PELV‹K ORGAN PROLAPSUSU (POP) VE LAPAROSKOP‹K
SAKROKOLPOPEKS‹’N‹N POP TEDAV‹S‹NDEK‹ YER‹
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ÖZET
POP (Pelvik Organ Prolapsusu) tedavisinde transabdominal
olarak uygulanan sakrokolpopekside amaç ön ve arka vaginal duvar› köprü görevi görecek bir materyal arac›l›¤› ile
sakral promontoriuma tespit etmektir. Bu teknikle elde edilen yüksek baﬂar› oranlar› laparoskopik uygulaman›n ortaya
ç›kmas›na neden olmuﬂtur. Laparoskopik sakrokolpopeksi,
POP tedavisinde oldukça etkin ve güvenli bir tedavi yöntemidir. Ancak bu operasyonun uygulanabilmesi için pelvik
bölge anatomisini iyi bilmek, idrar kaç›rma gibi birlikte görülebilece¤i di¤er pelvik taban hastal›klar› konusunda deneyimli olmak ve laparoskopi ile ilgili temel e¤itim düzeyini
aﬂmak gereklidir.

G‹R‹ﬁ
Pelvik organ prolapsusu (POP), pelvik organlar›n vaginadan
herniasyonu olarak kabul edilmektedir. Nitekim Uluslararas› Kontinans Derne¤i (ICS) bu durumu kad›nda üreme organlar›n›n valsalva manevras› s›ras›nda aﬂa¤› do¤ru yer de¤iﬂtirmesi olarak tan›mlam›ﬂt›r(1). POP kad›nlar› etkileyen
oldukça önemli bir durumdur ve ayaktan klini¤e baﬂvuran
kad›nlarda ICS evrelemesine göre evre 2 ve üstü POP görülme s›kl›¤› %51 olarak belirlenmiﬂtir(2). Yak›nmas› olan kad›nlarda POP görülme s›kl›¤› ise de¤iﬂik çal›ﬂmalarda
%7–23 aras›nda de¤iﬂmektedir(3). POP idrar ve gayta kaç›rma, cinsel iﬂlev bozukluklar›, kronik a¤r› sendromlar› gibi di¤er pelvik taban hastal›klar› ile birlikte görülebilir. Histerektomi, yaﬂ, gebelik say›s› ve vücut kitle indeksi POP geliﬂimi için en belirgin risk faktörleri olarak tan›mlanm›ﬂt›r(4). POP cerrahisi s›kl›¤› her 1000 kad›n için y›lda
1,5–4,9 olarak hesaplanm›ﬂt›r (5,6,7). Bu denli s›k cerrahi
uygulanan bu durum için epidemiyolojik çal›ﬂmalar ve görülme s›kl›¤› ile ilgili bilgiler oldukça s›n›rl›d›r.
POP oluﬂmas›n› engelleyici mekanizmalar daha once tariflenmiﬂtir (8,9) . Buna göre uterus ve vajina, endopelvik fasya ve baz› özel ligamanlar arac›l›¤› ile pelvik duvara sabitlenmiﬂtir. Bu arada levator ani kas› lumenleri kapanana kadar bu organlar› s›k›ﬂt›rabilir ve pelvik organlar›n üzerinde
durabilece¤i bir düzlem oluﬂturur. Ayr›ca levator kas› normal tonusu ve bütünlü¤ü ile urogenital aç›kl›¤›n normal bo-

yutlar›n› korunmas›n› da sa¤lar. Musküler ve ba¤ dokusu ile
ilgili destekleyici bu mekanizmalar›n zay›flamas› durumunda ise POP oluﬂur.

ANATOM‹K SINIFLAMA
POP anatomik s›n›flamas› vajinal duvar›n zay›f olan bölümüne göre oluﬂturulmuﬂtur (10). Ön duvar (ön kompartman)
zay›fl›¤›nda mesane sarkmas› (sistosel), üst duvar (orta
kompartman) zay›fl›¤›nda ince barsak veya omentum gibi
bat›n içeriklerinin bulundu¤u periton kesesinin sarkmas›ndan (entoresel) bahsedilir. Üst duvar zay›fl›¤›nda ayr›ca
uterin prolapsus da oluﬂabilir. Uterin prolapsus sistosel, enterosel veya rektoselle birlikte oldu¤unda bu durum uterovajinal prolapsus olarak adland›r›l›r. Üst duvardan geliﬂen di¤er önemli bir prolapsus tipi de histerektomi sonras› oluﬂan
vajen kubbesi prolapsusudur. Vajen arka duvar (arka kompartman) zay›fl›¤›nda ise rektosel geliﬂebilir. Perineal gevﬂeme ile oluﬂan ve di¤er prolapsus tiplerine eﬂlik eden perineal gövde zay›fl›¤› da bu s›n›flama da yer almaktad›r.

YAKINMALAR
POP’da oluﬂan yak›nma tipi ile POP’un yeri ve ﬂiddetini kesin bir ﬂekilde iliﬂkilendirmek her zaman mümkün de¤ildir.
Ancak alt üriner sistem (AÜS) yak›nmalar› s›kl›kla POP’a
eﬂlik eder ve idrar kaç›rma bunlar aras›nda en s›k olan›d›r.
Bu hastalarda stres, s›k›ﬂma veya kar›ﬂ›k tip idrar kaç›rma
görülebilir. Üretral hipermobilite kaynakl› stres idrar kaç›rma ön duvar zay›fl›¤›nda oluﬂur. Ancak prolapsus kitlesinin
mesane ç›k›m›nda t›kanma oluﬂturmas› nedeniyle idrar kaç›rma yak›nmas› maskelenebilir(11). Bu ﬂekilde gizli kalan
stres idrar kaç›rma, prolapsus kitlesi vajen içine redükte
edildikten sonra yap›lan muayene veya tetkiklerde % 25–80
oran›nda saptanabilmektedir(12,13.,14,15) .
POP ile birlikte s›k idrar etme, geceleri idrara kalkma ve s›k›ﬂma gibi depolama dönemine ait di¤er alt üriner sistem yak›nmalar› da bulunabilir. Ayr›ca ileri derece sistoselin üretraya d›ﬂtan bas› yapmas› ve üretray› s›k›ﬂt›rmas›, mesane ç›k›m t›kan›kl›¤› yaparak zorlu idrar etme gibi boﬂalt›m dönemi alt üriner sistemi yak›nmalar›n›n da görülmesine sebep
olabilir. Hastalar sorguland›klar›nda elle vajinadan d›ﬂar›
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prolabe olan organlar› içeri iterek iﬂemeye yard›mc› olduklar›n› ifade ederler. Gayta kaç›rma, rektosele ba¤l› oldu¤u ileri sürülen kab›zl›k veya zor defekasyon POP’da görülen ve
anorektal iﬂlev bozuklu¤u ile ilgili yak›nmalard›r. Vajinal
bask› ve a¤›rl›k hissi, vajinal-perineal veya sakrum üzerinde
geliﬂen a¤r›, vajinadan ç›kan kitle hissi veya bu kitlenin ele
gelmesi, vajen mukozas›n›n erozyonuna ba¤l› kanama gibi
POP’a ait lokal yak›nmalar da hasta taraf›ndan ifade edilebilir. Bu hastalarda s›kl›kla tan›mlanan di¤er bir yak›nman›n
ise cinsel iﬂlev bozuklu¤u olabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r.

TANI
Anamnezde yukarda belirtilen iﬂeme ile ilgili yak›nmalar,
anorektal iﬂlev bozuklu¤u, lokal yak›nmalar ve cinsel iﬂlev
bozuklu¤u sorgulanmal›d›r. Bu amaçla çeﬂitli sorgulama
formlar› tan›mlanm›ﬂt›r(16).
POP fizik muayeneye dayal› bir tan› oldu¤undan fizik muayene ve özellikle vajinal muayene bu hastalarda çok önemlidir. Vajinal muayene litotomi pozisyonunda oturarak ve
ayakta yap›lmal› ve valsalva manevras› eﬂli¤inde tekrarlanmal›d›r. Genel vajinal muyene ard›ndan stres testi ve üretral
hipermobilite de¤erlendirilmeli, POP için vajina ön, üst ve
arka duvarlar› sistematik olarak gözden geçirilmelidir. ‹leri evre POP’da stres testi, d›ﬂar› sarkan kitle içeri itilerek
tekrarlanmal›d›r.
POP’nun derecelendirmesi için geçmiﬂte pek çok s›n›flama
kullan›lm›ﬂt›r. Ancak günümüzde ICS’in belirledi¤i POPQ
sisteminin kullan›lmas› önerilmektedir(17). Bu sistemde referans noktalar›na göre yap›lan ölçümler sonucunda POP 5
evre’ye ayr›l›r (Tablo ).
Tablo: ICS POP Evrelemesi
Evre 0
Prolaps yok
Evre I
Prolaps›n en distal k›sm› himen seviyesinin
1 cm üzerinde
Evre II
Prolaps›n en distal k›sm› himen seviyesinin
1 cm veya daha az proksimal veya distalinde
Evre III
Prolaps›n en distal k›sm› himen seviyesini
1 cm daha fazla geçmiﬂ, ancak vajen total
uzunlu¤unun 2 cm az›ndan daha az d›ﬂar›
ç›km›ﬂ (vajenin tümü prolapsusa kat›lmam›ﬂ)
Evre IV
vajinal eversiyon tam olarak oluﬂmuﬂ.
Fizik muayenenin bir parças› olarak elle rektal muayene,
anal sfinkter tonusu, rektumda kitle ve rektumun d›ﬂk› ile dolu olup olmad›¤›n› belirlemek için mutlaka yap›lmal›d›r. ‹ﬂeme günlü¤ü, iﬂeme ile ilgili yak›nmalar› bulunanlarda de¤erlendirmenin önemli bir parças› olarak mutlaka kullan›lmal›d›r. Ped testi, böbrek fonksiyon testleri, tam idrar tetkiki ve
iﬂeme sonras› kalan idrar miktar›n›n belirlenmesi de ilk de¤erlendirme için gerekli olan tetkiklerdir. POP ile birlikte hafif-orta veya nadiren de olsa ciddi hidronefroz görülebildi¤i

ve tedavi sonras› bu durumun düzeldi¤i gösterilmiﬂtir
(18,19). Bu nedenle üriner US, özellikle ön ve üst duvar kaynakl› ileri evrede POP varl›¤›nda, üst üriner sistemi de¤erlendirmek için yap›lmas› gerekli tetkikler aras›ndad›r. POP evresini belirlemek amac›yla pelvik MR kullan›m› da söz konusudur. Ayr›ca yak›nmalar, hastan›n daha önce ald›¤› tedaviler, POP tipi ve evresi, planlanan tedavi ﬂekli ürodinamik ve
endoskopik de¤erlendirmelerin yap›lmas›n› gerekli k›labilir.

TEDAV‹
POP tedavisinde yak›nmalar›n giderilmesi, anatominin onar›lmas›, iﬂlevlerin korunmas› veya iyileﬂtirilmesi, di¤er kompartmanlarla ilgili yeni sorunlar›n ortaya ç›kmas›n›n engellenmesi ve uzun dönemde hayat kalitesinin korunmas› amaçlanmaktad›r. POP cerrahi tedavisi vajinal veya abdominal
yoldan uygulanan yöntemlerle yap›labilir. Pelvik tümörler,
yo¤un pelvik yap›ﬂ›kl›klar, pelvis d›ﬂ› abdominal giriﬂimler
ve yap›lacak operasyonun tipi (sakrokolpopeksi, perine tamiri vb) bu yollardan birinin tercih edilmesini zorunlu k›labilir.
Ayr›ca hastan›n medikal durumu ve kilosu, cerrah›n bilgi ve
tercihi bu konuda belirleyici di¤er faktörlerdir. ABD’da yap›lan baz› çal›ﬂmalar POP tedavisinde vajinal yolun daha
çok tercih edildi¤i ortaya ç›karm›ﬂt›r (5,6,7). Literatürde
vajinal ve abdominal yolla yap›lan giriﬂimlerin etkinli¤ini
karﬂ›laﬂt›ran prospektif randomize kontrollü sadece 2 adet
çal›ﬂma göze çarpmaktad›r. Bunlardan ilkinde abdominal
yoldan yap›lan giriﬂimler, hem anatomik onar›m hem de
fonksiyonel aç›dan daha etkin olarak de¤erlendirilirken, di¤er çal›ﬂmada sonuç aç›s›ndan 2 yol aras›nda önemli bir fark
olmad›¤› belirtilmiﬂtir (20,21) . ‹kinci çal›ﬂmada vajinal yolla yap›lan giriﬂimlerde ön ve üst duvar nükslerinin daha fazla, abdominal yolla yap›lanlarda ise erken morbiditenin daha yüksek oldu¤u ayr›ca vurgulanm›ﬂt›r (20,21,22).
3. Uluslararas› idrar kaç›rma konsültasyonu POP tedavisinde uygulanan cerrahi giriﬂimlerin etkinli¤ini de¤erlendirirken, bu giriﬂimleri anatomik s›n›flamaya da uygun olarak 4
grup alt›nda incelemiﬂtir (23).
1. Üst duvar destek giriﬂimleri
2. Histerektomi sonras› uygulanan üst duvar destek giriﬂimleri
a. Ask› tipi giriﬂimler
b. T›kay›c› tip giriﬂimler
c. Transabdominal POP giriﬂimleri (Sakrokolpopeksi)
3. Ön duvar destek giriﬂimleri
4. Arka duvar destek giriﬂimleri
POP cerrahisi ile birlikte idrar kaç›rmaya yönelik giriﬂimleri veya histerektomi gerekebilir. Ön duvar zay›fl›¤›na ba¤l›
ileri evre POP’u olanlarda idrar kaç›rman›n maskelenebilece¤i daha önce belirtilmiﬂti. Bu durum mesane ç›k›m›na yönelik giriﬂimin proflaktik olarak POP cerrahisi ile beraber
veya POP cerrahisi sonras› idrar kaç›rma varsa uygulanmas› ﬂeklinde tart›ﬂmalar› da beraberinde getirmektedir (24).

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M
TRANSABDOM‹NAL POP G‹R‹ﬁ‹MLER‹
(SAKROKOLPOPEKS‹)
Sakrokolpopeksi yukarda belirtilen s›n›flamada da görüldü¤ü gibi transabdominal olarak uygulanan bir tekniktir ve bu
teknikte amaç ön ve arka vaginal duvar› köprü görevi görecek bir materyal arac›l›¤› ile sakral promontoriuma tespit
etmektir (25). Transabdominal yaklaﬂ›mdaki yüksek baﬂar›
oranlar› laparoskopik uygulaman›n ortaya ç›kmas›na neden
olmuﬂtur (26). Laparoskopik yöntemin, aç›k cerrahi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda çabuk iyileﬂme, k›sa hastanede kal›ﬂ süresi
ve kozmetik aç›dan avantajlar› vard›r. Ayr›ca vajenin pelvik
organlarla komﬂulu¤u ve sakral promontoryumun iliak damarlar ve üreterler ile olan iliﬂkisinin ortaya konmas› laparoskopi ile daha kolayd›r (27,28) . Ancak operasyon süreleri ve cerrah›n ö¤renme e¤risi di¤er yöntemlere nazaran daha uzundur (27). Rackley laparoskopik sakrokolpopeksinin,
aç›k cerrahinin tüm avantajlar›n› ve transvajinal yaklaﬂ›m›n
tüm minimal invazivli¤ini beraber sundu¤unu ve laparoskopik yaklaﬂ›mda baﬂar›n›n transabdominal yaklaﬂ›mdaki
prensiplerin aynen uygulanmas›na ba¤l› oldu¤unu belirtmektedir (29). ‹ﬂlemin laparoskopik yolla gerçekleﬂtirilmesinin
bir avantaj› da eﬂlik eden patolojilerin daha kolay tan›mlan›p yine laparoskopik yolla tedavi edilebilmesine de olanak
sa¤lamas›d›r
Operasyon Tekni¤i
Operasyon genel anestezi alt›nda gerçekleﬂtirilir. Hasta öncelikle supin ve 30° Trandelenburg pozisyonuna getirilir ve
bacaklar araya asistan girecek ﬂekilde semilitotomi pozisyonuna al›n›r. Operasyon öncesinde mesaneye üretral kateter
yerleﬂtirilir. Göbek alt› (10mm), pubis ile göbek hatt› ortas›
(5mm), sa¤ ve sol anterior superior iliak ç›k›nt›n›n 3 cm mediali (10 mm-5mm) olmak üzere 4 adet trokar kullan›l›r.
Operasyon için atravmatik grasperlar, laparoskopik makas,
laparoskopik portegü, bipolar koter sistemi ve buna uygun
forseps, aspirasyon-irrigasyon sistemi, vajen için özel ekartör, meﬂ ve dikiﬂ materyali operasyon öncesi mutlaka haz›r
bulundurulmal›d›r.
Operasyonunun ilk basama¤›n› rekto-vajinal diseksiyon oluﬂturur. E¤er hasta histerektomi geçirmemiﬂse öncelikle uterus gövdesinden geçirilen ve suprapubik bölgeden ç›kar›lan
bir sütürle bat›n ön duvar›na sabitlenir. Daha sonra içine
yerleﬂtirilen bir retraktör ile vajen yukar› do¤ru ekarte edilir ve uterosakral ligamanlar görünür hale getirilir. Her iki
uterosakral ligaman aras› yatay bir insizyon yap›larak ve
median plandaki damars›z bölgede ve vajen arka duvar›nda
kalarak arka diseksiyon tamamlan›r. Bu aﬂamadan sonra levator dikiﬂleri konacaksa rektum lateralinden bilateral olarak diseksiyone devam edilir ve levator adalesi ortaya konur.
Uterus sabitlenmiﬂse bat›n ön duvardan ayr›l›r ve veziko-vajinal mesafeye ulaﬂ›l›r. Daha sonra vajen posteriora ekarte
edilir ve mesane üretral kateterin ﬂiﬂirilmiﬂ balonu ile belirlenir. Parlak beyaz renkli vajen ön duvar› üzerinden yap›ﬂ›k-
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l›klar ayr›larak ön diseksiyon tamamlan›r. Bu iﬂlemlerin ard›ndan sigmoid kolonun sa¤›nda kalacak ﬂekilde periton aç›l›r ve promontoryum haz›rlanarak, iliak arter ile medial sakral arter aras›ndan anterior longitudinal ligaman görünür
hale getirilir. Bu son aﬂama tüm diseksiyonlar baﬂlamadan
önce operasyonun ilk aﬂamas› olarak da gerçekleﬂtirilebilir.
2 x 10 cm boyutlar›nda haz›rlanan 2 adet prolen yama, kamera portundan bat›n içine al›n›r. E¤er levatora sabitlenecekse, arkaya konacak yama distal bölümü rektum üzerinden heriki kenarda levatorlara uzanacak ﬂekilde geniﬂ b›rak›l›r. Yama, rekto-vajinal bölgeye girilerek rektum iki taraf›nda levatora ve ortadan bir dikiﬂ ile vajene tespit edilir.
Daha sonra uterosakral ligamanlar yaklaﬂt›r›larak ve periton çepeçevre dikilerek arka diseksiyonda oluﬂturulan rektouterin boﬂluk kapat›l›r. Veziko-vajinal mesafede, ön yama
iki kenar›ndan vajen anterior duvar›na 2’ﬂer adet sütür ile
olabildi¤ince distalden baﬂlanarak tespit edilir. Daha sonra
ön ve arka yamalar promonturyuma tansiyonsuz bir ﬂekilde
sabitlenir. Tüm bu iﬂlemlerde 26 mm i¤neli 2/0 emilmeyen
sentetik (prolen) sütürler kullan›l›r. Yaman›n sabitleme iﬂleminde titanyum helikal klipler de tercih edilebilir (Tacker, 5
mm, Autosuture). Periton 30mm i¤neli 3/0 emilebilen sentetik (poliglaktin) sütürler ile kontinü olarak sa¤ üreter kontrol edilerek kapat›l›r. Kanama aç›s›ndan riskli bir durum
olmad›kça loja dren koymaya gerek yoktur.
Cerrahpaﬂa Deneyimi
Klini¤imizde Ekim 2003-Haziran 2008 tarihleri aras›nda, ortalama yaﬂ› 53.5 (39-70) olan ve ileri evre POP saptanan 11
hastaya laparoskopik sakrokolpopeksi operasyonu uyguland›
(30). Bir hasta hariç tüm olgularda ön ve arkaya 2 ayr› prolen yama kullan›ld›. Yaman›n arka bölümde sabitlenmesi, ön
yamaya benzer ﬂekilde vajen arka duvar›na heriki tarafta
2’ﬂer adet sütürle yap›ld›. Arka yaman›n levatora sabitlenme
iﬂlemi ise sadece 1 hastada uyguland›. POP ile birlikte stres
idrar kaç›rma saptanan 1 hastaya laparoskopik sakrokolpopeksi ile birlikte, laparoskopik sakrokolpopeksi sonras› stres
idrar kaç›rma geliﬂen 1 hastaya da 2 ay sonra gevﬂek orta
üretra ask› ameliyat› (Transobturator teyp) yap›ld›. Laparoskopik sakrokolpopeksi tüm hastalarda baﬂar› ile tamamland›.
‹lk operasyonlar›m›zda 240 dakika olan operaston süresi, deneyimin artmas›na ba¤l› olarak disseksiyon ve sütür tekniklerindeki geliﬂimle birlikte 180 dakikaya kadar indi. Hiçbir hastada erken veya geç dönemde komplikasyon ve prolen yamaya
ba¤l› reaksiyon görülmedi. Postoperatif izlem süresi ortalama
25 ay (1-56) olan hastalardan 2’sinin 6.ay takibinde 2. derece POP saptand›. Bu hastalar yak›nmas›z oldu¤undan tedavi
planlanmad›. Di¤er hastalar POP tekrarlamas› olmaks›z›n takiplere devam ettiler. Lomber a¤r› yak›nmas› ile baﬂvuran ve
preoperatif bilateral grade 3 hidronefroz saptanan hastan›n
postoperatif 3. ayda çekilen ‹VP’sinde ise üst üriner sistemde belirgin düzelme oldu¤u belirlendi.
Literatürde laparoskopik sakrokolpopeksi uygulamalar›nda
baﬂar› oranlar› % 83–92 alarak bildirilmiﬂtir (31, 32, 33,
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34) . Bu çal›ﬂmalar incelendi¤inde, anterior ve posteriora 2
adet yaman›n s›kl›kla ayn› anda kulland›¤›n› görülmektedir.
Ön ve arka yamay› rutin olarak kullanan geniﬂ serilerde, çift
yama kullan›m› ve promontoryuma as›lmas›n›n rektovajinal
alan›n büyük ve solid bir protez ile kapat›lmas›n› sa¤lad›¤›
ve bu nedenle de etkili oldu¤u belirtilmektedir (26,35,36) .
Ancak laparoskopik sakrokolpopeksilerde, öncesinde Burch
kolposüspansiyonu ya da baﬂar›s›z prolapsus cerrahisi hikâyesi yoksa arka yaman›n rutin kullan›m›n›n gereksiz oldu¤unu ve rektal yaralanma, postoperatif konstipasyon ve postoperatif perianal a¤r› gibi komplikasyonlar› artt›rd›¤›n› belirten görüﬂler de vard›r (37).
Sonuç olarak laparoskopik sakrokolpopeksi, POP tedavisinde ve özellikle de histerektomi sonras› geliﬂen ileri evre vajen kubbe prolapsusunda oldukça etkin ve güvenli bir tedavi
yöntemidir. Ancak bu operasyonun uygulanabilmesi için bölge anatomisi iyi bilmek, idrar kaç›rma gibi birlikte görülebilece¤i di¤er pelvik taban hastal›klar› konusunda deneyimli
ve laparoskopi ile ilgili temel e¤itim düzeyini aﬂm›ﬂ olmak
gereklidir.
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