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ICS/IUGA Protez-Greft Komplikasyon Sınıflandırılması*
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KATEGORİ
1. Vajinal: Epitelyal ayrılma yok,

- Vajinal çıkıntılar (buruşma veya katlanma gibi), meş lifinin 
palpasyonu veya kontraksiyonu (büzüşmesi) dahil.

2. Vajinal: ≤1 cm dışarı çıkma,

3. Vajinal: >1 cm dışarı çıkma (veya herhangi ekstrüzyon 
olması).

4. Üriner trakt:

- Herhangi bir kötüleşme veya perforasyon. Perforasyon, fistül 
ve taş (kalkül) dahil.

5. Rektum veya barsak:

- Herhangi bir kötüleşme veya perforasyon. Greft perforasyonu 
ve fistül dahil.

6. Deri ve/veya kas-iskelet:

- Akıntı, ağrı, şişkinlik (topaklaşma) veya sinüs traktı oluşumu.

7. Hastada kötüye gidiş:

- Hematom veya sistemik kötüleşme dahil.

1. BÖLÜM (kategori 1)
A. Anormal protez (meş veya greft),

- Klinik muayenede meşe dair herhangi bir anormallik.

B. Semptomatik,

- Örneğin; alışılmadık rahatsızlık hissi/ağrı; disparoni (partnerde 
de olabilir); kanama.

C. Enfeksiyon varlığı veya şüphesi,

D. Apse.

2. BÖLÜM (kategori 2, 3)
A. Asemptomatik,

B. Semptomatik,

C. Enfeksiyon,

D. Apse.

3. BÖLÜM (kategori 4)
A. Küçük intraoperatif defekt,

- Örneğin; mesane perforasyonu.

B. Alt üriner trakt,

- Diğer alt üriner trakt komplikasyonu veya üriner retansiyon.

C. Üretere veya üst üriner trakta ait.

4. BÖLÜM (kategori 5)
A. Küçük intraoperatif defekt,

- (Rektal veya bağırsak).

B. Rektal hasar veya kötüleşme,

C. Küçük veya büyük bağırsak hasarı veya kötüleşme,

D. Apse.

5. BÖLÜM (kategori 6)
A. Asemptomatik,

- Klinik muayenede anormal bulgu.

B. Semptomatik,

- Örneğin; akıntı, ağrı veya şişkinlik (topaklaşma).

C. Enfeksiyon,

- Örneğin; Sinüs traktı oluşumu.

D. Apse.

6. BÖLÜM (kategori 7)
A. Kanama,

- Hematom dahil.

B. Majör resüsitasyon veya yoğun bakım ihtiyacı,

C. Mortalite.

AĞRI
Sınıflandırılamayan;

A. Asemptomatik veya ağrı yok,

B. Uyarılma ile ağrı,

- (Vajinal muayene esnasında).

C. Cinsel aktivite sırasında ağrı,

D. Fiziksel aktivite sırasında ağrı,

E. Spontan ağrı.

SÜRE
T1: İntraoperatif-48 saat,

T2: 48 saat-2 ay,

T3: 2-12 ay,

T4: >12 ay.

YER
S1- Vajinal: Sütur hattı boyunca,

S2- Vajinal: Sütur hattı alanından farklı bölgede,

S3- Trokar geçiş hattında (batın içi hariç),

S4- Diğer deri veya kas-iskelet alanları,

S5- Batın içi.

J Turk Ger Gynecol Assoc 2020; 21: 57-61



J Turk Ger Gynecol Assoc 2020; 21: 57-61
Yassa and Doğan. 

The IUGA/ICS classification of complications of prosthesis and graft insertion

NOTLAR
1. Aynı hastada birden fazla farklı komplikasyonlar görülebilir. 
Aynı hastada erken ve geç komplikasyonlar görülebilir. Bütün 
komplikasyonlar belirtilmelidir. Komplikasyonlar tablosu 
uygulanan prosedüre spesifik olmalıdır.
2. Bir kçomplikasyona ait zaman içinde bir değişiklik görülürse 
en büyük final kategorisi not edilmelidir.
3. Üriner trakt enfeksiyonları ve fonksiyonel problemler (4B 
haricindeki) dahil edilmemiştir.

TANIMLAR
Çıkıntı: Yüzeyden dışarı uzanma (örneğin; epitelyal ayrılma 
olmadan buruşma veya katlanma sebebiyle). 

Kontraksiyon: Büzüşme veya boyutta küçülme.
Eksposure: Açığa çıkması, görülebilir veya ulaşılabilir hale 
gelmesi (örneğin; meş ekstrüzyonu).
Ekstrusion: Bir vücut parçası veya doku boyunca parça halinde 
dışarı çıkması, yürümesi.

Reference
Haylen BT, Freeman RM, Swift SE, Cosson M, Davila GW, Deprest J, et 
al. An International Urogynecological Association (IUGA)/International 
Continence Society (ICS) joint terminology and classification of the 
complications related directly to the insertion of prostheses (meshes, 
implants, tapes) and grafts in female pelvic floor surgery. Neurourol 
Urodyn 2011; 30: 2-12.


