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1. GİRİŞ 

1.1. Mesane ve Prostat Embriyolojisi 

 Gelişimin 4-7. haftaları arasında mezodermal bir tabaka olan ürorektal septum, 

kloaka’yı anorektal kanal ve primitif ürogenital sinüs olarak ikiye böler. Kloakal 

membran da aynı şekilde ürogenital membran ve anal membran olmak üzere ikiye 

bölünür. Kloakanın ayrılması ile mezonefrik kanal, ürogenital sinüs tarafında kalır ve 

ürogenital sinüse katılır. Yedinci haftada, mezonefrik kanal ve üreter tomurcuğu ayrı 

açıklıklar durumundadır. Mezonefrik kanalın açıklığı aşağıya ve mediale doğru 

kayarken, üreter tomurcuğunun açıklığı ise yukarı ve laterale doğru kayar. Primitif 

ürogenital sinüs üç kısımdan oluşmuştur. Bunlar; büyük kranial veziküler kısım, 

daha ince olan orta pelvik kısım ve kaudal fallik kısımdır. Büyük kranial veziküler 

kısımdan mesane gelişir, ayrıca erkek ve kadınlarda ayrı oranlarda olsa da üretra 

gelişir (Tanagho, 2004a).    

Ürogenital sinüsün en büyük parçası, ürogenital sinüsün yukarı kesiminde yer alan 

mesanedir. Önceleri mesane allantois ile devam eder. 15. haftada allantois 

umbilikus düzeyinde oblitere olur. Ancak allantois’in silinmesi ve mesanenin 18. 

haftada kaudale inmesi ile mesanenin apeksi gerilerek, incelir ve kalın fibröz bir 

kordon olan urakus’u oluşturur. Urakus mesane apeksini göbeğe bağlar. Mesane 

büyüdükçe mezonefrik kanallar emilir ve üreterler kendi açıklıklarına sahip olur 

(Tanagho, 2004a). 

Prostat, embriyolojik yaşamın 12. haftasında, fötal testislerden androjenik 

hormonların salınımının artmasıyla gelişmeye başlar. Bu gelişim dihidrotestosteron 

(DHT) etkisinde gerçekleşir. DHT, 5-α-redüktaz enziminin aktivitesi ile 

testosterondan oluşur. Bu enzimin yokluğunda prostat rudimenter halde kalır. 

Ürogenital sinüsün son kısmı olan üretradan  tübüler yapıda epitel hücreleri, 5 ayrı 

grup şeklinde dışa doğru çıkıntı yaparak büyürler. Bu tübüller etrafındaki 

mezankimal hücreler 16. haftadan itibaren hem aşağı, hem de yukarı, ejekülatuar 

kanalın ağzına komşu, müllerian tüberkül seviyesine doğru gelişmeye başlar. Bu 

çıkıntılardan dallanmalar ile glandüler yapılar oluşur, arasını fibromusküler doku 
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sarar ve mesane, prostatik stroma ile devamlılık gösterir. Bütün bu üretral çıkıntı, 

müsküler-glandüler organı, dış tarafta ise fibromüsküler dokudan kapsülü oluşturur. 

Müsküler stroma 22. haftanın sonuna doğru kısmen gelişmiş olur. Beş epitelial 

tomurcuktan prostatın 5 lobu gelişir: anterior, posterior, median ve 2 lateral lob. 

Başlangıçta bu loblar birbirlerinden ayrıdırlar, fakat daha sonra birbirlerini ayıran bir 

septa olmaksızın birleşirler. Ejekülatuar kanallar, verumontanumun bir kısmı ve 

asiner glandların bir kısmının (santral zon) Wolf kanalından orijin aldığı 

düşünülmektedir (Moore, 1998; Shapiro, 1990). 

1.2. Prostat Anatomisi 

Prostat, mesanenin hemen alt bölümünde bulunan fibromüsküler ve glandüler 

yapıda bir organdır. Normal prostat yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve ortalama 2.5 cm 

uzunluğundaki posterior üretrayı içerir. Önden puboprostatik bağlar, alt yüzden 

ürogenital diyaframla desteklenir. Prostata arka yüzden giren ejakülatuar kanallar, 

verumontanum içinden oblik olarak geçerek çizgili eksternal üriner sfinkterin hemen 

proksimalinde posterior üretraya boşalır. 

Mc Neal’e göre prostatın periferik, santral, transizyonel, preprostatik sfinkterik zonu 

ve bir anterior segmenti vardır (Mc Neal,1968). Prostatın içinden geçen üretra 

segmentine, prostatik üretra denir. İç yüzeyi mesane boynuna doğru devam eden 

longitudinal kas tabakasıyla kaplıdır. Prostat bezi, mesanenin eksternal longitudinal 

kaslarından gelen yoğun düz kas yapılanmasına sahiptir. Bu kas yapılanması 

erkeklerde posterior üretranın gerçek istemsiz düz kas sfinkterini oluşturur. 

Prostat, altında sirküler düz kas liflerinin ve üretrayı çevreleyen kollojen dokunun 

bulunduğu ince fibröz bir kapsülle sarılıdır. Bu tabakanın altında, içinde epitelyal 

bezlerin yerleştiği bağ dokusu, elastik doku ve düz kas liflerinden ibaret prostatik 

stroma bulunur. Bu bezler verumontanumla mesane boynu arasındaki üretra 

tabanına açılan yaklaşık 25 kadar ana ekskretuar kanalla drene olurlar. Prostatik 

üretranın transizyonel epitelinin hemen altında periüretral bezler bulunur (Tanagho, 

2004b; Brooks, 2002). 
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Prostatın arterleri inferior vezikal, internal pudental ve orta rektal arterlerden gelir. 

Venleri ise derin dorsal penis veni ve internal iliak venlerle bağlantıları olan 

periprostatik pleksusa boşalır. Prostat, sempatik ve parasempatik sinir 

pleksuslarından gelen zengin bir sinir ağına sahiptir. Prostatın lenfatikleri; internal 

iliak, sakral, vezikal ve eksternal iliak lenf nodüllerine boşalır (Brooks,2002). 

1.3. Mesane Anatomisi 

Mesane idrar deposu görevi yapan, içi boş, musküler bir organdır. Yetişkin 

mesanesi, ortalama 350-450 ml’lik bir kapasiteye sahiptir (Tanagho, 2004b). 

Yetişkin mesanesi boşken simfizis pubis arkasında, büyük ölçüde bir pelvik organ 

görünümündedir. Süt çocukları ve çocuklarda, daha yukarıda lokalizedir (Tanagho, 

2004b). Boş mesanenin bir apeks, bir superior yüz, iki inferolateral yüz, bir taban 

veya posteroinferior yüz ve bir boyuna sahip olduğu tanımlanmıştır. Apeks, pubik 

kemiğin bir miktar yukarısına uzanır (Brooks,2002).Körelmiş urakusu temsil eden 

median umblikal ligaman, göbekten mesane kubbesine doğru uzanan fibröz bir 

bağdır. Üreterler posteroinferior yönde birbirlerinden yaklaşık 5 cm uzakta olmak 

üzere mesaneye oblik girerler. Trigonun proksimal kısmını oluşturan hilal şeklindeki 

üreterler arası tümseğin en uç noktalarında bulunan orifisler birbirlerinden 2.5 cm 

uzaklıktadır. Bu tümsek ile mesane boynu arasında ki alana trigon denir (Tanagho, 

2004b). 

Erkeklerde mesane, posteriorda seminal veziküller, vas deferensler ve rektumla 

komşudur. Kadınlarda mesane ile rektum arasına uterus ve vajina yerleşmiştir. 

Mesane kubbesi ve arka yüzeyleri peritonla kaplı olduğundan, bu bölgede mesane 

ince bağırsak ve sigmoid kolonla yakın komşuluk içindedir. Hem erkek hem de 

kadınlarda, mesane simfizis pubisin arka yüzüne komşudur ve dolup gerildiğinde alt 

karın kadranıyla temas halindedir (Tanagho, 2004b). 

Mesane mukozası, transizyonel epitelden oluşmuştur. Mukoza altında yer alan 

submukoza tabakasında (lamina propria), her yöne uzanan elastik ve kollojen 

liflerden oluşan gevşek bağ dokusu ve kapiller damarlar yer alır. Mesane mukozası, 
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kas tabakasına trigon dışında gevşek submukoza tabakasıyla bağlanmıştır. Bu 

nedenle boş mesanenin iç yüzü plikalı ve buruşuk bir görünümdedir. Dolu 

mesanede duvarın genişlemesiyle bu kıvrımlar kaybolur ve mukoza düz olarak 

görülür. Trigon bölgesinde submukozanın bulunmaması ve mukozanın kas 

tabakasına sıkıca tutunması nedeniyle trigon her zaman düz olarak görülür. Mesane 

kas yapısı belirli bir düzene bağlı olmaksızın her yöne uzanan kas liflerinden 

oluşmuştur. Bu yapı, mesane boynunda belirgin üç tabaka oluşturur ve mesane 

boynuna yaklaştıkça iç ve dışta longitudinal, ortada sirküler bir tabaka oluşmaya 

başlar. İç longitudinal tabaka longitudinal olarak, dış longitudinal tabaka ise sirküler 

ve spiral şekle dönüşerek kadında üretranın eksternal meatusuna, erkekte prostatik 

üretranın distaline kadar uzanır ve kısmen prostatın yapısına katılır. Orta sirküler 

tabaka mesane boynunda ve özellikle önde yoğunlaşır ve üretraya uzanmaz. Bu 

lifler yelpaze şeklinde açılarak, önce yanlara ve sonra arkaya dönerler, derin 

trigonun dorsal ve lateral bölümüne katılırlar (Brooks, 2002). 

1.3.1. Trigon  

Yüzeyel ve derin trigon olmak üzere iki tabakadan oluşur. 

Yüzeyel Trigon: İntravezikal üreterin longitudinal lifleri üreter orifisinde dağılır ve 

kesilmeden mesane tabanına doğru giderek süperfisial trigonu yapar. Bazı lifler 

submukozal üreter ile diğeri arasında trigonun tabanını çaprazlar. Geri kalanlar 

dağılır ve internal meatus hizasında birleşir. Bu lifler erkeklerde verumontanum 

seviyesinde sonlanır ve krista üretralisi yapar, kadınlarda ise eksternal meatus 

seviyesinde sonlanır. 

Derin Trigon: Waldeyer kılıfını oluşturan bütün lifler mesane tabanına doğru 

kesilmeden devam ederler ve derin trigonu yaparlar. Farkı, tübuler kılıfın daha düz 

ve kas demetlerinin daha kompakt olmasıdır. Üst lifler mediale doğru giderek karşı 

taraftakilerle birleşir ve trigonal yapının tabanını oluştururlar (interüreterik ridge-

Mercier’s bar). Alt liflerde aşağı ve mediale ilerleyerek diğer taraftan gelenlerle 

birleşir. Derin trigon sert müsküler fibrokollojenöz bir yapı olarak internal meatusta 

sonlanır (Brooks, 2002). 
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1.3.2. Mesane Boynu  

Trigonal Kaslar: Trigon iki müsküler tabakaya sahiptir. Yüzeyel tabaka üreteral 

kasların direk devamı olup, derin trigon ise waldeyer kılıfının devamıdır. Yüzeyel 

trigon aşağı mesane boynuna doğru devam eder ve sonra kas lifleri orta hatta 

posteriora doğru yaklaşır. Kadınlarda üretranın hemen hemen tüm uzunluğu 

boyunca devam ederken erkeklerde bu liflerin büyük kısmı verumontanum 

seviyesinde sonlanır. Derin trigon orta hat posteriorda internal meatus seviyesinde 

sonlanır (Brooks, 2002). 

Detrüsör Kası: İnternal meatus çevresinde mesanenin kas demetleri üç ayrı 

tabakaya ayrılmıştır. İç tabaka sadece longitudinal kas liflerinden oluşmuştur. Ortada 

sirküler ve dışta longitudinal tabaka vardır. Erkeklerde dorsal longitudinal kas 

liflerinin bir kısmı trigon apeksinin derin yüzeyine giderken, diğer kısmı prostatın 

tabanına penetre olur. Kadınlardaki yapı da hemen hemen aynıdır, tek farkı prostat 

tabanına giden lifler  kadınlarda vezikovajinal septumda sonlanır (Brooks, 2002). 

Üretral Kaslar: Orijinleri ortak olduğu için üretra ve mesanenin kasları devamlılık 

gösterir. Mesane müsküler bir kese iken, üretra müsküler bir tüptür. Kadınlarda 

üretral kaslar kolaylıkla ayrılabilen iç longitudinal ve dış semisirküler olmak üzere iki 

tabakadan oluşmuştur. Kadın üretrası 4 cm olup terminal birkaç milimetresi hariç 

bütünüyle müskülerdir. Üretranın iç longitudinal tabakası mesanenin iç longitudinal 

tabakası ile direk olarak ilişkilidir. Dış semisirküler tabaka ise üretra çevresinde 

dolanır ve detrüsöre geri döner. Bu tabaka oldukça kalındır, üretranın distali ve 

eksternal meatal segmentte sonlanır. Bu müsküler yapı sayesinde bütün kadın 

üretrası ve erkek üretrasının proksimal bölümünü çevreleyen semisirküler lifler 

sfinkterik aktivite gösterir. Sfinkterik mekanizma bir yer veya seviyede lokalize 

olmamakla beraber pratik olarak kadınlarda üretranın tamamı ve erkeklerde 

prostomembranöz üretrayı içerir (Brooks, 2002). 
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1.3.3. Periferal Nöroanatomi  

İdrarın koordineli ve tam olarak boşaltılabilmesi innervasyonun intakt olmasına 

bağlıdır. Mesanenin otonomik innervasyonu parasempatik ve sempatik yollarla 

sağlanır. Buna ek olarak mesane çıkımındaki çizgili kaslar somatik sinirlerle innerve 

edilir (Elbadavi ve Schenk, 1974). İşeme otonomik ve somatik yolların 

visserosomatik integrasyonu ile sağlanır. Erişkinlerde sinir sisteminin yaralanmaları 

ya da hastalıkları işemenin istemli kontrolünü bozabilir, acil işeme refleksi 

oluşturabilir ve instabl mesane ile sıkışma tarzında inkontinansa neden olabilir.  

Parasempatik yollar: Parasempatik sistemle oluşan uyarı; iki, üç ve dördüncü sakral 

spinal kord segmentlerinden  (S2-4) çıkar ve zengin pelvik parasempatik pleksusu 

meydana getirmek üzere ilerler.  Daha sonra pelvik pleksustan vezikal dallar çıkar 

ve mesane tabanına doğru ilerler. Vezikal pleksus, mesanenin lateral duvarına 

ulaşır ve hem mesane hem de üretrayı innerve eder. Erkeklerde ayrı bir segment 

prostata ulaşır ve prostatik pleksusu yapar. Buradan kavernöz sinirler çıkarak 

erkeklerde penil erektil dokuyu, kadınlarda ise klitorisi innerve eder. Hem motor hem 

de duyu sinirleri olan bu sinirler, hem afferent hem de efferent yollar taşırlar. 

Vezikal pleksus’un dalları mesane adventisyasında dallanır ve müsküler tabakaya 

penetre olur. Ganglionlar vezikal pleksusun sinir trunkusları boyunca ve aynı 

zamanda derin dallarında bulunur. Parasempatik kolinerjik sinirlerin her bir kas 

lifinde 1/1 oranında bulunduğuna inanılır. Sempatik sinir lifleri mesane tabanı ve 

proksimal üretrada, mesane kubbesi ve lateral duvarlara göre daha bol bulunur. 

Mesane duvarı içinde sinirler tortuoz bir akım izlerler ve bu mesane doluşu sırasında 

oluşan gerilmeye uyum sağlar. Detrüsörün, hepsi kolinerjik olan motor sinirleri 

primer olarak pelvik parasempatik pleksustan gelir. Buna karşılık trigon ve üreter alt 

ucuna gelen sinirler sempatik orijinlidir (Chancellor ve Yoshimura, 2002).  

Sempatik yollar: Sempatik uyarı alt torasik ve üst lomber spinal kord 

segmentlerinden (T11-T12 ve L1-L2) köken alır. Sempatik lifler lumbal splanik 

sinirler boyunca ilerleyip superior hipogastrik pleksusa ulaşarak sağ ve sol 

hipogastrik sinirlere ayrılırlar. Hipogastrik sinirler aşağıya doğru ilerleyip, pelvik 

parasempatiklerden gelen pelvik pleksusla birleşip mesane ve üretraya ulaşır 

(Chancellor ve Yoshimura, 2002). 
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Duyu yolları: Mesanedeki dolma ve gerilme duyusu pelvik parasempatik pleksus 

boyunca, ağrı, ısı ve dokunma ise sempatik pleksus boyunca taşınır. Sempatik 

adrenerjik sinir sonlanımları hem α hem de β adrenerjiktir. α adrenerjikler mesane 

tabanı ve proksimal üretrada, β adrenerjikler ise mesane kubbesi ve lateral duvarda 

dominanttır (Chancellor ve Yoshimura, 2002). 

1.4. Miksiyon Fizyolojisi  

Miksiyon ve kontinansın tam anlaşılabilmesi için düz ve çizgili kasların kasılma ve 

gevşeme mekanizmaları ve patolojik süreçlerdeki değişimlerin iyi anlaşılması 

gereklidir ve bu konularda çalışmalar devam etmektedir. Mesane düz kas 

hücrelerinin kasılma özellikleri hem idrar depolanması hem de atılımı için uygun 

yapıdadır. Mesane düşük fizyolojik bir hız ile doldurulması ile intravezikal basınç 10 

cmH2O altında kalması beklenir. Mesane uymunun temel mekanizmaları burada 

geçerlidir. Ancak, işemeye eşlik eden hızlı, sürdürülebilir düz kas kasılmaları için 

sinirsel uyarıya ihtiyaç vardır (Chancellor ve Yoshimura, 2002). Önemli moleküler ve 

hücresel parametrelere ek olarak doku ve organ seviyesinde mesane özellikleri de 

mesanenin dolum ve boşalım sırasındaki fonksiyonları için önemlidir (Damaser, 

1999). Alt üriner sistem belli bir volüme ulaşıncaya kadar depolama yapar, daha 

sonra idrar vücuttan hızlı ve tamamen atılır ve depolama fazı tekrar başlar. 

Depolama ve miksiyondaki değişiklikler kişisel ve sosyal faktörlerle birlikte daha 

komplike hale gelir. Miksiyon refleksi, spinal refleks olmasına karşın, serabral 

korteks veya beyin sapındaki merkezler tarafından inhibe edilebilir veya 

kolaylaştırılabilir. 

1.4.1. Depolama-Miksiyon Mekanizması 

1.4.1.1. Mesane ve Üretranın İntrensek Özellikleri 

Üretra: Üretral basıncı oluşturan faktörler; üretra etrafındaki düz ve çizgili kaslar, 

üretra duvarındaki konnektif ve vasküler doku ile üretral duvarın en iç tabakasını 

oluşturan üretral epiteldir. Bu faktörlerin herbiri kontinansın sağlanmasında önemli 
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rol oynarlar (Mundy ve Thomas, 1994). Üretral düz kasın oluşturduğu kompresyon 

ve üretral konnektif dokunun elastik gerginliğinin oluşturduğu basınç, sfinkter-aktif 

üretra uzunluğunca eşit olarak dağılmıştır. Diğer taraftan çizgili kasın etkisi daha çok 

lokalizedir. Sonuç olarak; bu bölgede maksimal üretral basıncın meydana geldiği bir 

bölge oluşur. Deneysel çalışmalar sfinkter mekanizması ile oluşan basıncın yaklaşık 

olarak % 50’sinden bu bölgedeki düz ve çizgili kas komponentlerinin sorumlu 

olduğunu göstermiştir (Tanagho, 1978). İstirahat esnasında bu bölgedeki basınç 50-

100 cmH2O’dur. Sfinkter-aktif üretra, pelvik taban kasları, ligament ve fasial 

yapılarıyla desteklenmiştir. Klinik çalışmalar bu yapıların distal sfinkter 

mekanizmasının düz ve çizgili kas komponentlerinin etkisini araştırmada bir temel 

olduğunu göstermiştir. Bununda ötesinde anterior pelvik taban kaslarının 

kasılmasıyla üretra uzayıp, yukarı kalkmakta ve komprese olabilmektedir. Bu 

nedenle özellikle stres durumlarında bu kaslar distal mekanizmanın üçüncü bir 

sfinkter elementi olarak kabul edilir (Mundy ve Thomas, 1994). 

Mesane boynunun meydana getirdiği proksimal sfinkter mekanizmasının basıncı, 

distal sfinkter mekanizmasının kapanma basıncından çok daha küçüktür. Yüksek 

basınçlı bölgede anatomik olarak gösterilebilir bir sfinkter varken, mesane boynunda 

yoktur. Detrüsörde kontraksiyon olmadığı sürece, öksürme, ıkınma ya da aşağı 

abdomene elle bastırma gibi mesane etrafındaki basınçta herhangi bir artışa neden 

olan durumlarda mesane boynu kapalı kalacaktır, yalnızca detrüsör kontrakte 

olduğunda mesane boynu açılır (Mundy ve Thomas, 1994). 

1.4.1.2. Mesane 

Mesanenin çok önemli görevleri vardır. Birincisi, sosyal uyum için yeterli miktarda 

idrar depolayabilmelidir. Mesane duvarı, basınçta anlamlı bir artış olmaksızın 

mesane hacmini arttırabilecek şekilde gerilebilmeli ve yeniden düzenlenebilmelidir. 

Yani mesane duvarı bu değişikliklere uyum gösterebilmelidir (elastisite). İkinci 

olarak, düz kaslar ve intrensek sinirler, dolum fazı sırasında genişlemesi gereken 

ürotelyum tarafından idrardan korunmalıdır. Üçüncü olarak, mesane boşalması 

sırasında bütün düz kasların senkron bir şekilde kasılması gereklidir. Mesanenin bir 

kısmının kasılması durumunda ise kasılmayan alanın genişleyebilmesi nedeniyle 

idrarın atılımı mümkün olmayacaktır. Mesane çıkım obstrüksiyonunda (MÇO) 
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retansiyon gelişimi ve divertikül oluşumunda görülen durum bu şekilde 

açıklanmaktadır  (Chancellor ve Yoshimura, 2002). 

Mesane intravezikal basınçta artış olmaksızın artan idrar miktarlarını depolayabilme 

yeteneğindedir. Bu özellik mesane duvarının elastik ve viskoelastik yapısından 

kaynaklanır. Boş mesane lümeni oblitere olmuş kontrakte bir küre şeklinde değil, 

daha ziyade tabantaki bağlı olduğu fasial elementlerin yardımı ile kollebe olmuş bir 

kese şeklindedir. Bu nedenle mesane duvarına herhangi bir gerginlik oluşturmayan 

küçük idrar volümleri, kollebe mesane duvarının açılmasıyla hissedilebilir. Mesane 

duvarı gerginliği başlar başlamaz, elastik ve viskoelastik yapılar etkili olmaya başlar 

(Mundy ve Thomas, 1994). 

Elastisite basınçta herhangi bir artış olmaksızın mesane duvarında belli bir dereceye 

kadar gerginliğe olanak verir. Mesanenin gerilmesini sağlayan viskoelastisite 

mesane dolmaya başlarken yüksektir, mesane dolduğunda azalır. Bu azalmaya 

stres relaksasyon adı verilir. Elastisite, mesane dolum hızına önem vermeksizin 

intravezikal basıncın değişmeden kalmasına olanak sağlarken, viskoelastisite, stres 

relaksasyon hızı gerilme hızını aştığında intravezikal basınçta artışa yol açacaktır 

(Mundy ve Thomas, 1994). 

İntravezikal volüm değişikliğinin, intravezikal basınç değişikliğine oranına komplians 

denir. Mesanenin kompliansı çok yüksektir ve mesane çok yavaş doldurulduğu 

takdirde, dolum sırasında düz bir basınç trasesi elde edilir. Mesane kompliansı 

çeşitli olaylara bağlı olarak değişebilir. Bunlar: 1- Mesane duvarını oluşturan 

viskoelastik yapının değişmesi, 2- Mesanenin genişleyebilme sınırlarının ötesinde 

mesaneyi doldurmaya çalışmak, 3- Stres relaksasyon hızının üzerinde bir hızla 

mesaneyi doldurmak. Mesane yavaş doldurulduğunda ve gerginliğe detrüsörün 

cevabını modifiye edebilecek nörolojik faktörler hariç tutulduğunda detrüsör 

kompliansını değiştirecek en yaygın nedenler fibrozis ya da hipertrofi gibi mesane 

duvarı doku komponentlerinin değişmesidir. Mesanenin yüksek komplians 

özelliğinden üç fiziksel faktörün sorumlu olduğu düşünülmektedir. Bunlar, mesane 

duvarının düzleşme yeteneği, viskoelastik özelliği ve daha az derecede elastik olma 

özelliğidir (Mundy ve Thomas, 1994). 
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Mesane düz kasının genel özellikleri (Chancellor ve Yoshimura, 2002) 

1. Özel noktalarda birleşen, çok sayıda küçük iğsi hücrelerden oluşur. Bu 

hücreler aktin ve myozin içerirler, ancak bu proteinler düzenli sarkomer 

şeklinde biraraya gelmezler. Bunun yerine herbir kas hücresi kontraktil 

proteinlerin oluşturduğu değişik dağılımlardaki matrikslerden meydana 

gelir ve bunlar komşu hücreler arasındaki birleşme komplekslerinde 

plazma membranlarına bağlanır.  

2. Düz kas hücreleri, dolaşımdaki hormonlar, nitrik oksit gibi lokal faktörler 

ya da otonomik sinir aktivitesi tarafından düzenlenebilen sabit bir gerilime 

sahiptir. 

3. Düz kas, çizgili kastan daha kolay uyum sağlayabir. çizgili kasa göre 

daha geniş bir aralıkta uzunluğunu ayarlayabilir. 

Mesanenin işini yapabilmesi için düz kasın özelliklerine ihtiyacı vardır. İnsanlarda 

mesaneye ait innervasyon, düz kas, kollajen, stroma ve ürotelyum arasındaki 

ilişkileri ortaya koyan faktörler henüz net olarak açıklanmış değildir. Bu faktörlerin 

yalnızca dolum fazı sırasında aktif olduğu (De Groat, 1980) veya detrüsör 

relaksasyonuna alternatif olarak oluştuğu ileri sürülmüştür (Mundy ve Thomas, 

1994). Obstrüksiyon, diabet gibi patolojik süreçlerle ilgili anlaşılamamış, klinik 

yaklaşımda sorun olan fizyopatolojik süreçlerle ilgili çalışmalar da sürmektedir.  

1.4.1.3. Düz Kas Hücre Mekanikleri 

Detrusor düz kası ince ve kalın filamentlerin iletişimi ile kasılır ve kısalır. İnce aktin 

flamentleri membranlardaki yoğun bantlara ya da sitoplazmadaki yoğun cisimlere 

tutunurlar ve myozin moleküllerinin baş kısımlarından oluşan “crossbridge” lerde 

kalın flamentlerle etkileşirler. Her iki durumda da kasılma mekanizması aktin myozin 

sistemidir. Bu döngü, myozin baş kısmındaki ATPase aktivitesi oluştuğunda başlar. 

Bu işlem, “crossbridge” lerdeki iki hafif zincirin, intrasellüler kalsiyum yükselmesi ile 

aktive edilen spesifik bir enzim olan myozin hafif zincir kinaz, tarafından 

fosforilasyonu ile elde edilir (Gunst ve ark, 1995). Kasılabilen proteinlerdeki 

değişiklikler hem gelişen, hem de hipertrofiye uğrayan mesanelerde görülebilir 
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(Sjuve ve ark, 1996). Mesane kasının, geniş bir aralıkta gerilim oluşturulmasına 

olanak veren, geniş bir uzunluk-gerilim ilişkisi vardır. Doku, kas gerilimini de 

etkileyen viskoelastisite özelliği de gösterir. Bu da total mesane duvar gerilimi olarak 

bilinir (Venegas, 1991). İzole detrusor şeritleri belli miktarda spontan mekanik 

aktivite gösterebilir. Küçük memelilerde bu çok daha sık gözlenir. Bu, insan detrusor 

kas şeritlerinde de görülebilir. Gastrointestinal kanalda ve uterusta gözlemlendiği 

gibi birleşik tetanik kasılmalar normal mesanede hiç görülmemektedir (Chancellor ve 

Yoshimura, 2002). 

Düz kas kasılmasıyla, gerilimde bir artış olmaktadır. Bunu, başlangıç seviyesine 

kadar giden progresif bir gevşeme takip eder. Bu özellik düz kas özelliğidir ve stres 

rahatlaması denir (Chancellor ve ark, 1996). Düz kas diğer kaslardan çok daha fazla 

kısalabilir. Bu özellik normal fizyolojik özelliklerini gösterebilmesi için gereklidir. Düz 

kas normal uzunluğunun üçte ikisine kadar kısalabilir. Bu önemli bir adaptasyondur, 

çünkü mesanenin ulaştığı hacim kas liflerinin uzunluğunun küpü ile orantılıdır. 

Detrusor düz kasının uzunluğunun böylesine değişebilmesi, iskelet kasıyla elde 

edilemeyecek kadar farklı hacimlerde mesanenin idrar depolamasına olanak verir 

(Chancellor ve Yoshimura, 2002).  

1.4.1.4. Stroma ve Mesane Duvarı Kollajeni  

Mesane duvarı stromasının ana bileşenleri, proteoglikanlardan oluşan bir matriks 

içerisinde yerleşmiş olan kollajen ve elastindir. Ana hücreler fibroblastlardır. Mesane 

duvarının pasif mekanik özellikleri stromanın viskoelestik özelliklerine ve gevşemiş 

mesane kasına bağlıdır. Son yıllarda, stromanın, mesanenin patofizyolojik 

durumlara uyumunda önemli roller üstlendiği gösterilmiştir (Macarak ve Howard, 

1999).  

Mesane duvar kollajenini çoğu kas lifleri dışında, bağ dokusunda bulunur. Mesane 

duvarında, kas ve kas olmayan dokular arasındaki oranda değişiklik, kollajen 

konsantrasyonunu etkilemektedir. Mesanede en çok Tip I, II ve IV görülmektedir 

(Macarak ve ark, 1995). Uyumu azalmış (hipokomplian) mesanelerde bağ dokusu, 

düz kas oranlarında anlamlı artış olduğu gösterilmiştir. Tip III kollajen oranında da 

artış olduğu görülmektedir. Farelerde, infravezikal obsrüksiyon ya da mesane 
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denervasyonu mesane düz kasında hipertrofiye, bunun karşılığında da kollajen 

konsantrasyonunda azalmaya yol acar (Uvelius ve Mattiasson, 1984, 1986).  

İdrar depolama, idrar içeriğini muhafaza etme ve uygun zamanda bu idrarın 

atılmasından oluşan temel mesane fonksiyonlarının tüm aşamalarında roller 

üstlenen bir başka yapı da ürotelyumdur. İdrar ve plazma arasında bir bariyer olarak 

da yerleşmiştir.  

 

1.4.2. Alt İdrar Yollarının Nöral Kontrolü 

1.4.2.1. Periferik Sinir Sistemi  

Alt üriner sistem, pelvik taban kaslarının anterior bölümüyle birlikte tek bir 

fonksiyonel ünite olarak kabul edildiğinde parasempatik, sempatik ve somatik 

sinirlerle innerve edilir (Şekil 1.1). 

1. Pelvik parasempatik sinirler spinal kordun sakral seviyesinden çıkar, 

mesaneye uzanır ve üretrayı gevşetir. 

2. Lumbar sempatik sinirler mesane gövdesini inhibe ederken, mesane 

tabanı ve üretrayı uyarır. 

3. Pudental sinirler eksternal üretral sifinkteri uyarır.  
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Şekil 1.1. Ürogenital yolların sempatik, parasempatik ve somatik innervasyonunun 
şematik gösterimi: SCG: sempatik ganglion zinciri, ISN: inferior splanik sinir, IMG: 
inferior mezenterik ganglion, HGN: hipogastrik sinir, IC: iskiokavernöz kas, BC: 
bulbokavernöz kas, EUS: eksternal üretral sfinkter, PG: prostat glandı, U: üretra, VD: 
vas deferens (Chancellor ve Yoshimura, 2002). 

 

Efferent İnnervasyon: Mesane ve sfinkter-aktif üretranın otonomik innervasyonu için 

yaygın yol pelvik pleksusun anterior bölümüdür. Pleksus otonomik sistemin her iki 

komponentinden oluşur. Preganglionik parasempatik sinirler, S2-S4 sakral spinal 

kordun intermediolateral gri kolumnalarından orijin alır ve pelvik sinir veya nervus 

erigentis olarak pleksusa girer. Bu preganglionik sinirler bir veya daha fazla 

postganglionik dallarla sinaps yapar ya da mesane duvarında sinaps yapacağı yere 

direkt olarak giderler. 

Sempatik sinirler T10-L2 torakolomber spinal kordun intermediolateral gri 

kolumnalarından köken alır. Bu fiberler paravertebral, inferior mezenterik ya da 

pelvik gangliada sinaps yapabilir. Fiberlerin bir kısmı ise intramural gangliada sinaps 



 14

yapmak için direkt olarak aşağı inebilirler. Bununla birlikte esas olarak alt üriner 

sistemin postganglionik sempatik sinirleri inferior mezenterik pleksusda sinaps 

yapan hipogastrik sinirlerle gelir (Morrison, 1987). 

İntrensek rabdosfinkteri innerve eden somatik sinirin yaygın olarak pudental sinir 

olduğuna inanılır. Ancak bu fiberlerin pelvik sinirlerle de geldiği ileri sürülmektedir 

(Gosling, 1979). İntraoperatif sinir kök stimulasyon sonuçları, bu sinirlerin hücre 

yoğunluğunun S2-S4 ön boynuzda olduğunu göstermiştir. Bu nöronlar tipik motor 

nöronlardan farklı özellik gösterirler. Bunlar sakral spinal kordda ventral boynuzun 

lateralinde bir bölge olan Onuf nükleusundan köken alırlar (Shroder, 1981). 

Rabdosfinkterin çizgili kas hücrelerini de tipik çizgili kaslardan farklı olarak innerve 

ederler (Gosling ve ark., 1981). 

Pelvik tabanın kaslarını innerve eden somatik sinirler tipik α motor nöronlardan 

oluşur. Pelvik tabanın üst kısmını innerve eden sinirler direkt olarak S3-S4’ün 

anterior kökünden kaynaklanır. Pelvik taban kaslarının perineal kısmı ise perineal ve 

pudental sinirlerin dallarıyla innerve edilir (S2-3-4). Bu farklılık nörolojik hastalıklarda 

yada travmada önemli olabilir (Gosling ve ark., 1981). 

Afferent İnnervasyon: Pelvik, hipogastrik ve pudental sinirlerdeki afferent aksonlar, 

bilgileri alt idrar yollarından lumbosakral spinal korda taşır. Miyelinize A-delta lifleri, 

düz kasta bulur ve mesane doluluğunu hisseder (duvar gerilimi). Miyelinize olmayan 

C lifleri, mukozadadır ve gerilime cevaben mesane hacim duyumunu algılar. Mukoza 

ve kasta yerleşmiş olan C lifleri ise aşırı gerilime ve iritanlara duyarlıdır. Yani, 

özellikle sıçanlarda pelvik sinirde mesane afferentlerine yönelik çalışmalar, tansiyon 

reseptörlerinin, hacim reseptörlerinin ve sessiz afferentlerin bulunduğunu 

göstermiştir (Chancellor ve Yoshimura, 2002).  

1.4.2.2. Miksiyonun Refleks Kontrolü 

Beyin ve spinal kanalda mesane ve üretra arasında koordinasyonu ayarlayan bir çok 

refleks yollar mevcuttur. Bunların bazıları idrarın depolanmasını sağlarken, bazıları 

miksiyona yardımcı olur. Bu mekanizmalarda birbirleriyle ilişkili olmak zorundadır.  
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Çizelge 1.1.  Alt üriner sistem refleks yolları (Chancellor ve Yoshimura, 2002). 

Afferent yollar Efferent yollar Ana yollar 

İdrar depolanması 

   Düşük seviye 

Mesane afferent       
aktivitesi (pelvik sinir) 

 

 

1. Eksternal sfinkter 
kasılması (somatik 
sinirler) 

2. İnternal sfinkter kasılması 
(sempatik sinirler) 

3. Detrusor inhibisyonu 
(sempatik sinirler) 

4. Ganglionik inhibisyon 

5. Sakral parasempatik çıkış 
inaktivasyonu 

 

Spinal refleks 

Miksiyon  

   Yüksek seviye 

Mesane afferent       
aktivitesi (pelvik sinir) 

 

 

1.   Eksternal sfinkter 
aktivitesinin inhibisyonu 

2.   Sempatik çıkımın   
inhibisyonu 

3.   Mesane çıkımının 
parasempatik aktivasyonu 

4.   Üretra çıkımının 
parasempatik aktivasyonu 

 

Spinobulbospinal 

 

Depolama refleksleri: İdrar depolanması sırasında, mesanenin gerilimi, düşük seviye 

mesane afferent salınımına yol açar. Afferent salınıma karşılık olarak 1. mesane 

çıkımında sempatik uyarıya (gövde ve üretra) ve 2. eksternal üretral sfinkterde 

pudental uyarıya sebep olur. Bunlar spinal refleks yollar aracılığıyla oluşur ve 

kontinansa yardımcı olan “koruyucu refleks” olarak adlandırılır. Sempatik uyarı 

ayrıca detrusor kasını ve mesane ganglionlarında iletişimi inhibe eder. 

Miksiyon refleksleri: İşemenin başlangıcında, artmış vezikal afferent aktivite spinal 

koruyucu refleksi (üretra sempatik ve pudental uyarılar) inhibe eden beyin kökü 

işeme refleksini aktive eder. Pontin işeme refleksi, ayrıca mesane ve internal sfinkter 

düz kasına parasempatik uyarıyı stimule eder. Miksiyon refleksi oluşurken afferent 
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uyarılar pontin işeme merkezine gelmeden önce periakuaduktal gri madde 

(PAG)’den geçerek spinal kanaldan yukarıya çıkar (Şekil 1.2).  

 

 

Şekil 1.2. Depolama ve işeme refleks yolları: A: Depolama refleksi, B: İşeme refleksi.                 
PAG: periakuaduktal gri madde, (Chancellor ve Yoshimura, 2002). 

1.4.2.3. Nöromusküler Bileşkeler  

Üretra ve mesanenin düz kaslarındaki nöromüsküler bileşkeler, üretral ve pelvik 

taban çizgili kaslarındaki gibi değildir. Efferent otonomik sinirlerin terminal dalları, 

düz kas demetleri içine girerek “varikosit” adı verilen kabartıları oluştururlar (Mundy 

ve Thomas, 1994). Bu terminal varikositler nörotransmitterleri içerir. Sinir impulsları 

varikositlere ulaştığında muhtemelen exositosis yoluyla nörotransmitterler salınır. 

Sinir impulsları sinirin terminal boyunca ilerlerken her varikositin vezikül içeriği, 

depolarizasyon ve o civardaki düz kas hücrelerinin kontraksiyonunu oluşturmak için 

kas liflerinin içine salınır. Etki tek bir düz kas hücresinde kalmayarak temasta olduğu 
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diğer varikositlerin etkilenmesiyle bir kas lifi boyunca devam eder (Mundy ve 

Thomas, 1994). 

Elektron mikroskopik çalışmalar otonomik sinirlerde üç tip vezikülün olduğunu ortaya 

koymuştur. Kolinerjik sinirler asetil kolin içeren agranüler veziküllere sahiptir. 

Adrenerjik sinirler noradrenalin içeren küçük granüler veziküllere sahiptir. 

Veziküllerin üçüncü tipi ise büyük granüller içerir, ancak içeriği bilinmemektedir 

(Mundy ve Thomas, 1994). 

1.4.2.4. Miksiyon Mekanizmasının Nörofizyolojisi 

Sensasyon:  

Mesane normalde ortalama 1 ml/dk hızla dolar. Başlangıçta doluma karşı bir 

sensasyon yoktur, dolum devam ederken genellikle önem verilmeyen pelvis yada 

perineumda hissedilen müphem bir sensasyon gelişir. Dolum daha da ilerlediğinde 

sensasyon daha güçlü hale gelir ve bu safhada normal olarak işeme gerçekleşir. Bu 

sensasyon detrüsördeki gerginliğe duyarlı reseptörlerden orijin alır ve afferent 

sinirlerle (pelvik sinir) spinal kordun lateral kolumnasına taşınır. Mesanenin 

dolumuna daha fazla izin verilirse alt abdomen distansiyonuna bağlı bir sensasyon 

oluşacaktır. Bu sensasyon afferent yolu sempatik sinirlerle lateral kolumnaya iletilir 

ve muhtemelen trigondaki gerilim reseptörlerinden kaynaklanır. Daha fazla dolum 

devam ederse, ani olarak miksiyonun olacağı hissedilir. Bu sensasyonun üretradan 

yada periüretral çizgili kaslardan kaynaklandığı gösterilmiştir. Afferent lifleri pudental 

sinirlerle spinal kordun dorsal kolumnasına iletilir (Gosling ve ark., 1981). 

Sensasyonların tümü farklı nöral yollara sahiptir ve intravezikal basınçta bir artış 

olmaksızın oluşur. Distansiyon tek başına yeterli bir afferent uyarı oluşturabilse de, 

spontan  gelişen ritmik detrüsör kontraksiyonlarının, artan volüme bağlı olarak 

frekansında bir artışın da olabileceği ileri sürülmüştür (Mundy ve Thomas, 1994). 

Bununla birlikte spontan ritmisite bazı hayvanlarda çok iyi tanımlanmış bir fenomen 

olsa da sağlıklı insanlarda spontan ritmik kontraksiyonların varlığı tartışmalıdır. 
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Sağlıklı kişilerde mukoza ve submukozadaki dokunma, ağrı ve ısı sensoriyal 

reseptörler çok önemli görünmese de, bakteriyel sistitis gibi hastalığı olan kişilerde 

bunların stimulasyonu fonksiyonel mesane kapasitesinin azalmasıyla 

sonuçlanmasını açıklayabilir. Bu sensasyonların varlığının araştırılması nörolojik 

hastalıklarda değerli olabilir. 

 

Depolama Fazı:  

İnsanlarda ve hayvanlarda mesane dolumu sırasında intravezikal basınç ölçümleri, 

işemeyi uyarıcı eşik değerin altındaki hacimlerde düşük ve göreceli olarak sabit 

mesane basıncı göstermektedir. Mesanenin artan idrar hacmine uyumu mesane düz 

kasının intrensek özelliklerine ve parasempatik efferent yolların varlığına bağlı, 

genelde pasif bir olaydır (Torrens, 1987;  Morrison, 1997; de Groat ve ark, 1993). 

Mesane sempatik refleksi ayrıca mesane dolumu sırasında mesanenin sinirsel 

kontrollü kasılmalarını inhibe eden ve üretral çıkımın kapanmasına katkıda bulunan 

idrar depolama mekanizması veya negatif geribildirime katkıda bulunur (de Groat, 

1975).  

Kedilerde yapılan nörofizyolojik çalışmalarda, afferent impulslar kritik bir seviyeye 

ulaşıncaya kadar postganglionik efferent nöronların aktiviteye neden olmayacakları 

ileri sürülmüştür (Mundy ve Thomas, 1994).Bu olduğunda miksiyonun devamını 

sağlayan detrüsör kontraksiyonu oluşturacak belirgin bir postganglionik deşarj 

ortaya çıkar. Afferent aktivite belli bir kritik seviyeye ulaşıncaya kadar idrarın 

mesanede tutulmasını sağlayan nörolojik bir mekanizma vardır. Postganglionik 

parasempatik nöronları sessiz bırakan nörolojik mekanizmayı üç faktör oluşturur. 

Birincisi, intermediolateral gri kolumnada bulunan ve düşük mesane volümünde aktif 

fakat miksiyon kontraksiyonu sırasında suprese olan inhibitör nöronlarla 

preganglionik nöronların rekürrent inhibisyonudur. İkincisi, parasempatik ganglia bir 

filtre gibi davranarak, preganglionik aktivite düşük olduğunda impulsları geçirmez. 

Bu üç inhibisyon mekanizmasının en önemlisi gibi görünen bu etki, miksiyon 

sırasında tersine işler. Üçüncüsü parasempatik ganglionik iletimin sempatik 

inhibisyonudur (Mundy ve Thomas, 1994). 
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Sempatik inhibisyon, afferentleri pelvik sinirlerde, efferentleride hipogastrik sinirlerde 

olan polisnaptik refleksle meydana gelir. Bu refleks dolum sırasında aktiftir ve 

miksiyon sırasında tahminen nukleus lokus koreleusdan gelen supraspinal bir etkiyle 

baskılanmıştır. 

Sempatik inhibisyonun, parasempatik gangliada bulunan küçük yoğun floresan 

hücrelerin preganglionik sempatik nöronlarla stimulasyonu sonucu olduğu 

düşünülmektedir. Bu hücreler stimule edildiğinde, preganglionik parasempatik 

terminallerdeki presinaptik α-adrenerjik reseptörler aktive edilir ve terminallerden 

nörotransmitter salınımı inhibe olur. Aynı zamanda postganglionik parasempatik 

hücrelerin postsinaptik hiperpolarizasyonu ile direkt postganglionik sempatik 

inhibisyon gelişir. Fakat bunun öneminin az olduğu düşünülmektedir (Tanagho, 

1978). 

Mesane fonksiyonu üzerine bu nörolojik etkilere ek olarak, depolama fazı sırasında 

üretral fonksiyon üzerine de nörolojik etkiler vardır. Hayvan ve insanlarda progresif 

mesane dolumu, postural değişiklik, fiziksel aktivite, intraabdominal basınç artışı ve 

pelvik taban kaslarının istemli olarak kontrakte edilmesiyle üretral kapanma basıncı 

artar (Tanagho, 1978). Bu artan basınç, sfinkter-aktif üretranın çizgili ve düz kas 

komponentleri ile sağlanır. Mesane dolumuna cevabın artması, pelvik sinirlerdeki 

afferent ve efferent liflerle bir refleks olarak oluşur. Postür değişikliklerinde, 

öksürme-ıkınma gibi durumlarda ve fiziksel aktivite sırasında involenter olarak pelvik 

taban kaslarının aktivitesinde artış olur ve buda üretranın uzamasına neden olarak 

üretral kapanma basıncının artmasıyla sonuçlanır. 

İntraabdominal basınçtaki herhangi bir artışın proksimal üretraya eşit olarak 

yansıdığı düşünülmektedir. Bu etki ve pelvik taban cevaplarının stres durumlarında 

sfinkter-aktif üretranın bütünlüğünün devamının sağlanmasında yardımcı oldukları 

bildirilmiştir (Mundy ve Thomas, 1994). 
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Miksiyon Fazı:  

Mesanenin depolama fazı, istemli ya da istemsiz (refleks) olarak işeme fazı ile 

bağlantılıdır. İstemsiz işeme çocuklarda ya da nöropatik mesaneli hastalarda idrar 

hacminin işeme eşiğini geçtiği zamanlarda olmaktadır. Mesanedeki gerilim 

reseptörlerinden artmış afferent ateşlemeler, efferent akımı geri çevirerek sakral 

parasempatik yolları uyarır ve sempatik ve somatik yolları inhibe eder (Chancellor ve 

Yoshimura, 2002). 

Miksiyon intravezikal basıncın artmasıyla başlar ve mesane boşalıncaya kadar 

devam eder. Aynı anda üretral basınçta düşme olur ve intravezikal basınç istirahat 

seviyesine düştüğünde normale döner. Genelde ilk önce üretral basınç düşer, birkaç 

saniye sonra intravezikal basınçta artış olmakla birlikte bazen her ikisi de aynı anda 

oluşur. İntravezikal basınç belli bir seviyeye ulaştığında mesane boynu açılır ve 

miksiyon başlar. Miksiyon tamamlandığında, distal sfinkter mekanizmasının olduğu 

bölgede üretra kapanır ve bu kapanma retrograd olarak mesane boynuna doğru 

devam eder (Tanagho, 1978). 

Miksiyonun Başlaması: Miksiyonu başlatan faktör tam olarak bilinmemekle beraber 

miksiyonun istemli kontrolü ön beyin tarafından organize edilmektedir. Miksiyona 

başlamadan hemen önce üretral basınçtaki düşme prodromal bir olay gibi 

görünmektedir. Detrusor kontraksiyonu bunu izlediğinde pelvik tabanın istemli 

relaksasyonu üretral basınçtaki düşmeyi arttırır. Diğer taraftan üretral basınçtaki bu 

düşmeyi ortadan kaldırmak için periüretral kasların istemli kontraksiyonu ile 

miksiyona aktif olarak karşı konulmadıkça, bu iki olay beraberce devam eder. Dolum 

sensasyonundan farklı olarak üretral basınç spontan ve umulmadık şekilde 

“prevoiding” seviyelerine düştüğünde “urgency” sensasyonu gelişir. Bu durumda 

üretral basınç düşüklüğü, pelvik taban kaslarında olduğu kadar intrensek 

rabdosfinkter ve üretranın düz kaslarının relakse olmasıyla sağlanır. Bu relaksasyon 

normal miksiyonu takip etmedikçe istemli olmayabilir ve maksimum mesane 

kapasitesine erişildiğinde spontan olarak relaksasyon gelişebilir. Muhtemelen son 

durumda mesane duvarından gelen maksimal afferent aktiviteye refleks bir cevap 

varken, diğer durumda ise afferent aktivite yetersiz olduğu için istemli olarak 

kolaylaştırılabilir. Diğer taraftan bu yaklaşım doğru ise, üretral basınçtaki 

“prevoiding” düşmenin mekanizması miksiyonun başlayacağı sırada mesane 
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dolumunun derecesine bağlı olarak ya istemli yada istemsiz olarak gelişir (Tanagho, 

1978). 

Şekil 1.3’de miksiyonun kontrolünde, mesane ve üretra refleks yolları gösterilmiştir. 

Detrusorden çıkan afferent yollar, eksternal üretral sifinkterin somatik kolinerjik 

sinirleri, üretral düz kasın sempatik adrenerjik sinirleri ve üretral düz kasın kolinerjik 

ve nitrerjik sinirlerinin ateşlenmesini sağlayan spinal refleks mekanizmalarını aktive 

eder. Beyinden çıkan bulbospinal yollar, bu spinal refleks mekanizmalarını düzenler.  

 

 

Şekil 1.3. Mesane ve üretra refleks yolları; Ach: asetilkolin, NEPL: norepinefrin, NO: 
nitrikoksit, (+) uyaran mekanizmalar, (-) inhibe eden mekanizmalar (Chancellor ve 
Yoshimura, 2002). 

Miksiyon: Detrusor kontraksiyonu, postganglionik parasempatik sinirlerdeki efferent 

aktivitenin artışıyla olur. Depolama fazı sırasında bu sinirler daha önce anlatılan 

nörolojik mekanizmalarla inhibe edilmiştir. Spinal korddaki inhibitör internöronları, 

parasempatik ganglia üzerine inhibitör etkiyi, afferent aktivitenin belli bir seviyeye 

gelmesiyle ve miksiyonun istenmesiyle ponstan çıkan supraspinal impulslar inhibe 

eder. Bu inhibitör etki, preganglionik parasempatik aktivitenin belli bir seviyeye 

ulaşmasına olanak verir. Kritik seviyeye ulaşıldığında presnaptik nörotransmitter 
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salınımı gerçekleşir. Sonuç olarak preganglionik aktivite postganglionik nöronlara 

aktarılır, bu da varikozitlerden ve veziküllerden asetil kolin salınımına neden olur ve 

böylece detrüsör kontraksiyonu gerçekleşir (Tanagho, 1978). 

Mesane Boynunun Açılması: Detrusor kontraksiyonu sırasında mesane boynunun 

açılmasını sağlayan mekanizma bilinmemektedir. Bu durum mesane ve mesane 

boynunun ters innervasyon teorisi ile açıklanmaya çalışılmıştır (Lapides, 1988). Bu 

görüş ikinci bir teori ile geri planda kalmıştır. Bu teoriye göre mesane boynunun 

açılması için temel gereksinim detrüsörden üretraya geçen longitudinal düz kas 

demetlerinin devamlılığıdır. Bu kas demetleri ürogenital diyafram denilen bağlarla 

üretranın fikse olduğu yere kadar uzanır. Kas demetlerinin kontraksiyonu yay etkisi 

ile aktif olarak mesane boynunu açar ve proksimal üretra kısalır ve genişler 

(Lapides, 1988). Üçüncü teoriye göre ise, mesane boynu ve proksimal üretra 

seviyesinde detrüsör düz kas liflerinin dispozisyonu, detrüsör kontrakte olduğunda 

mesane boynunun açılmasına ve huni şeklini almasına neden olur (Hutch, 1965). 

Her üç teoride mesane boynunun açılmasını tek bir yolla açıklamaktadır. Detrusor 

kasıldığı zaman en zayıf nokta olması nedeniyle mesane boynunun yukarı çekilmesi 

beklenebilirdi. Burada esas açıklanması zor olan durum detrüsör kontraksiyonu 

sırasındaki durum hariç, mesane boynunun neden kapalı kaldığıdır. Bu durum basit 

olarak istirahatteki detrüsör kas liflerinin anatomik dispozisyonu, konnektif doku 

komponentleri veya diğer nonnörolojik faktörlere bağlı olabilirse de, nöropatik 

vezikoüretral disfonksiyonlarda mesane boynunun uyumsuzluğunun yüksek 

insidansda bulunması henüz belirlenmemiş bir nörolojik faktörü akla getirmektedir.  

Miksiyonun Total Aktivitesi:  

Birçok hayvan, mesaneleri dolduğunda sadece işemez, işerken bir seri aktivitede 

bulunurlar. Örneğin; kedi bir çukur kazar, çömelir, işer ve orayı terk etmeden önce 

bu alanın üzerini örter. Dekortike kedinin de bu şekilde işemeye devam etmesi bu 

aktivitenin subkortikal seviyede organize edildiğinin göstergesidir (Hutch, 1965). 

İmplante edilmiş elektrot kullanarak telensefalonla diensefalonun birleştiği septal 

alanın elektriksel stimulasyonunun kedilerde miksiyonun total aktivitesini başlatacağı 

gösterilmiştir (Hutch, 1965). Bu çalışmalarda hipotalamusun stimulasyonu ile 



 23

miksiyonun vezikoüretral bölümünün kontrol edildiği de gösterilmiştir. Ek olarak 

septal alanın, iskelet kaslarının miksiyonla ilgili bölümlerinin aktivitelerini koordine 

ettiği bilinmektedir. Aynı alan defekasyonu ve koital hareketleri de kontrol eder 

(Mundy ve Thomas, 1994). 

Septal alanın anatomik ve fizyolojik olarak amigdal nukleus, hipokampusun yukarısı, 

hipotalamusun altıyla sıkı bağları vardır. Hipotalamus, nukleus lokus koreleusa 

giden afferent ve efferent yolla bağlantılıdır. Tahminen bu yolla, septal alandaki 

aktivite detrüsör kontraksiyonunu başlatır. Septal alanın limbik sistem ve amigdal 

nukleus ile ilişkisi, vezikoüretral fonksiyon üzerine duyguların etkisi için anatomik bir 

açıklama sağlayacaktır. 

Deneysel çalışmalarda kedilerde gösterilen bu yolların insanlarda gösterilmesi 

mümkün değildir ve bu alanda oluşan lezyonlar gerekli delilleri sağlamak için çok 

geniştir. Bu nedenle insanlarda septal alan tarafından oluşturulan total aktivitenin 

nasıl meydana geldiği açık değildir. Bununla birlikte miksiyonun başlangıcından 

hemen önce oluşan pelvik taban kaslarının relaksasyonu abdominal duvar 

kaslarının ve diyaframın hafif kontraksiyonunu içeren aktivitelerin benzer şekilde 

olduğu düşünülmektedir (Lapides, 1988). 

Düz Kas Kontraksiyonunun Aktivasyonu: Düz kas hücrelerinin kontraksiyonu iki 

şekilde stimule edilebilir. Birincisi elektromekanik uyarım, aksiyon potansiyellerle 

hücre membranında depolarizasyon oluşturarak kontraksiyon yaratır. İkincisi 

farmokomekanik uyarım, detrüsör kas hücresi membranındaki farmokolojik 

reseptörlerin stimulasyonuyla intrasellüler mekanizmaları aktive ederek kontraksiyon 

oluşturur. Her ikisinde de sonuç olarak intrasellüler serbest kalsiyum 

konsantrasyonu artar. Elektromekanik uyarımda, aksiyon potansiyelleri hücre 

membranındaki kalsiyum kanallarını açar ve böylece dışarıdaki kalsiyum hücre içine 

akar. Farmakomekanik uyarımda ise intrasellüler mekanizmalar, intrasellüler 

kalsiyum depolarından kalsiyumun salınmasına neden olur. Son çalışmalar, hangi 

tip uyarı oluşursa oluşsun en önemli mekanizmanın elektromekanik uyarım 

olduğunu göstermektedir (Mundy ve Thomas, 1994). 
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Nereden kaynaklanırsa kaynaklansın Ca2+ kontraktil myozinin fosforilasyonu ile 

etkisini oluşturmaktadır. Bunun, Ca2+ kalmodulin ve myozin hafif zincir kinaz enzimi 

ile bağlandığı zaman oluştuğu düşünülmektedir. Bu fosforilasyon, myozinde 

kontraktil flamanların birbiri üzerine kayarak kasta kontraksiyon oluşmasıyla 

sonuçlanan konformasyonel bir değişiklik oluşturmaktadır (Mc Connel, 1990). 

1.5. Miksiyon Farmakolojisi 

1.5.1. Kolinerjik Mekanizmalar 

Normal insan mesanesindeki detrusor şeritleri, kolinerjik muskarinik reseptör 

agonistleriyle ve intrensek kolinerjik sinirlerin elektriksel uyarılarıyla kasılırlar. 

Sempatik sistem dolma fazı boyunca, parasempatik sistem ise işeme fazı boyunca 

daha dominanttır. Mesane detrüsöründe eksitatör postganglionik parasempatik 

nöromüsküler iletim kolinerjik ve pürinerjik transmisyon yoluyladır (Ach ve Adenozin 

5′ trifosfat). Mesane boynu ve üretradaki eksitatör iletim ise predominant olarak 

postganglioniktir ve sempatik sistem hakimiyetindedir (Hoyle, 1994). 

Asetilkolin (Ach); Preganglionik nöronlar periferal ganglion hücrelerindeki nikotinik 

reseptörleri aktive eden ACh salarlar. Nikotinik ganglion blokerleri, pelvik sinir yada 

sakral köklerin elektrik stimulasyonu sonucu oluşan mesane kontraksiyonunu 

önlerler (Brintley, 1986; Hisiyama ve ark., 1988). Sakral spinal korddan çıkan 

kolinerjik nöronlar mesaneye eksitatör uyarı göndermektedir. Bu preganglionik lifler 

ganglion hücreleri ile pelvik pleksus yada mesane duvarında sinaps yaparlar. 

Nikotinik reseptör antagonistleri ile otonomik transmission blokajı nonspesifiktir ve 

mesane aktivitesini kaldırmak için klinikte kullanılmamaktadır (Chancellor ve 

Yoshimura, 2002). 

Mesaneye aksonlar gönderen parasempatik ganglion hücreleri Ach içerirler. 

Elektron mikroskopta kolinerjik terminaller küçük, şeffaf sinaptik veziküllerle 

karakterizedir. Mesane duvarında  sinir terminalleri ve ganglionik hücrelerin bu 

küçük, şeffaf ve kolinerjik vezikülleri içerdiği gösterilmiştir (Gosling ve ark., 1977).   
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Kolinerjik agonistler yada mesanenin elektrik stimülasyonu mesane kontraksiyonu 

ve intravezikal basıncın artmasına neden olur. Bu etkiler muskarinik reseptörler 

aracılığıyla olur. Normal insanlarda muskarinik antagonist olan atropin intravenöz 

verildiğinde mesanede komplet paraliziye yol açar (Collumbine ve ark., 1955). 

Muskarinik reseptörlerin M1, M2 ve M3 olmak üzere üç subtipi vardır. Moleküler 

biyolojik teknikler ile muskarinik reseptörlerin beş moleküler formu tanımlanmıştır 

(M1-M5) (Bonner, 1989). İnsan mesanesinde ise M2 ve M3 reseptörler vardır 

(Zappia ve ark., 1986; Wang ve ark., 1995). İmmunopresipitasyon analizleri M2 

subtipinin predominant olduğunu göstermektedir (M2:M3 oranı=3:1) ancak 

kontraksiyon yanıtı M3 reseptörleri vasıtası ile oluşmaktadır (Wang ve ark., 1995; 

Igawa, 2000). M2 reseptörlerinin olasılıkla adenilat siklazı inhibe ederek mesanede 

idrar depolanması esnasında mesane gevşemesini kolaylaştıran β-adrenoseptör 

sinyal mekanizmasını bloke ettiği ileri sürülmektedir (Eglen ve ark., 1996). Bunun 

yanısıra, K+ kanallarını inaktive ettiği ve özelleşmiş katyon kanallarını aktive ettiği 

gösterilmiştir (Chancellor ve Yoshimura, 2002). Asetilkolin salgılanması kavşak 

sonrası muskarinik reseptörlerin aktivasyonu yanında, parasempatik kavşak öncesi 

bölgelerde bulunan muskarinik otoreseptörler ile de düzenlenmektedir. Bu bölgedeki 

reseptörler M1 eksitatuar ve M2/4 inhibitör reseptörler olarak sınıflandırılmaktadır 

(Eglen ve ark., 1996; Shen ve Mitchelson, 2001) bu nedenle eksitatuar M1 

reseptörlerin bloke edilmesi asetilkolin salgısında azalmaya yol açmaktadır. Buna 

karşılık inhibitör M2/4 reseptörlerin bloke edilmesi asetilkolin salgısını artıracaktır. M 

reseptörler intrasellüler kalsiyum ve G-proteinlerinin aktivasyonuna bağımlıdır. Buna 

karşılık M2 reseptörleri kalsiyum kanallarına bağımlıdır. Bu nedenle muskarinik 

reseptör subtiplerinden birinin blokajı kontraksiyonu tamamen ortadan kaldıramaz 

(Chancellor ve Yoshimura, 2002). 

Düz kas hipertrofisi ve sinir hasarını takiben mesanedeki muskarinik reseptörlerin 

bağlanma özellikleri de değişebilmektedir (Lepor ve ark., 1989). Muskarinik 

reseptörlerdeki değişiklikler çabuk olabilir, örneğin mesane çıkım obstrüksiyonundan 

sonra birkaç saat içinde muskarinik reseptörlerin bağlanma affiniteleri artar (Levin ve 

ark., 1988). 
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Muskarinik reseptörlerin farmakolojik olarak aktivasyonu maksimum akım hızını 

arttırmada teorik olarak faydalıdır. Ancak kolinerjik agonistler örneğin betanekol 

mesane, mesane boynu ve üretrada aynı anda kontraksiyona neden olarak 

mesanenin koordineli ve tam boşalmasını engeller (Sogbein ve ark., 1984). 

Kolinerjik agonistlerin aksine antikolinerjikler işeme problemlerinin tedavisinde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Propanteline ve oxibutinin detrüsör hiperaktivitesinin 

tedavisinde en sık kullanılan antikolinerjik ajanlardır. Ayrıca bu gün üzerinde durulan 

en önemli konulardan birisi muskarinik seçiciliktir. M3 alt grupları için seçici olan 

antimuskarinikler tanımlanmış ve klinik kullanıma girmiştir (Andersson ve ark, 1997). 

Ancak doku seçiciliği olmayan bu tip ilaçlar yerine doku seçiciliği olanların 

geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar da devam etmektedir.   

Karbakol: Nonspesifik kolinerjik reseptör agonisti olan karbakol, muskarinik 

reseptörleri direk olarak aktive eder. Muskarinik reseptör aktivasyonu sonrasında 

inositol triphosphate (IP3) aracılığı ile hücre içi kalsiyumunda artış olur. Hücre içi 

kalsiyumundaki bu  artış kontraksiyon için kilit rol oynar. 

1.5.2. Pürinerjik Mekanizmalar 

İn vivo parasempatik uyarıya ya da in vitro bölgesel uyarıya pürinerjik katkının var 

olduğu, sıçan, tavşan ve kobayları içeren bir çok türde gösterilmiştir (Burnstock ve 

ark, 1972; Burnstock ve Kennedy, 1985). En azından normal uyaranlara tepkiler 

gözönüne alınırsa pürinerjik nörojenik transmisyonun insanda var olduğuna dair 

daha az kanıt vardır. Ancak bunlar hipokompliyan mesane gibi patolojik durumlarda 

rol oynayabilir (Burnstock ve Brown, 1981).  

Adenozin 5′ Trifosfat (ATP): Parasempatik sinir stimulasyonunun sonucu olarak 

mesanede eksitatuar nöromüsküler iletimin, en azından kısmi olarak muskarinik 

antagonisti olan atropinle yaratılan blokaja rezistan olduğu bilinmektedir. ATP ve 

ilişkili komponentleri mesane detrüsör kasının nonkolinerjik nöral eksitasyonunun 

hepsinden veya büyük kısmından sorumludur (Hoyle, 1994).  
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Birçok hayvan türünün mesane detrüsör izole preperatlarında elektriksel 

stimülasyonun bir tek uyarımı nörojenik kontraksiyon yaratmaya yeter ve bu 

nispeten atropine rezistandır (nonkolinerjik). Elektrik uyarımı düşük frekanslarda 

uygulandığında sonuçlanan kontraktil cevap predominant olarak nonkolinerjiktir 

fakat yüksek frekanslardaki elektrik saha stimülasyonuna olan cevaplar büyük 

oranda kolinerjiktir (Sibley, 1984; Hoyle ve Burnstock, 1993; Brading ve Williams, 

1990). 

ATP’ye bağlı kontraksiyonun 3 tipi identifiye edilmiştir. Birisi yavaş gelişen tonik 

komponent yoluyla izlenen ilk ve hızlı fazik kontraksiyondur. Bu tip kontraksiyon 

tavşan mesanesinde elde edilenlere benzerdir (Anderson ve ark., 1980). Diğer tipi 

kobay (Anderson ve ark., 1980; Sjögren ve Andersson, 1979) ve ratlarda (Dahlen ve 

Hedquist, 1980; Brown ve ark., 1979) görülen ve yalnızca fazik komponenti içeren 

kontraksiyondur. Üçüncüsü ise fazik ve tonik arasında belirgin ayırım yapılamayan 

ara tip kontraksiyondur. Adenozin difosfatın (ADP) insan detrüsöründe ara tip 

kontraksiyon yaptığı, oysa hem adenozin hem de adenozin monofosfatın (AMP) 

etkisinin olmadığı gözlenmiştir (Husted ve ark., 1983). Ayrıca AMP ve adenozinin 

etkisinin olmadığı kobay (Burnstock ve ark., 1972), rat (Brown ve ark., 1979) ve 

tavşan (Husted ve ark., 1980) mesanesinde de gösterilmiştir. 

Pürinler temel olarak iki ana reseptör sınıfı yoluyla etkilerini gösterirler (P1 ve P2). 

Bu pürinerjik reseptörler visseral düz kasların bütün tiplerinde bulunurlar (Burnstock 

ve Brown, 1981). P1 pürinoreseptörler düz kaslarda genellikle relaksasyon yaratır 

(Burnstock, 1978). P2 reseptörler ise P2x ve P2y subünitine ayrılır. P2x 

kontraksiyondan, P2y ise relaksasyondan sorumludur (Gür ve Karahan, 1997). ATP, 

pürinerjik reseptörlerin iki grubuna etki eder, bir iyon kanal grubu (P2x) ve bir G 

protein çiftli reseptör grubu (P2y) (Inoue ve Brading, 1991). Yedi tane P2x alt türü ve 

sekiz tane P2y alt türü tanımlanmıştır.  

ATP insan düz kas hücreleri üzerine direk etkili görünmektedir. ATP indüklü 

kontraksiyon indometazin yoluyla bloke edilebilir (Husted ve ark., 1983). Bifazik ATP 

cevabının tonik fazını tamamen yok ederken, fazik fazında % 30-35’ini bloke eder 

(Andersson ve ark., 1980; Husted ve ark., 1983). Fazik ATP kontraksiyonu üzerine 

indometazinin etkileri PGE2 ve PGF2α yoluyla antagonize edilmiştir (Husted ve ark., 
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1983). Bununla birlikte ATP indüklü cevapların ekstrasellüler kalsiyuma olan belirgin 

bağımlılığı indometazinin bu etkisinin sadece prostaglandin (PG) sentez 

inhibisyonundan değil aynı zamanda Ca2+ antagonistik etkisinden dolayı 

olabileceğini düşündürmektedir (Northover, 1977). 

Ca2+ kanal blokeri olan nifedipin de ATP’ye olan cevapları % 50 civarında 

azaltmaktadır (Husted ve ark., 1983). Kobaylarda bu oran % 79’dur (Sjögren ve 

Andersson, 1979). Tavşan detrüsöründe ise fazik cevap yok edilmiş, tonik cevap ise 

nifedipin yoluyla % 90 oranında azaltılmıştır (Andersson ve ark., 1980). Ortamdan 

kalsiyumun uzaklaştırılması ATP cevaplarını kısa sürede yok eder. Bu insan 

detrüsöründeki ATP cevabının interstisyel boşluktan veya yüzey membranı ile ilişkili 

zayıf bağlı Ca2+ havuzlarından Ca2+ girişine bağlı olduğunu düşündürür (Daniel, 

1965). 

ATP salınımı elektrik stimulasyonu ile uyarılabilir. Transmural sinir stimulasyonu ile 

indüklenen kontraksiyonun atropin rezistan kısmı olduğu kanıtlanmıştır (Sjögren ve 

Andersson, 1982). Bununla birlikte insan detrüsöründe atropin rezistan parça diğer 

türlerle çalışılandan yaklaşık % 25 daha küçüktür. Bu kısım tavşan ve sıçanlarda 

yanıtın % 60-70’ini (Husted ve ark., 1980; Choo ve Mitchelson, 1977), kobayda % 

50-100’ünü (Krell ve ark., 1981) ve maymunda % 70-80’ini (Johns ve Paton, 1977) 

içerir. 

α,β-metilen ATP, ATP’nin stabil analoğudur ve P2x pürinoseptörlerin potent 

agonistidir. Buradaki reseptörlerin hızlı desensitizasyonuna neden olur (Hoyle ve 

Transmission, 1992). Birçok türün mesanesinde (insan, tavşan, rat, kobay, fare) 

atropin ile kombine kullanıldığında α,β-metilen ATP, postganglionik parasempatik 

sinir stimulasyonuna cevapları yok edebilir (Brading ve Williams, 1990; Moss ve 

Burnstock, 1985; Hisayama ve ark., 1988; Hoyle ve ark., 1989). 

1.5.3. Adrenerjik Mekanizmalar 

Torakolomber spinal korddan orijin alan kolinerjik nöronlar; hipogastrik ve pelvik 

pleksus, sempatik ganglia ve mesane duvarındaki norepinerfrin içeren (adrenerjik) 
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ganglion hücrelerine eksitatuar uyarı göndermektedir. Noradrenerjik varikositler 

doğumdan kısa bir süre sonra mesanede bulunurlar (Levin ve ark., 1981). Diğer 

türlerle karşılaştırıldığında özellikle kadınlarda insan mesane ve üretrasının 

noradrenerjik innervasyonu seyrektir, mesane tabanı ve üretrayla sınırlıdır (Benson 

ve ark., 1979; Kluck, 1980). Noradrenerjik terminaller trigonda da gösterilebilmiştir. 

Noradrenerjik innervasyon seyrek olmakla birlikte, elektrik stimülasyonu sonrası 

insan mesane ve üretrasında norepinefrin artmaktadır (Andersson, 1986). 

Learmonth (1931) insanlarda hipogastrik sinirin stimülasyonu ile mesane boynu ve 

trigonun kontrakte olduğunu göstermiştir (Learmonth, 1931). Diğer yandan Brindley 

(1986) hipogastrik sinir stimülasyonunun insan mesane ya da üretrasında 

kontraksiyon veya relaksasyona yol açmadığını bildirmiştir (Brintley, 1986). Bazı 

araştırıcılar hipogastrik yolların detrüsör relaksasyonu ve mesane çıkımının 

kontraksiyonu ile idrar depolanmasını kolaylaştırdığına inanmaktadır (Krane ve 

Oldson, 1973; Mc Guire, 1984). Buna karşılık diğerleri bu duruma şüpheyle 

bakmaktadırlar (Nordling, 1983). Mesaneye sempatik uyarının rolüyle ilgili 

tartışmalara rağmen noradrenerjik mekanizma mesane fonksiyonunu potansiyel 

olarak etkileyebilmektedir.  

Alt üriner sistem fonksiyonlarında hipogastrik yolların rolü ile ilgili bilgilerin eksik 

olmasına rağmen farmakolojik çalışmalar mesane ve üretranın adrenerjik ilaçlara 

cevap verdiğini göstermektedir (Nordling, 1983). Adrenerjik reseptörler yapısal 

özellikleri ve norepinefrine cevaplarına göre α ve β olmak üzere sınıflandırılmıştır. 

Postsinaptik α reseptör aktivasyonu çizgili kas kontraksiyonuna, β reseptör 

stimülasyonu ise relaksasyona neden olmaktadır. Presinaptik α2 reseptörler 

adrenerjik ve kolinerjik sinir terminallerinde bulunurlar ve transmitter salınımını 

inhibe ederler, postjunctional α1 reseptörler düz kas kontraksiyonuna neden olurlar. 

α1 reseptörlerin α1a, α1b  ve α1d olmak üzere subtipleri vardır (Chancellor ve 

Yoshimura, 2002).İnsandaki α reseptör dağılımının mesane tabanı ve üretrada α1 

ağırlıklı olduğu bilinmektedir. Bu dağılım sayesinde mesane boynu ve proksimal 

üretradaki tonusu azaltmaya yönelik α bloker tedavilerin nonselektif α blokajın yan 

etkilerinden arındırılması olanaklı hale gelmiştir. 
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1.5.3.1. Beta- Adrenerjik Mekanizmalar 

İnsan Detrusoründe bulunan β2 ve β3 adrenerjik reseptörlerin uyarımı, Detrusor düz 

kasının doğrudan gevşemesine yol acar (Anderson ve ark, 1993; Levin ve Wein, 

1995a) . β reseptörler de kendi içinde β1-2-3 olmak üzere ayrılmaktadır. İnsan 

mesanesinde β2 reseptörlerin baskın durumda olduğu bilinmektedir (Chancellor ve 

Yoshimura, 2002). İnsanda, β-adrenerjik agonistler mesane dolumu sırasında 

kapasiteyi bir miktar arttırmakta, aninhibe mesane kontraksiyonlarını azaltmaktadır 

(Norlen ve ark., 1978; Jensen, 1981). β reseptör antogonistleri örneğin propranolol 

ise spinal kord yaralanması olan hastalarda mesane basıncını arttırmaktadır (Kaplan 

ve Nanninga, 1980). Bu çalışmalar anormal mesanesi olanlarda β-adrenerjik 

reseptörlerin farmakolojik aktivasyonunun nadiren düz kasta relaksasyona neden 

olduğunu desteklemektedir. Bu relaksasyon adenilat siklaz uyarımı ve cAMP’nin 

intrasellüler etkisi ile olmaktadır (Chancellor ve Yoshimura, 2002). 

1.5.3.2. Alfa- Adrenerjik Mekanizmalar   

Alfa adrenerjik uyarımın normal mesanede fazla önemli olmamasına rağmen, son 

bulgular, patolojik durumlar altında bu reseptörlerin yoğunluğunun seviyelerinin 

değiştiğini ve norepinefrinin mesanedeki etkilerinin kasılmaya dönebileceğini 

göstermiştir. Bu hipoteze göre, yanıttaki bu artış, obstrüksiyona bağlı üropati ve bazı 

patolojilerde gözlenen idrar tutamamaya yol acan mesane hiperaktivitesine neden 

olabilmektedir (Anderson ve ark, 1997). Normal ve inhibe olmayan insan 

mesanelerinin reseptor yoğunluğunun değiştiği bilinmektedir. Aninhibe mesanelerde 

daha az muskarinik reseptör ve daha fazla α-adrenoseptör yoğunluğu olduğu 

gösterilmiştir (Lepor ve ark, 1997). Bu mekanizmalar, üretral fonksiyonlar için daha 

önemlidir. Üretral direnci arttırmak yoluyla idrar depolanmasını kolaylaştırmak için α- 

adrenerjik agonistlerin kullanımının mantıklı olduğu söylenebilir. Ancak, α- reseptör 

antagonistleri Benign prostat hipertrofisi (BPH) gibi, fonksiyonel olarak artan üretral 

direnç koşullarında idrar boşaltımını kolaylaştırır. BPH bulunan hastalarda α1a seçicili 

ilaçların seçilmesinin yan etkileri önlemeye yönelik faydaları bilinmektedir. Bu 

ilaçların çıkım direncini azaltması rağmen, noktüri, ani sıkışma ve sık idrara çıkma 

gibi semptomları azaltmadaki yetersizliği, diğer reseptör alt tiplerininin de alt üriner 

sistem disfonksiyonunda rolünün olduğunu göstermektedir (Steers ve ark, 1994). 
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Mesane veya üretraya gelen adrenerjik sinir ucunda olası ileticiler Şekil 1.4’de 

gösterilmektedir. Norepinefrin salınımı α1 adrenerjik reseptörleri aktive edebilir, 

kasılmayı başlatabilir ya da beta reseptörleri uyarabilir ve Detrusorün gevşemesine 

neden olabilir. Ayrıca, α2 reseptörleri üzerinden de norepinefrin salınımını “feed-

back” yoluyla inhibe edebilir. Adrenerjik göllenme ile sinaptik temas ucundan Ach 

salınımı, M1 reseptörleri aktive ederek adrenerjik aksonların uyarılmasını inhibe 

edebilir (Chancellor ve Yoshimura, 2002).  

 

                       

Şekil 1.4. Mesane veya üretraya gelen adrenerjik sinir ucunda olası ileticiler (Chancellor ve 

Yoshimura, 2002). 

α1-Adrenarjik Reseptörler (AR): 

Alttipleri ve hücresel iletişim: Adrenarjik reseptörler öncelikle iki kategoriye ayrılır; α- 

AR ve β- AR (Docherty, 1998) ancak moleküler biyolojik metodların gelişimiyle 9 ayrı 

adrenerjik reseptörl alt tipi belirlenmiştir: α1a (eski adı α1c’dir), α1b, α1d, α2a, α2b, α2c, β1, 

β2, ve β3 (Hieble ve ark., 1995). Bu alt tipler farmakolojik, yapısal ve ikincil 
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habercilerle ilişkileriyle ayırt edilirler. α1 adrenerjik reseptörler etkilerini hücresel 

membrandaki G protein ailesinden Gq/11 üyeleri üzerinden yaparlar ve bu sayede 

inositol fosfat (membran fosfolipidi) hidrolizini stimüle ederler. Her bir alt tipin 

fosfoinositid hidroliz etkinliği farklıdır: α1a > α1b > α1d. (Hawrylyshyn ve ark., 2004) Ek 

olarak α1-AR alt tipleri α1-antagonistlerine bağlanmalarındaki değişiklikle ve 

alkilleyici ajan kloretilklonidin ile inaktivasyonlarındaki farklılıkla farmakolojik olarak 

ayırt edilirler. α1-AR alt tiplerinin sinyalizasyon farklılığıyla ilgili geniş bir derleme 

yapılmıştır (Hawrylyshyn ve ark., 2004).  

α1-AR alt tiplerinin doku dağılımı: α1-AR alt tipleri doku ve organlarda yaygın 

olmasına rağmen türlere göre doku dağılımları oldukça varyasyon göstermektedir. 

İnsan dokularında her üç α1-AR alt tipleri yaygın bir dağılım göstermektedir (Price ve 

ark., 1994). α1a-AR alt tipi en fazla insan karaciğerinde bulunur, bunu daha düşük 

oranlarda kalp, cerebellum ve cerebral korteks izler. α1b-AR en fazla insan dalak, 

böbrek ve fetal beyinde bulunur. α1d-AR ise cerebral korteks ve aortada en yüksek 

düzeylerde saptanır (Price ve ark., 1994). 

Alt üriner sistem semptomları (AÜSS) açısından incelendiğinde prostat, üretra, 

spinal kord ve mesanedeki α1-AR dağılımı önemlidir. Şekil 1.5’de AR subtiplerinin 

erkek ürogenital sistemindeki dağılımı gösterilmiştir (Kojima ve ark., 2007). İnsan 

prostat dokusunda yapılan moleküler çalışmalar ve kontraksiyon çalışmaları hem α1a  

hem de α1d -AR’lerin mRNA’sının prostatta gösterilebilmesine rağmen (Kojima ve 

ark., 2007), prostatik stromada dominant fonksiyonun α1a-AR’lere ait olduğunu 

göstermiştir (Andersson ve ark., 1997). Prostat düz kasının bazal tonusu nedeniyle 

(tonusun nedeni bu bölgedeki düz kasların zengin sempatik innervasyonudur) 

prostattaki α1a-AR’lerinin blokajı prostat düz kasında gevşemeye neden olur. Bu 

yüzden α1a-AR’lerinin blokajı BPH’nın dinamik komponentinin düzenlenmesini 

(prostat düz kasının kasılması) sağlar. AÜSS’ da önemli olan bir başka doku ise 

üretradır. Günümüzde pek çok çalışma insan üretrasının tüm bölümlerinin (mesane 

boynu ve intraprostatik üretra dahil) sadece α1a-AR’leri içerdiğini göstermiştir. α1-AR 

ekspresyonu spinal kordun refleks yolları nedeniyle AÜSS gelişiminde önemli 

olabilir. Spinal kord α1AR ekspresyonu in situ RNA hibridizasyon tekniği ile 

incelenmiş (anatomik yapıyı esas alarak doku kesitlerinde RNA hibridizasyon 

tekniği) ve α1d AR mRNA ekspresyonunun her spinal kord seviyesinde α1a-AR ve 

α1b-AR’ne göre daha baskın olduğu görülmüştür (Smith  ve ark., 1999). 
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Şekil 1.5. α AR subtiplerinin erkek ürogenital sistemindeki dağılımı (Kojima ve ark., 2007). 

AÜSS semptomlarında mesanenin önemli rolü artık bilinmektedir. Cerrahi sırasında 

hastalardan elde edilen normal Detrusor dokusu ağırlıklı olarak α1d-AR ekspresyonu 

yapar. Diğer alt tipler daha az bulunurlar (Malloy ve ark., 1998). Ayrıca, pek çok 

hayvan ve insan mesaneleriyle yapılan in vivo farmakolojik çalışmalarda çok sayıda 

α1a-AR- yüksek seçiçi ajanlar (örn RS-17053) denenmiştir (Blue ve ark., 2000). Bu 

ajanların insanda prostat düz kasını gevşetmede ve idrar akışını arttırmadaki 

etkinliğine rağmen (α1a-AR antagonistlerine yanıt açıklanmıştı) sadece çıkış 

obstrüksiyonunun düzenlenmesi BPH’lı erkeklerde AÜSS skorunu 

değiştirmemektedir (Blue ve ark., 2000). AÜSS’da rahatlama sadece α1a/α1d-AR 

blokörlerin kombine kullanımında olmaktadır (Bouchelouche ve ark., 2005). Aslında 

α1d-AR antagonisti aktivitesi olan α1-AR antagonistleri (nonselektif α1-AR blokörler ve 

alt tip selektif olan tamsulosin ve naftopidil ve daha az olarak silodosin) insanlarda 

mesane kaynaklı semptomları düzeltirler (Nishino ve ark., 2006). Noktüri α1d AR 

blokajına yanıt verir gibi görünmektedir (Nishino ve ark., 2006; Takahashi ve ark., 

2006). Bu bulgular α1d-AR’lerinin AÜSS’daki önemli rolünü gösterir. Mesane 

hipertrofisinde gösterilen artmış α1d-AR ekspresyonu ve fonksiyonu AÜSS ile ilgili 

semptomlardaki artışın mekanizması olarak gösterilmiştir (Bouchelouche ve ark., 
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2005; Ishizuka ve ark., 1996). Mesane depolama fonksiyonunun kesin mekanizması 

ve semptomları tam bilinmemektedir. Ancak aninhibe mesane düz kas 

kontraksiyonları (Bouchelouche ve ark., 2005; Ohtake ve ark. 2006) ve mesane 

ürotelyumundaki α1d-AR’lerinin dolum (H2O) veya orta irritasyon (askorbik asit) 

düzeyinde premature kontraksiyonların başlamasındaki rolleri tam olarak 

açıklanmıştır (Ishihama ve ark., 2006). Mesaneden kaynaklanan spinal afferentlerin 

α1-AR blokajı ile düzenlenebileceği gösterilmiştir (Yokoyama ve ark., 2007).  

α1-AR antagonistleri damarlarda vazodilatasyona neden olduğundan AÜSS’nın α1-

AR antagonistleri ile tedavisindeki yan etkilerden birisi hipotansiyondur. α1a-AR’leri 

insan splanik arterlerinde (mezenterik, splenik, hepatik ve distal omental) daha 

baskındır (Rudner ve ark., 1999). İlginçtir ki yaşlanmayla birlikte representative 

(mammary) arterlerde α1-AR ekspresyonu iki kat artar (α1b/α1a  oranı da artar), ancak 

venlerde değişim olmaz (Rudner ve ark., 1999). Bu bulgular α1a/α1d-AR seçici ajan 

olan tamsulosin (klinik dozlarda α1b-AR aktivitesi yoktur) ile yapılan tedavilerde yaşlı 

erkeklerin kan basıncı diğer seçici olmayan α1-AR antagonistlerine (α1b-AR’lerini 

bloke ederler) göre daha az etkilenir (de Mey ve ark., 1998a; Souverein ve ark., 

2003). α1-AR çalışmalarının analizleri göstermiştir ki α1b-AR blokajından kaçınılması 

kan basıncı değişikliğini (Gotoh ve ark., 2005;  de Mey, 1998b) azaltabilir.  

Özet olarak; AÜSS tedavisinde çeşitli çalışmalar göstermiştir ki, α1a-AR seçici 

antagonistler prostat düz kasını gevşeterek obstrüktif çıkış semptomlarını düzeltir ve 

idrar akış hızını artırırken α1d-AR seçici antagonistler ise mesaneye ve/veya spinal 

kord reflekslerine direkt etkiyle mesane semptomlarını düzeltir. α1b-AR antagonisti 

ilaçlar ise AÜSS açısından küçük bir yarar sağlarken özellikle yaşlı hastalarda (bu 

hastalarda vasküler α1b-AR’leri, α1a-AR’lerine göre baskın hale gelmektedir) kan 

basıncı ile ilgili yan etkilere neden olurlar. Ayrıca bu bilgilere göre mesane çıkış 

obstrüksyonu olmayan hastalarda (çoğunlukla kadınlardaki AÜSS) mesane 

semptomları α1d-AR’lerine seçici ajanlarla tedavi edilebilir (Nickel, 2003). 

1.5.3.3. AÜSS Tedavisinde α-AR Antagonistlerinin Klinik Kullanımı 

Bugün BPH/AÜSS tedavisinde alfuzosin, doxazosin, terazosin ve tamsulosin en iyi 

bilinen α1-AR antagonistleridir. Terazosin, doxazosin ve alfuzosin alt tip seçici 



 35

olmayan ajanlardır ve her üç α1-AR alt tipini de bloke ederler. Aksine tamsulosin ise 

α1a = α1d-AR’lerini, α1b-AR’lerinden 10 kat fazla bir afiniteyle bloke eder ve bu yüzden 

α1-AR alt tiplerine seçici kabul edilir. İki yeni α1-AR alt tip seçici antagoniste sadece 

Japonya’da onay verilmiştir ki bunlar naftopidil (α1d = α1a > α1b) ve silodosin’dir (α1a > 

α1d > α1b). Günümüzde kullanılan α1-AR antagonistlerinin hepsi benzer etkinliğe 

sahiptir ve semptomları yaklaşık %35 düzeltir ve maksimum idrar akım hızını 1.8-2.5 

mL/sn artırırlar (Docherty, 1998; Nishino ve ark., 2006; Masumori ve ark., 2007; 

Ikemoto ve ark., 2003). Bu α1-AR antagonistlerini farklılaştıran yan etkileridir. Alt tip 

seçici olmayan α1-AR antagonisti terazosin asteniye, baş dönmesine, uyku haline, 

hipotansiyon, burun tıkanıklığı / rinit ve iktidarsızlığa neden olabilir (Wilde ve ark., 

1993a). Doxazosin ise baş dönmesi, yorgunluk, ödem, nefes darlığı ve 

hipotansiyona neden olabilir (Fulton ve ark. 1995). Alfuzosin ise baş dönmesi, baş 

ağrısı, bulantı, ağız kuruluğu, diyare ve hipotansiyona neden olabilir (Wilde ve ark. 

1993b). Tamsulosin ise anormal (prematür) ejakulasyon, baş dönmesi, enfeksiyon, 

baş ağrısı ve flu-like semptomlara (Lepor, 1998) neden olabilirken kan basıncını 

özellikle yaşlı hastalarda etkilemez (de Mey ve ark. 1998a; Lepor, 1998). İlginçtir ki 

günümüzde yapılan bir çalışmada alt tip spesifik α1-AR antagonisti tedavisinde 

gerçek retrograde ejakulasyon yerine α1a-bağımlı seminal vezikül 

kontraksiyonlarında ve emisyonda düşüş olduğu gösterilmiştir (Hisasue ve ark., 

2006; Hellstrom  ve Siska, 2006). 

1.5.4. Vazoaktif İntestinal Polipeptid (VIP) 

VIP mesanede en sık bulunan peptid yapısındaki hormondur. Bütün mesane 

kaslarında olmasına karşın mukoza altında daha yoğunlaşmıştır ve sıklıkla kolinerjik 

nöronlarda bulunur (Chancellor ve Yoshimura, 2002) İnsan mesanesinde düz kas 

kontraksiyonunu inhibe eder (Sjögren ve ark., 1985). VIP’in ayrıca mesane 

innervasyonunun değişik düzeylerinde yer aldığı, işeme refleksini kolaylaştırıcı etki 

gösterdiği ve olasılıkla duyu iletiminde de rol oynadığı düşünülmektedir. Mesane 

üzerindeki etkisi mesane kontraktilitesinde bir modülatör olması şeklinde 

özetlenebilir (Chancellor ve Yoshimura, 2002). 
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1.5.5. Nöropeptid Y (NPY) 

NPY en çok nonadrenerjik nöronlarda bulunur (Keast, 1995). Mesanede NPY 

özellikle trigon ve üretrada etkili olmaktadır. NPY’nin mesane fonksiyonu üzerindeki 

rolü karmaşıktır. Farmakolojik çalışmalar NPY’nin, direk mesane düz kas 

kontraksiyonu, norepinefrinin postsinaptik etkilerini azaltmak, norepinefrin ve pürin 

salınımının presinaptik inhibisyonu, elektrik stimülasyonu sonrası asetilkolin 

salınımının inhibisyonu ve sonrasında kolinerjik kontraksiyonun azalması ve 

atropine dirençli mesane kontraksiyonunun bloke etmek gibi etkilerinin olduğunu 

göstermektedir (Chancellor ve Yoshimura, 2002). 

1.5.6. Substans P 

İnsan mesanesinde afferent terminallerden salınan Substans P , nörokinin A ve 

nörokinin B vardır ve Detrusor kontraksiyonuna yol açabilirler (Chancellor ve 

Yoshimura, 2002). Substans P içeren akson terminalleri primer olarak lamina 

propriada bulunur (Wakabayashi ve ark., 1993). Substans P ve ilgili bileşiklerin 

fizyolojik etkileri NK1, NK2 ve NK3 reseptörleri aracılığıyla olmaktadır. İnsan 

mesanesinde primer olarak NK2 reseptörleri bulunur (Zeng ve ark., 1995). Yapılan 

çalışmalarda mesane üzerindeki etkilerinin NKA>NKB>SP sırasıyla olduğu 

gösterilmiştir (Dion ve ark., 1988; Maggi, 1995). Substans P in vitro olarak mesane 

kontraksiyonuna neden olmaktadır ve bu etki atropine dirençlidir. Mesanede 

inflamasyon olduğunda Substans P reseptörleri artmakta ve vazomotor ve kontraktil 

cevapların şiddetlenmesine neden olmaktadır. Substans P’nin bir duyu iletimi 

düzenleyicisi olarak davrandığı düşünülmektedir. Mesane eksitabilitesinin arttığı 

durumlarda intravezikal olarak katyon-selektif iyon kanallarını açarak duyusal 

sinirlerde inaktivasyona neden olan kapsaisinin verilmesiyle elde edilen tedavi 

cevabı nöronlarda substans P’nin azalmasına bağlanmıştır (Buck ve ark., 1974). 

1.5.7. Kalsitonin Geni iİle İlişkili Peptid (CGRP) 

CGRP de Substans P gibi özellikle mesanede afferent terminallerde bulunmaktadır. 

Bazı türlerde mesane boynunda Detrusor düz kasının relaksasyonu ve kan akımının 
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kontraktilitesini arttırmaktadır (Maggi, 1995; Andersson ve ark., 1989). CGRP kobay 

ve köpek mesanesinde relaksasyona neden olmakla birlikte insanda detrüsör 

kontraksiyonu üzerine etkisi yoktur (Maggi, 1995). 

1.5.8 Nitrik Oksit (NO) 

NO sinirleri genellikle afferenttir (Chancellor ve Yoshimura, 2002). NO’in major etkisi 

düz kas relaksasyonudur. Mesane üzerine etkisi daha çok mesane boynu ve üretral 

düz kaslar üzerinde belirgindir. Özellikle miksiyon başlangıcında oluşması gereken 

mesane çıkımı relaksasyonunda NO’in önemli yeri olduğu anlaşılmıştır. Bu etki fötal 

yaşamda başlamakta ve yüksek intravezikal basınçların oluşması sonucunda ortaya 

çıkabilecek üst üriner sistem bozulmasının engellenmesinde çok önemli olduğu 

düşünülmektedir. Erişkinde de sinerjik bir mesane fonksiyonu ve mesane boşalması 

için NO yolu önemli görünmektedir. İşeme disfonksiyonu araştırılmasında NO 

yolunun kontrolü önemli veriler sağlayabilir. Bunun için küçük biyopsi örneklerinde 

bile NO boyanmasının immunhistokimya ile saptanması veya NO’in biyokimyasal 

yöntemlerle tespiti yararlı olabilecektir (Chancellor ve Yoshimura, 2002). 

1.5.9. Prostaglandinler (PG) 

Yapılan biyopsilerde insan mesane mukozasında PGI2, PGE2, PGE2α ve 

Tromboksan-A bulunduğu saptanmıştır. Prostaglandinlerin mesane kasında 

kontraksiyon oluşturduğu deneysel olarak gösterilmiş ve bu etkinin mesane kasına 

doğrudan etki ile oluştuğu ileri sürülmüştür. Ayrıca alt üriner sistemde inflamatuar 

cevap ve nörotransmisyon üzerine etkileri vardır (Chancellor ve Yoshimura, 2002). 

Bu etkilerine karşın prostaglandinlerin mesane boşalması ile doğrudan ilişkili olduğu 

gösterilememiştir. Prostaglandinlerin nöral iletim düzenleyicileri olduğu ve uyarıcı 

transmitterlerin etkisini arttırdıkları düşünülmektedir (Chancellor ve Yoshimura, 

2002).  Prostaglandin sentez inhibitörü olan indometazin detrüsör instabiltesini 

azaltır. 
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1.6. Parsiyel Obstruksiyona Mesanenin Cevabı 

Hayvan deneyleri ile mesanenin parsiyel obstruksiyona cevabı araştırılmış ve 

başlangıç, kompansatuar ve dekompansatuar evreler olmak üzere üç evreden 

geçtiği saptanmıştır. İlk olarak mesanede oluşan distansiyonun başlattığı ve çeşitli 

büyüme faktörlerinin rol aldığına inanılan inflamatuar cevap oluşmakta, bunu takiben 

de tüm mesane duvarını içeren proliferasyon görülmektedir. Üroepitelyal hiperplazi, 

düz kas hipertrofisi, tip 3 kollojen sentezi ve depolanması neticesinde mesane 

ağırlığında belirgin artış gözlenmektedir. İlk başta görülen mesane kontraktilisindeki 

azalma hızla düzelmekte, mesane basınçtaki artışı karşılayabilmekte ve özellikle 

boşalma fonksiyonunu yerine getirebilmektedir. Kompansatuar dönemde kitle artışı 

stabilize olmakta, mesane normale yakın basınçla ve boşalma fonksiyonu ile 

çalışabilmekte ise de düz kas ve kollojen dağılımı açısından morfolojik değişiklikler 

devam etmektedir. Ancak bir süre sonra mesane fonksiyonlarını normal olarak 

yerine getirememekte ve dekompansatuar döneme girmektedir. Bu dönemde de kas 

dokusunun yerini bağ dokusunun almasıyla yeniden mesane ağırlığında hızlı bir 

artış izlenmektedir. Sonuçta özellikle boşalma fonksiyonu progresif olarak 

bozulmaktadır (Tanagho, 2004c). Kompansatuar dönemde obstruksiyon 

giderildiğinde mesane eski normal çalışmasını hızlı bir şekilde geri 

kazanabilmektedir. Ancak dekompansatuar döneme girildikten sonra kısmi bir 

iyileşme söz konusu olabilmektedir. 

İnsanda bu süreçleri değerlendirirken BPH sonucunda oluşan obstrüksiyonun çok 

daha yavaş ve progresif olarak geliştiğini ve hayvan modellerinin farklı anatomik ve 

fizyolojik özellikler taşıdıklarını göz önünde bulundurmak gerekir. Zira klinik 

uygulamada geri dönüşümlü olarak kabul edilen kompansatuar dönemi saptamak 

zordur. Bu dönemde mesane fonksiyonlarını, özellikle boşalma işlemini normale 

yakın düzeyde koruyabilmektedir. Azalan komplians ve kapasite ile ilgili semptomlar 

oluşabilmektedir. Geri dönüşümsüz olan dekompansatuar dönemde ise artık 

boşalma fonksiyonu bozulmakta, idrar akımı azalmakta ve işeme sonrası mesanede 

kalan idrar miktarı artmaktadır (Akdaş ve ark., 1998). 

BPH nedeniyle meydana gelen klinik semptomların bir çoğu obstruksiyonunun direk 

etkisinden daha çok obstruksiyonun mesane fonksiyonlarını etkilemesi nedeniyle 
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meydana gelen değişiklikler neticesinde olmaktadır. Yaklaşık olarak hastaların 

1/3’ünde obstrüksiyonun cerrahi olarak giderilmesinden sonra da işeme 

disfonksiyonu devam etmektedir (Abrams ve ark., 1979). Obstrüksiyon mesanede iki 

tip değişikliğe neden olmaktadır. Birincisi; klinik olarak sık idrar yapma ve acil 

sıkışma semptomlarına neden olan detrüsör aşırı aktivitesi ya da komplians 

azalmasıdır. İkincisi; idrar akım hızında azalma, işemeye başlamada gecikme, kesik 

kesik idrar yapma ve rezidüel idrar miktarında artışa neden olan detrüsör 

kontraktilitesinde zayıflamadır. Akut üriner retansiyon bu sürecin kaçınılmaz sonucu 

olarak görülmemelidir. Akut üriner retansiyonla başvuran birçok hastanın detrüsör 

fonksiyonu normalden daha iyidir. 

Obstrüksiyona detrüsörün yanıtı ile ilgili bilgilerimizin büyük bir kısmı deneysel 

hayvan çalışmalarına dayanmaktadır. Şu an insan mesanesinin obstruksiyona yanıtı 

ile ilgili olarak kısıtlı veri bulunmaktadır. Gosling ve ark 1986’da endoskopik olarak 

majör değişiklik olan trabekülasyonun detrüsördeki kollajen artışından 

kaynaklandığını göstermişlerdir (Gosling ve ark., 1986). Şiddetli trabekülasyonla 

beraber  yeterli boşaltamama ve sonuçta yüksek miktarda rezidüel idrarın bulunması 

detrüsör fonksiyonunun bozulmasından daha çok kollajen miktarının artışına bağlı 

olabilir (Barry ve ark., 1993). Fakat şiddetli trabekülasyon çok ilerlemiş hastalıklarda 

görülmektedir. Deneysel hayvan çalışmalarında obstruksiyona detrusorun ilk 

yanıtının düz kas hipertrofisi olduğu gösterilmiştir. Mesane içindeki basınç artışına 

uyum ve idrar akımını sağlamak için kas kitlesindeki bu artış muhtemelen düz kas 

hücresinde intrasellüler ve ekstrasellüler değişikliklerle birliktedir ve detrüsör aşırı 

aktivitesine neden olur. Ayrıca obstruksiyon düz kas hücresinde kontraktil protein 

ekspresyonu, enerji üretimi ve hücreler arası komünikasyonda değişikliklere neden 

olmaktadır (Levin ve ark. 1995b). 

Deneysel hayvan modellerinde obstruksiyon giderilmezse, detrüsör ekstrasellüler 

matrikste (kollojen) anlamlı derecede artış olmaktadır (Levin ve ark. 1995b). Neden 

sonuç ilişkisi saptanamamış olmakla beraber insanda da obstruksiyon sonrası 

kollojen miktarında artış olmaktadır (Gosling ve ark., 1986).   
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1.7. Aşırı Aktif Mesane (AAM) 

AAM, “International Continence Society” (Uluslararası Kontinans Derneği) 

tarafından, mesane dolarken, hasta işeme isteğini baskılamaya çalıştığı halde, 

oluşan istemsiz detrüsör kontraksiyonları olarak tanımlanmıştır (Abrams ve ark., 

1988). Normal klinik öngörüde detrüsör basıncında en az 15 cmH2O yükselme ile 

instabil kontraksiyon tanısı konurken (ICS 1978), günümüzde instabilite; urgency ile 

birlikte olan herhangi bir istemsiz basınç artışı olarak tanımlanmaktadır (ICS 1998). 

Detrüsör aşırı aktivitesi herhangi bir nöropatik bozukluğu olmayan hastalarda AAM 

olarak, bilinen bir nöropatik bozukluğu olan hastalarda ise detrüsör hiperrefleksi 

olarak tanımlanmaktadır. 

AAM etiyolojisindeki etkenler: Nörolojik olarak normal bir kişide inhibe edilememiş 

detrüsör kontraksiyonları şeklinde oluşan idiyopatik, en sık mesane çıkım 

obstrüksiyonu  ile bir arada olan obstrüktif ve altta yatan nöropati varlığında istemsiz 

detrüsör kontraksiyonlarının oluştuğu detrüsör hiperrefleksisidir. 

AAM prevalansı yaşla birlikte artarken prostatik obstrüksiyonun da eklenmesi 

görülme sıklığını daha da arttırır. AAM klinik BPH’lı hastaların yaklaşık %50 sinde 

görülürken obstrüksiyonun ortadan kaldırılmasıyla hastaların %60 kadarında  

düzelme saptanır (Andersen ve ark., 1978; Price ve ark., 1980). Alt üriner sistem 

semptomu olan 211 erkek hastanın ürodinamik incelemesinde, 72 hastada (%30) 

obstrüksiyon saptanmamış ve bu hastaların semptomlarının AAM’ye bağlı olduğu 

bildirilmiştir (Coolsaet ve Blok, 1986). Bununla birlikte alt üriner traktus semtomları 

olmayan aynı yaş grubundaki erkeklerde AAM prevalansı %25-63 olarak bildirilmiştir 

(Andersen ve ark., 1978). Prostat cerrahisi sonrasında var olan AAM artmış yaş, 

preoperatif düşük maksimal akım hızı ve total mesane kapasitesinin az olmasıyla 

ilişkilidir (Abrams, 1977). 

AAM’nin, detrüsörün parsiyel denervasyonunun yol açtığı artmış eksitabilite sonucu 

olduğu gösterilmiştir (Speakman ve ark., 1987). İnsanda obstrüksiyon süresi ile 

asetil kolin esteraz içeren sinir alanı dansitesi arasında ters ilişki vardır (Restoric ve 

Mundy, 1989). Bu değişiklikler obstrüksiyonun kısa sürede tedavi edilmesiyle 

kısmen geri dönüşümlüdür. İnstabil detrüsör düz kasındaki kolinerjik reseptörlerde 
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önemli derecede azalmanın olduğu ancak bunun obstrüksiyonun derecesi ile net bir 

ilişkisi olmadığı bildirilmiştir (Speakman ve ark., 1987). Düz kasın denervasyonu 

eşzamanlı mesane duvar kontraksiyonlarının küçük kuvvetlerdeki aktivitesine izin 

verir. Yüksek intravezikal basınç intramural ganglion hücrelerinde hasar ile beraber 

detrüsörde periodik iskemik episodlara neden olur. 

Parsiyel çıkım obstrüksiyonu, detrüsor düz kasının izole örneklerinde spontan 

aktivitede değişikliklere neden olur. Domuz deneylerinde, spontan aktivitenin frekans 

ve büyüklüğünde önemli oranda artış saptanmış olup depolarize elektriksel 

stimülasyona artmış sensitivite gösterilmiştir (Sibley, 1987). Tavşan deneylerinde ise 

stimülasyona nörojenik cevabın azaldığı, myojenik cevabın ise arrtığı tesbit edilmiş 

olup benzer değişiklikler instabil nörojenik mesaneli insanlarda da gösterilmiştir 

(Gelaso ve Levin,  1998; Foster ve ark., 1989). 

Normal ve instabil mesaneli hastalardan elde edilen insan detrüsör miyozitlerinde 

ise; karbakol’ün neden olduğu hücre içi Ca2+ artışı, düz kas membranında 

depolarizasona neden olmamış ancak sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum 

salınımına neden olmuştur. ATP’ nin neden olduğu hücre içi kalsiyum artışı ise düz 

kas membranında depolarizasyon ve kalsiyumun hücre dışından hücre içine 

geçmesine neden olmuştur (Wu ve ark.,  1999). 

Anormal çalışan idrar keselerinden alınan izole detrüsör preparatlarında, pek çok 

fonksiyonel değişikliğin oluştuğu ve bu değişikliklerin, farklı mekanizmalarla organ 

disfonksiyonuna neden olduğu araştırmalarda gösterilmektedir. Anormal mesane 

aktivitesinde; spontan aktivitede artış (Kinder ve Mundy, 1987), kolinerjik agonistlere 

karşı aşırı duyarlılık (Harrison ve ark., 1987; Yokoyama ve ark., 1991), detrüsör 

denervasyonu (Brading ve Turner, 1994), ATP gibi ikincil eksitatör 

nörotransmitterlerin görülmesi (Palea ve ark., 1993) ve kasın elektriksel 

uyarılabilirliğinde artış gibi değişiklikleri sınıflandırmak oldukça zordur (Tagliani ve 

ark., 1997). 



 42

1.8 Diabetin Mesaneye Etkileri 

Diabetik hastaların %5-59’unda çeşitli düzeylerde işeme semptomları bulunmakta, 

ancak bunun insidansı tam olarak bilinmemektedir (Wein, 2007). Diabete bağlı 

periferal ve otonomik nöropati sonucu gelişen klasik “voiding” disfonksiyonda, 

başlangıçta duyu afferentlerinin etkilenmesi ile mesane duyusu giderek bozulur. Bu 

tablo devam ederken, hastanın idrar boşaltmaları arasındaki süre giderek uzar, 

sonuçta hasta tam bir sıkışma hissi olmadan günde bir ya da en çok iki kez idrar 

yapmaya başlar. Bunu devam etmesi halinde Detrusorde giderek artan bir 

dekompanzasyon gelişir. Bu nedenle son dönem diabetiklerde Detrusorün 

kontraksiyon gücünün azaldığı görülür. Klasik ürodinamik bulgular, mesane 

duyusunda bozulma, kapasite artması, mesane kontraktiletisinde azalma, idrar 

akımının azalması ve giderek artan rezidü idrar miktarının görülmesidir. En azından 

erkeklerde MÇO’u mutlaka düşünülmelidir. Diabetik hastalarda istemsiz 

kontraksiyon görüldüğü, bunları çok faktörlü sebeplere dayanabileceği de 

bilinmektedir (Wein, 2007).   

Mesane disfonksiyonu diabetes mellitusun bir komplikasyonudur. Diabetes 

mellituslu hastaların yaklaşık % 80’inde sonuçta mesane etkilenir. Geniş, daha 

komplian ve tam boşalamayan bir mesane oluşur (Sterling ve ark. 1983; Buck ve 

ark. 1974). Mesane ağırlığında ve miksiyon volümünde artış olur (Malmgren ve ark. 

1989). Atılamayan rezidü idrar diabetes mellitusta sık görülen idrar yolu 

enfeksiyonuna yol açar. Bu disfonksiyonun etiyolojisi açık değildir. Bundan sorumlu 

olarak detrüsör düz kasında bir defekt (Sterling ve ark.,1983; Longurst ve Belis,  

1986), diürez (Carpenter 1983;. Kudlacz ve ark., 1989), mesane düz kasındaki 

kolinerjik veya adrenerjik reseptörlerdeki değişiklikler (Lincoln ve ark. 1984a, 1984b; 

Kolta ve ark. 1985) ve mesanenin afferent innervasyonundaki anormallikler (Sterling 

ve ark., 1983; Bradley ve Lin 1974) sorumlu tutulmuştur. 

Hem sempatik hemde parasempatik otonomik sinirler mesane fonksiyonunu regüle 

ederler (Taira 1978). Mesaneye parasempatik motor sinirlerin aktivasyonu mesane 

korpusundaki muskarinik reseptörleri uyarır ve kontraksiyon yaratarak mesaneyi 

boşaltır. Bununla birlikte kontraktil etkinin hepsi muskarinik reseptörlere etkiyen 

asetil kolin yoluyla olmaz (Taira 1978). Purinerjik sinirler (Burnstock, 1978) ve 
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prostoglandinlerde (Mikhailidis ve ark. 1987) bu etkiden sorumlu olabilir. Aksine idrar 

depolama fazı boyunca, β adrenerjik reseptörlerin sempatik sinir aktivasyonu, α 

adrenerjik reseptörlerin simultane fonksiyonu ile üretrayı kontrakte ederken mesane 

korpusunu relakse ederler. 

Diabetes mellitusta organ disfonksiyonunu göstermek için çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır. Bu çalışmalar otonomik sinirlerdeki değişiklikler üzerine yoğunlaşmış 

olup birinci derecede parasempatik motor sinirleri içermiştir. İnsan diabetik 

mesanesinin histolojik değerlendirmesi otonomik aksonal hasarı göstermiştir. 

İmmünohistokimyasal çalışmalarda asetilkolin esteraz boyanmasında azalma veya 

yokluk göstermiştir (Faerman ve ark. 1973). Mesane parasempatik sinirlerindeki 

benzer bozukluklar genetik olarak diabetiklerde (Dail ve ark. 1977) ve kimyasal 

ajanlarla indüklenen diabetik hayvanlarda (Lincoln ve ark. 1984) rapor edilmiştir. Bu 

çalışmalar ve klinik gözlemler arasındaki korelasyonlar diabetik mesane 

disfonksiyonunun nöropatiye bağlı olduğunu göstermiştir (Hosking ve ark. 1978:, 

Kozak, 1982). Klinik veriler diabetik mesanelerde duyu sinir hasarının erken, 

parasempatik sinir hasarının ise geç dönemde oluştuğunu göstermiştir. 

Kan glukozunun yükselmesi, hem glukozun hem de metabolik ürünlerinin, 

intersellüler mesafede birikmesine yol açar (Clark ve Lee, 1995). Hiperglisemi, 

mikrovasküler ve nörolojik komplikasyonlara yol açarak, myelinli ve myelinsiz 

sinirlerde kayba neden olur. Aldoz redüktaz yolu ile glukozdan sorbitol (poliol) 

oluşumu artarak birikime neden olur. Bu da hem glomerüler, hem de nöral 

myoinozitol sentezini inhibe eder. Bu da fosfoinozitid metabolizmasının bozulmasına 

ve Na-K ATPase aktivitesinin azalmasına yolaçar. Sıçanlarda yapılan deneylerle 

buna benzer bir çok ileri mekanizma üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Spontan 

uyarılmanın azaldığı, nöromüsküler iletimin yetersiz olduğu, sfinkterik Na-K 

pompasının zayıfladığı ve ATP reseptör sensitivitesinde bir azalma olmaksızın, 

postjunctional muskarinik süpersensitivite geliştiği gösterilmiştir (Hashitani ve 

Suzuki, 1996).  

Diabetik ratlara uygulanan erken dönemli insülin tedavisi ile bozulan komplians ve 

artan mesane kapasitesinin yanı sıra histopatolojik bozulmanın önlenebileceği 

bildirilmiştir (Ayan ve ark, 1999). Diabet için yapılacak erken dönemli yoğun 
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tedavilerin, hastalığın ilerlemesini ve anormal otonomik testlerin oluşmasını 

yavaşlatabileceği öngörülebilir.  

1. 9. Amaç 

Diabet, nörojenik mesane disfonksiyonuna (diabetik sistopati) yol açan önemli klinik 

semptomlardan biridir. Diabetik sistopati, mesane duyarlılığının azalması, mesane 

kapasitesinin artması ve detrusor kontraktilitesinin bozulmasıyla açıklanır. Diabetik 

bireylerde, detrusor aşırı aktivitesi bilinen bir patolojidir. Bu tip mesane 

disfonksiyonlarının, periferal otonomik nöropatiye yol açtığı ve hayvan 

modellerinden alınan idrar kesesi preparatlarında, adrenerjik, kolinerjik, pürinerjik ve 

non-adrenerjik non-kolinerjik sinirlerde fonksiyonel değişiklikler oluşturduğu rapor 

edilmiştir. 

Alfa adrenerjik reseptörlerdeki değişikliklerin, çeşitli patolojik süreçlerde önemli 

olabileceği, obstüksiyon (BPH modeli) çalışmalarında gösterilmiştir. Mesane 

fizyolojisinde bilinen rolleri gözönüne alındığında, özellikle reseptör subtiplerinin, 

diabet gibi çok komponentli patolojik bir süreçte ne gibi değişiklikler gösterdiği 

önemlidir. Diabette ortaya çıkan nöropatik mesanenin semptomatik tedavisinde 

medikal tedaviler için yeni ufuklar açabilir.Yaş dağılımı nedeniyle, diabetin ve 

BPH’nın bir arada bulunduğu hastaların hiç azımsanmayacak bir populasyon olduğu 

da göz önüne alınırsa, medikal, hatta cerrahi tedavilerin planlanmasında bu bilgiler 

yolgösterici olabilir.  

Bu çalışmada, diabetin yol açtığı patolojik süreçte mesanede α1AR subtiplerinin 

sayı yada duyarlılığının olası değişimini tespit etmek (RT-PCR teknolojisi 

kullanarak), bunu in vitro (izole organ banyosu) çalışmaları ile değerlendirmek 

amaçlanmıştır.  



 45

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. Kullanılan Gereçler 

2.1.1. Malzemeler 

• MAY Bilgisayarlı Kayıt Sistemi” (Commat Ltd, Ankara, Türkiye)  

• Veri Kayıt ve Analiz Sistemi (MP35, Biopac Student Lab Pro, Data Acquisition 

System)  

• %95 Oksijen, %5 karbondioksit içeren gaz karışım tüpü 

• Spektrofotometre (Shimadzu, UV-visible-240, JAPONYA) 

• Santrifüj (Hettich, EBA 12, Tuttlingen, ALMANYA) 

• Santrifüj (Hettich Rotina 35R , Tuttlingen; ALMANYA) 

• Otoklav (ALP, Japonya) 

• Kaba terazi (Scaltec, SBA 61 Heiligenstadt, ALMANYA) 

• Hassas terazi (Scaltec, SBA 31 Heiligenstadt, ALMANYA) 

• Çeşitli hacimlerde otomatik pipetler (Eppendorf, Hamburg, ALMANYA) 

• Vortex (Velp Scientifica, İTALYA) 

• Pipet uçları (Standart ve RNase free özellikte) 

• pH metre (Mettler Toledo MP220; İSVİÇRE)  

• Mini Santrifüj (Hermle Z160 M, Hersteller Spintron Inc, Wehingen, 

ALMANYA) 

• Quick Santrifüj (Qualitron Inc, KORE)  
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• -800C Derin dondurucu (JOUAN VXS 380) 

• Likit Nitrojen Tankı 

• Buz Makinası (Hosizaki Ice Maker, JAPONYA) 

• Çeşitli cam ve plastik malzemeler (Standart ve DNAse Free özellikte) 

• NanoDrop (NanoDrop Tech., ABD) 

• Thermalcycler (ThermoHybaid, ABD) 

• Kuru Isıtıcı (Major Science, ABD) 

• Elektroforez aleti (SCIE-PLAS, İNGİLTERE) 

• Güç kaynağı (SCIE-PLAS, İNGİLTERE) 

• Mikrodalga fırın (Arçelik, TÜRKİYE) 

• Isıtıcılı karıştırıcı (Torrey Pines Scientific, ABD) 

• Jel görüntüleme sistemi (Kodak EDAS 290, ABD)  

• Cerrahi makas ve pensler  

• Çeşitli boyutlarda enjektörler 

• Accu-Check Go Roche şeker ölçüm cihazı ve aynı cihaza ait dokular. 

2.1.2. Kimyasal Maddeler 

•Sıçan Yemi (Purina, Gebze,Türkiye) 

•Dietileter (Riedel, ABD) 

•Ketamin (Ketalar, Pfizer , İstanbul, TÜRKİYE) 
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•Krebs çözeltisi (Standart); NaCl, 113 mmol/l; KCl, 4,7 mmol/l; NaH2PO4, 1,4 

mmol/l; NaHCO3, 16,3 mmol/l; MgSO4, 0,6 mmol/l; CaCl2, 2,5 mmol/l ve glukoz, 

7,7 mmol/l 

•Streptozotosin (Sigma, St. Louis, ABD) 

•KCl  (potasyum klorür) (Merck, Germany) 

•Adenozin 5’-trifosfat; ATP (Sigma, St. Louis, ABD) 

•Piridoksal fosfat-6-azofenil-2’-4’-disülfonik asit (PPADS) (Sigma, St. Louis, 

ABD)  

•Atropin (Sigma, St. Louis, ABD) 

•5-metil urapidil (5MU) (Sigma, St. Louis, ABD) 

•8-[2-[4-(metoksifenil)-1-piperazinil]etil]-8-azaspiro[4.5]dekan-7,9-diyon 

dihidroklorit (BMY-7378) (Sigma, St. Louis, ABD) 

•Kloroetilklonidin dihidroklorit (CED) (Sigma, St. Louis, ABD) 

•Trizol (Qiagen, ABD) 

•Moleküler grade izopropil alkol (Riedel, ABD) 

•Moleküler grade kloroform (Riedel, ABD) 

•ImProm II RT-PCR Kiti (Promega, ABD) 

•GoTaq Flexi PCR Kiti (Promega, ABD) 

•Primer (IDT, USA) 

•Agaroz (Sea-Kem LE agarose, Rockland, Maine, ABD) 

•Tris (Applichem, A2264, 1000, Darmstadt, ALMANYA) 

•Borik asit (Sigma, B 6768, St. Louis, ABD) 

•EDTA (Sigma, E-5134, St. Louis, ABD) 
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•MOPS tampon çözeltisi (Sigma, St. Louis, ABD) 

•Formamid (Sigma, St. Louis, ABD) 

•Formaldehid (Sigma, St. Louis, ABD) 

•Etidyum Bromür (Sigma, E-7637, St Louis, ABD) 

•Absolü Etanol (Riedel, 32221, Sigma-Aldrich, ABD) 

•DNA Ladder, (100bp, Promega, ABD) 

•Yükleme Boyası (Blue-Orange 6X, Promega, ABD) 

•DEPC (Sigma, D-5785, St. Louis, ABD) 

•Selüloz Asetat Filtre (0.45µm, Sartorius AG, Goettingen, ALMANYA) 

2.1.3. Deney Hayvanları 

 Çalışmada, Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden 

temin edilen 300-350 g ağırlığında Wistar cinsi erkek sıçanlar, kullanılarak, 2 gruba 

ayrılmıştır:  

1- kontrol, n=15 adet 

2- diabetik, n=15 adet  

Diabetin oluşumundan 8 hafta sonra, kontrol ve diabetik hayvanlar deneye alınmış 

ve hayvanların yem ve su alımları deney süresince serbest bırakılarak ayrı 

kafeslerde tutulmaları sağlanmıştır. Araştırma süresince sıçanlar her biri tek kafeste 

olacak şekilde sıcaklığı (22±1ºC) ve ışıklandırılması (07.00-19.00 saatleri arası 

aydınlık 19.00-07.00 saatleri arası karanlık) kontrol altında tutulan Ankara 

Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Deney Hayvanları Ünitesinde barındırılmışlardır. Bu 

çalışma için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Etik Kurulundan izin alınmıştır. 

 



 49

2.2. Kullanılan Yöntemler 

2.2.1. Deneysel Protokol 

Kontrol ve diabetik olmak üzere iki gruba ayrılan hayvanlar, başlangıç beden 

ağırlıkları benzer olacak şekilde gruplandırılmıştır. Deneysel diabet, 35 mg/kg  

streptozotosin (STZ)’in kuyruk veninden i.v. olarak verilmesi ile oluşturulmuştur. 

pH’sı 4.5 olan 0.1 M sitrat tamponu içinde hazırlanan STZ çözeltisi kullanılmıştır. 

Diabet indüksiyonundan 4 gün sonra, kan şekerleri ölçülmüş, kan şekeri seviyesi 

250 mg/dL’nin altında olan sıçanlar çalışma dışı bırakılmıştır. Diabet süresi 8 

haftadır. Deney süresince her iki gruptaki hayvanlar standart sıçan yemi ile 

beslenmişlerdir.  

Sitrat tamponunun hazırlanması: 

2.94 gr Na sitrat ve 2,1 gr sitrik asit  tartılarak distile su içinde çözülmüş ve hacmi 

100 ml’ye tamamlanmıştır (0,1 M). 1N HCl ile pH’sı 4,5’a ayarlanmış ve +4°C’de 

saklanmıştır. 

Kontrol grubundaki ve diabetik gruptaki altışar adet hayvan sakrifikasyon sonrasında 

uygun cerrahi yöntem kullanılarak çıkarılan mesane açılıp mevcut idrar ve mesane 

içinde bulunabilecek yabancı maddeler uzaklaştırılarak tartılmış ve doku ağırlığı 

kaydedilmiştir. Bunu takiben sıvı nitrojenle dondurulan doku, PCR deneyleri için -

800C de saklanmıştır. Kontrol grubunda bulunan diğer 9 hayvan in vitro organ 

banyosu çalışmaları için kullanılmıştır. Diabetik gruptaki kalan 9 hayvan ise yine 8. 

hafta sonundaki değerlendirmenin ardından sakrifiye edilerek, mesane dokusu 

uygun cerrahi yöntemle çıkarılmış ve in vitro organ banyosu çalışmalarında 

kullanılmıştır. 

2.2.2. Beden Ağırlıkları ve Kan Şekeri Seviyelerinin Takip Edilmesi 

STZ enjeksiyonunu takiben, ani hipoglisemi riskine karşın, sıçanlara 3 gün boyunca 

% 5 oranında glukoz içme suyuna karıştırılarak verilmiştir. Kan şekeri seviyeleri, 

kuyruk veninden kan örneği alınarak diabetin indüksiyonundan 4 gün sonra 
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ölçülmüş, 2 hafta sonra ölçüm tekrarlanmıştır. Son ölçüm, 8. hafta sonunda, in vitro 

deneyler öncesinde ve kontrol grubunda sakrifikasyondan hemen önce yapılmıştır. 

Kan şekeri seviyeleri, “Accu-Check Go Roche” şeker ölçüm cihazı ve aynı cihaza ait 

dokularle ölçülmüştür. 

Beden ağırlıkları 2 hafta arayla ve in vitro deneylerden hemen önce ölçülerek 

kaydedilmiştir.  

2.3. İn Vitro Deneyler 

Deney hayvanları, CO2 asfiksi ile “eutanesia” uygulanarak öldürülmüştür. Alt batın 

bölgesine uygulanan median insizyonla, prostat ve çevre dokular temizlenerek, 

mesane boynundan yapılan kesiyle mesane çıkarılmış, çevre bağ dokularından 

temizlendikten sonra tartılmıştır. Mesane “longitudinal” olarak  kesilmiş ve her bir 

mesaneden 2 adet şerit şeklinde doku çıkarılmıştır (8-10 mm boy, 2-3 mm 

genişlikte). Mesaneden çıkarılan her bir dokunun bir ucu ipek iplik tutucuya, diğer 

ucu “Grass FTO3C force displacement transducer” a bağlanmıştır. Dokular, Krebs 

solüsyonu içinde 20 ml’ lik organ banyosuna konulmuştur. Solüsyon %95 O2, %5 

CO2 ile sürekli havalandırılmıştır ve 37±1 ºC ve 1 g gerim altında 1 saat 

dengelenmeye bırakılmıştır. Mekanik aktiviteler “MAY Bilgisayarlı Kayıt Sistemi” 

(COMMAT, Ankara, Türkiye) kullanılarak kaydedilmiştir. Detrusor dokuları, hem 

elektriksel ve hem de konsantrasyon yanıt eğrileri oluşturmak için kullanılmıştır. 

Deneylerin sonunda, dokular, KCl’ ün (120 mmol) tek konsantrasyonu ile 

kastırılmıştır. 

Sırasıyla; elektriksel alan stimülasyonu (EFS, 0,5-32 Hz), ATP (10-3 M)’ ye ait tek 

doz kontraktil yanıtlar alınmıştır. 

2.3.1. Elektriksel Stimulasyona İlişkin Kontraktil Yanıtlar 

EFS, 2,5 mm çapında, ve halka şeklinde, aralarında 1 cm aralık olan, iki paralel 

platin elektrot ile sağlanmıştır. EFS, dokuya, 60 V, 3 msec, 0,5 - 32 Hz, 15 saniye 
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süreyle, her 3 dakikada bir olacak biçimde stimülatör (GRASS S44; Quincy, Mass, 

USA) kullanılarak uygulanmıştır. Önce, 0,5 - 32 Hz frekansları arasında elektriksel 

stimulasyonun kontraktil yanıtları alınmış ve sonra non-selektif P2 antagonist, 

Piridoksal fosfat-6-azofenil-2’-4’-disülfonik asit (PPADS; 30 µM, 20 dakika 

inkübasyon) ve kolinerjik antagonist olan atropin (1 µM, 20 dakika inkübasyon) 

varlığında  EFS yanıtları alınmıştır. 

EFS yanıtları (PPADS ve atropin varlığında) her biri belirtildiği sırayla, 10-5 M dozda, 

selektif α1a antagonisti, 5-metil urapidil (5MU) varlığında, selektif α1d antagonisti 8-[2-

[4-(metoksifenil)-1-piperazinil]etil] -8-azaspiro [4.5]dekan -7,9-diyon dihidroklorit 

(BMY-7378) varlığında ve nonkompetetif α1b antagonisti Kloroetilklonidin dihidroklorit 

(CED) (en son) ile 20 dakika inkübasyon sonrasında tekrarlanmıştır.  

2.3.2. Total RNA Ekstraksiyonu 

-800C de saklanan mesane dokusu içinde likit nitrojen olan porselen havanda toz 

haline getirilmiştir. Steril tüplere 1 ml trizol çözeltisi konup üzerine toz doku 

konulmuş ve üstüne 1ml trizol çözeltisi daha eklenmiştir. Sonra ultrasonik 

homojenizatörde homojenizasyon yapılmış ve çözeltiler 10000 rpm’de 10 dakika 

santrifüj edilmiştir. Sonrasında supernatant kısım alınmış oda sıcaklığında 5 dakika 

bekletilmiş, üzerine trizolun 0,2 ml katı kloroform eklenip 15 sn güçlüce çalkalanmış 

ve 5 dakika yine oda sıcaklığında bekletilmiştir. Daha sonra 10000 rpm’de 15 dak 

santrifüj edilmiş ve üstteki berrak faz alınmıştır. Üstüne trizol kadar isopropil alkol 

eklenmiş ve 10000 rpm’de 20 dakika santrifüj edilmiştir. Bu kez supernatant kısmı 

atılmış ve pellete 900ul %75 etanol eklenerek 10000 rpm’de 5 dak santrifüj 

edilmiştir. Sonrasında 400ul etanol ile yıkama işlemi tekrar edilmiştir. En son olarak 

etanol atılıp pellet 10 dakika oda sıcaklığında kurutulmuş ve 60 µl nükleaz 

içermeyen su ile çözülüp spektrofotometrede OD değerleri ve konsantrasyonu 

okunmuştur. OD değerleri 1,7’nin altında olan numuneler deneye dahil edilmemiştir. 
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2.3.2.1. Total RNA Jeli 

Elde edilen total RNA’ların kalitesini test etmek için formaldehit agaroz jeli 

hazırlanarak, tRNA numuneleri bu jele yüklenmiş, elektroforez edilmiş, sonrasında 

görüntüleme sisteminde jelin resmi çekilmiştir. Bu jelde her bir numune için DNA’nın 

18S ve 28S bantlarını gösteren 2 ayrı bant görülmektedir ve bunlardan 28S bantı 

18S bantının yaklaşık 2 katı kadar parlaktır. Bu şekildeki bir görüntü elde edilen 

tRNA kalitesinin iyi olduğunu göstermektedir.  

 

Jelin hazırlanması: 

1,5 g agaroz tartılıp, 72 ml steril su ile karıştırılır, mikrodalgada ısıtılır, sonrasında 

550C’ye kadar soğutularak üzerine 10ml 10X MOPS çözeltisi ve 18 ml deiyonize 

formaldehit eklenir. Sonrasında bu jel steril koşullara uygun olarak hazırlanmış jel 

tepsisine dökülerek en az 1 saat süreyle soğuması beklenir.  

Numunelerin hazırlanması: 

Steril tüplere 2µl (20µg’a kadar) RNA, 2µl 10X MOPS, 4µl formaldehid, 10µl 

formamid ve 1µl EtBr (200 µg/ml) konularak 550C de 1 saat ya da 850C de 10dakika 

ısıtılır. Buzda soğutulur, quick santrifüj yapılır. Sonra tüplere 5µl 6xdye konulur ve 

karıştırılır.  

Hazırlanan jele 1X MOPS’dan üzerini kapatacak kadar eklendikten sonra numuneler 

yüklenir, iki elektrod arasına cm’ye 4-5V akım uygulanarak 4-5 saat elektroforez 

yapılır. 

2.3.2.2. RT-PCR 

RT-PCR’ın (reverse transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu) ilk adımında total RNA’ 

dan oligo dT primerle mRNA’ lar elde edilmiştir. mRNA’lardan daha sonra “Revers 

Transkriptaz” enzimiyle cDNA iplikçikleri elde edilmiştir. 
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En az 1 µg total RNA’sı olan örnekler en düşük konsantrasyona sahip olana göre 

hesaplanarak (µl RNA) nükleaz içermeyen suyla toplam 4 µl'ye tamamlanmıştır. 

Üzerine 1 µl oligo dT'nin primer eklenmiş ve PCR-makinesinde 700C’de 5dk. 

tutulmuştur. Daha sonra örnekler üzerine sırasıyla Çizelge 2.1’dekiler eklenmiştir.  

 

Çizelge 2.1. RT-PCR reaksiyonu bileşenleri. 
 

Su 6,1 µl 

5X Tampon 4,0 µl 

MgCl2 (25 mM) 2,4 µl 

dNTP 1,0 µl 

Rnazin 0,5µl 

RT(Reverse transkriptase) 1,0 µl 

Toplam 15 µl 

 
 
Final hacmi 20µl (RT-PCR reaksiyonu bileşenleri + oligo dT + nükleaz içermeyen 

su) olan örneklere PCR makinesinde Çizelge 2.2’deki program uygulanmıştır. 

 

Çizelge 2.2. RT-PCR programı. 

25ºC 5 dk 

42 ºC 60 dk 

70 ºC 15 dk 

4 ºC 5 dk 

2.3.2.3.  PCR 

RT-PCR ile elde edilen cDNA iplikçikleri Taq DNA polymeraz enzimi varlığında 

çoğaltılmıştır. β-aktin, α1a, α1b, α1d üç farklı primerle çalışılmıştır. Tüplere Çizelge 
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2.3’de gösterilen maddeler konulmuş ve Çizelge 2.4’de gösterilen program 

uygulanmıştır. Çizelge 2.5 de PCR reaksiyonunda kullanılacak olan primer listesi 

görülmektedir. Reaksiyonda kullanılan primerların MgCl2 (25mM) konsantrasyonları 

2,4 ve tutunma dereceleri tümü için 580C ‘dir.  

 

Çizelge 2.3. PCR reaksiyonu bileşenleri. *, Her deney için MgCl2, cDNA, ve primer 
hacimlerine göre gereken su miktarı toplam 50µl’den çıkarılarak hesaplanır. �Farklı primerler 
için farklı MgCl2 konsantrasyonu seçilmektedir. 

 

 

Çizelge 2.4. PCR programı. * Her primer için spesifik tutunma derecesi farklıdır. 

Denatürasyon 95 ºC 5 dk 95 ºC 0,5 dk 

Tutunma * - - 58 ºC 0,5 dk 

Uzama - - 72 ºC 1 dk 

           1 Döngü       35 Döngü 

 

 
 
 
 
 
 
 

cDNA 1,0 µl 

5X Tampon 10,0 µl 

MgCl2 (25 mM) 2,4-3� 

dNTP 1,0 µl 

Taq 0,2 µl 

Primer (10 pmol/ml) 2,0 µl 

Nükleaz içermeyen su (-)*µl 

Toplam Hacim 50 µl  
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Çizelge 2.5. PCR reaksiyonunda kullanılacak olan primer listesi (Hampel ve ark., 2002); 
optimum analiz ısısı 58 oC 
 
α1AR Subtip Primer ve 

β-aktin 
5´–3´ Nükleotid Dizilimi 

cDNA Primer 

Pozisyonu 

PCR Ürün 

Büyüklüğü (bp) 

  β-aktin   387 

5´ Sense CGT AAA GAC CTC TAT GCC AA 2750-2768  

3´ Antisense AGC CAT GCC AAA TGT GTC AT 3222-3203  

   α1a   212 

5´ Sense GTA GCC AAG AGA GAA AGC CG 663–682  

3´ Antisense CAA CCC ACC ACG ATG CCC AG 874–855  

   α1b   300 

5´ Sense GCT CCT TCT ACA TCC CGC TCG 869–889  

3´ Antisense AGG GGA GCC AAC ATA AGA TGA 1168–1148  

   α1d   304 

5´ Sense CGT GTG CTC CTT CTA CCT ACC 1238–1258  

3´ Antisense GCA CAG GAC GAA GAC ACC CAC 1541–1521  

2.3.2.4.  Jel Elektroforezi 

Agaroz jel kasetine tarak yerleştirilmiştir. %1-1.5’ lik agaroz jel hazırlamak için, bir 

erlene 0.9-1.35 g agaroz tartılarak 90 ml 10XTBE elektroforez tamponu eklenmiş ve 

mikrodalga fırında çözülmüştür. Yaklaşık 40-450C’ye soğutularak final 

konsantrasyonu 0.3 µg/ml olacak şekilde 10 mg/ml’ lik etidyum bromürden 2,7 µl 

eklenmiştir. Jel kasete dökülerek 30-60 dakika süre ile donması beklenmiş ve sonra 

taraklar çıkarılarak içinde 10X TBE bulunan elektroforez tankına yerleştirilmiştir. 

Örnekler üzerine 6xdye (Blue-Orange) konulup jel üzerindeki yuvalara uygulanarak 

1Kb’lik DNA ladder varlığında sinyallerin yeri saptanmıştır. 90 dakika boyunca 
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elektroforez yapılarak sinyaller “Kodak EDAS 290“ sistemi ile UV ışığı altında 

görüntülenmiştir. Jel fotoğraflarının analizi Kodak 1D 3.6 programı yapılmıştır. Her 

bir sinyal yoğunluğu internal kontrol primerle (β-aktin) oluşan sinyalin yoğunluğuna 

oranlanarak istatistiksel anlamlılık saptanmıştır. 

2.4. İstatistiksel Analiz 

Kontrol ve diabetik sıçan gruplarına ait verilerin analizinde ve karşılaştırılmasında, 

Independent-t testi kullanılmış, p<0.01 ve p<0.05 değerleri istatistiksel olarak 

anlamlı kabul edilmiştir. Grupların kendi içindeki dağılımlarının karşılaştırılmasında 

Paired-t testi kullanılmış ve p<0,05 değerleri anlamlı kabul edilmiştir.  

İstatistiksel analizler ve grafiklerin yapılmasında “GraphPadPrism-Pro5” ve ”SPSS 

13.0 for Windows” bilgisayar programı kullanılmıştır.  
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3. BULGULAR 

3.1. Hayvanların Beden Ağırlıkları ve Kan Şekeri Değerleri 

Kontrol ve diabetik gruplara ait beden ağırlıkları, kan şekeri değerleri ve in vitro 

deneylere başlanmadan önce cerrahi olarak çıkarılan mesane ağırlıklarına ait 

bulgular Çizelge 3.1’de  gösterilmektedir. Tablodaki değerler 8 haftalık diabet 

süresini tamamlayan hayvanlarla, kontrol grubuna ait değerlerin ortalamalarını 

içermektedir ve diabetik grupta beden ağırlığı istatistiksel olarak anlamlı derecede 

azalmış olarak bulunmuştur (p<0,01). Kan şekeri ve diabetik sistopatinin bir 

göstergesi olarak yorumlanabilecek olan, mesane ağırlık artışları ise diabetik grupta 

istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde artmıştır (p<0,01).  

 

Çizelge 3.1.  Deneye alınan kontrol (n=9) ve diabetik (n=9) gruptaki hayvanların 8. haftadaki 
beden ağırlıkları, kan şekeri değerleri ve mesane ağırlıklarının dağılımı.       
*, p<0,01, kontrol gruba göre farklılığı ifade etmektedir. 

 

 

3.2. ATP ile Elde Edilen Kontraktil Yanıtlar 

ATP (10-3M)’ ye ait tek doz kontraktil yanıtlar diabetik grupta bir miktar azalmakla 

beraber, bu değişim istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). ATP 

yanıtlarına ait bulgu Şekil 3.1’de gösterilmektedir.  

  Kontrol Diabetik p değeri 

Beden ağırlığı (g) 347,3 ± 26 247,2 ± 32,2 * p<0,01 

Kan şekeri (mg/dL) 88,4 ± 9,9 346,2 ± 22,7 * p<0,01 

Mesane ağırlığı (mg) 129,3 ± 14,2 235,5 ± 47,7 * p<0,01 
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Şekil 3.1. Kontrol (n=9) ve diabetik (n=9) gruplarda tek doz ATP (10-3M) ile elde edilen 
kontraktil yanıtlar. Kontrol grubuna göre  diabetik gruptaki azalmış kontraktil yanıtlar 
istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05). Her değer için ortalama değer ± ortalamanın 
standart hataları göz önüne alınmıştır 

3.3. KCl ile Elde Edilen Kontraktil Yanıtlar 

Kontrol grubuna göre diabetik grupta tek doz KCl’nin (120mM) oluşturduğu kontraktil 

yanıt küçük bir miktar daha fazla iken bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir 

(p>0,05). Gruplar arasındaki karşılaştırma Şekil 3.2’de gösterilmektedir.  
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Şekil 3.2. Kontrol (n=9) ve diabetik (n=9) gruplarda tek doz KCl (120mM) ile elde edilen 
kontraktil yanıtlar. Yanıtlar gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05). Her 
değer için ortalama değer ± ortalamanın standart hataları göz önüne alınmıştır.   

3.4. Elektriksel Alan Stimülasyonu (EFS) ile Elde Edilen Kontraktil Yanıtlar 

3.4.1. Kontrol Grubuna Ait EFS Yanıtları 

Her bir grup için, 0,5-32 Hz frekansları arasında elektriksel stimulasyonun (EFS) 

kontraktil yanıtları alınmış ve sonra non-selektif P2 antagonist, PPADS (30 µM, 20 

dakika inkübasyon) ve kolinerjik antagonist olan atropin (1 µM, 20 dakika 

inkübasyon) varlığında EFS yanıtları tekrarlanmıştır. EFS yanıtları (PPADS ve 

atropin varlığında) her biri belirtildiği sırayla, 10-2 M dozda, banyoda 20 dakika 

inkübasyon sonrasında, selektif α1a antagonisti, 5MU varlığında, selektif α1d 

antagonisti BMY-7378 varlığında ve nonkompetetif α1b antagonisti CED (en son) 

varlığında tekrarlandığında elde edilen doz-yanıt eğrileri Şekil 3.3’de 

gösterilmektedir.  

PPADS+Atropin+BMY-7378 varlığında elde edilen EFS yanıtlarında, sadece 

PPADS+Atropin varlığında alınan yanıtlara göre anlamlı olmayan bir artma 
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görülmüştür. Diğer antagonistlerin varlığında alınan yanıtlarda da istatistiksel olarak 

anlamlı değişimlerin olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05).  
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Şekil 3.3. Kontrol (n=9) grubunda elde edilen EFS’a ait kontraktil yanıtlar. PPADS+Atropin 
(∆) varlığında alınan yanıtlara göre, PPADS+Atropin+5MU (�) varlığında, 
PPADS+Atropin+CED (�) varlığında ve PPADS+Atropin+BMY-7378 (□) varlığında alınan 
yanıtlar arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (p>0,05). Her değer için ortalama değer ± 
ortalamanın standart hataları göz önüne alınmıştır.   

3.4.2. Diabetik Gruba Ait EFS Yanıtları 

Diabetik grup için EFS ile elde edilen kontraktil yanıtlar Şekil 3.4’de gösterilmiştir. 

PPADS+Atropin ile inkübasyonu takiben alınan yanıtlar ile PPADS+Atropin+5MU, 

PPADS+Atropin+CED ve PPADS+Atropin+BMY-7378 ile inkübasyonu takiben 

alınan yanıtlar karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı bir fark görülmemektedir 

(p>0,05). α1d antagonisti varlığında, kontrol grubunda gözlenen anlamlı olmayan 

farkın, diabetik grupta tamamen ortadan kalktığı gözlenmiştir.  
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Şekil 3.4. Diabetik (n=9) grupta elde edilen EFS’a ilişkin kontraktil yanıtlar. PPADS+Atropin 
(∆) varlığında alınan yanıtlara göre, PPADS+Atropin+5MU (�) varlığında, 
PPADS+Atropin+CED (�) varlığında ve PPADS+Atropin+BMY-7378 (□) varlığında alınan 
yanıtlar arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (p>0,05). Her değer için ortalama değer ± 
ortalamanın standart hataları göz önüne alınmıştır.   

 3.4.3. Kontrol ve Diabetik Gruplara Ait EFS Yanıtları: 

3.4.3.1. Kontrol ve Diabetik Gruplarda PPADS ve Atropin ile İnkübasyonu 

Takiben Alınan EFS Yanıtları 

Kontrol grubu ve diabetik grup için herhangi bir inkübasyon yapılmadan ve PPADS 

ve atropin ile inkübasyonu takiben alınan EFS’a ait kontraktil yanıtlar Şekil 3.5-A ve 

B’de  gösterilmiştir.  

Sadece EFS yapıldığında, gruplar arasında 0,5-2 Hz dozlarında bir anlamlılık 

gözlenmektedir (p<0,05). Ancak bu anlamlılık 4-32 Hz EFS uygulandığında ortadan 

kalkmaktadır (p>0,05) (Şekil 3.5-A). 20 dakikalık PPADS+Atropin inkübasyonu 

sonrasında alınan EFS yanıtları arasında ise gruplar arasında istatistiksel anlamlı 

fark olmadığı gözlenmiştir (p>0,05) (Şekil 3.5-B).      
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Şekil 3.5.A ve B. Kontrol (♦) (n=9) ve diabetik (n=9) gruplarda, PPADS+Atropin inkübasyonu 
yapılmaksızın (A) ve PPADS+Atropin inkübasyonu sonrası (B) elde edilen EFS yanıtları. 
Yanıtlar sadece EFS (○) yapıldığında 0,5-2 Hz için anlamlıdır (*, p<0,05, kontrol grubuna 
göre anlamlılığı ifade etmektedir). PPADS+Atropin (∆) inkübasyonu sonrası yanıtlar 
istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05). Her değer için ortalama değer ± ortalamanın 
standart hataları göz önüne alınmıştır.   
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3.4.3.2 α1a Antagonisti, 5-Metil Urapidil (5MU) İnkübasyonundan Sonra Alınan 

EFS Yanıtları 

Her grup ortamda bulundurulan PPADS+Atropin ve bir α1 subtipine ait antagonist ile 

20 dakika inkübe edilerek EFS yanıtları tekrarlanmış ve karşılaştırılmıştır. Kontrol ve 

diabetik gruplar için PPADS+Atropin+ α1a antagonisti 5MU inkübasyonu takiben 

alınan yanıtlar karşılaştırıldığında diabetik grupta tüm dozlar için istatistiksel olarak 

anlamlı bir azalma olduğu görülmektedir (p<0,05) (Şekil 3.6) 
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Şekil 3.6. Kontrol (♦) (n=9) ve diabetik (�) (n=9) gruplarda, PPADS+Atropin+5MU 
inkübasyonu sonrası elde edilen EFS yanıtları. Yanıtlar tüm dozlar için istatistiksel olarak 
anlamlı fark göstermektedir (*, p<0,05, kontrol grubuna göre anlamlılığı ifade etmektedir). 
Her değer için ortalama değer ± ortalamanın standart hataları göz önüne alınmıştır.   

3.4.3.3. α1b Antagonisti, Kloroetilklonidin Dihidroklorit (CED) 

İnkübasyonundan Sonra Alınan EFS Yanıtları 

PPADS+Atropin ve bir α1 subtipine ait antagonist ile 20 dakika inkübe edilerek EFS 

yanıtları tekrarlanırken daima α1b antagonisti, CED’e ait yanıtlar en son alınmıştır. 

Çünkü bu antagonist etkisini geri dönüşümsüz olarak göstermektedir.  
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Kontrol ve diabetik gruplar için PPADS+Atropin+ α1b antagonisti CED ile 

inkübasyonu takiben alınan yanıtlar karşılaştırıldığında diabetik grupta sadece 2 ve 

4 Hz için istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olduğu görülmektedir (p<0,05). Diğer 

dozlarda anlamlı fark görülmediği gibi özellikle 16 ve 32 Hz için bu fark tamamen 

yok olmaktadır. (Şekil 3.7).   
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Şekil 3.7. Kontrol (♦) (n=9) ve diabetik (▲) (n=9) gruplarda, PPDAS+Atropin+CED 
inkübasyonu sonrası elde edilen EFS yanıtları. Yanıtlar arasındaki fark sadece 2 ve 4 Hz için 
istatistiksel olarak anlamlıdır (*, p<0,05, kontrol grubuna göre anlamlılığı ifade etmektedir). 
Her değer için ortalama değer ± ortalamanın standart hataları göz önüne alınmıştır.   

3.4.3.4. α1d Antagonisti, 8-[2-[4-(Metoksifenil)-1-Piperazinil]etil] -8-

Azaspiro[4.5] Dekan-7,9-Diyon Dihidroklorit (BMY-7378) İnkübasyonundan 

Sonra Alınan EFS Yanıtları 

Kontrol ve diabetik gruplar için 20 dakikalık PPADS+Atropin+ α1d antagonisti BMY-

7378 inkübasyonu takiben alınan yanıtlar karşılaştırıldığında, diabetik grupta 1 

Hz’den itibaren tüm EFS dozları için istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olduğu 

görülmektedir (p<0,05) (Şekil 3.8).  
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Şekil 3.8. Kontrol (♦) (n=9) ve diabetik (□) (n=9) gruplarda, PPDAS+Atropin+BMY-7378 
inkübasyonu sonrası elde edilen EFS yanıtları. Yanıtlar 0,5 Hz dışındaki tüm dozlar için 
istatistiksel olarak anlamlı derecede farklıdır (*, p<0,05, kontrol grubuna göre anlamlılığı ifade 
etmektedir). Her değer için ortalama değer ± ortalamanın standart hataları göz önüne 
alınmıştır.   

3.5 α1 –Adreno  Reseptör Alttiplerine Ait mRNA Ekspresyonları: 

Kontrol ve diabetik hayvanların mesane örneklerinden alınarak yapılan PCR 

deneylerinde α1a, α1b, α1d adreno reseptör (AR) mRNA’larının ekspresyon düzeyleri, 

okunan bant yoğunlukları kontrol primer olan beta-aktin bant yoğunluklarına 

oranlanarak ifade edilmiş ve iki grup arasında karşılaştırılmıştır.  
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α1a –AR mRNA ekspresyonu diabetik grupta kontrole göre istatistiksel olarak anlamlı 

oranda azalmıştır (p<0,01). mRNA ekspresyonundaki % değişim, kontrol grubunda 

%100±4,3; diabetik grupta ise %70,57±2,87 olarak bulunmuştur (Şekil 3.9). Bu 

yaklaşık %30’luk bir azalmayı ifade etmektedir. 

 

 

 

Şekil 3.9. Kontrol  (n=6) ve diabetik (n=6) hayvanlarda α1a –AR mRNA ekspresyonundaki % 
değişim. **, p<0,01; kontrol gruba gore anlamlı farkı ifade etmektedir. Grup ortalamasını en 
iyi yansıtan kontrol ve diabetik mesanelere ait birer sinyal bantı sütun grafiklerinin altında 
verilmiştir. 
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α1b –AR mRNA ekspresyonu incelendiğinde, kontrol ve diabetik gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (p>0,05). mRNA 

ekspresyonundaki % değişim, kontrol grubunda %100±3,6; diabetik grupta ise 

%105,8±6,4 olarak bulunmuştur (Şekil 3.10).  

 

 

 

Şekil 3.10. Kontrol (n=6) ve diabetik (n=6) hayvanlarda α1b –AR mRNA ekspresyonundaki % 
değişim. Gruplar arasında fark bulunmamaktadır (p>0,05). Grup ortalamasını en iyi yansıtan 
kontrol ve diabetik mesanelere ait birer sinyal bantı sütun grafiklerinin altında verilmiştir. 
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α1d –AR mRNA ekspresyonun diabetik grupta kontrole göre istatistiksel olarak 

anlamlı oranda azaldığı görülmüştür (p<0,05). mRNA ekspresyonundaki % değişim, 

kontrol grubunda %100±2,6; diabetik grupta ise %75,93±5,3 olarak bulunmuştur 

(Şekil 3.11). Bu yaklaşık %25’lik bir azalmayı ifade etmektedir. 

 

 

 

Şekil 3.11. Kontrol (n=6) ve diabetik (n=6) hayvanlarda α1d –AR mRNA ekspresyonundaki % 
değişim. *, p<0,05; kontrol gruba göre anlamlı farkı ifade etmektedir. Grup ortalamasını en iyi 
yansıtan kontrol ve diabetik mesanelere ait birer sinyal bantı sütun grafiklerinin altında 
verilmiştir. 
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4. TARTIŞMA  

Mesane fonksiyonlarını kontrol eden çok çeşitli mediyatörler ve yolaklar 

bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu sistemi düzenleyen çok sayıda faktör olması da 

sürpriz olmamalıdır. Çeşitli fizyopatolojik süreçler bu faktörler üzerine etkili 

olabilmektedir. Örneğin, sinir sisteminin çeşitli seviyelerde ve şiddette etkilenebildiği 

multibl skleroz, Parkinson gibi hastalıklar, travmalar, mesane çıkım direncinin arttığı, 

BPH, prostat kanseri gibi hastalıklar mesane disfonksiyonuyla seyredebilmektedir. 

Daha yaygın patolojiler olan diyabetes mellitus (DM) ve hipertansiyonda da mesane 

disfonksiyonlarının görülebildiği bilinmektedir. Fizyolojik bir süreç olarak kabul 

edilebilecek olan yaşlanmanın da mesane fonksiyonlarını değiştirdiği 

gözlenmektedir. Patolojik ve fizyolojik bu süreçlerin, hastalık epidemiyolojileri 

nedeniyle, çok sık olarak birlikte görülebilmesi (BPH ve DM ya da BPH ve yaşlanma 

gibi) durumun aydınlatılması ve tedavi yaklaşımlarının seçilmesi konusunda 

zorlayıcı olmaktadır. Bu nedenle, mesane düz kas fonksiyonlarının aydınlatılması 

amacıyla, özellikle yaygın görülen MÇO ve DM gibi patolojilere yönelik deneysel 

çalışmalar devam etmektedir. Biz de çalışmamızda, diyabetin yolaçtığı patolojik 

süreçte, tam olarak aydınlatılmamış olduğunu düşündüğümüz, Detrusordeki α AR 

subtiplerinin yoğunluğu ve/veya fonksiyonlarındaki olası değişimlerini araştırmayı 

amaçladık. 

Diabet, nörojenik mesane disfonksiyonuna (diabetik sistopati) yol açan önemli klinik 

semptomlardan biridir. Diabetes mellituslu hastaların yaklaşık % 80’inde sonuçta 

mesane etkilenir. Geniş, daha komplian ve tam boşalamayan bir mesane oluşur 

(Bradley, 1980; Bradley ve Lin, 1974; Buck ve ark, 1974). Mesane ağırlığında ve 

miksiyon volümünde artış olur (Malmgren ve ark, 1989). Atılamayan rezidüyel idrar 

diabetes mellitusta sık görülen idrar yolu enfeksiyonuna yol açar. Bu disfonksiyonun 

etiyolojisi açık değildir. Bundan sorumlu olarak detrüsör düz kasında bir defekt 

(Bradley, 1980; Longhurst ve Belis, 1986), diürez (Carpenter, 1983; Kudlacz ve ark, 

1989), mesane düz kasındaki kolinerjik veya adrenerjik reseptörlerdeki değişiklikler 

(Lincoln ve ark, 1984; Kolta ve ark, 1985) ve mesanenin afferent innervasyonundaki 

anormallikler (Bradley, 1980; Bradley ve Lin, 1974) sorumlu tutulmuştur. Sonuçta 

klinik olarak, diabetik sistopati, mesane duyarlılığının azalması, mesane 
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kapasitesinin artması ve detrusor kontraktilitesinin bozulmasıyla açıklanır. Diabetik 

bireylerde, detrusor aşırı aktivitesi bilinen bir patolojidir. Bu tip mesane 

disfonksiyonlarının, periferal otonomik nöropatiye yol açmaktadır ve hayvan 

modellerinden alınan idrar kesesi preparatlarında, adrenerjik, kolinerjik, pürinerjik ve 

non-adrenerjik non-kolinerjik sinirlerde fonksiyonel değişiklikler oluşturduğu rapor 

edilmiştir (Andersson ve Arner, 2004).   

Miksiyon karmaşık bir nöromodülasyona sahiptir. Sempatik sistem dolma fazı 

boyunca, parasempatik sistem ise işeme fazı boyunca daha dominanttır. Mesane 

detrüsöründe eksitatör postganglionik parasempatik nöromüsküler iletim kolinerjik ve 

pürinerjik transmisyon yoluyladır (Ach ve ATP). Mesane boynu ve üretradaki 

eksitatör iletim ise predominant olarak postganglioniktir ve sempatik sistem 

hakimiyetindedir (Hoyle, 1994). Mesanede sempatik uyarının rolüyle ilgili tartışmalar 

devam etmektedir ve noradrenerjik mekanizma mesane fonksiyonunu potansiyel 

olarak etkileyebilmektedir. Torakolomber spinal korddan orijin alan kolinerjik 

nöronlar; hipogastrik ve pelvik pleksus, sempatik ganglia ve mesane duvarındaki 

norepinerfrin içeren (adrenerjik) ganglion hücrelerine eksitatuar uyarı 

göndermektedir. Noradrenerjik varikositler doğumdan kısa bir süre sonra mesanede 

bulunurlar (Levin ve ark., 1981). Noradrenerjik terminaller trigonda da 

gösterilebilmiştir. Noradrenerjik innervasyon seyrek olmakla birlikte, elektrik 

stimülasyonu sonrası insan mesane ve üretrasında norepinefrin artmaktadır 

(Andersson, 1986). 

Bizim çalışmamızda, ek patolojiler olmaksızın STZ ile oluşturulmuş DM modeli 

üzerinde çalışılmıştır. İn vitro çalışmalar için longitidunal Detrusor dokulari 

hazırlanmıştır. Dokularin, meane boynunu da içerecek şekilde, tüm mesane 

bölümlerini içermesine dikkat edilmiştir. Mesanede özellikle α reseptörlerinin 

dağılımları farklılık göstermektedir. α-Adrenerjik reseptör sutiplerinin (özellikle α1a ve 

α1d) mesane boynu ve duvarında farklı dağılımlarının olduğu, bunun da obstrüksiyon 

gibi patolojik durumlarda değişebildiği daha önce gösterilmiştir (Hampel ve ark, 

2002).  

Çalışmamızda, 8. hafta sonunda ratların kan şekeri dağılımlarının anlamlı derecede 

yüksek olduğu, mesane ağırlıklarının arttığı ve vücut ağırlıklarının azaldığı tespit 

edilmiştir. Diyabete bağlı diürez sunucunda artan idrar çıkışı ve gelişen Detrusor 

hipertrofisine bağlı mesane ağırlık artışları çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir (Tammela 
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ve ark, 1994; Eika ve ark, 1994; Liu ve Daneshgari, 2005). Diyabetik sistopatiye 

bağlı beklenen bu değişimler çalışmamızdaki bulgularla uyumludur. Artan diürezin, 

diyabet varlığında ve diyabet olmaksızın hipertrofiye yol açarak mesane 

dokularinden elde edilen in vitro kontraktil yanıtlarda değişimlere yol açtığı da 

gösterilmiştir (Tammela ve ark, 1994; Liu ve Daneshgari, 2005). Kontraktil 

yanıtlardaki bu değişimlerle ilgili sonuçlar yapılmış olan çalışmalarda artma veya 

azalma yönünde farklılık göstermektedir. Bizim çalışmamızda da, mesanelerden 

aldığımız dokularden elde ettiğimiz kontraktil yanıtlardan KCl’ e ait değişimler 

diyabetik grupta bir parça artsa da istatistisel olarak farklı bulunmamıştır. Bu sonuç, 

Detrusor düz kas fonksiyonlarında belirgin bir bozukluk olmadığını, membran 

depolarizesyonu ve Ca++ iyon transportunun normal olduğunu desteklemektedir. 

Daneshgari ve ark.’nın (2006) yapmış oldukları çalışmada, KCl ile oluşan kontraktil 

yanıtlarda kontrol ve diyabetik grup arasında fark olmadığını, diyabetin süresi ile 

giderek azalan yanıtlar alındını göstermişlerdir. 6. ve 9. haftalarda diyabetik grupta 

en yüksek seviyeye çıkan kontraktil yanıtlar, ilerleyen zamanda, 20. haftada kontrol 

sevilerine gerilemektedir. Bizim çalışmamızda değerlendirmeler, diyabetin kronik 

değişikliklerinin belirgileştiğinin kabul edilebileceği 8. haftada yapılmıştır.  

Benzer şekilde, ATP (10-3 M) ile elde edilen kontraktil yanıtlar çalışmamızda 

değişmemiştir. Diabetik grupta istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir azalma 

gözlenmektedir. ATP, parasempatik sinirlerden eksitatör bir nörotransmitter olarak 

salınmaktadır. Birçok çalışma bunu desteklemektedir (Burnstock, 1978; Acevedo ve 

Contreras, 1985). Pürinerjik innervasyon P2X reseptörleri aracılığıyla kontraktiliteye 

neden olmaktadır (Burnstock ve ark, 1972). ATP’nin Detrusorde bifazik davrandığı, 

P2X reseptörleri üzerinden kontraktiliteye, P2Y reseptörleri üzerinden relaksasyona 

yol açabileceği gösterilmiştir (  Burnstock ve Kennedy, 1985). Diyabetik sıçanlardan 

alınan mesane dokularinde daha önce ATP salınımı ile oluşan pürinerjik yanıtların 

azaldığı bildirilmiştir (Pinna ve ark, 2000; Luheshi ve Zar, 1991). Yine diyabetin 

değişen süresiyle ve oluşan nöropatinin zamanla değişen etkisiyle yanıtların 

değiştiği de bildirilmektedir. Daneshgari ve ark. (2006), ATP yoluyla oluşan ve artmış 

olarak tespit edilen kontraktil yanıtların da 12. haftada, kontrol grubu ve diyabetik 

grup arasında fark kalmayacak şekilde değiştiğini göstermişlerdir.  

Diürezin indüklediği Detrusor hipertrofisinin ve metabolik faktörlerce indüklenen 

nöropatinin yolaçtığı diyabetik sistopati, progresif bir özellik göstermektedir. 

Myojenik faktörlerdeki etkilenmeler, duyusal ve otonomik disfonksiyon mesanedeki 
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değişimler, süreç ilerledikçe belirginleşmektedir (Ueda ve ark, 1997). Mesane 

dokularinden elde edilen kontraktil yanıtlardaki değişkenlik ve rat mesanelerinin 

insan Detrusorünün fonksiyonel özelliklerini yansıtmadaki kısmi başarısı göz ardı 

edilmemelidir. Deneysel olarak diyabetin oluşturuluş şekli gibi faktörlere bağlı olarak 

bu değişkenlikler ortaya çıkıyor olabilir. Temel olarak nörojenik orjinli yanıtları 

yansıtan EFS hem kolinerjik, hem de pürinerjik komponentleri içermektedir (Turner 

ve Brading, 1997). Pürinoreseptör antagonisti  PPADS ve antikolinerjik atropin ile 

inkübasyondan sonra rezidüyel bir kontraktil yanıt kaldığı, non-pürinerjik, non-

kolinerjik (NPNK) bir komponentin olduğu düşünülmektedir. Histamin (Patra ve 

Welstfall, 1994), 5-hidroksi triptamin (5-HT) (Holt ve ark, 1985), ve bunun gibi 

mediatörler Detrusor fonksiyonlarında rol almaktadır. Ürotelyum’un etkisi, Detrusor 

aşırı  aktivitesi ile seyredebilen MÇO gibi  patolojilerde bu değişimlerde etkili olabilir 

(Koşan ve ark, 2005, 2008). Diyabetik sıçanlardan alınan mesane dokularinde, EFS 

ile artan kontraktil yanıtlar pek çok çalışmada gösterilmiştir (Waring ve Wendt, 2000; 

Luhesti ve Zar, 1991; Daneshgari ve ark, 2006). Ancak bazı araştırmacılar EFS’e 

azalan yanıtlar bildirmektedir (Longhurst ve Belis, 1986; Santicioli ve ark, 1987; 

Malmgren ve ark, 1992). Çalışmamızda, Detrusor dokularine ait EFS yanıtları 

diyabetik grupta, stimulasyonun düşük frekanslarında anlamlı (05-1 ve 2 Hz) ancak 

4 Hz ve üstündaki dozlarında anlamlı olmayan bir düşme göstermektedir. Bu bulgu, 

EFS’un bu düşük dozlarında genellikle pürinerjik hakimiyetin söz konusu olduğu göz 

önünde bulundurulursa, anlamlı olmasa da ATP ile elde edilen düşük yanıtlarla 

korele gibi gözükmektedir. EFS yanıtlarının, yapılan PPADS+ Atropin 

inkübasyonunu takiben tekrarlandığında gruplar arasında fark olmayacak 

düzeylerde seyretmiştir. Kontrolle karşılaştırılınca bu inkübasyon sonrasında 

kontraktil yanıtların yaklaşık 1/3’ü kalmaktadır. Bu tam olarak açıklananmamış 

rezidü komponentler üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  

α-AR antogonistlerinin klinik kullanımlarının giderek artması, α1-AR subtip seçici 

özellikleri olan yeni preperatların kullanımı, Detrusordeki α1-AR özelliklerine dikkati 

çekmiştir. Özellikle MÇO’na bağlı alt üriner sistem semptomlarının dinamik 

komponeneti olan, Detrusor ile ilişkili depolama semptomları karmaşıklığını 

korumaktadır. Kimi zaman diyabet gibi sistopatiyle seyreden ek patolojiler tedaviyi 

güçleştirmekte, obstrüksiyonun  kaldırılması yeterli yüz güldürücülükte  klinik 

başarının sağlanmasını önlemektedir. Yaygın kullanılan α1-AR antogonistlerinin ve 

olası reseptör değişikliklerinin aydınlatılması bu nedenlerle faydalı olabilecektir. 

İritatif (depolama) semptomları olan (sık idrar yapma, acil işeme hissi gibi) diyabetli 
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hastalarda, her zaman antikolinerjiklerle yeterli yanıt alınamamakta ve non-kolinerjik 

mediyatörlerin önemi üzerinde durulmaktadır (Hunter ve Moore, 2003).  

α1 AR’ne yönelik çalışmalar son yıllarda giderek artmakta, bunların bir çoğu 

obstrüksiyonla ilişkili patolojilere yönelik olmaktadır (Chen ve ark, 2005; Hampel ve 

ark 2002). Prostata göre mesanede α1-AR dansitesinin belirgin derecede düşük 

olduğu gösterilmiştir (Price ve ark, 1993). İnsan Detrusoründe α1d-AR  subtipinin  

predominant olup % 60-70, α1a-AR subtipinin % 30-40 arasında mRNA ve protein 

düzeyleri olduğu,  α1b-AR subtipinin ise gösterilemediği bildirilmiştir (Malloy ve ark, 

1998). Ayrıca,   α1-AR antagonistler, obstrüksiyonu olmayan erkeklerde depolama 

ve işeme semptomlarını, kadınlarda a depolama semptomlarını rahatlatmaktadır 

(Lepor ve ark. 1997; Kakizaki ve Koyanagi, 2000). α1-AR subtip mRNA 

ekspresyonlarındaki değişimlerin incelendiği başka bir çalışmada ise kontrol 

grubunda % 90 α1a- AR subtip ekspresyonu varken, obstrükte mesanelerde bu oran 

% 23’e düşmüş ve % 75 oranında α1d-AR mRNA ekspresyonu gözlenmiştir. Aynı 

çalışmada mesane kubbesi, gövdesi ve tabanında değişim oranlarının benzer 

olduğu bildirilmiştir (Hampel ve ark, 2002).  

STZ ile oluşturulmuş diabetik rat modelinde obstrüksiyon olmaksızın olası α1-AR 

subtip değişimleri üzerine tasarladığımız çalışmada, öncelikle grupların kendi 

içlerinde, α1-AR subtipleriyle inkübasyonu takiben alınan EFS (PPADS + atropin 

varlığında) yanıtları değerlendirilmiştir. Banyoda PPADS ve atropin inkübasyonuna 

ilave olarak sırasıyla α1a- AR antagonisti 5-MU, α1d- AR antagonisti BY-7378 ve en 

son α1b- AR antagonisti CED ile inkübasyonu takiben, EFS yanıtları tekrarlanmış ve 

hem kontrol grubunda, hem de diyabetik grupta EFS yanıtları değişmemiştir. α1b-AR 

antagonisti ile inkübasyon yapılan dokularde yanıtlar, antagonistin geri dönüşümsüz 

bağlanma özelliğinden dolayı en son basamak olarak uygulanmıştır. Non-pürinerjik 

non-kolinerjik rezidü kontraksiyonlar olarak da adlandırabileceğimiz bu 

kontraksiyonları α1-AR subtipleri bu dozlarda ve çalışılan bu modelde 

değiştirmemiştir. Belki de, olası kontraktil değişimler in vitro çalışmalarda 

gözlenebilir düzeyde gerçekleşmemektedir. Chou ve ark tarafından tavşan dorsal 

Detrusor dokularinde norepinefrin ile oluşturulan kontraksiyonlar üzerine α1-AR 

subtiplerinin etkilerinin incelendiği çalışmalarında, mesanenin farklı alanlarında farklı 

yanıtlar alındığı gösterilmiştir (Chou ve ark, 2003). Mesanenin orta ve alt 

bölümlerindeki kontraktil yanıtlardan α1a-AR subtipinin sorumlu olduğu belirlenmiştir. 

Bizim çalışmamızda norepinefrin ile diyabetik ve kontrol gruplarında (yükselen 
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dozlarda bile) kontraksiyonun elde edilememesi nedeniyle norepinefrin doz-yanıt 

eğrileri oluşturulamamıştır. α1-AR agonistlerinin de Detrusor kontraktil yanıtlarında 

değişken olduğu gösterilmiştir. Yamamoto ve Ordway, α1-AR agonisti fenilefrinle 7 

aydan genç ratlarda etki oluşturulamadığını, 29 ay sonra yaşlı ratlarda 

kontraktilitenin sağlanabildiğini göstermişlerdir (Yamamoto ve ark, 2001; Ordway ve 

ark. 1986). Mesane disfonksiyonu gelişmiş, obstrüksiyonu bulunan veya aşırı aktif 

mesanelerden  elde edilen kontraktil yanıtlar α1-AR’ler için daha önemli olmaktadır 

(Andersson, 1999). Obstrüksiyonlu ratlardan alınan dokularde norepinefrinle 

oluşturulabilen kontraksiyonlara rağmen, kontrollerde relaksasyon olduğu da başka 

bir çalışmada bildirilmiştir (Thor ve ark, 2000). Nörolojik bir zemin olmaksızın 

gelişmiş aşırı aktif mesaneli hastalardan alınan dokularde de, α- AR dansitesinin 4 

kat arttığı gösterilmiştir (Restorick ve ark, 1989). Bizim çalışmamızda diyabetik 

grupta da α1-AR subtiplerinin inkübasyonuyla tekrarlanan EFS yanıtları grup içinde 

farklılık göstermemiştir. Bazı çalışmalarda belirtildiği gibi, α1 antagonistleri ile 

herhangi bir değişim gözlenmeyebilecek olan EFS’a (PPADS+Atropin inkübasyonu 

ile) ait kontraktilite yanıtları, diyabette de değişmemiştir. Ancak bilgilerimize göre 

obstrüksiyonda daha önce ortaya konan, α- AR subtiplerinin özelliklerine benzer 

şekilde, diyabetteki değişimler hakkında deneysel çalışmalar bildirilmemiştir.  

PPADS + Atropin varlığında alınan EFS yanıtlarının her iki grupta da α1-AR 

subtiplerinin tümünde değişmemesine rağmen, kontrol ve diyabetik grupların 

birbirleriyle  karşılaştırılması sonucunda, diyabetik grupta kontrole göre α1a-AR 

antagonisti 5-MU ve α1d-AR  subtipi antagonisti BMY-7378 ile inkübe edilen 

dokularde azalan kontraktil yanıtlar alındığı gözlenmiştir. α1b-AR subtipinin mesane 

Detrusoründe oldukça düşük yüzdelerde bulunduğu bilgisi gözönüne alınırsa bu 

bulguları destekler şekilde kontrol ve diyabet grubunda kontraktil yanıtlar bu subtip 

için farklılık göstermemektedir.  

Antikolinerjiklere dirençli semptomlar olan depolama (iritatif) semptomları üzerine, 

α1d-AR değişimlerinin daha önemli olabileceği vurgulanmaktadır (Andersson, 2006). 

Endojen  katekolaminlerden, norepinefrin ve epinefrine diğerlerine göre, α1d-AR’lerin 

10-100 kat fazla afinitesinin olduğu gösterilmiştir (Hampel ve ark, 2002). Bu düşük 

agonist kontraksiyonları da unstabl kontraksiyonları ve/ veya irritatif refleksleri 

başlatan faktör olabilir.  
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MÇO oluşturulan modellerde yine α1-AR subtiplerinin ekspresyonu üzerine çeşitli 

çalışmalar bulunmaktadır. Selektif ve non-selektif α1 reseptör blokörlerinin klinik 

kullanımı ve bu ilaçların irritatif semptomlardaki farklı klinik  başarılarının gözlenmesi 

üzerine, bu süreçteki α1-AR subtiplerini içeren mekanizmalara yönelinmiştir. Hampel 

ve ark.’nın (2002) çalışmasında kontrolde belirlenen α1a, α1b, ve α1d – AR  

subtiplerinin mRNA ekspresyonlarının % 70 ve % 5 ve % 25 olan oranları 

değişmiştir. Obstrüksiyonda, oluşan hipertrofiyle ilişkili olarak α1d-AR proteininde 

upregülasyon (α1-AR proteininde %0-34 oranında artma) olduğu bildirilmiştir 

(Hampel ve ark, 2002). Ancak diyabetik mesanelerden elde edilen dokularda bu 

reseptör ekspresyonlarının değişip değişmediği konusunda, bilgilerimize göre 

yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Diyabetik grupta kontraktil yanıtlardaki α1a ve 

α1d-AR subtip antagonistlerinde  azalma yönündeki değişimlerin görülmesinin yanı 

sıra, yapılan RT-PCR çalışmasıyla elde edilen mRNA ekspresyonlarınında da α1a ve 

α1d-AR için azalmış düzeylerde olduğunu tespit ettik. Bu değişimler bize, reseptör 

subtiplerinin protein ekspresyonlarının tespit edilmesinin gerektiğini 

düşündürmektedir.   

Her üç tip α-AR subtip mRNA’larının ekspresyonunun predominant olarak, çeşitli 

motor ve duyusal yollarda (santral, servikal, torasik ve lumbar) bulunmasının yanı 

sıra, sakral spinal kordda α1d-AR’ün presinaptik düzeyde predominant oluşu 

gösterilmiştir (Smith ve ark, 1999). Bizim çalışmamızda postsinaptik α-AR etkileri 

incelenmiştir. Ayrıca, Walden ve arkadaşlarının bildirdiği gibi, α-AR mRNA  

lokalizasyonları Detrusor yanında ürotelyumda da gösterilmiştir (Walden ve ark, 

1997). Bu bilgiler doğrultusunda, mesane disfonksiyonunun kompleks yapısı gereği, 

diğer alt fatörlerin (ürotelyum, patolojilerin süresi, yaş vb.) gözardı dilemeyeceği 

açıktır.  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Patolojik ve yaşlanma gibi bazı fizyolojik süreçlerde, α1-AR’lerde oluşan 

değişikliklerin, önemli olabileceği, parsiyel obstüksiyon (MÇO modeli) çalışmalarında 

gösterilmiştir. Mesane fizyolojisinde bilinen rolleri gözönüne alındığında, özellikle 

reseptör subtiplerinin, diyabet gibi çok komponentli patolojik bir süreçte ne gibi 

değişiklikler gösterdiği önemlidir. MÇO olmaksızın oluşan alt üriner sistem 

semptomlarının tedavisinin şekillenmesinde hedefin (kadınlarda oluşan alt üriner 

sistem semptomları gibi), α-adrenerjik antagonistik tedaviye bağlı yan etkiler de 

gözönünde bulundurulursa, öncelikle α1d-AR subtipine yönelik olacağı söylenebilir. 

Çalışmamızda diabetik sıçanlardan alınan mesanelerde, α1a-AR ve α1d-AR subtip 

antagonistlerinin, kontraktil yanıtları azalma yönünde değiştirdiği tespit edilmiştir. 

Bununla beraber, α1a-AR ve α1d-AR subtip mRNA ekspresyonlarında anlamlı bir 

azalma saptanmıştır. Bu bulgular reseptör duyarlılığında ya da postsinaptik düzeyde 

gerçekleşen otonomik değişikliklerin olabilirliğini desteklemektedir.  

Bulgularımız, diyabet gibi nöropatik süreçlerde oluşan alt üriner sistem 

semptomlarının tedavisinde, α1d-AR subtipinin yanısıra, α1a-AR subtipinin de 

öneminin gözardı edilmemesi gerektiğini göstermektedir. MÇO ve diyabetin 

oluşturduğu etkilerin birlikte değerlendirildiği modeller üzerinde yapılacak 

çalışmaların daha faydalı sonuçlar vereceği düşünülebilir. Bu sayede edinilen 

bilgilerle, diabette ortaya çıkan nöropatik mesanenin semptomatik tedavisinde 

uygulanabilecek medikal tedaviler için yeni ufuklar açılabilir. Yaş dağılımı nedeniyle, 

diabetin ve BPH’nın bir arada bulunduğu hastaların hiç azımsanmayacak bir 

populasyon olduğu da göz önüne alınırsa, medikal, hatta cerrahi tedavilerin 

planlanmasında yine bu bilgiler yol gösterici olabilir. 
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ÖZET 

Diabetik Rat Mesanelerinde α1-Adrenerjik Reseptör Subtiplerinin Yoğunluğu ve/veya 
Duyarlılığındaki Olası Değişiklikler ve Detrusor Kontraktil Yanıtlarına Etkisi 

α1a-AR ve α1d-AR subtiplerinin mesane çıkım obstüksiyonunda dağılımlarının farklı olduğu 
gösterilmiştir. Ancak obstrüksiyon olmaksızın, diyabetik sistopati gelişmiş mesanelerde bu 
reseptörlerle ilgili ne tür değişiklikler oluştuğu konusunda çalışmalar bulunmamaktadır. Bu 
çalışmada, diabetin yol açtığı patolojik süreçte mesanede α1-AR subtiplerinin sayı yada 
duyarlılığının olası değişimini tespit etmek (RT-PCR teknolojisi kullanarak), bunu in vitro 
çalışmalar ile değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Çalışmamızda, diyabet İV enjeksiyonla verilen STZ ile oluşturulmuştur. Diyabet ve kontrol 
olarak iki gruba ayrılan sıçanların mesanelerinden hazırlanan dokularde KCl, ATP ve EFS 
kullanılarak kontraktil yanıtlar elde edilmiştir. EFS yanıtları, organ banyosuna konulan, 
PPADS (non-selektif P2 antagonisti), Atropin (kolinerjik antagonist) ve α1a-AR antagonisti 
5MU, α1d-AR antagonisti BMY-7378 ve en son olarak α1b-AR antagonisti olan CED ile 
inkübasyonunu takiben tekrarlanmıştır. Daha sonra her iki grupta mesane α1-AR subtiplerinin 
mRNA ekspresyonlarına bakılmıştır. 

Kontrol ve diyabetik hayvanların kan şekeri değerleri, vücut ağırlıkları ve mesane ağırlıkları 
anlamlı olarak farklı bulunmuştur. Bu değerler sırasıyla;  kan şekerleri için 88,4±9,9 ve 
346,2±22,7 mg/dL; vücut ağırlıkları için 347,3±26 ve 247,2±32,2 g; mesane ağırlıkları için 
129,3±14,2 ve 235,5±47,7 mg’dır (p<0,01). Mesane dokularinde ATP (10-3 M) ve KCl (120 
mM) ile elde edilen tek doz kontraktil yanıtlar değerlendirildiğinde gruplar arasında fark 
bulunmamıştır (p>0,05). ATP yanıtlarında diyabetik grupta anlamlı olmayan bir azalma 
bulunmaktadır. Kontrol grubunda, yalnız PPADS ve Atropin varlığında alınan EFS (0,5-32 
Hz) yanıtları ile ilave olarak α1-AR subtip antagonistleri 5MU, BMY-7378 ve CED ile 
inkubasyon sonrası alınan EFS yanıtları arasında fark bulunmamaktadır (p>0,05). Aynı 
protokol diyabetik grupta tekrarlanmış ve yine anlamlı fark gözlenmemiştir. Kontrol ve 
diyabetik gruplar arasında EFS yanıtları yalnız 0,5-2 Hz dozlarında farklılık gösterirken, diğer 
dozlarında ve PPADS+Atropin varlığında fark bulunmamıştır. α1a ve α1d-AR subtip 
antagonistleri 5MU, BMY-7378 ile inkubasyon sonrası alınan EFS yanıtları (PPADS+Atropin 
varlığında) diyabetik grupta anlamlı derecede azalmış (p<0,05), CED (2 ve 4 Hz hariç) ile 
değişiklik gözlenmemiştir. Diyabetik hayvanlarda α1a ve α1d-AR mRNA ekspresyonları 
anlamlı olarak azalmıştır (% değişim α1a-AR için, kontrolde %100, diyabette %70,57±2,87; 
α1d-AR için, kontrolde %100, diyabette %75,9±5,3, p<0,05). α1b-AR mRNA ekspresyonu 
değişmemiştir (kontrolde %100, diyabette %105,8±6,4, p>0,05). 

Sonuçlarımız, diyabette gelişen sistopatik süreçte, α1-AR subtiplerinden α1a ve α1d-AR’lerin 
rollerinin olabileceğini düşündürmektedir. Fizyolojik ya da fizyopatolojik durumların 
birlikteliğinde gelişen mesane disfonksiyonlarında, medikal tedavilerin şekillenmesi için, bu 
otonomik değişikliklere yönelik daha aydınlatıcı çalışmaların planlanması gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: α1-AR subtipleri, Detrusor, diyabetik sistopati, diyabetes mellitus, 
mesane 
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SUMMARY 

The Possible Alterations on Density and/or Sensitivity of α1-Adrenergic Receptor 
Subtypes in Diabetic Rats’ Bladder and Its Effect on Contractile Response of Detrusor 

α1a-AR and α1d-AR subtypes have different expressions on bladder outlet obstruction. The 
alteration on these receptors in diabetic cystopathy without bladder outlet obstruction has not 
been investigated. In this study, we aimed to detect the possible alterations on density or 
sensitivity of α1-AR subtypes in diabetic bladder (using RT-PCR technology) and evaluated 
these alterations by in vitro studies. 

Diabetic process was induced by iv STZ injection. Rats were divided into two groups as 
control and diabetic. Contractile responses of bladder dokus from each group were obtained 
for KCl, ATP and EFS in organ bath. Contractile responses to EFS in organ bath were 
repeated in the presence of PPADS (non-selective P2 antagonist), Atropine (cholinergic 
antagonist), 5MU (α1a-AR antagonist), BMY-7378 (α1d-AR antagonist) and finally CED (α1b-
AR antagonist). mRNA expression of α1-AR subtypes was determined for each group. 

Differences between the mean values of blood glucose, body mass and bladder mass of the 
rats in diabetic and control group were found statistically significant. The mean value of 
blood glucose was 88,4±9,9 and 346,2±22,7 mg/dL; body mass was 347,3±26 and 
247,2±32,2 g; and bladder mass was 129,3±14,2 ve 235,5±47,7 mg respectively (p<0,01). 
When single dose contractile responses of bladder dokus to ATP (10-3 M) and KCl (120 mM) 
in each group were evaluated, there was no significant differences between groups (p>0.05). 
On the other hand, contractile response to ATP in diabetic group was slightly decreased but 
it was not significant. There was no significant differences on EFS (0.5-32 Hz) responses 
between presence of PPADS and Atropine and incubation of 5MU, BMY-7378 and CED as 
α1-AR subtype antagonist in control group (p>0.05). This protocol was repeated in diabetic 
group and statistically significant diffrences was not observed. While EFS responses were 
decreased significantly in between 0.5-2 Hz frequences in diabetic rats compared to control, 
it was not detected significant differences on EFS responses in other frequeces and in 
presence of PPADS and atropine between the groups. In diabetic group, contractile 
responses to EFS (in presence of PPADS and atropine) after incubation of 5MU and BMY-
7378 as α1a and α1d-AR subtype antagonists decreased significantly (p<0.05), and there 
were no decreased responses after incubation of CED except 2 and 4 Hz. The expression of 
mRNA of α1a ve α1d-AR subtypes decreased significantly in diabetic group (α1a-AR was %100 
in control and  %70,57±2,87 in diabetic group; α1d-AR was  %100 in control and %75,9±5,3 
in diabetic group, p<0,05). No change was found in the expression of mRNA of α1b-AR in two 
goups (%100 in control, %105,8±6,4 in diabetic group, p>0,05). 

Present results indicate that α1a and α1d AR subtypes might  have a significant role in 
development of cystopathy in diabetic process. Future studies on these autonomic changes 
are necessary to develop new medical therapies in bladder dysfunction with physiological 
and physiopathological for conditions of diabetic patients. 

Keywords: α1-AR subtypes, detrusor, diabetic cystopathy, diabetes mellitus, bladder 
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