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ÖZET 

Amaç: İlerleyen yaş ortalaması ve uygulanmış olan histerektomi 

sayılarında artışa bağlı olarak sıklığı artan vajinal kaf prolapsusu olgularının 

tedavi alternatifleri arasında olan ve minimal invaziv ve kolay uygulanabilirliği 

ile dikkat çeken posterior İVS operasyonunun etkinliğinin ileri yaş ve erken 

yaş gruplarında karşılaştırılması. 

Materyal ve Metod: Vajinal kaf prolapsusu olan ve ürojinekoloji 

servisine başvuran 20 si 60 yaş altı, 20 si 60 yaş ve üzeri olan toplam 40 

olguya posterior İVS operasyonu uygulanmıştır. Hastaların bir yıllık 

takiplerinde POP- Q değerlendirme sistemine göre anatomik değişiklikler 

kaydedilmiştir. Bunların yanında hastaların prolapsusa eşlik eden 

semptomları preoperatif ve postoperatif birinci yılda değerlendirilmiştir. 

Verilerin istatiksel analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. p<0,05 

olması durumu istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

Bulgular: Hastaların bir yıllık takip sonuçlarında preoperatif ve 

postoperatif POP- Q referans noktalarına göre her iki gruptada anatomik kür 

oranları %90 olarak saptanmıştır. Prolapsususa eşlik eden semptolardan 

noktüri, stres üriner inkontinans, aciliyet hissi, anormal boşalma, fekal 

inkontinas ve pelvik ağrı şikayetleride değerlendirilmiştir. Her iki gruptada 

şikayetlerde düzelme saptanmıştır. Grupların takiplerinde her iki grupta birer 

olguda meş erozyonu saptanmıştır.  

Sonuç: Bizim tez çalışmamızda Posterior İVS operasyonunun vajinal 

kaf prolapsus tedavisinde ileri yaş grubunda da daha genç gruptaki kadar 

etkin olduğu görülmüştür. Bu prosedürün prolapsusa eşlik eden semptomlar 

üzerine etkisinin anlaşılabilmesi için daha geniş grublarla çalışmalara 

gereksinim vardır.   

Anahtar Kelimeler; Posterior İVS, vajinal kaf prolapsusu 
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ABSTRACT 

Introduction and aim: Vaginal vault prolapse increase related to the 

elderly population and rising hysterectomy procedures. This study aimed that 

comparison of effectiveness of posterior IVS procedure which considered 

with minimal invasiveness and easy applicability, in elderly patients and 

younger patients. 

Material and Method: Posterior İVS procedure performed total 40 

patient, 20 of them younger than 60 years old and 20 of them 60 years old or 

older. Anatomic changes in POP- Q reference point recorded during one year 

follow up. Meanwhile, the other symptoms recorded preoperative and 

postoperative. Statistical Package for Social Sciences (SPSS Inc, Chicago, 

Illinois, USA) used for statistical analysis and p<0.05 considered significant. 

Results: Anatomic cure rates for POP- Q reference point calculated 90% 

in both groups after one year follow up. Erosion occurred in two patient (5%) 

in two groups. The accompanied symptoms improve in both groups. 

Conclusion: We concluded that, posterior IVS procedure in elderly 

patients is as affective as younger patients. For understanding the impact of 

this procedure on the other symptoms, need wider group studies. 

Keywords: Posterior IVS, vaginal vault prolapse 
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1. GİRİŞ ve AMAÇ 

Vajinal kaf prolapsusu;  histerektomi sonrası vajen kafının anatomik 

yerleşiminin altına yer değiştirdiği bir pelvik organ prolapsusudur (POP). 

Genel anlamda pelvik organ prolapsusu uterin serviks, vajinal kaf, vajen ön 

duvarı, vajen arka duvarı, cul-de-sac peritonu gibi pelvik yapıların bir veya 

daha fazlasının anatomik lokalizasyonunun altına yer değiştirmesidir. POP 

çok farklı organ içerikleriyle karşımıza çıkabilmektedir, klinik ve subklinik 

olarak birçok kişiyi etkilemektedir veya ilerki yaşlarda etkileyecektir. Ancak 

hangi prolapsusun klinik olarak anlamlı olduğunu kestirmek oldukça zordur. 

Doğum yapmış birçok kadında subklinik POP saptanabilir [1]. Yaşam süre ve 

kalite beklentisindeki artışa paralel olarak pelvik organ prolapsusu (POP) 

önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Elli yaş üzerindeki 

kadınların yaklaşık olarak yarısı bu durumdan etkilenmiştir. POP’un yaşam 

boyu prevelansı %30- 50 arasında değişmektedir [2]. 

POP hayatı tehdit eden bir durum olmamasına karşın geniş bir pelvik 

taban semptom yelpazesini barındırır, prolapsus ve buna eşlik eden üriner, 

intestinal ve seksüel semptomlar toplumda kişi üzerinde prolapsusun 

kendisinden daha fazla etki yapmaktadır ve hastaları doktora getiren önde 

gelen semptomlardır. POP’ a eşlik edebilecek stres üriner inkontinans, 

noktüri, fekal inkontinans, urgency, anormal boşalma ve pelvik ağrı hastaların 

yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu tip patolojileri olan hastalar bu 

durumdan utanmakta ve sosyal yaşamları ileri derecede etkilenmektedir ve 

en basit ve en doğal sosyal aktivitelere iştirak edememektedirler. Bunun 

sonucunda ise daha fazla orta yaştaki kadınlarda görülmek üzere depresyon 

gelişmektedir [3]. 

Meydana getirdiği nonspesifik şikayetler sebebiyle POP tanısı alan 

hasta sayısı toplumun küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Buna rağmen 

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yılda 200.000 kişi POP nedeniyle 

opere edilmektedir [4]. Aynı ülkede bütün histerektomi vakalarının %15 

kadarı POP nedeniyle yapılmakta [5], ayrıca 55 yaş ve üzerinde yapılan 
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histerektomilerde ise en sık operasyon endikasyonu olarak karşımıza 

çıkmaktadır [6]. ABD’de POP nedeniyle operasyon uygulanan hastaların yıllık 

hastane maliyetlerinin ise yaklaşık olarak 1 milyar Amerikan Doları ($) olduğu 

tahmin edilmektedir [7, 8]. Gelecek 30 yılda POP’dan muzdarip olan hasta 

sayısının ABD’de 2 katına çıkması beklenmektedir [9]. Bu artışın doğal olarak 

ülkelerin ekonomilerine ek yük getireceği aşikardır. 

POP tedavisinde birçok teknik tariflenmiş olsada tüm dünyada en çok 

tercih edilen tedavi vajinal histerektomidir. Uterin prolapsus sebebiyle yapılan 

vajinal histerektomiler başka bir pelvik organ prolapsusu olan vajinal kaf 

prolapsusunun en sık sebebidir. Histerektomi sonrası vajinal kaf prolapsusu 

insidansı % 0.2 ile % 1 arasındadır [10]. Histerektomide vajinal yol tercih 

edilirse kaf prolapsusu riski 5 kat artmaktadır eğer histerektomi endikasyonu 

uterin prolapsus ise bu oran dahada fazladır [10]. POP sebebiyle opere 

edilen hasta sayısı ABD’ de 1979 da 226.000 dan 1997 de 205.000 e 

gerilemiştir, ancak vajinal kaf prolapsusu sebebiyle opere edilen hasta sayısı 

yılda 1437 iken 22.025 olmuştur [11]. 

Uterus ve serviksin pelvik anatomi ve fizyolojideki statik ve dinamik 

rolü inkar edilemez. Bu sebepledirki pelvik anatomideki eksiklikleri pelvik 

fizyolojiyide etkilemektedir. Psikososyal ve ekonomik boyutları bu denli geniş 

olan bir hastalığın tedavisi için en sık uygulanan yöntemin başka bir pelvik 

organ prolapsusuna sebep olması ironiktir. 

Vajinal kaf prolapsusu tedavisinde pek çok yöntem kullanılmaktadır. 

Posterior intravaginal sling (posterior IVS) minimal invaziv, etkin ve güvenilir 

bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizim tez çalışmamızın amaçı 

posterior IVS operasyonunun vajinal kaf prolapsuslu ileri yaş grubundaki 

hastalarda ve erken yaş grubundaki hastalarada etkinliğini karşılaştırmaktır.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2. 1. TANIM 

Pelvik organ prolapsusu (POP) uterin serviks, vajinal kaf, vajen ön 

duvarı, vajen arka duvarı, cul-de-sac peritonu gibi pelvik yapıların bir veya 

daha fazlasının anatomik lokalizasyonunun altına yerdeğiştirmesidir [12]. 

İçinde bulunan organa göre isimlendirilir. Başlıca prolapsus çeşitleri ve 

beraberindeki semptomlar tanımlanmıştır.     

 Uterin prolapsus; uterusun anatomik lokalizasyonundan daha aşağı 

yer değiştirmesi.        

 Vajinal kaf prolapsusu; histerektomize hastalarda vajen kafının 

normalde bulunması gereken noktadan daha aşağı yer değiştirmesi.

 Rektosel; rektumun önündeki arka vajen duvarıyla beraber introitusa 

yer değiştirmesi.        

 Sistosel; mesanenin arkasındaki vajen ön duvarıyla beraber introitusa 

yer değiştirmesi.        

 Enterosel; ince barsakların peritonla birlikte vajen lümenine doğru 

fıtıklaşmasıdır.        

 Stres üriner inkontinans; efor, egzersiz, öksürme, hapşırma vb. 

durumlarda oluşan istemsiz idrar kaçırmadır.     

 Urge üriner inkontinans; ani işeme hissi (urgency) ile oluşan istemsiz 

idrar kaçırmadır.         

 Noktüri; uykudan uyanıp, gecede bir kez veya daha fazla idrara 

çıkmadır.          

 Anormal boşalma; işmeye başlamada zorluk, ani işeme kaybı ve 

işeme sonrası mesanenin tam olarak boşaltılamamasını kapsayan boşaltım 

sorunlarıdır.          

 Fekal inkontinans; istemsiz defekasyondur. 
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2. 2. RİSK FAKTÖRLERİ 

 Kemik pelvis, pelvik organlar, endopelvik bağ dokusu ve kas grupları 

arasındaki ilişkinin bozulması sonucu pelvik taban desteğinde kayıp 

meydana gelir. Bu yapıları etkileyecek her türlü müdahale pelvik organ 

prolapsusu risk faktörleri arasında sayılabilir ancak genelde karmaşık ve 

birden fazla faktöre bağlı olarak karşımıza çıkar [13]. Risk faktörleri hastadan 

hastaya değişmekle birlikte daha sık olarak faktörlerin kombinasyonu 

şeklindedir [12]. 

 Vajinal kaf prolapsusunun en önde gelen risk faktörleri vajinal 

histerektomi, gebelik/vajinal doğum [12, 14, 15, 16], ileri yaş [15, 16] ve 

artmış vücut kitle indeksi (VKİ) [16], geçirilmiş histerektomidir [17, 18, 19]. 

 Bunların dışında genetik predispozisyon, konjenital/akkiz bağ dokusu 

hastalıkları [17], kronik obtruktif akciğer hastalıkları (KOAH) [17, 19], ağır yük 

taşıma [17], kronik konstipasyon [17], sigara içimi [12, 19], östrojen 

eksikliği/menopoz [19, 20, 21] risk faktörleridir. 

 Gebelik ve vajinal doğum; POP gelişiminde önemli bir risk faktörü 

olarak görünmektedir. Mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Kas ve bağ 

dokusundaki gebelik ve doğum sırasındaki mekanik travmaların yanı sıra 

gebelikte oluşan bazı hormonal değişiklikler nedeniyle bağ dokuda kollojen 

içerisinde depolimerizasyon, buna bağlı relaksasyon ve eklem mobilitesinde 

artış meydana gelmektedir. Buna sekonder olarak pelvik tabanda yapısal bir 

gevşeme oluşmaktadır. Ayrıca vajinal doğumda epizyotomi uygulanmasına 

sekonder olarak perinenin zayıflaması ve aşağıya doğru genişlemesi POP 

eğilimi arttırmaktadır [14, 15]. Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Derneği 

(The American College of Obstetricians and Gynecologists- ACOG) 1999 

yılından itibaren vajinal doğumda rutin epizyotomi kullanımını 

önermemektedir. Epizyotominin selektif hastalara uygulanması tavsiye 

edilmektedir. Epizyotomi türleri karşılaştırıldığında mediolateral epizyotomi 

medial epizyotomiye göre daha az anal sfinkter hasarı yapmaktadır. Bu 

nedenle ACOG selektif vakalarda mediolateral epizyotomi açılmasını 
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önermektedir [22]. Doğum sayısının prolapsus riskini artırdığını gösteren 

çalışmalar vardır [15, 23, 24, 25]. Ayrıca doğum sayısı arttıkça POP evresinin 

arttığını gösteren çalışmalar vardır  [26]. 

 Yaş; yaşa bağlı olarak dokularda elastin ve kollojen kaybı oluşur. İleri 

yaş POP görülme sıklığını artırır. Ayrıca yaşın ilerlemesinin meydana gelen 

prolapsusun evresinin artmasına sebep olduğunu gösteren çalışmalar vardır 

[16, 27]. 

 Obezite; pelvik organ prolapsusu gelişiminde önde gelen risk 

faktörlerindendir [24]. 

 Genetik yatkınlık; bazı çalışmalarda genetik özelliklerin POP 

etiyolojisinde rol oynayabileceği öne sürülmüştür [12]. İtalya’dan Chiaffarino 

ve arkadaşlarının yaptığı bir analizde annesinde ve kardeşinde POP olmayan 

kadınlara göre, annesinde POP hikayesi olan kadınlarda POP gelişme riski 

3.2, kız kardeşinde POP hikayesi olanlarda ise POP gelişme riski 2.4 kat 

artmış bulunmuştur [28]. 

 Bağ dokusu hastalıkları; Norton ve arkadaşlarının yaptığı bir 

çalışmada 107 POP gelişmiş hastanın 39’unda (%36) eklem hipermobilitesi 

saptanmış ve bağ dokularda yaygın zayıflıkları ile karakterize Ehlers-Danlos 

sendromu gibi yapısal bağ dokusu hastalığı olan bireylerde POP oranı daha 

fazla bulunmuştur [29]. 

 Sigara ve kronik akciğer hastalıkları; POP gelişiminde rol 

oynadıkları düşünülmekle birlikte bu ilişki net bir şekilde ortaya konulmamıştır. 

[24]. 

 Menopoz ve östrojen eksikliği; post menopozal dönemde POP 

belirginleşmektedir. Bu durumdan ilerlemiş yaşda sorumlu olabileceği gibi 

kolojen metabolizması üzerine etkileri bilinen östrojen hormonu eksikliğide 

sorumludur. Keza uterosakral ligamanlar, vajinal mukoza, mesane trigon 

bölgesi, üretra ve levator ani kası gibi bazı anatomik yapılarda yer alan bağ 
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doku hücrelerinin çekirdeklerinde östrojen reseptörleri gösterilmiştir. Östrojen 

eksikliğine sekonder atrofi tüm pelvik yapıları ilgilendirir. Lang ve 

arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada premenopozal prolapsusu olan 

hastaların östrojen düzeyleri ve östrojen reseptör düzeylerinin normal 

populasyonla anlamlı farklılıklar içerdiği gösterilmiştir [30]. Boreham ve 

arkadaşları postmenopozal prolapsusu olan kadınların vajinal düz kas 

tabakalarında kas liflerinde azalma tesbit etmişlerdir [31]. Özellikle 

histerektomi operasyonu gibi bağların yapısına zarar veren etkenlere maruz 

kalan bağ dokusunda iyileşme sürecinde menopozal durumun önemli olduğu 

gösterilmiştir [32]. 

 Kronik konstipasyon; kronik konstipasyonu olan kadınlarda ıkınmaya 

sekonder artan intraabdominal basınca paralel olarak pelvik tabana 

uygulanan kuvvet artmaktadır. Arya ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada 

kronik konstipasyonu olan hastalarda Evre II, Evre III ve Evre IV POP 

görülme insidansı konstipasyonu olmayan kadınlardan daha yüksek oranda 

bulunmuştur [33]. 

 Ağır yük taşıma; ağır yük taşıma esnasında valsalva manevrası veya 

respiratuvar diaframın fiksasyonu nedeniyle oluşan basınç doğrudan pelvik 

taban üzerine uygulanır. 

 Histerektomi; ABD’de sezaryenden sonra uygulanan en sık ikinci 

operasyondur. 2003 yılında 538.722 hastaya benign nedenlerle histerektomi 

uygulanmıştır [34]. Bu vakaların %66.1’i abdominal, %21.8’i vajinal ve 

%11.8’i laparoskopik olarak yapılmıştır. 

Histerektomi sonrası prolapsus vakalarını değerlendiren en büyük 

çalışma Altman ve arkadaşları tarafından 1973 – 2003 yılları arasında opere 

edilen 162,488 histerektomize kadın ve 470,519 non-histerektomize konrol 

gruplarının karşılaştırılmasıdır. Bu çalışma neticesinde iki grup arasındaki 

fark anlamlı bulunmuş ve histerektominin POP riskini artırdığı bildirilmiştir. 

Prolapsus en fazla postmenopozal grup olan 55 yaş üzeri hastalarda 

gözlenmiştir. En fazla operasyonu takip eden ilk 5 yıl içinde gelişmiştir. 
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Prolapsus insidansı ise en fazla vajinal histerektomi geçiren grupta tespit 

edilmiştir [35]. Histerektomi sonrası vajinal kaf prolapsusu insidansı % 0.2 ile % 

1 arasındadır. Histerektomide vajinal yol tercih edilirse kaf prolapsusu riski 5 

kat artmaktadır eğer histerektomi endikasyonu uterin prolapsus ise bu oran 

daha da fazladır [10]. 

2. 3. SINIFLANDIRMALAR  

Pelvik organ prolapsusu sınıflandırmasında standart ve objektif bir 

metod gereksinimi uzun yıllardır vardır. İlk kez 1963’de Porges [36], 1972’de 

Baden ve Walker [37], 1980’de Beecham [38] çeşitli sınıflandırma sistemlerini 

yayınlayarak kullanıma sunmuşlardır. Bu sayılan sistemler içinde en fazla 

kabul görmüş olanı Baden-Walker sistemidir.  

Uluslararası Kontinans Derneği (ICS – International Continence 

Society) 1995 yılında tüm dünyada kabul gören ve kullanımı yaygınlaşan 

POP-Q sistemini (Pelvic Organ Prolapse Quantification System–Pelvik Organ 

Prolapsusu Kantitasyon Sistemi) POP sınıflandırmasında kabul etmiştir.[39, 

40].  

POP-Q sisteminde öncelikle vajina ve perine üzerinde referans 

noktalar belirlenir (Şekil-1). Takiben 9 noktanın ölçümü (Tablo-1) yapılır [39]. 

Bu 9 referans noktadan 6 tanesi vajinada bulunur ve bunların sabit bir nokta 

olan himene uzaklıkları santimetre olarak belirlenir. Himen düzleminden 

yukarıda olan noktalar negatif sayılarla, himen düzleminden aşağıda olan 

noktalar ise pozitif sayılarla belirtilir. 
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Şekil-1: POP-Q sisteminde referans noktalar. 

 

 

Tablo-1: POP-Q sisteminde referans noktalarının yerleri. 

Noktalar Tanımlamalar 

A anterior (Aa) Ön vajinal duvarda, himen halkasının 3 cm üzerindeki bir nokta 

B anterior (Ba) 
Ön vajinal duvarda, A anterior ve C noktaları arasındaki en 

çıkıntılı nokta  

C Serviks veya vajen kubbesinin en distal noktası 

A posterior (Ap) Arka vajinal duvarda, himen halkasının 3 cm üzerindeki bir nokta 

B posterior (Bp) 
Arka vajinal duvarda, A posterior ve D noktaları arasındaki en 

çıkıntılı nokta 

D Arka forniks 

Genital hiatus (gh) 
Eksternal üretral meatus ile arka himen kalıntısı arasındaki 

mesafe 

Perineal body (pb) Arka himenden anal açıklığın orta noktasına kadar olan mesafe 

Total vajinal uzunluk (tvl) Himen halkasından vajen apeksine kadar uzanan kısım 
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Ön kompartman olarak da bilinen anterior vajinal duvarda 2 tane 

referans noktası mevcuttur. 

Aa noktası; anterior vajinal duvarın orta hattına sınırlandırılmış olup 

eksternal üretral meatustan 3 cm yukarıda yer alır ve üretrovezikal bileşkeye 

karşılık gelir. Himene göre (-3) ile (+3) değerleri arasındadır. 

Ba noktası; en önde prolabe olan kısımdır ve serviksin anterior 

dudağı (C noktası) veya Aa noktasından anterior vajinal kubbeye kadar olan 

anterior vajinal duvarın herhangi bir noktasına bağlı olarak ifade edilir. 

Örneğin, Ba noktası prolapsus yoksa (-3) tür (genelde -3'ten az değildir) veya 

total vajinal prolapsusu olan hastalarda total vajina uzunluğuna eşit pozitif 

değerdir. Ba noktası, anterior kompartman prolapsusuna bağlı olarak hareket 

eder. 

 Orta kompartman olarak da bilinen superior vajinal duvarda 2 tane 

referans noktası mevcuttur [39].  

 C noktası; serviks ön dudağı veya histerektomize hastada vajinal 

kafdır. 

 D noktası; posterior fornikstir. Uterosakral ligamanların posterior 

serviksin proksimaline bağlandığı seviyedir. Serviksi bulunmayan hastada 

görmezden gelinir. Bu ligamanın fonksiyonel yetmezliğinde servikal 

elongasyon izlenmektedir. Bu nokta servikal elongasyon ile sakrouterin-

kardinal ligaman kompleksinin relaksasyonunun ayrımı için tanımlanmıştır.  

 Ap noktası; posterior vajinal duvarın orta hattına sınırlandırılmış olup 

himenden 3 cm yukarıda yer alır ve (-3) ile (+3) değerleri arasındadır. 

 Bp noktası; en önde prolabe olan kısımdır ve (-3) değerinden daha 

küçük değildir. Total vajinal prolapsus vakalarında vajen uzunluğuna eş bir 

pozitif değerdir.  
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 Bu 6 referans noktasının dışında spesifik 3 tane daha referans noktası 

bulunmaktadır [39]. 

 Genital hiatus (gh); eksternal üretral meatusun orta noktasından 

himenal halkanın en posteriorda kalan kısmına olan uzaklığıdır. 

 Perineal body (pb); genital hiatus mesafesinin en arka noktasından 

midanal açıklığa kadar olan uzaklıktır. 

 Total vajinal uzunluk (tvl) ise C veya D noktaları tam olarak normal 

pozisyonuna getirildiğinde vajenin en derin yerinin santimetre olarak 

ölçülmesidir. 

 Ölçümü yapılan 9 referans nokta 3x3 gözlü bir tabloya (Tablo-2) 

yerleştirilir [39]. POP-Q derecelendirilmesi yapılırken TVL dışındaki tüm 

noktaların ölçümünde hastalar mutlaka valsalva manevrası ile ıkındırılmalıdır.  

  Tablo-2: POP- Q sistemindeki 9 referans noktanın kaydedildiği tablo. 

Aa Ba C 

Gh Pb Tvl 

Ap Bp D 

 Bu şekilde elde edilen verilerin ışığında POP-Q evrelemesi yapılır. 

POP-Q evrelemesinde 5 evre mevcuttur ( Tablo-3) [39].  

 POP-Q sisteminin en önemli dezavantajlarından biri paravajinal 

(lateral kompartman) defeklerinin değerlendirilmemesidir. Örneğin perinenin 

aşağıya doğru inişi perinenin rektovajinal septumdan ayrıldığını gösterir. Bu 

durumda POP-Q sınıflamasında yeri olmayan bir parametredir.  
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Tablo-3: POP-Q sistemine göre pelvik organ prolapsus evreleri 

Evre 0 

Prolapsus gözlenmemiştir. Aa, Ba, Ap ve Bp noktaları (-3) 

seviyesindedir. C veya D noktası tvl ve tvl-2 cm 

arasındadır. 

Evre I 
Prolabe olan kısmın en distal seviyesi himenden 1 cm’den 

daha yukarıdadır (kantitasyon değeri -1’den küçüktür). 

Evre II 

Prolabe olan kısmın en distal seviyesi himenden 1 cm’den 

daha kısa mesafede aşağı veya yukarıdadır (kantitasyon 

değeri -1 ile +1 arasındadır). 

Evre III 

Prolabe olan kısımın en distal seviyesi himenden 1 cm ve 

daha alttadır (kantitasyon değeri +1’den büyüktür) ancak 

tvl -2 değerinden küçüktür. 

Evre IV 

Tam veya tama yakın vajinal prolapsus mevcuttur. 

Prolabe olan kısmın en distal seviyesi (tvl-2) değerinden 

büyüktür. 

  

2. 4. PELVİK ANATOMİ VE PELVİK ORGANLARIN 

BİRBİRLERİYLE İLİŞKİSİ 

 2. 4. 1. Pelvik anatomi 

2. 4. 1. a. Genel pelvik anatomi 

Pelvis ilium, ischium, pubis, sacrum ve coccyx’ in kemik yapısını 

oluşturduğu kas, bağ dokusu ve pelvik organları ihtiva eden dinamik bir 

anatomik bölgedir. İlium, ischium ve pubis birbirleriyle acetabulum’ da 

birleşmektedir. İlium ile sacrum sacroiliak eklemlerle birleşmekte her iki pubis 

önde symphysis pubis aracılığıyla birleşmektedir. Bu birleşmeler sonucunda 

içlerinde önemli anatomik yapılar bulunan veya geçen, pelvis arka duvarda, 

yanda ve aşağıda anatomik geçitler oluşur. İschium ve pubis’ in birleşmesi 
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sonucu obturator foramen oluşur. Obturator membran tarafından büyük 

bölümü kapatılan bu bölgeden obturator damar ve sinirler geçer ve bazı 

pelvik kas yapılar yapışır. Pelvis posterolateral bölgede sacrospinous ve 

sacrotuberous ligamentler foramen ischiadicum majus ve minusları oluşturur. 

M. priformis, a. v. pudenta interna, a. v. gluteus inferior, n. ischiadicus ve bazı 

sacral sinirler foramen ischiadicum majusdan, a. v. pudenta interna, n. 

pudentus foramen ischiadicum minusdan geçer. 

2. 4. 1. b. Pelvik organlar 

 Erişkin bir kadında başlıca pelvik organlar uterus, mesane, uretra, 

vajina ve rektumdur. Bu organlar çeşitli kas grupları, bağlar ve birbirleriyle 

ilişkileri sayesinde dinamik bir yapı oluşturmuşlardır. Bu dinamik yapı pelvik 

stabilite için önemlidir. 

 Uterus: Pelvis boşluğunda rektum ile mesane arasında bulunan kalın 

duvarlı, müllerien kanal kaynaklı, içi boş bir organdır. Uterus yapı ve 

fonksiyon bakımından corpus uteri ve cervix uteri olmak üzere iki ana 

bölümden oluşur. Bu iki bölüm isthmus uteri denilen bir anatomik bölge ile 

birleşir. Uterus altta vajina ile üstte tuba uterinalarla birleşir. Uterin korpus ön 

alt yüzünde mesane ile komşuluk halindedir. Mesanenin üst sınırından 

başlayan periton uterus üzerinde arka yüzüne geçer, arka yüzü, serviks 

arkasını ve vajinanın üst kısmını örttükten sonra Douglas çıkmazını 

(Excavatio recto-uterina) oluşturarak rektuma geçer. Bu çıkmaz genellikle 

ince barsak kıvrımlarıyla doludur. Peritonla örtülü uterusun fundusu ince 

barsaklar veya kolon ile komşudur. Uterus yanlarda tubalar ve organın damar 

sinir yapıları ile ilişkilidir. Cervix uteri uterusun istmusunun altında kalan 

bölümüdür. Uterusun yaklaşık 1/3’ ünü oluşturur. Önde mesane ile komşudur.  

 Mesane: Erişkin kadında kapasitesi 350- 500 ml olan, idrar 

depolamaya yarayan boşaltım organıdır. Şekli ve pozisyonu içindeki idrar 

miktarına ve çevre organların durumuna göre değişmektedir. Önde 

symphysis pubis, lateralde pelvik yan duvar ve arkada uterus ve vajinanın üst 
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bölümü ile komşuluğu vardır. Birbirinin içine geçmiş kaslardan oluşan çok 

katlı değişici epitelle döşeli muskuler bir organdır. 

 Üretra: Mesanede depolanan idrarın boşaltımını sağlayan 3- 4 cm 

uzunluğunda, 5- 6 mm çapında fibromuskuler bir organdır. Mukozası 

proksimalde 2/3 kısmında çok katlı değişici epitelken distal 1/3 kısmında çok 

katlı non keratinize yassı epitele dönüşmektedir.  

 Eksternal ve internal olarak iki sfinkter yapısı vardır. İnternal üretral 

sfinkter vezikoüretral bileşkede yer alır ve bu lifler detrusor kasının liflerinin 

devamıdır. Eksternal üretral sfinkter ise üretranın 1/3’ lük orta kısmını sarar. 

Çizgili kas tabakası özellikle mid- üretral bölgede yoğunlaşmıştır.  

 Vajina: Vestibulumdan servikse kadar uzanan kas ve zarlardan oluşan 

bir boru şeklindedir. Embriyolojik olarak üstteki 2/3’ lük kısmı müllerian 

kanaldan, alttaki 1/3’ lük kısmı ise ürogenital sinüsten köken almıştır. Vajina 

uzunluğu önde 6- 7, arkada ise 9- 10 cm’dir. Anatomik pozisyonda 1/3 alt 

kısmı vertikal eksene paralel, üst 2/3 kısmı ise uterin serviksle beraber 

arkaya doğru açılanmıştır. Önde mesane ve uretrayla, arkada alt 3/4’ ü 

rektum ile komşu, üst 1/4’ ü periton ile örtülüdür, yanlarda kardinal 

ligamentlerle komşudur. Serviksin vajinaya invajine olmuş kısmıyla 

arasındaki çıkmaza forniks adı verilir. Üreter alt uçları fornikslerin yanlarından 

üst içe doğru geçerek ön forniksin üzerinde mesaneye girerler. Ön ve arka 

duvarları mesane ve rektumun basıncıyla birbirine temas etmektedir. Mukoza 

çok katlı yassı epitel ile döşenmiştir. Vajende belirli bir bez yapısı yoktur. 

Lümendeki ıslaklık servikal sekresyon ve vajinal epitelden transudasyon 

sonucunda oluşmaktadır. Kas tabakası içte sirküler, dışta ise longitudinal 

seyreder ve zayıf bir yapıdır. Vajinanın en dışında spongios tabaka vardır ve 

vajinayı komşu organlara bağlar.  

 Vajen kanlanması zengin bir organdır. Esas olarak a. iliaca interna ’nın 

dalı olan a. vaginalis’ten beslenmektedir. Bunun dışında üst 1/3 kısmı a. 

uterina, orta 1/3 kısmı a. vesicalis inferior ve alt 1/3 kısmı ise a. rektalis 
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inferior ve a. pudenta interna ’dan dallar almaktadır. Venöz dönüşü arterial 

dolaşıma paralel şekildedir. 

 Rektum: Yaklaşık 12 cm uzunluktadır, 3. sakral omur hizasından 

başlar, coccygis’ in 3- 4 cm altında sacrum ve coccyx konkavitesine uyarak 

diaphragma pelvisten geçerek canalis analis olarak sonlanır. Rektumun üst 

2/3 ‘ ü kısmi olarak peritonla örtülüdür. Rektum arkada alt 3 sakral omur, 

coccyx ve a. - v. sacralis mediana, a. – v. rectalis superior ve lenfatiklerle 

komşudur. Orta hatta her iki yanda m. priformis, sakral ve koksigeal sinirlerin 

ön dalları, m. levator ani ve m. coccygis ile komşudur. Peritonla örtülü olan 

ön üst bölümü uterus, vajina ve ileum ansları ile peritonsuz olan alt bölüm ise 

vajinayla komşuluk yapar. Son kısmını oluşturan canalis analis sfinkterik 

kaslarca tamamen sarılmış şekilde, önde vajenle, yanlarda ischioanal 

fossayla arkada bağ dokusuyla komşudur. 

 2. 4. 1. c. Pelvik taban kasları: 

Pelvik taban kasları üst, orta ve alt tabakalardan meydana gelir. Üst 

tabaka; önde pubokoksigeus kasının ön kısmını ve arkada ise levator plağını 

içerir. Orta tabaka; anüsün uzun kasını içerir. Alt tabaka; perineal 

membrandaki kasları ve eksternal anal sfinkteri içermektedir. Üst tabakanın 

destek, orta tabakanın birleştirici ve alt tabakanın tutunma fonksiyonu ön 

plandadır (Şekil- 2) [41]. 
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Şekil- 2: Pelvis organları ve kasların ilişkisi (Petros) 

 

Üst tabaka kasları: Horizantal yerleşim göstererek pelvik organları 

gerer. Pubokoksigeus kası (PCM) öne doğru, levator plağı (LP) ise arkaya 

doğru gerilim yaratır. Bu tabaka kaslarının iki görevi vardır; pelvik organları 

desteklemek ve üretra, anüs ve vajinanın açılıp kapanmasını sağlamaktır. 

Pubokoksigeus kası simfizis pubisin alt kenarının 1.5 cm üzerinden başlar 

distal vajen duvarlarına teğet geçerek rektumu arkadan dolaşıp karşılıklı 

olarak birleşirler. Bu lifler ve koksigeus kası ile ileokoksigeus kasından gelen 

lifler birleşerek levator plağını oluştururlar. 

Orta tabaka kasları: Vertikal yerleşimli olan anüsün longitudinal kası 

(LMA) tarafından oluşturulur. Efor esnasında mesane boynunu kapatırken 

miksiyon sırasında açmaktadır. Üstte levator plağından, puborektalis (PRM) 

ve pubokoksigeus (PCM) kasından lifler almaktadır. Aşağıda eksternal anal 

sfinktere tutunur. 

Alt tabaka kasları: Perineal membran (ürogenital diyafram) ve onu 

oluşturan kaslardan meydana gelmektedir. Bu kaslar; bulbokavernöz kas, 

derin ve yüzeyel transvers perineal kaslardır. Bu tabaka kasları vajen, anüs 

ve üretranın alt kısımlarını sabitleştirir. Perineal cisimcik (PC), bulbokavernöz 
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kas ve eksternal anal sfinkter kontraksiyonu için anahtar bağlanma 

noktasıdır. Derin transvers perineal kas, PC’ i iskial tüberositaza bağlar. 

Güçlü bir kastır, PC’ nin dış kısmını sabitleştirir (Şekil 3). 

 

Şekil- 3: Alt kas tabakası; perineal membran, eksternal anal sfinkter (EAS) (Petros) 

2. 4. 1. d. Endopelvik fasya 

 Pelvik tabanın en üst tabakasıdır ve mesane, uterus, vajina ve rektum 

gibi organları pelvis yan duvarlarına bağlayıp, bu organları destekler. Bu 

fasya kollajen, elastin ve düz kas demetleri ile bunlarla ilişkili damar, lenfatik 

ve sinir yapılarından oluşmaktadır ve pelvik rekonstrüktif cerrahide önemlidir. 

 Endopelvik fasya 3 kısıma ayrılabilir: parietal fasya, visseral fasya ve 

derin endopelvik fasya [42]. Parietal fasya kısmı pelvik yan duvarları ve 

iskelet kaslarının pelvik yüzeylerini örten, kemik periostu ile birleşen lifler 

veren kalın membranlardır. Visseral endopelvik fasya parietal fasyaya göre 

daha zayıf ve daha elastik bir kılıftır. Böylece örtmüş olduğu pelvik organların 

hareket ve distansiyonlarına imkân vermektedir. Derin endopelvik fasya ise 

pelvisin anatomisinin oluşturulması ve korunmasında önemlidir. Aynı 

zamanda pelvik rekonstrüktif cerrahlar için önem arz etmektedir. Bu yapı 

respiratuvar diafragmadan aşağıya doğru uzanan retroperitoneal bağ 

dokusunun devamıdır. Derin endopelvik faysa; uterosakral ligaman, kardinal 
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ligaman, puboservikal ligaman gibi bağların, puboservikal septum, 

rektovajinal septum gibi yapıların ve periservikal halkanın kaynağıdır [42]. Bu 

bağlar serviksin posterior pelvik duvara asılmasını ve vajenin yukarıdan 

gelen basınca direnmesini sağlar. Periservikal halka ise bütün derin 

endopelvik bağ dokuların buluştuğu ve kaynaştığı tek noktadır (Şekil 4) [41]. 

 

Şekil- 4: Endopelvik bağ dokuların periservikal halkada buluşmaları. ATFP: arkus tendineus 

fasya pelvis, CL: kardinal ligament, RVF: rektovajinal fasya, USL: uterosakral 

ligament 

 

Vajinal membran önde puboüretral ligamana (PUL), yanda arkus 

tendineus fasya pelvise (ATFP), arkada uterosakral ligaman (USL) ve 

kardinal ligaman (CL) kompleksine, aşağıda ise perineal cisimcik ve onu 

geren kas olan eksternal anal sfinktere (EAS) bağlıdır. Puboservikal fasya 

(PCF) ve rektovajinal fasya (RVF) üç yönlü kas kuvvetlerince (pubokoksigeal 

kas-PCM, levator plate-LP, longitudinal anal kas-LMA) gerilerek vajen 

yapısına destek sağlar (Şekil 5). 

 

Ö
N

 

 1. Ekstraüretral ligaman (EUL) 

 2. Subüretral Hamak 

 3. Puboüretral ligaman (PUL) 
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Şekil- 5: Pelvik taban anatomik bölgeleri, PCM öne doğru, LP arkaya doğru, LMA 

aşağıya doğru kas gücünü oluşturmaktadır 

2. 4. 1. e. Pelvik taban ligamanları: 

 Puboüretral ligaman (PUL): Simfizis pubisin arka yüzünün alt 

ucundan başlar, yelpaze şeklinde inerek orta üretranın iç, pubokoksigeal 

kasın ve vajen duvarının lateralinde sonlanır (Şekil- 6) [43]. 

 Eksternal üretral ligaman (EUL): Eksternal üretral meatusu pubik 

raminin inen parçasının ön yüzüne asar. PUL, perineal membranın 

(ürogenital diyafram) arkasında, EUL ise önünde uzanır. Yukarıda klitorise, 

aşağıda PUL doğru uzanır (Şekil- 6). 
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 7. Uterosakral ligaman (USL) 

 8. Rektovajinal fasya (RVF) 

 9. Perineal cisimcik (PC) 
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Şekil- 6: Mesane boynu, üretra, PUL ve EUL ilişkisi. B: mesane, V: vajen, PS: 

simfizis pubis 

 Arkus tendineus fasya pelvis (ATFP): Beyaz çizgi olarak adlandırılan 

simfizis pubisin arka yüzünde, puboüretral ligamanın hemen üzerinden 

başlayıp spina iskiadikada sonlanan pelvisin her iki yanında horizontal seyirli 

bir ligamandır. Vajen fasyası vasıtasıyla ATFP’den aşağıya doğru sallandırılır. 

Ayrıca levator plağı ve komşu kaslar ATFP ve vajeni germektedir (Şekil- 7) 

[43]. 

 

Şekil- 7: Vajen ile ATFP ilişkisi. V; vajen, USL; uterosakral ligaman, CL; kardinal 

ligaman, ATFP; Arcus tendineus fascia pelvis   

Uterosakral ligaman (USL): Vajen apeksini destekleyen bu ligaman 

sakral 2., 3. ve 4. vertebralardan başlar ve servikal halkaya arkadan yapışır. 

Aynı zamanda aşağı doğru kas gücünü oluşturan longitudinal anal kasın 

bağlantı noktasını oluşturur. Uterin arterin inen dalından beslenir. 

 Pubovezikal ligaman (PVL): Mesanenin ön yüzündeki sert bir yapı 

olan Gilvernet’in transvers preservikal arkına girer. Ön mesane duvarını 

destekleyen temel yapılardan biridir. Mesane boynunun kapanmasını 

sağlamaktadır.  

Gilvernet’in preservikal arkı; PVL’nin ön mesane duvarına yapışma 

noktasındaki kalınlaşmadır. Ön mesane duvarının arkaya doğru yer 

değiştirmesini engeller ve miksiyon sırasında, ön mesane duvarının içe doğru 
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çökmesini engeller. Stres anında aşağıya doğru rotasyonu mesane boynunu 

kapatır.  

Vajen yan adventisyal uzantıları aracılığıyla, iki ATFP arasında 

trombolin gibi asılıdır. Bu yan uzantılar üstte puboservikal fasya, altta ise 

rektovajinal fasya ile birleşmiştir. 

Puboservikal fasya (PCF): Simfizis pubis ile servikal halkanın ön 

kısmı arasında uzanır. Fasyanın servikal halkadan kopması yüksek sistosel 

veya ön enterosele neden olabilmektedir. 

Servikal halka: Serviksi sarar, kardinal ve uterosakral ligamanlar, 

puboservikal ve rektovajinal faysalar için yapışma noktası oluşturmaktadır.. 

Tamamına yakını kollajen yapısındadır. 

 2. 4. 2. Pelvik organların birbirleriyle ilişkisi 

1990 yılında Petros ve Ulmstein tarafından tanımlanan integral teoriyle 

açıklanır [44]. Pelvisi dolduran kemik yapılar, organlar, kaslar ve bağ dokular 

arasında dinamik bir ilişkiyi tanımlar. Pelvik semptomları vajen ve onu asıcı 

bağların ve bağ dokularının çeşitli nedenlerle hasarlanmasıyla açıklar. Bağ 

dokusunun doğum ve ilerli yaştan en fazla etkilenen kısmı kollajen ve 

elastindir. Bunun sonucu olarak etkilenen organların prolapsusu 

gelişmektedir. Pelvik bağ dokusu integral teori çerçevesinde 3 seviyede 

incelenmektedir [43]. 

Seviye I:  Vajeni yukarıya bağlayan yapılar; uterosakral ligaman 

(USL) ve puboservikal Fasya (PCF) 

Seviye II:  Vajeni yukarı yanlara bağlayan yapılar; puboüretral 

ligaman (PUL) ve rektovajinal fasya (RCF) 

Seviye III:  vajeni distal uçta bağlayan yapılar; eksternal üretral 

ligaman (EUL), perineal membran (PM) ve perineal cisimcik (PB)  
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Bu 3 seviye ve oluşturan bileşenlerinin pelvik organ ve kemik yapılarla 

olan ilişkisi Şekil- 8’de gösterilmiştir [43]. 

İntegral teoride pelvis ön, orta ve arka olmak üzere 3 zona ayrılır. Her 

bir zonda 3 tane olmak üzere 9 tane anahtar yapı vardır. Bu yapılar normal 

pelvik fonksiyonu sağlar (Şekil- 5) [43].  

 

Şekil- 8: Pelvik bağ dokusu seviyeleri (Petros) 

İntegral teori hastaların spesifik şikayetlerinden yola çıkarak zon ve 

anahtar bölgelerdeki defektleri saptayıp gerekli cerrahi tedaviyi yapmayı 

amaçlamaktadır [45]. Buna göre ön zon defektlerinde stres inkontinans, fekal 

inkontinans, orta zon defektlerinde anormal boşalma, frequency ve urgency, 

arka zon defektlerinde ise enterosel, vajinal kaf prolapsusu ve pelvik ağrı 

temel semptomlardır (Tablo- 4) [43]. 

Tablo- 4: Pelvik taban kompartmanları 

ÖN BÖLGE ORTA BÖLGE ARKA BÖLGE 

Eksternal üretral meatus ve 

mesane boynu arasında 

Mesane boynu ve serviks 

arasında kalan alandır. 

Serviks ile perineal 

cisimcik arasında kalan 
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Kritik elastikiyet zonu ise PCF’nin bir parçasıdır. Cerrahi sonrasında 

iadrojenik oluşan, mesane boynu bölgesinde skar dokusuna bağlı elastisite 

kaybıdır. 

2. 5. Semptomlar ve patofizyoloji 

 Servikse ve periservikal bölgeye pelvik taban anatomisinde önemli 

yerleri olan bağlar ve organlar tutunmaktadır [41]. Uterus direk veya indirek 

olarak tüm pelvik yapılara bağlanmaktadır ve karın içi basıncını tüm pelvise 

iletmektedir. Histerektomi öncesi vajen üst bölümünün en önemli desteği 

kardinal ligament, uterosakral ligament ve endopelvik fasyadır. Histerektomi 

sonrasında bu desteği sadece vajen etrafındaki ince bağ dokusu lifleri sağlar. 

Bu bölgede oluşan değişiklikler ve hasarlar tüm pelvik anatomide önemli 

değişiklikler yapacaktır [43]. Nitekim histerektomi sonrası oluşan vajinal kaf 

prolapsusu integral teori kapsamında daha önce açıklanan her 3 zonuda 

etkileyen ve bu zonların etkilenmesine bağlı semptomlarada yol açan 

anatomik ve fizyolojik bir patoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Pelvik taban bozukluklarında en önemli faktör bağ dokusudur. Bağ 

dokusu hormonlardan, yaştan ve çevresel etkilerden etkilenen canlı bir 

dokudur. Vajinayı kemik pelvise bağlarlar. Vajinal stabilitede kasların yarattığı 

gerim kuvvetini pelvise ileterek pelvis kaslarının da fonksiyonlarının 

yapmalarını sağlarlar. Bu sebepledir ki, eğer bağ dokularda bir zayıflık varsa 

pelvik kaslarda görevlerini yerine getiremeyecektir. 

 Vajinanın memranöz yapısına bağlı doğal bir gerginliği vardır. Bu 

gerginlik vajinal apeks gibi bağların vajinaya bağlandığı bölgelerde en 

kalan alandır. (histerektomi skarı) alandır. 

1. Eksternal üretral ligament 

2. Subüretral hamak 

3. Puboüretral ligament 

4. ATFP 

5. Puboservikal fasya 

6. Kritik elastikiyet zonu 

7. Uterosakral ligament 

8. Rektovajinal fasya 

9. Perineal cisimcik 
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fazladır. Vajina kaslar sebebiyle oluşan gerim kuvvetlerini pelvik tabanda 

dağıtır. Bu gerim kuvveti mesane tabanında işeme refleksini başlatan afferent 

gerim reseptörlerini mesane içerisindeki hidrostatik basınca karşı destekler. 

Bu gerim kuvvetinin kaybı ani işeme hissi gibi semptomlara yol açabilir [43]. 

    İstirahat halinde üretranın pasif kapanması pelvik taban kaslarının 

(PCM, LMA ve LP) geriye doğru oluşan gerimlerinin PUL tarafından 

desteklenmesi sonucu oluşur. Pelvik taban kaslarının bu bölgede 

oluşturacakları gerim kuvvetleri periservikal halka ve vajina tarafından 

iletilmektedir. Bu yapılarda oluşacak defekt üriner inkontinans ve stres üriner 

inkontinansa yol açacaktır. 

 Üriner kontinansta olduğu gibi fekal kontinansın sağlanmasında pelvik 

yapıların birlikte çalışması önem arzetmektedir. Pelvik kas gerilimleri anüsü 

yerinde sabitlerken, rektumu arkaya ve aşağıya doğru çeker. Bu 

mekanizmayla anorektal açılma ve kapanmada bağlar ve kas yapılar görev 

alır. Anüs yumuşak duvar yapısına sahip bir organ olduğu için anorectal 

açılma ve kontinans için çevre dokuların desteğiyle işlev görür. Perineal 

cisimcik distal vajina ve anüsün tutunabileceği sağlam bir yapıdır. Anüsün bu 

dokularca sabitlenmesi, perineal membran kaslarının ve eksternal anal 

sifinkter kaslarının kasılması sonucu anüsün kapanmasını sağlamaktadır. 

 Rektovajinal fasya (RVF) perineal cisimciği levator düzlemindeki 

kaslara bağlar. Normal anorektal kapanmada LP ve LMA daki gerilim rektum 

ve RVF yı arka ve aşağıya çeker, aynı esnada anüsü sabitleyen PRM 

sebebiyle anorektal açılanma meydana gelir ve kontinas sağlanır. Anorektal 

açılma sırasında PRM gevşer, LP ve LMA deki gerilim rektumu arka 

duvardan geriye doğru çeker, PCM perineal cisimciği ve buna bağlı olan RVF 

dolayısıyla rektum ön duvarını öne doğru çekmesiyle defekasyona izin veren 

tüp şeklinde anüs meydana gelir. 

 Görüldüğü gibi defekasyon esnasında da, anorektal kapanmada da 

aynı kaslar çalışmaktadır. Eğer perineal cisim veya RVF hasarlanırsa 

defekasyon güçlükleri oluşacaktır. Eğer LP’ nin bağlandığı PUL’ da ve LMA’ 
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nın bağlandığı USL’ de hasar oluşursa fekal imkontinans oluşacaktır. Mesane 

tabanında olduğu gibi rektum duvarındaki gerim ve hacim reseptörleride 

prolapsustan etkilenecek ve semptomlara yol açacaktır. [41]. 

 Kaf prolapsus vakalarında uterosakral ligamentin gerilmesine 

sekonder bel ağrısı olabilmektedir. Swift ve arkadaşları pelvik organ 

prolapsusu ve semptomlarını inceledikleri bir çalışmada %48 bel veya kasık 

ağrısı, %33 oranında hem bel hemde kasık ağrısı olduğunu tespit etmişlerdir 

[46].  

2. 6. Klinik değerlendirme ve tanı  

 2. 6. 1. Anamnez  

 Hastaların yaşı, özgeçmiş ve aile hikayesinin yanı sıra, hastanın 

obstetrik ve jinekolojik anamnezi alınmalı, doğum sayısı, doğum şekli, doğum 

ağırlıkları, doğum indüksiyonu kullanımı, uzamış travay ve operatif doğum 

öyküsü öğrenilmelidir. Hastanın geçirilmiş cerrahi öyküsü, prolapsus 

düzeltilmesine yönelik daha önceki medikal veya cerrahi girişimler dikkatlice 

sorgulanmalıdır. Şikayetler dikkatlice değerlendirilmelidir. İdrar, gaita 

kontinansı ve pelvik ağrı gibi semptomlar dikkatli irdelenmelidir. Seksüel 

semptomları ayrıca sorgulanmalıdır [47]. Hastanın var olan semptomları 

sorgulanırken bunların başlangıç zamanı, ortaya çıkış şekli, zaman içindeki 

progresyonu, sosyal yaşama etkileri, hayat kalitesine etkisi detaylıca 

değerlendirilmelidir.  

 2. 6. 2. Pelvik muayene 

 Hastalar öncelikle dolu mesane ile muayene edilmelidir. İnkontinans 

varsa ayakta ve litotomi pozisyonunda valsalva manevrası ile idrar kaçırma 

değerlendirilmelidir. Takiben mesane boşaltılarak normal jinekolojik muayene 

ve POP-Q kullanılarak prolapsus evrelemesi yapılmalıdır. 
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 Enterosel veya rektosel varlığında rektovajinal muayene yapılarak 

değerlendirilmelidir. Anal inkontinans varlığında ise rektal tuşe yapılarak anal 

sfinkterin tonusu ve bütünlüğü değerlendirilmelidir. 

 Muayene esnasında integral teori göz önünde bulundurulmuştur. 

Ayrıca tanıya giderken fonksiyon, disfonksiyon, teşhis ve minimal invaziv 

cerrahi sistematiğini kullanılmıştır (Şekil- 9) [43]. Hastalar muayene edilirken 

İntegral Teori’deki 3 zonda dikkatle muayene edilmeli ve kaydedilmelidir. 

Ön bölge; bu alan muayene edilirken EUL, PUL ve subüretral hamak 

değerlendirilir. EUL ve PUL muayenesi iki aşamada yapılır. Birinci aşamada 

supin pozisyonunda öksürük ile idrar kaçağı olup olmadığına bakılır. Kaçak 

var ise bir parmak veya ring forseps aracılığıyla midüretranın herhangi bir 

tarafına bastırılır. İdrar kaçağının kesilmesi patognomoniktir.  

Orta bölge; saf orta hat defektleri (sistosel) parlak olarak izlenir. Saf 

paravajinal defektlerde ise vajinal rugalar silinir. Sistoseli, paravajinal 

defektten ayırmak için vajen yan sulkuslarına, ATFP’i desteklemek için, ring 

forsepsle bastırılarak hasta ıkındırılır ve muayene tekrar yapılır. Servikal 

halka hasarında ise hemen serviks üzerinde vajenin balonlaştığı izlenir. 

Arka bölge; vajinal apeks değerlendirilirken yan sulkuslar mutlaka bir 

ring forsepsle desteklenerek hasta ıkındırılmalıdır. RVF, PC ve EAS 

bimanuael muayene ile değerlendirilmelidir. Muayene sonrası bulgular olgu 

değerlendirme formuna işaretlenir (Şekil- 10) [43]. 
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 Şekil- 9: Hasta şikayet değerlendirme formu B; mesane, UT; uterus, PCM; 

pubokoksigeal kas, PUL; puboüretral ligaman, EUL; eksternal üretral ligaman, CR; 

servikal halka.  
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Şekil- 10: Hasta klinik değerlendirme formu PUL: Periüretral ligaman, EUL: Ekstraüretral 

ligaman, PB: Perineal cisimcik, EAS: Eksternal anal sfinkter. ATFP: Arcus tendineus fascia 

pelvis.  

2. 7. Tedavi teknikleri  

Pelvik organ prolapsusunda farklı tedavi modaliteleri mevcuttur. 

Hastalara proplapsusun derecesi, semptomların şiddeti, ek medikal 

problemlerin varlığı, yaş ve çocuk istemi gibi durumları değerlendirilerek 

konservatif, mekanik veya cerrahi tedavi seçenekleri uygulanabilmektedir. 

Vajinal kaf prolapsusunda uygulanan başlıca konservatif yöntemler 

şunlardır;  

Pesser: Pesserlerin vajinal kaf prolapsusunda klasik kullanım 

endikasyonu hastaların cerrahiye onay vermemesi veya cerrahi risk 

faktörlerinin olmasıdır [48]. 

Semptomatik tedaviler: Bu tedavi yöntemlerinin prolapsusu 

tedavisindeki etkinlikleri kesin olarak kanıtlanmamıştır. Başlıcaları kilo kaybı, 

egzersizdir. Bunların dışında barsak semptomlarım olan hastalara diyet 

mesane 

serviks 

enterosel 

rektosel 
ARKA BÖLGE 

ORTA BÖLGE 

ÖN BÖLGE 

Hamak 

Paravajinal 
(ATFP) 

Perineal cisimcik 
 
Eksternal anal sfinkter 
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değişiklikler (örneğin diyetle lifli gıda alınınımının artırılması) veya üriner 

şikayeti olan hastalara pelvik kas egzersizleri ve işeme günlüğü önerilmesi 

gibi yöntemler kullanılabilir. 

Vajınal kaf prolapsusunda uygulanan cerrahi yöntemler normal vajinal 

anatominin sağlanması, normal barsak, mesane ve seksüel fonksiyonları 

kazanılmasını hedeflemektedir. Başlıca cerrahi yöntemler şunlardır;  

Yüksek uterosakral ligament süspansiyonu:  İlk kez 1997 yıllında 

bildirilmiştir. Bu prosedürde vajinal apeks artık uterosakral ligamentte spina 

ischiadica düzeyinde asılmaktadır. Ureteral yarlanmalar ve operasyon 

sonrası barsak disfonksiyonları bildirilmiş olsada, vajinal uzunlukta ve vajen 

aksında yapmış olduğu iyileştirmeler sebebiyle tercih edilmektedir [49]. 

 İliococcygeus fasya fiksasyonu: Vajinal cerrahi yaklaşım olarak 

peritona girilmeden uygulanabilen bir yöntemdir [50, 51]. 

 McCall kuldoplasti: Vajinal histerektomi sırasında kafın uterosakral 

ligamentlere asılmasıyla gerçekleştirilir. 

Mayo kuldoplasti: McCall kuldoplasti operasyonunun modifiye 

edilmiş şeklidir. Histerektomi sonrası kaf prolapsuslarında kullanılır. 

 Sacrospinöz ligament süspansiyonu: Özellikle sacro uterin 

ligamente yapışıklık veya cerrahi imkansızlıklar sebebiyle erişilemediği 

durumlarda uygulanır. Bu tekniğin başlıca avantajı ön ve arka vajinal 

defektlerin işlem sonrası düzelmesi ve postoperatif daha az barsak şikayetleri 

meydana gelmesidir [52, 53]. 

 Levator myorafi ve apikal fiksasyon: Bu cerrahi teknik nadir 

uygulanan bir yöntemdir [54, 55]. Kısaca vajinal apeksin levator ani’ ye fikse 

edilmesidir. Bu teknik güvenli ve efektif olarak tarif edilsede uzun dönem 

çalışmaları mevcut değildir. 

 LeFort kolpoklezis: Bu teknik 3. ve 4. derece POP olan ve vajinal koit 

beklentisi olmayan hastalara uygulanır. Vajen ön ve arka duvarında epitelyal 

dokunun çıkarılması, vajenin inverte edilmesi ve insizyonun sütürlerle 

desteklenmesi şeklinde uygulanır. 
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 Abdominal sakrokolpopeksi: Sakral 2.- 3. vertebraların ligamentum 

longitudinale anterior’ larının vajinal apeks veya vajen duvarlarına kalıcı 

meshler veya donör fasyası kullanarak asılması işlemidir. Bu operasyon 

laparoskopik uygulanabilmektedir [56].  

Posterior intravajinal sling (IVS) : ilk kez 1997 yılında P. Petros 

tarafından minimal invaziv bir teknik olarak tariflenmiştir [57, 58]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

3. MATERYAL VE METOD 

3.1. Çalışma Grubu  

Çalışmamıza TCSB Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Ürojinekoloji Kliniğinde vajinal kaf 

prolapsusu tanısıyla Kasım 2006 ile Ağustos 2007 tarihleri arasında posterior 

IVS operasyonu uygulanan toplam 40 olgu dahil edilmiştir. Olgular 60 yaş altı 

20 olgu (grup I)ve 60 yaş ve üzeri 20 olgu (grup II) olmak üzere iki gruba 

ayrılmıştır.  

Çalışmaya sarkma hissi veya ele gelen kitle şikayeti ile başvuran ve 

POP-Q evrelemesine göre en az ikinci derece vajınal kaf prolapsusu tespit 

edilen hastalar alınmıştır. Vajinal kaf prolapsusuna eşlik eden ve prolapsusa 

bağlı gelişebilecek stres üriner inkontinans, noktüri, urgency, anormal 

boşalma, fekal inkontinans ve pelvik ağrı gibi semptomlar ve diğer prolapsus 

komponentleri pre operatif kaydedilmiştir. Kaf prolapsusu nedeniyle daha 

önceden sakrokolpopeksi, sakrospinöz fiksasyon gibi operasyona maruz 

kalan olgular çalışmaya dahil edilmemiştir. Çalışmamız için hastane etik 

kurulundan gerekli onay alınmıştır. Bütün hastalarla tedavi öncesi 

görüşülmüş, yaptığımız çalışma ve uygulanacak tedaviler hakkında bilgi 

verilmiş, hastaların aydınlatılmış onamları alınmıştır. 

3.2. Tedavi Uygulaması 

Bütün operasyonlar TCSB Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın 

Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ürojinekoloji Kliniği 

ameliyathanesinde aynı cerrah tarafından uygulanmıştır. Spinal anestezi 

altında, litotomi pozisyonunda çalışıldı. Vajen arka duvarda, orta hatta kaf 

skarının 1 cm altından başlayarak posterior forşete kadar tam kat vertikal 

kesi kesi yapıldı. Özellikle arka duvar uzunluğu kısalmış olgularda bu kesi 

transvers şekilde uygulanıldı (Şekil- 11). İnsizyon hattı genişletillerek rektum; 

rektovajinal fasyadan uzaklaştırıldı. 
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Şekil 11: Vajen arka duvara transvers insizyon 

Bu sırada eğer enterosel varsa, enterosel üzerindeki periton (enterosel 

kesesi) torba ağzı büzecek şekilde sirküler sütürle plike edilerek vajinal 

yoldan enterosel tamiri yapıldı. Her iki yanda spina iskiadika’lar palpe edilip 

lojlarda yağ dokusu görününceye kadar fındık tamponla künt diseksiyon 

yapıldı. Sağ ve sol perianal bölgede, eksternal anal sfinkterden 3 cm lateral 

ve 3 cm altta; bir bistüri ile 0.5 cm’lik insizyonlar yapıldı. IVS delicisi (tunneler) 

kullanılarak bu insizyondan girilip, iskiolateral fossa geçilip, aynı taraf spina 

iskiadika’nın 0.5cm medilainden levator ani perfore edilerek vajendeki 

insizyondan çıkıldı (Şekil- 12, 13). Delicinin arkasındaki taşıyıcı hazneye 

polipropilen meş yerleştirilerek meşin vajendeki insizyona taşınması 

sağlanıldı. Delici aynı şekilde diğer taraftada uygulanıldı ve delici arkasındaki 

taşıyıcı hazneye vajendeki meş takılarak perianal diğer insizyondan çıkartıldı 

(Şekil- 14). Böylece meş rektum etrafında gergisiz olarak çepeçevre 

konulmuş oldu. Rektum parmakla kontrol edilip herhangi bir rektal laserasyon 

olup olmadığı araştırıldı.  
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         Şekil- 12: IVS delicisinin girişi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil- 13: IVS delicisinin vajen kafında karşılanması. Delicinin ucu vajen içerisinden 

işaret parmağı ile spina ischiadica nın 0.5 cm medial ve kaudalinden karşılanmıştır 
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 Şekil- 14: IVS meş’inin operasyon sonrası konumu      

 

3. 3. Olguların değerlendirilmesi 

Hastaların ilk değerlendirilmesinde kişisel bilgilerinin yanında, yaş, 

parite, vücut kitle indeksi (VKİ), hastanın yakınmaları, medikal hastalık veya 

operasyon öyküsü ve muayene bulguları hasta takip formu’na kaydedilmiştir 

(Ek-1). Hastaların muayeneleri POP-Q sınıflandırma sistemine göre 

evrelenerek değerlendirilmiştir.  

Hastalar vajinal kaf prolapsusları yanısıra vajinal kaf prolapsusuna 

eşlik eden ve prolapsusa bağlı gelişebilecek stres üriner inkontinans, noktüri, 

urgency, anormal boşaltma, fekal inkontinans ve pelvik ağrı gibi semptomlar 

ve diğer prolapsus komponentleri preoperatif sorgulanmış ve Hasta 

Değerlendirme Formu’na kaydedilmiştir.  

İntraoperatif ve erken postoperatif komplikasyonları ve hastanede 

postoperatif yatış süreleri değerlendirilip kaydedilmiştir.  

Hastalar postoperatif 6. hafta, 6. ay ve 1. yılda kontrole çağrılarak 

postoperatif anatomik kür değerlendirilmiştir. Birinci yılki veriler 
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değerlendirilmeye alındı. Postoperatif dönemde mesh erezyonları 

kaydedilmiştir 

3. 4. İstatiksel analiz  

Verilerin analizleri Statistical Package for Social Sciences (SPSS Inc, 

Chicago, Illinois, USA) 15.0 paket programı ve ‘Chi-Square’, Mann-Whitney U 

testleri kullanılarak yapılmıştır. p<0.05 olduğunda istatistiksel olarak anlamlı 

kabul edilmiştir. 
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4. BULGULAR 

Çalışmaya yaşları 38 ile 71 arasında değişen toplam 40 hasta 

alınmıştır. Altmış yaş altı grupta (grup I) yaş ortalamaları 50.05 ± 5.5 yıl (38 – 

59 yıl arasında), altmış yaş ve üzeri grupta (grup II) yaş ortalamaları 65.4 ± 

3.5 yıldır (60 - 71 yıl arasında). Vücut kitle indeksi ortalaması (VKİ) grup I’ de 

34.85 ±4.7 kg/m² (28- 42 kg/m² arasında) ve grup II’ de 35.55 ± 3.97 kg/m² 

dır (29- 44 arasında). Hastaların parite ortalamaları grup I’ de 3.55 ± 1.7 (1- 7 

partus) ve grup II’ de 3. 05 ± 1.05 (2- 5 partus) dır. Yapılan istatistiksel 

incelemede her iki grubun vücut kitle indeksleri (P= 0.67) ve pariteleri (P= 

0.34) arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır. Tüm hastalar vajinal 

yolla doğum yapmışlardır. Hastaların demografik özellikleri tablo- 5 de 

belirtilmiştir. 

Tablo- 5: Hasta gruplarının demografik özellikleri 

Özellik Grup I Grup II p 

Hasta sayısı 20 20  

Takip süresi (ay) 12 12  

Yaş ortalaması (yıl) 50.05 ± 5.5 65.4 ± 3.5  

Parite 3.55 ± 1.7 3. 05 ± 1.05 p > 0.05 

VKİ (kg/m2) 34.85 ±4.7 35.55 ± 3.97 p > 0.05 

Grup I: Altmış yaş altı, Grup II: Altmış yaş üzeri 

 

Hastalar operasyon öncesi ve sonrasında stres üriner inkontinans, 

noktüri, aciliyet hissi, anormal boşaltma, fekal inkontinans ve pelvik ağrı 

semptomları açısından sorgulandı. Hastaların semptomları preoperatif ve 

postoperatif 6. hafta, 6. ay ve 1. yılda yapılan kontrollerde değerlendirilmiş 1. 

yılki veriler çalışmada kullanılmıştır. Ortalama takip süresi her iki grup içinde 
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14 aydır (12-20 ay). Hastaların semptomlarının değişimleri tabloda 

özetlenmiştir (Tablo- 6).  

Noktüri grup I’ de 4 olguda (% 20), grup II’ de 5 olguda (% 25) tesbit 

edildi. Postoperatif 1. yılın sonunda grup I’ de 1 olguda (% 5), grup II’ de 2 

olguda (% 10) tesbit edilmiştir. Preoperatif stres inkontinansa raslanmazken 

postoperatif 1. yılın sonunda grup II’ de 2 olguda (% 10) stres üriner 

inkontinans saptanmıştır. Preoperatif aciliyet hissi grup I’de 3 olguda (% 15), 

grup II’ de 3 olguda (% 15) saptanmıştır. Postoperatif 1. yılın sonunda grup 

I’de 2 olguda (% 10), grup II’ de 1 olguda (% 5) saptanmıştır. Anormal 

boşaltma preoperatif grup I’ de 2 olguda (% 10), grup II’ de 3 olguda (% 15) 

saptanmıştır. Postoperatif 1 yılın sonunda grup I’ de 2 olguda (% 10) ve grup 

II’de 2 olguda (% 10) saptanmıştır. Fekal inkontinans preoperatif grup I’ de 3 

olguda (% 15), grup II’ de 2 olguda (% 10) saptanmıştır. Postoperatif 1 yılın 

sonunda grup I’ de 1 olguda (% 5) ve grup II’ de 1 olguda (% 5) saptanmıştır. 

Pelvik ağrı preoperatif grup I’ de 5 olguda (% 25), grup II’ de 4 olguda (% 20) 

saptanmıştır. Postoperatif 1 yılın sonunda grup I’ de 2 olguda (% 10) ve grup 

II’ de 1 olguda (% 1) saptanmıştır. 
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Tablo- 6: Kaf prolapsusu olan 60 yaş altı (Grup I), 60 yaş ve üzeri (Grup II) hastaların 

preoperatif ve postoperatif 1. yılda semptom değişimleri.  

 

 

GRUP I GRUP II 

Preoperatif Postop. 1. yıl Preoperatif Postop. 1. yıl 

n % n % n % n % 

NÜ 4 20 1 5 5 25 2 10 

SÜİ 0 0 0 0 0 0 2 10 

AH 3 15 2 10 3 15 1 5 

AB 2 10 2 10 3 15 2 10 

Fİ 3 15 1 5 2 10 1 5 

PA 5 25 2 10 4 20 1 5 

NÜ: noktüri, SÜİ: stres üriner inkontinans, AH: aciliyet hissi, AB: anormal boşaltma, Fİ: fekal 

inkontinans, PA: pelvik ağrı 

 

Her iki grupta da intraoperatif komplikasyon gelişmemiştir.  

Hastaların preoperatif ve postoperatif POP-Q evrelendirmesindeki 8 

referans nokta karşılaştırılmıştır. Preoperatif ve postoperatif 1 yılın sonundaki 

POP-Q referans noktaları ortalamaları tablo- 7 de sunulmaktadır. 
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Tablo- 7: Preoperatif ve postoperatif POP-Q referans noktaları 

 Preoperatif Postoperatif 

Grup I Grup II Grup I Grup II 

Aa 3. 45  2. 5  - 3  - 2  

Ba 4. 7  3.7  - 4. 85  - 3.8 

Ap 3. 45 2. 55 - 3. 05 - 1. 95 

Bp 4. 65 3.7 - 4. 9 - 3. 8 

C 8. 05 7. 05 - 7. 45 - 6. 65 

Gh 3. 6 3. 5 2. 55 2. 5 

Pb 1. 6 1. 4 2. 88 2. 8 

TVL 8. 05 7. 05 9. 05 7. 95 

 

Postoperatif birinci yılın sonunda yapılan kontrol muayenelerinde 

POP-Q evrelemesine göre C noktası -5 ve üzerindeki seviyelerde olan 

hastalar anatomik kür kabul edildi. Altmış yaş altı hastalardan oluşan grup I’ 

de bir yıl sonunda % 90 kür sağlanmıştır. Altmış yaş ve üzeri olan 

hastalardan oluşan grup II’ de bir yıl sonunda % 90 kür sağlanmıştır. 

İstatisliksel olarak her iki oranda farksızdır (P= 1. 00). Her iki grubun 

postoperatif birinci yıl sonundaki anatomik kür oranları Tablo- 8’ de 

gösterilmiştir. Başarısız olunan hastalar grup I de 50 ve 57 yaşlarında grup II 

de 64 ve 69 yaşlarındadır hastaların demografik özelliklerinin grupda bulunan 

diğer hastalarla farkı veya prolapsus riskini artıran sistemik bir hastalıkları 

saptanmamıştır. 
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Tablo- 8: Hastaların postoperatif 1. yılda anatomik kür oranları. 

 Grup I Grup II p 

Anatomik kür 18/20 (%90) 18/20 (%90) 1. 00 

Grup I: altmış yaş altı, Grup II: altmış yaş üzeri. 

Hastaların postoperatif 1 yılındaki kür oranları istatistiksel olarak 

farksız görülse de Pb ve Gh dışındaki POP- Q referans noktaları arasında 

grup I lehine istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (Tablo- 5). 

 

Tablo-  9: Postoperatif 1 yıl sonraki POP- Q referans noktaları 

 

  Grup  N 

Ortalama ± 

SD p 

C 

1 20 - 7. 48± 4. 92 

0. 003 
2 20 - 6. 65± 4. 22 

TVL 

1 20   9. 05± 0. 75 

0. 000 
2 20   7. 95± 0. 75 

Pb 

1 20   2. 88± 0. 62 

0. 478* 
2 20   2. 80± 0. 37 

Gh 

1 20   2. 55± 0. 60 

0. 904* 
2 20   2. 50± 0. 51 

Bp 

1 20 - 4. 90± 2. 78 

0. 001 
2 20 - 3. 80± 2. 58 

Ap 

1 20 - 3. 05± 1. 84 

0. 000 
2 20 - 1. 95± 1. 63 

Ba 

1 20 - 4. 85± 2. 92 

0. 001 
2 20 - 3. 80± 2. 58 

Aa 

1 20 - 3. 00± 1. 97 

0. 000 
2 20 - 2. 00± 1. 48 

“*” p> . 05 
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 Çalışmamıza dahil edilen hastaların kontrollerinde meş erozyonu 

açısından taramaları yapılmıştır. Her iki grupta da 1’er olguda (%5 her bir 

grup için) meş erozyonu gözlendi. Vajen arka duvarda izlenen meş erozyonu 

büyüklüğü <1cm idi. Erozyone meş parçası, uygun saha temizliğini takiben 

lokal anestezi altında kesilip çıkarıldı. Antibiyotik ve lokal östrojenli krem 10 

gün boyunca uygulanıldı. Kontrollerinde herhangi bir erozyona rastlanılmadı. 
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5. TARTIŞMA 

 Yaşam süresinin uzaması, hayat kalite beklentisinin artması ve 

geçmişte jinekolojik sebeplerle uygulanan radikal cerrahi girişimlerin 

artmasının bir sonucu olarak vajinal kaf prolapsusu sık karşılaşılan bir 

problem olarak karşımıza çıkacaktır. Son yıllarda tanımlanan veya geliştirilen 

tekniklerle bu problem ve beraberinde getirdiği diğer problemler çözülmeye 

çalışılmıştır. Yaşam süresinin uzaması ve toplum yaş ortalamasının artması 

gün geçtikçe vajinal kaf prolapsusundan müzdarip hasta sayısını ve bu hasta 

grubunun yaş ortalamasını artırmaktadır. 

 Yaş tek başına POP sebeplerinden birisidir ve POP evresini artırıcı 

etkisi vardır [16, 27]. POP tedavisinde başarıyı etkileyen faktörlerden biri 

olarak görülmektedir. Whiteside ve ark.’ nın 176 POP hastasında yaptığı 

çalışmada özellikle 60 yaşından genç olmayı vajinal cerrahinin prognozunda 

önemli bir faktör olarak tanımlamışlardır [59]. Nieminen ve ark.’ nın yaptığı 

çalışmalarda POP sebebiyle vajinal düzeltici cerrahi geçiren hastaların tedavi 

başarısında yaş önemli prognostik faktördür [60]. 

 Kim C. M. ve ark’ 2007 yılında 244 hasta üzerinde yaptıkları 

çalışmalarını yayınlamışlar ve POP derecesiyle yaş arasında doğrusal bir 

ilişki saptamışlardır [61]. Bizim çalışmamızdada preoperatif dönemde ileri yaş 

grubunda, POP-Q referans noktalarına göre daha ileri evre prolapsus vardı. 

İlerleyen yaşla birlikte artan menopoz sıklığı ve menopozal östrojen eksikliği 

sebebiyle değişen bağ dokusu metabolizması ve yara iyileşme süreci ileri yaş 

grubunda prolapsusa yatkınlık oluşturabilmektedir. 

Yaş ile POP arasındaki ilişkinin beklenenden daha zayıf olduğunu 

gösteren çalışmalarda vardır. Dietz H. P.’ nin 2008 de 1110 hasta üzerinde 

yapılan çalışmasını yayınlamıştır [62]. Bu çalışmada hastaların ortalama 

yaşları 53. 9 (17- 90) dur. Bu çalışma sonuçta yaş ve POP arasında zayıf bir 

ilişki göstermiş ve hastaların anatomik olarak prolapsus tanılarını 45- 65 yaş 

arasında aldıklarını, ilerleyen yaşlarda menopozal semptomların 

eklenmesiyle hastaların semptomatik olduğunu vurgulamıştır. 



 52 

Jeon M. J.’ nin 2008 yılında yayınlanan çalışmasında POP sebebiyle 

opere edilen hastalarda, POP tekrarında rol oynayan risk faktörlerini 212 

hasta üzerinde retrospektif incelemişlerdir [63]. Bu çalışma sonucunda yaşın 

POP tekrarlamasında minimal etkisi saptanmıştır. Bu çalışmada POP 

tekrarında en önemli etkenin operasyon öncesi ileri evre prolapsus olduğu 

saptanmıştır. Bu çalışmada farklı prolapsuslar sebebiyle farklı operarasyonlar 

uygulanmıştır. Pelvik organ prolpasusu ile yaş ilişkisini gösteren çalışmalar 

sadece vajinal kaf prolapsusunu içermemektedir ancak pelvik tabanın ve 

operasyon sonrası sürecin yaşla ilişkisini göstermeleri açısından önemlidir. 

 Hastalar prolapsusla birlikte yıllarca yaşayıp semptomları 

belirginleşince, prolapsusu ilerleyince veya menopazal semptomlar eklenince 

doktora başvurmaktadırlar. Bu durum ileri yaşda prolapsusun daha fazla 

görülmesine ve ilerlemiş prolapsus evresi sebebiyle operasyon başarısında 

azalmaya yol açabilir. Bizim çalışmamızda preoperatif ileri yaş grubunda 

POP-Q evresine göre daha ileri prolapsusu mevcuttu ancak operasyon 

sonrası bir yılık takiplerde her iki gruptada aynı oranda başarı saptandı. 

 Posterior İVS operasyonu ilk kez 1997 yılında Petros tarafından 

minimal invaziv bir teknik olarak tariflenmiştir. Posterior İVS operasyonu 

tanımladıktan sonra yapılan çalışmalarda başarı oranları benzer olarak 

bildirilmiştir. Bu operasyonun komplikasyonlarının ve düşük başarı 

oranlarının bildiriren çalışmalar da vardır. 

Petros 2001 yılında yayınladığı, 75 hastayı içeren ve 4,5 yıla kadar 

takiplerini de içeren çalışmasında % 95 başarı bildirilmiştir. Yine aynı 

çalışmada diğer tekniklerle karşılaştırıldığında minimal invaziv olduğu ve 

minimal komplikasyon oranları bildirilmiştir. Bu çalışmada iki hastada 

operasyon sırasında rektum perforasyonu ve 4 hastada meş erozyonu 

bildirilmiştir [57]. 

Farnsworth 2002 yılında posterior İVS uygulanan yaş ortalaması 65 

olan 93 hastanın sonuçlarını yayınlamış ve 1 yıllık takip sonucunda % 95 

başarı bildirmiştir. Aynı çalışmada kaf prolapsusuna eşlik eden ani işeme 
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hissi, noktüri ve ağrı şikayetlerinde anlamlı düzelme saptanmıştır [58]. En 

fazla 24 aylık takipler sonucunda ani işeme hissinde (AH) % 74, noktüride 

(NÜ) % 75 ve pelvik ağrıda (PA) % 64 iyileşme saptanmıştır. 

Prolapsus beraberinde görülebilecek pelvik ağrı, inkontinans, ani 

işeme hissi, defekasyon problemleride posterior İVS operasyonunun her üç 

seviyedede yapacağı iyileştirmeler sebebiyle olumlu değişiklikler 

gösterebilmektedir. Pelvik tabanın integral teori kapsamında incelenmesi 

sonucunda semptomların patofizyolojisi netleşmiştir. Oliver‘ in 2005 yılında 

yayınladığı çalışmasında kaf prolpasusu yanında eşlik eden üriner ve 

gastrointestinal sistem şikayetlerindede olumlu değişimler saptamışlardır. Bu 

çalışma 10 vajinal kaf prolapsuslu hastayı kapsamaktadır. Pelvik ağrı, ani 

işeme hissi, noktüri, defekasyon güçlüğünde düzelme saptanmıştır. Aynı 

yazar 2008 yılında posterior İVS operasyonunun fonksiyonel sonuçlarını 

yayınlamıştır. Bu çalışmada da aşırı aktif mesane semptomunda % 58, stres 

üriner inkontinansta % 54 düzelme saptanmıştır. Dört hastanın (%12) SÜİ 

semptomunda kötüleşme ve 4 hastanında (%16) aşırı aktif mesane 

semptomunda kötüleşme olmuştur. Barsak ve vajinal semptomlarında 

düzelmeler tesbit edilmiştir [64, 65] 

Bizim çalışmamızda kaf prolapsusu beraberinde oluşan semptomlarda 

düzelme her iki gruptada vardır. Noktüri, aciliyet hissi, anormal boşalma, 

fekal inkontinans, pelvik ağrı gibi semptomlarda gerileme saptanırken 

operasyon sonrası ileri yaş grubunda 69 ve 64 yaşlarında olan 2 olguda SÜİ 

saptandı. Stres üriner inkontinans saptanan hastalardan birinde İVS 

operasyonu başarısız olmuştur, diğer hastada kontrollerde anatomik olarak 

kaf prolapsusu tekrarı saptanmamıştır. Çalışmamızdaki semptomatik vaka 

sayılarındaki kısıtlılık sebebiyle posterior İVS operasyonunun prolapsusa 

eşlik eden semptomlara etkisi hakkında net bir yorum yapmamız için daha 

geniş vaka serilerine ihtiyaç vardır.  

Jordaan’ ın 2006 yılında yayınladıkları çalışmalarında, yaşları 40 ile 93 

arasında değişen (ortanca 65), 8’ i uterin veya kaf prolapsusu, 33’ ü ise uterin 

veya kaf prolapsusu olmayan ancak arka kompartman defekti olan ve 
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profilaktik olarak posterior İVS uygulanan toplam 42 hastaya posterior İVS 

uygulamışlardır. Bu çalışmada 18 aylık takiplerinde 8 kaf prolpasusulu 

olguda % 75 başarı bildirmişlerdir [66]. Profilaktik posterior İVS uygulanan 33 

hastanın 3’ ünde takiplerde apikal prolapsus gelişmiştir. Çalışma sonucunda 

vajinal kaf prolapsusunda % 75 olarak bildirilen başarının, vaka sayısının 

yetersizliğine ve hasta seçimine bağlı olabileceği vurgulanmıştır.  

Heast‘ in 2007 de yayınladıkları ve 150 posterior İVS uygulanan 

hastayı kapsayan çalışmalarında toplam 83 vajinal kaf prolapsusu olgusunun 

18 aylık takip sonuçları vardır. Bu çalışmada 77 (% 92) olguda düzelme 

bildirilmiş, komplikasyon olarak 4  (% 3)olguda meş erozyonu bildirilmiştir [67]. 

P. von Thebold tarafından yaşları 36- 82 arasında olan (ortanca 60) 92 

hastaya posterior İVS uygulanmış 1 yıllık takip sonucunda kaf prolapsusunda  

1 (% 1.08) hastada başarısızlık bildirilmiştir [68]. 

Sivaslıoğlu ve ark’ nın 2005 yılında yayınlanan çalışmasında 20 vajinal 

kaf prolapsusu, 10’ u uterin prolaps olan 30 hastaya posterior İVS 

uygulanmış sonucunda uterin prolapsus olgularında 1 hastada 3. derece, kaf 

prolapsusu olan hastalardan 5 hastada 1. derece prolaps rekürrensi 

saptanmıştır. Hastaların semptomlarında ise pelvik ağrıda % 83, ani işeme 

hissinde % 75, noktüride % 86 düzelme saptanmıştır [69]. 

Mattox tarafından 2006 yılında yayınlanan çalışmada, yaş ortalamaları 

70 olan 21 hastaya posterior İVS uygulamışlardır [70]. Bu çalışmada minimal 

invaziv oluşu sebebiyle akciğer hastalığı, kardiak hastalığı, tiroid bozuklukları 

ve hipertansiyonu olan düşük performanslı bir hasta grubuna uygulanmıştır. 

Hastalar ameliyat öncesi ve sonrasında POP- Q ya göre sınıflandırılmıştır. 

Hastaların takiplerinde % 26 oranında C noktasında, % 37 oranında Aa ve 

Ap noktasında başarısızlık bildirilmiştir. Çalışma sonucunda operasyonun ileri 

yaş grubunda etkinliğinin az olduğuna dikkat çekilmiştir. Mattox ve ark’ nın 

yapmış olduğu bu çalışmada ortalama yaşları 70 olan yaşları 60 ile 78 

arasında değişen düşük performanslı hasta grubu seçilmiştir. Bu grupta 

posterior İVS minimal invaziv bir teknik olduğu için seçilmiştir. Bizim 
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çalışmamızda ileri yaş grubunun yaş ortalaması 65. 4 (60- 71) dür. Mattox ve 

ark’ nın çalışmasının sonuçlarının literatür ve bizim çalışmamızla başlıca 

farklılıkları hasta yaş ortalamalarını ileri olması ve düşük performanslı hasta 

grubu olması olabilir. İleri düzeyde kalp, akciğer ve endokrin bozukluklar 

postoperatif iyileşmeyi etkileyebilir. Bu hasta grubunda başarı oranlarının 

düşük olması beklenilebilir. Aynı hasta grubunda diğer operasyon 

tekniklerinin karşılaştırıldığı prospektif randomize çalışmalar daha net bilgi 

verebilir.  

 2007 yılında Farnsworth 127 hastadan oluşan ve ortanca 3.9 yıl (2- 7 

yıl) takip edilen çalışma grubunun uzun dönem takip sonuçlarını yayınlamıştır 

[72]. Bu çalışmada posterior İVS operasyonunun 5 yıllık objektif başarısını % 

66 olarak belirlemişlerdir. Bu grupta başlıca apikal bölge, sistosel ve meşe 

bağlı başarısızlıklar öne çıkmaktadır. Çalışmada apikal bölge 

başarısızlıklarının operasyon sonrası ilk iki yılda, sistosel başarısızlıklarının 

ise ilerleyen zamanlarda belirginleştiği vurgulanmıştır. Bu çalışmada posterior 

İVS’ nin tek başına seviye II desteğinde uzun dönemde başarılı olduğu ancak 

sistosel ve apikal bölge onarımında başarısız olduğu sonucuna varılmıştır. 

Apikal bölge desteğinin tam olarak sağlanması için ek tedavi gereksinimleri 

vurgulanmıştır. 

Posterior IVS operasyonu sırasında kullanılan meşlerin erozyonu 

operasyon tekniğine ve meş materyaline bağlı olarak karşımıza 

çıkabilmektedir. Literatürde posterior IVS sonrası meş erozyonu % 0 ile % 13 

arasında bildirilmektedir [69, 71]. Bizim tez çalışmamızda meş erozyonu % 5 

olarak saptanmıştır ve erozyolar 6. hafta kontrollerde saptanmıştır. Meş 

erozyonunda cerrahi teknik ve kullanılan malzeme önemli rol oynamaktadır. 

Meş kontaminasyonundan ve cerrahi saha kontaminasyonundan kaçınmak 

meş erozyonunu engellemek için anlamlı önlemlerdir. Meş sebebiyle oluşan 

erozyonlar vajinal akıntı ve koku ile karşımıza çıkacağı gibi erozyona bağlı 

komplikasyonlarda görülebilir. Meş erozyonuna bağlı rektovajinal fistül 

bildirilmiştir [73].  
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Tez çalışmamızda anatomik kür oranları % 90 olarak bulunmuştur ve 

her iki gruptada 2 şer olguda başarısızlık olmuştur. Başarısız olunan hastalar 

grup I de 50 ve 57 yaşlarında, grup II de 64 ve 69 yaşlarındadır. Grup I’ de 

başarısız olunan hastaların pelvik ağrı ve aciliyet hissi şikayetleri devam 

etmiştir, grup II’ de başarısız olunan bir hastada SÜİ meydana gelmiş diğer 

hastada semptomlar devam etmiştir.  
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6. SONUÇ 

Bizim tez çalışmamızda hastalar, altmış yaş altı grupta (grup I) yaş 

ortalamaları 50.05 ± 5.5 yıl (38 – 59 yıl arasında), altmış yaş ve üzeri grupta 

(grup II) yaş ortalamaları 65.4 ± 3.5 yıl (60 - 71 yıl arasında) olacak şekilde 

ayrılmışlardır. Hastaların parite ve vücut kütle indeksleri arasında fark 

saptanmamıştır. Bir yıllık takip sonucunda her iki gruptada vajinal kaf 

prolapsusu değerlendirildiğinde % 90 başarı tesbit edilmiştir. POP- Q 

sınıflandırmasına göre kaf prolapsusunu değerlendirmede kullanılan C 

noktaları arasında istatistiksel anlamlı farklılık saptanmamıştır. İki grup 

arasında Pb ve Gh dışındaki POP-Q referans noktaları arasındada 

istatistiksel fark yoktur. Pb ve Gh grup I lehine farklı çıkmaktadır. Her iki 

grupta 1 hastada (her iki grup içinde % 5) meş erozyonu tesbit edilmiştir. 

Pelvik tabanın semptomların patofizyolojisi üzerinde olan etkisi 

sebebiyle semptomatik tedavinin anatomik düzelmeye bağlı olduğu 

söylenebilir. Tüm pelvis birbiriyle bağlantılı yapılardan oluşmaktadır. 

Seçilecek tedavi tekniğinin tüm pelvisi etkileyeceği unutulmamalıdır. 

Posterior İVS operasyonu tüm dünyada gittikçe artan şekilde 

kullanılmaktadır. Nüfusun yaşlanmasının bir sonucu olarak ameliyat edilen 

hastaların yaş ortalamaları zaman içerisinde ilerleyecektir. Bizim tez 

çalışmamızın sonucunda posterior İVS operasyonunu ileri yaş grubunda da 

minimal invaziv, etkili, güvenilir bir yöntem olarak kullanılabileceği 

görülmektedir. Semptomlar üzerindeki etkisinin ve daha ileri yaş grubundaki 

etkisinin netleştirilmesi için daha geniş vaka çalışmalarına ihtiyaç vardır.  
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8. EK 

EK-1 

T.C.S.B. ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI  

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

ÜROJİNEKOLOJİ KLİNİĞİ 

 

POSTERİOR IVS TEZ ÇALIŞMASI  

HASTA TAKİP FORMU 

 

 

Adı Soyadı:       

Yaş:      Gravite:    Parite: 

Doğum tarihi:             

Adres: 

Telefon No: 

Boy:           Kilo:       VK 

Özgeçmiş: 

Soygeçmiş: 

Operasyon tarihi: 

  

Operasyon öncesi değerlendirme    
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