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ÖZET

Bayrak ŞG. (2008). Kronik Pelvik Ağrı Şikayeti Olan Hastalarda Tibial Sinir Uyarısı
Tedavisinin (Nöromodülasyon) Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. İstanbul Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD. Doktora
Tezi. İstanbul.

Kronik pelvik ağrı şikayeti olan hastalarda tibial sinir uyarısı tedavisinin
(Nöromodülasyon) yaşam kalitesi ve cinsel yaşam üzerine etkisini belirlemek amacıyla
planlanan araştırma deneysel araştırma özelliğindedir.
Aralık 2006-Nisan 2008 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekoloji Polikliniği’ne başvuran
hastalardan pelvik ağrı şikayeti olan, araştırma kriterlerine uygun kadınlar araştırma
kapsamına alınmıştır. Araştırma deney (n=12) ve kontrol grubu (n=12) olmak üzere
toplam 24 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Deney grubunu oluşturan kadınlara haftada 1
seans olmak üzere toplam 12 seans PTSS tedavisi uygulanmış, kontrol grubuna ise
herhangi bir tedavi yapılmamıştır.

Araştırmada veri toplama araçları olarak, hastanın sosyo-demografik  ve genel sağlık
özelliklerini belirlemek için anket formu, ağrının şiddetini belirlemek için görsel
kıyaslama ölçeği (GKÖ), yaşam kalitesini belirlemek için SF-36 yaşam kalitesi ölçeği,
pelvik ağrının özelliklerini belirlemek için McGill Ağrı Soru Formu ve cinsel
fonksiyonlarını değerlendirmek için Kadın Cinsel Fonksiyon Ölçeği (FSFI)
kullanılmıştır. Formlar hastalara araştırmanın başlangıcında ve 12 haftalık tedavi
sonrasında uygulanmıştır.

Deney ve kontrol grubunu oluşturan kadınlar arasında yaş, eğitim, meslek, ekonomik
durum, gebelik/doğum sayıları, sağlık sorunları, ilaç kullanma ve pelvik ağrı süreleri
açısından fark olmadığı, benzer özellikte olduğu saptanmıştır.

PTSS sonrası deney grubundaki kadınların ağrı şiddetleri ileri düzeyde azalmıştır.
Yaşam kalitelerinde iyileşme olmuştur. Özellikle SF 36 fiziksel işlev, duygusal işlev,
mental sağlık, sosyal fonksiyon ve ağrı boyutlarında anlamlı düzelme saptanmıştır.
FSFI toplam puanları ve alt boyutları açısından ağrı alt boyutu dışında düzelme
olmamıştır.

Sonuç olarak, PTSS kronik pelvik ağrı şikayeti olan hastalarda ağrı şiddetini azaltarak
yaşam kalitesini yükselten bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler :  Kronik pelvik ağrı, yaşam kalitesi, cinsel fonksiyon, tibial sinir
uyarısı, nöromodülasyon.
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ABSTRACT

Bayrak SG. (2008). The Effects of Percutaneous Tibial Nerve Stimulation Therapy
(Neuromodulation)  on  Quality  of  Life  of  Patients  with  Chronic  Pelvic  Pain.  Istanbul
University, Institute of Health Science, Department of Obstetric and Gynecologic
Nursing. Doctorate Thesis. Istanbul.

This research is an experimental study which was designed to determine the effects of
Percutaneous Tibial Nerve Stimulation therapy (Neuromodulation) on quality of life
and sexual life of patients with chronic pelvic pain.

The study sample consisted of women who met inclusion criteria and being treated due
to pelvic pain at Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine Gynecology and
Maternity Department, Gynecology Outpatient Clinic between December 2006-April
2008. The sample consisted of an experimental group (n=12) and a control group
(n=12),  total  of  24  patients.  The  experimental  group  were  treated  with  PTNS  one
session in a week, total of 12 sessions, while the control group did not receive any
intervention.

In the study, five data collection instruments were used: a questionnaire for
sociodemographic characteristics and general health status, visual analoge scale (VAS)
for evaluation of pain severity, SF-36 quality of life scale for quality of life, McGill
Pain Questionnaire for determination of pelvic pain characteristics and Female Sexual
Function Index (FSFI) for determination of sexual functions of women. The evaluations
were done at the beginning of the treatment and at the end of 12-week treatment period .

The findings in the experimental and control groups were similar with respect to age,
education, profession, economic status, number of pregnancy or birth, health problems,
medication and the length of pelvic pain.

The pain intensity in the experimental group who underwent PTNS decreased
considerably  and  these  women  also  reported  better  quality  of  life.  There  was  a
considerable improvement in physical functioning, emotional functioning, mental
health, social functioning and pain subscales of SF 36. There was not any improvement
in total FSFI and other subscales, except the pain subscale.

In conclusion, PTNS is a type of treatment which contributes to the quality of  life of
women with chronic pelvic pain by decreasing the intensity of pain.

Key Words: Chronic pelvic pain, quality of life, sexual function, tibial nerve
stimulation, neuromodulation.

http://www.zargan.com/sozluk.asp?Sozcuk=sonu%E7+olarak


1. GİRİŞ VE AMAÇ

Ağrı latince “poena” (ceza, intikam, işkence) sözcüğünden gelen, tanımı oldukça

güç bir kavramdır. Uluslararası Ağrı Araştırma Derneği Taksonomi Komitesi tarafından

yapılan en geçerli tanımlamaya göre “Ağrı, vücudun belli bir bölgesinden kaynaklanan,

doku harabiyetine bağlı olan veya olmayan, kişinin geçmişteki deneyimleriyle de ilgili,

hoş olmayan bir emosyonel duyum”dur (Tulunay ve Tulunay, 2000).

Kronik pelvik ağrının (KPA) kabul edilmiş bir tanımı olmamakla beraber,

sadece menstrüasyon ve cinsel birleşmeyle ilişkili olmayan, alt abdomen ve pelvise

lokalize, en az 6 ay süreyle devam eden sürekli ya da ara ara ortaya çıkan, ağrıdır.

Yapılan jinekolojik muayene ve laboratuvar değerlendirmelerinde nedeni saptanamayan

ağrılar “kronik pelvik ağrı sendromu” olarak tanımlanır (Gunter, 2003; Kroon ve

Reginald, 2005; Moore ve Kennedy, 2000).

Amerika (Mathias ve ark., 1996) ve İngiltere’de (Zondervan ve ark, 2001a)

yapılmış topluma dayalı çalışmalarda üreme dönemindeki kadınlar arasındaki kronik

pelvik ağrı prevalansı sırasıyla %14,7 ve %24 olarak bildirilmiştir. KPA ayaktan

jinekoloğa gelen tüm hastaların %10’unun başvuru nedenidir ve laparoskopilerin

yaklaşık %40’ı ve histerektomilerin %10-15’i bu nedenle yapılmaktadır (Howard, 2003;

Reiter ve Gambone, 1990). Bu kronik problem ciddi ekonomik yüke de sebep

olmaktadır. KPA tedavisi ABD’ye yıllık 2,8 milyon dolara mal olmaktadır. Tanı

çalışmaları, cerrahi girişimler, hastanede yatma ve işten geri kalınan günler nedeniyle

uğranan zarar da hesaplanırsa bu rakam yaklaşık 555 milyon dolara yükselmektedir

(Mathias ve ark., 1996).

  KPA, hastaların yaşam kalitesini yüksek oranda etkileyen yaygın bir problemdir.

Hastalar hem ev hem de işyerlerinde işlevlerini yerine getirme ile ilgili endişe ve korku

yaşarlar. Fonksiyonel yetersizliklere yol açar ve medikal veya cerrahi tadavi gerekir.

Kronik ağrı her zaman iyileştirilememesine rağmen hastaların normal veya normale

yakın seviyede fonksiyonlarını devam ettirmeleri ve daha kaliteli bir yaşam sürmeleri

sağlanabilir. Non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar, steroidler, benzodiazepinler, anti-

depresanlar, alfa blokerler, lokal anestetikler ve GABA ve N-Metil D- Aspartat reseptör

agonistleri  bu amaçla kullanılmaktadır (Duffy, 2001; Gelbaya ve El-Halwagy, 2001;

Gunter, 2003; Kroon ve Reginald, 2005; Van Balken ve ark., 2003).
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KPA’sı olan hastalarda, tedavi seçeneklerinden biri fizyoterapidir. Bu periferik

elektriksel stimülasyon ile yapılabilmektedir. Ayrıca sakral, perineal ya da tibial sinire

uygulanabilen farklı stimülasyon türleri mevcuttur. Sakral sinir uyarısı yerine tibial

sinirin perkutan uyarısı (Perkütan Tibial Sinir Stimülasyonu-PTSS) daha çok tercih

edilmektedir. En az girişimsel ucuz, yan etkisi olmayan bir yöntemdir (Cooperberg ve

Stoller, 2005; Van Balken ve ark., 2003).

  Yapılan çeşitli araştırmalarda üriner şikayetlere eşlik eden pelvik ağrının

nöromodülasyonla azaldığı görülmüştür. KPA şikayeti olan hastalarda tibial sinir

uyarısı tedavisi uygulamasına yönelik sınırlı sayıdaki çalışmalardan biri Van Balken ve

ark.’na (2003) aittir. Çok merkezli, prospektif çalışmaya 33 hasta alınmış, hastaların

%39’unda PTSS’nin olumlu etkileri görülmüş ve yaşam kalitelerinde anlamlı gelişmeler

olmuştur.

   Ülkemizde, tibial sinir uyarısı tedavisini içeren sınırlı sayıdaki çalışma, aşırı aktif

detrusor olgularına yönelik olup (Akkoç ve Özdedeli, 2007; Karademir ve ark, 2004;

Nuhoğlu ve ark., 2006; Özkürkçügil, Yaşar ve Çulha, 2007), kronik pelvik ağrıyı içeren

bir çalışma bulunmamaktadır.

Bu araştırma ile, kronik pelvik ağrısı olan hastalarda tibial sinir uyarısı

tedavisinin (Nöromodülasyon) yaşam kalitesi ve cinsel yaşam üzerine etkisinin

belirlenmesi amaçlanmıştır.
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2. GENEL BİLGİLER

2.1. Kronik Pelvik Ağrının Tanımı
Kronik pelvik ağrının kabul edilmiş bir tanımı olmamakla beraber,

menstrüasyon ve cinsel birleşmeyle ilişkili olmayan, alt abdomen ve pelvise lokalize, en

az 6 ay süreyle devam eden sürekli ya da ara ara ortaya çıkan, ağrıdır. Yapılan

jinekolojik muayene ve laboratuar değerlendirmelerinde nedeni saptanamayan ağrılar

“kronik pelvik ağrı sendromu” olarak tanımlanır (Gunter, 2003; Kroon ve Reginald,

2005; Moore ve Kennedy, 2000).

KPA sağlık bakım verenlerinin karşılaştıkları en zor problemlerden biri olup,

reprodüktif çağdaki kadınların jinekoloğa başvurma nedenlerinin önemli bir kısmını

oluşturmaktadır. KPA, şaşırtıcı ve kompleks bir problem olabilir ve hem sağlık

profesyonellerini hem de hastayı düş kırıklığına uğratır (Collett, Cordle ve Stewart;

2000).

2.2. Kronik Pelvik Ağrının Görülme Sıklığı
Bu konudaki bilgilerin sınırlı olmasına karşın toplumda KPA sık görülmektedir.

KPA sıklığını belirlemede günümüze dek geçen sürede en kapsamlı araştırma 1996’da

Mathias ve ark. (1996) tarafından yapılmıştır. 5263 kadın telefon görüşmeleriyle

sorgulanmış ve KPA görülme sıklığı % 14,7 olarak bildirilmiştir. Buna göre

Amerika’da yaklaşık 9,2 milyon kronik pelvik ağrı şikayeti olan kadın vardır (Mathias

ve ark. 1996).

Başka bir araştırmada yine ABD’de Jamieson ve Steege (1996) tarafından

yapılmıştır. Birinci basamak sağlık birimlerine (3 kadın doğum ve 2 aile hekimliği)

başvuran  18-45 yaş arası 581 kadın sorgulanmş ve KPA görülme sıklığı % 16 olarak

bildirilmiştir.

Zondervan ve ark.’nın (1999), İngiltere’de birinci basamak sağlık birimlerine

başvuran kadınlar arasında KPA görülme sıklığını ve insidansını belirlemek amacıyla

yaptığı çalışmalarında; 15-73 yaş arası kadınlarda görülen tüm hastalıklar göz önüne
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alındığında KPA % 3,8 gibi bir oranla, migren (%2,1) ve astım (% 3,7)’dan bile daha

sıktır.

Zondervan ve ark.’nın İngiltere’de KPA sıklığını ve KPA’nın kadınların

yaşamlarına olan etkilerini belirlemek amacıyla yaptıkları topluma dayalı

çalışmalarında, 18-49 yaş arasındaki 2304 kadın sorgulanmış ve KPA görülme sıklığı

% 24 olarak bulunmuştur (Zondervan ve ark. 2001a).

Grace ve ark. (2004),  Yeni Zelanda’da KPA görülme sıklığını, farklı

gruplardaki kadınların ağrı şiddetini, tanılarını ve sağlık hizmetlerini kullanmalarını

belirlemek amacıyla, elektronik kayıtlardan randomize seçilen 18-50 yaşları arasında

2261 kadına görüşme formunu mail ile göndermiş ve kadınların % 66’sından (n:1160)

yanıt almışlardır. Buna göre, KPA’nın 3 aylık görülme sıklığı % 25,4 olarak

bulunmuştur.

2.3. Ağrı Teorileri Ve Kronik Pelvik Ağrı Nörofizyolojisi

2.3.1. Ağrı Teorileri

Rene Decartes tarafından ortaya atılan ağrı algılama teorisi, “Cartesian teorisi”

(somatik teori) olup, bu teoriye göre ağrı doku hasarı sonucu periferik ağrı

nöronlarından beyine giden basit sinyallerle açıklanmıştır. Ağrının yoğunluğu

periferdeki doku hasarı yoğunluğu ile doğru orantılı olup, bu teori akut ağrılar için

geçerli olmakla beraber kronik ağrılar için geçersizdir. Doku hasarı yoksa ağrının

psikolojik kökenli olduğu düşünülmüştür (Gelbaya ve El-Halwagy, 2001; Howard,

2000).

1965 yılında Melzack ve Wall tarafından geliştirilen “kapı-kontrol teorisi”ne

göre omuriliğin dorsal kısımlarında bazı özel sinir hücrelerinin varlığını ortaya

çıkarmışlar ve T hücreleri (transmission cells – iletim hücreleri) adını verdikleri bu

hücrelerin, omurilik ağrı kapısının anatomik ve fizyolojik yapı taşlarını oluşturduğunu

belirtmişlerdir. Hafif dokunmaya karşı duyarlı, kalın miyelinli ve hızla ileten Aβ

liflerinin taşıdığı sinyal ağrı kapısını kapatmaya çalışırken, ağrı iletiminden sorumlu

kabul edilen, ince miyelinsiz ve yavaş ileten C liflerindeki aktivite omurilikten geçerek

beyine ulaşmaya eğilim göstermektedir. Bu kalın ve ince periferik liflerin T hücreleri

üzerindeki etkisine göre, kapı ya açık kalır (ağrı beyine ulaşır ve hissedilir), ya kapanır
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(ağrı beyine ulaşamaz ve hissedilmez), ya da kısmen açık kalır (ağrı kısmen beyine

ulaşır ve az hissedilir). Klinikte, elektrikle yapay olarak, kalın ve hızla ileten lifler

uyarılarak ağrı iletimi durdurulmaya veya azaltılmaya çalışılmaktadır. Günlük

yaşantımızdan bildiğimiz gibi, bir yeri incinen bir kişi ağrılı bölgeyi oğuşturarak, bir

çeşit mekanik stimülasyon ile kalın sinirleri etkileyip rahatlamaya çalışmaktadır

(Tulgar, Arslan ve Kalkan, 1998). Bu modelde ağrı bilgisinin, periferik dokulardan

alınan nosiseptif sinyallerin medulla spinalis yoluyla üst merkezlere iletilmesi ve inen

yollar aracılığıyla omurilikteki nörotransmitterler ve nöronlar arası aktiviteyi etkileyerek

periferik nosiseptif uyarıların iletilmesini kontrol edebilmesi yoluyla iki yönlü hareket

ettiği belirtilmiştir. Bu yol direk doku hasarı ile karşılaştırıldığında depresif durumları

açıklayabilir. Böylece depresyon ve kasık ağrısı arasındaki ilişki bu teori ile

açıklanabilir. Buna göre depresyondaki bozukluk santral sinir sistemindeki

nörotransmitterlere duyarlılığı arttırırken tam tersi olarak kronik pelvik ağrıdaki devamlı

somatik uyarı santral sinir sistemindeki düzeni bozarak depresyona neden olabilir. Bu

yüzden kronik pelvik ağrı depresyona veya depresyon kronik pelvik ağrıya neden

olabilir (Gelbaya ve El-Halwagy, 2001; Howard, 2000).

Endorfin teorileri, ağrının algılanması ile ilgili kimyasal medyatörlerin

tanımlanmasına ve ağrı iletisinin anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Endorfin teorisine

göre; vücudun salgıladığı, narkotiklere benzer maddeler tanımlanmakta ve bunlara

“endorfin” denilmektedir. Ayrıca, beyindeki bir uyarının endorfin salgılattığına

inanılmaktadır. Endorfinler, ağrı uyarısının geçişini bloke etmek ve uyarıların bilinç

düzeyine ulaşmasını önlemek için, spinal kord sinir uçlarındaki narkotik reseptörlerde

tutulmaktadırlar. Masaj, transkütan elektriksel sinir stimülasyonu, akupunktur gibi deri

stimülasyonlarının endorfin yapımını uyararak ağrı kontrolüne yardımcı olduğu

gösterilmiştir (Gelbaya ve El-Halwagy, 2001; Howard, 2000).

2.3.2. Nörofizyoloji
Pelviste genitoüriner ve gastrointestinal yapılar yer almaktadır. Bu bölgede

somatik ve otonomik innervasyon söz konusudur (Önal, Gül ve Arık, 2007) (Tablo 2-1).

KPA’nın patofizyolojisinde; somatik veya viseral kaynaklı, ağrıya duyarlı bir yapının

hasarından kaynaklanan nosiseptif ağrı ve nöropatik veya psikojenik olan nonnosiseptif
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ağrı olmak üzere iki nörofizyolojik mekanizma yer alır. Somatik ağrı; cilt, kaslar,

eklemler ve kemiklerden kaynaklanır ve duyusal liflerle iletilir, iyi lokalize edilir

(Gunter, 2003).Visseral ağrı, barsak, mesane, rektum, uterus, overler, tubalar gibi karın

içi organlardan gelen uyarılarla oluşur. Bu ağrılar; içi boş organ disfonksiyonu veya

anormal muskuler kontraksiyonu, solid organların kapsüllerinin ani gerilmesi,

visserlerdeki hipoksi, nekroz, aljezik madde üretimi (prostaglandin gibi), visseral sinir

uçlarının kimyasal irritasyonu, damar ve ligament basısı, inflamasyon gibi olaylar

sonucu meydana gelir. Aslında uterus, tüpler, overler ve barsakların ağrıya yol açacak

stimulusların çoğuna duyarsız olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla termal, kimyasal ve

taktil duyuların bu organlardan kaynaklanan ağrıya neden olması beklenmez.

Nörofizyoloji’deki bu anomaliyi açıklayan ise, visseral ağrının bir “yansıyan ağrı”

olduğu gerçeğidir. Şöyle ki medulla spinalisteki bir segment pelvik bir organa giden

otonom lifleri innerve ederken, aynı zamanda somatik sinirlerle de bir dermatomu

innerve eder. Patolojik bir olayın gerçekleştiği organdan çıkan otonomik impulslar

spinal kordda odak oluşturur ve somatik alandan impulslar alan hücrelerini de uyarır.

Bu uyarılar ilgili santral sinir sistemi bölgelerine iletilir ve yansıdığı superfisiyel alanda

ağrı olarak algılanır (Özçam, 2006). Nöropatik ağrı periferal veya santral sinir

sisteminin hasar görmesi sonucunda ortaya çıkar ve genellikle yakıcı, delici, batıcı

tarzında ağrıdır. Hiçbir mekanizma açıklanamazsa psikojenik ağrının tanısı göz önünde

bulundurulmalıdır. Premorbid kişilik, depresyon ve davranışsal bozuklukların ağrı

deneyimi üzerine açık etkisi olduğunu akılda tutmak önemlidir (Gunter, 2003).

Tablo 2-1: Pelvik Yapıların İnnervasyonu

Organ Spinal Segment Sinirler

Perine, vulva, vaginanın alt kısmı S2-S4 Pudental, genitofemoral

Vajinanın üst kısmı, serviks,
alt üreter, mesane trigonu S2-S4 Pelvik otonomik sinirler, hipogastrik

pleksus

Uterin fundus, mesane,
Fallop tüpleri, appendiks T11-L1

Pelvik otonomik sinirler, hipogastrik
pleksus

Alt abdominal duvar T12-L1
İliohipogastrik, ilioinguinal,
genitofemoral, L1-L2

Önal SE, Gül K, ve Arık H (2007). Kronik pelvik ağrı sendromu. Klinik Gelişim, 20 (3): 106-110.
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2.4. Etiyoloji

KPA’lı hastaların, sıklıkla ağrıyla ilişkili organik patolojiyi açıklayacak,

gösterilebilen organik bir hasar veya hastalığı yoktur. Bu nedenle bir nedenin

araştırılması yerine, ağrının kendisi bir teşhis gibi kabul edilip, çeşitli olası organik

durumlar (Tablo 2-2) değerlendirilmeli ve KPA’lı birey biopsikososyal yönden bir

bütün olarak ele alınmalıdır (Howard, 1997).

KPA’nın etiyolojisi sıklıkla net değildir ve multifaktöriyeldir (Peters, 2005;

Peters ve Van den Tillaart, 2007). Abdomende ve/veya pelviste yer alan her yapı kronik

pelvik ağrının etiyolojisinde rol oynar. Üreme sistemi, üriner sistem, gastrointestinal

sistem, kas-iskelet sistemi, periferik ve santral sinir sistemi değerlendirmede göz

önünde bulundurulmalıdır. Endometriozis, intertisyel sistit, iritabl barsak sendromu,

pelvik taban disfonksiyonu, viseral hiperaljezi gibi bu sistemlerle ilgili pek çok hastalık

kronik pelvik ağrıya neden olur (Gunter, 2003; Kroon ve Reginald, 2005).

Kronik pelvik ağrının sebeplerini jinekolojik ve jinekolojik olmayan nedenler

olarak iki kısımda inceleyebiliriz (Howard, 1997).

2.4.1. Jinekolojik Nedenler

2.4.1.1. Endometriozis
Endometriyozis, endometriyal dokunun uterus dışında lezyonlar ya da plaklar

halinde yerleşimi olarak tanımlanır. Lezyonlar, özellikle alt abdomen ve genitoüriner

sistemi tutar. Ancak, karaciğer, akciğer vb. gibi vücudun diğer birçok bölümünde

görülebilir (Denny, 2004; Huntington ve Gilmour, 2005; Selam, 2005). Semptomlar,

siklik kanamaların çevre dokularda meydana getirdiği inflamasyon, skar ve adhezyonlar

sonucu ortaya çıkar. Lezyonlar, aktif ya da inaktif olabilir, renksiz ya da beyaz, kırmızı,

mavi-siyah pigmentli olarak izlenebilir (Selam, 2005).

Semptom ve bulgular; ağrılı menstrüasyon, mens dönemleri dışındaki pelvik

ağrı, ağrılı koit, idrar yaparken ağrı, ağrılı barsak hareketleri olarak sıralanır.

Endometriyozis prevalansı, tüp ligasyonu uygulanan hastalarda %2-%18, infertil

hastalarda %5-%50, pelvik ağrı nedeniyle hastaneye yatan hastalarda %5-%21 ve
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şiddetli dismenore ya da pelvik ağrı şikayeti olan adölesanlarda %50 olarak

bildirilmektedir (Missmer ve Cramer, 2003).

Tablo 2-2: Kronik Pelvik Ağrıya Neden Olan Veya Katkıda Bulunan Hastalıklar

Howard FM (2000). Introduction. FM Howard, CP Perry, JE Carter ve AM El-Minavi (Ed.), Pelvic Pain Diagnosis
and Management. Lippincott Williams & Wilkins, 5.

Endometriozisin etiyolojisi ile ilgili çok tartışma olmasına rağmen gelişim

mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Retrograd menstrüasyon, immün sistem,

çevresel faktörler (dioxin, nitrojen oksit, pestisid) ve genetik faktörlerin rolü olduğu ileri

sürülmektedir (Selam, 2005; Szendei, Hernadi, Devenyi ve Csapo, 2005).

Jinekolojik
Ekstrauterin

Jinekolojik
Uterin Ürolojik Kas İskelet Gastointestinal Diğer

Adhezyonlar Adenomyozis Mesane
neoplasm

Kronik
koksigeal
ağrı

Kolon kanseri Abdominal
epilepsi

Adneksiyal
kistler

Atipik
dismenore
veya
ovulasyon
ağrısı

Kronik üriner
sistem
infeksiyonları

Lumbar
vertebraya
baskı

Kolit Abdominal
migren

Klamidyal
endometritis
veya salpingitis

Servikal darlık İnterstisyel sistit
Dejeneratif
eklem
hastalığı

Konstipasyon
Bipolar
kişilik
bozukluğu

Endometriozis Kronik
endometritis Radyasyon sistit Disk Divertikül Depresyon

Endosalpingozis
Endometrial
veya servikal
polip

Tekrarlayan akut
sistit

Yanlış veya
kötü postür

İritabl barsak
sendromu

Ailesel
akdeniz
ateşi

Ovaryan kalıntı
sendromu Rahim içi araç Tekrarlayan akut

üretrit Fibromyosit Barsak
inflamasyonu

Ovaryan distrofi
veya ovulasyon
ağrısı

Myom Taş / ürolithiazis

Fıtıklar;
ventral,
inguinal,
femoral

Pelvik konjesyon
sendromu

Genital
prolapsus

Durdurulamayan
mesane
kontraksiyonları

Sırt ağrısı

Rezidüel
aksesuar over Üretral divertikül Kas

burkulması

Subakut
salpingoooforit Üretral sendrom

Spinal kord
veya sakral
sinir
neoplazileri

Tbc salpingitis Priformis
sendromu
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Dismenoreli  kadınların %60'ında ve pelvik ağrı ya da disparoni ile başvuran

kadınların %40-50'sinde, endometriyozis rapor edilmektedir. Ağrı, farklı dönemlerde ve

bölgelerde hissedilmektedir. En sık menstrüasyonla birlikte görülürken, bunu ovulasyon

ile, düzensiz, sürekli, barsak hareketleri ile birlikte ve cinsel ilişki sırasında ve

sonrasında görülen ağrı takip etmektedir. Ağrının en sık hissedildiği bölgeler karın orta,

sağ ve sol alt kadranlar, böğür, genitaller ve baş ağrısı olarak sıralanmaktadır. Ağrı

semptomları ile endometriyozis lezyonlarının sayısı arasında korelasyon

bulunmamaktadır. Aynı evre lezyonlara rağmen hastalarda ağrı şiddeti farklı

algılanabilmektedir. Hastaların %16'sı ağrının derecesini hafif, %30'u orta, %26'sı

şiddetli, %18'i çok şiddetli, %9'u dayanılmaz olarak tariflemektedir (Selam, 2005).

Endometriozis ile ağrı arasında bu kadar yoğun ilişkiler ortaya konulmasına karşın

endometriozisin evresiyle, ağrının şiddeti arasında bir korelasyon olmadığı bildirilmiştir

(Fauconnier ve Chapron, 2005; Szendei, Hernadi, Devenyi ve Csapo, 2005).

2.4.1.2. Pelvik İnflamatuar Hastalık
Pelvik inflamatuvar hastalık (PIH), genellikle asendan yolla vajina veya

endoserviksten uterusa, fallop tüplerine ve komşu organlara yayılır. PIH, akut olarak

ortaya çıkabilir ve tedavi edilerek sorun çözülür veya infeksiyon tekrarlayan ataklar

gösterir ve KPA’yı içeren çeşitli komplikasyonlar gelişir. KPA, pelvik inflamatuvar

hastalığın önemli bir sonucudur ve tekrarlayan infeksiyonlar yaygındır (Cody ve

Ascher, 2000; Haggerty ve ark., 2005; Kroon ve Reginald, 2005; Swanton ve Reginald,

2004). Laparoskopide PIH’i doğrulanan kadınların yaklaşık % 20’si KPA’dan şikayet

etmektedir. Bununla birlikte 3 veya daha fazla PIH atağı geçiren kadınların % 67’sinde

KPA insidansı artmaktadır (Kroon ve Reginald, 2005; Swanton ve Reginald, 2004).

Pelvik inflamatuvar hastalıktan sonra KPA’nın neden geliştiği konusu net

değildir. Pelvik inflamatuvar hastalık sonrası gelişen skar dokusu, doku hasarları ve

adhezyonlar KPA ile ilişkili olası mekanizmalardır. Ağrının tekrarlayan infeksiyonlar

tarafından hızlandırılan kronik inflamasyon sonucu oluşması olasıdır (Ghaly ve Chien,

2000; Kroon ve Reginald, 2005; Swanton ve Reginald, 2004).

Klamidya trachomatis ve niesseria gonore en sık neden olan

mikroorganizmalardır, ancak gardnerella vaginalis, mikoplasma genitalium ve



10

anaerobik infeksiyonlar da etmenler arasında belirlenmiştir. Tedavinin gecikmesi,

tekrarlayan infeksiyonların uzaması komplikasyonların anlamlı şekilde artmasına neden

olur. Uygun tanılama ve tam antibiyotik tedavisi ile olası sorunlar azalır (Kroon ve

Reginald, 2005; Swanton ve Reginald, 2004).

2.4.1.3. Adhezyonlar

KPA’lı 3000’in üzerinde kadını ve 2000’in üzerinde kontrol grubunu içeren bir

meta-analizde KPA’lı kadınların % 36’sında ve kontrol grubunun % 15’inde adhezyon

saptanmıştır. Adhezyonlar kasık ağrılı kadınlarda sık görülmesine rağmen ağrısı

olmayan kadınların laparoskopileri esnasında da bulunmuştur (Cheong ve Stones,

2006). Hammound ve ark. (2004) pelvik ağrı ve adhezyonlar arasındaki ilişki ve

adhezyolizisin etkileri üzerine yaptığı makalede KPA nedeniyle yapılan laparoskopide

% 24 adhezyon, % 33 endometriozis olduğu ve % 35 herhangi bir patoloji olmadığı

belirlenmiştir.

Pelvik adhezyon için risk faktörleri; önceki cerrahi girişimler, infeksiyonlar,

endometriozis, inflamatuvar barsak hastalığı, PIH, apandiks perforasyonu, radyoterapiyi

içerir (Peters ve Van den Tillaart, 2007).

İntra abdominal adhezyonlar bazı vakalarda KPA’ya neden olurken birçoğunda

herhangi bir sorun görülmez. Adhezyonlar ve KPA arasındaki ilişki tam olarak

anlaşılmamış ve kesin kanıtlar elde edilmemiştir (Peters ve Van den Tillaart, 2007).

2.4.1.4. Pelvik Relaksasyon

Sistosel, rektosel, enterosel veya uterin desensus gelişmesine bağlı pelvik

relaksasyon pelvik veya perianal ağrıya neden olabilir. Bununla birlikte, ağrı genellikle

şiddetli değildir ve daha çok basınç hissi şeklindedir (Howard, 1997).

2.4.1.5. Pelvik Konjesyon Sendromu

Pelvik konjesyon sendromu, pelvik varikosite ve konjesyonla beraber olan,

hareketle ve cinsel ilişki ile kötüleşen, künt ağrı olarak tanımlanır. Üreme dönemindeki

kadınlarda ve multiparlarda sık görülür (Cody ve Ascher, 2000; Swanton ve Reginald,
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2004). Yaygın semptomlar, belirsiz, nonspesifik künt pelvik ağrı, dismenore, sırt ağrısı,

aşırı vaginal akıntı, pelvik basınç, derin disparoni, cinsel birleşme sonrası ağrı ve uzun

süre ayakta kaldıktan sonra ağrının kötüleşmesi ve üriner şikayetlerdir. Ağrı uzandıktan

sonra azalabilir. (Cheong ve Stones, 2006; Cody ve Ascher, 2000; Howard, 1997).

2.4.1.6. Adenomyozis

Adenomyozis, endometriuma ait stroma ve diğer dokuların myometrium içinde

yer alması olarak tanımlanmaktadır. Kendisini menometroraji, dismenore, disparoni ve

pelvik ağrı bulgularıyla gösterir. Muayenede uterus sıklıkla iri ve hassastır. Myom,

endometrial hiperplazi, endometriozis gibi diğer pelvik patolojilerle beraber görülebilir

(Howard, 1997; Kroon ve Reginald, 2005; Swanton ve Reginald, 2004).

2.4.2. Jinekolojik Olmayan Nedenler

2.4.2.1. Gastrointestinal Nedenler
Uterus, serviks ve adnekslerin visseral innervasyonu ile rektum, sigmoid kolon

ve ileum alt segmentleri benzer segmentlerden innerve olurlar. Bu nedenle ağrının

kaynağını bulmak için alınacak ayrıntılı anamnez doğrultusunda ileri araştırmalar

gerekebilir. Hastalarda diyete bağlı ağrı değişiklikleri, bulantı, kusma, kilo kaybı,

şişkinlik, diyare ve konstipasyon atakları, gaitada mukus veya kan görülmesi

durumunda ileri araştırmalar yapılmalıdır (Rapkin ve Mayer, 1993).

İrritabl barsak hastalığı (İBS), divertiküler hastalık, inflamatuvar barsak

hastalığı, adhezyonlar gibi kronik pelvik ağrıya neden olan bir grup hastalık vardır.

Ancak,  irritabl barsak sendromu kronik pelvik ağrının en çok rastlanan gastrointestinal

kökenli nedenidir (Kroon ve Reginald, 2005; Swanton ve Reginald, 2004).

İrritabl Barsak Sendromu (IBS): Genç kadınlarda yaygın olup, belirgin

semptomlar; karın ağrısı, şişkinlik hissi, değişen ishal-kabızlık periyodları, barsak

hareketi öncesi ağrı ve defekasyon ile rahatlamadır. Diğer semptomlar abdominal

distansiyon, halsizlik, başağrıları ve irritabilitedir. İrritabl barsak sendromlu kadınlarda

disparoni, menoraji ve intermenstrüel kanama şikayetlerinin sık görüldüğü belirtilmiştir.

Menstrüasyon başlangıcıyla da irritabl barsak sendromu şikayetleri artabilir. Bu yüzden
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semptomlar dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir (Gelbaya ve El-Halwagy, 2001;

Kroon ve Reginald, 2005; Longstreth, 2006; Swanton ve Reginald, 2004 ).

Manning ve ark. 1978 yılında IBS tanısında kullanılmak üzere Manning

kriterlerini belirlemiştir. Roma’da uluslararası katılımlı bir çalışma grubu tarafından

1992 yılında Manning kriterleri modifiye edilerek IBS tanısında Roma I kriterleri, 1998

yılında güncellenerek Roma II kriterleri ve son olarak 2006 yılında Roma II kriterleri

gözden geçirilerek, tanılama ve tedavi önerileri geliştirilmiş ve Roma III kriterleri

(Tablo 2-3) belirlenmiştir (Drossman, 2006; Longstreth ve ark. 2006).

Tablo 2-3: IBS Tanısı Roma III Kriterleri*

Hastanın son 3 ay içinde her  ay en az 3 kez aşağıdaki  üç özellikten ikisi  veya daha fazlası ile

birlikte olan abdominal ağrı ya da rahatsızlık** hissine sahip olması

1. Dışkılama ile iyi olma

2. Dışkılama sıklığında değişiklik ile ilişkili başlangıç

3. Dışkının biçiminde (görünüm) değişiklik ile ilişkili başlangıç

* Semptomplar son 3 ayı içermeli, ancak başlangıç tanı konmadan en az 6 ay öncesine

dayanmalıdır.

** “Rahatsızlık”, rahat olmayan bir duyum anlamındadır, ağrı olarak tanımlanmamalıdır.

Longstreth GF ve ark. (2006). Functional Bowel Disorders. Gastroenterology, 130:1480-1491.

2.4.2.2. Ürolojik Sebepler
Ortak embriyolojik orijin ve ağrı iletiminde pelvik organlarla olan yakın ilişkisi

nedeniyle kronik pelvik ağrının etiyolojisinde ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir.

İnterstisyel Sistit

İnterstisyel sistit sık idrar yapma, sıkışma, noktüri ve suprapubik ağrı ile

karakterize olan mesanenin etiyolojisi bilinmeyen kronik inflamatuvar bir hastalığıdır.

Bu sendrom bir çok hastada farklı bir şekilde ortaya çıkmasına rağmen, kronik pelvik

ağrı ve günlük aktivitelerin kısıtlanması hastalığın değişmeyen bulgularıdır.

Etiyolojisini açıklamaya yönelik bir çok teori ileri sürülmesine rağmen bu konu halen

tam olarak aydınlatılabilmiş değildir. Teoriler; mesane duvarı defektleri, oto-immün
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sorunlar, viral veya bakteriyel infeksiyon, toksinler ve inflamatuvar yanıt gibi nedenleri

içermektedir (Atuğ ve Canoruç, 2005; Clemens, Meenan, Rosetti, Gao ve Calhoun,

2005; Kroon ve Reginald, 2005; Lukban, Parkin, Holzberg, Caraballo, Kellogg-Spadt

ve Whitmore, 2001; Newsome, 2003; Nordling, 2004; Swanton ve Reginald, 2004;

Tincello ve Walker, 2005).

Hastaların %90’ı kadın ve semptomların başlangıcı 30-50 yaşlar arasındadır.

İnterstisyel sistit hastaları sürekli olarak sık aralıklarla idrar yapmaktan ve ani idrar

yapma hissinden şikayet etmektedirler. Mesane doldurulduğunda artan suprapubik ağrı

ve boşaltıldığında geçen pelvik rahatsızlık hissi vardır. Noktüri, genellikle hastaların

hepsinde görülmektedir. Cinsel temas esnasında ağrı duyulması hastalığın diğer

semptomları arasında sayılabilir. Genelde interstisyel sistit hastaları doğru teşhis

konuluncaya kadar 3-7 yıl süre ile bu rahatsızlıkları çekmektedirler (Atuğ ve Canoruç,

2005; Kroon ve Reginald, 2005; Swanton ve Reginald, 2004 ).

İlk olarak 1987 yılında ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından, araştırma

protokollerinde spesifikliği ve standardizasyonu sağlamak amacıyla bir grup kriter

geliştirilmiş ve daha sonraları bu kriterler interstisyel sistit teşhisinin konulabilmesi için

gerekli hale getirilmiştir. Ancak 1988 yılında bu kriterlerin oldukça kısıtlayıcı olduğu

görüşü kabul edilmiş ve bazı değişiklikler yapılarak günümüzdeki haline ulaşılmıştır

(Tablo 2-4) (Atuğ ve Canoruç, 2005).
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Tablo 2-4: ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Kriterleri

İnterstisyel sistit tanısı konabilmesi için aşağıdaki kriterlerden herhangi biri ekarte edilmelidir.

1. Sistometri esnasında mesane kapasitesinin 350 ml’nin üzerinde olması

2. Sistometri esnasında mesane, dakikada 30-100 ml dolum hızı ile 100-150 ml’ye kadar

doldurulduğunda şiddetli idrar yapma hissinin bulunmaması

3. Yukarıda tarif edilen şekilde mesane doldurulduğunda mesanede unstabil

kontraksiyonların bulunması

4. Semptomların 9 aydan az bir süredir bulunuyor olması

5. Noktürinin olmaması

6. Semptomların antimikrobiyaller, üriner antiseptikler, antikolinerjikler veya

antispazmodikler ile geçmesi

7. Sık idrar yapma şikayetinin bir günde 8’den az olması

8. Son 3 ay içinde bakteriyel sistit veya prostatit teşhisinin bulunması

9. Mesane veya üreter alt uç taşının bulunması

10. Aktif genital herpes

11. Uterus, serviks, vajen veya üretra kanseri

12. Üretral divertikül

13. Siklofosfamide bağlı veya herhangi bir tür kimyasal sistititin bulunması

14. Tüberküloz sistiti

15. Radyasyon sistiti

16. Mesane tümörü

17. Vajinit

18. Hastanın 18 yaşının altında olması

Gerekli Kriterler: Sistoskopik incelemede glomerülasyonlar veya hunner ülserinin görülmesi

Atuğ F ve Canoruç N (2005). İnterstisyel Sistit: Kronik pelvik ağrı. Dicle Tıp Dergisi; 32(4): 204-210.
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2.4.2.3. Kas-İskelet Sistemi Nedenleri

Hem primer hem de sekonder olarak kas iskelet sistemine ait problemler önemli

olup üzerinde durulması gerekir. Ürogenital sistem innervasyonu ile benzerlik nedeniyle

kas iskelet sisteminden kaynaklanmış olabilecek nedenlerden dolayı kronik pelvik ağrı

meydana gelmiş olabilir (Howard, 1997; Kroon ve Reginald, 2005). Kas iskelet sistemi

hastalıkları KPA’nın birincil nedeni olabileceği gibi, postural değişiklikler ve pelvik kas

kontraktürleri ikincil olarak KPA nedeni olabilir (Montenegro, Vasconcelos, Candido

dos Reis ve Nogueira, 2008).

 Mekanik Pelvik Ağrı

Hamilelik ve travma iskelet diziliminin bozulmasına; simfizis pubisin ayrılması

ve sakroiliak eklem disfonksiyonuna neden olabilir. Ağrı eklemin kendi etrafında

lokalize edilip algılanabilir ya da başka bölgeye yansıyabilir. Kas spazmları ile ilişkili

olabilir (Moore ve Kennedy, 2000).

Sıklıkla hasta semptomlarının başlamasının özel bir durum sonrası olduğunun

farkındadır. Fakat bazen temeldeki olay yıllar önce olmuştur ve olaya bir faktör

eklenince ağırlaşmıştır. Kas iskelet sisteminden kaynaklanan ağrılar hareketle, postür

değişikliği ile ve günün sonuna doğru kötüleşme ile karakterizedirler. Karmaşık bir

şekilde ağrı menstrüel siklus ile değişebilir. Bu belki de hormonların eklemler üzerine

gevşetici etkisindendir (Moore ve Kennedy, 2000).

Kas Ağrısı

Primer olarak kas disfonksiyonundan kaynaklanır. Kas grupları arasında

dengesizlik olabilir. Vücudun duruş şeklinin kötü olmasına bağlı bir grup üzerindeki

gerilim, diğer grup üzerinde kontraksiyona neden olabilir. Myofasial tetikleyici

noktaların varlığı (kas veya fasiyada hiperirritabl noktaların varlığı) bazen tartışma

konusudur. Fakat kronik ağrı oluşması üzerine vurgular gittikçe artmaktadır (Moore ve

Kennedy, 2000). Slocumb (1990), kronik pelvik ağrısını açıklayamadığı hastaların %

71'inde abdominal duvarda myofasial tetikleyici noktaların olduğunu desteklemiştir.
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Pelvik Ağrı Postürü

Kronik pelvik ağrısı olan bazı hastaların anormal postürü vardır. Bu sedanter

yaşam biçiminden ya da farklı bir sebepten kaynaklanan ağrıyı azaltmak için geliştirilen

bir adaptasyondur. Orijin ne olursa olsun, kronik kas gerilimi eklemlerde ve

ligamentlerde zorlanmaya neden olabilir ve sonrasında ağrının kendi kaynağı olur

(Moore ve Kennedy, 2000).

Kronik pelvik ağrısı olan 132 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada bu hastaların

% 75'inde anormal postür bulunmuştur. Tedavi ile bu hastaların % 70'inin semptomları

önemli ölçüde ya da tamamen kaybolmuştur (Moore ve Kennedy, 2000).

2.4.2.4. Psikososyal Faktörler

Psikolojik sorunların sıklıkla kronik ağrı ile ilişkili olduğu görülmüştür. KPA’lı

kadınların % 60’ından fazlasında psikolojik sorunlar saptanmış ve en sık görülen

sorunun depresyon (%25-50) olduğu belirlenmiştir (Reiter, 1998; Slade ve Cordle,

2005).

Depresyon, anksiyete, cinsel ve fiziksel istismar ve kişilik bozukluklarının

belirlenmesi KPA’nın yönetiminde önemlidir. KPA’lı kadınlarda depresyon, anksiyete,

madde bağımlılığı, somatizasyon ve cinsel işlev bozukluğu daha fazla gelişmekte,

bunun yanında ilişkilerinde bozulma ve boşanmalar artmakta ve sosyal destekleri

azalmaktadır (Savidge ve Slade, 1997). 22 araştırmayı içeren bir metaanalizde, KPA’lı

kadınlar ve ağrısı olmayan kadınlar karşılaştırıldığında, KPA’lı kadınlarda depresyon,

anksiyete, nörotizm ve psikopatoloji seviyeleri daha yüksek bulunmuş ve sonuçlar diğer

kronik ağrı sendromu olan kadınlarla benzerlik göstermiştir (McGowan, Clark-Carter ve

Pitts, 1998).

Kaya ve ark.’nın (2006), 19 KPA’lı  ve 25 sağlıklı kadını karşılaştırdıkları

çalışmalarında, depresyon, anksiyete ve cinsel işlev bozukluğu arasında ilişki olduğu

bulunmuştur. KPA’lı kadınlarda daha yüksek depresyon ve anksiyete düzeyi ve cinsel

yaşamdan  daha az memnuniyet ve daha fazla kaçınma olduğu belirlenmiştir.
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 Yapılan araştırmalarda, KPA ve cinsel/fiziksel istismar arasında bir ilişki

olduğu görülmüştür (Collett, Cordle, Stewart ve Jagger, 1998; Fry, Crisp ve Beard,

1997; Haugstad ve ark. 2006; Lampe ve ark. 2003; Leserman, 2005; Randolph ve

Reddy, 2006; Walling ve ark. 1994a). Walling ve ark. (1994b), KPA’lı, KPA’sız

(kronik başağrısı) ve ağrısı olmayan kadınlarda çocukluk ve yetişkinlik dönemlerinde

cinsel ve fiziksel istismar görülme sıklığını karşılaştırmak amacıyla yaptıkları

çalışmalarında KPA’lı kadınlarda cinsel istismarın daha sık olduğunu belirlemiştir.

Collet ve ark. (1998), KPA şikayeti olan ve KPA şikayeti olmayan hastaları

karşılaştırdıkları çalışmalarında cinsel istismar görülme sıklığını KPA’lı grupta daha

yüksek bulmuşlardır. Meltzer ve ark. (2007), çalışmalarında KPA’lı kadınların yaklaşık

% 50’sinde cinsel veya fiziksel istismar öyküsü ve yaklaşık 1/3’ünde post-travmatik

stres bozukluğu bildirmişlerdir.

2.4.3. Kronik Pelvik Ağrıda Hasta Değerlendirmesi
KPA’lı bir kadının tanılaması sistematik ve bütüncül bir yaklaşımı gerektirir

(Reiter, 1998). Sistematik bir yaklaşımın benimsenmesi, gereksiz tanı işlemlerinin

yapılmasını önleyerek, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar (Carter, 2008a; Winkel,

2001).

Kronik pelvik ağrı şikayeti olan hastanın değerlendirilmesi aşağıdaki girişimleri

kapsar (Bordman ve Jackson, 2006).

Anamnez

o Ağrı: Zamanı, arttıran ve azaltan faktörler

o Daha önce yapılan tanı ve tedavi girişimleri ve alınan sonuç

o Depresyonun değerlendirilmesi

o Yaşam kalitesi, cinsel sorunlar

o Tıbbi öykü: Obstetrik, cinsel yolla bulaşan hastalıklar veya pelvik

inflamatuvar hastalık, doğum kontrol yöntemleri, cerrahi girişimler,

yaralanmalar

o Fiziksel veya cinsel taciz öyküsü

o Sindirim ve üriner sistem semptomları

o Aile öyküsü (özellikle endometriozis veya iritabl barsak sendromu)
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Fizik muayene

o Abdominal

o Pelvik

o Kas-iskelet

Tanısal testler

o Vaginal kültür ve pap smear

o Tam kan sayımı, beta human  koryonik gonadotropin

o İdrar tahlili ve kültür

o Ultrason

o Laparoskopi

2.4.3.1. Anamnez
İyi alınmış bir anamnez kronik pelvik ağrılı hastaları değerlendirmede en önemli

ve tanının konmasında en faydalı yöntemdir. Tanılamada, biyopsikososyal yaklaşım

önemlidir. Çünkü sağlık profesyonellerinin ayrı ancak birbiriyle ilişkili iki görevi

vardır. Birincisi, hastayı ağrının patofizyolojik mekanizmasının taşıyıcısı görerek ağrıyı

değerlendirme; ikincisi, eşsiz bir birey olarak karmaşık öyküsü ve başlıca şikayeti ağrı

olan hastayı değerlendirmedir (Howard ve El-Minavi, 2000).

Ağrı Anamnezi

Anamnez sırasında ağrının yeri, yayılımı, süresi, sıklığı, seyri, şiddeti, arttıran ve

azaltan faktörler, ağrıyla birlikte bulunan diğer belirtiler ve daha önce uygulanan tedavi

yöntemleri ve sonuçları öğrenilmelidir (Howard ve El-Minavi, 2000). Ağrılı hastadan

öykü alırken sistematik bir yaklaşım benimsenmelidir. Bu tip bir yaklaşım ilk kez pelvik

ağrılı hastalardan bilgileri elde etmek için bir seri form geliştiren Kresch tarafından

tanımlanmıştır. Pelvik ağrılı hastaların değerlendirilmesinde bu tip formların

kullanılmasının çok yararlı olduğu görülmüştür. Formlar, hastadan detaylı öykü

alınmasını sağlar ve elde edilen bilgilerin tedavi öncesi ve sonrası durumlarının

karşılaştırılmasında kullanılabilir. Literatürde orjinal Kresh modelinden elde edilen

ancak hastanın daha bireysel ve bütüncül ele alınmasını sağlamak amacıyla 0-10

skalasıyla değerlendirilen 5 serilik  formun kullanılması önerilmektedir (Carter, 2008a).
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Uluslar arası Pelvik Ağrı Topluluğu’nun (The International Pelvic Pain Society)

bu alanda geliştirdiği bir ağrı formu da vardır ve ücretsiz olarak

http://pelvicpain.org/pdf/FRM_Pain_Questionnaire adresinden yüklenebilir. Ancak

herkesin kendi deneyimine göre bir form hazırlayabileceği de bilinmelidir (Koyuncu,

2004).

Ağrı soru formları KPA’lı kadının değerlendirilmesinde yararlıdır. Ancak,

hastanın kendi öyküsünü anlatmasına da izin verilmelidir (Howard ve El-Minavi, 2000).

Ağrının yeri öykünün çok önemli bir parçasıdır. Hastanın ağrılarının yoğunluğu,

yeri ve dağılımının belirlenmesi ve bununla ilgili olarak vücut haritasının kullanılması

faydalıdır (Şekil 2-1) (Geçmiş yüzyıllarda geleneksel Çin tıbbında hastanın fildişi kadın

figürlerine semptomlarının lokalizasyonunu işaretledikleri görülmüştür). Hastanın

ağrıyan bölgesini ağrı skoru ile belirtmesi görüşünü savunanlar da vardır. Bununla

birlikte bu, birçok hasta için zor ve karmaşık bir uygulamadır. Ağrı haritası, sıklıkla

hastanın pelvik ağrısından daha fazlasını ortaya çıkarır. Örneğin, KPA’lı kadınların %

60’ından fazlasında başağrısı, % 90’ından fazlasında sırt ağrısı da vardır. KPA’lı

kadınların yaklaşık % 60’ı tek taraflı, % 40’ı çift taraflı veya yayılan ağrıdan şikayet

eder (Howard ve El-Minavi, 2000).

Ağrının şiddetinin belirlenmesi bu hastaların değerlendirilmesinde önem

taşımaktadır. Hafif, orta veya şiddetli ağrı gibi kavramların kullanılması yeterince etkili

ve duyarlı kavramlar olmayıp bunların değerlendirilmesinde daha duyarlı testlerin

kullanılması objektif takip için de önemlidir. Bunun için günümüzde bazı ağrı skalaları

kullanılmaktadır. Bu ağrıların ne kadar sürdüğü kişinin hayatını ve aktivitesini ne kadar

etkilediği de öğrenilmeli ve kaydedilmelidir. American Fertility Society (AFS),

endometriozisli hastalarda ağrıyı değerlendirmek için McGill Ağrı Soru Formu’nu

(Hafif, rahatsız edici, şiddetli çok şiddetli, dayanılmaz) kullanır. AFS, McGill Ağrı Soru

Formu’nda 1-5 rakamlarıyla belirtilen değerler yerine A-E arası harfleri belirteç olarak

kullanır. Ağrının şiddetinin ölçülmesinde sözel kategori ölçeği, sayısal ölçekler ve

görsel kıyaslama ölçeği kullanılabilir (Howard ve El-Minavi, 2000).
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Şekil 2-1: Kronik pelvik ağrıda kullanılabilecek bir ağrı haritası

Howard FM (1997). Chronic Pelvic Pain. PC. Leppert ve FM. Howard (Ed.), Primary Care for Women. Lippincott-
Raven Publishers, 175.

Hastanın ağrı şiddetinin ilk vizitte sorgulanması tedavinin sonuçlarını

değerlendirmek için önemlidir.

Ağrının zamanla ilişkisinin belirlenmesi yararlıdır. Hastadan ağrısının şiddetini,

zamanını, kullandığı ilaçları, ilişkili faktörleri kaydettiği bir günlük tutması istenebilir

(Carter, 2008b). Hastanın 2-3 siklüs boyunca ağrı günlüğü tutması ağrıyı şiddetlendiren

faktörleri veya ağrının zamanla ilişkisini belirlemeye yardımcı olur. Eksiksiz bir kayıt

ilk ve sonraki kontrollerde yararlıdır. Hastadan 0-ağrı yok, 10-dayanılmaz ağrıyı ifade

etmek üzere 0-10 skalasını kullanarak ağrısını günlüğe kaydetmesi istenir. Sayı

skalalarının kullanılması sağlık bakım verenlerine tedavinin değerlendirilmesi kolaylığı

sağladığı gibi farklı kişilerin çalıştığı birimlerde tedavi sürecinin devamını da sağlar.

Aylık ağrı takvimi (Tablo 2-5), jinekolojik, sindirim, üriner, kas-iskelet, myofasial

sistemleri ve psikolojik değerlendirme olmak üzere 6 kategoriyi içerir. İlk kısım

jinekolojik değerlendirmeyi içerir. Hasta, adet zamanını ve periyotlarının hafif, orta,

şiddetli olup olmadığını 0-10 skalasını kullanarak kaydeder. Kullandığı ağrı kesici varsa
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tipi ve miktarını belirtir. Ağrının nerede olduğunu, kramp tarzı ağrıları ve cinsel ilişki

sırasında, sonrasında ağrı olup olmadığını kaydeder. Kas - iskelet sistemi, sırt ağrısı ve

genel ağrıyı içerir. Sindirim sistemi, dışkılama öncesi, sırası, sonrası ağrı olup olmadığı

yönünde değerlendirilir. Üriner sistem sorunları ağrı, sık idrar yapma ve sıkışma ile

ilgili sorulardan oluşur. Psikolojik durum değerlendirilmesinde, kızgınlık, anksiyete ve

depresyon ile ilgili sorular yer alır. Hastanın herhangi bir myofasial ağrısı olup olmadığı

sorulur (özellikle abdominal duvarda) ve 0-10 skalası ile kaydetmesi istenir (Carter,

2008b). Kliniğe gelmeden 2 haftalık sürede günlük tutması sıklıkla yararlıdır ve hastaya

zorluk yaratmaz (Howard ve El-Minavi, 2000). Hastaya formu nasıl dolduracağı

konusunda bilgi verilir. Formu doldurmaya başladığı tarihi kaydetmesi ve ay boyunca

her gün için formu doldurması istenir. Form tanıtıldıktan sonra, hastaya 15 dakika süre

verilir ve form üzerinde uygulama yapması sağlanır. Daha sonra, hastanın formdaki

soruları ve kaydetme işlemini anlayıp anlamadığı değerlendirilir. Formdaki soruları ve

kayıt işlemini anlamışsa tamamlamak üzere eve verilir (Carter, 2008b).

Ağrının zamanla ilişkisi, kararlı, artan-azalan, aralıklı, düzenli, siklik olup

olmadığı değerlendirilir. KPA’lı bir grup kadının % 55’inin asiklik, % 45’inin siklik

ağrısı olduğu belirtilmiştir. Stresle ilişkili ve kas-iskelet sistemi ile ilişkili ağrılar hafta

boyunca aktivite veya iş seviyesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir (Howard ve El-

Minavi, 2000).

Hasta ağrısını arttıran, yoğunlaştıran ve azaltan faktörler konusunda

sorgulanmalıdır. Alınan ilaçların tipi, etkisi ve dozu da sorulmalıdır. Örneğin; çalışma,

egzersiz, oturma, ayakta durma, yürüme, uzanma, ağır kaldırma, soğuk uygulama, sıcak

uygulama, yemek yeme, adet, cinsel birleşme, idrar yapma, defekasyon ağrı şiddetini

etkileyen faktörler olarak sıralanabilir. Hastaya açık uçlu bir soruyla ağrısını etkileyen

faktörler sorulduktan sonra, hastanın hatırlayamadığı özellikle barsak-mesane

fonksiyonları ve cinsel birleşme gibi potansiyel faktörler hakkında sorular sorulması

önemlidir (Howard ve El-Minavi, 2000). Ağrıyı arttıran veya azaltan faktörler bazen

etiyoloji veya ilişkili hastalıklar konusunda ipuçları verebilir. Örneğin; dinlenme kas-

iskelet ve adnekslerle ilgili ağrıyı sıklıkla azaltırken, psikolojik kökenli ağrıyı

etkilemez. Endometriozis veya adenomyozisle ilişkili ağrı gün içinde dinlenmekle

etkilenmez (Howard ve El-Minavi, 2000).
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Tablo 2-5: Aylık ağrı takvimi
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Hazırlayan faktörler belirlenebilirse, tanıya yardımcı olur. Örneğin; düşme gibi

bir travma, cerrahi girişim, motorlu araç kazaları kas-iskelet sistemi sorunlarını

düşündürür. Gebelikle veya erken postpartum dönemde başlayan ağrı peripartum pelvik

ağrı sendromunu düşündürebilir. Bu sendrom, ligamentlerin gerilmesi, hormonal

değişklikler, pelvik ligamentlerde hasar, kas güçsüzlüğü, fetüsün ve gebe uterusun ağırlığı

ile ilişkili olabilir. Ağrı, fiziksel veya cinsel tacizden sonra başladıysa, kas-iskelet sistemi

veya psikolojik boyutlar düşünülür.

Gebelik ve doğum, özellikle kas-iskelet sistemi (özellikle pelvis ve sırt) için

travmatiktir ve KPA’ya neden olabilir. Doğumun şekli, annenin gebelikte aldığı kilo,

fetüsün kilosu ile geliş biçimi mutlaka sorgulanmalıdır. Ayrıca doğumun zor olup olmadığı,

süresi yanında vakum veya forseps kullanılıp kullanılmadığı öğrenilmelidir. Öyküde

kadının belirli bir süre gebe kalamadığı söz konusu ise özellikle endometriozis yönünde

sorgu genişletilmelidir. Ayrıca, geçirilmiş PIH’ın da adhezyonların varlığı ile birlikte

olacağı nedeni ile araştırılması gerekir. Geçirilmis cerrahi öykü son derece önemli bir

sorgulamadır. Örneğin, kollesistektomi sırasında kesenin açılıp sıvının yayılması buna

neden olabileceği gibi perfore apandisit veya kist rüptürü de ileride KPA’ya yol açabilir

(Howard ve El-Minavi, 2000, Koyuncu, 2004).

Ağrı, KPA’lı birçok kadının tüm yaşamını olumsuz etkileyebilir. Kadınlar, iş

kayıpları, evlilik ilişkilerinde bozulma, boşanma, aile bireyleri ve arkadaşlarından

uzaklaşma vb. sorunlar yaşayabilirler. Kadınların yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi

önemlidir. Birçok yayında KPA’lı hastalarda ağrı süresinin ortalama 2-5 yıl olduğu

belirtilmiştir. McGill Ağrı Soru Formu’nda yer alan kelimeler (keskin, delici, batıcı,

yansıyan vb.) kullanılarak kronik ağrının niteliği belirlenebilir (Howard, 1997; Howard ve

El-Minavi, 2000).

Hastaların değerlendirilmesinde fiziksel ve cinsel taciz olasılığının yanında aile

anlaşmazlıkları, ebeveyn kaybı, boşanma ve diğer psikososyal nedenler de

araştırılmalıdır. Bunun için hazırlanmış özellikle evde doldurulmak üzere verilebilen

formlar kullanılabilir. Bu tip formlara “Beck Depresyon Envanteri” ilave edilebilir.

Hastaların mental sağlık durumu da soruşturulmalıdır. Depresyon ve diğer ruhsal

değişiklikler hastanın yaşadığı fiziksel ağrıya katkıda bulunarak kronik pelvik ağrı tanısını
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ve tedavisini komplike edebilir. Ayrıca verilecek olan tedaviye yanıtı da önemli derecede

etkileyebilir (Carter, 2008c; Howard ve El-Minavi, 2000).

2.4.3.2. Fizik Muayene
Detaylı bir anamnez sonrasında yapılacak fizik muayene çok önemlidir. Kas-

iskelet, sindirim, üriner, nörolojik ve jinekolojik sistem değerlendirilmelidir.

  Hayati belirtiler genel sağlık durumu ile ilgili bilgi verdiği için her kontrolde

alınmalıdır. Bununla birlikte, kronik ağrıda nadiren anormaldirler.

Abdominal muayene skarların belirlenmesi için inspeksiyonla başlamalıdır.

Organomegaliyi değerlendirmek için palpasyon yapılmalıdır. Ağrının lokalizasyonu

belirlenerek, haritası çıkarılmalıdır. Ön abdominal duvar, hassas noktaların (bastırmakla

ağrı) ve tetik noktaların (kasın gergin bir bandında derin kas hassasiyeti) belirlenmesi

için muayene edilmelidir. Tetik noktalar, tedavi edici enjeksiyon için kalemle

işaretlenebilir (Cheong ve Stone, 2005; Gunter; 2003; Montenegro, Vasconcelos,

Candido dos Reis ve Nogueira, 2008).

Pelvik muayene dış genital organların gözlenmesi ile başlamalıdır. Vulva,

vestibul ve üretra lezyonlar ve nokta hassasiyeti yönünden değerlendirilmelidir. Digital

palpasyon yapılarak pelvik taban kasları değerlendirilmelidir. Birçok hasta levator ani,

obturator, pubokoksigeus ve derin transvers kasları içeren pelvik taban kaslarında ağrılı

kasılmalar yaşar. Bazen, özel tetik noktalar belirlenebilir. Sonra parmak ile, ön vaginal

duvar ve mesane tabanı  palpe edilir; intertisyel sistit olan bir kadında sıklıkla şiddetli

mesane ağrısı vardır. Bimanuel muayene ile uterus ve adneksler değerlendirilir.

Pudendal sinir hasarından şüphelenildiğinde perine hipoestezi ve parestezi yönünden

değerlendirilmeli ve rektal tonus kontrol edilmelidir. Tolere edilebiliyorsa, spekülüm

muayenesi yapılmalıdır. Daha önce histerektomi olmuş bir hastada vaginal manşet

(cuff) dikkatlice hassasiyet açısından değerlendirilmelidir (Cheong ve Stone, 2005;

Gunter; 2003; Montenegro, Vasconcelos, Candido dos Reis ve Nogueira, 2008).

2.4.3.3. Laboratuar Tetkikleri
Dikkatli alınmış anamnez ve sonrasında yapılan fizik muayene hangi laboratuar

tetkiklerinin isteneceği konusunda temel oluşturur. Laboratuar çalışmaları hastaya göre
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düzenlenmelidir. Bireysel belirti ve bulgular doğrultusunda kültür, biyokimyasal serum

analizleri, elektrolit ölçümleri ve spesifik enzim testleri yapılabilir (Carter, 2001).

İdrar tetkiki ve kültürü genellikle yapılır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

araştırılabilir. Servikal kültür ve smear alınabilir. İnfeksiyon veya inflamasyon

durumunu belirlemek için tam kan sayımı ve sedimentasyon testleri yapılmalıdır

(Carter, 2008c).

2.4.3.4. Görüntüleme Yöntemleri

Kronik pelvik ağrı tanısının konmasında klinisyenlerin en çok kullandığı yöntem

transvaginal ve transabdominal ultrasonografidir. Noninvaziv bir görüntüleme yöntemi

olmasının dışında özellikle vaginal ultrasonografi overin fonksiyonel kistlerinin

tespitinde ve ayrıca endometriotik kistler ve hidrosalpinks gibi patolojik durumların

tespitinde kullanılabilir (Cody ve Ascher, 2000; Okaro ve ark. 2006; Gelbaya ve El-

Halwagy, 2001; Cheong ve Stone, 2005).

Klinik olarak endikasyon varlığında intravenöz pyelografi ve baryumlu

gastrointestinal tetkikler kullanılabilir. Alt üriner sistem enfeksiyonunun ayırıcı tanısı ve

pelvik ağrı semptomlarının lokalizasyonunun alt üriner sisteme ait olduğu durumlarda

sistoskopi kullanılabilir. Kolonoskopi kolonda enflamasyon durumunda faydalı olabilir.

Pelvik konjesyon sendromunda pelvik venografi kullanılabilir. Bilgisayarlı tomografi ve

magnetik rezonans görüntüleme pelvik kitlesi olan kişilerde ve bu kitlenin orijininin

ayırımında önemli olmakla birlikte pelvik ultrasona göre çok pahalı olup kronik pelvik

ağrı tanısında pek az kullanılan bir tetkiktir. Histerosalpingografi uterin anomali,

endometrial polip, Asherman sendromu düşünülen hastalarda faydalı olabilir (Cody ve

Ascher, 2000; Cheong ve Stone, 2005; Gelbaya ve El-Halwagy, 2001).

2.4.3.5. Laparoskopi
Kronik pelvik ağrının hem tanısında hem de tedavisinde kullanılabilmesinden

dolayı üreme organlarının incelenmesinde laparoskopi sık kullanılan inceleme

yöntemlerinden biridir. (Howard, 2003; Gelbaya ve El-Halwagy, 2001; Kang, Chung,

Lee, Lee ve Chang, 2007; Kroon ve Reginald, 2005; McVeigh, 2005).
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Laparoskopilerin % 40’ı KPA nedeniyle yapılmakta ve hastaların % 40’ında

herhangi bir patoloji görülmemektedir (Howard, 2003). Kresch ve ark. (1984),

laparoskopi yapılan KPA’lı 100 kadını içeren, randomize kontrollü bir çalışmada en sık

görülen sorunları % 32 ile  endometriozis ve % 51 ile adhezyon olarak bildirmiştir. Tüp

ligasyonu yapılan ve pelvik ağrı şikayeti olmayan 100 kadını içeren kontrol grubunda

kadınların % 14’ünde adhezyon görülmüş, ancak bu adhezyonların, KPA’lı

grubunkinden daha küçük olduğu ve organın hareketini kısıtlamadığı; KPA’lı gruptaki

adhezyonların daha yoğun, daha sıkı ve içerdiği organın hareketini kısıtladığı

belirtilmiştir.

 Tanısal laparoskopi uygulamasında yeni bir yaklaşım “Bilinçli Laparoskopik Ağrı

Haritası” ( Conscious Laparoscopic Pain Mapping) dır. İşlem hasta uyanıkken ve belli bir

süreç içerisinde yapılır. Laparoskopide ulaşılan her noktada kişinin ağrı duyup duymadığı ve

varsa şiddeti sorulur. Böylece daha gerçekçi bir lokalizasyon saptanır. Ancak visseralde

ağrıların yansıması (referral pain) nedeni ile zaman zaman karışıklıklara yol açabilir. Pelvik

ağrıda laparoskopi hala altın standart olma özelliğini sürdürmektedir (Cheong ve Stone,

2005; Koyuncu, 2004; Özçam, 2006; Swanton ve Reginald, 2006; Janicki, 2003; Reiter,

1998).

2.4.4. Kronik Pelvik Ağrıda Tedavi

Tedavi edilmeyen ağrı kişinin günlük aktivitesi, duygusal yaşamı, motivasyonu,

aile ve yakınları ile etkileşimi ve genel yaşam kalitesi üzerine olumsuz olarak büyük

etki yapmaktadır (Koyuncu, 2004).

Tedavinin amaçları; ağrının şiddetini azaltmak, kişinin günlük yaşamını düzeltmek,

aile-arkadaş ilişkilerini ve yaşam kalitesini iyileştirmek, tedavi sürecinin uzun ve zorlu

olabileceğini açıklayarak hastanın tedavi sürecinde sorumluluk almasını sağlamak ve

şiddetli ağrının tekrarını engellemektir (Myers, 2007).

Etiyolojisindeki çok sayıda patoloji nedeniyle KPA tedavisinde de pek çok farklı

yol tercih edilebilmektedir.
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2.4.4.1. Medikal Tedavi

KPA’da ilk denenmesi gereken ilaç oral analjeziklerdir. Salisilik asit,

parasetamol, asetaminofen, nonsteroideal antienflamatuar kullanılabilir. Hafif ve orta

dereceli ağrılarda etkilidirler. Diğer bir grup analjezik de opioidlerdir. Klinik

deneyimler opioidlerin akut ağrılara göre kronik ağrılarda daha etkili olduklarını

göstermiştir. Yine bir çok olguda normal fonksiyonların yerine gelmesinde diğer

tedavilerden daha üstün oldukları öngörülmektedir. Opioidlerle ilgili temel problem

tolerans ve bağımlılık gelişmesidir. Kronik ağrısı olan ve düzenli opioid kullanan

hastaların yaklaşık % 3-16’sında bağımlılık gelişmektedir (Fall ve ark., 2007; Gunter;

2003; Howard, 1997).

Antibiyotikler, sadece üst genital sistem infeksiyonundan şüpheleniliyorsa,

servikal kültür pozitifse veya üriner sistem semptomları ve bakteriüri varsa

kullanılmalıdır (Howard, 1997).

Antidepresanlar, (trisiklik antidepresanlar, selektif serotonin gerialım

inhibitörleri (Selektive Serotonine Reuptake Inhibitor-SSRI) gibi) KPA tedavisinde

kullanılabilen ilaçlardır. Bunlar ağrı eşiğini yükseltir, uyku paternini düzeltir, ağrıya

bağlı olabilecek deprese duygu durumunu azaltır (Gunter; 2003; Howard, 1997;

Montenegro, Vasconcelos, Candido dos Reis ve Nogueira, 2008 ).

Anksiyolitikler, özellikle benzodiazepinler, sadece anksiyete sendromları tanısı

alan hastalarda veya ağrıya bağlı sekonder kas spazmı olan hastalarda kaslarda

relaksasyonu sağlamak için kullanılabilir. Genel kullanımları, bağımlılık gelişmesi

nedeniyle önerilmemelidir (Howard, 1997).

Antikonvülsanlar, antihistaminikler, ∞2 agonistleri, myorelaksanlar ve

dekstromethorfan gibi farmakolojik ajanlar da KPA tedavisinde kullanılabilmektedir

(Gunter, 2003).

Ağrıları siklik özellik gösteren bütün hastalarda menstrüel baskı sağlamak için

oral kontraseptifler, progesteronlar, gonadotropin releasing hormon (GnRH) agonistleri

denenmelidir. 3-6 ay gibi bir sürede başarı elde edilirse uzun dönemli baskılama
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düşünülmelidir. Endometriozis, interstisyel sistit ve pelvik konjesyon sendromunda

hormonal tedavi ile rahatsızlıklar giderilebilir (Gunter, 2003).

2.4.4.2. Cerrahi Tedavi

 Histerektomi, laparoskopi, ooferektomi, over kisti çıkarma, presakral nörektomi

(PSN), adhezyolizis (yapışıklıkların giderilmesi), uterosakral sinir rezeksiyonu veya

ablasyonu, uterin suspensiyon ve apendektomi KPA tedavisinde uygulanan cerrahi

girişimler arasındadır (Carter, 1998; Howard, 1997).

ABD’de histerektomilerin % 12’si KPA nedeniyle yapılmaktadır. “Maine

Women’s Health Study”e göre histerektomilerin yaklaşık %18’i KPA endikasyonu ile

yapılmaktadır (Carlson, Miller ve Fawler, 1994).  Hillis ve ark. (1995) tarafından

yapılan, çok merkezli, kohort, prospektif bir çalışmada KPA nedeniyle histerektomi

yapılan 308 kadın cerrahi sonrası 1 yıl takip edilmiş ve olguların % 74’ünde ağrının

tamamen kaybolduğu, %21’inde ağrının azaldığı, % 5’inde ise ağrının hiç geçmediği ya

da arttığı bildirilmiştir. Yine bu çalışmada, histerektominin leiomyom, yaygın

endometriozis, anormal uterin kanama gibi KPA’ya eşlik eden diğer patolojiler varsa

tercih edilmesinin daha uygun olacağı ifade edilmiştir.

Laparoskopik uterin sinir ablasyonu (Laparoskopik uterin nerve ablasyonu-

LUNA), şiddetli dismenore ve endometriozisle ilişkili pelvik ağrılarda servikse birleşme

yerinden sakrouterin ligamentlerin rezeksiyonu veya ablasyonu, superior hipogastrik

pleksustan gelen sempatik ve S2-3-4’ten gelen parasempatik liflerin blokajını sağlar

(Cheong ve Stone, 2006). Yapılan bir çalışmada KPA’lı 21 hastaya yapılan LUNA

sonrası % 81’nin ağrısında azalma tespit edilmiştir (Lichten ve Bombard, 1987).

Presakral nörektomi (PSN); aynı zamanda presakral sinir olarak bilinen

hipogastrik pleksusun kesilmesi işlemidir. Tipik olarak bu işlem, şiddetli dismenoresi

veya endometriozisi olan  kadınlarda kullanılmasına rağmen, KPA’lı kadınlarda  da

kullanılmaktadır (Cheong ve Stone, 2006; Farquar ve Latthe, 2006). Laparaskopik PSN

yapılan 655 kadını içeren retrospektif bir araştırmada dismenoreli kadınların (n:392),

KPA’lı kadınlardan (n:135) daha fazla yarar gördükleri belirtilmiştir. Sonuçta; ağrı

PSN’yi takiben dismenoreli kadınların % 72’sinde, KPA’lı kadınların  %62’sinde

anlamlı bir şekilde azalmıştır (Chen ve Soong, 1996).
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Adhezyolizis (yapışıklıkların giderilmesi); pelvik ağrıda cerrahi yaklaşımın

amacı, normal anatomiyi yeniden sağlama, anormal dokuları çıkarma ve ağrıya neden

olan durumların tekrarını engellemektir. Laparoskopi ile pelvik bölgedeki adhezyonların

tedavi edilmesi KPA’lı hastaların şikayetlerinin azalmasını sağlamıştır. En önemli

şikayeti kronik abdominal ağrı olan hastaların % 65’inde ve en önemli şikayeti

dismenore olan hastaların % 47’sinde iyileşme veya düzelme olduğu görülmüştür.

Bununla birlikte, adhezyonun kronik pelvik ağrıdaki rolü şüphelidir. KPA’lı kadınlar ve

asemptomatik infertil kadınların karşılaştırıldığı retrospektif bir çalışmada

adhezyonların lokalizasyonu ve yoğunluğu arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

Randomize kontrollü bir çalışmada hafif veya ılımlı düzeyde adhezyonu olan hastaların

adhezyolizisten yarar sağlamadıkları, intestinal sistemde şiddetli adhezyon olan

hastaların yarar sağladıkları belirtilmiştir (Carter, 1998).

2.4.4.3. Psikolojik Tedavi Yaklaşımları
KPA da çok dikkatli bir anamnez alındıktan sonra kişilerin çeşitli psikolojik

sorunlarının olduğu saptanabilir. Bunlar başlıca; cinsel işlev bozuklukları, uyumsuz

evlilik, hafif kişilik bozuklukları, zor ilişki kurmak ve aile içi tartışmanın olduğu

durumlardır (Koyuncu, 2004).

Psikolojik ağrı yönetiminin amaçları; ağrının kontrolü, yetersizlikleri azaltmak,

iyilik halini sağlamak ve psikolojik sorunları tedavi etmektir. Ağrı ataklarının ilk

işaretleri görüldüğünde relaksasyon tekniklerinin kullanımı yararlı olabilir.

Biofeedback, hipnoz veya meditasyon gibi yöntemler denenebilir. Daha önce doğum

sırasında Lamaze tekniklerini kullanan kadınlar, ağrısını kontrol etmek için, aynı

solunum ve relaksasyon tekniklerinden yarar sağlayabilir (Howard, 1997).

2.4.4.4. Elektriksel Stimülasyon
Sinir sisteminin elektriksel stimülasyonu, aslında çağlar boyunca tıpta bir klinik

araç olarak kullanılmıştır. Aristo döneminde Romalı’ların kronik başağrısı ve

romatizmadan şikayetçi hastaların tedavisinde torpedo balığını kullandıkları

bilinmektedir. 150 volta kadar elektrik üretebilen bu balığın İngiliz sinir cerrahı Hunter

tarafından yapılan ve halen Londra’daki British Museum of Royal College of Surgeons

isimli müzede sergilenen anatomik inceleme sonuçları, yüzgeçlerde yer alan elektrik

organlarının kafa sinirleri (5. Cranial nerve) ile bağlantılı olduğunu göstermiştir. 1965
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yılında Wall ve Melzack tarafından sunulan omurilik kapı kontrol teorisi ile hem

nörostimülasyon bilimsel bir tabana oturmuş ve hem de omurilik epidural stimülasyonu

uygulanmaya başlamıştır (Tulgar, Arslan ve Kalkan, 1998).

Nöromodülasyonun periferal ya da santral etkisi tam bilinmemektedir. Pelvisteki

kan akımının arttığı ya da sakral yollar boyunca nöronların çevresinde nörokimyasal

değişiklikler olduğu belirtilmektedir. Ağrı için, kapı kontrol teorisine göre büyük çaplı

liflerin uyarılması daha ince A-delta ve C liflerini modüle/inhibe eder böylece ağrı

algılaması azalır. Bir diğer teori, TENS ve akupunkturda görüldüğü gibi sakral bölgede

endorfinlerin yükselmesi olabilir. Yapılan çeşitli araştırmalarda üriner şikayetlere eşlik

eden pelvik ağrının nöromodülasyonla azaldığı görülmüştür (Cooperberg ve Stoller,

2005; Van Balken ve ark., 2004)

Semptomlara yol açan fizyolojik süreçleri düzeltmek için invivo sinir

stimülasyonu kavramı 19. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. Teknolojideki

gelişmeler, 20. yüzyılın geç dönemlerinde nöromüsküler hastalıkların, ağrının ve

ürolojik sorunların tedavisinde bu yaklaşımın kullanılmasının artmasını sağlamıştır.

Tanagho, Brindley ve Schmidt tarafından yapılan öncü çalışma; üriner inkontinans,

erektil disfonksiyon, interstisyel sistit ve üriner retansiyon gibi genitoüriner sorunların

tedavisinde implante edilebilen araçların klinikte kullanımına liderlik etmiştir. Son

günlerde bu listeye fekal inkontinans ta eklenmiştir. Çeşitli patolojik durumlar için

farklı stimülasyon modaliteleri mevcuttur. Sakral, perineal ya da tibial sinire

uygulanabilmektedir (Steers, 2005; Tu, As-Sanie ve Steege, 2005).

Transkutan (Deri Yolu ile) Elektriksel Sinir Stimülasyonu (TENS)

Transkutan elektriksel sinir stimülasyonu, belirli frekans, amplitüd ve pulse

genişliğindeki düşük voltajlı elektrik enerjisinin, yüzeyel elektrodlar aracılığıyla deri

yüzeyinden sinir sisteminin belirli bölgelerine taşınmasıdır. Sinyaller sürekli veya farklı

sürelerde sıralı olarak aktarılabilir. Ağrı tedavisinde sürekli uyarım daha çok tercih

edilmektedir (Fall ve ark., 2007).

Standart elektrotlar karbon kauçuktan yapılır. Bunlar kuvvetli, esnek, dayanıklı

ve ucuzdur, ama yapışkan bantla tutturulmadır. Kendiliğinden yapışan elektrotlar
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üretilmiştir. Bunlar özellikle hassas cildi olan kişiler için avantaj sağlar, ama pahalıdır.

Elektrodun büyüklüğü akım yoğunluğuyla bağlantılıdır. Bir elektrolit jel katmanı

uygulanarak elektrodun altında tam temas sağlanır ve böylece elektrot-deri direnci

azaltılır. Duyuların ortaya çıkması için gerekli olan uyarım şiddeti bireyler arasında

farklılık gösterir. Eşik değerinin hemen altında tolere edilebilen maksimum güç

kullanılmalıdır (Fall ve ark., 2007).

 İnterstisyel sistitli hastalarda suprapubik, vaginal-anal ve tibial sinir bölgelerine

TENS uygulanmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir (Fall ve ark., 2007).

Sakral Nöromödülasyon

 Sakral nöromodülasyonun, inatçı urge inkontinanslı, üriner retansiyonlu ve

KPA’lı hastalarda yararlı olduğu görülmüştür. Ayrıca, nöropatik ağrı ve kompleks

bölgesel ağrı sendromunda dorsal kolon ve periferal sinirlere uygulanan

nörostimülasyon, tedavide başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır (Fall ve ark.,

2007).

 Teknik

Sakral sinir stimülasyonu iki aşamalı olarak uygulanmaktadır. Test döneminde

geçici elektrot ile uygulamanın etkinliği değerlendirildikten sonra olumlu etki elde

edilebilirse ikinci basamak olarak kalıcı stimülasyon elektrodu ve pil yerleştirilir

(Özyalçın ve Dinçer, 2007).

Test uygulaması (Birinci safha)

Hasta operasyon masasına yüzüstü pozisyonda yatırılır. Sakrum horizontal

kalacak şekilde, kalça ve dizler hafif bükülü yüzüstü pozisyon verilir. Bel ve kalça alanı

temizlenerek steril koşullar hazırlanır. Stimülasyonun gözlenebilmesi için anüs

gereğinde görülebilecek şekilde ve ayaklar açıkta bırakılır (Şekil-2-2).

   Şekil 2-2: Sakral sinir stimülasyonu sırasında pozisyon verilmesi
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Hafif sedasyon yeterlidir. Gluteal pli, süperior posterior iliyak çıkıntı işaretlenir.

Orta hatta gluteal pli işaretinin 1,5 cm yanından geçen iki paralel çizgi üzerinde, önce

süperior posterior iliyak çıkıntının 1,5 cm inferiorunda bu çizgilere denk gelen noktada

S2 işaretlendikten sonra bu noktanın 1,5 cm altında diğer sakral foramenler işaretlenir.

Ayrıca skopi kullanılarak bu noktanın doğruluğu anterior-posterior ve lateral

görüntüleme ile izlenir. İğne girişimi S2, S3, ve S4 foramenlerden tercihen S3’den

gerçekleştirilir. Foramen saptandıktan sonra lokal anestetik injeksiyonunu takiben 20 G

stimülasyon iğnesi cilde 60 ْْ (sakruma yaklaşık 90)ْ açı ile ilerletilerek skopi kontrolünde

sakrum ön ucunda çıkışı izlenir (Şekil-2-3). İğnenin dışta kalan kısmı alligatör ile

tutturularak uyaran verilir. Periferik sinirin erken değerlendirilmesinde bacak kalça

rotasyonu, ayakta plantar fleksiyon (ayak parmaklarını aşağı doğru hareket ettirme)

yanıtı ve kalf kontraksiyonu S2 forameni, perineumda körüklenme, ayak ve bacakta

yanıtsız kalınması S4 forameni ve perineumda körüklenme, baş parmakta nadiren diğer

parmaklarda plantar fleksiyon  ise S3 forameni gösterir. Stimülasyon sonucu yer

kesinleşince iğnenin mandreni çıkarılarak geçici elektrot ilerletilerek aynı stimülasyon

yanıt tekrarlanır. Daha sonra elektrotun dışta kalan kısmı cilde tutturularak eksternal

stimülatörle birleştirilerek, hasta subakut dönemde 1-8 haftalık süre içerisinde

değerlendirilir. Değerlendirmede stimülasyon parametreleri olarak volt (0.5 – 2volt

arasında), atım frekansı (15 Hz) ve atım genişliği (210 mikrosaniye) kullanılır (Özyalçın

ve Dinçer, 2007).

   Şekil 2-3: Sakral sinir stimülasyonu; şematik iğne girişi

   Özyalçın S. ve Dinçer S (2007). Nöromodülasyon. Klinik Gelişim, 20(3):195-200.
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Kalıcı Sakral Sinir Stimülasyon Uygulaması (İkinci Safha)

Kalıcı sistem için hasta geçici uygulamada olduğu gibi operasyon masasına

yüzüstü pozisyonda yerleştirilir. Uygulama genel anestezi altında veya sedasyon ve lokal

anestezi uygulaması ile gerçekleşir. Sakrum üzerinde vertikal insizyon ile cilt, cilt altı,

adale tabakası sakral foramen görülene dek doku katları açılır. Kalıcı elektrot insizyondan

sakral foramene ulaştırılır ve skopi kontrolü altında sakral sinire ilerletilir. Periferik sinir

değerlendirmesi yapılıp yerleşim kesinleşince elektrot periost üzerine sabitleştirilir. Cilt

altı tünel ile elektrot ve pil yerleştirileceği alana ilerletilir. Pil için en uygun yer batın alt

kadranı olacağından tünel vücut yan tarafına ve oradan batın alt kadranına ilerletilecek

şekilde iki basamaklı olabilir. Sakral bölgede işlem tamamlanınca hasta yan yatar

pozisyona getirilir. Pilin gireceği cilt altı yuva cerrahi olarak hazırlanır ve pil ile elektrot

birleştirilir. Cilt dikişleri tamamlanır. Stimülasyon uygulamasına implantasyondan 1 gün

sonra başlanır ve hastaların uygun parametrelerinin saptanması, cihazı tam olarak

kullanabilmesi için bir kaç gün hastanede kalmaları gerekebilir. Kalıcı sistem

yerleştirildikten sonra taburcu edilen hastalar daha sonra düzenli aralarla yaşam kalitesi

skorları, inkontinans skorları ve ağrı skorları ile takip edilirler (Özyalçın ve Dinçer,

2007).

Perkütan Tibial Sinir Uyarısı (Posterior Tibial Sinir Stimülasyonu-PTSS)

Pelvik taban fonksiyon bozuklukları kadınları ve erkekleri etkileyen yaygın bir

sorundur. Üriner şikayetler için var olan farmakolojik seçenekler, yüksek yan etki

seviyeleri, orta düzeydeki yararları ve uzun dönemli hasta uyumunun düşük olması

nedeniyle optimal düzeyin altında kalmaktadır. Cerrahi tedavi, anatomik sorunlardan

daha ziyade temelde fonksiyonel sorunlar için tutarlı sonuçlar getirmemektedir. Son

yıllarda, bu nedenle, pelvik taban fonksiyon bozukluğunda sakral sinir

nöromodülasyonu artan bir şekilde klinik uygulamaların ve araştırmaların konusu

olmuştur. İlk çalışmalar S2-S4 sinirlerinin uyarılmasına odaklanmıştı. Birçok hastada

başarılı olunmasına rağmen, sakral nöromodülasyonun önemli engelleri bulunmaktadır.

Stimülatörün yerleştirilmesi invazif bir girişimdir. Sistem, genel anestezi altında

perkütan iğnelerin sakral foramene yerleştirilmesini gerektirir. Üstelik, komplikasyon

oranı oldukça yüksektir ve sakral nöromodülasyon yapılan hastaların % 30 kadarında

ameliyat tekrarı gerekir (Cooperberg ve Stoller, 2005).
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Stres üriner inkontinansta perineal kas stimülasyonunu; urge inkontinans

tedavisinde perineal, perianal veya perivaginal cildin direk stimülasyonunu içeren çeşitli

yaklaşımlar minimal invazif nöromodülasyon için denenmiştir. Bu yaklaşımlar, pelvik

taban fonksiyon bozukluklarında, daha invazif olan girişimlerin sınırlanmasını

sağlamıştır.

Posterior tibial sinir, kaynağını L4-S3’den alan lifleri içeren, pelvik tabanın

otonomik ve somatik sinirlerini modüle eden sakral sinirlerin dallarından oluşan, direk

olarak mesane ve üriner sfinkteri innerve eden birleşim bir motor duyu siniridir (Şekil

2-4). Araştırmacılar, başlangıçta sakral kordun periferal nöromodülasyonu için S2-S3

sinirlerinin duyulandırdığı deri alanı (dermatomu) boyunca çeşitli noktalarda ciltteki

yanıtı (empedans) ölçerek potansiyel yaklaşımları incelemiştir. Medial malleolusun

üstünde, posterior tibial sinir boyunca uzanan bölgede yüksek yanıt (empedans) ve

geleneksel olarak çeşitli üriner şikayetlerin giderilmesini amaçlayan akupunktur

noktasına (spleen-6) karşılık gelen tutarlı bir alan belirlemişlerdir. Maymun çalışmaları,

posterior tibial sinirin tekrarlayan stimülasyonlarının spinotalamik sistem nöronları

üzerinde güçlü bir inhibitör etkisi olduğunu göstermiştir. San Fransisko, Kaliforniya

Üniversitesi’nde yapılan bir maymun çalışması da, benzer şekilde posterior tibial sinir

stimülasyonlarının inhibisyon etkisini hatta durdurulamayan mesane kontraksiyonlarını

bile azalttığını göstermiştir (Cooperberg ve Stoller, 2005).

Ürolojik sorunların tedavisinde transkütanöz (deri yolu ile) tibial sinir uyarısı ile

ilgili ilk araştırma McGuire ve ark. tarafından 1983 yılında yayınlanmıştır. Nörojenik

mesane, radyasyon sistiti, intertisyel sistit ve detrusor instabilitesini içeren mesane

şikayetleri olan 22 hasta posterior tibial sinir üzerine  bir elektrod yapıştırılarak

elektriksel uyarı tedavisine alınmıştır. Detrusor instabilitesi olan 11 hastanın 8’inde

yapılan ürodinami ve sistografi sonucunda kuruluk, 2’sinde (her iki hastada multiple

sklerozlu) düzelme; nörojenik mesaneli 5 hastadan 4’ünde kuruluk, 1’inde düzelme ve

sistitli 6 hastadan 4’ünde biraz düzelme olduğu belirlenmiştir (Cooperberg ve Stoller,

2005). 4 yıl sonra Marshall Stoller tarafından, tibial sinirin 34 gauge bir iğne ile

perkütan uyarısını sağlayan Stoller Afferent Nörostimülatör (SANS) geliştirilmiştir. Bu

ilk çalışma mesane şikayetlerinde periferal nöromodülasyonun kullanımı konusunda

oldukça önemli katkılar sağlamıştır. PTSS, minimal invazif bir girişimdir ve uygulama,
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sistemik etkiye yönelik herhangi bir risk içermemektedir. Ancak çok nadir olarak mide

ağrısı, iğnenin uygulandığı bölgede hafif ağrı, kanama ve kızarıklıkla birlikte

enfeksiyon olabilmektedir. PTSS, 2000 yılında FDA (Food and Drug Administration)

tarafından onaylanmıştır (Cooperberg ve Stoller, 2005; Daneshgari ve Moy, 2005; Van

Balken ve ark., 2003).

Şekil 2-4: Periferal ve santral sinir sistemi

Mac Lellan K (2006). Pain Physiology. L. Wigens (Ed.), Expanding Nursing and Health Care Practice Management
of Pain.Nelson Thornes, 49.

Tibial sinir

Saphenous sinir

Siyatik sinir

Femoral sinir

Spinal kord

Kranial sinirler

Ulnar sinir

Brakial pleksus

Peroneal sinir

Dorsal digitalis

sinir

Radial sinir

Median sinir
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İşlem

Hastalar sırtüstü pozisyonda, ayak topukları birbirine değmiş, dizler dışa dönük

ve fleksiyonda olacak şekilde uzanır (Kurbağa pozisyonu). 34 gauge iğne medial

malleolusun yaklaşık 3-4 cm üstüne, posterior tibial sinir çizgisine uyan alandan 30 ْ açı

ile girilir ve yapışkan elektrod topuğun iç kısmına yerleştirilir. İğne ve elektrodun uçları

stimülatöre bağlanır (Şekil 2-5). Bu cihaz 20 Hz sıklıkta ve 200 µs genişlikte ve 0.5-10

mA arasında ayarlanabilir bir akım oluşturmaktadır. Stimülatör 9 V’luk bir pil ile

çalışmaktadır. Akım oluşturulduğunda, yerleştirilen elektrodlar uygun yerinde ise; baş

parmakta plantar fleksiyon (ayak parmaklarını aşağı doğru hareket ettirme) ve/veya 2-5.

parmaklarda açılma veya plantar fleksiyon olması gereklidir. Akım hastanın toleransına

göre ayarlanır. Uygulamaya 10-12  hafta, her biri 30 dakika süren seanslarla devam

edilir. İlk 12 tedaviden sonra semptomların geri dönüşü gözlenerek, tedavi aralıkları

yavaşça arttırılır, düzelme durumunda tedavi kesilir (Cooperberg ve Stoller, 2005;

Daneshgari ve Moy, 2005; Govier ve diğ., 2001;Van Balken ve ark., 2003).

Şekil 2-5 : Tibial sinir uyarısı tedavisi

A:http://mediatheek.thinkquest.nl/~ll007/images/sans/gif
B:http://www.uroplasty.com/index.cfm/go/PatientsNT.UrgentPC

Dirençli aşırı aktif mesane olgularında tibial sinir uyarısı tedavisinin subkutan

kalıcı implant yerleştirerek uygulanmasına yönelik bir araştırma bulunmasına rağmen,

kronik pelvik ağrıyı içeren çalışmaya rastlanmamıştır (Van der Pal ve ark., 2006).

A

B



37

2.4.5. Yaşam Kalitesi ve Kronik Pelvik Ağrı
Ağrı, dünyanın her yerinde en yaygın görülen, milyonlarca insanı etkileyen bir

olaydır. Kronik ağrı hastaları, sağlık bakım sistemini en sık kullanan hastalar

arasındadırlar. Ağrı ve tedavisi nedeniyle çok büyük tıbbi, finansal ve sosyal kaynak

kullanımı söz konusudur. Farklı disiplinlerden profesyonelleri içeren yaklaşım, ilaç

sayısındaki ve tedavi seçeneklerindeki artış; tedavinin dar açıdan ağrının azalmasına ve

geniş açıdan iş yaşamına, sağlık hizmetlerinin kullanımına ve ilaç tüketimine etkilerini

değerlendirmek için bir baskı oluşturmuştur. Bu nedenle, yaşam kalitesi sağlık

politikalarının biçimlenmesinde ve sağlık bakım hizmetlerinin planlanması ve

değerlendirilmesinin gelişmesinde artan bir rol oynamıştır (Niv ve Kreitler, 2001).

Yaşam kalitesi; kişisel ve kültürel değerler, inançlar, kendi kendini algılama,

hedefler ve yaşam beklentisinin etkisi ile şekillenir. Hastalıklar, kazalar, tedaviler,

kişiler arası ilişkiler ve sosyal desteği içeren insan deneyimleri yaşam kalitesini etkiler.

Yaşam kalitesi, subjektif, kompleks, dinamik ve çok boyutlu bir kavramdır (Mandzuk

ve McMillan; 2005; Moons, Budts ve De Geest, 2006; Niv ve Kreitler, 20001).

Ağrı, öyle bir tecrübedir ki, insanın hayatının her alanını tüketir. Klinisyenler,

araştırmacılar ve özellikle hastalar için ağrı, yaşam kalitesini etkileyen ana etkendir.

Ağrı, her ne kadar fiziksel bir durum olsa da ağrının yaşam kalitesinin tüm boyutları

üzerine etkili olduğu bilinmektedir. Son yüzyılda birçok araştırmanın sonuçları,

hastalar, hasta aileleri ve hemşirelerin görüşleri katılarak ağrının yaşam kalitesi üzerine

etkisi ile ilgili bir model ortaya çıkarılmıştır. Ferrell ve arkadaşları tarafından geliştirilen

ağrı ve yaşam kalitesine etkisi modeli (Şekil 2-6); ağrı deneyiminin semptomlar ve

fonksiyonları içeren fizyolojik iyilik hali, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik iyilik

hali, rol ve ilişkileri kapsayan sosyal iyilik hali ve ruhsal iyilik hali olmak üzere  dört

alanını kapsamaktadır (Ferrell, 1995).
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Şekil 2-6: Ağrının yaşam kalitesine etkisi
Ferrell BR (1995). The impact of pain on quality of life. Nursing Clinics of North America, 30(4):611.

Ağrı, hem hasta hem de aile bireyleri için her şeyi tüketen, korkutan ve

darmadağın eden bir deneyimdir. Ağrısı olan kişiler, ağrısı daha da kötüleşeceği

korkusu ile, normal günlük aktivitelere katılmakta tereddüt ederler. Hastalar hekime

yalnızca ağrının hafifletilmesi için değil, sosyal, fiziksel ve psikolojik durumlarını

dolayısıyla da gerek kendilerinin, gerekse ailelerinin yaşam kalitelerini olumsuz yönde

etkilediği için başvururlar (Yılmaz, 2006). KPA’lı hastalar için ağrı, yaşamlarının çok

önemli bir parçasıdır. Hastalar hem ev hem de iş yerlerinde işlevlerini yerine getirme ile

ilgili endişe ve korku yaşarlar (Duffy, 2001). Jamieson ve Steege (1996) tarafından

AĞRI

Sosyal İyilik Hali

§ Aile desteği
§ Rol ve ilişkiler
§ Cinsel fonksiyon
§ İzolasyon
§ Görünüm
§ İşsizlik
§ Finansal kaygı

Ruhsal İyilik Hali

§ Acı çekme
§ Ağrının anlamı
§ Din
§ Pozitif

değişiklikler
§ Umutsuzluk
§ Üstün güç
§ Kuşku

Psikolojik İyilik  Hali

§ Anksiyete
§ Depresyon
§ Baş etme
§ Korku
§ Konsantrasyon
§ Yararsız hissetme
§ Zevk/mutluluk

Fiziksel İyilik Hali

§ Fonksiyonel yetenek
§ Güç/yorgunluk
§ Uyku ve dinlenme
§ Bulantı
§ İştahsızlık
§ Konstipasyon
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yapılan araştırmada kadınların, % 20’sinde yılda 1’den fazla ağrı atağı, % 14’ünde

sınırlı ev aktivitesi, % 12’sinde sürekli ilaç kullanımı, % 11’inde sınırlı cinsel aktivite,

% 4’ünde iş gücü kaybı olduğu saptanmıştır.

Zondervan ve ark. (2001) İngiltere’de yaptığı topluma dayalı çalışmalarında

kadınların yaklaşık % 70’i orta veya şiddetli seviyede ağrı  belirtmiş, % 58’i ağrılarının

aktivitelerini kısıtladığını ve % 33’ü önceki 12 ay süresince ağrı nedeniyle en az 1 gün

işe gidemediklerini bildirmiştir (Zondervan ve ark., 2001b).

 KPA, kadınların günlük aktivitelerini ve yaşam kalitesini etkilemekte, mental

ve fiziksel sağlığı ve cinsel fonksiyonları üzerine negatif etkiler yapmaktadır

(Zondervan ve ark. 1999). Maruta ve ark.’nin (1981), KPA’lı 50 kadını ve eşlerini

içeren araştırmalarında, KPA’lı kadınların %78’inde ve eşlerinin %84’ünde cinsel

yaşamlarında kötüleşme ve kesinti olduğu belirtilmiştir. Verit ve ark.’nin (2006), genel

kadın popülasyonuyla karşılaştırıldığında, KPA’lı kadınlarda cinsel işlev bozukluğu

prevalansını ve ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmalarında genel

popülasyona göre KPA’lı kadınlarda cinsel işlev bozukluğu insidansı %67,8 ve

KPA’sız kadınlarda %32,2 olarak bulunmuştur.

Grace ve Zondervan’ın (2006), 1160 kadını içeren araştırmalarında KPA’nın

kadınların genel sağlık durumu üzerine negatif etkiler yaptığı belirlenmiştir. KPA’lı

hastaların daha fazla uyku problemleri yaşadıkları, yaklaşık yarısının (%52,7)

ağrılarının aktivitelerini etkilediği, analjezik almadan veya dinlenmeden herhangi bir

aktivite yapamadıkları (%12,2) ve hareketlerini kısıtlamak (%14,3) (yürüme ve hareket

etme) zorunda kaldıkları görülmüştür.

Ağrı, anksiyete ve depresyon ile yakından ilişkilidir. Ağrı, kontrolü kaybetme,

yararsız hissetme, hayattan zevk almama gibi psikolojik etkilere yol açar (Yılmaz,

2006). Kaya ve ark.’nin (2006), KPA’lı (n:19) ve sağlıklı (n:25) kadınları

karşılaştırdıkları çalışmalarında,  depresyon, anksiyete ve cinsel işlev bozukluğu

arasında ilişki olduğu bulunmuştur. KPA’lı kadınlarda daha yüksek depresyon ve

anksiyete düzeyi ve cinsel yaşamdan  daha az memnuniyet ve daha fazla kaçınma

olduğu belirlenmiştir.
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Reed ve ark. (2000), vulvodinili kadınların, psikolojik fonksiyonlarının, somatik

endişelerinin, ağrı deneyimlerinin ve cinsel fonksiyonlarının KPA’lı ve sağlıklı

kadınlardan farklı olup olmadığını belirlemek amacıyla yaptıkları araştırmalarında;

KPA’lı kadınların (n:18), diğer iki gruptan (vulvodinili kadın n: 31, sağlıklı kadın n: 23)

daha fazla fiziksel ve cinsel istismara maruz kaldığı, daha yüksek depresyon düzeyi,

daha fazla işe gidememe ve daha fazla somatik yakınmalarının olduğunu belirtmiştir.

Bu kronik problem ciddi ekonomik yüke de sebep olmaktadır. KPA tedavisi

ABD’ye yıllık 2.8 milyon dolara mal olmaktadır. Tanı çalışmaları, cerrahi girişimler,

hastanede yatma ve işten geri kalınan günler nedeniyle uğranan zarar da hesaplanırsa bu

rakam yaklaşık 555 milyon dolara yükselmektedir (Mathias ve ark., 1996).

Yapılan araştırmalarda KPA’lı birçok kadının normal günlük yaşam

aktivitelerinde ağrının yarattığı gerginlikten etkilendikleri ve yaşam kalitelerinin

anlamlı olarak düştüğü görülmektedir (Grace ve Zondervan, 2006).

Ağrısız yaşamak mümkün değildir. Her ne kadar ağrı fiziksel bir durum olsa da

ağrının yaşam kalitesinin tüm boyutları üzerine etkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle

ağrı tedavisinde amaç; insanların ağrıyı hissetmesini tamamen engellemek değil, ağrıyı

hastanın günlük aktivitelerini ve hayatını sağlayabileceğine inandığı seviyeye

düşürerek, ağrının yaşam kalitesini bozmasını engellemektir (Gelbaya ve El-Halwagy,

2001; Gunter, 2003).

2.4.6. Kronik Pelvik Ağrı Ve Hemşirelik Yaklaşımı
Kronik pelvik ağrı, fiziksel, sosyal, psikolojik ve ekonomik etkileri olan ve

kadınlar arasında yaygın görülen bir problemdir. Bir multidisipliner ekip ağrının

somatik, davranışsal ve psikososyal boyutlarının aynı anda değerlendirilmesini ve

yönetimini sağlar. Ekip üyeleri; jinekolog, hemşire, psikolog, ağrı ile ilgilenen anestezi

uzmanı, fizyoterapist, gastroenterelog, ürolog, psikiyatrist ve ortopedi uzmanından

oluşur (Collett, Cordle ve Stewart; 2000).

Kames ve ark. (1990), standart jinekolojik prosedürlerin başarısız olduğu veya

uygun olmadığı KPA’lı kadınlarda interdisipliner tedavi programının sonuçlarını
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bildirmişlerdir. Bu program ile hastaların ağrı şiddetinde azalma, ağrı ile ilişkili

anksiyete ve depresyon düzeylerinde azalma ve işe dönme, sosyal aktivitelerde artış ve

cinsel yaşamında gelişme gibi günlük psikososyal aktivitelerinde artış olduğu

görülmüştür. Gelişme tedavi sonrası 6. ayda devam etmiş veya artmış, tedaviden hasta

memnuniyeti yüksek çıkmıştır.

KPA ekibinin amaçları; tanı konulabilen herhangi bir hastalığı kesinleştirmek,

mümkünse ağrıyı dindirmek; fiziksel veya psikososyal sorunları azaltmak, maksimum

destek sağlamak ve açıklama yapmak, anksiyeteyi azaltmak, teşhis veya tedavi başarısız

olduğunda bireyi desteklemek ve yaşam kalitesini yükseltmektir (Collett, Cordie ve

Stewart, 2000; Pearce ve Curtis, 2006).

Hemşire ağrı kontrolünde vazgeçilmez bir role sahiptir. Ağrı kontrolünde

hemşirenin rolünü diğer ekip üyelerinden ayıran ve önemli kılan; hemşirenin hasta ile

diğer ekip üyelerinden daha uzun süreli birlikte olması, hastanın daha önceki ağrı

deneyimlerini ve baş etme yöntemlerini öğrenmesi ve gerektiğinde bunlardan

yararlanması, ağrı ile başa çıkma yöntemlerini hastaya öğretmesi, rehberlik yapması,

planlanan tedavileri uygulaması ve sonuçlarını değerlendirmesi, empatik yaklaşımı ve

sempati sağlamasıdır (Aslan ve Badır, 2005).

Multidispliner pelvik ağrı kliniklerinde görev alacak hemşire bu alanda

uzmanlaşmış olmalıdır. Hem hasta hem de diğer sağlık profesyonelleri için eğitimci

rolü ile ekibin önemli bir üyesidir. Birçok hasta neden ağrısının olduğunu anlamaz.

Konulan teşhisi veya yapılan tanılama yöntemlerini anlamayabilirler. Semptomları

hakkında hekim ile konuşmaktan çekinebilir, ancak uzman bir hemşire ile konuşmak,

onlar için daha rahat olabilir. Rahat bir ortamda yapılan açıklamalar, sorular için zaman

ayırma çok değerli olabilir (Collett, Cordle ve Stewart, 2000). Price ve ark. (2006),

jinekoloji kliniğine gelen pelvik ağrılı hastaların görüşlerini ve sağlık bakımlarını

geliştirmenin yollarını belirlemek amacı ile bir araştırma yürütmüşler, 22 KPA’lı kadın

ile yarı-yapılandırılmış bir görüşme formu doğrultusunda görüşmüşlerdir. Dört ana tema

ortaya çıkmıştır. Kadınlar sıklıkla bireysel olmayan bakım; ağrısının anlaşılmış olması

ve ciddiye alınması; yapılabilen tedaviler hakkında açıklama yapılması ve endişelerinin

giderilmesini istediklerini belirtmişlerdir.
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Hastaya diyet, ağrıyı azaltma, emosyonel stresi azaltma, cinsellik konularında

eğitim ve danışmanlığı içeren eğitim programları düzenlenmelidir. Hasta eğitim

broşürlerinin hazırlanması yararlı olur. Hasta, KPA’nın kontrolünde düzenli defekasyon

ve miksiyonun önemini kavramalıdır. Pelvik taban kaslarında gerginlik, yeterince lifli

gıda ve sıvı alınmaması ve fiziksel aktivitenin olmaması konstipasyona yol açabilir.

Konstipasyon, KPA şikayetlerini arttırabilir. Lifli gıdaları tüketmek, bol sıvı almak (en

iyi içecek sudur) ve mesaneyi irite eden gıdalardan kaçınmak (çay, kahve, kola,

çikolata, sirke, mayonez, alkol, elma, kayısı, eski peynir, soğan, muz, soya fasulyesi,

üzüm, domates, baharatlı yiyecekler, aspartam, sakarin gibi) önemlidir. Diyete uyumu

sağlamak için hastalar iritan gıdaları önce eleyebilir ve sonra mesane ağrısı ve alt üriner

sistem semptomlarına etkisini belirlemek için teker teker yeniden ekleyebilir (Gray,

Albo ve Huffstutler, 2002; Newsome, 2003; Moldvin ve Sant, 2002; Pearce ve Curtis,

2006; Rosamilia ve Dwyer, 2003). The International Cystitis Association, interstisyel

sistitli hastalarda mesaneyi irite ettiği kanıtlanmayan yiyecekleri, baharatları ve

içecekleri kullanarak hazırlanan yemeklerden oluşan bir yemek tarifleri kitabı

hazırlamıştır (Gray, Albo ve Huffstutler, 2002).

Ağrılı cinsel ilişki KPA’lı kadınların yaygın bir şikayetidir. Hastanın cinsel

fonksiyonları değerlendirilir. Cinsel ilişki pozisyonu, kayganlaştırıcı kullanımı, ağrının

yeri, orgazm olma durumu, cinsel ilişki sırasında ve sonrasında ağrının özelliği ve cinsel

ilişki sıklığı sorgulanmalıdır. Hassas dokulara çok fazla ağırlık olmayacak pozisyonların

tercih edilmesi önerilebilir (Denny, 2004; Pearce ve Curtis, 2006; Meadow, 1999; ) .

Hemşire hasta/sağlıklı birey ve ailesi ile sağlık hizmeti sunan ekip arasında

doğru bir haberleşme ve işbirliğini sağlayan koordinatörlük rolünü yerine getirir

(Collett, Cordle ve Stewart, 2000). Pelvik ağrılı hasta, ağrısının kötüleşmesi nedeni ile

jinekoloji servisine yatırılabilir. Bu durumda uzman hemşire, servis hemşireleri,

hekimleri ve diğer ekip üyeleri arasında bağlantı kurulmasını sağlar. Servis çalışanlarına

pelvik ağrı ve tedavi konusunda özel tavsiyeleri içeren sürekli eğitim ve genel destek

sağlayarak yardımcı olur (Collett, Cordle ve Stewart, 2000; Rosamilia ve Dwyer, 2003).

Pelvik ağrılı birçok hasta uzun zamandır devam eden ve tam bir iyileşmenin

olmadığı ağrıdan yakınır. Kendi kendine yardım (self-help) veya ulusal veya yerel
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destek grupları hastalar için bir kaynak olabilir. Hemşire, bu gruplar ve sağlık bakım

profesyonelleri arasındaki bağlantıyı sağlar (Collett, Cordle ve Stewart, 2000).

Hemşire hastanın birime kabul edilmesinden  taburcu edilene kadar ve evde bakımını da

içeren uygulamalarda uygulayıcı/klinisyen rollerini kullanır (Karanisoğlu, 1990). KPA

sorununa yönelik olarak hemşirelik işlevleri tanı, tedavi ve izlem yönünde ele alındığında

şöyle açıklanabilir:

Tanılama aşamasında: Birime kabul edilen hastadan detaylı bir anamnez alınır.

Anamnez sırasında ağrının yeri, seyri, niteliği, şiddeti, artıran ve azaltan faktörler, ağrıyla

birlikte bulunan diğer belirtiler ve daha önce uygulanan tedavi yöntemleri ve sonuçları

öğrenilmelidir. Ağrının yaşam kalitesini nasıl etkilediği değerlendirilmelidir. Birimin

protokollerine göre tanılama yöntemleri ile ilgili bilgi verir, uygulama ve sonuçların

değerlendirilmesine katkıda bulunur. Hemşire, KPA oluşumunda rol oynayan risk faktörlerini

belirlemeye yönelik araştırma ve tarama çalışmalarında görev alır (Huntington ve Gilmour,

2005; Karanisoğlu, 1990; Shaw, 2006).

Tedavi aşamasında: Hekim tarafindan düzenlenen tedaviler hakkında bilgi verir.

Spesifik tedavi yöntemlerinden olan PTSS’nin hemşire tarafından uygulandığı birimler mevcuttur

(www.phc.womenquality.org). İşlem sırasında oluşabilecek komplikasyonlar gözlemlenir.

Cerrahi operasyon yapılacaksa, türü, etkinliği ve yaşanabilecek sorunlar açıklanır. Pre-post

operatif bakımda rol alır. Tüm bu süreçte hasta ve ailesine psikolojik destek sağlamak,

hemşirenin uygulayıcı, koordinatör ve eğitici rollerini gerçekleştirilmesiyle olur (Huntington

ve Gilmour, 2005; Karanisoğlu, 1990; Shaw, 2006).

İzlem aşamasında: Tedavi sonuçlarını değerlendirilir. Ağrının tamamen

giderilmesi ideal iken, birçok kadın için bu başarılamayabilir. Ağrı şiddetindeki ve

ağrısız geçirilen gün sayısındaki değişim; yaşam kalitesinin yükseltilmesi, günlük

aktivitelerindeki, ruhsal durumlarındaki, sosyal ve cinsel fonksiyonlarındaki değişimler

ve kullanılan ilaç miktarı önemli göstergelerdir (Shaw, 2006).

 Tüm bu fonksiyonlan etkin olarak yerine getirebilmek ve ekip içindeki rolünü başarıyla

sürdürebilmek için, hemşireler de KPA konusunda yeterli bilgi, beceri ve donanıma sahip

olmalı, yeni bilgi ve uygulamaları takip etmeli, diğer ekip üyeleri ve toplumun diğer

kurumlarıyla etkin koordinasyon sağlamalıdır (Collett, Cordle ve Stewart, 2000).
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3. GEREÇ VE YÖNTEM

3.1. Araştırmanın Amacı ve Tipi
Kronik pelvik ağrı şikayeti olan hastalarda tibial sinir uyarısı tedavisinin

(Nöromodülasyon) yaşam kalitesi ve cinsel yaşam üzerine etkisini belirlemek amacıyla

planlanan ve Aralık 2006 – Nisan 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışma

deneysel araştırma özelliğindedir.

3.2.  Araştırmanın Hipotezleri
Kronik pelvik ağrı şikayeti olan hastalarda tibial sinir uyarısı tedavisinin

uygulanması,

1. Hastaların ağrı şiddetinin azalmasını sağlayacaktır.

2. Hastaların yaşam kalitelerinin yükselmesini sağlayacaktır.

3. Hastaların cinsel fonksiyonlarının iyileşmesini sağlayacaktır.

3.3.  Araştırmanın Yeri
 Araştırma, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve

Doğum Anabilim Dalı Jinekoloji Polikliniği ve Ürojinekoloji Birimi’nde

gerçekleştirilmiştir. Kurumdan araştırma için gerekli izinler ve etik kurul onayı

alınmıştır (EK 7).

3.4. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın

Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekoloji Polikliniği’ne  Aralık 2006 - Nisan

2008 tarihleri arasında başvuran tüm kadınlar oluşturmuştur. Bu tarihler arasında,

araştırma kriterlerine uyan, PTSS tedavisini kabul eden bütün kadınlar (n:12) deney

grubuna, tedaviyi red eden kadınlardan araştırmaya katılmayı kabul edenler (n=12) ise

kontrol grubuna alınmıştır.

Araştırma kapsamına alınacak olguları belirlemek için, İstanbul Üniversitesi

İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekoloji

Polikliniği hasta kayıtları incelenmiş, 2006 yılına ait 8872, 2007 yılına ait 10427 ve

2008 yılına ait 500 dosya taranmıştır. Kasıkta, genitallerde, karnın alt bölümünde en az

6 aydır ağrı şikayeti olan 65 hasta belirlenmiş ve telefon bilgileri alınmıştır. Bu
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hastalara telefon edilerek, ağrı şikayetlerinin devam edip etmediği sorulmuştur. Ağrı

şikayeti halen devam eden hastalar Ürojinekoloji Birimi’ne davet edilmiştir. 13 hastaya

verilen iletişim bilgilerinden ulaşılamamıştır. 17 hasta şikayetlerinin düzeldiğini

bildirmiştir. Birime gelen hastalara araştırmacı ve kronik pelvik ağrı ekibinde görevli

araştırma görevlisi hekim tarafından PTSS tedavi yöntemi ve planlanan araştırma

hakkında (amaç, ücret, uygulamanın kim tarafından yapılacağı vb.) bilgi verilmiş ve

araştırmaya katılmak isteyip istemedikleri sorulmuştur. 14 hasta tedaviden yararlanmak

istemediğini belirtmiştir. 3 hasta cerrahi operasyon (total abdominal

histerektomi+bilateral salpingoooferektomi) olduğunu belirtmiş, 2 hastanın görsel

kıyaslama ölçeği puanının 5'in altında olması, 2 hastanın gebe olması, 1 hastanın derin

ven trombozu olması, 1 hastanın crohn hastalığı olması nedeniyle 9 hasta araştırma dışı

bırakılmıştır. 12 hasta araştırmaya katılmayı kabul etmiş ve deney grubu kapsamına

alınmıştır. Tedaviden yararlanmak istemeyen 14 hasta ise kontrol grubu kapsamına

dahil edilmiştir. Kontrol grubuna alınan hastalardan 2’si 3 ay sonra tekrar

çağrıldıklarında gelmedikleri için gruptan çıkarılmışlardır.

Sonuç olarak araştırmanın örneklemini, araştırmaya alınma kriterlerine uyan 12

deney, 12 kontrol grubu olmak üzere toplam 24 kadın oluşturmuştur (Şekil 3-1).

Çalışma kapsamına alınan hastalara yapılan muayene ve tetkikler sonucunda ağrıyı

açıklayan herhangi bir patoloji saptanmamıştır.

Araştırmaya alınma ve dışlanma ölçütleri

Araştırmaya Alınma Ölçütleri :

• Kronik pelvik ağrı tanısı alması

• Gönüllü olarak katılması

• Görsel kıyaslama ölçeğine göre (GKÖ) ağrı skorunun 5’in üstünde olması

• Analjezik kullanımının tibial sinir uyarısı tedavisinden (PTSS) 2 hafta veya daha

uzun süre önce bırakılmış olması

• Fizyoterapi veya elektroterapinin PTSS tedavisinden en az 3 ay önce bırakılmış

olması

Araştırma Dışı Bırakma Ölçütleri :

• Gebe olması ya da gebelik planlaması

• Kalp hastalığı  veya kalp pili olması
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• Sinir hasarı olması

      •    Antikoagülan ilaç kullanması

• Aktif üriner sistem infeksiyonu veya tekrarlayan üriner sistem infeksiyonu

(Tekrarlayan infeksiyon son 12 ayda 5’den fazla) olması

Evren- Jinekoloji polikliniğine başvuran kadınlar (n=19799)

Kasıkta, genitallerde, karnın alt bölümünde

en az 6 aydır ağrı şikayeti olan kadınlar (n=65)

                                                                                   Görüşülemeyen (n=13)
                                                                                (Verilen iletişim bilgilerinden ulaşılamadı)

                                   Görüşülen (n=52)

   Araştırma kriterlerine                         Araştırma kriterlerine
                    uyan (n=26)                                      uymayan (n=26)

PTSS tedavisine       PTSS tedavisine                - Şikayetlerinde düzelme (n=17)
 katılan (n=12)         katılmayan(n=14)              - Cerrahi operasyon (n=3)

                                                                     - GKÖ 5’in altında (n=2)
                                                                     - Derin ven trombozu (n=1)

Deney (n=12)                Kontrol(n=12)              - Crohn hastalığı (n=1)
-1. hafta izlem            -1. hafta izlem                 - Gebe (n=2)
-12 seans PTSS          -12. hafta izlem
-12. hafta izlem

Şekil 3-1: Araştırma Akış Şeması
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3.5. Uygulama
       Çalışma kapsamına alınan hastalara yönelik olarak şu işlemler yapılmıştır.

Kontrol Grubuna Yapılan İşlemler

· Hastalara randevu verilmesi,

· Muayeneye yardım,

· İlk görüşmede sorgulama formlarının doldurulması

· İlk görüşmeden 12 hafta sonra hastalara tekrar randevu verilmesi, muayeneye

yardım ve sorgulama formlarının doldurulması

Deney Grubuna Yapılan İşlemler

· Hastalara randevu verilmesi,

· Muayeneye yardım,

· Hekim ile işbirliği yapılarak, tedaviye kabul edilen hastaların tedavi

programlarının hazırlanması,

· İletişim bilgilerinin verilmesi,

· Hastalara işlem hakkında bilgi verilmesi,

· İşlem öncesinde sorgulama formlarının doldurulması,

· İşlem sırasında hastanın yanında olunması ve komplikasyonların gelişip

gelişmediğinin gözlenmesi,

· 12 haftalık tedavi sonrasında kontrol randevularının verilmesi, muayeneye

yardım ve sorgulama formlarının tekrar doldurulması.

İşlem

Tibial sinir uyarısı tedavisi (PTSS), Stoller (1999) ve Govier ve ark.’na (2001)

göre uygulanmış ve 20 Hz sıklıkta, 200 µs genişlikte ve 0.5-10 mA arasında

ayarlanabilir bir akım oluşturan, 9 V’luk bir pil ile çalışan stimülatör ve iğne setinden

oluşan nöromodülasyon sistemi (Urgent PC Nöromodülasyon Sistem) (Şekil 3-2)

kullanılmıştır. Hastalara ayak topukları birbirine değmiş, dizler dışa dönük ve

fleksiyonda olacak şekilde sırtüstü pozisyon verilmiş (kurbağa pozisyonu), 34 gauge ile

iğne iç malleolusun yaklaşık 3-4 cm üstüne (Şekil 3-3), posterior tibial sinir çizgisine

uyan alandan 60 ْ  açı ile girilmiş (Şekil 3-4), yapışkan elektrod topuğun iç kısmına

yerleştirilmiş ve set stimülatöre bağlanmıştır (Şekil 3-5). Stimulatör çalıştırılmış ve

hastanın yanıtı gözlenerek, akım ayarlanmıştır (akım hastanın toleransına göre

ayarlanabilir). Akım oluşturulduğunda, yerleştirilen elektrodlar uygun yerinde ise; baş
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parmakta plantar fleksiyon (ayak parmaklarını aşağı doğru hareket ettirme) ve/veya 2-5.

parmaklarda açılma veya plantar fleksiyon olması gereklidir. Uygulamaya 12  hafta, her

biri 30 dakika süren seanslarla devam edilmiştir.

Tedavi kronik pelvik ağrı ekibinde görevli araştırma görevlisi hekim tarafından

yapılmıştır. 12 hafta, haftada bir kez, 30 dakika süre ile uygulanmıştır. Yurt dışında,

PTSS uygulaması eğitimli (sertifikalı) hemşireler tarafından da yapılmaktadır

(http://nurse-practitioners.advanceweb.com,ww.phc.womenquality.org,

http://www.uroplasty.com/index.cfm/go/Home.About). Ülkemizde de bu uygulamanın

hemşire tarafından yapıldığı kurumlar mevcuttur (Köse ve ark. 2006).

Şekil 3-2: Urgent PC Nöromodülasyon Sistemi

Şekil 3-3: İğne giriş yerinin belirlenmesi

Govier ve ark. (2001). Percutaneous afferent neuromodulation fort he refractory overactive bladder: Results of a
multicenter study. The Journal of Urology, 165: 1193-1198.
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Şekil 3-4: İğne girişi                                              Şekil 3-5: İğne seti ve stimülatör bağlantısı

Govier ve ark. (2001). Percutaneous afferent neuromodulation fort he refractory overactive bladder: Results of a
multicenter study. The Journal of Urology, 165: 1193-1198.

3.6. Verilerin Toplanması:
Araştırmada veriler, hastanın sosyo-demografik  ve genel sağlık özelliklerini

belirlemek için anket formu, ağrının şiddetini belirlemek için görsel kıyaslama ölçeği

(GKÖ), hastanın yaşam kalitesini belirlemek için SF-36 yaşam kalitesi ölçeği, pelvik

ağrının özelliklerini belirlemek için  McGill Ağrı Soru Formu ve cinsel fonksiyonlarını

değerlendirmek için Kadın Cinsel Fonksiyon Ölçeği (Female Sexual Function Index-

FSFI) kullanılarak toplanmıştır.

Formlar hastalara araştırmanın başlangıcında ve 12 haftalık tedavi sonrasında

doldurulmuştur.

3.6.1. Anket Formu
Literatür bilgileri doğrultusunda araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu,

15 maddeden oluşmuştur (EK 2). Formda sosyo-demografik özellikler, genel sağlık

özellikleri ve ağrı ile ilgili sorulara yer verilmiştir. Sosyo-demografik özelliklerle ilgili

bölümde; yaş, medeni durum, eğitim, meslek, sosyo-ekonomik düzey, aile tipi ile ilgili

sorular yer almıştır. Sağlık özellikleri ve ağrı ile ilgili olarak; gebelik sayısı, doğum

sayısı, sağlık sorunları, geçirdiği ameliyatlar, kullandığı ilaçlar, kaç yıldır ağrı

şikayetinin olduğu, daha önce ağrı şikayeti nedeniyle tedavi olup olmadığı, olduysa ne
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yapıldığı ve ağrısını gidermek için ilaç ve ameliyat dışı yöntemler kullanıp

kullanmadığı, kullandıysa ne kullandığı sorgulanmıştır.

3.6.2. Görsel Kıyaslama Ölçeği (GKÖ)
GKÖ; son derece basit, etkin, tekrarlanabilen ve minimal araç gerektiren bir ağrı

şiddeti ölçüm yöntemidir (EK 3). Klinik ve laboratuvar koşullarında ağrı şiddetinin hızlı

bir şekilde ölçülmek istendiği durumlarda GKÖ’ye sık başvurulur. GKÖ, horizontal

veya vertikal olarak çizilmiş 10 cm uzunluğunda bir çizgiden oluşur. Bu çizginin iki

ucunda subjektif kategorinin iki uç tanımlayıcı kelimesi “ağrı yok”, “olabilecek en kötü

ağrı” ya da “dayanılmaz ağrı”   bulunur. Hastaya bu çizgi üzerinde ağrısının şiddetine

uyan yere bu çizgiyi kesecek şekilde bir işaret koyması söylenir. En düşük GKÖ

düzeyinden hastanın işaretine kadar olan mesafe bir cetvel ile ölçülerek cm veya mm

cinsinden hastanın ağrı şiddetinin sayısal indeksi elde edilir (Aslan, 2006; Tulunay &

Tulunay,  2000).

3.6.3. Kadın Cinsel Fonksiyon Ölçeği (Female Sexual Function Index-FSFI)
FSFI, istek, uyarılma, lubrikasyon, orgazm, tatminkarlık ve ağrıyı içeren kadın

cinsel fonksiyonunun temel boyutlarını değerlendirmek için geliştirilen çok boyutlu,

kişinin kendi kendine cevaplayabileceği, 19 maddelik kısa bir görüşme formudur (Rosen

ve ark, 2000; Wiegel, Meston & Rosen, 2005) (EK 4).

Rosen ve arkadaşlarının 2000 yılında geliştirdiği ölçekte, toplam puanın yanı sıra

cinsel fonksiyonları oluşturan 6 boyutunun skoru da bulunur. Cinsel fonksiyonun 6

boyutu olarak, cinsel istek (1, 2), uyarılma (3, 4, 5, 6), lubrikasyon (7, 8, 9, 10), orgazm

(11, 12, 13), cinsel doyum (14, 15, 16), ve cinsel ilişkide ağrı (17, 18, 19) sorgulanır.

Ölçekte, her bir cinsel fonksiyon boyutunun sorgulandığı soruların yanıtları, 0-5 puan

aralığında bir değer alır. Puanların artması cinsel fonksiyondaki iyiliği gösterir. "0"

değeri kişinin son bir ay içinde cinsel ilişkide bulunmadığı anlamına gelir. Cinsel

fonksiyonun 6 boyutunun her birine ait puanı elde etmek için, kişinin o boyuta ait

sorulara verdiği yanıtların puanları toplanır ve o boyuta ait faktör puanı ile çarpılarak

hesaplanır. Her bir boyutun puanı toplanarak, toplam ölçek puanı elde edilir. Ölçekten

alınabilecek toplam en düşük puan 2, en yüksek puan 36'dır (Rosen ve ark, 2000) (Tablo

3-1). Wiegel ve ark. (2005) kadının cinsel fonksiyon bozukluğunu belirleyebilmek için

FSFI kesim puanının 26,55 olduğunu bildirmektedir.
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Tablo 3-1: FSFI Alt Boyut Puanları

FSFI Alt Boyutları
Madde

Numaraları

Puan

Aralığı

Min.

Puan

Mak.

 Puan

Faktör

Puanı

Min.

Puan

Mak.

Puan

İstek 1,2 1-5 2 10 0,6 1,2 6

Uyarılma 3,4,5,6 0-5 0 20 0,3 0 6

Lubrikasyon 7,8,9,10 0-5 0 20 0,3 0 6

Orgazm 11,12,13 0-5 0 15 0,4 0 6

Doyum 14,15,16
0 (veya 1)-

5*
2 15 0,4 0,8 6

Ağrı 17,18,19 0-5 0 15 0,4 0 6

Toplam Puan 4 95 2 36

*14. madde için puan aralığı= 0-5; 15. ve 16. maddeler için puan aralığı =1-5
Rosen  R,  Brown C,  Heiman  J,  Leiblum S,  Meston  C,  Shabsigh  R,  Ferguson  D,  D’agostino  R  (2000).  The  female
sexual function index (FSFI): A multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual
function. Journal of Sex & Marital Therapy; 26: 191-208.

Ölçeğin Türkçe'ye uyarlamasının geçerlik ve güvenirlik çalışması Aygin ve

Aslan (2005) tarafından yapılmıştır. Buna göre, FSFI’ın Türk kadınının cinsel

fonksiyonlarını değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir.

Aynı zamanda, Verit ve Verit (2007), KPA’lı kadınlarda FSFI’ın geçerlik ve

güvenirliğini belirlemek amacıyla bir araştırma yapmışlardır. Polikliniğe gelen 18-52

yaşları arasında KPA öyküsü olan (n: 100) ve KPA yakınması olmayan (n: 100)

kadınları  karşılaştırdıkları çalışmalarında, FSFI’ın KPA’lı kadınlarda cinsel fonksiyonu

belirlemede geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermişlerdir.

3.6.4.  SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği (The MOS 36 Item Short Form Health Survey)
Ware tarafından 1987 yılında geliştirilen ve Pınar (1995) tarafından diyabetli

hastalarda geçerlik ve güvenirliği yapılarak Türk toplumuna uyarlanan ölçek (SF 36),

klinik uygulama ve araştırmalarda, sağlık politikalarının değerlendirilmesinde ve genel

popülasyon incelemelerinde kullanılmak üzere düzenlenmiştir (EK 5) (Pınar, 1995).

Geliştirildiğinden beri tüm çalışmalarda, ölçeğin İngilizce kısaltması olan SF-36

kullanıldığı için, ölçek evrensel olarak bu kısaltmayla tanınmaktadır (Aydemir, 1999).

 SF-36 kendini değerlendirme ölçeğidir. Telefonla ve posta yoluyla kullanılabilme

kolaylığı vardır. Anlaşılır ve kısa sürede (5-10 dk) uygulanabilen bir formdur (Ware &

Sherbourne, 1992).
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ABD’de geliştirilip kullanıma sunulduktan sonra Uluslararası Yaşam Kalitesi

Değerlendirmesi Projesi (Internatioanal Quality of Life Assessment) adı altında

uluslararası kullanımının yaygınlaşması amaçlı bir çalışma başlatılmıştır. Bu proje

kapsamında 15 civarında ülkede geçerlik ve güvenirlik çalışmaları hızla

tamamlanmıştır. Ülkemizde ise bu atılım, Uluslararası Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi

Projesi kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Güler

Fişek’in katılımıyla başlamıştır (Aydemir, 1999).

SF-36 fiziksel fonksiyon, rollerin kısıtlanması, sosyal fonksiyon, mental sağlık,

canlılık, ağrı, sağlığın genel algılanması ve sağlıkla ilgili değişiklikler başlıkları altında sekiz

kategoride 36 sorudan oluşur (Ware & Sherbourne, 1992).

Son dört hafta göz önüne alınarak değerlendirilen ölçeğin sekiz boyutunu şöyle

sıralayabiliriz (Ware & Sherbourne, 1992).

Fiziksel Sağlık Durumu:

1.   Fiziksel fonksiyon (10 madde: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j ).

2.   Fiziksel sorunlara bağlı rol kısıtlılığı (4 madde: 4a, 4b, 4c, 4d ).

3.   Ağrı (2 madde : 7,  8 ).

4.   Sağlığın genel olarak algılanması (5 madde: l, l la, 11b, 11c, l1d).

Mental Sağlık Durumu:

   5.  Enerji, vitalite / yorgunluk (canlılık,  zindelik ) (4 madde: 9a, 9e, 9g, 9i).

  6.   Sosyal fonksiyon (2 madde:6, 10).

   7.   Emosyonel sorunlara bağlı rol kısıtlılığı  (3 madde: 5a, 5b, 5c).

   8.   Mental sağlık (5 madde: 9b, 9c, 9d, 9f, 9h ).

Ölçekteki her boyutun puanı yükseldikçe sağlıkla ilgili yaşam kalitesi artacak şekilde

puanlama yapılmıştır. Bazı soruların cevabı pozitif, bazılarının negatif puan olarak

eklenir ve 0 ile 100 puan arasında değerlendirilir. 0 kötü sağlık durumunu gösterirken

100 iyi sağlık durumunu ifade eder. Ölçeğin alt boyutlarının nasıl hesaplandığı Tablo 3-

2’de ve ne anlama geldikleri Tablo 3-3 'de verilmiştir. Tüm bu maddelerin dışında son 12

ayda sağlıktaki değişim algısını içeren bir madde de bulunmaktadır (Ware & Sherbourne,

1992).
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Tablo 3-2: SF 36 Ölçeğinin Puanlarının Hesaplanması

SF 36 Alt Boyutları
En Düşük

Ham Puan

Olası

 Ham Puan

Fiziksel fonksiyon: 3a+3b+3c+ 3d+3e+3f+3g+3h+3i+3j 10 20

Fiziksel sorunlara bağlı rol kısıtlılığı: 4a+4b+4c+4d 0 4

Ağrı:7+8 2 10

Sağlığın genel olarak algılanması: l+lla+11b+11c+l1d 5 20

Enerji, vitalite / yorgunluk (canlılık,  zindelik ): 9a+9e+9g+ 9i 4 20

Sosyal fonksiyon:6+10 2 8

Emosyonel sorunlara bağlı rol kısıtlılığı: 5a+5b+5c 0 3

Mental sağlık: 9b+9c+9d+9f+9h 5 25

Ölçeğin puanının hesaplanması: Elde edilen ham puan – en düşük ham puan x 100

                                                                        olası ham puan

Ware JE, Sherbourne CD.  The MOS  36-item  Short -Form Health Survey (SF-36) I. Conceptual  framework and item
selection. Med. Care 1992;30 (473-483).
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Tablo 3-3: SF- 36'nın alt boyutlarının puanlanmasımn anlamı

SF 36 Alt Boyutları Düşük puan Yüksek puan

Fiziksel Fonksiyon Yıkanma ve giyinme dahil tüm
fiziksel aktivitelerdeki kısıtlılık

Tüm fiziksel aktiviteleri
kısıtlılık hissetmeksizin yapabilme

Fiziksel Rol Kısıtlılığı Fiziksel     sağlığın     bozulması
sonucu  iş yaşamında ve diğer
günlük aktivitelerde sorunlar

İş   yaşamında   ve   diğer   günlük
aktivitelerde       fiziksel       sağlık
sorunları yaşanmaması

Sosyal Fonksiyon Fiziksel ve emosyonel sorunlara
bağlı         olarak         toplumsal
etkinliklerde     aşırı    miktarda
kesinti olması

Fiziksel veya emosyonel sorunlara
bağlı kesinti olmaksızın toplumsal
etkinliklerini yürütebilme

Ağrı Şiddetli ve kısıtlayıcı ağrı Ağrı veya ağrıya bağlı kısıtlılık
olmaması

Mental sağlık Sürekli     sinirlilik    hali    veya
depresyon durumu

Sürekli   sakin,   rahat   ve   mutlu
hissetme

Emosyonel Rol Kısıtlılığı Emosyonel sorunlar sebebiyle iş
yaşamında    ve    diğer    günlük
aktivitelerde sorunlar

Emosyonel  sorunlar sebebiyle iş
yaşamında     ve     diğer     günlük
aktivitelerde sorun olmaması

Enerji /Vitalite Sürekli yorgunluk ve bitkinlik Sürekli canlı ve enerjik hissetme

Genel Sağlık Algılaması Sağlığının   kötü   olduğuna   ve
devamlı      kötüye      gideceğine
inanma

Sağlığının   mükemmel   olduğuna
inanma

Ware JE, Sherbourne CD.  The MOS  36-item  Short -Form Health Survey (SF-36) I. Conceptual  framework and item
selection. Med. Care 1992;30 (473-483).

3.6.5. McGill Melzack Ağrı Soru Formu (MASF)
Melzack ve Torgerson tarafından geliştirilmiş olan form, ağrıyı çok boyutlu

olarak değerlendirir. MASF ağrının niteliğinin değerlendirilmesinde önemlidir

(Melzack, 1975) (EK 6).

Dört bölümden oluşmaktadır. Formun girişinde hastanın yaşı, protokol numarası,

analjezi tipi, dozu gibi tanıtıcı bilgiler ve hastaya formu tanıtıcı açıklamalar yer alır.

Formun birinci bölümünde, hastanın ağrısının etkilendiği vücut bölgesi veya bölgelerini

işaretlemesinde kullanılmak üzere ön ve arkadan görünüşü çizilmiş iki vücut resmi

vardır. Hastanın ağrısının yerini, vücut şeması üzerinde işaretlemesi ve ağrı derinden
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geliyorsa “D”, vücut yüzeyinde ise “Y”, hem derin hem de yüzeyde ise “DY”  harfi ile

belirtmesi istenir. İkinci bölümde, hastanın ağısını tanımlaması istenir. Hastaya verilen

soru formunda ağrıyı duyusal, algısal ve değerlendirme yönünden tanımlayan, 2 ile 6

arasında değişen tanımlayıcı kelimenin yer aldığı 20 kelime grubu vardır. İlk 10 kelime

grubu duyusal boyutu, sonraki 5’i algısal boyutu, 16. grup değerlendirmeyi, son 4 grup

ise ağrının farklı yönlerini gösteren çok yönlü kelimelerden oluşur. Her grupta ağrıya

ilişkin ifade, hafiften şiddetliye doğru artan sırada yer alır. Hasta, her gruptan kendine

en uygun olan bir kelime işaretleyebilir veya eğer uygun değilse grup tümüyle

geçilebilir.  Her grup puanlanır ve sonunda toplam puan elde edilir. Bunun için ilk

sıradaki ifadeye 1, diğerlerine sırasıyla 2, 3, 4 vb. puanlar verilir. Üçüncü bölümde,

ağrının zamanla ilişkisi sorulur. Bu bölümde ağrıyı tanımlamaya yönelik ve hastanın

seçebileceği kelime grupları vardır. Ayrıca ağrıyı nelerin, hangi pozisyonun, hangi

ortamın, hangi ilaçların azalttığı/arttırdığı sorulur. Dördüncü bölümde ise ağrı şiddetini

belirlemeye yönelik “hafif” ağrı ile “dayanılmaz” ağrı arasında değişen beş kelime

grubu; ayrıca “yaşanabilir”=”hedef ağrı” olarak da tanımlanan ve hastanın kabul

edebileceği veya rahatsız olmadan yaşayabileceği ağrı şiddetini belirlemeye yönelik altı

soru yer almıştır (Kuğuoğlu, Aslan, Olgun, 2003; Melzack, 1975; Tulunay ve Tulunay,

2000).

 Formun uygulanması yaklaşık 5-10 dakika sürmektedir (Melzack, 1975).

MASF’nin baştan sona tamamlanmasıyla ağrının değerlendirilmesinde

kullanılmak üzere beş önemli indeks elde edilir.

1. Ağrının yeri: Bu bölümde ağrının derinde/yüzeyel olduğunu anlamak

olasıdır.

2. Ağrı derecelendirme indeksi: Bu indeks, kelimelerin sıra numaralarından

hesaplanır ve ağrının duyusal, algısal, değerlendirici ve muhtelif yönlerini

gösteren her grup için ayrı ayrı bir ortalama puan elde edilebilir. Ayrıca tüm

grupların puanlarının toplanması ile bir total puan elde edilir.

3. Seçilen kelime sayısı: Bu puan ile seçilen tanımlayıcı kelimelerin sayısında

ölçümler arasında görülen değişiklik hesaplanır.

4. Ağrının zamanla ilişkisi ve ağrıyı azaltan ve artıran faktörler: Ağrının

zamanla ilişkisini belirlemek için 1. bölümde; “devamlı, kararlı, sabit”, 2.

bölümde; “ritmik, periyodik, aralıklı”; 3.bölümde; “genel, anlık, geçici”

ifadelerinden yararlanılır.
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Günlük yaşam aktiviteleri sırasında ağrıyı azaltan/artıran yürüyüş, dinlenme,

nefes alma, yemek yeme gibi aktiviteler ile hastanın ağrısı ile başa çıkmak

amacıyla kullandığı ağrı geçirme yöntemleri öğrenilebilir.

            5. O andaki ağrı şiddeti: Bu ölçüm ağrının şiddetindeki artışları gösteren ağrı

tanımlayıcı kelimelere verilen rakamların kaydedilmesi ile elde edilir (Aslan FE, 2006).

Kuğuoğlu ve ark. (2003), MASF’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yaparak,

formu Türkçe’ye uyarlamışlardır. İnceleme sonucunda ölçeğin yüksek iç tutarlılığa

sahip olduğu ve yapı geçerliliğinin yeterli olduğu belirlenmiştir.

3.7. Verilerin Değerlendirilmesi:
Elde edilen veriler SPSS (Statistical Programme for Social Science) 11,5 for

Windows paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir.

Çalışma verilerinin değerlendirilmesinde kullanılan istatistiksel testler Tablo 3-

4’ de gösterilmiştir.

Tablo 3-4: Çalışmada kullanılan istatistiksel yöntemler

 Değerlendirilen Parametreler Kullanılan İstatistiksel Yöntemler

Kişisel, genel sağlık ve ağrı özellikleri Yüzdelik, aritmetik ortalama, standart sapma,
medyan, minimum, maksimum

Yüzdeler arasındaki farkın gösterilmesi X2, Fisher kesin X2

Tedavi öncesi ve sonrası farkın gösterilmesi Wilcoxon Rank Test

Deney ve kontrol grubu arasındaki farkın
gösterilmesi Mann Whitney U

Özdamar K. (2003). SPSS ile Bioistatistik. Kaan Kitabevi, 5. Baskı, Eskişehir.
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3.8. Araştırmanın Yapılması Sırasında Karşılaşılan Durumlar

Olumlu Durumlar

· Araştırmanın yapılabilmesi için birim tarafından izin ve destek verilmiştir.

Olumsuz Durumlar

· PTSS, kronik pelvik ağrı tedavisinde yeni bir yaklaşım olduğu için hastaların bir

kısmı tedaviyi red etmiştir.

· Tedavinin yapıldığı merkezin tek olması nedeniyle örneklem sayısı küçük

kalmıştır.

· Dosya taramaları sırasında elde edilen iletişim bilgilerinin yanlış veya değişmiş

olması nedeniyle bazı hastalara ulaşılamamıştır.
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4. BULGULAR

Bu bölümde çalışmamızın sonuçları tablolar ve grafikler şeklinde istatistiksel

analizleriyle sunulmuştur.

· Birinci bölümde kadınların tanıtıcı özellikleri, genel sağlık durumları, muayene

bulguları, ultrason bulguları, geçirilmiş hastalık öyküsü ve pelvik ağrı

özelliklerine ilişkin bulgular,

· İkinci bölümde kadınların PTSS tedavi öncesi ve sonrası pelvik ağrı durumlarına

ilişkin bulgular,

· Üçüncü bölümde kadınların PTSS tedavi öncesi ve sonrası yaşam kalitelerine

ilişkin bulgular,

· Dördüncü bölümde kadınların PTSS tedavi öncesi ve sonrası cinsel

fonksiyonlarına ilişkin bulgular,

· Beşinci bölümde PTSS sırasında görülen komplikasyonlara yönelik bulgular yer

almıştır.
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4.1. Kadınların Tanıtıcı, Genel Sağlık Durumları Ve Pelvik Ağrı Özelliklerine
İlişkin Bulgular

Bu bölümde deney ve kontrol grubundaki kadınların sosyo-demografik

özellikleri, gebelik ve doğum sayıları, genel sağlık durumları, muayene bulguları,

ultrason bulguları, geçirilmiş hastalık öyküsü ve pelvik ağrı özelliklerine ilişkin

bulgulara yer verilmiştir.

Tablo 4-1: Kadınların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin bulguların dağılımı

Deney (n=12) Kontrol (n=12) Toplam
(n=24)Yaş a

n % n % N %
40 yaş ↓ 7 58,3 9 75,00 16 66,7

40 yaş ↑ 5 41,7 3 25,00 8 33,3

X2=0,19
sd=1

p= 0,66
Eğitim Durumu
İlköğretim 7 58,3 7 58,3 14 58,4
Lise ve üzeri 5 41,7 5 41,7 10 41,7

X2=0,00
sd=1

p= 1,00

Meslek
Çalışan 6 50,0 4 33,3 10 41,7

Çalışmayan 6 50,0 8 66,7 14 58,3

X2=0,69
sd=1

p= 0,41

Ekonomik durum
Orta ve ↓ 11 91,7 10 83,3 21 87,5

İyi 1 8,3 2 16,7 3 12,5

Fisher p=1,00

a Deney X  ± SD: 40,00 ± 5,16  (Min. 35, Max. 50)
  Kontrol X  ± SD: 39,08 ± 5,40  (Min. 31, Max. 50)

Araştırmaya katılan kadınların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin veriler

Tablo 4-1’de verilmiştir.

Deney grubundaki kadınların yaş ortalaması 40 ± 5,16 ve kontrol grubundaki

kadınların yaş ortalaması 39,08 ± 5,40 olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında yer

alan kontrol ve deney grubundaki kadınların yaş grupları birbirine benzer bulunmuştur

(Tablo 4-1) (X2 = 0,19  sd= 1 p= 0,66).

Kadınların eğitim düzeylerine bakıldığında deney ve kontrol grubunun

çoğunluğunun ilköğretim mezunu olduğu belirlenmiş ve her iki grubun eğitim düzeyleri

birbirine benzer bulunmuştur (Tablo 4-1) (X2=0,00 sd=1 p= 1,00).
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Araştırmaya katılan kadınların, % 58,3’ünün ev hanımı olduğu ve deney ve

kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görülmüştür (Tablo 4-

1) (X2=0,69 sd=1 p= 0,41).

Deney ve kontrol grubundaki kadınların hepsi evli olup, deney grubundan 9 ve

kontrol grubundan 10 kişinin çekirdek aileye sahip olduğu belirlenmiştir.

Kadınların büyük çoğunluğu ekonomik düzeylerini orta ve daha az olarak

belirtmiş ve deney ve kontrol grubunun ekonomik düzeyleri birbirine benzer

bulunmuştur (Tablo 4-1) (Fisher p=1,00).

Tablo 4-2: Kadınların gebelik ve doğum sayılarına ilişkin bulguların dağılımı

Deney (n=12) Kontrol
(n=12)

Toplam
(n=24)Gebelik Sayısı

n % n % n %

1 2 16,7 3 25,0 5 20,8
2 ve üzeri 10 83,3 9 75,0 19 79,2

Fisher p= 1,00

Araştırmaya katılan kadınların % 79,2’sinin 2 ve üzeri sayıda gebeliği olduğu

belirlenmiş ( X  ± SD=2,37 ± 0,92), deney ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak

anlamlı fark bulunmamıştır (Tablo 4-2) (Fisher p= 1,00).

Tablo 4-3: Kadınların doğum yapma durumlarına ilişkin bulguların dağılımı

Deney (n=12) Kontrol
(n=12)

Toplam
(n=24)Doğum Yapma

Durumu
n % n % n %

Yapan 10 83,3 12 100 22 91,7
Yapmayan 2 16,7 0 0 2 8,3

Fisher p= 0,47

Deney ve kontrol grubundaki kadınların % 91,7’sinin doğum yaptığı ( X  ±

SD=2,04 ± 0,99) ve her iki grubun doğum yapma açısından benzer olduğu görülmüştür

(Tablo 4-3) (Fisher p= 0,47).
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Tablo 4-4: Kadınların sağlık sorunlarına ilişkin bulguların dağılımı

Deney Kontrol Toplam
Sağlık Sorunu

n % n % n %

Var 2 16,7 3 25 5 20,8

Yok 10 83,3 9 75 19 79,2
Fisher p=1,00

Deney ve kontrol grubundaki kadınların 19’unun herhangi bir sağlık sorunu

yokken, deney grubundaki kadınların 1’inin hipertansiyon ve astımı, 1’inin migren ve

bel fıtığı, kontrol grubundaki kadınların 1’inin hipertansiyonu ve 2’sinin diyabeti

olduğu belirlenmiştir. Sağlık sorunu bulunma açısından her iki grup birbirine benzer

bulunmuştır (Fisher p=1,00) (Tablo 4-4).

Tablo 4-5: Kadınların geçirilmiş cerrahi operasyon durumlarına ilişkin bulguların
dağılımı

Deney Kontrol ToplamAmeliyat Olma
Durumu n % n % n %

Var 2 16,7 1 8,3 3 12,5
Yok 10 83,3 11 91,7 21 87,5

Fisher
p=0,59

Araştırmaya katılan kadınların 21’i herhangi bir cerrahi operasyon olmamışken,

deney   grubundaki kadınların 1’i rektosel ve 1’i over kisti alınması, kontrol grubundaki

kadınların 1’i apendektomi operasyonu olduklarını ifade etmişlerdir. Deney ve kontrol

grupları arasında cerrahi operasyon olma açısından istatistiksel olarak anlamlı fark

görülmemiştir (Fisher p=0,59) (Tablo 4-5).

Tablo 4-6: Kadınların ilaç kullanımlarına ilişkin veriler

Deney Kontrol ToplamDüzenli Kullandığı

İlaç n % n % n %

Var 4 33,3 3 25 7 29,2

Yok 8 66,7 9 75 17 70,8
Fisher p=1,00
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Araştırmaya katılan kadınların 7’si düzenli bir ilaç kullandığını belirtmiş, deney

grubundaki kadınların 1’i antidepresan, 1’i ventolin (astım), 1’i uyku ilacı ve 1’i ağrı

kesici kullandığını, kontrol grubundaki kadınların 1’i antihipertansif ve ağrı kesici, 2’si

antidiyabetik kullandığını belirtmiştir. Deney  ve kontrol grubundaki kadınlar düzenli

ilaç kullanma bakımından birbirine benzer bulunmuştur (Fisher p=1,00) (Tablo 4-6).

Tablo 4-7: Hastaların yapılan jinekolojik muayene, ultrason ve geçirilmiş hastalık

öyküsüne ilişkin bulgular

Jinekolojik Muayene Ultrason Bulguları
Geçirilmiş Hastalık

Öyküsü

Hasta No
IIº.

perine
yırtığı

Hafif
sistosel

Sisto
rektosel

Desensus
uteri

Simfisis
pubiste
şişlik

Normal
genital
bulgu Hassasiyet

Üst genital
sistem

infeksiyonu

Kronik
servisit

1 + - - - - + - - -
2 - - - - + - + + (1 kez) -
3 - - - - - + - - -
4 + - + - - - - + (3 kez) +
5 - + - + - + - - -
6 - - - - - - + + (1 kez) -
7 + - + - - + - - -
8 + - + - - - + + (1 kez) -
9 - - - - - + - - -

10 - + + + - + - - -
11 + - + - - - + + (3 kez) -
12 - - - - - + - - -

D
en

ey

Toplam 5 (%41,7) 2
(%16,7)

5
(%41,7)

2
(%26,7) 1 (%8,3) 7

(%58,3)
4

(% 33,3)
5

 (% 41,7)
1

(%8,3)
13 + - + - - + - - -
14 - - - - - + - - -
15 + + - - - + - - -
16 + - + - - - - + (2 kez) -
17 - - - - - - + + (2 kez) -
18 - - - - - - - + (3 kez) +
19 + - + - - + - - -
20 + + - - - - + + (3 kez) -
21 - - + - - - - + (1 kez) -
22 + - + - - + - - -
23 - - - - - + - - -
24 - - - - - + - - -

K
on

tr
ol

Toplam 6        (%
50 )

2
(%16,7)

5
(%41,7) 0 0 7 (%58,3) 2

(%16,7)
5

(%41,7)
1

(%8,3)
X2=0,16

sd=1
p=0,68

Fisher
p=1,00

X2=0,00
sd=1

p=1,00

Fisher
p=0,47

Fisher
p=1,00

X2=0,00
sd=1

p=1,00

Fisher
p=0,64

X2=0,00
sd=1

p=1,00

Fisher
p=1,00
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Hastaların yapılan jinekolojik muayene, ultrason ve geçirilmiş hastalık öyküsüne

ilişkin bulgular Tablo 4-7’de verilmiştir. Jinekolojik muayene sonucunda; deney

grubundaki kadınların 5’inde II.º derece perine yırtığı, 2’sinde hafif sistosel, 5’inde

sistorektosel ve 2’sinde desensus uteri; ultrason değerlendirmesinde, 7’sinde normal

genital bulgu ve 4’ünde hassasiyet olduğu; 5’inin (3’ü 1 kez, 2’si 3 kez) daha önce üst

genital sistem infeksiyonu geçirdiği ve 1’inin daha önce kronik servisit geçirdiği;

kontrol grubundaki kadınların 6’sında II.º derece perine yırtığı, 2’sinde hafif sistosel,

5’inde sistorektosel; ultrason değerlendirmesinde, 7’sinde normal genital bulgu ve

2’sinde hassasiyet olduğu; 5’inin (1’i 1 kez, 2’si 2 kez, 2’si 3 kez) daha önce üst genital

sistem infeksiyonu geçirdiği ve 1’inin daha önce kronik servisit geçirdiği  belirlenmiştir.

Deney ve kontrol grubu arasında jinekolojik muayene, ultrason bulguları ve geçirilmiş

hastalık öyküsü açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görülmüştür.

Tablo 4-8: Kadınların ağrı sürelerine ilişkin bulguların dağılımı

Deney (n=12) Kontrol (n=12)

Med X ± SD Min Max Med X ± SD Min Max
*ZMWU P

Ağrı Süresi 4,5 3,91 2,15 1 8 4,0 3,95 2,26 1 7 -0,20 0,83

*Mann Whitney U Testi

Kadınlar ağrı süreleri açısından ele alındığında, deney grubunda ortalama 3,91 ±

2,15 yıldır (min. 1 yıl, max. 8 yıl) ve kontrol grubunda ise ortalama 3,95 ± 2,26 (min. 1

yıl, max. 7 yıl) yıl olarak bildirilmiştir. Her iki grubun ağrı süresi bakımından benzer

olduğu belirlenmiştir (Tablo 4-8) (ZMWU= - 0,20, p= 0,83).

Tablo 4-9: Kadınların daha önce pelvik ağrı nedeniyle tedavi olma durumlarına ilişkin
bulguların dağılımı

Deney Kontrol ToplamTedavi Olma
Durumu n % n % n %

Evet 9 75 11 91,7 20 83,3

Hayır 3 25 1 8,3 4 16,7

Fisher p=0,59



64

Araştırmaya katılan kadınların 20’si daha önce ağrı nedeniyle tedavi olduklarını

belirtmiş; deney grubundaki kadınların 4’ü hem ağrı kesici hem antibiyotik, 2’si ağrı

kesici, 1’i antibiyotik, 1’i ağrı kesici kullandığını ve rektosel operasyonu olduğunu, 1’i

fizik tedavi yapıldığını, kontrol grubundaki kadınların 6’sı ağrı kesici ve 5’i hem

antibiyotik hem ağrı kesici kullandığını ifade etmişlerdir. Her iki grup daha önce pelvik

ağrı nedeniyle tedavi olma açısından birbirine benzer bulunmuştur (Fisher p=0,59

) (Tablo 4-9).

Tablo 4-10: Kadınların ağrıyı gidermek için ilaç veya ameliyat dışı yöntem kullanmalarına
ilişkin bulguların dağılımı

Deney Kontrol Toplamİlaç veya Ameliyat Dışı

Yöntem Kullanma Durumu n % n % n %

Evet 7 58,3 5 41,7 12 50

Hayır 5 41,7 7 58,3 12 50

X2=0,66

sd=1

p=0,41

Araştırmaya katılan kadınların yarısının ilaç veya ameliyat dışı yöntem

kullandıkları belirlenmiş; deney grubundaki kadınların 5’inin sıcak uygulama yaptığı,

1’inin egzersiz yaptığı ve 1’inin yakı uygulayıp, bioenerji yaptırdığı, kontrol grubundaki

kadınların 5’inin sıcak uygulama yaptığı görülmüştür. Deney ve kontrol grubundaki

kadınlar arasında ağrıyı gidermek için ilaç veya ameliyat dışı yöntem kullanımı

açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir (X2=0,66 sd=1

p=0,41) (Tablo 4-10).
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Tablo 4-11: Kadınlarda ağrıyı azaltan ve arttıran faktörlere ilişkin bulguların dağılımı *

Deney Kontrol Toplam
Arttıran Faktörler

n % n % n %

Soğuk 3 25 4 33,3 7 29,2

Cinsel ilişki 3 25 4 33,3 7 29,2

Yorulmak 3 25 2 16,7 5 20,8

Ayakta durmak 3 25 1 8,3 4 16,7

Uzun yürüyüş 4 33,3 1 8,3 5 20,8

Ağır kaldırmak 1 8,3 0 0 1 4,2

Adet 1 8,3 0 0 1 4,2

Azaltan Faktörler n % n % n %

Ağrı kesici 4 33,3 8 66,7 12 50

Sıcak uygulama 7 58,7 5 33,3 12 50

Uzanmak, dinlenmek 5 41,7 4 33,3 9 37,5

Masaj 1 8,3 0 0 1 4,2

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir ve satır yüzdeleri alınarak değerlendirme yapılmıştır.

Deney ve kontrol grubundaki kadınlara ağrılarını arttıran faktörler

sorulduğunda; deney grubundaki kadınların uzun yürüyüşlerden (n=4), kontrol

grubundakilerin ise soğuk (n=4) ve cinsel ilişkiden (n=4) en fazla etkilendikleri

belirlenmiştir. Azaltan faktörlere bakıldığında; deney grubunda en fazla sıcak uygulama

(n=7) ve kontrol grubunda en fazla ağrı kesici (n=8) kullanıldığı görülmüştür (Tablo 4-

11).
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4.2. Kadınların PTSS Tedavi Öncesi Ve Sonrası Pelvik Ağrı Durumlarına İlişkin
Bulgular

Bu bölümde kadınların PTSS öncesi ve sonrası ağrıya ilişkin bulgular, Görsel

Kıyaslama Ölçeği ve McGill Ağrı Soru Formu doğrultusunda verilmiştir.

4.2.1. Görsel Kıyaslama Ölçeği Değerlendirmesine İlişkin Bulgular
Bu bölümde kadınların görsel kıyaslama ölçeğine göre ağrı şiddetine ilişkin

bulgulara yer verilmiştir.

Tablo 4-12: Kadınların görsel kıyaslama ölçeği (GKÖ) değerlendirmesi

Görsel Kıyaslama Ölçeği

Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası *Deney
TÖ/TS

**Deney/
Kontrol

TÖ

Med X SD Min Max Med X ±SD Min Max ZWK pD
en

ey

8,25 8,08 1,72 5,0 10,0 2,00 2,62 2,70 0 8,5 - 3, 06 0,002

ZMWU=-0,46

p=0,72

İlk görüşme İkinci Görüşme *Kontrol
I.G/II.G

**Deney/
Kontrol

TS

Med X SD Min Max Med X ±SD Min Max ZWK p

K
on

tr
ol

7,75 7,95 1,03 7,0 10,0 7,75 7,87 0,88 7,0 10,0 - 1, 00 0,31

ZMWU=-3,61

p=0,00

*Wilcoxon Rank Test  **Mann Whitney U Testi

Kadınlar ağrı şiddetleri açısından değerlendirildiğinde, deney grubundaki

kadınların görsel kıyaslama ölçeğine göre PTSS öncesi ağrı şiddetleri ortalama 8,08 ±

1,72 ve PTSS sonrası  ağrı şiddetleri ortalama 2,62 ± 2,70 olarak belirlenmiştir.

Kadınların PTSS öncesi ve sonrası ağrı şiddetleri karşılaştırıldığında tedavi sonrasında

tedavi öncesine göre ileri düzeyde anlamlı fark olduğu görülmüştür. Deney grubundaki

hastaların tedavi sonrası ağrı şiddeti azalmıştır (Tablo 4-12) (ZWK= -3,06, p= 0,002).

Kontrol grubundaki kadınların görsel kıyaslama ölçeğine göre ağrı şiddetleri ilk

görüşmede ortalama 7,95 ± 1,03 ve ikinci görüşmede 7,87 ± 0,88 olarak belirlenmiş ve

hastaların ağrı şiddetlerinde anlamlı bir değişiklik olmadığı saptanmıştır (Tablo 4-12)

(ZWK= -1,00, p= 0,31).
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Her iki grubun tedavi öncesi ve tedavi sonrası ağrı şiddetleri karşılaştırıldığında;

tedavi öncesinde deney ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark

yokken, PTSS sonrası çok ileri düzeyde anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Deney

grubundaki hastaların ağrı şiddetleri ileri düzeyde azalmıştır (Tablo 4-12) (Tedavi

öncesi: ZMWU= - 0, 46 p= 0,72; Tedavi sonrası: ZMWU =  - 3,61 p= 0,00).

4.2.2. Mc Gill Ağrı Soru Formu Değerlendirmesine İlişkin Bulgular
Bu bölümde, McGill Ağrı Soru Formu’na göre; ağrının yeri, nerede hissedildiği,

boyutları, zamanla ilişkisi ve şiddetine yönelik veriler yer almıştır.

Tablo 4-13: Kadınların Mc Gill Ağrı Soru Formu vücudun ön kısmında ağrı yerine ilişkin
bulguların dağılımı

Deney Kontrol
Tedavi
Öncesi

Tedavi
Sonrası İlk Görüşme İkinci

Görüşme
Ağrının Yeri

n % n % n % n %
Pelvisin sağ ve solunda 7 58,4 4 33,3 9 75,1 9 75,1

Pelvisin solunda 2 16,7 2 16,7 0 0 0 0

Pelvisin sağında 1 8,3 1 8,3 1 8,3 1 8,3

Simfisis pubis üzerinde 1 8,3 1 8,3 1 8,3 1 8,3

Pelvisin sağ ve solunda,

bacaklara yayılan
1 8,3 0 0 1 8,3 1 8,3

Her iki gruptaki kadınların pelvik ağrıları, ağrının yeri açısından

değerlendirildiğinde çeşitli ve farklı bölgelerde hissettikleri görülmüştür. Deney

grubundaki kadınlar, tedaviden önce, vücudun ön kısmı ele alındığında; 7’si pelvisin

hem sol hem de sağında, 2’si yalnız solda, 1’i yalnız sağda, 1’i simfisis pubis üzerinde

ve 1’i pelvisin hem sol hem de sağında ve bacakların üst kısmında ağrısı olduğunu

belirtmiştir. Kontrol grubunda ise, ilk görüşmede kadınların 9’u pelvisin hem sol hem

de sağında, 1’i pelvisin hem sol hem de sağında ve bacakların üst kısmında ve 1’i

yalnızca sağ tarafında ağrısı olduğunu ifade etmiştir. Deney grubundaki kadınların

tedavi sonrasında  4’ü vücutlarının ön kısmında ağrısı olmadığını ifade ederken, 2’si

pelvisin solunda, 1’i pelvisin sağında, 4’ü pelvisin hem sağ hem de solunda ve 1’i

simfisis pubis üzerinde ağrısı olduğunu belirtmiştir. İkinci görüşmede kontrol
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grubundaki kadınlar ilk görüşmeden farklı bir bölgede ağrı ifade etmemiştir (Tablo 4-

13).

Tablo 4-14: Kadınların Mc Gill Ağrı Soru Formu vücudun arka kısmında ağrı yerine
ilişkin bulguların dağılımı

Deney Kontrol
Tedavi
Öncesi

Tedavi
Sonrası İlk Görüşme İkinci

Görüşme
Ağrının Yeri

n % n % n % n %
Belde 3 25 2 16,7 0 0 0 0
Sakral bölgede 2 16,7 2 16,7 3 25 3 25
Koksigeal bölgede 2 16,7 1 8,3 2 16,7 2 16,7
Gluteal bölgenin solunda 1 8,3 1 8,3 1 8,3 1 8,3

Vücudun arka kısmında olan pelvik ağrının yeri incelendiğinde; tedavi öncesi

deney grubundaki kadınlardan 4’ü vücudunun arka kısmında ağrı olmadığını, 3’ü belde,

2’si koksigeal bölgede, 2’si sakral bölgede ve 1’i gluteal bölgenin solunda ağrısı

olduğunu belirtmiştir. İlk görüşmede kontrol grubundaki kadınların 6’sı vücudunun arka

kısmında ağrı olmadığını, 3’ü sakral bölgede, 2’si koksigeal bölgede ve 1’i gluteal

bölgenin solunda ağrısı olduğunu belirtmiştir. Tedavi sonrası deney grubundaki

kadınların altısı vücudunun arka kısmında ağrısı olmadığını, 2’si belde, 1’si koksigeal

bölgede, 2’si sakral bölgede ve 1’i gluteal bölgenin solunda ağrısı olduğunu bildirmiştir.

Kontrol grubundaki kadınlar ilk görüşmeden farklı bir bölgede ağrı ifade etmemiştir

(Tablo 4-14).
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Tablo 4-15: Kadınların Mc Gill Ağrı Soru Formu ağrının vücudun neresinde
hissedildiğine ilişkin bulguların dağılımı

Deney Kontrol

Tedavi Öncesi
Tedavi

Sonrası İlk Görüşme İkinci
Görüşme

Ağrının nerede hissedildiği

n % n % n % n %

Derin+Yüzey 3 25 0 0 6 50 6 50

Derin 9 75 6 50 6 50 6 50Ö
n

Yüzey 0 0 2 16,7 0 0 0 0

Derin+Yüzey 1 8,3 0 0 3 25 3 25

Derin 7 58,4 3 25 4 33,3 4 33,3

A
rk

a

Yüzey 0 0 3 25 0 0 0 0

Deney grubundaki kadınların 9’u tedavi öncesi vücudunun ön kısmında derinde,

3’ü hem derinde hem yüzeyde ağrı hissederken, kontrol grubunun altısı derinde, altısı

hem derin hem de yüzeyde ağrı hissettiklerini belirtmiştir. Tedavi sonrası deney

grubundaki kadınların 4’ü vücutlarının ön kısmında ağrısı olmadığını, 6’sı derinde ve

2’si yüzeyde ağrı hissettiklerini, yine 6’sı vücutlarının arka kısmında ağrısı olmadığını,

3’ü derinde, 3’ü yüzeyde ağrı hissettiklerini belirtmiştir. PTSS öncesi, deney grubundan

4 kişi vücudunun arka kısmında ağrı hissetmezken, 7’si derinde, 1’i hem derin hem de

yüzeyde ağrı hissettiklerini; kontrol grubunda ise 5 kişi ağrı hissetmezken, 4’ü derinde

ve 3’ü hem derin hem de yüzeyde ağrı hissettiklerini ifade etmişlerdir. Kontrol

grubundaki kadınlar ilk görüşmeden farklı bir yerde ağrı hissettiklerini belirtmemiştir

(Tablo 4-15).
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Tablo 4-16: Deney grubundaki kadınların Mc Gill Ağrı Soru Formu ağrıyı tanımlayan
ifadelere ilişkin bulguların dağılımı

Duyusal Boyut (Sensory)
Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası Tedavi

Öncesi
Tedavi
Sonrası

Ifade
Grup

No
İfade

n % n %

Ifade
Grup

No
İfade

n % n %
Pır pır eden 0 0 0 0 Çekiştirici 1 8,3 1 8,3
Titreyen 0 0 1 8,3 Sürükleyici 4 33,3 4 33,3
Çarpan 0 0 0 0 Burkutucu 4 33,3 0 0
Zonklayan 9 75 1 8,3

6

Ifade seçmeyen 3 25 7 58,4
Vuran 0 0 1 8,3 Sıcaklık veren 6 50 4 33,3
Döven 1 8,3 1 8,3 Yakıyor gibi 3 25 2 16,7

1

İfade seçmeyen 2 16,7 6 50 Haşlanıyor gibi 0 0 0 0
Sıçrayan 1 8,3 0 0 Dağlayıcı 0 0 0 0
Yansıyan 5 41,7 4 33,3

7

İfade seçmeyen 3 25 6 50
Fırlayan 3 25 0 0 Sızlıyor gibi 6 50 4 33,4

2

İfade seçmeyen 3 25 8 66,7 Kaşıntılı 0 0 0 0
Diken diken 1 8,3 1 8,3 Acıtıcı 2 16,7 1 8,3
Oyuluyor gibi 4 33,3 3 25 Iğne batar gibi 2 16,7 1 8,3
Deliyorlar gibi 2 16,7 1 8,3

8

İfade seçmeyen 3 25 6 50
Şiş saplanır
gibi 3 25 1 8,3 Künt 1 8,3 1 8,3

Şimşek çakar
gibi 1 8,3 1 8,3 Çıldırtan 0 0 0 0

3

İfade seçmeyen 1 8,3 5 41,7 Yaralayıcı 2 16,7 0 0
Çok keskin 3 25 1 8,3 Sızlayan 4 33,3 3 25
Kesiliyor gibi 2 16,7 2 16,7 Yoğun 2 16,7 2 16,7
Yırtılır gibi 5 41,7 2 16,7

9

İfade seçmeyen 3 25 6 50
4

Ifade seçmeyen 2 16,7 7 58,3 Hassas 0 0 0 0
Kemirici sancı 4 33,3 2 16,7 Gergin 8 66,7 1 8,3
Kasılır tarzda 7 58,3 3 25 Törpüleyen 1 8,3 1 8,3
Eziliyor gibi 1 8,3 1 8,3 Keskin 2 16,7 4 33,4

5

Ifade seçmeyen 0 0 6 50

10

İfade seçmeyen 1 8,3 6 50

Deney grubundaki kadınların tedavi öncesi ağrılarını tanımlayan kelimelerin

dağılımı incelendiğinde; duyusal bölümde; 9’u zonklayan, 5’i yansıyan, 4’ü oyuluyor

gibi, 5’i yırtılır gibi, 7’si kasılır tarzda, 4’ü sürükleyici, 6’sı sıcaklık veren, 6’sı sızlıyor

gibi, 4’ü sızlayan ve 8’i gergin (Tablo 4-16), algısal bölümde; 8’i yorucu, 10’u

boğucu, 7’si korku veren, 4’ü bitap düşürücü, 7’si biçare eden, değerlendirme

bölümünde; 4’ü sıkıntılı, diğer bölümünde; 5’i içe işleyen, 6’sı sıkıntı verici, 5’i

ürperten, 4’ü işkence eder tarzda ağrı ifadelerini kullanmıştır (Tablo 4-17).
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Tablo 4-17: Deney grubundaki kadınların Mc Gill Ağrı Soru Formu ağrıyı tanımlayan
ifadelere ilişkin bulguların dağılımı (Devam)

Tedavi
Öncesi

Tedavi
Sonrası

Tedavi
Öncesi

Tedavi
SonrasıAğrı

Boyutu

Ifade
Grup
No

İfade
n  % n  %

Ağrı
Boyutu

Ifade
Grup

No
İfade

n  % n  %
Yorucu 8 66,7 5 41,7 Yayılan 4 33,3 3 25
Tüketici 3 25 1 8,3 Dağılan 0 0 0 011
İfade
seçmeyen 1 8,3 6 50 Içe işleyen 5 41,7 4 33,3

Tiksindirici  1 8,3 1 8,3 Delen 1 8,3 0  0
Boğucu 10 83,4 4 33,3

17

İfade seçmeyen 2 16,7 5 41,712
İfade
seçmeyen 1 8,3 7 58,4 Sıkıntı verici 6 50 3 25

Korku veren 7 58,4 2 16,7 Uyuşuklaştıran 5 41,7 2 16,7
Korkunç 1 8,3 0  0 Hissizleştiren 0 0 0 0
Dehşetli 1 8,3 1 8,3 Sürükleyici 0 0 0 013

İfade
seçmeyen 3 25 9 75 Sıkıştırıcı 1 8,3 1 8,3

Cezalandırıcı 0 0 0 0 Yırtıcı 0 0 0 0
Bitap
düşürücü 4 33,3 2 16,7

18

İfade seçmeyen 0 0 6 50

Dayanılmaz 2 16,7 2 16,7 Ürperten 5 41,7 2 16,7
Şiddetli 4 33,3 2 16,7 Üşüten 4 33,3 2 16,7
Öldürücü 0 0 0 0 Donduran 0 0 0 0

14

İfade
seçmeyen 2 16,7 6 49,9

19

İfade seçmeyen 3 25 8 66,6

Biçare eden 7 58,3 0  0 Sürekli 2 16,7 1 8,3
Kör  eden 1 8,3 2 16,7 Rahatsız eden 2 16,7 2 16,7

A
lg

ıs
al

 (A
ffe

ct
iv

e)

15
İfade
seçmeyen 4 33,3 10 83,3 Bulantı veren 3 25 1 8,3

Usandıran 2 16,7 0  0 Izdırap veren 0 0 0 0
Sıkıntılı 4 33,3 3 25
Perişan eden 1 8,3 0  0

Berbat 1 8,3 0  0

Yoğun 3 25 2 16,7
Dayanılmaz 2 16,7 1 8,3

D
iğ

er
 (M

is
se

le
no

s)

Işkence eder
tarzda 4 33,3 1 8,3

D
eğ

er
le

nd
ir

m
e

(E
va

lu
at

io
n)

16

İfade
seçmeyen 0 0 6 50

20

İfade seçmeyen 0 0 7 58,4

Tedavi sonrası deney grubundaki kadınların her kelime grubundan şeçtikleri ağrı

ifadeleri azalmış, duyusal bölümde; 6’sının birinci kelime grubundan, 8’inin ikinci

kelime grubundan, 5’inin üçüncü kelime grubundan, 7’sinin dördüncü kelime

grubundan, 6’sının beşinci kelime grubundan, 7’sinin altıncı kelime grubundan ve

6’sının sırasıyla yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu kelime gruplarından (Tablo 4-

16), algısal bölümde; kadınların 6’sının onbirinci kelime grubundan, 7’sinin onikinci
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kelime grubundan,  9’unun onüçüncü kelime grubundan, 6’sının ondördüncü  kelime

grubundan, 10’unun onbeşinci kelime grubundan, değerlendirme bölümünde

kadınların yarısının ve diğer bölümünde; kadınların 5’inin 17. kelime grubundan,

6’sının 18 kelime grubundan, 8’inin 19. kelime grubundan ve 7’sinin 20 kelime

grubundan   herhangi bir ağrı ifadesi seçmedikleri belirlenmiştir (Tablo 4-17).

Tablo 4-18: Kontrol grubundaki kadınların Mc Gill Ağrı Soru Formu ağrıyı tanımlayan
ifadelerine ilişkin bulguların dağılımı

Duyusal Boyut (Sensory)
İlk Görüşme İkinci Görüşme İlk Görüşme İkinci GörüşmeIfade

Grup
No

İfade
n % n %

Ifade
Grup

No
İfade

n % n %

Pır pır eden 1 8,3 1 8,3 Çekiştirici 9 75 9 75
Titreyen 0 0 0 0 Sürükleyici 2 16,7 2 16,7
Çarpan 2 16,7 2 16,7 Burkutucu 1 8,3 1 8,3

Zonklayan 7 58,3 7 58,3

6

Ifade
seçmeyen 0 0 0 0

Vuran 2 16,7 2 16,7 Sıcaklık
veren 1 8,3 1 8,3

Döven 0 0 0 0 Yakıyor gibi 7 58,3 8 66,7

1

İfade
seçmeyen 0 0 0 0 Haşlanıyor

gibi 0 0 0 0

Sıçrayan 1 8,3 1 8,3 Dağlayıcı 1 8,3 1 8,3

Yansıyan 8 66,7 9 75

7

İfade
seçmeyen 3 25 2 16,7

Fırlayan 1 8,3 1 8,3 Sızlıyor gibi 3 25 3 25
2

İfade
seçmeyen 2 16,7 1 8,3 Kaşıntılı 2 16,7 2 16,7

Diken diken 0 0 0 0 Acıtıcı 2 16,7 2 16,7

Oyuluyor gibi 3 25 2 16,7 Iğne batar
gibi 2 16,7 3 25

Deliyorlar gibi 2 16,7 3 25

8

İfade
seçmeyen 3 25 2 16,7

Şiş saplanır
gibi 5 41,7 5 41,7 Künt 0 0 0 0

Şimşek çakar
gibi 1 8,3 1 8,3 Çıldırtan 3 25 3 25

3

İfade
seçmeyen 1 8,3 1 8,3 Yaralayıcı 0 0 0 0

Çok keskin 4 33,3 4 33,3 Sızlayan 5 41,7 5 41,7
Kesiliyor gibi 4 33,3 4 33,3 Yoğun 4 33,3 4 33,3

Yırtılır gibi 4 33,3 4 33,3

9

İfade
seçmeyen 0 0 0 04

Ifade
seçmeyen 0 0 0 0 Hassas 1 8,3 1 8,3

Kemirici sancı 3 25 4 33,3 Gergin 7 58,3 8 66,7
Kasılır tarzda 6 50 6 50 Törpüleyen 1 8,3 1 8,3
Eziliyor gibi 1 8,3 0 0 Keskin 3 25 2 16,75

Ifade
seçmeyen 2 16,7 2 16,7

10

İfade
seçmeyen 0 0 0 0
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Kontrol grubundaki kadınların ilk ve ikinci görüşmelerinde ağrılarını tanımlayan

kelimelerin dağılımı Tablo 4-18 ve Tablo 4-19’da verilmiştir. Duyusal bölümde;

kadınlardan 7’si zonklayan, 8’i yansıyan, 5’i şiş saplanır gibi, 4’ü çok keskin, 6’sı

kasılır tarzda, 9’u çekiştirici, 7’si yakıyor gibi, 3’ü sızlıyor gibi, 4’ü yoğun, 7’si gergin,

algısal bölümde; 10’u yorucu, 7’si boğucu, 10’u korku veren, 4’ü dayanılmaz, 10’u

biçare eden, değerlendirme bölümünde; 4’ü sıkıntılı ve diğer bölümünde; 8’i içe

işleyen, 7’si sıkıntı verici, 10’u ürperten ve 6’sı rahatsız eden ağrı ifadelerini

kullanmıştır.
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Tablo 4-19: Kontrol grubundaki kadınların Mc Gill Ağrı Soru Formu ağrıyı tanımlayan
ifadelere ilişkin bulguların dağılımı (Devam)

İlk
Görüşme

İkinci
Görüşme

İlk
Görüşme

İkinci
GörüşmeAğrı

Boyutu

Ifade
Grup
No

İfade
n  % n  %

Ağrı
Boyutu

Ifade
Grup

No
İfade

n  %  n  %
Yorucu 10 83,4 11 91,7 Yayılan 3 25 3 25
Tüketici 1 8,3 1 8,3 Dağılan 0 0 0 011
İfade
seçmeyen 1 8,3 0 0 Içe işleyen 8 66,7 8 66,7

Tiksindirici  2 16,7 2 16,7 Delen 1 8,3 1 8,3

Boğucu 7 58,3 8 66,7

17

İfade
seçmeyen 0 0 0 012

İfade
seçmeyen 3 25 2 16,7 Sıkıntı verici 7 58,3 7 58,3

Korku veren 10 83,3 11 91,7 Uyuşuklaştıran 0 0 1 8,3
Korkunç 1 8,3 1 8,3 Hissizleştiren 0 0 0 0
Dehşetli 0 0 0 0 Sürükleyici 0 0 0 013

İfade
seçmeyen 1 8,3 0 0 Sıkıştırıcı 0 0 0 0

Cezalandırıcı 1 8,3 1 8,3 Yırtıcı 4 33,4 4 33,3
Bitap
düşürücü 2 16,7 2 16,7

18

İfade
seçmeyen 1 8,3 0  0

Dayanılmaz 4 33,3 4 33,3 Ürperten 10 83,3 10 83,3
Şiddetli 5 41,7 5 41,7 Üşüten 2 16,7 2 16,7
Öldürücü 0 0 0 0 Donduran 0 0 0 0

14

İfade
seçmeyen 0 0 0 0

19

İfade
seçmeyen 0 0 0 0

Biçare eden 10 83,4 10 83,3 Sürekli 0 0 0 0
Kör  eden 1 8,3 1 8,3 Rahatsız eden 6 50 6 50

A
lg

ıs
al

 (A
ffe

ct
iv

e)

15
İfade
seçmeyen 1 8,3 1 8,3 Bulantı veren 0 0 0 0

Usandıran  1 8,3 1 8,3 Izdırap veren 1 8,3 1 8,3
Sıkıntılı 4 33,3 2 16,7
Perişan eden 3 25 3 25

Berbat 1 8,3 2 16,7

Yoğun 2 16,7 4 33,3
Dayanılmaz 2 16,7 2 16,7

Işkence eder
tarzda 4 33,4 3 25

D
eğ

er
le

nd
ir

m
e

(E
va

lu
at

io
n)

16

İfade
seçmeyen 0 0 0 0

D
iğ

er
 (M

is
se

le
no

s)

20

İfade
seçmeyen 0 0 0 0
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Tablo 4-20: Kadınların McGill Ağrı Soru Formu ağrı boyut puanlarına ilişkin bulguların
dağılım
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Kadınların ağrıya ilişkin boyutlara verdikleri yanıtlar puan olarak

değerlendirildiğinde; deney grubundaki kadınların, tedavi öncesi duyusal bölümde

ortalama 20,83 ± 7,69 puan, algısal bölümde 7,16  ± 3,15 puan, değerlendirme

bölümünde 2,91  ± 1,44 puan, diğer bölümünde 8,41  ± 3,62 puan ve ağrıyı ifade puanı

olarak (PRI-Pain Rating Index) toplamda 39,33  ± 12,39 puan; tedavi sonrası duyusal

bölümde ortalama 12,50 ±12,07 puan, algısal bölümde 3,50  ± 4,29 puan, değerlendirme

bölümünde 1,58  ± 1,88 puan, diğer bölümünde 3,91  ± 4,27 puan ve ağrıyı ifade puanı

olarak (PRI-Pain Rating Index) toplamda 21,50  ± 21,04 puan aldıkları belirlenmiştir.

Deney grubundaki kadınlar tedavi öncesi ve sonrası ağrıya ilişkin boyutlar açısından

karşılaştırıldığında; duyusal boyut dışında bütün bölümlerde tedavi öncesine göre

istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olduğu görülmüştür (Tablo 4-20).

 Kontrol grubundaki kadınlar ağrıya ilişkin boyutlar açısından

değerlendirildiğinde; ilk görüşmede duyusal bölümde ortalama 23,16 ± 4,13 puan,

algısal bölümde 7,41 ± 1,44 puan, değerlendirme bölümünde 3,00 ± 1,27 puan, diğer

bölümünde 10,25 ± 4,53 puan ve ağrıyı ifade puanı olarak (PRI) toplamda 43,83 ± 5,32

puan; ikinci görüşmede duyusal bölümde ortalama 23,83 ± 3,85 puan, algısal bölümde

7,75  ± 1,21 puan, değerlendirme bölümünde 3,33  ± 1,23 puan, diğer bölümünde 10,16

± 4,42 puan ve ağrıyı ifade puanı olarak (PRI-Pain Rating Index) toplamda 43,83  ±

5,32 puan aldıkları belirlenmiştir. Kontrol grubundaki kadınlarda ilk görüşme ve son

görüşme arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Tablo 4-20).

Her iki grup ağrı boyutları açısından karşılaştırıldığında; tedavi öncesi deney ve

kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmazken, tedavi

sonrasında tüm boyutlarda ve PRI’de deney grubu lehine anlamlı fark olduğu

belirlenmiştir (Tablo 4-20).
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Tablo 4-21: Kadınların Mc Gill Ağrı Soru Formu ağrının zamanla ilişkisine yönelik
bulguların dağılımı

Deney Kontrol
Zaman

Tedavi Öncesi Tedavi
Sonrası İlk Görüşme İkinci Görüşme

Devamlı 5 41,7 1 8,3 0 0 0 0

Kararlı 6 50 2 16,7 9 75 10 83,3

1.
 G

ru
p

Sabit 2 8,3 0 0 3 25 2 16,7

Ritmik 3 25 1 8,3 0 0 0 0

Periyodik 1 8,3 1 8,3 2 16,7 1 8,3

2.
 G

ru
p

Aralıklı 8 66,7 4 33,3 10 83,3 11 91,7

Genel 4 33,4 3 25 3 25 1 8,3

Anlık 1 8,3 0 0 1 8,3 1 8,3

3.
 G

ru
p

Geçici 7 58,3 3 25 8 66,7 10 83,3

Kadınların ağrılarının zamanla ilişkisi değerlendirildiğinde; tedavi öncesi, 1.

bölümde; deney grubundaki kadınların 6’sı ve kontrol grubundaki kadınların 9’u kararlı,

2. bölümde; deney grubundaki kadınların 8’i ve kontrol grubundaki kadınların 10’u

aralıklı, 3. bölümde deney grubundaki kadınların 7’si ve kontrol grubundaki kadınların

8’i geçici kelimelerini kullanmıştır. Tedavi sonrası deney grubundaki kadınların 9’u 1.

bölümde, 6’sı 2. bölümde ve 6’sı 3. bölümde  herhangi bir ifadeyi seçmemiştir (Tablo 4-

21).
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Tablo 4-22: Kadınların McGill Ağrı Soru Formu ağrı şiddetine ilişkin bulguların dağılımı

PPI

Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası *Deney
TÖ/TS

**Deney/
Kontrol

TÖ

Med X SD Min Max Med X ±SD Min Max ZWK pD
en

ey

22,50 21,33 4,09 14,00 27,00 15,00 15,08 6,03 4,00 25,00 -3,07 0,02

ZMWU=-0,03

p=0,97

İlk görüşme İkinci Görüşme *Kontrol
I.G/II.G

**Deney/
Kontrol

TS

Med X SD Min Max Med X ±SD Min Max ZWK p

K
on

tr
ol

22,00 21,83 2,48 13,00 27,00 22,00 22,50 2,19 13,00 27,00 -1,84 0,66

ZMWU=-3,31

p=0,001

*Wilcoxon Rank Test  **Mann Whitney U Testi

Hastaların Mc Gill ağrı soru formuna göre ağrı şiddetine (the present pain

intensity-PPI) ilişkin bulgular Tablo 4-22’de verilmiştir. Tedavi öncesi deney

grubundaki kadınların PPI ortalaması 21,33 ± 4,09 ve kontrol grubundaki kadınların

PPI ortalaması 21,83 ± 2,48 olarak belirlenmiştir. Grupların tedavi öncesi ve tedavi

sonrası PPI puanları karşılaştırıldığında; deney grubunda tedavi öncesi ve tedavi sonrası

(ZWK=-3,07 p=0,02) ve deney grubu ile kontrol grubu arasında tedavi sonrası

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuşken (ZMWU=-3,31 p=0,001), kontrol grubunun

ilk ve son görüşmeleri (ZWK=-1,841 p=0,66) ile gruplar arasında tedavi öncesinde

(ZMWU= - 0,03 p= 0,97) istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir. PTSS sonrası

deney grubundaki kadınların ağrı şiddetlerinde azalma olduğu belirlenmiştir (Tablo 4-

22).

4.3. Kadınların PTSS Tedavi Öncesi Ve Sonrası Yaşam Kalitelerine İlişkin
Bulgular

4.3.1. Kadınların SF 36 yaşam kalitesi ölçeğine ilişkin bulgular
Bu bölümde, deney ve kontrol grubundaki kadınların SF 36 yaşam kalitesi

ölçeğinin 8 alt boyutu olan; fiziksel fonksiyon, fiziksel işlev (rol), duygusal işlev (rol),

enerji/yorgunluk, mental sağlık, sosyal fonksiyon, ağrı, genel sağlık ve geçen yıla göre

sağlık puan ortalamalarına ilişkin bulgulara yer verilmiştir (Tablo 4-23).
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Deney grubundaki kadınların fiziksel fonksiyon puan ortalaması, PTSS öncesi

56,66 ± 23,19 iken PTSS sonrası 74,16 ± 31,03 olarak belirlenmiştir. Deney grubundaki

kadınlar tedavi öncesi ve sonrası fiziksel fonksiyon açısından kıyaslandığında

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (ZWK= -1,61, p=0,10). Kontrol

grubundaki kadınların ilk görüşmede fiziksel fonksiyon puan ortalaması 54,58 ± 23,88,

ikinci görüşmede 52,91 ± 23,10 olarak belirlenmiştir. Kontrol grubunda yer alan

kadınlar fiziksel fonksiyon açısından kıyaslandığında, ilk görüşme ve ikinci görüşme

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (ZWK= -1,63 p=0,10). Her iki grup tedavi öncesi

ve tedavi sonrası fiziksel fonksiyon açısından kıyaslandığında (Şekil 4-1), gruplar

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark belirlenmemiştir (Tedavi Öncesi: ZMWU= -0,26

p= 0,79; ZMWU-1,68 p= 0,09). PTSS sonrası hastaların fiziksel fonksiyonlarında bir

değişiklik olmamıştır (Tablo 4-23).
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Şekil 4-1: Kadınların SF 36 fiziksel fonksiyon alt boyutunun karşılaştırılması

Araştırmaya katılan kadınlar fiziksel sorunlara bağlı rol kısıtlılığı açısından

değerlendirildiğinde; fiziksel işlev puan ortalaması deney grubundaki kadınların tedavi

öncesi 25,00 ± 35,35 ve kontrol grubundaki kadınların 12,5 ± 25,00 ve tedavi sonrası

sırasıyla 66,66 ± 45,64 ve 14,58 ± 22,50 olarak belirlenmiştir (Şekil 4-2). Deney ve

kontrol grupları fiziksel işlev açısından karşılaştırıldığında; deney grubundaki

kadınların PTSS öncesi ve PTSS sonrası fiziksel işlev puanları (ZWK=-2,10 p=0,03)

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuşken kontrol grubunda anlamlı bir

değişiklik (ZWK=-0,57 p=0,564) görülmemiştir. Her iki grup karşılaştırıldığında, tedavi

öncesi gruplararası fark görülmezken tedavi sonrasında istatistiksel olarak ileri düzeyde

anlamlı fark bulunmuştur (Tedavi Öncesi: ZMWU= - 0,93 p= 0,35; Tedavi Sonrası:
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ZMWU= -2,62 p= 0,009). PTSS sonrasında deney grubundaki kadınların kontrol grubuna

kıyasla fiziksel sorunlara bağlı rol kısıtlılığı azalmıştır (Tablo 4-23).
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Şekil 4-2: Kadınların SF 36 fiziksel işlev alt boyutunun karşılaştırılması

Kadınlar duygusal işlev açısından ele alındığında;  duygusal işlev puan

ortalaması deney grubundaki kadınların tedavi öncesi 27,77 ± 37,15 ve kontrol

grubundaki kadınların 19,42 ± 29,98 ve tedavi sonrası sırasıyla 83,33 ± 61,11 ve 13,87

± 26,40 olarak belirlenmiştir (Şekil 4-3). Her iki grup karşılaştırıldığında deney

grubundaki kadınların tedavi öncesi ve tedavi sonrası duygusal işlevleri (ZWK= -2,13, p=

0,03) ile her iki grubun tedavi sonrası duygusal işlevleri arasında istatistiksel olarak

anlamlı fark olduğu görülmüştür (Tedavi Öncesi: ZMWU= - 0,53 p= 0,59; Tedavi

Sonrası:  ZMWU=-2,71 p= 0,007). PTSS sonrası deney grubundaki kadınların duygusal

sorunlara bağlı rol kısıtlılığı azalmıştır (Tablo 4-23).
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Şekil 4-3: Kadınların SF 36 duygusal işlev alt boyutunun karşılaştırılması

Kadınlar enerji / yorgunluk alt boyutu açısından değerlendirildiğinde, deney

grubundaki kadınların ortalama enerji / yorgunluk puanı tedavi öncesi 49,16 ± 14,74,
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tedavi sonrası 62,91 ± 25,97 ve kontrol grubundaki kadınların ilk görüşmede 46,25 ±

18,35, ikinci görüşmede 45,00 ±  16,23 olarak belirlenmiştir (Şekil 4-4). Kadınların,

tedavi öncesi ve sonrası ortalama puanları karşılaştırıldığında grup içi ve gruplar

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (Tablo 4-23).
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    Şekil 4-4: Kadınların SF 36 enerji / yorgunluk alt boyutunun karşılaştırılması

Yaşam kalitesinin mental sağlık alt boyutuna bakıldığında; deney grubundaki

kadınların ortalama mental sağlık puanının, tedavi öncesi 42,00 ± 17,18 ve tedavi

sonrası 60,66 ± 19,35; kontrol grubundaki kadınların ise ortalama mental sağlık

puanının ilk görüşmede 42,33 ± 18,48 ve son görüşmede 40,33 ± 15,48 olduğu

belirlenmiştir (Şekil 4-5).  Kontrol grubundaki kadınlarda ilk görüşme ve son görüşme

puanları ile (ZWK=-1,63 p=0,10), deney ve kontrol grupları arasında tedavi öncesi

puanları arasında (ZMWU= -0,06 p=0,95) istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır.

Deney grubundaki kadınlarda tedavi öncesi ve tedavi sonrası puanları ile (ZWK= -3,07

p= 0,002), deney ve kontrol grubu arasında tedavi sonrası puanları arasında istatistiksel

olarak anlamlı fark olduğu görülmüştür (ZMWU=-2,54 p=0,01) (Tablo 4-23). Deney

grubundaki kadınların PTSS sonrası mental sağlıkları olumlu yönde gelişmiştir.
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Şekil 4-5: Kadınların mental sağlık alt boyutunun karşılaştırılması

Sosyal fonksiyon alt boyutu incelendiğinde; deney grubundaki kadınların sosyal

fonksiyon puanı tedavi öncesi ortalama 43,75 ± 25,28, tedavi sonrası 71,87 ± 33,33 ve

kontrol grubundaki kadınların ilk görüşmede 54,16 ± 17,94 ve ikinci görüşmede 50,00 ±

11,91 olarak belirlenmiştir (Şekil 4-6). Sosyal fonksiyon boyutu deney grubundaki

kadınlarda tedavi sonrası anlamlı bir şekilde değişiyorken (ZWK=-2,19 p=0,03), kontrol

grubunda anlamlı bir değişiklik görülmemiş (ZWK=0,00  p=1,00), deney ve kontrol

grupları arasında tedavi öncesi istatistiksel olarak anlamlı fark belirlenmemiş, tedavi

sonrası istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (Tedavi Öncesi: ZMWU= -1,14

p= 0,25; Tedavi Sonrası: ZMWU= -2,71 p= 0,04) (Tablo 4-22). Deney grubunda sosyal

fonksiyon düzeyi tedavi öncesine göre tedavi sonrasında olumlu yönde gelişmiştir.
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Şekil 4-6: Kadınların SF 36 sosyal fonksiyon alt boyutunun karşılaştırılması

Deney ve kontrol grupları yaşam kalitesinin ağrı alt boyutu açısından ele

alındığında; deney grubundaki kadınların ortalama puanı tedavi öncesi 32,5 ± 23,40 ve

tedavi sonrası 60,00 ± 27,96; kontrol grubundaki kadınların ortalama puanı ilk ve son
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görüşmede 23,33 ± 7,78 olarak belirlenmiştir (Şekil 4-7). Kadınlar tedavi öncesi ve

tedavi sonrası ağrı puanı açısından karşılaştırıldığında; deney grubunda tedavi öncesi ve

tedavi sonrası (ZWK=-2,27 p=0,02) ile deney grubu ve kontrol grubu arasında tedavi

sonrası istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, kontrol grubunda ilk ve son görüşme

arasında ve deney ve kontrol grubu arasında tedavi öncesi anlamlı fark olmadığı

görülmüştür (ZMWU= - 0,94 p= 0,34, Tedavi Sonrası: ZMWU= -3,31 p= 0,001) (Tablo 4-

23). Deney grubundaki kadınlarda ağrı boyutunda olumlu yönde gelişme olmuştur.
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Şekil 4-7: Kadınların SF 36 ağrı alt boyutunun karşılaştırılması

Yaşam kalitesinin genel sağlık algılaması boyutu puanlarına bakıldığında;

deney grubunda tedavi öncesi ortalama 48,58 ± 13,20, tedavi sonrası ortalama 50,58 ±

12,84 ve kontrol grubunda ilk görüşmede 46,83 ± 10,01, ikinci görüşmede 47,08 ± 9,40

olduğu belirlenmiştir (Şekil 4-8). Her iki grup karşılaştırıldığında; tedavi öncesi ve

tedavi sonrası deney (ZWK=-0,67 p=0,50) ve kontrol (ZWK=0,00 p=1,00) grupları kendi

içinde ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemiştir (Tedavi

Öncesi:  ZMWU= - 0,26 p= 0,79; Tedavi Sonrası: ZMWU= -1,13  p= 0,25). PTSS sonrası

kadınların genel olarak sağlığı algılayışları değişmemiştir (Tablo 4-23).
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Şekil 4-8: Kadınların SF 36 genel sağlık algılaması alt boyutunun karşılaştırılması
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Kadınlar şimdiki  sağlık  düzeylerinin  bir  yıl  önceki  sağlık  düzeylerine  göre

durumu açısından değerlendirildiğinde; deney grubundaki kadınların tedavi öncesi

ortalama 2,50 ± 0,67, tedavi sonrası ortalama 3,75 ± 1,13 puan ve kontrol grubundaki

kadınların ilk görüşmede 2,50 ± 0,90 puan, ikinci görüşmede ortalama  2,41 ± 0,79 puan

aldıkları belirlenmiştir (Şekil 4-9). Deney ve kontrol grupları arasında tedavi öncesi

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmazken (ZMWU= -0,06 p= 0,94), deney grubundaki

kadınlar arasında tedavi öncesi ve tedavi sonrası (ZWK= -2,71 p= 0,007) ile deney ve

kontrol grubu arasında tedavi sonrası geçen yıla göre sağlık düzeyinde (ZMWU= -2,68

p= 0,007) istatistiksel olarak anlamlı fark görülmüştür. PTSS sonrası, deney grubundaki

kadınların bir yıl önceki sağlık düzeyine kıyasla, şimdiki sağlık düzeyinin PTSS

öncesine ve kontrol grubundaki kadınlara göre daha iyi olduğu belirlenmiştir

(Tablo 4-23).
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Şekil 4-9: Kadınların şimdiki sağlık düzeylerinin bir yıl önceki sağlık düzeylerine göre
durumunun karşılaştırması
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Tablo 4-23: Kadınların SF 36 yaşam kalitesi ölçeğine ilişkin bulguların dağılımı
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4.4. Kadınların PTSS Öncesi Ve Sonrası Cinsel Fonksiyonlarına İlişkin Bulgular
Bu bölümde, deney ve kontrol grubundaki kadınların FSFI cinsel istek,

uyarılma, lubrikasyon, orgazm, doyum, cinsel ilişkide ağrı ve toplam FSFI puanları ile

tedavi öncesi ve tedavi sonrası karşılaştırmalarına ilişkin bulgulara yer verilmiştir.

 Araştırmaya katılan kadınlar cinsel istek açısından ele alındığında; FSFI cinsel

istek puan ortalaması deney grubundaki kadınların tedavi öncesi 2,83 ± 1,37 ve tedavi

sonrası 3,43 ± 1,34; kontrol grubundaki kadınların ise ilk görüşmede 3,30 ± 1,07 ve

ikinci görüşmede 3,10 ± 0,88 olarak belirlenmiştir (Şekil 4-10). Kadınların PTSS öncesi

ve PTSS sonrası FSFI cinsel istek puanları karşılaştırıldığında; deney ve kontrol

gruplarındaki kadınların grup içi (deney ZWK=-1,79 p=0,07; kontrol ZWK=-1,98 p=0,06)

ve gruplar arası FSFI cinsel istek puanlarındaki değişimin istatistiksel olarak anlamlılık

göstermediği belirlenmiştir (Tablo 4-24).
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Şekil 4-10: Kadınların FSFI cinsel istek alt boyutunun karşılaştırılması

FSFI uyarılma puanı ortalaması, deney grubundaki kadınların PTSS öncesi

2,94 ± 1,32  ve PTSS sonrası 3,38 ± 1,57, kontrol grubundaki kadınların ise ilk

görüşmede 3,32 ± 1,30 ve ikinci görüşmede 3,37 ± 1,34 olarak belirlenmiştir

(Şekil 4-11). Kadınların FSFI uyarılma puanı tedavi öncesine göre tedavi sonrası

istatistiksel olarak anlamlı  değişim göstermemiştir (deney ZWK= -0,65 p=0,51, kontrol

ZWK=-1,41 p=0,15). Deney ve kontrol grupları tedavi öncesi ve tedavi sonrası uyarılma

düzeyleri açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark belirlenmemiştir.

PTSS sonrası kadınların uyarılma düzeylerinde değişiklik olmamıştır (Tablo 4-24).



87

2,94

3,38
3,32 3,37

2,6

2,8

3

3,2

3,4

Deney Kontrol

Tedavi Öncesi/İlk Görüşme Tedavi Sonrası/İkinci Görüşme

Şekil 4-11: Kadınların FSFI uyarılma alt boyutunun karşılaştırılması

Araştırmaya katılan kadınların FSFI lubrikasyon puan ortalaması deney

grubunda tedavi öncesi 4,25 ± 1,21 ve tedavi sonrası 4,03 ± 1,57; kontrol grubunda  ilk

görüşmede 4,15 ± 1,12 ve son görüşmede 4,17 ± 1,14 olarak belirlenmiştir (Şekil 4-12).

Kadınların FSFI lubrikasyon puanlarındaki değişimlerin tedavi sonrasında tedavi

öncesine göre hem grup içi hem de gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı olmadığı

görülmüştür (Tablo 4-24). PTSS sonrası kadınların lubrikasyon düzeyleri aynı kalmıştır.
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Şekil 4-12: Kadınların FSFI lubrikasyon alt boyutunun karşılaştırılması

Deney grubundaki kadınların FSFI orgazm puan ortalaması tedavi öncesi 3,63

± 1,35 ve tedavi sonrası 3,74 ± 1,63; kontrol grubunda ilk görüşmede 3,63 ± 1,39 ve son

görüşmede 3,50 ± 1,28 olarak belirlenmiştir (Şekil 4-13). Deney grubundaki kadınların

FSFI orgazm puanının tedavi öncesine göre tedavi sonrasında istatistiksel olarak

anlamlı bir değişim göstermediği (ZWK= -0,28 p=0,77) ve deney grubundaki kadınlar ve

kontrol grupundaki kadınlar arasında FSFI orgazm puanı açısından hem tedavi öncesi
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hem de tedavi sonrası istatistiksel olarak anlamlı değişim olmadığı belirlenmiştir

(Tablo 4-24). PTSS sonrası kadınların orgazm düzeyleri değişmemiştir.
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Şekil 4-13: Kadınların FSFI orgazm alt boyutunun karşılaştırılması

FSFI cinsel doyum puan ortalaması deney grubunda tedavi öncesi 3,74 ± 1,54,

tedavi sonrası  3,74 ± 1,66; kontrol grubunda ilk görüşmede 3,60 ± 1,16 ve son

görüşmede 3,53 ± 1,08 olarak  belirlenmiştir (Şekil 4-14). Deney grubundaki kadınların

FSFI cinsel doyum puanlarının tedavi öncesine göre tedavi sonrasındaki değişimlerinin

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (ZWK= 0,00 p=1,00) ve kontrol grubu ile

karşılaştırıldığında hem tedavi öncesi hem de tedavi sonrası istatistiksel olarak anlamlı

değişim olmadığı belirlenmiştir (Tablo 4-24).
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Şekil 4-14: Kadınların FSFI doyum alt boyutunun karşılaştırılması

FSFI cinsel ilişkide ağrı puan ortalaması deney grubunda tedavi öncesi 3,45 ±

1,55, tedavi sonrası 4,69 ± 1,58; kontrol grubunda ilk görüşmede 3,46 ± 0,68 ve son

görüşmede 3,26 ± 0,53 olarak  belirlenmiştir (Şekil 4-15). Deney grubundaki kadınların
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FSFI cinsel ilişkide ağrı puanlarının tedavi sonrasındaki değişimlerinin tedavi öncesine

göre istatistiksel olarak anlamlı olduğu (ZWK=-2,25 p=0,02) belirlenmiş ve kontrol

grubu ile karşılaştırıldığında deney ve kontrol grubu arasında tedavi öncesi istatistiksel

olarak anlamlı fark yokken, tedavi sonrasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu

bulunmuştur (Tablo 4-24). PTSS sonrası kadınların FSFI cinsel ilişkide ağrı puanı

yükselmiştir.
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Şekil 4-15: Kadınların FSFI ağrı alt boyutunun karşılaştırılması

FSFI toplam puanı ortalaması deney grubundaki kadınlarda tedavi öncesi 20,87

±  6,76, tedavi sonrası 23,03 ± 8,23; kontrol grubundaki kadınlarda ilk görüşmede 21,47

± 5,87 ve son görüşmede 20,95 ± 5,49 olarak belirlenmiştir (Şekil 4-16). Tedavi

öncesine göre tedavi sonrası FSFI toplam puan ortalamasının deney grubunda

yükseldiği, ancak bu yükselmenin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (ZWK=-0,80

p=0,42); kontrol grubu ile karşılaştırıldığında aralarında hem tedavi öncesi hem de

tedavi sonrası istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir (Tablo 4-24).
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Şekil 4-16: Kadınların toplam FSFI puanlarının karşılaştırılması
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Tablo 4-24: Kadınların FSFI puanlarına ilişkin bulguların dağılımı
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4.5. PTSS Sırasında Görülen Komplikasyonlara İlişkin Bulgular
Bu bölümde PTSS sırasında görülen komplikasyonlara ilişkin bulgular yer

almıştır.

Tablo 4-25: Deney Grubunda PTSS sırasında görülen komplikasyonlara ilişkin bulgular

Komplikasyon VarKomplikasyon

Yok Hafif ağrı Hafif hematom
Toplam

Uygulama

n % n % n % n %

1 12 100 0 0 0 0 12 100

2 12 100 0 0 0 0 12 100

3 10 83,3 2 16,7 0 0 12 100

4 12 100 0 0 0 0 12 100

5 12 100 0 0 0 0 12 100

6 12 100 0 0 0 0 12 100

7 12 100 0 0 0 0 12 100

8 10 83,3 1 8,3 1 8,3 12 100

9 12 100 0 0 0 0 12 100

10 10 83,3 1 8,3 1 12 100

11 12 100 0 0 0 0 12 100

12 11 91,7 1 8,3 0 0 12 100

Tablo 4-25’de PTSS sırasında görülen komplikasyonlara ilişkin bulgular

verilmiştir. 3. seansta 2 kişide hafif ağrı, 8. ve 10. seansta 1 kişide hafif ağrı ve 1 kişide

hafif hematom, 12. seansta 1 kişide hafif ağrı olmuş, diğer seanslarda herhangi bir

komplikasyon görülmemiştir.
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5. TARTIŞMA

Kronik pelvik ağrı reprodüktif çağdaki kadınların jinekoloğa başvurma

nedenlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır (Dufy, 2001). Zondervan ve ark.’nın

(1999) yaptığı çalışmada 15-73 yaş arası kadınlarda görülen tüm hastalıklar göz önüne

alındığında KPA % 3,8 gibi bir oranla, migren (%2,1) ve astım (% 3,7)’dan bile daha

sıktır.

Etiyolojisindeki pek çok farklı patoloji nedeniyle tanı ve tedavisinde güçlükler

yaşanmaktadır (Dufy, 2001). Asıl şikayetleri KPA olan hastalarda PTSS’nin etkilerini

belirlemek amacıyla yapılan ilk çalışma Van Balken ve ark.’na (2003) ait olup yapılan

çalışmalar sınırlı sayıdadır. Yapılan literatür taramasında ülkemizde bu konuda yapılmış

bir çalışmaya rastlanılmamıştır.

Kronik pelvik ağrılı hastalar için ağrı, yaşamlarının çok önemli bir parçasıdır.

Kadınların günlük aktivitelerini ve yaşam kalitesini etkilemekte, mental ve fiziksel

sağlığı ve cinsel fonksiyonları üzerine negatif etkiler yapmaktadır (Jamieson ve Steege,

1996; Mathias ve ark., 1996; Verit,Verit ve Yeni, 2006; Zondervan, 1999; Zondervan,

2001b). Kronik ağrı her zaman iyileştirilememesine rağmen hastaların normal veya

normale yakın seviyede fonksiyonlarını devam ettirmeleri ve daha kaliteli bir yaşam

sürmeleri sağlanabilir (Gelbaya&El-Halwagy, 2001; Gunter, 2003).

Araştırma, kronik pelvik ağrısı olan hastalarda tibial sinir uyarısı tedavisinin

(Nöromodülasyon) yaşam kalitesi ve cinsel yaşam üzerine etkisinin belirlenmesi

amacıyla planlanmış ve uygulanmıştır. Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen

bulgular literatür doğrultusunda tartışılmıştır.

5.1. Kadınların Tanıtıcı, Genel Sağlık Durumları Ve Pelvik Ağrı Özelliklerine
İlişkin Bulguların Tartışılması

Bu bölümde; deney ve kontrol grubundaki kadınların yaş, eğitim durumu,

meslek, ekonomik durum, gebelik ve doğum sayıları, sağlık sorunları, ameliyat olma

durumları ve ilaç kullanma durumları, ağrı süreleri, daha önce ağrı nedeniyle tedavi

olma durumları, ağrıyı gidermek için ilaç veya ameliyat dışı yöntem kullanma

durumları, ağrılarını arttıran / azaltan faktörler ve ağrı şiddetine ilişkin bulguların

tartışılması yer almıştır.
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Yapılan çalışmalarda, üreme döneminde yaptığı piklerle kadın için sıkıntı

yaratan bu sorunun en fazla 30’lu yaşlarda görüldüğü belirlenmiştir.

Mathias ve ark. (1996), Amerika’da kadınlarda kronik pelvik ağrı görülme

sıklığını, KPA’nın kadınların yaşam kalitesine ve üretkenliğine (iş hayatına) etkisini ve

kadınların sağlık hizmetlerinden yararlanma durumlarını belirlemek amacıyla yaptıkları,

18-50 yaşları arasında 5263 kadını (KPA n=773) içeren çalışmalarında KPA’lı

kadınların yaş ortalamasını 35,7 ± 8,6 olarak belirtmiştir.

Zondervan ve ark. (2001a), İngiltere’de KPA görülme sıklığını ve kadınların

yaşamları üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yaptıkları, 18-49 yaşları arasındaki

2016 kadını (KPA n=483) içeren çalışmalarında KPA’nın % 28 oranıyla en fazla 36-40

yaşları  arasında görüldüğünü bildirmiştir.

Benzer şekilde, Grace ve Zondervan (2004), Yeni Zelanda’lı kadınlarda KPA

görülme sıklığını, ağrı şiddetini, tanılarını ve sağlık hizmetlerinden yararlanma

durumlarını belirlemek amacıyla, 18-50 yaşları arasında 1160 kadını (KPA n=286)

içeren çalışmalarında, 30’lu yaşlarda bu yaşlardan daha küçük ve daha büyük

olanlardan yüksek bir oranda KPA görüldüğünü belirtmiştir.

 Demir’in (2006), “KPA’da jinekolojik, ürolojik, psikiyatrik etkenlerin

araştırılması: Diagnostik laparoskopinin KPA’daki yeri” başlıklı uzmanlık tez

çalışmasında 44 hasta örnekleme alınmış ve kadınların yaş ortalaması 35,6 ± 9,9;

Özçam’ın (2006), “KPA’lı kadınlarda diagnostik laparoskopinin yeri” isimli uzmanlık

tez çalışmasında 30 kadın örneklemi oluşturmuş ve kadınların yaş ortalaması 34,93 ±

6,5 olarak belirlenmiştir.

 Çalışmamızda, benzer olarak, deney grubundaki kadınların yaş ortalaması 40 ±

5,16 ve kontrol grubundaki kadınların yaş ortalaması 39,08 ± 5,40 olarak belirlenmiştir

(Tablo 4-1).

Mathias ve ark.’nın (1996) çalışmalarında, kadınların % 53’ünün üniversite

mezunu olduğu belirlenmiş ve aynı yaştaki ağrısız kadınlar arasında yaş,  etnik köken

ve eğitim süresi bakımından farklılık saptanmamıştır.

Grace ve Zondervan’ın (2004) ve çalışmasında, KPA’lı kadınların % 33,3’ünün

üniversite mezunu olduğu belirlenmiştir.
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Lamvu ve ark.’nın (2006) bir pelvik ağrı kliniğinde değerlendirildikten sonra

KPA’lı kadınların uzun dönemli sonuçlarını belirlemek amacıyla yaptıkları

araştırmalarında kadınların % 41’inin üniversite mezunu olduğu belirlenmiştir.

   Verit, Verit ve Yeni’nin (2006), çalışmasında KPA’lı kadınların % 35,7’sinin

ilköğretim mezunu olduğu ve kadınların eğitim düzeylerinin KPA’sız kadınlardan farklı

olmadığı; Özçam’ın (2006) çalışmasında kadınların % 80’inin ilköğretim mezunu

olduğu bulunmuştur.

TNSA 2003 verilerine göre ülkemizde üreme dönemindeki kadınların %

61,1’inin ilköğretim mezunu olduğu (8 yıllık eğitim) görülmüştür. Çalışmamızda, Verit

ve ark.’nın (2006), Özçam’ın (2006) çalışmalarına ve TNSA 2003 sonuçlarına benzer

olarak  kadınların çoğunluğunun (% 58,4) ilköğretim mezunu olduğu belirlenmiştir.

Demir’in (2006) çalışmasında, kadınların % 79,5’inin ev hanımı, % 13,6’sının

memur ve % 6,8’inin öğrenci olduğu, Grace ve Zondervan’ın (2004) çalışmasında,

kadınların %25’inin tam zamanlı, % 25,3’ünün yarı zamanlı çalıştığı ve % 24’ünün ev

hanımı olduğu belirlenmiştir.

Çalışmamızda Demir’in (2006) çalışmasına benzer olarak kadınların

çoğunluğunun (%58,3) ev hanımı olduğu görülmüştür (Tablo 4-1).

Demir (2006) ve Özçam (2006) çalışmalarında kadınların gebelik  ve doğum

sayılarını sırasıyla ortalama 2,43 ± 0,52, 1,84 ± 0,65; 2,28 ± 2,70 ve 1,61 ± 1,55  olarak

belirtmişlerdir.

TNSA 2003’e göre toplam doğurganlık hızı 2,2 olarak saptanmıştır.

Çalışmamızda paralel olarak kadınların gebelik sayıları ortalama 2,37 ± 0,92 ve

doğum sayıları ortalama 2,04 ± 0,99 olarak belirlenmiştir.

Verit ve ark. (2006) çalışmalarında KPA’lı kadınların % 37’sinin ekonomik

durumunun kötü, % 59’unun orta ve % 16’sının iyi olduğunu ve KPA’sız kadınlardan

istatistiksel olarak farklı olmadığını belirtmiştir.

Çalışmamızda Verit ve ark.’nın çalışmalarına benzer olarak kadınların %

87,5’inin ekonomik durumunun orta ve altı seviyede olduğu belirlenmiştir (Tablo 4-1).

Araştırmamızda kadınların yaş, eğitim, meslek, ekonomik durum, gebelik ve

doğum sayıları, sağlık sorunları, ameliyat olma durumları ve ilaç kullanma durumları
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açısından deney ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık

bulunmamaktadır. Her iki grubun birbirine benzer olması, çalışma sonucu elde edilen

verilerin güvenirliğini arttırmaktadır.

Literatürde KPA, menstrüasyon ve cinsel birleşmeyle ilişkili olmayan, alt

abdomen ve pelvise lokalize, en az 6 ay süreyle devam eden sürekli ya da ara ara ortaya

çıkan ağrı olarak tanımlanmaktadır (Gunter, 2003; Kroon ve Reginald, 2005; Moore ve

Kennedy, 2000).

Zondervan ve ark. (2001a), çalışmalarında kadınların % 32,9’unun KPA süresini

5 yıl ve üzeri, Van Balken ve ark. (2004), ortalama 5 yıl (range 2-30 yıl), Lamvu ve ark.

(2006)  ortalama 4,6 ± 5,4 yıl, Kim, Paick ve Ku (2007) ortalama 5,7 yıl, Weijenborg ve

ark. (2007) ortalama 5,7 ± 6 yıl, Demir (2006) ortalama 2,6 yıl olarak belirtmiştir.

Çalışmamızda ise ağrı süreleri, deney grubunda ortalama 3,91 ± 2,15 yıl (min. 1 yıl,

max. 8 yıl) ve kontrol grubunda ise ortalama 3,95 ± 2,26 (min. 1 yıl, max. 7 yıl) yıl

olarak belirlenmiştir. Her iki grubun ağrı süresi bakımından benzer olduğu görülmüştür

(Tablo 4-8).

Mathias ve ark. (1996), son 3 ayda pelvik ağrıyla ilişkili sağlık bakım

hizmetlerini kullanan 773 KPA’lı kadının % 19’unun jinekoloğa, % 10’unun jinekolog

dışında bir hekime, % 1’inin psikiyatriste veya ruh sağlığı profesyonellerine gittiğini, %

3’ünün pelvik ağrı nedeniyle hastanede yattığını, % 2’sinin pelvik ağrı nedeniyle

ameliyat olduğunu, % 1’inin ağrı kliniğinde tedavi olduğunu ve % 56’sının reçete

edilmeyen ağrı kesici ve % 23’ünün reçete edilen ağrı kesici kullandıklarını belirtmiştir.

Zondervan ve ark. (2001b), ağrı nedeniyle son 12 ay sağlık hizmetini kullanan

kadınların % 30,9’unun bir pratisyen hekime, % 11,7’sinin bir hastane hekimine

(hospital doctor) başvurduğunu ve % 75,5’inin ilaç kullandığını (çoğunlukla ağrı kesici)

belirtmiştir.

 Özçam’ın (2006) çalışmasında, kadınların % 77,3’ü daha önce pelvik ağrı

yakınması ile en az bir kez doktora başvurmuş ve % 70’i analjezik ve antibiyotiklerden

oluşan medikal tedavi almıştır.

 Demir’in (2006), çalışmasında pelvik ağrı nedeni ile daha önce kadınların %

77,3’ü ağrı kesici, % 50’si oral kontraseptif, % 22,7’si antidepresan kullanmıştır.
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Van Balken ve ark. (2003), 33 hastayı içeren çalışmalarında hastaların 28’inin

çoğunlukla ağrı kesici ve alfa blokerleri kullandığını, 17’sine fizyoterapi ve/veya

biofeedback ve 8’sine TENS uygulandığını belirtmiştir.

 Kim, Paick ve Ku’nun (2007), KPA’lı hastalarda PTSS’nin klinik etkilerini

belirlemek amacıyla yaptıkları 10 kadın, 5 erkek toplam 15 hastayı içeren

çalışmalarında, hastaların hepsinin KPA nedeniyle daha önce tedavi  oldukları ve kadın

hastaların hepsinin ilaç kullandığı, 1’ine sakral sinir uyarısı ve 4’üne hidrodistansiyon

yapıldığı belirtilmiştir.

Çalışmamızda,  kadınların 20’sinin daha önce ağrı nedeniyle tedavi oldukları,

8’inin yalnız ağrı kesici, 9’unun antibiyotik ve ağrı kesici kullandıkları belirlenmiştir

(Tablo 4-9). Çalışmamızda örneklem sayısının az olmasına karşın kadınların

çoğunluğunun diğer çalışmalarla benzer olarak daha çok ağrı kesici (n=17) kullandıkları

görülmüştür.

Yapılan çalışmalarda KPA’lı kadınların ağrı ile baş etmede alternatif

yaklaşımlar aradığı görülmüştür. Mathias ve ark. (1996), kadınların % 3’ünün alternatif

sağlık bakım profesyonellerine (akupunkturist, kriopraktör vb.) gittiğini, Zondervan ve

ark. (2001b), kadınların % 7,9’unun bir alternatif tıp terapistine (en sık bir homeopata),

% 16,7’sinin diğer yöntemleri kullandıklarını (sıcak uygulama, refleksoloji/ masaj, aloe

vera/ papatya yağı ve aromaterapi), Van Balken ve ark. (2003), hastaların % 55’inin

akupunktur, aura-terapi ve sıcak uygulama gibi alternatif yöntemleri kullandıklarını,

Demir (2006), kadınların % 65,9’unun sıcak uygulama, % 29,5’inin masaj ve % 25’inin

bitki tedavisi yaptığını belirtmişlerdir.

 Çalışmamızda, deney ve kontrol grubundaki kadınların ağrıyı gidermek için ilaç

veya ameliyat dışı yöntem kullandıkları, daha çok sıcak uygulamayı tercih ettikleri

(n=10 %41,7) belirlenmiş ve her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark

olmadığı görülmüştür (Tablo 4-10).

Demir’in (2006) çalışmasında ağrıyı en çok (% 47,7) cinsel ilişkinin arttırdığı,

bunu % 38,6 ayakta durma, % 29,5 mesane doluluğu, % 22,7 egzersiz ve % 15,9

yürüyüşün izlediği görülmüştür.
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Çalışmamızda ise cinsel ilişki (%29,2), soğuk (% 29,2), yorulma (%20,8), uzun

yürüyüşler (% 20,8), ayakta durma (% 16,7), ağır kaldırma (%4,2) ve menstrüasyonun

(% 4,2) kadınlarda pelvik ağrıyı arttırdığı belirlenmiştir. (Tablo 4-11).

5.2. Kadınların PTSS Tedavi Öncesi Ve Sonrası Pelvik Ağrı Durumlarına İlişkin
Bulguların Tartışılması

Bu bölümde kadınların PTSS öncesi ve sonrası ağrıya ilişkin bulgular, Görsel

Kıyaslama Ölçeği ve McGill Ağrı Soru Formu doğrultusunda tartışılmıştır.

5.2.1. Görsel Kıyaslama Ölçeği Değerlendirmesine İlişkin Bulguların Tartışılması
Bu bölümde kadınların PTSS öncesi ve sonrası ağrıya ilişkin bulgular, Görsel

Kıyaslama Ölçeği doğrultusunda tartışılmıştır.

Klingler ve ark. (2000), aşırı aktif mesane nedeniyle sıkışma ve sık idrara çıkma

şikayeti olan hastalarda, S3 bölgesinin periferal nöromodülasyonunun etkisini

belirlemek amacıyla yaptığı çalışmalarında, 11 erkek, 4 kadın toplam 15 hastaya 12

hafta süre ile tibial sinir uyarısı yapmıştır. Tüm hastalar GKÖ’ye göre değerlendirilmiş,

tedavi öncesinde ortalama 7,6 olan GKÖ puanı tedavi sonrası 3,1’e düşmüş ve pelvik

ağrıda anlamlı azalma olduğu belirtilmiştir.

Asıl şikayetleri KPA olan hastalarda PTSS’nin etkilerini belirlemek amacıyla

yapılan ilk çalışma Van Balken ve ark.’na (2003) aittir. 22 erkek, 11 kadın toplam 33

hastayı içeren çalışmada, hastalar objektif başarı (PTSS sonrası GKÖ<3 / GKÖ’de % 50

azalma) ve subjektif başarıya (PTSS sonrası elde edilen başarıyı sürdürmek için

tedaviye devam) göre değerlendirilmiştir. Tüm hastaların PTSS öncesi GKÖ puanı

ortalama 6,5 (range=5,3-7,7), PTSS sonrası ise  5,4 (range=4,2-6,8) olarak belirlenmiş,

14 hasta (10 erkek, 4 kadın) PTSS sonrası elde edilen başarıyı devam ettirmek için

tedaviye devam etmek istemiştir, tedaviye devam etmek isteyen hastaların GKÖ puanı

ortalama 5,9’dan 3,8’e azalmış, 7 hastanın GKÖ puanı 3’ün altında bulunmuş ve

hastalarda PTSS sonrası GKÖ’de istatistiksel olarak (p<0,05) anlamlı azalma

belirlenmiştir.

Yapılan sınırlı sayıdaki çalışmalardan bir diğeri Kim, Paick ve Ku’ya (2007)

aittir. Kim ve ark.’nın (2007), 10 kadın, 5 erkek toplam 15 hastayı içeren çalışmasında

PTSS öncesi GKÖ puanı ortalama 8,1 ± 0,2 ve PTSS sonrası ortalama 4,1 ± 0,6 olarak

belirtilmiştir. 12 haftalık PTSS sonrası 9 hastada objektif yanıt (GKÖ’de % 50’nin
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üzerinde azalma), 3 hastada GKÖ’de % 25 – 50 iyileşme ve 6 hastada GKÖ<3 sonuçları

elde edilmiştir.

Çalışmamızda, deney grubundaki kadınların GKÖ’ye göre PTSS öncesi ağrı

şiddetleri ortalama 8,08 ± 1,72 ve PTSS sonrası  ortalama 2,62 ± 2,70 ve kontrol

grubundaki kadınların ağrı şiddetleri ilk görüşmede ortalama 7,95 ± 1,03 ve son

görüşmede 7,87 ± 0,88 olarak belirlenmiştir (Tablo 4-12). Çalışmamız, Van Balken ve

ark., (2004) ile Kim ve ark.’nın (2007) çalışmalarından farklı olarak yalnız kadın

hastaları ve deney/ kontrol gruplarını içermekte, sonuçlarımız ise benzerlik

göstermektedir. Deney grubundaki hastaların PTSS sonrası ağrı şiddetleri ileri düzeyde

azalmıştır.

5.2.2. McGill Ağrı Soru Formu Değerlendirmesine İlişkin Bulguların Tartışılması
Bu bölümde kadınların PTSS öncesi ve sonrası ağrıya ilişkin bulgular, McGill

Ağrı Soru Formu doğrultusunda  tartışılmıştır. McGill Ağrı Soru Formu’na göre;

ağrının yeri, nerede hissedildiği, boyutları, zamanla ilişkisi ve şiddetine yönelik

bulguların tartışılması yer almıştır.

Literatürde ağrının yerinin öykünün çok önemli bir parçası olduğu

belirtilmektedir. Hastanın ağrılarının yoğunluğu, yeri ve dağılımının belirlenmesi

amacıyla vücut haritasının kullanılması önerilmektedir. Ağrı haritası, sıklıkla hastanın

pelvik ağrısından daha fazlasını ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, KPA’lı kadınların %

60’ından fazlasında başağrısı, % 90’ından fazlasında sırt ağrısı da vardır. KPA’lı

kadınların yaklaşık % 60’ı tek taraflı, % 40’ı çift taraflı veya yayılan ağrıdan şikayet

eder (Howard ve El-Minavi, 2000).

 Van Balken ve ark. (2003), çalışmalarında kadın hastaların 5’inin vajinada,

3’ünün perinede, 3’ünün simfisis pubis üzerinde/ mesane bölgesinde, 2’sinin karnın alt

kısmında ve birer kişinin kasığın sağ ve sol kısmında ağrı hissettiklerini belirtmiştir.

 Demir’in (2006) çalışmasında, kadınlar farklı vücut bölgelerinde; kasığın her iki

yanında/ sağında/ solunda, vulvada, simfisis pubis üzerinde, tüm karında, sırt ve belde

ağrı hissettiklerini belirtmişlerdir.

Çalışmamızda, kadınlar pelvisin hem sağ hem de solunda, pelvisin yalnız sağ ve

yalnız solunda, simfisis pubis üzerinde, belde, sakral bölgede, koksigeal bölgede ve

gluteal bölgede ağrı hissettiklerini belirtmiştir. Sonuçlarımız Demir’in (2006)

sonuçlarıyla benzer olup, kadınlar vücudun hem ön  hem de arka kısmında ağrı
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hissetmişlerdir. Deney grubundaki kadınların tedavi sonrasında  4’ü vücutlarının ön

kısmında ağrısı olmadığını ifade ederken, 2’si pelvisin solunda, 1’i pelvisin sağında, 4’ü

pelvisin hem sağ hem de solunda ve 1’i simfisis pubis üzerinde ağrısı olduğunu

belirtmiştir. İkinci görüşmede kontrol grubundaki kadınlar ilk görüşmeden farklı bir

bölgede ağrı ifade etmemiştir. PTSS sonrası deney grubundaki hastaların vücudunun ön

kısmında ağrı hissinde azalma olduğu, arka kısmında değişiklik olmadığı bulunmuştur

(Tablo 4-13/ Tablo 4-14).

Van Balken ve ark. (2003)., çalışmalarında McGill Ağrı Soru Formu seçilen

kelime sayısını ve ağrıyı ifade puanını (PRI) değerlendirmiş, 12 haftalık tedavi sonrası

toplam PRI  dışında anlamlı bir değişiklik görülmemiş, toplam PRI 21,5’ten 17,2’ye

azalmıştır (p<0,05).

Çalışmamızda, Van Balken ve ark.’nın (2003) çalışmasından farklı olarak

McGill Ağrı Soru Formu’nun seçilen kelime sayısı, duyusal, algısal, değerlendirme,

diğer ve toplam PRI puanları (Tablo 4-20) yanısıra ağrı şiddeti (the present pain

intensity-PPI) (Tablo 4-22) bölümleri de değerlendirilmiştir. Deney grubundaki

kadınlarda PTSS sonrası pelvik ağrı sıklığında ve şiddetinde azalma olmuştur (PRI:

Tedavi öncesi ZMWU= - 0,49 p= 0,62, Tedavi Sonrası ZMWU= - 2,46 p= 0,01; PPI:

Tedavi Öncesi ZMWU= - 0,03 p= 0,97, Tedavi Sonrası: ZMWU=-3,31 p=0,001).

Literatürde, ağrının zamanla ilişkisi, kararlı, artan-azalan, aralıklı, düzenli, siklik

olup olmadığının değerlendirilmesinin önemi üzerinde durulur. KPA’lı bir grup kadının

% 55’inin asiklik, % 45’inin siklik ağrısı olduğu belirtilmiştir. (Howard ve El-Minavi,

2000). Çalışmamızda, tedavi öncesi, 1. bölümde; deney grubundaki kadınların 6’sı ve

kontrol grubundaki kadınların 9’u “kararlı”, 2. bölümde; deney grubundaki kadınların

8’i ve kontrol grubundaki kadınların 10’u “aralıklı”, 3. bölümde deney grubundaki

kadınların 7’si ve kontrol grubundaki kadınların 8’i “geçici” kelimelerini kullanmıştır.

Tedavi sonrası deney grubundaki kadınların 9’u 1. bölümde, 6’sı 2. bölümde ve 6’sı 3.

bölümde  herhangi bir ifadeyi seçmemiştir. PTSS sonrası deney grubundaki kadınların

ağrıları azalmış ve zaman içinde değişim göstermiştir (Tablo 4-21).

5.3. Kadınların PTSS Öncesi Ve Sonrası Yaşam Kalitelerine İlişkin Bulguların
Tartışılması

Bu bölümde kadınların PTSS öncesi ve sonrası genel yaşam kalitesine ilişkin

bulgular, SF 36 Yaşam Kalitesi Ölçeği doğrultusunda tartışılmıştır. Bu bölümde, deney
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ve kontrol grubundaki kadınların SF 36 yaşam kalitesi ölçeğinin 8 alt boyutu olan;

fiziksel fonksiyon, fiziksel işlev (rol), duygusal işlev (rol), enerji/yorgunluk, mental

sağlık, sosyal fonksiyon, ağrı, genel sağlık ve geçen yıla göre sağlık puan ortalamalarına

ilişkin bulguların tartışılması yer almıştır.

Yapılan araştırmalarda KPA’lı birçok kadının normal günlük yaşam

aktivitelerinde ağrının yarattığı gerginlikten etkilendikleri ve yaşam kalitelerinin

anlamlı olarak düştüğü görülmektedir (Grace ve Zondervan, 2006).

Zondervan ve ark. (2001b) İngiltere’de yaptığı topluma dayalı çalışmalarında

kadınların yaklaşık % 70’i orta veya şiddetli seviyede ağrı  belirtmiş, % 58’i ağrılarının

aktivitelerini kısıtladığını, % 8,7’si  analjezik almadan veya dinlenmeden herhangi bir

aktivite yapamadıklarını, %6,6’sı evdeki işlerini, %6,2’si sosyal aktivitelerini ve %6,4’ü

hareketlerini kısıtlamak (yürüme ve hareket etme) zorunda kaldıklarını, 1,9’u

konsantrasyon güçlüğü yaşadıklarını, ve % 33’ü önceki 12 ay süresince ağrı nedeniyle

en az 1 gün işe gidemediklerini bildirmiştir.

Grace ve Zondervan’ın (2006), 1160 kadını içeren araştırmalarında KPA’nın

kadınların genel sağlık durumu üzerine negatif etkiler yaptığı belirlenmiştir. KPA’lı

hastaların daha fazla uyku problemleri yaşadıkları, yaklaşık yarısının (%52.7)

ağrılarının aktivitelerini etkilediği, analjezik almadan veya dinlenmeden herhangi bir

aktivite yapamadıkları (%12.2) ve hareketlerini kısıtlamak (%14.3) (yürüme ve hareket

etme) zorunda kaldıkları görülmüştür. Zondervan ve ark. (2001b) ve Grace ve ark.

(2006), SF 36 yaşam kalitesi ölçeğini Fiziksel Sağlık Bileşenleri (Physical Component

Summary-PCS) ve Mental Sağlık Bileşenleri (Mental Component Summary-MCS)

olarak değerlendirmiş; PCS puanını sırasıyla ortalama 48,2 ± 11; 47,3  ± 9,2  ve  MCS

puanını sırasıyla ortalama 44,4 ± 11,5; 45,2 ± 12 olarak belirtmişlerdir.

 Van Balken ve ark.’nın (2003), çalışmasında PTSS sonrası kadınların SF 36

yaşam kalitesi ölçeğinin fiziksel fonksiyon, fiziksel rol, ağrı ve genel sağlık

boyutlarında anlamlı değişiklikler olduğu belirtilmiştir.

Çalışmamızda, tedavi öncesi fiziksel puan ortalaması deney grubunda 56,66  ±

23,19 ve kontrol grubunda 54,58 ± 23,88; fiziksel işlev puan ortalaması sırasıyla 25,00

± 35,35 ve 12,5 ± 25,00; duygusal işlev puan ortalaması sırasıyla 27,77 ± 37,15 ve

19,42 ± 29,98; enerji/yorgunluk puan ortalaması sırasıyla 49,16 ± 14,74 ve 46,25 ±

18,35; mental sağlık puan ortalaması sırasıyla 42,00 ± 17,18 ve 42,33 ± 18,48; sosyal
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fonksiyon puan ortalaması 43,75  ± 25,28 ve 54,16 ± 17,94; ağrı puan ortalaması

sırasıyla 32,50 ± 23,40 ve 23,33 ± 7,78; genel sağlık puan ortalaması sırasıyla 48,58 ±

13,20 ve 46,83 ± 10,01 olarak belirlenmiştir. PTSS sonrası deney grubundaki kadınların

fiziksel işlev (66,66 ± 45,64), duygusal işlev (61,11 ± 44,57), mental sağlık (60,66 ±

19,35), sosyal fonksiyon (71,87 ± 33,33) ve ağrı (60,00 ± 27,96) boyutlarında olumlu

yönde değişiklikler olduğu belirlenmiş ve deney grubundaki kadınların  bir yıl önceki

sağlık düzeyine kıyasla, şimdiki sağlık düzeyinin (3,75 ± 1,13) PTSS öncesine ve

kontrol grubundaki kadınlara göre daha iyi olduğu görülmüştür (Fiziksel işlev ZWK=-

2,10 p=0,03; duygusal işlev ZWK=-2,13 p=0,03; mental sağlık ZWK=-3,07 p=0,002; sosyal

fonksiyon  ZWK=-2,19 p=0,03; ağrı ZWK=-2,27 p=0,02; geçen yıla göre sağlık ZWK=-2,71

p=0,007; fiziksel işlev ZMWU=-2,62 p=0,009; duygusal işlev ZMWU=-2,71 p=0,007; mental

sağlık  ZMWU=-2,54 p=0,01; sosyal fonksiyon ZMWU=-2,71 p=0,04; ağrı ZMWU=-3,31

p=0,001; geçen yıla göre sağlık ZMWU=-2,68 p=0,007) (Tablo 4-23). PTSS sonrası

kadınların yaşam kalitelerinde iyileşme olmuştur. PTSS tedavi yönteminin ağrıyı

azaltarak yaşam kalitesini de olumlu yönde artırdığı görülmektedir.

5.4. Kadınların PTSS Öncesi Ve Sonrası Cinsel Fonksiyonlarına İlişkin Bulguların
Tartışılması

Bu bölümde, deney ve kontrol grubundaki kadınların tedavi öncesi ve tedavi

sonrası FSFI cinsel istek, uyarılma, lubrikasyon, orgazm, doyum, cinsel ilişkide ağrı ve

toplam FSFI puanları ile karşılaştırmalarına ilişkin bulguların tartışılmasına yer

verilmiştir.

Yapılan araştırmalarda, KPA’nın kadınların cinsel fonksiyonları üzerine negatif

etkiler yaptığı belirlenmiştir  (Grace ve Zondervan, 2006; Jamieson ve Steege, 1996;

Mathias ve ark., 1996; Zondervan ve ark., 1999, Zondervan ve ark., 2001b).

Maruta ve ark.’nin (1981), KPA’lı 50 kadını ve eşlerini içeren araştırmalarında,

KPA’lı kadınların %78’inde ve eşlerinin %84’ünde cinsel yaşamlarında kötüleşme ve

kesinti olduğu belirtilmiştir.

Verit ve ark.’nın (2006), genel kadın popülasyonuyla karşılaştırıldığında, KPA’lı

kadınlarda cinsel işlev bozukluğu prevalansını ve ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla

yaptıkları, KPA şikayeti olan 112 kadın ve sağlıklı 108 kadını içeren çalışmalarında,

genel popülasyona göre KPA’lı kadınlarda cinsel işlev bozukluğu insidansı %67,8 ve

KPA’sız kadınlarda %32,2 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada ayrıca FSFI ile kadınların
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cinsel işlev siklüsü ve ilişkili risk faktörleri belirlenmiştir. KPA’lı kadınlarda kontrol

grubundakilerden anlamlı olarak daha az istek, uyarılma, lubrikasyon, orgazm, doyum

ve ağrı  puanları elde edilmiş, toplam FSFI puanı vaka grubunda ortalama 21,35 ± 7,74

ve kontrol grubunda ortalama 27,29 ± 6,54 olarak belirlenmiş ve aralarında istatistiksel

olarak anlamlı fark olduğu belirtilmiştir. Verit ve ark.’nın çalışmasında KPA’lı

kadınlarda en sık cinsel ağrı bozukluğu (% 74,3) ve onu takiben hipoaktif istek

bozukluğu (% 53,8) olduğu belirtilmiştir.

Van Balken, Vergunst ve Bemelmans (2006), alt üriner sistem fonksiyon

bozukluğu olan bir çok hastanın cinsel yaşamındaki sorunlarda tedavi (PTSS) sonucu

ürolojik yakınmaların düzelmesi ile ilişkili olarak düzelme olacağını ve cinsel yaşamın

fayda göreceğini ileri sürdükleri, 83 aşırı aktif mesaneli (22 erkek, 61 kadın), 23 KPA’lı

(17 erkek, 6 kadın) ve 15 nonobstrüktif üriner retansiyonlu (9 erkek, 6 kadın) 121

hastayı (45 erkek, 76 kadın) içeren çok merkezli prospektif çalışmalarında, tedaviden

önce hastaların çoğunda cinsel fonksiyon bozukluğu olduğu, tedaviden sonra istek,

ilişki sıklığı ve cinsel yaşamdan memnuniyetin arttığı görülmüştür. Tedaviden sonra

cinsel yaşamda görülen olumlu değişiklikler aşırı aktif mesanesi olan kadın hastalarda

olurken, KPA’lı hastalarda istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik olmamıştır.

Çalışmamızda, tedavi öncesi deney grubundaki kadınların FSFI toplam puanı

20,87 ± 6,76 ve kontrol grubundaki kadınların 21,47 ± 5,87 olduğu belirlenmiştir ve

FSFI kestirim puanı olan 26,55’in altındadır. Daha önce yapılan çalışmalarla benzer

olarak kadınların cinsel yaşamlarında olumsuz etkilenme söz konusudur. Deney

grubundaki kadınlarda, tedavi sonrası sadece FSFI ağrı alt boyutunda anlamlı değişiklik

olduğu görülmüştür (ZWK=-2,25 p=0,02; ZMWU=-2,35 p=0,01). PTSS sonrası, kadınların

cinsel ilişkide ağrı deneyimleri azalmıştır. PTSS sonrası FSFI toplam puanında bir artış

olmasına rağmen, bu artış istatistiksel olarak anlamlı değildir (Tablo 4-24). Bu sonucun

vaka sayısının azlığı nedeniyle olduğu düşünülmektedir.

5.5. PTSS Sırasında Görülen Komplikasyonlara İlişkin Bulguların Tartışılması
     Aralıklı PTSS, en az girişimsel, kolay uygulanabilir ve yan etkisi olmayan yeni

bir tedavi seçeneğidir (Govier ve ark., 2001; Klingler ve ark. 2000; Van Balken ve ark.,

2004).

Govier ve ark.’nın (2001), 53 aşırı aktif mesaneli hastayı içeren çok merkezli,

prospektif çalışmasında ciddi olmayan yan etkiler 3 hastada görülmüş; 1 hastada iğne
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yerinde orta şiddette ağrı, 1 hastada sağ ayakta orta derecede ağrı ve 1 hastada mide

rahatsızlığı olmuştur.

Klingler ve ark.’nın (2000), çalışmasında 1 kişide iğne yerinde minimal

hematom dışında komplikasyon görülmemiştir.

 Çalışmamızda da benzer olarak ciddi bir komplikasyon görülmemiş, 12 seans

süresince, sadece 4 seansta,  4 hastada iğne yerinde hafif ağrı, 1 hastada iğne yerinde

hafif hematom gelişmiştir (Tablo 4-25).  Bulgularımız, PTSS uygulamasının en az

girişimsel, kolay uygulanabilir ve yan etkisi olmayan tedavi seçeneği olduğu görüşünü

desteklemektedir.

SONUÇLAR

Çalışmamız kronik pelvik ağrısı olan hastalarda tibial sinir uyarısı tedavisinin

(nöromodülasyon) yaşam kalitesi ve cinsel yaşam üzerine etkisini belirlemek amacıyla

deneysel olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma başlangıcında öngörülen hipotezler

sınanmıştır. PTSS sonrası;

Ø Hastaların ağrı şiddeti azalmıştır.

Ø Hastaların yaşam kalitesi yükselmiştir.

Ø Hastaların cinsel fonksiyonlarında FSFI ağrı boyutunda değişiklik olmuş,

cinsel ilişkide ağrı deneyimleri azalmıştır.

 PTSS sonrası deney grubundaki kadınların ağrı şiddeti tedavi öncesine göre ve

kontrol grubuna kıyasla önemli ölçüde azalmıştır.

PTSS sonrası deney grubundaki kadınların fiziksel ve duygusal sorunlara bağlı

rol kısıtlılığı tedavi öncesine ve kontrol grubuna kıyasla azalmıştır.

Deney grubundaki kadınların PTSS sonrası yaşam kalitesinin mental sağlık,

sosyal fonksiyon ve ağrı boyutları olumlu yönde gelişmiştir.

Deney ve kontrol grubu arasında PTSS sonrası fiziksel fonksiyonlarının ve genel

olarak sağlığı algılayışlarının değişiklik göstermediği belirlenmiştir.
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PTSS sonrası, deney grubundaki kadınların bir yıl önceki sağlık düzeyine

kıyasla, şimdiki sağlık düzeyinin PTSS öncesine ve kontrol grubundaki kadınlara göre

daha iyi olduğu belirlenmiştir.

PTSS tedavi yönteminin ağrıyı azaltarak yaşam kalitesini de olumlu yönde

artırdığı görülmüştür.

PTSS sonrası kadınların cinsel işlevin istek, uyarılma, lubrikasyon, orgazm ve

doyum evrelerinde tedavi öncesine göre değişiklik olmadığı, sadece FSFI ağrı puanında

deney grubundaki kadınlarda tedavi öncesine göre ve kontrol grubuna kıyasla yükselme

olduğu belirlenmiştir.

PTSS tedavisi sırasında 12 seans süresince 4 hastada iğne yerinde hafif ağrı, 1

hastada iğne yerinde hafif morluk gelişmiştir.

Çalışmamızın sonucunda, tibial sinir uyarısı tedavisinin kronik pelvik ağrı

şikayeti olan kadınlarda ağrı şiddetini azaltarak, yaşam kalitesini yükseltiği ve bireylerin

günlük aktivitelerini daha rahat yerine getirmelerini sağladığı belirlenmiştir.

ÖNERİLER

Araştırmamızdan elde edilen veriler doğrultusunda;

Sağlık profesyonellerinin eğitiminde bu konuya yer verilmesi,

Multidisipliner ekip yaklaşımının benimsenmesi ve hemşirelerin bu ekip içinde

uygulayıcı, eğitici, koordinatör, danışman ve araştırıcı rolleri ile yer alması,

Aynı sorunu yaşayan hastaların deneyimlerini paylaşabilmeleri ve birbirleriyle

etkileşim kurabilmeleri için destek gruplarının oluşturulması,

Kronik pelvik ağrı tedavisinde PTSS gibi yeni yaklaşımların yaygınlaştırılması,

sağlık profesyonellerinin ve hastaların gelişmelerden haberdar edilmesi, ulaşılabilirliğin

artırılması ve daha büyük hasta gruplarını içeren araştırmalar yapılması,

KPA’nın toplumda görülme sıklığını, risk faktörlerini, kadınların yaşamlarına

etkisini ve başetme deneyimlerini belirlemek amacıyla epidemiyolojik araştırmalar

tasarlanması önerilebilir.
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7. FORMLAR

7.1. EK 1: Gönüllü Olur Formu

İyi günler, nasılsınız?
Ben  ………...............,

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu’nda doktora

öğrencisiyim.Kasıkta, genitallerde, karnın alt bölümünde en az 6 aydır ağrı şikayeti

olan kadınlarda yeni bir tedavi yöntemi olan ayaktan sinir uyarısı tedavisinin

etkinliğini belirlemek amacıyla bir araştırma yapmaktayız. Az sonra soracağım

soruları yanıtlayarak araştırmaya katılırsanız çok memnun oluruz. Bize vermiş

olduğunuz tüm bilgileriniz saklı tutulacaktır. Elde edilen bilgileri sadece araştırma

grubunda yer alan kişiler görebilecektir. Ayrıca, gerektiğinde etik kurullar ve resmi

makamlar size ait tıbbi bilgilere ulaşabilirler. Araştırma raporunda ise kimliğinize

ilişkin herhangi bir bilgi yer almayacaktır. Bu çalışma sonuçların daha sonra bilimsel

dergilerde ya da kongrelerde de sunmayı hedeflemekteyiz. Çalışma ve sonuçları

hakkında bilgi almak istediğinizde bizden bilgi alabilirsiniz.

Teşekkür ederim.        Tarih :

Araştırmacının adı :         İmzası

Telefon : 0.212.

Katılımcının adı :         İmzası

Tanık bir hastane personelinin adı :                                                     İmzası
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7.2. EK 2: Anket Formu
Kasıkta, genitallerde, karnın alt bölümünde en az 6 aydır ağrı şikayeti olan

kadınlarda yeni bir tedavi yöntemi olan ayaktan sinir uyarısı tedavisinin yaşam kalitesi
üzerine etkisini belirlemek amacıyla bir araştırma yapmaktayız. Az sonra soracağım
soruları yanıtlayarak araştırmaya katılırsanız çok memnun oluruz.

Adınız-Soyadınız:                                Telefonunuz :                           Görüşme tarihi:

1.  Yaşınız:

2. Medeni durumunuz:

    (  ) Evli      (  ) Bekar      (  ) Dul

3. Eğitim düzeyiniz:

    (  ) Okur yazar değil      (  ) Okur yazar     (  ) İlkokul

    (  ) Ortaokul            (  ) Lise               (  ) Ünv. ve üzeri

4. Mesleğiniz:

    (  ) Ev hanımı     (  ) İşçi     (  ) Memur    (  )   Diğer…………

5. Sosyo-ekonomik düzeyiniz:

    (  ) Muhtaç durumdayım   (  ) Ancak geçinebiliyorum (  ) Orta derecede iyi

    (  ) İyi durumda       (  ) Çok iyi

6. Aile tipiniz:

    (  ) Çekirdek aile         (  )Geniş aile

6. Gebelik sayınız:

7. Doğum sayınız:

8. Varsa sağlık sorunlarınız: ……….

    (  ) Yok

9. Varsa geçirdiğiniz ameliyatlar: ………..

    (   ) Yok

10. Varsa düzenli olarak kullandığınız ilaçlar :……….

    (   ) Yok

11. Kaç yıldır ağrı şikayetiniz var?......

12. Ağrı şikayeti nedeniyle daha önce tedavi oldunuz mu:  Evet (   )      Hayır  (   )

13.Evet ise ne yapıldı: .......

14. Ağrınızı gidermek için ilaç ve/veya ameliyat dışı yöntemler kullandınız mı?

  Evet (   )      Hayır  (   )

 15.Evet ise ne kullandınız: ………
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7.3. EK 3: Görsel Kıyaslama Ölçeği (GKÖ)

Aşağıdaki skala ağrınızın şiddetini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Lütfen şu

andaki ağrınızı çizgi üzerinde işaretleyerek gösteriniz.

Ağrı yok

Dayanılmaz ağrı
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7.4. EK 4: Kadın Cinsel  Fonksiyon Ölçeği (FSFI)
1. Son 4 hafta içinde ne sıklıkla cinsel istek veya ilgi duydunuz?

� Hemen her zaman veya her zaman

� Çoğu zaman (geçen sürenin yarısından fazlasında)

� Bazen (geçen sürenin yarısında)

� Birkaç kez (geçen sürenin yarısından azında)

� Hemen hemen hiç veya hiçbir zaman

2. Son 4 hafta içinde cinsel istek veya İlgi düzeyinizi (derecenizi) nasıl

değerlendirirsiniz?

� Çok yüksek

� Yüksek

� Orta

� Düşük

� Çok düşük veya hiç

3. Son 4 hafta içinde cinsel aktivite veya cinsel ilişki sırasında ne sıklıkla

uyarıldığınızı hissettiniz?

� Hiç cinsel aktivitede bulunmadım.

� Hemen her zaman veya her zaman

� Çoğu zaman (geçen sürenin yarısından fazlasında)

� Bazen (geçen sürenin yarısında)

� Birkaç kez (geçen sürenin yarısından azında)

� Hemen hemen hiç veya hiçbir zaman

4. Son 4 hafta içinde cinsel aktivite veya cinsel ilişki sırasında uyarılma düzeyinizi

nasıl değerlendirirsiniz?

� Hiç cinsel aktivitede bulunmadım

� Çok yüksek

� Yüksek

� Orta

� Düşük

� Çok düşük veya hiç
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5. Son 4 hafta içinde cinsel aktivite veya cinsel ilişki sırasında uyarılacağınızdan  ne

kadar emindiniz?

�Hiç cinsel aktivitede bulunmadım

� Çok emindim

� Emindim

� Oldukça emindim

� Az emindim

� Çok az veya hiç emin değildim

6. Son 4 hafta içinde cinsel aktivite veya cinsel ilişki sırasında uyarılma sizin için ne

kadar tatminkardı?

� Hiç cinsel aktivitede bulunmadım

� Hemen her zaman veya her zaman

� Çoğu zaman (geçen sürenin yarısından fazlasında)

� Bazen (geçen sürenin yarısında)

� Birkaç kez ( geçen sürenin yarısından azında)

� Hemen hemen hiç veya hiçbir zaman

7. Son 4 hafta içinde cinsel aktivite veya cinsel ilişki sırasında vagina ne sıklıkta

ıslandı (kayganlaştı)?

� Hiç cinsel aktivitede bulunmadım

� Hemen her zaman veya her zaman

� Çoğu zaman (geçen sürenin yarısından fazlasında)

� Bazen (geçen sürenin yarısında)

� Birkaç kez ( geçen sürenin yarısından azında)

� Hemen hemen hiç veya hiçbir zaman

8. Son 4 hafta içinde cinsel aktivite veya cinsel ilişki sırasında vaginanızın

ıslanmasında (kayganlaşması) ne kadar zorlandınız?

� Hiç cinsel aktivitede bulunmadım

� Çok zor veya imkansızdı

� Çok zor

� Zor

� Biraz zor

� Hiç zorluk çekmedim



121

9. Son 4 hafta içinde cinsel aktivite veya cinsel ilişkiniz bitene kadar cinsel organınızın

ıslaklığını (kayganlığını) ne sıklıkta koruyabildiniz?

� Hiç cinsel aktivitede bulunmadım

� Hemen her zaman veya her zaman

� Çoğu zaman (geçen sürenin yarısından fazlasında)

� Bazen (geçen sürenin yarısında)

� Birkaç kez ( geçen sürenin yarısından azında)

� Hemen hemen hiç veya hiçbir zaman

10. Son 4 hafta içinde cinsel aktivite veya cinsel ilişkiniz bitene kadar vaginanızın

ıslaklığını (kayganlığını) korumada ne kadar zorlandınız?

� Hiç cinsel aktivitede bulunmadım

� Çok zor veya imkansızdı

� Çok zor

� Zor

� Biraz zor

� Hiç zorluk çekmedim

11. Son 4 hafta içinde cinsel uyarılma veya cinsel ilişkide ne sıklıkta orgazm oldunuz?

� Hiç cinsel aktivitede bulunmadım

� Hemen her zaman veya her zaman

� Çoğu zaman (geçen sürenin yarısından fazlasında)

� Bazen (geçen sürenin yarısında)

� Birkaç kez ( geçen sürenin yarısından azında)

� Hemen hemen hiç veya hiçbir zaman

12. Son 4 hafta içinde cinsel uyarılma veya cinsel ilişki sırasında orgazma ulaşmak

sizin için ne kadar zordu?

� Hiç cinsel aktivitede bulunmadım

� Çok zor veya imkansızdı

� Çok zor

� Zor

� Biraz zor

� Hiç zorluk çekmedim



122

13. Son 4 hafta içinde cinsel uyarılma veya cinsel ilişki sırasında orgazma ulaşma ne

kadar tatminkardı?

� Hiç cinsel aktivitede bulunmadım

� Çok tatminkardı

� Genellikle tatminkardı

� Yarısında tatminkardı yarısında tatminkar değildi

� Genellikle tatminkar değildi

� Hiç tatminkar değildi

14. Son 4 hafta içinde cinsel uyarılma veya cinsel ilişki sırasında siz veya eşiniz

arasındaki duygusal yakınlık ne kadar tatminkardı?

� Hiç cinsel aktivitede bulunmadım

� Çok tatminkardı

� Genellikle tatminkardı

� Yarısında tatminkardı yarısında tatminkar değildi

� Genellikle tatminkar değildi

� Hiç tatminkar değildi

15. Son 4 hafta içinde eşinizle (partnerinizle) cinsel ilişkiniz ne kadar tatminkardı?

� Çok tatminkardı

� Genellikle tatminkardı

� Yarısında tatminkardı yarısında tatminkar değildi

� Genellikle tatminkar değildi

� Hiç tatminkar değildi

16. Son 4 hafta içinde genel olarak cinsel hayatınız sizin için ne kadar tatminkardı?

� Çok tatminkardı

� Genellikle tatminkardı

� Yarısında tatminkardı yarısında tatminkar değildi

� Genellikle tatminkar değildi

� Hiç tatminkar değildi
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17. Son 4 hafta içinde vaginal giriş (duhul) sırasında ne sıklıkta ağrı veya rahatsızlık

duydunuz?

� Hiç cinsel aktivitede bulunmadım

� Hemen her zaman veya her zaman

� Çoğu zaman (geçen sürenin yarısından fazlasında)

� Bazen (geçen sürenin yarısında)

� Birkaç kez ( geçen sürenin yarısından azında)

� Hemen hemen hiç veya hiçbir zaman

18. Son 4 hafta içinde vaginal girişi (duhulu) takiben ne sıklıkta ağrı veya rahatsızlık

duydunuz?

� Hiç cinsel aktivitede bulunmadım

� Hemen her zaman veya her zaman

� Çoğu zaman (geçen sürenin yarısından fazlasında)

� Bazen (geçen sürenin yarısında)

� Birkaç kez ( geçen sürenin yarısından azında)

� Hemen hemen hiç veya hiçbir zaman

19. Son 4 hafta içinde vaginal girişi (duhul) sırasında veya sonrasında duyduğunuz ağrı

veya rahatsızlığın derecesini nasıl değerlendiririsiniz?

� Hiç cinsel aktivitede bulunmadım

� Çok yüksek

� Yüksek

� Orta

� Düşük

� Çok düşük veya hiç
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7.5. EK 5: SF 36 Yaşam Kalitesi Ölçeği

Bu anket sağlığınız hakkındaki görüşlerinizi öğrenmek amacıyla hazırlanmıştır.

Her soruyu  size uygun olan  maddeyi seçerek cevaplayınız.

                                                                                                      Teşekkür ederim.

1. Genel olarak sağlığınız için aşağıdakilerden hangisini söyleyebilirsiniz?

a. Mükemmel      b. Çok iyi       c. İyi     d. Orta        e. Kötü

2. Bir yıl öncesi ile karşılaştırdığınızda, şimdi genel olarak sağlığınızı nasıl
değerlendirirsiniz?

a. Bir yıl öncesine göre çok daha iyi
b. Bir yıl öncesine göre biraz daha iyi
c. Bir yıl öncesiyle hemen hemen aynı
d. Bir yıl öncesine göre biraz daha kötü
e. Bir yıl öncesinden çok daha kötü

3. Aşağıdaki maddeler gün boyunca yaptığınız aktivitelerle ilgilidir. Sağlığınız
şimdi bu etkinlikleri kısıtlıyor mu? Kısıtlıyorsa ne kadar?

FAALİYETLER

Evet
Oldukça
Kısıtlıyor

Evet
Biraz

Kısıtlıyor

Hayır
Hiç

Kısıtlamıyor
a. Koşmak, ağır kaldırmak, ağır sporlara katılmak
gibi büyük çaba gerektiren aktiviteler

1 2 3

b. Bir masayı çekmek, elektrik süpürgesini itmek
gibi orta/hafif aktiviteler

1 2 3

c. Günlük alışverişte alınanları kaldırma veya
taşıma

1 2 3

d. Merdivenle çok sayıda kat çıkma 1 2 3
e. Merdivenle bir kat çıkma 1 2 3
f. Eğilme veya diz çökme 1 2 3
g. Bir kilometreden fazla yürüme 1 2 3
h. Birkaç sokak öteye yürüme 1 2 3
ı. Yüz metre yürüme 1 2 3
j. Banyo yapma veya giyinme 1 2 3
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4. Son 4 hafta boyunca, bedensel sağlığınızın sonucu olarak, işiniz veya diğer
günlük aktivitelerinizde, aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaştınız mı?

EVET HAYIR
a. İş veya diğer etkinlikler için harcadığınız zamanı azalttınız mı? 1 2
b. Hedeflediğinizden daha azını mı başardınız? 1 2
c. İş veya diğer aktivitelerinizde kısıtlama oldu mu? 1 2
d. İş veya diğer aktiviteleri yapmakta zorlandınız mı? 1 2

5. Son 4 hafta boyunca, duygusal sorunlarınızın (örneğin üzüntü veya kaygı)
sonucu olarak, işiniz veya diğer günlük aktivitelerinizde ilgili olarak aşağıdaki
sorunlarla karşılaştınız mı?

EVET HAYIR
a. İş veya diğer etkinlikler için harcadığınız zamanı azalttınız mı? 1 2
b. Hedeflediğinizden daha azını mı başardınız? 1 2
c. İşinizi veya diğer aktivitelerinizi her zamanki kadar dikkatli yapamıyor
muydunuz?

1 2

6. Son 4 hafta boyunca, bedensel ve ruhsal sağlığınız ailenizle, arkadaşlarınızla,
komşularınızla ilişkilerinizi ne dereceye kadar etkiledi?

a. Hiç etkilemedi           b.Biraz etkiledi       c.Orta derecede etkiledi
d.Oldukça etkiledi                    e.Aşırı etkiledi

7. Son 4 hafta boyunca, ne kadar ağrınız oldu?

a. Hiç         b. Çok hafif        c. Hafif        d. Orta       e. Şiddetli       f.. Çok şiddetli

8. Son 4 hafta boyunca ağrınız, normal işinizi (hem ev işlerinizi hem ev dışı işinizi
düşününüz) ne kadar etkiledi?

a Hiç etkilemedi                 b.Biraz etkiledi               c.Orta derecede etkiledi
d.Oldukça etkiledi                      e.Aşırı etkiledi
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9. Aşağıdaki sorular sizin son 4 hafta boyunca neler hissettiğinizle ilgilidir. Her
soru için sizin duygularınızı en iyi karşılayan yanıtı seçiniz.

Her
zaman

Çoğu
zaman Epeyce Arada

sırada
Çok

ender
Hiçbir
zaman

a. Kendinizi yaşam dolu hissettiniz mi? 1 2 3 4 5 6
b. Çok sinirli bir insan oldunuz mu? 1 2 3 4 5 6
c. Hiçbir şeyin neşelendiremeyeceği kadar
kendinizi üzgün hissettiniz mi? 1 2 3 4 5 6

d. Kendinizi sakin ve uyumlu hissettiniz
mi? 1 2 3 4 5 6

e.  Kendinizi kederli ve hüzünlü hissettiniz
mi? 1 2 3 4 5 6

f. Kendinizi çok enerjik hissettiniz mi? 1 2 3 4 5 6
g. Kendinizi tükenmiş  hissettiniz mi? 1 2 3 4 5 6
h. Kendinizi mutlu hissettiniz mi? 1 2 3 4 5 6
i. Kendinizi yorgun hissettiniz mi? 1 2 3 4 5 6

10.  Son 4 hafta boyunca bedensel sağlığınız veya duygusal sorunlarınız sosyal
etkinliklerinizi (arkadaş veya akrabalarınızı ziyaret etmek gibi) ne sıklıkta
etkiledi?

a. Her zaman       b. Çoğu zaman     c. Bazen     d. Nadiren      e. Hiçbir zaman

11. Aşağıdaki her ifade sizin için ne kadar doğru veya yanlıştır? (Her ifade için en
uygun olanını işaretleyiniz.)

Kesinlikle
Doğru

Çoğunlukla
Doğru Bilmiyorum Çok Kere

Yanlış
Kesinlikle
Yanlış

a. Diğer insanlardan daha
fazla hastalanır gibiyim. 1 2 3 4 5

b. Tanıdığım diğer insanlar
kadar sağlıklıyım. 1 2 3 4 5

c. Sağlığımın kötüye
gideceğini düşünüyorum. 1 2 3 4 5

d. Sağlığım mükemmel. 1 2 3 4 5
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7.6. EK 6: McGill Ağrı Soru Formu
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8. EK 7: ETİK KURUL KARARI
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