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artmış detrüsör aktivitesi             56%
sfinkterik yetersizlik                    86%

sadece sfinkter yetersizliği          40%  



RRP     %8.4      Stanford JL et all JAMA 2000

%5-48      (EAU guideline
 

2009)

Hasta idrar kaçırma tanımı/bildirimi > hekim  
tanımı

 
ve bildirimi

TUR-P  %1 Mebust et.al.J Urol 1989 , Mebust et all/AUA  
cooperative

 

study

 

1997       



(%23) 
Günde birkaç
damladan
fazla kaçırma

(%30) 
Ped/klemp

 kullanma gereği

(%40) 
Sadece öksürünce
yada mesane

doluyken kaçırma 

İDRAR KAÇIRMA



Hasta  açısından

Hekim açısından

Prostatektomi
 

sonrası
 

kontinans
 

tanımı



Mesane boynu korunması
Mesane boynu 
intusepsiyonu
Uretral uzunluğun ve 
rabdosfinkterin korunması

Mukozal eversiyon
Puboprostatik ligamanın
korunması
Seminal vesiküllerin
korunması
Sinir koruyucu radikal 
prostatektomi
Laparoskopik prostatektomi

Kanıt Düzeyi IV kontinans sağlar

Kanıt Düzeyi III erken kontinans
sağlanmasında faydalı

Kanıt düzeyi III kontinans
sağlanmasında etkili

Kanıt Düzeyi II  Ne darlığa ne de 
kontinansa yararı var
Kanıt düzeyi III Erken kontinans

Kanıt düzeyi III  Kontinansa
olumlu etkileri olabilir
Kanıt düzeyi III  kontinansa katkı
sağlayabilir

Kanıt düzeyi III  erken kontinans
kazanılmasında etkili ,uzun 
dönemde fark yok





Düşük kapasiteli veya azalmış komplianslı mesane  
Aşırı aktif detrüsör
Hastanın ellerini kullanamaması
Entellektüel yetersizlik
Tekrarlanan transuretral girişim gereksinimi

Üriner enfeksiyon
Vezikoureteral reflü
Uretral darlık
Mesane boynu kontraksiyonu

varsa önceden  tedavi edilmelidir



Yüksek başarı

Düşük invazivite



İdrar kaçırma şiddeti
Sosyal rahatsızlık derecesi

hastanın hissettiği rahatsızlık derecesi
Kanıta dayalı tıp açısından tedavi 
seçeneklerinin uzun dönem sonuçları







Enjeksiyon hafif -orta derecede idrar kaçırmada ,başarı oranı düşük
Erken dönem başarısızlık oranı %50
Zaman içinde  etkinlik daha da azalmakta

Kanıt düzeyi 3   öneri derecesi C
Kompresif ayarlanabilir balonlar (pro-act)
Başlangıçtaki yüksek komplikasyon oranları giderek azalmış durumda
Yeterli veri mevcut değil

Kanıt düzeyi 3   öneri derecesi D

Male sling hafif-orta derecede idrar kaçırmada  başarı %58
önceden yapılmış

 
radyoterapi önemli bir risk

Kanıt düzeyi 3    öneri derecesi C



Yapay üriner sfinkter
Hafif – orta – şiddetli tüm kaçırmalarda etkili
Uzun dönem başarı %59-90
Yüksek başarı ve hasta memnuniyeti bazı
hastalarda  yapılması gerekli revizyon riskinin 
önüne geçmekte

Kanıt düzeyi 2  Öneri derecesi B



Scott AMS  721 (1973)
761,742(A,B,C),791,792
AMS 800  (1983) 
Temel yapı ve çalışma prensipleri 
1983 den  beri aynı



1987 den sonra
Cihazın yapısında kullanılan sentetik maddelerin 
değiştirilmesi
tüplerle birleştirmede sütür kullanılmaması
Majör revizyon: geniş sırtlı kafların kullanılması. 
Kaf atrofisi ve kaçakta  çok önemli azalma
Yeni implantasyon teknikleri
Postop.bakım ve komplikasyonların tedavisinde 
önemli gelişmeler



Ne zaman yapılmalı
Nasıl değerlendirilmeli
Hangi teknikle
Komplikasyonlar ve bunlara yaklaşım
Başarı oranı



En az 6-12 aylık konservatif tedavi sonrası
(EAU guideline

 
2009)



1.
 

ay       
3.

 
ay     

6.
 

ay    
12.ay     

idrar kaçırma oranı
97.5%
77.5%
60   %
52.5 %

Manassero
 

et all
 

NU UDS 2007



Walsh %93           (hasta bildirimi)
Walsh

 
PC, Marschke

 
P, Ricker

 
D  Urology

 
2000

Talcott %65
Talcott

 
JA, Rieker

 
P, Propert

 
KJ  J Natl

 
Cancer Inst 1997

PCOS 18.ayda şiddetli idrar kaçırma %8
zaman zaman idrar kaçırma  40%.

Stanford JL, Feng Z, Hamilton AS
 

JAMA 2000
(Prostate Cancer Outcomes Study.)



Cerrahi öncesi ve sonrası bazal üriner
fonksiyonların hasta tarafından değerlendirildiği 
validite edilmiş bir taramada
Üriner fonksiyonlarda bazale dönme:
%21 hastada  3. ayda 
%56 hastada  12.ayda
%63 hastada  30.ayda
Üriner rahatsızlık skalasında bazale dönme
%80 hastada   >1yıl izlem sonunda
Seksüel sorunlara göre bazale dönme daha fazla ve 
erken

Litwin

 

MS, Melmed

 

GY and

 

Nakazon

 

T  J Urol
 

2001



fizyoterapi kontinansın geri dönüşünde  etkili
kanıt düzeyi-1  öneri A 

Manassero

 

et all

 

NU UDS 2007 ,Burgio

 

et al J Urol

 

2006 ,Filacamo

 

et al Eur

 

Urol

 

2005
Van Kampen

 

et al Lancet

 

2000



Rutin yapılması önerilenler

Medikal öykü/Fm.
İdrar analizi
Rezidü idrar ölçümü
İşeme günlüğü
Ped testi (24-72 saat)
Serum kreatinin
Validite edilmiş sorgulama formları (I-PPS,UDI-6, IIQ-7, 
ICIQ-SF) 



İleri incelemeler (gereğine göre)  
(  kanıt düzeyi 2-4,öneri derecesi A-C  )

Sistouretroskopi (uretral bütünlük,striktür,sfinkterin görünümü,mesane 
patolojileri)
US/CUG/IVP           (alt ve üst üriner sistemin görünümü)
ÜRODİNAMİ (sfinkter ve detrüsör fonksiyonu)
VLPP       – sfinkterik yetersizliğin derecesi   (kanıt yok)
UPP         - YÜS veya sling öncesi  (?)
SF.EMG    - şüpheli nöropati
Multikanal videoürodinami - detrüsör(komplians,kapasite,aktivite)

-
 

sfinkter
 

(yetersizlik,dissinerji)
-

 
altta yatan temel  sorun



Klasik transperineal ve inguinal insizyon
Yüksek trans-skrotal insizyon

obesite
 

,
 

spinal
 

kord
 

hasarı
 

Wilson et all. J Urol
 

2003
İkili  kaf
şiddetli kaçırmada etkili                      Kowalczyk

 
et all

 
Urol

 
1996

uzun dönemde tek kafa göre avantajı
 

yok     
O’Connor

 
et all

 
Urol

 
2008

Kafın transkorporal yerleştirilmesi
kafın yerleştirildiği sahadaki dokuyu güçlendirme

yoğun periuretral
 

fibrosis
 

(sekonder
 

olgularda)
dorsal

 
urethranın

 
korunması

intakt
 

sexuel
 

fonksiyon
penil

 
protez implantasyonu

 
ile ilgili sorunlar                 
Guralnick

 
et all.J Urol

 
2002





Geniş sırtlı kaf- kaf atrofisi ve kaçakta önemli azalma
reoperasyon

 
%47    den    %17 -%9 

Eliott
 

and
 

Barrett
 

J Urol
 

1998
Tse

 
V et all

 
BJU Int

 
2003

En korkulu komplikasyonlar – enfeksiyon/uretral erozyon
enfeksiyon         1.8-10%            

preop
 

steril idrar
postop.antibakterial

 
proflaksi

alternatif cerrahi teknikler
Eliot and

 

barrett
 

J Urol
 

1998 ,  Gousse
 

et all
 

J Urol
 

2001

• Mulcahy
 

washout -
 

erozyon olmayan enfekte
 

cihazlarda  
%87 kurtarma

Bryan
 

et all
 

J Urol
 

2002



erozyon      1 -
 

3 %
Risk faktörleri

enfeksiyonun önlenmesi
aşırı

 
kaf

 
basıncından kaçınma

uygun olandan küçük kaf
 

kullanılmaması
radyoterapi
sekonder

 
implantasyon

 
kafın

 

transcorporal

 

yerleştirilmesi

kaf
 

aktive iken kataterizasyon
 

uygulanmaması

Raj

 

et all

 

J Urol

 

2006

YÜS  -  komplikasyonlar



Uretral atrofi 3-9 %   
tekrarlayan idrar kaçırmanın en sık nedeni

daha küçük kaf
 

konulması
ikili kaf

 
kullanma

kafın
 

trancorporal
 

yerleştirilmesi               
Guralnick

 
et all

 
J Urol

 
2002



218 olgu-( 36.5 ay/max.151.4 ay )

116     prostatektomi
60     prostatektomi

 
+ radyoterapi

11     nörojenik
 

mesane                            %46.7                   
31     sekonder

 
YÜS   implantasyonu

Enfeksiyon                                       3.7 ay         %5.5      
Erozyon                                          19.8 ay        %6          
Uretral atrofi 29.6 ay                   %9.6      
Mekanik yetersizlik                         68.1 ay             %6         
Revizyon veya cihazın çıkarılması 14.4 ay                   %27.1

Lai
 

and
 

Boone,Baylor
 

College, J Urol
 

2007



Yaş
Post prostatektomik idrar kaçırmanın cerrahi 
tedavisinde sınırlayıcı bir faktör değildir.
Ancak kognitiv(bilişsel) fonksiyonlarda 
bozulma ve elleri kullanma ile ilgili sorunlar 
önemli

Kanıt düzeyi
 

3-4
 

Öneri derecesi C



Radyoterapi
Daha yüksek komplikasyon riski

kanıt düzeyi 3   öneri derecesi C
Revizyon oranı daha yüksek
radyasyona bağlı

 
vaskülit-

 
erozyon ve enfeksiyon

Artmış detrüsör aktivitesi
Mesane boynu kontraktürü

Postop.sfinkter deaktivasyon süresinin (4-6 hafta) 
uzatılması veya intermitten deaktivasyon
Kafın radyoterapi alanı dışına yerleştirilmesi
Transcorporal kaf implantasyonu



Perineal slinglerin alternatif olabileceğini 
gösteren sınırlı veri mevcut
Enjeksiyon ajanları başarısız

(kanıt düzeyi 3 öneri derecesi
 

C).



ÇALIŞMA Kontinans
%

Hasta tatmini
%

Cihazın fonksiyonel 
kalma süresi

Montague

 

JUrol

 

2001 4  ( tam kuru ) 73

Gundian

 

Mayo Clinic

 

J Urol

 

1989 90   (tüm 
olgularda)

Gundian

 

Mayo Clinic

 

J Urol

 

1993 96     (PPI)

Stephenson

 

and

 

Mundy

 

Br

 

J Urol

 

1985 95   (nörojenik)
+sistoplasti

Sing

 

and

 

Thomas Br

 

J Urol

 

1996 92  (PPI)

Mundy

 

J.Urol

 

2000 91  (PPI)

Elliot

 

mayo Clinic

 

J Urol

 

1988 88   (70% PPI)

Elliot

 

and

 

Barrett

 

J Urol

 

1998
Lai

 

and

 

Boone

 

,Baylor,  J Urol

 

2007
79 90 90% 5 yıl

(72% revizyon 
yapmadan)





şiddetliortahafif 

Fischer,Nitti JUrol 2007
Anamnez-Fm.
I-PPS,UDI-6,IIQ-7,ICIQ-SF
multikanal ürodinami (ALPP ,  AAD?,  Max.CM  kap.)
24 saatlik   ped testi

Preoperative “sling” başarısı tahmini:
Tek önemli parametre ped

 
testindeki kaçak 

miktarı
<423 gr                        %71  başarılı
>423 gr        423gr       %58  başarılı

.



1.
 

Sling
 

daha basit bir operasyon
2.

 
Önceden sling

 
yapılması

 
daha sonraki YÜS 

implantasyonunun
 

sonuçlarını
 

etkilemez ??



McGuire
 

BJU Int.  2006

Radikal prostatektomi
 

esnasında 
İdrar kaçırma riski yüksek olan 
hastalarda aynı

 
esnada

rektus
 

fasial
 

sling





Kök 
hücre

Gelecek; bozulan uretrayı
 .....komprese etme,tıkama 

yada  büküp  kıvırmada         
değil.... 

Teşekkür ederim
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