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ezikoüreteral reflüye neden olan sekonder hastalık ve patolojiler 3 ana gruba
ayrılmaktadır. Birinci ve en sık neden, nöropatik olmayan mesane-sfinkter
disfonksiyonlar (işeme disfonksiyonları), ikincisi nöropatik mesane-sfinkter

Mesane-Sfinkter Disfonksiyonu ve
Vezikoüreteral Reflü

ÖÖZZEETT  Ço cuk lar da ve zi ko ü re te ral ref lü  (VUR)’nün eti yo lo ji si de ğiş ken dir. Ge nel lik le ka bul gö ren
gö rü şe gö re er ken yaş lar da or ta ya çı kan da ha çok kon je ni tal, geç yaş lar da kar şı la şı lan ise da ha çok
nö ro pa tik ol ma yan me sa ne sfink ter dis fonk si yo nu na bağ lı dır. Es ki den ço cuk lar da ki ref lü nün en
sık ve ana ne de ni pri mer tri go nal yet mez lik sa nı lır dı. Son yıl lar da, as lın da se kon der fak tör le re bağ -
lı ref lü ge li şi mi nin sa nıl dı ğın dan çok da ha faz la ol du ğu ger çe ği gö rül me ye baş lan dı. Bu ger çek çok
önem li dir, çün kü kon ser va tif ve cer ra hi VUR te da vi le rin de ki ba şa rı sız lık la rın te me lin de ek sik
ve/ve ya yan lış ta nı ve te da vi bü yük rol oy nar. Önen işe me bo zuk lu ğu, Me sa ne USG ve EMG ’li ürof-
low met ri işe me bo zuk lu ğu ta nı ve ta ki bin de çok fay da lı dır. İşe me bo zuk lu ğu olan ço cuk la rın bü -
yük bir kıs mın da İSUG ve in va ziv üro di na mi le re ge rek yok tur; sa de ce ye ter li sü re uy gu la nan et kin
te da vi ye ya nıt alın ma yan komp li ke ol gu lar da ek bil gi ve re bi lir. Ti pi ve şid de ti doğ ru sap tan mış me-
sa ne-sfink ter dis fonk si yon la rı nın bü yük bir ço ğun lu ğu yak la şık 2 yıl lık et kin üro te ra pi den son ra
tam dü zel me sağ la mak ta dır. İşe me bo zuk lu ğu ve VUR olan ço cuk la ra ömür bo yu ilaç ve re me yiz. Bi -
o fe ed back ve pel vik ta ban kas eği ti mi ile pel vik ta ban kas la rı ge liş ti ri lip güç len di ril me li ve pel vik
böl ge ye far kın da lık art tı rıl ma lı dır. Ay rı ca, dav ra nış te da vi si sa ye sin de me sa ne iri tas yo nu ve ka bız -
lık ön le nir. İyi me sa ne ve iyi bar sak kon tro lü sağ la nır. Böy le ce, işe me dis fonk si yo nu, in kon ti nans,
İYE, VUR ve ka bız lık be ra ber ola rak ve ka lı cı bir şekil de ön len miş olur.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Ve zi ko ü re te ral ref lü; işe me dis fonk si yo nu; id rar yo lu en fek si yo nu; ka bız lık; ço cuk

AABBSS  TTRRAACCTT  The eti o logy of ve si co ü re te ric ref lux is dif fe rent in chil dren. In ge ne ral, the eti o logy is
con ge ni tal when pre sen at early in li fe, whi le ref lux is du e to non-ne u ro pat hic blad der sphinc ter dys-
func ti on in scho ol age chil dren. The most com mon re a son for ref lux was tho ught to be pri mary tri -
go nal in suf fi ci ency be fo re, re cently, it has be en re cog ni zed that ref lux is mostly du e to a such
se con dary re a son as vo i ding dysfunc ti ons. This re a lity is im por tant, be ca u se the ma in re a son for fa i -
lu re of ref lux tre at ment is un di ag no sed and un tre a ted se con dary fac tors that ca u se blad der dysfunc -
ti on. Onen’s vo i ding dysfunc ti on sca le, blad der ul tra so und and urof low metry with EMG are the most
be ne fi ci al and non-in va si ve met hods in di ag no sing un he althy blad der. It is not ne ces sary to ta ke
VCUG or in va si ve urody na mic stu di es for the di ag no sis and tre at ment of pa ti ents with vo i ding dys-
func ti on. They may be be ne fi ci al in very se lec ted chil dren. The ma jo rity of chil dren with vo i ding dys-
func ti on can be cu red in two ye ars when tre a ted ap prop ri a tely. Bi o fe ed back with pel vic flo or musc le
tra i ning im pro ve pel vic flo or sig ni fi cantly. In ad di ti on, blad der ir ri ta ti on and cons ti pa ti on can be
pre ven ted with be ha vi o u ral the rapy such as in cre a sed flu id in ta ke, di e tary re gims, cor rect po si ti on
of to i le ting, and go od to i let tra i ning. Behavioral therapy result in good bladder and bowel control.
Thus, vo i ding dysfunc ti on, in con ti nen ce, UTI, ref lux, fe cal re ten ti on is pre ven ted per ma nently.

KKeeyy  WWoorrddss::  Ve si co u re te ric ref lux; vo i ding dysfunc ti on; uri nary in fec ti on; cons ti pa ti on; child
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disfonksiyonları ve üçüncüsü anatomik mesane hastalık-
larıdır.1-9 Bu derlemedeki asıl konumuz nöropatik olma-
yan mesane-sfinkter disfonksiyonu ve VUR ilişkisi olduğu
için aşağıda sadece bu konu ve ilişkili durumların tanı,
takip ve tedavi yaklaşımı anlatılacaktır.

Vezikoüreteral reflü (VUR)’lü çocuklarda başarısız
medikal ve cerrahi tedavilerin en önemli nedeni, gözden
kaçan sekonder VUR’un uygun tetkiklerle doğru tanı-
nıp bu sekonder nedenler ortadan kaldırılmadan, yani
mesane rehabilitasyonu yapılmadan reflünün tedavi
edilmeye çalışılmasıdır.1,7,10-13 Mesane-sfinkter disfonk-
siyonlu (MSD) çocuklarda başta VUR’u cerrahi olarak
tedavi etmek hatalıdır; mesane içi basıncı düşürmeden
yapılacak cerrahiler nükseder. Önce hasta olan mesane
tedavi edilmelidir. Pelvik taban kasları eğitilip geliştiril-
melidir. Uygun beslenme ve tuvalet alışkanlığı yaşam bi-
çimi haline getirilmelidir. Böylece, iyi mesane ve barsak
hakimiyeti sağlanarak bu çocukların yaşam kalitesi yük-
seltilmektedir.7,13-18

MESANE FİZYOPATOLOJİSİ

Mesane idrarı depolayan ve uygun zamanda tam olarak
boşaltan bir organdır. Çeşitli nedenlerle bu düzen bo-
zulduğunda mesane idrarı ya depolayamaz ya da verimli
bir şekilde boşaltamaz. İdrarın depolanması için mesane
kası detrusorun depolama sırasında gevşek ve kontinansı
sağlayan sfinkterin kasılı olması gerekir. Normal işeme
sırasında ise mesane kası (detrusor) idrarı pompalayacak
şekilde kasılmalı ve sfinkter idrarın akışına izin verecek
şekilde gevşemelidir.1-3,5,6,8,10,11,19-21

Mesane kası depolama sırasında aşırı aktif ve kont-
rolsüz şekilde kasılıyor ise bu temel olarak iki soruna yol
açar. Bu detrusor kası aşırı kasılıyor iken sfinkter de ka-
sılmaya devam ediyor ise mesane içi basınç artar ve VUR
gelişip kalıcı böbrek hasarına zemin hazırlar. Eğer de-
polama sırasında mesane kası aşırı aktif ve sfinkter ye-
terli kasılmıyorsa, mesanede idrar depolanamaz ve
inkontinans gelişir.1,3,5,6,10,11,19 Bu tip bir durumda böb-
rekler korunmuş olsa da devamlı idrar kaçırma hastanın
yaşam kalitesini bozar.

İşeme sırasında eğer mesane kası yeterince kuvvetli
kasılamazsa, idrar dışarı pompalanamaz ve mesane tam
olarak boşalamaz. Mesane içinde biriken idrar bakteri-
lerin üremesi için uygun bir ortam oluşturur ve tekrar-
layan İYE’ye neden olur. Bu durumda mesane sürekli
doludur ve gelen idrar artık depolanamaz ve taşma şek-
linde inkontinans olur. İşeme esnasında sfinkter gevşe-
mezse mesanede basınç artışı ve VUR’a, rezidü idrar
artışı da İYE’ye neden olur.4,12,19-24

NÖROPATİK OLMAYAN MESANE SFİNKTER 
DİSFONKSİYONLARI (MSD) 
(İŞEME DİSFONKSİYONLARI) 

İşeme disfonksiyonu, genelde tuvalet eğitimi döneminde,
nörolojik olarak normal bazı çocuklarda yanlış edinilmiş
işeme alışkanlıkları sonucu ortaya çıkan işeme bozukluk-
larıdır. Bu hastalık çocuklarda sık ortaya çıktığı halde ta-
nısı genelde gözden kaçar. Okul öncesi ve okul çağı
çocuklardaki VUR’un temelinde çoğunlukla bu problem
yatar. Nöropatik olmayan mesane sfinkter disfonksiyonlu
(NOMSD) çocuklardaki semptomlar işeme disfonksiyo-
nunun tipine göre değişir. Bu çocukların çoğu etkin bir
tedaviye cevap verirken uygun takip ve tedavi uygulan-
mazsa böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilir.20,25,26

Nöropatik olmayan mesane-sfinkter disfonksiyon-
larında en sık görülen semptomlar; sık işeme, ani sıkışma,
idrar kaçırma, nadir işeme (idrarını tutma, bekletme) ve
kabızlıktır. En çok görülen bulgular; yüksek mesane ba-
sıncı, anormal işeme paterni, işeme esnasında üretral
sfinkteri de içeren pelvik taban kaslarının gevşememesi,
işeme sonrası mesanede kalan rezidü idrar miktarının
yüksekliği ve anormal mesane kapasitesi-
dir.1,3,5,7,10,11,13,16,20,25 Tüm bu semptom ve bulguların sonu-
cunda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu (İYE), VUR,
böbrek hasarı ve böbrek yetmezliği gelişebilir.4,12,20,23,25

İşeme bozuklukları ana hatlarıyla dolum fazı bo-
zukluğu ve işeme fazı bozukluğu olarak ikiye ayrılabilir.
Bunlardan aşırı aktif mesane (sıkışma sendromu) ve aşırı
aktif sfinkter (disfonksiyonel işeme) çoğunlukla kızları
etkiler. Her iki durum da birbirinden ayrı hastalıklar
şeklinde görülebilse de çoğunlukla bir tarafın ağır bas-
tığı iç içe geçmiş tek bir hastalık gibi davranırlar. Bu has-
talık mesane aşırı aktivitesi ve tutma manevraları ile
başlayarak, kesintili veya tam olamayan işemeye ve so-
nuçta da az aktif mesaneye (tembel mesane) dönüşebilir.
İşeme disfonksiyonlarının bu 3 temel patolojisi dışında,
ayrıca sınıflandırılamayan tipleri vardır. Bunlar; Stres in-
kontinans, Giggle (kıkırdama) inkontinans, Hinman sen-
dromu ve Ochoa sendromu’dur.3,5,10,11,19,20,25,26

AŞIRI AKTİF MESANE (AAM)

Aşırı aktif mesane; terminolojik olarak, eskiden overak-
tif mesane, mesane instabilitesi ve Urge yani sıkışma sen-
dromu olarak adlandırılmaktaydı. Mesane dolum fazında
oluşan bir bozukluktur. Bunlarda asıl sorun mesanenin
dolma fazında mesane kası olan detrusorun kasılmaya
devam etmesidir. Dolma fazında instabil (inhibe edile-
meyen, önlenemeyen) detrusor kontraksiyonları (İDK)
olur. Bu kontraksiyonlar sonucunda intravezikal basınç
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yükselir, hasta sıkışır ve idrarını kaçırmamak için sfink-
terini kasar. Bu bozukluk çocukların tam mesane boşal-
tımını sağlayamamalarına ve rezidü idrar bırakarak
İYE’na yatkın hale gelmelerine neden olur. Olguların
%90’ında beraberinde kabızlık da vardır. Bunun sonu-
cunda; kalın duvarlı, küçük ve trabeküle mesane ve buna
bağlı olarak tekrarlayan İYE, VUR, sıkışma semptomları
ve inkontinans gelişir.1-3,5-7,10-13,19,20,25,26

AZ AKTİF MESANE (AzAM)

Az aktif mesane; terminolojik olarak, eskiden Lazzy Blad-
der sendromu ve tembel mesane olarak adlandırılmak-
taydı. Mesane dolum fazında oluşan bir bozukluktur. Bu
durum, çoğunlukla yüksek çıkış direncine karşı çalışmış
dekompanse konumdaki detrusor fonksiyonunu yansıtır.
Aşırı aktif mesane hastalığının ileri evresinde ortaya çık-
tığı düşünülür. Normalde işeme için gereken yeterli kuv-
vetteki detrusor kontraksiyonuna ulaşılamaz. Bunlarda
asıl sorun detrusor kas aktivitesinde azalma, mesane
dolma fazında uzama, zamanla işeme hissinin zayıflaması
ve uzun dönemde dekompanse mesane gelişmesidir.
Bunun sonucunda; ince duvarlı, ileri derecede artmış me-
sane hacmi, etkili kasılmayan detrusora destek olup işe-
meyi sağlamak için abdominal kasları kullanma, tam
boşalamayan mesanede işeme sonrası rezidü idrar mikta-
rında artış, tekrarlayan İYE, VUR ve taşma şeklinde in-
kontinans gelişir. Karına basma ve valsalva manevrası ile
idrar akışı desteklenir. Her inspiryum anında akım azalır
ve Valsalva anında artar. Uzun, inişli çıkışlı (aralıklı) işer-
ler (fraksiyone işeme).1-3,5-7,10-13,19,20,25,26

AŞIRI AKTİF SFİNKTER (AAS)

Aşırı aktif sfinkter; terminolojik olarak, disfonksiyonel
işeme olarak adlandırılır. Mesane boşalım fazında olu-
şan bir bozukluktur. Bunlarda asıl sorun mesanenin bo-
şalma fazında pelvik taban kaslarının tam gevşememesi
veya işeme esnasında üretral sfinkterde aralıklı kasılma-
ların olmasıdır. Bu çocuklarda aynı zamanda anorektal
sfinkter de tam gevşemediği için kabızlık eşlik eder. Bu
durumların sonucunda; işeme sonrasında mesanede yük-
sek rezidü idrar kalıp tekrarlayan İYE, yüksek mesane
basıncına bağlı VUR ve renal hasar gelişir. Genelde aşırı
aktif mesane ile birliktedir, ancak tek başına da olabilir.
Bu çocuklar düzenli bir idrar akışı olmadan idrarını peş-
peşe küçük miktarlar halinde yaparlar.13,19,20,25,26

SINIFLANDIRILAMAYAN İŞEME BOZUKLUKLARI

SSttrreess  İİnnkkoonnttiinnaannss  vvee  KKııkkıırrddaammaa  ((GGiiggggllee))  İİnnkkoonnttii--
nnaannssıı::  Stres inkontinansı, uyanık iken karın içi basıncı-
nın arttığı durumlarda az miktarda idrar kaçırmadır.

Kıkırdama veya giggle inkontinans ise uyanık iken ve
gülme esnasında mesanenin aniden, istemsiz ve tam ola-
rak boşalmasıdır. Her iki hastalıkta da tedavi aynıdır.
Tedavide sık işeme, antikolinerjik ajanlarla mesaneyi
gevşetme ve biofeedback yardımıyla pelvik taban kasla-
rının güçlendirilip eğitilmesi önemlidir.1-3,6,10,19

HHiinnmmaann--AAlllleenn  SSeennddrroommuu::  Aşırı aktif mesanenin
ileri evresi olarak kabul edilir.27 Bilinen nöropatik veya
anatomik bir neden olmadan aşırı aktif mesane, aşırı aktif
sfinkter ve sonrasında detrusor dekompanzasyonu ile ka-
rakterizedir. Nedeni, psikolojik problemler olabilir. Me-
sane duvarı kalın ve trabeküledir. Tekrarlayan İYE,
massif VUR ve kronik pyelonefrite sekonder reflü nefro-
patisi ve böbrek yetmezliği gelişir. Bu tanı için öncelikle
posterior üretral valv ve spina bifida okülta ekarte edil-
melidir. Takip ve tedavisi nöropatik mesane ile aynıdır.
Prognoz böbreklerin fonksiyonuna bağlıdır.1-3,6,10,19

OOcchhooaa  SSeennddrroommuu::  Otozomal resesif olarak aktarılan
bu hastalıkta Hinman-Allen sendromunda görülen prob-
lem ve bulgulara ek olarak özellikle gülme esnasında or-
taya çıkan acı çekermiş veya ağlamaklıymış gibi görünen
tipik bir yüz ifadesi eşlik eder.28 Bu hastalık, Hinman sen-
dromunun genetik bir formu olarak kabul edilir ve ciddi
böbrek patolojisi, şiddetli kabızlık ve fasiyal distorsiyon
mevcuttur. Bu hastaların tamamı böbrek yetmezliğine gir-
miştir. Takip ve tedavisi Hinman-Allen sendromu ve nö-
ropatik mesane ile aynıdır. Tedavide, TAK faydalıdır.1-3,6,10,19

PELVİK TABAN (MESANE-BARSAK-SFİNKTER) 
KAS FONKSİYONU-DİSFONKSİYONU VE 
İLİŞKİSİ PATOLOJİLER

Pelvik taban kasları; üretra, vagina ve anorektumun için-
den (aralarından) geçtiği çok önemli bir kas kompleksidir.
Pelvisin tabanında önde pubik kemik ile arkada koksiks
arasında yayılır. Normal pelvik taban kasları, isteğe göre
yani komutla kasılıp gevşer. Ayrıca, karın içi basınç artı-
şına yanıt olarak mesane-barsak kontrolü için uygun za-
manda kasılır. Böylece, normal mesane-barsak-sfinkter
fonksiyonu ile sonuçlanır ve idrar veya gaz-gaita kaçırıl-
ması engellenmiş olur. Bu kasların gerektiğinde tam veya
yeterli kasılamaması durumuna Az Aktif (Underactive)
pelvik taban denir. Bu çocuklarda pelvik taban kası zayıf
ve gevşektir. Böylece, üriner veya fekal inkontinans ile so-
nuçlanır. İşeme veya defekasyon esnasında pelvik taban
kasının tam gevşeyememesi ve kasılı (kas spazmı) kalma-
sına Aşırı Aktif (Overactive) pelvik taban denir. Böylece,
obstrüktif işeme ve defekasyon ile sonuçlanır.1,3,5-7,11,19,29

MMeessaannee--ssffiinnkktteerr  ddiissffoonnkkssiiyyoonnuu  vvee  VVUURR  iilliişşkkiissii::  Me-
sane-sfinkter disfonksiyonu; mesanede bakteriyel koloni-



zasyona, VUR’a, var olan VUR’un artmasına (ilerlemesine)
veya gerilememesine neden olabilir. Özellikle bilateral
ciddi VUR’lu erkek çocuklarda infravezikal obstrüksiyon
olmaksızın şiddetli aşırı aktif mesane olduğu gösterilmiş-
tir. İşeme disfonksiyonuna bağlı bozulmuş anatomi sonucu
çocukların en az üçte birinde VUR gelişir.1,3-5,7,10,12,24

VVUURR  vvee  TTeekkrraarrllaayyaann  İİYYEE  iilliişşkkiissii::  İYE, üreterovezi-
kal bileşke bölgesinde ödem ve fibrozise yol açarak
VUR’a neden olabilir. Günümüzde yaygın görüş; VUR’un
tek başına İYE’ye neden olmadığı, ancak İYE varlığında
VUR pyelonefrite ve bu da çocukların önemli bir kıs-
mında böbrek hasarına neden olabilir.1,3-5,7,10,12,24

MMeessaannee--ssffiinnkktteerr  ddiissffoonnkkssiiyyoonnuu  vvee  TTeekkrraarrllaayyaann  İİYYEE
iilliişşkkiissii::  Mesane-sfinkter disfonksiyonu tekrarlayan
İYE’ye mi yol açmaktadır, yoksa tekrarlayan sistitler me-
sane duvarında bozukluğa neden olarak instabiliteyi mi
tetiklemektedir? Bu iki durum arasında ciddi ilişki olduğu
bilinmesine rağmen hangisinin diğerine neden olduğu
tam olarak bilinmemektedir. İYE geçiren kız çocukla-
rında hem mesane hem de sfinkterde aktivite artışı olur.
Ayrıca, işeme disfonksiyonlarının İYE’ye neden olduğu
da uzun zamandan beri bilinmektedir. Muhtemelen me-
sanenin inhibe edilemeyen kontraksiyonları sırasında
sfinkter idrar kaçırmayı engellemek için daha fazla kont-
rakte olurken, idrarın üretra içerisindeki ileri geri hare-
keti İYE’ye neden olmaktadır.1,3-5,7,10,12,24

MMeessaannee--ssffiinnkktteerr  ddiissffoonnkkssiiyyoonnuu  vvee  KKaabbıızzllııkk  iilliişşkkiissii::
Mesane-sfinkter disfonksiyonlu çocuklarda, pelvik taban
kaslarının bir kompleks olarak çalışması sonucu, anal sfink-
terde de aşırı aktivite olur. Bu nedenle, işeme disfonksiyo-
nuna sıklıkla kabızlık (fekal retansiyon) ve fekal soiling
(gaita ile kirlenme) eşlik eder. Kabız olan çocukların
%46’sında gündüz idrar kaçırma, %34’ünde uykuda işeme
eşlik eder. Kabızlık tedavisi ile üriner şikayetler geçebilir.
Kabızlık tanısı önemlidir. Ailelerin algıladığı kabızlık ile
hekimin algıladığı kabızlık tanımı farklılık gösterebilir. Bu
nedenle, kabızlık sorgulamasının detaylı yapılması önem-
lidir. En geç iki gün içinde gaita yapmama; kalın ve sert
gaita yapma; ağrılı, zorlu ve ıkınarak gaita yapma, karın
muayenesinde gaita yumruları olması, karın grafisinde
yoğun gaita olması veya rektal muayenede makatta gaita
bulunması ya da bu esnada anorektal kasların spazmı (gev-
şememesi) olması çocuklarda kabızlık tanısı koydurur. Ay-
rıca, Bristol gaita skalası faydalı olabilir.1,3-5,7,10,12,24

MMeessaannee--BBaarrssaakk  KKoonnttrrooll  BBoozzuukklluuğğuu  ((DDiissffoonnkkssiiyyoonneell
EElleemmiinnaassyyoonn  SSeennddrroommuu))  ((DDEESS))::  Disfonksiyonel işeme te-
rimi, mesane-barsak kontrol bozukluklarını oluşturan bir
buz dağının sadece tepesini oluşturmaktadır. İşeme dis-
fonksiyonu, tekrarlayan İYE, VUR, gece ve/veya gündüz
idrar kaçırma, sıkışma semptomları ve tutma manevra-

ları, kabızlık ve kaka kaçırma (kirlenme/bulaşma)’nın be-
raber olduğu ciddi bir patoloji kompleksidir.1,3-5,7,10,12,24,30-

35 Primer VUR olduğu düşünülen çocukların yaklaşık
yarısında görünmeyen bir DES vardır. Aşağıda belirtilen
önemli nedenlerle, tüm VUR’lu çocuklar spesifik olarak
DES açısından mutlaka değerlendirilmelidir. VUR’lu ço-
cuklarda DES:1,3-5,7,10,12,24,30-35

İYE gelişmesine veya artmasına neden olur.
VUR’lu hastalarda 3-4 kat daha sık gelişir. DES olan ço-
cukların %82’sinde İYE saptanırken, DES olmayan ço-
cukların sadece %16’sında İYE saptandı.

VUR düzelme şansını (olasılığını) belirgin azaltır.
Ayrıca, VUR düzelmesini geciktirir. DES’li çocuklarda
VUR 1.6 yıl daha geç düzelir. Böylece, çocukların VUR’a
maruziyetini ve İYE riskini belirgin uzatmaktadır.

VUR düzeldikten sonra gelişen İYE genellikle
DES’i olan çocuklardır.

VUR cerrahi sonuçlarını belirgin etkiler. VUR
cerrahisinden sonra gelişen komplikasyonların çoğu
DES eşlik eden çocuklardır. Cerrahi sonrası kompli-
kasyon riskini belirgin arttırır. Cerrahi sonrası VUR’un
sebat etmesine, tekrar oluşmasına ve karşı tarafta VUR
oluşmasına neden olur. Cerrahi sonrası İYE gelişen ço-
cukların %80’inin temelinde DES vardır.

VUR geçtikten sonra gelişen İYE’nin nedenidir.

Özetle, mesane-sfinkter disfonksiyonu, tekrarlayan
İYE, VUR ve Kabızlık ilişkisi kanıta dayalı bilimsel yön-
temlerle tam olarak ortaya konulamasa bile bu 4 başlığın
etken ve sonuç olarak birbirleriyle yakın ilişkide oldukları
açıktır. Bu durum, bir Venn diyagramı ile özetlenebilir
(Şekil 1). Bu diyagramda mesane-barsak-sfinkter disfonk-
siyonunun belirleyici faktör olduğu düşünülmektedir.

TANISAL YAKLAŞIM (DEĞERLENDİRME)

NNoonn--iinnvvaazziivv  yyaakkllaaşşıımm::  Mesane gelişiminin tamam-
landığı 4 yaşından sonra VUR, İYE veya işeme bozukluğu
şüphesi olan tüm çocuklarda temel, standart ve rutin ya-
pılması gereken tanısal tetkikleri içerir. Bunlar; İşeme Bo-
zukluğu Semptom Skalası (Yapılandırılmış Anamnez-
Klinik şikayetler), detaylı fizik muayene, mesane USG ve
EMG’li Üroflowmetri (işeme testi)’den oluşur. Bu şekilde
çocukların %90’ında tanı konup tedavi planlanabilir.36

İİnnvvaazziivv  yyaakkllaaşşıımm::  Hem çocuklar hem aileler için
zor, sıkıntılı ve oldukça invaziv yöntemler olduğu için
sadece bazı gerekli seçici durumlarda yapılır. Bunlar;
alım-çıkarım günlüğü, işeme sistoüretrografisi (ISUG) ve
invaziv ürodinamik çalışmalar (Sistometri, basınç-akım
çalışması)’dan oluşur. Bu tetkikler tüm hastalarda rutin
yapılmamalıdır.36
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ANAMNEZ–FİZİK MUAYENE–KLİNİK

Bu hastalarda detaylı öykü çok önemlidir.37 VUR şüp-
hesi olan veya VUR saptanan çocuklarda etiyoloji açı-
sından nörolojik değerlendirme, işeme ve dışkılama
alışkanlıkları mutlaka sorgulanmalıdır. Anamnezde idrar
kaçırma, sıkışma veya tutma manevralarının varlığı çok
önemlidir. İşeme hikayesi (işeme paterni, miktarı ve sık-
lığı) çok önemlidir; sık işeme, ani sıkışma, gece ve/veya
gündüz idrar kaçırma çok önemlidir. Kabızlık ve gaita
kaçırma (kirlenme) detaylı sorgulanmalıdır.

Bu hastalarda fizik muayenenin detaylı yapılması
da öykü gibi önemlidir. İşemenin gözlenmesi, idrar ana-
lizi, psikomotor gelişim, anogenital bölge muayenesi
(anal tonus ve perianal duyu) ve lumbosakral refleksin
bakılması önemli ipuçları verebilir. Sakral anomali,
lipom, hemanjiom, saçlı alan ve gluteal kıvrımda asi-
metri araştırılmalıdır.

Aşırı Aktif Mesane kliniği: Önen işeme bozukluğu
skalasında saptanan semptom triadı denilen sıkışma bul-
guları ve tutma manevraları denilen idrarı bekletmek ve
kaçırmamak için tipik pozisyon alma tipiktir (Tablo 1).38

Mesane USG’de kalın duvarlı, küçük ve trabeküle me-
sane saptanır. İnvaziv olmayan üroflowmetride maksi-
mal idrar akım hızı (Qmax) belirgin yüksek ve kule
şeklinde işeme paterni tipiktir.1,3,5,7,10,13,38

Az Aktif Mesane kliniği: Önen işeme bozukluğu
skalasında ıkınarak ve aralıklı (interrupted) işeme, nadir
işeme, inkontinans ve İYE saptanır. Mesane USG’de nor-
mal duvarlı mesane ve işeme sonrası artmış rezidü idrar
saptanır. Üroflowmetride aralıklı (interrupted) şekilde
işeme paterni, artmış işeme hacmi ve işeme süresinin
uzunluğu tipiktir.1,3,5,7,10,13,38

Aşırı Aktif Sfinkter kliniği: En önemli belirtileri, dü-
zensiz (kesik kesik) idrar yapma ve tekrarlayan İYE’dir.

Ayrıca, VUR, uzun süreli işeme, kabızlık ve gaita kaçırma
(kirlenme) sık görülür. Mesane USG’de genel de sfinkter
spazmını yenmek için sürekli kasılan detrusora bağlı ola-
rak mesane duvar kalınlaşması ve işeme sonrası artmış re-
zidü idrar saptanır. EMG’li üroflowmetride stakato
(düzensiz) şeklinde işeme paterni, uzun süreli işeme ve
işeme esnasında sfinkterin gevşememesi tipiktir.1,3,5,7,10,13,38

İŞEME BOZUKLUĞU SEMPTOM SKORLAMALARI (İBS)

İşeme disfonksiyonu skalaları, klinik şikayetlerin ve anor-
mal işeme alışkanlıklarının şiddetini sayısal olarak dere-
celendirmek için geliştirilmiştir. Bu skalalar çeşitli işeme
disfonksiyonu parametresinden oluşan sorular içermek-
tedir. Her bir parametre için belirli bir puan   verilmek-
tedir. Toplam skor (puan) yükseldikçe işeme bozukluğu
şiddeti artar. Farhat ve ark. 2000 yılında, uluslararası Pro-
stat Semptom Skoru’ndan modifiye ederek Disfonksiyo-
nel İşeme Semptom Skalası geliştirmiştir.39,40 Ancak,
erişkin ile çocukların infravezikal obstrüksiyon yanıtı be-
lirgin olarak farklıdır; çocuklarda prostat değil, fonksiyo-
nel obstrüksiyon mevcuttur, ayrıca çocuklarda mesane
gelişimi devam etmektedir. Daha sonra, Akbal ve ark. da
2005 yılında aynı amaçlarla biraz daha farklı bir semptom
skorlaması tariflemişlerdir.41 Bu modifikasyon çocuklara
gore hazırlanmış olsa da semptomları daha da karmaşık
ve daha çelişkili şekilde değerlendirmektedir. Ayrıca, dis-
fonksiyonel eleminasyon sendromu için de farklı bir
semptom skorlaması tanımlanmıştır.42 Bunda ise işeme
semptom sorgulaması eksik kalmaktadır. 

Önen İşeme Bozukluğu Skalası (Önen İBS): Bu yeni
skala 2013 yılına tariflenmiş olup daha önceki skorla-
maların dezavantajlarını gideren daha basit ve daha et-
kili bir skorlama yöntemidir (Tablo 1). Çocuklara kolay
ve hemen uygulanabilen, klinik temelli ve oldukça pra-
tik bir non-invaziv yöntemdir. Hem gece hem gündüz
işeme ile ilgili detaylı bilgi verir. İşeme bozukluğunun
şiddetini sayısal olarak belirlerken, gece tipi ve gündüz
tipi işeme bozukluğunu ayırmada faydalıdır. Ayrıca, te-
davi öncesi ve sonrasında işeme bozukluğu seyrini ta-
kipte ve tedaviye yanıtı belirlemede çok faydalıdır.
İBS’ye göre puan azalması ile tedavi etkinliği ve bu sko-
run azalmaması durumunda ise tedavideki başarısızlık
belirlenebilir. Çocukların gece ve gündüz işeme ve bar-
sak (gaita yapma) alışkanlıkları ve yaşam kalitesini de-
ğerlendiren sorulardan oluşmaktadır (Tablo 1).

MESANE ULTRASONOGRAFİSİ

Çocuk Nefrolojisi ve Çocuk Ürolojisi için olmazsa olmaz
bir tetkiktir. Ancak, salt rapora göre değerlendirme ya-
pılmamalıdır. Çünkü raporların çoğu eksik, çelişkili veya

ŞEKİL 1: Mesane-Barsak-Sfinkter Disfonksiyonu (MBSD), VUR ve TİYE ilişkisini
gösteren Venn diagramı.



yanıltıcı bilgi içerebilmektedir. Bu da çocuğu tedavi eden
hekimi yanlış, eksik ve başarısız tedaviye götürebilir.
USG resimleri mutlaka hastayı tedavi eden hekim tara-
fından değerlendirilmelidir. Aslında, ideal olan hastanın
USG’sini tedaviyi yapan hekimin çekmesidir. Çünkü
hastayı, en iyi takip eden hekim bilir.7,13,36,43

Mesane ultrasonografisinde bakılması gereken pa-
rametreler:

Trabekülasyon varlığı: Yüksek basınçlı aşırı aktif
mesaneye işaret eder.

Mesane duvar kalınlığı: Dolu mesane duvar ka-
lınlığının 3 mm’nin altında olması normal kabul edilir.
Ancak, sadece dolu mesane duvar kalınlığını dikkate
almak yanıltıcı olur. Çocukların mesane doluluğunu his-
setme ve sıkışma eşik değerleri farklıdır. Aşırı mesane
gerilmesine bağlı olarak kalınlaşmış mesane duvarı yan-
lışlıkla normal görünebilir. Bu nedenle, en objektif ve
güvenilir ölçüm, boş mesane duvar kalınlığıdır. Normali
4 mm’nin altında olmasıdır. Bunun üzerindeki değerler
mesane duvarının kalınlaştığını gösterir.

İşeme sonrası rezidü idrar miktarı: Mesane boşa-
lımı hakkında ciddi fikir verir.

Distal üreter çapı: Üreter alt ucu geniş olan ço-
cuklarda VUR olabileceğini göstererek İSUG çekme ge-
rekliliğini ortaya koyar. Proksimal üreter çapı ölçümü
çoğunlukla yanlışlıkla renal pelvis distal kısmından ya-
pıldığı için yanıltıcıdır.

Rektum çapı: Kabızlık varlığını daha objektif ola-
rak gösterir. Bu çapın 3 cm’den büyük olması kabızlık
kabul edilip tedavi gerekliliğini ortaya koyar.

ÜROFLOWMETRİ (UFM)

İdrar akımı ve rezidü idrar ölçümleri pediatrik ürodina-
mik pratikte en sık kullanılan işlemdir. Üroflowmetri, me-
sane boşalmasını kantitatif olarak inceler. Subjektif işeme
şikayetlerini objektif kaydeden non-invaziv bir yöntem-
dir. Bu işeme testi, mesane kapasitesi hakkında fikir verir.
İşeme paternini gösterir. EMG’li yapılması çok fayda-
lıdır. EMG ile sfinkter aktivitesi gösterilmektedir.36,43-52

Üroflowmetri, büyük oranda invaziv ürodinamik
araştırmaların gerekli olup olmadığına karar verebilme-
mize yardımcı olur. Mesane basınç bozuklukları ve infra-
vezikal dirençteki patolojiler idrar akımında bozukluklara
neden olur. Bu nedenle, üroflowmetri özellikle işeme dis-
fonksiyonları ile fonksiyonel ve anatomik infravezikal
obstrüksiyonların tanı ve takibinde önemlidir.36,43-52

Üroflowmetride bakılması gereken önemli para-
metreler; maksimal idrar akım hızı (Qmax), işeme pa-

terni (idrar akım eğrisi), EMG ile Sfinkter aktivitesi ve
işeme sonrası rezidü (artık) idrar miktarıdır. İşeme pa-
terni; Çan eğrisi şeklinde ise normal, Kule şeklinde ise
Aşırı Aktif Mesane, Stakato (düzensiz) ise Aşırı Aktif
Sfinkter, Aralıklı-Kesintili (interrupted-fraxionated) ise
Az Aktif Mesane, Plato (düzlük) ise infravezikal (mesane
distalinde) obstrüksiyon düşünülür.36,43-52

ALIM-ÇIKARIM GÜNLÜĞÜ (İŞEME GÜNLÜĞÜ)

İdrar (işeme) ve gaita çıkarma ile ilgili detaylı bilgi verir.
Ancak, duyarlılığı belirlemek zordur. En az 2 gün süren
yıpratıcı bir işlemdir. Uygulaması zor ve pratik olmayan
bir işlemdir. Ayrıca, kayıt ve kontrol kaygısıyla gerçek
gündelik alışkanlıkları çoğunlukla tam yansıtmaz. Çoğu
çocukta güvenli ve yeterli bilgi sağlamadığı için eskiye
gore kullanımı belirgin azalmıştır.36,43-45,52

İŞEME SİSTO-ÜRETRO-GRAFİSİ (İSUG)

Tanı ve tedavisi belli, standart ve komplike olmayan
işeme bozukluklarının tümünde invaziv bir işlem olan
İSUG’u rutin olarak çekmek gerekmez. Ancak, tedaviye
beklenen yanıtı vermeyen, steril idrarla gerçek İYE sap-
tanan, zorlu ve kesintili işeyen, nöropatik mesane şüp-
hesi olan ve USG’de anatomik alt üriner sistem patolojisi
veya üreter dilatasyonu tespit edilen çocuklarda İSUG
çekilmesi uygundur.3,4,7,13,36,43

İNVAZİV ÜRODİNAMİ

İşeme bozukluğu veya VUR olan çocukların tümünde
rutin olarak invaziv ürodinamik çalışma yapılmamalıdır.
Ancak, etkin tedaviye yanıtsız komplike işeme disfonk-
siyonu, VUR ve tekrarlayan İYE birlikteliğinde, sebat
eden inkontinans, Az Aktif Mesane’li çocuklarda veya
nörolojik patoloji şüphesi olan çocuklarda ürodinami en-
dikasyonu vardır.7,13,44,52-55

ÜROTERAPİ

Sekonder VUR’da ilk tedavi yaklaşımı çok önemlidir.
Önce asıl patoloji düzeltilmeli ve hasta olan mesane te-
davi edilmelidir. Mesane tamamen düzeldikten sonar
halen VUR sebat ediyorsa cerrahi tedavi eklenebilir.
Üroterapi, alt idrar yolu fonksiyonunun cerrahi olma-
yan yöntemlerle tedavisidir. Üroterapi genel bir kavram
olup her bir aşaması tanıya göre tek tek önerilebildiği
gibi kombine de uygulanabilmektedir. Mesane-sfinkter
disfonksiyonu, VUR, İYE ve kabızlık patolojilerinin ta-
mamı birbiri ile ilişkili olduğu için bu 4 durumun bera-
ber değerlendirilip tedavi edilmesi gerekir. Yoksa, hiçbir
medikal veya cerrahi tedavi başarılı olmaz.3,4,7,13,20,37,56-58
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Gündüz (Uyanık) İşeme Skoru
Gün içinde tuvalete gidip çiş yapma sayısı 4-7 1-3 kez > 7 kez

0 1 2
Sabah uyandığında çişe gitmeme. Okulda çişe gitmeme. Unutkanlık. Yok Haftada 1-3 (Nadiren) Haftada 4-7 (Sıklıkla)
Okuldan sıkışarak gelme. 0 1 2
Ani sıkışma hissi. Acil idrara çıkma ihtiyacı. Yok Haftada 1-3 (Nadiren) Haftada 4-7 (Sıklıkla)
Çişi geldiğinde bekleyememe. Hemen tuvalete koşma ihtiyacı. 0 1 2
İdrar kaçırma sıklığı Yok Haftada 1-3 (Nadiren) Haftada 4-7 (Sıklıkla)

0 1 2
İdrar kaçırma şiddeti Yok Sıkışınca-Külot-Damla Gün boyu -Pantolo-Bez

0 1 2
Dizüstü veya topuk üstü oturarak, çökerek veya çömelerek idrar tutma Yok Haftada 1-3 (Nadiren) Haftada 4-7 (Sıklıkla)
Bacakları bitiştirip sıkıştırarak, çaprazlayarak veya kendini sıkarak, 0 1 2
pipisini tutarak idrarını bekletme. 
Çişini yaparken yanma, zorlanma, ağrı olması. Yok Nadiren (Hafif) Sıklıkla (Ağır)

0 1 2
Bir başlayıp bir durarak, kesik kesik veya ıkınarak işeme. Yok Haftada 1-3 (Nadiren) Haftada 4-7 (Sıklıkla)

0 1 2
Skor

Gece (Uykuda) İşeme Skoru
Haftalık uykuda işeme gün sayısı Yok Haftada 1-3 gece Haftada 4-7 gece

0 1 2
Gece idrarını yapmak için uykudan kalkma (Noktüri) Yok Haftada 1-3 gece Haftada 4-7 gece

0 1 2
Gece uykuda işeme durumu Yok Sonradan Doğumdan 

0 1 2
Bir (aynı) gecede işeme sayısı Yok Bir defa Birden çok

0 1 2
Uykuda işemeyi önleme manevraları Yok Uyandırma Bez bağlı

0 1 2
Uyku durumu Normal Horlama Ağır

0 1 2
Ailede uykuda işeme öyküsü Yok Anne veya Baba Anne ve Baba

0 1 2
Daha önce uygulanan tedavi Yok Kısm.Baş Başarısız

0 1 2
Skor

Ek Semptom Skoru
Üriner veya spinal patoloji. Yok Hafif Belirgin

0 1 2
İYE öyküsü. Yok Şüpheli Var

0 1 2
Kabızlık. Her gün gaita yapmama. Yok Nadiren (> ayda 1) Sıklıkla (Daha sık)
Kalın, sert gaita yapma. Ağrılı, zorlu, ıkınarak gaita yapma 0 1 2
Gaita kaçırma. Yok Nadiren (> ayda 1) Sıklıkla (Daha sık)
İç çamaşırda gaita ile kirlenme. 0 1 2
Davranış problemi, Dikkat eksikliği, İçine kapanık Yok Hafif Belirgin

0 1 2
Bu sorunun yaşam kalitesini (aile, okul, sosyal) etkilemesi Yok Az Çok

0 1 2
Skor

İşeme Bozukluğu Skoru
İşeme Bozukluğu Tipi

TABLO 1: Önen işeme bozukluğu skalası.



ÜROTERAPİ AMAÇLARI

Mesane-sfinkter disfonksiyonunun (MSD) önemli bul-
guları olan yüksek mesane basıncını düşürmek, normal
mesane kapasitesi sağlamak, işeme esnasında pelvik
taban kaslarını (EMG) gevşetmek, normal işeme paterni
sağlamak, rezidü idrar miktarını azaltmak, idrar kaçır-
mayı önlemek ve sıkışma semptomları gibi klinik şika-
yetleri gidermek üroterapinin en önemli hedefleridir.
Böylece, MSD, İYE, VUR ve kabızlığı gidermek ve önle-
mek üroterapinin asıl amacıdır.

ÜROTERAPİ BASAMAKLARI

11))  KKooggnniittiiff  ((BBiilliişşsseell))  tteeddaavvii::  Hastalığı tanıma (eği-
tim-bilgilendirme) ve motivasyon (ödüllendirme) başa-
rılı bir üroterapinin önemli ilk basamağıdır. Hastaya
sorunun anlatılması, şüphelerin giderilmesi ve tedavi
için motive edilmesi çok önemlidir. Çocuğa ve aileye
hastalığın nedenleri ve riskleri, hastalık bölgesi ve teda-
visi şablonlar eşliğinde anlaşılır şekilde açıklanmalıdır.
Çocuğun kendine verilen ödevleri düzenli yaptığı za-
manlarda ödüllendirilmesi motivasyonunu ve tedavi ba-
şarısını arttırır.7,13,57,59

22))  İİllaaçç  tteeddaavviissii:: Sıkça oluşan İYE’yi önlemek için ko-
ruyucu antibiyotik verilmelidir. Aşırı aktif mesaneye bağlı
olarak oluşan kalın duvarlı, küçük ve trabeküle mesane-
deki detrusor kasını gevşetip mesane kapasitesini arttırmak
için antikolinerjik (antimuskarinik) ilaçlar verilmelidir.
Yaklaşık 1 yıllık tedavi ile problemlerin çoğu kontrol altına
alınır, çocukların yarısında VUR kendiliğinden düzelir.
Aşırı aktif sfinkter olgularında mesane çıkış direncini az-
altıp işemeyi kolaylaştırmak için, etkinliği tartışmalı olsa
da, Alfa blokerler kullanılabilir.60-62 Ancak, alfa bloker ilaç-
lar hipotansiyon, senkop ve taşikardi gibi kardiyovasküler
sisteme ait ciddi yan etkilere neden olabilir. Kabızlığı olan
çocuklarda şiddetine göre gaita yumuşatıcı ve kolon boş-
altıcı olarak lavman ve kabızlığı önlemek için ağızdan lak-
satif verilmesi gerekebilir.7,13,59

33))  BBiiooffeeeeddbbaacckk  vvee  ppeellvviikk  ttaabbaann  kkaass  ((PPTTKK))  eeğğiittiimmii::
Biofeedback’ın kendisi bir tedavi değildir; PTK eğitimine
yardımcı olan ve çocuklarda probleme ilgiyi ve dikkati
arttırarak motivasyonu ve başarıyı yükselten bir yöntem-
dir. Biofeedback ile görsel, duysal ve taktil uyarılarla
doğru işeme ve normal gaita yapma yeniden öğretilidir.
Bunda amaç, pelvik taban kaslarını doğru zamanda ve
etkin olarak kasıp gevşetmeyi öğretmektir. Biofeedback
eşliğinde yapılan pelvik taban kas eğitimi ile sfinkterler
güçlendirilip hakimiyeti arttırılır. Biofeedback uygulayı-
cısının eğitim düzeyi ve deneyimi arttıkça başarı oranı
artar. Böylece, mesane-barsak-sfinkter uyumu tanıtılıp

farkındalık arttırılarak normal mesane ve barsak çalışma-
sına yardımcı olur. İşeme disfonksiyonu (AAS), stress in-
kontinans, giggle inkontinans ve DES hastalığında
biofeedback eşliğinde PTK eğitimi önerilen ilk tedavi aşa-
masıdır.3,5,7,13-15,17-19,59,63-68 Çocuklarda mesane-barsak-
sfinkter kontrol bozukluklarını engelleyerek bir taraftan
anal ve üriner kontinansı sağlar, diğer taraftan da mesane
ve barsakları tam boşaltmayı öğretir. Böylece, işeme dis-
fonksiyonu, inkontinans, İYE, VUR ve kabızlık beraber
olarak ve kalıcı bir şekilde tedavi edilmiş olur.68-70

44)) DDaavvrraannıışş  tteeddaavviissii  ((UUyygguunn  bbeesslleennmmee  vvee  ddooğğrruu  ttuu--
vvaalleett  aallıışşkkaannllıığğıı))::  Uygun beslenme ve doğru tuvalet alış-
kanlığı, ömür boyu bir yaşam biçimi olarak uygulan-
malıdır.3,7,13,59 Mesane-barsak-sfinkter (pelvik taban) dis-
fonksiyonu olan çocuklarda sıvı alımı arttırılmalı, bes-
lenme rejimi düzenlenmeli ve kabızlık önlenmelidir. Bu
hastalarda, uygun tuvalet alışkanlıkları ve doğru tuvalet
oturma pozisyonu öğretilmelidir. Sağlıklı mesane-barsak
alışkanlığı başlıca 5 aşamada sağlanabilir. Bunlar:

Uygun sıvı alımı (iyi içme): Günde en az 1,5-2
litre sıvı içilmelidir. En sağlıklı içeceğin su olduğu unu-
tulmamalıdır. Kafein, kola ve gazlı içeceklerin zararlı
olduğu bilinmelidir.

Uygun gıda alımı (iyi beslenme): Liften zengin
beslenme (meyve, sebze) gerekir. Süt, yumurta, yoğurt,
peynir, yağsız et, bulgur pilavı, sebze, zeytinyağlı salata,
kayısı, erik tüketilmesi uygundur. Çikolata, şeftali, muz,
patates kızartması, fastfood (hamburger, tost) gibi hazır
yiyecekler, baharatlar, pirinç pilavı, makarna ve şişman-
lık mesane ve barsak problemlerine neden olur.

Düzenli egzersiz yapma: Yeni jenerasyon çocuk-
ların çoğu elektronik oyunlara bağımlı olduğundan daha
az hareket etmektedir.

Pelvik tabanını çalıştırarak geliştirip güçlen-
dirme: Düzenli pelvik taban egzersizleriyle bu kasları ge-
liştirilmelidir.

Uygun tuvalet alışkanlığı uygulama: Mesane veya
barsak doluluğu hissedince hemen tuvalete gidilmelidir.
İdrar ve gaita yapmak için aşırı sıkışmayı beklememelidir.
Yaklaşık 2 saat ara ile tuvalete gidilmelidir. Mesane ve
barsağı tam boşaltmak için tuvalete yeterli zaman ayrıl-
malıdır. Uygun tuvalet oturma pozisyonu öğretilmelidir.
Çocuklar tuvaletini daima klozete ve daima düzgün ve
rahat oturarak yapmalıdır. Alafranga (klozetli) tuvalet-
lerde ayaklarının zemine teması sağlanmalıdır.

55))  GGiirriişşiimmsseell  tteeddaavvii::  Uzun süreli etkin tedaviye
rağmen düzelmeyen komplike aşırı aktif mesane olgu-
larında uygulanan ivaziv girişimlerdir. Detrusor aşırı
aktivitesini azaltıp mesane kapasitesini arttırır.
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Endoskopik mesane injeksiyonu: Aşırı aktif me-
saneli çocuklarda tüm medikal tedavilerle problem hiç
kontrol altına alınamıyorsa ve İYE gelişiyorsa, tartışmalı
da olsa, sistoskopik olarak detrusor kası içine Botulinum
Toksini enjeksiyonu yapılabilir.71-74

Pelvik taban stimülasyonu (Nöromodülasyon):
Pelvik tabanın stimülatörle uyarılmasıdır.75-78 Transku-
tanöz elektrik sinirsel uyarı (TENS)’da perineye yerleş-
tirilen düşük akımlı elektrodlar (S2-S3 dermatom) ile
pelvik taban uyarılır. Perkütan posterior tibial sinir
uyarısı (PTNS) ile tibianın arka sınırından girilen iğne
elektroda verilen elektrik akımı ile pelvik taban uyarı-

lır. Bunların dışında manyetik alan ve akupunktur da
üroterapide kullanılabilir.

Temiz aralıklı kateterizasyon (TAK): Az aktif me-
saneli çocuklarda eğer tüm medikal tedavilerle problem
kontrol altına alınamıyorsa ve İYE gelişiyorsa TAK ile
mesanenin düzenli boşaltılması gerekebilir.1,3,5,10,16,19

Özellikle, az aktif mesane ve şiddetli aşırı aktif sfinkter
birlikteliği olup VUR’lu ve buna bağlı gelişen kronik
böbrek yetmezliği olan olgularda hayat kurtarıcıdır.
TAK, yüksek mesane basıncını düşürerek ve rezidü id-
rarın atılmasını sağlayarak inkontinansı ve İYE’nu en-
gellemektedir.
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