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Özet 

Amaç: İnme sonrası nörojen mesane, sık görülen, hastanın iyileşmesini yavaşlatan, 

fonksiyonel durumunu kötüleştiren bir durumdur.  Buna rağmen hastaların çoğu tıbbi yardım 

için herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmamaktadır. Bu çalışmanın amacı Türk 

toplumunda, inmeli hastalardaki nörojen mesanenin hastanın fonksiyonel durum ve yaşam 

kalitesi üzerine olan etkisini araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’nde serebrovasküler olay sonrasında hemipleji tablosu gelişen ve yatarak 

rehabilitasyon gören, inme atağının üzerinden en az 6 ay süre geçmiş 71 hasta dahil edildi. 

Hastalar, nörojen mesanesi olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların sağlıkla 

ilgili yaşam kalitesi Short Form-36 (SF-36), fonksiyonel durum Barthel İndeksi (Bİ), 

Fonksiyonel Ambulasyon Sınıflaması (FAS),  kognitif durum Mini-Mental Test (MMT) ve 

depresif belirtiler Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ile değerlendirildi. 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 63,38±10,43 yıldı. İki grup cinsiyet, eğitim durumu, 

inmeden sonra geçen süre, lezyon tarafı ve lezyon tipi açısından benzerdi (p>0.05).  Her iki 

grupta Bİ, MMT ve FAS ile SF-36 pozitif korelasyon gösterirken, BDÖ ile SF-36 negatif 

korelasyon gösteriyordu. İki grup arasında Brunnstrom evreleri, Bİ, FAS, BDÖ skorları 

açısından anlamlı fark saptanmazken (p>0.05); MMT skorları çalışma grubunda kontrol 

grubuna göre anlamlı olarak düşük saptandı (p<0,005). 

Sonuç: Kronik inme hastalarında nörojen mesanenin fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi 

üzerine anlamlı etkisi saptanmamıştır. Türk toplumundaki bu sosyo-kültürel ve ekonomik 

seviyeleri düşük hastalar zaten toplum içine çıkamadığından bu durumdan belirgin olarak 

etkilenmemiş olabilirler. Bunun dışında doğu toplumlarında tabu olan üro-genital şikayetler 

ve etkileri hastalar tarafından bilerek gizlenmiş olabilir. 
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Giriş 

Dünya genelinde inme; ikinci en sık ölüm nedeniyken üçüncü en sık sakatlık sebebidir 

(1). Son yıllarda akut inme tedavisinde başarılı sonuçlar elde edilmesiyle inme ile ilişkili ölüm 

oranı azalmıştır. Ancak inme sonrası görülebilen medikal komplikasyon oranı ve inme ile 

ilişkili sakatlıkların küresel yükü ise artmıştır (2). 

Nörojen mesane, inme sonrası sık görülen bir medikal komplikasyondur ve kötü 

fonksiyonel sonuç ve mortalite ile ilişkilidir (3). İnme sonrası ilk 7-10 gün içinde hayatta 

kalanların yaklaşık yarısını etkiler (4, 5). Üçüncü ayın sonunda hastaların % 44’ünde; 1. yılın 

sonunda ise %38’inde inkontinansın devam ettiği görülmüştür (3). Ayrıca 75 yaşın altındaki 

hastaların inme sonrası 1 yıllık sonuçlarının değerlendirildiği bir çalışmada, başlangıçta üriner 

inkontinansın olması orta ve ileri derecede fonksiyonel özürlülüğün en iyi ve tek belirleyicisi 

olarak tanımlanmıştır (6).  

Üriner disfonksiyon mortalite ve morbiditenin de önemli bir nedeni olmasına rağmen 

hastaların çoğu tıbbi yardım almamaktadır. Milsom ve ark (7), aşırı aktif mesaneli bireylerin 

% 40'ının tıbbi yardım istemediğini bildirirken, Üçer ve ark. (8), aşırı aktif mesane 

semptomları olan hastaların % 57'sinin daha önce hastaneye hiç başvurmadığını göstermiştir. 

Genito-üriner şikayetlerin açıkça söylenmesinin tabu olduğu Müslüman ve Orta Doğu 

ülkelerinden biri olan Türk toplumunda, inmeli hastalardaki nörojen mesanenin daha anamnez 

aşamasındaki zorlukları da göz önünde bulundurularak bunun yaşam kalitesi ve fonksiyonel 

durum üzerine olan etkisini araştırmak amacıyla bu çalışmayı planladık. 

 

Gereç ve Yöntem 

Çalışmaya, Nisan 2014 ve Ocak 2015 tarihleri arasında İstanbul Fizik Tedavi 

Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatarak rehabilitasyon gören 71 hasta 

alındı. Üriner şikayeti olan ve ürodinamik çalışmayla nörojen mesane tanısı almış 35 hasta 

vaka grubuna alınırken üriner şikayeti olmayan 36 hasta ise kontrol grubuna alındı.  

Çalışmaya, olay tarihi en az 6 ay ve ilk inmesi olan kadın, erkek, hemorajik ve iskemik 

etyolojili inme hastaları dahil edilmiştir. Serebrovasküler olay dışında travmatik ve tümoral 

nedenlerle inme geçirmiş hastalar, birden fazla geçirilmiş inmesi bulunanlar, inme öncesi 

üriner şikayeti olanlar, geçirilmiş ürogenital cerrahi öyküsü olanlar, spinal kord yaralanması 

(SKY) olanlar, üriner usg de prostat volümü >35ml olanlar, mesane çıkış obstruksiyonu 

olanlar, kötü kontrollü Diabetes Mellitus (DM), eşlik eden diğer nörolojik hastalıklar (MS, 

parkinson), antikolinerjik ilaç, alfa agonist-antagonist ilaç kullanımı olanlar, duyusal ve global 

afazi veya ileri derecede iletişim bozukluğu olan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. 



Hastaların demografik özellikleri, inme süresi, hemiplejik tarafı, dominant el tarafı ve 

inme etiyolojisi kaydedildi. Üriner şikayeti olan hastaların şikayetlerinin ayrıntılı öyküsü ve 

rutin takipleri sırasında yapılmış olan videoürodinami raporları da kaydedildi.  

Hastaların fonksiyonel durumunu ve bağımsızlığını değerlendirmek için Brunnstrom 

evreleme, Fonksiyonel Ambulasyon Sınıflama (FAS) ve Barthel İndeksi (Bİ) ölçekleri 

kullanıldı. Mini Mental Test (MMT), kognitif bozukluğun derecesini ölçmek için kullanıldı.   

Depresyonu değerlendirmek için Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), yaşam kalitesini 

değerlendirmek içinse Kısa Form-36 (Short Form-36, SF-36) kullanılmıştır.  

İstatistiksel Yöntem 

Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinde ortalama, standart sapma, medyan en düşük, en 

yüksek, frekans ve oran değerleri kullanılmıştır. Değişkenlerin dağılımı Kolmogorov 

Simirnov test ile ölçüldü. Nicel verilerin analizinde Mann-Whitney u test ve bağımsız 

örneklem t test kullanıldı. Nitel verilerin analizinde ki-kare test, ki-kare test koşulları 

sağlanmadığında fischer test kullanıldı.  Analizlerde SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. 

Parametreler arası ilişkilerin değerlendirilmesinde de Spearman’s Korelasyon Analizi 

kullanıldı. Anlamlılık p<0,01 ve p<0,05 düzeylerinde değerlendirildi. 

 

Bulgular 

İki grup hastaların yaşları, cinsiyet dağılımı, olay süresi, medeni durum dağılımı, 

öğrenim durum dağılımı, inme taraf dağılımı ve inme etyolojisi anlamlı farklılık 

göstermemiştir (p ˃ 0,05). (Tablo 1). 

Vaka grubunda üriner şikayetler açısından sırasıyla 29 hasta (%83) idrar kaçırma, 8 

hasta (%23) sık idrara çıkma, 6 hasta (%17) idrar yaparken zorluk tariflemiştir (Tablo 2). 

Hastaların bu şikayetleri nedeniyle yapılmış ürodinami raporlarına göre ise 5 hastada 

(%14,29) hiposensitif mesane görülürken, 30 hastada (%85,71) aşırı aktif mesane tespit 

edilmiştir. 

Çalışma grubunda MMT skoru (p=0,01) kontrol grubundan anlamlı (p ˂ 0,05) olarak 

daha düşüktü. Çalışma ve kontrol grubunda Brunnstrom üst (p=0,16), alt (p=0,46) ve el 

(p=0,10) değeri, Bİ skoru (p=0,65), BDÖ skoru (p=0,07), FAS skoru (p=0,80) anlamlı (p ˃ 

0,05) farklılık göstermemiştir  ( Tablo 3). 

Çalışma ve kontrol grubunda SF-36 fiziksel fonksiyon (p=0,13), fiziksel rol (p=0,11), 

ağrı (p=0,52), genel sağlık (p=0,42), vitalite (p=0,18), sosyal fonksiyon (p=0,79), emosyonel 

rol (p=0,28), mental sağlık (p=0,57), PCS (p=0,77), MCS (p=0,20) alt faktör skorları anlamlı 

(p ˃ 0,05)  farklılık göstermemiştir  ( Tablo 4). 



Tartışma 

Nörojenik mesane ile ilgili tanısal yöntemler ve rehabilitasyon bakımındaki 

gelişmelerin etkinliği ancak bireylerin yaşam kalitesi üzerindeki etkisi gösterilerek tam 

anlamıyla anlaşılabilir. Yaşam kalitesi değerlendirilmesinde ise özellikle hasta tarafından 

bildirilen sonuçları ölçmek daha doğru bilgi verecektir (9). Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) 

göre, yaşam kalitesi “bireylerin yaşadıkları kültür ve değer sistemleri bağlamında ve hedefleri, 

beklentileri, standartları ve kaygıları ile ilgili olarak yaşamdaki konumlarına ilişkin 

algılarıdır” (10). Biz de bu çalışmayla Türk toplumunda daha anamnez aşamasında başlayan 

tanısal zorlukları barındıran inme hastalarındaki nörojen mesanenin, fonksiyonel durum ve 

yaşam kalitesine olan etkisini araştırmayı amaçladık.  

Çalışmamızda hastalar demografik veriler, olay süresi, inme taraf dağılımı ve inme 

etyolojisi açısından benzer olup her iki grup bu açıdan homojenlik göstermiştir. Çalışmamızda 

tüm olgularda fonksiyonel bağımsızlık arttıkça,  bilişsel durum iyileştikçe hastanın yaşam 

kalitesi artarken depresyon, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir parametre olarak 

tespit edilmiştir. 

Tibaek ve arkadaşları tarafından inme sonrası alt üriner sistem semptom 

prevelanslarının incelendiği bir çalışmada idrar inkontinansından sonra en yaygın 

semptomlar; noktüri, urgency, sık idrara çıkma olarak bulunurken inme sonrası urgency, sık 

idrar çıkma, noktüri, zor işeme ve mesane ağrısı da idrar inkontinansı kadar sık görüldüğü ve 

alt üriner sistem bozukluğunun işareti olabileceği sonucuna varılmıştır (11).     

Çalışmamızda hastaların üriner şikayetleri açısından bakıldığında sıklık sırasına göre 

idrar kaçırma, sık idrara çıkma, idrar yaparken zorluk, ani idrara sıkışma, idrarda çatallanma 

ve idrar yapamama olarak tespit edilmiştir. İdrar inkontinansı olan hastaların %55’i urge 

inkontinans tariflerken %42’si refleks işeme, %3’ü ise overflow inkontinans tariflemiştir. 

Yapılan klinik çalışmalarda inme sonrası en sık görülen ürodinamik bulguyu %70-90 

oranında baskılanamayan mesane kontraksiyonlarıyla detrüsör aşırı aktivitesi olarak 

belirtilmiştir (12). Çalışmamızda literatüre uyumlu olarak hastaların %85,71’inde aşırı aktif 

mesane tespit edilmiştir. Üriner semptomlar, ürodinamik bulgularla uyumlu olarak 

değerlendirilmiştir. 

Yapılan çalışmalar, inme hastalarında fonksiyonel bağımsızlık arttıkça ve bilişsel 

durum iyileştikçe yaşam kalitesinin arttığını göstermektedir (13).  Bunların yanında inme 

sonrasında yaşam kalitesini etkileyen bir başka faktör de depresyondur ve inme sonrası 

depresyon oranı %33 olarak tahmin edilmektedir (14). Bu oran; yaş, fonksiyonel kısıtlamalar, 

inme şiddeti, aile desteği ve sosyoekonomik durum gibi faktörlere bağlı olarak değişir (15). 



Bütün bu literatürlerin ışığında inmeli hastalarda yaşam kalitesinin; fonksiyonel, bilişsel ve 

psikolojik faktörlerden etkilendiğini söyleyebiliriz.  

Çalışmamızda vaka grubunda kontrol grubuna göre depresyon oranı daha fazla, 

fonksiyonel durumu ve yaşam kalitesi ise daha kötü olarak tespit edilmiş ancak iki grup 

arasında yaşam kalitesi, fonksiyonel durum ve depresyon oranları açısından anlamlı fark 

bulunmamıştır. Çalışma grubunda hastaların bilişsel durumu ise kontrol grubundan anlamlı 

olarak daha kötü olarak tespit edilmiştir.  

Nörojen mesanenin yaşam kalitesiyle ilişkisine baktığımızda ise; nörojen mesane 

hastada hijyen kaybına, komşu bölgelerde cilt problemlerine, bası yaralarına, tekrarlayan idrar 

yolu infeksiyonlarına, sosyal izolasyona, kendine güven ve saygı yitimine, düşme riskinde 

artışa, yaşam kalitesinin düşmesine ve bakım evine yerleştirilme riskinde artışa, bakıcıda ise 

tükenmişlik ve depresyona neden olurken sosyal bir damga ve utanma, izolasyon ve 

depresyona neden olur (16-18). 

Aşırı aktif mesane yakınmaları içinde yer alan sıkışma tipi idrar kaçırma sıklıkla 

mesanede kontrolsüz kasılmalara bağlı olarak ortaya çıkar. Bu kasılmaların ne zaman ortaya 

çıkacağı öngörülemediği için hastalar sürekli idrar kaçırma kaygısı duyar. Bu hastalar 

tuvaletin yerini bilmedikleri ortamlarda idrar kaçırmadan tuvalete ulaşma konusunda sıkıntı 

yaşamaktadırlar bu nedenle de mümkün olduğunca evde kalmak isterler. Sonuçta bu durum 

hastaların sosyal ilişkileri bozulmasına ve sosyal hayatta yalnızlaşmasına neden olmaktadır 

(19). 

Ayrıca aşırı aktif mesanenin sık görülen yakınmalarından olan noktüri nedeniyle gece 

sık uyanma, hastalarda uykusuzluğa, halsizliğe ve dolayısıyla ertesi gün çalışma veriminde 

düşmeye yol açmaktadır. Bu da hastaların depresif duygu durumunu artırmaktadır (19) . 

Yaptığımız çalışmada nörojen mesanenin yaşam kalitesine etkisi bulunamamıştır. 

Çalışmaya alınan hastaların düşük sosyokültürel durumları ve düşük eğitim düzeyleri de göz 

önüne alındığında; hastalar üriner problemlerinin tedavisinin mümkün olmadığını düşünüp bu 

durumu kabullenip önemsememiş olabilirler. Ayrıca inme hastalarının çoğunun yaşı ileri, 

sosyokültürel seviyesi düşük olup mesane bakımı da hasta alt beziyle sağlanmaktadır. Bütün 

bunlar ve immobilizasyon nedeniyle zaten çoğunlukla toplum içine çıkmıyor olduklarından 

yaşam kalitesi etkilenmemiş olabilir.  

Bunların dışında özellikle Türk toplumunda bu hastaların bakıcıları genelde aile 

içinden olup mesane bakımından da primer olarak bakıcı sorumlu olduğundan hastalar bu 

durumu sekonder kazanç olarak görmüş olabilirler.  



Aynı zamanda ülkemiz gibi az gelişmiş toplumlarda üriner şikayetler utanılacak bir 

durum olarak düşünülüp bilerek saklanmaktadır (7, 8). Çalışmaya alınan hastalar da çekinip 

şikayetlerini söylememiş olabilirler. Bütün bu nedenlerden ötürü çalışmamızda inmeli 

hastalarda nörojen mesane, yaşam kalitesini etkilememiş olarak bulunmuş olabilir.  

İnmeli hastalarda özellikle nörojen mesane tanısının hızlıca konulup uygun tedavinin 

hemen başlanması, nörojen mesanenin neden olabileceği olumsuz sonuçları engellemekte ve 

hastaların mortallite ve morbidite oranlarını azaltmaktadır.  

Bu nedenle hastaların, bakım verenlerin inmeyle ilişkili üriner disfonksiyon açısından 

doğrudan sorgulanması gerekmektedir. Bu konuda hastayı takip eden hekim ve hemşirelik 

personeli hastayı ve bakım verenlerini farklı zamanlarda üriner problemler açısından 

değerlendirmelidirler. 
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Tablo 1: Olguların sosyodemografik ve klinik özelliklerine göre iki grup arasındaki ilişki 

 

 

 

 

Tablo 2 Vaka grubunun tariflediği üriner şikayetler 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 3 İki grubun Brunnstrom, Barthel, Minimental, Beck Depresyon, FAS puanlarının 

karşılaştırması 

 

 
 

 

 

 

Tablo 4: İki grubun SF-36 alt parametre puanlarının karşılaştırması 

 

 


