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ÖZET:
Giriþ: Kadýnlarda anal inkontinansýn ana etyolojik
nedeni 3. ve 4. derece perine yýrtýklarýna baðlý
sfinkter yaralanmalarýna neden olan travmatik
vaginal doðumlardýr. Bu çalýþmada doðum yapmýþ,
üriner inkontinans yakýnmasý olan hastalarýn anal
inkontinans açýsýndan deðerlendirilmesini
amaçladýk.
Materyal ve Metod: Çalýþmaya Haziran 2007 
Aralýk 2007 tarihleri arasýnda, üriner inkontinans
þikayeti ile Kadýn Doðum ve Üroloji polikliklerine
müracaat eden, öyküsünde vajinal doðum hikayesi
olan, 45 hasta dahil edildi. Hastalar anal
inkontinans açýsýndan Wexner skorlama sistemiyle
deðerlendirildi. Wexner skoru 2 ve üzeri olan
hastalar çalýþmaya alýndý. Hastalarýn, 8 lümenli
su perfüzyon katateri ile 6 kanaldan ölçümler
yapýlarak anal kanal istirahat ve sýkma basýnçlarý
belirlendi. Ayrýca Endoanal Ultrasonografi (EAUS)
yapýlarak internal ve eksternal anal sfinkterleri
deðerlendirildi.
Bulgular: Kýrkbeþ hastanýn 16 (% 35,5)sýnda
Wexner skorunun 2 (ortalama 3,2) ve üzerinde
olduðu saptandý. Bu grubun yaþ ortalamasý 49
(32-68) olup, ortalama 3 (1-6) vajinal doðum
yapmýþlardý. Geri kalan 29 (% 74,5) hastanýn ise
Wexner skoru 0-1 (ortalama 0,8), yaþ ortalamasý
ise 36 (25-66) olarak tespit edildi. Wexner skoru
2 ve üzerinde olan hastalarda yapýlan anal
manometrik ölçümlerde anal kanal istirihat basýncý
ortalama 30 mmHg (15-50 mmHg), maksimum
sýkma basýncý ortalama 55 mmHg (35-80 mmHg)
olarak saptandý. Yapýlan EAUSda 8 hastada
eksternal ve internal sfinkterde inkomplet defekt,
5 hastada defekt olmamakla birlikte internal
sfinkterde incelme diðer 3 hastada ise sadece
internal sfinkterde komplet defekt saptandý
Tartýþma: Anal inkontinans, kiþinin sosyal ortamdan
izolasyonuna yol açan, entellektüel yaþamýný
olumsuz etkileyen, özellikle ileri yaþlarda artan
sýklýðý ve eþlik eden hastalýklarla topluma maliyeti
oldukça yüksek olan bir hastalýktýr. Sýnýrlý hasta

sayýsý ile yaptýðýmýz bu çalýþma da sadece anamnez
ile ifade edilmekte zorluk yaþanan anal inkontinans
þikayetlerinin ortaya çýkarýlabileceði görülmüþtür.
Manometrik inceleme ve EAUS ile subjektif
þikayetler objektif olarak deðerlendirilebilmektedir.
Üriner inkontinans þikayeti olan hastalarýnda anal
inkontinans açýsýndan da sorgulanmasýnýn
unutulmamasý gerektiðini düþünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: üriner inkontinans, anal
inkontinans

SUMMARY:
Evaluation of Patients with Urinary Ýncontinence
Symptoms in Terms of Anal Ýncontinence.
Introduction: The main etiologic cause of anal
incontinence in women is traumatic childbirths
causing anal sphincter injury with a third- to fourthdegree perineal tear. We aim to evaluate patients
who has vaginal delivery history and urinary
incontinence symptoms, in terms of anal
incontinence.
Material and Methods: Between June 2007 and
December 2007, 45 patients who has vaginal
delivery history and applied to Urology and
Jinecology policlinics with urinary incontinence
symptoms involved into the study. Patients evaluated
with Wexner Scoring System in terms of anal
incontinence. The Wexner Score of 2 and more
included to the study. Anal sphincter rest and
squeezing pressures detected with an 8 lined water
perfusion catheter by measuring 6 lines. Also
internal and external anal sphincter evaluated with
Endoanal Ultrasonography (EAUS).
Results: Sixteen of 45 patients (35,5%) had a
Wexner Score of 2 or more (median 3,2). The
median age of this group was 49 (32-68) and their
vaginal delivery average was 3 (1-6). The other
29 patiens (74,5%) Wexner Score was 0-1 (median
0,8), and median age was 36 (25-66). Anal
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fonksiyonlarý, rektal sensasyon, rektoanal
inhibitör refleks, yüksek basýnç bölgesinin
uzunluðu ve rektal komplians da
deðerlendirilebilir.

manometric studies performed to the patients whose
Wexner Score was 2 or more and median anal
sphincter resting pressure was detected as 30 mmHg
(15-50 mmHg) and maximum squeezing pressure
was detected as 55 mmHg (35-80 mmHg). EAUS
performed and incomplete defect at external and
internal sphincter detected at 8 patients, slimming
at internal sphincter detected at 5 patients and,
complete defect at only internal sphincter was
detected at the remaining 3 patients.

Anorektal bölge anatomisinin
deðerlendirilmesinde en ayrýntýlý inceleme
yöntemi endoanal USGdir (EAUS). Ýnternal
sfinkter, eksternal sfinkter, puborektal kas ve
rektovaginal septum morfolojisinin görüntüsünü
saðlar. Fizik muayene ile saptanamayan sfinkter
defektlerinin tespitine olanak saðlar. Özellikle
doðum travmasýna baðlý kas yýrtýklarýnýn tespiti
ve cerrahi olarak düzeltilebilir olup olmadýðýnýn
belirlenmesinde en uygun taný yöntemi olarak
gösterilmiþtir. Sfinkter onarýmýndan sonra
sonuçlarýn deðerlendirilmesinde de efektif bir
tekniktir (3). Bu çalýþmada doðum yapmýþ,
üriner inkontinans yakýnmasý olan hastalarýn
anal inkontinans açýsýndan deðerlendirilmesini
amaçladýk.

Discussion: This study made by limited number of
patients shows that anal incontinence symptoms
hardly expressed with anamnesis can be detected.
Subjective symptoms can be evaluated as objective
symptoms with manometric studies and EAUS. We
consider not to forget to interrogate anal
incontinence at patients with urinary incontinence.
Key words: urinary incontinence, anal incontinence

GÝRÝÞ
Anal inkontinans, defekasyon
gereksiniminin sosyal olarak kabul edilebilir
bir süre için geciktirilememesi veya yeterince
kontrol altýnda yapýlamamasý olarak tanýmlanýr.
Sosyal izolasyona kadar gidebilen, fiziksel ve
psikolojik yetersizlik hissine neden olan stresli
bir durumdur. Bu sosyal problemin gerçek
insidansý bilinmemekle beraber, eriþkin
populasyonda yakýn zamanda yapýlan pek çok
çalýþmada %2-2.5luk bir prevalans
görülmektedir (1,2,3). Ýyi bir kontinans çok
faktörlü ve kompleks bir olaydýr. Bazý anatomik,
fizyolojik ve psikolojik faktörlerin rol oynadýðý
bilinmektedir. Bunlar; mental fonksiyon, gaita
volümü ve içeriði, kolondan geçiþ hýzý, anal
sfinkterlerin ve pelvik tabanýn yeterli
fonksiyonu, anorektal duyu ve fonksiyonlar
olarak özetlenebilir. Bu faktörlerden bir ya da
daha fazlasýnýn bozukluðu anal inkontinansa
neden olur. Yaþlýlar, özellikle doðum yapmýþ
kadýnlar, nörolojik hastalýðý olanlar, pelvik
organ prolapsusu ve inflamatuar barsak hastalýðý
olanlar artmýþ risk grubunu oluþtururlar.
Kadýnlarda anal inkontinansýn ana etyolojik
nedeni 3. ve 4. derece perine yýrtýklarýna baðlý
sfinkter yaralanmalarýna ( %0.4-2.4 ) neden
olan travmatik vaginal doðumlardýr (3,4,5,6).
Anal manometrik çalýþmalar objektif olarak
anal kanal istirahat ve sýkma basýnçlarýnýn
ölçümüne olanak saðlar. Ayrýca anal sfinkter

HASTALAR VE METOD
Çalýþmaya Haziran 2007  Ekim 2007
tarihleri arasýnda, üriner inkontinans þikayeti
ile Kadýn Doðum ve Üroloji polikliklerine
müracaat eden, öyküsünde vajinal yolla doðum
hikayesi olan, 45 hasta dahil edildi. Hastalar
anal inkontinans açýsýndan Wexner skorlama
sistemiyle deðerlendirildi (Tablo 1) (7). Wexner
skoru 2 ve üzeri olan hastalar çalýþmaya alýndý.
Tablo 1: Wexner kontinans derecelendirme skalasý.

Hastalarýn, 8 lümenli su perfüzyon katateri
(Mui Scientific, Mississaugo,Ontario, Canada
PIP-4-8) Albyn Medical Phoenix V1.8.9
programý ile 6 kanaldan ölçümler yapýlarak
anal kanal istirahat ve sýkma basýnçlarý
belirlendi. Tablo-2de anal kanal basýnçlarý ve
rektal sensasyonun anal manometredeki normal
referans deðerleri görülmektedir. Ayrýca EAUS
-96-

ZEYNEP KAMÝL TIP BÜLTENÝ

CÝLT: 39 YIL : 2008 SAYI: 3

(B-K Medical Pro focus 2202, Denmark)
yapýlarak anal sfinkterler deðerlendirildi.

Resim 3 : EAUSde internal sfinkterde incelme

Tablo 2: Anal manometri ve rektal duyumun referans
deðerleri.

BULGULAR

Resim 4 : EAUSde internal sfinkter defekti

Üriner inkontinans þikayeti ile polikliniðe
müracaat eden hastalarýn alýnan anamnezlerinde
45 hastanýn 16 (% 35,5)sýnda Wexner skorunun
2 (ortalama 3,2) ve üzerinde olduðu saptandý.
Geri kalan 29 (% 74,5) hastanýn ise Wexner
skoru 0-1 (ortalama 0,8), yaþ ortalamasý ise 36
(25-66) olarak tespit edildi. Wexner skoru 2 ve
üzeri olan hastalarýn yaþ ortalamasý 49 (32-68)
olup, ortalama 3 (1-6) vajinal doðum
yapmýþlardý. Bu hastalarda yapýlan anal
manometrik ölçümlerde anal kanal istirihat
basýncý ortalama 30 mmHg (15-50 mmHg),
maksimum sýkma basýncý ortalama 55 mmHg
(35-80 mmHg) olarak saptandý. (Resim 1,2)
Yapýlan EAUS da 8 hastada eksternal ve internal
sfinkterde inkomplet defekt, 5 hastada defekt
olmamakla birlikte internal sfinkterde incelme
(Resim 3), diðer 3 hastada ise sadece internal
sfinkterde komplet defekt saptandý (Resim 4).

TARTIÞMA
Anal inkontinans, kiþinin sosyal ortamdan
izolasyonuna yol açan, entellektüel yaþamýný
olumsuz etkileyen, özellikle ileri yaþlarda artan
sýklýðý ve eþlik eden hastalýklarla topluma
maliyeti oldukça yüksek olan bir hastalýktýr.
Anal inkontinans hemen daima gizlenmeye
çalýþýlan bir hastalýktýr. Sýnýrlý hasta sayýsý ile
yaptýðýmýz bu çalýþma da sadece anamnez ile
ifade edilmekte zorluk yaþanan ve sosyal
problemleri beraberinde taþýyan anal
inkontinans þikayetlerinin ortaya
çýkarýlabileceði görülmüþtür. Geniþ etyolojik
spektrumu, etyolojiyi belirlemeye yönelik etkili
tek bir tanýsal testin olmamasý, konservatif ve
cerrahi tedavi seçeneklerinin çeþitliliði nedeni
ile anal inkontinanslý bir hastada uygun tedavi
modalitesini belirlemek ve beklenen sonuçlar
hakkýnda hastayý bilgilendirmek en önemli
basamak olmalýdýr. Son yýllarda yapýlan
çalýþmalarda, eriþkin populasyonda %2-2.5luk
prevalans görülmektedir (1,2,3). Hastalarýn
kendilerini ifade etmekte ve hastalýklarýný
kabullenmekte zorlandýklarý gerçeði dikkate
alýndýðýnda, bunun ne oranda doðruyu yansýttýðý
tartýþýlabilir. Kalantar ve ark. katý ve sývý dýþký
inkontinansýný sorguladýklarý bir çalýþmalarýnda,
prevalanslarý sýrasýyla %2 ve %9 olarak

Resim 1 : Anal manometri ölçümü(normal)

Resim 2 :

Anal manometri ölçümü (inkontinans)
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saptamýþlardýr (1). Enck ve ark. Alman
populasyonundaki prevalansý araþtýran
çalýþmalarýnda, ciddi anal inkontinansý %1.5
olarak tespit etmiþler ancak, ýlýmlý inkontinans
semptomlarýnýn %5 olguda görüldüðünü
belirtmiþlerdir (8). Çalýþmamýz bir prevalans
belirleme çalýþmasý olmamakla beraber
hastalarýmýzýn anal inkontinans þikayeti yerine
üriner inkontinans þikayeti ile müracaat etmiþ
olmalarý literatürle uyumlu olarak þikayetleri
ifade etmekteki zorluðu düþündürmektedir.
Yaþlýlar, kadýnlar, nörolojik hastalýðý
olanlar ve pelvik organ prolapsusu olanlar
artmýþ risk altýndadýr. Yaþla birlikte anal
inkontinans sýklýðý artmakta ve özellikle bakým
evlerinde bu oran %50-60lara varmaktadýr
(9,10,11). Kas atrofisi yaþlanmanýn iyi bilinen
bir özelliðidir. Yaþlanmayla birlikte internal
anal sfinkter sklerozu geliþtiði,(12) eksternal
anal sfinkter ve pelvik taban kaslarýnda atrofik
deðiþiklikler oluþtuðu, bunlarýn sonucunda
anal kanal basýnçlarý ve rektal kompliansta
azalma olduðu gösterilmiþtir (7,13). EAUS
uygulamamýzda ileri yaþtaki hastalarda internal
sfinkter ve external sfinkterde incelme olduðu
saptanmýþtýr. (Resim 3) Bu sonuçlar, çeþitli
etyolojik nedenlere baðlý asemptomatik
sfinkter ve pelvik taban hasarlanmalarýnýn
yýllar içinde inkontinans ile sonuçlanmalarýný
açýklayabilir. Çalýþmamýzda wexner skorlarý
yüksek çýkan grubun yaþ ortalamasý genel
grup ortalamasýna göre yüksek bulunmuþ olup
literatürü desteklemektedir. Ýlk doðumda anal
sfinkterlerin hasarlanmasý yýllar içinde anal
inkontinans için predispozisyon yaratýr (14).
Hall ve ark. postpartum anal inkontinans
prevalansýný deðerlendirdikleri çalýþmalarýnda
%38 olguda anal inkontinans semptomlarýnýn
varlýðýný tespit ettiler (15). Bu hastalarýn 24ü
gaza, %10u katý gaitaya inkontinanstý. Pinta
ve ark. ise endoanal USG ile saptanabilir
sfinkter defekti insidansýný, vajinal doðum
sonrasýnda %23, müdahaleli doðumlar
sonrasýnda %45 olarak saptadýlar (16). Vajinal
doðumlar sýrasýnda sfinkter kompleksinin
rüptürü ile sonuçlanan 3º ve 4º. perine
yýrtýklarýnýn görülme olasýlýðý %0.6-9 arasýnda
deðiþir. Klinik olarak görünür sfinkter defekti
insidansýný araþtýran geniþ kapsamlý bir
çalýþmada, Norderval ve ark. 5123 vajinal
doðumda bu oraný %3.5 olarak buldular (17).
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Bu hastalarda daha sonra anal inkontinans
geliþme riski %58 olarak tespit edilmiþtir
(4,5,14). Kadýnlarýn büyük bir kýsmý 3º. bir
yýrtýk geliþtikten sonraki 1 yýla kadar rahatsýz
olmamaktadýr. Davis ve ark., 3º. perine
yaralanmalarý ve primer onarým sonrasýnda,
endoanal ultrasonografi ile tanýmlanabilen
persistan sfinkter defektlerinin %78.5 oranýnda
devam ettiðini gösterdiler (14). Bunlarýn da
%79unda anal inkontinans semptomlarý
mevcuttu. Benzer þekilde Pinta ve ark. primer
onarým sonrasýnda ultrasonografik sfinkter
hasarý insidansýný %75, (6) Fitzpatrick ve ark.
%66 olarak buldular (18). Çalýþmamýzdaki
olgularýn da 16/11 (%68,75) anal sfinkter
kompleksinde önceki vajinal doðumla iliþkili
kabul edilen anatomik sfinkter defekti vardý.
Perine yýrtýðý veya doðum travmasýna baðlý
sfinkter hasarý insidansý oldukça yüksektir.
Bu hastalarýn çoðu baþlangýçta
asemptomatiktir. Ýlerleyen yaþla birlikte pelvik
taban ve dýþ anal sfinkterde geliþen kas
zayýflýðý, iç anal sfinkter incelmesi, ortalama
istirahat ve maksimum sýkma basýnçlarýnda
azalmalar nedeni ile bu hastalar anal
inkontinans için aday teþkil ederler.
Sonuç olarak, sýnýrlý hasta sayýsý ile
yaptýðýmýz bu çalýþma sonucunda sadece
anamnez ile ifade edilmekte zorluk yaþanan
ve sosyal problemleri beraberinde taþýyan anal
inkontinans þikayetlerinin ortaya
çýkarýlabileceði görülmüþtür. Manometrik
inceleme ve EAUS ile subjektif þikayetlerin
objektif olarak deðerlendirilebilmektedir.
Üriner inkontinans þikayeti olan hastalarýnda
anal inkontinans açýsýndan da sorgulanmasýnýn
unutulmamasý gerektiðini düþünmekteiz.
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