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cerrahi tedavisinde altın standart tedavi yöntemini 
oluşturmaktadır.
 AMS 800 (American Medical Systems, Minnetonka, 
MN, USA) etkinlik ve güvenirlilik konusunda en fazla 
bilgi birikiminin olduğu ve bu güne kadar en fazla ku-
lanılmış olan AÜS modelidir [3]. 
 AMS 800’ün %80 lere kadar çıkan kontinans ve %90’ 
a kadar varan hasta memnuniyet oranına rağmen bazı 
hastalar için kullanım güçlüğü, ve hastaların üçte birin-
de revizyon gerektirmesi yeni AÜS modelleri arayışını 
doğurmuştur [4, 5]. Geliştirilen modeller AMS 800 e ait 
sorunları çözmede alternatif oluşturmakla birlikte yeni 
sorunları beraberinde getirmiştir [6]. 

Giriş
Post prostatektomi inkontinans (PPİ), hayat kalitesi üze-
rine olumsuz etkileri olan ve ekonomik etkileri olan bir 
durumdur [1]. PPİ genellikle pelvis taban egzersizleri 
ile bir yıl içinde düzelmekle birlikte, hastaların %5-10’ 
unda devam etmektedir [2]. Yeterli iyileşme sağlanma-
yan bu hastalarda cerrahi tedaviler uygulanabilir. Hafif 
ve orta derecede inkontinansı olan erkelerde “male 
sling” uygulamaları tercih edilebilir. Şiddetli inkontina-
sı olan hastalarda “male sling” ler genellikle yetersiz 
kalmaktadır. Bu hasta grubunda artifisyel üriner sfink-
ter (AÜS) uygulamaları tercih edilen tedavi şeklidir. 
AÜS, erkeklerde post prostatektomi inkontinasının 
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Post prostatektomi inkontinans tedavisinde artifisyel üriner sfinkter altın standart tedavi yöntemini oluşturmak-
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sını birkaç kez sıkıp bırakarak kelepçe içindeki sıvının 
rezervuara gönderilmesini böylece üretral direncin 
kaldırılmasını sağlar. İşeme tamamlandıktan sonra re-
zervuardan kelepçeye sıvı iletimi otomatik olarak ger-
çekleştirilerek sistem aktive edilir.
 AMS 800’ün etkinliği günlük ped kullanımı (0-1) 
olarak değerlendirildiğinde %60-90’ lık bir başarı bil-
dirilmektedir ve yüksek hasta memnuniyet oranına 
sahiptir [7, 8, 11, 12]. Bununla birlikte, hastanın el be-
cerisine bağımlı olması, sabit bir manşet geometrisine 
sahip olması ve cihaz yerleştirildikten sonra uretral at-
rofiyi önlemek için manşet basıncının düzenlememesi 
başlıca olumsuz yönlerini oluşturmaktadır [4].
 Protez enfeksiyonu, üriner retansiyon, üretral at-
rofi, uretral erozyon ve mekanik disfonkisyon başlıca 
komplikasyonlarını oluşturmaktadır. Güncel serilerde 
bildirilen enfeksiyon oranları %1-8 arasında değiş-
mektedir. Genellikle skrotal eritem ve endürasyon ile 
prezente olan protez enfeksiyonlarında tüm kompo-
nentlerin çıkarılması önerilmektedir [4].
 Üriner retansiyon genellikle genellikle post ope-
ratif enfl amasyona bağlı birkaç gün içinde düzelmek-
tedir. Üriner retansiyon durumunda mümkün olan en 
küçük çaplı katater kullanılmalı ve eğer 48 saatten fazla 
sürerse suprapubik kataterizasyon uygulanmalıdır. 
 Uretral yaralanma ve erozyon öyküsü olan hastalar-
da AMS 800 transkorporeal olarak yerleştirilebilir. Bu 
yöntem ile daha düşük oranlarda komplikasyon bildi-
rilmiştir [13].
 AUS 800 yerleştirilmesi sonrası hastaların %10-
15’inde idrar kaçırma bildirilmiştir. Bu hastalarda mev-
cut kelepçenin yanına ikinci bir kelepçe eklenmesi 
kontinansın sağlanmasına katkıda bulunabilir [14]. 

FlowSecure
 FlowSecure (Barloworld Scientific Limited, Stone, UK) 
2006 yılında İngiltere’de geliştirilmiştir [6]. AMS 800 
den farklı olarak tek parça halinde üretilmiş olan ve 
total kapasitesi 30 ml olan iki rezervuar balona sahip 
silikon yapıda bir protezdir. Rezervuarladan ilki AMS 
800’e benzer bir prensip ile dolum fazındaki üretral 
basınıcı kontrol ederken ikinci rezervuar intra abdo-
minal ani basınç artışlarında kısa süreler için devreye 
girmek üzere oluşturulmuştur (Resim 2).
 İntra abdominal basıncın artmadığı durumlarda ke-
lepçe içindeki basınç 40 cm H20’ yu geçmemekte ve 
böylelikle uretral erozyon riskine yönelik avantaj elde 
edilmektedir.
 Stres koruyucu balon ise 80 cm H20 ya kadar koru-
ma sağlar [6].

 Bu bölümde erkek stres üriner inkontinası tedavi-
sinde kullanılan AÜS tiplerine yer verilmiştir.

AMS 800
 İlk AÜS benzeri prototip 1973 yılında geliştirilmiş ve 
yıllar içinde günümüzde kullanılan AMS 800 (Ame-
rican Medical Systems, Minnetonka, MN, USA) halini 
almıştır [7, 8]. Günümüzde AMS 800 orta ve şiddetli 
derecede post prostatektomi inkontinansın tedavisin-
de altın standart tedavi metodunu oluşturmaktadır [9].
 AMS 800, uretral sfinkterin fonksiyonunu taklit ek-
mek üzere dizayn edilmiş silikon yapıda bir cihazdır. 
Bulboz uretra veya mesane boynu etrafında şişirilebi-
len bir kelepçe, basıncı düzenleyen bir rezervuar ve 
kontrol pompasından oluşmaktadır (Resim 1). Bu üç 
komponent kendi üzerinde katlanmaya karşı dirençli 
bir tüp ile birbirine bağlanır. Kelepçenin çapı 3.5 cm. 
ve 11 cm. arasında değişmektedir [8, 10]. Kelepçe ve 
pompa antibiyotik kaplama sistemi, InhibiZoneTM ile 
kaplanabilir. Rezervuar 41-100 cmH20 arasında deği-
şen basınç oluşturabilmekle birlikte genellikle 61-70 
cmH20 arasında bir basınç tercih edilmektedir. Rezer-
vuar genellikle retzius boşluğuna yerleştirilir. Kontrol 
pompası subdartal poşa yerleştirilir ve iki parçadan 
oluşmaktadır. Pompanın alt kısmı, hastanın eli ile sıkma 
işlemine izin veren bir yapıda olup, üst kısmında ise 
direnç valvleri ve deaktivasyon düğmesi bulunmak-
tadır. Hasta idrar yapmak istediğinde kontrol pompa-

Resim 1. AMS 800 (American Medical Systems, Minnetonka, MN, USA) 
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Zephyr ZSI 375
Zephyr ZSI 375, (Mayor Group, Villeurbanne, France) 
tek parça halinde slikondan üretilmiş bir protezdir. 
Sirkürler bir uretral kelepçe ve skrotuma yerleştirilen 
basınç ayarlayıcı rezervuardan oluşmaktadır (Resim 
3) [5, 6] . Silikon kelepçenin çapı 3.75–5 cm. aralığın-
da değişmekte ve 60-100 cm H2O basıncında direnç 
oluşturabilmektedir. Basınç ayarlayıcı rezervuarda: 
aktivasyon düğmesi, hidrolik devre ve kompansasyon 
için poş bulunmaktadır. Mesane dolum fazında rezer-
vurada bulunan yaylı piston mekanizması sıvıyı man-
şetin içinde tutmaktadır. Aktivasyon düğmesine bası-
lınca piston aşağı doğru inerek manşet içindeki sıvının 
kompansasyon poşuna dolması sağlanır ve böylece 
üretra genişleyerek hasta idrarını yapar. İki-üç dakika 
içinde piston otomatik olarak yukarı pozisyona geçe-
rek üretranın kapanması sağlanır.
 Zephyr, ZSI 375’in AMS 800’e göre teorik olarak 
avantajları operasyon sonrası kompansasyon poşuna 
sıvı eklenmesi ya da sıvı çekilmesine izin vermesi ve 
retropubik alanda ekstra bir rezervuarın olmaması ve 

 Protez içindeki sıvı basıncı skrotumdaki kontrol 
pompasında bulunan kendinden kapanan porta salin 
solüsyonu eklemek yada çekmek yoluyla ayarlanabil-
mektedir. 

 FlowSecure, temel olarak AMS 800 de yaşanan iki 
soruna alternatif olarak geliştirilmiştir: 1) Ani gelişen 
intraabdominal basınça artışlarına daha iyi uyum sağ-
lamak 2) kelepçenin neden olduğu üretral atrofiye en-
gel olmak.
 Kolay implantasyonu, mekanik disfonksiyon riskinin 
düşük olması, ve hastanın ihtiyaçlarına göre ayarlana-
bilir olması ile dikkat çekmektedir.
 FlowSecure ile ilgili literatürde uzun dönem çalış-
maları sınırlıdır. Dokuz hastadan oluşan erken dönem 
çalışmada umut verici bulgular olmakla birlikte, 100 
hastalık bir seride enfeksiyon, perforasyon, ve meka-
nik disfonksiyon nedeniyle % 28’lik bir eksplantasyon 
oranı bildirilmiştir [15, 16]. Ayrıca, hasta için uygun ba-
sıncın bulunmasına kadar ortalama üç işlem gerektiği 
bildirilmiştir [6]. 

Resim 2. FlowSecure (Barloworld Scientific Limited, Stone, UK)
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 PC’ye ait çalışmalar sınırlı olmakla birlikte 30 has-
talık bir seride 42 aylık takip sonunda cihazın fonksi-
yonunu koruma oranı %73.3 olarak bildirilirken 25 
hastanın 22 sinde günlük ped kullanımı 0-1 olarak 
bildirilmiştir [18]. Diğer bir retrospektif serileride ise 
hastaların %79’unda tam kuruluk ve %15’inde iyileşme 
bildirilmiştir [19].
 Üretral erozyon (%26-38), rezervuar disfonksiyonu 
(% 20), idrar yolu enfeksiyonu, yara enfeksiyonu, üriner 
retansiyon, perineal ağrı ve rektoüretral fistül kompli-
kasyonları bildirilmiştir [20, 21].

Avrupa Üroloji Derneği Kılavuzu Kanıt 
Düzeyleri ve Önerileri
•	 Erkeklerde stres üriner inkontiansın tedavisinde 

AÜS’ nin etkili olduğuna dair kanıt mevcuttur (Kanıt 
düzeyi, 2b)

•	 Uzun dönemde AÜS bozulma oranı yüksek olsa da 
tekrar yerleştirme uygulanabilir. (Kanıt düzeyi, 3)

•	 Cerrahiden önce uyulanan pelvic radyoterapinin 
AÜS sonuçlarını etkilediğine dair çelişkili bilgiler 
mevcuttur. (Kanıt düzeyi, 3)

•	 Ek kelepçe uygulamanın faydası belirsizdir. (Kanıt 
düzeyi, 3)

•	 Cerrahi yöntemlerin birbirine üstünlükleri konu-
sunda yetersiz kanıt mevcuttur. (Kanıt düzeyi, 3)

•	 Erozyon ya da enfeksiyon nedeniyle AÜS çıkarılma 
oranları yüksek olarak devam etmektedir (bazı seri-
lerde %24) (Kanıt düzeyi, 3)

•	 Mekanik bozulma AÜS de sıktır (Kanıt düzeyi, 3)
•	 Daha önce AÜS çıkarılmış olgularda ya da mekanik 

böylelikle migrasyon veya perforasyon riski taşımama-
sıdır.
 Zephyr, ZSI 375 ile literatürde yeterli sayıda çalışma 
bulunmamaktadır. Stearman ve ark.’ nın median takip 
süresi 15.4 ay olan 36 hastalık retrospektif çalışmala-
rında bir hastada erozyon ve üç hastada enfeksiyon 
nedeniyle protezin çıkarıldığı bildirilmiştir. Cihazın ak-
tivasyonundan 3 ay sonra hastaların %78’inde ve 6 ay 
sonra %73’ünde sosyal kontinans sağlandığı bildiril-
mektedir [17]. 

Periüretral konstriktör
Periüretral konstriktör (PC, ACUAD-D Slimed, Rio de 
Janeiro, Brazil) ilk olarak 1997 de O’ Vilar tarafından 
nöropatik sfinkterik yetmezliği olan bir çocukta uygu-
lanmıştır. PC, kapalı hidrolik devreyle birbirine birleş-
tirilen bir kelepçe ve otomatik olarak kapanan bir valf 
sistemi bulunan rezervuar kısımlarından oluşmaktadır. 
Bu iki yapı silikon bir tüp yardıyla birleştirilmiştir (Re-
sim 4). Kelepçe proksimal üretra etrafında ayarlama 
yapmaya izin verecek şekilde tasarlanan açık bir halka 
şeklindedir. 
 Steril serum solüsyonunun rezervuar içine enjekte 
edilmesiyle, proksimal üretra parsiyel olarak obstü-
rükte edilir ve çıkım direnci artar. Bu cihaz ile hastanın 
idrarını yapabilmesi için karın içi basıncını artırması ge-
rekir ve herhangi bir aktivasyon tuşuna ihtiyaç yoktur. 
Bu özelliği ile el becerisi yeterli olmayan ve diğer sfink-
terleri kullanamayacak hastalarda bir alternatif oluştu-
rabilir. Temiz aralıklı kateterizasyona olanak sağlaması 
diğer bir avantajdır [18].

Resim 3. Zephyr ZSI 375, (Mayor Group, Villeurbanne, France)

Resim 4. Periüretral konstriktör (PC, ACUAD-D Slimed, Rio de Janeiro, 
Brazil)
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bozulma olanlarda AÜS’nin revizyonu ya da tekrar 
implantasyonu mümkündür. (Kanıt düzeyi, 3)

Öneriler
•	 Orta-şiddetli derecede post-prostatektomi inkonti-

nansı olan erkeklere AÜS öner. (Öneri derecesi B)
•	 AÜS veya kompresyon cihazları sadece deneyimli 

merkezlerde uygulanmalıdır. (Öneri derecesi C)
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