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Değerli Meslektaşlarımız,

İdrarın sorunsuz bir şekilde depolanması ve uygun şartlar altında sağlıklı olarak 
boşaltılması; santral sinir sistemi, periferik sinir sistemi ve ürogenital sistemin di-
namik bir şekilde ortak çalışması ile sağlanmaktadır. Bu depolama ve boşaltım 
eylemleri sırasında oluşabilen hastalıkların tanı ve tedavisi ürolojinin  “işlevsel 
üroloji” adı verilen alt disiplini tarafından yönetilmektedir.

Bilindiği gibi tüm dünyada ve ülkemizde hastalar ile ilk temas kuran, ilgilenen 
ve tedavisini düzenleyen veya uzman hekim görüşü ihtiyacı ile hastayı üst basa-
mağa yönlendiren aile hekimleridir. Son yıllarda artan hasta bilinci, bilgi almada 
teknolojik kolaylıklar ve özellikle aile hekimlerine hastaların çok rahat erişebilme 
konforu aile hekimlerinin tüm hastalıkların tedavisinde olduğu gibi işlevsel üro-
lojiyi de ilgilendiren hastalıkların tedavisinde daha fazla pratik ve teorik bilgiye 
ulaşma zorunluluğunu gündeme getirmiştir. Toplum kökenli çalışmalarda, insi-
dansı çok yüksek olan işlevsel ürolojiyi ilgilendiren hastalıkların olması, ayrıca 
yine alt üriner sistemi ilgilendiren acil girişim gerekliliğinde aile hekimlerine iş 
düşmesi bu kitabın yazılma fikrinin oluşmasında önem arz etmiştir.

Kurulduğu günden bu yana gerek hekim gerekse toplum için bilgilendirme ve 
eğitim çalışmalarına önem veren Kontinans Derneği bahsi geçen konuda yazıla-
cak bir kitabın pratik ve teorik olarak faydalı olacağını düşünmüştür. Bu düşün-
ce ışığında pek çok değerli yazarın katkılarıyla bu eser ortaya çıkmıştır. Kitabın 
planlanması ve ortaya çıkması aşamasında en az yazarlar kadar emeği geçen 
Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Zafer Aybek’e, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. 
Dr. Bedreddin Seçkin’e, Prof. Dr. Oktay Demirkesen’e, Doç. Dr. Şahin Kabay’a ve 
Doç. Dr. Ömer Gülpınar’a ayrıca yapıcı eleştirilerini esirgemeyen Prof. Dr. Ceyhun 
Özyurt’a, Prof. Dr. Tufan Tarcan’a ve Prof. Dr. İlker Şen’e teşekkür ederiz.

Kitabın, siz değerli meslektaşlarımızın gelişimleri ve tanı ve tedavi planlaması 
açısından faydalı olmasını temenni ediyoruz.

Doç. Dr. Adnan Şimşir   Doç. Dr. Fikret Fatih Önol
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi   Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Üroloji Anabilim Dalı    Üroloji Kliniği
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Aile Hekimleri İçin İşlevsel Üroloji

Tıbbi hikaye ve fizik muayene, diğer disiplinlerde olduğu gibi üroloji hastaları-
nın değerlendirilmesinde de köşe taşını oluşturur. İyi alınmış bir hikaye genel-
likle muhtemel tanıyı belirler. 

Hastalar yetiştikleri sosyal ortam ve eğitim düzeyine bağlı olarak ürolojik şi-
kayetlerini tanımlamakta ya da iletişim kurmakta güçlük çekebilir. Bu nedenle 
hekim hastayla ilk karşılaşmasında, hastanın kendisini rahat hissedeceği bir 
yaklaşım sergilemelidir. Bu bölümde alt üriner sistem semptomları (belirtileri) 
ile (AÜSB) başvuran ürolojik hastaların anamnez ve fizik muayeneleri anlatıla-
caktır.

ANAMNEZ

Tam bir anamnez üç ana kısımdan oluşur. Esas şikayet ve mevcut hastalık hak-
kındaki hikaye, tıbbi öz geçmiş ve aile hikayesi. Hasta hikayesini alırken mevcut 
şikayetlerin süresi, yoğunluğu, sıklığı ve hastayı normal günlük hayatından ne 
kadar alıkoyduğu, dikkat edilmesi gereken noktalardır. Hastanın öz geçmişin-
de alt üriner sistemi etkileyebilecek herhangi bir nörolojik hastalık (doğumsal, 
travmatik) olup olmadığı sorgulanmalıdır. 

Hastalar, bel ağrısı, omurga yaralanması ya da cerrahisi, Parkinson hastalığı, 
multipl skleroz ve serebrovasküler atak açısından mutlaka sorgulanmalıdır. Aile 
geçmişinde epilepsi ve merkezi sinir sistemi ile ilgili dejeneratif bir hastalık olup 
olmadığı, hastanın kullandığı alt üriner sistemi etkileyecek ilaçlar, özellikle al-
fa-adrenerjik ve antikolinerjik ilaçlar sorgulanmalıdır.

İdrara geç başlama, zayıf idrar akımı ve geceleri idrara kalkma şikayeti olan 
yaşlı erkeklerde, bu semptomlar (belirtiler) için daha önce ‘prostatizm semp-
tomları’ terimi kullanılmaktaydı ve bu şikayetlere mesane çıkışını tıkayan büyü-
müş prostatın neden olduğu düşünülmekteydi. Ancak daha sonra bu şikayet-
lerin prostat büyümesine özgü olmadığı, hatta kadınlarda da aynı şikayetlerin 
olabildiği görüldü. Zayıf idrar akımı, idrara geç başlama, kesintili idrar akımı, 
zorlanarak idrar yapma ve işeme sonrası damlama gibi belirtiler, yapısal ya da 
işlevsel mesane çıkım tıkanıklığına bağlı olabileceği gibi, detrusor hipokontrak-

ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE
Prof. Dr. Hayrettin Şahin

Yrd. Doç. Dr. Hasan Deliktaş
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tilitesi, mesane aktivite artışı ya da aşırı duyarlılığı sonucu da ortaya çıkabilir. 
Bu nedenle, belli bir etiyoloji belirtmeden hastanın üriner şikayetlerini tanımla-
mak için ‘alt üriner sistem semptomları’ teriminin kullanılması önerilmektedir.

İdrarın depolanması ile ilgili belirtiler; sık idrara gitme, gece idrara kalkma, 
ağrılı işeme, ani idrar sıkıştırması ve buna bağlı idrar kaçırma semptomlarını 
içerirken, idrarın boşaltılması ile ilgili belirtiler; idrara geç başlama, zayıf idrar 
akımı, kesintili idrar akımı, zorlanarak idrar yapma, işeme sonrası damlama ve 
idrar boşaltımının tam olmaması duyusunu içermektedir. 

Komplike olmayan üriner sistem işlev bozukluklarında tedavi kararı sıklıkla 
anamnez, fizik muayene ve temel bir laboratuvar incelemesi (idrar tahlili 
ve kültürü, böbrek fonksiyon testleri) ile verilebilirken, komplike olgularda 
tanıya yardımcı testlerin tamamına (radyolojik, endoskopik, ürodinamik, elektro-
fizyolojik testler) ihtiyaç duyulabilir. 

Alt Üriner Sistem Belirtileri/Semptomları (AÜSB)

1. İdrarın Depolanması ile İlgili Semptomlar
Depolama semptomları aynı zamanda ‘irritatif semptomlar’ olarak da bilinir. 
Fakat günümüzde irritatif semptomlar terimi kullanılmamaktadır. İyi bir hasta 
değerlendirilmesi ile depolama semptomları ve boşaltma semptomlarını birbi-
rinden ayırarak ayırıcı tanıya ulaşılabilir. Pollaküri (idrar sıklığı) en sık görülen 
depolama semptomlarından birisidir. Normal bir erişkin her seferinde ortalama 
300 ml olmak üzere günde 5 ya da 6 kez işer. Kişi 24 saatte 8 kereden fazla 
idrara çıkıyorsa bu pollaküri olarak tanımlanır. 

Pollaküri genellikle artmış idrar üretimi (poliüri) ya da azalmış mesane kapasi-
tesine bağlıdır. Eğer hasta sık idrara çıkmayla beraber yüksek volümlerde idrar 
yapıyorsa, diabetus mellitus, diabetus insipitus ya da aşırı sıvı alımı açısın-
dan değerlendirilmelidir. 

Hasta sık idrara çıkmayla beraber düşük volümlerde idrar yapıyorsa, mesane 
çıkım tıkanıklığı, detrusor aşırı aktivitesi, mesanenin yetersiz boşaltılması, art-
mış rezidual idrar ve azalmış mesane kapasitesi açısından değerlendirilmelidir. 
Çok düşük veya çok yüksek pH’ye sahip idrar da mesaneyi irrite ederek polla-
küriye neden olabilir. Noktüri, kişinin gece uykudan uyanarak idrara çıkması 
olarak tanımlanır. Erişkinler normalde gece bir kereden fazla idrara çıkmazlar. 
Noktüri ve pollaküri birlikteliği, idrar atılımında artış ya da mesane kapasite-
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sindeki azalmaya bağlıdır. Noktüri olmadan sadece gün içinde sık idrara çıkma 
genellikle psikojeniktir. Bunun aksine, gün içinde idrar sıklığı normal iken sade-
ce noktürinin olması supin pozisyonda intravasküler hacmin ve idrar atımının 
fazla görüldüğü periferik ödem ile birlikte görülen konjestif kalp yetmezliğin-
de görülür. Artan yaşla birlikte böbreklerin konsantrasyon yeteneği azalır ve 
sırt üstü yatmayla beraber böbreklere gelen kan akımı artar. Hem kan akımının 
artması hem de böbreklerin konsantrasyon yeteneğinin azalmasına bağlı ola-
rak yaşlı hastalar gece daha çok idrar oluşturur ve bu da noktüriye neden olur. 

Ayrıca herhangi bir hastalık olmaksızın yatmadan önce aşırı sıvı alımı, kahve ve 
alkollü içecek tüketilmesi de noktüriye neden olabilir.

Dizüri ağrılı idrar yapma olarak tanımlanır. Üriner sistem enfeksiyonu, mesane 
taşları, üreter alt uç taşları ve mesane tümörleri dizürinin en sık nedenleridir. 
Enflamasyonun olduğu yer çoğunlukla mesane olsa da ağrı genellikle mesa-
ne üzerinde değil de erkeklerde meatusa, kadınlarda üretraya yansıyan ağrı 
şeklinde hissedilir. İdrar başlangıcında hissedilen ağrı üretral bir patolojiyi dü-
şündürürken işemenin sonunda hissedilen ağrı genellikle mesane kaynaklıdır. 
Dizüri genellikle acil işeme hissi ve idrar sıklığı ile beraberdir. Üriner sistem has-
talıkları dışında dizüri; kadın genital sistemi hastalıkları, anüs ve rektum hasta-
lıkları ve nörojenik hastalıklarla beraber görülebilir.

Urgency (sıkışma), ani ve şiddetli idrar yapma isteğidir. Akut bakteriyel sistit 
gibi mesane duyarlılığını artıran enflamatuar olaylarda, nörojen mesanelerde 
ve infravezikal tıkanıklıklarda sıklıkla görülür. Ayrıca mesane taşlarında, üreter 
alt uç taşlarında ve üriner sistem tüberkülozunda görülebilir. Bu hastalar tuva-
lete yetişemeden idrar kaçırabilirler (urge/sıkışma inkontinans).

2. İdrarın Boşaltılması ile İlgili Semptomlar 
Zayıf idrar akımı, kişinin daha eski idrar akımına göre ya da diğer kişilerin idrar 
akımı ile karşılaştırarak idrar akımının zayıf olduğunu belirtmesidir. Genellikle 
infravezikal tıkanıklığa bağlı (mesane boynu darlıkları, benign prostat hiper-
trofisi, üretra darlığı) olabileceği gibi detrusor kasının kasılmasındaki yetersiz-
likten de kaynaklanabilir. Yaşla beraber artması daha çok mesane çıkım tıka-
nıklığına (benign prostat hipertrofisi) bağlansa da kadınlarda da yaşla beraber 
sıklığının artması patolojinin aynı zamanda detrusor kasındaki yetersizlikten de 
kaynaklanabileceğini göstermektedir. Yaşla beraber idrar kalibresindeki azal-
ma yavaş yavaş ilerlediği için hastalar işeme gücündeki azalmanın farkında 
olmayabilirler. 
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İdrara geç başlama, kişi idrar yapmak için kendisini hazırladıktan sonra işe-
meyi başlatmakta zorlandığını ifade eder. Normalde işeme üriner sfinkterin 
gevşemesinden birkaç saniye sonra başlar. Fakat mesane çıkım tıkanıklığı var-
lığında tıkanıklığı aşmak için detrusor kasının daha yüksek basınçlara ulaşması 
gerekmektedir ve bu basınca ulaşmak için geçen süre uzamaktadır. Tıkanıklı-
ğın şiddeti arttıkça bekleme süresi uzamaktadır.

Kesintili idrar akımı, işeme sırasında bir veya birkaç kez idrar akımının durup 
tekrar başladığı akım biçimidir. Prostat büyümesine bağlı olarak prostat lob-
larının idrar akımını kapatmasına veya detrusorun kasılmayı işemenin sonuna 
kadar sürdürememesine bağlıdır. 

Zorlanarak idrar yapma, idrar boşaltımını başlatmak ya da boşaltma işlemini 
güçlendirmek için kas gücü kullanılması gerektiğini ifade eder. Bu durumda id-
rar yapma sırasında abdominal kaslar da kasılır. Normal işeme sırasında sadece 
işeme sonunda valsalva manevrası (ıkınma) gerekirken, mesane çıkım tıkanıklı-
ğı olan hastalar işeme süresi boyunca valsalva manevrasına ihtiyaç duyabilirler. 
Bu hastalarda karın içi basıncının artmasına bağlı olarak inguinal herni gelişebi-
lir. Bu nedenle inguinal hernisi olan hastalarda mutlaka AÜSB sorgulanmalıdır. 

İşeme sonrası damlama, işemenin sonunda genellikle ayağa kalktıktan son-
ra ya da hareketle beraber idrar damlalarının düşmesidir. Normalde işemeden 
sonra bulbar ve prostatik üretrada kalan ve geriye doğru sağılan idrarın dam-
lamasıdır. Mesane çıkım tıkanıklığı bulunan erkeklerde bu idrar, bulbar üretra-
ya kaçarak işemenin sonunda sızar. Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın da 
işeme sonrası birkaç damla şeklinde görülebilir. Bu hastalarda perineye elle 
basılması ve meatusun silinmesi önerilebilir.

Hekim tarafından depolama ve boşaltma semptomlarının birbirinden ayrılma-
sı oldukça önemlidir. Hastaların hekime başvurmasında neden sıklıkla prostat 
büyümesine bağlı mesane çıkım tıkanıklığı olsa da hastalar daha çok depolama 
semptomlarıyla ve en sık olarak da noktüri ile başvururlar. Genelde alt üriner 
sistem belirtileri hastalığa spesifik değildir. Bu belirtiler prostat büyümesine 
bağlı olabileceği gibi pek çok nörolojik hastalıkta da benzer semptomlar gö-
rülebilir. Erkeklerde alt üriner sistem semptomlarının subjektif (hasta tarafın-
dan) olarak değerlendirilmesinde ve tedavi planlamasında Uluslararası Prostat 
Semptom Skoru (IPSS) kullanılmaktadır. Bu skorlama formu sıklık, noktüri, za-
yıf idrar akımı, zorlanarak idrar yapma, kesintili idrar akımı, idrar boşaltımının 
tam olmaması duyumu ve sıkışma hissi gibi 7 temel soruyu içermektedir. Her 
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soruya 0 ile 5 arasında puan verilerek, toplam semptom skoru 0 ile 35 arasında 
bir değer olmaktadır. Bu değerlendirmede 0-7 arası hafif, 8-19 arası orta ve 20-
35 arası ileri derecede alt üriner sistem semptomları olarak değerlendirilmektedir.

3. İdrar Kaçırma (Üriner İnkontinans)
Üriner inkontinans istemsiz olarak idrar kaçırma olarak tanımlanır. Sürekli idrar 
kaçırma, kişinin devamlı olarak istemsiz idrar kaçırmasıdır. Genellikle üretral 
sfinkterin distaline açılan fistüllerden kaynaklanır ve üriner inkontinansa en sık 
neden olan fistüller vezikovajinal fistüllerdir. 

Sürekli idrar kaçırmanın ikinci en sık nedeni üretraya ya da kadın genital siste-
mine açılan ektopik üreterdir. Erkeklerde ektopik üreter, üretral sfinkterin prok-
simaline açıldığı için ektopik üretere bağlı idrar kaçırma gözükmez. 

Stres tipte idrar kaçırma, kişinin öksürmekle, hapşırmakla, egzersizle ya da 
ağır yük kaldırma gibi karın içi basıncını yükselten aktiviteler sırasında görülen 
idrar kaçırmasıdır. Stres inkontinans, pelvik tabanı destekleyen kas ve fasyala-
rın zayıflamasına neden olan zor doğum yapmış kadınlarda ve menopozdaki 
kadınlarda daha sık görülmekle beraber, belli bir nedene bağlı olmadan da yaş-
lanmanın, östrojen yetmezliğinin ya da vajen duvar prolapsusunun bir sonucu 
olarak ortaya çıkabilir. 

Erkeklerde ise prostat patolojilerine bağlı olarak, özellikle prostat kanseri ne-
deniyle radikal prostatektomi yapılan hastalarda gözlenir. Stres inkontinansın 
farmakolojik tedavisi genellikle başarısızdır. Bu hastalar cerrahi tedaviye genel-
likle iyi yanıt verirler. 

Sıkışma tipi idrar kaçırma (urge inkontinans), güçlü bir işeme isteği uyandıran 
sıkışma ile ani idrar kaçırma olarak tanımlanmaktadır. Hastalar genellikle ani 
gelişen idrar yapma hissi ile beraber idrarını tuvalete yetişemeden kaçırdıkları 
şikayeti ile hekime başvururlar. Bu semptomlar nörolojik hastalıklar, sistit ve 
mesane çıkım tıkanıklığına bağlı olarak görülebilir. Sıkışma tipinde idrar kaçır-
ması olan hastalar genellikle cerrahi tedaviye yanıt vermezler. 

Taşma şeklinde idrar kaçırma (overflow inkontinans), detrusor kasılma yeter-
sizliği nedeni ile mesanenin tam boşaltılamamasına (bazı ilaçlar, spinal/peri-
feral sinir hasarı, yaşlanmaya bağlı miyojenik hasar sonucu) bağlı olabileceği 
gibi mesane çıkımındaki tıkanmaya da (erkeklerde benign prostat büyümesi, 
prostat kanseri, mesane boynu disfonksiyonu ya da üretra darlığı, kadınlarda 



13

geçirilmiş idrar kaçırmayı önleyici ameliyatların neden olduğu tıkanma ya da 
sistosel) bağlı olabilir. Bu hastalar mesanelerini tam olarak boşaltamazlar. Taş-
ma inkontinansı, mesane çıkım tıkanıklığı tedavi edildiğinde genellikle düzelir. 
Taşma inkontinansı uzun bir sürede geliştiği için hastalar mesanelerini tam bo-
şaltamadıklarının farkına varmazlar, bu nedenle idrar kaçırması olan her hasta-
ya işeme sonrası rezidü idrar miktarı bakılmalıdır.

Uykuda idrar kaçırma (enürezis noktürna), kişi uykuya daldıktan sonra idrar 
kaçırır. Bu durum 3 yaşına kadar normal olarak kabul edilir. Fakat 5 yaşında-
ki çocukların yaklaşık %15’inde ve 15 yaşındaki çocukların %1’inde bu durum 
süreklilik gösterir. Bu hastaların büyük bir çoğunluğunda önemli bir ürolojik 
anormallik bulunmamasına rağmen, 6 yaş üzerinde uykuda idrar kaçırması 
olan tüm çocukların mutlaka ürolojik değerlendirmesi yapılmalıdır.

Anamneze Yardımcı Değerlendirmeler:

İşeme Günlüğü: İşeme günlüğünde hastaya bir çizelge verilerek günlük olarak 
aldığı sıvı miktarı, hangi sıvıları aldığı, işeme sıklığı, işenen idrar miktarı, idrar 
kaçırması ve nasıl kaçırdığını 24 saat boyunca kayıt etmesi istenir. 3-5 gün üst 
üste tutulan bir işeme günlüğü, işeme işlev bozukluklarının değerlendirilmesin-
de en yararlı araçlardan biridir. 

İşeme günlüğünde gündüz ve gece işeme sıklıkları, 24 saatlik idrar sıklığı, 24 
saatlik idrar üretimi, poliüri varlığı, gece idrar hacmi, noktürnal poliüri varlığı, 
işeme aralarında geçen sürenin uzunluğu, işemelerin gün içindeki dağılımı, ka-
çırma varsa ne zaman ve neye bağlı olduğu ve mesanenin işlevsel kapasitesi 
ile ilgili bilgi sağlanır. 

İşeme günlüğü, hastadan alınan anamnez bilgilerine göre daha güvenilir olabilir, 
çünkü sıklıkla işeme günlüğünde görülen işeme sıklığı ile hastanın anamnezinde 
verdiği sayı çelişmektedir.

Ped Testi: Ped testi, idrar kaçırmanın varlığını ve derecesini gösteren en değerli 
testlerden biridir. İdrar kaçırmanın tanısı, takibi ve uygulanan tedavinin etkin-
liğini değerlendirmede yaygın olarak kullanılmaktadır. İdrar kaçıran hastalarda 
hastanın anlatımına göre kaçırmanın miktarını belirlemek genellikle zordur. Bu 
ölçümleri nesnel olarak yapmak için 24 ya da 48 saat boyunca hastanın kullan-
dığı ped ya da alt bezlerindeki idrar tartılarak hastanın kaçırdığı idrar miktarı 
tespit edilir. 
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FİZİK MUAYENE 

Abdominal, pelvik, perineal ve odaklanmış nörolojik inceleme AÜSB olan has-
talarda temel değerlendirmedir. Nörolojik işlev bozukluğu şüphesi olan hasta-
larda ise daha ayrıntılı nörolojik inceleme yapılmalıdır. 

Mesane Muayenesi
Mesane boş iken palpe edilemez. Perküsyonla mesanenin hissedilebilmesi için 
erişkinlerde en az 150 ml idrar bulunmalıdır. Mesane 400-500 ml idrarla dolu 
iken özellikle zayıf hastalarda inspeksiyonla suprapubik bölgede kitle olarak 
gözlenebilir. Akut üriner retansiyonda elle muayene sırasında hasta ağrı hisse-
derken, kronik üriner retansiyonlarda mesane göbeğin üzerine kadar çıkma-
sına rağmen hastalar muayene sırasında ağrı hissetmezler. Üriner retansiyon 
durumunda mesane duvarı ileri derecede incelmiş olduğu için palpasyondan 
ziyade perküsyon önem taşır.

Erkeklerde Rektal Muayene
Parmakla rektal muayene, prostat büyüklüğünü saptamak ve malignitenin de-
ğerlendirilmesi amacıyla yapılmalıdır. Rektal tuşe, en iyi hasta ayakta iken öne 
doğru muayene masasına doğru eğildiği pozisyonda yapılır. Rektal muayene-
ye inspeksiyonla başlanmalı, bu bölgedeki hemoroid, fissür, anüs kanseri veya 
malign melanom gibi patolojiler değerlendirilmelidir. Muayene sırasında anal 
sfinkterin tonusu ve duyusu kontrol edilmelidir. Flask ya da spastik anal sfinkter 
varlığı, benzer değişikliklerin üriner sfinkterde de olabileceğini düşündürür ve 
nörolojik hastalık tanısı için ipucu verir. 

Prostat muayenesinde prostatın büyüklüğü, kıvamı ve nodül varlığı değer-
lendirilmelidir. Normal prostat dokusu kestane büyüklüğündedir ve başpar-
mak ile küçük parmak birleştirildiğinde tenar kasların kıvamındadır. Rektal 
tuşede prostat büyüklüğünün saptanması her zaman ileri ürolojik tetkik ya-
pılmasını gerektirmez. Hastalığın şiddeti ve tedavi gereksinimi, üroflovmet-
ri ve rezidüel idrar miktarı gibi ürolojik testlerin yanı sıra hastanın kendisi 
tarafından bildirilen semptom şiddetine de bağlıdır. 

Prostat hassas, sıcak ve bazen fluktuasyon gösteren kaygan yapıda hissedi-
lirse akut prostatit olabileceği düşünülmeli ve bu hastalarda prostat masajı 
sepsise neden olabileceği için kesinlikle yapılmamalıdır. Muayenede sertlik 
veya nodül varlığı prostat kanserini düşündürmeli ve bu hastalara prostat bi-
yopsisi önerilmelidir.
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Kadınlarda Pelvik Muayene
Erkek hekimlerin, kadın hastanın pelvik muayenesi sırasında yanında mutlaka 
kadın hemşire ya da sağlık personeli bulunmalıdır. Muayene standart litotomi 
pozisyonunda yapılır. Dış genital sistem ve vajen girişi dikkatlice kontrol edil-
meli, atrofik değişiklikler (kıvrımların kaybolması, mukozanın hassaslaşması, 
peteşiler ve erezyonlar), genital siğiller, akıntı, üretra meatusunda olabilecek 
karünkül ve kistler kontrol edilmelidir. 

Üretral palpasyon sırasında pürülan akıntı gelmesi üretral divertikül olabilece-
ğini düşündürür. Hastaya valsalva manevrası yaptırılarak sistosel (mesanenin 
prolapsusu) ya da rektosel (rektum prolapsusu) varlığı kontrol edilmelidir. Ök-
sürme, stres inkontinansta provokatif bir test olduğu için hasta öksürtülerek 
stres tip idrar kaçırma açısından değerlendirilmelidir. 

Üretral mobilitenin derecesi, üretraya yerleştirilen bir pamuklu çubuk ile ölçü-
lebilir. Rektumda bir kitle veya fekal tıkaç olup olmadığını saptamak, aynı za-
manda sfinkter tonusu ve duyusunu kontrol etmek, rektoseli olan kadınlarda 
da fasya defektinin sınırlarını değerlendirmek için rektal muayene yapılmalıdır. 

Muayene sırasında istemli bir kasılmanın olması pelvik taban innervasyonunun 
sağlam olduğunu gösterir. Tonus azalması, sakral ya da periferik sinir hasarını veya 
miyopati olduğunu gösterirken, istemli kasılma olmaksızın tonusun korunması ya 
da artması ise suprasakral bir lezyonu düşündürür. Mesane, uterus ve adnekslerin 
bimanuel muayenesi, iki parmak vajende iken, diğer el alt abdomenin üstünde 
olacak şekilde yapılmalıdır. Kadınlarda dikkatli bir pelvik muayene ile serviks, 
uterus ve overlere ait olan benign ve malign lezyonlar tespit edilebilir. 

Motor Muayene
Motor muayenede öncellikle motor güç incelenir. Buna ek olarak anormal ha-
reketler ve kas atrofisi gibi denervasyon belirtileri de kontrol edilmelidir. Kas 
hipotonisi, periferik sinir hasarı ve miyopatilerden kaynaklanırken, tonus artışı 
suprasegmental lezyonlardan kaynaklanır. 

Refleks Muayene
Kasları ve periferik sinirleri ilgilendiren hastalıklarda derin tendon refleksle-
ri etkilenir. Rutin olarak muayene edilen refleksler, biseps (C5-C6), triseps 
(C7), kuadriseps ya da diz kapağı (L3-L4) ve aşil tendonu (L5-S2) refleks-
leridir. Kutanöz refleksler, cilt yüzeyine uyaran verildiğinde oluşan motor 
yanıtlardır. 
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Sakral refleksler, perine ve dış genital organlara uyarı verildiğinde pelvik taban 
çizgili kaslarının refleks olarak kasılması şeklinde ortaya çıkar. Bunlardan pra-
tikte en çok kullanılan, parmak rektumdayken glans penis ya da klitorisi sıka-
rak ya da mevcut bir foley kateteri aşağıya çekerek uygulanan bulbokavernöz 
reflekstir. 

Refleks normal olduğunda anal sfinkter ve bulbokavernöz kaslar kasılır. Bu mu-
ayene primer olarak S2-S4 segmentlerini kontrol etmemizi sağlar. Eğer refleks 
oluşmuyorsa sakral ya da periferik sinir lezyonunu düşündürür. Ancak nörolojik 
olarak sağlam olan kadınların %30’unda bulbokavernöz refleks olmayabilir. Bu 
nedenle bulbokavernöz refleksin varlığı ya da yokluğu nörolojik lezyon tanısı 
koymak için yeterli değildir. 
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Rutin İdrar Analizi
İdrar tahlili üriner sistem taşları, idrar yolu enfeksiyonları (İYE) ve ürolojik ma-
lignitelerin tanısında çok önemli rol oynar ayrıca böbrekleri etkileyen bir siste-
mik hastalık varlığında da hekimi uyarabilir. Rutin taramalar sırasında gebeler 
dışında idrar tahlili önerilmemesine rağmen idrar analizinin hazırlanma ve yo-
rumlanmasındaki incelikler hekim tarafından bilinmelidir.

Örnek Toplanması
Orta akım idrarının değerlendirilmesi genellikle yeterlidir. Örnek alımı öncesin-
de dış genital organların temizlenmesi önerilse de bilimsel olarak gösterilmiş 
bir yararı yoktur. İdrar eğer 2 saat içinde değerlendirilemeyecekse mutlaka 
buzdolabında bekletilmelidir.

İdrarın Fiziksel Özellikleri
Besinler, ilaçlar, metabolik ürünler ve İYE idrar rengini etkileyebilir. Piyürik idrar 
bulanık görünümlüdür. Ayrıca alkali ortamda fosfat kristalleri de idrarın bulanık 
görünmesine sebep olabilir. İdrar rengini etkileyen durumlar Tablo 1’de özet-
lenmiştir. İdrarın normalde kendine has bir kokusu vardır. Bazen konsantre id-
rar ve İYE bu kokunun daha keskinleşmesine sebep olabilir. Üriner retansiyona 
bağlı idrarın mesanede alkali fermantasyonu idrarda amonyak kokusuna ne-
den olurken, diyabetik ketoasidozda idrar kokusu meyvemsi ve tatlı bir hal alır. 
Anormal idrar kokusunun diğer nedenleri ise mesane ile gastrointestinal sis-
tem arasındaki fistüller (fekal koku), sistinüri (sülfür kokusu), ilaçlar ve diyettir.

Dipstik İdrar Tahlili: Bu testte yalancı negatif ve yalancı pozitif sonuçlara sıkça 
rastlanabilmektedir. Yalancı negatiflik ve yalancı pozitiflik oluşturan sebepler 
tablo 2’de özetlenmiştir. Bu testin asıl amacı mikrosopik hematüri, proteinüri, 
İYE varlığını tespit etmektir.

İdrar Dansitesi: İdrar dansitesi, idrar osmolalitesi ile koreledir ve hastaların hid-
rasyon durumunu ve böbreklerin konsantrasyon yeteneğini yansıtır. Normal 
değeri 1003-1030 arasındadır. 1010 altındaki değerler hastaların göreceli 
olarak iyi hidrate olduğunu, 1020 üzerindeki değerler ise görece dehidrate 
olduğunu düşündürür. Artmış idrar dansitesi glikozüri ve uygunsuz ADH 
sendromuna; azalmış idrar dansitesi ise diüretik kullanımına, diyabetes in-
sipitusa, adrenal yetmezliğe, aldosteronizme ve bozulmuş renal fonksiyona 
bağlı olabilir.

TEMEL LABOrATUVAr TESTLErİ ve 
GÖrÜNTÜLEME YÖNTEMLErİ

Doç. Dr. Esat Korğalı 
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İdrar pH Değeri: Normal idrar pH değeri 4,5 ile 8 arasında değişebilir fakat me-
tabolik aktivite nedeni ile normalde hafif asidiktir (pH= 5,5-6,5). Artmış protein 
tüketimi idrar pH değerini asidik hale getirirken, diyetin içerdiği sitrat mikta-
rının artması alkali idrar üretimine neden olur. Renal tubuler asidoz hastaları 
hariç idrar pH değeri, serum pH değerini yansıtır. İdrar pH değerinin bilinmesi 
İYE ve üriner sistem taş hastalarında tedavi seçimi için gereklidir.

Hematüri: Amerikan Üroloji Derneği kılavuzlarına göre, ardışık üç idrar örne-
ğinden ikisinde her alanda 3 ve daha fazla eritrosit görülmesi hematüri olarak 
tanımlanır. Hematüri nedenleri glomerüler, renal ve ürolojik olmak üzere 3’e 
ayrılır. Bu sebepler Tablo 3’te özetlenmiştir.

Proteinüri: Sağlıklı insanlarda glomerüler kapiller membran moleküler ağırlı-
ğı 20.000 daltondan daha küçük olan maddelere geçirgendir. Filtre olan bu 
materyaller proksimal tubul hücreleri tarafından geri emilir ve metabolize edi-
lir. Normal idrar proteinleri albümin, serum globulinleri ve nefron tarafından 
sekrete edilen proteinlerdir. Renal hastalık kriterlerinden biri olan proteinüri, 

Anormal İdrar rengi Sebepleri

Renk Patolojik Sebepler Besin ve İlaçlar

Bulanık Fosfatüri, Piyüri, Şilüri, 
Lipidüri, Hiperoksalüri

Yüksek Pürin İçeren 
Besinler

Kahverengi Safra Pigmentleri, 
Miyoglobin

Bakla, Levodopa, 
Metronidazol, 
Nitrofurantoin, Bazı 
Antimalaryal İlaçlar

Koyu Kahverengi Safra Pigmentleri, 
Melanin, 
Methemoglobin

Levodopa, Metildopa, 
Sinameki, Kaskara 
Kökü

Yeşil-Mavi Psödomonal İYE, 
Biliverdin

Amitriptilin, İndigo 
Karmin, Metilen Mavisi, 
Triamteren, Simetidin,

Kavuniçi Safra Pigmentleri Fenotiazinler, 
Fenazopiridin

Kırmızı Hematüri, 
Hemoglobinüri, 
Miyoglobinüri, Porfiri

Pancar, Böğürtlen, 
Fenolfitaleyn, Rifampin

Sarı Konsantre İdrar Havuç, Turunçgiller

Tablo 1
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Dipstik İdrar Testinde Yalancı Pozitif ve 
Yalancı Negatif Sonuç Sebepleri

Dipstik Test Yalancı Pozitif Yalancı Negatif

Bilirubin Fenazopiridin Klorpromazin, Selenium

Kan Dehidratasyon, 
Egzersiz, 
Hemoglobinüri, 
Menstrüel kan, 
Miyoglobinuri

Kaptopril, Artmış İdrar 
Dansitesi, Ph< 5.1, Proteinüri, 
Vitamin C

Glukoz Ketonlar, Levodopa Artmış İdrar Dansitesi

Ketonlar Asidik İdrar, Artmış 
İdrar Dansitesi, Mesna, 
Fenolfitaleyn, Bazı İlaç 
Metabolitleri

İdrarın Çalışılmasında 
Gecikme

Lökosit Esteraz Kontaminasyon Artmış İdrar Dansitesi, 
Glukozüri, Ketonüri, Proteinüri, 
Bazı Okside Edici İlaçlar 
(Sefaleksin, Nitrofurantoin, 
Tetrasiklin, Gentamisin) 
Vitamin C

Nitrit Kontaminasyon, 
Fenazopiridin, Dipstiğin 
Uzun Süre Hava İle 
Teması

Artmış İdrar Dansitesi, Artmış 
Ürobilinojen Düzeyi, Nitrat 
Redüktaz Negatif Bakteriler, 
pH< 6.0, 

Vitamin C Konsantre İdrar Havuç, Turunçgiller

Protein Alkali ve Konsantre 
İdrar, Fenazopiridin, 
Kuarterner Amonyum 
Bileşikleri

Asidik Veya Dilüe İdrar, 
Primer Protein Albümin 
Değilse

Dansite* Dextran Solüsyonları, 
İV Radyoopak Bileşikler, 
Proteinüri

Alkali İdrar

Ürobilinojen Artmış Nitrit Düzeyleri, 
Fenazopiridin

Tablo 2

*Yalancı Pozitif =Yalancı Dansite Artışı Yalancı Negatif= Yalancı Dansite Azalması
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Sık Hematüri Sebepleri

Glomerüler Sebepler Renal 
Sebepler

Ürolojik 
Sebepler

Ailesel Sebepler
Fabry Hastalığı
Herediter Nefrit 
(Alport Hastalığı)
Nail- Patella 
Sendromu
İnce Bazal Membran 
Hastalığı

Arteriovenöz Malformasyon
Hiperkalsiüri
Hiperürikozüri
Bel Ağrısı-Hematüri 
Sendromu
Malign Hipertansiyon
Meduller Sünger Böbrek

Benign Prostat 
Büyümesi
Kanser (Böbrek, 
Üreter, Mesane, 
Prostat ve Uretra)
Sistit/Piyelonefrit
Taş Hastalığı
Prostatitler
Tüberküloz

Primer 
Glomerulonefritler

Metabolik 
Sebepler

Diğer
Sebepler

Fokal Segmental 
Glomerülonefrit
Goodpasture 
Hastalığı
Henoch-Schönlein 
Purpurası
IgA Nefropatisi 
(Berger Hastalığı) 
Mesangioproliferatif 
Piyelonefrit
Postenfeksiyöz 
Glomerülonefrit 
Hızlı İlerleyen 
Glomerülonefrit

Papiller Nekroz
Polikistik Böbrek Hastalığı
Renal Arter Embolisi
Renal Ven Trombozu
Orak Hücre Anemisi Atakları
Tubulo İnterstisyel Sebepler
Vasküler Nedenler

İlaçlar (NSAI, 
Heparin, Warfarin, 
Siklofosfamid)
Travma (Spor 
Yaralanmaları, Foley 
Kateter Travmaları) 

Sekonder 
Glomerülonefritler

Hemolitik Üremik 
Sendrom
Sistemik Lupus Nefriti
Trombotik 
Trombositopenik 
Purpura
Vaskülitler

Tablo 3
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24 saatte idrarda 150 mg’den fazla protein saptanması durumudur. Özellikle 
diyabetiklerde erken dönemde renal tutulum göstergesi olan mikroalbüminüri 
24 saatte idrarda 30-150 mg arasında protein saptanması durumudur. Protei-
nüriye yol açabilecek sebepler Tablo 4’te özetlenmiştir.

Glukozüri: Serum glukozu 180-200 mg/ml aşarsa idrarda glukoz saptanır. Di-
yabet, Cushing Sendromu, karaciğer ve pankreas hastalıklarında gözlenir.

Ketonüri: Keton yağ metabolizmasının ürünüdür ve normalde idrarda saptan-
maz. Ketonüri sıklıkla kontrolsüz diyabetle ilişkilidir.

Nitrit Testi: Normalde idrarda nitrit bulunmaz, İYE durumlarında bakterilerin id-
rarda bulunan nitratı nitrite indirgemesi sonucunda oluşur. Nitrit testinin pozitifliği 
ml’de 10.000’den fazla bakteri olduğu anlamına gelir. Bakterilerin nitrat indirgeme 
yeteneği yokluğunda nitrit testi yalancı negatif sonuçlara sebep olabilir.

Lökosit Esteraz Testi: Lökosit esteraz nötrofiller tarafından üretilir ve İYE ilişkili 
piyüri göstergesidir.

Bilirubin ve Ürobilinojen: Normalde idrarda ölçülebilir miktarda bilirubin bu-
lunmaz. İdrarla çıkan bilirubin konjuge bilirubindir ve karaciğer disfonksiyonu 
ve safra yolları obstrüksiyonunu düşündürür. Hemoliz ve hepatosellüler hasta-
lıklar idrarda ürobilinojenin artışına neden olurken, antibiyotik kullanımı, safra 
kanal obstrüksiyonları idrar ürobilinojen düzeyinin azalmasına neden olur.

Mikroskopik İdrar Analizi
Hücreler ve hücre kümeleri, kristaller ve bakterilerin mikroskobik olarak görülme-
si çeşitli durumların tanınmasını sağlar. İdrarın santrifüjü sonrası sedimentin son 
damlası mikroskobik olarak incelenir. Hücrelerden lökosit ve eritrositler, epiteliyal 
hücreler, renal tubul hücreleri gözlenebilir. İdrar pH’sinin çok düşük olduğu veya id-
rar konsantrasyonunun arttığı dehidratasyon durumlarında hücre kümeleri artabi-
lir. Hyalin, eritrosit, lökosit, epiteliyal, granüler hücre kümeleri gözlenebilir. Hücreler 
ve kümelerin yanı sıra çeşitli kristal yapıları değişik şekiller halinde idrarın mikrosko-
bik incelemesi sırasında gözlenebilir. Kalsiyum okzalat kristalleri değişik boyutlarda 
zarf şeklinde iken, ürik asit kristalleri sarı, kavuniçi, kahverengiye çalan renklerde 
olup elmas şeklinde, sistin kristalleri ise renksiz altıgen şeklinde gözlenir. İYE varlı-
ğında idrar mikroskopisinde bakteriler de görülebilir. Gram boyama antibiyoterapi 
seçiminde faydalı olur. Her alanda 5 bakteri gözlenmesi kültürde yaklaşık 10.0000 
koloniye eşdeğer kabul edilir.

Direkt Üriner Sistem Grafisi (DÜSG)
Hastaya kontrast madde verilmeksizin supin pozisyonda ön-arka film çekilmesidir. 



23

Sık Proteinüri Sebepleri

Geçici 
Proteinüri

Sekonder Glomerüler 
Sebepler

Tübüler 
Sebepler

Konjestif Kalp 
Yetmezliği
Dehidratasyon 
Duygusal Stres
Egzersiz
Ateş
Ortostatik Proteinüri
Nöbetler

Alport Hastalığı
Amiloidoz
Kollajen Vasküler 
Hastalıklar (SLE)
Diyabetes Mellitus
İlaçlar (NSAI, Penisillamin, 
Altın, ACE İnhibitörleri)
Fabry Hastalığı
Enfeksiyonlar (HIV, Sfiliz, 
Hepatitler)
Maligniteler (Lenfoma, 
Solid Tümörler)
Sarkoidoz
Orak Hücreli Anemi

Aminoasidüri
İlaçlar (NSAI, 
Antibiyotikler)
Fanconi Sendromu
Ağır Metal Maruziyeti
Hipertansif 
Nefroskleroz
İnterstisyel Nefrit
Taşma Sebepleri
Hemoglobinüri
Multipl Myelom
Miyoglobinüri

İnatçı Proteinüri
Primer Glomerüler 
Sebepler

Fokal Segmental 
Glomerüloskleroz
İgA Nefropatisi 
(Berger Hastalığı)
İgM Nefropatisi
Membranoproliferatif 
Glomerülonefrit
Membranöz Nefropati
Minimal Değişiklik 
Hastalığı

Tablo 4
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Adrenal bezlerin üzerinden başlayıp simfizis pubisin 2 cm alt kısmına kadar olan 
vücut kısmını içermelidir. DÜSG’de hava siyah görüntü verirken kemik, kalsifiye 
doku ve opak taşlar beyaz; yumuşak doku ise gri görünürler. DÜSG ile böbrekler, 
karaciğer, dalak ve mesane gibi organların sınırları, boyutları ve dansiteleri ayırt 
edilebilir. Bu görüntüleme ayrıca spina bifida ve sakral agenezi gibi nörolojik işeme 
bozukluğuna yol açabilecek patolojilerin tanınmasını da sağlayabilir. 

Üriner Sistem Ultrasonografisi
Ultrasonografi yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak yapılan, kolay ulaşıla-
bilen ve uygulanabilen pratik, radyasyon kullanılmayan noninvaziv, düşük ma-
liyetli tanı yöntemidir. Kullanıcı tecrübesinin sonucu etkilemesi, doku-patoloji 
özgüllük ve duyarlılığının düşük olması, hasta vücut yapısının tetkik kalitesini 
etkilemesi dezavantajlarıdır. Böbrek ultrasonografisi akut böbrek yetmezliği, 
kronik böbrek yetmezliği, renal obstrüksiyonlar, böbrek kistleri, böbrek kitle-
leri, böbrek ve üst üreter taşları, renal travmalar, pyelonefrit ve renal abselerin 
tanısında kullanılabilir. Mesane ultrasonografisi mesane duvar kalınlığı, me-
sane kapasitesi, prostat hacmi ve işeme sonrası rezidü idrar ölçümü yanı 
sıra mesane kitleleri, mesane taşları, divertikül tanısında kullanılır. Gebelik 
sırasında daha çok sağda gözlenen fizyolojik hidronefrozun tanı ve takibin-
de ilk seçenek üriner sistem USG’dir. 

Bilgisayarlı Tomografi (BT)
BT’nin kullanıma girmesi ile birçok konvansiyonel radyolojik tetkikin kullanımı 
oldukça sınırlanmıştır. Standart abdominal BT, diafram kubbesi ile iliak krest 
arasını, pelvik BT ise iliak krest ile simfizis pubisin alt sınırı arasını görüntüler. 
Teknik inceliklere uyularak yapılan tomografik incelemeler ile doğumsal 
anomaliler, obstrüktif patolojiler, üriner sistem taşları, enflamatuar odaklar, 
vasküler problemler, retroperitoneal kitleler, üriner sistem fistülleri, travma-
tik ürogenital sistem hasarları, benign ve malign böbrek kitleleri, mesane 
kitlelerinin tanısı konulabilir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI)
Görüntüleme alanına giren dokulardaki manyetik değişiklikleri görüntüye çevirme 
prensibi ile çalışır. T1 ve T2 ağırlıklı olmak üzere 2 farklı görüntü elde edilir. Radyas-
yon kullanılmaması, yumuşak doku rezolüsyonunun daha iyi olması BT’ye avantaj-
ları iken, BT kadar yaygın olmaması, uzun sürmesi ve yüksek maliyet dezavantajıdır.

Önerilen Kaynaklar
1. Simerville JA1, Maxted WC, Pahira JJ. Urinalysis: A comprehensive review.  Am Fam Physician. 2005 Mar 

15;71(6):1153-62

2. Campbell –Walsh Urology Tenth Edition (Editor in Chief : Alan J. Wein) Elsevier-Saunders, Philedelphia, 

PA 2012 Chapter 4 Urinary tract imaging: Basic pirinciples pages 99-139
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MESANE GÜNLÜĞÜ 

Alt üriner sistem semptomları (belirtileri)-AÜSB değerlendirmede hasta hika-
yesi ve standart sorgulama formları ile beraber, hastadan elde edilen subjektif 
verilerin daha net hale getirilmesi gereklidir. Bunun için en önemli gereçlerden 
birisi mesane günlüğüdür.

Bir mesane günlüğü, gün içinde belirli zaman dilimlerinde, hastanın aldığı sıvı 
miktarı ve boşalttığı idrar miktarını, varsa idrar kaçırma periyotlarını ve korun-
mak için ped veya bez kullanımını bir tablo üzerinde işaretleyebileceği kap-
samlı bir tanı aracıdır. 

Genelde 3 gün üst üste doldurulması, hasta açısından en değerli bilgiyi 
sağlamaktadır.

Mesane günlüğü doğru doldurulduğu takdirde hastanın sıvı alma ve işeme 
davranışlarının gözden geçirilebileceği önemli veriler sağlar. Bir mesane 
günlüğünden şu bilgiler öğrenilebilir:

• Hastanın idrar sıklığı,
   Gündüz ve gece idrar sıklığı
• Hastanın her idrara gidişinde yaptığı idrar hacim özelikleri
   Günlük hacim değişiklikleri (sabah, öğle, gece)
• Hastanın aldığı sıvı miktarı
   Zorlama bir sıvı alımı olup olmadığı (> 3 litre )
• Gece yatmadan önce ve gece uykudan uyanıp sıvı alıp almadığı  
   (gece idrar sıklığı için önemli nedenlerden)
• Hastanın aldığı sıvı tipi
   İdrar üretimini artıran sıvılar (kafein, alkol, gazlı içecekler vb.)
• Hastanın idrar kaçırma zamanı

Tuvalete yetişme veya tuvalet dışı bir zamanda idrar kaçırma olup olmadığı 
öğrenilebilir.

Mesane günlüğü bu şekilde, kabaca bir dolum sistometrisinde ölçülen para-
metreleri girişimsel bir işlem yapmadan görebileceğimiz bir tanı aracıdır. Bu 
formu daha uygulanabilir hale getirmek için, formun bir tarafına mutlaka “nasıl 
doldurulacağına” dair anlaşılabilecek, kısa bir açıklama konulması önemlidir.

TEMEL ÜrODİNAMİK TETKİKLEr 
Op. Dr. Oğuz Mertoğlu 
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Hasta Örnekleri

Olgu 1: (Resim 1)
İdrar sıklığı ile başvuran 30 yaşında kadın hasta. İdrar kaçırma ifade etmiyor, ek 
şikayet ve hastalık yok. İlk değerlendirme sonrası, sık tuvalete gittiğini düşü-
nerek AÜSB için medikal tedaviye başlayabilirsiniz; ancak bu hastanın mesane 
günlüğüne bakıldığında gün boyunca yoğun sıvı aldığı izlenmektedir. Sadece 
yaşam tarzı değişiklikleri, örneğin sıvı kısıtlaması, bu hasta için basit bir tedavi 
seçeneği olabilir.

Resim 1

Olgu 2: (Resim 2)
Gece sık idrara gitme şikayeti ile başvuran 55 yaşında erkek hasta. Gece idrar 
sıklığının (noktüri), erkek hastalarda genellikle Benign Prostat Hiperplazi-
si’ne (BPH) bağlı olduğu düşünülür. Ancak, günümüzde daha çok sistemik 
etkenler üzerinde durulmaktadır (poliüri, diüretik ilaç etkileri, polidipsi gibi…) 
Bu hastanın mesane günlüğüne bakıldığında, gece yatmadan önce ve uyandı-
ğında sıvı alma alışkanlığı olduğu görülmektedir.

Resim 2
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Olgu 3: (Resim 3)
75 yaşında erkek hastanın sık tuvalete gitme ve idrarda zorlanma şikayetleri 
mevcut. Bu hastanın mesane günlüğünde çok sık idrara çıkma ve az miktarda, 
ölçek olarak yarım pet bardağı idrar yapma (75-80 ml) izleniyor. Bu durumda 
kapasitenin normal bir mesane kapasitesine göre düşük olması, tedavide her 
zaman yol gösterici olmayabilir. 

Yaşlı hastalarda az miktarda idrar yapma şikayeti iki klinik tanıyı düşündürebi-
lir. Birincisi, mesane kapasitesi küçüklüğüne bağlı hasta az miktarlarda ve sık 
idrara gidiyor olabilir. 

İkinci ihtimalde hasta tam idrar yapamıyor, az miktarda yapıyor ve mesanede 
idrar kalıyor olabilir.  Bu hastalar için işeme sonrası kalan idrar miktarını ölçmek, 
AÜSB’nin değerlendirmesinde önemli bir basamak olacaktır. 

Mesane günlüğü bir tanı aracı olması yanında kendi başına bir tedavi yönte-
mi de olabilir. Bazı hastalar sadece mesane günlüğüyle takip sırasında, gün 
geçtikçe alt üriner sistem semptomlarının şiddetinde azalma olduğunu ifade 
etmektedir.

Resim 3
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ÜrOFLOWMETrİ (İDrAr AKIMI)

Diğer bir tanı yöntemi olan üroflowmetri, invaziv olmayan teknikle idrar akım 
hızının ölçümüdür. Bir çeşit idrar debi ölçümüdür; saniyede mililitre cinsinden 
ölçülen idrar akışıdır. 

Erkeklerde BPH’ye bağlı idrar boşaltım semptomlarını göstermek için tasarlan-
mış popüler bir tanı aracıdır. Üroflowmetri düzenek olarak, büyük bir huniden 
dereceli bir kaba dökülen sıvının debisini dereceli kapta artan sıvı ağırlığına 
göre ölçen algılayıcı cihazın (Resim 4) oluşturduğu trase dökümüdür. 

Boşaltım belirtileri ön planda olan hastalarda tanıya götürebilen veya tedavi 
öncesi ve sonrası sonuçları karşılaştırabilen bir tetkiktir. Her ne kadar bir tanı 
aracı olarak kısıtlı olsa da işlem sırasında görülen trase çizgileri AÜSB etiyolojisi 
hakkında ipuçları verebilmektedir:

Resim 4
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Normal Trase:
Bir çan eğrisi gibidir, hasta yüksek bir akımla miksiyon yapar (Şekil 1)

Şekil 1

Şekil 2

Tıkalı Trase Eğrisi:
Bu çan eğrisinin üstten bastırılmış halidir. Mesane çıkım tıkanıklığının (BPH 
gibi…) belirtisi olabilir, uzun süren düşük hızda bir akım mevcuttur (Şekil 2).

Şekil 3

Darlık Trase Eğrisi:
Tipik bir plato sabit akım eğrisidir, akım önünü sınırlandırmış ince bir delikten 
sabit bir hızda geçiyor izlenimi verir. (Şekil 3)
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Valsalva (Ikınma) ile Miksiyon:
Hasta aralıklı olarak miksiyon yapar, ıkınmanın gücüne göre az veya biraz çok 
bir akım hızıyla, parça parça miksiyon mevcuttur (Şekil 4).

İdrar akımı (üroflow) ölçümünde 3 önemli parametre grafik yanında verilme-
lidir: Maksimum akım hızı, boşaltılan idrar hacmi  ve işeme sonrası kalıntı idrar 
miktarı.

Maksimum Akım (Qmax)
İşeme sırasında belirlenen en yüksek akım hızıdır (Şekil 5). Cihaz bunu otomatik 
olarak belirlemektedir. Değişik değerler tarif edilmesine rağmen 10 ml/sn altındaki 
değerler mesane çıkım tıkanıklığı açısından (BPH) anlamlıdır.

Şekil 4

Omax

Şekil 5

İşenen Kapasite
Bir işeme sırasında ölçülen idrar hacmidir. Sağlıklı bir trase değerlendirmesi için 
150-480 ml arasında olması önerilir.

Kalıntı İdrar Miktarı
Genelde üroflow ölçümünde ihmal edilen bir parametredir, ancak standart ola-
rak ölçülmesi gerekmektedir. Mesanede kalan idrar miktarı ince bir kateterle ya 
da USG aracılığıyla ölçülmektedir. 

Günümüzde sadece mesane üzerine konularak kalıntı idrarı ölçen spesifik, kü-
çük USG cihazları bulunmaktadır. 

Özellikle detrusor kasılma güçlüğü olan hastalarda, kalıntı idrar miktarı işeme-
nin etkinliği açısından fikir verebilir. Bu durum 65 yaş üstü toplumda, özellik-
le erkeklerde daha sık görülür, ancak kadınlarda da izlenebilmektedir. Benign 
prostat büyümesine bağlı alt üriner sistem semptomlarının yönetiminde de 
kalıntı idrarın belirlenmesi, tedavi seçimi açısından önemlidir.
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DOLUM SİSTOMETrİSİ

Sistometri EKG, EMG, EEG tetkiklerindeki gibi bir trase (çizgi) ölçme çalış-
masıdır.  Bu işlemde ölçülen değer, mesane basınçlarının ölçümüdür. 

Bu işlemde öncelikle mesaneye 6-8 fr incelikte bir kateter yerleştirilir. Bu kate-
terde yerleşik iki ince yol şu işlevleri görür;
1- Mesane içindeki basıncın cm-su cinsinden ölçülmesi
2- Mesanenin doldurulması

Mesane gibi hacmi ve basıncı değişebilen, idrar deposu olarak işlev gören bir 
organın ölçümü yapılırken, batın içinde bulunması nedeniyle komşu organların 
ve karın içi basıncının etkisine maruz kalacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle, 
işlemin ikinci önemli bileşeni abdominal basıncın ölçümüdür. Bu basıncın en 
rahat ölçüldüğü yer rektal bölgedir. Bu bölgeden basınç ölçümü için bir ba-
lon kateter anüsten yerleştirilerek gerçekleşmektedir. Bu basıncın birimi de 
cm-su’dur. 

Yukarıda bahsedildiği gibi, basınç birimi cm-su olarak ifade edildiğine göre su ça-
lışmalı bir sistem söz konusudur. Su iletimli sistem bileşenleri şöyledir:

1- Üretral Kateter (Çift Lümen)
a) Bir kanal içinden mesaneyi dolduracak serum fizyolojik geçer:

ı. Bu sıvının belli bir hızda olmasını, diyaliz pompalarına benzer bir pompa 
sağlar.
ıı. Serum setinden alınan sıvı mesaneye aktarılır.

b) Diğer kanaldan mesane basıncı ölçülür:
ı. Kateter ince, su dolu bir plastik tüp sistemine bağlanır.
ıı. Bu boru sistemi, su basınç etkisini ölçebilen elektronik bir algılayıcıya bağlanır.
ııı. Bu basınç sistemi “Pves” olarak ifade edilir.

2- Rektal (Balon Kateter)
a) Bu kateter içinden de serum fizyolojik geçer:

ı. Ucundaki balon rektum içinde 1-2 ml şişirilir.
ıı. Bu kateter yine ince bir boru sistemine bağlanarak farklı bir algılayıcıya 
bağlanır.
ııı. Bu basınç sistemi de “Pabd” olarak ifade edilir.

3- Sıvı İletim Pompası
Üretral kateter dolum kanalından bilgisayar kontrollü  bir hızda serum setinden 
(izotonik) mesane doldurulur. Dolum hızı, fizyolojik dolum hızından fazla ola-
caktır. Yavaş, orta veya hızlı dolum hızlarıyla mesane doldurulabilir.
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4- Üroflow
Sistometri sistemine monte edilmiş üroflow (idrar akım hızı) cihazı olmalıdır. 
Hastanın yerleştirildiği düzenekten (klozet veya özel ürodinami sandalyesi) 
üroflow kabına kaçan ve boşalan sıvı toplanır. Bilgisayar ekranında akım, ek bir 
kanal olarak görülür.

5- EMG
Perineal kas aktivitesinin yüzeyel elektrotlarıyla ölçüldüğü, ürodinami sis-
temine bağlanan ve mesane ile üretral sfinkter ilişkisini inceleyen sistemdir. 
Özellikle nörojenik alt üriner sistem koordinasyon problemlerini incelemek-
te yararlıdır. 

TEMEL ÖLÇÜM

Yukarıdaki iki basınç sistemi Pves (Mesaneden Alınan Basınç) ve Pabd’de (Rek-
tal Balon Kateterden Alınan Abdominal Basınç) sıvı dolumu sırasında izlenen 
basınç iz düşümleri, bilgisayar ekranında iki ayrı kanalda izlenir. 

Mesaneden ölçülen basıncın, karın basıncından etkilenen brüt bir basınç 
olduğunu düşünürsek, net mesane basıncı “Pves trase değeri”nden, “Pabd 
trase değeri”nin çıkarılması ile bulunacaktır. Bu değer de Pdet (detrusor 
basıncı) olarak isimlendirilmekte ve 3. kanalda izlenmektedir. Bu üç kanala 
basit sistometri işlem kanalları diyebiliriz (Şekil 6).

Pves

Pabd

Pdet: Pves- Pabd

Şekil 6
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Bu kanalların dışında, verilen sıvının miktarını gösteren bir kanal ile hasta-
nın idrar kaçırma veya istemli idrar yapma anında çıkardığı idrar hacmini 
gösteren idrar akım (üroflow) ve hacim kanalları bulunmaktadır. Bu şekilde 
alt üriner sistem fonksiyonunun iki fazı olan dolum (dolum sistometrisi) ve 
boşaltım fazları incelenebilmektedir (Şekil 7). 

Sistometri işlemi bir trase işlemi olmasına rağmen, EKG veya EEG gibi iş-
lemlerle kıyaslandığında tam anlamıyla “tak-işe başla” olmamaktadır. Sıvı 
iletimli sistemlerde, sistemin algılayıcılara gidene kadar birleşik, sıvı dolu 
bir boru hattından geçtiği düşünüldüğünde basınç sorunları karşımıza çı-
kabilir. Örneğin, mesane içindeki kateter delikleri yeterli boşlukta olmayabilir, 
mesane mukozasına yapışık olabilir. 

Rektumdaki balon kateter tam anlamıyla abdominal basıncı ölçecek şekilde 
şişmemiş olabilir. Bağlantı kabloları ile kateterler veya algılayıcılar arasında 
gevşeklik nedeniyle sıvı kaçağı olabilir. Bu durumlar işlem öncesi ve işlem sıra-
sında düzenli olarak kontrol edilmelidir. 

Basınç kontrolleri, en basit şekilde hastayı öksürterek yapılmaktadır. Her öksür-
me ile basınç zıplamaları ekrandaki kanallarda eşit seviyede görüntülenmelidir. 
Basınç zıplamalarında olabilecek farklılıklarda işlem durdurulup iletim kanalları 
tekrar gözden geçirilmelidir. Dolum sistometrisi, belirli bir pompa doldurma 

Pves

Hacim

Akım

Pdet

Pabd

Şekil 7
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hızında hasta sıkıştırılarak yapılmaktadır. Bu işlem fizyolojik bir mesane dolu-
muna göre daha hızlı olmaktadır. Dolum sistometrisi sırasında, hasta ilk idra-
ra sıkışma ve çok sıkışma hislerini ifade eder. Bu duyumlar grafide işaretlenir. 
Dolum sistometrisi boyunca Pdet değişiklikleri (detrusor fonksiyonu) kontrol 
edilerek alt üriner sistem işlevi objektif olarak değerlendirilebilir (Şekil 8). 

Şekil 8

Pves

Hacim

Akım

Pdet

Pabd

Dolum sistometrisi sırasında sık görülebilen durumlardan birisi, mesanenin 
istemsiz kasılmalarıdır. Bu durum hastada ani sıkışma hissi ve idrar kaçırma 
ile birlikte gözlenebilmektedir. Dolum sistometrisi grafiğinde ise Pves ve Pdet 
kanalında, arka arkaya tepe şeklinde artan basınç değişimleri olarak izlenmek-
tedir (Şekil 9; oklar). Bu durum “detrusor aşırı aktivitesi” olarak adlandırılmak-
tadır. Bu aktivitelere idrar kaçırma da eşlik ediyorsa, idrar akım (üroflow) 
kanalında bu kaçırmalar da izlenebilir (Şekil 10; oklar).

BOŞALTIM SİSTOMETrİSİ

Dolum sistometrisinin devamı olarak tanımlayabiliriz. Bu safhada kontraksiyon 
kabiliyeti ve idrar akım özellikleri incelenerek, hastanın işeme etkinliği değer-
lendirilir. Çok sıkışma duyumundan sonra infüzyon pompası durdurulur, hasta-
nın işemesi istenir. İstemli olarak idrarı başlatması ile detrusor kasılması ile olu-
şan basınç değişiklikleri araştırılır. Boşaltım sistometrisi en sık Benign Prostat 
Büyümesi’ne (BPB) bağlı AÜSS’nin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. 
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Bu çalışmalara Basınç-Akım Çalışmaları denilmektedir. Medikal tedaviden 
fayda görmeyen ve cerrahi açıdan tıkalı olup olunmadığına karar verileme-
yen 50 yaş altı ve 80 yaş üstü hastalarda bu çalışmalar yapılmaktadır. 

Basınç akım çalışmalarında, işeme sırasındaki detrusor basıncı ve anlık idrar akım 
parametreleri karşılaştırılarak mesane çıkım tıkanıklığı ve mesane kontraksiyon ka-
biliyetini değerlendiren sonuçlar elde edilmektedir. Bu şekilde, girişimsel olsa da 
idrar akım hızı ölçümüne göre daha spesifik bulgular elde edilmektedir. Bu çalış-
malarda en önemli kriterleŗ  işeme anındaki maksimum idrar akımı (Qmax) ve bu 
noktada alınan detrusor basıncıdır. (Pdet@Qmax) (Şekil 11) Boşaltım fazı istemli 
bir fonksiyon olmasına rağmen bazı nörolojik alt üriner sistem fonksiyon bozukluk-
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Şekil 9

Şekil 10
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Şekil 11 Şekil 12

larında (omurilik hasarı, pelvik sinir iletim hasarı, diyabetik nöropati vb.) detrusor 
kontraksiyonu başlatılamayabilir. Bu durumda belli bir basınçta detrusor kontrak-
siyonu görülmez. Hasta sadece valsalva ile miksiyon çabası yapabilir. Pves ve Pabd 
kanallarında bu basınç artışları beraber görülür. Bu nedenle detrusor kanalında 
anlamlı bir basınç artışı izlenmez (Şekil 12).  Akım kanalında ise parça parça işeme 
izlenir (Oklar). Bu bir arefleksik detrusor fonksiyon bozukluğudur.
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PELVİS 

Kemik Pelvis 
Kemik pelvis, iki kalça kemiğinin ortada sakrum ile birleşmesi sonucu meydana 
gelmektedir. Kalça kemikleri ise iliak, iskiak ve pubis kemiklerinin füzyonu ile 
oluşmaktadır. Yukarıda iliak kemiklerin birleşmesi ile oluşan ve intraperitoneal 
organların yerleştiği bölüm yalancı pelvis, daha aşağıda çanak şekilli ürogeni-
tal organları barındıran bölüm ise gerçek pelvis olarak adlandırılır. Sakrum ile 
her iki iliak kemik arasında sakroiliak eklem bulunmaktadır (Resim 1). Pelvis 
fraktürlerinde genellikle sakroiliak eklem korunurken, daha zayıf olan pubik ke-
miklerde fraktürler gözlenebilir. Bu fraktürler de zaman zaman üretra, mesane 
ve/veya vajeni yaralayabilir.

Pelvisin Yumuşak Dokuları
Gerçek pelvis tabanını oluşturan kaslar ve fasyalar kontinans mekanizmaların-
da oldukça önemlidir. Pelvik çıkım, ürogenital diyafram tarafından oluşturulur. 
Bu diyaframı oluşturan yapılar iki tarafta m. levator ani’lerin üzerindeki arcus 
tendineus’tan başlayan pubokoksigeus ve iliokoksigeus kaslarıdır. Pubokoksi-
geus ve iliokoksigeus kasları arasında net bir ayrım bulunmaz. Pelvik diyafram 
arkada koksigeal kas ile tamamlanır. Pelvik diyaframın anteriorunda, pubovise-
ral kas ile sınırlanmış U şeklinde bir hiatus bulunmaktadır. Bu hiatustan kadında 
üretra, rektum ve vajen, erkekte ise üretra ve rektum geçer. Puboüretral ve 
puborektal kaslar için bir hamak yapısı oluşturan puboviseral kas kontinans 
mekanizmasında oldukça önemlidir. Bu kas, pubovajinal, puboanal ve levator 

ALT ÜrİNEr SİSTEM ANATOMİSİ
Prof. Dr. Hasan Bakırtaş

Op. Dr. Nevzat Can Şener

Resim 1. Kemik Pelvis Anatomisi
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kaslarına güçlü bir şekilde yapışır ve fiksasyon sağlayarak pelvik organlara des-
tek sağlar. Pelvisin posterolateral duvarını oluşturan piriformis kası ürogenital 
ve anal hiatusta vertikal şekilde uzanır ve kaudale doğru kalınlaşırken, anüs 
arkasında ise levator plato adını alarak düzleşirler.

Pelvik Fasyalar: Pelvik fasyalar, diğer fasyalardan farklı olarak sadece kolajen 
içermezler. Aynı zamanda elastik doku ve düz kas da içerdikleri için, anatomik 
desteğin yanında fonsiyonel katkıları da olduğu düşünülmektedir. Bu fasyalar 
dış, orta ve iç katman olarak kategorize edilmişlerdir. Dış katmandaki endo-
pelvik fasya, pelvik organları sardıktan sonra karında transvers fasya olarak 
devam eder. Orta tabaka pelvik organların dolum ve boşalmalarına uyabilecek 
şekilde elastik yapıdadır. Yine bu fasyalar kalınlaşarak pelvik organları besleyen 
ve organları asan kardinal, uterosakral, lateral ve posterior vezikal ligamanları 
oluşturmaktadırlar. İç tabaka ise gastrointestinal traktın devamıdır ve perito-
nun altında seyretmektedir. (Resim 2)

Pelvik fasyalar, askı görevi görürler ve pelvik prolapsus ile doğrudan ilişkilidirler. Bu 
fasyalar üç önemli komponent içermektedirler. Bunlardan birisi anteriorda bulunan, 
erkekte puboprostatik, kadında puboüretral ligamanlardır. İkincisi arkus tendineus 
isimli fasyadır ve erkekte puboprostatik, kadında puboüretral ligamanlardan spina 
iskiadikaya kadar uzanır. Bu fasya daha anteriorda bulunan arcus tendineus levator 
ani ile karıştırılmamalıdır. Stres üriner inkontinans cerrahisinde paravajinal askı 
ameliyatlarında, vajinal duvar bu fasyaya lateralden yeniden yaklaştırılır. 

Ayrıca bu fasyadan mediale doğru uzanan pubovezikal, periüretral ve üret-
ropelvik ligamanlar üretra ile vajenin anterior duvarına destek sağlarlar. Bu 
bağlantılardaki hasarlar veya zayıflamalar sistosele ve/veya stres inkontinansa 

Resim 2. Pelvik Ana Ligamanlar

Mesane
Pubo Vezikal

Ligament

Trans Servikal
Ligament Utero Sakral

Ligament
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sebep olabilir. Bir diğer fasiyal yapı ise spina iskiadikanın posteriorunda, rektu-
mun iki yanına doğru açılan vezikal ligamanlardır ve bunlar kadın pelvik anato-
misinde çok önemli olan kardinal ve uterosakral ligamanları oluştururlar. 

Perine: Ürogenital hiatus pelvik tabanın en zayıf noktasıdır ve yalnızca insan-
larda bulunur. Fibröz perineal membran ürogenital hiatusa köprü görevi yapan 
ürogenital diyaframın merkezinde bulunur. 

Perineal cisim, ürogenital diyaframın arka kenarı ile ürogenital hiatusun poste-
riorunun birleştiği bölgedir. Bu yapı piramit şekillidir ve pelvik desteğin merke-
zini oluşturur. Tüm kaslar ve fasyalar perineal cismin içine girerler. 

Pelvik İnnervasyon
Pelvik organların innervasyonu otonom ve somatik sinirler olarak iki grupta 
incelenebilir. 

Somatik İnnervasyon: Abdomen ve alt ekstremitelerin somatik duyu ve motor 
uyarımı lumbosakral pleksustan sağlanır. Bu pleksus 12. torakal sinir ile lomber 
ve sakral spinal sinirlerin dallarından oluşur. Birinci lomber spinal sinirden ayrı-
lan dallar tarafından oluşturulan iliohipogastrik ve ilioinguinal sinirler, karın du-
varı kaslarının, karın derisinin ve genital organların motor ve duyusal innervas-
yonunu sağlarlar. İliohipogastrik sinir internal oblik ve transvers kasları innerve 
ederken, alt abdomen ve pubis duyusunu almaktadır. Femoral sinir (L2, L3, 
L4) ise ön uyluk duyusunu alır ve diz ekstansörlerinin motor innervasyonun-
dan sorumludur. Pelvik cerrahide ekartör basısına bağlı olarak felç durumunda 
bu sinir akla gelmelidir. Diğer yandan obturator sinir (L2, L3, L4), obturator 
fossanın içinden obturator kanaldan geçer ve uyluk adduktorlarının motor in-
nervasyonunu sağlamaktadır. Bu sinir özellikle pelvik lenfadenektomi sırasında 
yaralanabilir ve yaralandığında o taraf ayak frene basma hareketi yapamaz. 
Somatik innervasyonun en distal bölümü olan lumbosakral trunkus (L4, L5), 
sakral segmental sinirler ile birleşir ve sakral pleksusu oluşturur.

Otonomik İnnervasyon: Otonom sistem sempatik ve parasempatik olarak iki-
ye ayrılır. Sempatik lifler spinal kordun torasik ve lomber bölgelerinden köken 
alırken, parasempatik lifler kraniyal veya sakral bölgelerden kaynaklanmakta-
dır. Pelvik organların çoğunun periferik otonom sinirlerinin kaynağı, abdominal 
aortanın alt bölümündeki superior hipogastrik pleksustur. Bu pleksus pelvise 
doğru inferior hipogastrik pleksus ile devamlılık gösterir. Pelvik otonomik plek-
susun presinaptik sempatik hücreleri, T10-12 ve L1-2 segmentlerindeki lateral 
kolonda bulunurlar. Bunlar ya aort bifurkasyosunun önünde superior hipogast-
rik pleksus üzerinden ya da koksiksin ön yüzünde ganglion impar üzerinden 
pelvik pleksusa ulaşırlar. 
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Sakral 2-4 intermediolateral sütunundan çıkan parasempatik lifler ise pelvik 
splanknik sinirleri (N. erigentes) oluşturur. Bu sinirler sakral bölgede bulunan 
sempatik ganglionlardan çıkan dallarla birlikte rektumun her iki yanında, se-
minal veziküllerin uç bölgesine komşu konumda pelvik (inferior hipogastrik) 
pleksusu oluşturur. 

Pelvik pleksustan prostat innervasyonunu sağlayan kavernözal sinirler çık-
maktadır. Bu sinirlerin ereksiyon ve kontinans mekanizmasında etkin olduğu 
düşünülmektedir. Operasyon esnasında bu yapının yaralanması, postoperatif 
dönemde empotansa yol açabilir. 

Pelvik Üriner Organlar

Resim 3. Kadın ve Erkekte Alt Üriner Sistem

Üreter: Üreter, abdominal ve pelvik üreter olarak iki bölüme ayrılır. Bu ayrım, 
anatomik olarak ana iliak arter çaprazı sonucunda oluşur. İntravenöz ürografi 
tetkikinde üreterlerin iliak damarlar seviyesinde daraldığı rahatlıkla gözlenebi-
lir ve özellikle bu seviyede üreter taşları gözlenebilir. Üreter ve iliak damarlar 
arkuat hattın üzerinde bulunduklarından gebelik durumunda uterus basısına 
bağlı olarak obstrüksiyon ortaya çıkabilir. Üreter aynı zamanda önden uterin 
arteri ve yandan serviksi çaprazlar. Bu sebeple kadın doğum ameliyatlarında 
sıklıkla yaralanabilir ve üreterovajinal fistül ortaya çıkabilir. 

Ayrıca mesaneye girmeden önce üreterin son birkaç santimetrelik bölümü va-
jen ön duvarında seyredebilir ve bu anatomik özelliğinden dolayı bazı kadınlar-
da distal üreter taşları vajenden palpe edilebilir.
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Mesane: Dolu hali yaklaşık 500 ml olan mesane, ovoid bir şekle sahiptir ve ura-
kus ile karın ön duvarına asılıdır. Bu bölümde mesane kaslarının nispeten zayıf 
olması sonucu divetiküller görülebilir. Urakusta oblitere umblikal damarlar bu-
lunmasına rağmen hayat boyu lümenli bir yapıdır ve nadiren görülen mesane 
adenokarsinomları buradan köken almaktadır. Bazı durumlarda ise bu lümen 
mesane ile devamlılık gösterebilir ve bu durumda umblikal üriner fistüller geli-
şebilir veya burası devamlı enfeksiyon kaynağı olabilir. Mesanenin superior du-
varı periton ile kaplıdır. Distandü mesane superiora doğru genişler ve peritonu 
yukarı iter. Bu özelliği sayesinde karın içi organ yaralanmasına sebep olmadan 
suprapubik sistostomi takılması mümkün olmaktadır. Mesane anteroinferior 
ve lateralde pelvis duvarından gevşek bağ dokusu ile ayrılmaktadır. Burada 
oluşan boşluğa Retzius boşluğu adı verilir. Kadınlarda mesanenin üzerini örten 
peritonun uterusun üzerine atladığı bölüm ise rektouterin poşu oluşturur. Va-
jen ve uterus, rektum ile mesane arasında bulunur ve vajen ön duvarı üretra ve 
mesane tabanına komşudur. Vajen ön duvarı levator ani kasına lateralde sıkıca 
yapışıktır. Pelvik duvarda kontraksiyon olduğunda mesane boynu yükselir ve 
öne doğru çekilir. 

Mesanenin Yapısı: Mesane, boş durumda içeriye doğru katlantılar içerirken, 
dolduğunda düz bir duvar şeklini alır. İç yüzeyi transizyonel hücreli epitel ile 
(ince bir bazal membran üzerinde altı kat hücre üretelyum adını almaktadır) 
döşelidir. Urotelyum altında fibroelastik bağ dokudan oluşan lamina propria, 
bunun da altında mesane düz kaslarından oluşan detrusor tabakası bulunmak-
tadır. Detrusor düz kas lifleri ortada sirküler, iç ve dışta longitudinal olmak üze-
re üç tabakadan oluşur. Mesane boynunun yapısı ise farklıdır. Burada kalın kas 
demetlerinin yerini ince fibriler bir doku almıştır. Erkeklerde radial iç fibriller, 
üretrada düz kas tabakası ile devam eder ve internal meatustan geçer. 

Orta tabaka ise mesane boynunda sirküler hale gelip, mesane duvarı ve pros-
tatın fibromüsküler stroması birleşerek yüzük şeklindeki internal sfinkteri 
oluşturur. Bu iç sfinkter mesane boynunda kontinansta görev yapar. Eksternal 
sfinkterin kesilmesi durumunda dahi internal sfinkter tam kontinansı sağla-
yabilir. Kadın mesane boynunda ise iç longitudinal lifler radial olarak aşağıya 
doğru uzanır. Ancak erkekteki orta sirküler tabaka, kadınlarda o kadar güçlü 
değildir, hatta bazı araştırmacılar tarafından var olmadığı iddia edilmektedir. 
Kadın mesane boynunun sfinkterik fonksiyonu erkeğe kıyasla oldukça zayıftır. 
Pek çok kadında idrar, valsalva manevraları ile proksimal üretraya kaçabilir. 

Üreterovezikal Bileşke ve Trigon: Üreterdeki spiral düz kas lifleri mesaneye 
doğru yaklaştıkça longitudinal bir düzen alırlar. Mesaneye 2-3 cm mesafe kalın-
ca da Waldeyer kılıfı denilen fibromüsküler bir kılıfla kaplanır ve trigona kadar 
devam ederler. Üreterler hiatus denilen bir noktadan oblik olarak mesaneye 
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girerler; duvar içinde yaklaşık 1,5-2 cm kadar ilerlerler (intramural üreter) ve 
üreter orifislerinde sonlanırlar. İntravezikal üreter yoğun kas lifleriyle sarılmıştır 
ve miksiyon sırasında bu liflerin kasılması sonucu üreter komprese olarak böb-
reğe reflü engellenmektedir. Her iki orifis ve internal üretral meatus arasındaki 
üçgen şeklindeki bölgeye trigon adı verilir. Bu üçgeni her iki üreterden yelpa-
ze gibi uzanan longitudinal kas lifleri oluştururlar. Trigonda içten dışa sırasıyla, 
verumontanuma yapışan üreterin longitudinal kas tabakası, mesane boynuna 
yapışan Waldeyer kılıfının devamı ve detrüsör kas tabakaları bulunmaktadır. 
Trigonu üç hücresel sıradan oluşan bir üretelyum ve kalın bir lamina propria 
tabakası sarmaktadır ve bunlar derindeki kasa kuvvetli bir şekilde yapıştırmak-
tadır. Bu sayede mesane dolarken veya boşalırken trigon yüzeyi intakt olarak kalır. 

Mesanenin İnnervasyonu: Mesane yaygın olarak parasempatik kolinerjik sinir-
lerle innerve olur ve bu sinirler mesanenin kasılarak boşalmasını sağlar. Daha 
seyrek bulunan sempatik innervasyon ise detrüsör relaksasyonundan sorum-
ludur. Bunların dışında detrüsör aktivitesi için farklı bir otonom yapı (Non-ad-
renerjik ve non-kolinerjik) olduğu gösterilmiştir ancak nörotransmitterleri tam 
olarak ortaya konulamamıştır. Erkek mesane boynunda görülen bol miktarda 
alfa-1 adrenerjik reseptörler ise sempatik sinirlerle innerve olurlar. Ancak bu 
innervasyon kadın mesane boynunda aynı yoğunlukta değildir. 

Ayrıca detrusorde relaksasyon sağlayan nitrik oksit sentataz bulunduran 
nöronlar da gösterilmiştir. Bu nöronlar trigonda da adrenerjik reseptörler ile 
beraber yer almaktadır. Trigon da aynı şekilde mesane boynu gibi miksiyon 
sırasında gevşemektedir. Mesanenin afferent innervasyonu ise hipogastrik si-
nirler vasıtasıyla sempatik ve parasempatik lifler aracılığı ile torakolomber ve 
sakral dorsal köklere ulaştırılır. 

Mesanenin Damarlanması: Mesane, temel olarak internal iliak arterden köken 
alan vezikal arterden beslenir. Venleri ise vezikal pleksusta toplanırlar ve in-
ternal iliak vene drene olurlar. Lenfatik drenaj ise eksternal iliak lenf nodlarına 
doğru olmaktadır. Mesane tabanı ve trigon ise iliak lenf nodlarına, özellikle de 
internal ve ana iliak lenf nodlarına drene olurlar. 

Prostat: Prostat bezi, mesane çıkımında, 3 cm uzunluğunda, 4 cm genişliğinde, 
2 cm kalınlığında yaklaşık 15-20 gr ağırlığında bir organdır. Altta dar bir apekse 
sahiptir ve üstte mesane tabanına doğru genişleyen bir yapısı vardır. En önemli 
özelliği içinden üretranın geçmesi ve ilerleyen yaşlarda oluşan hiperplazide üret-
rayı daraltmasıdır. 

Prostatın Damarlanması: Prostatın arteriyel dolaşımı inferior vezikal arterden 
köken almaktadır. 
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Mesane boynuna saat 5-7 hizasından yaklaşırlar ve üretraya paralel olarak sey-
rederek üretrayı, periüretral bezleri ve prostatın transizyonel zonunu beslerler. 
Prostatı besleyen bir diğer arter ise kapsüler arterdir. Kapsüler arter kavernozal 
sinirler ile birlikte nörovasküler demeti oluştururlar. Prostatın ana lenfatik dre-
najı presakral veya eksternal iliak lenf nodlarına olmaktadır. 

Membranöz Üretra: Membranöz üretra, prostat apeksinden (en distali) peri-
neye kadar olan üretra bölümüne verilen isimdir. Uzunluğu 1,5-5 cm arasıdır. 
Çizgili kastan oluşan eksternal sfinkter bu bölgede yer almaktadır. Ayrıca eks-
ternal sfinkterin tabanına katılan ve seksüel heyecan sırasında berrak mukus 
salgılayan iki adet bulboüretral bez de buraya açılmaktadır. 

Kadın Üretrası: Kadın üretrası, mesaneden vajene kadar yaklaşık 4 cm uzun-
luğundadır. Distalde skene bezleri, meatusun iki tarafına küçük kanallara bo-
şalırlar. Bu bezleri östrojen bağımlı vasküler ve kalın bir submukozal tabaka 
desteklemektedir. Kontinans mekanizmasında etkin olan bu doku, menopozda 
atrofiye uğrayarak, üretral hipermobiliteye yol açar ve stres tip inkontinansa 
sebep olabilir. Kadındaki çizgili sfinkter üretranın distal 2/3’lük kısmını kapla-
maktadır. 

Klitorisin süspansuar ligamanı ve puboüretral ligamanlar üretrayı kaldırırlar 
ve bir hamak oluştururlar. Kadında pelvik destek hem kontinansın sağlan-
masında hem de organ prolapsusunun engellenmesinde görev yapmakta-
dır. Bu desteğin üç adet komponenti mevcuttur. 

Bunlar;
-Puboviseral ve perineal kaslar (ürogenital hiatus çevresinde destek),
-Levator plak (Mesane, serviks, vajen ve rektum altındaki destek),
-Kardinal ve uterosakral ligamanlardır (pelvik viserayı asan destek).
Pelvik ve perineal kaslar en önemli pelvik destek elemanlarıdır. 

Doğum sırasında bu kasların yaralanması sfinkterik zedelenmeye yol açar ve pelvik 
desteği zayıflatır. Bu desteğin zayıflaması sonrasında fasyalar direkt olarak etkile-
nir ve inkontinans ve prolasusun ortaya çıkmasına zemin hazırlanmış olur. 
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Alt üriner sistem mesane ve üretrayı içeren iki ana kısımdan oluşmaktadır ve 
iki ana fonksiyonu vardır: İdrarın depolanması ve boşaltılması. Depolama sı-
rasında mesane düşük basınçta tutulur ve uygun bir yer ve zamanda aralıklı 
olarak idrar boşaltılır. Fonksiyonel olarak mesane, taban ve kubbe olarak ikiye 
ayrılabilir. Mesane tabanı trigon, vezikoüreteral bileşkeler ve mesane ön du-
varından oluşur. Mesane tabanı depolama ve boşaltma sırasında idrar akışı-
nın kontrolünde ve vezikoüreteral reflüyü engellemede önemlidir. Alt üriner 
sistem fonksiyonunda koordineli olarak çalışan iki anatomik bölüm gereklidir; 
mesane ve mesane çıkımındaki üriner sfinkter. Sfinkterik mekanizmanın iç ve 
rabdosfinkter denilen çizgili kaslardan oluşan bir dış tabakası vardır. Alt üriner 
sistem parasempatik, sempatik ve pudental motor somatik sistemler olmak 
üzere üçlü innervasyona sahiptir.

Mesanenin Fonksiyonları
Mesane içi boş kese şeklinde, musküler bir organdır. İç yüzeyi mukoza, dış yü-
zeyi ise seroza ile kaplıdır. Epiteli üriner sisteme özgü üroepitel ile kaplıdır. Bu 
epitele histolojik olarak transizyonel epitel denir ve çok katlı, birbiri üzerinden 
kayarak değişen tabakaları nedeni ile çok az absorbsiyon ve çok fazla geniş-
leyebilme özelliğine sahiptir. Mukozanın altında iyi gelişmiş bağ ve elastik do-
kudan zengin bir submukoza tabakası vardır. Seroza ve epitel arasındaki kas 
tabakası detrüsör olarak adlandırılmıştır. Detrüsörün yapısı, üreterdeki birbi-
rinden ayrı sirküler ve longitudinal tabakalardan ziyade rastgele yönlerde de-
metler halinde devam eden myofibrillerden oluşmaktadır. Bu kas yapısı, dolum 
esnasında belli bir hacme kadar genişleyerek mesane içi basıncı düşük tutabil-
me ile birlikte işeme sırasında sürekli ve eşgüdümlü bir kasılmayla artık idrar 
bırakmadan mesaneyi boşaltabilme yeteneğine sahiptir. 

İdrarın depolanması ve belli aralıklarla boşaltılması; rezervuar görevi üstlenen 
mesane ile mesane boynu, üretra ve çizgili sfinkteri de kapsayan fonksiyonel 
yapının uyumlu bir şekilde çalışması sonucu gerçekleşir. İdrarın depolanması 
esnasında, mesane çıkımı kapanır ve mesane düz kası gevşektir. Mesane du-
varındaki gerim eşik değerin üstüne çıkıncaya kadar mesane dolar. Mesanenin 
bu doluluk ve gerimi pelvik sinirler içerisinde afferent yolaklar ile sakral spinal 
kordun dorsal boynuzuna taşınır. Uygun sosyal çevre mevcutsa mesane kasıl-
maya ve sfinkter gevşemeye başlayarak işeme eylemi başlatılır. İşlevsel mesa-
ne kapasitesi erişkinde 300-500 ml kadardır. Mesanede idrar depolanabilmesi 
mesanenin genişleyebilme yeteneği ile ilişkili olduğu kadar mesane çıkımının 
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kontrolü ile de ilişkilidir. Dolum sırasında mesane çıkımının kapalı olması, boşal-
tım sırasında ise tam olarak gevşemesi gereklidir. Mesanenin dolması ve boşal-
ması esnasında detrüsör ve mesane çıkımı arasında sinerjik bir ilişki olmalıdır. 
Mesane çıkımının kapalı olmasını iç (düz kas) sfinkter ile birlikte dış (çizgili kas) 
sfinkter olarak adlandırılan yapılar sağlamaktadır. Düz sfinkter, noradrenerjik 
otonom sistem kontrolü altında iken çizgili sfinkter ve bunu destekleyen pelvik 
taban kaslarının kontrolü somatik pudental sinir ile sağlanır ve istemli kontrol 
altındadır. Dış sfinkterin somatik etki dışında norepinefrin ya da hipogastrik 
sinir stimülasyonu ile uyarılabilir olduğu gösterilmiştir. Bu innervasyon, mesa-
ne çıkımının otonom sinir sistemi kontrolü altında kapalı tutulmasını ve istemli 
kontrol ile açılmasını sağlamaktadır.

Alt Üriner Sistem İnnervasyonu
Alt üriner sistemin torakal ve lumbosakral vertebra segmentlerinden bilateral 
afferent ve efferent sinir innervasyonu vardır. Mesanede otonom sinir sistemi 
ve somatik lifler etkilidir. Bu sistemde tek somatik innervasyon, pudental si-
nir ile eksternal sfinkter ve pelvik tabandır. Diğer bölgelerin tüm innervasyo-
nu otonom sinir sistemi ile olmaktadır. Otonom innervasyon mesaneye esas 
olarak pelvik ve hipogastrik sinirlerle ulaşmaktadır. Bu sinirlerle hem duyusal 
hem de motor uyarı iletilir. Parasempatik innervasyon, spinal kordun sakral 
2-4 segmentlerinden çıkan pelvik sinir ile mesaneye gelir ve mesane duva-
rında sinaps yapar. Buradan çıkan postganglionik lifler detrüsör kasına ulaşır. 
Sempatik innervasyon ise torakal 10 ile lomber 2 spinal segmentler tarafından 
gerçekleştirilir. İnferior hipogastrik ya da diğer adıyla pelvik pleksuslar mesa-
nenin innervasyonunda otonom sistemin değişik liflerini birleştirirler. Sempatik 
ve parasempatik liflerin ortak sinirler içerisinde seyretmesi, neden mesanede 
yalnızca duyu ya da yalnızca motor gibi izole lezyonların oluşmadığını açıklar.

Motor İnnervasyon
Mesanenin motor innervasyonunu sempatik ve parasempatik sinirler sağ-
lar. Parasempatik sinir lifleri esas olarak detrüsöre, mesanenin boşalması için 
gerekli uyarıyı taşır. Sempatik motor uyarı, alfa ve beta reseptörler üzerinden 
gerçekleşir. Alfa adrenerjik uyarılar trigon ve erkeklerde mesane boynunda 
kasılmaya yol açar ve idrarın depolanması için önemlidir. Trigon dışı mesane 
bölgelerinde beta adrenerjik reseptörler daha yaygın olup mesane boynundaki 
idrarı depolamaya yönelik etki ile sinerjik olarak mesanede gevşemeye katkı 
sağlarlar. Eksternal üretral sfinkter, somatik istemli kontrolü sağlayan pudental 
sinirin kontrolü altındadır. Pudental sinir içerisinde somatik liflere ilaveten pa-
rasempatik sinir lifleri de bulunur. Üretra ise sempatik ve parasempatik kont-
rol altındadır. Pudental sinir içerisinde seyreden parasempatik lifler özellikle 
proksimal üretrada olmak üzere üretral düz kaslarda genişlemeye yol açar. Bu 
sayede mesanede kasılma ile boşaltım safhasını başlatan parasempatik uya-
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rılar boşaltımın devamı için üretrayı genişleterek çıkış direncini de azaltırlar. 
Üretranın sempatik uyarıları hipogastrik sinir (T10-L2) aracılığı ile mesane boy-
nundaki gibi alfa-1 adrenerjik reseptörler üzerinden gerçekleşir. Mesane boy-
nundaki etkinin devamında üretrada kasılmaya yol açarak depolama safhasına 
katkı sağlar.

Duyu İnnervasyonu
Mesaneden kaynaklanan ağrı, ısı, dokunma ve gerilme hisleri sempatik ve pa-
rasempatik afferent lifler aracılığı ile taşınırlar. Ağrı, işemeyi tetikleyen gerilme, 
basınç ve hacim gibi mekanoreseptif uyarılar pelvik sinir vasıtası ile taşınır. Pu-
dental sinirin de duyusal afferentleri taşıdığı bilinmektedir. Mesane boynu ve 
trigondan gelen uyarılar hipogastrik sinir ile T11-L2 dorsal kök ganglionlarına 
taşınır. Mesane hacmi ve kasılmalarını algılayan pelvik sinirin myelinli A-delta 
ve myelinsiz C lifleri vardır. Sağlıklı mesanede uyarılar A-delta lifleri ile taşı-
nırken, nörojenik veya enflamatuvar patolojilerin varlığında duyusal uyarıları 
normal koşullarda uyarılabilirlik eşikleri oldukça yüksek olan C lifleri taşırlar. C 
liflerin uyarılabilirliği bazı toksin ve mediyatörler vasıtası ile artırılır.   

Alt Üriner Sistem Nörofizyolojisi
Alt üriner sistem fonksiyonları esas olarak otonom sinir sistemi kontrolü altın-
dadır. Refleks işeme merkezi, medulla spinalis sakral 2-4 segmentlerinde yer 
alır. Mesane basıncında artış proprioseptif duyu reseptörlerinin aktivasyonu ile 
sonuçlanır. Bu afferent sinyaller pontin işeme merkezi ya da Barrington nük-
leusuna aktarılmaktadır. Daha sonra işeme merkezinden çıkan ve detrüsöre 
gelen parasempatik afferent liflerle işeme başlatılır. Sakral spinal kord bölgesi-
ne (S2-S4) gelen parasempatik uyarılar, pelvik siniri kullanarak mesane duva-
rına gönderilir. Bu uyarılar M2 ve M3 muskarinik reseptörlerin aktivasyonu ve 
mesane duvarı kasılması ile sonuçlanarak işeme eylemini gerçekleştirir. İstemli 
serebral kontrolün olmadığı bebeklik döneminde, işeme refleks bir olay ola-
rak gerçekleşir. Otonom sistemin sempatik hakimiyeti mesanenin dolmasını, 
parasempatik hakimiyeti ise boşalmasını temin etmektedir. Genelde otonom 
kontrol altındaki vezikoüretral ünitenin pudental sinir ile uyarılan tek istemli 
bölgesi olan rabdosfinkter ve pelvik taban sayesinde işemenin geciktirilmesi 
ve istendiğinde kesilebilmesi mümkün olabilmektedir. Aynı şekilde pelvik ta-
ban ve rabdosfinkterin istemli olarak gevşetilmesi de işemenin başlatılmasında 
önemlidir.

Parasempatik Sistem ve Alt Üriner Sistem Üzerine Etkisi
Parasempatik uyarılar pelvik sinir ile mesaneye iletilir. Parasempatik uyarı 
detrüsörde kasılma ile birlikte pelvik taban ve üretrada gevşemeye neden 
olur. Mesanede atropin ile bloke edilemeyen parasempatik uyarılar da mev-
cuttur. Bu etkinin nonkolinerjik-nonadrenerjik iletim ile olduğu düşünül-
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mektedir. Mevcut bulgular atropin etkisinden kaçan bu uyarıların pürinerjik 
reseptörler aracılığı ile oluştuğunu düşündürmektedir. Pürinerjik resep-
törler adenozintrifosfat(ATP) ile uyarılırlar. ATP ile atropin varlığında bile 
detrüsörün kasılabildiği gösterilmiştir. Bu etki normal mesanede çok etkili 
değil iken patolojik durumlarda etkin rol alabileceği düşünülmektedir. 

Kolinerjik Sistemin Etkileri: Kolinerjik sistem esas olarak asetil kolin aracılığı 
ile etki eden bir sistemdir. Kolinerjik etki muskarinik reseptörler üzerinden oluş-
makla birlikte atropin ile engellenebildiği gösterilmiştir. Bu muskarinik resep-
törlerin M1-M5 olmak üzere 5 alt tipi vardır. Detrüsörde M2 reseptörleri sayıca 
fazla olmasına rağmen daha az sayıdaki M3 reseptörleri stabil mesanelerde 
kasılmadan asıl sorumlu olan reseptörlerdir. Patolojik mesanelerde ise M2 re-
septörlerinin daha baskın rol oynadığı düşünülmektedir. 

Sempatik Sistem ve Alt Üriner Sistem Üzerine Etkisi
Sempatik sistem, parasempatik sistemin idrarın boşaltılmasını sağlayan et-
kilerinin aksine depolamaya yardımcıdır. Alfa-1 adrenerjik uyarım ile mesane 
çıkımının kapatılmasına katkı sağlar. Beta-2 ve beta-3 adrenerjik uyarım ile de 
mesanede gevşeme ve pelvik ganglionlarda parasempatik uyarımın engellen-
mesini sağlayarak idrarın depolanmasında rol oynar.

Adrenerjik Sistemin Etkileri: Adrenerjik uyarılar başlıca alfa ve beta reseptör-
leri üzerinden gerçekleşir. Alfa reseptörler mesane tabanında ve üretrada yo-
ğun şekilde bulunmaktadır. Uyarılmaları kasılmaya neden olur. Bu reseptörlerin 
alfa-1 ağırlıklı olduğu bilinmektedir. Bu sayede mesane çıkım obstrüksiyonunu 
azaltmaya yönelik alfa bloker tedavilerinde daha selektif ilaçlar kullanılarak 
yan etkiler azaltılabilmiştir. Detrüsörde bulunan beta reseptörlerinin 3 alt tipi 
bulunmaktadır. En yaygın olanı beta-3 reseptörlerdir. Beta mimetik etki, detrü-
sörde ve üretrada genişlemeye yol açar.

Somatik Uyarılar ve İşlevi
Alt üriner sistemin istemli kontrol altındaki tek bölgesi çizgili dış sfinkterdir ve 
pudental sinir ile uyarılır. Sinir sisteminin olgunlaşması ile birlikte somatik affe-
rentler aktif hale gelir. İşeme pudental sinir ile istemli olarak baskılanabileceği 
gibi, pelvik taban ve dış sfinkterin gevşetilmesi ile de az miktardaki mesane 
hacimlerinde bile başlatılabilmektedir.

Santral Sinir Sistemi ve Etkileri
Periferik sinir sistemi mesane ve üretra düz kasları arasındaki koordinasyonu 
sağlarken santral sinir sistemi oluşturduğu inhibisyonla daha çok düzenleyici 
olarak görev yapmaktadır. Serebral korteksteki işeme merkezleri, belirtildiği 
gibi frontal lobun süperomedial kısmı ve korpus kallozumun ön tarafındadır. 
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Serebral korteks, sinir sisteminin daha alt segmentlerinden aldığı uyarılara 
karşı birey uygun olana kadar işemeyi geciktirebilir. Uygun sosyal çevre oluş-
tuğunda ise işemeyi başlatır ve kesintisiz sonlanmasını sağlar. Serebral kor-
teksteki lezyonlarında inhibitör etki kalktığı için aşırı aktif mesane ortaya çıkar. 
Santral sinir sistemi sakral 2-4 medulla spinalis seviyesinden başlar ve beyin sapın-
da pons merkezleri ile devam eder. Pons, beyin ve mesane arasındaki temel aracı 
merkezdir. Serebellum, bazal ganglion, talamus ve hipotalamustan uyarıları alır. 
Üriner sfinkterlerin ve mesanenin aktivitesini koordine ederek sinerjik bir şekilde 
çalışmalarını sağlar. Daha sonra bu uyarılar serebral kortekse ulaşır. Spinal kordda 
S2-S4 segmentleri, işemede santral sinir sisteminin ilk durağıdır. Medulla spinalisin 
bu seviyesi parasempatik duyu liflerinin santral sinir sistemine girdiği ve parasem-
patik motor liflerin çıktığı bölgedir. Ayrıca çizgili sfinkterin motor innervasyonunu 
sağlayan Onuf nükleusu da bu bölgededir. Somatik motor lifler ön boynuzdan 
başlarken parasempatik lifler intermediolateral kısımdan çıkar, duyu lifleri ise arka 
boynuza girerler. Alt üriner sistemde duyular ağrı, sıcaklık, dokunma ve gerilme 
olarak ayırt edilebilir. Lezyon oluşturularak yapılan çalışmalarda, inferior kollikül 
üzerindeki düzeylerde beyin sapı hasarlarında yukarıdan gelen inhibitör etki kalk-
tığı için işemenin kolaylaştığı, daha aşağıdaki lezyonlarda ise işeme yeteneğinin 
kaybolduğu belirlenmiştir. Ponsun ön kısmındaki Barrington nükleusu işemenin 
başlıca kontrol noktasıdır. Bazal ganglionlar korteksten önceki son kontrol nokta-
sıdır. Bu ganglionlar ponstaki işeme merkezi üzerine inhibitör etki yaparlar. Bazal 
ganglion hasarı oluşturan Parkinson hastalığında detrüsör hiperaktivitesi oluşma-
sının sebebi bu inhibitör etkideki azalmadır. Talamus, alt üriner sistemden gelen du-
yuların kortekse ulaşmadan önce düzenlendiği bir lokalizasyondur. 

Alt Üriner Sistem Farmakolojisi
Alt üriner sistemdeki tek istemli kontrol altındaki çizgili dış sfinkter farmako-
lojik etkiye çok açık değildir. Daha çok tonusunu azaltmaya yönelik tedaviler 
vardır. Diazepam, klordiazopoksit gibi santral etki ile baklofen, dantrolen gibi 
periferik etki ile gevşemeye yol açan ilaçlar vardır. Mesane üzerine otonom sinir 
sistemi etkilerini artırıp azaltan maddeler ana medikal tedavi seçenekleridir. 
Parasempatomimetik ve sempatolitik ilaçlar mesanenin boşalmasını, parasem-
patolitik ve sempatomimetik ilaçlar ise depolamasını kolaylaştırır. Detrüsörün 
kasılmasını asetil kolin ve benzeri ilaçlar sağlayabilir. Mesane çıkım tıkanıklığı 
olmayan hastalarda asetil kolin benzeri betanekol hidroklorid ile mesane ka-
sılması uyarılabilir. Mesane boşalmasında, mesanenin kasılması kadar mesane 
çıkım tıkanıklığının azaltılması da önemlidir. Mesane çıkım tıkanıklığının azal-
tılmasında mesane boynu ve üretrada yoğun şekilde bulunan alfa-1 adrenerjik 
reseptörlerin blokajı ve daha az miktarda bulunan beta adrenerjik reseptörlerin 
uyarılması katkı sağlayabilir. Günümüzde selektif alfa adrenerjik reseptör blo-
kerleri bu amaçla yaygın olarak kullanılmaktadır. Mesanenin depolama fonksi-
yonunu güçlendirmek için detrüsörde kasılmaya yol açan parasempatik etkinin 
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azaltılması ve gevşemeye yol açan beta adrenerjik uyarıların artırılması faydalı 
olabilir. İlaveten mesane çıkımında kasılmaya neden olan alfa adrenerjik etkinin 
artırılması katkı sağlayabilir. Mesane depolanmasını en fazla etkileyen ve isten-
meyen detrüsör kasılmalarını önemli ölçüde azaltan ilaçlar antikolinerjiklerdir. 
Bu ilaçların tedaviye uyumu en fazla azaltan yan etkisi ağız kuruluğudur. Bu 
yan etkiler muskarinik reseptörlerin alt tipleri belirlendikten sonra daha selektif 
ilaçlar üretilerek azaltılmaya çalışılmıştır. Kasılmayı engelleyici ilaçlar dışında, 
rahat bir depolama için mesane duyumu ile etkileşen tedaviler de denenmiştir. 
Mesanenin iritatif uyarılarının giderilmesi için de çalışmalar vardır. Nitrik oksit 
etkili mediyatörlerden biridir. Seratonin ise enflamatuvar olaylarda salınarak 
iritatif belirtilere yol açabilir. Üretra ve prostat çevresindeki nöroendokrin hüc-
relerde varlığı kanıtlanmıştır. Serotonin inhibitörü olan ketanserin üretral ba-
sıncı azaltmaktadır. Alfa adrenerjik uyarım mesane çıkım direncini artırabilen 
ana faktördür. Efedrin, pseudoefedrin ve fenilpropanolamin gibi dekonjestan 
olarak kullanılan ilaçların kontrolsüz kullanımı işemeyi değişik derecelerde etki-
leyebilir. Mesanenin karmaşık innervasyonu ve tam olarak bilinmeyen çok sayı-
daki mediyatörleri nedeni ile tüm mekanizmalar açıklığa kavuşturulamamıştır. 
Ayrıca nörolojik, enfektif ve enflamatuvar süreçlerin izole olmadığı ve birbiri ile 
karmaşık şekilde ilişkili olduğu akılda tutulmalıdır.
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Giriş 

Üriner sistem enfeksiyonları (ÜSE) hem ürologların hem de aile hekimlerinin 
günlük çalışma ortamında oldukça sık rastladıkları bir durumdur. ÜSE tanı ve 
tedavisi için sadece ülkemizde değil, hem Avrupa hem de Amerika Birleşik 
Devletleri’nde her yıl büyük meblağlarda para harcanmaktadır. Bu nedenler-
den dolayı klinik pratikte ÜSE tanı ve tedavisindeki algoritmaların iyi bilinmesi 
gerekmektedir. ÜSE terimi aslında klinikopatolojik açıdan geniş bir spektrumda 
bulunan antitelerin tamamını içerir. Bu nedenle ÜSE’nin etiyolojisi ve epide-
miyolojisine geçmeden önce sık kullanılan bazı tanımların açıklanması uygun 
olacaktır. ÜSE kabaca iki farklı sınıflamada, ikişer alt bölüme ayrılmaktadır. Bunlar-
dan birisi akut-kronik olmasına göre, diğeri de komplike olup olmamasına göredir.

Akut ÜSE: Üriner sistemin herhangi bir bölümünün akut enfeksiyonudur. En-
feksiyonun bulunduğu yere göre isimlendirilir: Akut pyelonefrit, akut sistit, akut 
prostatit, akut üretrit, akut epididimit - epididimorşit gibi.

Kronik ÜSE: Aynı mikroorganizma ile 6 aydan daha fazla süren enfeksiyondur; 
tedavi sonrasında relapslarla seyredebilir. Relaps ile re-enfeksiyonun ayrımı 
önemlidir. Relaps, tedavi esnasında veya tedaviden sonra aynı etken ile devam 
eden enfeksiyon iken; re-enfeksiyon, ilk enfeksiyon etkeninden farklı bir etken 
ile ve ilk enfeksiyonun eradikasyonundan bir süre sonra oluşan enfeksiyondur.

Komplike olmayan ÜSE: Yapısal ve nörolojik olarak normal bir üriner sisteme 
sahip ve genellikle genç, sağlıklı, hamile olmayan kadınlarda gelişen enfeksi-
yondur.

Komplike ÜSE: Fonksiyonel veya yapısal anomalileri olan üriner sistemde geli-
şen enfeksiyondur. Genel olarak erkekler, hamile kadınlar, çocuklar ve hastane-
de yatan hastalarda görülen enfeksiyonlar komplike olarak kabul edilmektedir.

Bakteriüri: Normalde steril olan idrarda bakteri bulunmasıdır. Ya idrarın toplan-
ması sırasındaki kontaminasyondan ya da enfeksiyondan kaynaklanır. Anlamlı 
bakteriüri, orta akım idrarda üretradan kontamine olma ihtimalinin üzerindeki 
değerlerde (>105 koloni oluşturan ünite (CFU)/mL) olmasıdır. Asemptomatik 
bakteriüri ise semptomları olmayan hastada anlamlı bakteriüri varlığıdır; özel-
likle çocuklarda, yaşlılarda ve gebelerde önemli sorunlara yol açabilir.

ENFEKSİYONLAr 
KOMPLİKE OLMAYAN ÜrİNEr SİSTEM ENFEKSİYONU 

Yrd. Doç. Dr. Murat Akand 
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Etiyoloji

Escherichia Coli akut enfeksiyonda en sık saptanan mikroorganizmadır. Yine-
leyen üriner sistem enfeksiyonlarında, özellikle yapısal anomalilerin (obstrüktif 
üropati, konjenital anomaliler, nörojenik mesane, fistülizasyon) varlığında pro-
teus, pseudomonas, klebsiella, enterobacter türleri, enterokok ve stafilokokla-
rın görülme sıklığı artmaktadır.

Bazı yayınlarda, koagülaz negatif stafilokokların üriner sistem enfeksiyonla-
rında sık görülen bir etken olduğu bildirilmektedir. Staphylococcus saprop-
hyticus, seksüel olarak aktif genç kadınlarda görülen akut sistit ataklarının 
%5-15’inden sorumludur. 

Enterokoklar prostat bezi ile ilgili anomalileri olan yaşlı erkek hastalarda sıklıkla 
etkendir. Koagülaz pozitif stafilokoklar ise böbreğe hematojen yolla ulaşmak-
ta, intrarenal ve perirenal abselere yol açmaktadır. Mantarlar, özellikle Can-
dida türleri, antibiyotik tedavisi alan kateterize hastalarda enfeksiyonlara yol 
açmaktadır. Anaerob mikroorganizmalar nadiren ÜSE’ye neden olmaktadır. 
Gardnerella vaginalis üriner sistem semptomları olan ve olmayan kadınlarda 
sıklıkla izole edilmesine rağmen patojenik rolü tam olarak bilinmemektedir. 
Ureoplasma urealyticum ve Mycoplasma hominis sıklıkla üretrite neden olurlar.

Epidemiyoloji

Hamile olmayan genç kadınlarda bakteriüri prevalansı %1-3, hamilelerde ise 
%4-7 arasındadır. Kadınların %40-50’si hayatlarının herhangi bir döneminde 
semptomatik ÜSE geçirmektedir. Sık seksüel ilişki, diyafram kullanımı, tekrar-
layan ÜSE hikayesi üriner enfeksiyon için risk faktörleridir. Kadınlarda ikinci bir 
ÜSE geçirme riski, ilk ÜSE geçirme riskine göre daha yüksektir. Hastaların 
%20’sinde 6 ay içerisinde yineleyen enfeksiyon gelişmektedir.

Erişkin erkeklerde bakteriüri prevalansı oldukça düşüktür (%0,1 veya daha az). 
Yaşlı hastalarda prostat hastalıkları ve enstrümantasyona bağlı olarak bu oran 
yükselir. Bakteriüri sıklıkla üriner sistem anomalileriyle birliktedir. Sünnetsiz ve 
homoseksüel erkeklerde üropatojenik E. coli suşları ile ÜSE gelişme riski art-
maktadır.

Altmış beş yaş üzerindeki erkeklerin en az %10’u, kadınların ise %20’sinde 
asemptomatik bakteriüri mevcuttur. Genç yaşlarda kadın/erkek oranı 30 iken, 
65 yaşından sonra bu oran dramatik olarak düşmektedir. Erkeklerde obstrüktif 
üropati, prostat salgılarının azalmasına bağlı bakterisidal aktivite kaybı, kadın-
larda prolapsus nedeniyle mesane boşalmasında yetersizlik, demansa bağlı 
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fekal inkontinans nedeniyle perinede kirlenme ve her iki cinste nöromüsküler 
hastalıklar, artmış kateterizasyon ve enstrümantasyon ÜSE riskini artırmaktadır.
Hastanede yatan hastalarda bakteriüri prevalansı daha yüksektir. Bunun ne-
deni üriner enstrümantasyonun sıklığı olabilir. Ayaktan hastalarda tek bir ka-
teterizasyon ile ÜSE riski %1 iken, hospitalize hastalarda bu oran %10 ve üze-
rindedir. Sosyoekonomik düzeyi düşük toplumlarda ve orak hücreli anemisi 
olan gebelerde bakteriüri prevalansı daha yüksektir. Diyabetes mellitus ÜSE’de 
önemli bir risk faktörüdür. HIV ile enfekte ve CD4 sayısı <200/mm3 olan er-
kek hastalarda ÜSE sıklığının arttığı ve daha ağır seyrettiği saptanmıştır. Renal 
transplantlı hastaların en az %50’sinde erken postoperatif dönemde ÜSE geliş-
mekte, bu hastalarda %40 oranında bakteriyemi görülmektedir.

Patogenez

Ürogenital Sisteme Bakterilerin Giriş Yolları Üç Ana Grup 
Altında İncelenir:

1. Asendan Yol: ÜSE gelişmesinde en sık görülen yoldur. Kadınlarda erkeklere 
göre ÜSE'nin daha fazla görülmesi asendan yolun önemini ortaya koymakta-
dır. Üriner sistem enfeksiyonlarına neden olan mikroorganizmaların periüretral 
alan ve vajina ağzında kolonize olduğu gösterilmiştir. Kadın üretrası daha kısa-
dır, vulvar ve perianal bölgelere yakındır. Dolayısıyla üretra masajı ve seksüel 
aktivite sonucunda bakterilerin mesaneye girmesi kolaylaşmaktadır. Bakteri 
mesaneye girdikten sonra çoğalmaya başlayarak üreterlere geçmekte, özel-
likle vezikoüreteral reflü varsa renal pelvis ve parankime kadar ulaşmaktadır. 
Erkeklerde üretranın daha uzun olması ve prostat salgılarının koruyucu anti-
bakteriyel etkileriyle efektif bariyer olarak rol oynamaları, bu yolla enfeksiyon 
gelişim riskini azaltmaktadır.

2. Hematojen Yol: Birkaç etken dışında bu yolla ÜSE gelişimi nadirdir; fakat 
böbrek ve prostat enfeksiyonlarında bakteriyemi sıktır. Staphylococcus aureus, 
Candida spp, Salmonella spp ve Mycobacterium tuberculosis vücudun başka 
bir yerinde enfeksiyon oluşturduktan sonra sekonder olarak ÜSE'ye neden ol-
maktadır. 

3. Lenfatik Yol: Genitoüriner sisteme lenfatik yolla mikroorganizmaların ulaş-
ması son derece nadirdir.

Klinik

Alt ÜSE semptomları dizüri, sık idrara çıkma, suprapubik hassasiyet veya ağrı, 
ani sıkışma hissi ve bazen de idrar kaçırmadır; ateş yoktur. Mikroskopik veya 
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makroskopik hematüri görülebilir. Üst ÜSE’nin klasik semptomları ise ateş, yan 
ağrısı ve beraberinde alt ÜSE bulgularıdır. Erkeklerde tersi kanıtlanmadıkça 
ÜSE komplike bir enfeksiyon olarak kabul edilir.

ÜSE’de Komplike Edici Faktörler

Yapısal Bozukluklar: Tıkanıklık (taş, tümör vb.), benign prostat hiperplazisi 
(BPH), üreter darlıkları, böbrek kisti, mesane divertikülü, nörojenik mesane, ve-
zikoüreteral reflü (VÜR), sonda veya nefrostomi tüpü bulunması.

Metabolik Bozukluklar: Nefrokalsinoz, primer biliyer siroz, böbrek yetmezliği, 
diyabetes mellitus, gebelik.

İmmünsupresyon: Böbrek nakli, nötropeni, doğumsal/edinilmiş immün yet-
mezlik.

Üriner kateteri olan hastalarda alt ÜSE semptomları görülmez, fakat yan ağ-
rısı ve ateş görülebilir. ÜSE gram negatif mikroorganizmalarla gelişen bakte-
riyemilerin en sık nedenidir. Üriner kateter varlığında enfeksiyon semptomları 
görülmeden bakteriyemi gelişebilir. Yaşlılarda görülen üriner enfeksiyonlarının 
büyük bir kısmı asemptomatiktir. Üst ÜSE genellikle atipik (abdominal ağrı, 
mental değişiklik vb.) seyreder. Piyelonefriti olan yaşlı hastalarda bakteriyemi 
sıklığı (%61) gençlere göre daha fazladır.

ÜSE Tanı

ÜSE’nin laboratuvar tanısında ilk adım idrarın mikroskobik incelemesidir. Pi-
yüri taze, santrifüj edilmemiş orta akım idrarında lökosit kamarasıyla yapılan 
incelemede en az 10 lökosit/mm3 sayılmasıdır. İdrar 5 dakika 2000 devir/dk’da 
santrifüj edildikten sonra idrar sedimenti büyük büyütmede (x40) incelen-
diğinde, her sahada 5-10’dan fazla lökosit görülmesi piyüri karşılığıdır. Piyüri 
nonspesifik bir bulgudur, enfeksiyon olmadan piyüri varlığı sıktır.

Dipstik lökosit esteraz testi piyürinin saptanmasında kullanılabilir. Duyarlılık ve 
özgüllüğü mikroskobiden daha düşüktür (%75-96 ve %94-98). Lökosit esterazı 
negatif olan semptomatik hastalarda idrar mikroskobisi bakılmalı veya idrar 
kültürü alınmalıdır. ÜSE’de proteinüri (<2 g/24 saat), alt ÜSE’si olan hastalar-
da ise mikroskobik ve bazen makroskopik hematüri görülebilir. İdrar örneğinin 
bakteri varlığı açısından incelenmesi, ÜSE tanısında en fazla kullanılan testler-
dendir. İdrar preperatı (santrifüjlü veya santrifüjsüz) gram veya metilen mavi-
si ile boyandıktan sonra değerlendirilir. Boyalı idrarda, boyasız idrara göre ve 
santrifüjlü idrarda, santrifüjsüz idrara göre daha çok sayıda bakteri görülebilir. 
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Santrifüjsüz orta akım idrarının gram boyasında 1x1000 büyütmede en az bir 
bakterinin görülmesi ≥105 koloni/mL ile uyumludur. Bakteriürinin saptanma-
sında diğer hızlı ve indirekt bir metot ise idrarda nitrit varlığının gösterilmesidir. 
Bakteri tarafından nitratın redüklenmesi ile oluşturulur. Ancak, özellikle düşük 
oranda bakteriüri varsa (102-103/mL) yanlış negatiflik sık görülür. İdrar kültü-
ründe ÜSE’si olan hastaların idrarında en az 105 koloni/mL bakteri saptanır. 
Semptomatik enfeksiyonu olan genç kadınların 1/3’ünde 105 koloni/mL’den 
daha az bakteri saptanır. “Infectious Disease Society of America” (IDSA) ta-
nımlamalarına göre sistit için idrarda ≥103 koloni/mL (duyarlılık %80, özgüllük 
%90), piyelonefrit için ≥104 koloni/ml (duyarlılık %90, özgüllük %95) bakteri 
bulunmalıdır. Son yayımlanan kılavuzlara göre sistit tanısı için ≥102 koloni/mL 
mikroorganizma yeterlidir. 

Asemptomatik bir kadında orta akım idrarında ≥105 koloni/mL bakteri varlığı 
%80 bakteriüri göstergesidir. Eğer iki idrar örneğinde en az 105 koloni/mL aynı 
tip bakteri saptanırsa bakteriüri oranı %95’e çıkar. Bu nedenle tanıyı destek-
lemek için iki idrar örneği alınmalıdır. Asemptomatik kadın hastada 104-105 
koloni/mL bakteri varlığı, %95 oranında kontaminasyonu gösterir. Erkeklerde 
kontaminasyon daha nadir olup ≥103 koloni/mL bakteri varlığı enfeksiyon gös-
tergesidir. İdrar kültüründe üreme olmadan veya mL’de 1000’den az bakteri 
üremesi ile birlikte görülen piyüri, steril piyüridir. ÜSE semptomları olmaksızın 
steril piyüri, Mycoplasma ve Chlamydia üretritleri, üriner tüberküloz, vajinit ve 
diğer genital sistem enfeksiyonları ve interstisyel sistite bağlı olarak görülebilir.

Prognoz

ÜSE kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür ve %50’sinde enfeksiyon yine-
lemektedir. Bu hastaların çoğunda çocukluk döneminde geçirilmiş ÜSE hikaye-
si mevcuttur. Asemptomatik bakteriüri, gebe kadınlarda pyelonefrit, prematür 
doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek ve yenidoğan sepsisine neden olabilir. 
Yetişkinlerde obstrüksiyon varlığında ilerleyici renal hasar ve yineleyen enfek-
siyon sonucunda renal yetmezlik gelişebilir. Diyabetik kadınlarda asemptoma-
tik ve semptomatik ÜSE sıklığı artmıştır ve pyelonefrit, amfizematöz pyelonef-
rit ve perinefritik apse gibi komplikasyonlar sık görülür.

Tedavi

Nonspesifik Tedavi

ÜSE’de antibiyotiklerin yanında yeri henüz tartışmalı değişik tedaviler de mev-
cuttur. Hidrasyon, üriner pH ve üriner antiseptikler üzerinde en fazla durulan 
konulardır.
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Hidrasyon: Hidrasyon ÜSE’de destek tedavisi olarak uygulanır. Sıvı alımının 
artması bakterilerin dilüe olmasını ve enfekte idrarın mesaneden uzaklaştı-
rılmasını sağlar. Sıvı verilmesi genellikle bakteri sayısında düşmeye yol açar. 
Dizüri antimikrobiyal tedaviye çok hızlı yanıt verir, bu nedenle sistemik analje-
ziklerin kullanılmasına gerek kalmaz.

Üriner pH: İdrarın antibakteriyel etkisi düşük pH’de artmaktadır. Bir üriner 
antiseptik olarak bilinen yaban mersini suyunun fazla miktarda alınmasıyla 
elde edilen antibakteriyel etkinlik, meyvenin prekürsörlerinden çıkan hippürik 
asitten meydana gelmektedir. Hippürik asit idrarın önemli öğesi olup benzoik 
asidin glisin konjugatıdır ve çözünmemiş moleküllerin konsantrasyonuna göre 
bakteriostatiktir. İdrarı asidifiye etmek için süt, meyve suları verilmelidir. Sod-
yum bikarbonat gibi idrarı alkalileştirme özelliğinde olan maddeleri kısıtlayan 
diyet gerekli olabilir.

Üriner Antiseptikler: Üriner antiseptikler idrarda konsantre olan, ancak serum-
da yeterli düzeye ulaşamayan ajanlardır. Bu nedenle alt ÜSE’de etkili olmakta-
dır. Nitrofurantoin, metenamin, fosfomisin-trometamin ile yaban mersini suyu 
önemli üriner antiseptiklerdir. Ayrıca bu endikasyonlarla kullanılan diğer bir 
üriner antiseptik ajan olan methenamin hippurat, Avrupa Üroloji Birliği Tedavi 
kılavuzlarında yer alarak bilimsel olarak etkinliğini benzer tedavilerden daha 
güçlü olarak kanıtlamıştır. İlacın 1 gr’lık formu, günde 2 veya 3 kez kullanılarak 
yapılan tedavi etkili olmaktadır.

Üst ÜSE

Akut piyelonefrit düşünülen genç, sağlıklı ve gebe olmayan hastalarda 14 
günlük antimikrobiyal tedavi uygundur. Hafif veya orta şiddette piyelonefrit 
saptanırsa yedi günlük tedavi yeterli olabilir. Bu hastalar oral antimikrobiyal 
ajanlara iyi cevap verir, ancak bulantı ve kusma gelişirse parenteral tedaviye 
geçilir. Ciddi piyelonefriti olan hastalar hastaneye yatırılmalı ve parenteral te-
davi başlanmalıdır. Antibiyotik seçiminde, idrarın gram boyasındaki etken mik-
roorganizmanın morfolojisi önemlidir. Antimikrobiyal tedavi genellikle ampirik 
olarak başlanır. Zincir yapan gram pozitif koklar görüldüyse ampisilin veya 
amoksisilin, stafilokoklar görüldüyse sefaleksin gibi ajanlar uygun seçenektir. 

Gram negatif basillerin neden olduğu üst ÜSE’nin oral tedavisinde trimetoprim 
(100 mg, günde iki kez), trimetoprim-sulfametoksazol (fort tablet, günde iki 
kez) ve florokinolon (siprofloksasin 500 mg, günde iki kez) önerilmektedir. An-
cak E.coli’de trimetoprim-sulfametoksazol direnci %20’yi geçtiği için ampirik 
tedavide florokinolonlar tercih edilmelidir. Üst ÜSE kliniği olan tüm hastalardan 
tedavi öncesi idrar kültürü alınmalıdır.
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Hastalarda piyelonefrit komplikasyonu olarak bakteriyemi gelişirse (yüksek 
ateş, üşüme, titreme, hipotansiyon belirtileriyle birlikte) antibiyotik tedavisi 
parenteral uygulanmalıdır. Etken mikroorganizma toplum kökenli ise ve idra-
rın gram boyamasında gram negatif basiller görülürse geniş spektrumlu an-
timikrobiyal ajanlar (aminoglikozit, aztreonam, piperasilin-tazobaktam, ampi-
silin-sulbaktam, üçüncü kuşak sefalosporin veya bir parenteral florokinolon) 
tercih edilmelidir. Hastane kaynaklı ciddi gram negatif basil enfeksiyonu olan 
hastalarda ise dirençli mikroorganizmaları kapsayacak ajanlar (seftazidim, se-
fepim, piperasilin-tazobaktam, aztreonam, imipenem, meropenem veya erta-
penem, aminoglikozid veya parenteral florokinolon ile kombinasyonu) seçil-
melidir. 

Etken mikroorganizmanın antibiyotik duyarlılık paterni belirlenince tek ajanlı 
tedaviye geçilebilir. Eğer 48 saatte bakteriyolojik cevap alınamazsa, mevcut 
tedavi duyarlılık test sonucuna göre başka bir antimikrobiyal ajan ile değiştirilir. 
Üç gün sonra kan kültürü pozitifliği, persistan ateş yüksekliği ve toksisitenin 
devam etmesi durumunda üriner obstrüksiyon, intrarenal abse ve perinefritik 
abse açısından hasta araştırılmalıdır. Komplike olmayan piyelonefritte, klinik 
cevap alındıktan sonra oral tedaviye geçilerek tedavi 14 güne tamamlanır. En-
feksiyon komplike hale gelirse tedavi süresi uzatılabilir ve cerrahi girişim gere-
kebilir.

Alt ÜSE

Akut basit sistitte kısa süreli (üç gün) tedavi yaklaşımı uygundur. Üç günlük 
tedavi rejimi, tek doz ve yedi günlük tedavi rejimlerine göre üstün bulunmuş-
tur. Çoğu patojene etkili olan trimetoprim-sulfametoksazol (fort tablet, günde 
iki kez), trimetoprim (100 mg, günde iki kez) ve florokinolonlar (siprofloksasin 
500 mg, günde iki kez) tercih edilmelidir. E.coli’nin trimetoprim-sulfametok-
sazol direncinin %20’lere ulaştığı bölgelerde (Türkiye buna dahildir) ampirik 
tedavide ilk seçenek florokinolonlar olmalıdır. Amoksisilin ve birinci kuşak se-
falosporinler basit sistitin ampirik tedavisinde zayıf seçeneklerdir; daha çok 
gebelerde tercih edilir. Amoksisilin-klavulanik asit kullanılacaksa yedi günlük 
tedavi önerilmektedir.

Diyabeti olan, semptomları yedi günden uzun süredir devam eden, yakın za-
manda geçirilmiş ÜSE öyküsü olan, diyafram kullanan ve 65 yaş üzerindeki 
kadın hastalarda, erkeklerde ve çocuklarda yedi-on günlük tedavi rejimi, gebe-
lerde ise amoksisilin, amoksisilin klavulanat veya sefaleksin ile yedi-on günlük 
tedavi önerilmektedir. Kadınlarda tedavi öncesinde idrar kültürü şart değildir, 
fakat erkeklerde ve çocuklarda mutlaka alınmalıdır. Tedavi kararı kliniğe ve 
idrarda piyüri olup olmamasına göre verilir. Eğer piyüri varsa antibiyotik te-
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davisi gereklidir. Dipstik metodu ile piyüri ölçümü yeterlidir. Tedaviye cevap 
alınamazsa idrar kültürü alınmalı (dirençli mikroorganizma varlığı açısından) 
ve tedavi değiştirilmelidir. Altta yatan ve tanı konmamış üretrit varlığı da göz 
önünde bulundurulmalıdır.

Asemptomatik Bakteriüri

Asemptomatik bakteriürili hastaların çoğu kadındır ve ileri yaş grubundadır. 
Sağlıklı yetişkinlerde obstrüksiyon yoksa tedavi endikasyonu nadirdir. Hamile 
kadınlar, çocuklar ve ürolojik girişim planlanan hastalar için üç-yedi günlük an-
timikrobiyal tedavi önerilmektedir.

Yineleyen ÜSE

Tedavi sonrası relaps renal tutulum, yapısal anomali veya kronik bakteriyel 
prostatite bağlı olabilir. Kısa süreli veya yedi-on günlük tedavi sonrası relaps 
gelişen hastalarda iki haftalık tedavi önerilmektedir. Yapısal anomalisi olmayan 
ve iki haftalık tedavi sonrası relaps gelişen hastalarda tekrar iki haftalık tedavi 
uygulanır ve yine relaps gelişirse dört-altı hafta daha tedaviye devam edilir.

Sık re-enfeksiyonu (iki atak/yıl) olmayan hastalarda, alt ÜSE bulguları varsa te-
davi verilmelidir. Re-enfeksiyonun sık görüldüğü (üç atak/yıl) ve cinsel temasla 
ilişkili olduğu düşünülen hastalarda, temas sonrası tek doz profilaksi (80/400 
mg trimetoprim-sulfametoksazol, 100 mg nitrofurantoin veya 100 mg siprof-
loksasin tablet), cinsel temasla ilişkili olmadığı düşünülen hastalarda ise uzun 
süreli profilaksi (40/200 mg trimetoprim-sulfametoksazol tablet veya 50 mg 
nitrofurantoin ile en az 3 ay) planlanmalıdır.

Önerilen Kaynaklar
1. Ürogenital sistemin Nonspesifik enfeksiyonları, Temel Üroloji, Dördüncü Baskı, sf: 567-693.

2.European Urology Association (EAU) Guidelines, 2014 edition. Urogenital infections.
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Giriş

Üriner sistem enfeksiyonları (ÜSE), enfeksiyöz kaynaklı hastalıklar arasında en 
yaygın olanıdır. Bir hastaya üriner sistem enfeksiyonu (ÜSE) tanısı koyabilmek 
için üç parametreye gereksinim vardır: 1. ÜSE’ye ait klinik bulgular, 2. Pyüri, 3. 
Bakteriüri. Komplike olmayan ÜSE, üriner sistemde yapısal ve fonksiyonel ano-
malisi bulunmayan sağlıklı, erişkin, gebe olmayan bireylerde görülen idrar yolu 
enfeksiyonudur. Komplike ÜSE ise bakteri bulaşma ihtimalini artıran ve tedavi-
nin etkinliğini azaltan faktörlerin varlığında gelişen enfeksiyonlardır. Komplike 
ÜSE’lerinin ortak özellikleri, genellikle asendan yolla bulaşmaları, altta yatan 
predispozan bir patolojinin olması, dirençli mikroorganizmalar tarafından oluş-
turulması ve uzun süreli tedaviye gereksinim duymalarıdır. Aşağıdaki durum-
larda ÜSE geçiren tüm bireyler komplike kabul edilir:

• Diyabet
• Gebelik
• Erkek cinsiyet
• Yaşlılık 
• Hastane kökenli enfeksiyon
• Böbrek yetmezliği
• İdrar yollarında obstrüksiyon yapan nedenler (taş, vb.)
• Kalıcı veya aralıklı kateterizasyon, stent, nefrostomi tüpü veya üriner 
   diversiyon varlığı
• Fonksiyonel ya da anatomik üriner sistem anomalisi (Vezikoüreteral 
    reflü, üreteropelvik bileşke darlığı, disfonksiyonel işeme bozuklukları, vb.)
• Çocukluk çağında idrar yolu enfeksiyonu hikayesi
• Üriner sisteme endoskopik girişimler sonrası
• Böbrek nakli
• İmmünosupresyon ve/veya immün yetmezlik

Komplike olmayan sistit ve piyelonefrit olgularında en sık etken escherichia 
kolidir. Nadiren enterobacteriacea, proteus, klebsiella, staphylococcus saprop-
hyticus de rol oynar. Komplike İYE mikrobiyal spektrumu geniştir ve yukarıdaki 
organizmaların yanı sıra enterokok, stafilokok ve mantarlarla beraber pseudo-
monas, serratia ve providencia türlerini de içerir. Polimikrobiyal de olabilir. Bi-
linçsiz antibiyotik tüketimi sonucu oluşmuş ilaç direncinin, ÜSE’nin komplike 
hale gelmesinde etkili olduğu düşünülmektedir. Morbiditesi, maliyeti, antibi-

KOMPLİKE ÜrİNEr SİSTEM 
ENFEKSİYONLArI

Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Akbaş



61

yotik direnci yüksek, ürosepsis, böbrek yetmezliği riski fazla, uzun süreli tedavi 
gerektiren, kür sağlanması zor, cerrahi, endoskopi, antibiyoterapi, nefroloji ta-
kibi gerektirebilen enfeksiyonlardır.

Klinik

Akut komplike sistit klinik belirtileri dizüri, ani sıkışma hissi, suprapubik ağrı 
ve/veya hematüridir. Belirtiler çok genç ve çok yaşlı kişilerde silik olabilir. Akut 
komplike pyelonefritin klinik belirtileri yukarıdaki belirtilere ek olarak ateş 
(>38 °C), titreme, böğür ağrısı, kostovertebral açı hassasiyeti, bulantı ve kus-
madır. Bazı durumlarda pelvik inflamatuar hastalığı taklit edebilir. Akut komp-
like pyelonefrit sonrası hastalar sepsis, çoklu organ işlev bozukluğu, şok ve/
veya akut böbrek yetmezliği ile karşımıza çıkabilir. Bazen yukarıdaki spesifik 
semptomlar görülmez ve halsizlik, yorgunluk, bulantı, kusma gibi nonspesifik 
şikayetler ile hasta başvurur. Bu ise pyelonefrit tanısının konulmasını zorlaştırır. 
Akut pyelonefrit komplike üst üriner sistem enfeksiyonuna ve renal kortiko-
medüller abseye, perinefrik abseye, amfizematöz pyelonefrite veya papiller 
nekroza ilerleyebilir. Komplike pyelonefrite ilerleme için risk faktörleri ara-
sında idrar yolu tıkanıklığı, ürolojik disfonksiyon, antibiyotiğe dirençli pato-
jenler ve diyabet bulunmaktadır.

Tanı

Komplike sistit veya pyelonefrit tanısı yukarıdaki klinik bulgular tarafından 
yönlendirilen klinik öykü değerlendirilmesi ile başlar. Fizik muayenede ateş öl-
çümü, kostovertebral açı hassasiyeti ve karın muayenesi olmalıdır. Vajinit veya 
üretrit düşündüren faktörler varsa pelvik muayene de yapılmalıdır. Gebelik 
testleri de fertil çağdaki kadınlarda uygundur. Uygun antimikrobiyal tedavi-
ye rağmen şikayetleri geçmeyen veya birkaç hafta içinde tekrarlayan belirtileri 
olan hastalar komplike enfeksiyon açısından değerlendirilmelidir.

Laboratuvar

Komplike ÜSE düşünülen her hastada tedavi öncesi idrar analizi ve kültürü ya-
pılmalıdır. Buna göre:

Kadında  >105 koloni/ml
Çocukta  >50.000 koloni/ml
Erkekte  >103 koloni/ml
Küçük çocuklarda  >103-104 koloni/ml
Dilüe idrarda  >103-104 koloni/ml
Kateterizasyon ile alınmış idrar örneğinde >102 koloni/ml 
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Suprapubik aspirasyon idrar örneğinde >103 koloni/ml görülmesi ÜSE düşün-
dürür. Kontaminasyon, fistul, üriner retansiyon, taş, kateter, immün yetmezlik 
gibi durumlarda kültürde birden fazla bakteri üreyebilir.

radyoloji

Antibiyotik tedavisine yanıtsızlık (48 ila 72 saat sonra semptomların gerileme-
mesi), abse ya da obstrüksiyon şüphesi, yineleyen enfeksiyon gibi durumlarda 
üst üriner sistemin radyolojik değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Buna ek olarak, 
radyolojik değerlendirme renal koliği ya da böbrek taşları olan, diyabetik, daha 
önce ürolojik cerrahi geçirmiş, immünsüprese, tekrarlayan pyelonefrit atakları 
olan veya ürosepsis tanısı konmuş hastalar için de gereklidir. Bilgisayarlı to-
mografi (BT) görüntüleme altta yatan anatomik anormallik varlığını değerlen-
dirmek için en iyi yöntemdir. Kontrastsız BT ile taş, gaz üreten enfeksiyonlar, 
hemoraji, obstrüksiyon ve abseler değerlendirilirken; kontrastlı BT ile böbrek 
perfüzyonu hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. USG ile kontrast kullan-
madan ve radyasyona maruz bırakmadan tanı konulması ve tedaviye yanıtın 
izlenmesi mümkündür. Magnetik rezonans görüntülemenin ise BT ile görüntü-
lemeye üstünlüğü yoktur. Ancak iyonize radyasyonun veya kontrastın kontra-
endike olduğu durumlarda tercih edilmektedir.

Tedavi 

Tedavide amaç, enfeksiyonun önlenmesi ve enfeksiyona neden olan altta 
yatan patolojinin ortadan kaldırılmasıdır. Hastanın daha önce kullandığı anti-
mikrobiyal ilaçlar da dikkate alınarak derhal ampirik antimikrobiyal tedavi baş-
lanmalıdır. Komplike İYE’nin başarılı tedavisi, antimikrobiyal ajanın idrardaki 
seviyesine bağlıdır. Antibiyotiklerin kan konsantrasyonu bakteriyemide ve pa-
rankimal tutulumu olan pyelonefrit, prostatit gibi febril üriner enfeksiyonlarda 
önemlidir. Radyografide görülen anatomik anormallikler için üroloji konsültas-
yonu önemlidir. 

Komplike Sistit Tedavisi

Oral tedaviyi tolere edebilecek hastalar için, idrar konsantrasyonu yüksek se-
viyelere çıkabilen geniş spektrumlu bir antibiyotik olan kinolonlar uygundur. 
Bu grubun en çok kullanılan ajanları ise siprofloksasin ve levofloksasindir. 
Siprofloksasinin önerilen dozu 500 mg günde iki tablet iken levofloksasinin 
750 mg tek dozdur. Moksifloksasinin ise idrara geçişi çok az olduğunda kulla-
nılması uygun değildir. Kinolonların etkili olduğu patojenler arasında Enteroba-
cteriaceae, P. Aeruginosa, S. Aureus, S. Saprophyticus gibi üropatojenler bulunmak-
tadır. Bu grup ilaçların çocuklar, gebeler ve emziren annelerde kullanımı yoktur.
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Üropatojenlerin direnç geliştirmiş olması nedeniyle nitrofurantoin, trimetop-
rim-sulfametaksazol, fosfomisin ve oral beta-laktamlar, ampirik tedavi için uy-
gun antibiyotik değildirler. Ancak duyarlı olduğu biliniyorsa tercih edilebilirler. 
Dirençli bir organizmaya bağlı olduğu bilinen veya oral tedaviyi tolere edemeyecek 
hastalar için levofloksasin (500 mg), seftriakson (1 g), gentamisin (3-5mg/kg) gibi 
parenteral ilaçların kullanılması uygundur. ESBL(extended/genişletilmiş spektum 
beta laktamaz) üreten mikroorganizmalar için ise karbapenem haricinde seçenek 
kalmamaktadır. Gram (+) enterokoklar için ise ampisilin (1g-6saatte bir) ve amok-
sisilin (500 mg-8 saatte bir) uygun ilaçlardır. Klinik olarak düzelme saptanan hasta-
larda oral tedaviye geçilebilir. Komplike sistit için uygun tedavi süresi 5-10 gün arasıdır.

Komplike Pyelonefrit Tedavisi

Ampirik olarak verilecek tedavi parenteral olmalıdır. Ancak antibiyotik tedavisi 
tek başına etkili olmayabilir ve altta yatan etken açısından (örneğin obstrük-
siyon yapan bir taş, nörojenik mesane nedeniyle yüksek miktarda rezidü idrar 
kalması, vb.) hastanın tedavisi bir üroloji uzmanı ile konsülte edilmelidir. Ampi-
rik olarak kullanılabilecek antibiyotiklerin kullanım dozları Tablo 1’de özetlenmiştir. 
Hafif enfeksiyonlar için 5 gün yeterli olabilirken ağır enfeksiyonlarda 14 güne 
kadar tedaviyi sürdürmek gerekmektedir.

Antibiyotik Doz

Hafif ve Orta Dereceli Komplike Pyelonefrit Vakalarında

Seftriakson Günde 1 g 

Sefepim 12 saatte bir 1 g

Siprofloksasin 12 saatte bir 400 mg 

Levofloksasin 12 saatte bir 750 mg

Aztreonam (βLaktam Alerjisi 
Olanlarda Alternatif İlaç)

8 veya 12 saatte bir 1 g

Ağır Komplike Pyelonefrit Vakalarında

Ampisilin-Sulbaktam 6 saatte bir 1,5 g

Tikarsilin-Klavulonat 6 saatte bir 3,1 g

Piperasilin-Tazobaktam 6 saatte bir 3,375 g

Meropenem 8 saatte bir 500 mg

İmipenem 6 saatte bir 500 mg

Tablo 1. Komplike pyelonefrit hastalarına ampirik uygulanabilecek parenteral antibiyotikler ve dozları.
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Takip: Semptomları düzelen hastada takip gerekli değildir. Birkaç haftalık 
tedavi boyunca eğer semptomlar tekrarlar veya iyileşme olmazsa üriner en-
feksiyona neden olabilecek diğer durumlar değerlendirilmelidir ve kültürler 
tekrarlanarak tedavide farklı ajanlar tercih edilmelidir. Tedavi, izole edilen or-
ganizmanın duyarlılık profiline uygun olmalıdır. Buna ek olarak radyografik gö-
rüntülemenin tekrarı, klinik yanıtı değerlendirmek için yapılmalıdır.

AMFİZEMATÖZ PİYELONEFrİT

Amfizematöz piyelonefrit, gaz oluşturan üropatojenlerin neden olduğu 
akut nekrotizan, parankimal ve perirenal bir enfeksiyondur. Pyelonefrit, 
pyelit, sistit olarak ortaya çıkabilir. Patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır. 

Diyabete ek olarak birçok hastada, üriner taş veya papilla nekrozunun 
eşlik ettiği idrar yolu obstrüksiyonu ve renal fonksiyon kaybı bulun-
maktadır. E. coli gibi şekeri substrat olarak kullanan mikroorganizmalar, 
yüksek şeker düzeylerinde fermantasyon yaparak bol miktarda karbon-
dioksit oluşturmaktadırlar. Ancak bu durum amfizematöz pyelonefrit 
vakalarının tümünü açıklamamaktadır. Obstrüksiyon gibi lokal faktörlerin 
ya da diyabet gibi sistemik faktörlerin, konakçı savunmasının bozulmasına 
yol açıp karbondioksit üretebilen organizmaların çoğalmasına, bu mikror-
ganizmaların nekrotik dokuları substrat olarak kullanıp invivo gaz oluşu-
muna neden olduğu düşünülmektedir. Netice itibariyla amfizematöz piye-
lonefrit, şiddetli piyelonefritin bir komplikasyonu olarak ele alınmalıdır. Tüm 
mortalitesi %19-43 arasındadır.

Klinik Tablo

Erişkin kadınlar, erkeklere göre hastalığa daha sık yakalanırlar. İlk 3 günlük te-
daviye yanıt vermeyen şiddetli akut piyelonefrit, amfizematöz pyelonefriti akla 
getirmelidir. Tüm hastalarda klasik ateş, kusma ve yan ağrısı üçlüsü görülür. E. 
coli en sık tanımlanan ajandır; Klebsiella ve Proteus daha az sıklıkta görülür.

radyolojik Bulgular

İntraparankimal gaz görülmesi tipik radyolojik bulgudur. Bu bulgu genellik-
le barsak gazı ile karıştırılır. Böbreğin üst kutbu üzerinde yarım ay şeklinde 
toplanmış gaz görüntüsü ayırt edicidir. USG’de intraparankimal gaz varlığını 
düşündüren güçlü fokal ekolar görülür. BT’de gazın lokalizasyonu ve enfeksi-
yonun yayılımı çok net görülür. BT görüntülerinde sıvının yokluğu ya da kabar-
cıklı ve lokule gazla birlikte olabilen çizgi tarzında ya da veya beneklenmeler 
şeklindeki gaz varlığı hızlı renal parankim hasar ve yüksek mortalite ile ilişkilidir. 
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Tedavi

Hastalar genelde ağır bir tablo sergilerler ve hızlı destekleyici tedaviye ge-
reksinim duyarlar. Hastalara uygun antimikrobiyal ajanlarla tedavi başlanma-
lı ve diyabete yönelik tedavi de verilmelidir. Obstrüksiyon varsa düzeltilmeli 
ve kontralateral böbreğin de tutulabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Böbreğin 
korunması morbiditeyi azaltmadığından nefrektomi kararı hızlıca verilmelidir. 
Perkütan drenaj seçilmiş vakalarda faydalı olabilir.

rENAL ABSE   

Renal abse ya da karbonkül, renal parankim içerisinde sınırlı pürülan mater-
yal toplanmasıdır. Asendan veya hematojen yolla oluşabilir. Anamnezinde 
1-8 hafta içinde gram pozitif bir enfeksiyona maruziyet saptanabilir.

Klinik Tablo

Hasta ateş, titreme, abdominal ya da lomber ağrı, kilo kaybı, halsizlik ve sistit 
belirtileri ile başvurabilir. Enfeksiyon vücutta herhangi bir bölgede meydana 
gelmiş olabilir. Staz, taş hastalığı, hamilelik, nörojenik mesane ve DM ile birlikte 
görülen komplike ÜSE abse oluşumuna neden olabilir. 

Laboratuvar Bulguları

Hastalarda tipik olarak belirgin lökositoz vardır. Kan kültürleri genellikle pozitiftir. 
Abse toplayıcı sisteme açılmadıkça piyüri ve bakteriüri bariz hale gelmeyebilir. 
Gram pozitif organizmalar sıklıkla hematojen kaynaklı olduğu için, tipik olarak id-
rar kültürlerinde üreme görülmez ya da abseden izole edilen mikroorganizmadan 
başka bir bakteri üreyebilir. Abse gram negatif bakteri içeriyorsa, idrar kültüründe 
sıklıkla abseden izole edilen bakteri ürer.

radyolojik Bulgular

Ürografik bulgular, enfeksiyonun hem natürüne hem de süresine bağlıdır. Akut 
bakteriyel nefrit atağının ya da böbrek dışından köken alan bir enfeksiyon oda-
ğının neden olduğu renal absenin bulunduğu hastalarda radyolojik inceleme, 
etkilenen tarafta renal konturun bozulmasıyla birlikte görülen renal büyümeyi 
gösterebilir.
 
Aynı taraf psoas gölgesinin silinmesi de belirgin bir şekilde görülebilir. Daha 
kronik abselerde, önde gelen ürografik anormallikler renal kitlelerde görülen-
lere benzer. Ultrasonografi renal abseyi göstermenin en çabuk ve en ucuz 
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metodudur. Sonogramda ekosuz ya da düşük eko-dansiteli, artmış trans-
misyonlu yer kaplayıcı lezyon mevcuttur. Doku planlarını en iyi şekilde or-
taya koyduğu için BT, renal abselerde tanı koydurucu yöntem olarak kabul 
edilmektedir. BT’de abseler karakteristik olarak hem kontrast ajan verilme-
den önce hem de ajan verildikten sonra iyi olarak tanımlanırlar. Enfeksiyo-
nun başlangıcından birkaç gün sonra abse etrafında kalın fibrotik bir duvar 
oluşmaya başlar. Kronik absede ise komşu doku planları silinir ve gerota fas-
yasında kalınlaşma görülür.

Tedavi

Abse tedavisinde klasik tedavi şekli perkutan yolla ya da insizyon ile açık dre-
naj olsa da 3 cm’den küçük çaptaki abseler için iv. antimikrobiyal tedavi ve dik-
katli izlem yeterli olabilmektedir. 3 ile 5 cm çapındaki abseler, immün sistemi 
zayıflamış hastalardaki daha küçük abseler veya antimikrobiyal tedaviye yanıt 
vermeyen abseler perkütan yolla drene edilmelidir. Cerrahi drenaj veya nefrek-
tomi, 5 cm’den büyük abselerde tedavi seçeneği olarak yerini korumaktadır. 

ENFEKTE HİDrONEFrOZ VE PİYONEFrOZ

Enfekte hidronefroz, hidronefrotik böbrekte görülen bakteriyel bir enfeksiyon-
dur. Piyonefroz terimi, renal fonksiyonun tamamen ya da tama yakın kayboldu-
ğu, böbrek parankiminin süpüratif yıkımıyla birlikte olan enfekte hidronefrozu 
belirtmek için kullanılır. Tedavinin aciliyeti, sepsise gidişi durdurmak ve böbrek 
fonksiyon kaybını önlemek için gereklidir.

Klinik Seyir

Hastalarda genellikle yüksek ateş, titreme, lomber ağrı ve hassasiyetinin görül-
düğü ağır bir hastalık tablosu mevcuttur.

radyolojik Bulgular

İdrar yolu obstrüksiyonuna ait bulgular gözlemlenir ve bu bulgular obstrüksi-
yonun derecesine ve süresine bağlıdır. USG’de dilate pelvikalisiyel sistemde in-
ternal ekolar, toplayıcı sistem içerisinde sıvı-debris seviyeleri görülür. BT’de re-
nal pelvis kalınlaşması, perrenal yağ düzensizliği, strialı nefrogram görülebilir.  

Tedavi

Piyonefroz tanısı konulduktan sonra, uygun antimikrobiyal ilaç tedavisi başlanır ve 
enfekte pelvis renalis drene edilir (üreteral kateter veya perkütan nefrostomi ile).
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PErİNEFrİK ABSE

Sadece hastanın öyküsü ve fizik muayene ile tanı koymak, nonspesifik bulgu-
lar olduğu için zordur. Perinefrik abselerin, enfeksiyon alanlarından hematojen 
yolla veya renal kortikal absenin rüptürü sonucu ortaya çıktığı düşünülmekte-
dir. Akut pyelonefrit ile karıştırılmaması gerekir. Bu hastaların en az 5 gündür 
semptomları sürmektedir ve ateşli dönemleri, tedavi başladıktan sonra bile or-
talama 7 gün önce başlamıştır.

Klinik Seyir

Cilt enfeksiyonu ya da İYE’yi takiben 1-2 hafta içerisinde ateş ve unilateral lom-
ber ağrının görüldüğü klasik belirtilere nadiren rastlanır. Ateş, lomber ya da 
abdominal ağrı, üşüme-titreme ve dizüri en sık yakınmalardır. Ancak hastaların 
üçte biri afebril de olabilir.

Laboratuvar Bulguları

Lökositoz, artmış kreatinin seviyesi ve pyüri en sık saptanan laboratuvar bulgula-
rıdır. Enfeksiyona yol açan patojenlerin sadece 1/3’ü idrar kültürlerinde, %42’si de 
kan kültürlerinde tespit edilebildiğinden idrar ve kan kültürleri esas alınarak yapılan 
tedavi yeterli olmayabilir. ÜSE, abdominal veya yan kitlesi veya 4 günlük tedaviye 
rağmen persistan ateş perinefrik abseyi düşündürür.

radyolojik Bulgular

Bugün USG ve BT, perinefrik abselerin değerlendirilmesinde ve lokalize edilmesin-
de kullanılan en spesifik yöntemlerdir. USG’de, böbrekte yer değişimine yol açan 
anekoik kitleden, Gerota fasyası içinde yerleşmiş normal ekodaki yağ ile karışma eği-
liminde olan ekojenik koleksiyona kadar farklı birçok değişik görünümler saptanabilir. 

USG eşliğinde yapılan aspirasyon minimal morbidite taşımaktadır. BT ise absenin 
ve tüm batının her türlü detayını ayrıntılı olarak sunmaktadır. Drenaj veya cerrahi 
açısından da BT çok değerlidir.

Tedavi

Antimikrobiyal ajanlar perinefrik absenin tedavisinde yeterli değildir. Sepsisin 
kontrol altına alınmasında ve enfeksiyonun yayılımının engellenmesinde faydalı 
olabilir. Bu nedenle primer tedavi drenajdır. Ancak böbrek fonksiyon göstermi-
yorsa nefrektomi de bir seçenektir. Drenaj sonrası ise altta yatan neden ortadan 
kaldırılmalıdır.
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KSANTOGrANÜLOMATÖZ PİYELONEFrİT

Ksantogranülomatöz piyelonefrit, tipik olarak diffüz renal hasar ile sonuçlanan, na-
dir görülen, ciddi bir kronik renal enfeksiyondur. Tutulum tek taraflıdır. Nefrolitiazis 
ve pelvik fibrozisin eşlik ettiği obstrüktif üropatiye bağlı non fonksiyonel büyümüş 
böbrek görülür. Böbrek ileri derecede büyümüştür ve konturları normaldir. Lipit 
yüklü köpüksü makrofajların birikimi karakteristiktir. Ksantogranülomatöz piye-
lonefrit retroperitoneal tutulumun derecesine göre üçe ayrılır: (1) sadece böbrek 
tutulumu, (2) böbrek ve perinefritik yağ (3) böbrek, perinefritik yağ ve yaygın 
retroperitoneal tutulum. Ksantogranülomatöz piyelonefritle en çok ilişkili orga-
nizmanın Proteus olduğu gösterilmesine rağmen E. coli de sık görülen diğer bir 
organizmadır.

Klinik Seyir

Hastaların çoğu lomber ağrı (%69), ateş, üşüme ve titreme (%69), halsizlik ve per-
sistan bakteriüri ile başvurur. Fizik muayenede hastaların %62’sinde lomberde 
kitle saptanmıştır ve %35’inde önceki dönemlerde taşının bulunduğu görülmüştür.

radyolojik Bulgular

Radyolojik incelemede böbreğin diğer inflamatuar hastalıklarını ve böbrek hücreli 
karsinomu taklit ettiği görülmüştür. İntravenöz ürogramda taş, ekskresyon kaybı, 
renal kitle ve kalisiyel deformite gözlemlenebilir. Genellikle BT’de renal pelvisin sıkı-
ca sardığı bir santral kalsifikasyonu bulunan, ancak pelvik dilatasyonun bulunma-
dığı, büyük reniform bir kitle gözlenir. 

Tedavi

Ksantogranülomatöz piyelonefritin doğru tedavisi için en büyük engel yanlış ta-
nıdır. Masif pelvik dilatasyonla birlikte olan ksantogranülomatöz piyelonefrit, pi-
yonefrozdan ayırt edilemez. Çoğu hastada tanı operasyon sonrasında konulur. 
Ksantogranülomatöz piyelonefrite eşlik eden lipid yüklü makrofajlar, berrak hücreli 
adenokarsinoma benzerlik gösterirler ve yalnızca frozen biyopsi baz alındığında 
ayırım zor olabilir.

Önerilen Kaynaklar
1. Wein, A., Kavoussi, L., Novick, A., Partin, A., & Peters, C. (2011). Campbell-Walsh Urology Tenth Edition.

2. Grabe M, Bartoletti R, Bjerklund Johansen T.E., Cai T., et al. EAU Guidelines on Urological Infections. 2015:22-40

3. Neal, D. E. (2008). Complicated urinary tract infections. Urologic Clinics of North America, 35(1), 13-22.
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PrOSTATİTLEr
 Yrd. Doç. Dr. Eyüp Burak Sancak

Giriş

Prostatit terimi; prostatın akut bakteriyel enfeksiyonundan, kronik pelvik ağrı 
sendromuna (KPAS) dek uzanan geniş bir hastalık spektrumunu tanımlar. İlk ola-
rak 1800’lü yıllarda tanımlanan bu hastalık, 50 yaş altındaki erkeklerde en yaygın 
ürolojik tanı iken 50 yaş üzerinde BPH ve prostat kanserinden sonra 3. en yaygın 
tanıdır. 20 yaş ve üzerindeki erkeklerin %2-12’sinde prostatit semptomlarına rastla-
nırken, %9-16’sına prostatit tanısı konulmaktadır. Hastaların 1/3’ünde semptomlar 
bir yıl içerisinde geçmektedir. Prostatit semptom öyküsü olan hastalarda ilerleyen 
dönemde BPH’de, alt üriner sistem semptom skorunda ve prostat kanseri sıklığın-
da artış saptanmıştır. Tarihsel süreç içerisinde 4 kap testi prostat sınıflamasında 
dönüm noktası olmuştur. Bu testte ilk 10 ml’lik idrar 1. Kaba, orta idrar 2. Kaba, 
prostat masajı ile gelen akıntı 3. Kaba ve masaj sonrası yapılan idrar 4. Kaba konu-
larak enfeksiyon ve enflamasyon açısından değerlendirilmiştir. Bu test sonuçlarına 
göre hastalar sırası ile 1) Akut bakteriyel prostatit, 2) Kronik bakteriyel prostatit, 3) 
Kronik nonbakteriyel prostatit 4) Prostatodini gruplarına ayrılmıştır. 1995 yılında 
National Institutes of Health Chronic Prostatitis Symptom Index (NIH-CPSI) bu 
sınıflamayı yeniden düzenlemiştir. Eski ve yeni sınıflamalar ile test bulguları Tablo 
1’de özetlenmiştir. Prostatitin tanısı ve sınıflaması hastanın semptomlarına ve pros-
tata lokalize enfeksiyon ve enflamasyon durumuna göre yapılmaktadır. Prostatit 
olan hastalarda öne çıkan semptomlar; çeşitli lokalizasyonlarda olan ağrı, alt üriner 

Klasik 
Sınıflama

NIH Sınıflaması İlk İdrar    
(İdrar I)

Orta İdrar 
(İdrar II)

Prostat 
Salgısı

Postmasaj 
İdrar (İdrar III)

Kültür Lökosit Kültür Lökosit Kültür Lökosit Kültür Lökosit

Akut Bakteriyel 
Prostatit (ABP)

Kategori I + + + + Yapılmaz Yapılmaz Yapılmaz Yapılmaz

Kronik 
Bakteriyel 
Prostatit (KBP)

Kategori II - - +/- +/- + + + +

Kronik 
Nonbakteriyel 
Prostatit (KNP) 
Nonbakteriyel 
Prostatit (KNP)

Kategori IIIA 
(Enflamatuvar KPAS)

- - - - - + - +

Prostadinia Kategori IIIB 
(NonenflamatuarKPAS)

- - - - - - - -

- Kategori IV 
(Asemptomatik 
Enflamatuar Prostatit)

- - - - +/- +/- +/- +/-

Tablo 1: Prostatit İçin Eski ve Yeni Sınıflamalar İle 4 Kap Testi Sonuçları
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sistem semptomları (idrar tazyikinde azalma, sık idrara çıkma, kesikli idrar yapma 
gibi) ve seksüel problemlerdir. Prostatit olgularının ancak %5-10’unda etken pato-
jen tanımlanabilirken birçok hastaya ampirik antibiyotik tedavisi uygulanmakta-
dır. Bunun temelinde kültür negatif hastaların antibiyotik tedavisine yanıt vermesi 
ve bazı mikroorganizmaların rutin kültürde üretilemeyeceğinin düşünülmesi yer 
alır. Birçok antibiyotiğin prostatik epitele geçişi sıkıntılıdır. Prostatit tedavisinde 
tercih edilen antibiyotiklerin başında florokinolonlar gelir. Bu grup ilaçların idrar-
da ve seminal sıvıda yüksek, prostat sıvısında düşük ama tedavi edebilecek dü-
zeyde olduğu tespit edilmiştir. Direnç geliştiği durumda 3. kuşak sefalosporin ya 
da karbapenemlerle tedavi değişikliği yapılmalıdır. Piperasilin, aztrenoam, doksi-
siklin, makrolid grubu antibiyotikler ve bazı aminoglikozitlerin prostata geçişi kan 
seviyelerine yakın orandadır. Klindamisin ve trimetoprimin prostatik sıvıya geçişi 
serumdakinden fazladır. Nitrofurontoin ise prostatik sıvıda tedavi edecek düzeye 
ulaşamamaktadır.

I. Akut Bakteriyel Prostatit

Bakteriyel prostatit; semptomların 3 aydan az ya da çok oluşuna göre akut ya da 
kronik olarak sınıflanır. Hastalar; yüksek ateş, üşüme titreme, halsizlik, pelvik ağrı, 
işeme semptomları ve hatta ürosepsis tablosu ile başvurabilirler. Tanı amaçlı ayrın-
tılı anamnez, fizik muayene ve idrar kültürü istenmelidir. 

Tanı

Pelvik ağrı ve idrar yakınmalarını ayrıntılı değerlendiren bir anamnez alınmalıdır. Son-
ra prostatın rektal muayenesini de içeren bir fizik muayene yapılmalıdır. Prostat mua-
yenesi nazik ve dikkatli bir şekilde yapılmalı, şiddetli ağrı ve bakteriyemi riski nedeni 
ile prostat masajından kaçınılmalıdır. Muayenede ödemli, ısı artışı bulunan ve hassas 
prostat palpe edilecektir. Glob vezikale olup olmadığı muayenede değerlendirilmelidir. 
Laboratuvar tetkiki için ilk idrarda direkt mikroskobik bakı yapılmalı ve antibiyogram 
için orta idrardan kültür alınmalıdır. 

Hastada bakteriyemi bulguları varsa kan kültürü alınmalıdır. Rezidüel idrarın de-
ğerlendirilmesinde ultrasonografi kullanılabilir. Prostat muayenesi esnasında flük-
tasyon hissedilmesi veya tedaviye rağmen 36-72 saatte kontrol altına alınamayan 
ateş varlığında prostat absesi olabileceği akılda tutulmalıdır. Prostat absesinden 
şüphelenildiğinde görüntüleme yöntemi olarak öncelikle BT ve MRI istenmelidir, 
ancak mecbur kalındığı durumlarda transrektal ultrasonografi (TRUSG) ile görün-
tüleme yapılabilir. Prostat biyopsisi rutinde önerilmez. Meni analizinin sensitivite 
ve spesifitesinin düşük olması nedeniyle yapılması önerilmez. Mesane çıkım ya da 
üretral darlıktan şüphelenildiğinde üroflowmetri, retrograd üretrografi ya da endosko-
pi yapılarak değerlendirilmesi önerilir.
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Tedavi

Akut bakteriyel prostatitte en sık saptanan patojen E. coli’dir. Buna ek olarak klep-
siella, proteus mirabilis, enterokokus fekalis ve psödomonas aeroginoza türleri de 
sıklıkla enfeksiyona neden olabilir. Stafilokok, streptokok, korinebakterium, kla-
midya, üroplazma ve mikobakterium hominis nadir diğer etken patojenlerdir. Ge-
nellikle başlangıçta parenteral 3. kuşak sefalosporin ya da florokinolonla kombine 
edilmiş aminoglikozid tedavisi gereklidir. 

Ateş düşene ve enfeksiyon parametreleri normalleşinceye kadar parenteral tedavi 
sürdürülmelidir. Sonrasında oral olarak 2-4 haftaya kadar idame tedavisi verilebilir. 
Akut bakteriyel prostatitli hastaların yaklaşık %10’unda üriner retansiyon gelişmek-
tedir. Bu durumda foley takılması esnasında oluşabilecek bakteriyemi riskinden 
dolayı, suprapubik sistostomi takılması tavsiye edilmektedir. Prostat absesi mev-
cutsa, 1 cm’den küçük kavitesi olanlara konservatif tedavi, büyük abselere cerrahi 
drenaj yapılması önerilmektedir. 

II. Kronik Bakteriyel Prostatit

Bakteriyel prostatit semptomları 3 aydan uzun sürerse kronik bakteriyel prosta-
tit olarak adlandırılır. Bu hastalarda genellikle antibiyotiğe yanıt veren tekrarlayan 
idrar yolları enfeksiyonu hikayesi mevcuttur. Hastalar hekime pelvik bölgede ağrı, 
dizüri, şeffaf akıntı, alt üriner sistem yakınmaları ile başvururlar. Epizotlar arasında 
hastalar asemptomatiktir. Tanı amaçlı ayrıntılı anamnez, fizik muayene ve idrar kül-
türü istenmelidir.

Tanı

Bu hasta grubunun tanısında 4 kap testi önemlidir. Akut bakteriyel prostatitten 
farklı olarak bu hastaların tanısı için prostat masajı yapılmalıdır. Bu teste göre pros-
tat masajı sonrası alınan örnekte ve İdrar III örneklerindeki lökosit sayısının ve bak-
teri kolonizasyonunun İdrar II örneğindekine göre daha fazla bulunması tanısaldır. 
Ayrıca prostat masajı sonrası alınan örnekte 10’dan fazla lökosit izlenmesi tanıyı 
desteklemektedir.

Tedavi

Siprofloksasin ve levofloksasin gibi florokinolonlar uygun farmokokinetik özel-
liklerinden dolayı ilk tercih edilen ajanlardır ve en az 4 hafta verilmelidir. Flo-
rokinolonlara direnç geliştiğinde ya da yan etkileri nedeniyle ilaç bırakılması 
gerektiğinde trimethoprim oral olarak 4-12 hafta verilebilir. Tetrasiklinler ve 
makrolid grubu antibiyotikler daha spesifik enfeksiyonlar için saklanmalıdır. 
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Hastalık belirtilerinde iyileşme olmazsa antibiyotik tedavisi uzatılabilir ve buna 
aralıklı prostat masajı eklenebilir. Bakteriyel prostatit tedavisinde cerrahi tedavi 
önerilmemektedir.

III. Kronik Prostatit Veya Kronik Pelvik Ağrı Sendromu

Kronik prostatit veya kronik pelvik ağrı sendromu (KPAS); bilinen teknikler 
kullanılarak prostat bezinde üropatojen tespit edilmeden kronik genitoüriner 
ağrı varlığı olarak tanımlanabilir. Hastaların başvuru semptomları; pelvik ağrı, 
idrarda yanma, ağrılı ejekülasyon, sık idrar çıkma ve idrarda aciliyet hissi ola-
bilir. Son altı ayda en az 3 rekürren ya da persistan ağrı epizotunun olması ile 
tanı konulur. KPAS sıklıkla olumsuz bilişsel, davranışsal, seksüel ve duygusal 
sonuçlarla birliktelik gösterir. Ağrı yakınması ile başvuran hastaların %85’i lo-
kalizasyon olarak perine ya da pelvik bölgeyi tariflerler. Hastalar daha nadiren 
penis, mesane veya sırt ağrısı yakınmaları ile başvurabilirler.  Prostat masajı 
sonrası alınan örnekte ve İdrar III’te her büyük büyütmede 10’dan fazla lökosit 
olmasına kategori III A, olmamasına kategori III B denilmektedir ancak iki grup 
arasında klinik açıdan herhangi bir fark yoktur.

AĞrI veya rAHATSIZLIK

I) Son Bir Hafta İçerisinde Aşağıdaki Bölgelerde Ağrı Ya Da Rahatsızlık Hissettiniz Mi?

      Evet   Hayır
1) Rektum ve Testisler Arasında (Perine)    1    0
2) Testislerde        1    0
3) Penis Ucunda (İşeme Dışında)     1    0
4) Alt Bel, Kasık Ya Da Mesane Üzerinde    1    0

II) Son Bir Hafta İçerisinde;
      Evet   Hayır
1) İdrar Yaparken Yanma Veya Sızlama   1   0
2) Meni Boşalması Esnasında Ağrı Veya Rahatsızlık  1   0

III) Son Bir Hafta İçerisinde Yukarıda Belirtilen Bölgelerde Ağrı Ya Da Rahatsızlık Ne Sıklıkla Oluştu?
  
0) Hiçbir Zaman  1) Nadiren    2) Bazen  
3) Sıklıkla   4) Genellikle    5) Her zaman

IV) Son Bir Hafta İçerisinde Hissettiğiniz Ağrı Ve Rahatsızlık İçin Kaç Puan Verirsiniz?
 
0)    1)    2)    3)    4)    5)    6)    7)    8)    9)   10)

Hiç Yok      Ruhsal Durumu Bozacak Kadar Şiddetli
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Tanı

KPAS’ta tanıda en önemli basamak anamnez olduğundan çok ayrıntılı alınma-
lıdır. Geçirilmiş hastalıklar, ameliyatlar, ilaç kullanım öyküsü, tekrarlayan idrar 
yolu enfeksiyon atakları sorgulandıktan sonra daha spesifik sorgulama ile idrar 
yapma semptomları, kronik ağrı, ağrının ejekülasyonla ilişkisi ve yakınmaların 
yaşam kalitesine etkisi değerlendirilmelidir. Bakteriyel enfeksiyon, ürogenital 
kanser, üretral darlık ve mesanenin nörojenik hastalığı gibi pelvik ağrı ile ilişkili 
spesifik hastalıklar ekarte edilmelidir. Ayrıntılı fizik muayene yapılmalı, rektal 
muayene ile pelvik taban kasları ve prostat incelenmelidir. 4 kap testi için örnek-
ler toplanmalı, prostat masajı yapılmalıdır. Kronik prostatitlerde semptom-
ların standardize edilmesi için çeşitli semptom skorları kullanılmaktadır. 
En yaygın olarak kullanılan kronik prostatit semptom indeksi Tablo 2’de 

İŞEME BELİrTİLErİ

V) Son Bir Hafta İçerisinde İdrarınızı Yapmayı Tamamladıktan Sonra Ne Sıklıkla İdrarınızı Tam 
Boşaltamadığınızı Hissettiniz?

0) Hemen Hiç 1) Beşte Birden Az  2) Yarıdan Daha Az 
3) Yaklaşık Yarısında 4) Yarısından Çoğunda  5) Hemen Her Zaman

VI) Son Bir Hafta İçerisinde İdrarınızı Yapmayı Tamamladıktan Sonraki İki Saat İçerisinde Ne Sıklıkla 
Tekrar İdrar Yaptınız?

0) Hemen Hiç 1) Beşte Birden Az  2) Yarıdan Daha Az 
3) Yaklaşık Yarısında 4) Yarısından Çoğunda  5) Hemen Her Zaman

YAŞAM KALİTESİ

VII) Son Bir Hafta İçerisinde Yakınmalarınız Nedeniyle, Yapmaya Alışık Olduğunuz Şeyler Ne Düzeyde 
Engellendi?   

0) Hemen Hiç   1) Çok Az  2) Biraz  3) Çok Fazla

VIII) Son Bir Hafta İçerisinde Yakınmalarınızı Ne Sıklıkla Düşündünüz?  
 
0) Hemen Hiç 1) Çok Az  2) Biraz  3) Çok Fazla

IX) Son Bir Haftadır Hissettiğiniz Yakınmalarla Hayatınızın Geri Kalanını Geçirecek Olsanız Kendinizi 
Nasıl Hissedersiniz?

0) Mutlu  1) Memnun  2) İyi  3) Bazen İyi Bazen Kötü
4) Çoğunlukla Kötü 5) Mutsuz  6) Berbat
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verilmiştir ve National Institues of Health - Chronic Prostatis Symptom 
Index’in (NIH-CPSI) Türkçe’ye uyarlanması ile elde edilmiştir. Bu semp-
tom indeksi ile hastaların en çok yakındıkları ağrı ve idrar problemleri ile 
bu problemlerin yaşam kalitesi üzerine etkileri ayrı ayrı değerlendirilip 
skorlanabilmektedir. Böylelikle tedavinin etkinliği değerlendirilip teda-
vinin değiştirilmesine gerek olup olmadığına karar verilebilmektedir. 
Üroflometri ve rezidüel idrarın değerlendirilmesi; mesane çıkım ve üretra 
obstrüksiyonu olan hastaların değerlendirilmesinde önemlidir. Şüpheli du-
rumlarda ve gerektiğinde disfonksiyonel işeme veya detrüsör sfinkter dissi-
nerjisi gibi durumlar ürodinami ile araştırılabilir. Semen analizi ve kültürünün 
prostatit sınıflamasına katkısı yoktur. Gonore, klamidya, mikoplazma enfeksi-
yonu gibi spesifik enfeksiyonlardan şüphelenildiğinde üretral sürüntü kültürü 
alınabilir. BT, MRI veya USG ile pelvik görüntüleme rutinde önerilmemektedir. 
Kronik durumlarda TRUSG ile prostatın değerlendirilmesi pelvik USG, MRI ve 
BT’den daha üstündür. Bununla birlikte TRUSG de prostat değerlendirmesin-
de nadiren kullanılır ve sınıflamaya katkısı yoktur. Kronik prostatit hastalarında 
PSA bir miktar yükselebilir, ancak yükselme miktarı standardize edilememiştir. 
1 aylık antibiyotik tedavisi sonrası hastaların %50’sinde PSA normale dönmek-
tedir. PSA ölçülmesi prostatit tanı ve tedavi planında ek katkı sağlamamaktadır.

Tedavi

Etiyoloji ve patogenizinde olduğu gibi bu gruptaki hastaların en uygun tedavisi de 
bilinmemektedir. KPAS’ı olan hastalarda etiyolojiyi anlamaya yardımcı olmak ve 
tedavide kılavuz oluşturmak için UPOINT adı verilen 6 parametreli klinik sınıflama 
sistemi geliştirilmiştir (Şekil 1). Burada her hasta için birden fazla etiyolojik ajan ola-
bilir ve problemlerin hepsini kapsayan, hastaya spesifik bir tedavi verilmelidir. Tablo 
3’te UPOINT parametrelerine göre klinik bulgular verilmiş ve tedaviler özet-
lenmiştir. Bu gruptaki hastaların te-
davisinde antibiyotikler tartışmalıdır. 
Semptomatik olguların %10’dan azın-
da bakteri saptanmaktadır. Bununla 
birlikte hastaların yarısından fazla-
sında antibiyotik tedavisi ile semp-
tomatik başarı sağlanabilmektedir. 
Kültür negatif olgulardaki bu başarı-
nın sebebi; ilaçların olası antienflama-
tuvar etkisine, kültürde üretilemeyen 
mikroorganizmaların eradikasyonuna 
veya ilacın plasebo etkisine bağlı ola-
bilir. Başlangıç antibiyotik tedavisinin 
fayda sağlamadığı hastalarda uzun 

Şekil 1: UPOINT: Kronik Pelvik Ağrı Sendromu 
Etyopatogenezinde Yer Alabilecek 6 Durum.
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süreli tedavinin de anlamlı etkisi olmamaktadır. Bir yıldan az şikayeti olan, en-
feksiyöz kaynaklı kronik pelvik ağrı olduğu düşünülen hastalara, florokinolon 
ya da tetrasiklin ile en az 6 haftalık tedavi önerilmektedir. Antienflamatuar ilaç-
ların bu grup hastalar üzerindeki etkisi ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. An-
tibiyotikle kombine edilen prednizon tedavisi kronik prostatit semptom skoru 
ve yaşam kalitesinde anlamlı düzelme sağlamıştır. Ancak steroidlerin etkinliğini 
gösteren yeterli sayıda veri yoktur. Yüksek doz pentosan polisülfatın plasebo-
ya oranla ağrı skorunda önemli düşme sağladığı gösterilmiştir. (%36.7’ye kar-
şın %17.8) Diazepam ve baclofen gibi kas gevşetici ilaçların kas spazmı veya 
sfinkter disfonksiyonu olan grupta fayda ettiği belirtilmiştir. Polen ekstreleri ile 
yapılan çalışmalarda yüksek klinik başarı oranı ve düşük yan etki profili rapor 

UPOINT 
Parametresi

Klinik 
Bulgular

Tedavi

ÜRİNER Sık Çıkma, Sıkışma, Noktüri 
Tıkanıklık, Rezidüel İdrar Dizüri

Antikolinerjik
Alfa Bloker  
Piridium 
Diyet Modifikasyonları

PSİKOSOSYAL Sosyal Disfonksiyon
Depresyon
Stres, Anksiyete

Danışma 
Antidepresan 
Anksiyolitik

ORGAN 
SPESİFİK

Prostat Hassasiyeti
Prostat Örneklerinde Lökositoz
Hematospermi
Yaygın Prostat 
Kalsifikasyonu
Alt Üriner Sistem 
Obstrüksiyonu 

Qercetin  
Prostat Masajı
Alfa Bloker  
Cerrahi   
Polen   
Dutasteride                          

ENFEKSİYON Tekrarlayan Üriner Enfeksiyon
Prostat Örneklerinde Gr (-) 
Basil Ya Da Enterekoklar

Antibiyotikler

NÖROLOJİK 
SİSTEMİK

Pelvik Nöropatik Ağrı
Fibromiyalji
İrritabl Barsak Sendromu

Gabapentinoidler
Trisiklik Antidepresanlar

TENDERNESS 
HASSASİYET

Palpe Edilen Hassasiyet
Ağrılı Kas Spazmı
Pelvik Ya Da Abdominal Tetik 
Noktaları

Nöromodülasyon
Fizyoterapi
Kas Gevşeticiler
Egzersiz

Tablo 3: Kronik Prostatit / KPAS Hastalarında UPOINT Klinik Değerlendirme ve Tedavisi
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edilmiştir. Quercetin, saw palmetto ekstresi ve polen gibi fitoterapötik ajanların 
kullanılabileceği belirtilmektedir. UPOINT değerlendirmesi esnasında özellikle 
obstrüktif tipte yakınmaların eşlik ettiği hastalar için alfa bloker ilaçların kulla-
nılması önerilmektedir. Özellikle önceden alfa bloker tedavisi almamış ve 1 yıl-
dan az ağrı yakınması olan hastalar için 6 haftadan uzun süre ile kullanıldığında 
daha yararlı olduğu rapor edilmiştir. Alfa blokerler; ağrı, işeme, yaşam kalitesi 
ve total kronik prostatit semptom skorunda anlamlı derecede düzelme sağla-
maktadır. 5 alfa redüktaz inhibitörlerinin bu grup hastada kullanımı önerilme-
mektedir. Fakat PSA değeri yüksek olan yaşlı hasta popülasyonunda semptom 
skorlarını düşürmede faydalı olabileceği belirtilmiştir. Prostat masajının perine-
al kas spazmında ve prostattaki enflamasyonun giderilmesinde faydalı olabile-
ceği bildirilmiştir. Haftada 2-3 kez prostat masajıyla kombine edilen antibiyotik 
tedavisi ile 6-12 haftalık tedavi verildiğinde hastalarda %25-35 oranında fayda 
sağlanabilmektedir. Tedavisi zor ve kompleks olan kronik prostatit veya kronik 
pelvik ağrı sendromunda pek çok alternatif tedavi yöntemi denenmiştir. Mev-
cut verilere göre bu tedavileri şu şekilde özetleyebiliriz: Botulinum toksin A’nın 
pelvik kaslara enjeksiyonunun orta derecede etkisi olmaktadır. Pelvik kaslara 
uygulanan elektromagnetik tedavi, elektro-akupunktur tedavisi ve posterior 
tibial sinirin uyarılması bu grup hastada faydalı olabilir. Bilişsel davranış tedavi-
si faydalı olabilir. Önemli psikolojik problemi olan hastalarda tedavi, psikolojik 
temelli olmalıdır. Cerrahi tedavi yapılması önerilmemektedir.

IV. Asemptomatik Enflamatuar Prostatit 

Bu kategorideki hastalar semptom göstermezler. Hastalarda BPH, artmış 
PSA seviyesi, prostat kanseri ya da infertilite nedeni ile değerlendirilmeleri 
esnasında, prostatik doku incelmesinde ya da semende prostatik enflamas-
yonla uyumlu bulgular mevcuttur. Sonuç olarak 50 yaş altındaki erkekler-
de en yaygın ürolojik tanı olan, yaklaşık %9 prevalansa sahip prostatitler 
sık rastlanılan bir durumdur. Mevcut tanı metotlarına, tanı yöntemlerinde 
güncel yöntemlere rağmen prostatit hastalarının tanı ve değerlendirmele-
rinde altın standart bir yöntem geliştirilememiştir. Her hasta kendi içerisinde 
uygun yöntemlerle değerlendirilmeli, mevcut tanı yöntemleri ile şüphelenilen 
etyopatogenez aydınlatılıp en uygun tedavi yöntemi ya da yöntemleri seçil-
melidir. Şüpheye düşüldüğünde ya da komplike durumlarda bir üroloji uzman 
görüşü istenilmesinden çekinilmemelidir.

Önerilen Kaynaklar
1. Wein, A., Kavoussi, L., Novick, A., Partin, A., & Peters, C. (2014). Campbell-Walsh Urology Tenth Edition.
2. Grabe M., Bartoletti R., Bjerklund Johansen T.E., Cai T., et al. EAU Guidelines on Urological Infections. 2015:42-46
3. Engeler D., Baranowski A.P., Borovicka J., Cottrell A., et al. EAU Guidelines on Cronic Pelvic Pain. 2015:17-23
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Giriş

İdrar kaçırma (İK), istemsiz olarak, uygun olmayan yer ve zamanda idrarın kont-
rolsüzce kaçırılması anlamında kullanılmaktadır. İK’nın önemli sosyal ve ekonomik 
etkileri vardır. Hu ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada 2000 yılında İK’nın doğru-
dan ve dolaylı maliyetinin yaklaşık 19,5 milyar dolar olduğu öne sürülmektedir ki bu 
rakam birçok kronik hastalık ve durumun maliyetini geçmektedir.

İK’lı erkeklerin yaşam kalitesinin daha düşük olma olasılığı yüksektir. Erkeklerde 
İK’ya (özellikle prostat hastalığı olan erkeklerde) mesane veya üretradaki fonksiyo-
nel bozukluklar neden olur. Mesane, üretra ve vezikoüreteral bileşkeden oluşan alt 
üriner sistem idrarı depolamak ve boşaltmakla görevlidir. Bu temel görevde mey-
dana gelebilecek herhangi bir aksaklık işlev bozukluğu ile sonuçlanır ve bu da de-
polama ve/veya boşaltım semptomlarına, idrar retansiyonuna ya da idrar kaçırma-
ya neden olur. Mesane fonksiyonundaki aksamalar nedeniyle oluşan semptomlar 
genellikle nonspesifiktir, altta yatan bozukluğun ciddiyetini ve nedenini yansıtmaz. 

Bu nedenlerden dolayı mesane “güvenilmez tanık” olarak nitelendirilmektedir. Alt 
üriner sistem semptomları (AÜSS) üriner semptomların herhangi bir kombinasyo-
nunu ifade etmek için kullanılan nonspesifik bir terimdir. Uluslararası bir uzlaşma 
konferansında AÜSS, depolama ve/veya işeme bozuklukları ile ilgili belirtileri içe-
ren semptomlar olarak tanımlanmıştır. AÜSS depolama ile ilgili kısmına bakıldığın-
da idrar kaçırma tartışmasız önde gelen ve en sıkıntılı kısmı oluşturur. Kadınlarda 
olduğu gibi erkeklerde de hayat kalitesinin bozulmasına ve morbiditeye neden 
olabilir. Erkekte inkontinans konusunu irdelemeden önce erkek sfinkter mekaniz-
masına göz atmak yerinde olacaktır.

Erkek Sfinkter Mekanizması
Erkekte iki önemli sfinkter mekanizması vardır (Şekil 1).

a. Proksimal Mesane Boynu Mekanizması
Mesane boynu, prostat, verrumontanum seviyesindeki prostatik üretradan oluşur. 
Bu yapı otonom sinir sisteminden (sempatik ve parasempatik) ikili innervasyon 
alır. Ana motor kontrol muhtemelen sempatik bileşen tarafından gerçekleştiril-
mektedir, ancak parasempatik innervasyonun ağırlıkta olduğu detrüsör kasından 
da katılım olduğuna dair kanıtlar mevcuttur. İdrar tutma (kontinans) mekanizması-
nın bu kısmı prostatektomi ameliyatları sırasında çıkarılır ve kontinans için sadece 
distal üretral sfinkter mekanizması kalır.

ErKEKTE İDrAr KAÇIrMA
   Yrd. Doç. Dr. Akif Koç
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b. Distal Üretral Mekanizma
Prostatın apeksinde, verrumon-
tanumdan proksimal bulba 
kadar uzanır. Kontinansı sağla-
maya yardımcı birkaç yapıdan 
oluşur. Erkek distal sfinkter 
kompleksi prostatomembranöz 
üretra, prostatomembranöz 
üretrayı saran silindirik rhab-
dosfinkter (eksternal sfinkterik 
kas) ve ekstrinsik paraüretral 
kas tabakası ve pelvisin bağ 
dokusu yapılarından oluşur. 
Rhabdosfinkter uzunlamasına 
düz kas ve slow twitch (tip 1) 
iskelet kası liflerinden oluşan ve 
dinlenme tonusu sağlayan ve 
kontinansı sağlayan konsantrik 
bir kas yapısıdır. Diğer yandan ekstrinsik paraüretral kasın çizgili lifleri (levator ani 
kompleksi) fast twitch (tip 2) cinsindendir. Karın içi basınçtaki artışlar sırasında bu 
lifler hızlı ve güçlü bir şekilde kasılarak kontinansı sağlar. Kontinansın çizgili sfinkter 
paralizisi sonrasında da sağlanabildiği gösterilmiştir ki bu da tam işlev görebilen 
mesane boynu olan bir erkekte bu yapının tek başına kontinanstan sorumlu olma-
dığını gösterir. 

Erkek mesane boynundaki proksimal sfinkter hem üriner kontinansı sağlamada hem 
de cinsel aktivite sırasında semenin retrograd ejekülasyonunu engellemede güçlü bir 
mekanizma sağlar. Hasarlı distal üretral sfinkteri olan hastalarda (Ör. üretra kopmaları 
ile birlikte olan pelvik fraktürler) kontinans sadece proksimal mesane boynu mekaniz-
ması ile sağlanabilir. Bu yapı dairesel olarak yerleşmiş güçlü iç katman kas liflerinden 
oluşur. Distal sfinkter mekanizması da cerrahi mesane boynu insizyonu ya da pros-
tatektomi sonrasında proksimal mesane boynu mekanizmasının tamamen işlevsiz 
hale getirildiği durumlarda dahi kontinansı sağlayabildiğinden çok önemlidir. Distal 
sfinkter mekaziması verrumontanum seviyesinden aşağıda membranöz üretranın 
distal kesimine kadar uzanan 3-5 mm kalınlığındaki membranöz üretra duvarına 
sınırlıdır. Esas olarak kontinansın sağlanması için gerekli olan sürekli kasılma yete-
neği olan ektrinsik çizgili kas ve az miktarda intrensek düz kastan oluşur. 

Epidemiyoloji

Erkeklerde İK’nın epidemiyolojisi kadınlara göre daha az çalışılmıştır. Fakat son za-
manlarda özellikle prostatektomi ameliyatı ile bağlantılı İK çalışmaları bildirilmeye 

Şekil 1. Prostat Anatomisi, Eksternal ve İnternal 
Sfinkterin Prostatla Komşulukları
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başlanmıştır. Hemen hemen tüm toplum kökenli çalışmalarda İK prevalansı erkek-
lerde kadınlardan daha az olarak 1/2 oranında bildirilmiştir. Erkeklerde İK sıklıkla tek 
başına bir semptom olmaktan ziyade idrar akımında zayıflama, kesik kesik işeme, 
erektil disfonksiyon gibi diğer şikayetlerle birlikte bulunur. Genel olarak erkeklerde 
İK prevalansı %1-39 arasında bildirilmiştir. Bir başka çalışmada ise bu oran %11-34 
olarak bildirilmiştir. 65 yaş üstü erkeklerde ise İK’nın prevalansı %11-34 oranındadır. 
İK oranı yaşla birlikte artar. Toplum içinde yaşayan erkeklerde geçmiş 1 yıl içinde 
en az bir İK atağının bulunması tanımı kullanılarak denilebilir ki; prevalans 19-44 
yaş arası erkeklerde %4.8, 45-64 yaş arası erkeklerde %11.2, 65 yaş üstü erkeklerde 
%21.1 oranında artış gösterir. İdrar kaçırma prostat hastalığının tedavisinden etkilendi-
ğinden erkeklerde idrar kaçırmanın spesifik tiplerinin öngörülmesinin belirlenmesi zor-
dur. Sıkışma tip idrar kaçırma dağılımı cinsiyetler arasında farklılıklar gösterir. Toplam 
inkontinans tipleri arasında sıkışma tip İK’nın payı erkeklerde kadınlarda olduğundan 
daha fazladır. Karışık tip idrar kaçırma kadınlarda çok sık görülmesine rağmen göreceli 
olarak erkeklerde daha nadirdir. Bazı kanıtlar idrar kaçırma varlığının erkeklerde kadın-
lara kıyasla yaşam kalitesi üzerinde büyük bir duygusal ve sosyal etkiye neden olabile-
ceğini göstermektedir. Erkeklerde idrar kaçırmanın önemli bir sıklığı olmasına rağmen, 
semptomları olan beş erkekten sadece birinin tedavi arayışına girmesi muhtemeldir; 
erkeklerin kadınlara kıyasla idrar kaçırma için tedavi arayışına girmesi ihtimali yaklaşık 
yarı yarıyadır (%22, %45, sırasıyla). Erkeklerdeki İK’ların %40-80’inden sıkışma tipi idrar 
kaçırma, %10-30’undan karışık tip idrar kaçırma, %10’undan azından da stres tip 
idrar kaçırma sorumludur. Erkeklerde sıkışma tipi idrar kaçırma için risk faktör-
leri şunlardır:
• İleri yaş
• Prostat hastalığı (Özellikle prostat ameliyatı veya radyoterapi öyküsü)
• İdrar yolu enfeksiyonu öyküsü
• Fiziksel kısıtlılıklar (Günlük yaşam aktivite bozuklukları da dahil 
   olmak üzere)
•Nörolojik hastalık (Özellikle inme, omurilik yaralanması ve bilinçte bozulma)
• Kabızlık 
• Depresyon
• Diyabet
• Uyku apnesi
Erkeklerde stres tip idrar kaçırma için faktörler ise şunlardır:
• Geçirilmiş prostat ameliyatı
• Pelvik travma öyküsü
• Nörolojik hastalık varlığı

Patogenez

Erkekte idrar kaçırma temelde sfinkter ve mesane ile ilişki durumlardan meydana 
gelebilmektedir. 
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Sfinkter ile İlişkili Durumlar
• Prostatın transurethral rezeksiyonu
• Prostat kanseri için RT, Brakiterapi, Kriyocerrahi, HIFU işlemi 
• Mesane kanseri için sistektomi ve yeni mesane yapılması
• Post travmatik
• Ekstrofi vezika ve inkontinanslı epispadiyas onarımı
• Mylomeningosel operasyonu

Mesane ile İlişkili Durumlar
• Refrakter aşırı aktif mesane
• Mesane kapasitesi azalması

İdrar kaçırmanın patogenezi inkontinans tipine bağlı olmakla birlikte, idrar ka-
çırma genellikle alt idrar yolu hastalıklarına bağlıdır. Ancak, idrar kaçırma diğer 
nedenlerden dolayı da olabilir. Mesela, kullanılan ilaçlar ve/veya eşlik eden bir 
hastalık sonucu idrara çıkma isteği sırasında tuvalete ulaşmak mümkün olma-
yabilir (Tablo 1).

İlaçlar ve Diğer Bazı Ajanlar Mesaneye Etkisi

Alerji

Antihistaminikler İlk Jenerasyon H1 Reseptör 
Antagonistleri
(Örn, Bromfeniramin, 
Klorfeniramin, Klemastin, 
Siproheptadin, Dimenhidrinat, 
Difenhidramin, Hidroksizin ve 
Diğerleri)

Antikolinerjik Etki ile 
Kontraktilitede Azalma

Dekonjestanlar Psödoefedrin, Fenilefrin Üretral Sfinkter 
Tonusunda Artma

Analjezik ve Sedatifler

Benzodiazepinler Klordiyazepoksid, 
Klonazepam, Temazepam, 
Triazolam ve Diğerleri

Kas Relaksasyonuna 
Sekonder İşemenin 
Zayıflaması

Opioidler Kodeine, Meperidin, Morfin, 
Oksikodon ve Diğerleri

Kodeine, Meperidin, 
Morfin, Oksikodon ve 
Diğerleri
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Antikolinerjik*

Antimuskarinikler 
(Aşırı Aktif Mesane 
İlaçları)

Propiverin, Darifenasin, 
Fesoterodin,
Solifenasin, Tolterodin, 
Trospiyum, Oksibutinin

Antikolinerjik Etki ile 
Kontraktilitede Azalma

Spasmolitik Disiklomin, Hiyosiyamin, 
Glikopirolat, Metskopolamin, 
Propantelin, Skopolamin 
(Hiyosin)

Antikolinerjik Etki ile 
Kontraktilitede Azalma

Antikolinerjikler 
(Antiparkinson 
İlaçları)

Benztropin, Triheksifenidil Antikolinerjik Etki ile 
Kontraktilitede Azalma

Kardiyoloji

ACE İnhibitorleri 
(ACEi)

Enalapril, Lisinopril, Ramipril 
ve Diğerleri

Kontraktilitede Azalma; 
Kronik Öksürük

Alfa-Agonistler Midodrin, Fenilefrin, 
Vazopresörler (Birçok)

Üretral Sfinkter 
Tonusunda Artma

Alfa1-blokerler Alfuzosin, Doksazosin, 
Prazosin, Silodosin, 
Tamsulosin, Terazosin

Üretral Sfinkter 
Tonusunda Azalma

Antiaritmik Disopiramid, Flekainid Antikolinerjik Etki ile 
Veya Mesane Mukozası 
Üzerine Anestetik Etki ile 
Kontraktilitede Azalma

Diüretikler Birçoğu Artan İdrar Üretimi, 
Kontraktilite Ya Da 
Boşalma Oranı

Psikotropik

Antidepresanlar
Antipsikotikler

Serotonin-Norepinefrin 
Reuptake İnhibitörleri (SNRIs): 
Duloksetin, Reboksetin

Üretral Sfinkter 
Tonusunda Artma

Trisiklik Antidepresanlar 
(Amitriptilin, Klomipramin, 
Desipramin, Doksepin, 
İmipramin, Nortriptilin ve 
Diğerleri)

Antikolinerjik Etki ile 
Kontraktilitede Azalma
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Antipsikotikler İlk Jenerasyon (Klorpromazin, 
Flufenazin, Metotrimeprazin); 
İkinci Jenerasyon (Klozapin, 
Olanzapin, Risperidon); 
Diğerleri Daha Az Etkiye 
Sahiptirler.

Tarif Edilen Karışık 
Etkileri;
Antikolinerjik Etki ile 
Kontraktilitede
Azalma; Alfa 1 
Reseptörlerinin ve/veya 
Merkezi Dopaminerjik 
Reseptörlerin Uyarılması 
Yoluyla, Artan İşeme ve 
Stres İnkontinans

Diğerleri

İskelet Kası 
Gevşeticileri

Orfenadrin, Tizanidin (Ayrıca 
Siklobenzaprin, Baklofen ve 
Metokarbamol; Ancak 
Etki Az)

Antikolinerjik Etki ile 
Kontraktilitede Azalma

Östrojenler Oral Östrojenler (Hormon 
Yerine Koyma Tedavisi)

İK’da Artış

Beta3-agonist Mirabegron Beta3-adrenerjik Etki ile 
Kontraktilitede Azalma

Alkol Kontraktilitede Azalma

Kafein Kontraktilitede veya Boşalma Oranında Artma

Tablo 1. İlaçlar ve Diğer Bazı Ajanların Mesane Fonksiyonları Üzerine Etkileri

ACE: Angiotensin-Converting Enzyme

* İnhale antimuskarinik bronkodilatörler (Eg, ipratropiyum, tiyotropiyum) ve ofthalmik damlalar (Örn; atropin, 
siklopentolat) sistemik olarak değişik derecelerde absorbe edilebilirler; idrar retansiyonu özellikle yaşlı benign 
prostat hiperplazisi (BPH) olan erkekler arasında nebulizatör tarafından solunan antikolinerjik ilaçların kendi 
kullanımları ile nadiren ilişkilidir. 

Kalsiyum kanal blokerler ilgili klinik çalışmalarda hastaların %≤3 tarafından artmış işemeyle ilgili karışık etkiler 
tarif edilmiştir.
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Alt idrar yolu disfonksiyonu ile ilişkili erkekte idrar kaçırma tiplerini kabaca sıkışma 
tipi idrar kaçırma (urge inkontinans), stres tip idrar kaçırma (stres inkontinans), 
karışık tip idrar kaçırma (mikst inkontinans), taşma (overflow inkontinans) olmak 
üzere temelde dörde ayırabiliriz.

Sıkışma Tipi İdrar Kaçırma
Sıkışma tip idrar kaçırma; acil idrar yapma isteği eşliğinde istemsiz olarak idrar 
kaçırma olarak tanımlanır. Aciliyet (urgency); ani ve zorlayıcı idrar yapma isteğini 
ertelemenin zor olması şikayetidir.

Şekil 2. Kontinans ve İşeme Kontrol Sinir Devrelerini Gösteren Şema

Sıkışma tipi idrar kaçırmadan sorumlu mekanizmalar her iki cinste de tam olarak 
anlaşılamamıştır. Sıkışma tipi idrar kaçırmanın etyolojisi kısmen inhibe edilemeyen 
mesane kasılmaları (detrüsör aşırı aktivitesi) ile ilişkilidir. Bu durum idrar yolların-
dan gelen afferent duyularla ilgili sinyalizasyonda ve/veya bu sinyallerin merkezde 
işlenmesinde bir kusur ya da detrüsör kas disfonksiyonu nedeniyle olabilir. (Şekil 2)
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Stres Tipi İdrar Kaçırma 
(Stres İnkontinans)
Stres tip idrar kaçırma; eforla, hapşır-
mayla ve/veya öksürmekle istemsiz 
olarak idrar kaçırma olarak tanımla-
nır. İleri üretral sfinkter hasarında mi-
nimal aktivite veya aktivite olmadan 
da idrar kaçağı meydana gelebilir. 
Erkeklerde stres tipi idrar kaçırma 
yaygın olarak üretral sfinkter fonksi-
yonunun zayıflığı nedeniyle meyda-
na gelir. Prostat ameliyatı, erkeklerde 
stres tipi idrar kaçırmanın en sık ne-
denidir. Aynı zamanda pelvik travma 
veya bir nörolojik bozukluğun (örne-
ğin, travmatik omurilik yaralanması, 
spina bifida) varlığında da meydana 
gelebilir. Stres tipi idrar kaçırmaya ne-
den olabilen en sık iki prostat ameliya-
tı, prostatın transüretral rezeksiyonu 
(TURP) ve radikal prostatektomidir. 
TURP operasyonu, bir sistoskop kulla-
nılarak idrar kanalında tıkanıklık yapan 
prostat dokusunun rezeksiyonunu içe-
rir (Şekil 3). 

TURP sırasında dış üretral sfinkter 
hasarı oluşabilir, ancak bu nadir bir 
durumdur. TURP sonrası bildirilen 
stres tipi idrar kaçırma oranı güncel 
serilerde %1’den daha azdır. Radikal 
prostatektomi, prostat kanserini teda-
vi etmek için gerçekleştirilir. Dış üretral 
sfinkter, prostatın apeksine çok yakın 
olduğundan cerrahi diseksiyon sırasın-
da zarar görebilir (Şekil 1). 

Radikal prostatektomi sonrasında bu 
durum yaygındır. Ancak, bu genellikle 12 ila 24 aylık bir süre içinde tipik olarak 
azalır veya iyileşir. Erkeklerin %40 kadarında radikal prostatektomi sonrası uzun 
süreli idrar kaçırma bir dereceye kadar rapor edilmiştir ancak vakaların çoğunluğu 
hafiftir ve tedavi gerekmez. Radikal prostatektomi sonrası kalıcı, rahatsız edici idrar 

Şekil 3. TURP Sonrası Prostat Anatomisi

Şekil 4: Artifisiyel Üriner Sfinkter

TUrP Öncesi

TUrP Sonrası

Mesane

Prostat
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Şekil 5: Erkek Sling Çeşitleri

kaçırma oranı yaklaşık %5 ile 10’dur. Radikal prostatektomi sonrası inkontinans sık-
lığı %5-48’dir. Postprostatektomi inkontinansın tedavisinde öncelikle pelvik taban 
egzersizleri kullanılmaktadır. Konservatif tedavilere rağmen 1. yılda hastaların yak-
laşık %2-5’inde inkontinans devam etmektedir. Bu hastalara cerrahi tedavi gerek-
mektedir. Bu hastalar için altın standart tedavi yöntemi Artifisiyel Üriner Sfinkter 
implantasyonudur (AUS) (yapay üriner sfinkter) (Şekil 4). 

AUS; cihazın maliyeti, hasta uyum problemi, cihazın kullanılamaması ve komplikas-
yonlarından çekinildiğinden her hastaya uygulanamamaktadır. Ne yazık ki %35’ten 
fazla reoperasyon gereksinimi doğmaktadır. Bu nedenle erkek sling ameliyatları da 
tercih edilen ameliyatlar arasında yer almaktadır.

Erkeklerde kullanılan sling yöntemleri pasif eksternal bası yapmak üzere tasar-
lanmıştır. İlk tanımlanan yöntem kemiğe vidalanan In-Vance sling prosedürüdür. 
2012’de 3 farklı sling yöntemi ile ilgili yayınlar ortaya çıkmıştır. 1. Ayarlanabilir sling 
sistem (argus): Bu yöntemle uygulanan basınç ayarlanabilmektedir. 2. Transobtu-
rator slingler (advance male sling) 3.I-STOP-TOMS sling sistemi (Şekil 5). 

In-Vance Sling

Üretra

Transobturator
Sling

Bulbar Üretra

Ayarlanabilir
Sling

I-Stop Sling
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Karışık Tip İdrar Kaçırma (Mikst İnkontinans)
Karışık tip idrar kaçırma; aciliyet ile birlikte eforla, hapşırmayla ve/veya öksür-
mekle istemsiz olarak idrar kaçırma olarak tanımlanır.

Taşma Tip İdrar Kaçırma
Mesane çıkım tıkanıklığı veya bozulmuş detrüsör kasılması nedeniyle idrarı tam 
boşaltamama durumu idrar kaçırmanın çok yaygın bir nedeni değildir. Sıkılıkla 
geceleri meydana gelen pelvik taban gevşemesine bağlı olarak enürezis nok-
turna (yatak ıslatma) ile birliktelik gösterir.

Tarama

Erkeklerde tarama için kanıta dayalı özel bir kural yoktur. İdrar kaçırma için risk 
faktörleri olan erkekler tarama için uygun olabilir. Aşağıdaki tarama soruları 
İK’lı erkekleri tespit edebilir:

• İstemediğiniz halde hiç idrar kaçırmanız oldu mu?
• Hiç gülerken, öksürürken veya hareket ederken idrar kaçırdınız mı?
• Tuvalete giderken hiç idrar kaçırdınız mı?

Tanısal Değerlendirme

Anamnez, fizik muayene, idrar tahlili erkekte idrar kaçırmanın ilk değerlendiril-
mesi için yeterlidir. İlk değerlendirme ayrıca idrar kaçırma tipini (sıkışma, stres, 
karışık, taşma) belirlemeye de yardımcı olur. Bu ilk değerlendirme ile aynı za-
manda hastaya “komplike idrar kaçırma” tanısı konulup hastanın bir üroloğa 
sevki gerekebilir.

Anamnez
Anamnez temel olarak şunları içermelidir:
• İdrar kaçırmanın başlangıcı ve zaman içindeki seyri
• İdrar kaçırmanın şiddeti
• Eşlik eden semptomlar
• İdrar kaçırmayı uyaran ve/veya başlatan durumlar
• Barsak fonksiyonları
• Cinsel fonksiyon
• Prostat hastalığı hikayesi
• Eşlik eden hastalıklar

Yaygın bildirilen acil işeme isteği uyandıran eylemler musluk suyunun akması, 
elleri yıkama ve soğukta dışarı çıkma eylemleridir. Hem sıkışma hem de stres 
tipi idrar kaçırma için önemli bir risk faktörü olan prostat hastalığının önceki 



88

Aile Hekimleri İçin İşlevsel Üroloji

tedavi öyküsü de önemlidir. Prostat kanseri önceden teşhis edilmiş ise tedavi 
seçeneklerini etkileyebileceğinden mevcut tümörün durumunun ne durumda 
olduğunu bilmek önemlidir. Örneğin, lokal ileri prostat kanseri olan bir hasta 
yapay sfinkter yerleştirme için iyi bir aday değildir. Anamnez alınırken kullanı-
labilecek geçerliliği gösterilmiş semptom sorgulama formları idrar kaçırmanın 
yakınma düzeyinin değerlendirilmesi için sıklıkla kullanılmaktadırlar. Bu sorgu-
lama formları idrar kaçırmanın şiddeti, sıklığı, tipini iyi ortaya koyabilmeli ve id-

Şekil 6. ICIQ-SF İK Sorgulama Formu

rar kaçırmanın kişinin yaşam kalitesini ne derece etkilediğini gösterebilmelidir. 
Bu formlar kısa, anlaşılır ve amaca yönelik olmalıdırlar. 2004 yılında Internatio-
nal Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form (ICIQ-SF) Türkçe 
versiyonu geçerlilik çalışmaları tamamlandı. Böylece ülkemizde standart, ulus-
lararası yayınlarda rahatlıkla kullanılabilir, güvenilirliği, geçerliliği ve stabilitesi 
gösterilmiş bir idrar kaçırma sorgulama formunun hem çalışmalarda hem de 
klinik pratikte kullanılması mümkün olmuştur (Şekil 6).

Fizik Muayene
Erkeklerde fizik muayene önemli bileşenleri kadınlar ile benzer şekilde kardiyo-
vasküler sistem, karın ve nörolojik sistem muayeneleri üzerine özel bir odaklan-

Bugünün Tarihi:       (GÜN/AY/YIL)

Birçok kişi bazı zamanlarda idrar kaçırır. Kaç kişinin idrar kaçırdığını ve bunun onları ne kadar rahatsız ettiğini öğrenmeye çalışıyoruz.
Aşağıdaki soruları SON DÖRT HAFTA BOYUNCA ortalama olarak nasıl olduğunuzu düşünerek yanıtlayabilirseniz minnetar oluruz. 

1) Lütfen doğum tarihinizi yazınız (Gün/Ay/Yıl): (......./......./.......)

2) Cinsiyet:

3) Ne sıklıkla idrar kaçırıyorsunuz?

GİZLİ

Sayı:

(....../......./......)

Kadın Erkek

hiçbir zaman (0)
haftada iki veya iç kez (2)
Günde birkaç kez (4)

haftada bir veya daha seyrek gibi (1)
günde bir kez gibi (3)
her zaman (5)

orta derecede (4)hiç (0)

hiç bir
şekilde

çok
fazla ICI-Q skoru: Toplam skor 3+4+5..........

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

az miktarda (2)

hiçbir zaman-idrar kaçırmıyorum...

tuvalete yetişemeden idrar kaçırıyorum...

öksürürken veya hapşırırken kaçırıyorum...

uyurken kaçırıyorum...

hareket halindeyken yada spır yaparken kaçırıyorum...

işemeyi bitirip giyinirken idrar kaçırıyorum...

belirgin bir neden olmadan kaçırıyorum...

her zaman kaçırıyorum...

Bu soruları yanıtladığınız için çok teşekkür ederiz.

çok miktarda (6)

4) Size göre ne kadar idrar kaçırıyorsunuz bilmek istiyoruz? Genelde ne kadar idrar kaçırıyorsunuz?
(ped (koruyucu bez) kullanın veya kullanmayın) (Bir kutuyu işaretleyin)

5) Tümüyle bakıldığında, idrar kaçırma günlük yaşamınızı ne kadar etkiliyor? Lütfen 0 (hiç bir şekilde) 
ile 10 ( çok fazla) arasındaki bir sayıyı yuvarlak içine alınız.

6) Hangi durumlarda idrar kaçırıyorsunuz? Lütfen size uyanların tümünü işaretleyiniz.
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mayı içerir. Erkekte muayenede dikkate değer farklılıklar aşağıda listelenmiştir.
Sünnetsiz bireyler fimozis ve balanit açısından kontrol edilmelidirler. Üretral 
meanın konumuna dikkat edilmelidir. Proksimal yerleşimli olması (hipospadi-
as) işeme sonrası damlatma ve diğer rahatsız edici belirtilere neden olabilir. 

Muayene için sünnet derisi geri çekildikten sonra parafimozis olmaması için 
tekrar eski pozisyonuna getirilmelidir. Parafimozis sünnetsiz veya kısmen sün-
netli bireylerde sünnet derisinin geri çekildikten sonra eski pozisyonuna getiri-
lememesi durumudur ve ürolojik olarak acil bir durumdur. Skrotal cilt enfeksi-
yonlar veya sebase kistler açısından muayene edilmelidir. 

Skrotal içerikler kitle olup olmadığını değerlendirmek için nazikçe palpe edil-
melidir. İdrar yollarında kısmi bir tıkanması olan erkeklerde aşırı zorlanmaya 
bağlı olarak kasık fıtığı meydana gelebileceğinden inguinal bölge bir fıtık var-
lığı açısından değerlendirilmelidir. Dijital rektal muayene en iyi hasta muayene 
masasının üzerinde bükülmüş, ayakta ve diz-göğüs pozisyonunda yapılabilir. 
Anal sfinkter tonusu, rektal kitleler veya dışkı birikiminin varlığına dikkat edil-
melidir. Prostat büyüklüğü de değerlendirilmelidir. Bir prostat nodül varlığı tes-
pit edildiğinde hastalar ürolojiye sevk edilmelidirler. Dijital muayene ile prostat 
büyüklüğü tahmin edilebilir, ancak bu yöntem, ultrason ile doğrudan hacim 
ölçümlerine göre daha az güvenilirdir.

Laboratuvar Testleri
İdrar tahlili ve eğer enfeksiyon şüphesi varsa ek olarak idrar kültürü tüm has-
talardan istenmelidir. İdrar sitolojisi yanlızca hematüri varlığında veya mesane 
kanseri için risk faktörlerinin (Örn, uzun süredir sigara içme veya önceden me-
sane tümörü bulunması öyküsü) varlığında yapılabilir.

Yakın zamanda böbrek fonksiyon testleri yapılmamışsa istenebilir. Prostat 
spesifik antijen (PSA) testi İK ile başvuran erkeklerde düşünülmelidir. PSA dü-
zeyleri prostat hastalığının tedavisinden (Örneğin, 5-alfa redüktaz inhibitörleri, 
prostat cerrahi) etkilenebilir. PSA testinin yararları ve riskleri hasta ile tartışıl-
malıdır. Alt üriner sistem semptomları olan erkeklerde PSA testi endikasyonları 
asemptomatik erkeklerde aynı olmalıdır. 

Ek Tahliller

İşeme Sonu Kalan İdrar (Post Voiding Residual Urine) (PVR): PVR mesaneyi 
boşaltmaya çalışma eyleminden sonra mesanede idrar kalmasını ifade eder. 
Fizik muayene ve anamneze bağlı olarak tam idrar boşaltamamadan şüphele-
nilebilir. İşeme sonrasında mesanede kalan idrar miktarı ultrason veya katete-
rizasyon ile ölçülebilir. 
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Amerikan Üroloji Birliği BPH’den dolayı hafif ve orta derecede alt üriner sistem 
semptomları olan hastaların idrar sonu kalan idrar miktarının ölçümünü rutin 
olarak önermektedir. 

İşeme sonrası kalan idrar miktarının ölçümü için endikasyonlar şu şekilde sıra-
lanabilir:
• BPH’si olan ve şiddetli işeme semptomları ile ilişkili idrar kaçırması olan hastalar.
• BPH bulunmaksızın, herhangi bir antimuskarinik ajan başlamadan önce aşırı 
  aktif mesane semptomlarının (aciliyet, idrara sık gitme, noktüri) bulunması. 
• Spinal kord hasarı
• Ampirik antimuskarinik ilaç tedavisinin yetmemesi
• Parkinson ve nörolojik hastalıkların varlığı (demans dışında)
• Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu varlığı
• Daha önce yapılmış ürodinami testinde detrüsör aktivitesinde azalma veya mesane 
   çıkışında tıkanıklık tespiti
• Daha önceki üriner tıkanma ataklarının (üriner retansiyon) bulunması
• Şiddetli kabızlık
• Yüksek dozda veya çok sayıda ilaç kullanmak (detrüsör kasılmasını engelleyebilir 
   ve/veya üretral sfikter tonusunu artırabilir) (Tablo 1)
• Periferal nöropatinin eşlik ettiği diyabetes mellitus

Genel olarak, 50 ml’den az PVR yeterli boşalma olarak kabul edilirken 200 
ml’den fazla PVR yetersiz boşalma olarak kabul edilir ve detrüsör kasılmasında 
güçsüzlük veya idrar kanal tıkanıklığını destekler. Bununla birlikte tekrarlayan 
enfeksiyon veya semptomların yokluğunda tek başına 200-300 ml PVR varlığı 
tedavi gerektirmez. Eşlik eden durumların tedavisi (Örneğin; kabızlık tedavisi, 
ilaçları bırakmayı kontrol ki ilaç bırakma idrar retansiyonuna yol açabilir) PVR’yi 
azaltabilir.

İdrar Akım Hızı: Akım ölçen bir cihazla (üroflowmetri) idrar akım hızının ölçü-
mü rutin olarak gerekli değildir. Sadece orta-şiddetli işeme semptomları olan 
ve invaziv tedavi planlanan erkekler için yapılmalıdır.

Ürodinami Testi: İdrar kaçırmanın rutin değerlendirmesinde ürodinami öneril-
memektedir. Ürodinami, fizyolojik tanı açısından  “altın standart” olmakla be-
raber özel ekipman / eğitim gerektirir, pahalı ve invaziv bir tetkiktir. Genellikle 
tanı koymak için gerekli değildir.

İşeme Günlüğü: Üç günlük işeme günlüğü idrar kaçırma ataklarının sıklığını 
özellikle de noktüriyi (gece idrara kalkma) değerlendirmeye, anlamaya yar-
dımcı olabilir. Buna ek olarak, 24 saatlik kullanılan ped ağırlıklarının ölçümü 
inkontinans derecesini değerlendirmek için kullanılabilir (Şekil 7).
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Şekil 7. İşeme Günlüğü Örneği

Sevk

“Komplike idrar kaçırması” olan erkekler bir üroloğa sevk edilmelidir. Komplike id-
rar kaçırma tanımı için aşağıdakilerden birinin olması yeterlidir:
• Önceden pelvik radyoterapi veya ameliyat geçirenler
• Pelvik ağrı mevcudiyeti
• Şiddetli idrar kaçırma
• Şiddetli alt üriner sistem semptomları

Tarih: ........./........../.............

SAAT

İçilen Sıvı
Miktarı

(mL)

İdrar
Miktarı

(mL)

İdrar
Kaçırma

İdrar Kaçırma
Öncesi Sıkışma

Hissi

İdrar 
kaçırdığınız 

anda ne 
yapıyordunuz?
(gülme, koşma,
hapşırma, vb.)

Ne
tür?

Kahve
su

Kaç 
kez

1-2
Damla

Az Çok Evet Hayır Koşma, Uyuma
Hapşırma

Ne kadar?
(az, orta, çok)

1 bardak
1 kupa

Ne
kadar?

06:00-07:00

07:00-08:00

08:00-09:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00
19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

22:00-23:00
23:00-24:00

24:00-01:00

01:00-02:00

09:00-10:00
10:00-11:00

....... .GÜN

İŞEME GÜNLÜĞÜ

02:00-03:00

03:00-04:00

04:00-05:00

05:00-06:00
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• Tekrarlayan ürolojik enfeksiyonlar
• Nörolojik hastalıkların bulunması
• Anormal prostat muayene bulguları 
• Hematüri tespiti
• Yüksek PSA seviyesi 

Sevk edilen hastayı değerlendiren üroloji uzmanı diğer testleri (Örneğin; sistos-
kopi, üst üriner sistem görüntüleme) yapmaya karar verebilir. Örneğin, postpros-
tatektomik inkontinansı olan erkekte sistoskopi ile mesane ve üretra arasındaki 
cerrahi anastomoz yerinde mesane boynu darlığı tespit edilebilir. Erkek stres in-
kontinansını tedavi etmeden önce mesane boynu darlığını tedavi etmek önemli-
dir. Stres inkontinans tedavisi sonrası mesane boynu kontraktürünü tedavi etmek 
daha karmaşık hale gelebilir. Komplike İK’sı olan hastalarda, ürodinami testi hasta-
nın semptomlarının nedenlerini belirleyebilir. Böyle testlerin birincil amacı, hastanın 
semptomlarını yeniden oluşturmak, mesane ve üretranın fonksiyonlarını objektif 
ölçümler ile ilişkilendirmektir.

Yönetim

İdrar kaçırmanın hastayı en rahatsız edici yönleri üzerine çok bileşenli bir yakla-
şım, idrar kaçırmanın başarılı yönetimi için önemlidir. Sadece idrar tutamama 
ataklarının sayısını (tedavi denemelerinin çoğunluğunun odağı budur) azaltmayı 
amaçlayan tedavi hastanın yaşam kalitesini artırmak için yeterli olmayabilir. Hasta 
noktüriden, idrar kaçırmanın zamanlamasından veya idrar kaçırmanın kendisinden 
rahatsızlık duyuyor olabilir. Aşamalı tedavi stratejileri hasta ile tartışılmalıdır. Genel 
olarak, tedavinin en az invazivden daha invaziv tedavilere doğru ilerlemesi gerekir. 
Yaşlı hastalarda ilk odak noktası; komorbid durumlar, fonksiyonel bozukluk ve ilaçlar 
gibi idrar kaçırmaya katkıda bulunabilecek faktörlerin düzeltilmesi olmalıdır. Sıkışma, 
stres ya da karışık tip inkontinansı olan erkekler için başlangıç tedavi stratejileri kadın-
larla aynı ilkelere sahiptir. Yaşam tarzı önerileri, davranış ve/veya ilaç tedavisini içermeli-
dir. İK türü ne olursa olsun tedavi hedefleri ve beklentilerini tartışmak özellikle yararlıdır.

İlaç Dışı Tedaviler

İlaç dışı tedaviler yaşam tarzı önerileri (özellikle kilo verme ve diyet değişikliği), me-
sane eğitimi, biofeedback ve pelvik taban kas egzersizlerini içerir. İlaç dışı tedavi-
lerin erkeklerde etkinliğini gösteren kanıtların yetersizliğine rağmen, bu tedavilerin 
kadınlarda kanıtlanmış etkinliğinden, düşük maliyetinden ve güvenilir olmasından 
dolayı erkeklerde de denenmesi mantıklı olabilir. Birçok araştırma erkeklerde idrar 
kaçırma için ilaç dışı tedavileri konusunda postoperatif stres tipi idrar kaçırmaya 
odaklanmışlardır. Ne yazık ki ameliyat öncesi veya ameliyat sonrası ilaç dışı tedavi-
lerin (Örn; pelvik taban kas egzersizi, biofeedback) herhangi tutarlı bir yararı tespit 
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edilmemiştir. İşeme sonrası damlama (terminal dribbling); mesane boşaltıldıktan 
sonra üretrada kalarak damlayan idrarı tanımlamak için kullanılan bir terimdir. İşe-
me sonrası damlaması olan erkekler için yönetim, işeme sırasında üretral sıkıştır-
madan (Örneğin, iç çamaşırları ya da pantolon gibi) ve işemeyi takiben perineal 
üretranın elle “sağım”ından kaçınmayı içerir. Pelvik taban egzersizlerinin etkinliğine 
dair doğrudan bir kanıt olmamasına rağmen tedavide kullanılabilir.

İlaç Tedavileri

İdrar kaçırmanın farmakolojik yönetimi alfa blokerler, antimuskarinik ilaçlar ve se-
rotonin norepinefrin geri alım inhibitörlerini içerir.

Sıkışma Tipi İdrar Kaçırma
Antimuskarinik ilaçlar sıkışma tipi idrar kaçırma için kullanılan ana farmakolojik 
ajanlardır. BPH ile ilişkili sıkışma tipi idrar kaçırması olan erkekler için alfa blokerler 
kullanılabilir. Alfa blokerler mesane boynu ve prostat düz kaslarını gevşetirler. Zayıf 
mesane boşalması ile ilişkili sıkışma tipi idrar kaçırması olan erkeklerde, alfa bloker 
(tamsulosin, alfuzosin, silodosin, terazosin, doksazosin) kullanımı mesane boşal-
masını artırabilir ve idrar kaçırmayı düzeltebilir. Bu ilaçlar genellikle iyi tolere edilir-
ler. Yan etkiler kullanılan alfa blokere göre değişir. En önemli yan etkiler ortostatik 
hipotansiyon ve baş dönmesiyken selektivitesi en yüksek ajan olan silodosinde 
bu etki ihmal edilebilir düzeyde izlenmektedir. Antimuskarinik ilaçlar (oksibütinin, 
tolterodin, darifenasin, solifenasin, fesoterodin, trospiyum, propiverin) sıkışma tipi 
idrar kaçırmada farmakolojik tedavinin temelini oluşturur. Bu ilaçlar afferent sin-
yalizasyonu etkileyerek ve aynı zamanda detrüsör kas hücre duvarında bulunan 
muskarinik reseptörleri bloke ederek istemsiz mesane kasılmalarını azaltır. Birçok 
değerli araştırma sıkışma tipi idrar kaçırmanın semptomlarını azaltmada bu ajan-
ların etkinliğini belgeledi. Bu çalışmalar belirtileri iyileştirme açısından cinsiyetler 
arasında etkinliklerinin benzer olduğunu göstermektedir. Erkeklerde kullanıldığın-
da bu ilaçların işeme sonrası rezidüel hacimlerde önemli bir artışa neden olmadığı 
anlaşılmıştır. Ancak, muskarinik reseptör blokajının olumsuz etkileri ilacın tolere 
edilebilirliğini ve doz artırımını sınırlayabilir. Yan etkiler olarak: Tükürük salgılanma-
sında azalma (kuru ağız), barsak hareketlerinin engellenmesi (kabızlık), bulanık 
görme, taşikardi, uyku hali ve bilişsel işlevin bozulması sayılabilir. 

İlaç Seçimi: Erkeklerde sıkışma tipi idrar kaçırma tedavisine kanıt olmamasına rağ-
men bir alfa blokör ile başlamak makul sayılır. Alfa blokerler genel antimuskarinik 
ilaçlardan daha iyi tolere edilmektedir. Bir alfa blokerin uygun titrasyonu sonrası 
semptomlar devam ederse, tedaviye bir antimuskarinik ilaç eklenmesi önerilir.

Stres Tipi İdrar Kaçırma
ABD’de stres inkontinans tedavisinde hiçbir ilaç onaylanmamıştır. Duloksetin, (se-
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rotonin-norepinefrin geri alım inhibitörü) birçok Avrupa ülkesinde bu endikasyon 
için onaylanmıştır. ABD’de, duloksetin sadece majör depresyon ve nöropatik ağ-
rının tedavisi için onaylanmıştır. Duloksetin, pudental motor nöron alfa adrenerjik 
ve 5-hidroksitriptamin-2 reseptörlerini uyarır ve böylelikle üriner semptomlarını 
iyileştirebilir. En sık yan etkisi bulantıdır. 

Ek Önlemler: Ek önlemler; inkontinans pedleri, kalıcı kateterler, prezervatif sonda-
lar ve penil inkontinans kelepçelerini içerir (Şekil 8). İdrar kaçırmanın kalıcı kateter 
ile tedavisi, üretral travma, enfeksiyon ve nefrolityazis ile ilişkili olduğundan, genel-
likle kötü bir seçimdir. Erkeklerde, prezervatif sondalar kalıcı kateterizasyona göre 
daha az morbidite ile İK yönetiminde yararlı olabilir. Harici kateterin başarılı kullanı-
mı penise prezervatif kılıfının tutturulmasına bağlıdır. Prezervatif sondanın yerinde 
tutulmasının mümkün olmadığı (örneğin, cilt enfeksiyonları varlığı) ve kateterlerin 
yerleştirilmesinin fiziksel olarak mümkün olmadığı durumlarda (örneğin, obezite, 
nörolojik bozukluk) bu kateterlerin kullanımı bazen mümkün olmaz. Nörojenik me-
sane disfonksiyonu olan hastalarda mesane depolama basınçlarının düşük olduğu 
ürodinami ile doğrulanmadıkça, prezervatif sonda kullanımı ilerleyici böbrek hasa-
rına neden olabilir. Diğer bir seçenek ise penil kelepçenin kullanılmasıdır. Erkekler 
için bir kelepçe stres inkontinans ve iyi mesane depolama işlevi sağlamada çok 

Şekil 8. Prezervatif Sonda ve Penil İnkontinans Kelepçe Örnekleri

uygundur. Kelepçe aralıklı kullanım içindir. Duyu bozukluğu olan erkeklerde kelep-
çenin uzun süreli kullanımı doku hasarına neden olabileceğinden bu hastalarda 
uzun süre kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Cerrahi Tedavi

Medikal tedaviye yanıt vermeyen hastalar için birçok cerrahi seçenek mevcuttur.

Sıkışma Tipi İdrar Kaçırma
Medikal tedavinin etkisiz olduğu sıkışma tipi idrara kaçırması olan hastalar için te-

Prezervatif Sonda Penil İnkontinans Kelepçesi
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davi seçenekleri olarak elektrik stimülasyonu, sistoskopi yoluyla botulinum toksin 
enjeksiyonu ve augmentasyon (mesane hacmini genişletme) sistoplasti bulun-
maktadır. Genel olarak, bu tedaviler ve bu tedavilerin etkinliği erkek ve kadın-
larda benzerdir. Sıkışma tipi idrar kaçırma için en sık yapılan cerrahi tedavi 
uzun süreli kullanım için geçerli olan sakral sinir stimülasyonudur. Daimi elektrot 
yerleştirmenin yanı sıra pre-implantasyon testleri sırasında istenmeyen olaylar 
ortaya çıkabilir. Bunlar elektrot göçü, stimilatör veya elektrot yerinde ağrı, en-
feksiyon ve geçici elektrik çarpması hissidir. 

Stres Tipi İdrar Kaçırma
Erkek stres inkontinans için en yaygın kullanılan müdahaleler transüretral hacim 
oluşturucu ajanlar, perineal slingler (askılar) ve yapay üriner sfinkterdir. Radikal 
prostatektomi sonrasında, genellikle stres inkontinans semptomlarının kendiliğin-
den düzelmesini sağlamak için konservatif tedbirlerle desteklenmiş en az 6 ila 12 
aylık bir süre beklenmesi tavsiye edilir. Konservatif tedaviye rağmen inatçı ve ra-
hatsız edici stres İK’sı olan erkekler cerrahi tedaviye adaydırlar.

Transüretral Hacim Oluşturucu Ajanlar: Çeşitli maddeler stres inkontinans semp-
tomlarını iyileştirmek için üretra veya mesane boynuna submukozal dokular içine 
enjekte edilebilir. Bazı gözlemsel çalışmalarda benign prostat hiperplazisi nedeniy-
le veya prostatektomiyi takiben idrar kaçırma tedavisinde kolajen enjeksiyonunun 
ılımlı etkide olduğu bulundu. Erkeklerde başarı oranları muhtemelen prostat cer-
rahisi sonrası mesane boynunda artmış skar nedeniyle kadınlarda rapor edilenden 
daha düşüktür. Erkeklerde bir yıl veya daha az sürede tatmin edici sonuçlar elde 
etmek için genellikle birden fazla enjeksiyon (dörde kadar) gerekebilir. Enjeksiyon-
ların kadınlarda sadece lokal anestezi kullanılarak yapılması yaygın iken, erkeklerde 
tipik olarak intravenöz sedasyon ile yapılır. Bildirilen başarı oranları %36-69 arasın-
dadır ama az sayıda erkek bu tedaviden sonra tamamen kuru kalır.

Perineal Askılar: Pasif üretral sıkıştırma içeren askı teknikleri kadın stres inkonti-
nans tedavisinde başarıyla kullanıldığı gibi, benzer teknikler erkekler için de uyar-
lanmıştır (Şekil 5). Bu askılarda kontinense ulaşmak ve üretrayı sıkıştırmak için ge-
nellikle sentetik örgüler kullanır. Ancak, erkeklerde perineal slinglerin uzun vadeli 
etkinliği ile ilgili sınırlı veriler bulunmaktadır. Güncel erkek askılar obturator fora-
men aracılığıyla enine yerleştirilir. Bu teknik kadın stres inkontinans için kullanılan 
“transobturator askıların” benzeridir. Yakın zamanda, anterior prepubik bileşenle 
transobturator tespit edilen “karesel” bir askı geliştirilmiştir. Uluslararası İnkonti-
nans Danışma (The International Consultation on Incontinence (ICI)) ve İngiltere 
Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü (United Kingdom National Institute 
for Health and Clinical Excellence (NICE)) postprostatektomik stres inkontinansta 
geçerli kanıtların erkek askılarının güvenli ve etkin olduğunu destekledikleri sonucuna 
varmışlardır.
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Yapay Üriner Sfinkter (AUS): Uzun yıllardır şiddetli stres inkontinansı olan erkekler 
için yapay üriner sfinkter en etkili uzun süreli tedavi olarak kabul edilmiştir. Yapay 
üriner sfinkter, üç silikon bileşenden oluşmaktadır: Bir manşet, bir balon rezervuar 
ve bir pompa. Bu bileşenlerin her biri silikon bir boru ile cerrahi implant ameliyatı 
sırasında birbirlerine bağlanır (Şekil 4). Başarı oranları (günlük ped kullanımı ≤1) 
%59 ila 90 arasında değişmektedir. Ciddi stres inkontinanslı erkekler arasında bile 
bu teknikle hasta memnuniyeti yüksektir. Ameliyat sonrası yara enfeksiyonu (<%3) 
tüm cihazın çıkarılmasını gerektirebilecek feci bir komplikasyondur. Manşet üretra-
da erozyon da oluşturabilir. Geç üretral erozyonun yaygın bir nedeni Foley katete-
rine ait travmadır. Yapay üriner sfinkterin hasarlı üretrası olan hastalarda (önceki 
yapay üriner sfinkter yerleştirme, radyasyon tedavisi veya üretroplasti operasyo-
nu) başarısızlık olasılığı daha yüksektir. Yapay üriner sfinkter yerleştirildikten sonra 
üretral aletlerin minimum süre tutulması hayati önem taşımaktadır. Bu tür aletler 
manşet yerinde üretrayı zayıflatabilir ve manşet erozyonuna neden olabilir. Kate-
terizasyon gerekiyorsa yapay üriner sfinkterin sık sık bir ürolog gözetiminde devre 
dışı bırakılması gerekir. Foley kateter yerleştirme öncesi cihazı devre dışı bırakmak 
için hastaya cihazı devre dışı bırakmayı öğretmek yararlı olabilir. Üretral erozyon 
meydana geldiğinde, manşon cerrahi olarak çıkarılmalıdır ve iki haftalık süre için 
yerleştirilen bir Foley kateteri üretranın iyileşmesi için bekletilmelidir. Başka bir 
manşon daha sonraki bir zamanda yerleştirilebilir. Enfeksiyon, üretral erozyon, ci-
hazın mekanik arızası (Örneğin, sıvı sızıntısı) ya da üretral atrofiye sekonder olarak 
yapay üriner sfinkterin cerrahi revizyonu gerekebilir.

Ameliyatın Seçimi
Hafif stres inkontinanslı erkekler ya da invaziv cerrahi için aday olmayan erkekler için 
transüretral hacim oluşturucu ajanlar makul bir tedavi seçeneği olabilir. Hacim artırıcı 
ajanların önceden enjeksiyonu erkek perineal askılar veya yapay üriner sfinkterin 
postoperatif sonuçlarını etkilemez. Kalıcı ve rahatsız edici stres inkontinanslı çoğu er-
kek için, ana tedavi seçenekleri askı ve yapay üriner sfinkterdir. Hafif inkontinansı olan-
larda veya sınırlı el becerisi olan erkeklerde (yapay üriner sfinkteri manipüle etmede 
zorluk olabileceğinden) askı tercih edilebilir. Yapay üriner sfinkter genellikle önceden 
pelvik radyoterapi almış olan veya şiddetli inkontinansı olan erkekler için daha iyi bir 
seçimdir. Bir önceki sling operasyonu yapay üriner sfinkter yerleştirme operasyonu so-
nucunu etkileyebilecek gibi görünmüyor ise de önceki yapay üriner sfinkterin yerinden 
çıkarılması askı operasyonunun başarısızlığı ile yüksek oranda ilişkilidir. Birçok erkek için 
yapay üriner sfinkter ve perine askı arasındaki karar sonuçta hasta tercihine bağlı-
dır. İnsanların çoğu seçme şansı verilirse askı ameliyatını tercih etmektedir. 

Özet ve Tavsiyeler

Erkeklerde idrar kaçırma prevalansı kadınların yaklaşık yarısı kadardır. İdrar kaçıran 
erkekler duygusal ve sosyal olarak hayat kalitelerinin bozulmasına rağmen kadın-
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ların yarısı kadar problemlerine çözüm aramaktadırlar. İdrar kaçırma yönünden risk 
faktörlerine sahip erkekler (ileri yaş, prostat hastalığı, idrar yolu enfeksiyonu öykü-
sü, fiziksel kısıtlılıklar, nörolojik hastalıklar, kabızlık, depresyon ve diyabet) inkonti-
nans yönünden sorgulanmalıdırlar. Başlangıç olarak hastanın anamnez, fizik mu-
ayene ve idrar tahlili ile değerlendirilmesi yeterlidir. “Komplike” idrar kaçırması 
olan hasta üroloji uzmanına yönlendirilmelidir. Komplike idrar kaçırma şunları 
içermektedir; pelvik radyoterapi veya cerrahi öyküsü, pelvik ağrı, şiddetli idrar 
kaçırma semptomları, şiddetli alt üriner sistem semptomları, tekrarlayan idrar 
yolu enfeksiyonları, nörolojik hastalık varlığı, anormal prostat muayene bulgu-
su, hematüri varlığı, PSA yüksekliği mevcudiyeti. Başarılı bir yönetim için idrar 
kaçırma konusunda hastayı en rahatsız edici konulara çok bileşenli bir yaklaşımla 
odaklanmak önemlidir. Tedaviye kilo verme, yeme alışkanlığı değişimi, pelvik ta-
ban kas egzersizleri ve ilaçlar gibi en az invaziv yöntemle başlanmalıdır. Özellikle 
yaşlı hastalarda fiziksel durumda bozulma ve komorbid durumlar gibi eşlik eden 
faktörlerin bulunma ihtimali varsa doğrulanmalıdır. Yaşam tarzı girişimleri ya da 
pelvik taban kas egzersizlerine yanıt vermeyen urge inkontinansı olan hastalarda, 
ya alfa bloker veya antimuskarinik ilaç ile tedavi tavsiye edilir. Daha az yan etkileri 
nedeniyle, antimuskarinikten ziyade bir alfa bloker ilaçla tedaviye başlama önerilir. 
Alfa bloker tedaviye dirençli urge inkontinans vakalarında tedaviye bir antimuska-
rinik eklenmesi önerilir. Pelvik taban egzersizlerine cevap vermeyen stres inkonti-
nans vakalarında duloksetin tedavisi önerilir. Medikal tedavilere cevap vermeyen 
İK vakalarında cerrahi tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Sakral sinir stimülasyonu, 
botulinum toksin enjeksiyonları ve augmentasyon sistoplasti, urge inkontinans te-
davisinde kullanılmaktadır. Transüretral hacim artırıcı enjeksiyonlar, perineal askılar 
ve yapay üriner sfinkter, stres inkontinans tedavisinde kullanılır.
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Giriş

İdrar kaçırma (İK) ciddi sosyal ve ekonomik etkileri olan, hatta ekonomik etki-
leri birçok kronik hastalıktan daha fazla görülen önemli bir sağlık problemidir. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 2000 yılındaki verilere göre, 1,1 milyon kadın 
İK nedeniyle polikliniğe başvurmakta ve direkt ya da dolaylı yolla bu hastalık 
için yaklaşık 19,5 milyar dolar harcanmaktadır. Toplumdaki İK sıklığı kadınlarda 
erkeklere göre daha yüksektir. İdrar kaçırma sıklığı kadınlarda %4,5-53 olarak 
bildirilmektedir. Bu geniş aralık yapılan çalışmaların metodolojisindeki farklı-
lıklardan dolayıdır. İdrar kaçırmanın faklı tipleri bulunmaktadır ve her kaçırma 
tipi için farklı tanı ve tedavi yöntemleri mevcuttur. Dolayısıyla bu yazıda her 
kaçırma tipi ayrı olarak değerlendirilecektir.

Stres Tipi İdrar Kaçırma

Stres tipi İK; intraabdominal basınç artışı (öksürme, hapşırma, ağır kaldırma gibi) 
sırasında, detrüsör (mesane kası) kasında kasılma olmaksızın meydana gelen is-
temsiz İK olarak tanımlanır. Genellikle orta yaşı geçkin, çoğul gebelik veya vajinal 
doğum öyküsü olan kadınlarda görülür. Normalde mesane dolumuna, pozisyon-
daki değişikliklere veya intraabdominal basıncın arttığı durumlara üretral kapanma 
basıncı bir direnç gösterir ve bu sayede idrar kaçışı engellenir. Bu basıncı oluşturan 
ise, sfinkter ve pelvik taban desteğinin anatomik ve fonksiyonel yapısıdır. Vesikoü-
retral sfinkterik birimin zayıflayan desteği ve pelvik taban güçsüzlüğü bu basıncın 
azalmasına, dolayısıyla intraabdominal basıncın arttığı durumlarda idrar kaçışına 
neden olur. Stres tipi İK anatomik stres tipi İK (tip I ve II) ve intrensek sfinkter yet-
mezliği (tip III) olarak iki alt tipe ayrılır. %90-95’i anatomik stres tipi İK olarak kar-
şımıza çıkar. Bu hastalarda sfinkterin fonksiyonel yapısı normaldir ancak sfinkteri 
destekleyen yapılarda zayıflama söz konusudur. Doğum travması, histerektomi, 
hormonal değişiklikler ve pelvik denervasyon bu tip İK’da önemli risk faktörleridir. 
İntrensek sfinkter yetmezliği ise daha nadir görülür ancak bunda İK’nın şiddeti ge-
nellikle daha yüksektir. Bu hastalarda üretra duvarı kapanmaz ve üretral basınç çok 
düşüktür. Hafif bir aktivitede bile idrar kaçağı olur. 

Tanı

Klinik Öykü: Hastanın hikayesinin dikkatli ve doğru bir şekilde alınmasının İK 
değerlendirmesinde ilk basamak olması gerektiği konusunda genel bir fikir 
birliği vardır. Hikayede İK’nın tipi, süresi ve şiddeti sorgulanmalı, ayrıca diğer 
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işeme ve üriner sistem semptomları ile ilişkisi de araştırılmalıdır. Ek hastalıklar 
ve ilaç kullanımı da mutlaka sorgulanmalıdır. Eğer hastada ek şikayetler ve bul-
gular (ağrı, hematüri, sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, pelvik cerrahi veya 
radyoterapi öyküsü, sürekli idrar kaçırma nedeniyle fistül şüphesi veya nörolo-
jik hastalık şüphesi) saptanırsa ileri incelemeler de (ürodinami, görüntüleme ve 
endoskopi gibi) yapmak gerekmektedir. 

Fizik Muayene: Hastaya abdominal, vajinal ve rektal muayeneyi aynı zamanda 
yapmamıza olanak sağladığından bu tür hastalar genellikle litotomi pozisyonunda 
muayene edilmektedir. Öncesinde yapılacak basit bir sırt muayenesi ile spinal dis-
rafiden şüphelenmemize neden olacak pigmente alanlar, lipom ya da kıl yumağı 
saptanabilir. Anal tonus ve perineal duyu muayenesi hastadaki nörojenik bir pa-
tolojiyi saptamada önemlidir. Vajinal muayenede özellikle östrojen eksikliğinin bir 
belirtisi olan atrofik vajinit bulgularının (soluk, frajil ve düzleşmiş mukoza kıvrımla-
rı) saptanması sfinkter yetmezliğini düşündürmektedir. Ayrıca vajinal muayene ile 
pelvik organ prolapsusu da mutlaka değerlendirilmelidir. Bunların dışında İK için 
yapılacak en önemli muayene üretral muayenedir. Üretranın hipermobilitesinin de-
ğerlendirilmesi Q-tip testi ile yapılır. Test sırasında üretral aksın 30°’den daha fazla 
yukarı doğru yer değiştirmesi testin pozitif olduğunu gösterir. Diğer kullanılan test 
ise Boney testidir. Bu testte anterior vajinal duvara manuel olarak yapılan destek 
sırasında hipermobilitenin azalması ve özellikle öncesinde idrar kaçırma olmasına 
rağmen destek sırasında bu kaçırmanın ortadan kalkması pozitif olarak değerlen-
dirilir. Bu iki test hastaya valsalva manevrası yaptırılarak değerlendirilir (mesane 
200-300 ml dolu olmalıdır) ve testlerin pozitif olması üretral desteğin azalmasına 
bağlı stres tip İK’yı düşündürmektedir.

İşeme Günlüğü ve Semptom Skorlaması: İşeme günlüğü kişinin gündüz ve gece id-
rara çıkış sayısı, aldığı sıvı miktarı, İK sıklığı ve tipi, mesane kapasitesi gibi konularda 
bilgi veren bir dokümandır ve İK’sı olan tüm hastalarda 3-7 günlük bir işeme günlü-
ğü kılavuzlar tarafından önerilmektedir. İK ve hayat kalitesi için geliştirilmiş çok sayıda 
semptom skoru da bulunmaktadır. Ancak bunların hiçbirinin tedaviye bir etkisi bulun-
mamakla beraber tedavi sonrası değerlendirmede kullanılması önerilmektedir.

Laboratuvar ve Görüntüleme Yöntemleri: İdrar kaçırma için rutin önerilen tek 
tetkik tam idrar tetkikidir. Bu tetkikte çıkacak lökosit, eritrosit ya da nitrite göre 
ilave tetkikler istenir. Üst ve alt üriner sistemin değerlendirildiği hiçbir görüntü-
leme yöntemi saf stres İK’da rutin olarak önerilmez. Ancak hastada karışık tipte 
İK varsa ultrasonla rezidü idrar bakılması gerekmektedir.

Ped Testi: İdrar kaçağının şiddetini objektif olarak belirlemek için ped testi kullanıl-
maktadır. Poliklinik ortamında 1 saatlik ya da evde 24 saatlik olarak uygulanabilir. 1 
saatlik ped testinde hastanın mesanesi 250-300 ml doldurulur ve 1 saat boyunca 
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karın içi basıncını artıracak aktiviteleri yapması söylenir. Sonrasında ped tartılarak 
ağırlığı ölçülür. 1 gramdan az bir artış normal olarak değerlendirilirken, 1-2 gram 
arası hafif, 2-10 gram arası orta, 10-50 gram arası şiddetli ve 50 gram üzeri çok 
şiddetli olarak değerlendirilir. 

Ürodinamik Değerlendirme: Mesanesini normal olarak boşaltan, ani sıkışma semp-
tomu olmayan ve fizik muayenede stres tipi İK gösterilen saf stres tipi İK olan ka-
dınlarda ürodinaminin tanı ve tedavide ek bir katkı sağlamadığını gösteren birkaç 
çalışma bulunmaktadır. Dolayısıyla bu tür saf stres tipi İK’sı olan hastalarda tedavi-
de cerrahi bile düşünüyorsak ürodinami yapmaya gerek yoktur. Ancak aşağıdaki 
durumlar söz konusu ise ürodinamik inceleme yapılır;

1. İlave aşırı aktif mesane semptomları
2. Başarısız cerrahi öykü 
3. İşeme güçlüğünün bulunması 
4. Cerrahi seçeneğin değişme ihtimali

Ürodinamik incelemelerde maksimum üretral kapanma basıncı ve abdominal idrar 
kaçırma basıncı ölçülerek intrensek sfinkter yetmezliği hakkında bilgi edinilebilir. 
Aşırı aktif mesane semptomları olan hastalarda sistometri yapılarak objektif olarak 
bulgular saptanabilir. Ayrıca sfinkterin fonksiyonel durumunu değerlendirmek için 
ya da nörojenik bir hastalıktan şüpheleniliyorsa elektromyografide buna yönelik 
bulgular görülebilir. İşeme güçlüğü olan hastalarda ise üroflowmetre ile işeme hızı ve 
miktarı değerlendirilir. Tüm bu ürodinamik testler saf stres İK tanısı için değil, yukarıda 
bahsedilen ilave durumların bulunduğu karışık tipte İK’sı olan hastalarda yapılmalıdır.

Cerrahi Dışı Tedavi Yöntemleri

Davranış Tedavisi: Stres tipi İK’da davranış tedavisi sadece hafif derecede İK’sı olan 
hastalarda önerilmektedir. Bu tür tedaviler ile genellikle kür sağlanmaz. Hastalara 
sıvı kısıtlamaları ve mesanelerinin fazla dolmasına izin vermeden idrarlarını boşalt-
maları önerilebilir. Ayrıca pelvik taban egzersizleri (kegel egzersizleri, biofeedback 
ve elektrostimülasyon) ile hafif dereceli İK olgularında düzelme sağlanabilir. Bunla-
rın dışında özellikle cerrahi istemeyen, uygun olamayan ya da bekleyen hastalarda 
vajinal ve üretral protezlerden oluşan anti-inkontinans aygıtlarda kullanılabilir. Bu 
aygıtlar sadece saf stres İK’sı olan hastalarda kullanılmaktadır. İyi el beceresi ve 
hasta uyumu gerektirdiğinden, bazı hastalar kullanmakta zorluk çekebilirler. En 
önemli dezavantajı kullanım zorluğu ve uygun kullanılmadığında sık meydana ge-
len enfeksiyonlardır. 

Farmakolojik Tedavi: Eğer hasta postmenopozal dönemde ise üretral submu-
kozanın kan akımında bir azalma vardır ve submukoza incelmiştir. Bu da üretral 
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kapanma basıncında azalmaya neden olur. Hafif derecede stres İK’sı olan bu tür 
hastalarda lokal veya sistemik östrojen kullanımı mukozada hipertrofi, kan damar-
larında artma ve üretral kapanma basıncında yükselmeye neden olacaktır. Üretra 
ve mesane boynundaki düz kaslarda alfa adrenoreseptörler bol miktarda bulun-
duğundan stres tipi İK’nın farmakolojik tedavisi için çalışmalar da bu reseptörler 
üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu konuda yapılan çalışmaların çoğu fenilpropanolamin 
ile yapılmıştır ve plaseboya oranla daha iyi olduğu gösterilmiştir. Ancak hemora-
jik serebrovasküler olay gibi ciddi yan etkilere sahip olduğundan günümüzde bu 
ilacın kullanımı birçok ülkede yasaklanmıştır. Stres tipi İK’nın medikal tedavisinde 
günümüzde kullanılan ve son günlerde popüler hale gelen tek ilaç seratonin (5-
HT) ve norepinefrinin presinaptik geri alım inhibitörü olan duloksetindir. Mevcut 
literatür bilgisiyle günlük 80 mg duloksetinin stres tipi İK’da iyileşme sağladığı an-
cak kür sağlamadığı söylenebilir. Dolayısıyla hastaya, bu ilacın kür sağlamayacağı 
ancak kaçırmayı bir miktar iyileştireceği anlatılmalı ve bir tedavi seçeneği olarak 
sunulmalıdır. Diğer taraftan bu ilacın en önemli dezavantajı; santral sinir sistemi 
ve gastrointestinal sistem yan etkilerinden dolayı ilaç bırakma oranlarının yüksek 
olmasıdır. Düşük dozda başlayıp dozu zamanla artırmak bu durumu bir miktar en-
gellemektedir.

Cerrahi Tedavi Yöntemleri: Stres tipte İK’nın oluşumundaki temel neden üretrayı 
destekleyen dokulardaki zayıflama sonucunda üretranın hipermobil olmasıdır. 
Dolayısıyla bu hastalardaki cerrahi tedavinin temeli zayıflamış olan bu desteği 
yeniden sağlamaktır. Suprapubik ya da vajinal yolla yapılan çok sayıda süspansiyon 
teknikleri tanımlanmıştır.   

Vajinal Sling (Askı) Operasyonları: Bu operasyonların temel amacı intraabdomi-
nal basınç artışı sırasında idrar kaçırmasını engelleyecek ancak üretral obstrüksiyo-
na neden olmayacak ve spontan işemeye imkan sağlayacak ölçüde çıkım direncini 
artırmaktır. Hamak hipotezine göre yapılan bu operasyonlarda amaç üretranın 
yerini değiştirmek değil, stres sırasındaki hipermobiliteyi engelleyecek periüret-
ral desteğin sağlanmasıdır. Dolayısıyla saf stres tipte İK’sı olan hastalarda bu cer-
rahi tedavi ile çok iyi sonuçlar elde edilmektedir. Askı operasyonlarında mesane 
boynunu asmak ve periüretral destek sağlamak amacıyla çok çeşitli doku ya da 
maddeler kullanılabilir. Organik olarak otolog rektus fasyası, fasya lata ve vajinal 
duvar en sık kullanılanlardır. Otolog materyaller genellikle üretraya daha az zarar 
verirler ve kolay şekillendirilirler. En önemli dezavantajı ise materyal elde etmek 
için yapılan ek girişimin operasyon süresini ve morbidite riskini artırmasıdır. Ayrıca 
greftin alındığı yerdeki kozmetik rahatsızlıklar da hastaların bu operasyonları tercih 
etmemeleri konusunda diğer etkendir. Bu dezavantajlar nedeniyle farklı materyal 
arayışları gerekmiş ve allogreftler kullanılmıştır. En sık kullanılan allogreftler kadav-
ra fasya lata, kadavra dermis/asellüler kolajen matrikstir. Bu greftler kadavradan 
alındığından, özellikle hastalık geçişini engellemek için çeşitli işlemlerden geçirilir. 
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Bu işlemler greftin özelliğini kaybetmesine ve zarar görmesine neden olmaktadır. 
Dolayısıyla operasyon sonrası en az %20 hastada greftin etkinliğinin kaybolduğu 
görülmektedir. Daha sonrasında domuz dermiş matriksi ve domuz ince barsak 
submukozası kullanılmıştır. Bu ksentogreftlerle de benzer sonuçlar elde edilmiştir. 
Sonrasında üretilen sentetik materyallerin sağladığı avantajlar nedeniyle yukarıda 
bahsedilen greftlerin kullanımı azalmıştır. Şu an en sık kullanılan sentetik materyal-
ler politetrafloroetilen meş (PTFE, Gore-Tex), polipropilen meşler (Marlex, prolen, 
silikon elastomer), polyester meşlerdir (Polietilen Terefitalat- Mersilene, Ethicon, 
sığır kolajeni injekte edilmiş polyester- ProteGen, Boston scientific). Bu meşlerin en 
önemli avantajları; miktarı sınırsızdır, istediğiniz şekil ve kalınlıkta olabilir, kalıcıdır ve 
sterildir. Ayrıca elde etmek için operasyon sahasından ilave doku alınmasına gerek 
yoktur. Dezavantajları ise; greft enfeksiyonu, üretra erozyonu veya vajinal ekstrüz-
yondur. Askı operasyonlarında farklı materyallerin kullanılması dışında operas-
yon şekilleri de çok çeşitlidir. Başarı oranları kısa dönemde %73-93 arasında 
değişmektedir. 10 yıllık uzun dönem sonuçlarının da benzer olduğu görülmek-
tedir. Askı operasyonlarında görülen en sık komplikasyonlar; mesane yaralan-
ması, üriner retansiyon, sıkışma tipi İK ve vajinal ya da üretral erozyondur.           

Retropubik Cerrahi: Retropubik cerrahideki temel prensip de vezikoüretral 
segmentin normal pozisyon ve desteğinin sağlanmasıdır. Bu amaçla ilk olarak 
Marshall-Marchetti-Krantz (MMK) periüretral dokuyu simfisiz pubis arkasına 
fikse ettikleri tekniği tanımlamışlardır. Ardından tespit sütürlerinin arkus tendi-
neusa konulduğu Burch operasyonu tanımlanmıştır ve sonrasında değişik mo-
difikasyonları yayınlanmıştır. Stres tipte İK için uygulanan diğer bir retropubik 
cerrahi teknik ise paravajinal defekt onarımıdır. Retropubik cerrahinin ilk yıldaki 
başarı oranları %85-90 iken 5 yılın sonunda %70’e düşmektedir. Retropubik 
cerrahide başarı oranını düşüren faktörler obezite, menopoz, geçirilmiş histe-
rektomi ve öncesinde geçirilmiş anti-inkontinans cerrahidir. Hastada ilave aşırı 
aktif mesane, anormal perineal elektromyografi bulguları ve intrensek sfinkter 
yetmezliği de başarı oranlarını olumsuz yönde etkiler. Retropubik cerrahinin 
sık komplikasyonları ise, üriner retansiyon, aşırı aktif mesane ve vajinal prolap-
sustur. Sütürlerin uygun yerlerden geçirilmemesi veya sıkı bağlanması üriner 
retansiyona neden olur. Vajinal prolapsus ise daha çok Burch operasyonu sıra-
sındaki vajen arka duvarının zayıflaması sonucu meydana gelir. 

Laparoskopik Cerrahi: Retropubik suspansiyonlarda laparoskopik teknikler ilk kez 
1991 yılında Vancaillie ve Schuessler tarafından kullanıma girmiş ve bu otörlerin 
laparoskopik yolla bir MMK operasyonu yapmalarını takiben bu teknik hem Burch 
hem de paravajinal onarımda uygulanmıştır. Laparoskopik cerrahiyi zorlaştıracak 
ya da kontrendike olmasını sağlayacak herhangi bir neden yoksa açık cerrahinin 
endike olduğu tüm stres tipte İK için laparoskopik cerrahide uygulanabilir. Lapa-
roskopik olarak uygulanacak MMK, Burch ya da paravajinal destek cerrahisinde-
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ki prensipler açık cerrahidekilerin aynısıdır. Laparoskopik girişimlerin avantajları 
ameliyat sahasının daha iyi görüntülenmesi, ameliyat sonrası daha az ağrı olması, 
kısa hastanede kalma süresi ve kısa iyileşme süresidir. Dezavantaj olarak ise uzun 
ameliyat süresi ve yüksek maliyet sayılabilir. Laparoskopik cerrahinin etkinliği lite-
ratürde %70-100 arasında değişmektedir. Ancak uzun dönem sonuçlarını bildiren 
ve açık cerrahi ile karşılaştırıldığı randomize çalışmalar yetersizdir. 

Periüretral Enjeksiyon: Bu tedavi ayaktan, lokal anestezi ile uygulanabilen mini-
mal invaziv bir işlem olduğundan hastalar tarafından öncelikli tercih edilir. Ancak 
stres tipte İK’sı olan tüm hastalarda başarılı değildir. Enjeksiyonda başarı için en 
önemli kriter hasta seçiminin iyi yapılmasıdır. Enjeksiyon için ideal adaylar; 
intrensek sfinkter yetmezliği olan, minimal üretral mobilitesi ve normal detrüsör 
fonksiyonu olan hastalardır. Stres tip İK ile birlikte detrüsör aşırı aktivitesi olması 
enjeksiyon için kontrendikasyon yaratmaz, ancak enjeksiyon öncesi detrüsör aşırı 
aktivitesinin medikal olarak tedavi edilmesi önerilir. Hastalara 4-6 haftalık aralarla 
birden çok enjeksiyon yapılabileceği, nadiren geçici üriner retansiyon olabilece-
ği ve bu esnada aralıklı katater kullanması gerekebileceği mutlaka anlatılmalıdır. 
Hastaların çoğunda başarılı kuruluk için 2-3 enjeksiyon gerekir. En sık kullanılan 
enjeksiyon materyalleri sığır kolajeni (Contigen), GAX çapraz bağlı karon kapla-
malı küreler (Durasphere EXP), DMSO ve etilen vinil alkol kopolimeri (Tegress), 
volüm ayarlı balon (ACT), kalsiyum hidroksiapatit (Coaptite), hyaluronik asit ve 
dekstranomer mikroküreler (Zuidex), çapraz bağlı hyaluronik asit (Hylagel), sili-
kon polimer kopolimer/DMSO (Macroplascique) ve implante edilebilir mikro balon 
sistemidir (Urovive). Periüretral enjeksiyonda önemli noktalardan biri materyale 
karşı aşırı duyarlılıktır ve %2-5 oranında görülmektedir. Bu durumla karşılaşmamak 
için enjeksiyondan 1 ay önce hastaya cilt testi yapılması önerilmektedir. Enjeksiyon 
için diğer önemli nokta ise tekniğin doğru yapılmasıdır. Uygun yere uygun şekilde 
yapılmadığı takdirde üretrada yeterli kapanma sağlanamaz veya materyal yırtılan 
mukozadan boşa akabilir. Periüretral ya da transüretral yolla enjeksiyon yapılabilir. 
Son zamanlarda geliştirilen aletler sayesinde transüretral yol daha fazla tercih edil-
mektedir. Stres tipi İK’nın enjeksiyon tedavisinde sık karşılaşılan komplikasyonlar; 
üriner sitem enfeksiyonu, periüretral abse, hematüri, perineal ağrı, geçici üriner 
retansiyon ve kolajene aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Perineal ağrı ve dizüri gibi şi-
kayetler genellikle enjeksiyonun sfinktere yapıldığı hastalarda görülür. Bu sebeple 
mesane boynuna doğru enjeksiyon yapmak daha uygun olacaktır. Geçici üriner 
retansiyonda temiz aralıklı kateterizasyon (TAK) yapmak gerekmektedir ve enjek-
siyon sonrası %4 oranında TAK gereksinimi bildirilmektedir. Periüretral enjeksiyon 
tedavisinin sonuçları değişkendir ve kullanılan materyale, uygulanma yoluna, 
her seansta yapılan enjeksiyon sayısına ve inkontinansın derecesi ve şekline 
göre değişmektedir. Bu konularda belirlenmiş standartlar bulunmadığından 
dolayı yapılan çalışmaların metodolojileri birbirinden farklıdır. Enjeksiyon teda-
visinin etkinliğini ve uygulamasına getirilecek standartları geliştirmek için ileri 
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çalışmalar gerekse de günümüzde yukarıda bahsedilen hasta grubu için bir 
tedavi seçeneğidir.

Artifisyel Üriner Sfinkter: Erkeklerde sık uygulanmasına rağmen kadınlarda arti-
fisyel üriner sfinkter kullanımı nadirdir. Genellikle hiçbir tedaviden fayda görmeyen 
ve sık cerrahi girişim öyküsü olan hastalarda uygulanır. Transvajinal ve retropubik 
olmak üzere iki yolla yapılabilir. Transvajinal yolla uygulaması daha kolay olması-
na rağmen erozyon riski yüksek olduğundan genellikle retropubik yol tercih edilir. 
Uzun süreli takiplerde %82-100 oranında hastanın günde bir ped ıslattığı veya kuru 
kaldığı bildirilmektedir. 

Mesane Boynunun Transvajinal Yolla Kapatılması ve Üriner Diversiyon: Uzun 
süre kateter takılı olan hastalarda katetere ve balonuna bağlı üretrada erozyon ve 
basınç nekrozu oluşabilir. Buna bağlı olarak kateter idrar direnajı için yetersiz kalır 
ve daha büyük sonda veya sonda balonuna ihtiyaç duyulur. Bu da açıklığın daha 
fazla büyümesine neden olur. Bu tür hastalarda mesane boynu transvajinal yolla 
kapatılır ve mesane boşaltılması için suprapubik bölgede farklı cerrahi teknikler uy-
gulanır. Mesane boynunun kapatılması için diğer endikasyonlar ise; refrakter üret-
rovajinal fistüller, ileri derecede kısalmış üretra ve ağır derecede refrakter intrensek 
sfinkter yetmezliğidir.   

Sıkışma Tipi İdrar Kaçırma

Aşırı aktif mesane (AAM) sık idrara çıkma, acil işeme ihtiyacı (sıkışma) ve/veya İK 
semptomları olup, bu semptomlara neden olabilecek lokal patolojik ya da meta-
bolik faktörlerin olmamasıdır. Tanı için İK olması şart değildir ve İK bu hastaların 
sadece üçte birinde görülür. Bu hastalardaki acil işeme hissi sonrasında veya bera-
berinde meydana gelen idrar kaçırma sıkışma tipi İK olarak tanımlanır. Kadınlarda sıkış-
ma tipi İK sıklığı %9,3 olarak bildirilmektedir ve sıklığı yaşlanmayla birlikte artmaktadır. 

Sıkışma tipi İK yaşam kalitesini olumsuz yönde bozan ve ciddi ekonomik harcama-
lara neden olan bir durumdur. Yapılan tüm araştırmalarda sıkışma tipi İK’nın stres 
tipi İK’ya göre yaşam kalitesini daha fazla bozduğu görülmektedir. Özellikle yaşlı 
hasta grubunda yaşam kalitesinin bozulması yanı sıra düşme ve kırık riski de belir-
gin olarak artmaktadır. Haftalık İK epizotları olanlarda %26-34, günlük İK epizotları 
olanlarda ise %35-45 düşme ve kırık riski rapor edilmiştir. Bunun dışında sıkışma 
tipi İK ile depresyon arasında da yakın ilişki olduğu bulunmuştur. 

Sıkışma tipi İK’nın etyolojisi karmaşıktır ve henüz net olarak anlaşılamamıştır. Çeşitli 
birliktelikler gösterilse de bunların etyolojideki rolü net değildir. En belirgin olanı 
yaşlanmayla birlikte olan sıklığındaki artıştır ve mesanede yaşlanmayla birlikte 
meydana gelen değişikliklerin etyolojide rol oynadığı düşünülmektedir. 
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Tanı

Klinik Öykü: Sıkışma tipi İK’sı olan hastalardaki şikayet, fiziksel aktiviteyle ilişkisi 
olmayan acil işeme hissiyle birlikte kontrol edilemeyen İK’dır. Bu hastalar genellikle 
gündüz sık idrara çıkma ve nokturi gibi AAM’nin diğer semptomlarından da yakı-
nırlar. Stres tipi İK’nın eşlik edip etmediği mutlaka ayrıca sorgulanmalıdır. Bunların 
dışında ürolojik taş ya da enfeksiyon öyküsü, ürolojik veya jinekolojik cerrahi giri-
şimler, şeker hastalığı, hipertansiyon,  konstipasyon, nörolojik hastalıklar gibi bu tür 
şikayetlere neden olabilecek hastalıklar da sorgulanmalıdır. 

Fizik Muayene: Sıkışma tipte İK’nın tanısını koymamızı sağlayacak veya destekle-
yecek bir fizik muayene şekli ya da bulgusu yoktur. Bu hastalardaki fizik muayene-
nin amacı İK’ya neden olabilecek diğer durumların değerlendirilmesidir. Dolayısıyla 
tam bir ürolojik, jinekolojik ve nörolojik muayene yapmak gerekmektedir. 

İşeme Günlüğü: Hastalardan öykü ile aldığımız subjektif bilginin objektif hale gel-
mesini sağladığı için, bu hastalardan mutlaka 3-7 günlük bir işeme günlüğü doldur-
maları istenmelidir. Bu işeme günlüğüyle hastanın İK sırasında ne yaptığı (Örneğin, 
acil sıkışıp tuvalete giderken kaçırdım) öğrenilebilir. Ayrıca işeme günlüğüyle İK 
sıklığını ve miktarını da objektif olarak öğrenebiliriz. 

Laboratuvar ve Görüntüleme Yöntemleri: Hasta ilk başvurduğunda mutlaka tam 
idrar tetkiki istenmelidir. Özellikle sistit, üreter alt uç ya da mesane taşlarında da 
bu tür şikayetler olacağından idrar tetkiki bunların ekarte edilmesinde çok önem-
lidir. Bu tetkikte çıkacak lökosit, eritrosit ya da nitrite göre ilave tetkikler istenir. 
Görüntüleme yöntemlerinden sadece ultrason ile rezidüel idrar miktarı bakılması 
önerilmektedir. Çünkü sıkışma tipi İK’nın bir kısmı işeme bozukluklarından kaynak-
lanmaktadır ve bu bozukluklara bağlı rezidüel idrar miktarında artış görülebilir. Re-
zidüel idrar artışı olan hastalarda ayrıca böbrek fonksiyon testleri (kreatinin, üre) ve 
üst üriner sistemin ultrasonla değerlendirilmesi de yapılmalıdır.    

Ped Testi: Stres tipi İK’da anlatıldığı gibi yapılır ve aynı şekilde idrar kaçırma miktarı 
hakkında objektif bilgi verir.   

Ürodinamik Değerlendirme: Sıkışma tipi İK tanısında ürodinamik çalışmanın 
yeri oldukça sınırlıdır. Sıkışma tipi İK daha önce belirtildiği gibi semptoma da-
yalı olan bir bozukluktur. Komplike olmamış ve tedavi edilmemiş, sıkışma tipi 
İK tanısıyla uyumlu semptomları, fizik muayene ve idrar tahlili olan hastalarda 
ürodinamik çalışmanın yeri yoktur. Ürodinamik değerlendirme daha çok te-
daviden fayda görmeyen, karışık tipte İK’sı olan veya diğer işeme bozukluğu 
bulgularının (rezidüel idrar miktarının artması, işeme zorluğu) olması durum-
larında yapılmalıdır.
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Tedavi

Davranış Tedavileri: Hastaya davranış tedavileri önerilmeden önce kısa olarak 
sıkışma tipi idrar kaçırmanın nasıl oluştuğu anlatılırsa hastanın tedaviye uyumu 
artabilir. En önemli konulardan biri yeterli sıvı alımıdır. Bu hastalar genellikle idrar 
kaçırmamak için sıvı alımını kısıtlarlar. Bu kısıtlama sonucunda idrar konsantre hale 
gelir ve mesane irritasyonuna neden olacak maddelerin mesane mukozasına te-
ması artar. Yeteri kadar sıvı alımı mutlaka sağlanmalıdır ancak aşırı sıvı alımından 
da kaçınmak gerekir. 

Özellikle gece yatmadan önce idrar çıkışı sağlanmalı ve aşırı sıvı tüketimi azaltıl-
malıdır. Bunların dışında sigara ve gazlı içecekler kesilmelidir. Obezitenin bu kaçır-
mada da tıpkı stres tipte olduğu gibi etkili olduğu ve kilo verilmesi sonrası bir kısım 
hastada kaçırmanın tamamen ortadan kalktığı bildirilmektedir. Ayrıca dışkı alış-
kanlığında bir bozukluk varsa (konstipasyon gibi) mutlaka düzeltilmelidir. Davranış 
tedavilerinin diğer kısmını ise mesane eğitimi ve pelvik taban egzersizleri oluştur-
maktadır. Mesane eğitiminde amaç pelvik kaslarının kasılıp gevşemesinin sağlanması, 
planlanmış işeme ve gevşeme tekniklerinin öğretilmesidir. Kegel egzersizleri gibi pelvik 
taban kaslarını güçlendiren egzersizlerin de birlikte yapılması gerekmektedir. 

Farmakolojik Tedaviler: Öncelikli tedavi davranış tedavisi olmasına rağmen teda-
vinin yetersiz kalması nedeniyle sıkışma tipi İK’da sıklıkla farmakolojik ajanlar kul-
lanılır. Stres tipi İK’nın aksine sıkışma tipi İK’sı olan hastalar farmakolojik tedaviden 
tutarlı bir şekilde fayda görürler. Bu tedavideki amaç İK’ya neden olan istemsiz 
mesane kasılmalarını engellemek ya da azaltmaktır. Ajanların çoğu reseptör dü-
zeyinde inhibisyon yapmak için kullanılır. Medikal tedavide kullanılan ilaçlar; an-
tikolinerjikler, trisiklik antidepresanlar, antidiüretik hormon analogları, östrojen, 
alfa blokerler, düz kas gevşeticileri, kalsiyum kanal blokerleri ve potasyum kanal 
açıcılarıdır. Literatürde en fazla desteklenen ve klinikte en fazla kullanılan medikal 
tedavi aracı antikolinerjiklerdir ve başarı oranı %70-75 arasındadır. Antikolinerjikler, 
detrüsör kasını stabilize ederler, istemsiz kasılmaların sıklığını ve şiddetini azaltırlar, 
mesane kapasitesini artırırlar ve ilk idrar hissinin süresini uzatırlar. Günümüzde en 
sık kullanılan antikolinerjikler; oksibutinin, tolterodin, trospiyum, propiverin, darife-
nasin, solifenasin, fesoterodin ve propiverindir. Sıkışma tipi İK’da kullanılan farma-
kolojik ajanların etki mekanizmaları, etkinlikleri ve yan etki profilleri AAM tedavisi 
kısmında ayrıntılı olarak ele alındığından bu yazıda ayrıntıya girilmeyecektir. Anti-
kolinerjik ajanlarla başlangıç tedavisinde başarı sağlanmazsa; farklı antikolinerjik 
ajan denenebilir, ilave antikolinerjik ajan eklenerek ikili tedavi verilebilir, ilave trisiklik 
antidepresan verilebilir ya da ilaç dozu artırılabilir. 

Cerrahi Tedaviler: Antikolinerjik tedaviler ile sıkışma tipi İK olan hastaların büyük 
çoğunluğu fayda görmesine rağmen bir kısım hasta farmakoterapiye dirençli ola-
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bilir. Günümüzde bu hastalarda öncelikle mesaneye botulinum toksin enjeksiyonu 
uygulanmaktadır. Başlangıç çalışmaları umut verici olan intravezikal botulinum en-
jeksiyonunda da amaç farmakoterapi ile aynıdır. Sakral nöromodülasyon bir diğer 
refrakter sıkışma tipi İK’da kullanılan yöntemdir ve genellikle hastaya cerrahi uygu-
lanacaksa öncesinde denenen bir yöntemdir. Bunların dışında nadiren de olsa uy-
gulanan cerrahi tedaviler ise; mesane denervasyonu, sistoliizis, periferal denervas-
yon, sakral rhizotomi, mesane büyütme ameliyatları ve diversiyon ameliyatlarıdır.    

Karışık Tip İdrar Kaçırma

Sıkışma ve stres tipi idrar kaçırmanın birlikte görüldüğü durumlar karışık tip 
İK olarak tanımlanır. İK olan hastaların yaklaşık üçte birinde idyopatik ıslak tip 
AAM ile birlikte gerçek stres tipte İK mevcuttur. Diğer İK tiplerine benzer olarak 
yaşla birlikte bu İK tipinin de sıklığı artar. Tanıda yapılacak testler sıkışma ve 
stres tipte İK’da anlatılanlarla aynıdır. Eğer yapılan başlangıç incelemelerinde 
hangi tipin daha baskın olduğu anlaşılmıyorsa, ayrıca hasta da anamnezde bu 
konu hakkında yeterli bilgi veremiyorsa ürodinamik inceleme yapılmalıdır. Üro-
dinamik inceleme hangisinin daha ciddi rahatsızlık verdiği konusunda fikir veri-
cidir. Karışık tipte İK’da hastanın baskın semptomunun belirlenmesi çok önem-
lidir. Sıkışma ve stres tipte İK eşit oranda rahatsız ediciyse öncelikli sıkışma 
tipi İK’nın tedavi edilmesi gerekir. Başlangıçta sıkışma tipi İK tedavisinin aynısı 
(davranış ve antikolinerjik tedavi) uygulanır. Bu tedavi ile hastaların %70’inde 
semptomatik iyileşme gerçekleşmektedir. Sıkışma tipi İK baskın olmasına rağ-
men bu tedaviden fayda görmeyen hastalarda yukarıda bahsedilen dirençli 
sıkışma tipi İK’da uygulanan tedavi yöntemleri denenmelidir. Stres tipi İK baskın 
olan hastalarda ise genellikle yukarıda stres tipi İK’nın cerrahi tedavisinde bahse-
dilen askı operasyonları uygulanmaktadır. Bu hastalarda dikkat edilmesi gereken 
nokta, saf stres İK için ürodinamik inceleme gerekmezken bu hastalarda cerrahi 
öncesi ürodinamik incelemeler mutlaka yapılmalıdır. Yapılan çalışmalarda cerrahi 
tedavi ile %70-85 başarı bildirilmektedir. Karışık tipte İK tedavisinde diğer önemli 
nokta ise askı ameliyatları sonrası bir kısım hastada aşırı aktif mesane semptomla-
rının devam etmesidir. Dolayısıyla bu hastalara cerrahi öncesi mutlaka bu konuda 
ayrıntılı bilgi vermek gerekir. 

Taşma İdrar Kaçırması

Mesanede depolanan idrarın mesane kapasitesini aşıp istemsiz olarak kaçması 
şeklinde tanımlanır. Etyolojiye bağlı olarak akut ya da kronik olarak görülebilir. Bu 
tip kaçırmanın olması için ya mesane çıkımında bir obstrüksiyonu ya da mesanenin 
kasılma yeteneğinde bir bozukluk olması gerekmektedir. Mesane çıkım obstrüksi-
yonuna en sık neden olan durumlar; sistosel, pelvik organ prolapsusu ve geçirilmiş 
İK cerrahisidir. Mesane kasılma yeteneğini bozan etkenler ise; ilaçlar, spinal veya 
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periferik sinir yaralanmaları ve mesanenin uzun süreli distansiyonudur. Ayrıca şe-
ker hastalığına bağlı gelişen diyabetik sistopati de bu tür durumlara neden olabilir. 
Taşma İK olan hastada diğer İK hastalarında olduğu gibi en önemli tanı araç-
larından biri klinik öyküdür. Klinik öykü ile hem tanıyı koyabiliriz hem de taşma 
İK’sına neden olacak durum hakkında fikir edinebiliriz. Diğer İK tiplerinde oldu-
ğu gibi tam idrar tetkiki mutlaka istenmelidir. Bu tip İK’daki en önemli değer-
lendirmelerden biri de rezidüel idrar miktarının ölçümüdür. Bu ölçüm ultraso-
nografi ile ya da sonda takılarak yapılabilir. Ultrasonografi noninvaziv olması 
ve aynı zamanda üst üriner sistemin değerlendirilmesine de olanak sağlaması 
nedeniyle tercih edilmektedir. Çünkü bu hastalarda etyoloji ister mesane çı-
kım obstrüksiyonu olsun ister mesane kasılmasında bozukluk olsun üst üriner 
sistem etkilenmiş olabilir. Bunların dışında etyolojiye yönelik diğer yapılacak 
işlemler ürodinamik incelemeler ve sistoüretroskopidir. Tedavide etyolojik et-
keni saptamak çok önemlidir. Mesane çıkım obstrüksiyonuna neden olan sis-
tosel veya pelvik organ prolapsusu varsa bunların cerrahi olarak tedavi edil-
mesi gerekmektedir. Eğer mesanenin kasılmasını bozan spinal veya periferik 
sinir yaralanması varsa ve buna bağlı İK oluyorsa ve etyolojik faktörün ortadan 
kaldırılması mümkün değilse mesanenin bir şekilde boşaltılması sağlanmalıdır. 
Eğer mesanenin kasılma yetisi yeniden kazandırılamazsa, bu hastalardaki en 
uygun tedavi şekli temiz aralıklı kateterizasyondur.   

Ürogenital Fistüller

Ürogenital fistüller ölümcül bir hastalık olmamasına rağmen kişinin aile, toplum ve 
cinsel yaşantısını ciddi şekilde etkileyen önemli bir sağlık problemidir. En sık vezi-
kovajinal fistül (VVF) şeklinde görülmesine rağmen vezikouterin, üretrovajinal ve 
üreterovajinal fistül şeklinde de karşımıza çıkabilir. Genital bölgedeki sürekli idrar 
teması kötü kokuya ve ciltte dermatitlere neden olmakta, bu durum da özellikle 
evli çiftlerde aile ve cinsel yaşamı etkileyerek boşanmalara dahi sebep olmaktadır. 

Vezikovajinal Fistüller
Yirminci yüzyılın başlarında VVF etyolojisinde en sık etken doğum travmalarıy-
dı. Günümüzde gelişmekte olan ülkelerde halen en sık neden doğum travmaları 
olmasına rağmen, gelişmiş ülkelerde tıptaki gelişmeler nedeniyle üçüncü sıraya 
gerilemiştir. Gelişmiş ülkelerde en sık nedenler ise jinekolojik cerrahiler ve radyote-
rapidir. Daha nadir etyolojik faktörler ise; inflamatuvar hastalıklar, yabancı cisim ve 
travmalardır. VVF cerrahi sonrası erken dönemde görülebileceği gibi radyoterapi 
sonrası aylar hatta yıllar sonra bile ortaya çıkabilir. 

Özellikle malignitesi olan hastalarda radyoterapiden uzun süre sonra ortaya çıkan 
VVF’lerde nüks olma olasılığını unutmamak gerekmektedir. Klinik olarak doğum 
veya cerrahi sonrası hemen, radyoterapi sonrası ise belli bir süre sonra başlayan 
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devamlı (gece ve gündüz) bir İK mevcuttur. İK miktarı ve şekli fistülün büyük-
lüğüne bağlıdır. Eğer fistül büyük ise hasta mesanesinde hiç idrar biriktiremez 
ve sürekli idrar kaçırır. Fistül küçük ise pozisyonel olarak değişen zamanlarda 
idrar kaçırma mevcuttur. Tanıda en önemli nokta, hastadan alınan klinik ve öz 
geçmiş anamnezi sonrasında VVF’den şüphelenmektir. Sonrasında yapılacak 
spekulumlu bir vajinal muayenede fistül ağzı ve idrarın geldiği görülür. 

Mesanenin metilen mavisiyle doldurulup vajene bir ped konularak pedin ıs-
lanıp ıslanmadığı kontrol edilir. Bu testin pozitif olması VVF tanısını güçlen-
dirirken, negatif olması üreterovajinal bir fistül olasılığını düşündürür. Tüm bu 
muayene ve testlerle VVF tanısını koysak bile bu hastalarda mutlaka tedavi 
öncesi sistoüretroskopi yapmak gerekmektedir. Bu işlem bize fistülün tam 
yerini, büyüklüğünü, üreter orifisi ile ilişkisini ve hatta malignitesi olan hasta-
larda fistül ağzından aldığımız bir biyopsi ile nüksün varlığını bile gösterebilir. 
Küçük VVF’lerde tüm bu muayene ve işlemlerde fistül saptanmayabilir. Böyle 
bir durumda sistografi veya miksiyosistografi çekmek gerekir. Bu grafiler aynı 
zamanda fistülün uzunluğu hakkında da fikir verir. Eğer grafilerde fistülü göre-
mediysek mutlaka intravenöz pyelografi (IVP) çekmeliyiz çünkü bu hastalarda 
fistül muhtemelen üreterovajinal bir fistüldür. 

Tedavi seçiminde en önemli faktörler etyoloji ile fistül oluşumu arasındaki süre-
dir. Çünkü bu süre ne kadar kısa ise fistülde epitelizasyon oluşma olasılığı o ka-
dar düşük olacaktır ve hasta belki de konservatif tedaviyle iyileşebilecektir. Bu 
tür erken saptanmış küçük fistülü olan hastalarda mesane direnajıyla birlikte 
antibiyotik tedavisi fistülün kapanmasını sağlayabilir. Bu şekilde kapanmayan 
hastalarda VVF’nin tek tedavisi cerrahidir. Minimal invaziv cerrahi yöntem ola-
rak fistül ağzının endoskopik olarak koterize edilmesi önerilmektedir. Özellikle 
çok küçük fistüllerde etkin olduğunu bildiren çalışmalar bulunmaktadır. Ancak 
bu tedaviye uygun hasta grubu çok küçüktür dolayısıyla hastaların büyük bir 
kısmı klasik cerrahi girişimlerle tedavi edilmektedir. 

Cerrahi tedavi ile ilgili bazı netleşmemiş konular mevcuttur. Bunlardan ilki cer-
rahinin yapılacağı süredir. Bu konuda standart süre olmamasına karşın genel-
likle erken dönemde cerrahi yapılmaması önerilmektedir. Etyolojide cerrahi gi-
rişim varsa 3-6 aylık bir süre beklenmesi ve sonrasında cerrahi yapılması daha 
uygundur. Bu süre radyoterapi sonrası oluşan VVF’lerde daha uzundur ve en 
az 1 yıl beklemek gerekir. 

Cerrahi için beklenmesinin nedenleri; fistül bölgesindeki dokuların iyileşmesi, 
inflamasyon ve ödemin azalması ve dolayısıyla cerrahi sırasında kanamanın 
azalmasıdır. Tüm bunlar cerrahın anatomiye daha fazla hakim olmasına ve cer-
rahi işlemin daha etkili yapılmasına olanak sağlamaktadır. Yapılan bazı çalış-
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malarda ise özellikle doğum sonrası oluşan VVF’lerde erken dönem cerrahinin 
de aynı etkinlikte olduğu ve hastanın gereksiz olarak 3-6 ay bekletildiği bildi-
rilmektedir. Bir başka tartışmalı konu ise cerrahi yaklaşımının transvajinal mi 
yoksa transabdominal mi olacağıdır. 

Cerrahi yaklaşımın seçiminde fistülün yeri, boyutu ve ihtiyaç duyulması muhte-
mel olan flebin boyutu önemli olmakla birlikte en önemli faktör cerrahın tecrü-
besidir. VVF cerrahisinde ilk girişimin başarı oranı her zaman için daha yüksek 
olduğundan ve tekrarlayan girişimlerde nüks ihtimali arttığından cerrahi yak-
laşım seçimi iyi yapılmalıdır. Fistül traktının çıkarılması veya bırakılması konusu 
tartışmalıdır. 

Klasik olarak fistül traktı çıkartılırken, son zamanlarda bırakılmasında da benzer 
sonuçlar elde edildiği rapor edilmiştir. Bunların dışında fistül traktı büyük olan 
özellikle radyoterapi sonrası oluşan VVF’lerde flep kullanarak yapılan cerrahi 
girişimler daha başarılıdır. Ayrıca cerrahi öncesi östrojen kullanımının cerrahi 
sahadaki kan akımını artıracağı ve tedavi başarısını olumlu yönde etkileyeceği 
bildirilmektedir. 

Cerrahi olarak yapılan VVF onarımında başarı oranları ilk cerrahi sonrası %90’ın 
üzerindedir. Ancak tekrarlayan onarımlarda ciddi olarak bu oranda azalma gö-
rülmektedir.

Vezikouterin Fistül
Vezikouterin fistül oldukça nadir görülen bir durumdur. Günümüzde sezaryen 
operasyonlarının artmasına bağlı sıklığında artış görülmektedir. Bu fistüllerin bü-
yük kısmı mesane arka duvarında ve orta hatta oluşur. İdrarın önce uterusa sonra 
serviksi geçip vajinaya akması nedeniyle genellikle bu hastalarda sürekli İK görül-
mez. Tanıda sistoskopi, sistogram, histerosalpingografi ve histeroskopi kullanılır. 
Tedavi hastanın fertilite isteğinin olup olmamasına göre değişir. Eğer gebelik isteği 
yoksa histerektomi önerilebilir. Ancak gebelik isteği varsa trakt cerrahi olarak eksi-
ze edilir ve gerekirse flep kullanılır.                  

Üretrovajinal Fistül
Etyolojisi ve tanısal değerlendirmesi VVF ile benzerdir. Semptomlar ise fistülün 
yerine göre değişebilir. Fistül distalde ise hasta kaçırma şeklinde değil de işeme 
sırasında vajenden idrar gelmesi şeklinde tarifler. Mesane boynuna yakın ise de-
vamlı İK’dan yakınır. Tedavide vajinal yolla onarım yapılır ve genellikle flep kullanılır. 

Üreterovajinal Fistül
Genellikle pelvik cerrahilerden birkaç hafta sonra görülür. En sık histerektomi 
sonrası meydana gelir. Hasta işemeyle ilgili olmayan bir perineal ıslaklıktan 
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bahseder. Üreterden vajene geçiş sırasında retroperitonda oluşacak bir ürinom 
yan ağrısı ya da enfeksiyon bulgularına neden olabilir. Tanıda şüphelenmek çok 
önemlidir. Mesane metilen mavisi ile doldurulup ped testi yaptığımızda ped maviye 
boyanmıyorsa, bunun yanında metilen mavisini intavenöz olarak verdiğimizde 
boyanıyorsa bu üreterovajinal fistül tanısını koymamızı sağlar. Ayrıca yapılacak 
IVP veya retrograd pyelografi de tanıyı güçlendirir ve üreterdeki obstrüksiyon 
hakkında fikir verir. 

Üreterovajinal fistül tedavisinde öncelikli amaç üreterdeki fistül ağzının distalindeki 
obstrüksiyonu engellemektir. Eğer double J stent takılabilirse fistül kendiliğinden 
kapanabilir. Bu stentin takılamadığı bazı hastalarda nefrostomi ile idrar geçişi 
engellenerek fistülde spontan kapanma beklenebilir. Spontan kapanma olmayan 
hastalarda üreteroneosistostomi yapmak gerekir. 
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Etyopatogenez

Benign prostat hiperplazisi (BPH) alt üriner sistem semptomuna (AÜSS) neden 
olan birçok nedenden biri olup, yaşlanmayla birlikte erkekleri en sık etkileyen 
histopatolojik bir durumdur. Histolojik olarak periüretral alanda stromal ve epitelyal 
hücrelerin artışıyla karakterize prostatın malign olmayan büyümesidir. Erkeklerin 
hayat kalitesini etkileyen ve toplumsal maliyeti artıran bu durum, yaşlanmayla 
birlikte artan prevalansa sahiptir. 

BPH, 50 yaşındaki popülasyonun 1/4’ünü, 60 yaşındaki popülasyonun 1/3’ünü, 
80 yaş ve üzeri erkeklerin yarısını etkilemektedir. Alt üriner sistem semptomu 
olarak BPH, depolama (noktüri, sıkışma, sıklık, idrar kaçırma), boşaltım (terminal 
damlama, zayıf idrar akımı, idrara geç başlama, zorlanarak idrar yapma, kesintili 
idrar akımı) ve işeme sonrası (tam boşalmama duyumu, işeme sonrası damlama) 
semptomlarını içermektedir. 

Etyolojide birçok neden ileri sürülse de hiperplastik olayın moleküler nedeni kesin 
olarak ortaya konulmamıştır. Fakat yaşlanma ve fonksiyonel bir testis varlığının 
gerekli olduğu saptanmıştır. Bununla beraber hücre sayısında gözlenen artış, 
epitelyal ve stromal proliferasyon veya hücresel birikime yol açan bozulmuş 
programlı hücre ölümü nedenleri ile olabilir. Ayrıca hiperplastik sürecin gelişiminde 
androjenler, östrojenler, stromal-epitelyal etkileşimler, büyüme faktörleri ve 
transmitterler tek ya da kombine şeklinde görev alabilirler.

Hormonal Değişiklikler
Benign prostat hiperplazisinin gelişiminde hormonal etkilerin önemi bilinmektedir. 
Her ne kadar androjenlerin BPH gelişiminde direkt etkisi olmasa da prostatın 
gelişimi ve büyümesi için testiküler androjenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Puberte 
öncesi kastre edilen hastalarda androjeninin olmamasına bağlı BPH’nin 
gelişmediği bilinmektedir. Yaşlanmayla beraber periferal testosteron seviyelerinde 
azalma olduğu gerçeğine rağmen prostatik dihidrotestosteron (DHT) seviyelerinin 
ve androjen reseptörlerinin (AR) yüksek seviyede kaldığı iyi bilinir. Yapılan 
çalışmalarda yaşın artmasıyla serum biyoyararlanılabilir testosteron seviyelerinde 
azalma buna karşılık estradiol/biyoyararlanılabilir testosteron oranında artış olduğu 
bulunmuştur. Prostat hacmi biyoyararlanılabilir testosteron ile negatif korelasyon, 
estradiol biyoyararlanılabilir testosteron oranıyla pozitif korelasyon göstermiştir. 
Total prostatik androjenlerin %90’ı 5 alfa redüktaz enzimiyle dihidrotestosterona 
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(DHT) dönüşür ve prostata asıl etkili olan bu formdur. DHT androjen reseptörlerine 
daha yüksek affinite göstermesi nedeniyle testosterondan daha güçlü bir 
androjendir. Bununla beraber birçok büyüme faktörü ve bunların reseptörleri 
androjenlerle kontrol edilir. Bu nedenle, prostattaki testosteron ve DHT’nin etkisi 
dolaylı olarak otokrin ve parakrin yolaklarla yönlendirilir. Diğer taraftan artan yaşla 
beraber östrojen seviyeleri de çok değişikliğe uğramaz ancak seks hormonu 
bağlayıcı globulin (SHBG) düzeylerinde artış olur bu da rölatif östrojen seviyelerinde 
artmaya neden olmaktadır. Artan östrojen prostatta androjen reseptörlerinin 
ekspresyonunu artırabilir, bu da prostattaki DHT seviyelerinin normal olmasına 
ve periferal dolaşımda androjen seviyelerinde azalma olmasına rağmen prostatta 
daha çok büyümeye (programlanmış hücre ölümünün azalmasına bağlı) yol 
açar. Yaşlanmayla meydana gelen bu fizyolojik değişim serum androjenlerin 
östrojenlere oranının değişmesinin BPH gelişiminde önemli bir rol oynayabileceği 
düşüncesini doğurmuştur… Testosteron ve östrojen arasındaki bu ilişki kastre 
edilmiş köpeklerde DHT ile birlikte östrojen verildiğinde BPH’nin ortaya çıkmasıyla 
kanıtlanmıştır. Sonuç olarak yaşlanmayla birlikte serumdaki androjenler, östrojenlerle 
sinerjistik bir etkileşimle BPH gelişiminde rol oynamaktadır.

Stromal-Epitelyal Etkileşim
BPH’nin gelişiminde stromal-epitelyal hücrelerin etkileşimi birçok çalışmada 
gösterilmiştir. Bu etkileşimde stroma kaynaklı androjenik uyarı parakrin bir etki 
mekanizmasıyla epitelyal çoğalmayı uyarır. Stromal hücrelerden salgılanan bazı 
proteinlerin (ekstraselüler matriks) epitelyal hücre farklılaşmasını kısmen düzenlediği 
hakkında kuvvetli veriler bulunmaktadır. Bu nedenle BPH normal olarak hücre 
çoğalmasını inhibe eden stromal komponentteki bir anomali sonucu proliferasyonda 
normal frenleme mekanizmasının kaybolmasıyla oluşabilir. Bu anormallik otokrin 
olarak stromal çoğalmaya neden olabilir. Sonuç olarak yaşlanmayla meydana gelen 
hormonal değişimler ve bunlarla birlikte büyüme faktörlerinin etkisiyle stromada 
mevcut embriyonik büyüme potansiyelinin yeniden uyanışı ile çoğalan stromal doku, 
epitelyal çoğalmayı uyarıp BPH gelişimine neden olmaktadır.

Büyüme Faktörlerinin Rolü
Büyüme faktörleri hücre bölünmesini ve çoğalmasını uyaran ve bazı olayları 
inhibe eden küçük peptid moleküllerdir. Büyüme faktörleri ve steroid hormonlar 
arasındaki etkileşim hücre çoğalmasıyla hücre ölümü arasındaki dengeyi 
değiştirmekte ve BPH oluşmasına neden olmaktadır. BPH etyolojisinde en önemli 
büyüme faktörlerinin epidermal büyüme faktörü (EGF), fibroblast büyüme 
faktörü (FGF), transforme edici büyüme faktör β (TGF β), insülin benzeri büyüme 
faktörü (IGF), keratinosit büyüme faktörü (KGF) olduğu belirlenmiştir. EGF, FGF, 
IGF, KGF gibi büyüme faktörlerinin mitojenik etkileri, TGF β’nın inhibitör ve 
apoptotik etkisiyle dengelenmektedir. Dengenin mitojeniklerin lehine değişmesiyle 
BPH gelişmektedir. (Şekil-1) 
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İnflamasyon ve Sitokinlerin Olası Rolleri
Yetişkinlerde prostat inflamasyonu sık görülen bir durum olup, BPH’nin oluşumuna 
eşlik eder. Çünkü BPH’li dokularda inflamasyon sürecinde T hücrelerine yoğun bir 
şekilde rastlanmıştır. T lenfositler ve makrofajlardan oluşan kronik inflamatuar 
sıklıkla BPH nodülleriyle yakından ilişkilidir. Ayrıca T hücreleri EGF ve FGF2 gibi 
büyüme faktörlerini üretip, salgılayarak stromal ve glandüler hiperplaziye yol 
açabileceği düşünülmüştür. BPH dokusunda IL-2, IL-4, IL-7 ve interferon gibi çok 
sayıda sitokin ve sitokin reseptörü saptanmıştır. Bunlar in vitro olarak prostat 
stromal hücrelerin çoğalmasını uyarırlar.

Genetik ve Ailesel Faktörler
BPH’de kalıtsal bir genetik komponenti olduğu yönünde güçlü kanıtlar mevcuttur. 
Yapılan analizler kalıtsal geçiş paterninin otozomal dominant ile uyumlu olduğunu 
göstermiştir. Bu model kullanılarak BPH tanısıyla prostatektomi yapılmış 60 
yaşından küçük hastaların %50’sinde hastalığın kalıtsal formda olduğuna inanılabilir. 
Aksine BPH tanısıyla prostatektomi yapılmış 60 yaşından büyük hastaların sadece 
%9’unda hastalığın ailesel risk olduğu öngörülmektedir. Yine yapılan çalışmalarda 
ailevi BPH’si olan hastaların ortalama 87,2 ml ile büyük prostatları olduğu, sporadik 
BPH’li hastalarda ise ortalama 55,5 ml ile daha küçük prostata sahip oldukları 
anlaşılmıştır.

Patofizyoloji

BPH’nin patofizyolojisi oldukça karmaşık bir özellik göstermektedir. Prostatik 
hiperplazi, üretral direnci artırarak mesane fonksiyonlarında kompensatuvar 
değişikliklere sebep olur. Dertüsör basıncı normal idrar akışını sağlamak için çıkış 
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direncine cevap olarak artmak zorundadır. Bu artış mesane fonksiyonlarında 
kompansatuvar değişikliklere sebep olur. Obstrüksiyona bağlı detrüsör fonksiyon 
değişiklikleri ve yaşa bağlı mesane ve sinir sistemi değişiklikleri, BPH’nin sık işeme, 
sıkışma ve gece işeme gibi şikayetlerine neden olur. BPH’nin patolojik özellikleri 
ise heterojen özellik göstermektedir. Stromal, glanduler ve mikst yapılar vardır. 
BPH nodülleri, prostatın transizyonel veya periüretral zonundan gelişmektedir. 
İnsan prostatının en önemli özelliklerinden biri de kapsül içermesidir. Bu kapsül 
alt üriner sistem semptomlarında önemli rol oynar. Kapsül doku genişlemesiyle 
oluşan basıncı üretraya ileterek üratral direnci artırır. Ayrıca prostat büyüklüğü 
obstrüksiyonun şiddetiyle korelasyon göstermez.
                      
Tanı

Medikal Öykü
AÜSS olan hastalarda ilk planda detaylı medikal öykü alınarak, AÜSS’ye neden olan 
potansiyel durumlar ve ilişkili komorbiditeler sorgulanmalıdır. Medikal nedenler 
arasında diyabetes mellitus, diyabetes insipitus, renal hastalıklar, kalp hastalıkları, 
uyku apnesi, Parkinson, multipl skleroz, serebrovasküler hastalıklar ve spinal kord 
yaralanmaları olabilir. Hastalar bu hastalıklar açısından sorgulanmalıdır. Yine bu 
şikayetlere neden olacak diğer durumlar gözden geçirilmelidir. Hematürinin olup 
olmadığı, üriner sistem enfeksiyonları, üretra darlığı, idrar retansiyonuna neden 
olabilecek diğer patolojiler ve semptomların mevsimsel ilişkisi sorgulanmalıdır. 
Hastaya ayrıca mesane kontraktilitesini bozan antikolinerjikler ya da idrar akım 
direncini artıran alfa sempatomimetik ilaçlar alıp almadığı, hastanın yaşam tarzı, 
psikolojik durumu ve cinsel fonksiyonları sorulmalıdır. Aile öyküsünde ailesel 
prostat hastalıkları (BPH, karsinom) sorgulanırken BPH’nin depolama ve boşaltım 
semptomları da araştırılmalıdır.

Fizik Muayene
Medikal öykü sonrasında yapılacak fizik muayene, suprapubik bölge muayenesi, 
(glob vezikale açısından) genital muayene (meatal darlık, fimozis, penil kanser), 
parmakla rektal muayene (PRM) ve nörojenik mesane olasılığı açısından kısmi 
nörolojik muayeneyi içermelidir. PRM ile prostatın yaklaşık büyüklüğü, kıvamı, olası 
bir karsinom varlığı ya da rektuma ait bir maligniteyi saptamak ve anal sifinkter 
tonusu hakkında fikir verebilir. Yine PRM’de prostat büyüklüğü uygun cerrahi 
ya da non-invaziv girişimi belirlemek için önemlidir. Kısmi nörolojik muayene 
içinde de hastanın genel mental ve fiziki durumu, alt ekstremite ve anal sifinkter 
nöromüküler tonusu değerlendirilmelidir.

Tam İdrar Analizi
İdrar analizi hematüri ve üriner sistem enfeksiyonunun, diyabetes mellitus, mesane 
kanseri gibi semptomların BPH dışı sebeplerinin belirlenmesi açısından önemlidir.
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Serum Kreatinin Seviyesi
BPH’ye bağlı infravezikal obstrüksiyon bilateral hidronefroza ve renal yetmezliğe 
neden olabilir. Buna bağlı BPH’ye bağlı böbrek yetmezliği insidansı %1-10 arasında 
değişmektedir. Medikal öykü, fizik muayene ve idrar analiz sonucunda böbrek 
yetmezliğine dair bulgu olması veya kontrast madde kullanılacak bir radyolojik 
değerlendirme yapılacaksa, serum kreatin ölçümü önerilir. Son AUA kılavuzuna 
göre standart BPH hastalarında rutin kreatinin ölçümünün yeri olmamasına 
karşın yüksek kreatinin değerleri üst üriner sistem değerlendirilmesi amaçlı USG 
endikasyonu koydurabilir. Bu nedenledir ki kreatin ölçümü desteklenmelidir.

Serum PSA
Serum prostat spesifik antijen (PSA)  ölçümü, en az 10 yıl yaşam beklentisi olan ve 
prostat kanseri teşhisinin BPH tedavi şeklinin değiştireceği hastalara önerilmelidir. 
Ancak PSA’nın kanser spesifik değil organ spesifik olduğu bilinmelidir. BPH’ye 
bağlı obstrüksiyon, prostat iltihabı, akut retansiyon, prostat biyopsisi gibi prostat 
bez yapısını bozan tüm durumların PSA yüksekliğine neden olabileceği, ayrıca 
ejakülasyon gibi fizyolojik değişimlerin de klinik olarak önemsiz yükselmelere 
neden olabileceği unutulmamalıdır.

Semptom Skoru
BPH’li hastanın AÜSS’nin semptomatik değerlendirilmesinde kullanılan 
uluslararası prostat semptom skorlaması (IPSS); AÜSS’yi objektif olarak 
değerlendirmek, derecesini belirlemek,  zaman içinde takip etmek ve tedavi 
sonrası değişiklikleri saptayabilmek için yapılmalıdır. IPSS Türkçeleştirilmiş 
formları kullanılarak semptom derecesi 3 gruba, hafif (0-7), orta (8-19) ve 
şiddetli (20-35) olarak bölünebilir. 

Üroflovmetri
İdrar akım hızı ölçümü (üroflovmetri) BPH’li hastanın cerrahi tedavi istemesi 
durumunda daha detaylı incelemelerin yapılması, tanıyı desteklemesi ve 
tedavi sonrası başarıyı öngörmesi açısından önemlidir. Üroflovmetri, işeme 
sırasında obstrüksiyonunu araştırmak için, idrar akım hızının elektronik olarak 
kaydedilmesini sağlayan basit ve non-invaziv bir ürodinami tetkikidir. 

Genel olarak 150 ml’nin üzerinde işenen idrar hacminde maksimum akım 
hızının (Qmax) >15 ml/sn’nin üzerinde olması normal kabul edilmektedir. 
Ancak Qmax değeri <10 ml/sn’nin altında olduğunda basınç akım çalışmasıyla 
%88 oranında obstrüksiyon bulunduğu gösterilmişse de Qmax>15 ml/sn’nin 
üzerinde olanların %33’ünde obstrüksiyon olabileceği belirtilmiştir. 15 ml/s’den 
düşük Qmax değeri obstrüksiyon ve mesane dekompanzasyonunu birbirinden 
ayırt edemez. Bununla birlikte Qmax hem cerrahiden elde edilecek başarı, hem 
de hastalığın doğal seyri hakkında fikir verebilir.
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İşeme Sonrası Rezidüel İdrar (PVR) 
İşeme sonrası mesanede kalan idrar hacmine rezidüel idrar denilmektedir. Bu 
abdominal ultrasonografi veya üretral kateterizasyonla ölçülebilmektedir. Rezidüel 
idrar, detrüsör fonksiyonu ve üretral rezistansın etkileşimi sonucunda oluşmaktadır. 
Bu nedenle hem ciddi infravezikal obstrüksiyonlarda hem de nörojenik mesane 
disfonksiyonunda görülebilmektedir. Rezidüel idrar volümü ölçümü aynı kişide bile 
farklılıklar gösterdiği için klinik faydası sınırlıdır. Rezidüel idrar volümü prostatizm 
semptomları ya da diğer bulgularla iyi korelasyon göstermez. Önemli derecede 
PVR’si olan hastalar, eğer cerrahi harici tedavi yöntemi seçerlerse daha yakından takip 
edilmelidir. 

Basınç - Akım Çalışması
Bu tanı yöntemi invaziv bir ürodinami tetkik olup, işeme esnasında üroflometride 
kaydedilen akım hızının yanı sıra detrüsör basıncın ölçülmesiyle yapılmaktadır. 
Mesane çıkım obstrüksiyonu tanısı koymada en iyi metottur. 

Düşük basınçlı detrüsör kontraksiyonu şeklindeki mesane disfonksiyonunu 
obstrüksiyondan ayırabilmek için yapılmaktadır. Invaziv olması nedeniyle iyi 
seçilmiş hasta grubunda kullanılması önerilmektedir. Yine AÜSS olan hastaların 
%60’ında aşırı aktif mesane kontraksiyonlarının olabileceği bildirilmiştir, bu nedenle 
cerrahi tedavi önerilen hasta grubuna opsiyonel olarak uygulanması önerilir.  

Yöntemler EUA Önerileri AUA Önerileri

Medikal Öykü Önerilir Önerilir

PRM Önerilir Önerilir

İdrar Analizi Önerilir Önerilir

Kreatinin Ölçümü Önerilir Önerilir

PSA Önerilir Önerilir

IPSS Önerilir Önerilir

Üroflometri Önerilir Önerilir

PVR Önerilir Önerilir

Ürodinami Opsiyonel Opsiyonel

Görüntüleme Opsiyonel Opsiyonel

Sistoskopi Opsiyonel Opsiyonel

Tablo -1 BPH’ye bağlı semptomların değerlendirilmesinde Avrupa Üroloji Derneği (EUA) ve Amerika Üroloji 
Derneği (AUA) Önerileri
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Üriner Sistem Görüntülenmesi
Ucuz ve non-invaziv bir tanı aracı olması nedeniyle görüntüleme olarak günümüzde 
IVP yerine artık ultrasonografi önerilmektedir. Ultrasonografi ile üst üriner sistem 
dilatasyonu, mesane taşı ve divertikülü gibi bulgular saptanabilir. AÜSS olan hastalarda 
hematüri, üriner sistem enfeksiyonu, renal yetmezlik, üriner sistem taş hastalığı ve 
üriner sistem cerrahi hikayesi olmadıkça rutin görüntüleme gerekli değildir.

Sistoskopi: Alt üriner sistemin anatomo-patolojik durumunu en iyi gösteren 
yöntem sistoüretroskopidir. Klasik olarak endoskopik yolla prostat loblarının 
ve özellikle de orta lob büyüklüğünün ve mesane içi değişikliklerinin 
görülmesi, obstrüksiyonun değerlendirilmesinde ve uygun cerrahi yöntemin 
seçilmesinde kullanılabilir. Ayrıca üretra darlığı, mesane taşı ve mesane 
tümörü gibi durumlarda, makroskobik veya mikroskobik hematüri saptanan 
hastalarda radyolojik görüntüleme metotları negatif sonuç vermiş olsa da 
mesanenin cerrahi tedavi sırasında endoskopik tetkiki gereklidir. BPH’ye bağlı 
semptomların değerlendirilmesinde Avrupa Üroloji Derneği (EUA) ve 
Amerika Üroloji Derneği (AUA) Önerileri Tablo 1’de özetlenmiştir.
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BPH’de İzle-Gör Tedavisi

Benign prostat hiperplazisi (BPH) alt üriner sistemin normal fonksiyonlarına engel 
olan ve ilerleyerek komplikasyonlara sebep olabilen bir hastalıktır. BPH’nin klinik 
seyri net olarak belirlenebilmiş değildir. Bazı hastalarda remisyon gösteren veya 
yavaş ilerleyen kronik bir hastalık olarak kalırken bazı hastalarda böbrek yetmezliği 
gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle tedavi seçenekleri de farklılık 
gösterebilmektedir. 

Standart tedavi seçenekleri; açık cerrahi, minimal invaziv tedaviler, medikal tedavi 
ve izlemdir. Hangi tedavi yönteminin seçileceğine daha önceki konularda bahsi 
geçen semptom skorlarına ve uygulanan tedavinin avantajları ve risklerine göre 
karar verilir. 

BPH’li birçok hastada semptomların düzeyi yüksek değildir ve cerrahi veya 
medikal tedavilere gerek olmaksızın izle-gör yöntemi ile hastalar takip 
edilebilir. Bazı hastaların semptomları kendiliğinden düzelebilirken bazıları 
uzun yıllar değişmeden kalabilir. Bu sebeple BPH tedavisinde izle-gör seçeneği 
birçok hastada ilk seçenek olarak değerlendirilebilir. İzle-gör yönteminin 
avantajları; diğer tedavi seçeneklerinin yan etkilerinden kaçınılmış olması, 
düşük maliyet ve bazen de semptomlarda düzelme sağlanmasıdır. Dezavantajı 
ise semptomlarda kötüleşme olabilmesi ve idrar retansiyonu gibi acil müdahale 
gerektiren durumların oluşabilmesidir.

İzle-gör yönteminde hastalar sadece periyodik olarak takibe alınmamakta, 
beraberinde eğitim, güven verme ve yaşam tarzı değişiklikleri yapılmaktadır. 
İzle-gör yaklaşımının bir şey yapmadan beklemek anlamına gelmediği, hastaların 
periyodik olarak hekim tarafından muayene ve tetkik edileceği (semptomları, 
idrar akım hızı, rezidü idrar miktarı, PSA ve kreatinin değerleri) anlamına geldiği 
hastalara anlatılmalıdır. BPH’li hastaların çoğu hastalıkları hakkında bilgi sahibi 
olmak isterler. 

Bu hastalara eğitim konusunda yeteri kadar vakit ayrılmalı ve hastanın konuyu 
yeterince anladığından emin olunmalıdır. Bu hastalığın sanılanın aksine herkeste 
ilerleme göstermeyeceği ve komplikasyon görülme oranının düşük olduğu 
anlatılmalıdır.  

BENİGN PrOSTAT HİPErPLAZİSİ VE 
TEDAVİ SEÇENEKLErİ

Doç. Dr. M. Cenk Gürbüz
Op. Dr. Lütfi Canat
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Ayrıca tüm hastalara prostat kanseri hakkında da bilgilendirme yapılmalıdır. İdrar 
yapma şikayeti olan erkeklerin prostat kanseri riskinin, semptomları olmayanlara 
göre fazla olmadığı anlatılmalı ve takipler sırasında olası bir prostat kanseri gelişimi 
açısından kontrol altında olacakları güveni verilmelidir. Bu yöntemin seçiminde 
hasta kararı da mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 

Yaşam tarzındaki bazı değişiklikler hastaların şikayetlerini anlamlı ölçüde azaltabilir. 
Örneğin, gece sık idrara gitmekten yakınan bir hasta için, yatmadan birkaç saat 
öncesinde sıvı kısıtlaması yapması önerilebilir. Ancak günlük toplam sıvı alımında 
kısıtlamaya gidilmemelidir. 

Sık idrara çıkma şikayeti olan hastalarda alkollü ve kafeinli içecekler kısıtlanmalıdır. 
Yine sık tuvalete gitmekten yakınan hastalara nefes egzersizleri, devamlı idrar 
yapmayı düşünmemek gibi dikkat dağıtıcı yöntemler anlatılmalıdır. Başka 
hastalıkları nedeniyle kullandığı ilaçlar kontrol edilmeli, üriner sisteme etkisi 
olan ilaçlar ilgili branşlarla konsülte edilerek düzenlenmelidir. Hastalara rahat bir 
ortamda işemeleri ve ikili işeme teknikleri ile mesanelerini daha iyi boşaltmaları 
gerektiği anlatılmalıdır. 

İşeme sonrası damlamanın devam etmesi durumunda penisin sıvazlanması ve 
pelvik taban egzersizleri önerilmelidir. Tüm hastalara konstipasyon sorgulaması 
yapılmalı ve konstipasyon varlığında hastalar tedavi edilmelidir. Sonuç olarak 
izle-gör yöntemi, hafif veya orta derecede semptomları olan ve ilerleyen konularda 
bahsedilecek olan mutlak cerrahi tedavi gereksinimi olmayan hastalarda ilk 
basamak tedavi seçeneğidir. Hastaların eğitim düzeyleri, düzenli aralıklarla (6 ay-1 yıl)  
kontrole gelebilme ihtimalleri ve sosyal güvenceleri izle-gör tedavisinin seçiminde 
belirleyici rol oynamaktadır. 

BPH’de Medikal Tedavi
     
BPH patofizyolojisinde dinamik ve statik komponentler rol oynamaktadır. Dinamik 
komponent otonomik aktivitenin artması ve alfa reseptörlerin uyarılması sonrası 
prostatik düz kasların kasılması ile oluşur. 

Statik komponent ise hormon bağımlı olup prostat glandının büyümesi ve 
sonuç olarak üretrada darlık oluşmasıdır. BPH’nin gerçek tedavisi büyümüş 
adenom dokusunun çıkartılmasıdır. Ancak cerrahi tedavinin getireceği riskler ve 
komplikasyonlardan dolayı semptomlara neden olan obstrüksiyonun azaltılması 
için 3 tedavi seçeneği gündeme gelmiştir. Bunlar fitoterapi, alfa bloker tedavi 
ve hormonal tedavi ile bunların kombinasyonudur. Medikal tedavi seçenekleri; 
semptomların şiddeti, eşlik eden patolojiler, tedavilerin yan etkileri ve hasta 
tercihine göre belirlenir. 
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Fitoterapi
Dünyanın çeşitli ülkelerinde yüzyıllardır çeşitli bitki ekstreleri BPH tedavisinde 
kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda sağlığın korunmasında ve bazı tedavi 
türlerinde doğal maddelere yönelimin artması, bu gibi maddelerin arayışında 
artmaya ve yaygın şekilde kullanılmasına neden olmaktadır. Ayrıca bu tedavi 
türlerinin daha iyi tolere edilmesi ve diğer medikal tedavi türlerinin sebep 
olabileceği seksüel yan etkilerin daha az olması nedeniyle hastalar tarafından 
daha çekici bulunmaktadır. İlaç firmalarının da yaygın olarak tanıtımda 
bulunmaları sonucu bu maddeler hakkında hekimlerin birçok soruyla 
karşılaştığı görülmektedir. Bu nedenle sıklıkla kullanılan fitoterapötik ajanlarla 
ilgili kısaca bilgi vermek uygun olacaktır.

-Saw Palmetto (serenea repens, bodur palmiye meyvesi): BPH tedavisinde 
kullanılan en popüler fitoterapötik ajandır. Yapılan birçok çalışmada gerek 
semptomlardaki düzelmede gerekse idrar akım hızındaki artışta diğer medikal 
tedavilerle benzer sonuçlar alındığı gösterilmiştir. Ancak bazı çalışmalarda plasebo 
ile arasında fark olmadığı da bildirilmiştir. 
-Hypoxis rooperi (Güney Afrika’da yetişen bir bitki kökü): Plasebo kontrollü 
çalışmalarda idrar akım hızında ve semptomlardaki düzelme oldukça anlamlıdır. 
-Pygeum africanum (Afrika eriği): Geleneksel Afrika tıbbında idrar yapma güçlüğü 
olan erkeklerde kullanılmaktadır ancak randomize bir çalışma bulunmamaktadır.
- Secale cereale (çavdar poleni)
- Cucurbito pepo (helvacı kabağı tohumu)
- Herbea (ısırgan)
- Cucurbita pep (kabak çekirdeği)

Bu ajanlar genellikle birkaç kombinasyon oluşturacak şekilde hazırlanmaktadır. 
Fitesterol, b-sitosterol, lektinler, yağ asitleri, polisakkaridler, flavonoidler gibi birçok 
madde içermektedirler. Ancak bunların BPH'de hangi dozlarda ve ne şekilde etkin 
olduğu belirlenmemiştir. Bitki ekstrelerinin; antiinflamatuvar etki, seks hormon 
bağlayıcı globulini azaltma, aromataz inhibisyonu, antiandrojenik-antiöstrojenik 
etki, direkt sitotoksik etki gibi çeşitli yollarla tedavide etkili olabileceği öne 
sürülmektedir. Bu ajanların önerilebilmesi için etki mekanizmalarının netleşmesi, 
hangi dozda hangi etkinin ortaya çıktığının bilinmesi ve bağımsız araştırmacılar 
tarafından yapılan randomize kontrollü klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.  

Alfa Bloker Tedavi
Alfa blokerler BPH medikal tedavisinde en sık tercih edilen ilaç grubudur. 
Prostatın düz kaslarını ve mesane boynundaki düz kasları gevşeterek mesane 
çıkım obstrüksiyonunu ortadan kaldırırlar. Günümüzde 5 farklı tip alfa-
bloker vardır. Hepsi benzer etkiler verirken yan etkileri yönünden farklılık 
gösterebilirler: 
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-Tamsulosin (Flomax, Tamprost, Floprost, Tamidra vs.)
- Alfuzosin (Xatral)
- Doksazosin (Cardura, Doksura)
- Terazosin (Hytrin)
- Silodosin (Urorec)

Bu ilaçlar tablet veya kapsül halinde ve günde bir kez ağızdan kullanılır. İlaçlar tam 
olarak etkilerini sıklıkla birkaç haftada gösterir. Fakat bazı hastalar tedavi başladıktan 
sonra birkaç gün içinde düzelmeyi fark ederler. Şikayetleri büyük ölçüde ortadan 
kalkan birçok hasta bu ilacı yıllarca kullanabilir. Kullanımı kesildiğinde etkileri 
ortadan kalkar. Dört-altı hafta kullanımdan sonra fayda görmediğini belirten 
hastalarda ileride bahsedilecek başka tedavi şekilleri önerilir. Tüm alfa blokerin 
semptomları azaltmada ve maksimum idrar akımını artırmada plaseboya göre belirgin 
üstün oldukları gösterilmiştir. 

Tedavi başlangıcında semptomlar ne kadar fazla ise alfa blokerin etkinliği de o kadar 
iyi olmaktadır. Alfa blokerlerin prostat glandının büyüklüğüne etkisi yoktur. Alfa 
blokerler prostat hacminden bağımsız olarak tüm hastalarda etkindir. İdrar akım 
hızında %15-30 civarında artış sağlanırken bu artış plaseboya oranla 10-15 kat daha 
fazladır. Semptomatik düzelme ise plaseboda %10-20 civarındayken alfa bloker 
ilaçlarla bu oran %30-40’tır. Alfa reseptörlerin alfa 1-a, alfa 1-b ve alfa 1-d alt tipleri 
bulunur. Prostatta yoğun olarak alfa 1-a alt tipi bulunur. Alfuzosin, doksazosin 
ve terazosinin alfa 1 reseptör alt tiplerine selektivitesi yoktur. Tamsulosin alfa 
1-a reseptör selektif olarak ilk tanımlanan moleküldür. Daha sonra keşfedilen 
silodosinin tamsulosine göre 17 kat daha yüksek selektivite gösterdiği bilimsel 
olarak kanıtlanmış ve rutin kullanıma geçmiştir.

Terazosin ve doksazosin uzun etkili alfa blokerlerdir. Bu ikisinde kardiyovasküler 
yan etkiler nedeni ile tedavi başlangıcında doz titrasyonu gerekir. Doksazosinin bu 
nedenden dolayı yavaş salınımlı formu geliştirilmiştir. Benzer şekilde alfuzosinde 
de serum konsantrasyonları sabitlenerek kardiyovasküler yan etkilerin azaltılması 
hedeflenmiştir. 

Silodosin ve tamsulosinin alfa 1-a selektivitesinin daha yüksek olması nedeniyle 
diğer alfa blokerlere kıyasla daha az kadiyovasküler yan etkilere yol açtığı 
görülmektedir. Bu nedenle kardiyovasküler komorbiditesi olan hastalarda selektif 
ajanların tercih edilmesi uygun olacaktır. Alfa blokerlerin BPH tedavisinde etkin 
olan dozları alfuzosin 10 mg, terazosin 5 mg, doksazosin 4 mg ve 8 mg, tamsulosin 
0.4 mg, silodosin 4 mg ve 8 mg’dir. Tamsulosin sıklıkla (%76) idrarla atılırken 
alfuzosin sıklıkla (%75-91) gayta ile atılır. BPH seyri sırasında gelişebilecek 
önemli bir komplikasyon akut üriner retansiyondur ve bu durum ürolojik acil 
durumlardan biridir. Bu durumda ilk yapılması gereken üretral kateterizasyon 
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ile drenajın sağlanmasıdır. Eğer hasta daha önceden herhangi bir medikal 
tedavi almıyorsa hastaya alfa bloker tedavi başlanmalı 1-3 gün sonra sonda 
alınmalıdır. Hangi alfa bloker ilacın başlanacağı hususunda yapılan çalışmalarda 
ise alfuzosin ve terazosin ön plana çıkmaktadır. Tekrarlayan retansiyon 
durumlarında cerrahi müdahale gerekli olmaktadır. Yapılan hemen hemen 
tüm çalışmalarda alfa blokerlerin etkinliği benzer bulunmuştur. Bu durumda 
akıllara ‘alfa blokerler arasındaki farklılık nedir?’ sorusu gelmektedir. Aradaki 
farklılık kardiyovasküler sistem, santral sinir sistemi ve ejakülasyon üzerindeki yan 
etkilerden kaynaklanmaktadır. 

Alfa bloker kullanan hastalarda ortaya çıkan en önemli yan etki hipotansiyondur. 
Yaşlılarda ve antihipertansif ilaç kullanan hastalarda kardiyovasküler yan etkiler daha 
sık görülmektedir. Terazosin ve standart doksazosin kullanımında hipotansiyon 
daha sıklıkla görülmekte olup tamsulosin ve silodosin kullanımında kardiyovasküler 
yan etkiler daha iyi tolere edilmektedir.  Diğer bir ilaç bırakma sebebi olan yan etki 
baş dönmesidir. Bu yan etki de terazosin ve standart doksazosin kullanımında, 
alfuzosin ve tamsulosin kullanımına göre daha fazla görülmektedir. 

Selektivite üstünlüğüne bağlı olarak silodosinde bu yan etki görülme ihtimali  diğer 
ajanlara göre ihmal edilebilir düzeylerdedir. Diğer yan etkiler halsizlik, senkop, 
nazal konjesyon ve baş ağrısıdır. Alfa bloker kullanımı ile plasebo arasında yapılan 
çalışmalarda erektil disfonksiyon açısından anlamlı farklılık bulunmamaktadır.  

Hormonal Tedavi
Hormonal mekanizmalarla etkili olan ilaçlar prostatın glandüler dokusunu 
küçülterek BPH’nin statik komponentine etki ederler. Prostat dokusu içerisinde 
testosteronu daha potent form olan dihidrotestosterona dönüştüren 5 alfa 
redüktaz enzimi bulunur. Bu enzimin 2 formu mevcuttur. Prostat içerisinde 
sıklıkla Tip 2 formu mevcut olup Tip 1 daha çok karaciğerde ve ciltte bulunur. 
BPH tedavisinde bu enzimin inhibitörü olan ajanlardan faydalanılmaktadır. 
Dihidrotestosteronun baskılanması, özellikle prostatik epitelyal hücrelerde 
gerilemeye ve prostat dokusunda %15-25’lik hacim kaybına neden olmaktadır. 

Finasterid sadece Tip 2 formu üzerinde inhibisyon yaparken dutasterid hem 
Tip 1 hem de Tip 2 formu üzerinde inhibisyon yapar. Yapılan çalışmalarda 
finasterid ve dutasterid arasında etkinlik ve yan etki profilleri açısından 
farklılık izlenmemiştir. Bu tedavilerle prostat hacmindeki gerileme 6. ayda 
zirve yapmaktadır. Maksimum idrar akım hızındaki artış ve semptomlardaki 
düzelme 6-8 hafta sonra en büyük değişikliğe uğramaktadır. Bu tedaviyi alan 
grupta akut idrar retansiyonu ve BPH ile ilgili cerrahi müdahale gereksinimi 
%50’nin üzerinde azalma göstermektedir. Ayrıca bu tedavilerin bir diğer 
faydası BPH’ye bağlı tekrarlayan hematüri ataklarını azaltmasıdır. Hormonal 
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etkileri nedeniyle bu grup ilaçlara bağlı birtakım yan etkiler görülebilmektedir. 
Bunların başlıcaları impotans, ejakülat volümünde azalma, libidoda azalma ve 
jinekomastidir. Hastaların ilacı kesmesine neden olan en sık yan etki impotans 
olarak bildirilmiştir. Ayrıca bu grup ilaçlar serum PSA seviyelerinde %50’lere 
varan düşüşler meydana getirebileceği için tedavi öncesinde hastaların PSA 
düzeylerine bakılmalıdır. Tedavi altındayken PSA’da yükselme saptanırsa 
biyopsi yapılmalıdır. 

Kombine Tedaviler
BPH’nin dinamik komponenti üzerine etkili olan alfa bloker tedavilerle, prostat 
volümünü küçülterek BPH’nin statik komponenti üzerine etkili olan hormonal 
tedavilerin kombine edilmesi, daha etkili bir medikal tedavi yapılması için 
tasarlanmıştır.  BPH semptomlarının ortadan kalkması alfa blokerlerle birkaç haftayı, 
5 alfa redüktaz inhibitörü ilaçlarla (finasterid, dutasterid) 3-6 ayı bulmaktadır. 

Geniş serili uzun dönem COMBAT ve MTOPS çalışmalarında, kombinasyon tedavisinin 
monoterapiye göre semptom progresyonunu önlemede, akut üriner retansiyon riskini 
engellemede ve BPH ilişkili cerrahiyi engellemede daha üstün olduğu gösterilmiştir. 
Ayrıca bu çalışmalarda prostat hacmi büyüdükçe kombinasyon tedavisinin 
etkinliğinin arttığı izlenmiştir. Günümüzde Avrupa ve Amerika Üroloji Dernekleri 
tarafından bu kombinasyonun kullanımı; orta ve şiddetli semptomları olan, 
yüksek progresyon riskli (>40 ml) prostatlarda, yüksek PSA düzeylerinde ve 
ileri yaşlarda tavsiye edilmektedir. Kombinasyon tedavileri ürologlar tarafından 
sıklıkla monoterapiye dirençli semptomların varlığında başlanmaktadır. Oysaki 
yukarıda belirtilen çalışmalarda klinik pratikte başlangıç tedavisi olarak ne 
zaman kombinasyonun önerildiği, monoterapi alan hastalarda kombinasyona 
geçmek için ne kadar süre bekleneceği belirtilmemektedir. Çoğu ürolog şiddetli 
semptomatik hastalarda başlangıçtan itibaren kombinasyon tedavisini ampirik 
kullanma eğilimindedir. Kombinasyon tedavisi denilince ilk olarak sıklıkla akla 
alfa bloker ve 5 alfa redüktaz inhibitörü ajanların kombinasyonu gelse de başka 
kombinasyon seçenekleri de mevcuttur. Bunlardan en sık tercih edileni alfa bloker 
ve antimuskarinik ilaçların kombinasyonudur. 

Bu tedavi seçeneği genellikle boşaltım semptomları yanı sıra dolum semptomları 
(sıklık, sıkışma vb.) olan hastalarda tercih edilmektedir. Orta ve ileri semptomatik, 
40 yaş üzeri, 24 saatte 8 ve üzeri idrar yapan ve günde 3 veya daha fazla sıkışma 
atakları geçiren erkeklerin dahil edildiği bir çalışmada tek başına alfa blokerler ile 
alfa bloker ve antimuskarinik kombinasyon tedavisi karşılaştırılmış; kombinasyon 
tedavisinin miksiyon sıklığı, nokturi ve semptom skorları üzerine daha fazla etkili 
olduğu vurgulanmıştır. Diğer kombinasyon tedavi seçenekleri olan 5 alfa redüktaz 
inhibitörü ve antimuskarinikler, alfa bloker ve fosfodiesteraz tip 5 inhibitörü, 
alfa bloker ve fitoterapi kombinasyonları, alfa bloker ve vasopressin analogları 
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Prostat Volümü >40 ml?

Hayır Evet

Evet

Hayır

Cerrahi Endikasyonu Olmayan 
Alt Üriner Sistem Semptomları

Nokturnal Poliüri Baskın

Depolama 
Semptomları Baskın

Ek Semptomlar EvetHayır

Hayır Evet

Evet

Eğitim + Yaşam Şekli 
Değiş. +/- Vasopressin

Eğitim + Yaşam Şekli 
Değiş. +/- Anti Muskarinik TedaviAnti Muskarinik Tedavi Ekle

İzlem +/- 
Eğitim + Yaşam Şekli Değiş.

Eğitim + Yaşam Şekli Değişikliği 
+/-  Alfa Bloker Tedavi

+/- 5 Alfa Red. İnh.

Uzun Dönem 
Tedavi?

Eğitim + Yaşam Şekli Değişikliği 
+/- Alfa Bloker Tedavi

Rezidüel Depolama Semptomları

Tablo 1- Benign Prostat Hipertrofisinde Cerrahi Dışı Alternatif Algoritması 

üzerinde çalışmalar devam etmekte olup ampirik olarak klinisyenler tarafından 
uygulanmaktadır. Aşağıdaki algoritma cerrahi tedavi endikasyonu olmayan 
hastalarda son kılavuzlara göre düzenlenmiş olup hangi hastada, hangi medikal 
tedavi sorularına cevap olacaktır. 
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BPH’de Cerrahi Tedavi

Alt üriner sistem semptomları olan hastaların birinci basamak tedavisi medikal 
tedavilerdir. Ancak medikal tedavilerle yıllar içinde semptomlar daha da 
kötüleşebilmekte ve hastaların %8-10’unda cerrahi tedavi gerekebilmektedir. Orta 
veya şiddetli semptomları olan ve medikal tedaviden fayda görmemeye başlayan 
hastalarda cerrahi tedaviler önerilmektedir. Bunun dışında mutlak cerrahi tedavi 
endikasyonu olan durumlar;

- Tekrarlayan üriner retansiyon atakları
- Taşma inkontinansı
- Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları
- Mesane taşı veya divertikülü
- BPH’ye bağlı medikal tedaviye dirençli makroskobik hematüri
- Üst üriner trakt dilatasyonu
- Üre-kreatinin yüksekliği (Post renal böbrek yetmezliği?)

BPH’de cerrahi tedavinin amacı, idrar akımında ve semptomlarda sabit bir 
iyileşmeyi en yüksek ihtimalle gerçekleştirmek, bunun yanında en düşük 
morbidite ile obstrüksiyonu gidermektir. 

Cerrahiye karar verilirken hangi hastaya, hangi yöntemle ve ne zaman 
yapılacağı soruları karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu sorulara verilecek cevaplar 
sadece seçilen tedavinin kısa ve uzun dönem sonuçlarını vermekle mümkün 
olamamaktadır. 

Hasta uyumu, komplikasyonlar ve maliyet gibi pek çok faktör etkileyici 
olmaktadır. Son yıllarda modern teknolojik cihazların artışı ile pek çok 
yeni yöntem BPH cerrahisinde kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları 
uluslararası kılavuzlarda yerini alırken bazılarının çok merkezli, uzun dönem 
sonuçları ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Açık prostatektomiden lazer 
tedavilerine kadar geniş bir yelpazede cerrahi tedavi alternatifleri olup sıklıkla 
kullanılanlardan bahsedilecektir. 

Açık Prostatektomi
Büyümüş prostat dokusunun göbek altından yapılan median bir insizyonla 
pubik kemiğin arkasından (retropubik) veya mesane içerisinden (transvezikal) 
çıkartılması operasyonudur. Sıklıkla 80 cc’nin üzerindeki prostat volümlerinde 
tercih edilmektedir. 

Mesane taşı ve divertikülü gibi durumlar diğer tercih sebebidir. Aşağıda bahsedilecek 
olan endoskopik cerrahilere göre morbiditeleri daha yüksek, kateterizasyon ve 
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hastanede kalış süreleri daha fazladır. Transfüzyon gerektiren kanama, retrograd 
ejakülasyon, inkontinans, üretral darlık ve erektil disfonksiyon başlıca ürolojik 
komplikasyonlarıdır. 

Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TUR-P)
BPH’nin cerrahi tedavisinde en popüler operasyondur. 1980’lerden itibaren 
BPH’nin cerrahi tedavisinde altın standart olarak kabul görmektedir. Endoksopik 
olarak üretral yoldan prostat dokusunun çıkarılmasıdır. 

Sıklıkla 30-80 cc arasındaki prostat volümlerinde tercih edilmektedir. TUR-P ile 
alt üriner sistem semptomlarında yaklaşık olarak %70 azalma, maksimum idrar 
akımında %125 artış ve rezidüel idrarda %60’lık bir azalma olmaktadır. En sık 
görülen intraoperatif komplikasyonlar; kanama, dilüsyonel hiponatremi (TUR 
sendromu) ve ekstravazasyondur. Uzun dönem komplikasyonları ise üretral 
darlık, inkontinans, erektil disfonksiyon ve retrograd ejakülasyondur. Retrograd 
ejakülasyon oranı yaklaşık olarak %65 iken diğer komplikasyon oranları %10’un 
altındadır. 

Transüretral Prostat İnsizyonu (TUIP)
Üretral yoldan endoskopik olarak girilerek mesane boynundan başlayıp 
verumontanuma kadar prostat kapsülünü içerecek şekilde tek bir hat üzerinden 
insizyon yapılmasıdır. Sistemik hastalıkları olan, operasyon riski yüksek hastalarda 
ve cinsel aktivitenin korunması gereken genç hastalarda TUR-P’ye karşı iyi bir 
alternatiftir. Prostat volümü 30 cc’nin altındaki hastalarda ve mesaneye doğru 
büyüyen orta lob hiperplazisi olmayan hastalarda tercih edilmelidir. 

Transüretral Mikrodalga Tedavisi (TUMT)
Endoskopik olarak yapılan bu yöntemde prostat dokusuna 450 oC’nin üzerinde ısı 
verilerek koagülasyon nekrozu yapılması hedeflenmiştir. Beraberinde prostattaki alfa 
reseptörlerde de denervasyon yapmaktadır. Hastaların semptomlarında ve idrar akım 
hızlarında düzelme sağlansa da uzun süreli takiplerde tekrar operasyon gerekliliği 
bildirilmektedir. Anestezi verilmeden yapılabilmesi ise avantajlı yönüdür. 

Transüretral İğne Ablasyonu (TUNA)
Özel bir sistemle radyofrekans enerji kullanılarak yapılır. 80-1000 oC’lik ısı verilerek 
prostata yerleştirilen iğneler aracılığıyla koagülasyon nekrozu yapılır. Uzun dönem 
sonuçları ile ilgili yeteri kadar veri bulunmayan yeni bir yöntemdir ve kısıtlı sayıda 
merkezde uygulanmaktadır. 

Holmiyum Lazer Enükleasyon Prostatektomi (HoLEP)
Prostat büyüklüğü fazla olan hastalarda geçmişte önerilen açık prostatektominin 
yerini günümüzde HoLEP almaya başlamıştır. HoLEP ile prostatın apeksinden 
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BPH Cerrahi Tedavisi

Kardiyovasküler Açıdan 
Yüksek Risk Varlığı?

Antikoagulan /Antiplatelet 
Tedavi Kesilebilir Mi?

Hayır

Hayır

TUMT
TUNA

Hayır

Prostat 
Volümü

<30 ml 30-80 ml >80 ml

TUIP

Lazer 
Enükleasyon

Evet

Evet

Evet

Anestezi Alabilir Mi?

TUIP Açık

Tablo 2– Benign Prostat Hipertrofi Cerrahi Tedavi Algoritması 

başlayarak adenom dokusu mesane boynuna kadar retrograd olarak çıkarılır ve 
mesane içerisine alınır. Daha sonra bu doku özel bir enstrümanla dışarı alınır. 

Açık prostatektomiye alternatif bu yöntemle operasyon süresi ciddi oranda 
kısalmaktadır. Uzun dönem sonuçları açık prostatektomi ile benzerdir. 
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Greenlight Lazer Prostat Vaporizasyonu
532 nm’lik dalga boyunda 60-80-120-180 watt gücünde pulsatil dalga üreten 
bir lazer yöntemi ile prostatik dokunun vaporize edilmesidir. Hemostazın çok 
iyi olması nedeniyle kanama ve transfüzyon gereksinimi açısından yüksek riskli 
hastalarda tercih sebebidir. Antikoagülan kullanan hastalarda tedavi kesilmeden 
güvenle yapılabileceği gösterilmiştir. 

Ameliyat sonrası kısa kateterizasyon süresi ve daha az kan kaybı ile avantajlı bir 
yöntem olarak gözükse de dizüri ve rekateterizasyon gibi önemli komplikasyonları 
bulunmaktadır. En önemli dezavantajı histopatolojik doku elde edilememesidir. 
Bu yüzden hastalar prostat kanseri açısından detaylı değerlendirilmeli ve riskler 
anlatılmalıdır.

Prostatik Stentler
Yüksek risk nedeniyle cerrahi tedavi yapılamayan hastalarda ve daimi 
kateterizasyon gereken hastalarda prostatik üretraya stent yerleştirilmesi 
işlemidir. Yan etkileri ve yüksek migrasyon oranları nedeniyle sınırlı role 
sahiptir. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte epitelize olan stentler kullanıma 
girmiş ve komplikasyon oranları giderek azalmıştır. Yukarıdaki tabloda BPH’nin 
cerrahi tedavisinde hangi hasta grubuna, hangi cerrahi tedavinin yapılacağı 
özetlenmiştir.
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AŞIrI AKTİF MESANE
Doç. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş

Op. Dr. Cihan Toktaş 

Giriş ve Tanım

Aşırı aktif mesane (AAM) Uluslararası Kontinans Derneği (International Continence 
Society – ICS) tanımlamasına göre; kişide idrar kaçırma (İK) ile birlikte olan ya da 
olmayan sıkışma hissi bulunması ve bu duruma genellikle sık idrara çıkma ve gece 
idrar yapmak için uyanmanın (noktüri) eşlik etmesidir. AAM aslında bir hastalık 
olmaktan ziyade, semptomların bir araya gelmesi ile oluşan bir “sendrom”dur. Bu 
nedenle, tanısında da ileride daha ayrıntılı olarak değinileceği üzere bazı kriterlerin 
dahil edilmesinden ziyade, “dışlanması” önem arz eder. Bunun nedeni ise ana 
semptom olan sıkışma ve diğer semptomlar olan sık idrara çıkma ve noktürinin alt 
üriner sistemle ilgili olanlar başta olmak üzere diğer sistemlerle ilgili sorunlarda da 
görülebilmesidir. “İdiyopatik” AAM teriminin zaman zaman yanlış olarak tıbbi bir 
terim olarak kullanıldığını görmekteyiz. Bunun nedeni, birçok hastalığı dışlayarak 
ortaya koyduğumuz AAM’nin zaten idiyopatik bir durum olmasıdır. 

AAM her ne kadar üroloji pratiğinde sık karşılaşılan ve daha aşina olunan bir 
durum olsa da aile hekimliği açısından bu konu ile ilgilenirken, sık karşılaşılan bazı 
tanımları yeniden hatırlamak faydalı olacaktır. Sıkışma, aniden gelen, bekletilmesi 
zor hatta mümkün olmayan idrar boşaltma duyumudur. Bu hisle birlikte olan idrar 
kaçırma ise “sıkışma tipi idrar kaçırma” olarak tanımlanır. İdrar kaçırmanın diğer bir 
türü ise, herhangi bir güç (efor) sarf edilmesi, öksürmek, hapşırmak, gülmek gibi 
aktivitelerle birlikte görülen “stres tipi idrar kaçırma”dır. Sıkışma ve stres tip idrar 
kaçırma bir arada ise bu duruma “karışık tip idrar kaçırma” adı verilir. 

Noktüri (gece işemesi) kişinin bir veya daha fazla, idrar boşaltmak için gece 
uyanmak zorunda kalmasıdır. Sık idrara çıkma (pollaküri), kişinin gündüz sık idrara 
çıktığını ifade etmesidir ve tıbbi olarak gündüz 8 kez veya daha fazla idrara çıkmak 
anormal olarak kabul edilir. Bir hastalığın toplum sağlığı açısından önemini iki 
faktör belirler; görülme sıklığı ve hastalık şiddeti. Görülme sıklığı ya da bir başka 
deyişle prevalansı, toplumda hastalığın ne sıklıkla görüldüğü, kaç kişiyi etkilediği, 
tedavisi için gereken maliyet ve iş gücü kaybı gibi konularla ilgilidir. Hastalık şiddeti 
ise sağlığı ne derece bozduğu, beden ve ruh sağlığı bakımından kişiyi ne derece 
etkilediği, ölümcül sonuçları ya da kalıcı sekeller bırakıp bırakmaması gibi faktörlerle 
ilgilidir. AAM’yi ele alırken de bu açıdan bakmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 
Yapılan çalışmalarda AAM prevalansı %7 ila %26 arasında değişmekte olup yaklaşık 
%17 olarak kabul edilebilir. Prevalansın cinsiyete göre dağılımına bakıldığında; 
farklı çalışmalarda erkeklerde %7-27, kadınlarda %9-43 arasında değişen oranların 
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bildirildiği görülmektedir. Ülkemizde bu konuda topluma dayalı olarak yapılmış 
olan en kapsamlı çalışmada Zümrütbaş ve ark. tarafından bu oran toplamda 
%29.3 (erkeklerde %20, kadınlarda %35.7) olarak bildirilmiştir. Ana semptom olan 
“sıkışma”, bu grubun %62’sinde haftada bir ya da daha sık olarak görülmektedir. 
AAM saptanan erkeklerin üçte biri, kadınların ise üçte ikisinde sıkışma tipi idrar 
kaçırma görülmektedir. AAM semptomlarının her iki cinste de yaşla birlikte arttığı 
bilinmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, AAM’nin kişi ve toplum sağlığı açısından 
bir de maliyeti söz konusudur. Beş Avrupa ülkesinde yapılan bir çalışmada AAM’nin 
sağlık sistemine 2000 yılındaki maliyetinin 4.2 milyar € olduğu ve 2020 yılında 
bu rakamın 5.2 milyar € olmasının beklendiği belirtilmiştir. AAM’nin maliyetini 
yalnızca parasal olarak ifade etmek doğru değildir. Hastalığın tanı ve tedavisi 
gibi doğrudan maliyetleri dışında, neden olduğu idrar kaçırmaya bağlı cilt 
irritasyonu, üriner enfeksiyon, tuvalete yetişmeye çalışırken özellikle geceleri 
düşme ve buna bağlı kırıklar, hemşirelik bakımı, hastane maliyetleri de buna 
eklenebilir. Bunun dışında manevi maliyet olarak da nitelendirilebilecek ve 
kişiyi olumsuz olarak etkileyen birçok soruna neden olmaktadır. 

Örneğin; genel toplumda depresyon oranı yaklaşık %8,6 iken AAM’li 
idrar kaçırma yakınması olanlarda bu oran %30’dur. Hastalar, AAM tedavi 
edilmediğinde antidepresan ilaç dozunu artırmaktadırlar. AAM hastaları 
ayrıntılı olarak sorgulandığında; %74.3’ü tüm olumsuzluklara rağmen bu 
hastalıkla birlikte yaşamayı öğrendiklerini, %67.7’si yaşlanmanın doğal bir 
süreci olduğunu, %20-30’u günlük sosyal aktivitelerinin bozulduğunu, 
%21’i toplantılara katılamadıklarını, %3’ü işini değiştirdiğini veya işlerinden 
kovulduklarını, daha erken emeklilik kararı aldıklarını ifade ediyorlar. Dolayısıyla, 
AAM toplumda sık görülen, her ne kadar ölümcül olmasa da önemli sorunlara 
neden olan bir sağlık sorunudur. İlerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak anlatılacağı 
üzere, ilk basamakta tanı ve tedavisinin hekimlik pratiği açısından oldukça kolay 
olması da AAM’nin aile hekimleri tarafından yeterince bilinmesinin önemini 
ortaya koymaktadır. Geçmişten günümüze, daha çok üroloji ve kadın hastalıkları 
ve doğum uzmanlarınca tedavi edilmesi gerektiği düşünülen AAM, yeterli bilgi 
ve deneyim ile aile hekimleri tarafından tedavi ve takip edilebilir ve doğrudan ve 
dolaylı olarak birçok olumsuzluğa neden olan bu önemli halk sağlığı sorununa 
daha kolay ulaşılması sağlanabilir.

Hastaya Yaklaşım 

AAM, yukarıda da belirtildiği gibi başlı başına bir hastalıktan ziyade, semptomlardan 
oluşan bir sendrom olduğu için aile hekimine düşen önemli görevlerden biri, 
hastalığa tanı koymak ve tedavi etmeden önce, aralarında önemli ve hayatı tehdit 
eden mesane kanseri gibi hastalıkların da bulunduğu ayırıcı tanıların göz önünde 
bulundurularak, gerekli durumlarda hastanın sevk edilmesidir.
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Dolum ve Boşaltım Semptomları

Mesanenin temel görevi idrarın depolanmasıdır. Normal bir mesanenin depolama 
kapasitesi 300 ila 500 ml arasındadır. Bu miktara ulaşılınca, mesanenin boşaltım 
görevi başlar. Boşaltım eksternal sfinkterin ve mesane boynunun gevşemesi ve 
detrüsor kasının kasılması ile gerçekleşir. Bu gevşeme-kasılma aynı anda, yani 
senkronize olmalıdır. İdrar boşaltımı böylelikle uygun hızda gerçekleşir ve geride 
artık (rezidü) idrar kalmaz ya da kalan miktar minimaldir. Sfinkter-mesane boynu 
gevşemesi veya detrüsor kasılmasından birinde sorun varsa ya da senkronize 
çalışmazlarsa mesanenin boşaltımında yani idrar yapmada sorun ortaya çıkar. AAM 
semptomlarını da bu bilgiler ışığında açıklamak mümkündür. Örneğin; mesane 
kapasitesi 300-500 ml değil de 100-150 ml olan bir kişiyi düşünelim. Günlük 1500 
ml idrar ürettiğimizi varsayacak olursak, normal kapasitede bir mesane ile 3 ila 5 
kez idrara çıkmamız gerekirken, 100-150 ml mesane kapasitesi olan bir insanın 10 ila 
15 kez tuvalete çıkması gerektiğini kolaylıkla hesaplayabiliriz. Bu durum semptom 
sorgulamasında “pollaküri” olarak kaydettiğimiz AAM semptomlarından biridir. 
Aynı zamanda düşük mesane kapasitesi, hastanın normalden erken sıkışmasına 
da (sıkışma-urgency) neden olabilir. Hasta, sıkıştığı zaman tuvalete yetişene 
kadar idrarını tutamazsa, bu durum “sıkışma tipi idrar kaçırma” olarak karşımıza 
çıkar. Giriş bölümünde de bahsedilen noktüri de dolum semptomları arasında yer 
almaktadır. Mesanenin boşaltım fazı, yani idrar yapma sırasında görülen semptomların 
geneline “boşaltım semptomları” adı verilir. Zayıf idrar akımı, idrarın çatallı ve dağınık 
gelmesi, kesintili idrar akımı, idrara geç başlama, zorlanarak idrar yapma ve terminal 
damlama (idrar boşaltımının son evresinin uzaması, zayıf ve damla damla gelmesi) 
boşaltım semptomları arasında yer alır. Bu semptomlar, mesanenin boşaltım 
fonksiyonunu yerine getirmesinde bir sorun (Örn. detrüsor kasılma bozukluğu) nedeni 
ile ortaya çıkabileceği gibi, sıklıkla idrar akımının önünde anatomik bir engel (prostat 
büyümesi, üretra darlığı gibi) nedeni ile olur. AAM her ne kadar daha çok kadınları 
ilgilendiren bir sorun olarak bilinmekte ise de giriş bölümünde de belirtildiği gibi 
erkeklerde de oldukça sık görülmektedir ve yaşla birlikte görülme sıklığı artar. Boşaltım 
semptomlarına burada değinilmesinin nedeni, özellikle 50 yaş üzeri erkeklerde AAM 
ile birlikte BPH’nin görülmesidir. AAM, BPH’nin ilerleyen dönemlerinde mesanedeki 
değişikliklere bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Dolayısıyla AAM ve dolum semptomları 
tek başına ele alınmamalı, bu hastalarda boşaltım fonksiyonları da sorgulanmalı ve 
tedavi edilmelidir.

Hastanın Değerlendirilmesi

Anamnez
AAM sorgulamasında öncelikle idrar sorunları sorgulanır. Bunun için standart 
sorgulama formları kullanılabileceği gibi AAM semptomlarının varlığını sorgulayan 
sorularla da aynı veriler elde edilebilir. 
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Aile hekimliği pratiğinde, hekime yardımcı olabilecek bazı temel sorular Tablo-
1’de verilmiştir. Bunun dışında, Türkçe’ye çevrilmiş ve valide edilmiş sorgulama 
formları Kontinans Derneği internet sayfasından (www.kontinansdernegi.
org) temin edilerek kullanılabilir. Bu formların aile hekimliği pratiğinde 
kullanılması, özellikle yoğun birimlerde her zaman pratik olmayabilir ancak 
formların kullanılması hekimin özellikle semptom sorgulamasını daha pratik 
bir şekilde yapmasını sağlayacaktır. Aynı kaynaktan, işeme günlüğü örneği de 
temin edilebilir. İşeme günlüğüne ileride değinilecektir. Anamnezde bir diğer 
önemli nokta, tüm diğer branşlarda olduğu gibi ayrıntılı bir tıbbi öz geçmiş 
sorgulamasının yapılmasıdır. İdrar yakınmaları ile ilişkili olabilecek diyabet 
başta olmak üzere dahili hastalıklar sorgulanmalıdır. 

Soru Neyi Sorguluyor?

Geldiği Zaman Tuvalet İhtiyacınızı 
Erteleyemediğiniz Şiddetli İdrara Sıkışma 
Hissiniz Oluyor Mu?

Sıkışma (Urgency)

Ne Sıklıkla Tuvalete Çıkarsınız? 24 Saatte 
8 veya Daha Fazla Tuvalete Çıkar Mısınız?

Sık İdrara Çıkma (Pollaküri)

Sıkışma Hissi İle Birlikte 
İdrar Kaçırdığınız Olur Mu?

Sıkışma Tip İK

İdrara Sıkıştığınız Zaman Tuvalete 
Yetişemeden Kaçırdığınız Olur Mu?

Sıkışma Tip İK

İdrar Yapmak İçin Uykudan Uyanır Mısınız? Noktüri

Kolaylıkla Tuvalete Erişemeyeceğiniz Yerlere 
Gitmek İstemediğiniz Olur Mu?

AAM

Bilmediğiniz Bir Yere Gittiğinizde Öncelikle 
Tuvaletin Yerini Öğrenmek İçin Uğraşır Mısınız?

AAM

Öksürdüğünüzde, Hapşırdığınızda, 
Güldüğünüzde İdrar Kaçırır Mısınız?

Stres Tip İK

İdrar Akımınızda Zayıflama Var Mı? Obstrüksiyon

İdrar Yapmaya Başlarken Zorlanıyor Musunuz? Obstrüksiyon

İdrarınız Kesik Kesik Ve/Veya 
Çatallı Geliyor Mu?

Obstrüksiyon

Zorlanarak İdrar Yaptığınız Oluyor Mu? Obstrüksiyon

İdrarınızın Son Devresi Uzayarak Damla Damla 
Geliyor Mu?

Obstrüksiyon

Tablo -1 Rutin Anamnezde Kullanılabilecek Basit Sorular
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Konjestif kalp yetmezliği, böbrek anomalileri, demans, Parkinson hastalığı, spinal 
kord yaralanmaları, multipl skleroz ve inme gibi nörolojik hastalıklar AAM ile 
ilişkili olabilir. Özellikle yaşlı hastalarda, hastanın bilişsel işlevlerinin sorgulanması, 
daha sonra verilecek medikal tedavilere karar vermek ve takip etmek açısından 
önem arz eder. Hastanın geçirdiği cerrahiler, özellikle üriner sistemi ilgilendiren; 
erkeklerde prostat, mesane ve üretral cerrahileri, kadınlarda ise histerektomi, idrar 
kaçırma ve pelvik organ prolapsusuna yönelik cerrahiler hastanın durumu ile ilişkili 
olabilir. Bunların dışında hastanın sürekli kullandığı ilaçların sorgulanması da son 
derece önemlidir. 

Örneğin; anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri (captopril, enalapril, 
vb.) öksürük yan etkisi nedeni ile stres tip idrar kaçırmayı artırabilir. Özellikle 
gribal enfeksiyonlarda semptomatik tedavide sık kullanılan alfa reseptör 
agonistler (efedrin, psödoefedrin) özellikle erkeklerde üretral direnci artırarak 
idrar retansiyonuna neden olabilir. Tersine, özellikle hipertansiyonu olanlarda 
kullanılan alfa blokerler (doksazosin, terazosin, vb.) kadınlarda üretral direnci 
azaltarak stres tip İK yakınmalarının artmasına neden olabilir. Antihistaminikler, 
trisiklik antidepresanlar, bazı sedatif ve antipsikotikler, nöroleptikler, antikolinerjik 
etkileri nedeni ile idrar retansiyonuna neden olabilir ve AAM tedavisinde 
antikolinerjik tedavi verilmeden önce, bu ilaçların kullanılıp kullanılmadığı özellikle 
sorgulanmalıdır. Diüretikler ise idrar üretimini artırdığı için, sık idrara çıkma, sıkışma 
ve noktüri gibi yakınmaların şiddetlenmesine neden olabilir.

Fizik Muayene

AAM tanısında anamnezden sonra, dikkatli bir fizik muayene ile bazı ipuçları 
yakalamak mümkündür. Hasta odaya girdiği anda, yürüyüşü, duruşu, konuşması 
kabaca nörolojik açıdan bir sorunu olup olmadığı hakkında fikir verebilir. Hastanın 
kooperasyon ve oryantasyonu, anamnez alırken ifadeleri mental durumuna yönelik 
ipuçları taşır. Beden kitle indeksinin (BKİ) kadınlarda idrar kaçırma ve her iki cinste 
alt üriner sistem semptomları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle hastanın 
kilo ve boyunun tayini ile BKİ hesaplanarak özellikle 30’un üzerinde olanlara kilo 
verme ve yaşam tarzı değişiklikleri önerilebilir.

Abdomen muayenesinde suprapubik bölgede kitle şeklinde mesanenin ele 
gelmesi hastada akut ya da kronik idrar retansiyonu olduğunu gösterir. Birinci 
basamak sağlık hizmetlerinde erkeklerde genital muayene, kadınlarda ise 
vajinal muayenenin yapılması konusunda aile hekimlerinin zaman zaman, farklı 
nedenlerden dolayı çekinceler yaşadığı görülmektedir. Fakat, özellikle AAM tanı 
ve tedavisinde bu muayenelerde elde edilecek bulgular tanı ve ayırıcı tanıda çok 
değerli bilgiler vermektedir. Erkekte parmakla rektal muayene prostat büyüklüğü 
açısından bilgi verir. Sertlik ya da nodül ele gelmesi durumunda ise prostat 
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kanseri ayırıcı tanısı için hasta bir üroloğa yönlendirilebilir. Penis muayenesinde 
üretral meada darlık görülmesi, uzun süredir BPH tanısı ile ilaç tedavisi gören 
ve fayda görmeyen bir hastada sorunu tamamen açıklayabilir. Kadınlarda ise 
vajinal muayenede varsa pelvik organ prolapsusu ve özellikle dolu mesane ile 
yapılan öksürtme ve ıkınma ile stres testinde idrar kaçırmanın görülmesi stres tip 
İK tanısı açısından önemlidir. Özellikle yaşlı hastalarda vajinal atrofi beraberinde 
idrar yakınmalarını da artırabilmektedir. Fizik muayenede böyle bir bulgu elde 
edilmesi durumunda lokal östrojen desteği ile hastanın semptomlarının azaltılması 
sağlanabilir. Sistemik östrojenlerin bu soruna yönelik kullanımı tartışmalı olup, idrar 
kaçırmayı artırabildiğini gösteren yayınlar bulunmaktadır.

Laboratuvar İncelemeleri ve Diğer Tetkikler

AAM tanısında en önemli ve ilk yapılması gereken tetkik idrar tetkikidir. Dipstikle 
bile bakılabilmesi ve sağlıklı sonuçlar elde edilmesi sayesinde bu tetkik birçok 
merkezde ulaşılabilir durumdadır. İdrar tetkiki ile AAM ayırıcı tanısında bazı 
hastalıklar ekarte edilebilir. Her ne kadar tamamen ekarte edilemese de normal 
bir idrar tetkiki; üriner sistem taş hastalığı, enfeksiyonlar ve mesane tümörü gibi 
durumların dışlanmasını sağlayabilir. İdrar tetkikinde lökosit ve nitrit görülmesi 
enfeksiyona işaret eder ve AAM tedavisi verilmeden önce enfeksiyonun tedavi 
edilmesi ve şikayetlerin düzelip düzelmediğinin teyit edilmesi gerekir. İdrar 
tetkikinde tekrarlayan hematüri ileri inceleme gerekir ve bu hastaların taş, tümör 
gibi hastalıkların ayırıcı tanısı açısından sevk edilmeleri daha uygun olabilir.
Serum glukoz düzeyi 180 mg/dL’den fazla olduğu zaman glukoz idrara geçer. Bu 
durumda idrar tetkikinde glukoz saptanabilir. Daha önce diyabet tanısı almamış 
birçok hasta başka nedenlerden dolayı yapılan idrar tetkikinde glukoz saptanması 
sonrasında tanı almaktadır. Bu hastalarda diyabetin kontrol altına alınması başta 
poliüri ve polidipsiye bağlı pollaküri ve sıkışma olmak üzere, AAM semptomlarını 
da azaltacaktır.

Özellikle yaşlı erkeklerde görülen AAM semptomlarına sıklıkla BPH de eşlik ettiği 
için, bu grup hastalarda BPH açısından da bazı tetkiklerin yapılması yararlı olabilir. 
PSA taraması her ne kadar halen tartışmalı bir konu olsa da eğer imkan varsa 40 
yaşın üzerindeki erkeklerde bir kez bakılması bazal bir değer olması bakımından 
yararlı olacaktır. Yapılan çalışmalarda PSA değerinin 1.5 ng/ml’nin üzerinde olması 
prostat hacminin 30 ml’nin üzerinde olması ile ilişkili bulunmuştur. 

Dolayısıyla, PSA değeri klinik olarak önemli prostat kanseri açısından şüpheli 
değerlere çıkmasa bile, 1.5 ng/ml’nin üzerinde olduğu durumlarda prostatın 
büyümüş olabileceği öngörülebilir. Eğer ultrasonografi imkanı varsa, hem erkek 
hem de kadında artık (rezidü) idrar tayini de nedenleri daha önceki bölümlerde 
bahsedildiği gibi, yapılmalıdır. Artık idrarın fazla olması ileri derecede obstrüksiyon, 
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nörojen mesane ve kadınlarda ileri derece sistosel gibi durumlarda görülebilir. Artık 
idrar miktarı 200 ml’nin üzerinde olanlarda idrar retansiyonu riski artmaktadır 
ve bu hastalara AAM tedavisi için antikolinerjik tedavi verilmemesi önerilir. Aynı 
zamanda bu hastalarda fonksiyonel mesane kapasitesi azalmakta, enfeksiyonlara 
yatkınlık ise artmaktadır. Mesane günlüğü (işeme günlüğü), oldukça basit ve 
yararlı bir tetkiktir. Mesane kapasitesi ve fonksiyonu hakkında temel bilgiler 
verdiği için “en basit ürodinami” yöntemi olarak da kabul edilmektedir. Pamukkale 
Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı’nda kullanılan mesane günlüğü örneği Şekil-1’de 

İÇİLEN SIVI

Miktarı
(ml)

MiktarıMiktarı
(ml)

Saati Saati

Evet

Sıkışma 
hissi ile

beraber mi 
oluyor

Hangi durumda
oluyor?

(Hapşırma,
oturma-kalkma,

konuşma)

Saati

İDRAR İDRAR KAÇIRMA OLUYORSA

SIVI ALIM VE İŞEME ÇİZELGESİ

HayırAz Çok

Evet Hayır

Evet Hayır

Evet Hayır

Evet Hayır

Evet Hayır

Evet Hayır

Evet Hayır

Evet Hayır

Evet Hayır

Evet Hayır

Evet Hayır

 1-2 damla

Az Çok 1-2 damla

Az Çok 1-2 damla

Az Çok 1-2 damla

Az Çok 1-2 damla

Az Çok 1-2 damla

Az Çok 1-2 damla

Az Çok 1-2 damla

Az Çok 1-2 damla

Az Çok 1-2 damla

Az Çok 1-2 damla

Az Çok 1-2 damla

Alınan sıvı miktarı için;

1 Su bardağı: 200 ml
1 Çay bardağı: 100 ml

TARİH: ...../...../......
PROTOKOL NO:

Şekil-1. Mesane Günlüğü (Sıvı Alımı ve İşeme Çizelgesi)
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verilmiştir. Farklı kaynaklardan (örneğin www.kontinansdernegi.org) farklı formlarda 
örnekler de bulmak mümkündür. Hepsi temelde aynıdır. Mesane günlüğünde 
hasta aldığı sıvı ve çıkardığı idrar miktarlarını, varsa idrar kaçırma durumunu ve 
hangi durumlarda idrar kaçırdığını saatleri ile birlikte not eder. İdeal olanı kaydın 
3 gün boyunca tutulmasıdır. Günlük üroloji pratiğinde, hastalara açıklanması, 
idrar miktarını ölçecek kap bulunması ve çalışan hastaların hafta içi günlerde iş 
yerinde günlüğü doldurmada sorun yaşaması gibi nedenlerle zaman zaman 
uygulanması zor gelse de istenildiği takdirde hastalar uyumlu bir şekilde bu formu 
doldurabilmektedirler. Bazı zorlukların önüne geçmek için günlüğün hafta sonu 
doldurulması, plastik bardak kullanılması gibi pratik çözümler önerilebilir. Günlük 
doldurulup getirildikten sonra, kişinin ne kadar sıvı aldığı, sıvı alımının günün hangi 
saatlerinde olduğu, 24 saatte, gündüz ve gece kaç kez idrara çıktığı (pollaküri, 
noktüri), her idrara çıktığında ne kadar idrar yaptığı (mesane kapasitesi), idrar 
kaçırma varlığı ve tipi gibi oldukça değerli veriler elde edilebilir. Ayrıca, başta sıvı 
alımının düzenlenmesi olmak üzere bazı yaşam tarzı değişiklikleri (örneğin, akşam 
saatlerinde çok sıvı alan ve noktüri yakınması olan bir hastada sıvı alımının gündüz 
saatlerine kaydırılması) işeme günlüğünden yola çıkılarak önerilebilir.

Tedavi 

AAM öncelikle yaşam kalitesini bozan bir hastalık olup, genellikle ölümcül sonuçları 
olmadığı için tedaviye başlarken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. 
Hastanın gerçekten tedaviye ihtiyacı olup olmadığı ve tedaviyi isteyip istemediği, 
eğer istiyorsa ne tür bir tedavi istediği değerlendirilmelidir. AAM hastalarının 
%76’sı tanı almasına rağmen uzun dönemde tedavisiz kalmaktadır. Hastanın doğru 
değerlendirilmesi ve hastaya zaman ayırarak hastanın bilgilendirilmesi hastanın 
tedavi yöntemlerine olan uyumunu artıracaktır. AAM’de tedavi seçenekleri Tablo-
2’de belirtilmiştir. Ayrıntılarına ise ilerleyen bölümde değinilecektir. 

Davranış Tedavileri
AAM’de tedavi denilince her ne kadar akla ilk önce antikolinerjikler başta olmak 
üzere ilaç tedavisi gelmekte ise de konservatif tedavilerin en az ilaç tedavisi kadar 
etkin olduğu unutulmamalıdır. Tablo-1’de belirtildiği gibi, konservatif tedaviler; 
yaşam tarzı değişiklikleri, davranış tedavileri ve idrar kaçırma önlemleri olarak 
sınıflandırılabilir.

Yaşam tarzı değişikliklerinden biri kilo vermedir. Çağımızın önde gelen toplum 
sağlığı sorunlarından obezitenin AAM semptomlarını ve idrar kaçırmayı artırdığı 
bilinmektedir. Dolayısıyla obez hastalarda en az %5 kilo verilmesi şikayetlerin 
azaltılmasında katkı sağlayacaktır. Diğer bir önlem ise kafein alımının kısıtlanmasıdır. 
Kafein alımının azaltılmasının sıkışma ve sık idrara çıkma yakınmalarını azalttığı 
gösterilmiştir ancak idrar kaçırma konusunda olumlu etkileri gösterilememiştir. Sıvı 
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alımının düzenlenmesi de yaşam tarzı değişikliklerinden biridir. Hastanın sıvı alımı, 
mümkünse bir mesane günlüğü yardımı ile takip edilmeli, az sıvı alıyorsa artırılmalı, 
aşırı sıvı tüketiyorsa azaltılmalı, günün belli saatlerinde (örneğin akşam) sıvı alımı 
fazla ise ve şikayetleri bununla bağlantılı ise sıvı alımı günün diğer saatlerine 
kaydırılmalıdır. Sigaranın bırakılması da her ne kadar idrar kaçırma konusunda 
etkinliği gösterilememişse de AAM semptomları ve genel sağlık açısından hastaya 
önerilmelidir.

Davranış tedavileri ve fiziksel tedaviler genellikle hastane koşullarında ve donanımlı 
merkezlerde uygulanabilir gibi görünse de temel bazı yöntemler birinci basamakta 
da uygulanabilir. Pelvik taban egzersizlerinin en temel yöntemi olan Kegel 
egzersizleri, birinci basamak koşullarında hastaya anlatılıp eğitimi verilebilecek bir 
yöntemdir. Özellikle kadınlarda vajinal muayene esnasında pelvik taban kaslarının 
nasıl kasılacağı gösterilmelidir. Hasta doğru kas grubunu kastığı zaman muayene 
sırasında vajinanın kasılması hissedilir ve hastaya geri bildirim verilir. Hastanın bu 
kas grubunu belli bir süre kasılı tutup daha sonra bırakması egzersizin temelini 
oluşturur. Bu egzersizlerin standart bir uygulama sayısı olmayıp, hastanın günlük 
olarak 15-20 kez yapması önerilebilir.

Mesane egzersizleri de AAM tedavisinde uygulanan diğer bir yöntemdir. Mesane 
egzersizleri, zamanlı işeme, sıkışma hissi geldiği zaman tutma egzersizleri ve 
işemeyi geciktirme olarak özetlenebilir. Özellikle yoğun çalışan kişilerde zaman 

Konservatif Tedaviler İlaç Tedavisi Cerrahi Tedaviler

Yaşam Tarzı Değişiklikleri
• Sıvı Alımının Kısıtlanması 
Düzenlenmesi
• Kafein Alımının Azaltılması
• Sigaranın Bırakılması
• Kilo Verilmesi

• Antikolinerjikler
• Beta-3 
Adrenoseptör 
Agonisti (Mirabegron)
• İmipramin
• Östrojenler

• Augmentasyon (clam) 
Sistoplasti
• Onabotulinumtoksin A
• Sakral Sinir Stimülasyonu
• Üriner Diversiyon 

Davranış Tedavileri ve 
Fiziksel Tedaviler
• Mesane Egzersizleri
• Pelvik Taban Egzersizleri
• Posterior Tibial Sinir 
Stimülasyonu
• Zamanlı İşeme

İdrar Kaçırma ile İlgili 
Önlemler
• Temiz Aralıklı Kateterizasyon
• Ped Kullanımı

Tablo-2. AAM’de Tedavi Seçenekleri 
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zaman tuvalet ihtiyacı ertelenmekte ve aşırı dolu mesane sıkışma hissi ve AAM 
semptomlarını tetiklemektedir. Bu hastalarda, mesanenin tam olarak dolmadan, 
belli zaman aralıkları ile (örneğin 2-3 saatte bir) tuvalete çıkma, şikayetlerin 
düzelmesini sağlayabilir. 

İlaç Tedavisi
AAM tedavisinde kullanılan ilaçların temelini antikolinerjik (antimuskarinik) ilaçlar 
oluşturmaktadır. İnsan vücudunda temel olarak 5 tip (M1-M5) muskarinik reseptör 
bulunmaktadır. Mesanede de bu reseptörlerin tamamı bulunmakta birlikte en 
yoğun olanlar M2 ve M3 alt tipleridir. M2 reseptörler, M3 reseptörlerin sayısal 
olarak 3 katı kadar bulunsa da kasılmadan asıl sorumlu olan M3 reseptörlerdir. 
Dolayısıyla, AAM tedavisinde kullanılan antimuskarinik ilaçların etkinliği ve yan 
etki profili ne kadar M3 selektif (seçici) oldukları ile doğrudan ilişkilidir. Bu ilaçların 
çalışma mekanizması ile ilgili bir diğer önemli noktayı da burada belirtmekte 
fayda vardır. Antimuskarinikler parasempatik sinir uçlarından salınan asetilkolinin 
muskarinik reseptörlere bağlanmasını engeller ve böylece mesanenin kasılması 
da engellenmiş olur. Bu engelleme yalnızca dolum fazında geçerlidir. Hasta 
idrar yapmaya başladığı zaman ise yoğun bir parasempatik deşarj ve asetilkolin 
salınımı olur ve antimuskarinikler, AAM için kullanılan tedavi dozlarında bu salınımı 
engelleyemez ve işeme fazında inhibitör etki yapamaz. Dolayısıyla geçmişte 
zaman zaman zihin karışıklığına yol açan ve adeta bir “mit” haline gelmiş olan 
“Antikolinerjik ilaçlar idrar yapmayı engeller, retansiyona neden olur, BPH şikayetleri 
olan erkeklerde kesinlikle kullanılamaz” ifadeleri doğru değildir. Bununla birlikte, 
ciddi artık idrarı (>200 ml) olan ve mesane fonksiyonları bozuk olan kişilerde ise 
bu durum geçerli değildir ve bu ilaçlar dikkatli kullanılmalıdır.

Günümüzde kullanılan ve Avrupa ve Amerika kılavuzlarında kanıt düzeyi 1 ve öneri 
derecesi A olan antimuskarinikler; oksibutinin, tolterodin, trospiyum, fesoterodin, 
darifenasin, solifenasin ve propiverindir. Bu ilaçların tamamının etki düzeyi benzer 
olup yan etkileri bakımından bazı farklar bulunmaktadır. Her ne kadar teorik olarak 
bir antikolinerjikten fayda görülmediği zaman diğerinden de görülmeyeceği 
bilinmekte ise de aynı grup içinde ilaç değişimi zaman zaman yararlı olabilmektedir. 
Ülkemizde piyasada bulunan antikolinerjikler Tablo-3’te belirtilmiştir. Bu ilaçların 
en belirgin yan etkileri; ağız kuruluğu, kabızlık, baş ağrısı, bulanık görme olarak 
sıralanabilir. Yan etkilerin uzun etkili (extended release – ER) formlarda kısa etkili 
(immediate release – IR) formlara göre daha az olduğu gösterilmiştir. 

Özellikle ağız kuruluğu olan hastalarda oksibutinin transdermal formunun 
kullanımında bu yan etki oldukça azalmakta ise de maalesef ülkemizde 
transdermal oksibutinin bulunmamaktadır. Antimuskarinik ilaçların kontrendike 
olduğu durumlar ise idrar retansiyonu ve gastrik retansiyon öyküsü olan hastalar 
ile kontrolsüz dar açılı glokomdur. Özellikle yaşlı hastalarda santral sinir sistemi 



142

Aile Hekimleri İçin İşlevsel Üroloji

yan etkileri açısından dikkatli olunmalıdır. Myastenia gravis hastalarında da dikkatli 
kullanılmalıdır. Antimuskarinikler genellikle düşük ve yüksek doz formlarında 
bulunur. Her ne kadar farmakolojik olarak tüm reseptörlerin bağlanabilmesi 
yüksek dozlarda mümkün olmakta ve ilacın etkinliği yüksek dozda daha iyi olsa 
da genellikle tedaviye düşük dozda başlanır ve yeterli etkinlik görülürse bu dozda 
devam edilir. Düşük dozda optimal etkinlik sağlanamazsa doz titre edilerek yüksek 
doza geçilir. Antikolinerjik ilaçlar her ne kadar etkinlik olarak benzer ise de yapısal 
olarak bazı farklılıklarının vurgulanmasında yarar vardır. Örneğin, trospiyum 
nonselektif hidrofilik kuarterner amin yapısındadır ve kan-beyin bariyerini çok 
az geçer. Dolayısıyla, özellikle kognitif fonksiyonların önemli olduğu yaşlı hasta 
popülasyonunda ve serebrovasküler hastalık, beyin hasarı gibi durumlarda daha 
iyi tolere edilir ve bu nedenle öncelikli olarak tercih edilebilir. Yaşlı hastalarda 
propiverin, solifenasin, darifenasin ve uzun etkili tolterodin de güvenle kullanılabilir. 
Bu grupta, kısa etkili oksibutinin kullanımı önerilmemektedir. AAM medikal 

Tablo-3. AAM Tedavisinde Kullanılan ve Türkiye’de Bulunan Antikolinerjikler

Etken Madde İlacın Ticari İsmi Doz Kullanım Şekli

Kısa Etkili Formlar

Oksibutinin Üropan 5 mg Günde 2-4 Kez

Tolterodin Detrusitol, Toldin, 
Toltex

1 mg, 2 mg Günde 2 Kez

Trospiyum Spasmex 30 mg Günde 45-60 
mg (3 Kez 1/2 tb, 
Sabah 1 Akşam 
1/2 Veya Sabah-
Akşam 1 tb)

Propiverin Mictonorm 15 mg Günde 2 Kez

Uzun Etkili 
Formlar

Darifenasin Emselex 7.5 mg, 15 mg Günde Tek Doz

Fesoterodin Toviaz 4 mg, 8 mg Günde Tek Doz

Solifenasin Kinzy, Natysin, 
Solfesire, Solifas, 
Solysin, Vesicare, 
Vesifix, Zevesin

5 mg, 10 mg Günde Tek Doz

Tolterodin SR Detrusitol SR 4 mg Günde Tek Doz

Propiverin SR Mictonorm SR 30 mg Günde Tek Doz
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tedavisinde kullanılan bir diğer ilaç grubu ise beta-3 adrenoseptör agonistleridir. 
Bu grubun dünyada kullanımda olan tek etken maddesi mirabegron olup, 
Türkiye’de ruhsat alma aşamasındadır. Mirabegronun başlangıç dozu 25 mg’dir. 
Antikolinerjiklerde olduğu gibi hasta tolere ederse, etkinliğin artırılması için 50 mg 
doza çıkılabilir. Bu ilacın herhangi bir kontrendikasyonu olmayıp, en sık görülen 
yan etkileri hipertansiyon, nazofarenjit, idrar yolu enfeksiyonu ve baş ağrısıdır. 
Ciddi ve kontrolsüz hipertansiyon durumunda kullanılması önerilmemektedir. 
İdrar retansiyonu, obstrüksiyon semptomları olan ve antikolinerjik alan hastalarda 
kullanımı konusunda dikkatli olunmalıdır. Özellikle yaşlı kadınlarda, AAM 
semptomları ve idrar kaçırmanın vajinal atrofi ile ilişkili olduğu bilinmektedir. AAM 
semptomları olan ve fizik muayenede vajinal atrofi bulguları olan hastalara lokal 
(vajinal) östrojen tedavisi başlanabilir. Östrojenin ülkemizde krem ve özel aparat 
ile uygulanan vajinal tablet formları bulunmaktadır. Lokal östrojen tedavisi sıkışma 
ve sık idrara çıkma yakınmalarını azaltmaktadır. Yaşlı erkelerde ise, daha önceki 
bölümlerde de bahsedildiği gibi, AAM yakınmaları BPH ile birlikte olabilir. Bu 
durumda, AAM tedavisini başlamadan önce, hastanın eğer BPH’ye bağlı boşaltım 
(obstrüktif) semptomları varsa öncelikle bunların tedavi edilmesi uygun olacaktır. 
BPH tedavisi ile ilgili ayrıntılardan ilgili bölümde bahsedilmiştir.

Takip

Özellikle ilaç tedavileri başlandıktan sonra tedavinin yararı ve olası yan etkilerin 
izlenmesi bakımından belli bir süre sonra hasta kontrole çağrılmalıdır. Antikolinerjik 
tedavi için bu süre, literatürde tam bir fikir birliği olmasa da genellikle 2 ila 4 hafta 
arasındadır. Hasta kontrole geldiğinde, ilacın etkinliği sorgulanmalıdır. Yeterli 
ise ilaca devam edilebilir ya da tam etki görülmedi ise doz artırılabilir. Yapılan 
çalışmalarda antikolinerjik tedavi başlandıktan sonra 6. ayda tedaviye devam etme 
oranlarının %60 civarında olup, hastaların ortalama 4.7 ayda tedaviyi bıraktıkları 
gözlenmiştir. Bunun en önemli nedeni ilaç yan etkileridir. İlaca başlarken yan 
etkilerin hastaya anlatılması ve yan etkilerle başa çıkma yöntemlerinin belirtilmesi 
(örneğin ağız kuruluğu için sakız çiğnemek ya da kabızlık için diyette lifli gıdaların 
artırılması gibi) hastanın bu yan etkilerle karşılaştığında tedaviyi kendi kendine 
bırakmasını engelleyebilir. Takiplerde yalnızca ilaç sorgulanmamalı, aynı zamanda 
davranış tedavileri de tekrar hatırlatılmalıdır. AAM’de ilaç tedavisi küratif değil, 
semptomatik olduğu için en çok merak edilen konulardan biri tedaviye ne kadar 
devam edileceğidir. Bu konuda literatürde bir fikir birliği olmasa da hasta fayda 
gördüğü sürece tedaviye devam edilmesi önerilebilir. Bir diğer uygulama ise 3 ila 
6 ay sonra hasta tekrar değerlendirilerek bir süre ilacın kesilip davranış tedavisi ile 
devam edilmesidir. Sonuç alınırsa aynı şekilde devam edilir. Şikayetler tekrarlarsa 
ilaç tedavisine tekrar başlanabilir. Antikolinerjiklerden fayda görmeyen hastalarda 
öncelikle hastanın ilacı etkin dozda kullanıp kullanmadığı kontrol edilmelidir. Bazı 
hastalarda farklı bir antikolinerjik verilmesi yarar sağlayabilmektedir. Tedaviden 
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yarar görmeyen hastaların bir üroloji uzmanına sevk edilmesi yararlı olacaktır. 
Bu tür hastalarda, üroloji kliniklerinde gerekli durumlarda hasta ultrasonografi, 
ürodinami, sistoskopi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme 
gibi ileri tetkiklerle değerlendirilerek altta yatan başka bir patolojinin olup olmadığı 
değerlendirilmektedir. AAM güncel tedavisinde, ilaç tedavisinden bir sonraki 
basamak botulinum toksin enjeksiyonu ve sakral nöromodülasyon tedavileridir. 
Bu tedavilerden de yarar görmeyen dirençli vakalarda augmentasyon (mesane 
büyütme) ameliyatları ve çok nadiren sistektomi ve üriner diversiyon yapılması 
gerekebilmektedir.

Sonuç

Sonuç olarak, AAM yakınmaları ile gelen bir hastada temel değerlendirmede 
yapılması gerekenler, iyi bir anamnez, fizik muayene ve idrar tetkikidir. İhtiyaç 
halinde, sorgulama formları ve işeme günlüğünden de faydalanılabilir. Ürodinami 
ve diğer ileri incelemeler komplike olmayan ve ilk basamakta değerlendirilen 
hastada gereksizdir. Komplike olmayan AAM hastasında tanı kolaylıkla konulup bir 
aile hekimi tarafından tedavi başlanabilir ve hasta takip edilebilir. 

Hastanın bir üroloji uzmanına sevk edilmesi gereken durumlar; tanıdan emin 
olunamaması, verilen tedaviye yanıt alınamaması, hastanın daha önce pelvik cerrahi 
ya da inkontinans cerrahisi geçirmiş olması, enfeksiyon olmadan hastada hematüri 
varlığı, sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, mesane boşaltımında sorun olması, 
semptomatik pelvik organ prolapsusu, ileri derecede prostat büyümesi ve fizik 
muayenede prostatta sertlik ve nodül palpe edilmesi, eğer bakılmış ise yaşa göre 
yüksek PSA değerleri bulunması, yüksek artı idrar miktarı, hastada spinal kord 
yaralanması ve inme gibi nörolojik hastalık öyküsü bulunmasıdır.
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ALT ÜrİNEr SİSTEM 
TrAVMALArINA İLK MÜDAHELE

Yrd. Doç. Dr. Kaan Özdedeli 
 Op. Dr. İlkan Yüksel

Mesane Yaralanmaları

Etyoloji
Mesane; pelvis çatısının derin kısmında olduğu için genellikle eksternal travmalara 
karşı korunur. Künt travmalar sonucu pelvik çatının bozulması, mesanenin fasial 
eklerini yırtabilir. Ayrıca kemik parçaları direkt olarak mesaneyi yırtabilir. Diğer önemli 
mesane yaralanma nedenleri penetran travmalar ve cerrahi komplikasyonlardır 
(iyatrojenik). Mesane yaralanmaları, periton içi ve/veya dışı olmasına bağlı farklı 
bulgular verir. Mesane yaralanmaları %45-85 oranında ekstraperitoneal, %15-
55 oranında intraperitoneal, %8-10 oranında kombine yaralanmalardır. Boş 
mesane travmadan daha az etkilenir. Dolu mesane intraperitoneal, boş mesane 
ekstraperitoneal hasara eğilimlidir. Travmaların yanında iyatrojenik mesane 
yırtılmaları da TUR (transüretral rezeksiyon), fıtık onarımları, geniş (büyük) pelvik 
ameliyatlar veya jinekolojik girişimler sırasında gelişebilir.

Bulgu ve Semptomlar
Mesane travmaları künt eksternal travmalarla nadiren izole olarak gelişir. Hastaların 
%80-94’ ünde anlamlı ürolojik olmayan yaralanmalar da gözükür. Çoklu yaralanması 
olan bu hastaların mortaliteleri ile genellikle ürolojik olmayan yaralanmaları 
arasında bağlantı vardır. Mesane yaralanması ile bağlantılı olarak görülen en sık 
yaralanma %8 ile %95 oranında görülen pelvik kırıklardır. Halbuki pelvik kırıkların 
sadece %5-10’unda mesane yaralanması meydana geldiği bilinmektedir. Bilinci açık 
hastalarda işeyememe ve suprapubik ağrı gibi nonspesifik semptomlar mevcuttur. 
Fiziksel bulgular olarak suprapubik hassasiyet, alt abdomende ağrı, kas rijiditesi 
ve rebaund, azalmış barsak sesleri gözlenebilir. Künt mesane travmasında derhal 
kateterizasyon yapılmalıdır çünkü en güvenilir gösterge olan gross hematüri 
neredeyse tüm vakalarda görülür. Eğer eksternal meada kan mevcutsa retrograd 
üretrografi yapılmalıdır. Öyle ki mesane rüptürü olan hastaların %10-29’unda eş 
zamanlı üretra yaralanması görülmektedir.

Tanı
Suprapubik ağrı ve hassasiyet, düşük idrar çıkışı ve işeyememe, idrarda ve mesanede 
belirlenen pıhtı, ekimozla birlikte genişlemiş skrotum, abdominal distansiyon ve 
ileus mesane yaralanmasını akla getirmelidir. Direkt üriner sistem grafisi (DÜSG), 
pelvik kemik fraktürünün olup olmadığını gösterir. Eksternal künt travma sonrası 
sistografinin kesin endikasyonu pelvik fraktüre bağlı gross hematüridir. Mesane 
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rüptürü olgularının yaklaşık %29’u 
bu şekilde tanı alır. Sistografinin 
göreceli endikasyonu ise künt travma 
sonrası pelvik fraktür olmadan gross 
hematüri veya pelvik fraktürle birlikte 
mikroskopik hematüridir. Ancak 
meada kan olması durumunda üretra 
rüptürü akla getirilmelidir ve retrograd 
üretrografi ile üretranın sağlamlığı 
gözlenip üretral kateter konmalı ve 
sonrasında sistografi yapılmalıdır.

Diğer taraftan pelvis ve alt 
abdomendeki delici yaralanmalarda 
hematürinin derecesine bakılmaksızın 
sistoskopi önerilmektedir. Retrograd 
sistografi, mesane yaralanmasını neredeyse %100 doğrulukta göstermektedir. 
Mesane, koopere hastalarda rahatsızlık hissedene kadar, koopere olunamayanlarda 
ise 350 ml kontrast ajan ve serum fizyolojik karışımı ile doldurulmalıdır. İdeal bir 
sistografide; doldurma işleminden önce, tam dolu mesanede ve boşaltım sonrası 
filmi olmak üzere üç adet film çekilmelidir. Boşaltım filmi olmadan posterior 
ekstravazasyon atlanabilir. Küçük yırtılmaları göstermek için mesaneyi yeterli 
derecede doldurmak gereklidir. 

Mesanenin 250 ml ile doldurulduğu durumlarda bile negatif sonuçlar bildirilmiştir.
Pelviste yoğun alev şeklinde kontrast birikimi ekstraperitoneal yaralanma 
için karakteristiktir (Resim 1). Fasial bütünlüğe bağlı olarak kontrast madde 
dağılımı retroperiton, skrotum, uyluk veya abdominal duvara uzamış olarak 
izlenebilmektedir. İntraperitoneal ekstravazasyonda kontrast madde barsak ansları 
arasında ve/veya peritoneal kavitenin lateral bölümünde tanımlanır (Resim 2). 
Bilgisayarlı tomografi (BT), travma 
hastalarının değerlendirilmesinde sıkça 
kullanıldığı için eş zamanlı BT sistografi 
mesanenin değerlendirilmesinde 
sıkça kullanılır. Retrovezikal alanlar 
BT’nin aksiyel alanlarında çok iyi 
değerlendirildiği için boşaltım fazı 
BT’de gerekli değildir. Seyreltilmemiş 
kontrast madde BT’de artefakta 
neden olacağı için mutlaka seyreltilmiş 
kontrast madde ile çekim yapılmalıdır 
(6:1 serum fizyolojik). 

Resim 1. Ekstraperitoneal Mesane Rüptürü 
Sistografi Görünümü

Resim 2. İnrtaperitoneal Mesane 
Rüptürü Sistografi Görünümü
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Tedavi
Komplike olmayan ekstraperitoneal mesane rüptüründe yalnızca üretral kateterle 
drenaj yeterlidir. Yaralanmadan 14 gün sonra tam iyileşmeyi göstermek için 
sistografi gereklidir ve ekstravazasyon devam ediyorsa kateterle drenaja devam 
edilmelidir. Pelvik hematom mevcut ise enfeksiyon gelişmesini önlemek için 
antibiyoterapi başlanmalıdır. 

Üretral kateter ile drenaj yapılan hastalarda fistül, yetersiz iyileşme, pıhtı 
retansiyonu ve sepsis gibi komplikasyonlar bildirilmiştir. Bu nedenle künt 
ekstraperitoneal yaralanmalarda acil açık onarım ile fistül, abse ve uzun süreli sızıntı 
gibi komplikasyonlar engellenebilir. Hastaya diğer nedenlerle açık laparotomi veya 
pelvik fraktür için fiksasyon uygulanıyorsa, ekstraperitoneal mesane rüptürünün 
de aynı seansta onarılması uygun bir yaklaşımdır. Eksternal yaralanmayla oluşan 
intraperitoneal mesane yaralanmalarının hepsi acil olarak onarılmalıdır. Bu 
yaralanmalar sistografide görülenden daha büyüktür ve kendiliğinden iyileşme 
olasılığı yoktur. Ayrıca devamlı idrar sızıntısı nedeniyle kimyasal peritonit oluşur. 

Delici travma sonrası yapılan eksplorasyonda mutlaka üreter orifisleri gözlenmeli 
ve temiz idrar akımı görülmelidir. Üreter katateriyle üreter bütünlüğü kontrol 
edilmeli ve üreter orifisini veya intramural üreteri içeren yaralanmalar üreter stentli 
olarak acilen primer kapatılmalıdır. Perivezikal dren mutlaka konulmalıdır.

Sonuçlar ve Komplikasyonlar
Mesane yaralanmaları zamanında tanı ve uygun tedaviyle mükemmel sonuç ve 
minimal morbiditeyle iyileşir. Ciddi komplikasyonlar hemen her zaman geciken tanı 
ve tedaviye bağlıdır. Farkına varılmayan mesane yaralanmalarında asidoz, azotemi, 
ateş ve sepsis, peritonit, ileus ortaya çıkar. Mesane yaralanmasıyla birlikte farkına 
varılmayan mesane boynu, vajinal ve rektal yaralanmalar; idrar ve gayta kaçırma, fistül, 
striktür ve geç dönem zorlu rekonstruksiyonları ortaya çıkarır. Ciddi pelvik fraktürler, 
uygun mesane onarımına rağmen geçici ve kalıcı nörolojik hasar ve işeme zorluklarıyla 
sonuçlanabilir.

Kontuzyon, İntramural Hematom

2 cm’Den Küçük Ekstraperitoneal Mesane Rüptürü

2 cm’Den Büyük Ekstraperitoneal Veya 2 cm’Den Küçük İntraperitoneal 
Mesane Rüptürü

2 cm’Den Büyük İntraperitoneal Mesane Rüptürü

Mesane Boynuna Veya Üreteral Orifise Kadar Uzanmış Ekstraperitoneal Veya 
İntraperitoneal Mesane Rüptürü

Tablo 1. Avrupa Üroloji Birliği (EAU) Tarafından Önerilen Mesane Yaralanma Sınıflandırılması
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Üretral Yaralanmalar 

Etyoloji
Etyoloji ve tedavide farklılıklar gözlendiği için üretra travmaları anterior ve posterior 
üretra travması olarak ikiye ayrılır. Anatomik olarak erkek üretrası ürogenital 
diafragma ile ikiye ayrılır ve posterior üretra; prostatik ve membranöz üretrayı, 
anterior üretra ise bulböz ve penil üretrayı kapsar. Üretral yaralanmaların %90’dan 
fazlası künt yaralanma tarzında gelişir. Posterior üretral yaralanmalar özellikle motorlu 
araç kazaları, düşmeler ve pelvik kemik fraktürlerine sebep olan yaralanmalarda 
görülmektedir. Tüm pelvik kırıklarda, erkeklerde üretral yaralanma %4-19 arasında 
görülürken; kadınlarda %0-6 oranında bildirilmiştir. Anterior üretra yaralanmaları 
ise sıklıkla künt yaralanma tarzında oluşurken; penetran yaralanma, cinsel ilişki ile 
alakalı yaralanma, penil bant yaralanmaları ve iyatrojenik enstrüman yaralanmaları 
(en sık) olarak da karşımıza çıkmaktadır. Yapılan deneysel çalışmalarda; kısmi 
(parsiyel) üretral yaralanmaların darlık gelişmeden tüm katmanlarıyla 
iyileşebildiği ancak komplet üretral yaralanmalarda bunun gerçekleşemediği 
saptanmıştır. Çünkü komplet yaralanmalarda, yaralanmanın iki ucundaki 
epitelyum dokusu büzüşerek birbirinden uzaklaşmakta ve arada oluşan boşluk 
fibrotik doku tarafından doldurulmaktadır. Her iki epitelyal uç birbirine sütüre 
edilmediği sürece kateterizasyon gibi yaklaştırma uygulamalarında da komplet 
bir epitelyal iyileşme sağlanamamaktadır. Bu durumda kateter uygulanması 

Tablo 2.  Mesane Yaralanmalarında Acil Onarım Endikasyonları

• İntraperitoneal Yaralanma
• Delici ve İyatrojenik Ürolojik Olmayan Yaralanma
• Yetersiz Mesane Drenajı Veya İdrarda Pıhtı
• Mesane Boynu Yaralanması
• Rektal Veya Vajinal Yaralanma
• Açık Pelvik Fraktür
• Açık Redüksiyon Veya İnternal Fiksasyona İhtiyaç Duyulan Pelvik Fraktür
• Laparotomi Yapılan Hastalar
• Mesane İçerisinde Kemik Parçalarının Görülmesi

Teknik Darlık % İdrar 
Kaçırma %

Erektil 
Disfonksiyon %

Endoskopik 
Ek İşlem %

Üretroplasti %

Primer Uç Uca 
Yaklaştırma

53 5 36 42 33

Acil Açık 
Üretroplasti

49 21 56

Geç 
Üretroplasti

<10 5
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üretral lümen devamlılığını sağlar ancak epitelyum devamlılığını sağlamadığı 
için üretral darlık gelişimi engellenemeyecektir. Ancak yapılacak geç onarımlar 
da cerrahiyi kolaylaştırabilir. 

Sonuç olarak; üretral travmalı bir hastanın kateterize edilebilmesi tanı ve tedavide 
kritik bir rol oynayacaktır ancak kateterizasyon işleminin ehil kişiler tarafından 
usulüne uygun ve nazik bir şekilde yapılmaması halinde parsiyel bir travmayı 
komplet hale dönüştürebileceği de göz ardı edilmemelidir.

Semptomlar ve Bulgular
Üretral travmalar genellikle tek başlarına hayatı tehdit etmez ancak %27 hastada 
eşlik eden organ yaralanmalarında ve pelvik fraktürlere bağlı ölümcül riskler 
taşıyabilir. En sık karşılaşılan bulgu üretral meatusta kan görülmesidir. Posterior 
üretra travmalı hastaların  %37-93’ünde görülürken anterior üretra yaralanmalarında 
%75 oranında görülmektedir. Meatusta kan var ise parsiyel bir rüptürün komplet 
rüptüre ilerleme ihtimalinden dolayı tüm üretra görüntülenene kadar üretral 
kateter uygulamamak gerekir. Arada kalınan olgularda nazikçe üretral kateterin 
geçirilmesi için çaba gösterilebilir, zorlukla karşılaşıldığında suprapubik kateter 
uygulanıp uygun bir zamanda retrograt üretrografi yapılabileceği bildirilmektedir. 
Ancak üretral yaralanmadan şüpheleniliyor ise en uygun yaklaşım üretrografinin 
kateterizasyondan önce yapılmasıdır. Pelvik fraktürlü bayan hastalarda vaginal 
introitusta kan görülmesi de üretral yaralanma ihtimalinin yüksek olduğunun 
bir göstergesidir. Hematüri spesifik bulgu olmasa da üretra travmasında 
görülebilmektedir. Üretral patolojiye bağlı olarak idrar yapamama ve ağrılı idrar 
yapma hematüriye eşlik edebilir. Hematom üretra travmalarında görülebilen 
başka bir bulgudur. Şayet buck fasyası bütünlüğü korunuyor ise kan ve idrar 
ekstravazasyonu penis şaftı boyunca korpus spongiosum ile buck fasyası arasında 
kalır. Böylece penis kan ve idrar ekstravazasyonu ile şişmiş morarmış bir hal alır. Eğer 
buck fasyası rüptüre olmuş ise kan ve idrar ekstravazasyonu colles fasyası ile sınırlı 
kalır. Bu durum perinede klasik kelebek tarzı morarma görünüme yol açar. Ancak 
acil ünitesinde değerlendirilen hastalarda travmadan sonraki ilk saatlerde tipik 
hematom bulguları saptanamayabilir. Kimi zaman tablonun oturması birkaç günü 
bulabilir. Yüksek yerleşimli, disloke prostat üretra yaralanmalarında karşılaşılabilen 
başka bir bulgudur. Ancak hematom nedeniyle özellikle küçük prostatlarda palpe 
edilemeyebilir. Rutin muayenede rektal muayene düşünülmez ancak herhangi bir 
nedenle rektal muayene yapılıyorsa prostatın değerlendirilmesi önerilir.

Tanı
Retrograt üretrografi halen altın standart görüntüleme yöntemidir. İşleme 
başlamadan önce pelvik fraktür, yabancı cisim, taş, mermi gibi opak madde sonrası 
görüntülenemeyecek durumlar nedeniyle ön arka düz grafi alınmalıdır. 
Takiben fossa navikülariste balonu 1-2 ml şişirilmiş 12 veya 14 french (Fr) foley 
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kateterden 30 derece oblik pozisyonda 20- 30 ml opak madde verilerek görüntüler 
alınır. Böylece üretral yaralanma ve derecesi anlaşılabilir. Retrograt üretrografide 
komplet posterior üretra yaralanma nedeni ile mesane ve posterior üretranın 
tamamı görüntülenemiyor ise bir suprapubik kateter uygulanır. Suprapubik 
kateterden verilen kontrast maddeyle yapılan sistogram ile eş zamanlı yapılan 
retrograt üretrografi posterior üretrayı çoğu zaman yeterli bir şekilde gösterebilir. 
Eğer posterior üretra yeterince görüntülenemiyor ise suprapubik sistostomiden 
yapılan endoskopi ile posterior üretranın durumu ortaya konulabilir. Fleksible 
endoskop yardımıyla mesane boynundan gözlem yapılırken, retrograt üretrografi 
veya üretroskopi ile yaralanan üretra segmentleri arasındaki uzaklık ve yer değişimi 
hakkında fikir edinilebilir. Üretroskopinin erkeklerde diagnostik değeri yoktur. 
Ancak kadınlarda kısa üretra nedeniyle retrograd üretrografi yapılamayacağından 
üretroskopi faydalı olabilir.

Üretral yaralanmalarda ilk değerlendirmede ultrasonografi rutin bir tetkik değildir 
ancak, pelvik hematomun pozisyonunun belirlenmesinde çok yararlı olabilir. Bu 
hastalarda hematom nedeniyle mesane lokalizasyonu ve anatomisi bozulmuş 
olabileceğinden suprapubik kateterin daha güvenilir bir şekilde yerleştirilmesi 
amacıyla ultrasonografi kullanılmalıdır. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik 
rezonansın üretra travması başlangıç değerlendirilmesinde yeri yoktur. Ancak 
bozulmuş pelvis anatomisinin değerlendirilmesi açısından yararlı olabilirler.

Posterior Üretra Travmalarında Tedavi 

Komplet üretra ayrışması olan olgularda mutlaka suprapubik kateter 
uygulanmalıdır. Takiben uygulanabilecek akut ve ertelenmiş tedavi seçenekleri 
mevcuttur. Bu tedavi seçenekleri hakkında halen tartışmalar mevcuttur. Travmanın 
ilk saatlerinde hastaya herhangi bir sebeple cerrahi uygulanacak ise; bu durumda 
bile ilk planda perkütan ya da açık sistostomi uygulanmalıdır. Ancak kateterin 
uygulandığı bölge mümkün olduğunca ortopedistlerin çalışacağı sahadan (pubik 
kollar) uzak olmalı ve yapılacak ameliyatlarda ortopedistleri engellememelidir. 
Bu hastalarda halen en sık tercih edilen tedavi seçeneği; travmadan yaklaşık 3 ay 
sonra yapılan geç üretroplastilerdir.

Akut Tedavi Seçenekleri
Primer Uç Uca Yaklaştırma: Bir kateter yardımı ile kopmuş üretral uçların birbirine 
yaklaştırılmasıdır. Son zamanlarda pelvik kırıkların tedavisinde ortopedistlerin 
daha erken düzeltme cerrahilerine başvurması (1-2 hafta içerisinde); komplet 
üretral yaralanması olan hastalarda yeni tedavi seçeneklerini gündeme getirmiştir. 
Bu uygulamalardaki amaç; kopma sonucunda birbirinden uzaklaşan üretral 
uçları yaklaştırarak; üretral darlık oranını azaltabilmek veya yapılacak üretroplasti 
ameliyatlarını kolay uygulanabilir hale getirmektir. Bu girişimlerle üretral lümen 
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devamlılığı sağlanır ancak üretral epitelin devamlılığı çoğunlukla sağlanamaz. 
Dolayısıyla özellikle fibrozise bağlı lümende daralma kaçınılmaz olmakla beraber 
sonuçların daha iyi olduğu da bildirilmiştir. Hastaya erken dönemde ortopedistler 
tarafından düzeltme cerrahisi nedeniyle eksplorasyon uygulanmayacaksa; bu 
teknik önerilmez ve bu hastalarda en ideal tedavi suprapubik sistostomi sonrası 
geç üretroplasti uygulanmasıdır.

Açık Acil Üretroplasti: Yaygın ödem ve ekimoz olması, akut fazda üretral hasarın 
derecesinin tam olarak değerlendirilememesi, sonraki cerrahileri olumsuz 
etkilemesi nedeniyle acil açık üretroplasti endikasyonları sınırlıdır. Bu müdahale 
şeklinin günümüzde yalnızca penetran yaralanmalarda, mesane boynu ve 
rektal yaralanmaların eşlik ettiği posterior üretra yaralanmalarında uygulanması 
önerilmektedir. Böylelikle mesane boynu veya rektal hasarın onarılmasına ilaveten 
üretral defektin azaltılması da sağlanmış olur. Aynı zamanda travma bölgesindeki 
kırık kemik parçaları da uzaklaştırılarak enfeksiyon ve idrar kaçırma riski de 
azaltılabilir. Her şeye rağmen bu hastaların %50-100’ünde darlık gelişecektir. İdrar 
kaçırma (%21) ve erektil disfonksiyon (%56) oranları diğer tekniklerden daha 
yüksektir.

Ertelenmiş Tedavi Seçenekleri 
Ertelenmiş Primer Üretroplasti: Kadın hastalarda en iyi tedavi seçeneği olmakla 
beraber bu konuda yeterince kanıt yoktur. Literatürde az sayıda vaka bildirilmiştir. 
Travma sonrası sistostomi uygulanan hasta stabil hale geldiğinde (ilk iki hafta içinde) 
uygulanır. Bu yöntemde amaç; üretral uzunluğun korunması ve üretranın skar dokusu 
içine gömülmesini engellemektir. Cerrahi eksplorasyon proksimal yaralanmalarda 
retropubik yoldan, anterior yaralanmalarda ise vajinal yoldan sağlanır.

Ertelenmiş (Geç) Üretroplasti: Komplet posterior üretral yaralanmalarda; 
sistostomi uygulanmasını takiben ertelenmiş geç üretroplasti halen altın standart 
tedavi seçeneğidir. Bu süreç 3-6 ay arasında değişmekle beraber genellikle 
travmadan 3 ay sonra ertelenmiş üretroplasti uygulanmaktadır. Bu zaman zarfında 
travma sonrası oluşan organ ve doku yaralanmaları iyileşmiş, pelvik hematom 
çözülmüş, mesane ve prostat normal lokalizasyonuna yaklaşmış ve hasta stabil hale 
gelmiş olmaktadır.

Ertelenmiş Endoskopik Tedavi: Bu tekniğin başarı oranı düşüktür ve nadiren 
endikedir. Suprapubik sistostomi traktından mesane boynu ve proksimal üretraya 
yerleştirilen bir metalin sesine veya hareketine doğru ya da endoskopun (rijid, 
fleksible) ışığına doğru (cutting-to-thelight); distal üretradan yerleştirilen bir 
üretrotom bıçağı veya laser aracılığı ile kesme işlemi uygulanır. Bu yöntem 
yalnızca üretral defektin çok kısa olduğu sağlam mesane boynu olan ve prostat 
dislokasyonu minimal olan hastalarda tercih edilmelidir. Bu yöntemle üretral 
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devamlılık sağlanır ancak sıklıkla darlık tekrarlar ve başarısızlıkla sonuçlanır. Bu 
cerrahiden sonra hastaların yaklaşık %80’ine üretral dilatasyon, üretrotomi interna 
ya da darlık rezeksiyonu gerekecektir ve bu durum sıklıkla ilk bir yıl içinde olacaktır. 

Üretrotomi interna yalnızca geçici bir rahatlama sağladığından dolayı; darlığı 
tekrarlayanlarda mutlaka alternatif tedavilere geçilmelidir. Ayrıca işleme bağlı 
olarak üretral yalancı pasaj (false passage) ve rektal perforasyon komplikasyonları 
bildirilmiştir.

Tekniklerin Değerlendirilmesi
Posterior üretral yaralanmalarda suprapubik kateter sonrasında uygulanan geç 
üretroplastide, ameliyat sonrası komplikasyonlar ve hastanın endoskopik ek müdahale 
geçirme olasılığı diğer yöntemlere kıyasla daha azdır. Bu nedenle “geç üretroplasti” 
halen altın standart tedavi metodu olarak önerilmektedir.

Komplikasyonlar
Erektil disfonksiyon, pelvik fraktür ve üretral yaralanma olan hastalarda yaklaşık 
%50 oranında görülür. Etyoloji multifaktoriyeldir. Etyolojide kavernöz sinir hasarı, 
arteryel yetmezlik, venöz kaçış, direkt korporeal yaralanmalar gösterilmiştir. 
Çalışmalar erektil disfonksiyonun tedaviden değil yaralanmanın kendisinden 
kaynaklandığını göstermiştir. Üretroplastiler sonrasında %5-15 arasında tekrarlayan 
darlıklar gözlenir. Ancak yapılan cerrahi sırasında fibrotik doku çıkarıldığı için 
sonrasında yapılan endoskopik tedavilerin başarısı yüksektir. İdrar kaçırma da üretra 
yaralanmaları sonrasında görülen komplikasyonlardandır. Ancak rekonstruksiyon 
sonrası idrar kaçırma değerleri %4 gibi düşüktür.

Anterior Üretra Travmalarında Tedavi

İyatrojenik yaralanmaların dışında, bulbar üretra yaralanmaların çoğu travmaya 
bağlı künt yaralanma tarzında iken; penil üretra yaralanmalarının çoğu da 
seksüel ya da penetran travma sonucu oluşan yırtılma tarzında yaralanmalardır. 
Künt yaralanmalarda; en ideal tedavi suprapubik sistostomi uygulanarak idrarın 
ekstravaze olmasının engellenmesidir. Kılavuzlar ve derlemelerde bu yaralanmalar 
için suprapubik sistostomi ya da uygulanabilirse transüretral kateterizasyon 
tedavide ilk tercih edilen yöntemler olarak bahsedilmektedir. 

Ancak özellikle transüretral kateterizasyon amacı ile üretranın manipülasyonu 
üretral travmanın ciddiyetini artırabileceğinden; mümkünse bu yöntemin 
kullanılmaması önerilmektedir. Bulbar üretra yaralanmalarının %60’ı inkomplet 
yaralanmadır ve yalnızca suprapubik kateter uygulanması sonucunda %90’ı darlık 
gelişmeden iyileşirken; %10’unda darlık oluşur. Kateterizasyon denenerek üretra 
manipüle edilenlerde ise darlık gelişme oranı %10’dan %65’e yükselmiştir. 
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Bulbar üretra yaralanmalarının %40’ı komplet yaralanmadır ve bunlarda da 
yalnızca suprapubik sistostomi uygulandığında darlık oranı %75 iken; üretral 
kateterizasyon denenenlerde bu oran %100’ü bulmaktadır. Bu nedenle 
bulbar üretra yaralanmalarında en doğru yaklaşım suprapubik sistostomi 
uygulanması ve hastanın 3-4 hafta sonra tekrar değerlendirilmesidir. Bu 
değerlendirmede hasta idrarını rahatlıkla yapabiliyorsa, darlık gelişmemişse 
ve kontrast ekstravazasyonu yoksa suprapubik sistostomi çıkarılabilir. 
Üretral yaralanmalarda darlık ve enfeksiyonlar erken dönemde karşılaşılan 
komplikasyonlardır. Özellikle üretral yırtıktan ekstravaze olan idrar, kan ve semen 
inflamatuar reaksiyonlara yol açarak apse oluşumuna zemin hazırlar. Zamanında 
diversiyon ve antibiyoterapi yapılırsa; üretrokütanöz fistül, periüretral divertikül ve 
nekrotizan fasiit gibi enfeksiyon sekelleri önlenebilir. 

İnkomplet yaralanmalar sonrasında gelişen kısa ve ince darlıklar üretrotomi interna 
veya üretral dilatasyon ile tedavi edilir. Uzun ve kalın darlıklarda ise rekonstrüksiyon 
cerrahisi (uç uca anastomoz, yama üretroplasti) uygulanmalıdır. Bu ameliyat için 
en ideal zaman; travmanın üzerinde en az 3 ay geçmesidir. Penil üretrada <1 cm 
darlıklarda ve bulbar üretrada <2 cm darlıklarda; “uç uca anastomoz” rahatlıkla 
uygulanabilir. Daha uzun darlıklarda uç uca anastomoz yapılması penil kordiye 
sebep olacağından dolayı; yama üretroplasti tercih edilmelidir. Ateşli silah 
yaralanmaları, kesici delici alet yaralanmaları, hayvan ısırıkları ve penil fraktüre eşlik 
eden açık üretral yaralanmalarda acil cerrahi eksplorasyon gereklidir. Ameliyat 
esnasında üretra değerlendirilmeli ve onarılmalıdır. Acil üretral onarım yapılan bu 
olguların %15’inde üretral darlık gelişecektir.

Prostat Yaralanmaları 

Prostat travmadan korunaklı bir anatomik lokalizasyonda olduğu için yaralanması 
nadirdir. Genellikle üretra ve mesane yaralanmasıyla birlikte gözlenir. Daha 
çok üretra darlıklarına yapılan dilatasyonlarda ve ayarsız güç kullanılan kateter 
denemelerinde yaralanır. Ayrıca benign prostat büyümesi cerrahisi sırasında aşırı 
ve dikkatsiz rezeksiyon sonrası prostat (cerrahi kapsül) delinebilir. Fark edildiğinde 
sonda 10-15 gün tutularak onarım sağlanır.
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• Yüksek kanıt düzeyi2

-EAU kılavuzlarında kanıt düzeyi ‘A’

• Çift yönlü etki mekanizması3 
-Antikolinerjik ve Spazmolitik etki

• Yüksek tolerabilite4 
- Sürekli Salınımlı Pellet formülasyonu(ACES):
Sabit doz ilaç salınımı ile gün boyu sabit plazma 
konsantrasyonu sağlaması, antikolinerjik 
yan etkilerde azalma ile sonuçlanabilir.

• Yüksek hasta uyumu4

-Günde tek doz kullanım

• Güvenli kullanım3

- 10 yıllık tedavi süresince yüksek güvenilirlik
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Orta ve ağır karaciğer yetmezliği olanlarda kullanımı önerilmemektedir. Pediyatrik popülasyon: Çocuklarda kullanılmamalıdır. Geriyatrik popülasyon: Doz ayarlaması 
gerekmemektedir. KONTRENDİKASYONLARI: Propiverin veya kapsül bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlı kişilerde, bağırsak tıkanması, 
üriner retansiyon oluşturabilecek önemli derecede mesane çıkış obstrüksiyonu, miyastenia gravis, intestinal atoni, ciddi ülseratif kolit, toksik megakolon, kontrol 
edilememiş kapalı açılı glokom, orta veya şiddetli karaciğer yetmezliği, taşiartimide kullanılmamalıdır. ÖZEL KULLANIM UYARILARI: Otonomik nöropati, ciddi böbrek 
yetmezliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Propiverin uygulamasını takiben ciddi konjestif kalp yetmezliği, prostat hipertrofisi, reflü özofajiti olan hastalardaki hiatüs 
hernisi, kardiyak aritmi, taşikardi semptomları ağırlaşabilir; midriyazise neden olabilir. Akut kapalı açılı glokom başlatma riski artabilir. Metimazol ve CYP 3A4’ün güçlü 
inhibitörlerini alanlarda, propiverin ile tedaviye başlandığında, hastalar dikkatle izlenmelidirler. Yiyeceklerle propiverin alımına ilişkin özel bir öneri bulunmamaktadır. 
Laktoz içerdiği için galaktoz intoleransı, lapp laktoz yetersizliği veya glukoz galaktoz malabsorbsiyonu olanlar bu ilacı kullanmamalıdır. İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE 
DİĞER ETKİLEŞMELER: Trisiklik antidepresanlar, trankilizanlar, antikolinerjikler, amantadin, nöroleptikler ve beta-adrenoseptör agonistler ile birlikte kullanıldığında 
etkisi artar. Kolinerjik ilaçlarla birlikte kullanıldığında etkisi azalır. İzoniazid alan hastalara uygulandığında kan basıncında azalma görülür. Propiverin, metoklopramid 
gibi prokinetiklerin etkisini azaltabilir. Propiverin ve sitokrom P450 3A4 (CYP 3A4) ile metabolize olan diğer ilaçlar arasında farmakokinetik etkileşimler görülmüştür. 
Propiverin, sitokrom P450 3A4’ün zayıf bir inhibitörüdür. GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI Gebelik Kategorisi: C. Gebelikte MICTONORM SR kullanımı 
önerilmemektedir ve emzirme boyunca kullanılmamalıdır. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler: MICTONORM SR ile tedavi edilen hastalarda bulanık görme ve 
uyuşukluk hali gelişebilir. Dikkat gerektiren aktivitelerin yapılma kabiliyetini etkileyebilir. İSTENMEYEN ETKİLER: Ağızda kuruluk, karın ağrısı, dispepsi, konstipasyon , 
baş ağrısı, anormal akomodasyon, akomodasyon güçlükleri, görüş anormallikleri, yorgunluk, aşırı duyarlılık veya hassasiyete bağlı döküntü, çarpıntı. FARMAKOLOJİK 
ÖZELLİKLER: ATC kodu: G04BD06 Farmakoterapötik grup: Üriner Antispazmodik RUHSAT SAHİBİ: Recordati İlaç San ve Tic. A.Ş. Doğan Araslı Cad. No: 219 34510 
Esenyurt/İSTANBUL Tel: 0212 620 28 50 / 0212 596 20 65 TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ : MICTONORM® 30 mg Sürekli Salımlı Kapsül, 30 kapsül içeren PVC/PVDC 
alüminyum folyo blisterlerde. PERAKENDE SATIŞ FİYATI:MICTONORM 30 mg Sürekli Salımlı Kapsül 30 kapsül/kutu 97,98 TL KDV dahil (Şubat 2016) RUHSAT TARİH 
VE NUMARASI: 26.07.2013-252/38 KÜB’ÜN SON GÜNCELLEME TARİHİ: 05.09.2014 Reçete ile satılır. Ayrıntılı bilgi için lütfen firmamıza başvurunuz.
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