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Kontinans Derneği’nin Türkiye’nin geneline yaydığı ve büyük beğeni aldığı bölgesel 

toplantıların sonuncusu 01.04.2017 tarihinde İzmir Mövenpick Hotel’de dernek üyelerimizin 

ve çeşitli branşlardan birçok doktor arkadaşımızın geniş katılımıyla gerçekleşti. Kontinans 

Derneği Başkanı Dr. Oktay Demirkesen’in açılış konuşmasıyla başlayan, ‘kanıta dayalı tıp 

ışığında stres tipte idrar kaçıran index hastanın değerlendirme ve tedavisinde Amerika ve 

Avrupa kılavuzları ne diyor?’ başlıklı ilk oturumda Dr. Oktay Demirkesen ve Dr. Tufan 

Tarcan’in oturum başkanlığında; Dr. Oğuz Mertoğlu ‘invaziv ürodinami ne zaman kime 

yapılmalı? ’, Dr. Adnan Şimşir  ‘pelvik taban çalışmaları ve medikal tedavi seçenekleri’ ve 

Dr. Gökhan Temeltaş ‘MUSS ve diğer sling yöntemleri: Güncelleme’ başlıklı sunumlarını 

gerçekleştirdi. Öğleden sonraki ‘cerrahi sonrası sorunlar’ başlıklı ikinci oturumda Dr. Şahin 

Kabay ve Dr. Zafer Aybek’in oturum başkanlığında;  Dr. Tarık Yonguç ‘MUSS sonrası 

retansiyona yaklaşım’, Dr. Ali Ersin Zümrütbaş ‘de novo sıkışma tedavisine yaklaşım’ ve Dr. 

Şahin Kabay ‘devam eden idrar kaçırmada ne yapalım?’ başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. 

Dr. Tufan Tarcan’ın moderatörlüğünü yaptığı son oturumda, panelistler: Dr. Zafer Aybek, Dr. 

Oktay Demirkesen, Dr. Gökhan Temeltaş, Dr. Adnan Şimşir, Dr. Oğuz Mertoğlu zorlu 

olguları güncel kılavuzlar eşliğinde tartıştı. Farklı branşlardan hekimlerin de katılımıyla 

zengin bir içerik sağlanan toplantımızda konuların interaktif olarak tartışılması en üst düzeyde 

bilimsel ortamın oluşmasını sağladı.  

İlk oturumdaki birinci konuşmacı Dr. Oğuz Mertoğlu invaziv bir tetkik olan 

ürodinamiyi hastalarımıza planlarken hangi kriterlere dikkat etmemiz gerektiğini, hasta tanı 

ve tedavisinde ne zaman ürodinaminin istenmesi gerektiğini anlattı. Ürodinaminin invaziv 

olmasına rağmen ne kadar önemli ve gerekli bir tetkik olduğunu vurguladı. Ürodinamiden ne 

beklememiz ve ne beklemememiz gerektiği konusunda ayrıntılı açıklamalarda bulundu. İkinci 

konuşmacı olan Dr. Adnan Şimşir, stres tipte idrar kaçırmada (STİK) ürologların çok da aşina 

olmadığı pelvik taban egzersizlerini ayrıntılarıyla anlattı. Pelvik taban egzersizlerinin ne 

zaman, hangi hastaya, ne sıklıkla uygulanması gerektiğinden bahsetti. Pelvik taban 

egzersizlerinin ne kadar yoğun uygulanırsa ve ne kadar uzun sürerse o kadar etkili olacağını 

belirtti. Pelvik tabanın elektrik stimülasyon tedavilerini ve diğer konservatif tedavilerle 

birlikte nasıl kullanılabileceğini anlattı. Amerika ve Avrupa kılavuzlarının ışığında medikal 

tedavinin STİK tedavisindeki yerinden bahsetti. Son yıllarda çoğu Avrupa ülkesinde olduğu 

gibi ülkemizde de STİK’nın medikal tedavisi için ruhsatlandırılmış ‘duloksetin’ tedavisinin 

gittikçe artan oranda kullanılmaya başlandığını bildirdi. Dr. Şimşir, kılavuzların duloksetini 
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geçici bir süre için tedavi isteyen, kalıcı tedavi beklentisi olmayan hastalar için uygun 

gördüğünü ve bu sürede hayat kalitesini yükseltmek istediğimiz hasta grubunda kullanmamızı 

önerdiğini belirtti. Üçüncü konuşmacı Dr. Gökhan Temeltaş, artık STİK tedavisinde altın 

standart olan orta üretra askı ameliyatlerındaki son güncellemeleri sundu. Orta üretra askı 

ameliyatları ve diğer sling ameliyatları hakkındaki bilgilerimizi yeni literatürler eşliğinde 

güncelledi. Sling yöntemlerinin etkinliklerini ve komplikasyonlarını güncel literatürlerle 

sundu.  

Kahve arası sonrası yapılan ikinci oturumda birinci konuşmacı Dr. Tarık Yonguç, orta 

üretra askı cerrahisi sonrası gelişen üriner retansiyona yaklaşımı güncel literatür eşliğinde 

sundu. Sling sonrası post-op dönemde boşaltma semptomlarının klinisyenler tarafından 

kolaylıkla fark edebileceğini fakat önemli bir sayıda hasta grubunda semptomların depolama 

semptomları şeklinde görüleceğini belirtti. Rodrigues ve ark.’ nın 2013 yılında Int Urogynecol 

J ‘da yayınladıkları çalışmadan bahsetti. Bu çalışmada inkontinans cerrahisi sonrası işeme 

disfonksiyonu görülen 302 hastaya ürodinami yapılmış ve işeme semptomları sınırlı bir hasta 

grubunda görürken, depolama semptomları çok daha fazla hastada tespit edilmişdir. Dr. 

Yonguç yine bu çalışmada beş ürodinamik modelin oluşturulduğunu ve bu modeller içinde 

post-sling obstrüksiyonu için güncel literatürde kabul edilen klasik düşük akım hızı ile 

beraber yüksek basınçın hastaların sadece % 7.2’sinde görülürken, en çok görülen modelin 

normal basınçla beraber düşük akım hızı (%41) olduğunu bildirdi. Dr. Yonguç, Rautenberg ve 

ark.’nın 2014 yılında Neurol Urodyn dergisinde yayınladıkları çalışmada, post-sling 

obstrüksiyon görülen 61 hastada post-op 2. gün erken tape mobilizasyonu ile kontinansa zarar 

vermeden %96 oranında normal işemenin restorasyonunu sağladığını bildirdi.  Dr. Yonguç, 

güncel literatürde post-sling sonrası gelişen retansiyonda en çok tercih edilen tekniğin 

üretrolizis yapmadan transvajinal orta hat sling inzisyonu olduğunu belirtti. Bu konuda 

yapılmış gücel en geniş serili çalışmada Vierick ve ark.’nın 198 hastayı retrospektif olarak 

değerlendirdiğini ve sling insizyonu sonrası hemen kür oranlarını %97 olarak bildirdiklerini 

söyledi. İkinci konuşmacı Dr. Ali Ersin Zümrütbaş, sling sonrası denovo sıkışma tedavisine 

yaklaşımı güncel literatür eşliğinde oldukça kapsamlı anlattı. Dr. Zümrütbaş, bu konuda 

önemli ürodinamik çalışmaları olan Chasagne ve ark. ‘nın MÇT için %80 sensitivite ve %83.1 

spesifite ile bildirdikleri maks akım hızı ≤ 15 ml/sn ile beraber maks Pdet ≥ 15 cmH2O 

değerlerini daha sonra yayınladıkları çalışmalarda, sırasıyla maks akım hızı ≤12 ml/sn ile 

maks Pdet ≥ 25 cmH2O’ya revize ettiklerini bildirdi. Ayrıca Dr. Zümrütbaş, sling sonrası 

görülen komplikasyonların tedavisindeki en son ve gücel yaklaşımların derlendiği Dr. Bülent 

Çetinel ve Dr. Tufan Tarcan’ın yeni tarihli yazısından bahsetti ve bu yazıdan alıntı yaparak 
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post-sling sonrası bariz tıkanıklık göstermeyen denovo sıkışma semptomları olan hastaların 

daha zor anlaşılabildiğini ve tedavilerininde daha tartışmalı oluğunu söyledi. Bu yazıda 

yayınlanan algoritmanın post-sling denovo işeme disfonksiyonlarının tanı ve tedavisinde çok 

faydalı olabileceğini ve sıklıkla kullanılması gerektiğini belirtti. Üçüncü konuşmacı olarak Dr. 

Şahin Kabay sling sonrası devam eden idrar kaçırmada ne yapılması gerektiğini kılavuzlar 

eşliğinde anlattı. Dr. Kabay  sling sonrası inkontinansı devam eden hastalarda eğer tekrar 

cerrahi tedavi düşünülüyorsa bunun mutlaka tecrübeli merkezlerde yapılması gerektiğinin 

kılavuzlar tarafından da önerildiğini belirtti. Sling sonrası tekrarlayan STİK’da sekonder 

sentetik sling, kolposüspansiyon veya otolog  sling yöntemlerinin hastaya öneri düzeyi ‘C’ 

olarak sunulabileceğini ekledi. 

 Toplantının son oturumunda ise Dr. Tufan Tarcan’ın moderatörlüğünde STİK’da zorlu 

olgular tartışılmış, çoklu ameliyatlarla beraber radyoterapi uygulanan ya da fazlaca ek ko-

morbiditeleri olan hastalarda duloksetinin iyi bir tedavi alternatifi olabileceği belirtilmiştir. 

 Sonuç olarak bu toplantıda stres tipte idrar kaçıran indeks hastanın yanında, karışık 

tipte idrar kaçıran, cerrahi sonrası çeşitli komplikasyonları olan veya idrar kaçırmaya devam 

eden, ileri derecede pelvik organ prolapsusu olan hastalar gibi komplike olguların klinik 

değerlendirmeleri, ürodinamik çalışmaların yeri, cerrahi ve medikal tedavi seçenekleri 

konunun uzmanları tarafından tartışıldı. Bilimsel içeriği oldukça zengin bu oturumlar ek katkı 

ve dileklerle son buldu. 

 

Dr. Tarık Yonguç 
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