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مقاله پژوهشي 

ج کوتاه مدت و بلند مدتينتا: م پروستاتيخوش خياز بزرگيناشيبر شب ادرارين خوراکياثر دسموپرس

٣بايدکتر بهنام شک، ٢*يم تقويدکتر رح،١دکتر مليحه کشوري

18/1/89، تاریخ پذیرش 15/11/88تاریخ دریافت 

چكيده
aز يمـاران بـا تجـو   ين بيـ از اياريدر بسيبهبود شب ادرار. است(BPH)م پروستات يخوش خيع بزرگيم شاياز عاليکييشب ادرار:و هدفزمينهپيش 

در درمان ين خوراکياثر وازوپرسين مطالعه به بررسيدر ا. همچنان ادامه دارديشب ادراريدر تعداديشود وليده ميردوکتاز د5aيهاکنندهمهارو هابلوکر

.ميپردازيممدت يدر کوتاه مدت و طوالنينگونه شب ادراريا

. هنگام خواب درمان شدندين خوراکيبودند با دسموپرس) بار ادرار کردن در شب≤۲(آزار دهنده يو شب ادرارBPHمرد بالغ که دچار ۲۳:روش کارمواد و

ون يتراسيک دوره تييماران طيبه ب. العه خارج شدنداز مطي مپوناترين و هيآنژ،قلبياحتقانييوکارد، نارسايسابقه انفارکتوس م،يماران با عفونت فعال ادراريب

. افـت يکسال ادامـه  ييدوز مؤثر دارو برا،ک هفته قطع دارويز شد و بعد از يتجو) گرميليم۴/۰ا ي۱/۰،۲/۰به مقدار (ن يدسموپرسيهاقرص،ياهفته۳دوز 

.شديکسال بررسيهفته و سپس ۸تا ۶بعد از ينيپاسخ مثبت بال

بعد از آن کاهش ۱۷/۱±۲۸/۰در شب قبل از درمان به ۴±۳۶/۰از متوسط يحمالت شب ادرار. بهبود داشتنديين مداخله دارويماران با چنيهمه ب:هايافته

.ارو قطع شدديمپوناتريمار به علت هيک بيسال از شروع درمان در کييدر طيابيده نشد اما در ارزيديمپوناتريدر کوتاه مدت ه.(P<0.0001)افت ي

بکار يطبيهار درمانيرا همراه با ساآنتوانيمآزار دهنده مؤثر بوده و يبا شب ادرارBPHماران ين در بيدسموپرسيخوراکيهاقرص:يريجه گينتبحث و 

. برد

يشب ادرار،م پروستاتيخوش خيبزرگ،نيدسموپرس:هاکليد واژه

١٣٨٩پاييز،٢٢١-٢٢٧صوم، سارهمجله پزشكي اروميه، دوره بيست و يکم، شم

۰۵۱۱-۸۰۲۲۵۷۰: ، تلفنيبخش اورولوژ،)ع(مارستان امام رضا يب،مشهد: آدرس مکاتبه

Email: taghavir@mums.ac.ir

، دانشگاه علوم پزشکي مشهد)ع(استاديار اورولوژي، بخش اورولوژي، بيمارستان امام رضا ١
)نويسنده مسئول(ي مشهد ، دانشگاه علوم پزشک)ع(استاد اورولوژي، بخش اورولوژي، بيمارستان امام رضا ٢
، دانشگاه علوم پزشکي مشهد)ع(دستيار اورولوژي، بخش اورولوژي، بيمارستان امام رضا ٣

مقدمه
که در آن بيمار دو بار و يا بيشتر است يتيشکايشب ادرار

تر بيش از دو صورت دقيقبه). ۱(شود بيدار ميVoidingجهت 

ســاعت ۱۰بـار بيــدار شــدن بــراي ادرار کــردن در فــردي کــه  

بـراي فـردي کـه چهـار سـاعت      بـار  خوابد و يا بيش از يـک مي

). ۲(خوابد مي

: ي سه علت عمده دارد که شاملشب ادرار

افزايش توليد ادرار . ۱

اختالالت مرتبط با خواب . ۲

.باشديماختالل عملکرد سيستم ادراري تحتاني . ۳

توان از طريق گرفتن شرح حال دقيق و و اين سه علت را مي

اختالل عملکرد ) ۲(مشخص کرد نسبت ميزان و زمان ادرار روزانه 

سيستم ادراري تحتاني جزء علل مهم شب ادراری در افراد با سن 

تـوان بـه ذکـر علـل انسـدادي شـامل       باال بوده و از اين ميان مـي 

هيپرتروفي خوش خيم پروستات، سرطان پروستات، تنگي مجراي 

ادراري و علــل مثانــه اي شــامل مثانــه نروژنيــک اسپاســتيک يــا  

).۲(ا اختالل ميوژنيک دتروسور پرداخت فلکسيد و ي
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درصد در ۳۰-۶۰از وسن باال رفته افزايش بايشب ادراربروز 

تـا  ۶۰جمعيـت  درصـد در ۹۰تا ۶۰سال به ۴۹افراد با سن متوسط 

د اثرات عميقي بـر  توانيميشب ادرارزانيم. )۳(رسديمساله۸۰

زان يمحتي افزايش الگوي خواب وكيفيت زندگي وويژه برهبيمار ب

. مير داشته باشدمرگ و

همراهـي آن بـا   در افـراد مسـن باالسـت و   يشب ادرارشيوع 

. باشديمز باال ينشبانه يارياختيم پروستات و بيخوش خيبزرگ

هدف را بر رفع انسداد توانيميشب ادرارزان يمبراي كاهش

،ي آنتي كولينرژيكهاداورباكاهش حساسيت مثانه،خروجي مثانه

حجـم ادرار  ا کاهش يي هيپونيتك وهااختالل خواب با دارودرمان 

تـوان يمـ ن را يدسموپرسـ .متمركز كـرد هاشبانه با آنتي ديورتيك

بـوده و  BPH1يکـه دارا يمـاران يدر بيک درمان کمکـ يعنوان هب

). ۴(هستند بکار برد NocturiaيداراBPHل يدلهب

روش کار مواد و 
مـار مراجعـه کننـده بـه    يب۲۳تعداد ۸۶-۸۷يهاساليدر ط

م پروسـتات  يخخوشيپرپالريکه دچار ه) ع(مارستان امام رضا يب

ر يسـا قـرار داشـتند، همچنـين   هاي طبي نيز تحت درمانبودند و

يو شـب ادرار يجز شب ادرارهافته بيبهبود يتحتانيادرارم يعال

در . ماران بود انتخاب شدنديت بين شکايترين و اصليتردهندهآزار

ــت ادرار ــورت عفون ــايص ــال، نارس ــانييفع ــابقه ياحتق ــب، س قل

نـه و در  يکه بـا معا (يپوناترميو هين قلبيوکارد، آنژيانفارکتوس م

مـار از  يب) شـوند يمشخص مـ ياهشگيآزمايهايصورت لزوم بررس

م سرم و وزن بيمار تعيـين  يزان سديسپس م.شديمطالعه خارج م

حجـم هـر بـار    -شامل نمودار فريكوينسيvoiding diaryشده و 

بيشـتر از  هـا شـبانگاهي آن ادرار، بيماراني را كه تعداد دفعات ادرار

1 Benign Prostatic Hypertrophin

مار يب۲۳تيانهدر . و آزار دهنده بود مورد مطالعه قرار داديمدو بار

،دشـ آغـاز  ين خـوراک يوارد مطالعه شدند و درمـان بـا دسموپرسـ   

م كاهش سديم سرم شامل تهوع، استفراغ،يتذكرات الزم از نظر عال

قـراري، احسـاس خسـتگي    سردرد، بـي ش وزن، يكاهش اشتها، افزا

شديد، گيجي، ضعف عضالني، اسپاسم، توهم، تشـنج و اسـهال بـه    

م جهت بررسي يورت بروز هر يك از اين عالبيمار داده شد تا در ص

يك هفته بعد از شـروع درمـان و   . فوري سديم خون مراجعه كنند

سال مقدار سديم سرم اندازه گيـري  کيبار تا کيسپس هر سه ماه 

.نهايتاً سديم سرم در انتهاي درمان نيز تعيين شد. شد

شـد يز مـ يها تجـو گرم روزانه که شبيليم۱/۰زان دارو از يم

گـرم  يليم۱/۰يد و در صورت مقاومت به دارو هفته ايشروع گرد

لـذا در  . گرم در روز برسـد يليم۴/۰تا به حداکثر فتاييش ميافزا

گرم، يليم۲/۰مار از دوز يب۱۳گرم، در يليم۱/۰مار از دوز يبچهار

۴/۰مــار از دوز يبدوگــرم و در يلــيم۳/۰مــار از دوز يبچهــاردر 

. اده شدگرم استفيليم

صـورت  دريهفته بود ول۱۰-۱۲کوتاه مدت يابيلذا دوره ارز

مـار، دارو ادامـه داده   يتحمـل ب دارو و يجـاد عـوارض جـانب   يعدم ا

م و نمودار يسديمجدداً سطح سرم،ن مدت درمانيبعد از ا. شديم

يريـ ـ حجم با ثبت تعداد دفعات ادرار کردن و اندازه گيفرکوئنس

صـورت  همثبـت بـ  ينيپاسخ بـال . ن شدييحجم آن با بشر مدرج تع

درصـد در تعـداد دفعـات ادرار کـردن شـبانه      ۵۰شتر از يکاهش ب

يآمـار يهاج درمان از آزمونين نتاييتعيبراتينهادر. ف شديعرت

Pearsonيآزمـون همبسـتگ  ويزوجـ تـی مناسب شـامل تسـت  

سال بعد از ادامـه  کيدر ينين پاسخ مثبت باليهمچن. استفاده شد

.ديگرديز بررسيدرمان ن

.باشديآمار توصيفي متعادل طبق جدول ذيل م): ۱(جدول شماره 

تعدادحداقلحداكثرميانگينخطاي معيار ميانگينانحراف معيار

)سال(سن بيماران ۱۰/۴۷۵/۱۵۸۶۵۵۱۲۳

)سال(هامدت نشانه۳۹/۱۳۱/۰۴۵/۳۷۲۲۳

هدفعات ادرار كردن قبل ازمداخل۹/۰۱۸/۰۴۶۳۲۳

دفعات ادرار كردن بعد ازمداخله۷۱/۰۱۴/۰۱۷/۱۲۰۲۳

mmol/L)(سديم سرم قبل از مداخله۱۱/۳۶۵/۰۱۶/۱۳۸۱۴۸۱۳۵۲۳

mmol/L)(سديم سرم بعد از مداخله۳۶۳/۰۰۴/۱۳۸۱۴۹۱۳۵۲۳
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هايافته

ن يانگيـ سـال و م ۵۸±۵/۳افراد تحت درمـان  ين سنيانگيم

ــدت نشــا ــانهم ــ ه ــان دسموپرس ــل از شــروع درم ين خــوراکيقب

.باشديسال م۶۲/۰±۴۵/۳

بيمار دچار حالت تهوع و كاهش سهدر كل افراد تحت مطالعه 

در ن يبنـابرا . از بـه قطـع درمـان نبـود    يمختصر شدند كه نيهااشت

عارضه شديد كه منجر به قطـع  در کوتاه مدت كدام از بيماران هيچ

.گرديدنمودن دارو شود ايجاد ن

تعـداد  . مار مشـاهده شـد  يبدرصد۱۰۰مثبت در ينيپاسخ بال

و بعـد از اتمـام   ۴±۳۶/۰ادرار كردن شبانه قبل از مداخلـه  دفعات 

ن يانگيـ بـود کـه تفـاوت مشـاهده شـده در م     ۳۴/۲±۲۹/۰مداخله

يدفعات ادرار کردن شـبانه قبـل و بعـد از مداخلـه از لحـاظ آمـار      

.)>۰۰۰۱/۰P(دار بوديمعن

. افتيز ادامه يمار نيسال بعد از درمان بکيبعد از يابيزان کاهش در ارزين ميا:)۲(شماره لجدو

Sig(2-tailed)dftميانگين

تغيير دفعات ادرار كردن شبانه با درمان۰۰۰/۰۲۲۸۴/۲۰۸۲/۲

درمانتغيير سطح سديم سرم با۰۲/۰۲۲۵۱/۲۸۶/۰

Paired T test) ۲جدول(

ار شبانگاهي بعد از مطالعه نسبت به قبـل آن كـاهش   حجم ادر

ــوجهي داشــت  ــل ت ــار قاب ــه از نظــر آم ــود يک ــل مالحظــه ب قاب

)۰۰۰۱/۰P<(بعد از مداخله يمپوناتريماران دچار هيکدام از بچيه

م قبل از يسديمن سطح سريانگيرات مييتغيولندن آن نشديا حي

م مداخلـــه و بعـــد از اتمـــا)  mmol/L۳۰/۱±۹/۱۳۸(مداخلـــه 

)mmol/L۲۴/۱±۱۳۸ (دار استيمعنياز لحاظ آمار) .۰۲/۰ =P (

ه يـ ، حجـم ادرار تخل يکونسـ يحجم ـ فر نموداربراساس ) ۲جدول (

كـدام از  حجـم ادرار روزانـه در هـيچ   . افـت يشده در شـب کـاهش   

.اي با قبل از درمان نداشتبيماران تفاوت قابل مالحظه

: ازنتايج ديگر اين مطالعه عبارتند 

ماران و تعداد ادرار كـردن شـبانه قبـل از    ين سن بياوالً ب.۱

باشــد يمــقابــل توجــه يارتبــاط آمــاريــيمداخلــه دارو

)۰۰۰۱/۰P< ( ۷۴۴/۰و =r) ( ۳جدول و۱نمودار(.

قبل درمان يشب ادرارتعداد دفعات ):۱(نمودار شماره 

ن بيمارس
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شبانهيشب ادراربا دفعات همراهي سن):۳(جدول شماره 

سن بيمارشبانهيشب ادرارت دفعا

رسونيپيب همبستگيضر۷۴۴/۰۱

سن بيمار
يآماريداريمعن۰۰۰/۰

تعداد۲۳۲۳

رسونيپيب همبستگيضر۱۷۴۴/۰

يشب ادراردفعات 

شبانه يآماريداريمعن۰۰۰/۰

تعداد۲۳۲۳

ن تعداد دفعات ادرار كردن قبل از مداخله و يثانياً ب.۲

ن درمـان،  يحـ يشب ادرارزان ين کاهش در مزايم

و=۰۰۲/۰P. (قابل توجه وجود دارديارتباط آمار

۶۱۸/۰ =r) ( ۴و جدول ۲نمودار(

ماران با تعداد دفعات و حجم ادرار کردن يکه در بین معنيبه ا

. درمان مذکور مؤثرتر بود،شتريب

قبل درمانيشب ادرارتعداد دفعات ):۲(نمودار شماره 

يم
 تغ

ان
ز

يي
ور

کچ
 نا

ت
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قبل درمان يشب ادراربا يشب ادرارهمراهي تغيير دفعات ):۴(جدول شماره 

يشب ادرارميزان تغيير دفعات شبانه قبل درمانيشب ادراردفعات 

رسونيپيب همبستگيضر۶۱۸/۰۱

يشب ادرارميزان تغيير دفعات  يآماريداريمعن۰۰۲/۰

تعداد۲۳۲۳

ونرسيپيب همبستگيضر۱۶۱۸/۰

شبانه قبل درمانيشب ادراردفعات 
يآماريداريمعن۰۰۲/۰

تعداد۲۳۲۳

بحث
ن يک وازوپرسـ يک آنـالوگ سـنتت  ي(DDAVP)ن يدسموپرس

ک بـوده و از لحـاظ   يـ ورتيدياثـرات بـارز آنتـ   يباشـد کـه دارا  يم

مطالعات نشان داده انـد  . )۵(باشديميعروقت يفاقد فعاليکاربرد

ن منجـر بـه   يدر بالغيکه در کودکان و حتييهاکتوراز فايکيکه 

Nocturnal enuresisشـبانه در  طبيعـی ش يعـدم افـزا  . شـود يم

شـبانه ادرار  يد بـاال يـ باشـد کـه باعـث تول   يمـ ن پالسما يوازوپرس

يو انـورز يشـب ادرار د شـبانه ادرار  يدنبال کاهش تولهشود، بيم

). ۶(ابندييمبهبود 

ــات ز ــمطالع ــان يادي ــو  نش ــه تج ــد ک ــازال يز ايداده ان نترن

باشـد  مـی در کودکان مـؤثر  ين در درمان به شب ادراريدسموپرس

صورت داخـل  هگرم بکرويم۲۰دوز مورد استفاده در اکثر مطالعات 

هـم  يصورت خـوراک هن دارو اگر بيا. باشدمیدر زمان خواب ينيب

آن در مصـرف  همـی سـت فرا يز(باشـد  میمصرف شود بازهم مؤثر 

تـا  ۲ينـ يباشد اما در صورت مصرف داخـل ب میدرصد ۱يخوراک

ين بـر شـب ادرار  ياثـرات مثبـت دسموپرسـ   ). باشـد میدرصد ۱۰

Bladder instabilityمارانيدر بيحت. ز اثبات شده استين نيبالغ

ن داخـل  يضد اسپاسم مؤثر نبوده دسموپرسـ يهاکه درمان با دارو

مـاران  يدر ب. را کـاهش داده اسـت  يارتکـرر ادرار و شـب ادر  ينيب

ن باعث کاهش تکرر ادرار يپل اسکلروز هم دسموپرسيمبتال به مولت

هـم در درمـان شـب    ين خوراکيدسموپرس. شودمیيو شب ادرار

. باشدمیمؤثر يادرار

باشـد  مـی ع ين اگر چه عوارض ناشايدنبال مصرف دسموپرسهب

لـذا در  . ار وجـود دارد ميدر بمیپوناتريسک احتباس آب و هياما ر

م سرم قبل از شروع يشود که غلظت سديد منهاشيماران مسن پيب

).۷(شود يريدرمان و بعد از چند روز از شروع درمان اندازه گ

يپـرپالز يهمـاران مبـتال بـه   ين را در بيدسموپرسـ تـوان يمـ 

آزار دهنده هادر آنيکه شب ادراريم پروستات در صورتيخخوش

.)۹،۸(ز بکار برد يباشد نمیيد عمل جراحير کاندمايبوده و ب

ا يک يموسکارنيآنتيهاک مطالعه نشان داده شد که دارويدر 

ــ ــنرژيکوليآنتـ ــد يـ و Oxybutinine،Tolterodineک ماننـ

Propantheline bromideــه ه  يدر ب ــتال ب ــاران مب ــرپالزيم يپ

. داشـت ر نيبرند تأثمیرنج يکه از شب ادراريم پروستاتيخخوش

ر يدتر بـود تـأث  يمـار شـد  يبيم شـب ادرار يـ عکس هرچه عالاما بر

ن مطالعه يشتر بود لذا در ايبيشب ادرارعاليمز بر ين نيدسموپرس

مقـاوم در مـردان   يشـب ادرار ين برايمشخص شد که دسموپرس

م پروسـتات بـوده و فاقـد    يخوش خـ يپرپالزيکه مبتال به هيريپ

Nocturnal Polyuriaحـداقل عـوارض   يثر بوده و داراباشد مؤمی

ک يـ ينـ ين داخـل ب ينشان داده شده که دسموپرس) ۱۰(باشد می

م پروسـتات  يخوش خـ يپرپالزيماران مبتال به هيدرمان مؤثر در ب

مـاران تحـت مطالعـه    يگـر در ب ياما در مطالعات متعـدد د .باشدمی

).۱۱(جاد شد يامیپوناتريه

يپـرپالز يال بـه ه مـار مبـت  يب۷۲يک مطالعه کـه بـر رو  يدر 

مـاران  يم پروستات صورت گرفـت نشـان داده شـد کـه ب    يخخوش

ک بـه  يـ م سرم از لحـاظ فارموکولوژ ير در سطح سدييحساس به تغ

Desmopressinسـاعته  ۲۴ورز يـ ن بـر د يپاسخ داده و دسموپرس

ن دارو ير اياست که تأثي ن معنين به ايداشت و اير بارزيتأثهاآن

شد يريگجهين مطالعه نتيلــذا در ا. باشدنمیفقط محدود به شب 

م يخـ خـوش يپـرپالز ير مبتال به هيماران پين در بيکه دسموپرس

ست قبـل و بعـد از   يبامیباشد که میمؤثر يپروستات و شب ادرار

ـ ). ۱۲(نمـود يريـ م سـرم را انـدازه گ  يشروع درمان سد ن يهمچن

کـرد مثانـه   ماران مبتال به اخـتالل عمل ين در بيدرمان با دسموپرس
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ک يـ ن يدسموپرسـ ). ۱۳(شـود  يمياوريزان پليميباعث بهبود

زولـه شـبانه   يايباشـد کـه از شـب ادرار   میينيدرمان مؤثردر بالغ

ا يـ ييتنهـا ن به ينشان داده شد که دسموپرس). ۱۴(ت دارند يشکا

ر از يـ غيمـاران يدر بيدر درمـان شـب ادرار  هـا ر دارويهمراه با سا

گر مانند يديهايماريبيروستات که دارام پيخوش خيپرپالزيه

عارضـه نسـبت   نهـا ت. باشدمیباشند مؤثر يز ميپل اسکلروز نيمولت

پـل اسـکلروز   يماران مبتال بـه مولت ين در بيداده شده به دسموپرس

مـاران بـا مـدت اسـتفاده     يدر ببـه نـدرت   باشد که يممیپوناتريه

). ۱۵(مشاهده شده است يطوالن

ن صورت گرفت نشان داده شـد کـه   يدر چک مطالعه که يدر 

د يشـد يمؤثر در درمان شب ادرارسالم ويک داروين يدسموپرس

). ۱۶(باشد میسال ۶۵تر از ماران مسنيدر ب

ن يز نشان داده شد که دسموپرسيکا نيگر در آمريدر مطالعه د

در Nactural polyuriaد در يـ ک درمـان مـؤثر و مف  يـ نترانـازال  يا

ن يباشد و در امیم پروستات يخخوشيپرپالزيبه هماران مبتاليب

کـه  يلـذا در صـورت  ). ۱۱(افتـد میبندرت اتفاق میپوناتريماران هيب

يم پروسـتات مناسـب بـرا   يخـ خـوش يپـرپالز يمار مبتال بـه ه يب

از تـوان يمـ نداشـته باشـد   يبـه جراحـ  يليا تمـا يـ نباشد يجراح

آزار عاليـم جهـت بهبـود   هـا بلوکرαبـا  ين در همراهيدسموپرس

). ۸(استفاده کرديدهنده شب ادرار

يگيرنتيجه
يپـرپالز يمـاران ه يدرمـان مـؤثر در ب  ين خـوراک يدسموپرس

ســال كــه شــب ادراري آزار ۶۵تــر از م پروســتات کــميخــخــوش

د در كنـار سـاير   توانـ يمـ باشد و میاست، هاترين تظاهر آندهنده

ي باليني هابررسيکنيل. به كار گرفته شودBPHي طبي هادرمان

.ي اوليه الزم استهاتري براي تاييد يافتهبزرگ
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