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 İnkontinans insan yaşamının birçok evresinde kar-
şımıza çıkan bir semptomdur. Çocukluk hayatının en 
zor problemlerinden biri iken, kadın hayatının orta 
son dönemlerini etkiler. Erkek yaşamında ise prostat 
ile ilişkili olarak ve/veya izole olarak seyreder. Eski-
den beri bütün bu patolojiler için tek bir terminoloji 
kullanılmaktayken ürojinekolojik perspektifin kazanıl-
ması ile her bireyin kendi içinde bulunduğu toplum-
la birlikte değerlendirilmesinin daha doğru olacağı 
görüşü önem kazanmıştır. Örneğin erkek bir hastanın 
prostat hipertrofisi ile birlikte seyreden inkontinansı 
ile kadın bir hastanın perimenapozal dönemde yaşa-
dığı üriner inkontinans biribirlerinden büyük ölçüde 
farklı olacaktır.

GİRİŞ
 Kadınlarda üriner inkontinans ve pelvik taban disfonk-
siyonları birbirleri ile sıklıkla iç içe geçmiş semptomlar 
barındırır. Öyle ki pelvik organ disfonksiyonu ile baş-
vuran hastaların %30-50’sinde ek olarak üriner inkon-
tinans veya üriner sistem fizyolojisi veya anatomisini 
etkileyen bir patoloji bulunmaktadır.
 Hem üriner inkontinansın terminolojisinde hem de 
pelvik organ prolapsusunun terminolojisinde birçok 
farklı tanım ve terim bulunmaktadır. Üriner inkonti-
nansla başvuran bir hastanın pelvik organ disfonksiyo-
nu ile ilgili patolojiler açısından da değerlendirilmesi 
ürojinekolojik perspektif ile çalışan bir cerrah için ol-
mazsa olmazlardandır.
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Özet
Kadınlarda üriner inkontinans ile pelvik organ prolapsusu birlikteliği sanıldığından daha sıktır. Üriner inkon-
tinans şikâyeti ile klinisyene başvuran hastada pelvik organ prolapsusu ile ilgili semptomlar sorgulanmalıdır. 
Hastalar bazen kendilerinin durumu idare eden davranışlarından dolayı semptomlarını doktora söyleyememek-
tedirler. Bu da tedavinin etkin ve efektif olmasını engelleyebilir. Ürojinekolojik bakış açısı ile yaklaşılan her üriner 
inkontinans olgusunda pelvik organ prolapsusunun ayırıcı tanısının yapılması daha etkin bir tedavinin şekillen-
mesini sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Pelvik organ prolapsusu, kadınlarda üriner inkontinans, sakral ağrı
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Vaginal Bulging (Vajinal Dolgunluk)
Vaginal “bulge” hissi hastanın hissettiği vajinal dol-
gunluk veya aşağı doğru olan baskı hissidir. Hasta bu 
şikâyeti “Sanki bir şeyler aşağı doğru iniyor kayıyor 
hatta bazen aşağıya düşürecekmişim gibi hissediyo-
rum” şeklinde ifade eder. Hasta kendisi eliyle aşağı 
doğru gelen veya sarkan prolapsusu hissedebilir veya 
bir ayna yardımı ile kendisi görebilir. Evre 3-4 prolap-
susu olan hastalarda ise hasta zaten prolapsusunun 
bacakları arasında bir kitle gibi devamlı surette durdu-
ğundan şikayetçidir. Hastalar aşağı doğru sarkan kit-
lenin malignite potansiyeli taşıyabilme riski açısından 
son derece anksiyöz olabilir ve bu yüzden başvurmuş 
olabilir. Klinisyen ortaya çıkan durumun ön planda ha-
yati fonksiyonları etkileyen değil de kozmetik bir pato-
loji olduğunu ve maliginite açısından düşük risk ihtiva 
ettiğini hastaya belirterek hastayı rahatlatabilir.

Pelvik bölgede baskı hissi
Hasta pelvik bölgede veya karnın alt kısımlarında bas-
kı hissinden yakınır. Karnın alt bölgelerinde ağırlık his-
si veya kasıklarıma doğru bir şeyler sürükleniyor hissi 
şeklinde de ifade edebilir.

Kanama, akıntı, enfeksiyon
Prolapsus şikayetleri de olan inkontinanslı kadında ka-
nama, kötü kokulu akıntı ve diğer enfeksiyon bulgula-
rının da olması aslında son derece nadirdir. Özellikle 
ihmal edilmiş olgularda veya doktora gelmeyen, gele-
meyen hastalarda bu tür durumlara rastlanır. Devamlı 
surette vajinal introitustan dışarıda olan ve doğal ola-
rak dış ortama açık olan hastada prolabe segment tah-
riş ve sürtünme ile abraze olur. Sürekli hasar ve abraz-
yon; ekskoriasyon ve kanamaya, enfekte olduğunda 
da daha sıkıntılı durumlara yol açar. Bu tür hastalarda 
ilerleyen dönemlerde vajen mukozasından skuamöz 
hücreli karsinom dahi gelişebilir. Bu tür hastalar pre-
operatif dönemde interne edilerek operasyona kadar 
septik tabloyu çözecek antibiyoterapi başlanmalıdır.

Sabitleme/ Dijitasyon
Pelvik organ prolapsusu olan kadınların en farklı ve 
ilginç semptomlarından olan sabitleme ve dijitasyon 
sorgulaması aslında birçok klinisyen tarafından ihmal 
edilmektedir. Halbuki ön ve arka kompartmanın ne 
kadar non-fonksiyone olduğunu anlamak için her iki 
bulgu da son derece önemlidir. 
 Sabitlelme ya da splintleme aslında bir ortopedi 
terimidir. Yerinden çıkan veya sabit olmayan bir ek-

 Yaklaşık olarak 30 yıldır kadın ürolojisi ve pelvik 
taban disfonksiyonları hakkında terminoloji üzerine 
çalışan kurulları ile International Urogynecological As-
sociation (IUGA) ve International Continence Society 
(ICS) bu konu hakkında yeterli bilgi ve data birikimine 
ulaşmıştır. 
 Aşağı doğru bir yumru veya kitlenin baskı hissi, alt 
kısımdan aşağı sanki bir şeyler düşecek hissi, sırtın alt 
kısımlarında ağrı, aşağı bir şeylerin sürükleniyor gibi 
olması hissi sıklıkla hastaların bahsettiği şikayetlerdir. 
Semptomlar genellikle yer çekiminin devreye girdiği 
durumlarda artar. Örneğin uzun süreli ayakta kalınan 
saatler, stresli iş yaşamı, sürekli sabit veya artan ağır-
lıklar kaldırma gibi aktiviteler yerçekimini etkisinin gi-
derek hissettirmesini sağlar. Benzer şekilde hasta yer-
çekimini devrede olmadığı yatma, uzanma, dinlenme 
gibi durumlarda rahattır. Karın içi basıncın arttığı du-
rumlarda da pelvik taban disfonksiyonu olan bir hasta-
nın semptomları belirginleşir. Ağır bir şeyler kaldırma, 
taşıma, yüksek eforlu egzersiz, defekasyon yaparken 
zorlanma gibi aktiviteler karın içi basıncını arttıran du-
rumlara birkaç örnektir.
 Kadın hastada bölge bölge inkontinans terminolo-
jisi Tablo 1’de verilmiştir. Üriner inkontinans şikayeti ile 
gelen kadın hastada pelvik organ prolapsusunu öngö-
rebilecek semptomlar aşağıda ayrıntılı olarak tartışıl-
mıştır.

Tablo 1. Bölge Bölge İnkontinans Semptomlarının 
Terminolojisi:
Depolama
Boşaltım
İşeme sonrası
Cinsel ilişki sırasında
Pelvik Organ Prolapsusu (POP) Semptomları: 
1. Vajinal kitle hissi
2. Pelvik ağrı
3. Kanam,akıntı, enfeksiyon
4. Sabitleme / Dijitasyon
5. Sırt ağrısı
Genital üriner ağrı
Duyusal
Seksüel disfonksiyon
Anorektal disfonksiyon
İdrar yolu enfeksiyonu



24

KONTİNANS VE NÖROÜROLOJİ BÜLTENİ 2019; 6: 22-26

enterosel kesesinin daralttığı puborektal açı tuzaktan 
kurtulur ve genişler. Böylece hasta daha rahat defekas-
yon sağlar. Digitasyon, splinting semptomunun aksine 
hastayı direk olarak doktora getirtebilir. Çünkü hasta-
lar üriner inkontinans semptomlarını daha çok kozme-
tik nedenler olarak görüp ilk etapta kendi başlarına 
çözmeye uğraşırken, defekasyon ile ilgili problemleri 
için hemen doktora başvurma eğiliminde olurlar. Bu-
nun da temel nedeni kokudur. İdrar kokusu bez, üst 
değiştirme, hızla tuvalete gitme gibi konservatif ha-
reketlerle hızla bertaraf edilebilir. Fakat gaita ile ilgili 
problemler hastalar için her zaman psikolojik sonuçlar 
da doğurabilecek daha kompleks patolojilerdir. Diji-
tasyon evrelemesi, şiddetinin önemi veya prolapsusu 
ile olan ilişkisi hakkında yeterli veri yoktur. Prolapsusun 
evresinin artması ile dijitasyon semptomunun da şid-
detlenmesi beklenir fakat bunun altında yatan bilimsel 
bir veri yoktur.
 Hem splinting hem de dijitasyon semptomlarında-
ki ortak nokta; hastaların rahat idrar yapma ve rahat 
defekasyonda bulunmanın yolunu tesadüfen bulmala-
rıdır. Her hasta prolabe olan organını doğal bir içgüdü 
ile tekrar bulunduğu yere gönderme eğilimine girdi-

lem veya ekstremiteyi sabitlemek için kullanılır. Pelvik 
organ prolapsusundaki anlamı ise hastanın idrarını 
yapabilmek için prolabe olan kısmı mesaneye doğru 
ittirmesidir. Böylece bozulmuş olan veziko-üretral açı 
tekrar eski haline gelebilir. Sabitleme genellikle pro-
lapsus şikâyeti olan hastaya “İdrar kaçırıyor musunuz?” 
sorusu yöneltildiğinde ortaya çıkar. Hasta hiç idrar ka-
çırmadığını ve aksine idrar yapmaya çalışırken yapa-
madığı için eli veya parmakları ile prolabe olan kısmı 
mesaneye doğru bastırarak idrar yaptığını ifade eder 
(Şekil 1). Splinting prolapsusun düzeyi ile orantılı ol-
makla birlikte hakkında çok az miktarda bilimsel data 
birikimi vardır. Splinting ile prolapsusu arasındaki ko-
relasyon veya splinting’in aşamaları halen araştırmacı-
lar açısından çalışılmaya muhtaç bakir alanlardır.
 Dijitasyon, daha türkçeleştirilmiş haliyle “Parmakla-
ma” sistoselden ziyade rektosel için kullanılan bir te-
rimdir. Bu durumda hasta rektoselin volümü ve ağırlığı 
ile vajenin ve önde mesanenin sıkışmasından rahatsız 
olur. Özellikle defekasyon esnasında bu sefer pubo-
rektal açıyı düzeltmek için parmakları ile prolabe olan 
kısmı vajen içine ve rektuma doğru bastırır (Şekil 2). 
Bu şekilde vajen içine doğru baskı yapan rektosel ve 

Şekil 1. Sabitleme (Spliting) Mekanizması.  POP-Q sistemi evrelendirmesine göre Evre-3 Anterior kompartman prolapsuslu olguda sistoselin şematize edilmiş 
şekli görülmektedir. Mesane yer çekiminin etkisi ile vajene doğru basar mesane çıkışında üretra sıkışır. Hasta bu durumu idrar yaparken düzeltmek için parma-
ğı ile prolabe olan segmenti mesaneye ve yukarı doğru bastırır ve bu şekilde idrarını yapar. 

Şekil-1/A: İleri evre sistosele sekonder bozulmuş veziko-üretral açıdan dolayı hasta idrarını yapamaz.
Şekil-1/B: Hasta parmağı ile mesaneye bastırdığında veziko-üretral açı düzelir ve üretra eski halini alır. Böylece idrarını yapabilir.

Şekil 1/A Şekil 1/B
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ğinde, parmaklarının daha rahat idrar veya gaita yap-
masına yardımcı olacağını keşfeder. Klinisyen bunun 
geçici ve tehlikeli bir çözüm olduğunu ve tedavinin 
kaçınılmaz olduğunu hastaya belirtmelidir. 

Sakral ağrı
Üriner inkontinans şikâyeti olan kadınlarda pelvik or-
gan prolapsusu ile ilgili semptomlar arasında belki de 
en nadir olanı sakral alt sırt ağrısıdır. Hastalar bu ağrıyı 
genellikle menstrüasyon sancısı gibi periodik olarak 
tanımlarlar. Dolayısı ile bu semptom daha sıklıkla pe-
rimenapozal dönemdeki kadınlarda ortaya çıkar. Has-
ta prolapsusu ile birlikte sırt ağrısının ortaya çıktığını, 
ayakta kaldığında veya çok fiziksel aktivite yaptığında 
daha fazla ağrı çektiğini ifade eder. Bazen bu semp-
tom tek başına hastayı doktora getirtebilir. Yani hasta 
inkontinans veya prolapsustan ziyade bunlarla birlikte 
olan ağrıdan canı yandığı için doktora gidebilir. 
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etkisi ile vajene doğru basar ve tüm gaita içeriği sigmoid kolon yerine anal kanalda 

vajene doğru baskı yapar. Defekasyon olamdığı sürece gaita daha da fazla burada 

birikir ve ilerleyen durumlarda enterosel de olaya eşlik eder. Hasta rahat bir şekilde 

defekasyonu tamamlaması için kendi kendine vajinal tuşe yapması gerekir.   
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Şekil 2. Digitasyon (Parmaklama) Mekanizması. 
POP-Q sistemi evrelendirmesine göre Evre-3: Posterior kompartman prolapsuslu olguda rektoselin şematize edilmiş şekli görülmektedir. Rektum yer çekimi-
nin de etkisi ile vajene doğru basar ve tüm gaita içeriği sigmoid kolon yerine anal kanalda vajene doğru baskı yapar. Defekasyon olamdığı sürece gaita daha 
da fazla burada birikir ve ilerleyen durumlarda enterosel de olaya eşlik eder. Hasta rahat bir şekilde defekasyonu tamamlaması için kendi kendine vajinal tuşe 
yapması gerekir.   
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