
tedaviden 6 ay sonra ve tedaviden 5 yıl sonraki VAS bakılmıştır. Tedavi öncesi
VAS median değeri 8,15 iken tedaviden hemen sonra 2,71, tedaviden 6 ay
sonra 2,70 ve tedaviden 5 yıl sonra ise 2,41 olarak bulunmuştur.134
Çalışmamızda gece idrara kalkma sıklığı tedavi öncesi ve tedavi sonrası
karşılaştırılarak %48.3 oranında bir azalma görülmüştür (ICSI formu Soru:3).
Tedavi öncesi ve tedavi sonrasında mesanede ağrı ve yanmada %50 oranında
bir düşme gözlendi (ICSI formu Soru:4). Bulgular anlamlı olarak bulundu
(p<0,05). Çalışmamızda hiçbir hastaya sistektomi yapılmamıştır. Kallestrup ve
ark. 2005 yılında yaptığı 20 hasta üzerine yaptığı çalışmasında hastalara 4
hafta boyunca haftada takip eden 2 ayda ise ayda bir intravezikal hyaluronik asit
tedavisi verilmiştir. Takibinde 3 yıl sonra semptom karşılaştırması yapılmıştır.
Hastalarda %40 oranında nokturide azalma ,%30 oranında ağrıda azalma
belirtilmiştir. 135
.

51

5. SONUÇ
Bizim çalışmamıza göre, ICSI ve ICPI formlarının Türkçe versiyonlarının
sorularının kendi içinde tutarlı olduğu ve anlaşılabilir olduğu bulunmuştur.
IS/MAS hastalarında tedavinin etkinliğinin değerlendirmede güvenilir bir form
olduğu düşünülmektedir.Intravezikal hyalürünik asit tedavisi sonrasında özellikle
VAS’da düzelme (%50), ICSI formu değerlendirmesine göre gece idrara çıkma
(%48) ve mesanede ağrı ve yanmada (%50) , ICPI formu değerlendirmesine
göre gece idrara kalkmada ki (%46) ve işerken mesanede ki ağrı ve
yanma(%46) problemlerde daha fazla düzelme gözlenmiştir. Bu sonuçlarda
ICSI ve ICPI arasındaki korelasyonu göstermektedir. Sonuç olarak IS/MAS
hastalarında intravezikal hyaluronik asitin kısa dönem etkilerinde olumlu
sonuçlar elde edilmiştir.
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KISALTMALAR DİZİNİ

IS:

Interstisyel Sistit

MAS:

Mesane Ağrısı Sendromu

ICA:

İnterstisyel Sistit Derneği

NIDDK:

Ulusal Diabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü

AMS:

Ağrılı Mesane Sendromu

ESSIC:

Avrupa İnterstisyel Sistit çalışma grubu

AUA:

Amerikan Üroloji Birliği

GAG:

Glikozaminoglikan

PZR:

Polimeraz zincir reaksiyonu

IgE:

Immunglobulin E

PPS:

Pentosanpolisülfat

NMDA:

N-Metil-D-Aspartat

SSS:

Santral Sinir Sistemi

OSICSIPI: O’Leary-Sant Interstitial Cystitis Symptom Index and Problem
Index
PUFSS:

Pain, Urgency, Frequency Symptom Scale

PDT:

Potasyum Duyarlılık testi

APF:

Antiproliferatif faktörün

NGF:

Nerve Growth Faktör

AAMS:

Aşırı Aktif Mesane Sendromu

DMSO:

Dimetilsülfoksite

NSAİİ:

Non-steroidantiinflamatuar ilaçlar

FDA:

Food and Drug Administration

BCG:

Bacillus Calmette-Guerin

Botox:

Botulinum toxin-A

TENS:

Transkutanöz elektriksel sinir stimülasyon

Nd:YAG

neodymium:yttrium-aliminyum-kırmızı

VAS:

Visual AnalogueScale

ICSI:

Intersitial Cystitis Symptom Index

ICPI:

Intersitial Cystitis Problem Index
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