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siyonu ve cinsel sorunların çözümüne kadar tedavi al-
goritması detaylı olarak tartışıldı. 
 Oturumlarda debate’lere de yer verildi, bu karşıt 
konuşmalarda ‘’botulinum toksin mi yoksa nöromo-
dülasyon mu aşırı aktif mesane de öncelikli tercih 
etmeliyiz’’konusu tartışıldı. Ülkemizde her ne kadar zo-
runlu olarak nöromodülasyon, botulinum toksin enjek-
siyonu yapmadan başvuracağımız bir tedavi yöntemi 
olmasa da, bir miktar nöromodülasyon lehine öneriler 
dikkat çekti. Nörojenik mesaneli hastalardaki enfeksi-
yon ve uzun süre profilaksi tartışıldı. Kongre de sade-
ce birkaç bildiri özel olarak kabul edilip sunuldu. Son 
olarak da geniş bir yelpazede ilaç, nöromodülasyon, 
protezler, kateterizasyon ve augmentasyon seçenek-
leri tek tek ele alınarak derlendi. Nöroüroloji kongresi 
her yıl Zürih’te yapılmaya devam edecek.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Nöroüroloji 
Toplantısı 25-28 Ocak 2017’de İsviçre’nin Zürih şehrin-
de yapıldı. International Neurourology Society (INUS), 
EAU Section of Female and Functional Urology (ESF-
FU), International Continence Society (ICS) ve Swiss 
Continence Foundation tarafından ortak düzenlenen 
toplantıya birçok ülkeden konuşmacı ve dinleyiciler 
katıldı. 
 İlk gün hayvan modelleriyle ilgili workshop düzen-
lendi ve güncel translasyonel araştırmalar derlendi. 
Özellikle hayvan modelleri, ürodinamik moleküler 
biyolojik çalışmaların nöroürolojideki kullanımı ve 
standartlaştırılması konuşuldu. İkinci gün hayvan mo-
delleri ve moleküler biyoloji çalışmalarıyla devam etti 
ve daha çok klinik yönetimi etkileyebilecek kök hücre 
ve doku mühendisliği gibi çalışmalar ele alındı. İkinci 
gün iki workshop daha yapıldı. Bunlardan biri son yıl-
larda oldukça sık klinikte kullandığımız ve artık stan-
dart hale gelen botulinum toksin kursuydu. Bu kursta 
botulinum toksin moleküler yapısından klinikte uygu-
lama tekniklerine kadar ayrıntılı bir derleme yapıldı. 
Diğeri de ülkemizde daha az sıklıkta kullandığımız 
sakral nöromodülasyon kursu oldu. Nöromodülasyon 
kursunda ise hands on training ile birlikte etki meka-
nizması, endikasyonları ve sonuçları ele alınarak anla-
tıldı. 
 Kurslardan sonra bilimsel program başladı ve ilk 
oturumda translasyonel araştırmalar ve yeni nöroüro-
loji teorileri üzerinde duruldu. İkinci oturumda nöroü-
rolojik hastalardaki ürodinaminin önemli noktaları, bu 
hastaların cinsel sorunları, Brindley stimulator ve yaşlı 
hastalardaki çoklu ilaç kullanımı tartışıldı. Bir sonraki 
günde, ilk oturumda kronik pelvik ağrı sendromu ge-
nişçe tartışıldı ve gelecek tedavi yöntemleri konuşul-
du. Bir diğer oturumda ise multiple skleroz tek başına 
ele alındı, patofizyolojisinden alt üriner sistem disfonk-
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