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Pelvik taban sorunları =‘Şemsiye tanı’ 
 

• Sürekli veya aralıklı pelvik ağrı 

• Genitopelvik ağrı / Penetrasyon bozukluğu (Vajinusmus)   

• Disparoni 

• Orgazm olamama 

• Açıklanamayan alt bel ağrısı 

• Artık idrar miktarında artış  

• Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları 

• İdrar kaçırma  

• Konstipasyon 

• Pelvik organ prolapsusu 

• Vajenden ses gelmesi (vaginal winding) 



Pelvik taban 
bozuklukları  
doğurganlığı 
etkiler mi? 





• Pelvik taban sorunları 
infertiliteye yol açıyor gibi 
görünmemektedir. 

• Ancak PTS; seksüel fonksiyon ile 
ilgili olduğu için doğal yoldan 
gebe kalmayı, cinsel ilişkinin 
keyifsiz hatta ağrılı olmasına 
neden olarak indirekt yoldan çok 
zorlaştırabilir. 



• Ortalama PTS skorları 
Hiperandrojenemik + Menstrüel 
düzensizlik + PKO grubunda 
diğer gruplara göre yüksek 
bulundu (p>0.05).  

• Fakat LH seviyeleri ile POP 
semptomları arasında pozitif bir 
korelasyon mevcuttu. 



PTS’lu kadının yönetimi 

• Eğer PTS cinsel ilişkiyi imkansız 
hale getiriyorsa IVF bir opsiyon 
olabilir.  

• Ancak ilişkiyi imkansız hale 
getiren semptomlar pelvik 
muayeneyi ve fertilite tedavisi 
için gerekli diğer işlemleri de 
aorlaştırabilir. 

• Bu nedenle IVF tedavisinden 
önce PTS’nı çözmek akıllıca 
olacaktır.   



  
  Stres üriner inkontinansa yönelik askı cerrahisi 
gebelik kaygısı nedeniyle ertelenmelimidir? 



Olgular… 

• 43 yaşında, G3, SUİ nedeniyle TVT 
uygulanılıyor, 

• 15 ay sonra 4.kez gebe kalıyor; 

• 40.haftada, epidural anestezi altında 
vajinal yolla 3720 gr. kız bebek 
doğuruyor. 

• Bu gebeliğinde daha önceki 
gebeliklerinden farklı olarak hiç 
inkontinans şikayeti olmuyor. 

• Doğumdan sonraki 3. ayda yapılan 
ürodinamide de herhangi bir sorun 
yok. 

• TVT-Obturator yapılan olgu vajinal 
yolla doğum yapmış. 

• Takibinde idrar kaçırma şikayeti yok. 

 

Demaria F. et al (2007)  Vaginal delivery after tension-free vaginal tape procedure IntUrogynecol J (2007) 18:1363–1365. DOI 10.1007/s00192-007-0352-6 
El-Ghobashy A etal. (2007) Pregnancy after TVT-O: case report and literature review. IntUrogynecol J (2007) 18:1491–1493. DOI 10.1007/s00192-007-0377-x 
 
 



Olgular… 

• 42 yaşında, G1, TVT uygulanıyor. 

• 3 yıl sonra gebe kalıyor. 

• 40. haftada 3.055gr bebek vajinal 
yolla doğurtuluyor. 

• Postpartum izlemi, ürodinami ile 
doğrulanmamakla birlikte 
kontinant.  

 

• 45 yaşında, 3  yıl once TVT 
uygulanılmış. TVT’den önce  2 
gebeliği var.  

• TVT den sonra 3.kez gebe kalıyor. 

• 38. haftada 3.620gr.  bebek elektif 
sezaryan ile doğurtuluyor.  

• Postpartum izlemde ürodinami 
çalışmasında da sorun yok. 

 

Vella M, et al (2007)  Pregnancy and delivery following tension-free vaginal tape . IntUrogynecolJ 18:347–348  
DOI 10.1007/s00192-006-0144-4  



Stres üriner inkontinansta öneri  

• Cerrahiyi arzulanan çocuk sayısına 
ulaşıncaya değin ertelemek akıllıcadır, çünki 
unutulmamalıdır ki  SUİ cerrahisinde en 
yüksek kür oranlarını ilk ‘girişim’ sağlar. 

• Öte yandan, yoğun semptomatik olgularda 
SUİ cerrahisi beklenmeksizin uygulanabilir. 

• ‘Bu ameliyat için çok gençsiniz’ cümlesi artık 
geride kalmalıdır. 

• Doğum şeklini belirlerken, mutlaka aileye 
avantaj ve dezavantajlar anlatılmalıdır. 

• Bazı kaygılar olmakla beraber vajinal yolla 
doğum  yaptırılabilir. 

 



Vajen ön kompartmana örgü konulması fertiliteyi etkiler mi ? 



Olgu… 

•  36 yaşında, multipar 
• Evre III anterior kompartman defekti + SUİ nedeniyle anterior örgü kiti ile 

cerrahi uygulanılmış. 
•  Örgü cerrahisini takiben 3 ay sonra olgu gebe kalmış. 
• Gebelik seyri sorunsuz. 
• Sezeryan ile doğum yapmış. 
• 3 yıllık takibinde hiçbir sorun yok. Örgü komplikasyonu yok, seksüel 

disfonksiyon yok. 
• Ön kompartman defekti + SUİ olan olgularda örgü kiti kullanılabilir. 

Kumtepe Y, Çetinkaya K, Karasu Y. Pregnancy and delivery after anterior vaginal mesh replacement: a case presentation. Int Urogynecol J.2013 
Feb;24(2):345-7. doi: 10.1007/s00192-012-1800-5.  



 
Uterin desensusu olan nullipar olgular nasıl yönetilmelidir? 

 



Literatür… 

• 6 olguya uterovaginal prolapsus nedeniyle laparoskopik sakroservikopeksi 
uygulanılmış. 

• Hiçbir olguda intra veya postoperatif komplikasyon yok. 

• 6-44 ay takip edilmiş. 

• Operasyondan 2 yıl sonra 1 olgu miadında sezeryanla doğum yapmış. 28 
aylık takip sonunda nüks yok. 

Şendağ F ve ark. (2007) Uterusunun Korunmasını İsteyen Uterovajinal Prolapsuslu Kadınlarda Laparoskopik Sakroservikopeksi Yöntemi. TJOD Dergisi Yıl: 
2007  Cilt:4  Sayı: 2  148-151 



Olgu… 

• 37 yaşında, 31 haftalık gebe iken uterin prolapsus olarak başvuruyor. 

• Hastaneye yatırılıyor. 

• USG büyük bir myomu olduğu gözleniyor. 

• Yatak istirahatine alınıyor.  

• Ancak 2 hafta sonra preterm uterin kontraksiyonlarının başlaması 
nedeniyle sezaryan ile 1900 gr bebek doğuruyor. 

Partsinevelos GA, et al. (2008) Uterine prolapse in pregnancy: A rare condition an obstetrician should be familiar with. Fetal Diagnosis Ther 2008; 24:296-298 



Olgu… 

• Daha önce laparoskopik uterin 
süspansiyon geçiren olguda nüks 
gelişmesi ve hipertrofik bir 
serviksin de ortaya çıkması 
nedeniyle Manchester-Fothergill 
operasyonu uygulanılmış. 

• Olguda anatomik kür sağlanılmış. 

 

 

• Ancak Manchester Fothergill 
operasyonu fertiliteyi %21-33 
oranında azaltmaktadır. 

• Üstelik bu işlemi geçirenlerin 
büyük çoğunluğunda doğum şekli 
sezaryan olmalıdır. 

 

Skiadas CC, et al. (2006) The Manchester-Fothergill procedure as a fertility sparing alternative for pelvic organ prolapse in young women. Journal of Pediatric and 
Adolescent Gynecology. 2006 Apr;19(2):89-93.  



Öneri 

 

• L/S Sakroservikopeksi en uygun cerrahi gibi gözükmektedir. 

• Manchester-Fothergill hipertrofik serviksi olan uterin prolapsuslu 
nüks olgularda düşünülmelidir. 

 

Diwan  A (2004)Uterine preservation during surgery for uterovaginalprolapse:  a review, Int Urogynecol J (2004) 15: 286–292  
DOI 10.1007/s00192-004-1166-4 



Gebelikte elongatio koli nasıl yönetilmelidir? 

Prof.Dr.A.Akın Sivaslıoğlu arşivinden 



Öneri 

• Hafif Trendelenburg pozisyonunda yatak 
istirahati 

• Serviks mutlaka nemli tutulmalı 

• Profilaktik antibiotik endike değil 

• Smith-Hodge,  Doughnut veya Arabin 
pesserlerin yerleştirilmesi 

• Vajinal doğum olabilir. 

• Eğer gebelikte pesser kullanılmışsa doğumdan 
sonra fasya ve ligamanları desteklemek için 
hemen takılmalıdır. 

Frey K (1999) Cervical prolapse during pregnancy. J Am Board Fam Pract.13(3):216-218 



Vajenden hava gelmesi (vaginal winding) 

Fizyopatoloji 

1. Özellikle puboservikovajinal fasyanın ve/veya 
rektovajinal fasyanın servikal halkadan kopması 
durumunda vajen apeksi tonusunu yitirip adeta 
çuvallaşır. 

2. Vajen giriminin aşırı dar veya geniş olması 
durumlarında hava içeride tuzaklanır. 

• Koitus esnasında veya fiziksel aktivite ile vajen 
apeksine hapis edilen hava daha sonra 
vajenden dışarı gürültü ile çıkar (emme 
basma tulumba mekanizması)! 

• Tipik olarak bu hava kokusuzdur. Eğer kokulu 
ise enterovajinal fistül, iltihabi barsak hastalığı 
veya pelvik malignensiler araştırılmalıdır. 



Vajenden hava gelmesi 

Tedavi 

• PSV ve/veya RVF’nın USL ile olan ilişkisinin 
cerrahi olarak güçlendirilmesi 

• Labioplasti/Perineoplasti 

• Vajinal ‘sıkılaştırma’ 

• Silindir pesser 



Servikal yetmezliğe bağlı tekrarlayan düşüklerde 
mutlaka servikal serklaj gerekli mi? 



POP infertilite habercisi olabilir mi? 

• Gebelikte, hidroksiprolin de dahil olarak total kollajen miktarı azalıp; 
glikozamin glikanlarda bir artış izlenir ki bunun sonucunda pelvik 
taban zayıflar.  

• Hali hazırda prolapsusu olan olgularda bu mekanizma daha da kötü 
ilerleyeceği için o gebeliğin abortus veya preterm eylem ile sonlanma 
şansı artar.  

• POP ve PKOS ilişkisi unutulmamalı!   

 
Challis  JRG (2000) Mechanism of parturition and preterm labor. ObsGynecol Survey 55(10)650-660 




