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Öz: Amaç: Bu çalışmada stres üriner inkontinans (SÜİ) 
hastalarında transobturator teyp (TOT) ameliyatının cer-
rahi sonuçlarını, komplikasyonlarını ve hasta memnuni-
yetini değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Kliniğimiz-
de TOT yapılan 156 hastanın inkontinans tipi ve süresi, 
menapoz durumu, operasyon süresi, yapılan ek cerrahileri, 
demografik bilgileri, preoperatif ve postoperatif günlük 
ped sayısı, Q tip test ve stres test sonuçları, işeme sonrası 
rezidü idrar miktarı, yaşam kalite sorgulaması için yapılan 
Urinary Distress Inventory-6 (UDİ-6) ve Incontinence Im-
pact Questionnaire-7 ( IIQ-7) anket sonuçları, intraoperatif 
ve postoperatif komplikasyonları kaydedildi. Operasyon 
başarısı tam iyileşme, kısmi iyileşme ve başarısız olmak 
üzere 3 grupta değerlendirildi. Bulgular: TOT ameliya-
tı sonrası 146 (%93.58) hastada tam veya kısmi iyileşme 
sağlandı. 10 (%6.41) hastada tedavi başarısız olarak kabul 
edildi. Ameliyat sırasında 20 hastada komplikasyon göz-
lendi. Bunlar 2 (%1,28) hastada 200 ml’den fazla kanama, 
2 (%1,28) hastada vajinal perforasyon, 6 (%3,84) hasta-
da de novo urge inkontinans, 2 (%1,28) hastada perine-
al ağrı, 2 (%1,28) hastada disparoni, 4 ( %2,56) hastada 
mesh erozyonu, 1 (%0,64) hastada idrar yapma  zorluğu, 1 
(%0,64) hastada mesane perforasyonudur. Sonuç: Kliniği-
mizde 5 yıl içinde yapılan operasyon kayıtlarının analizine 
göre, TOT işlemi stres üriner inkontinansın cerrahi teda-
visinde literatürle uyumlu olarak yüksek başarı ve düşük 
komplikasyon oranları ile tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Transobturator teyp(TOT), Kompli-
kasyon, Memnuniyet

Abstract: Aim: In this retrospective study, we aimed to 
evaluate the surgical results, complications and patient 
satisfaction of the transobturator tape (TOT) operation in 
patients with stress urinary incontinence (SUI). Method: 
Incontinence type and duration, demographic information, 
menopause status, operation time , additional surgeries, 
preoperative and postoperative daily pad amount, Q type 
and stress test results, amount of residual urine after void-
ing, quality of life questionnaire Urinary Distress Inven-
tory-6  and Incontinence Impact Questionnaire-7  (UDI-6 
and IIQ-7) results, intraoperative and postoperative com-
plications of 156 patients were recorded. The success of 
the operation was evaluated in 3 groups as complete re-
covery, partial recovery and failure. Results: Complete 
or partial recovery was achieved in 146 patients (93.58%) 
after TOT operation. Success of operation was considered 
as failure in 10 (6.41%) patients. Complications were ob-
served in 20 patients. These were bleeding more than 200 
ml in 2 (1.28%), vaginal perforation in 2 (1.28%), de novo 
urge incontinence in 6 (3.84%), perineal pain in 2 (1.28%), 
dyspareunia in 2 (1.28%), mesh erosion in 4 (2.56%), uri-
nary difficulty in 1 (0.64%), and bladder perforation in 1 
(0.64%) patient. Conclusion: TOT procedure can be pre-
ferred as the surgical treatment of stress urinary inconti-
nence, with high success and low complication rates, in 
line with the literature.

Keywords: Transobturator Tape (TOT), Complication, 
Satisfaction
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GİRİŞ

Üriner inkontinans, International Continence 
Society (ICS) tarafından istemsiz idrar kaçır-
ma olarak tanımlanmıştır. Üriner inkontinans 
sosyal veya hijyenik bir sorun şeklinde kar-
şımıza çıkabilir ve objektif olarak gösterile-
bilmelidir (Abrams et al., 2002:116). Üriner 
inkontinansın en sık görülen tipleri stres üri-
ner inkontinansı (%45), urge (sıkışma) in-
kontinansı (%25) ve mikst tip inkontinansdır 
(%28) (Carls, 2007:21). Stres üriner inkonti-
nans (SÜİ) en sık görülen tipi olup, detrüsor 
aktivitesinde artış olmaksızın, intravezikal 
basıncın üretral kapanma basıncını aşması 
durumunda ortaya çıkan istemsiz idrar kaçır-
madır. Bu durum öksürme, hapşırma, gülme, 
ağır kaldırma, ıkınma gibi karın içi basıncı-
nı artıran durumlar sırasında oluşur. Bunun 
nedeni pelvik taban kaslarının yetersizliğine 
bağlı oluşan üretrovezikal bileşkedeki mobi-
lite artışı ve sfinkterik yetmezliktir. Tedavile-
ri arasında cerrahi, pelvik taban egzersizleri, 
mesane eğitimi ve medikal tedavi sayılabilir 
(Abrams et al., 2002:116). Marshall–Marc-
hetti–Krantz mesane boynu ve paraüretral 
mesafeden geçen dikişleri pubis kemiğine 
bağlayarak gerçekleştirilen MMK operasyo-
nunu 1949 yılında tanımlamıştır. Bu tarihten 
sonra subüretral dokunun desteklendiği retro-
pubik ve transobturator yaklaşımlarla yapılan 
midüretral askı cerrahi yöntemleri gelişti-
rilmiştir. Bunlardan biri, SÜİ patofizyoloji-

sinde esas mekanızmanın mesane boynu ve 
üretral desteğin kaybolması olduğu gösteril-
dikten sonra, 1995 yılında Ulmsten ve Petros 
(1995:75) tarafından  tanımlanan subüretral 
dokunun desteklendiği tension free (gerilim-
siz) vaginal tape (TVT) ameliyatıdır. Subü-
retral dokuya hamak benzeri destek sağlayan 
transvajinal teyp yöntemi Burch kolposüspan-
siyon kadar başarılı olmasına rağmen TVT 
yönteminde iğnenin retropubik mesafeden 
körlemesine geçişi ile ilgili hayati komplikas-
yonlardan dolayı SÜİ tedavisinde her geçen 
gün mevcut cerrahi teknikler geliştirilip, yeni 
teknikler sunulmaktadır. Güncel cerrahi tek-
nikler içerisinde en yaygın kullanılanlardan 
biri 2001 yılında Delorme (2003:203) tara-
fından tanımlanan transobturator teyp (TOT) 
operasyonudur. Bu yöntem trokar ya da iğne 
retropubik alandan geçmediğinden TVT gibi 
hayati komplikasyonlara yol açmaz. TOT, gü-
venilir, etkili, kolay uygulanabilir olması ve 
%80-92 gibi yüksek tedavi başarı oranları ve 
düşük komplikasyon oranları nedeniyle yay-
gın şekilde kullanılmaya başlanmıştır (Costa 
et al., 2004:106).

Bu çalışmada stres üriner inkontinans nede-
niyle dıştan içe TOT ameliyatı olan hastalar 
demografik özellikleri, inkontinans tipi, ope-
rasyon  başarısı,  komplikasyon oranları ve 
hasta memnuniyeti açısından retrospektif ola-
rak değerlendirilmiştir.
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YÖNTEM

Çalışmamız 01.07.2015 ve 01.09.2020 ta-
rihleri arasında Antalya Serik Devlet Hasta-
nesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğin-
de aynı cerrah tarafından yapılan 170 TOT 
operasyonu kayıtlarının retrospektif olarak 
incelenmesi ile yapılmıştır. 14 hasta kontrole 
gelemedikleri ve dosya kayıtları eksik olduğu 
için çalışmaya dahil edilmemiştir. Kalan 156 
hastanın verileri geriye dönük incelenmiştir. 
Demografik bilgileri, yaş, vücut kitle indek-
si, parite ve menapoz durumları, inkontinans 
tipi, inkontinans süresi, operasyon süreleri ve 
operasyon sırasında gelişen komplikasyonla-
rı kaydedildi. Yapılan ek cerrahi tipleri sadece 
TOT, ön onarım (ÖO), arka onarım (AO), ön 
ve arka onarım (ÖO+AO), vajinal histerekto-
mi +ön onarım+arka onarım (VH+ÖO+AO) 
olarak gruplandırıldı. Preoperatif ve posto-
peratif 6. ayda yapılan kontrollerde Urinary 
Distress Inventory-6 (UDI-6) ve Incontinen-
ce Impact Questionnaire-7 (IIQ-7) anketleri, 
Q-tip testi, stres testi, günlük ped sayısı ve re-
zidüel idrar miktarı sonuçları karşılaştırılarak 
istatistiki analizleri yapıldı. 

Tüm hastalardan operasyon öncesi ayrıntı-
lı anamnez alındı. Fizik, nörolojik ve pelvik 
muayeneleri, serolojik testleri, tam idrar tetki-
ki, idrar kültürü yapıldı. Yukarıda bahsedilen 
testler ve ölçümler preoperatif olarak uygu-
landı. Üriner enfeksiyon saptanan hastaların 
uygun antibiyotik tedavileri yapıldı. Operas-

yon öncesi yazılı onam formları alındı.

Pelvik organ prolapsusu olan veya olmayan, 
35-75 yaş aralığında olan, sonraki yaşantısın-
da doğum yapmayı planlamayan, idrar yolu 
enfeksiyonu olmayan, kanamaya yatkınlık 
göstermeyen, önceden anti inkontinans cer-
rahisi uygulanmamış olan, öksürmekle hap-
şırmakla istemsiz idrar kaçıran, üretrovezikal 
bileşkenin mobilizasyonunu değerlendirmek 
için yapılan Q-tip testi ile 30 dereceden fazla 
değişim tespit edilen, stres testi pozitif olan, 
işeme sonrası sonda takılarak ölçülen  rezidü  
idrar miktarı  100 mililitreden az olan , nöro-
lojik bir hastalığı olmayan hastalar operasyo-
na alındı.

Sıkışma inkontinansı olan (aşırı aktif mesane 
hastaları), kronik sistit, kanamaya yatkınlık 
gösteren, doğum planlayan, önceden anti in-
kontinans cerrahisi uygulanmış olan, 35 yaş 
altı ve 75 yaş üstü, ilerleyici nörolojik duru-
mu olanlar operasyona alınmadı.

Cerrahi Teknik: TOT operasyonuna alınan 
tüm hastalara spinal anestezi uygulandı. Has-
tanın  dorsal litotomi pozisyonunda cerrahi 
hazırlıkları tamamlandı. Eksternal üretral 
meatusun 1 cm proksimaline yaklaşık 1,5 
cm’lik vertikal insizyon yapıldı. Submuko-
zal mesafeden  periüretral fasya künt ve kes-
kin diseksiyonla bir cm laterale kadar diseke 
edildi. İskiopubik ramus palpe edilerek lo-
kalize edildi ve klitoris hizasından yaklaşık 
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2 cm uzaklıkta genitoinguinal katlantıda iki 
taraflı olarak 0,5 cm’lik kesi yapıldı. İnsiz-
yondan ObtryxTM (Boston Scientific Natick 
MA, USA) ile çengel şeklindeki iğne sokul-
du. Aynı zamanda iğneye klavuzluk yapmak 
üzere paraüretral alana işaret parmağı yerleş-
tirilerek iğne obturator foramenden geçirildi 
ve paraüretral alandan çıkarıldı. Sonrasında 
iğnenin ucuna polipropilen askı materyali ta-
kıldı ve geriye doğru çekildi. Uygulama karşı 
tarafta da gerçekleştirildi. Askı materyalinin 
gergin olmaması için üretra ile arasına klemp 
yerleştirilerek askı materyali geri çekildi ve 
yanlardaki kesilerden mesh’in çıkarılan uçla-
rı cilt altı hizasında kesildi. Mukozadaki kesi 
ise eriyebilen 2/0 poliglaktin ile kapatıldı. 
Vaginaya povidon iyotlu gazlı bez konularak 
işlem tamamlandı. Profilaksi amaçlı operas-
yonlardan yaklaşık 1 saat önce ve operasyon-
lardan yaklaşık 6 saat sonra 1 gr sefazolin 
sodyum flakon intravenöz uygulandı. Ope-
rasyon sırasında oluşan komplikasyonlar ka-
yıt edildi ve gereken tedavileri yapıldı. Posto-
peratif 24 saat içinde foley sonda ve vajinaya 
yerleştirilen gazlı bez çıkarıldı. Postoperatif 
rezidü idrar miktarını ölçmek için  hastanın 
idrara çıkmasını takiben sonda takılarak me-
sane içinde kalan idrar miktarı ölçüldü. 100 
ml’ den fazla rezidüel idrarı olan hastalarda 
6-8 saat daha kateterizasyona devam edildi. 
Sonrasında aynı yöntemle rezidü idrar mikta-
rı tekrar ölçüldü. Rezidü idrar miktarı 100 ml 
den az olan hastalar idrar yapma yönünden 

değerlendirildi ve sorunu olmayan hastalar 
oral antibiyotik verilerek taburcu edildi. Tüm 
hastalara 45 gün süreyle cinsel perhiz öneril-
di ve vaginal östrojen verildi. 

Postoperatif hastalar birinci ve altıncı ayda 
kontrollere çağrılarak ürojinekolojik muaye-
neleri, yaşam kalitesini belirleme anketleri 
UDI-6 ve IIQ-7, nörolojik değerlendirmeleri, 
rezidü idrar miktarı ölçümü, Q- tip test, stres 
test, günlük ped sayısı değerlendirmeleri tek-
rar yapıldı. Operasyon başarısı ve perioperatif 
komplikasyonları değerlendirildi. Operasyon 
sonrası post operatif stres testi negatif olan, 
rezidü idrar miktarı 100cc’nin altında ve tam 
kontinans sağlanan hastalar ‘tam iyileşme’ 
olarak kabul edildi. Post operatif stres testi 
pozitif olan ama inkontinans tarif etmeyenler 
‘kısmi iyileşme’ olarak değerlendirildi. Tam 
iyileşme ve kısmi iyileşme olarak sınıflandı-
rılan hastalar başarılı kabul edildi. Operasyon 
sonrası inkontinansı devam eden hastalar ise 
‘TOT başarısızlığı’ olarak kabul edildi.

Etik Onay: Bu çalışma için İstanbul  Ka-
nuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Etik Kurulu’ndan onay alınmıştır. 
No:10.3.2021/90.

İstatistiksel Analiz: Çalışmanın veri anali-
zi için Windows 24.0 için Statistical Packa-
ge for Social Sciences (SPSS Inc, Chicago, 
Illinois, ABD) programı kullanılmıştır. Ta-
nımlayıcı istatistikler ve kategorik değişken-
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ler sayı ve yüzde, sayısal veri değişkenler 
ortalama±standart sapma (ss), median (min 
ve max) olarak belirtildi. Preoperatif ve pos-
toperatif  iki grup karşılaştırmalarında nor-
mal dağılım varsayımı sağlandığında bağımlı 
gruplarda t testi kullanıldı. Normallik varsa-
yımı karşılanmayan durumlarda Wilcoxon 
Testi uygulanarak p değeri 0.05 veya 0.001 
altında olanlar istatistiksel olarak anlamlı ka-
bul edildi.

BULGULAR

35-75 yaşları arasında, yaş ortalaması 
48,15±7,96 yıl olan toplam 170 hasta çalış-
maya alındı. Çalışmaya değişik nedenlerle 
devam edemeyen ve dosya bilgileri eksik 
olan 14 hasta çalışmadan çıkarıldı. Tablo 1’de 

grupların demografik özellikleri gösterilmiş-
tir. Hastaların hepsi multipardı. 37 (%23,7) 
hastanın menopozda olduğu saptandı. Parite 
ortalaması 3,13±1,92 (1-7), vücut kitle indek-
si ortalaması 29,41±4,66 kg/m2 olarak hesap-
landı. 109 (%69,8) hastada stres inkontinans, 
47 (%30,2) hastada mikst üriner inkontinans 
saptandı. Tablo 2’de yapılan eş zamanlı cer-
rahiler gösterilmektedir. 128 (%82.05) has-
tada sadece TOT operasyonu, 28 (%17.94) 
hastada TOT operasyonun yanında ek cerra-
hiler yapıldı. 17 (%10.89) hastada ön onarım, 
4 (%2.56) hastada arka onarım , 3 (%1.92) 
hastada ön ve arka onarım, 4 (%2.56) hasta-
da vajinal histerektomi ile birlikte ön ve arka 
onarım ameliyatları yapıldı.

Tablo 1. Grupların Demografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi

Ortalama ±SS Aralık(min-max)

Yaş (yıl) 48,15 ± 7,96 35-75

Vücut Kitle İndeksi (kg/m2) 29,41 ± 4,66 18-41

Parite (n) 3,13 ± 1,92 1-7

İdrar Kaçırma Süresi (yıl ) 4,55 ± 0,7 1-8

Operasyon Süresi (dakika ) 46.4±6.7 20-80

n %

Menapoz (n) 37 23,7

Premenapoz/Üreme çağı 119 76,3

İdrar Kaçırma Tipi 

Stres Tipi İdrar Kaçırma (n) 109 69,8

Karışık tipte İdrar Kaçırma (n) 47 30
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Tablo 2. Eş Zamanlı Yapılan Cerrahi İşlemler

n %

Sadece TOT 128 82.05

Ön Onarım (ÖO) 17 10.89

Arka Onarım (AO) 4 2.56

Ön ve Arka Onarım (ÖO+AO) 3 %1.9

Vajinal histerektomi, ön onarım ve arka onarım (VH 
+ÖO+AO)

4 2.56

*TOT ; Transobtutaror Teyp 

Hastalar post operatif birinci ve altıncı ayda 
kontrole çağrıldı. Sonuçları değerlendirmeye 
alındı. Tablo 3’de tedavi başarısı ve kompli-
kasyonlar gösterilmektedir. TOT operasyonu 
sonrası 146 (%93.58) hastada tedavide tam 
veya kısmi iyileşme sağlandı. 10 (%6.41) 
hastada ise tedavi başarısızlığı vardı. Ope-
rasyon sırasında gelişen komplikasyonlar 
kaydedildi. 20 hastada komplikasyon izlen-
di. Bunların dağılımı 6 (%3.84) de novo sı-
kışma tipi inkontinans, 4 (%2.56) hastada 
mesh erozyonu, 2 (%1.28) hastada 200ml 
den fazla kanama, 2 (%1.28) hastada perine-
al ağrı, 2 (%1.28) hastada vajen zedelenmesi, 
2 (%1.28) hastada disparoni, 1 (%) hastada 
idrar yapmada zorluk , 1 (%0.64) hastada 
mesane zedelenmesi şeklindeydi. Tablo 4’de 

UDI-6 ve IIQ-7 anketleri, Q- tip test, günlük 
ped sayısı ve rezidü idrar miktarı karşılaş-
tırmaları gösterilmektedir. Yaşam kalitesini 
değerlendirmek için uygulanan geçerliliği 
onaylanmış UDI-6 ve IIQ-7 anket sonuçları-
na göre, ameliyat sonrası ameliyat öncesine 
göre istatistiksel anlamlı bir düzelme saptan-
dı. (UDI-6 9,2±2.2  ve 2,8±1.78, p<0.001), 
(IIQ-7 11.0±2.0 ve 3,25±2.1, p<0.001). Pre-
operatif ve postoperatif günlük kullanılan 
ped sayıları (2,5±1.4 ve 0.3±-0,6, p<0.001) 
ve ölçülen rezidü  idrar miktarları (62.0±28.8 
ve 34.2±19.2, p<0.05) açısından istatiksel an-
lamlı bir azalma görüldü. Preoperatif ve pos-
toperatif Q- tip test değerlerinde ise  istatiksel 
anlamlı bir düzelme görülmedi (49.5±17.3ve 
37.7±12.7, p>0.05).
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Tablo 3. Tedavi Başarısı ve Komplikasyonlar

Tedavi Başarısı n %

Tam İyileşme 121 77.56

Kısmi İyileşme 25 16.02

Başarısızlık 10 6.41

Komplikasyonlar 20 12.8

Kanama (200ml’den fazla) 2 1.28

Mesh Erezyonu 4 2.56

İdrar Yapmada Zorluk 1 0.64

Mesane Zedelenmesi 1 0.64

Perineal Ağrı 2 1.28

De Novo İdrar Kaçırma 6 3.84

Vajinal Zedelenme 2 1.28

Disparoni 2 1.28

Tablo 4. UDI-6 ve IIQ-7 Anketleri, Q- Tip Testi, Günlük Ped Sayısı ve Rezidü İdrar Kar-
şılaştırmaları

Preoperatif 
Median±SS

Postoperatif 
Median±SS

p değeri 

UDI-6 9.2±2.2 2.8±1.78 <0.001

IIQ-7 11.0±2.0 3.25±2.1 <0.001

Günlük Ped Sayısı 2.5±1.4 0.3±0.6 <0.001

Rezidü İdrar Miktarı 62.0±28.8 34.2±19.2 <0.05

Q- Tip Testi (açı) 49.5±17.3 37.7±12.7 NS

*SS: Standart Sapma, UDİ-6: Urinary Dist-
ress Inventory, IIQ-7: Incontinence Impact 
Questionnaire, NS: Not significant (istatiksel 
açıdan anlamsız)

TARTIŞMA

Sling operasyonları için bildirilen kompli-

kasyon oranları sırasıyla retropubik askı ope-
rasyonları için %4,3-75.1, midüretral askı 
operasyonları için %10.5-31.3 arasında de-
ğişmektedir (Daneshgari et al., 2008:1890). 
Stres inkontinans tedavisinde kullanılan 
cerrahi yöntemler esas olarak üretrovezikal 
bileşkenin yukarı kaldırılması ve desteklen-
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mesi prensibine dayanır. Günümüzde üriner 
inkontinans  cerrahisi olarak kolposüspansi-
yon ve orta üretral askı operasyonları  tercih 
edilmektedir. Hastanın iyileşme düzeyi, in-
kontinans cerrahisi başarısını değerlendirmek 
açısından önemlidir (Grise et al.,2006:109). 

İnkontinansa ait operasyon öncesi ve sonra-
sında hastanın yaşam kalitesini araştırmak 
için  geçerliliği onaylanmış yaşam kalitesi 
sorgulama formlarının kullanılması öneril-
mektedir (FitzGerald  et al., 2001:20 ). Ça-
lışmamızda stres üriner inkontinansı olan ve 
TOT operasyonu uygulanmış olan hastalara 
yaşam kalitesini değerlendirmek için, UDI-
6 ve IIQ-7 anketi  uyguladık. Operasyonun 
işlevsel etkinliğini ve hasta memnuniyetini 
değerlendirdik. Operasyon öncesi ve ope-
rasyondan 6 ay sonra yapılan UDİ-6 ve IIQ7 
skorlarında ameliyat öncesine göre istatistiki 
olarak anlamlı düşüşler tespit ettik.

Orta üretral askı operasyonlarında üretral 
mobilitenin düzelmesi gerekli değildir (Lo 
TS et al., 2001:65). Çalışmamızda Q-tip 
teste göre mesane boynu mobilitesinde an-
lamlı bir düzelme olmamıştır (49.5±17.3 ve 
37.7±12.7derece, p>0.005). Rezidü idrar vo-
lümü ise operasyon öncesi ve sonrası istatisti-
ki olarak anlamlı olarak azalmıştır (62.0±28.8 
ve 34.2±19.2, p<0.05).

Literatürde TOT işleminde kür oranı değiş-
kenlik göstermekle beraber, %51-95 arasında 

değişmektedir (Houwert et al., 2009:1327). 
Çalışmamızda, %77.56 tam iyileşme, %16.02 
kısmi iyileşme ve %6.41 başarısızlık tespit 
ettik. TOT operasyonu için literatürde belir-
tilen ortalama operasyon süresi 20-25 daki-
kadır (Costa et al., 2004:102). Çalışmamızda 
ortalama operasyon süresi 46.4±6.7 (20-80) 
dakikadır. Operasyon süremizin daha uzun 
olmasının nedeni ise 28 (%17.9) hastaya ek 
yapılan prolapsus cerrahisi olduğunu düşün-
mekteyiz. 

TOT operasyonu sonrası bildirilen kompli-
kasyon oranları %10.5-31.3 arasıdır (Dangas-
hari et al., 2008:1890). Bizim çalışmamızda 
%12.82 olarak saptanmıştır. Mesane perfo-
rasyonu TOT operasyonlarında nadir de olsa 
(%0.5) görülebilir (Krauth et al., 2005:102). 
Nedeni ise genelde geçirilmiş vaginal cerrahi 
veya TOT operasyonu ile beraber yapılan ek 
cerrahilerdir. Çalışmamızda 1 (%0.64) hasta-
da mesane perforasyonu oluştu ve intraopera-
tif 2/0 poliglaktin ile çift tabaka suture edil-
di. Tanısı klinik olarak kondu. Tamir sonrası 
aynı cerrah tarafından sistoskopi yapılarak 
kontrol edildi. Operasyonlarda sistoskopi ru-
tin uygulanmadı, 10 gün mesane kateterizas-
yonu sonrası sistografi çekildi ve mesanenin 
intakt olduğu gözlendi.

TOT sonrası %4.5-24 arasında  disparo-
ni  görüldüğü bildirilmiştir (Cholhan et 
al.,2010:202). Bu çalışmada ise %2.5 olarak 
bulunmuştur. Literatürde erken postopera-
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tif dönemde idrar retansiyonu %1.5 ve idrar 
yapma güçlüğü %5.4 olarak bildirilmiştir 
(Deval et al., 2007:373). Dört  günden fazla 
süren idrar yapma zorluğu olan durumlarda 
mesh’in gevşetilmesi veya eksizyonu öneril-
mektedir (Zaragoza et al., 1996: 156). Bizim 
çalışmamızda idrar retansiyonu görülmedi 
ama operasyon sonrası 1( %0.64) hastada 
işeme güçlüğü oluştu. 24 saat süreyle mesane 
kateterizyonu sonrası düzeldi. Çalışmamızda 
erken dönemde teyp gevşetilmesi veya kesil-
mesini gerektiren obstrüktif bulguya rastlan-
mamıştır.

Literatürde mesh erozyon oranı %1-10.9 ara-
sında bildirilmiştir (Costa  et al.,1996:1620). 
Meshin vaginal erozyonu TOT sonrası göz-
lenebilen önemli komplikasyonlardan biridir. 
Yapılan bir çalışmada farklı marka mesh kul-
lanarak 233 olguya uygulanan TOT operas-
yonlarında postoperatif 27 ay takip sonucu % 
7.6 vaginal erozyon saptanmıştır. Farklı kul-
lanılan meshler arasında erozyon oranı açı-
sından anlamlı farlılık saptanmıştır (%4, %17 
ve %0) (Kaelin-Gambirasio et al., 2009:9). 
Mesh erozyonu gelişiminde kullanılan mes-
hin kalitesi, uygulanan cerrahi teknik, erken 
cinsel aktivite bireysel hijyen ve post opera-
tif  takip süresi gibi özellikler etkilidir. Mo-
nofilament, makroporlu mesh’lerde erozyon 
daha az görülmektedir. Mesh’e karşı oluşan 
yabancı cisim reaksiyonları ve enfeksiyonlar 
ve özensiz cerrahi erozyon oluşumunu art-

tırır. Diabetes mellitus, kortikosteroid kul-
lanımı ve menopoz gibi kişisel faktörler de 
etiyolojide rol oynayabilmektedir (But et al., 
2005:506).

Çalışmamızda 4 (%2.56) hastada mesh eroz-
yonu gözlendi. Mesh parsiyel olarak çıkarıldı. 
Bizim çalışmamızda mesh erozyonunun lite-
ratüre göre daha düşük olmasının nedenleri, 
postoperatif hasta takip süresinin 6 ay olması, 
makropor mesh kullanımı ve post operatif va-
jinal östrojen kremi kullanımı olabilir. Ayrıca 
mesh erozyonu operasyondan yıllar sonra or-
taya çıkabilir.

TOT operasyonu sonrası erken dönemde 
gözlenen komplikasyonlardan biri kasık böl-
gesindeki ağrıdır. Yapılan çalışmalarda bu 
oranın %5-26 arasında değiştiği bildirilmiştir. 
Hastaların çoğunda oluşan ağrı genellikle ge-
çici olup birkaç ay içinde kendiliğinden dü-
zelmektedir. Ağrının oluşum mekanizmaları 
arasında  obturator sinirinin dallarına yakın 
yerden geçen meshe  karşı oluşan yabancı 
cisim reaksiyonu, obturator membran ve kas-
lara karşı oluşan travma sayılabilir. Çalışma-
mızda 2 (%1.28) hastada perineal ağrı tespit 
edildi ve antienflamatuar  laçlarla tedavi edil-
di.

Kanama ,TOT operasyonlarında görülen 
önemli bir  komplikasyondur. Genelde üret-
rovaginal diseksiyon sırasında venöz plek-
susun zedelenmesine bağlıdır. Abdel Fettah 
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(2011:1070). 200 ml’den fazla kanama ora-
nını %3.3 olarak bildirmiştir. Çalışmamızda 
2 (%1.28 ) hastada 200ml’den fazla kanama 
görüldü. Kompresyon ve hemostas ile durdu-
ruldu.

Literatürde, midüretral sling operasyonu 
sonrası de novo urge tipi inkontinans oran-
ları %3-26 arasında değişmektedir (Zullo et 
al.,2007:1376). En önemli nedeni mesh’in 
normalden fazla sıkı olması nedeniyle üretral 
obstrüksiyona neden olmasıdır. Tedavisinde 
antikolinerjik ilaçlar etkindir. Bizim çalış-
mamızda yaşam kalitesini olumsuz şekilde 
etkileyen de novo urge inkontinans 6 hastada 
( %3.84) oluştu.  Antikolinerjik ilaçlarla dü-
zeldi. Çalışmamızda 2 (%1.2) hastada trokar 
geçişi sırasında oluşan ve sütür ile iyileşen 
vaginal laserasyon meydana geldi.

SONUÇ

Çalışmamızda TOT operasyonu başarısı 
%93.58 olarak ölçülmüştür. Saptadığımız 
komplikasyon oranı ise  %12.8 dir. TVT gibi 
retropubik uygulanan askı ameliyatları sıra-
sında retropubik alandan körlemesine yapılan 
geçiş sırasında oluşabilecek hayati komp-
likasyon risklerine karşın TOT hayati risk 
oluşturacak komplikasyonlar açısından ava-
tajlıdır. Kolay uygulanması yanında yüksek 
başarı oranı ve düşük komplikasyon oran-
ları nedeniyle stres üriner inkontinans teda-
visinde tercih edilebilir. Zaman içinde mesh 

malzemelerindeki  iyileştirmeler, erezyon ve 
reaksiyon oranlarını azaltarak daha başarılı 
sonuçlar alınmasına katkı sunacaktır diye dü-
şünmekteyiz. 

Limitasyonlar: Post operatif uzun süreli ta-
kip olmaması ve ameliyattan yıllar sonra orta-
ya çıkabilmesi nedeniyle mesh erozyonu  tam 
tespit edilememiş olabilir. Ayıca tanımlayıcı 
nitelikte bir çalışma olması ve vaka sayısının 
düşük olması limitasyonlarımızdır. 

Yazar Katkısı

AB, Çalışmanın konsept ve tasarımını yaptı.

AB,NO Veri toplama ve makale yazımı yaptı
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Urinary incontinence is defined by the International Continence 
Society (ICS) as involuntary urinary incontinence that has become a social or hygienic problem 
and can be objectively demonstrated (Abrams et al., 2002:116). The most common types of 
urinary incontinence are stress urinary incontinence (SUI) (45%), urgency incontinence (25%), 
and mixed type incontinence (28%) (Carls., 2007:21). Stress urinary incontinence, the most 
common type, is the involuntary leakage of urine that occurs when the intravesical pressure 
exceeds the urethral closure pressure without an increase in detrusor activity. It occurs during 
situations that increase intra-abdominal pressure such as coughing, sneezing, laughing, heavy 
lifting, and straining. The reason for this is the urethral hypermobility due to insufficiency of 
pelvic floor muscles and sphincteric insufficiency. Treatment approaches include behavioral 
therapy, bladder training, Kegel exercises, pharmacotherapy, and surgical treatments (Abrams 
et al., 2002:116). After identifying the bladder neck and loss of urethral support as the main 
mechanism in the pathophysiology of SUI, tension-free vaginal tape (TVT) surgery, which 
provides hammock-like support to the urethro-vesical junction, was described by Ulmsten and 
Petros (1995:75). Although the TVT method is as successful as Burch colposuspension, current 
surgical techniques are being developed and new techniques are introduced every day for SUI 
treatment due to the vital complications related to the blind passage of the needle from the ret-
ropubic distance in this method. One of them is the transobturator tape (TOT) operation desc-
ribed by Delorme (2003:203). TOT has been widely used because of its high treatment success 
rate of 80-92% and low complication rates (Costa et al., 2004:106). Aim: In this study, patients 
who underwent TOT surgery due to stress urinary incontinence were evaluated retrospectively 
in terms of success, complication rates and patient satisfaction. Method: The records of TOT 
operations performed at Serik State Hospital Gynecology and Obstetrics between 2015 and 
2020 with the diagnosis of SUI were analyzed retrospectively. Demographic information, age, 
body mass index, parity and menopause status, type of incontinence, duration of incontinence, 
operation times, additional surgery types, preoperative and postoperative daily pad amount, 
Q-tip and stress test results, amount of residual urine after voiding, quality of life questionna-
ire (UDI-6 and IIQ-7) results, intraoperative and post-operative complications of 156 patients 
were recorded. Patients with or without pelvic organ prolapse, between 35 and 75 years of age, 
not planning to give birth in future, without urinary tract infection, not prone to bleeding, no 
former anti-incontinence surgery, with involuntary urine leakage when coughing and sneezing, 
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with urethral hypermobility detected more than 30 degrees by Q test and female patients with a 
post-void residual urine of less than 100 milliliters and without any neurological disease were 
included in this study. Patients with urge incontinence (overactive bladder), chronic cystitis, 
bleeding tendency, planning delivery, previously performed anti-incontinence surgery, patients 
younger than 35 years of age and over 75 years of age, and those with progressive neurological 
status/disease were excluded from the study. All operations were performed with the “outside-
in” technique under spinal anesthesia. The success of the operation and perioperative complica-
tions were evaluated and recorded. After the operation, those who had a negative post-operative 
stress test, a residual urine amount of less than 100 cc and were fully continent were conside-
red as ‘full recovery’, those who had a positive post-operative stress test but did not describe 
incontinence were considered as ‘partial recovery’. The patients who were evaluated as ‘full 
recovery’ and ‘partial recovery’ were accepted as successful, and the patients whose incontinen-
ce continued after the operation were considered as ‘TOT failure’. Data analysis of the study 
was performed with the Statistical Package for Social Sciences (SPS S Inc, Chicago, Illinois, 
USA) for Windows 24.0. Descriptive statistics were expressed as numbers and percentages for 
categorical variables and mean±standard deviation (SD) for numerical data variables. T- test 
and Wilcoxon was applied. Results: No complications were observed in 136 (87.17%) patients. 
Complications were detected in 20 patients, 2 (1.28%) bleeding more than 200 ml, 2 (1.28%) 
vaginal perforation, 6 (3.84%) de novo urge incontinence, 2 (1.28%) perineal pain, 2 (1.28%) 
dyspareunia, 4 (2.56%) mesh erosion, 1 (0.64%) difficulty urinating ,1 (0.64%) bladder per-
foration. 121 (77.56%) patients had ‘full recovery’ and 25 (16.02%) had ‘partial recovery’. A 
statistically significant improvement was found after surgery compared to preoperative results 
in UDI-6 (9.2± 2.2 vs 2.8±1.78, p<0.001) and IIQ-7 (11.0±2.0 vs 3.25±2.1, p<0.001). There 
was a statistically significant decrease between the number of pads used daily preoperatively 
and postoperatively (2.5±1.4 vs 0.3±-0.6, p<0.001). There was a statistically significant dec-
rease in the amount of residual urine measured preoperatively and postoperatively (62.0±28.8 
vs 34.2±19.2, p<0.05). There was no statistically significant improvement in preoperative and 
postoperative Q-tip test values (49.5±17.3 vs 37.7±12.7, p>0.05). Conclusion: TOT operation 
can be used in the treatment of stress urinary incontinence due to its easy application, high suc-
cess rate and low complication rate. Limitations: The mesh erosion that may occur years after 
surgery may not be detected due to lack of post-operative long term follow-up.


