نسل جدید داروهای موثر در

درمان بیماری بیاختیاری ادراری
دکتر مالک زارع
گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مقدمه
بیاختیــاری ادراری بــه دلیــل هرگونــه
نقــص در عملکــرد مثانــه و مجــاری ادراری
اتفــاق میافتــد کــه میتوانــد منجــر بــه
اخت�لال در ذخی�رـه و تخلی�هـ ادرار شـ�ود .نیــاز
بــه تخلیــه اضطــراری ادرار ،تکــرر ادرار ،خــروج
غیــرارادی ادرار در طــول روز و شــب و حتــی
زم��ان خ��واب از عالی��م ای��ن بیم��اری اس��ت.
اگـ�ر چــه ایــن اختــال نســبت بــه برخــی
بیماریهــا ماننــد آســم شــیوع کمتــری دارد،
نس��بت ب��ه بیماریهایــی نظیــر دیابــت و
آلزایمــر دارای شــیوع بیشــتری میباشــد و
علــل متعــددی ممکــن اســت منجــر بــه ایجــاد
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بیاختیــاری ادرار در زن��ان و م��ردان ش��ود.
بیاختیـ�اری ادرار در جوامـ�ع مختلـ�ف شـ�یوعی
بیــن  25تــا  45درصــد را دارا اســت و شــیوع آن
بــا افزایــش ســن افزایــش مییاب��د .طبــق آمــار
 29درصــد از زنــان و  10درصــد از مــردان دارای
 60ســال و باالتــر کــه در مراکــز نگهــداری
ســالمندان زندگــی میکننــد ،بــه بیاختیــاری
ادرار مبت�لا هس��تند.
همچنیــن بــا توجــه بــه افزایــش آگاهــی در
رابطــه بــا ایــن بیمــاری و نیــز تغییــر پراکنــش
جمعیتــی در جوامــع بــه نظــر میرســد کــه میــزان
یاختیــاری ادرار و در کنــار آن افــراد
تش�خـیص ب 
نیازمن��د درم��ان در آین��ده افزای��ش یاب��د.

دکتر مالک زارع

بیاختیــاری ادرار اثــرات عمیقــی بر ســامت
و کیفی��ت زندگ��ی اف��راد دارد .ایــن وضعیــت
همچنیــن اثــرات و اهمیــت اقتصــادی عظیمــی
بــر نظــام خدمــات س�لامت دارد ،بهطــوری
کــه در ایــاالت متحــده آمریــکا در ســال ،2020
درمــان بیمــاری بیاختیــاری ادراری اضطــراری
( )Urge urinary incontinenceو تبعــات
ناشــی از آن 83 ،میلیارد دالر هزینه در بر داشــته
اســت .در مطالع��ات متع��ددی بیاختیــاری ادرار
بــا کاهــش ســامت روانــی ،ســامت فیزیکــی،
کیفیــت زندگــی و عملکـ�رد اف��راد در نقشهــای
متفــاوت از جملــه عملکردهــای اجتماعــی
آنهــا همــراه بــوده اس��ت .عــاوه بــر ایــن،
عــدم درمــان ایــن اختــال میتوانـ�د منجــر
بــه اختــاالت خــواب ،افســردگی ،عفونتهــای
مجــاری ادرار و پوســتی گــردد .بســته بــه
نــوع و محــل اختــال ،ایــن بیمــاری بــه
انــواع مختلفــی تقســیم میشــود .تشــخیص
دقیــق نــوع بیاختیــاری در انتخــاب دقیــق دارو
میتوان��د بس�یـار س��ودمند باش��د .بیاختیــاری
ادراری اضطــراری ،بیاختیــاری ادراری ناشــی از
فشــار( ،)Stress urinary incontinenceبیاختیــاری
ادراری مختلــط ()Mixed urinary incontinence
و غی��ره نمونههای��ی از ای��ن اخت�لال هس��تند.
بــا توجــه بــه میــزان شــیوع و اهمیــت
بیاختیــاری ادراری اضطــراری ،بهخصــوص
در اف��راد مســن ،قصــد آن میباشــد کــه
در ایــن مقالــه ،راجــع بــه ایــن اختــال و
داروهــای (قدیمــی و جدیدتــر) موثــر در
درم��ان آن بح��ث گ��ردد.

آسیبشناسیبیاختیاریادراریاضطراری

ای��ن بیم��اری یکـ�ی از معمولتری��ن اختــاالت
مجــاری ادراری اســت کــه بیشــتر در افــراد
مســن اتفاــق میافتـ�د .در ایــن بیمــاری عضلــه
دترســور در جــدار مثانــه دچــار افزایــش فعالیــت
میگــردد ،بهطــوری کــه ایــن عضلــه در زمانــی
ک��ه مثان��ه در حاــل پ�رـ ش��دن اسـ�ت ،بهطــور
نامتناســبی منقبــض میشــود و باعــث ایجــاد
یــک حالــت دفــع اورژانســی و همچنیــن خــروج
غی��رارادی ادرار در ف�رـد میش��ود .گیرندههــای
کولینرژیکـ�ی  M2باــ تراک��م بیشتــر و گیرندههــای
 M3بــا تراکــم کمتــر در عضلــه صــاف دیــواره
مثان��ه یاف��ت میشــوند .گیرنــده  M3در انســان
همــ مسؤــول انقبــاض عضلــه مثانــه جهــت
تخلیــه طبیعــی ادرار و هــم مســؤول انقبــاض
غیــر ارادی عضلــه مثانــه و ایجــاد مشــکالت
مرب��وط بــه بیاختی��اری ادراری اسـ�ت .افزایــش
فعالیتــ ای��ن گیرندههــا میتوانــد منجــر بــه
خ��روج غی��رارادی حجــم زیــادی از ادرار حتــی
در شــب و هنــگام خــواب گــردد کــه میتوانــد
باع�ثـ اخت�لال در خـ�واب ف��رد شـ�ود .بنابرایــن،
اســاس درمــان آنتیکولینرژیکــی بیاختیــاری
اضط��راری براس��اس مسدودس��ازی گیرندههــای
 M3اســت .گیرندههــای  β3از سیســتم ســمپاتیک
ب��ا تراک��م کمت��ر از گیرندهه��ای موســکارینی
نی�زـ در جــدار مثانـ�ه وج�وـد دارنـ�د .تحریــک ایــن
گیرندهه��ا باع��ث ش��ل ش��دن مثان��ه میگ��ردد.
اگ��ر چ��ه ایــن گیرندههـ�ا در پاتولــوژی ایــن نــوع
بیاختیــاری ادراری نقشــی ندارنــد ،تحریــک
آنهــا میتوانــد در بهبــود عالیــم ایــن بیمــاری
پی در پی  383
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نقــش موثــری را ایفــا نمایــد .برخــی از داروهــا
ماننـ�د مهارکنندهه��ای اســتیل کولیــن اســتراز،
مدرهـ�ا و الــکل عوامــل دیگــری هســتند کــه بــه
هــر دلیلــی مصــرف شــوند یــا باعــث بدتــر شــدن
عالیــم بیمــاری بیاختیــاری ادراری میشــوند
یــا خــود مســتقال ممکــن اســت کــه ســبب بــروز
عالی��م ای��ن بیم��اری در برخ��ی اف��راد ش��وند.
دارو درمانی بیماری
یموســکارینی)
یکولینرژیـ�ک (آنت 
داروهـ�ای آنت 
و آگونیس��تهای گیرندههــای  -β3آدرنرژیــک
بهعن��وان خطــ اول دارو درمانــی در بیمــاری
یاختی��اری ادراری مطــرح هســتند.
ب
.1داروهای آنتیکولینرژیک
یموســکارینی)
یکولینرژیـ�ک (آنت 
داروهـ�ای آنت 
در بســیاری از نقــاط بهعنوان خــط اول دارو درمانی
یاختی��اری ادرار م��ورد اس��تفاده هس��تند .در حالــی
ب
کــه هیــچ دارویــی توســط ســازمان غــذا و داروی
یاختیــاری ادراری
آمریــکا ( )FDAب��رای درم��ان ب 
ناشــی از فشــار تاییــد نشــده اســت ،شــش داروی
آنتیکولینرژیـ�ک داریفناسـ�یس (،)Darifenacin
فســوترودین ( ،)Fesoterodineاکســیبوتینین
( ،)Oxybutyninسولیفناســین (،)Solifenacin
تولترودین( )Tolterodineو تروســپیوم ()Trospium
ب��رای درماــن بیاختیــاری ادرار ناشــی از
 Urge incontinenceتوســط ایــن ســازمان
( )FDAتایی��د شـ�ده استــ .درمــان بــا ایــن داروهــا
یهــای بالینــی تحــت نظــارت  FDAبــا
در کارآزمای 
یاختیــاری
کاهـ�ش  53تــا  80درصـ�د اپیزودهاــی ب 
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ادرار 12 ،تــا  32درص��د تک��رر ادرار و همچنیــن
بهبــود کیفیــت زندگــی بیمــاران همــراه بــوده
یکولینرژی��ک ،گیرند ههــای
اس��ت .داروه��ای آنت 
موســکارینی موجــود در عضــات صــاف مثانــه را
مهــار میکننــد کــه در نتیجــه ،جلــوی انقبــاض
یگیرن��د.
عضل��ه دترس��ور را م 
ایــن داروهــا همچنیــن بــه ســایر گیرندههــای
موس��کارینی موجوــد در ب��دن ش��امل گیرند ههــای
حاضــر در سسیســتم عصبــی مرکــزی ،مجــرای
گــوارش ،غـ�دد بزاقــی و چشـ� مها نیــز متصــل
یشــوند کــه ممکــن اســت منجــر بــه عــوارض
م
جانب�یـ آزاردهن��د های نظیــر خشــکی دهــان،
یبوســت ،گیجــی و تــاری دیــد شــوند کــه میتواند
یک��ی از عل��ل قط��ع ای��ن داروه��ا باش��د .ممنوعی��ت
یکولینرژیــک،
اصل��ی استــفاده از داروه��ای آنت 
گلوکــوم بــا زاویــه بســته میباشــد .همچنیــن
یهایــی در مطالعــات پیشــین در رابطــه
نگران 
بــانقصــان عملکــرد شــناختی افــراد ســالخورده
یهــای همــراه و
(ب��ه عل��ت س�نـ ب��اال ،بیمار 
افزای��ش نفوذپذی��ری ســد خونی -مغــزی) با اســتفاده
یکولینرژیک��ی اب��راز ش��ده اس��ت.
از داروه��ای آنت 
عــاوه بــر ایــن مــوارد ،تحقیقــات اخیــر ســواالتی
یمــدت بــا داروهــای
را در رابط��ه ب��ا تم��اس طوالن 
یکولینرژیــک و دمانــس مطــرح میکننــد.
آنت 
قطــع دارو بــه علــت عــوارض جانبــی (خشــکی
ده��ان و یبوس��ت) در بیماــران اس��تفاد هکننده
یکولینرژیــک رایــج میباشــد،
از داروه��ای آنت 
بــه صورتــی کــه کمتــر از  50درصــد از بیمــاران
داروی خــود را بــه مــدت  6مــاه ادامــه داده و
کمتــر از  36درصــد آنــان بیــش از یــک ســال از
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داروهــا اســتفاده میکننــد .اســتفاده از داروهایــی
کــه تنهــا یــک بــار در روز نیــاز بــه اســتفاده
دارنــد ،ممکــن اســت تبعیــت بیمــاران از درمــان
را بهبــود بخش��د .مطالعــات اخی��ر اســتفاده از
یکولینرژی��ک آهس��ت هرهش را در
داروه��ای آنت 
مقاب��ل داروهــای سرــی عرهش بــه علــت کاهــش
عــوارض جانبــی پیشــنهاد میکننــد .نتایــج
یــک مطالعــه مــروری سیســتماتیک متشــکل از 86
کارآزمایــی بالینــی کــه بــه مقایســه داروهــای
یکولینرژیــک موجودپرداختــه اســت ،بیانگــر
آنت 
نهای آهســت هرهش نســبت بــه
برت��ری فرموالسیــو 
نهای س�رـی عرهش از لحــاظ کاهــش
فرموالس�یـو 
عــوارض جانبــی بــوده اســت .آنتیکولینرژیکهــا
خوشــبختانه بــا اشــکال دارویــی مختلــف و
فرموالســیونهای متفــاوت در دســترس هســتند.
ایــن داروهــا بــه دو گــروه داروهــای نســل اول و
دوم تقســیم میشــوند کــه در داروهــای نســل
دوم بــا حفــظ اثربخشــی ،عــوارض جانبــی آنهــا
کاهــش و طــول اثــر آنهــا افزایــش یافتــه اســت.
در ادامــه ،بهطــور خالصــه راجــع بــه ایــن داروهــا
توضیحاتــی ارایــه خواهــد شــد.
 -1-1داروهای آنتیکولینرژیک نسل اول

یبوتینین قدیمیتری��ن داروی آنتیکولینرژیک
اکسـ 
در درمـ�ان بیاختیـ�اری ادراری اسـ�ت .ایــن دارو در
کنــار عــوارض معمــول آنتیکولینرژیکهــا ماننــد
خشــکی دهــان ،یبوســت ،تــاری دیــد و ســرگیجه
دارای اث��رات شــدید آنتیکولینرژیکــی غیــر
اورولوژیکــی ماننــد کاهــش فشــار خــون وضعیتــی،
افزای��ش وزن و آرامبخشــی نیــز میباشــد .ایــن

عــوارض در خیلــی از مــوارد مانــع از ادامــه مصــرف
دارو توس��ط بیم��ار میگ��ردد .اســتفاده چنــد دوز
از ایــن دارو در روز میتوانــد بــرای افــرادی کــه
دارای مشــکل شــناختی هسـ�تند ،مشکلسـ�از شـ�ود،
بهخصــوص بیمارانــی کــه همزمــان داروهــای
دیگــری را نیــز مصــرف مینماینــد .بــرای بهبــود
تحملپذیــری ایــن دارو ،بهتــر اســت کــه اســتفاده
از ایــن دارو از مقادیــر مصــرف کــم شــروع شــود،
بهطــوری کــه در یــک بــازه زمانــی دو تــا ســه
ماهــه بــه مقــدار مصــرف مــورد نظــر برســد .بــرای
بیمارانــی کــه نمیتواننــد اشــکال ســریعرهش را
تحمــل کننــد ،فرموالســیونهای آهســته رهــش
میتواننــد گزینــه مناســبی باشــند .ایــن اشــکال
دارویــی مقــداری مشــخص از دارو را طــی  24ســاعت
آزاد میکننــد و عبــور اول کبــدی کمتــری دارنــد.
اشـ�کال ترنسدرمــال و ژلهــای موضعــی ایــن دارو
نیــز در دســترس هســتند کــه بهطــور قابــل توجهــی
باع�ثـ افزای��ش تحملپذیــری بــه ایــن دارو شــده
اســت .ژل موضعــی ایــن دارو در مقایســه بــا شــکل
خوراکــی بهطــور معن ـیداری کمتــر باعــث خشــکی
دهــان میگــردد و مشــکل نقصــان شــناختی نیــز در
افــراد پیــر گــزارش نشــده اســت.
تولترودیــن داروی دیگــری از نســل اول
آنتیکولینرژیکهـ�ا اســت کــه از لحــاظ اثربخشــی
مشــابه بــا اکس��ی بوتینیـ�ن اسـ�ت ام��ا تحملپذیری
بهت��ری دارد .ایــن دارو توســط آنزیمهــای
ســیتوکروم  )CYP3A4,CYP2D6( P450متابولیزه
میگــردد .اســتفاده همزمــان ایــن دارو بــا مهــار
کنندههــای ایــن آنزیمهــا بایــد بــا احتیــاط
انجــام شــود .فلوکســتین بهطــور همزمــان هــر دو
پی در پی  383
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ایزوآنزیــم را مهــار میکنــد .بنابرایــن ،میتوانــد
بهطــور قابــل توجهــی باعــث افزایــش غلظــت
تولترودیــن گــردد .مصــرف ایــن دارو در افــراد بــا
مشــکالت جــدی کلیــوی و کبــدی ممنــوع اســت.
نکتــه قابــل توجــه در اســتفاده از دارو ایــن اســت
کــه حــدود  8هفتــه طــول میکشــد تــا ایــن دارو
بــه اوج اثــر خــودش برســد.
فســوترودین فومــارات داروی دیگــری از
ایــن گــروه اســت کــه در واقــع ،یــک پیــش دارو
میباشـ�د .مطالع��ات نشـ�ان میدهنـ�د کــه ایــن
دارو اثــر بخشــی بیشــتری نســبت بــه تولترودیــن
ســریع رهــش در بهبــود عالیــم بیمــاری دارد ،بــا
ایــن وجــود ،خشــکی دهــان و یبوســت بیشــتری را
نســبت بــه تولترودیــن باعــث میشــود کــه یکــی
از عوامــل قطــع دارو توســط بیمــاران بــوده اســت.
-1-2داروهایآنتیکولینرژیکنسلدوم

تروســپیوم کلرایــد ،سولیفناســین سوکســینات
و داریفناســین ،داروهــای آنتیکولینرژیــک نســل
دوم هســتند کــه در درمــان بیمــاری بیاختیــاری
ادراری کاربرــد دارنـ�د .ایــن داروهــا بــا اثــر بخشــی
برابــر یــا در برخــی مــوارد بیشــتر ،نیمــه عمــر
طوالنیتــر ،عــوارض جانبــی کمتــری را نســبت
بــه داروهــای نســل اول ایجــاد مینماینــد.
تروســپیوم از لحــاظ ســاختاری یــک آمونیــوم
نــوع چهــارم اســت کــه جــذب خوراکــی بســیار
پاییــن دارد (کمتــر از  10درصــد) و غــذا بــه شــدت
باعــث کاهــش فراهمــی زیســتی آن میگــردد
(بیشــتر از  70درصــد) .بنابرایــن ،بهتــر اســت
کــه بــا معــده خالــی مصــرف شــود .آنزیمهــای
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ســیتوکروم در متابولیســم ان نقــش زیــادی ندارند و
طــول عمــر ایــن دارو نیــز تقریبا  20ســاعت اســت
کــه میتوانــد از نقــاط قــوت ایــن دارو نســبت بــه
داروهــای نســل اول باشــد .ایــن دارو دفــع کلیــوی
دارد و نقــص در عملکــرد کلیه (کلیرانــس کراتینین
کمتــر از  30میلیلیتــر در دقیقــه) باعــث افزایــش
غلظ��ت خون��ی آن میش��ود .بنابرایــن ،اســتفاده از
ای��ن دارو در ای��ن ش��رایط توصیهــ نمیشــود .ایــن
دارو در مقایس��ه بـ�ا اکسـ�یبوتینین خشــکی دهــان
کمتــری را ایجــاد میکنــد .اثــر بخشــی و ایمنــی
ایــن دارو در بیمــاری بیاختیــاری ادراری بهویــژه
در افــراد مســنی کــه مجبــور هســتند بهطــور
همزمــان داروهــای دیگــری را نیــز مصــرف کننــد،
بــه اثبــات رســیده اســت.
سولیفناســین داروی دیگــری از ایــن نســل
اســت کــه عــوارض جانبــی (خشــکی دهــان)
بســیار کمتــری نســبت بــه اکســی بوتینیــن ایجــاد
میکنــد ( 35درصــد نســبت بــه  83درصــد) .ایــن
دارو بــه خوبــی جــذب میشــود و غــذا نیــز در
جــذب آن تاثیــر چندانــی نــدارد .نیمــه عمــر ایــن
دارو بهطــور متوســط تــا  50ســاعت میرســد
کــه امــکان اســتفاده روزانــه از ایــن دارو را
فراهــم میکنــد .حــذف اولیــه ایــن دارو از طــرق
آنزیمهــای ســیتوکروم  )CYP3A4( P450انجــام
میشــود .بنابرایــن ،اســتفاده همزمــان ایــن دارو بــا
مهــار کنندههــای آیــن آنزیــم میتوانــد منجــر بــه
افزایــش غلظــت پالســمایی ایــن دارو شــود کــه
افزایــش عــوارض جانبــی را بــه دنبــال خواهــد
داشــت .غــذا در جــذب ایــن دارو تاثیــری نــدارد .در
بیمارانــی کــه نقــص در عملکــرد کلیــه (کلیرانــس
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کراتینیــن کمتــر از  30میلیلیتــر در دقیقــه) دارنــد،
مقــدار مصــرف ایــن دارو بایــد متناســب شــود.
اســتفاده از ایــن دارو در افــرادی کــه مشــکل
شــدید کبــدی دارنــد ،ممنــوع اســت .اســتفاده
طوالنیمــدت از ایــن دارو بــا مقــدار مصــرف بــاال
ممکــن اســت کــه باعــث افزایــش فاصلــه  QTدر
قلــب گــردد.
داریفناســین داروی�یـ دیگ��ر از آنتیبیوتیکهای
نســل دوم اســت کــه باعــث بهبــود عالیــم
بیاختیــاری ادراری اضطــراری میگــردد و کیفیــت
زندگــی بیمــاران را بهبــود میبخشــد .ایزوآنزیمهــای
 3A4و  2D6از آنزیمهــای ســیتوکروم  P450در
متابولیســم ایــن دارو نقــش دارنـ�د .اگــر چــه نیمــه
عمــر ایــن دارو کمتــر از سولیفناســین اســت ،اشــکال
آهســته رهــش ایــن دارو را میتــوان بــه شــکل
روزی ی��ک بــار اســتفاده نمــود.
در مطالعـ�های گذش��تهنگر ک�هـ اخیرــا بــا
هــدف بررســی میــزان اســتفاده از داروهــای
یکولینرژیــک نســل دوم در بیمــاری
آنت 
یاختیــاری ادرار و مقایســه آن بــا داروهــای نســل
ب
اول در بیمارســتان شــهدای تجریــش تهــران انجــام
گرفتــه ،نتایــج زیــر بهدســت آمــده اســت .میــزان
یکولینرژیــک نســل دوم
تجوی��ز داروهاــی آنت 
نسـ�بت بـ�ه داروهـ�ای نسـ�ل اول نزدیـ�ک دو برابـ�ر
گــزارش شــده اســت .در ایــن مطالعــه ،میــزان
یکولینرژیــک
عــوارض جانب��ی داروه��ای آنت 
یاختیــاری ادرار مــورد
مــورد اســتفاده در درمــان ب 
بررســی قــرار گرفتــه کــه اکســیبوتینین داراری
بیشــترین میــزان عــوارض در غالــب پارامترهــای
مــورد ارزیابــی بــوده اس��ت .ایــن مطالعــه نشــان

میدهــد کــه متخصصــان اورولــوژی داروهــای
یکولینرژیــک نســل دوم را بــر نســل اول در
آنت 
یاختیـ�اری ادرار ترجی��ح دادهانـ�د و بیشــتر
درم�اـن ب 
آنهــا داروی سولیفناســین را بــرای ایــن بیمــاری
تجویــز کردهانــد.
 .2آگونیستهای گیرنده  β3آدرنرژیک
میرابگــرون ( )Mirabegronدارویــی اســت
کــه در ســال  2012توانســت تاییــد  FDAرا
جهــت درمــان بیاختیــاری ادراری و تکــرر
ادرار کس��ب نمایـ�د .ایــن دارو از طریــق تحریــک
گیرندههــای  β3آدرنرژی��ک بــا شــل کــردن
عضلــه مثانــه باعــث افزایــش ظرفیــت مثانــه در
فـ�از ادرارگیــری میگرــدد .میرابگــرون ماننــد
عوامــل آنتیکولینرژیــک قــادر اســت بهطــور
موثــری اپیزودهــای بیاختیــاری ادرار و تکــرر ادرار
را تــا یــک بــار در روز کاهــش دهــد .اثربخشــی
ایــن دارو بــا اثربخشــی داروی تولترودیــن آهســته
رهــش قابــل قیــاس اســت .ایــن دارو بــه  4تــا 8
هفتــه مصــرف نیــاز دارد تــا بــه حداکثــر اثــر خــود
برس��د .داروهــای دیگــری از ایــن گــروه ماننــد
سـ�والبگرو ن( )Solabegronو ریتابگــرون (�Rito
 )begronنیــز در دســت بررســی هســتند کــه
تاکنــون بــرای درمــان بیاختیــاری ادراری تاییــد
نش�دـهاند .میرابگــرون را میتــوان بــا یــا بــدون
غــذا مصرــف نم��ود .ایــن دارو حجــم توزیــع باالیی
دارد ،نیمــه عمــر دفعــی آن حدود  50ســاعت اســت
و آنزیمهــای ســیتوکروم  P450نقــش محــدودی
در ح��ذف آن دارن��د .مصــرف روزانــه ایــن دارو را
بایــد از مقادیــر مصــرف پاییــن ( 25میلیگــرم در
پی در پی  383
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روز) شــروع کــرد کــه در صــورت نیــاز میتــوان آن
را ظــرف  8هفت��ه ت�اـ دو برابــر افزای�شـ داد .مصــرف
میرابگــرون در افــراد بــا مشــکالت کلیــوی و کبدی
شــدید و همچنیــن بیمــاران بــا فشــار خــون خیلــی
بــاال ممنـ�وع اسـ�ت .عــوارض جانبــی معمــول ایــن
دارو شــامل فشــار خــون ،التهــاب حلــق و بینــی،
ســردرد و عفونــت مج�اـری ادراری اسـ�ت .بیمارانــی
کــه ایــن دارو را مصــرف مینماینــد ،بایــد از لحــاظ
فش��ار خ��ون و همچنیــن احتب��اس ادرار ،بهخصوص
افــرادی کــه همزمــان داروهــای آنتیکولینرژیــک را
نیــز مص��رف مینماین��د ،م��ورد پای��ش ق��رار گیرن��د.
بهطــور خالصــه ،ایــن دارو ضمــن اثربخشــی قابــل
قیــاس بــا داروهــای آنتیکولینرژیــک در درمــان
بیمــاری بیاختیــاری ادراری ،یبوســت ،خشــکی
دهــان ،تــاری دیــد و ســرگیجه بســیار کمتــری را
نســبت بــه آنهــا ایجــاد مینمایــد.
 .3داروهای قدیمیتر
ض��د افس�رـدگیهای س��ه حلقـ�های ماننــد
دزیپرامیــن ،نورتریپتیلــن ،ایمیپرامیــن و دوکســاپین
اثــر بخشــی بیشــتری را نســبت بــه اکسـیبوتینین
ســریع رهــش ایجــاد نمیکننــد ،در حالــی کــه

باعــث ایجــاد عــوارض جانبــی جــدی ماننــد
کاهــش فشــار خــون وضعیتــی ،انتقــال غیرطبیعــی
ایمپالسهــای قلبــی ،ســرگیجه و غیــره میگردنــد.
ایــن داروهــا در حــال حاضــر ،در صورتــی بــرای
درمــان بیاختیــاری ادراری اســتفاده میشــوند
کــه فــرد همزمــان عــاوه بــر ایــن اختــال
بیماریهــای دیگــری ماننــد افســردگی ،درد
نوروپاتیــک و غیــره را هــم داشــته باشــد.
نتیجهگیری
بــا توجــه بــه اینکــه داروهایــی کــه در درمــان
بیاختیــاری ادراری اضطــراری مــورد اســتفاده قــرار
میگیرنــد ،دارای عــوارض جانبــی باالیــی هســتند
و بیشــتر افــرادی کــه ایــن داروهــا را دریافــت
مینماینــد ،افــرادی ســالخورده هســتند و در اغلــب
مواقــع میتوانــد باعــث قطــع مصــرف ایــن داروهــا
گرــدد .خوش�بـختانه ،اخیـ�را داروهــای جدیدتــر بــا
ع��وارض جانبـ�ی کمتــر ،نیم��ه عم��ر طوالنیت��ر و
اش��کال متنوعت��ر در دســترس قــرار گرفتهانــد کــه
تــا انــدازه زیــادی میتوانــد ایــن معض��ل را ح��ل کند.
از ایــن رو ،توجــه بیشــتر بــه داروهــای نســل جدید در
درمــان ایــن بیمــاری قویــا توصیــه میگــردد.
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