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ÖZET:

SUMMARY:

Amaç: Üriner veya anal inkontinans þikayeti olan
hastalarda semptomlarýn baþlangýcýndan tedavi
baþvurusuna kadar geçen sürenin, pelvik taban
kas aktiviteleri üzerine olan etkisini incelemek

The Effects Of Incontinence Period On Pelvic
Floor Muscle Activity

Materyal ve Metod: Hastanemiz ürojinekoloji
polikliniðine baþvuran ve üriner ve/veya anal
inkontinans þikayeti olan hastalar çalýþmaya dahil
edildi. Hastalarýn vajinal ve rektal basýnç deðerleri
ölçüldü. Pelvik taban elektromiyografi (EMG)
ölçümleri yapýldý. Hastalar inkontinans süreleri 2
yýldan az olanlar ve 5 yýldan fazla olanlar olmak
üzere iki gruba ayrýlarak deðerlendirildi. Verilerin
deðerlendirilmesinde independent t test, Fisher
exact test kullanýldý.
Bulgular ve Sonuç: Þikayetleri 2 yýldan daha az
süren grupta dinlenme ve kasýlma esnasýnda vajinal
ve rektal basýnçlar anlamlý olarak daha yüksek
bulundu. EMG aktivitelerindeki deðerler I.grupta,
II.gruba göre ortalama %64 daha yüksek gözlendi.
Anahtar Kelimeler: inkontinans, pelvic taban,
elektromyografi

Objective: to investigate the effects anal or urinary
incontinence period on pelvic floor muscle activity
Materials and Method: patients admitted to
urugynecology outpatient clinic with urinary or
anal incontinence complaint were included in this
study. Vaginal and rectal pressure of these patients
were measured. EMG activities were noted. Patients
were divided into two groups. Cases, incontinence
period less then two years formed the first group
and more than five years the second group. Datas
were evaluated with independnt t test and Fisher
exact test.
Results and Conclusions: patients in the first group
had significantly higher vaginal and rectal pressure
values than the second one. And in the first group
electromyographic activities of pelvic flor muscles
were 64% higher.
Key Words: incontinence, pelvic floor,
electromyography

GÝRÝÞ
Pelvik taban hastalýklarý, özellikle ilerleyen
yaþlarda oldukça sýk görünmesine raðmen,
týbbi yardým isteyen hastalarýn oraný oldukça
düþüktür(1). Toplumda birçok kadýn inkontinan
olmasýna raðmen, bu kadýnlarýn neden tedavi
yerine semptomlarý tolere etme yönüne eðilimli
olduklarý bilinmemektedir. Kadýnýn týbbi yardým
isteme süresi þikayetlere maruz kaldýðý süre

ile ilgili gözükmemektedir (2). Bu çalýþma,
üriner ve/veya anal inkontinans þikayeti olan
hastalarda semptomlarýn baþlangýcýndan tedavi
baþvurusuna kadar geçen sürenin, pelvik taban
kas aktiviteleri üzerine olan etkisini incelemek
amacýyla yapýldý.
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MATERYAL VE METOD

TARTIÞMA

Ürojinekoloji polikliniðine, üriner ve/veya
anal inkontinansý olan hastalar çalýþmaya dahil
edildi. Ýnkontinans yakýnmalarý 2 yýldan az
olan hastalar 1.grubu, 5 yýldan fazla olan
hastalar ise 2.grubu oluþturdu. Ýnkontinans
yakýnmasý 2-5 yýl arasý olan hastalar çalýþmadan
çýkarýldý. Her iki gruptaki hastalarýn vajen içi
basýnç, rektal basýnç ve pelvik taban
elektromiyografi (EMG) ölçümleri
karþýlaþtýrýldý. Ölçümler dinlenme ve pelvik
taban kaslarýnýn kasýlmasý esnasýnda uygulandý.
Vajen içi basýnç, vajinal manometre
(Epi.noLibra®, Tecsana, Germany,2002) ile,
rektal basýnç ölçümü 4 mm çaplý rektal balon
kateterin anal kanal boyunca, 8 mm/sn sabit
hýzda, motorize çekilmesi (FemiScan
EMG®,Mega Electronics, Finland, 2005) ve
EMG ölçümleri çift kanallý vajen içi EMG
probu ile yapýldý. Verilerin deðerlendirilmesinde
SPPS 10.0 paket programý kullanýldý.
Parametrik verilerin deðerlendirilmesinde
independent t test, non-parametrik verilerin
deðerlendirmesinde ise Fisher exact test
kullanýldý.

Ýnkontinan hastalarda utanma, kendini
yetersiz ve kirli hissetme, toplum tarafýndan
damgalanma korkusu nedeniyle semptomlarýný
inkar duygusu ön planda olabilir(3). Bunun
yaný sýra ürojinekolojik hastalarýn kendi
kondisyonlarýnýn tedavisine olan uyumlarý
mortalitesi yüksek olan diðer hastalýklara göre
daha düþük bulunmuþtur(4). Üriner
inkontinansta kadýnlar yetersiz de olsa kendi
kendilerine önlemler almayý tercih ederek
tedaviye yönelmeyi geciktirirler. Kadýnlarýn,
2/3'ünün týbbi ve sosyal yardým aldýklarý
ancak, en az 2 yýldýr bu sorunu yaþadýklarý
tespit edilmiþtir (5).

BULGULAR
Olgularýn 6 tanesinde þikayetler 2 yýldan
az iken, 6 olguda da yakýnmalar 5 yýldan fazla
idi. Dinlenme esnasýnda vajen içi ortalama
basýnç 1.grupta 19mmHg iken 2.grupta
15mmHG idi. Kontraksiyon esnasýnda ise
1.grupta 61mmHg 2.grupta ise 37mmHg
idi.(p<0,05) hem istirahat hemde kontraksiyon
sýrasýnda ölçülen ortalama rektal basýnçlar
1.grupta daha yüksekti.(Tablo 1) Yine 1. grupta
pelvik kaslardaki EMG aktiviteleri deðeri(mV),
II.gruba göre ortalama %64 daha yüksek
gözlendi (p < 0.05).
Tablo 1. Olgularýn istirahat ve kontraksiyon durumlarýnda
vajinal ve rektal basýnç ölçümleri

Olayý küçük bir problem olarak görme,
varlýðýný reddetme, utanma, olayýn kadýn ve
yaþlanma sürecinin doðal bir parçasý olarak
görme, doktorun, problemin çok önemsiz
olduðunu düþüneceði endiþesi, tedavi
yöntemlerinin varlýðýndan habersiz olma,
herhangi bir müdahale yapýlmadan iyileþme
ümidi, operasyon korkusu, tedaviden
ümitsizlik, çok meþgul olma ve maliyet gibi
faktörler hastalarýn tedaviye yönelmeyi
geciktirme nedenleri olarak sýralanabilir.
Kadýnýn týbbi yardým isteme süresi þikayetlere
maruz kaldýðý süre ile ilgili gözükmemekle
birlikte pelvik taban hastalýklarý, progresif
özelliktedirler (6). Üriner ve fekal inkontinans,
pelvik taban hastalýðý olan kadýnlarýn % 69una
kadar varabilen bir oranda birlikte gözükebilir
(7). Semptomlarýn süresine göre 2 ayrý gruba
ayýrdýðýmýz olgularda, daha uzun süredir
þikayetleri olan kadýnlarda hem dinlenme hem
de kontraksiyon esnasýnda pelvik taban
aktivitesinin daha düþük olduðu gözlenmiþtir.
Hastalarýn týbbi yardým istemeleri ile hastalýðýn
þiddeti arasýnda bir iliþki olmadýðý ve pelvik
taban rahatsýzlýklarýnýn þiddetinin süre
ilerledikçe arttýðý öne sürülebilir.
SONUÇ
Pelvik taban rahatsýzlýklarýnýn þiddeti
arttýkça hastalarýn yaþam kaliteleri azalmaktadýr
(8). Hastalýðýn þiddeti ile maruziyet süresi
iliþkili gözükmektedir. Hastalýðýn þiddeti arttýkça
tedavi þansý azalmakta ve tedavi süresi ve
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maliyeti artmaktadýr. Toplumun pelvik taban
hastalýklarý konusunda bilinçlendirilmesi, ve
kadýnlarýn tedaviler hakkýndaki önyargýlarýnýn
kaldýrýlmasý ile hastalarýn yaþam kaliteleri çok
fazla düþüþ göstermeden hekime baþvuru süresi
ve oraný arttýrýlabilir ve erken dönemde
konzervatif ve daha az maliyetli yöntemlerle
tedavi olasýlýðý artabilir.
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