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Kronik (persistan olarak da bilinir) a r en az 3 ay sürer. Akut
yaralanma d nda, a r alg s n sürdürecek merkezi sinir sistemi (MSS) de i iklikleri ile ili kilidir. Bu de i iklikler ayr ca
alg y artt rabilir ve böylece a r s z uyaranlar da a r l olarak
alg lan r (allodini) ve a r l uyaranlar beklenenden daha a r l hale gelebilir (hiperaljezi). Temel kaslar, örn., pelvik kaslar multipl tetik noktas bulunan hiperaljezik kaslar haline
gelir. Di er organlar da duyarl hale gelebilir; örn., uterusta
disparöni veya dismenore veya ba rsaklarda irritabl ba rsak
semptomlar görülebilir.
MSS içindeki de i iklikler tüm nörolojik eksen boyunca
ortaya ç kar ve bunun yan s ra görülen duysal de i iklikler ile
birlikte hem fonksiyonel de i ikliklere (örn., irritabl ba rsak
semptomlar ) hem de yap sal de i ikliklere (baz mesane a r
sendromlar nda nörojenik ödem) neden olabilirler. Merkezi
de i iklikler ayr ca a r mekanizmalar n kendi ba lar na dei tirebilen psikolojik sonuçlardan da sorumlu olabilirler.
yi tan mlanm ’ patolojileri ay rt etmek için temel tetkikler yap l r. Sonuçlar n negatif olmas iyi tan mlanm ’ patolojilerin d land n gösterir. Daha ileri tetkikler yaln zca özgül
endikasyonlar için örn., bir a r sendromunun alt grubunu
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saptamak için yap l r. EAU k lavuzunda kan ta dayal olmayan tan sal terimlerden kaç n lmaktad r, çünkü bu tür tan lar
uygunsuz tetkikler, tedaviler ve hasta beklentileri ve nihayetinde kötü bir prognoz demektir.
Tablo 1’deki s n fland rmada ürolojik a r sendromlar na
odaklan lm t r. Bu tabloda farkl patolojiler aras nda mekanizma ve semptomlar bak m ndan örtü me oldu u kabul
edilmekte ve tedavilere multidisipliner yakla m getirilmektedir.
Tablo 1’deki s n fland rmay kullanan bir doktor tablo
1’in solundan ba lamal ve sa a do ru, ancak ve ancak a r n n uygun sistem ve organda alg land n güvenilir biçimde do rulad ktan sonra geçmelidir. Ço u zaman pelvik a r
sendromu’ndan daha ileri bir tan mlama yapmak mümkün
olamamaktad r. Tablo 2’de KPA’da kullan lan terminoloji tan mlanmaktad r.
ekil 1’de KPA tan ve tedavisi için bir algoritma olu turulmu tur. Algoritmadaki do ru sütunlara at f yaparak a a daki
basamaklar 1’den 6’ya kadar takip ediniz (tablo 3) ( ekil 1).
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Tablo 1: Kronik pelvik ağrı sendromlarının sınıflandırılması
Eksen I
Bölge

Kronik
pelvik
ağrı

Pelvik
ağrı
sendromu

Eksen II
Sistem

Ürolojik

Eksen III
Hx, Ex ve Ix ile tanımlanmış
end organ ile ilişkili ağrı sendromu
Mesane ağrı
sendromu

(Bakınız ESSIC
sınıflandırması Tablo 5)

Üretral ağrı
sendromu
Prostat ağrı
sendromu

Tip A inflamatuar

Skrotal ağrı
sendromu

Testiküler ağrı
sendromu

Tip B non-inflamatuar

Epididimal ağrı
sendromu
Post-vazektomi ağrı
sendromu
Penil ağrı sendromu
Jinekolojik

Endometriyozis ile
ilişkili ağrı
sendromu
Vajinal ağrı
senromu
Vulvar ağrı
sendrom

Jeneralize
Vulvar ağrı
sendromu
Lokalize
vulvar ağrı
sendromu

Vestibüler
ağrı
sendromu
Klitoral
ağrı
sendromu

Anorektal
Nörolojik

Örn., pudendal ağrı
sendromu

Muskuler
Pelvik
olmayan
ağrı
sendromu

Örn., nörolojik

Örn., Pudendal
nöralji

Örn., ürolojik

Hx = öykü, Ex = muayene; Ix = tetkik
@gdc^`EZak^`6ôgè

225

Eksen IV
Başvuru
özellikleri

Eksen V
Zamansal
özellikler

Eksen VI
Özellik

Eksen VII
Eşlik eden
semptomlar

Eksen VIII
Psikolojik
semptomlar

Suprapubik
İnguinal
Üretral
Penil/klitoral
Perineal
Rektal
Sırt
Kalçalar

BAŞLANGIÇ
Akut
Kronik

Zonklayıcı
Yanıcı
Saplanma
Elektrik

ÜRİNER
Sık idrar
Noktüri
Duraksama
Zayıf akım
Terminal damlama
Sıkışma
Sıkışma tipi
idrar kaçırma
Diğer

ANKSİYETE
Ağrı veya
ağrının
varsayımsal
nedeni ile ilgili
Diğer
DEPRESYON
Ağrı/Ağrının
etkisine bağlanan

SÜRMESİ
Sporadik
Siklik
Sürekli
ZAMAN
Doldurucu
Boşaltıcı
Erken
Post
Geç post
UYARILMIŞ

Diğer

JİNEKOLOJİK
Örn., Menstrrüel
CİNSEL
örn. Kadında
disparöni
impotans
Gastrointestinal
MUSKULER
Hiperaljezi
KÜTANÖZ
Allodini
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Diğer nedenlere
bağlanan veya
bir nedene
bağlanmayan
UTANMA,
SUÇLULUK,
açıklanmış
veya
açıklanmamış
cinsel
deneyimler ile
ilişkili,
PTSD
SEMPTOMLARI
Yeniden deneyim
Kaçınma
Aşırı uyarılma

Tablo 2: Kronik ağrı pelvik ağrı terminolojisi
Terminoloji
Kronik pelvik
ağrı

Tanım
Erkeklerde veya kadınlarda pelvis ile ilişkili
yapılarda algılanan malign olmayan ağrı.
Kronikleşen nosiseptif ağrı varlığının kanıtlanması durumunda, ağrı en az 6 ay süreyle
sürekli veya rekürren olmalıdır. Akut olmayan ve merkezi duyarlılığa bağlı ağrı mekanizmalarının varlığı kanıtlanırsa, o zaman
ağrı süresinden bağımsız olarak kronik kabul
edilebilir. Tüm olgularda ağrıya eşlik eden
olumsuz algısal, davranışsal, cinsel ve
emosyonel sonuçlar söz konusudur.

Pelvik ağrı
sendromu

Alt üriner sistem, cinsel, bağırsak veya
jinekolojik disfonksiyon düşündüren
semptomların eşlik ettiği persistan veya
rekürren nöbet şeklinde pelvik ağrı.
Kanıtlanmış enfeksiyon veya diğer belirgin
patoloji yoktur (ICS 2002 raporundan
uyarlanmıştır).

Mesane ağrı
sendromu

Subrapubik ağrı mesanenin dolması ile
ilişkilidir ve buna gündüz ve gece idrara
çıkma sıklığında artışı gibi diğer semptomlar
eşlik etmektedir. Kanıtlanmış üriner
enfeksiyon veya diğer belirgin patoloji
yoktur. Bu terim, “ağrılı mesane sendromu”
teriminin kullanıldığı ICS 2002 raporundan
uyarlanmıştır; diğer ağrı sendromu,
terminolojileri ile uyumlu olması için bu
terim mesane ağrı sendromu olarak
değiştirilmiştir. Avrupa IC/PBS Çalışmaları
Derneği (ESSIC) yayını mesanede algılanan
ağrı üzerine büyük vurgu yapmaktadır.
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Üretral ağrı
sendromu

Penil ağrı
sendromu
Prostat ağrı
sendromu

Skrotal ağrı
sendromu
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Genellikle işemede görülen rekürren nöbet
şeklinde üretral ağrı, beraberine gündüz
idrara sık çıkma ve nokturi de vardır
Kanıtlanmış enfeksiyon veya diğer belirgin
patoloji yokluğu.
Primer olarak üretrada olmayan penil ağrı.
Kanıtlanmış enfeksiyon veya diğer belirgin
patoloji yokluğu.
Üriner sistem disfonksiyonu ve/veya cinsel
disfonksiyon düşündüren semptomların
eşlik ettiği persistan veya rekürren nöbet
şeklinde prostat ağrısı. Kanıtlanmış
enfeksiyon veya diğer belirgin patoloji
yokluğu. Tanım Ulusal Sağlık Enstitüleri
(NIH) prostatit tanım ve sınıflandırma
uzlaşmasını temel almaktadır ve ‘kronik
pelvik ağrı sendromu’ olarak tanımlanan
patolojileri içermektedir. NIH sınıflandırma
sistemi kullanılarak, prostat ağrı sendromu
tip A (inflamatuar) ve tip B (non-inflamatuar)
olarak alt gruplara ayrılabilir.
Üriner sistem disfonksiyonu veya cinsel
disfonksiyon düşündüren semptomların
eşlik ettiği persistan veya rekürren nöbet
şeklinde skrotal ağrı. Kanıtlanmış
epididimo-orşit veya diğer belirgin patoloji
yoktur.
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Testiküler ağrı Üriner sistem disfonksiyonu veya cinsel
sendromu
disfonksiyon düşündüren semptomların
eşlik ettiği, muayene sırasında testise
lokalize olan persistan veya rekürren nöbet
şeklinde ağrı. Kanıtlanmış epididimo-orşit
veya diğer belirgin patoloji yoktur. Bu skrotal
ağrı sendromundan daha özgül bir tanımdır.
Post-vazektomi
ağrı sendromu
Epididimal
ağrı sendromu

Vazektomiyi izleyerek ortaya çıkan skrotal
ağrı sendromu.
Muayenede epididime lokalize persistan
veya rekürren nöbet şeklinde ağrı. Üriner
sistem disfonksiyonu veya cinsel
disfonksiyon düşündüren semptomlar eşlik
etmektedir. Kanıtlanmış epididimo-orşit veya
diğer belirgin patoloji yoktur (skrotal ağrı
sendromundan daha özgül bir tanımdır).

Endometriyozis
ile ilişkili ağrı
sendromu
Vajinal ağrı
sendromu

Endometriyozun mevcut bulunduğu; fakat
tüm semptomları açıklamadığı kronik veya
rekürren pelvik ağrı.
Üriner sistem disfonksiyonu veya cinsel
disfonksiyon düşündüren semptomların
eşlik ettiği persistan veya rekürren nöbet
şeklinde vajinal ağrı. Vajinal enfeksiyon veya
diğer belirgin patoloji saptanmamıştır.

Vulvar ağrı
sendromu

İşeme siklusu ile ilişkili veya üriner sistem
disfonksiyonu veya cinsel disfonksiyon
semptomlarının eşlik ettiği persistan veya
rekürren nöbet şeklinde vulva ağrısı.
Kanıtlanmış enfeksiyon veya diğer belirgin
patoloji saptanmamıştır.
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Jeneralize
VULVARÝAÙRÍ
sendromu

Noktasal (formal olarak ucunda pamuk
bulunan aplikatör ile bas nç haritalamas ’
veya benzer disestetik vulvodini) cihaz ile
istikrarl biçimde ve noktasal olarak lokalize
edilemeyen vulva yanmas veya a r s .
Vulvar vestibülde a r olabilir; fakat
rahats zl k vestibül ile s n rl de ildir. Klinik
olarak, a r provokasyon (basma, bas nç
veya sürtünme) ile veya bunlar olmadan
ortaya ç kabilir.

Lokalize vulvar Vulvan n bir veya daha fazla k sm na
AÙRÍÝSENDROMU noktasal bas nç haritalamas ile istikrarl
biçimde ve noktasal olarak lokalize
edilebilen a r . Klinik olarak, a r genellikle
provokasyon (dokunma, bas nç veya
sürtünme) sonucunda ortaya ç kar.
6ESTIB~LERÝAÙRÍ Vulva vestibülünün bir veya daha fazla
sendromu
k sm nda noktasal bas nç haritalamas ile
lokalize edilebilen a r (eski ad vulva
vestibüliti).
+LITORALÝAÙRÍ
Klitorise noktasal bas nç haritalamas ile
sendromu
lokalize edilebilen a r .
!NOREKTALÝAÙRÍ Ba rsak disfonksiyonu semptomlar ile
sendromu
ili kili ve e lik eden rektal tetik noktalar /
hassasiyetin mevcut oldu u persistan veya
rekürren nöbet eklinde rektal a r . Enfeksiyon
veya di er belirgin patoloji kan tlanmam t r.
0UDENDALÝAÙRÍ
sendromu
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Rektal, üriner sistem veya cinsel disfonksiyon semptom ve bulgular ile birlikte pudendal sinir da l m bölgelerinde ortaya ç kan
nöropatik tipte a r . Kan tlanm belirgin
patoloji yoktur (bu sendrom iyi tan mlanm
pudental nöralji ile ayn de ildir).
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Şekil 1. KPA tanı ve tedavi algoritması
    
Ürolojik

Jinekolojik

Sistit
Prostatit
Üretrit
Epididimoorşit

Kılavuzlara göre tedavi edilir.

Diğer.
Ağrı yerleri:

Mesane
Prostat
Üretra
Skrotum
Tüm olgular

Endometriyozis

Bu tedavi başarısız olursa ağrının
lokasyonuna göre ek önlemler
alınır:
sistoskopi/biyopsi
TRUS / PSA
üretroskopi
US
palpasyon PTK

Kılavuzlara göre tedavi edilir.

Varolan
patolojinin
tedavisinin
etkisi olmadı
ise

veya

Bu tedavi başarısız olursa ağrının
lokasyonuna göre ek önlemler
alınır:
Diğer.
Ağrı yerleri:

Abdomen
Vulva
Vajina
Tüm olgular

Anorektal

Patoloji
bulunamamışsa

Ağrı
ekibine
sevk

Kılavuzlara göre tedavi edilir.
Proktit
Anal fissür
Hemoroid

Nöromuskuler

histeroskopi/
laparoskopi
vajinal US
iç muayene
inspeksiyon/
dokunma testi
palpasyon PTK

Bu tedavi başarısız olursa ağrının
lokasyonuna göre ek önlemler
alınır:

Diğer. Ağrı
yerleşim
lokasyonları:

Rektum
Anüs
Tüm olgular

Pudendal
nöropati
Sakral omurilik
patolojisi

Kılavuzlara göre tedavi edilir.

Diğer.
Ağrı yerleri:

Pelvis tabanı
Abdominal
Perine
Diğer
alanlar
Tüm olgular

endoskopi / PRM
endo-anal US / PRM
palpasyon PTK

Varolan
patolojinin
tedavisinin
etkisi olmadı
ise

veya

Bu tedavi başarısız olursa ağrının
yerine göre ek önlemler alınır:
palpasyon
palpasyon
US
nörofizyolojik
testler
tetik noktalarının
araştırılması

Patoloji
bulunamamışsa

Diğer
 
Temel: ağrı yönetiminde uzmanlaşmış anestezi uzmanı, uzman hemşire.
Ek: psikolog, cinsellik uzmanı

Ağrı
ekibine
sevk

Ağrı
ekibine
sevk

PRM = parmakla rektal muayene; US = ultrason; PTK = pelvis
tabanı kasları
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Tablo 3: KPA tanı ve tedavisi için şekil 1’deki
algoritmayı kullanma kılavuzu
Basamak
1

Eylem
Semptomların ilk olarak
algılandığı organ sistemi
dikkate alınarak başlanır.

Algoritma
1. sütun

2

Sistit gibi ‘iyi tanımlanmış’
patolojilerin tanısı
konulmalıdır ve ulusal veya
uluslararası kılavuzlara
göre tedavi edilmelidir

2. sütun ve
3. sütunun
üst bölümü

3

Tedavinin ağrı üzerinde
etkisi olmazsa ek tetkikler
(örn., sistoskopi veya
ultrason) yapılmalıdır.

3. sütunun alt
kısmı

4

Testler herhangi bir patoloji
ortaya koyarsa bu patoloji
uygun biçimde tedavi
edilmelidir.
Tedavinin etkisi olmazsa
hasta ağrı ekibine sevk
edilmelidir.
İyi tanımlanmış bir patoloji
yoksa veya ek testler ile
başka bir patoloji
bulunamazsa hasta yine bir
ağrı ekibine sevk
edilmelidir.

4. sütun

5

6

5. sütun

5. sütun
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Ulusal Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastal klar Enstitüsü (NIDDK) terimi olan kronik prostatit/kronik pelvik a r
sendromu yerine, daha genel bir tan ma dayanarak (bak n z
tablo 2), prostat a r s sendromu (PAS) terimi kullan lm t r.
PAS, pelvis bölgesindeki inatç rahats zl k veya a r d r; bu a r
s ras nda al nan örneklerin kültürleri sterildir ve prostata özgül örneklerde (yani, semen, prostat salg lar ve prostat masaj ndan sonra elde edilen idrar) lökosit say s anlaml düzeyde
olabilir veya olmayabilir. nflamatuar ve noninflamatuar alt
türleri ay rt eden klinik olarak önemli tan sal veya terapötik
sonuçlar söz konusu olmad için, PAS tek bir antite olarak
kabul edilebilir.
Tan üç ayd r genitoüriner a r öyküsü varl ve di er alt
üriner sistem patolojilerinin yoklu una dayanarak konulur.
ki kap veya pre-post-masaj testi (PPMT) ile tan etkin biçimde konulabilir, hastalar n %96’s na kesin tan konulabilir.
PAS etiyolojisinin bilinmemesi tedavinin s kl kla ki iye
özel oldu u anlam na gelir. Hastalar n ço unda ana semptomlar hedefleyen ve komorbiditeleri dikkate alan multimodel tedavi gereklidir. Randomize kontrollü çal malar n son
bulgular farkl tedavi seçeneklerine ili kin bilgide ilerleme
sa lam t r (tablo 4).

.FTBOFBßSÀTÀTFOESPNVJOTFSTUJTZBMTJTUJU ."4*$

Bu heterojen yelpazesi bulunan bozukluk hala iyi tan mlanamam t r. Enflamasyon hastalar n yaln zca bir k sm nda
önemli bir özelliktir. MAS, mesane bölgesinde a r alg lanmas n tan mlarken, IC mesanenin özel bir kronik inflamasyon
türünü tan mlar.

234

@gdc^`EZak^`6ôgè

Tablo 4: Prostat ağrı sendromu (PAS) tanısı
İlaçlar
/-blokerler
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KD ÖD Yorum
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KD: kanıt düzeyi; ÖD: öneri derecesi; NIH-CPSI: NIH prostat
semptom indeksi.
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1980’lerin sonlar nda NIDDKK uzla ma kriterleri gibi farkl
tan mlamalar n olu turulmas ndaki güçlük nedeniyle çok çeitli tan kriterleri kullan lm t r. Avrupa IC/PBS Çal malar
Derne i (ESSIC) k sa süre önce farkl çal malar n kar la t r lmas n kolayla t rmak amac yla standardize tan kriterleri
önermi tir. ESSIC taraf ndan MAS tan s n n mesanede alg lanan a r ve buna örne in gündüz ve/veya gece idrara s k
ç kma gibi en az bir di er semptomun e lik etmesi temelinde
konulmas önerisi getirilmi tir. Semptomlara neden olabilecek, kar t r labilecek hastal klar ay rt edilmelidir. Hidrodistansiyon ile sistoskopi ve biyopsi endike olabilir (tablo 5).

Tablo 5: ESSIC hidrodistansiyonlu sistoskopi ve biyopsiler
temelinde MAS sınıflandırması
Hidrodistansiyonlu sistoskopi
Glomerulasyonlu
lasyonlar veya Glomerulasyonsuz Hunner
(derece
lezyonları
2–3)




 




 




 



* Histolojide, inflamatuar infiltratlar ve/veya detrusor mastositozu ve/veya
granülasyon dokusu ve/veya intrafasiküler fibroz görülmektedir.
Biyopsi

Yapılmamış Normal Glomeru-

Tan semptomlar n de erlendirilmesi, muayene, idrar tahlili,
ve hidrodistansiyon ve biyopsiyle birlikte uygulanan sistoskopi ile konulur ( ekil 2). Hastalar tipik olarak a r ve s k
idrar yak nmalar yla gelir. Bu belirtiler bazen iddetlidir ve
daima nokturi vard r. A r temel semptomdur. Mesanenin
dolma düzeyi ile ili kilidir, tipik olarak mesane doldukça
artar ve suprapubik yerle imlidir. Bazen kas klara, vajina,
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rektum veya sakruma yay l r. A r i eme ile ortadan kalkar,
ancak k sa süre sonra geri döner.
ki ana antitenin, klasik Hunner ve ülser d hastal n,
farkl klinik belirtileri ve ya da l m vard r. ki tip tedaviye
farkl yan t verir ve farkl histopatolojik, immünolojik ve nörobiyolojik özellikleri vard r. MAS-IC tedavi önerileri tablo 6
ve 7’de yer almaktad r.

Tablo 6: MAS/IC Medikal tedavisi
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Tablo 7: MAS/IC intravezikal, girişimsel, alternatif ve
cerrahi tedavileri
Tedavi
5(-+/1#%&

KD ÖD Yorum
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Şekil 2: MAS/IC için tanı ve tedavi akım şeması
MAS/IC
En az bir diğer üriner semptomun
eşlik ettiği mesane ile ilişkili ağrı
/-'0$)0"02-!3 !%'u
/46#)"%(*
/()%#)'%'
/$().")0$'%()$(-%$"*
(()%(!%&-%&(
  )&$!(-%$*

Klasik

Ülser dışı

TUR/LAZER

Yetersiz yanıt

İnvaziv olmayan tedavi
/'" $"' 
/##"-00)+"r

Yetersiz yanıt

Yeterli yanıt
İsteğe göre takip
Etkin tedavi sürdürülür/yinelenir

İntervezikal tedavi
-"3'%$!()
Kondroitin sülfat
  

Yeteriz yanıt
Ağrı ekibi
*")#%"5'0)+(i
Deneysel: Botox
Sakral nöromodülasyon
Tamamlayıcı tedaviler

Yetersiz yanıt

Son(!) çare:
Geç evredeki ülseratif hastalık/küçük
kapasiteli mesanelerde refrakter
güçten düşürücü semptomların
varlığında cerrahi rezeksiyon
düşünülebilir
(yalnızca deneyimli cerrahlar)

4LSPUBMBßSÀTFOESPNV

Skrotumun her kompenentinin nazikçe palpasyonunu, prostat ve pelvik taban kas anormallikleri için rektal muayeneyi
içeren fizik inceleme daima yap lmal d r. A r n n nedenini
bulma bak m ndan skrotum ultrasonunun de eri s n rl d r.
Skrotum a r s pelvik taban veya alt kar n kaslar ndaki tetik
noktalar ndan kaynaklanabilir.

fSFUSBMBßSÀTFOESPNV

Üretral a r sendromu iyi tan mlanamam bir antitedir. Bulgular palpasyonda üretral duyarl l k veya a r , ve endoskopi
s ras nda üretra mukozas nda inflamasyon gözlenmesidir.
Hastalar üriner enfeksiyon bulunmamas na kar n idrar ya@gdc^`EZak^`6ôgè
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parken a r ve rahats zl k hissi ile ba vururlar. Üriner enfeksiyon yoklu u’ ifadesi tan sal sorunlara yol açmaktad r; çünkü
üriner enfeksiyonu saptamada için kullan lan tipik yöntemler
duyarl de ildir. Tedavi üzerinde bir uzla ma yoktur. Tedavi
multidisipliner bir yakla m gerektirebilir.

+JOFLPMPKJLVZHVMBNBEBQFMWJLBßSÀ

Tedavi edilebilecek herhangi bir nedeni saptamak için tam
klinik öykü, muayene ve uygun tetkikler (örn., genital bölgeden sürüntü al nmas , pelvik görüntüleme ve tan sal laparoskopi) gereklidir. Ancak, hastalar n %30’unda neden bulunmamaktad r. En s k görülen jinekolojik a r durumlar
dismenore, pelvik enfeksiyonlar ve endometriyozistir. Pelvis
enfeksiyonlar s kl kla antibiyotik tedavisine yan t verir; fakat
uzun süren durumlarda cerrahi gerekebilir. inekolojik malign hastal klar s kl kla MAS’ye benzer semptomlar gösterir.
Pelvik a r ile ili kili cinsel disfonksiyon özel dikkat gerektirebilir. Erkek cinsel disfonksiyonu EAU k lavuzunun ba ka
bir bölümünde ayr nt l biçimde ele al nm t r. Kad n cinsel
disfonksiyonunun tedavisi daha zordur; fakat erkek partnerin sorunlar ndan etkilenir. Kad n n bir cinsel t p merkezinde,
çiftin tedavisinin parças olarak de erlendirilmesi gereklidir.

/zSPKFOJLEVSVNMBS

KPA, lokal pelvik patoloji ile aç klanamazsa, her türlü konus
veya sakral kök patolojisi ay r c tan s için nöroloji uzman na
dan lmal d r. Nöral doku ve bunu çevreleyen yap lar göstermede için seçkin tan arac manyetik rezonans görüntülemedir. Tüm muayeneler ve tetkikler sonucunda bir anormallik
ortaya ç kmazsa, fokal a r sendromu dü ünülmelidir (örn.,
pudendal sinir s k mas ). Her bir patoloji için tedavi ki iye
özel düzenlenmelidir.
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1FMWJLUBCBOÀGPOLTJZPOVWFEJTGPOLTJZPOV
Pelvis taban n n üç fonksiyonu vard r: destek, kas lma ve
gev eme. Pelvis taban disfonksiyonu uluslararas Kontinans
Derne i (ICS) taraf ndan yay nlanan pelvis taban kas fonksiyonu ve disfonksiyonu terminoloji standardizasyonu’na
göre s n fland r lmal d r. Tüm ICS standardizasyon belgelerinde oldu u gibi, s n fland rma semptom bulgu ve patoloji
triad na dayanmaktad r. Semptomlar hastalar n size söyledikleridir; bulgular fizik muayenede bulduklar n zd r. Pelvik
taban kaslar n n kas lma ve gev emesini de erlendirmek için
palpasyon kullan l r. Sonuçlar temelinde, pelvis taban kaslar
fonksiyonu normal, a r aktif, az aktif veya i lev görmeyen
eklinde s n fland r l r. A r aktif pelvik taban kaslar KPA’ya
neden olabilir.
Tekrarlayan veya kronik kas yüklenmesi, kasta tetik noktalar n aktive edebilir. Tetik noktalar , gergin bir lifte a r duyarl palpe edilebilir nodüllerin e lik etti i a r duyarl noktalar
olarak tan mlan r. Tetik noktalar ndan köken alan a r belli hareketlerle art r l r ve belli pozisyonlarda giderilir. Tetik
noktas na bas nç yap nca (örn., cinsel ili kiyle ili kili a r )
ve kal c veya yineleyen kontraksiyonlar ile (örn., i eme veya
defekasyon ile ili kili a r ) a r artacakt r. Fizik muayenede,
tetik noktalar palpe edilebilir. Bu noktalar n kompresyonu,
lokal ve yans yan a r olu turacakt r. KPA bulunan hastalarda, tetik noktalar s kl kla kar n, gluteal ve priformis kaslar
gibi pelvis ile ili kili kaslarda saptan r.
KPA’da, pelvik taban a r aktivitesinin tedavisi dü ünülmelidir. Özelle mi fizyoterapi pelvis fonksiyon ve koordinasyonunu iyile tirebilir.
@gdc^`EZak^`6ôgè
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,1"¨EBLJQTJLPMPKJLGBLUzSMFS
Psikolojik faktörler persistan pelvik a r geli mesi ve sürmesini, a r ya uyarlanmay ve tedavi sonucunu etkiler. A r , s k nt ya ve aktivite k s tlamas na neden olur. Hastalar ayr ca
hasar, hastal k ve uzun süreli zd rap çekmekten endi elidir.
A r olgusunda alg sal ve emosyonel süreçlerin yer ald na
ili kin güçlü kan tlar vard r. Alternatif, yayg n somatizasyon/
somatoform a r bozuklu u modeli için herhangi bir veri taban yoktur. Önemli fizik bulgu olmamas , nedenin psikolojik oldu una kan t te kil etmez.
KPA bulunan kad nlarda anksiyete, depresyon ve cinsel sorunlar s kt r ve mutlaka de erlendirilmeli ve tedavi edilmelidir. Cinsel veya fiziksel suistimal öyküsü oldukça s kt r; fakat
bu di er bozukluklarda da görülen bir bulgudur ve nedensel bir ba lant olmas olas de ildir. Erkeklerde, depresyon
ürolojik semptomlar ile ili kili bulunmu tur ve anksiyete ve
depresyon, normal aktivitelerden uzakla maya yol açabilir;
cinsel sorunlar n olmas da olas d r.
Klinisyen, bir psikolog veya dengi bir uzmandan destek alabilirse psikolojik de erlendirme (tablo 8) çok daha kolayd r.
Hastaya neyin yanl gitti ine veya neyin kendini endi elendirdi ine ili kin do rudan sorular yöneltilmesi, anksiyete
anketi kullan lmas ndan daha yararl d r. Depresif hal sergileyen ve bunu a r ya ba layan bir hasta psikolojik temelli
a r tedavisine yan t verebilir. Çocukluktaki fiziksel ve cinsel
suistimalin aç a ç kar lmas a r tedavisini etkilemez. Güncel
fiziksel veya cinsel suistimal varsa, ki i hemen uygun servislere sevk edilmelidir. Tüm tedaviler ya am kalitesi üzerindeki
etkiler bak m ndan de erlendirilmelidir.
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Çok az psikolojik tedavi çal mas yap lm t r. Kad nlardaki
pelvik a r da önemli oranda spontan semptom remisyonu görülür. Hem erkeklerde hem de kad nlarda fiziksel ve pikososyal tedavilerin her ikisinin de kullan lmas , en iyi sonuçlar
sa layacakt r (tablo 9).

Tablo 8: KPA değerlendirmesinde psikolojik faktörler
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Tablo 9: KPA yönetiminde fiziksel ve psikolojik tedavi
Tedavi
Ağrıyı azaltmak için
gerilim azaltma;
gevşeme

KD ÖD Yorum
1b A
Gevşeme +/Biyofeedback +/Fizik tedavi;
Başlıca erkek
pelvik ağrı.

İyilik durumu için
multidisipliner ağrı
yönetimi

(1a) (A) Pelvik ağrı bulunan
hastalar psikoloji
temelli ağrı yönetimi
ile tedavi edilir; birkaç
özgül pelvik ağrı
çalışması vardır.

KD = kanıt düzeyi ÖD = öneri derecesi

,1"(FOFM5FEBWJTJ

KPA’da analjezik ve ko-aneljezik kullan m, lehine çok az kan t vard r. Buradaki öneriler KPA’n n muhtemelen somatik,
viseral ve nöropatik a r ya benzer mekanizmalar ile modüle
edildi i varsay larak, genel kronik a r literatüründen elde
edilmi tir. Tablo 10’da genel tedavi özetlenmektedir.
"ASITÝANELJEZIKLER
Parasetamol iyi tolere edilmektedir ve çok az yan etkisi vard r. NSAID’lere alternatif olabilir veya birlikte verilebilir.
KPA’da NSAID’lerin kullan m na ili kin kan t çok azd r. Pek
çok analjezik çal mas nda NSAID’lerin plasebodan ve muhtemelen parasetamolden üstün oldu u dismenore durumu
ara t r lm t r.
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.yROPATIKÝANALJEZIKLERÝVEÝTRISIKLIKÝANTI DEPRESANLAR
Sinir hasar veya merkezi duyarl l k olas ise, ekil 3’teki algoritmay dikkate al n z. Trisiklikler nöropatik a r da etkindir.
Selektif serotonin geri al m inhibitörleri için mevcut kan tlar
s n rl d r ve di er anti-depresanlar için kan tlar yetersizdir.
!NTIKONV~LSANLAR
Antikonvülsanlar a r tedavisinde y llard r kullan lmaktad r.
Nöropatik veya merkezi duyarl l a ba l a r da yararl olabilirler. Gabapentin baz ülkelerde kronik nöropatik a r için
ruhsat alm t r. Gabapentinin ciddi yan etkileri di er daha
eski antikonvülsanlara nazaran çok azd r. Antikonvülsanlar n
akut a r da yeri yoktur.
/PIOIDLER
Ürogenital a r da opioid kullan m iyi tan mlanmam t r bir
meta-analizde klinik olarak önemli yararlar olabilece i öne
sürülmesine kar n nöropatik a r da kullan m çok aç k deildir.
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Şekil 3: Nöropatik analjezik kılavuzu


Antidepresanlar
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Basit
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Tablo 10 : KPA Farmakolojik tedavisi

Parasetamol

 
Somatik ağrı

COX2
antagonistleri

 

1b A Yararı sınırlıdır ve
artritik ağrı temelinde verilmektedir
1b A Kardiyovasküler
risk faktörleri
bulunan hastalarda
kaçınılmalıdır
1a B Plasebodan daha
iyidir ancak farklı
NSAID’ler arasında
ayrım mümkün
değildir

NSAID’ler

Dismenore

Trisiklik
antidepresanlar

Nöropatik ağrı 1a

A

Pelvik ağrı

C

3

Kanıtlar pelvik
ağrının nöropatik
ağrıya benzer
olduğunu
göstermektedir

Antikonvülsanlar Nöropatrik ağrı 1a
Gabapentin
Opioidler
Kronik,
1a
malign
olmayan ağrı

A
A

Uzun dönemli
veriler sınırlıdır;
yalnızca deneyimli
olan klinisyenler
tarafından
kullanılmalıdır

Nöropatik ağrı 1a

A

Muhtemelen yarar
klinik olarak
anlamlıdır.
Yukarıda olduğu
gibi, ihtiyatlı
kullanılmalıdır

KD = kanıt düzeyi; ÖD = öneri derecesi; COX = siklooksijenaz;
NSAID = non-steroidal anti-inflamatuar ilaç
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3INIRÝBLOKLARÍ
Sinir blokaj , anestezi birikimi olan a r uzman taraf ndan
genellikle tan ve/veya tedavi için kullan l r. Tan sal bloklar n
yorumlanmas güçtür; çünkü bir blokun etki edebilece i pek
çok mekanizma vard r. Tüm sinir bloklar mümkün oldu u
kadar güvenli biçimde yap lmal d r. Gerekli becerilere sahip
destek personeli kullan lmal d r ve yeterli monitorizasyon ve
resisütasyon ekipman mevcut olmal d r. lem için do ru
ekipman kullan lmal d r, özellikle do ru blok i neleri, sinir
lokasyon cihazlar kullan lmal ve görüntüleme seçimi do ru
olmal d r (yani X- n görüntü yo unla t r c , ultrason veya
tomografi).

4VQSBQVCJLUSBOTLUBOz[FMFLUSJLTFMTJOJSVZBSÀTÀ 5&/4 

60 hastay (33 klasik IC, 27 ülsersiz hastal bulunan hasta)
içeren en büyük ölçekli suprapubik TENS çal mas nda, klasik IC bulunan hastalar n %54’ünde TENS yararl olmu tur.
Ülsersiz IC’de daha az olumlu sonuç elde edilmi tir. MAS/
IC’de TENS’in etkinli inin do ru biçimde de erlendirilmesi
güçtür. Özgül bölgelere çok uzun zaman dönemlerinde yüksek yo unluklu uyar verilmekte oldu u için kontrollü çal malar n düzenlenmesi güçtür.

1FMWJLBßSÀTFOESPNMBSÀOEBTBLSBMOzSPNPEMBTZPO

Nöropatik a r ve kompleks bölgesel a r sendromlar dorsal
sütunlar n ve periferik sinirlerin nörostimülasyonu ile ba ar l biçimde tedavi edilmi tir. KPA’da nöromodülasyonun rolü
olabilir.

e[FU

Kronik pelvik a r çok say da klinik belirti ve patolojiyi kapsar. Etiyoloji ve patogenez s kl kla belirgin de ildir. Ba ar l
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tedavi için ayr nt l öykü al nmal , dikkatli fizik muayene uygun laboratuvar testleri ile birlikte de erlendirilmeli ve tedavi
için ihtiyatl tutum benimsenmelidir; bu ba lamda belirlenen
algoritmalara göre daha az zararl tedavilerden daha invazif
i lemlere geçilmelidir ve cerrahi yaln zca tüm di er seçenekler ba ar s z oldu unda planlanmal d r.

"UÝKÍSAÝKITAPlÍKTAÝDAHAÝKAPSAMLÍÝ%!5ÝKÍLAVUZUÝ)3".Ý     ÝTE
MELÝALÍNMÍÜTÍRÝVEÝ!VRUPAÝeROLOJIÝ$ERNEÙIÝ~YELERIÝWEBSITELERINDEÝ
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