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KRON‹K PELV‹K A⁄RI SENDROMU
S. Ateﬂ ÖNAL, Kürﬂat GÜL, Hasan ARIK*

Kronik pelvik a¤r› sendromu (KPAS) inatç› alt bat›n a¤r›s› ile tan›mlanan, birçok nedene ba¤l› olabilen oldukça zor
bir durumdur. Yayg›nl›k, görülme s›kl›¤›, risk faktörleri
aç›s›ndan zorluklar göstermektedir. Tan›mlamada, devaml› veya yinelenen alt bat›n a¤r›s›n›n en az alt› ay devam etmesi vurgulanmaktad›r. Dismenore, disparonya, hamilelik
ve kanser bu durumun d›ﬂ›nda tutulmaktad›r. Amerikan
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Uzmanlar› Derne¤i (The
American College of Obstetricians and Gynecologists) a¤r›n›n lokalizasyonunu ön plana ç›kararak, duygu-durumdavran›ﬂsal ö¤eyi içerecek ﬂekilde siklus-d›ﬂ› en az alt› ay
süregen, pelvis, ön-abdominal duvar, bel ve kalça a¤r›s›n›
t›bbi müdahale gerektiren veya genel durumu bozan, ﬂiddetli ciddi a¤r› olarak tan›mlamaktad›r (1). KPAS sadece
bayan hastalar›n problemi de¤il, erkek hastalar›n da bakteriyel prostatite, nörojenik enflamasyona (prostatodinya),
sinir yaralanmas›na (cerrahi sonras›), organlar›n kronik
fonksiyon bozuklu¤una ba¤l› (pelvik taban kaslar›n›n gerginli¤ine ba¤l› kas a¤r›s› gibi) kronik yak›nmalar› olabilir (2).

PELV‹K A⁄RININ NÖROANATOM‹S‹
Pelviste genitoüriner ve gastrointestinal yap›lar yer almaktad›r. Bu bölgede somatik ve otonomik innervasyon mevcuttur (Tablo 1). Onun için burada nöropatik a¤r› geliﬂmesi olas›d›r; allodini, disestezi ve bazen hiperaljezi görülür.
Kompleks bölgesel a¤r›n›n (CRPS) bir çeﬂiti olarak de¤erlendirilir. Ay›r›c› tan›da somut bulgular olmay›nca semptomatik tedaviye yönlenilir. Parasempatik innervasyon S2S4’ten ç›karken, sempatik innervasyon T12-L2’den sa¤lan›r. Sempatik sinirler süperior hipogastrik, inferior hipogastrik ve impar gangliondan oluﬂur.
Tablo 1. Pelvik yap›lar›n innervasyonu
Organ
Spinal segment
Perine, vulva, alt vajina
S2-S4
Üst vajina, serviks,
alt üreter, mesane trigonu S2-S4

Uterin fundus, mesane,
Fallop tüpleri, appendiks

T11-L1

Alt abdominal duvar

T12-L1

*

Sinirler
Pudental, genitofemoral
Pelvik otonomik
sinirler, hipogastrik
pleksus
Pelvik otonomik
sinirler, hipogastrik
pleksus
‹liohipogastrik,
ilioinguinal,
genitofemoral, L1-L2

ERKEKTE KPAS
Günümüzde erkekte KPAS ile ilgili olarak herkesin kabul
etti¤i bir s›n›flama mevcut de¤ildir. Ürolojik aç›dan kronik
bakterial prostatit ve prostatodini özelliklerine göre NIH
çal›ﬂma gurubu 1995 y›l›nda a¤r›l› prostat hastal›klar› ile
ilgili bir s›n›flama önermiﬂtir (Tablo 2).

Tablo 2. Kanser-d›ﬂ› a¤r›l› prostat hastal›klar›nda NIH
s›n›flamas›
Prostatitlerin tan›mlanmas› ve s›n›flamas›
I. Akut bakteriyel prostatit (prostat›n akut enfeksiyonu)
II. Kronik bakteriyel prostatit (prostat›n tekrarlayan
enfeksiyonu)
III. Kronik abakteriyel prostatit - kronik pelvik a¤r›
sendromu (enfeksiyon gösterilememiﬂ)
III a) Enflamatuar kronik pelvik a¤r› sendro
mu (semende / prostat masaj› ile al›nan
sekresyonda EPS / iﬂeme ile mesaneden
al›nan idrar örne¤inde VBU beyaz
küreler var)
III b) Non-enflamatuar kronik pelvik a¤r›
sendromu (semende, EPS ve VBU de
beyaz küre yok)
IV. Semptomsuz enflamatuar prostatit (belirgin bir
semptom yoktur, baﬂka bir nedenle yap›lan prostat biyopsisi ya da prostat sekreti analizlerinde beyaz kürelerin
bulunmas›).
Bu s›n›flama sadece enflamatuar ve a¤r›l› prostat hastal›klar› için faydal›d›r. Bununla birlikte erkek hastalar›n
%54’ü a¤r›lar›n› skrotal, perineal, inguinal ve mesane bölgesinde tarif ederler. Bu nedenle tablo 3’teki s›n›flama daha genel bir yaklaﬂ›m sunmaktad›r.
Bu s›n›flama epidemiyoloji ve tedavi odakl›d›r. Kronik pelvik organ fonksiyon bozuklu¤u ile birlikte olan ve kanserd›ﬂ› olgularda nöro-ürolojik tedavi yaklaﬂ›m› endikasyonu
vard›r. Bununla birlikte nörolojik veya ortopedik sorunlar
var ise nöroloji veya ortopedi konsültasyonu istemek gerekir. A¤r›, enfeksiyona veya cerrahi müdahaleye ba¤l› ise
medikal tedavi uygulanmal›d›r. Bunlar sadece genel hatlard›r. Her hastan›n ayr› de¤erlendirilip ayr› tedavi edilmesi en do¤ru olan›d›r.

F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dal›, Algoloji Bilim Dal›
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Tablo 3. Erkeklerde KPAS için önerilen s›n›flama

A Kanser-d›ﬂ› a¤r›
I. Kronik alt üriner sistem / pelvik organ fonksiyon bozuklu¤u ile birlikte olan
II. Nörolojik bir hastal›kla birlikte olan (periferik
nöropati gibi.)
III.Ortopedik bir hastal›kla birlikte olan (lomber
disk prolapsusu gibi)
IV.Bakteriyel ve/veya viral enfeksiyondan sonra
(akut prostatit, epididimit gibi)
(Tablo 1 deki prostatit s›n›flamas›n›n kullan›lmas›
yararl› olabilir)
V. Cerrahi sonras› (orﬂiektomi, mesane ameliyat›
gibi)
B Kanser a¤r›s›
I. Ürogenital organlar (mesane, prostat…)
II. Lenf nodu metastaz›
III.Kemik metastaz›

EP‹DEM‹YOLOJ‹
Yayg›nl›k yönünde pek çal›ﬂma yoktur. Laparoskopik bulgular do¤rultusunda a¤r›y› aç›klayabilecek herhangi bir
patoloji saptanamad›¤› ﬂeklinde veriler vard›r. Ancak bir
araﬂt›rmada %14,7 gibi prevalans bildirilmektedir (3).
Benzer çal›ﬂmalarda buna yak›n sonuçlar görülmektedir.
Kad›nlar›n yaklaﬂ›k 1/3’ü bu tip bir a¤r›y› ilk olarak 5 y›l
önce çektiklerini ve halen devam etti¤ini ifade etmektedirler.
KPAS kiﬂinin sa¤l›¤›n› ve yaﬂam kalitesini bozmaktad›r.
Migren, bel a¤r›s›, ast›m gibi s›k rastlan›r bir durum göstermektedir (4). Tan› amaçl› laparoskopilerin endometriozis ve yap›ﬂ›kl›klar d›ﬂ›nda %50’si negatif sonuç vermektedir. Bu bölgede abdominal yap›lar ve periton gibi pelvis
içerisinde yer alan birçok organ›n ve yap›lar›n sinirleri da¤›lmaktad›r. Kronik a¤r›n›n karmaﬂ›kl›¤› da buradan baﬂlamaktad›r. Doku hasar›ndan sonra da a¤r›n›n devam etmesi, ya da hiçbir hasar veya patoloji olmaks›z›n a¤r› olabilmesi iﬂi en son çare olarak bazen histerektomi gibi radikal cerrahiye kadar götürmektedir.
Kad›nda KPAS ay›r›c› tan›s›nda dikkatli olmak gerekmektedir:
Jinekolojik nedenler:
Endometriozis, adhezyonlar (kronik pelvik enflamatuar
hastal›k), leiomiyom, pelvik konjesyon sendromu, adenomiyozis;
Gastrointestinal nedenler:
Konstipasyon, irritabl kolon sendromu, divertikülit, divertikülozis, kronik apandisit, Meckel divertikülü;
Ürolojik nedenler:
‹nterstisyel sistit, mesane dissinerjisi, kronik üretrit;
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Miyofasyal hastal›k:
Fasiitis, tuzak nöropatisi, herni (inguinal, femoral, umblikal, insizyonal);
‹skelet hastal›¤›:
Skolyoz, L1-2 disk bozukluklar›, spondilolistezis, osteitis
pubis;
Psikolojik bozukluklar:
Somatizasyon, psikoseksüel disfonksiyon, depresyon;
Nöropatik bozukluklar:
Pudental sinir s›k›ﬂmas›, radikülopatiler.
Endometriozis
Laparoskopi ile tan› kolaylaﬂm›ﬂt›r. Etiyoloji bilinmese de
ektopik endometrium üzerinde durulmaktad›r. Do¤rudan
hormonal iliﬂkili oldu¤u için medikal tedavide atrofi geliﬂtirmek öne ç›kmakta ve bunun için medroksiprogesteronasetat (MPA), gestrinon, kombine oral kontraseptifler, gonadotropin-salan hormon (GnRH) analoglar›, danazol verilebilir. Progestagenler ve anti-progestagenler endometriozis a¤r›s›nda etkindir (5).
Adenomyozis
Yaﬂl›, çok do¤urmuﬂ kad›nlar›n a¤r›l› dönemleri klasik
olarak adenomyozisi akla getirmektedir. Kronik a¤r› ve
disparoni görülür.

PELV‹K KONJESYON SENDROMU
Bu sendromun tan›s› kolay de¤ildir. Daha çok kronik a¤r›n›n akut ataklar› ﬂeklinde ortaya ç›kar. A¤r› tek tarafl›d›r,
uzun süre ayakta durmakla, yürüme ile, bir ﬂey kald›r›rken
ﬂiddeti artar, uzan›p yatmakla rahatlar veya kaybolur. Di¤er semptomlar›; birkaç gün sürebilen postkoital a¤r›, daha seyrek olarak güncel disparoni olabilir. Tan› koyarken
ayr›nt›l› ve dikkatli bir anamnez al›nmal›, daha evvel geçirdi¤i hastal›klar ve ameliyatlar, daha önce kulland›¤› veya kullanmakta oldu¤u ilaçlar, bunlardan yarar görüp görmedi¤i sorgulanmal›d›r.
Fizik muayene klasik bimanuel muayeneden farkl›d›r. Dikkatli bir abdominal muayeneden sonra ilk olarak tek elle
yap›lan palpasyonda bat›n alt k›sm›nda pelvik yap›ﬂ›kl›klar
araﬂt›r›l›r, tüm a¤r›l› bölgeler kaydedilir, bu a¤r›n›n kar›n
duvar›ndan m› yoksa iç organlardan m› kaynakland›¤› anlaﬂ›lmaya çal›ﬂ›l›r. Kar›n duvar›ndan kaynaklanan a¤r›lar›n iç organ a¤r›lar›ndan ayr›lmas›nda muayene esnas›nda
hastadan kar›n kaslar›n› kasmas›n› isteyerek yap›lan özel
manevra yararl› olabilir. Bu manevra s›ras›nda a¤r›n›n
ﬂiddeti art›yorsa a¤r›n›n kayna¤›n›n kar›n duvar› oldu¤u
düﬂünülür, aksine iç organlardan kaynaklanan a¤r›larda
hasta kar›n kaslar›n› kasarken yap›lan palpasyonda a¤r›
daha azd›r. Son olarak bimanuel muayene yap›l›r, tüm
hassas noktalar tek tek kontrol edilir. Uterosakral bölgedeki nodüller bazen rektovaginal yolla yap›lan muayenede
ortaya konulabilir. Muayene esnas›nda zaman zaman a¤r›l› noktalara lokal anastetik madde injekte edilerek a¤r›n›n
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geçip geçmedi¤i kontrol edilebilir. Bu özellikle dismenore
araﬂt›rmas›nda uterosakral ligamente injeksiyon ﬂeklinde
yap›l›r ve oldukça yararl›d›r.
Di¤er tetkikler:
1- Tam kan say›m›, rutin idrar analizi, yüksek vaginal swab kültürü, ve kronik pelvik a¤r›l› hastalar›n tamam›nda klamidya yönünden endoservikal swab kültürü yap›lmal›d›r. Bu hastalar›n servikal enfeksiyonlar›n %70-80
oran›nda klamidya’ya ba¤l›d›r. Direkt smear floresan antikor testi, enzim-linked immünosorbent assay ve DNA prob
testleri ile %60-90 enfeksiyon saptanabilir;
2- Tan›da transvaginal ultrason kullan›lmas› özellikle ovarian endometriozis araﬂt›r›lmas›nda yararl› olabilir;
3- MRG derin endometriozis araﬂt›r›lmas›nda
kullan›labilecek noninvazif bir yöntem olmakla birlikte
kronik pelvik a¤r› tan›s›nda rutin olarak kullan›lmaz;
4- Serum CA-125 testinin endometriozis taramas›ndaki yarar› s›n›rl›d›r;
5- Pelvik a¤r›n›n barsak hastal›klar› ile olan ilgisini araﬂt›rmak için 40 yaﬂ›n alt›ndaki kad›nlarda fleksible sigmoidoskopi, daha yaﬂl› kad›nlarda ise baryum lavmanl› kolon grafisi ya da kolonoskopi yap›labilir;
6- Hastan›n sakin oldu¤u ve ameliyat esnas›nda
sorulan sorulara cevap verebildi¤i mikrolaparoskopi tekni¤i, jinekolo¤a ameliyat bulgular›n› daha iyi de¤erlendirebilme olana¤› verir. Bununla birlikte bu yöntemin ayaktan
gelen hastalarda uygulanmas› halen tart›ﬂmal›d›r.
Pek çok jinekolog KPAS’un tam olarak araﬂt›r›labilmesi
için tan› amaçl› laparoskopiyi tercih ederler; fakat, birçok
olguda laparoskopi hem tan› hem de tedavi amaçl› olarak
yap›l›r.
Bu durum daha çok üretken yaﬂ grubunda, yani ortalama
33 yaﬂ dolaylar›ndaki kad›nlarda görülmektedir. Over disfonksiyonu ile lokal östrojen yap›m› artar, pelvik venlerde
dilatasyon ve staza yol açarak pelvik a¤r›y› oluﬂturur.
MPA, over fonksiyonunu bask›lar ve pelvik konjesyon geriler. MPA oral yoldan 30 mg/gün ﬂeklinde 6 ay süreyle verilebilir. Bundan baﬂka goserelin 3,6 mg/ay ﬂeklinde gene
6 ay verilebilir. Pelvik venografi objektif olarak pelvik
konjesyonun geriledi¤ini gösterebilir.

ADEZYONLAR
Cerrahi giriﬂim, enfeksiyon ve endometriozis adezyon nedenlerindendir. Operasyon sonras› b›rak›lan over kal›nt›s›
adezyonla s›k›ﬂabilir ve rezidüel over sendromu geliﬂebilir.
Histerektomi yap›l›rken overlerin b›rak›lmas› ile de ayn›
durum ortaya ç›kabilir. Sonuçta hasta siklik a¤r›dan yak›nmaktad›r. Lüteinizan hormon salan hormon analo¤u verilerek over bask›lan›r ve a¤r› kontrol alt›na al›n›r. Baﬂar›s›z olunursa cerrahi giriﬂim ile over dokusu al›n›r.
Pelvik Enflamatuar Hastal›k
Pelvik enflamatuar hastal›k 15-25 yaﬂ kad›nlarda en
önemli enfeksiyöz morbidite sebebidir (6). Üst genital

traktus akut olarak enfekte olur; di¤er pelvik organlara da
yay›labilir. Cinsel iliﬂkiyle bulaﬂ›r. Enfeksiyon saptand›¤›nda ayaktan hastalarda oral ofloksasin 400 mg günde iki
kez ve metronidazol gene 400 mg günde iki kez 14 gün boyunca verilir. Yatan hastalarda ‹V sefalosporin (sefoksitin
2 g günde üç kez), oral doksisilin 100 mg günde iki kez ve
ilaveten metronidazol 400 mg günde iki kez 14 gün boyunca verilir. Sekel olarak kronik pelvik a¤r›, yap›ﬂ›kl›klar,
tubal oklüzyon ve artm›ﬂ d›ﬂ gebelik riski say›labilir.
Gastrointestinal Nedenler
Konstipasyon, divertikül hastal›¤›, enflamatuar kolon,
adezyonlar, kad›nlar›n üretken dönemlerinde irritabl kolon sendromu gibi birçok neden say›labilir. ‹rritabl kolon
sendromunda kronik kar›n ve pelvis a¤r›s› ile kab›zl›k, diyare veya ikisi bir arada ba¤›rsak bozukluklar› görülür.
Gastroenterolo¤a refere edilir.
Ürolojik Nedenler
KPAS ile üriner bulgular varsa öncelikle interstisyel sistitten ﬂüphelenilir. Suprapubik a¤r› bazen bele do¤ru yay›labilir, idrar yap›nca a¤r› geçer. Sistometride azalm›ﬂ mesane kapasitesi, sistoskopide peteﬂiyel submukozal kanamalar tan›y› koydurur. Yinelenen sistit ve irritabl mesane
sendromundan ay›rt etmek gerekir. Pentosan polisülfat veya hyalüronidaz ile intravezikal instilasyon sonucu glikozaminoglikan replasman› birçok hastada iyi sonuçlar vermektedir. Dimetilsülfoksit %50’likten 50 ml intravezikal
instilasyon ile semptomatik düzelme olsa da 1 y›l içinde
tekrarlamaktad›r. Calmette-Guerin basili de instile edilebilir ve %60 düzelme sa¤layabilir.
Kas-‹skelet Sistemi Nedenleri
Yans›yan a¤r›y› tetik nokta muayenesiyle saptayabiliriz.
Tetik nokta kas ya da fasyadaki hiperirritabl odakt›r. Psoas ve abdominal kaslardan kaynaklanan a¤r›lar olabilir.
Duruﬂ bozuklu¤u gösteren kifo-lordoz ve lordozdan kaynaklanan pelvik a¤r›lar olabilir. Gebelikle bu sorunlar baﬂlayabilir. Tetik noktalara lokal anestetik injeksiyonlar› iyi
sonuçlar vermektedir.
Psikosomatik Nedenler
Baz› yak›nmalar›n gerçek fiziksel yak›nma ya da psikolojik yak›nma olup olmad›¤›n› belirlemede ciddi problemler
vard›r. Sonuçta insano¤lu hem fizik olarak hem de ruhi
olarak bir gerçektir. Ço¤u hasta çeﬂitli cerrahi giriﬂimler
geçirmiﬂ olmas›na ve ﬂikayetlerinin gerilememesine ra¤men gene de psikolojik yard›m› reddetmekte, somatik tedavilerden vazgeçmemektedir (7). Fizik bozuklukla birlikte emosyonel faktörler de rol oynamaktad›r. A¤r› ile depresyon veya anksiyete, depresyon da kendi baﬂ›na fiziksel
a¤r› olarak karﬂ›m›za ç›kabilir. Bütün bunlar devinim içinde meydana gelebilir. KPAS yak›nmas› olan bir hastan›n
ciddi jinekolojik yak›nmalar› olan bir hastadan daha fazla
fiziksel problemleri olabilir. Fiziksel, seksüel ve emosyonel
suistimaller özellikle reprodüktif yaﬂlarda KPAS sebebi olmaktad›r. Pelvis-d›ﬂ› kronik a¤r›s› olanlara göre kronik
pelvik a¤r›s› olanlarda cinsel suistimal daha yayg›n olarak
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görülmektedir. Tedavide fikir birli¤i yoktur. Psikoterapi ve
dan›ﬂmanl›k bilinçli hastalarda iyi sonuçlar vermektedir.

ji gibi nöropatik a¤r›da etkindir. KPAS’lu hastalarda yap›lan çal›ﬂma maalesef yoktur.

KPAS’DA R‹SK FAKTÖRLER‹

Alfa-agonist lofeksidin ile yap›lan çal›ﬂmada plasebodan
daha etkin bulunmam›ﬂt›r (12).

Risk faktörlerini belirlemek oldukça zordur. De¤iﬂik epidemiyolojik çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r. Her birinin sonuçlar›
üzerinde yorum yapabilmek için avantaj ve dezavantajlar›
vard›r. Kohort çal›ﬂmalar› prospektif, olgu-kontrol çal›ﬂmalar› retrospektiftir. Ayr›ca kesitsel (cross-sectional) çal›ﬂmalar mevcuttur. Kesitsel çal›ﬂma düzeninde araﬂt›r›lan
soru “ne oluyor?” sorusudur. Risk faktörü analizlerinde
kohort çal›ﬂmalar “alt›n standart” olarak de¤erlendirilmektedir. KPAS’da risk faktörleri de¤iﬂik somatik durumlardan etkilenmektedir. Psikolojik faktörler (üzücü olaylar, depresyon, inançlar) ve sosyal çevre faktörleri (etraf
ne der? kayg›s›) a¤r›n›n süregelmesinde önemlidir. Hatta,
genetik özellikler üzerinde durulmaktad›r: endometriozis,
fibroidler, dismenore ve somatik kayg›lar (8). Otuz yaﬂ alt›, düﬂük vücut-kitle indeksi, sigara al›ﬂkanl›¤›, 11 yaﬂ alt›
menarﬂ, uzun sikluslar, aﬂ›r› kanama, nülliparite, premenstruel sendrom, sterilizasyon, ﬂüpheli pelvik enflamatuar hastal›k, cinsel suistimal ve psikolojik semptomlar
dismenore ile ilintili bulunmaktad›r. ‹lk do¤umun genç
yaﬂta olmas›, egzersiz ve oral kontraseptiflerin dismenoreyi önleyici etkilerinden söz edilmektedir. Menapoz, pelvik
enflamatuar hastal›k, cinsel suistimal, anksiyete ve depresyon disparoni-ile ilintili görülmektedir. ‹laç ve alkol suistimali, düﬂük yapma, aﬂ›r› kanamal› adetler, pelvik enflamatuar hastal›k, sezaryen operasyonlar›, pelvis patolojisi, kötüye kullan›m ve psikolojik komorbidite siklus-d›ﬂ› pelvik
a¤r› riskini art›rmaktad›r (9). Jinekolojik ve psikososyal
faktörler KPAS’lu hastalarda her zaman önemsenmelidir.
KPAS’da A¤r› Giderimi
Medikal ve cerrahi giriﬂimler ile destek psikolojik tedavi
gerekmektedir. Birçok insan için a¤r› biraz devam etse de
normal günlük aktivitesine dönmek ön planda gelmektedir.
Randomize kontrollü bir çal›ﬂmada KPAS’lu hastalarda
laparoskopi yap›lm›ﬂ ve organik sebep al›nm›ﬂt›r. Laparoskopi negatif ç›karsa psikolojik faktörler üzerinde durulmas› planlanm›ﬂt›r. Bir y›l sonra kontrol grubuyla karﬂ›laﬂt›rmada giriﬂim yap›lan grupta, a¤r› ciddi ﬂekilde azalm›ﬂt›r
(10).

Pelvik konjesyon sendromunda hormon supresyonu yap›labilir. Uzun süreli veriler olumsuzdur. Psikolojik destek tedavi ile sürdürülebilir. Tedavi sona erdirildi¤inde yararl›l›k
olmamaktad›r.
Bilateral salpingo-ooferektomi ile histerektomi yap›lm›ﬂ ve
uzun süreli östrogen replasman› alm›ﬂ hastalarda kronik
pelvik a¤r›n›n k›smen ya da geçici süreyle azald›¤›n› bildiren çal›ﬂmalar mevcuttur. Hasta seçimini iyi yapmak
gerekmektedir.

NÖROABLAT‹F YÖNTEMLER
Nörolitik kimyasallar›n injeksiyonu, radyofrekans termokoagülasyon, laser gibi uygulamalar› kapsamaktad›r.
Sinir disfonksiyonunu tedavi etmek için yap›l›r.
‹liohipogastrik sinirde tuzak nöropatisi geliﬂmiﬂse a¤r›y›
dindirmek için lokal anestetikle diagnostik blok, yan›t al›nd›¤›nda ise nöroablasyon yap›labilir.
KPAS’lu hastalarda sempatik zincirin bir k›sm› olan süperior hipogastrik pleksus blokaj› yap›labilir (ﬁekil 1,2).
‹liak damarlar›n bifurkasyonuna çok yak›n oldu¤u için i¤neyi ilerletirken damar zedelenmesine, kanamaya ve
hematom oluﬂumuna dikkat etmek gerekir. Skopi alt›nda
yap›lmal›d›r.
Uterus sinir ablasyonu laparatomi veya laparoskopi ile
yap›labilir. Uygulamalar kronik pelvik a¤r›da de¤il, daha

Psikolojik komponent düﬂünülmese de KPAS’lu hasta, tedavi içerisinde psikolo¤a refere edilmektedir. Ancak,
emosyonel ifade de¤iﬂkenli¤i gösteren hastalar, klinik psikolo¤un yapt›¤› seanslara daha olumlu yan›t vermektedir
(11).
Antidepresanlarla birçok kronik a¤r›da sonuç al›nmaktad›r. Kanser-d›ﬂ› a¤r›da a¤r› tolerans›n› art›rmakta, uyku
düzensizli¤ini düzeltmekte ve depresif bulgular› azalmaktad›r. KPAS’lu hastalarda bir çal›ﬂmada nortriptilin kullan›lm›ﬂ, yan etkilerinden dolay› b›rak›lm›ﬂ; di¤er bir çal›ﬂmada sertalin kullan›lm›ﬂ, etkisiz kalm›ﬂt›r (4).
Antikonvülsanlar, postoperatif a¤r› ve postherpetik nevral-

ﬁekil 1. Süperior hipogastrik blok.
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ﬁekil 2. Presakral sempatik innervasyon

ziyade dismenoreli olgularda yap›lm›ﬂt›r.
Bu tip yöntemlerde kan›t deste¤i zay›ft›r; randomize kontrollü çal›ﬂmalara gereksinim vard›r.
Nöroaugmentasyon Yöntemi
Melzack ve Wall’ün kap› kontrol teorisi, a¤r› kontrolünde
nöroaugmentatif yöntemlerin geliﬂmesini sa¤lam›ﬂt›r. Sakroiliak artralji, interstisyel sistit, prostadini gibi erkekte
kronik a¤r› sendromu, vulvodini gibi a¤r›l› durumlarda endikasyonu vard›r (13).
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