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 Yapılan çalışmalarda kadın MÇO’nun prevalansı, 
kısmen tanısal eşik değerleri konusunda fikir birliğin-
deki eksiklikler ve hastaların tedavi aramada farklılığı 
nedeniyle değişkenlik göstermektedir. AÜSS nedeniy-
le ürodinami (ÜD) yapılan kadın hastalarda prevalans 
% 2.7 ile 23 arasında değişmektedir (2-5). 
 Genel olarak kadın MÇO’nun, anatomik ve fonksi-
yonel olarak sınıflandırılabilecek iki ana gruba ayrılan 
birçok nedeni vardır (6). 

GİRİŞ 
Mesane çıkış obstrüksiyonu (MÇO), miksiyon zorluğu, 
valsalva yardımlı miksiyon, depolama semptomları 
gibi alt üriner sistem semptomları (AÜSS) olan hasta-
larda dikkate alınması gereken geniş kapsamlı bir te-
rimdir. Uluslararası Kontinans Derneği (ICS) MÇO’nu 
işeme sırasında azalmış idrar akım hızı, artmış detrusor 
basıncı ve/veya artmış rezidü idrar olarak tanımlamak-
tadır (1). 
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Özet
Mesane çıkış obstrüksiyonu (MÇO), miksiyon zorluğu, valsalva yardımlı miksiyon, depolama semptomları gibi 
alt üriner sistem semptomları (AÜSS) olan hastalarda dikkate alınması gereken geniş kapsamlı bir terimdir. Ulus-
lararası Kontinans Derneği (ICS), MÇO’nu işeme sırasında azalmış idrar akım hızı, artmış detrusor basıncı ve/
veya artmış rezidü idrar olarak tanımlamaktadır. Yapılan çalışmalarda kadın MÇO’nun prevalansı, kısmen tanısal 
eşik değerleri konusunda fikir birliğindeki eksiklikler ve hastaların tedavi aramada farklılık nedeniyle değişken-
lik göstermektedir. AÜSS nedeniyle ürodinami (ÜD) yapılan kadın hastalarda prevalans % 2.7 ile 23 arasında 
değişmektedir. Genel olarak kadın MÇO’nun, anatomik ve fonksiyonel olarak sınıflandırılabilecek iki ana gruba 
ayrılan birçok nedeni vardır. Hastaların hangi gruba uyduğunu doğrulamak önemlidir. Yapılan tedavilerin ortak 
amacı böbrek fonksiyonlarını korumak ve semptomları hafifletmek olmasına karşın, yapılacak yanlış teşhislerin, 
hastalarda yıkıcı sonuçlara neden olabileceği düşünülmelidir.
 Bu derlemenin amacı mesane çıkış obstrüksiyonlu kadın hastanın ayırıcı tanısı ve teşhisinde kullanılacak yön-
temler ve tedavisindeki güncel yaklaşımların anlatılmasıdır.
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olduğu düşünülen kalın bir kollajen halkada sona er-
mektedir (8). Rabdosfinkter düz kasın periferinde yer 
alır ve bütün üretra boyunca uzanır; kontinans meka-
nizması için kritik öneme sahiptir. Üretranın orta üçte 
birinde en kalın olarak bulunur, esas olarak dorsalde 
yerleşir (üretraya göre saat 12›de) ve ventralde röla-
tif olarak az gelişmiş olduğu için kaslara at nalı kon-
figürasyonu verir. Anatomik cerrahi önemi olan diğer 
yapılar, üretrovajinaljinal kompleksi çevreleyen klitoral 
dokudur ve dorsal yönü boyunca üretrayı destekler, ve 
ischiopubik ramus boyunca hareket eden nörovaskü-
ler demetler bulunur (9).

TEŞHİS ve TEDAVİ
AÜSS ile başvuran kadın hasta değerlendirilirken, ayı-
rıcı tanıda MÇO her zaman düşünülmelidir. Bununla 
birlikte bozulmuş mesane boşalması asemptomatik 
bir durum olabilir veya çok sayıda semptomla ortaya 
çıkabilir (10). 
 Kadınlarda MÇO semptomları spesifik olmayabilir 
ve erkeklerde görülen düşük akım, hesitensi ve inter-
mittensi gibi klasik boşaltım AÜSS’leri kadın MÇO’nda 
daha az belirgin olabilir ve bu da tanıyı zorlaştırır (11).
 Obstrüksiyon tanısının ilk basamağını, uygun de-
ğerlendirmeye yönlendiren yüksek şüphe endeksi 
oluşturmaktadır. MÇO olan kadın hastalar, farklı klinik 
senaryolarla başvurması nedeniyle AÜSS’yla başvuran 
kadın hastalarda ayrıntılı anamnez alınması çok önem-
lidir. Anamnez alırken işeme paterni tanımlanmalı, in-
kontinansı varsa karakterize ve kuantifiye edilmelidir. 
Geleneksel olarak kadınlarda boşaltım semptomları 
daha az sorgulanmakta ve rapor edilmektedir, daha 
sıklıkla depolama semptomları ve rekurren üriner en-
feksiyon üzerinde yoğunlaşılmaktadır (11).
 Semptomların süresi, günlük yaşama etkisi değer-
lendirilmelidir. Hormonal durum, pelvik organ prolaps 
semptomları ile ilgili sorgulanmalıdır. Barsak semp-
tomları ve seksüel semptomlar sorgulanmalıdır. An-
tiinkontinans cerrahi girişimler veya mesane çıkışını 
etkileyebilecek vajinal diğer girişimler özellikle kayde-
dilmelidir. Obstrüksiyon tanısına yardımcı olabilecek 
ürogenital travma, düşme öyküsü, lomber yaralanma 
veya cerrahiye ek olarak alt üriner sistemi etkileyebi-
lecek diyabet, nörolojik hastalık veya psikiyatrik prob-
lemler ve medikal tedavi gerektiren hastalıklar ve kul-
lanılan ilaçlar sorgulanmalıdır.
 Pelvik muayene ve üriner enfeksiyonu dışlamak için 
tam idrar tahlili yapılmalıdır. Nörolojik ve ayrıntılı pel-

 Hastaların hangi gruba uyduğunu doğrulamak 
önemlidir. Yapılan tedavilerin ortak amacı böbrek 
fonksiyonlarını korumak ve semptomları hafifletmek 
olmasına karşın, yapılacak yanlış teşhislerin, hastalar-
da yıkıcı sonuçlara neden olabileceği düşünülmelidir. 
Genel olarak anatomik obstrüksiyon nedenlerini, strik-
tür, pelvik organ prolapsus, sling veya mesh operas-
yonlarından sonra gelişen iatrojenik obstrüksiyon ve 
malignensiler oluşturur. MÇO’nda ise anatomik veya 
nörojenik olmayan, normal miksiyon fonksiyonunda 
bozulmanın neden olduğu bir engel vardır. Fonksiyo-
nel MÇO alt başlıklarını disfonksiyonel işeme, Fowler 
Sendromu ve primer mesane boyun obstrüksiyonunu 
(PMBO) oluşturmaktadır. 
 Miksiyon fonksiyonunudaki patalojiyi anlamak için, 
öncelikle normal miksiyon sürecini ve üretra anatomi-
sini net bir şekilde kavramak gerekir. Kadın MÇO’nuna 
ilişkin mevcut tartışmaların çoğu, kadınlarda MÇO 
teşhisi için standart basınç akım çalışmalarında elde 
edilen eşik değerlerin oluşturulmasıyla ilgilidir. Her ne 
kadar akademik topluluk fikir birliğine doğru adımlar 
atsa da, tanı kriterleri karmaşık, çok değişkenli nitelikte 
olduğu için tartışma devam etmektedir.

MİKSİYON FİZYOLOJİSİ
Mesane dolduğunda, hem intravezikal hem de intra-
luminal üretral basınçlar artar. Rabdosfinkter ve pelvik 
taban kasları, istemli işeme sırasında relakse olduğun-
da ilk önce üretral basınç azalır. Eksternal sfinkterin 
relaksasyonuyla koordine edilerek, pontin ve sakral 
işeme merkezleri aracılığıyla, detrusor kontrakte olur 
ve mesane tamamen boşalır. Proksimal üretral basınç 
intravezikal basınca eşit oluncaya kadar miksiyon ger-
çekleşmez. Normal miksiyonda, eksternal sfinkter ve 
pelvik taban kasları relakse olduğunda, mesanenin 
tabanı şekil değiştirerek video ürodinamik çalışmalar-
da (VUDS) gözlenen karakteristik mesane boynu huni 
görünümü oluşur.

KADIN ÜRETRA ANATOMİSİ
Kadın üretrası genellikle 4 cm uzunluğundadır (7). 
Uzunluğunun çoğunluğunda sfinkter fonksiyonu var-
dır. Dış sirküler ve iç longitudinal tabakadan oluşan 
iki düz kas tabakasına sahiptir. Düz kas distal olarak 
ilerledikçe, özellikle dış sirkuler tabakada incelir. Üret-
ranın son çeyreği minimal kompliandır ve burada kas 
tabakaları, (işeme problemleri ve tekrarlayan İYE olan 
kızlarda tanımlanan kalınlaşma) Lyon halkasının temeli 
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özellikle daha kısa, daha hareketli bir üretra nedeniyle 
kadınlara bu kriterlerin uygulanması mümkün görün-
memektedir. Kadınlar pelvik tabanın yeterli şekilde re-
lakse edilmesi ve minimal bir detrusor kontraksiyonu 
ile yüksek akış hızlarına ulaşabilmektedir. Pelvik tabanı 
relakse etmeden miksiyon yapan obstrüksiyonu olma-
yan bir kadın, tıkanıklığı olan ancak pelvik tabanı tama-
men relakse eden hastaya benzer işeme basınçlarına 
sahip olabilir. 
 Kadın MÇO’nuna ilişkin mevcut tartışmaların çoğu, 
kadınlarda MÇO teşhisi için standart basınç akım ça-
lışmalarında elde edilen eşik değerlerin oluşturulma-
sıyla ilgilidir. Her ne kadar akademik topluluk fikir bir-
liğine doğru adımlar atsa da, tanı kriterleri karmaşık, 
çok değişkenli nitelikte olduğu için tartışma devam et-
mektedir. Kadın UD’sinde boşaltım fazında PdetQmax, 
Qmax ve farklı başka değerler kullanılarak 15’ten fazla 
1988’den beri nomogram tanımlanmaya çalışılmıştır 
(14). Tablo 1 Ürodinamik çalışmaya dayalı farklı para-
metrelere göre tanımlanmış nomogramlar.
 Fakat geniş çapta kabul görmüş sensitivite ve spe-
sifitesi klinik kullanımı sınırlandırmayan nomogramın 
hala daha geniş kapsamlı olarak klinik kullanıma gir-
mediği görülmektedir (15).
 Eşik değerlerinden bağımsız olarak, MÇO’lu hasta-
ları sınıflandırmak için tek başına basınç/akım verile-
rinin yeterli olmadığı kabul edilmektedir. Bu, özellikle 
fonksiyonel formları anatomik formlardan ayırt eder-
ken doğrudur. Pelvik taban elektromiyografisi (EMG) 
ve floroskopi kullanımı fonksiyonel nedenlerin teşhi-
sinde ve ayırıcı tanısında giderek daha önemli bir role 
sahip olmaktadır (16). 
 Doğru tanı koymayı kolaylaştırmak için videouro-
dinamik araştırmalarda obstrüksiyona dair radyolojik 
kanıtların varlığı önerilmiştir (4). Ne yazık ki, birçok 
üçüncü basamak tedavi merkezinde videourodina-
mi bulunmamaktadır. Fakat voidingsistoüretrogram, 
mesanenin inkomplet boşalmasının değerlendirilme-
sinde, miksiyon sırasında mesane boynu ve üretranın 
incelenmesinde ve diğer anatomik anormalliklerin or-
taya çıkarılmasında yardımcı olabilir
 Özellikle boşaltım fazında mesane boynunun açıl-
maması ve huni görünümünün oluşmaması PMBD için 
çok anlamlıdır. Ayrıca miksiyon sırasında üretrada ana-
tomik darlığı olan hastada darlığın proksimalindeki ba-
lonlaşmanın görülmesi anatomik darlığın kanıtı için en 
değeli kanıtı oluşturmaktadır (4). Ayrıca boşaltım fazın-
da rabdosfinkterdeki EMG aktivitesinin artması disfonk-
siyonel işeme için en önemli kriteri oluşturmaktadır.

vik muayene de dahil olmak üzere tam bir fizik mua-
yene yapılmalıdır. Pelvik muayeneye, vajinanın genel 
görünümü ve mukozadaki değişiklikleri saptamak için 
inspeksiyonla başlanmalıdır. 
 Üretra, pozisyonunu ve mobilitesini belirlemek ve 
muhtemel önceki ameliyatın neden olabileceği skarla-
rı veya aşırı süspansiyonları, karinkül veya kitle oluştu-
rabilecek lezyonları gözleyebilmek için incelenmelidir. 
Vajinaya spekülum yerleştirilerek, servikal ve vajinal 
kitleler dışlanır. Dahasonra yarım spekulum kullanıla-
rak anterior, posterior ve apikal vajinal kompartmanlar 
istirahat ve valsalvada prolapsus açısından değerlen-
dirilir. Uterus boyutu, pozisyonu ve desteğini değer-
lendirmek ve obstrüksiyona neden olabilecek pelvik 
kitleleri ekarte etmek için bimanual muayene yapıl-
malıdır. AÜSS’larına neden olabilecek nörolojik pato-
lojileri ekarte etmek için nörolojik muayene özellikle 
ihmal edilmemelidir. 
 Bu hastaların değerlendirilmesinde yararlı olabi-
lecek diğer testler arasında endikasyonu varsa idrar 
kültürü, 3 günlük işeme günlüğü bulunur. Hastaların 
semptomlarını objektif olarak kuantifiye etmek için 
AUA semptom skorlamasından faydalanılabilir.
 Üroflovmetri ve rezidü bakılmalı, şartlar uygunsa 
vidoürodinami veya ürodinami yapılması gereklidir. 
Üroflovmetri, işeme fazı disfonksiyonunun saptan-
masında yardımcı olabilir, fakat detrüsör kontraktilite 
bozukluğu ile mesane çıkış obstrüksiyon nedenlerini 
kesin olarak ayırt ettirmez.
 Bunun yanında üroflovmetri, patolojisi olmayan ka-
dınlarda normal çan eğrisi dışında farklı paternlerde 
grafik çizebilmektedir. Kadınlarda normal akım pater-
ni işeme patolojilerini dışlamada yetersiz olduğu göz 
önünde bulundurulmalıdır (12). 
 Sağlıklı orta yaş, genç kadınların sırasıyla %83’ü 
ve %75’i üroflovmetride normal işeme paternine sa-
hipken, basınç akım çalışmasında sağlıklı kadınların 
sadece yarısı normal işeme paternine sahip olduğu 
saptanmıştır. Valsalva yardımlı miksiyon yapan kadın-
ların %46’sı normal işeme paternine sahip olduğu gö-
rülmüştür. Bu nedenle, üroflovmetri AÜSS ile başvuran 
hastalarda değerli tarama testi olarak düşünülebilir (6, 
13). 
 Tanıyla ilgili olarak yapılan testler içinde erkeklerde 
olduğu gibi VÜD birçok çalışmada öne çıktığı görül-
mektedir. Erkeklerde MÇO tanısında kullanılan uro-
dinamik kriterler (PdetQmax) işeme basıncı ve akım 
hızı ve (Qmax) kullanılarak hesaplanmaktadır. Fakat 
kadınlarda farklı işeme dinamikleri ve farklı anatomi, 
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rasyonlarına sekonder gelişebilir. Herhangi bir pelvik 
malignite, kistik veya inflamatuar durumlar, üretrayı kit-
le etkisi ile obstrükte edebilir. Örnekler arasında ute-
rus veya servikal malignitenin uretral infiltrasyonu, en-
fekte Skene bezleri veya Gartner kanal kistleri bulunur. 
Antiinkontinans cerrahisinin son yıllarda daha fazla 
uygulanmasına paralel olarak bu operasyonun neden 
olduğu obstrüksiyon insidansında artış görülmektedir. 
Bunlara ek olarak hamilelikde gravid uterusun desen-
susu mesane çıkışının tıkanmasına neden olabilir.

1. PELVİK ORGAN PROLAPSUS
Genel olarak pelvik organların desensusu, vajinal aksı 
bozarak üretranın bükülmesine neden olabilir. Üretral 
bükülme, lümeni daraltarak obstrüktif işeme semp-
tomlarıyla hastanın başvurmasına neden olabilir. An-
terior kompartman defektleri mesane boynunun aşağı 
doğru hareket etmesine ve idrar akışının obstrüksi-
yonuna neden olur. Apikal ve posterior defektler de 

 Sistoüretroskopi, obstrüksiyonu teşhis etmek ve ay-
rıca intraüretral veya intravezikal patolojileri dışlamak 
için bir tanı aracı olarak kullanılabilir (17). 
 MÇO süphesi olan hastaların ayırıcı tanısında un-
deraktif mesaneyi göz önünde bulundurmak önemli-
dir. Tedavi etyolojiye bağlı olarak büyük ölçüde değişir 
ve bu nedenle sadece MÇO’nun değil, aynı zamanda 
altta yatan nedenin de doğru tanısı, uygun ve başarılı 
bir yönetim için gereklidir. Semptom temelli tanı koyu-
larak, geçmişte birçok kadına gereksiz ve sıklıkla üret-
ral yüksek kalibrasyonlu dilatasyona yapılmış, bu da 
muhtemelen kanama ve idrar ekstravazasyonundan 
kaynaklanan bir darlık insidansına yol açmıştır (18).

KADIN MESANE ÇIKIŞ OBSTRÜKSİYONU: 
ANATOMİK NEDENLER
Genel olarak anatomik obstrüksiyon üretral striktür 
hastalığına veya pelvik organ prolapsusu (POP) nede-
niyle üretranın bükülmesine veya antiinkontinas ope-

Tablo 1. Mesane Çıkış Obstrüksiyonlu Kadın Tanısında Urodinamik Eşik Değerler
Yazar Yıl Akım Basınç Diğer

Massey ve Abrams 1988 <12 ml/s >50 cmH2O PdetQmax/Qmax2 > 0.2; 
ayrıca artmış PMR 

Chassagne 1998 ≤15 ml/s ≥20 cmH2O 

Nitti ve ark 1999 Veri Yok Veri yok Radyolojik kanıtla beraber 
artmış Pdet artışı 

Blavas and Groutz 2000 Orta: >57 cmH2O 
Ciddi: >107 cmH2O 

Hafif: Pdetmax > Qmax + 7 

Lemack ve Zimmen 2000 11 ml/s 21 cmH2O

Schafer 2000 PdetQmax/
(40+2xQmax>0.75

Cormier 2002 Veri yok Veri yok Pdet eğrisinin altındaki alan

Defreitas ve ark. 2004 <12 ml/s >25 cmH2O 

Kuo 2005 <15/ml/s >35 cmH2O Radyolojik Kanıt

Nager 2007 <12 ml/s Prolaps yokluğunda

Rodrigues 20013 <10 ml/s >30 cmH2O 

Dybowski 2014 PdetQmax>1.5xQmax+10

King and Goldman 2014 <12 ml/s 
2–15ml/sn

>20 cmH2O 
>30 cmH2O 

Orasanu 2014 <12 ml/sn >20 cmH2O Anamnez ve Semptomlar

Solomon 2017 PdetQmax >2 x Qmax 

Gammie 2015 <12 ml/s >40 cmH2O BVE ≥90% 
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öyküsü veya idrar retansiyonu atakları olan hastalar 
olarak tanımlanabilir. 
 İatrojenik obstrüksiyon riski genellikle yapılan ope-
rasyondaki teknik faktörlerle ilişkilidir. Bununla bera-
ber, preoperatif işeme disfonksiyonu antiinkontinans 
cerrahisinden sonra hastanın boşaltım yeteneğini et-
kileyebilir. Preoperatif subklinik bozulmuş detrusor 
kontraktilitesi, üretral rezistans antiinkontinas cerra-
hiyle arttırıldığı zaman kendini rölatif obstrüksiyonla 
semptomatik olarak gösterebilir. Disfonksiyonel işeme 
veya eksternal çizgili kasın rolaksasyonunda yetmez-
lik cerrahiden sonra boşaltımı etkileyebilir. Ayrıca, ha-
bitual olarak abdominal gerilmeyle işeyen bir hasta, 
inkontinans cerrahisi sonrası boşalmayı zorlaştırabilir 
(26). 108 prolen pubovajinal sling (PVS) yapılan hasta 
grubunda yapılan çalışmada, bozulmuş detrusor kont-
raktilitesinin postoperatif üriner retansiyonu prediktif 
edici olduğunu saptamıştır (27).
 SÜİ cerrahi tedavisinde retropubik kolposuspan-
siyon ameliyatlarından sonra suturlerin uygun böl-
geye atılmaması veya aşırı derecede sıkı bağlanması 
sonucunda üretral aksın gereğinden fazla değişti-
rilmesi sonucunda MÇO gelişebilir. Transvajinal ya-
pılan sling operasyonlarından sonra meşin gerilimli 
şekilde, veya mesane boynuna yakın yerleştirilmesi 
veya rektus fasyasının suturlerinin gereğinden fazla 
gerilimli bağlanması sonucunda erken postoperatif 
dönemde veya devam eden süreçle beraber MÇO 
gelişebilir. 
 Obstrüksiyonlu hastaların kendini göstermesi de-
ğişkendir ve semptomlar komplet üriner retansiyon 
ve urgency inkontinantan daha az aşikar irritatif semp-
tomlara kadar değişen aralıktadır. Ayrıca obstrüksiyo-
na neden olan slingin uretrokopik görüntüsü anatomik 
obstrüksiyonu tam göstermeyebilir (Resim1).
 Obstrüksiyonun en sık semptomları işeme yetersiz-
liği (üriner retansiyon), inkomplet boşaltım, de novo 
urgency ve pollaküridir. Birkaç haftadan aya kadar 
veya daha uzın süre mesane obstrüksiyona uyum sağ-
ladıkça irritatif semptomlar (urgency, pollaküri ve ağrı) 
daha yaygın olurlar.
 Postoperatif işeme disfonksiyonlu hastanın optimal 
değerlendirmesi literatürde tam tanımlanmamıştır. 
Üretrolizis yapmak için karar semptomların başlangı-
cıyla cerrahi prosedür arasındaki açık zamansal ilişkiye 
dayandırılır. Ürodinamik çalışmallar seçilmiş vakalarda 
cerrahın ihtiyatı için kullanışlıdır. Bununla birlikte cer-
rahi prosedürle korele, semptomların zamansal ilişkisi 

buna neden olabilir. MÇO, yüksek dereceli anterior 
vajinal duvar prolapsusu vakalarının % 72’sinde MÇO 
rapor edilmektedir. Bu nedenle AÜSS yanında prolap-
sus semptomlarıyla başvuran hastalarda da MÇO şüp-
hesiyle hasta değerlendirilmelidir (19). 
 Bu hastalar, vajinal peser uygulayarak veya redüksi-
yon stres testi ile prolapsus düzeltilerek idrar akışında-
ki iyileşme açısından değerlendirilmelidir. Mesane çı-
kış obstrüksiyon şüphesi devam ederse vajinal tampon 
yerleştirilerek ürodinamik, ve tampon olmadan basınç 
akım çalışmaları yapılabilir ve akışın iyileştirilmesi için 
karşılaştırılabilir. Ayrıca SÜİ’a eşlik eden anterior vajinal 
duvar prolapsusu (AVDP) olan hastalarda inkontinan-
sın düzeltilmesiyle beraber prolapsus düzeltilmezse 
operasyon sonrasında üretral kink gelişeceği için obs-
trüksiyona neden olacağı unutulmamalıdır (20). 
 Tedavi tipine bakılmaksızın vakaların% 62-84’ünde 
çözüm elde edilir (21). 

2. İATROJENİK MESANE ÇIKIŞ 
OBSTRÜKSİYONU
Antiinkontinans operasyonlar kullanılan metodlar 
farklı olsa da genel olarak doğası gereği mesane çıkış 
direncini artırmakta ve işeme disfonksiyonuna neden 
olabilmektedir (22).
 Sling operasyonları, akım ve detrusor basıncı ara-
sındaki ilişkiyi değiştirmektedir. Yapılan çalışmada 
Qmax:28.6‘dan 16.3’e düşürmekte ve PdetQmax’ı 
ortalama 4 cmH2O artırmaktadır. Fakat akım hızların-
da önemli düşüş olmasına karşın bu hastalarda işeme 
fonksiyonlarında klinik olarak değişiklik olmamaktadır. 
23 Bunun tersine olarak önemli mesane çıkış obstrük-
siyon klinik tablosu olan hastalarda hafif UDS değişik-
likler gözlenebilmektedir. Ürodinami birçok vakada 
obstrüksiyon bulgusu vermeyebilir (23). 
 Antiinkontinans cerrahisinden sonra görülen MÇO 
farklı ürodinamik patternlerle kendini gösterebilir. 
İnkontinans cerrahisi sonrası görülen mesane çıkış 
obstrüksiyonun ürodinamik paternlerini göstermeyi 
amaçlayan çalışmada, artmış basınç, düşük akım % 
7.2, normal basınç, düşük akım % 41.5, normal basınç, 
normal akım, uzamış işeme zamanı % 24,2, zayıf detru-
sor kontraksiyonu, artmış rezüdüel idrar % 12.9, artmış 
basınç, yüksek akım %14.5 oranında görülmüştür (24). 
 Yapılan çalışmalarda antiinkontinans operasyonla-
rından sonra, hastalarda % 5 ile 20 oranında değişen 
MÇO rapor edilmektedir (25). Preoperatif olarak, risk 
altındaki hastalar, daha önceki işeme disfonksiyonu 
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nünde değerlendirilebilir. Bunun yanında anormal 
üretral açılanma, ve kısalmış bükülemeyen vajina veya 
nonmobil üretra ortaya çıkarabilir (28). 
 Q-TT sırasında çubuğun horizontal plandan aşağı 
sapması meşin gereğinden fazla üretrayı obstrükte 
ettiğini düşündüren bulgudur. Bunun yanında birçok 
vaka asemptomatik olabilir (29). 
 İnkontinans cerrahisi sonrasında geçici üriner re-
tansiyon sık görülse de hastaların çoğunluğu 10 gün 
içinde spontan mixion yapar hale gelmektedir. Otolog 
PVS’ten sonra obstrüksiyon zamanla genellikle düzel-
mekte veya tamamen çözülmektedir. Başlangıçta per-
sistan işeme disfonksiyonunu konsevatif olarak tedavi 
etmek uygun ve efektif olabilir. Bu geçici kateter dre-
najı, temiz aralıklı kataterizasyon (TAK), zamanlı işeme, 

üretroliz ve slig serbestleme prosedürü için hasta seçi-
minde primer kriter olmalıdır.
 Yeni AÜSS başlangıcı iatrojenik MÇO’nun bir gös-
tergesi olabilir, ancak bulguların hafif olabilmesi nede-
niyle yüksek şüphe indeksi korunmalıdır. Obstrüksiyon 
semptomları büyük ölçüde değişken olabilir. Urgency 
ve frequency veya ürofl ovmetride normal akım hızlı 
miksiyon bulguları kadar nonspesifik olabilir. Bazı has-
talarda kendini gösteriş şekli, mesanelerini boşaltmak 
için pozisyonlarını değiştirmeyi veya öne eğilmeyi 
gerekli kılmak kadar ayrıntılı olabilir. Bu nedenle an-
tiinkontinans operasyon geçirmiş, denovo semptomu 
olan hastalarda bu semptomlar sorgulanmalıdır.
 Fizik muayenede vajen ön duvarının elevasyonu, 
meşin sırt şeklinde palpe edilmesi obstrüksiyon yö-
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Resim 1 TOT sonrası obstrüktif slingin üretroskopik görüntüsü 

	  

Resim 1. TOT sonrası obstrüktif slingin üretroskopik görüntüsü
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başvuran kadınlarda üretral darlık insidansı % 4 ile 18 
arasında değişebilir (30). 
 Kadın üretra striktür hastalığının standart tanım ve 
teşhis kriteri yoktur. Normal kadın üretrasının kalibras-
yon çapının 22-26F arasında farklı değerler olduğunu 
gösteren yayınlar vardır (31). Birçok çalışmada 14-20F 
aralığındaki farklı üretral kateterin mesaneye iletileme-
mesi kriter olarak kabul edilmektedir (32). 
 Üriner sistemin enstrümantasyonu sırasında büyük 
özen gösterilmeli ve enstrumanlar hassas dokularda 
kolayca hasara neden olabileceğinden kullanımı ko-
nusunda dikkatli olunmalıdır. Üretranın enfl amatuar 
ve infeksiyöz hastalığı, idrar akışında tıkanmaya ve iç 
dirence neden olabilir. Ameliyat, radyasyon ve travma, 
MÇO ile sonuçlanan üretral striktür veya fibrozun po-
tansiyel nedenleridir. 
 Üretral striktür hastalığının cerrahi müdahalesinde 
2 ana teknik üretral dilatasyon ve augmentasyon üret-
roplastidir. Üretroplasti için iki ana doku kaynağı va-
jinal, labial mukoza veya oral mukozadır. Üretroplasti 
teknikleri arasında vajinal veya labial fl epler, labia veya 
vajinadan serbest greftler veya alternatif olarak oral 
mukoza greftleri bulunur (32). 
 Üretral dilatasyonun kadın üretra darlığında ilk te-
davi seçeneği olarak kabul edilmektedir. Üretral dila-
tasyonda işlemin sonlandırılacak dilatatör çapıyla ilgili 
fikir birliği bulunmamaktadır. Üretral dilatasyon son-
rasında rekürrens riskini azaltmak için periyodik TAK 
önerilmektedir. Daha önce dilatasyon öyküsü olmayan 
hastalarda dilatasyonun başarı oranı %58, daha önce 
dilatasyon yapılmış hastalarda oran %27 olarak bildi-
rilmektedir (33).
 Erkek üretra darlığında olduğu gibi dilatasyon son-
rası nük eden vakalarda tekrar dilatasyon yapılması kü-
ratif olmaktan çok palyatif çözüm olarak görümektedir. 
 Üretroplastiler üç grup halinde sınıfl andırılabilir: 
Vaginal veya labial fl epler, vaginal veya labial greftler, 
ve oral mukosal graftler.
 Flepler üretranın dorsal (saat 12) veya ventral (saat 
6) bölgesine yerleştirilebilmektedir. Erkek üretroplasti-
lerinin aksine, anastomotik üretroplasti kadın hastalara 
uygulanmamaktadır. Genel olarak ventral veya dorsal 
yaklaşımla augmentasyon uretroplasti yapılmaktadır. 
Bunun yanında tubularize fl ep kullanılarak yapılan 
substitution uretroplasti vakaları bildirilmektedir (32).
 Kullanılan yönteme göre üretroplasti başarı oranı 
%73-100 arasında değişmektedir. Vajinal greft veya 
fl epin özellikle postmenapozal hastalarda kullanımına 

çift işeme, biofeedback, pelvik taban kas egzersizi, ve 
antikolinerjik tedaviyi içerir. 
 Otolog PVS cerrahisinden sonra ilk 6 haftada ame-
liyathanede genel veya spinal anestezi altında slingin 
gevşetilmesi başarılı olabilir. Bu ilk önce sistoskop 
üretraya yerleştirilip mesaneye kadar iletildikten sonra 
kibarca üretraya kaudal basınç uygulayarak yapılılr. Bu 
prosedür sentetik slingler için önerilmemektedir. Di-
ğer anektodal yöntem PVS cerrahisinden sonra üretral 
dilatasyonla ve aşağı doğru taksiyonla obstrüksiyonun 
düzeldiğini gösterilmiştir. Bu metodlarla alınan sonuç-
lar, geçici düzelmeden, periüretral fibrozise, sekon-
der üretral rijiditenin kötüleşmesine kadar değişebilir. 
Transüretral rezeksiyon veya mesane boynunun insiz-
yonu muhtemelen başarısız olur çünkü sling ekstra-
mural yerleşimlidir ve transüretral rezeksiyon sfinkte-
re, mesane boynuna zarar vermeyle veya inkoninansın 
kötüleşmesine veya hatta mesane boynunun kontak-
türüne götürebilir (29). 6 hafta sonra veya konserva-
tif yaklaşımlar başarısız olduğunda formal üretrolizis 
veya sling insizyonu endikedir. PVS’ten sonra mesane 
çıkış obstrüksiyonunun cerrahi müdahalesi geleneksel 
olarak retropubik, transvajinal, veya suprameatal yak-
laşımla, %65-95 başarı oranıyla komplet üretrolizistir 
(29). 
 Midüretral sling veya mesane boynu fasiyal sling-
den dolayı MÇO için çoğu durumda basit sling insiz-
yonu etkilidir (28, 29). Ne yazık ki, tekrarlayan stres 
üriner inkontinans (SUI) bu işlemlerin ardından % 20 
ile 61 arasında değişen raporlarla ortaya çıkabilir (28, 
29). Sling insizyonu semptomları iyileştirmede etkili 
değilse, bilateral endopelvik fasya perforasyonu ve 
üretranın mobilizasyonu ile transvajinal üretroliz ge-
rekebilir. 
 Retropubik mesane boynu süspansiyonunu taki-
ben MÇO durumunda, sütürün serbestlenmesi ve 
üretra ile pubis arasındaki skarın diseksiyonu gerekli-
dir. Yeniden skarlaşmayı önlemek için Martius fl ep ile 
transabdominal veya transvajinal bir yaklaşım kullanı-
labilir. Burch prosedürleri veya Marshall - Marchetti - 
Krantz’dan sonra MÇO ile ilgili olarak, üretrayı pubik 
symfizisden serbestlemek için bir suprameatal insiz-
yon gerekebilir.

3. STRİKTÜR VE FİBROZİS
Üretral striktür üretral lümenin epitel tabakasına veri-
len hasardan kaynaklanır. Epitele zarar verebilecek her 
türlü etken etyolojik faktör olarak sayılabilir. MÇO ile 



35

KÖSE ve AYDEMİR. KADIN MESANE ÇIKIŞ OBSTRÜKSİYONU: ETYOLOJİ, DEĞERLENDİRME, TEDAVİ

vental yaklaşım sonrasında SÜİ gelişim riski minimal 
olduğu ve genellikle konservatif tedaviyle düzeldiği 
rapor edilmektedir. Erkek hastaların aksine üretral sak-
kulasyon bildirilmemektedir.
 Kadın üretra anatomisi göz önünde tutulduğunda 
dorsal yaklaşımda ventralin aksine sfinkterik yaralan-
manın daha fazla olabileceği ve klitoral nöovaskuler 
demetin yaralanma ihtimali nedeniyle seksüel disfonk-
siyon riski taşımaktadır. Kadın üretral Darlığında inter-
nal üretrotomi tedavi seçenekleri arasında bulunma-
maktadır. Meatal stenozu olan kadın hastalarda distal 
üretral eksizyon ve meatal ilerletme başarılı olabilecek 
yöntemlerdir. 

dikkat edilmesi önerilmektedir. Flep üretroplastilerin 
özellikle radyoterapi görmüş hastalarda tercih edilme-
si önerilmektedir (32).
 Ventral üretroplastinin avantajı üretrayı minimal 
mobilize etmek ve ürologların daha aşina olduğu alan-
da çalışılmasıdır. Uretrovajinal fistül, risk olarak görül-
mekle beraber, yapılan çalışmalarda bildirilmemekte-
dir. Ventral üretroplastide, greft yerleştirildikten sonra, 
genellikle fistülden ve uretranın açısının korunması ve 
ilerde yapılabilecek SÜİ cerrahisinin daha rahat yapı-
labilmesi amacıyla, martius yağ yastık fl epi üretranın 
altına taşınmaktadır. (Resim 2) Kadın sfinkter yapısının 
omega şeklinde, ventralde en ince olması nedeniyle 

Resim 2. Ventral Bukkal Mukozal Flep Üretroplasti, Martius Yağ Flepi
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Resim 2 Ventral Bukkal Mukozal Flep Üretroplasti, Martius Yağ Flepi 
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 PMBO tanısı için VUD’de eksternal sfinkterde kont-
raksiyon artışı ve fl oroskopide görülen mesanenin hu-
nileşmesi olmaksızın yüksek basınç, düşük akış saptan-
ması gereklidir. 
 PMBO için tedavi seçenekleri arasında gözlem, alfa 
bloker, TAK veya refrakter olgular için cerrahi müda-
hale yer alır. Gözlem, semptomlarından önemli ölçüde 
rahatsız olmayan hastalar için bir seçenektir. Alfa blo-
ker tedavisinin PMBO vakalarının % 50-71’inde başarılı 
olduğu gösterilmiştir ve cerrahi tedaviden önce düşü-
nülmelidir (37, 39). 
 Eğer hastanın α-blokerlere dirençli semptomları 
varsa veya TAK gerçekleştiremiyorsa, mesane boy-
nunun cerrahi insizyonu başka bir seçenektir. Komp-
likasyon riskini en aza indirmek için mesane boynunun 
farklı yerlerinde transüretral insizyonları içeren çeşitli 
yaklaşımlar tanımlanmıştır. En çok korkulan komplikas-
yon üretrovaginal fistül veya stres inkontinans gelişimi-
dir (40).
 Mesane boynuna saat 5 ve 7 pozisyonlarında tran-
süretral kesi yapıldığında cerrahi başarının % 84,5 ol-
duğu bildirilmektedir. Nadir görülen komplikasyonlar 
arasında MBO nüx etmesi, vezikovajinal fistül, SUI, 
üretral darlık bulunmaktadır.
 Ayrıca 3, 6, 9 ve saat 12 pozisyonlarında bir transü-
retral mesne boynu insizyonu yaklaşımı tanımlamıştır 
(41). Bu yaklaşımlada benzer sonuçlar alındığı bildiril-
mektedir. 

2. DİSFONKSİYONEL İŞEME
Disfonksiyonel işemede, nörolojik olarak normal ka-
dında, miksiyon sırasında periüretral rabdosfinkter 
veya levator kasların istemsiz aralıklı kasılmalarına 
bağlı olarak intermittan ve/veya fl uktuan idrar akımı 
vardır (42).
 Disfonksiyonel işeme, AÜSS nedeniyle UD yapılan 
tüm kadınların % 10,5-36,3’ünde saptanan, yaygın ola-
rak kabul edilebilecek fonksiyonel MÇO alt başlığıdır 
(43).
 Disfonksiyonel işemede görülen miksiyon paterni 
underaktif detrusoru (abdominal işeme) kompanse 
etmek için yapılan valsalva yardımlı miksiyonda da gö-
rülmektedir. İki antite arasında ayrım yapmak için EMG 
veya VÜD gereklidir. Benzer patern, nörolojik olarak 
normal, sadece mesane çıkışını rölakse edip, vasalva 
yardımlı miksiyon yapan kadınlarda da görülebilir. 
 Disfonksiyonel işeme öğrenilmiş bir davranış ola-
rak kabul edilmektedir. Benzer klinik tabloyla kendini 

KADIN MESANE ÇIKIŞ OBSTRÜKSİYONU: 
FONKSİYONEL NEDENLER
Fizik muayenede, endoskopide veya anamnezde sık-
lıkla rahat teşhis edilebilen anatomik obstrüksiyonun 
aksine fonksiyonel obstrüksiyon yalnızca miksiyon ey-
lemi sırasında teşhis edilebilir. Fonksiyonel obstrüksi-
yon, sürekli detrüsör kontraksiyonu sırasında mesane 
boynu ve/veya üretral sfinkter kompleksinin relaxasyo-
nundaki yetmezlikten kaynaklanabilir.

1. PRİMER MESANE BOYUN 
OBSTRÜKSİYONU
Kadınlarda primer mesane boyun obstrüksiyonu 
(PMBO) uzun süreli obstrüksiyonu düşündüren alt üri-
ner sistem semptomları, trabekülasyon ve divertikül 
gibi mesanede değişiklikler olan hastalarda bir antite 
olarak tanımlanmıştır. MÇO’lu kadın hastaların % 4,6-
8,7 arasında değişen bir insidans ile nispeten nadir 
görülen bir kadın MÇO şeklidir (10). 
 Diokno ve ark. bir grup hastada basınç akım çalış-
maları ve elektromiyografi kullanılarak, external üriner 
sfinkterin artmış kontraktilitesi veya gevşememesi ol-
madığında düşük idrar akışını belgelediler (34). Bu 
hastaların hepsinde VUDS lerinde boşaltım fazında 
mesane boynunda yeterli huni görünümü bulunmadı-
ğı için yeterli akım gerçekleşmemiş ve yüksek basınçlı 
bir sistem oluşmuştu. Endoskopik muayene ile mesa-
ne boyun obstrüksiyonunu değerlendirmek zor oldu-
ğundan ayrıca basınç akım kriterleri spesifik olmadığı 
için VUD bu durumu teşhis etmenin temelini oluştur-
maktadır.
 PMBO disfonksiyonel işemeye benzer semptom-
larla ortaya çıkabilirken, PMBO’daki obstrüktif semp-
tomlara karşı disfonksiyonel işemede pollaküri ve 
urgencynin predominant olması bu iki hastalığın ayı-
rıcı tanısında gözönönde bulundurulabilir (35). Ayrıca, 
disfonksiyonel işemesi olanlar daha yüksek maksimum 
akış hızına (12’ye 7 ml / s), daha düşük PMR (125’e karşı 
400 ml) ve ortalama olarak 19 yaş daha genç (40’a kar-
şı 59 yaş) olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda tanı aracı 
olarak fl oroskopi eklenmesi önemlidir. Çünkü sadece 
EMG›ye güvenmek, hastaların % 20.6’da disfonksiyo-
nel işeme için yanlış negatif ve % 14.3’te PMBO için 
yanlış pozitif sonuç verebilir. Transvajinal ultrason, 
video ürodinami sırasında fl oroskopi kullanımına al-
ternatif olarak önerilmiş, istirahat ve işeme sırasında 
mesane boynunundaki kapalılık görüntülenebilmiştir 
(36). 
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leşim içinde meydana gelir. Bununla birlikte, Disfons-
ksiyonel işeme paterni genel popülasyonda, özellikle 
alt üriner sistem semptomları olan yetişkinlerde mev-
cut olabileceği kabul edilmeye başlanmıştır. Disfons-
ksiyonel işemesi olan yetişkin kadınlar genellikle işe-
me zorluğu veya açıklanamayan retansiyon öyküsü ile 
başvururlar. Çocuklukta veya yetişkin dönemde enfl a-
masyon, enfeksiyon, travma veya irritasyon gibi olum-
suz bir olaya veya duruma yanıt olarak öğrenilmiş bir 
davranışı temsil ettiği düşünülmektedir. Hastalar halka 
açık yerlerde miksiyon başlatma konusunda zorluk ya-
şayabilir veya akan suyun sesi veya kendilerini bilinçli 
olarak rahatlatma ihtiyacı gibi fiziksel veya zihinsel yar-
dımlara ihtiyaç duyabilirler. 
 Anamnez, üriner semptom tipinin, hastalığın ciddi-
yetinin, idrar yolunun sağlığı ve bütünlüğünün araştırıl-
masına ve muhtemel nörolojik nedenin ekartasyonuna 
yöneliktir. Klinik muayene, yüksek mental işlevlerin ve 
yaşlarının uygunluğunun bir değerlendirmesini, sırt ve 
omurga dahil temel nörolojik değerlendirmeyi ve nö-
roürolojik muayeneyi içermelidir.

gösteren detrusor eksternal sfinkter dissinerjisi ise 
nörolojik bir nedene sekonder gelişmektedir. Dis-
fonksiyonel işemesi olan bazı kadınlarda, nörolojik 
bir problemin daha sonra ortaya çıkması durumunda 
revize edilmiş bir detrusor sfinkter dissinerjisi tanısı 
konabilir. Bu özellikle multipl sklerozlu hastalarda 
mümkündür.
 Eksternal sfinkter veya pelvik taban kas tonusunun 
arttığını gösteren EMG bulguları, disfonksiyonel işe-
meyi PMBO’dan ayırt etmek için tanısal değerlendir-
mede yardımcı olur.
 Disfonksiyonel işeme ilk olarak tekrarlayan idrar 
yolu enfeksiyonları ile başvuran ve yüksek detrüsör ba-
sınçları ve düşük akışlı işeme olduğu saptanan bir kız 
grubunda tanımlanmıştır. Bu hasta grubunda spastik 
rabdosfinkter etyolojik mekanizma olarak tanımladı. 
Bu, pelvik kas sistemini relakse edemeyen hastalarda 
da tanımlanmıştır. Disfonksiyonel işeme sıklıkla çocuk-
larda bildirilmiş ve çocuklarda rastlanan bir klinik tablo 
olarak düşünülmüştür. Çocuklarda mesane ve üretral 
fonksiyon gelişimi birbine bağımlı olarak karşılıklı etki-
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lar görülür. Fowler sendromunun insidansı tam bilin-
memektedir. Fowler sendromu polikistik over send-
romuyla ilişkilendirilmesine karşın, sağlıklı kadınlarda 
polikistik over hastalığının yüksek prevalansı nedeniy-
le, bu birliktelik sorgulanmaktadır.
 Normalde miksiyon sırasında, mesaneden gelen 
afferent sinyaller, istemli miksiyona izin vermek için 
beyne geri bildirimde bulunur. Mesane dolumu sıra-
sında, mesaneden afferent impulslarla iletilen peria-
queductal gri cevher (PAG) ve talamus bölgelerinde 
artan aktivite vardır. Hayvan deneyleri, rabdosfinkter 
kontraksiyonunun mesane kasılmalarını önleyen affe-
rent yolları uyardığını göstermiştir. Çalışmalar Fowler 
sendromlu hastalarda, mesane dolumu ile normal 
beyin aktivitesinde bir azalma olduğunu, bu da üret-
radan gelen afferent sinyallerin mesaneden gelen sin-
yalleri bloke ettiği ve retansiyon veya artan kontinansa 
yol açtığı düşüncesinin oluşmasına neden olmuştur. 
 Fowler sendromlu kadınların çoğunluğunda, retan-
siyon öncesinde doğum veya cerrahi girişim gibi bir 
manuplasyon öyküsü bulunmaktadır. Hastalar ayrıca, 
üretranın geri çekildiğinde “sıkışıp kaldığı” duyusu ne-
deniyle kateterizasyon zorluğundan şikayet etme eği-
limindedir.
 Genel olarak, Fowler sendromlu hastalarda mesane 
boşalmasını iyileştiren etkin medikal tedavi tanımlana-
mamıştır. Rabdosfinktere 100Ü onabotulinumtoxin A 
enjeksiyonu Qmax ve rezidü değerlerinde 10 haftaya 
kadar süren iyileşmeler göstermesine karşın tedavi et-
kinliğinin kısa olması şüphe uyandırmaktadır (49).
 Fowler sendromlu hastalarda Biofeedback ve far-
makoterapi, botulinum enjeksiyonları tedavi olarak 
kullanılmışsada, sakral nöromodülasyon miksiyonu 
yeniden sağlamış gibi görünen tek tedavi olmuştur. 
Sakral nöromodülasyon ile Fowler sendromunlu has-
taların %62’sinde kür bildirilmektedir (50). 
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3. FOWLER SENDROMU
Fowler sendromu genç kadınlarda nadir görülen bir 
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madan özellikle genç premenapozal kadınlarda bir 
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