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Effectiveness of Different Physiotherapy Methods in Women With Pelvic 
Organ Prolapse

Pelvi̇k Organ Prolapsuslu Kadinlarda Farkli Fizyoterapi 
Yöntemlerinin Etkinliği

ARAŞTIRMA / Research Articles

Nuriye ÖZENGİN,1 Necmiye ÜN YILDIRIM2

ABSTRACTÖZ
Aim: This study aimed to compare the effectiveness of pelvic floor 
muscle training, stabilization exercises and electromyographic bi-
ofeedback training on women with stage 1 and 2 pelvic organ pro-
lapse. 
Methods: Totally on 55 women with pelvic organ prolapse, pelvic 
floor muscles were evaluated with electromyography, and prolapse 
with pelvic organ prolapse quantification system, and the quality of 
life with prolapse quality of life questionnaire; afterward, the sub-
jects were divided into three groups; pelvic floor muscle training 
group, stabilization exercise group and electromyographic biofeed-
back group. 
Results: An increase was found in the pelvic muscle activation 
response of the 3 groups. When the groups were compared, it was 
observed that the greater increase was in the electromyographic 
biofeedback group. According to the prolapse quality of life ques-
tionnaire, a positive difference was found in the effect of prolapse 
subparameter in each of the three groups, and in general health per-
ception subparameter in subjects of electromyographic biofeedback,  
and stabilization exercise groups. 
Conclusion: It was concluded that the three training programs inc-
reased the pelvic floor muscle strength, provided a decline in pro-
lapse stages, and they all could be used because of their distinctive 
advantages. 

Amaç: Bu çalışma, evre 1 ve 2 pelvik organ prolapsusu olan kadın-
larda pelvik taban kas eğitimi, stabilizasyon egzersizleri ve elekt-
romyografik biofeedback eğitiminin etkinliğinin karşılaştırılmasını 
amaçladı.
Yöntem: 55 pelvik organ prolapsuslu kadının, pelvik taban kas kuv-
veti elektromyografi ile prolapsus şiddeti pelvik organ prolapsus sı-
nıflama sistemi ile yaşam kalitesi ise prolapsus yaşam kalitesi ölçeği 
ile değerlendirildi. Kadınlar; pelvik taban kas eğitimi, stabilizasyon 
egzersizi ve elektromyografik biofeedback grupları olmak üzere üç 
gruba ayrıldı. 
Bulgular: Pelvik taban kas kuvvetinin üç grupta arttığı, fakat kas 
kuvvetindeki en iyi artışın elektromyografik biofeedback grubunda 
olduğu saptandı. Üç gruptaki kadınların prolapsus yaşam kalitesi 
ölçeği prolapsusun etkisi alt parametresinde; elektromyografik bi-
ofeedback eğitim ve stabilizasyon egzersiz grubundaki kadınların 
genel sağlık algısı alt parametresinde olumlu yönde fark saptandı. 
Sonuç: Bu çalışma ile pelvik organ prolapsuslu kadınlara uygula-
nan tedavilerin pelvik taban kas kuvvetini artırdığı, prolapsus evre-
lerinde gerileme sağladığı ve prolapsus tedavisinde üç eğitim prog-
ramının da kendine özgü avantajlarından dolayı kullanılabileceği 
tespit edildi. 
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GİRİŞ

Pelvik organ prolapsusu (POP) Amerika Jine-
koloji ve Obstetri Koleji tarafından, pelvisteki 
organların vajinal kanal içinden ve/veya kana-
lın dışından aşağıya doğru sarkması olarak ta-
nımlanmaktadır (1). POP; anterior vajinal duvar 
(üretrosel, sistosel), posterior vajinal duvar (en-

terosel, rektosel) ve vajinanın apikal segmentinin 
prolapsusunu içermekte ve prolapsusun bir veya 
birkaç kompartmanı bir arada bulunabilmektedir 
(2). POP, şiddetine göre evre 0, 1, 2, 3 ve 4 ol-
mak üzere toplam 5 derecede sınıflandırılmakta-
dır (3).  Bu evrelemeye göre, evre 0 sarkmanın 
olmaması; evre 1 sarkmanın himen seviyesinin 
1 cm gerisinde olması; evre 2 sarkmanın himen 
seviyesinin 1 cm gerisinde ya da 1 cm ilerisinde 
olması; evre 3 sarkmanın himen seviyesinin 1 
cm ilersinde ya da toplam vajina uzunluğundan 
en az 2 cm kısa olması; evre 4 ise sarkan organın 
tamamen vücut dışında olması anlamına gelme-
ktedir. POP’un bir veya daha fazla doğum yapan 
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kadınlarda görülme oranı %50’dir (2). Slieker-ten 
Hove ve ark. 45-85 yaş arası kadınların %75’inde 
POP görüldüğünü ve bunun %40’ının en az evre 
2 POP’u olduğunu bildirmişlerdir (4). 

Prolapsuslu kadınlarda; pelvik ağırlık hissi, va-
jinada ağırlık hissi, vajinadan aşağı doğru gelen 
şişlik, yumru ya da protrüzyon, bel ağrısı, pelvik 
ağrı, vajinal kanama, iltihap, üriner/fekal inkon-
tinans ya da obstrüksiyon, mesane, bağırsak ya 
da cinsel fonksiyon bozukluğu gibi çeşitli pelvik 
taban disfonksiyon semptomları görülebilmekte-
dir. Bu bulgular prolaps olan organla ilgili ya da 
prolapsdan bağımsız olarak da olabilmektedir (2).

POP’un tedavisinde cerrahi, mekanik destek kul-
lanımı, yaşam stili tavsiyeleri ve fizyoterapi ve 
rehabilitasyon uygulanmaktadır (5). Fizyoterapi 
ve rehabilitasyon yaklaşımları; pelvik taban kas 
eğitimi (PTKE), intra-abdominal basınç artışına 
karşı pelvik taban korseleme, elektrik stimülas-
yonu ve biofeedback eğitiminden oluşmaktadır. 
Uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntem-
leri ile pelvik taban kaslarının kuvvet, endurans 
ve desteğini arttırma, prolapsustaki kötüye gidişi 
önleme, semptomların şiddet ve frekansını azalt-
ma ve cerrahiyi önleme ya da geciktirme amaç-
lanmaktadır (2). Kadının kişiliği, sosyokültürel 
durumu, mesleki yaşam ve cinsel hayatı tedavi 
tercihini belirlemede etkili olabilmektedir (6).

POP’lu kadınlarda PTKE, prolapsusun progres-
yonu ve semptomların azalmasını önlemede kul-
lanılan önemli bir fizyoterapi ve rehabilitasyon 
yaklaşımıdır (7, 8). Ancak pelvik taban kas eğiti-
mi temeline dayalı olan stabilizasyon egzersizleri 
(SE) ve biofeedback eğitiminin POP’un tedavi-
sindeki etkinlik derecesi tam olarak bilinmemek-
tedir. Bu çalışmada amacımız evre 1 ve 2 POP’lu 
kadınlarda PTKE, SE eğitimi ve EMG Biofeed-
back (EMGBF) eğitiminin etkinliğini belirlemek 
ve POP tedavisinde hangi yöntemin daha etkili 
olduğunu araştırmaktı.

Gereç ve Yöntem
Araştırmaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fi-
zik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Kadın 
Sağlığı Ünitesi’ne başvuran, POP’u olan 55 ka-

dın kabul edildi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan araştırma 
için gerekli izin alındı (2011/53). Çalışma hak-
kında bilgilendirildikten sonra, kadınlardan yazılı 
onamları alındı. 

Çalışmaya Pelvik Organ Prolapsus Sınıflandırma 
Sistemine (POP-SS) göre evre 1 ve 2 prolapsusu 
olan, daha önce ürojinekolojik fizyoterapi progra-
mına katılmamış ve en az 1 yıl önce doğum yap-
mış olan kadınlar dahil edildi. POP cerrahisi geçi-
ren, emziren, pelvik organ kanseri olan, nörolojik 
hastalığı bulunan, psikolojik problemi dolayısıyla 
ilaç kullanan, tedavi edilmemiş üriner enfeksiyo-
nu olan, POP-SS’ye göre evre 0, 3 ya da 4 olan, 
gelecek 6 ay içerisinde gebe kalmayı planlayan ve 
pelvik taban kaslarını doğru şekilde kasamayan 
kadınlar çalışmaya kabul edilmediler. 

Kadınların pelvik taban kas kuvvetleri, prolapsus 
evreleri ve yaşam kaliteleri eğitim öncesi ve son-
rası olmak üzere toplam 2 defa değerlendirildi. 

Kadınların pelvik taban kas kuvvetleri Myomed 
932 marka (ENRAF NONIUS, The Netherlands) 
EMG Biofeedback cihazı kullanılarak değerlen-
dirildi. Kadınlar çengel yatış pozisyonuna alın-
dıktan sonra;  karın, kalça, uyluk kaslarını kas-
madan ve nefeslerini tutmadan, pelvik taban kas 
kontraksiyonunu doğru bir şekilde gerçekleştirip 
gerçekleştiremedikleri vajinal palpasyon ile be-
lirlendi. Doğru kontraksiyon yapabilen kadınlara 
intravajinal prob yerleştirilerek pelvik taban kas 
kuvveti ölçümüne başlandı. Cihazın kontraksiyon 
ve dinlenme süreleri 10 sn olarak ayarlandı. Ka-
dınlardan ‘‘gevşe’’ komutu verildiğinde pelvik ta-
ban kaslarını tamamen gevşetmesi, ‘‘kas’’ komutu 
verildiğinde ise yerleştirilen probu sıkarak vajina 
içine doğru çekmesi istendi. Değerlendirme sıra-
sında yüzeyel EMG ve vajinal prob elektrot kul-
lanıldı. Ölçüm üç kez tekrarlanarak toplam kas 
aktivasyon cevabı μV cinsinden kaydedildi (9). 

Kadınların POP şiddetlerinin değerlendirme-
si Uluslararası Kontinans Topluluğu, Amerikan 
Ürojinekoloji Topluluğu ve Jinekolojik Cerrahlar 
Topluluğu tarafından oluşturulan Pelvik Organ 
Prolapsus Sınıflandırma Sistemi (POP-SS) kul-
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lanılarak yapıldı. Kadınlardan çengel yatış pozis-
yonu almaları istendi. Ölçümü gerçekleştirmek 
için spekulum ve cetvel kullanıldı. POP-SS’nin 
değerlendirilmesinde; Aa, Ba, Ap, Bp, C, D, geni-
tal hiatus, perineal badi ve total vajinal uzunluk-
tan (TVU) oluşan 9 nokta kullanıldı. Aa noktası, 
ön vajinal duvarda eksternal üretral orifisin 3 cm 
proksimalinde yer alır ve bu nokta üretrovezikal 
bileşkenin karşılığı olup himene göre +3 veya 
-3 pozisyonunda olabilir. Ba noktası, ön vajinal 
duvarda Aa noktası ile ön vajinal forniks ya da 
vajen kubbesi arasındaki en uç noktayı simgele-
mektedir. C noktası, serviks veya vajen kubbes-
inin en distal noktasıdır. D noktası, serviksi olan 
kadınlarda posterior forniksin yerini temsil etme-
ktedir. Ap noktası, posterior vajinal duvarda orta 
hatta himenin 3 cm proksimalinde yer alır. Bp 
noktası, posterior vajinal forniks veya vajen kub-
besi arasında bulunur. Genital hiatus, eksternal 
üretral orifis ile posterior himen arasındaki uzu-
nluktur. Perineal badi, genital hiatusun posterior 
kenarı ile midanal açıklık arasındaki uzunluktur. 
Total vajinal uzunluk, C veya D noktası normal 
pozisyonuna getirildiğinde ölçülen maksimal va-
jinal derinliktir. Anterior (Aa, Ba), superior (C, D) 
ve posterior (Ap, Bp) vajendeki altı noktanın ana-
tomik pozisyonu, himen noktası sıfır kabul edile-
rek, himenin proksimalinden (negatif sayı) veya 
himenin distalinden (pozitif sayı) ölçüldü ve san-
timetre (cm) cinsinden kaydedildi. Kadınlardan 
TVU haricindeki ölçümlerde ıkınmaları istendi. 
Ölçüm yapıldıktan sonra 3x3’lük tabloya yerleş-
tirildikten sonra POP-SS evrelemesi yapıldı (10). 

Kadınların yaşam kaliteleri, Türkçe geçerlik ve 
güvenirliği Seven ve Açıkel tarafından yapılan 
Prolapsus Yaşam Kalitesi (P-YK) anketi ile de-
ğerlendirildi. P-YK anketi; genel sağlık algısı (1 
soru), prolapsusun etkisi (1 soru), rol sınırlılıkları 
(2 soru), fiziksel sınırlılıklar (2 soru), sosyal sı-
nırlılıklar (3 soru), kişisel etkiler (2 soru), duy-
gular (3 soru), uyku/enerji (2 soru) ve prolapsus 
şiddet oranı (4 soru) olmak üzere toplam 20 soru 
ve 9 alt parametreden oluşmaktadır. P-YK anke-
ti için toplam puan bulunmamaktadır. Her bir alt 
parametrenin hesaplanmasında, her bir soru için 
4’lü likert puanlama sistemi kullanılmakta ve alı-
nan puan ayrı  formüllerle hesaplanmaktadır. 9 alt 

parametrenin her birinden alınabilecek puan 0 ile 
100 arasında değişmektedir. Bu ankette, düşük 
puan kadının yaşam kalitesinin iyi olduğu anla-
mına gelmektedir (11). 

İlk değerlendirmeleri bittikten sonra kadınlar eği-
tim için üç gruba ayrıldılar. Birinci gruba PTKE 
ev programı şeklinde, ikinci gruba SE eğitimi fiz-
yoterapist eşliğinde grup eğitimi şeklinde, üçüncü 
gruba ise EMG Biofeedback cihazıyla EMGBF 
eğitimi bireysel olarak verildi. 

PTKE grubundaki kadınlara ilk olarak pelvik ta-
ban kaslarını nasıl kasacakları öğretildikten sonra 
egzersizlerini hızlı kasılan kas lifler için kasıp-bı-
rakma, yavaş kasılan kas lifleri için 10’a kadar 
sayarak yavaş yavaş kasma-10’a kadar sayarak 
tutma-10’a kadar sayarak yavaş yavaş gevşetme 
şeklinde yapmaları istendi. Kadınlar 10 defa tek-
rar ettikleri bu egzersizleri ilk hafta günde 5 defa 
yaptıktan sonra ki her haftada egzersiz sayısını 
5’er artırarak günde 30 defa yapmaya kadar çıkar-
dılar. 30 sete ulaştıktan sonra egzersizlere günde 
30 set şeklinde devam ettiler. Kadınların egzer-
sizleri unutmamaları ve daha disiplinli bir şekilde 
yapmaları için pelvik taban egzersizleri takip çi-
zelgesi verildi (9, 12). 

SE grubunda olan kadınların eğitimine öncelikle 
stabilizasyon kavramının anlatıldığı bir saatlik 
teorik eğitimle başlandı. Stabilizer ile abdominal 
korselemenin nasıl yapılacağı öğretildi. Stabili-
zasyon egzersizlerinin tümü abdominal korse-
leme kullanılarak uygulandı. Egzersiz programı 
ısınma, stabilizasyon egzersizleri ve soğuma peri-
yotlarından oluştu ve haftada 3 gün, günde 1 saat 
ve 8 hafta boyunca sürdü.

EMGBF grubundaki kadınlara fizyoterapist tara-
fından 8 hafta boyunca, haftada 3 kez Myomed 
932 marka EMG cihazıyla, intravajinal prob kul-
lanılarak PTKE verildi. Kadınlardan görsel ve 
işitsel EMG sinyalleri sırasında, pelvik taban kas-
larını kasmaları istendi. Eğitim programı bireysel 
olarak verildi ve bütün kadınlardan pelvik taban 
kas kontraksiyonunu izole olarak yapmaları is-
tendi. Kadınların kontraksiyon tekrar sayısı; kas 
kuvveti, endurans ve toleranslarına uygun olarak 
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hazırlandı. Eğitime başlamadan 
önce, her kadının maksimum 
pelvik taban kas kontraksiyonu-
nu koruma süresi belirlendi. Bu 
süre kontraksiyon süresi olarak 
alındı ve maksimal kontraksi-
yon süresi geliştikçe artırıldı. 
Kontraksiyon süreleri arasında 
10 saniyelik dinlenme arası ve-
rildi. Bir seans yaklaşık 20 daki-
ka sürdü (13). 

Çalışmaya katılan tüm kadınla-
ra vücut ağırlıklarını korumala-
rı, ağır yük kaldırma ya da zor-
lu bir iş sırasında pelvik taban 
kas kontraksiyonu yapmaları 
ve konstipasyon gibi sorunların 
oluşmaması için günlük diyet-
lerine dikkat etmeleri gerektiği 
anlatıldı. 

Verilerin Analizi
Araştırmada yer alan tüm de-
ğişkenlerin ortalama ve standart 
sapmaları hesaplandı. Değiş-
kenlerin normallik varsayımı 
Shapiro Wilk testi ile incelen-
di. Eğitim öncesi ve sonrasında 
yapılan ölçüm sonuçları, Wil-
coxon eşleştirilmiş iki örnek 
testi istatistiksel analiz yönte-
mi kullanılarak değerlendirildi. 
Eğitim öncesi ve sonrasında yapılan ölçüm so-
nuçlarının arasındaki farkların gruplar arası kar-
şılaştırılması içim Kruskal-Wallis testi kullanıldı. 
Gruplar arası farkın hangi eğitimden kaynaklan-
dığını saptamak için ise Post hoc Dunn testi kul-
lanıldı. Verilerin analizinde istatistiksel anlamlılık 
düzeyi p≤0.05 olarak belirlendi. 

Bulgular
Bu çalışma için 129 kadın değerlendirildi. POP 
cerrahisi geçiren 4, emziren 1, pelvik organ kan-
seri olan 1,  nörolojik hastalığı olan 2, psikolo-
jik problem dolayısıyla ilaç kullanan 1,  tedavi 
edilmemiş üriner enfeksiyonu olan 1, POP-SS’ye 
göre evre 0, 3 ya da 4 olan 10, gelecek 6 ay içe-

risinde gebe kalmayı planlayan 1 ve pelvik taban 
kaslarını kasamayan 8 kadın çalışmaya kabul 
edilme kriterlerine uygun olmadığı ve 20 kadın 
araştırmaya katılmayı reddettiği için araştırmaya 
80 kadın ile başlandı. Tedavi sürecinde kadınların 
çeşitli sebeplerle araştırmadan ayrılması nedeniy-
le araştırma 55 kadın ile tamamlandı (Şekil 1). 
Kadınların fiziksel özellikleri Tablo 1’de verildi 
(p>0.05).

Pelvik taban kas kuvvetinin PTKE (p=0.02), EM-
GBF (p=0.00) ve SE grubunda (p=0.05) arttığı 
bulundu (Şekil 2). Gruplar arası karşılaştırmada 
ise pelvik taban kas kuvvetinde en iyi artışın EM-
GBF grubunda olduğu saptandı (p≤0.05) (Tablo 
2).

Şekil 1. Akiş diyagrami
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Fiziksel Özellikleri PTKE

(n=19)

X±SS

EMGBF

(n=17)

X±SS

SE

(n=19)

X±SS χ² p
Yaş (yil) 47.52±10.50 47.64±7.33 43.68±8.41 2.511 0.28
Vücut ağirliği (kg) 73.31±9.76 78.11±15.16 68.31±9.33 5.566 0.06
Boy uzunluğu (m) 1.56±0.07 1.57±0.04 1.58±0.05 0.796 0.67
VKİ (kg/m2) 30.18±5.69 31.35±5.87 27.03±3.27 5.371 0.06

PTKE: Pelvik Taban Kas Eğitimi
EMGBF: Elektromyografik Biofeedback Eğitimi
SE: Stabilizasyon Egzersiz 
VKİ: Vücut Kütle İndeksi

PTKE: Pelvik Taban Kas Eğitimi
EMGBF: Elektromyografik Biofeedback Eğitimi
SE: Stabilizasyon Egzersiz
*: p≤0.05

PTKE
(n=19)
X±SS

EMGBF
(n=17)
X±SS

SE
(n=19)
X±SS p1

Grup karşilaştirmasi 

p2

Pelvik Taban Kas 
Kuvveti (μV)

3.57±6.10 8.76±4.80 3.47±6.44 0.009* PTKE-EMGBF 0.03*
PTKE-SE 1

EMGBF-SE 0.01*
PTKE: Pelvik Taban Kas Eğitimi
EMGBF: Elektromyografik Biofeedback Eğitimi
SE: Stabilizasyon Egzersiz
*: p≤0.05
p1: Kruskal Wallis Testi 
p2: Post hoc Dunn Testi 

Tablo 1. Kadinlarin fiziksel özellikleri (Bolu-2012).

Şekil 2. Kadinlarin grup içi eğitim öncesi ve sonrasi pelvik taban kas kuvveti (Bolu-2012).

Tablo 2. Kadinlarin pelvik taban kas kuvvetlerinin gruplararasi karşilaştirilmasi (Bolu-2012).
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POP-
SS

PTKE

(n=19)

EMGBF

(n=17)

SE

(n=19)
İlk

ölçüm

X±SS

Son

ölçüm

X±SS

p

İlk

ölçüm

X±SS

Son

ölçüm

X±SS

p

İlk

ölçüm

X±SS

Son

ölçüm

X±SS

p

Aa -1.36±0.92 -1.63±0.84 0.01* -1.13±0.90 -1.66±1.10 0.00* -1.35±0.68 -1.88±0.68 0.00*
Ba -1.26±0.93 -1.53±0.87 0.01* -0.97±0.89 -1.44±1.06 0.00* -1.28±0.70 -1.82±0.69 0.00*
C 8.15±2.70 9.03±2.72 0.01* 8.02±1.89 8.91±2.09 0.00* 7.65±2.02 9.00±0.76 0.00*

Gh 5.15±0.41 5.17±0.50 0.94 5.34±0.63 5.27±0.66 0.48 5.12±0.89 4.90±0.81 0.01*
Pb 1.90±0.62 1.78±0.55 0.09 1.55±0.51 1.56±0.45 0.90 1.61±0.46 1.68±0.49 0.11

TVL 10.13±1.70 10.81±1.50 0.02* 10.20±1.22 10.77±1.31 0.00* 9.86±1.03 10.40±0.614 0.06
Ap -1.93±1.01 -2.06±0.97 0.04* -1.85±0.87 -2.02±0.79 0.03* -2.13±0.87 -2.29±0.82 0.12
Bp -1.85±1.10 -1.98±1.06 0.04* -1.82±0.93 -2.00±0.86 0.03* -2.07±0.93 -2.23±0.88 0.12
D 10.13±1.70 10.81±1.50 0.02* 10.20±1.22 10.77±1.31 0.00* 9.86±1.03 10.40±0.614 0.06

POP-SS: Pelvik organ prolapsusu sınıflandırma 
sistemi 
PTKE: Pelvik Taban Kas Eğitimi
EMGBF: Elektromyografik Biofeedback Eğitimi
SE: Stabilizasyon Egzersiz
*: p≤0.05

POP-SS: Pelvik organ prolapsusu sınıflandırma 
sistemi 
PTKE: Pelvik Taban Kas Eğitimi
EMGBF: Elektromyografik Biofeedback Eğitimi
SE: Stabilizasyon Egzersiz

Tablo 3. Kadinlarin grup içi eğitim öncesi ve sonrasi POP-SS değerlendirme sonuçlari (Bolu-2012).

Şekil 3. Kadinlarin POP-SS ölçüm farklarinin gruplararasi karşilaştirilmasi (Bolu-2012).
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P-YK PTKE

(n=19)

EMGBF

(n=17)

SE

(n=19)
İlk ölçüm

X±SS

Son ölçüm

X±SS

p İlk ölçüm

X±SS

Son ölçüm

X±SS

p İlk ölçüm

X±SS

Son ölçüm

X±SS

p

Genel Sağlik 
Algisi

39.47±15.17 38.15±17.41 0.81 36.76±12.86 22.05±15.00 0.00 31.57±16.33 15.78±14.93 0.00

Prolapsusun 
Etkisi

47.36±40.54 24.56±31.11 0.01 35.29±36.26 7.84±14.57 0.01 10.52±19.41 1.75±7.64 0.05

Rol 
Sinirliliklari

16.66±31.91 1.75±5.25 0.06 8.82±26.42 2.94±8.80 0.41 1.75±7.64 2.63±8.35 0.31

Fiziksel 
Sinirliliklar

19.29±32.51 1.75±7.64 0.02 11.76±26.85 1.96±8.08 0.10 2.63±11.47 1.75±7.64 0.31

Sosyal 
Sinirliliklar

5.84±17.90 1.75±5.57 0.46 6.53±20.05 1.96±8.08 0.31 1.16±3.50 0.58±2.54 0.31

Kişisel 
Etkiler

23.68±38.21 6.14±16.86 0.04 32.35±37.94 1.96±8.08 0.01 3.50±15.29 3.50±15.29 1.00

Duygular 26.90±33.80 13.45±23.30 0.18 16.33±25.49 1.96±8.08 0.02 8.77±24.44 1.75±7.64 0.10
Uyku/Enerji 22.80±25.58 8.77±23.81 0.01 13.72±17.90 0.98±4.04 0.01 6.14±16.86 4.38±10.88 0.45
Şiddet Orani 12.28±16.04 2.63±6.24 0.01 11.27±19.75 0.49±2.02 0.01 4.38±13.71 3.50±10.13 0.45

P-YK: Prolapsus Yaşam Kalitesi
PTKE: Pelvik Taban Kas Eğitimi
EMGBF: Elektromyografik Biofeedback Eğitimi
SE: Stabilizasyon Egzersiz
*: p≤0.05

P-YK: Prolapsus Yaşam Kalitesi 
PTKE: Pelvik Taban Kas Eğitimi
EMGBF: Elektromyografik Biofeedback Eğitimi
SE: Stabilizasyon Egzersiz
*: p≤0.05 

Tablo 4. Kadinlarin grup içi eğitim öncesi ve sonrasi P-YK Ölçeği değerlendirme sonuçlari (Bolu-2012).

Şekil 4. Kadinlarin P-YK ölçeği farklarinin gruplararasi karşilaştirilmasi (Bolu-2012).
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POP-SS’ye göre her üç gruptaki kadınların Aa, 
Ba ve C değerlerinin arttığı (p≤0.05), PTKE ve 
EMGBF gruplarındaki kadınların TVL, Ap, Bp 
ve D değerlerinin arttığı (p≤0.05), SE grubundaki  
kadınların ise Gh değerlerinin azaldığı saptandı 
(p≤0.05) (Tablo 3). Gruplararası karşılaştırma-
da ise tüm bu değerlerin benzer olduğu görüldü 
(p>0.05) (Şekil 3). 

P-YK anketine göre, her üç grupta da Prolap-
susun Etkisi alt parametresinde, EMGBF ve SE 
gruplarında Genel Sağlık Algısı alt parametre-
sinde, PTKE grubunda Fiziksel Sınırlılıklar alt 
parametresinde, PTKE ve EMGBF gruplarında 
Kişisel Etkiler, Uyku/Enerji ve Şiddet Oranı alt 
parametrelerinde ve EMGBF grubunda Duygular 
alt parametresinde olumlu yönde fark saptandı 
(p≤0.05) (Tablo 4). Gruplar arası karşılaştırmada 
ise Kişisel Etkiler, Uyku/Enerji ve Şiddet Oranı 
alt parametrelerinde fark olduğu ve bu farkın SE 
grubunun aleyhine olduğu bulundu (p≤0.05) (Şe-
kil 4).

Tartişma 
Evre 1 ve 2 POP’lu kadınlarda SE, EMGBF ve 
PTKE’nin etkinliğini karşılaştırmak amacıyla ya-
pılan bu çalışmada, başta EMGBF olmak üzere 
üç tedavi yönteminin de kas kuvvetini artırdığı, 
prolapsus şiddetini azalttığı ve yaşam kalitesinin 
bazı alt parametrelerini olumlu yönde etkilediği 
gösterildi. 

POP’lu kadınların %43 oranında daha az kas 
kuvvetine sahip olduğu, bu kadınlarda daha fazla 
kas atrofisi oluştuğu ve genital hiatuslarının daha 
geniş olduğu rapor edilmiştir (14, 15). Literatür-
de, POP ile pelvik taban kas kuvveti arasındaki 
bu ilişki göz önüne alınarak, yeterli pelvik taban 
kas kuvvetinin POP’un önlenmesi ve tedavisinde 
etkili olduğu vurgulanmaktadır (16). Pelvik taban 
kaslarının kuvvetlendirilmesiyle, levator tabaka 
pelvis içine doğru kalıcı bir şekilde yükselerek 
olarak pelvik taban kasları ve konnektif dokunun 
sertlik ve hipertrofisini artırır ve pelvisin yapısal 
desteğini geliştirir. Bu durum otomatik motor üni-
te ateşlemesinin daha etkili bir şekilde yapılmasını 
sağlayarak (nöral adaptasyon), abdominal basınç 
artışı sırasında pelvik organların aşağıya doğru 

yer değiştirmesini engeller (17). Pelvik taban kas 
eğitimi, stabilizasyon egzersizleri ve biofeedback 
eğitimi pelvik taban kaslarının kuvvetlendirilmesi 
için kullanılan tedavi yöntemleri arasındadır. 

Pelvik taban disfonksiyonun rehabilitasyonunda 
biofeedback olarak EMG ya da manometrik ba-
sınç cihazları kullanılmaktadır (18). Biofeedba-
ck kullanımıyla hasta doğru kontraksiyonu kısa 
sürede öğrenir ve bu yöntem ilerlemeyi takip et-
mek için de kullanılır (19). Ayrıca bu yöntemle 
çok zayıf olsa bile pelvik taban kas kontraksiyo-
nu belirlenebilir, kişi kontraksiyon için motive 
edilir ve uygulama eş zamanlı olarak gösterilir 
(20). Literatürde biofeedback çalışmaları genel-
likle inkontinanslı kadınlara odaklanmıştır (19, 
21-27). Bildiğimiz kadarıyla POP’lu kadınlarda 
biofeedbackin etkinliğini araştıran bir çalışma 
mevcut değildir. POP’lu kadınların dahil edildiği 
bu çalışmada EMGBF eğitimi sonucunda, pelvik 
taban kas aktivasyon cevabında %112.02 oranın-
da büyük bir artış olduğu ve üç grup arasında en 
fazla kas kuvveti kazanımının EMGBF grubun-
da olduğu saptandı. Diğer çizgili kaslardan farklı 
olarak, pelvik taban kas kontraksiyonunun hasta-
ya öğretilmesi ve hasta tarafından algılanıp uygu-
lanmasında zorluklarla karşılaşılabilmektedir. En 
fazla ilerlemenin EMGBF grubunda olmasının 
nedeninin; Biofeedback ile kasların izole ve kom-
pansasyona izin vermeden çalıştırılabilmesi, pel-
vik taban kas aktivitesini görsel ve işitsel olarak 
göstererek motivasyonu artırması ve taktil stimü-
lasyon yoluyla motor öğrenmenin ilk basamağını 
gerçekleştirmesi olduğu düşünülmektedir. 

Pelvik taban kas kuvvetinin artırılmasında kul-
lanılan diğer bir yöntem de stabilizasyon egzer-
siz eğitimidir (28). Stabilizasyon egzersizleri 
kor kasları olarak adlandırılan TrA, multifidus, 
diyafragma ve pelvik taban kaslarının eğitimini 
içermektedir. TrA ve pelvik taban kasları arasın-
da oluşan koaktivasyon nedeniyle stabilizasyon 
egzersizleri ile pelvik taban kaslarının kuvvetinde 
artış görülebilmektedir (29). Literatürde POP’lu 
kadınlarda yapılan TrA aktivasyon eğitiminin ge-
nellikle ev programı şeklinde verildiği görülmüş-
tür (30, 31). Çalışmamızda ise literatürden farklı 
olarak POP’lu kadınlar fizyoterapist eşliğinde, 8 



55

Sağlık ve Toplum    Yıl:28 , Sayı: 3   Eylül-Aralık 2018

hafta boyunca, haftanın 3 günü, 1’er saatlik stabi-
lizasyon egzersiz eğitimine alındı. Stabilizasyon 
egzersizlerinin bu koaktivasyon sayesinde pelvik 
taban kas kuvvetinde artış sağladığı görüldü. 

PTKE’nin prolapsus bulgularının azalmasında 
etkili, uygun maliyetli olduğu ve prolapsus te-
davisinde ilk seçenek olarak tavsiye edilmesi 
gerektiği literatürde bildirilmiştir (14, 32-35). 
Çalışmamızda da PTKE grubundaki kadınlar 
egzersizlerini fizyoterapist gözetiminde yapma-
malarına rağmen, pelvik taban kas kuvvetlerinde 
artış saptandı. Bu sonuçtan yola çıkarak herhangi 
bir nedenle fizyoterapist eşliğinde düzenli eğitim 
programına katılamayan kadınlara, PTKE’nin ev 
programı olarak verilmesinin oldukça önemli ol-
duğu düşünülmektedir. 

POP’un sınıflandırılması ve ölçümü zordur. En 
çok kullanılan ve altın standart olan klinik sı-
nıflandırma POP-SS’dir. Bu sınıflandırma sis-
temi geçerli ve güvenilirdir (36). Çalışmamızda 
üç tedavi grubunda da POP-SS’ye göre Aa, Ba 
ve C değerlerinde gelişmenin olduğu ve bu de-
ğerler açısından gruplar arasında fark olmadığı, 
bu nedenle POP tedavisinde bu 3 yöntemin de 
etkili olabileceği gösterildi. EMGBF ve PTKE 
grubunda Ap ve Bp değerlerinin -3 santimetreye 
yaklaştığı bulundu. Ap ve Bp değerlerinin -3 san-
timetreye yaklaşması posterior duvarın anatomik 
pozisyonunda olduğu anlamına gelmektedir. SE 
grubunda bu parametrelerde değişikliğin görül-
memesinin sebebinin başlangıç değerlerinin diğer 
gruplara göre daha yüksek olması olabileceği dü-
şüncesindeyiz. TVL ve D değerleri, kadın litotomi 
pozisyonunda ıkınmadan yapılan ölçüm sırasında 
toplam vajinal uzunluğu vermektedir. Bu uzunlu-
ğun artması uterusun kraniale doğru yükselmesi 
anlamına gelir. Çalışmamızda EMGBF ve PTKE 
grubundaki kadınların bu değerlerinin arttığı bu-
lundu. Literatüre benzer şekilde kuvvetlendirme 
eğitimi ile pelvik taban ve protrüde organın kra-
niale doğru yükseldiği ve abdominal basınç arttışı 
ile  pelvik organların pozisyonunun korunduğu 
bulundu (32).

POP; üriner inkontinans, miksiyon sorunları, de-
fekasyon problemleri, cinsel yaşam ile ilgili so-

runlar, pelvik organın kitle olarak ele gelmesi ve 
bununla ilgili semptomlar, dekübitüs ülserleri, 
pelvialji gibi yaşam kalitesini olumsuz yönde et-
kileyen klinik tablolara neden olmaktadır (1, 37). 
Hagen ve arkadaşları (38) pelvik organ prolapsus 
fizyoterapisi adı altında yürüttükleri uluslararası 
bir projede POP’nun tedavisinde pelvik taban kas 
eğitiminin etkili olduğunu ve kadınların yaşam 
kalitelerini artırdığını bildirmişlerdir. Bu çalışma-
da prolapsus yaşam kalitesi ölçeği baz alındığında 
prolapsusun etkisi alt parametresinde her üç grup-
ta da olumlu yönde ilerleme saptandı, bu ilerleme 
3 tedavi yönteminde de benzerdi. 

EMGBF ve SE gruplarının genel sağlık algısı 
alt parametresinde artış olduğu, ancak iki grup 
arasında fark olmadığı görüldü. Grup tedavisi-
nin bireysel tedavilerle karşılaştırıldığında akran 
desteği, motivasyon ve tedaviye uyumun artması 
gibi birçok ek yararı bulunmaktadır (39). Stabi-
lizasyon egzersizlerinin grup olarak yapılması 
ve tüm vücut odaklı olması bu alt parametrenin 
artmasını açıklamaktadır. EMGBF ise bireysel bir 
tedavi olsamına rağmen bu grupta da genel sağ-
lık algısının arttığı bulundu. Bu durumun kadın-
lardaki iyileşmenin yanı sıra, Bolu gibi kırsal bir 
kesimde kadının haftanın 3 günü hastaneye gele-
rek de olsa sosyalleşmesi, sağlık profesyoneline 
var olan diğer hastalıklarını rahatça danışabilmesi 
ve poliklinikte bulunan diğer hastalarla iletişime 
geçebilmesi gibi sebeplerden kaynaklanabileceği 
düşünüldü. PTKE grubunun genel sağlık algısın-
da fark gözlenmedi. Ev programı olarak verilen 
egzersizlerin hastaların genel sağlık durumunu 
etkilemediği tespit edildi. Bu sebeple kadınların 
belli aralıklarla kontrole çağırılarak sağlık profes-
yonelleriyle iletişimini artırmak veya grup egzer-
sizlerine yönlendirilerek benzer hastalıklara sahip 
kadınlarla sosyalleşmesi gerektiği düşünülmekte-
dir. 

Bu çalışmanın bazı kısıtlamaları limitasyonları 
bulunmaktadır. Bu kısıtlamalardan ilki; çalışma-
da gruplar oluşturulurken ilçelerde yaşayan olgu-
ların tedavi yapılacak merkeze kolay ulaşamaya-
cağı düşünülerek randomizasyon yapılmaması, 
kadınların hangi gruba daha kolay devam edebi-
leceği sorularak ve kendi tercihleri göz önünde 



56

Pelvi̇k Organ Prolapsuslu Kadinlarda Farkli Fizyoterapi Yöntemlerinin Etkinliği

bulundurularak grupların oluşturulmasıdır. İkin-
ci  limitasyonumuz ise kadınların vajinal değer-
lendirme yaptırmak istememeleri nedeniyle çok 
sayıda olgu kaybedilmesi ve aynı nedenle takip 
değerlendirmelerinin yapılamamasıdır. Literatür-
de bu alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde, 
eğitim süresinin 3 ay olduğu görülmektedir. Bu 
çalışmada uygulanan 8 haftalık eğitim süresi bile 
bazı kadınların tedaviye devam etmekte zorlan-
masına neden oldu. 

Bu çalışma ile prolapsusun tedavisi için kullanı-
lan üç tedavi yönteminin de kas kuvvetini artırdı-
ğı, prolapsus şiddetini azalttığı ve yaşam kalitesi-
nin bazı alt parametrelerini olumlu yönde etkile-
diği gösterildi. POP’lu kadınların tedavisinde SE, 
EMGBF ve PTKE’nin kendine özgü avantajların-
dan dolayı kullanılabileceği tespit edildi. Bu teda-
viler ile prolapsus progresyonunun azalabileceği, 
pahalı cerrahilerin geciktirilebileceği ve böylece 
sağlık sistemine olan maliyetin azalabileceği dü-
şüncesindeyiz.
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