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PELV‹K A⁄RI
Prof.Dr. Bilal GÜMÜﬁ*, Uzm.Dr. Oktay ÜÇER**, Doç. Dr. E. Alp YENTÜR***
Pelvik a¤r›; kad›n veya erke¤in
pelvisle iliﬂkili (gastrointestinal,
ürogenital, myofasiyal ve nörolojik)
yap›lar›ndan kaynaklanan a¤r›d›r.
S›kl›kla alt bat›nda ve/veya perinede
hissedilen ve bir çok nedene ba¤l›
olabilen bir yak›nmad›r. Sürekli veya
tekrarlayan karekterde olabildi¤i gibi
nöropatik ve/veya nosisptif a¤r›
özelliklerine de sahip olabilir. 6 ay
yada daha uzun süre devam etmesi
halinde kronik pelvik a¤r›dan söz
edilmektedir. Bu makalede göreceli
olarak s›k rastlanan, tan› ve tadavisi
zor, kanser d›ﬂ› pelvik a¤r›lardan söz
edilecektir.

Fizyopatogenez
Pelviste bulunan genitoüriner ve

gastrointestinal sisteme ait yap›lar hem
otonom sinir sisteminin her iki
komponentinden (sempatik ve parasempatik) hem de somatik sinir
sisteminden innerve olmaktad›r. Bu
innervasyon spinal kordun torakolomber
ve sakral segmentlerinden dual
projeksiyon ile olur. Parasempatik
innervasyon, S2-S4’den, sempatik
innervasyon ise T12-L2’den gelen
sempatik liflerin genellikle periferik
nöronal pleksuslarda bir araya gelip
daha sonra dallanarak pelvis taban›na
uzanmas› ile olur. ‹nferior hipogastrik
pleksus pelvis taban› ve pelvik visseral
yap›lar›n major koordinasyon merkezidir.
Bunun yan› s›ra süperiorhipogastrik
pleksus ve Walter ganglionlar› da
pelvik innervasyonda önemli yere sahiptir.
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Merhaba,
Bültenimizin bu say›s›nda Dr. Gümüﬂ, Dr. Üçer ve Dr. Yentür taraf›ndan
haz›rlanm›ﬂ “pelvik a¤r›” baﬂl›kl› makaleyi sunuyoruz. Pelvik a¤r›lar›n
toplumlarda rastlanma s›kl›¤› hiç de küçümsenyecek orandad›r. Bu konuda son
y›llarda yap›lan bir epidemiyolojik araﬂt›rmada Amerika’da pelvik a¤r›
yak›nmalar› nedeniyle kad›nlar›n % 12 – 15’inin iﬂ üretkenli¤inin % 45, iﬂ
verimlili¤inin de % 15 oran›nda azald›¤› belirtilmiﬂtir. Ayn› araﬂt›rmada yaklaﬂ›k
9.2 milyon pelvik a¤r›l› hastan›n % 61’inin tan› almad›¤› da bildirilmiﬂtir.
Erkeklerde daha az oranda gözlenen pelvik a¤r›lar pek çok nedene ba¤l› olarak
geliﬂebilirler. Bu durum ay›r›c› tan› koymada da sorunlar yaﬂanmas›na neden
olmaktad›r. Genel olarak 6 aydan uzun süren pelvik a¤r› yak›nmaslar›, geleneksel
tedavi seçenekleri analjezikler yetersiz kalmas›, saptanan doku hasar›n›n a¤r›y› tam
aç›klamamas›, uyku bozuklu¤u, kab›zl›k, depresyon bulgular›n›n olmas›, fiziksel
aktivitenin azalmas› ve aile içi rol de¤iﬂimleri sorunlar›n›n olmas› halinde kronik

Â

Pelvik viserlerin duyusu genellikle
sakral parasempatik afferent sistem
içinde iletilir. Afferent iletinin çok
küçük bir k›sm› ise torakalomber
sempatik orijinlidir. Bunun yan› s›ra
bu bölgede pudental sinir gibi
somatosensoryal sinirlerle innerve
olan dokular da vard›r.
Geleneksel olarak viseral ve di¤er a¤r›
tiplerinde temel assandan yollar›n
spinotalamik ve spinoretiiküler oldu¤u kabul edilmektedir. Ancak son
zamanlarda, viseral nosiseptif bilgiyi
ileten daha önceden tan›mlanmam›ﬂ
üç yolakdan bahsedilmektedir.
Bunlar dorsal kolon yola¤›, spino
(trigemino)-parabrakio-amigdaloid
yolak ve spinohipotalamik yolaklard›r. Buna ilave olarak inen
kolaylaﬂt›r›c› (facilitatory) etkiler de
hiperaljezinin idamesine, böylece
kronik pelvik a¤r›n›n geliﬂimine katk›
sa¤l›yor olabilir.
Visero-viseral ve visero-somatik
etkileﬂimler: Viseral a¤r›n›n iki
komponenti vard›r. Bunlardan
birincisi gerçek viseral a¤r› (derin
viseral a¤r›), ikincisi ise yans›yan
viseral a¤r›d›r (segmanter olarak ilgili
somatik yap›lardan yans›yan - cilt,
kaslar ve hatta di¤er viseral organlar).
Pelvik a¤r›s› olan bir hastan›n
muyenesi s›ras›nda hekim a¤r›n›n bu
iki koponentini de göz önünde
bulundurmal›d›r.
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Bu ﬂekilde visero-viseral mekanizmalar ürogenital a¤r›lar›
ile pelvik a¤r›lar aras›ndaki örtüﬂmeleri, visero-somatik
mekanizmalar ise urogenital a¤r›lar›n baca¤›n üst bölgelerine veya bele yans›mas›n› aç›klayabilir.
Bütün bunlar›n yan›nda ürogenital a¤r› yak›nmas› olan
hastalar›n bir ço¤unda ilgili bölgenin d›ﬂ›nda da baﬂ
a¤r›s›, yayg›n eklem a¤r›s›, kas a¤r›lar› gibi a¤r› ﬂikayetleri
s›k olmaktad›r. Bu gözlemler kronik ürogenital a¤r›l›
hastalarda a¤r› modülasyon mekanizmalar›nda jeneralize
bir de¤iﬂimin olabilece¤ini akla getirmektedir.
Pelvik a¤r› sendromlar›n patogenezinde çok say›da farkl›
teori ortaya sürülse de etyolojisi net de¤ildir. Bu teoriler;
Enfeksiyon: Teoriler aras›nda en yayg›n olan› enfeksiyondur ve etkenin bilinen normal bakterilerin d›ﬂ›nda
oldu¤u düﬂünülmektedir. Semptomlara, bu enfeksiyonun
neden oldu¤u pro ve anti-inflamatuar sitokinlerin (IL-8,
IL-10, IL-1B, TNF-·) sal›n›m›ndaki dengesizli¤in yol
açt›¤› varsay›lmaktad›r. Sonuç olarak “planktonic” ad›
verilen bir bakteriyel tabaka oluﬂtu¤u bunun da sürekli
sitokinlerin sal›nmas›na ve semptomlara neden oldu¤u
en s›k bahsedilen teoridir.
Nörolojik faktörler: Pelvik a¤r›n›n nedeninin bölgesel ve
santral sinir sistemindeki bozukluk oldu¤u ileri
sürülmüﬂtür. Deneysel kan›tlar mesane ve prostatdaki
kimyasal irritasyonun spinal kordun L6 ve S1 seviyesinde
c-fos ekpresyonuna neden oldu¤unu söylemektedir.
Bunun da L6 ve S1 dermatomlar›n› etkiledi¤i ileri
sürülmüﬂtür.

Psikolojik faktörler ve stres: Psikolojik faktörlerin bu
hastal›klarda etkili oldu¤u düﬂünülmüﬂ ve yap›lan
çal›ﬂmalarda hastalarda stresin yayg›n bir bulgu oldu¤u
görülmüﬂtür. Ayr›ca a¤r›, depresif semptomlar› olan
hastalarda yaﬂam kalitesi di¤erlerine göre daha fazla
bozulmaktad›r.
Genetik: Kronik pelvik a¤r› sendrom hastalar› ve kontrol
gruplar› aras›nda çok say›da genetik farkl›l›klar
belirlenmiﬂtir. Ayr›ca ilgili sitokinlerde de DNA
diziliminde farkl›l›klar saptanm›ﬂt›r.
Di¤er hastal›klarla birliktelik: Fibromyalji, irritabl
barsak sendromu, kronik yorgunluk sendromu gibi
klinik durumlarla birlikteli¤ini gösteren çal›ﬂmalar da
mevcuttur. Genel populasyonla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
kronik pelvik a¤r›s› olan erkeklerde fonksiyonel somatik
sendromlar›n prevalans› daha yüksektir.

Kronik Prostatit
Kronik prostatit; pelvik a¤r› ve iﬂeme semptomlar›yla
karakterize, tan›s› zor konulan multifaktöriyel bir
durumdur. Bu tablonun prevalans›, yaklaﬂ›k %9
oran›ndad›r.
Kronik prostatit olgular›n›n sadece yaklaﬂ›k %5-10’unda
bakteriyel etyoloji saptanmaktad›r. Geri kalan %90’›nda
laboratuar yöntemleri ile etken bakteri tan›mlanamaz ve
kronik non-bakteriyel prostatit olarak adland›r›l›r. Bu
grup ayn› zamanda kronik pelvik a¤r› sendromunun
erkekteki en s›k görülen k›sm›n› oluﬂturur (Tablo 2).
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pelvik a¤r› olarak tan›mlan›r. Böyle karmaﬂ›k bir sorunu multidisipliner bir yaklaﬂ›mla ele alan bu makalenin konuya iliﬂkin
güncel bilgiler ile siz okuyucular›m›z›n ilgisini çekece¤inden
eminiz.
Bültenimiz arac›l›¤›yla, sizlere tamamlanan iki önemli a¤r›
kongresinden bahsedece¤iz. ‹lki ülkemiz için önemi büyük olan
12 – 15 Haziran 2008 tarihleri aras›nda ‹stanbul Polat
Renaissance Otel’de düzenlenen 10. Ulusal Algoloji ve
9. Ulusal Rejyonal Anestezi kongreleridir. Bu iki kongre 600
civar›nda kongre delegesinin ve yabanc› ve ülkemizden
konuﬂmac›lar›n kat›l›m› ve katk›s› ile baﬂar› ile
tamamlanm›ﬂt›r. Ayr›ca kongrede gerek toplant›lara gerek
kadavra ve manken üzerinde uygulamal› kurslara ilginin
fazlal›¤› bizleri daha sonra yap›lacak etkinlikler konusunda da
cesaretlendirmiﬂtir.
Di¤er kongre 17 – 22 A¤ustos aras›nda Glascow ‹ngiltere’de
Uluslararas› A¤r› Arﬂt›rmalar› Derne¤i (IASP) taraf›ndan

düzenlenen 12. Dünya a¤r› kongresidir. Bu kongre 5000
civar›nda kat›l›mla ve zengin program› ile bu alanda çal›ﬂan
hekim ve sa¤l›k görevlilerinin en önemli buluﬂmas›d›r.
Ülkemizden de oldukça yüksek bir kat›l›m›n oldu¤u 12. Dünya
kongresi a¤r› alan›nda güncel konular›n bilimsel geliﬂmelerin
sunuldu¤u ve tart›ﬂ›ld›¤› toplant›lar› ile baﬂar›l› bir biçimde
tamamlam›ﬂt›r.
Önümüzdeki günlerde Türk Algoloji derne¤i taraf›nda ulusal
yeterlilik s›nav› yap›lacakt›r. ‹lki geçti¤imiz y›l yap›lan bu
s›nava baﬂar›l› çal›ﬂmalar› ile Algoloji alan›nda ülkemizi
y›llard›r yurtiçinde ve yurt d›ﬂ›nda temsil eden meslektaﬂlar›m›z
kat›lm›ﬂt›r. Bu y›l yine belirli kriterlere uygun olarak
baﬂvuracak meslektaﬂlar›m›z ile gerçekleﬂecektir. Konu ile ilgili
bilgiler Dernek WEB sayfas›nda bulunmaktad›r. Tüm
adaylara baﬂar›lar dileriz.
Sayg›lar›m›zla,
A¤r› Derne¤i Yay›n Komisyonu

A⁄R IBÜLTEN‹ / HABERLEﬁME
A¤r› Derne¤i Yay›n Komisyonu Sorumlusu: Dr. Meltem Uyar
A¤r› Derne¤i Yay›n Komisyonu Üyeleri: Bilge Karsl›, Ayﬂen Yücel, Hayri Özbek, Gül K. Talu, Yeﬂim Ateﬂ
Yay›n Komisyonundan Sorumlu A¤r› Derne¤i Yönetim Kurulu Üyesi: Dr. N. Süleyman Özyalç›n
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Tablo 2. Ulusal Sa¤l›k Enstitüsü’nün (NIH)
prostatit s›n›flamas›
Kategori

Tip

I

Akut bakteriyel prostatit

II

Kronik bakteriyel prostatit
Kronik abakteriyel prostatit Kronik pelvik a¤r› sendromu
A: ‹nflamatuvar KPAS
B: Non-‹nflamatuvar KPAS

III

Asemptomatik inflamatuvar prostatit

Kronik prostatitle iliﬂkili KPAS (kategori III) IIIA ve
IIIB olmak üzere ikiye ayr›l›r. Bu gruptaki hastalarda
standart mikrobiyolojik yöntemlerle bakteriyel bir etken
saptanamaz. IIIA’da; semende, prostat masaj› sonras›
idrarda veya prostat sekresyonunda lökosit saptan›rken,
IIIB’de bu s›v›larda inflamasyonu gösterecek herhangi
bir bulgu saptanamaz.
Etyoloji ve Patogenez
Bu tablonun etyolojisi bilinmemekle beraber çok say›da
farkl› teoriler ve mekanizmalar ileri sürülmektedir. En
önemli soru inflamasyonun var olup olmad›¤›d›r. True
ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmada bu hasta grubundaki
transperineal biyopsilerde sadece 1/3 hastada prostatik
inflamasyon bulunmuﬂtur. Di¤er en s›k araﬂt›r›lan
teoriler ise; mikrobiyolojik olarak saptanamayan ancak
daha hassas yöntemlerle belirlenebilecek bir patojenin
olabilece¤i, baz› antijenlerin otoimmün nedenlere ba¤l›
immünolojik mekanizmalar arac›l›¤› ile veya nöromuskuler
nedenlere ba¤l› olarak meydana gelebilece¤i ﬂeklindedir.
Tan›
Kronik prostatitle iliﬂkili KPAS tan›s› semptomatiktir.
Genitoüriner a¤r› öyküsü ve önceden aç›klanan di¤er alt
üriner sistem patolojilerinin olmamas›na dayanarak tan›
konulmaktad›r. Hastal›¤›n ﬂiddeti, ilerlemesi ve tedaviye
yan›t›, semptom skorlar› ve yaﬂam kalitesi skorlar›
ölçümleriyle de¤erlendirilir.
Kronik prostatitin de¤erlendirilmesinde prostat masaj›
öncesi ve sonras› al›nan idrar örne¤i incelenir (2 kap
testi). Prostat s›v›s›na ait mikroskobik bulgularda çok
say›da lökosit ve lipid yüklü makrofaj gözlenir ancak
mikroskobide veya kültürde herhangi bir mikroorganizmaya rastlanmaz. Mesane idrar örne¤i de sterildir.
Bu ﬂikayetlerle baﬂvuran hastalarda e¤er obstruksiyon
bulgusu yoksa ilave tetkiklere gerek yokken, varsa
üroflowmetri ve rezidü idrar mutlaka bak›lmal›d›r.
Sonuçlar›na göre gereken hastalarda ürodinamik ya da
endoskopik incelemelerde yap›l›r.

Tedavi
Kronik
prostatitle
iliﬂkili
KPAS’nin
nedeni
bilinmedi¤inden birçok tedavi seçene¤i sadece
deneyimlere dayanmaktad›r. ‹yileﬂtirme günümüzde
gerçekçi bir hedef olmad›¤›ndan, yaﬂam kalitesinin
düzelmesine yönelik semptomatik tedavi seçilebilecek
tek yoldur.
Bu hasta grubunda antibiyotik tedavisi semptomatik
düzelme sa¤lad›¤›ndan denenmesi önerilmektedir.
Antibiyoti¤e yan›t veren hastalarda tedavi mutlaka 4-6
haftaya tamamlanmal›d›r.
Alfa-blokerler; mesane boynu ve prostatta bulunan
alfaadrenoreseptörleri bloke etti¤inden baz› semptomlar›
hafifletti¤i ileri sürülmüﬂtür. Ancak bu tedavinin en az 3
ayl›k olmas› gerekti¤i bildirilmiﬂtir.
Kas gevﬂeticilerin (diazepam, baklofen) sfinkter
disfonksiyonu veya pelvik taban/perineal kas spazm›
bulunan hastalarda yard›mc› oldu¤u bildirilmiﬂ, ancak bu
iddialar› destekleyen prospektif bir çal›ﬂma henüz
yap›lmamam›ﬂt›r.
Analjezikler, non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar
(NSA‹‹), 5-alfa redüktaz inhibitörleri, antikolinerjikler,
fitoterapödikler gibi medikal tedaviler, fiziksel terapiler
ve termoterapi bu grup hastalarda denenen tedavilerdir.
Cerrahi tedavi olarak; TUIP (Transüretral prostat
insizyonu), TURP (Transüretral prostat rezeksiyonu) ve
radikal prostatektominin etkisi s›n›rl›d›r.

‹nterstisyel Sistit
‹lk olarak 1887’de Skene taraf›ndan tan›mlanan,
mesanenin etyolojisi bilinmeyen kronik inflamatuar bir
hastal›¤›d›r. Ço¤unlu¤unu kad›nlar›n oluﬂturdu¤u bu
hastal›k en s›k 40 yaﬂ civar›nda görülmekle beraber %25’i
30 yaﬂ alt›ndad›r. Hastal›k önemli düzeyde morbiditeye
sebep olmaktad›r. Yap›lan çal›ﬂmalarda interstisyel sistit
(IS)’in yaﬂam kalitesini kronik böbrek yetmezli¤i
hastalar›ndan bile daha fazla etkiledi¤i saptanm›ﬂt›r. Bu
hastal›k için 1969’da Hanash ve Poollum’un “Hastal›¤›n
sebebi bilinmemektedir, teﬂhisi oldukça zordur, tedavisi
geçici ve palyatiftir” ﬂeklindeki tespitleri hala geçerlili¤ini
korumaktad›r.
Etyopatogenez
Çok say›da teori öne sürülmesine ra¤men IS’nin
etyolojisi bilinmemektedir. Bu teorilerde en s›k
araﬂt›r›lanlar; enfeksiyon, otoimmünite, disfonksiyonel
mesane epiteli (glikosaminoglikan tabakas› bozuklu¤u),
mast hücre infiltrasyonu ve nörojenik mekanizmalard›r(1).
Tan›
1987’de NIDDK (National Istitute of Diabetes and
Digestive and Kidney Diseases) konferans›nda IS için
tan› ölçütü oluﬂturulmuﬂtur (Tablo 3).
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Tablo 3. 1987’de NIDDK IS çal›ﬂma toplant›s›nda
kabul edilen ‹ntestisiyel Sistit araﬂt›rma tan›m›
Otomatik dahil edilme ölçütü
• Hunner ülseri
Pozitif faktörler
• Mesane dolarken a¤r› ve boﬂalmada rahatlama
• A¤r› (suprapubik, pelvik, üretral, vajinal veya
perineal)
• Endoskopide glomerulasyon
• Sistometrogramda uyumun azalmas›
Otomatik d›ﬂlama ölçütü
• < 18 yaﬂ
• Benign ya da malign mesane tümörleri
• Radyasyon sistiti
• Tüberküloz sistiti
• Bakteriyel sistit
• Vajinit
• Siklofosfamid sistiti
• Semptomatik üretra divertikülü
• Uterus, cervikal, vajinal ya da üretral kanser
• Aktif herpes
• Mesane veya alt üreter taﬂlar›
• 12 saat içinde < iﬂeme s›kl›¤›
• Noktüri<2
• Antibiyotiklerle, üriner antiseptiklerle, üriner
analjeziklerle hafifleyen semptomlar
• Sürecin 12 aydan k›sa olmas›
• ‹stemsiz mesane kas›lmalar›(ürodinamik)
• >400ml’de s›k›ﬂma duyusunun olmamas›

Tedavi
IS’nin tedavisi ampirik ve semptomatiktir
o Destekleyici tedavi; Beslenme k›s›tlamalar› (düﬂük
kalorili beslenme, ya¤ ve kahve k›s›tlamas› gibi), mesane
e¤itimi, pelvik taban egzersizi, ›s› tedavisi, anksiyete ve
stresi azalt›c› önlemler uygulanm›ﬂt›r. Ancak etkili
olduklar› bildirilmekle beraber prospektif çal›ﬂmalarla
etkinlikleri gösterilememiﬂtir.
o Oral tedaviler; Uzun etkili ve antiinflamatuvar
özelli¤i güçlü NSA‹‹, zay›f opioidler, bir antidepresan
olan amitriptilin ve antiepileptik olan gabapentin a¤r›y›
azaltmak amaçl› kullan›lmaktad›r. Antihistaminiklerin
mast hücre infiltrasyonu olanlarda etkili oldu¤unu
söyleyen yay›nlar mevcuttur. Ayr›ca, simetidin ve
quercetinin de plaseboya oranla çok az iyileﬂme sa¤lad›¤›
gösterilmiﬂtir. Buna benzer çok say›da oral ilaç denenmesine ra¤men FDA onay› alan tek ajan pentosan
polisülfat’t›r. Eksik olan glikosaminoglikan tabakas›n›
kaplar. Yap›lan prospektif çal›ﬂmalarda etkinli¤i
gösterilmiﬂtir. Ancak klinik fayda göstermesi için en az 6
ay kullan›lmas› gereklidir.
o ‹travezikal tedavi; Heparin, hyaluronik asid,
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condroitin sülfat, pentosan polysulfat, BCG ve
resiniferatoksin gibi ajanlar denenmiﬂtir. Bir k›sm›nda
etkinlik saptanmas›na ra¤men yan etkileri fazlad›r.
Dimethil sülfoksine (DMSO) de bu grupta FDA onay›
alan tek ajand›r ve plaseboya oranla etkin oldu¤u
saptanm›ﬂt›r. Haftada bir kez olmak üzere 6 haftal›k
kürler halinde kullan›lmaktad›r.
o Minimal invaziv tedaviler; Mesane hidrodistansiyonu, superior hipogastrik ganglion blo¤u, periferal
afferrent sinir stimulasyonu, akupunktur ve sakral
nöromodulasyon baz› hastalarda fayda göstermektedir.
‹nvaziv cerrahiler; En son tercih edilecek yöntemlerdir.
Hastalar›n %10’nunda cerrahi tedavi gerekebilmektedir.
Parsiyel ya da total sistektomi uygulanabilir. Total sistektomide daha yüksek baﬂar› oranlar› elde edilmekle
birlikte bazen bu hastalarda da pelvik a¤r› devam
etmektedir.

Kronik Skrotal A¤r›
Hayat› tehdit etmeyen, ancak yaﬂam kalitesini önemli
ölçüde etkileyen, en az 6 ayd›r devam eden tek veya çift
tarafl›, aral›kl› veya sürekli olan bir a¤r›d›r. Üreterden ya
da tuzak nöropatilerden yans›yan a¤r› olabilir.
Fizik muayenede; skrotum iyi palpe edilmeli ve a¤r›
bölgesi belirlenmelidir. Kural olarak epididimal veya
testiküler parankimal bir hastal›¤› saptamak için mutlaka
ultrason yap›lmal›d›r. ‹drar incelemesi, MR ve BT tan›y›
desteklemede faydal›d›r. Tüm bu incelemelerde herhangi
bir patoloji saptanmayanlar kronik pelvik a¤r› olarak
de¤erlendirilirler.
Tedavide; antibiyotikler, NSA‹‹, zay›f opioidler, antidepresanlar, antikonvülzanlar, elektriksel sinir stimlasyonu
ve sinir bloklar› gibi konservatif yöntemler uygulanabilir.
E¤er bu yöntemler baﬂar›s›z olursa cerrahi düﬂünülebilir.
Ancak epididimektomi ve orﬂiyektomi sonuçlar› da
yetersizdir (s›ras› ile %20 ve %60). Mikrocerrahi ile
testiküler denervasyon bir baﬂka tedavi seçene¤idir ve
baﬂar›l› sonuçlar bildirilmiﬂtir.

Jinekolojik Pelvik A¤r›lar
Jinekolojik pelvik a¤r›lar›n yaklaﬂ›k %30’luk bir k›sm›n
nedenini bulunamamakta ve bu grubun tedavisi büyük
sorun oluﬂturmaktad›r. Bu hastalarda detayl› bir
anamnez çok önemlidir. Hem a¤r›n›n s›kl›¤› ve yeri, hem
de haz›rlay›c› etkenler ve menstrual siklusla ba¤lant›s›
etyoloji hakk›nda çok önemli bilgiler sa¤lamaktad›r.
Cinsel yolla bulaﬂan hastal›k, vajinal ak›nt›, menstrual
öykü ve cinsel hayat mutlaka sorgulanmal›d›r. Ayr›ca
daha önceden geçirilmiﬂ bir cinsel travma öyküde
irdelenmelidir.
Bat›n ve pelvik muayene; tümör, skarlaﬂma ve azalm›ﬂ
uterus mobilitesi gibi pelvik patolojilerin ekarte
edilmesini sa¤lar. Ayr›ca varsa bölgesel hassasiyet ve kas
fonksiyonlar› da de¤erlendirilmelidir. Enfeksiyonu ekarte
etmek için vajinal ve endoservikal sürüntü örnekleri
al›nmal›d›r. Pelvik ultrason, pelvik anatomi ve patolojiye
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iliﬂkin daha fazla bilgi sa¤lar. Laparoskopi; jinekolojik
patolojiyi d›ﬂlamak ve ay›r›c› tan›y› desteklemek amac›yla
en yararl› bilgiyi veren ancak invaziv olan bir incelemedir.
Nedeni bilinmeyen bir hastal›k oldu¤undan tedavisi
semptomatiktir. Tedavide en s›k uzun etkili NSA‹‹
kullan›l›r. Dismenore olan hastalarda; ovulasyonu
bask›lad›¤›ndan oral kontraseptiflerden fayda görürler.

Kronik Endometriozis
Endometriozis fonksiyon gören endometriyal dokunun
ekstrensekt olarak uterusun d›ﬂ›nda bulunmas›d›r.
Endometriozis pelvik a¤r›n›n en önemli ve belkide en
çok kar›ﬂ›kl›¤a neden olan sebeplerinden birisidir. Çünkü
endometriozise ba¤l› a¤r› her hangi bir zamanda ortaya
ç›kabilir ve klinik olarak bilinen bütün pelvik patolojileri
taklit edebilir. Tan› hikayeye dayanarak ve laporoskopi ile
konulur. Bugün için en popüler tedavi yöntemi östrogen
ve progestron supresyonuna yönelik medikal tedavidir.
Bunun d›ﬂ›nda laporoskopik olarak saptanabilen
endometrial implantlar›n lazer ile tedavisi veya superior
hipogastrik pleksus lezyonlar› da tadavi amaçl› kullan›lan
di¤er yöntemlerdir.

Kronik Pelvik ‹nflamatuvar Hastal›k
Kronik pelvik inflamatuvar hastal›¤a ba¤l› skar, doku
hasar› ve adezyon pelvik a¤r›ya neden olabilir.
‹ntraabdominal pelvik organlara ve komﬂu dokulara
giden sinirler hasara u¤rayabilir veya dokularda meydana
gelen yap›ﬂ›kl›klar egzersiz, cinsel iliﬂki veya barsakdan
besinlerin geçiﬂi s›ras›nda a¤r›l› bir ﬂekilde gerilebilir.
Akut alevlenmeler s›ras›nda ise ateﬂ, titreme, lökositoz,
kar›n a¤r›s› gibi klasik akut enfeksiyon bulgular› vard›r.
Tan› daha önceki epizodlar›n hikayesine dayan›larak
konulur. Major yap›sal hasarlar cerrahi müdehale
gerektirir. Ancak bu giriﬂimler de skar dokusu
geliﬂmesine nede olur. Bütün intraabdominal
manipülasyonlar daha fazla hasara yol açar. Dahas›
görülen patoloji ile a¤r› aras›nda do¤rudan bir korelasyon kurabilmek mümkün de¤ildir. Bu nedenle
cerrahi tedavi sonucuna yönelik hiç bir zaman tam
iyileﬂme sözü verilemez.

Kas Spazm›- Pelvik Taban Kaslar›
Pelvis taban›n› oluﬂturan kaslar›n spazm› ya da
hipertonusu pelvik a¤r›l› hastal›klara s›kl›kla eﬂlik eden
bir durumdur. Kad›nlarda oldu¤u gibi, erkeklerde de
lavator kas›n›n ﬂiddetli lokal spazm› perine, rektum ve
belde a¤r›ya neden olur.
Akut geçici kas spazm› perine yaralanmas› sonras›nda
ortaya ç›kabilir. Bu durumlarda a¤r› orta ﬂiddette olabilir
ancak nadiren hastay› güçsüz b›rakacak kadar ﬂiddetli de
olabilir. A¤r› genellikle keskindir ve derinde perinede
hissedilirken koksiks, sakrum ve rektuma yay›l›r. Hasta
derin ›s› ve masaj uygulamas›ndan yarar görür. E¤er a¤r›
çok ﬂiddetli ise spastik kasa lokal anestezik enjeksiyonu
gerekebilir.

Alternatif giriﬂim alt üç sakral segmente s›n›rl› aﬂa¤›
kaudal analjezi uygulamas›d›r. 4-5ml uzun etkili lokal
anestezik maddenin enjeksiyonu 8-10 saatlik bir
rahatlama sa¤lar. Baz› hastalarda ise sakrokoksigeal
ligamandan kateter yerleﬂtirilerek S3 seviyesine kadar
ilerletilmesine ihtiyaç duyulur. Bu sayede tekrarlanan
lokal anestezik enjeksiyonlar› yapmak mümkün olabilir.
Travmaya ba¤l› olmayan jeneralize perineal kas spazmlar›
alt bat›n, perine, rektum ve sakrumun alt k›s›mlar›nda
uzun süreli, künt a¤r›ya neden olabilir. Bu a¤r› genellikle
hafif veya orta ﬂiddette olup cinsel iliﬂki ve emosyonel
gerginlik ile artabilir.
Genellikle daha önceki bir cerrahi insizyonun
yak›nlar›nda iyi lokalize bir hiperpati ﬂeklinde tetik nokta
palpe edilir veya insizyon yerinde kütanöz sinir s›k›ﬂmas›
ve sertleﬂmiﬂ konnektif doku tespit edilebilir. Ancak
geçirilmiﬂ bir cerrahi olmas› ﬂart de¤ildir. Kronik pelvik
a¤r›l› hastalar› % 30-70’inde tetik noktalar tespit
edilmektedir.
Bir k›s›m otörler kronik pelvik a¤r›y› yapan vulvadinia,
koksodinia, interstisyel sistit ya da iritabl kolon
sendromu gibi pek çok durumda a¤r› sebebi ne olursa
olsun semptomu oluﬂturan›n müsküler disfonksiyon
oldu¤unu, dolay›s›yla sebep her ne olursa olsun baﬂar›
için pelvik ve abdominal kaslar›n tan› ve tedavide
mutlaka göz önünde bulundurulmas› gerekti¤ini
bildirmektedir.
Tedavide NSA‹‹, trisiklik antidepresanlar, kas
gevﬂeticiler kullan›labilir. Fizik tedavi modaliteleri ve
TENS de tedavide kullan›labilen yöntemlerdendir. A¤r›
tedavisi için bat›n kaslar›, vajina ve sakrumraki tetik nokta
enjeksiyonlar› (lokal anestezik) ile %70’e yak›n baﬂar›
oran› bildirilmiﬂtir.
Özet olarak bir çok farkl› olay pelvik a¤r›ya neden olabilmektedir. Altta yatan farkl› bir çok patolojik mekanizma
farkl› tedavi stratejilerine ihtiyaç duyabilir. Bunun
yan›nda ayn› hasta da birden fazla tedavi stratejisine
ihtiyaç gösteren birbirinden farkl› birden fazla patolojik
a¤r› mekanizmas› da mevcut olabilir. Bu nedenle bir
pelvik a¤r›l› hastay› de¤erlendirir ve tedavi ederken tüm
faktörleri göz önünde bulundurmak gerekir. Bu
olgularda paralel tedavi modellerinin (medikal, psikiatrik
ve invazif tedaviler) uygulanmas› baﬂar› ﬂans›n›
art›rmaktad›r.
Tedavi genel olarak a¤r›n›n tipine göre düzenlenir.
Ancak genel anlamda tedavi hiyerarﬂisinde ilk seçenek
medikal tedavi, burada da ilk tercih edilecek olan
NSA‹‹’d›r. Bunlara bazen tedavi baﬂlang›c›nda zay›f
opioidler de eklenebilir. Hastan›n klinik seyrine göre
düﬂük doz antidepresanlar, antikonvülzanlar gibi
adjuvan analjezikler de tedaviye eklenebilir. Medikal
analjezik tedavisinde en son seçenek ise güçlü
opioidlerdir. ‹nvazif tedavi seçenekleri medikal tedaviye
yan›t al›namayan inatç› olgular için saklanmal›d›r.
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