
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 286-287 • DOI: 10.5152/npa.2015.10288

Aşırı Aktif Mesane Hastalarının Afektif Mizaç Özellikleri 
Affective Temperament Profiles of Overactive Bladder Patients 
Zafer DEMİRER1, Abdullah BOLU2, Ali GÜRAĞAÇ3

1Eskişehir Asker Hastanesi, Üroloji Bölümü, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Asker Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, Eskişehir, Türkiye
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Editöre Mektup / Letter to the Editor   

Sayın Editör,

Biz Sarıbacak ve ark. (1) tarafından sunulan ‘‘Aşırı Aktif Mesane Hastalarının Afektif Mizaç Özellikleri” konulu makaleyi büyük bir ilgiyle okuduk. 
Bu çalışma aşırı aktif mesane (AAM) hastalığının kişilerin mizaç profilleriyle arasındaki potansiyel ilişkiyi değerlendirmektedir. Yazarlar, seroto-
nerjik disfonksiyonu yansıtan AAM sendromu ile anksiyöz mizaç arasında bir ilişki olabileceğini bildirmişlerdir.

Gününümüzde ürolojinin hala en tartışmalı konularından olan AAM, Uluslararası Kontinans Derneği (ICS) tarafından; lokal patolojik veya 
metabolik neden bulunmadan sık işeme, acil işeme hissi (inkontinansın eşlik ettiği veya etmediği) ve noktüri gibi semptomlarla karakterize bir 
semptomlar kompleksi olarak tanımlanmıştır (2). Bu çalışmada belirtildiği gibi AAM yaygın bir hastalıktır ve erişkinlerde prevalansı %16,5 olarak 
bildirilse de; yaşlılarda bu oranın %20-40 civarında olduğu bildirilmektedir (3). Toplumun yaklaşık üçte birini etkileyen AAM hastalığı için yapılan 
bu çalışmada hasta sayısının 29 gibi az bir sayıda kalması bir eleştiri konusudur. 

Aşırı aktif mesane semptomatolojik bir tanımdır ve olmazsa olmaz semptomu ani sıkışma hissidir. Günümüzde AAM ve Aşırı Aktif Detrüsör 
(AAD) terimleri yanlış bir şekilde birbirleri yerine kullanılmaktadır. AAD ICS tarafından mesanenin dolumu fazında ürodinamik olarak istemsiz 
detrüsör kontraksiyonlarının belirlendiği hastaları tanımlamada kullanılır (2,4). AAM tanısında AAD neden olabilecek lokal patolojik ve me-
tabolik tüm hastalıkların ekarte edilmesi gerekmektedir. Tanıda ilk planda dikkatli bir öykü, fizik muayene ve idrar tahlili yapılmalıdır (4). Bazı 
hastalarda klinisyenin takdirine bırakılan; idrar kültürü ve/veya rezidü idrar tayini, işeme günlüğü ve/veya semptom anketleri diğer hastalıkların 
dışlanmasında ve tam tedavi planının bilgilendirmesinde yararlı olabilir (4). Komplike olmayan hastalarda; üriner ultrason, ürodinami ve sistosko-
pi ilk safhada yapılmamalıdır (4). Ürodinami; anormal üroflovmetri, anlamlı rezidü idrar, nörojen mesane düşündüren semptomların olması ve 
üst üriner sistemde bozulma gibi durumlarda endikedir. Bu çalışmada tüm katılımcılara işeme günlüğü, idrar tahlili, üriner ultrason ve ürodinami 
yapıldığı belirtilmektedir. Fakat kılavuzlarda da belirtildiği gibi AAM tanısında ürodinaminin her hastaya yapılması gerekmemektedir (4).

Diğer taraftan; AAM’nin etyolojisi halen tartışmalı olmakla birlikte; detrüsör kasılmaları ya da başka ifadeyle inhibisyondaki azalmadan kaynak-
landığı belirtilmektedir (4). Serotonin detrüsördeki 5-HT2 reseptörlerini uyararak direkt olarak mesane düz kasına etki eder veya mesanedeki 
otonomik inervasyon yoluyla indirekt etki göstererek kontraksiyona neden olur (5). Serotonin santral ve periferal işeme regülasyonunda rol 
alan bir nörotransmiterdir. Seratonerjik aktiviteyi düzenleyen antidepresanlar acil işeme hissiyle idrar kaçırma tedavisinde oldukça etkili olmak-
tadır (5). Bu çalışmada da belirtildiği gibi; depresyon ve anksiyete bozukluklarında etyolojik bir faktör olarak görülen serotonin metabolizma 
bozukluklarının AAM’ye predispozisyon oluşturabileceği düşünülmektedir (5,6). AAM hastalığı zaten hasta üzerinde stres ve anksiyeteye 
sebep olan bir tablodur. Dolayısıyla anksiyete veya kişinin mizaç yapısı mı AAM’ye neden olmuş ya da AAM mi kişi üzerinde anksiyeteye sebep 
olmuş bu tartışmalıdır. Biz bu durumun ayrımını UDI-6 (Urogenital Distress Inventory- Ürogenital distres envanteri) ve IIQ-7(Incontinence 
Impact Questionnaire-İdrar kaçırma etki anketi) gibi valide edilmiş anket formları ile saptamaktayız (7,8). Çalışmada Türk toplumunda da valide 
edilmiş bu anketlerin katılımcılara uygulanmamış olması önemli bir eksikliktir (8). Bu çalışmada temel amaç mizaç özelliklerinin ortaya konması 
olsa da hastaların ve sağlıklı gönüllülerin anksiyete ve depresyon semptomlarının değerlendirilmesi ve karşılaştırılması çalışmaya güç katacaktır. 

Bu çalışma etyopatogenezi hala tam aydınlatılamamış AAM’ye bir miktar ışık tutmuştur, ancak daha geniş hasta sayısının olduğu ve metadolojinin 
daha iyi belirlendiği çalışmalar sayesinde bu konuda daha güçlü sonuçlar ortaya konularak AAM konusu daha iyi anlaşılacaktır.

Yazışma Adresi/Correspondence Address: Zafer Demirer, Eskişehir Asker Hastanesi, Üroloji Bölümü, Eskişehir, Türkiye 
E-posta: zaferdemirer@mynet.com       

Geliş Tarihi/Received: 14.03.2015 Kabul Tarihi/Accepted: 12.05.2015
©Telif Hakkı 2016 Türk Nöropsikiyatri Derneği - Makale metnine www.noropskiyatriarsivi.com web sayfasından ulaşılabilir.
©Copyright 2016 by Turkish Association of Neuropsychiatry - Available online at www.noropskiyatriarsivi.com

286



KAYNAKLAR
1. Sarıbacak A, Altınbaş K, Yılmaz H, Özkan A, Özkan L, Oral T. Affective tem-

perament profiles of overactive bladder patients. Arch Neuropsychiatr 2014; 
51:263-266. [CrossRef]

2. Abrams P, Cardozo L, Fall M, Griffiths D, Rosier P, Ulmsten U, van Kerrebro-
eck P, Victor A, Wein A; Standardisation Sub-committee of the International 
Continence Society. The standardisation of terminology of lower urinary tract 
function: report from the Standardisation Sub-committee of the International 
Continence Society. Neurourol Urodyn 2002; 21:167-178. [CrossRef]

3. Kulaksızoğlu H. Botulinum Toxin Applications in Overactive Bladder Symptoms 
Secondary to Neurological Diseases. Arch Neuropsychiatr 2010; 47:44-47.

4. Gormley EA, Lightner DJ, Burgio KL, Chai TC, Clemens JQ, Culkin DJ, Das AK, 
Foster HE Jr, Scarpero HM, Tessier CD, Vasavada SP. Diagnosis and treatment 
of overactive bladder (non-neurogenic) in adults: AUA/SUFU guideline. J Urol 
2012; 188:2455-2463. [CrossRef]

5. Steers WD. Pathophysiology of overactive bladder and urge urinary İnconti-
nence. Rev Urol 2002; 4:7-18.

6. de Groat WC. Influence of central serotonergic mechanisms on lower uri-
nary tract function. Urology 2002; 59:30-36. [CrossRef]

7. Uebersax JS, Wyman JF, Shumaker SA, McClish DK, Fantl AJ. Short forms to 
assess life quality and symptom distress for urinary incontinence in women: 
the incontinence impact questionnaire and the urogenital distress inventory. 
Neurourol Urodyn 1995; 14:131-139. [CrossRef]

8. Cam C, Karateke A, Sakallı M. Validation of the short forms of Incontinence 
Impact Questionnaire (IIQ-7) and Urogenital Distress Inventory (UDI-6) in a 
Turkısh Population. Neurourol Urodyn 2007; 26:129-133. [CrossRef]

Yazarın Yanıtı

Çalışmamıza gösterilen ilgiye ve yapılan yapıcı eleştirilere teşekkür ederiz.

Makalemizde de belittiğimiz gibi çalışma grubu hasta sayımız sınırlıdır ve bu 
hastalar üniversite hastanesine ileri tetkik için çeşitli sebeplerle refere edil-
miş hastalardır. Çalışmamız prospektiftir. Çalışma kriterlerine uygun hasta-
ların tespiti ve bu hastaların çalışmaya katılmayı kabul etmesi çalışma sayısını 
sınırlayan en önemli nedenlerdir. Ancak hasta sayımız istatistiksel olarak 
anlamlı değerlendirme yapacak yeterliliktedir. Eleştirmenlerin de belirttiği 
gibi Aşırı Aktif Mesane (AAM) tanısı için ürodinami şart değildir ancak kı-
lavuzlarda ileri değerlendirme hastanın yaşam kalitesine, tedaviye cevabına 
ve klinisyen kararına göre yapılması tavsiye edilmektedir (1).  Ayrıca tanı-
da tek objektif yöntem ürodinamidir ve çalışmamızda özellikle ayırıcı tanı 
amacıyla kullanılmıştır.  Üriner Ultrasonografi ve diğer tetkikler aşırı aktif 
detrusor sebebi olabilecek nedenleri ekarte etmek için yapılmıştır. Tüm 
bu değerlendirmelerle idiopatik detrusor hiperaktivitesi olduğunu ortaya 
koyup çalışmaya dahil edilen tüm hastaların en objektif şekilde bu şartları 
karşıladığını göstermek çalışmamızın gücünü arttırdığına inanıyoruz. 

Öte yandan, mizaç özellikleri anksiyete ve depresyon gibi klinik durum-
lardan etkilenen durumsal fenomenler olmaktan ziyade (state variable) 
kalıtılabilirliği yüksek, kişinin etkinlik düzeyi, biyoritmi, duygudurum ve ilişkili 
bilişlerini belirleyerek dış uyaranlara otomatik duygusal yanıtını sağlayan bi-
yolojik ve genetik yatkınlığını belirleyen yapısal özelliklerdir (state variable)
(2). Ayrıca mizaç özellikleri duygudum bozukluklarına yatkınlığı da belirle-
yen ancak hastalık dönemlerinden etkilenmeyen kararlı yapısal fenomen-
ler olarak da dikkat çekmektedir (3). Bu nedenle kişilerin yaşadığı kaygı 
ya da sıkıntı mizaç özelliklerini etkilemeyecektir. Demirer ve arkadaşlarının 
önerdiği Türkçe geçerliliği yapılmış ölçekler kuşkusuz bu gibi durumların 
ayrımına katkı sağlayabilecekken, bizim araştırmamızda anksiyete-depresif 
belirtiler değerlendirilmeyip psikiyatrik yakınması olmayan bireyler da-
hil edildiği için ek yarar sağlamayacaktır. Araştırmamız AAM hastalarında 
mizaç özelliklerini saptamaya yönelik yapılmış ilk çalışma olmakla birlikte; 
makalede belirttiğimiz gibi önemli kısıtlılıkları bulunmaktadır. Yine de diğer 
psikolojik boyutların da değerlendirileceği ileri çalışmalar için önemli bir 
zemin oluşturduğunu düşünmekteyiz.

KAYNAKLAR
1. Gormley EA, Lightner DJ, Burgio KL, Chai TC, Clemens JQ, Culkin DJ, Das 

AK, Foster HE Jr, Scarpero HM, Tessier CD, Vasavada SP; American Urological 
Association; Society of Urodynamics, Female Pelvic Medicine & Urogenital Re-
construction. Diagnosis and treatment of overactive bladder (non-neuroge-
nic) in adults: AUA/SUFU guideline. J Urol 2012; 188(Suppl 6):2455-2463. 

2. Rihmer Z, Akiskal KK, Rihmer A, Akiskal HS. Current research on affective 
temperaments. Curr Opin Psychiatry 2010; 23:12-18. [CrossRef]

3. Park CI, An SK, Kim HW, Koh MJ, Namkoong K, Kang JI, Kim SJ. Relationships 
between chronotypes and affective temperaments in healthy young adults. J 
Affect Disord 2015; 175C:256-259.

Ali SARIBACAK1, Kürşat ALTINBAŞ2, Hasan YILMAZ3, Alp ÖZKAN4,  
Levend ÖZKAN4, Timuçin ORAL5

1Konak Hastanesi, Üroloji Klibiği, Kocaeli, Türkiye
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim 
Dalı, Çanakkale, Türkiye
3Seka Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye
4Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
5İstanbul Ticaret Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Correspondence Address/Yazışma Adresi: Ali Sarıbacak, Konak 
Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye
E-mail: saribacak@gmail.com

Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 286-287 Demirer ve ark. Aşırı Aktif Mesane Hastalarının Afektif Mizaç Özellikleri

287

http://dx.doi.org/10.4274/npa.y6889
http://dx.doi.org/10.1002/nau.10052
http://dx.doi.org/10.1016/j.juro.2012.09.079
http://dx.doi.org/10.1016/S0090-4295(01)01636-3
http://dx.doi.org/10.1002/nau.1930140206
http://dx.doi.org/10.1002/nau.20292
http://dx.doi.org/10.1097/YCO.0b013e32833299d4

