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Özet 

Amaç: Bu çalışma inmeli hastalarda alt üriner sistem disfonksiyonu (AÜSD) ile lezyon 

lokalizasyonu ve lezyon etyolojisi arasındaki ilişkiyi ürodinamik çalışmayla değerlendirmek 

amacıyla yapılmıştır. 

Gereçler ve Yöntem: Ürodinamik çalışma ile AÜSD tanısı almış 35 hasta çalışmaya dahil 

edilmiştir. Hastaların demografik özellikleri, inme süresi, hemiplejik taraf, inme etiyolojisi 

sorgulanmıştır.  

Bulgular: İnme tarafı ve etyolojisiyle ürodinamik çalışma arasındaki ilişkiye bakıldığında; 

sağ hemiplejik hastalarda max mesane kapasitesi sol hemiplejiklere kıyasla istatistiksel olarak 

anlamlı düşük saptanmıştır (p=0.001). Max detrüsör ve vezikal basınçlar; sağ hemiplejik 

hastalarda sol hemiplejiklere kıyasla, hemorajik nedenli inmelerde ise iskemik nedenli 

inmelere kıyasla istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptanmıştır (p<0,005). 

Sonuç: Sağ hemiplejiklerde ve hemorajik inmelerde AÜSD anlamlı olarak daha belirgindi. 

Hemiplejik taraf ve inme etyolojisi AÜSD hakkında bilgi vermede ve mesane yönetiminde 

bize yardımcı olabilir ancak başka faktörlerin de etkili olabileceğini düşünmekteyiz.  

 

Anahtar kelimeler: İnme rehabilitasyonu, nörejenik alt üriner sistem disfonksiyonu, 

ürodinamik çalışma 
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Abstract 

Objective: This study was conducted to evaluate the relationship between neurogenic bladder 

and lesion localization and lesion etiology in stroke patients with urodynamic study. 

Materials and Methods: Thirty-five patients diagnosed with neurogenic bladder by 

urodynamic study were included in the study. The demographic characteristics of the patients, 

duration of stroke, hemiplegic side, dominant hand, and stroke etiology were questioned. 

Results: Considering the relationship between the side of stroke and its etiology and 

urodynamic study; The max bladder capacity in right hemiplegic patients was found to be 

statistically significantly lower compared to left hemiplegic patients (p = 0.001). Max detrusor 

and vesical pressures; It was statistically significantly higher in right hemiplegic patients 

compared to left hemiplegic patients, and hemorrhagic strokes compared to ischemic strokes 

(p <0.005). 

Conclusion: LUTD was significantly more pronounced in right hemiplegic and hemorrhagic 

strokes. Hemiplegic side and stroke etiology can help us in providing information about 

LUTD and bladder management, but we think that other factors may also be effective. 
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