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ÖZET
Amaç: Çalışmanın amacı jinekolojik kanser tedavisinin üriner inkontinans semptomlarına olan etkisinin araştırılmasıdır.
Metot: Çalışma endometrium ve over kanseri tanısıyla lenf nodu diseksiyonu geçirmiş 76 hastayı kapsamaktadır. Tedavi öncesi
dönemde ürojinekolojik muayene , “ Kadınlarda Üriner İnkontinans Skoru”, Incontinence Impact Questionnaire-7 (IIQ7), Urogenital
Distress Inventory-6 (UDI6) anket formları doldurulmuş ve tedavi sonrası 6. Haftada tekrarlanmıştır.
Sonuçlar: Katılımcıların ortalama yaşları 57,7±10,5 ve ortalama pariteleri 2,6±1,2 dır. Toplam 44 (%57) hastada muayene ve
“Kadınlarda Üriner İnkontinans Skoru” testiyle stres inkontinans, urge inkontinans veya miks inkontinans saptandı. Tedavi öncesinde stres üriner inkontinans, urge inkontinans ve miks inkontinans oranları sırasıyla %52,3, %9 ve %38,7’dir. Yirmi dört (%31) hasta
over kanseri tanısıyla ve 52 (%69) hasta endometrium kanseri tanısıyla opere edilmiştir. Operasyonlar sırasında üriner sistem zedelenmesi olmamıştır. Operasyon sonrası 6. haftada üriner inkontinans oranı %71’dir ve fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<,05).
Operasyon öncesi ve sonrası IIQ7 ve UDI6 skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı artış vardı (p<,05). Anket formları kendi
içlerinde değerlendirildiğinde IIQ7 test sonuçlarında fiziksel aktivite ve seyahat skorlarında anlamlı farklılıklar saptandı.
Sonuç: Radikal jinekolojik operasyonların üriner inkontinans semptomları üzerinde ciddi olumsuz etkileri vardır. Üriner
semptomların hayat kalitesinde olumsuz etkileri vardır. Önleyici yaklaşımlar jinekolojik cerrahi sonrası tüm hastalara önerilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Jinekolojik cerrahi, inkontinans, lenf nodu diseksiyonu

ABSTRACT
Objectives: The aim of the study was evaluate the effect of gynecologic cancer treatment on urinary incontinence symptoms.
Methods: This study includes 76 patients who underwent lymhnode disection surgery for endometrial cancer and ovarian cancer.
At preoperative period urogynecologic examination and “Urinary incontinence score for females” test were performed. Preoperative IIQ-7 (Incontinence Impact Questionnaire-7), UDI-6 (Urogenital Distress Inventory-6) and were performed before treatment
and at the 6th week after surgery for all patients.
Results: The mean age and parity of patients were 57,7 ±10,5 and 2,6 ± 1,2. Total of 44 patients (57%) who were diagnosed stress or
urge incontinence by examination or “Urinary incontinence score for females” test. The percentage of stress urinary incontinence and
urge incontinence were 52, 3% and 9%. The percentage of mixed incontinence was 38,7%. Twenty four (31%) of 76 procedures were
performed for ovarian cancer and 52 (69%) procedures were performed for endometrial cancer. There was no urinary track injury
during procedures. The percentage of urinary incontinence at 6th week after surgery was 71% and difference was significant (p< .05).
The difference between preoperative IIQ- 7 and UDI-6 score and postoperative IIQ- 7 and UDİ- 6 scores were significantly different (p<
.05). When compare the items of IIQ- 7 test, physical activity and travel items were significantly difference.
Conclusions: Radical gynecologic surgery has serious adverse effect on urinary incontinence symptoms. Urinary symptoms could
impair quality of life after surgery. Preventive approaches should suggest patient early after operation.
Keywords: Gynecologic surgery, incontinence, lymphnode dissection
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GİRİŞ
Kanser birçok ülkede önde gelen ölüm sebeplerinden
biridir. Jinekolojik kanserler Türkiye’de 3. sırada yer
almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde jinekolojik kanserlerden en sık
uterin korpus kanserleri görülmektedir (9.3.100000).
Over kanseri (6,9/ 100000) ve serviks kanseri
(4,5/100000) bunu izlemektedir (1,2). İlerleyen tedavi seçenekleri kanser sağ kalım oranlarını artırmakta
ve tedavilerin hayat kalitesine olan etkileri önem kazanmaktadır (3). Üriner inkontinans multi faktöryel
kökenli, hastayı olduğu kadar ailesini de etkileyen
ve yaşam kalitesini bozan bir durumdur. Uluslararası
Kontinans Derneği (International Continence Society =
ICS) tarafından üriner inkontinans, „herhangi bir derecede istem dışı idrar kaçırma olarak tanımlanır (4).
Üriner inkontinans; idrar kaçırma tipini temel alarak
sınıflandırılır. Stres, urge, miks, sürekli, ekstraüretral,
aşırı-aktif mesane ve sınıflandırılamayan inkontinans
olarak sınıflandırılır. İnkontinansın etkilediği hasta
grubunda semptomlar yaşlılık ve beraber olan hastalıkların bir sonucu olarak görülmektedir (5, 6, 7). Üriner
inkontinanstan korunmak ve onu etkin bir şekilde
tedavi etmek için; üriner inkontinansın iyi tanımlanması ve risk faktörlerinin iyi bilinmesi gerekmektedir.
Bizim çalışmamızda amacımız jinekolojik hastalıklar sebebiyle radikal lenf nodu diseksiyonu cerrahisi
geçiren hastalarda üriner inkontinans semptomlarının
değerlendirilmesidir.

MATERYAL METOD
Çalışmaya Selçuk Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Kliniğinde over ve endometrium kanseri tanısıyla opere edilen 76 hasta dahil edildi. Tüm hastalara
operasyon öncesinde sistemik fizik muayene ve ayrıntılı jinekolojik muayene yapıldı. Operasyon öncesi muayene bulguları ve anket skorları not edildi.
Tüm hastalara total abdominal histerektomi, bilateral salpingooferektomi ve pelvik ve paraaortik lenf
nodu diseksiyonu uygulandı. Pelvik ve paraortik lenf
nodu diseksiyonu işlemi pelvik ve paraaortik bölgelerde
bulunan tüm lenf nodlarına, vasküler yapılar iskeletize
edilecek şekilde uygulandı. Operasyon sırasında hiçbir
hastada üriner sistem tutulumu saptanmadı ve iatrojenik üriner sistem hasarıyla karşılaşılmadı. Çalışmaya
alınan hastaların 24’ü (%31) over kanseri, 52’si (%69)
endometrium kanseri sebebiyle opere edildi. Operasyon sonrası dönemde 15 hastaya (%62) kemoterapi endikasyonu konmuş ve ilk kür kemoterapilerini almıştır.
Endometrium kanseri sebebiyle opere edilen hastalardan 13 hastaya (%25) üç boyutlu brakiterapi cihazıyla

(Varian Medical System Inc., USA.) üç boyutlu brakiterapi uygulanmıştır.
Tüm hastalara operasyon öncesinde ve operasyon
sonrası 6. haftada ürojinekolojik muayene uygulandı.
Çalışmaya alınan tüm hastalara “Bayanlarda Üriner
İnkontinans Skoru Soru Formu”, IIQ7 (Incontinence
Impact Questionnaire) ve UDI6 (Urogenital Distress
Inventery ) anket formlarının Türkçe valide edilmiş
halleri dolduruldu (8, 9). Elde edilen toplam puan istatistiksel hesaplamada kullanılmıştır.
Operasyon öncesi ve operasyon sonrası anket skorları karşılaştırıldı. Çalışma kapsamına alınması uygun
olan hastalara araştırmanın amacı ile ilgili bilgi verildikten sonra onamları alındı. Çalışmanın etik kurul onayları Selçuk Üniversitesinden alınmış olup araştırma
süresince, insan haklarına ve araştırma etik ilkelerine
saygı gösterilerek çalışılmıştır.

SONUÇLAR
Hastaların ortalama yaşları 57,7 ±10,5, ortalama pariteleri 2,6 ± 1,2 olarak hesaplandı. Tablo 1 de hastaların demografik verileri özetlenmiştir. Kırk dört (%57)
hastada urge inkontinans, stres inkontinans ve miks
inkontinans saptandı. Hastaların % 52,3 (n= 23) ünde
stres inkontinans, %9 (n= 4) unda urge inkontinans ve
%38,7 (n= 17) sinde miks inkontinans saptandı. Tedavi öncesi ortalama IIQ7 skoru 51,8± 13,8, UDI6 skoru
54,2±10,2 olarak hesaplandı. Operasyonlar sırasında
üriner sistem yaralanması ile karşılaşılmamıştır. Operasyondan 6 hafta sonra yapılan değerlendirmelerde 54
hastada %71 üriner inkontinans saptandı. İnkontinans
saptanan hastalarda 25 hastada (%46,2) stres inkontinans, 8 hastada (%14,8) urge inkontinans ve 21 hastada

Tablo 1 • Hastaların Demografik Verileri ve Klinik Özellikleri
Demografik Özellikler
Yaş
Parite
Doğum Şekli VD/CS

57,7 ±10,5
2,6 ± 1,2
%86/ %14

Hastalık
Endometriyum kanseri
Brakiterapi
Sadece operasyon
Over kanseri
Kemoterapi
Sadece operasyon
VD: Vajinal doğum, CS: Sezaryen

52 (%69)
13 (%25)
39 (%75)
24 (%31)
15 (%62)
9 (%38)
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Tablo 2 • Hastaların Tedavi Öncesi ve Tedavi Sonrası IIQ7 ve UDI6 Skorları

IIQ7
UDI6
İnkontinans
Stres inkontinans
Urge inkontinans
Miks inkontinans

Tedavi Öncesi

Tedavi Sonrası

p

51,8±13,8
54,2±10,2
44 (%57)
23 (%52,3)
4 (%9)
17 (%38,7)

64,3±11,4
69,1±14,7
54 (%71)
25 (%46,2)
8 (%14,8)
21 (%38,8)

0,04
0,035
0,02
0,19
0,06
0,9

(%38,8) miks inkontinans saptanmıştır. Tedavi öncesi
ve sonrası inkontinans oranlarının karşılaştırıldığında
anlamlı derecede artış saptandı ( p=0,02). Tedavi
sonrası IIQ7 ve UDI6 skorları sırasıyla 64,3± 11,4 ve
69,1± 14,7 olarak hesaplandı. Tedavi sonrası anket
skorlarının tedavi öncesi anket skorlarından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü
(sırasıyla p=0,04 ve 0,035). Tablo 2 de anket skorları
ve inkontinans tipleri özetlenmiştir. IIQ7 anket soruları ayrı ayrı değerlendirildiğinde en fazla artışın inkontinansın fiziksel aktivite ve seyahat üzerine etkisini
değerlendiren sorularda olduğu görüldü. İnkontinans
tiplerinin tedavi öncesi ve sonrası değerlendirilmesinde
stres üriner inkontinans ve miks inkontinans oranlarında anlamlı farklılık yokken urge inkontinans oranının istatistiksel olarak anlamlı oranda arttığı görüldü
(p=0,04).

TARTIŞMA
Jinekolojik kanserler ülkemizde 3. Sıklıkla görülen
kanserlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre en sık görülen jinekolojik kanserler endometriyum kanseri ve over kanserleridir (1,2). Artan
tedavi seçenekleri ve tarama çalışmalarıyla erken tanı
şansı tedavi sonrası daha uzun bir yaşam beklentisini
beraberinde getirmiştir. Kanser hastalarının takibinde
tüm dikkatin kanser üzerine verilmesi üriner inkontinans semptomlarının atlanmasına sebep olmaktadır.
Bizim çalışmamızda da ülkemizde en sık görülen jinekolojik kanserler çalışma grubuna alınmıştır. Radikal cerrahi girişimlerden olan pelvik paraaortik lenf
nodu diseksiyonunun bu grup hastalar üzerindeki kısa
dönem sonuçları araştırılmıştır.
Kullanılan anket formları IIQ7 ve UDI6 orijinal
formların kısaltılmış versiyonlarıdır. Anket formları
ilk olarak IIQ7 formu 7 sorudan oluşmakta Wyman
ve ark. tarafında düzenlenmiştir (9). Anket formları IIQ 30 soru ve UDI 19 soru olarak hazırlanmıştır.
Daha sonra orijinal formların kısa şekilleri olan IIQ7
ve UDI6 formları oluşturulmuş ve bu formlarında uzun

formlar kadar etkili olduğu saptanmıştır. Anket formları tedavi öncesi ve tedavi sonrası Wyman tarafından
tarif edildiği gibi skorlanmıştır (10). İnkontinans tiplerinin belirlenmesinde fizik muayene ve anamnezin
yanında “Bayanlarda Üriner İnkontinans Skoru Soru
Formu” (Female Urinary Incontinence Score Questionnairre)” kullanılmıştır. İlk olarak Guadenz ve ark.
tarafından kullanılan bu test stres üriner inkontinans
ve urge inkontinans tanısında yeterli sensitiviteye sahip
bulunmuştur (11, 12). Bu test 15 sorudan oluşmakta
ve her soru stres inkontinans ve urge inkontinans
açısından puanlanmaktadır. Puanlama Guadenz ve ark.
tarafından önerilen şekilde yapılmıştır. Anket formları
hasta uyumluluğunun yüksek olması sebebiyle tercih
edilmiştir.
Üriner inkontinans tüm yaş gruplarını etkileyen sağlık sorunudur. Prevalansı coğrafi farklılıklar
göstermektedir ve %10-51 dir. Ülkemizde yapılan prevalans çalışmalarında %20- 25 oranları saptanmıştır
(13, 14). Ancak post menopozal inkontinans sıklığı %
32-73’dir (15, 16). Bizim çalışmamızdada üriner inkontinansın hasta grubunun %54’ünü etkilediği saptandı ve literatürle uyumlu bulundu.
Üriner inkontinansın yaşam kalitesi üzerine olumsuz etkileri bildirilmiştir. Sosyal izolasyon, hastaların
kendini iyi hissetme oranlarında azalma üriner inkontinansla birliktedir. (17). Sensoy ve ark. üriner sistem
semptomlarının hayat kalitesine olumsuz etkilerini
göstermiştir (18). Laserre ve ark. yapmış oldukları
anket tabanlı çalışmada üriner inkontinansın hasta
hayat kalitesine olumsuz etkilerini ve riskli hastalarda önleyici yaklaşımların dikkate alınması gerektiği
vurgulanmıştır (19).
Jinekolojik kanser tedavisi alan hastalar üriner inkontinans açısından yüksek riskli hastalardır. Erekson ve ark. 70 endometrium kanseri olguyu içeren
çalışmalarında üriner inkontinans sıklığını %80 olarak belirtmiştir (20). Ayrıca radyoterapi uygulamasının üriner semptomlar ve yaşam kalitesine ciddi
olumsuz etkileri olduğu belirtilmiştir. Herwig ve ark.
yapmış oldukları çalışmada erken evre endometrium
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kanseri sebebiyle adjuvan eksternal pelvik radyoterapi uygulanan hastalarda 5 yıllık takipte üriner inkontinans oranını %53,7 olarak bildirmiştir (21). Bu
çalışmada eksternal pelvik radyoterapinin urge inkontinans sıklığını artırdığı vurgulanmıştır. Nout ve ark.
Tarafından yapılan PORTEC-1 (Post Operative Radiation Therapy in Endometrial Cancer) çalışmasında
eksternal radyoterapi uygulanan hastaların üriner inkontinans oranlarını ek tedavi uygulanmayan hastalara göre fazla saptanmıştır (22). Vajinal brakiterapi ve
eksternal radyoterapi uygulamalarının üriner semptomlar açısından karşılaştırılmasında vajinal braki terapinin üriner semptomlar üzerinde daha az olumsuz
etkisi olduğu saptanmıştır. Eksternal radyoterapi terapinin uygulamasının sık idrara çıkma, ani işeme hissi
ve gece idrara kalkma semptomları sıklığını artırdığı
ancak üriner inkontinas sıklığında fark olmadığı
belirtilmiştir (23). Rutledge ve ark yapmış oldukları
randomize kontrolü çalışmada da endometrium kanserli hastalarda üriner inkontinans riskinin arttığının
belirtmiştir. Aynı çalışmada önleyici tedavilerin hastaların hayat kalitesini artırdığı saptanmıştır (24).
Cerrahi diseksiyona bağlı kas, bağ dokusu ve sinir
zedelenmeleri, inflamasyon ve ödemin pelvik anatomi
üzerine olumsuz etkileri vardır. Bizim çalışmamızda
tedavi sonrası hastaların % 71 „inde üriner inkontinans saptandı. Endometrium kanseri tanısıyla brakiterapi alan hastalarda en sık görülen inkontinans tipi
stres inkontinans olarak saptandı. İnkontinans tiplerinin oranları diğer gruplarla farklı saptanmadı. Bu durum 3 boyutlu brakiterapi uygulamasının lenf nodu
diseksiyonu uygulanan hastalara üriner inkontinans
açısından ek risk katmadığı şeklinde yorumlandı.
Tedavi sonrası üriner inkontinans oranları literatüre
verilerine göre fazla saptandı. Bu durumun olası nedenleri olarak takip süresinin kısa olması ve çalışma
grubunun sınırlı bir coğrafi bölgeyi temsil eden bir
grup olması olarak yorumlandı.
Çalışmamızın tek merkezde yürütülmüş olması
ve araştırma grubumuzun heterojen ve küçük olması
çalışmamızın kısıtlılıkları olarak kabul edildi. Ancak,
çalışmamızın anket tabanlı olması hasta uyumunu ve
katılımını artırmaktadır.
Jinekolojik kanser sebebiyle lenf nodu diseksiyonu
geçiren olgularda üriner inkontinans hayat kalitesini
olumsuz etkileyen bir semptomdur. Bu grup hastalar
üriner inkontinans açısından yüksek riskli kabul edilmelidir. Tedavi sonrası hayat kalitesinin artırılmasında
üriner inkontinansın araştırılması ve öncelikli tedavi
seçeneklerinin ve önleyici yöntemlerin önerilmesi9
gerekmektedir.
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