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ÖZET 

BİLGE, Ç. (2010). Obez Kadınlarda Alt Üriner Sistem Şikayetlerinin Belirlenmesi. 
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları ABD. 
Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.  

  

Bu çalışmanın amacı, kadınlarda beden kitle indeksi ve üriner şikayetlerle 

ilişkisini belirlemektir. 

Çalışmaya gebe olmayan, 20 yaş ve üzeri toplam 320 kadın alındı. Veri toplama 

aracı olarak Üriner Semptom Profili (The Urinary Symptom Profile - USP) ve kişilerin 

sosyo-demografik özelliklerini belirleyen sorgulama formu kullanılmıştır. Üriner 

Semptom Profili (ÜSP)’nin türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapıldı. 

Çalışma sonucunda, kadınların yaş ortalamasının 44,36±14,39, % 53,55’nin lise 

ve üniversite mezunu olduğu, %77,2’sinin evli ve %40,6’sının ev hanımı olduğu 

saptanmıştır. Kadınların %40,3’ünün beden kitle indeksi (BKİ)  normal, %35,6’sı hafif 

şişman ve %24,1’i şişman ve aşırı şişman bulunmuştur. Normal kilolu kadınlarda ÜSP 

toplam puanı 2,98±4,23, hafif şişman kadınlarda 16,56±4,27, şişman/aşırı şişman 

kadınlarda ise 24,18±4,41 olarak bulunmuştur. BKİ’ye göre ÜSP toplam puan ve alt 

puan arasındaki fark istatistiksel olarak değerlendirildiğinde, toplam puan ve alt puan 

ortalamaları arasında anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). BKİ arttıkça üriner 

şikayetlerde artmaktadır. Kadınların üriner şikayetleri incelendiğinde, stres tipi üriner 

inkontinans puanı 4,20±2,88, aşırı aktif mesane puanı 7,54±5,74, idrar akış hızı puanı 

ise 1,18±1,75 olarak bulunmuştur. Kadınların %19,1’inde urgency ve %18,8’sinde 

frequency şikayeti mevcuttur. Üriner sistem profili (ÜSP) toplam faktörlerin puanını 

etkileyen faktörlerin etkileme düzeyini belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi 

uygulanmıştır. Sırasıyla; diyabet (2.963), doğum sayısı (1.707), BKİ (0.859) ve yaşın 

(0,132) üriner şikayetlerin düzeyini etkilediği saptanmıştır.    

 Beden kitle indeksi arttıkça üriner şikayetler artmaktadır. Bu durumu kadının 

diyabet hastalığının olması, doğum sayısı ve yaşta etkilemektedir. 

 

 

Anahtar Kelimeler :  obez, beden kitle indeksi, üriner inkontinans, aşırı aktif mesane, 
ÜSP (üriner semptom profili) 
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ABSTRACT 

BİLGE, Ç. (2010). Determination of LUTS symptoms in obese women. İstanbul 

University Health Institute, Obstetrics and Gynecology MFS . Graduate study. İstanbul.  

  

Aim of this study is determination of the involvement of BMI* and urinary 

sypmtopms in women.  

Totaly 320 non-pregnant and over 20(age) women participated in this study. As 

data collection device The Urinary Symptom Profile - USP and query form ( in order to 

determinate socio-demographic positions of participants) were used . Validity and 

reliability studies of USP (to Turkish) were done.  

Conclusion: It was determined that avarage age of women 44,36±14,39,  53,55 

%  were graduated from high school and university, 77,2 %  were married and 40,6 % 

were housewives. BMI of 40,3 % women was in normal limit, 35,6%  lightly 

overwieght  and  24,1 %  was obese and over obese. USP total points of normal weigth 

women was found 2,98±4,23, lightly overwiegth women’s found 16,56±4,27, obese and 

over obese’ found 24,18±4,41.  According to USP total points when the difference 

between lower point and total point was statisticaly examined , a significant difference 

between total and lower point was determined.(p<0,05). The more BMI increases the 

more urinary sypmtopms occure. Searching of urinary symptoms of women determined 

as: Points to stres typed incontinence 4,20±2,88, to over active bladder: 7,54±5,74, to 

urinary flow rate: 1,18±1,75. Sypmtoms of urgency occured 19,1% of women and 

frequency occured 18,8% of women. Multivariate regression analysis model was used 

to determine the level of influence of the factors affecting the total factor points of 

urinary system profile (USP). It is determined that respectively, diabetis (2.963), 

number of birth (1.707), BMI (0.859) and age (0,132)  influence the level of urinary 

sypmtoms.  

 The more BMI increases the more urinary sypmtopms occure.Neither Diabetis, 

nor number of birth nor  the age of women affect this status.  

 

Key words: Obese, body mass index BMI*, urinary incontinence, over active bladder, 

USP (urinary sypmtom profile)  



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Dünya Sağlık Örgütü kronik hastalıkları önlenebilir hastalık olarak tanımlanmıştır. 

Kronik hastalıklara sebep olan faktörlerin başında; hatalı beslenme, tütün kullanımı ve 

hareketsiz yaşam geldiği gözlemlenmiştir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda, dünyada 

bir yılda 58 milyon insanın öldüğü kayıt edilmiştir. Bu ölümlerin yüzde 60′ının kronik 

hastalıklardan kaynaklandığı gözlenmiştir. 10 yıl içinde bu oranının yüzde 77′ye 

çıkabileceği öngörülmüştür. 

Obezitenin 1980’den günümüze 3 kat arttığı ifade edilmiştir. Özellikle bu son yirmi 

yıldaki artış bir salgın hastalığa benzetilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 

dünyada 1 milyar fazla kilolu insan bulunduğu ifade edilmiştir. Bu salgından 

Türkiye’nin de etkilenmiş olduğu söylenmiştir. Ülkemizde, kadın nüfusunun yaklaşık 

üçte biri, erkek nüfusunun da yaklaşık beşte biri obez olarak tanımlanmıştır. Son 

yapılan çalışmalarda ülkemizde obezite görülme sıklığı 30 yaş üzeri erkeklerde %21, 

kadınlarda ise %43 olarak gözlemlenmiştir (Seçkin ve ark. 2008). 

Obezitenin neden olduğu hastalıkları şöyle sıralayabiliriz: 

1. Kardiovasküler Sistem: Konjestif kalp yetmezliği, kardiomegali (kalp büyümesi), 

aritmi (ritim bozukluğu), sağ kalp yetmezliği, varis, yüksek oranda ölümcül olan 

pulmoner emboli (akciğer damarlarının kan pıhtısı nedeniyle tıkanması). 

2. Endokrin Sistem: Polikistik over sendromu, adet düzensizliği, impotans 

(iktidarsızlık), hipogonadism (cinsiyet hormon seviyesindeki azalma), diyabet. 

3. Üriner Sistem: İdrar kaçırma, glomerülopati (böbrek süzme sistemlerinin 

hasarlanması). 

4. Gastrointestinal Sistem: Karaciğer yağlanması, hepatosteatoz ve siroz, safra kesesi 

taşları, gastroözefageal reflü, bağırsak kanseri. 

5. Sinir Sistemi: İnme sonucu felç ve ölüm, parestezi (hissizleşme ya da duyuda 

azalma-artma), kronik başağrısı, karpal tünel sendromu, demans (bunama). 

6. Cilt: Ciltte çizgilenme ve çatlaklar, lenföden, pişikler, selülit, katlantı yerlerinde 

koyulaşma. 

7. Solunum Sistemi: Dispne (nefes darlığı), obstrüktif uyku apnesi, hipoventilasyon 

(yetersiz havalanma), astım, pickwick sendromu, pulmoner hipertansiyon. 

8. Kas İskelet Sistemi: Gut hastalığı, immobilite (hareket etmede zorlanma), osteoartrit 

(eklem iltihaplaması ve ağrıları), bel fıtığı - bel ağrısı. 
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9. Psikolojik Bozukluklar: Depresyon, self (ben) imajı bozukluğu, kendine 

güvensizlik, vücut imaj bozukluğu, sosyal izolasyon (Polat 2008). 

10. Ölü doğum, rahim kanseri ve meme kanseri obeziteyle ilişkisi kanıtlanmıştır. 

Aşırı kilo alınmasının, karın içi basıncı artırıp, idrar kaçırmaya yol açtığı 

bildirilmektedir (Polat 2008). 

     

Yapılan bu çalışma, kadınlarda beden kitle indeksini tanımlamak ve 

kadınlardaki üriner şikayetler ile beden kitle indeksinin ilişkisini gözlemlemek amacı ile 

yapılmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

Üriner inkontinans hayatı tehdit eden bir hastalık olmamasına rağmen bu 

rahatsızlığın tüm dünyada yaklaşık 200 milyon insanda görüldüğü tahmin edilmektedir 

(Yalçın 2009). Üriner inkontinans yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, medikal olduğu 

kadar sosyal bir problemdir. Devamlı ıslaklık ve iritasyona bağlı rahatsızlık ve 

depresyona kadar varan emosyonel sorunlara neden olmaktadır (Coşkun ve ark. 2002). 

Bu durum insanların sosyal ilişkilerinin bozulmasının yanı sıra ülke ekonomisine de 

büyük yük getirmektedir. Amerika’da üriner inkontinans nedeni ile yıllık 16 milyon 

dolar harcama yapılmaktadır (Yalçın 2009, Kök ve ark. 2006).  

Dünya’da birçok kadın üriner şikayet problemleri yaşamalarına rağmen, bu 

konuyu mahrem kabul ederek sağlık kurumuna başvurmamaktadır. Yapılan 

çalışmalarda, kadınların sağlık kurumuna başvurmama nedenleri; kadının utanması, 

sorunları doğum sonu ya da yaşın ilerlemesi ile birlikte oluşan normal bir durum olarak 

algılaması veya şikayetleri önemsememesi olarak gösterilmiştir (Kök ve ark. 2006).  

2.1. ÜRİNER ŞİKAYETLER VE EPİDEMİYOLOJİ 
Alt üriner sistem şikayetleri her yaşta kadında görülebilir. Ancak yaş ilerledikçe 

şikayetlerin görülme sıklığı da artar (Abrams ve ark. 2003). Tablo 2.1. de alt üriner 

sistem şikayetleri görülmektedir. 
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Tablo 2.1: AÜSS’nin Tanımları (Abrams P. ve ark. 2003) 

 

Kategory Semptomlar 

Depolama semptomları 

 Frequency 

 Noktüri 

 Urgency 

 Üriner inkontinans (stress üriner 

inkontinans, urge üriner inkontinans, miks 

üriner inkontinans) 

 AAM sendromu 

Boşaltım semptomları 

 Idrar yaparken duraksama 

 Aralıklı idrar yapma 

 Ikınma 

 Boşaltım sonunda damla damla idrar yapma 

Postmiksiyon semptomlar 
 Mesanenin tamamen boşalmadığı hissi 

 Miksiyon sonrası damla damla idrar yapma 

Cinsel ilişkiyle ilgili semptomlar 

 Disparoni 

 Vajinal kuruluk 

 Inkontinans  

Pelvik organ prolapsusu ile ilgili 

semptomlar 

 Ağırlık hissi, kabarıklığı algılama 

 Alt sırt ağrısı  

Genital ağrı ve alt üriner yolda ağrı 
 Mesane, vajina, üretrada, perinede, vulvada 

ağrı ya da pelvik ağrı 

Genital üriner ağrı sendromu ve üriner 

sistem hastalığını gösteren semptom 

sendromu 

 Ağrılı mesane sendromu, vajinal, üretral, 

perineal, vulva veya pelvik ağrı sendromu 

 

2.1.1. ÜRİNER İNKONTİNANS VE TİPLERİ 

Üriner inkontinans, Uluslararası Kontinans Derneği (İnternational Continence 

Society- ICS) tarafından ‘istemsiz idrar kaçırma’ olarak tanımlanmaktadır (Yalçın 2009; 

Coşkun ve ark. 2002; Seçkin ve ark. 2008). Üriner inkontinansın tipleri başlıca; stres 

(SÜİ), sıkışma (Urge) ve miks tip inkontinanstır (Yalçın 2009; Seçkin ve ark. 2008). 
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Stres tip üriner inkontinans, egzersiz, efor ya da aksırma ve öksürme ile istemsiz idrar 

kaçırma ile karakterizedir. Urge tip inkontinans idrar yapma yani sıkışma hissi sonrası 

ortaya çıkan istemsiz idrar kaçağı olarak tanımlanabilir. Son olarak miks tip inkontinans 

ise idrar yapma hissi (urge tip) ve beraberinde egzersiz, öksürme (stres tip) sonucunda 

idrar kaçırmadır (Yalçın 2009). 

   Üriner inkontinansın kadınlardaki prevalansı erkeklere oranla 2-4 kat daha 

fazladır (Yalçın 2009). 45 yaşın altındaki kadınlarda prevalans oranları %24 ile 52 

arasındadır. Wolin 17- 25 yaş arasındaki 4211 sağlıklı nullipar hemşire öğrenci ile 

yaptığı araştırmada, %51 oranında stres üriner inkontinans, %16 oranında hergün idrar 

kaçırma şikayeti saptamıştır (Coşkun ve ark. 2002).  

 Turan ve arkadaşları 1250 Türk kadınıyla yaptıkları çalışmada 307 kadında 

%24.5 istem dışı idrar kaçırma saptamıştır. Bu çalışmada; inkontinanslı kadınların 

%50’den fazlasının haftada en az bir kere, %27’sinin günde bir kere, %21’nin 

elbiselerini değiştirecek ölçüde idrar kaçırma şikayeti yaşadığını ortaya çıkarmışlardır 

(Coşkun ve ark. 2002).  

 Üriner inkontinansın alt tiplerinin prevalansı yapılan değişik çalışmalarda farklı 

bulunmuştur. Ancak çalışmaların büyük bir kısmında stres üriner inkontinans, en sık 

karşılaşılan inkontinans tipidir. Bunu sırası ile miks tip ve urge tip inkontinans takip 

etmektedir (Yalçın 2009). 

ÜRİNER İNKONTİNANS RİSK FAKTÖRLERİ:  

Üriner inkontinans, yaşlanma ve doğum yapmanın sonucu olarak gelişebilir. 

Başka birçok faktör ile de ortaya çıkabilmektedir. Seks, ırk, menapoz, sigara içme, 

konstipasyon, obesite ve jinekolojik ameliyat geçirmiş olmak olası etyolojik faktörler 

olarak saptanmıştır (Coşkun ve ark. 2002; Yalçın 2009).  

Yaş: Birçok çalışmada, üriner inkontinansın prevelansının ilerleyen yaşla birlikte 

arttığını bulunmuştur. Bazı çalışmalar, üriner inkontinans tiplerinin yaşla birlikte 

değiştiğini tespit etmiştir. Genç ve orta yaşlı kadınlardaki bir araştırma yalnız stres 

üriner inkontinansın bu yaş grubunda daha çok görüldüğünü desteklemektedir (Seçkin 

ve ark. 2008). Yarnell, 18 yaş ve üzeri kadınlar arasında gerçek stres üriner 

inkontinansın %22, urge inkontinansın %9, miks inkontinansın %14 oranında olduğunu 

urge inkontinansı olanların şikayetlerinin yaşla birlikte progresif artış gösterdiğini, stres 
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inkontinansın 24 yaşın altı ve 65 yaşın üzeri kadınlarda daha az olduğu saptamıştır 

(Coşkun ve ark. 2002).  

 Üriner inkontinans alt tiplerinin yaş ile ilişkisini inceleyen çalışmaların 

sonuçlarına göre gençlerde ve orta yaşlı kadınlarda stres tip, ileri yaşlarda ise miks tip 

üriner inkontinans sık görülmektedir (Yalçın 2009).  

Obstetrik Öykü: Üriner inkontinans etyopatogenezinde parite, doğum şekli, obstetrik 

komplikasyonlar ve yenidoğan ağırlığı, baş çevresi gibi faktörler en çok çalışma yapılan 

risk faktörleri olduğu gözlenmiştir (Yalçın 2009). Yapılan bazı araştırmalar, paritenin 

stres üriner inkontinans insidansını arttırdığı, detrüsör instabilitesini etkilemediğini, 

vajinal doğum esnasında pelvik tabanda hasar oluşturduğunu histolojik ve 

elektromiyografik olarak saptamıştır. Yine bu araştırmalar sonucunda sezeryan 

doğumlarından sonra benzer hasarların görülmediği ve pelvis kaslarının postpartum 

dönemde daha güçlü olduğu, üriner inkontinans insidansının daha düşük olduğu 

saptanmıştır (Coşkun ve ark. 2002).   

Obezite: Artmış beden kitle endeksi abdominal ve intravezikal basıncın artmasına 

neden olmakta ve inkontinansa yol açmaktadır (Yalçın 2009; Seçkin ve ark. 2008).  Bir 

çalışmada, beden kitle indeksi ve inkontinans ilişkisi araştırılmış, kilo alımının 

inkontinans riskini arttırdığı, kilo kaybının ise azalttığı tespit edilmiştir (Coşkun ve ark. 

2002).  

Menopoz: Üriner inkontinans, postmenapozal kadınlarda premenapozal kadınlardan 

daha çok görülür. Ürogenital mukoza atrofisinin östrojen ile geri dönmesi, östrojen 

kaybının soruna yol açtığını desteklemektedir (Seçkin ve ark. 2008).  

Menopozda görülen üriner sistem değişiklikleri; 

 Üretral kapanma basıncında azalma 

 Üretra uzunluğunda azalma 

 Üriner sistem enfeksiyonlarına yatkınlık 

 Üretral vaskülarizasyon, kollajen üretimi ve müsküler yapıların etkinliğinde 

azalma 

 Üretral düz kaslardaki alfa- adrenarjik reseptör sensivitesinde azalma 

 Miksiyonun nöronal kontrolünün zayıflaması 
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 Artmış detrüsör instabilitesi 

 Azalmış mesane kompliyansı ve miksiyon zorluğu olmasıdır (Yalçın 2009). 

Histerektomi: Jinekolojide en sık uygulanan operasyonlardan biri olan histerektomi, 

değişik yöntemler ile (abdominal, vajinal, laparoskopik) yapılmaktadır. Histerektomi 

operasyonu uygulanan yöntemden bağımsız olarak üretral ve vezikal anatomiyi ve 

fonksiyonları etkileyerek üriner inkontinansa yol açmaktadır (Yalçın 2009).  

Irk: Üriner inkontinans prevalansı zenci, Eskimo ve doğulu kadınlarda, beyaz kadınlara 

oranla daha düşüktür. Bir çalışmada, batılı ve Çinli kadınlar arasında anatomik 

farklılığın olmadığını, levator ani kası ve üretranın anatomik olarak aynı olduğunu fakat 

Çinli kadınların kas bantlarının daha kalın ve arcus tendonlarının daha lateralden 

uzandığı saptanmıştır (Coşkun ve ark. 2002). Siyah Güney Afrikalılar’da stres 

inkontinansın nadiren geliştiğini gösteren raporlar vardır ve genital prolapsus 

beyazlardan 80 kat daha az görülür. Otörler siyahlara arasındaki stres inkontinans 

azlığını, üretral basınçları değiştirme fonksiyonuna, uzunluğa ve pubokoksigeal kas 

gücüne bağlamaktadır (Seçkin ve ark. 2008).  

Üriner Sistem Enfeksiyonu: Üriner sistem enfeksiyonu kadınlarda sık görülen bir 

durumdur. Yapılan çalışmalarla stres inkontinans ile üriner sistem enfeksiyonları 

arasında ciddi bir ilişki bulunmuştur. Gün boyunca stres inkontinans yaşayan kişilerin 

%23’ünde üriner sistem enfeksiyon belirtileri, %22’sinin ise geçmişte üriner enfeksiyon 

yaşadığı saptanmıştır (Coşkun ve ark. 2002).  

Sistemik Hastalıklar: Diabetes mellitus, diürezin arttığı diabetes insipitus, konjestif 

kalp yetmezliği, yaygın ödem ile seyreden sistemik hastalıklar, kronik obstrüktif akciğer 

hastalığı ve nörolojik hastalıklar üriner inkontinans için risk faktörü oluşturan başlıca 

hastalıklardır (Yalçın 2009).  

   İdrar kaçırmaya bir semptom gözüyle bakıldığında inkontinans; “Stres 

inkontinans”, “Urge inkontinans”, “Mikst inkontinans”, “Noktürnal Enürezis”, “Total 

inkontinans”, “Overflow inkontinans” ve bazı “Diğer idrar kaçırma tipleri” olarak 

sınıflandırılırken; olaya bir bulgu gözüyle bakıldığında inkontinansı, üretral yada 

ekstraüretral (üretra dışı) olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür (Koçak 2005).  
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 2.1.1.1. STRES İNKONTİNANS 

Stres üriner inkontinans, kadınlarda sosyal ve hijyenik koşulları ağırlaştıran en 

önemli problemlerden birisidir. Kadınlarda görülme oranı %16- 51 değerleri arasında 

değişmektedir. Genellikle ileri yaştaki obez ve multipar kadınlarda görülmektedir 

(Coşkun ve ark. 2002).  

Stres üriner inkontinans, fiziksel efor, ıkınma, zorlanma sırasında veya hapşırma, 

öksürme ile istemsiz idrar kaçırma şikayeti olarak tanımlanır. Bu durum aynı zamanda 

intraabdominal basıncı arttıran durumlarda üretradan istemsiz idrar kaçışının 

gözlenmesini de ifade etmektedir (Yalçın 2009).  

2.1.1.2. URGE İNKONTİNANS  

Detrusör instabilitesi olarak da isimlendirilen bu idrar kaçırma tipi, genellikle 

mesane dolumu ve diğer uyarılmalarla meydana gelir. Tuvalete gitme ihtiyacı 

hissedildiği anda tuvalete yetişemeden idrar kaçırma olayına bu tipte sık rastlanır. 

Diüretik kullanımı, taş ve geçirilmiş jinekolojik operasyon ve nörolojik nedenlerle de 

görülebilir (Coşkun ve ark. 2002).  

2.1.1.3. AŞIRI AKTİF MESANE SENDROMU 

Aşırı akrif mesane sendromu olan hastalar hem gündüz hem gece sıklık ve 

sıkışma gibi çeşitli semptomlar göstermektedirler. Aşırı aktif mesaneyi tam olarak 

tanımlamak için semptomların sürekliliği gerekir. Hastaların yaklaşık 1/3’ünde 

inkotinans hissi vardır (Seçkin ve ark. 2008). 

Aşırı aktif mesane artmış depresyon riski ile bağlantılı olabilir. Zorn ve ark. 

Inkontinans ve depresyon arasında bağlantı olup olmadığını incelemek için 115 

inkontinanslı hastayı incelemiştir. Depresyon ve idiopatik sıkışma inkontinansı arasında 

pozitif bir korelasyon olduğu gözlemlenirken, depresyon ve stres inkontinans arasında 

ilişki daha az belirgindir (Seçkin ve ark. 2008). 

Hastalıktan etkilenmiş bireyler sıklıkla fiziksel aktivitelerde rol almalarını 

sınırlar hatta tamamen keserler. Cinsel ilişki ve yakınlıktan kaçınabilirler. Hem iş hem 

ev yaşamları aşırı aktif mesaneden etkilenebilir. Sosyal ilişkiler etkilenebilmektedir 

(Seçkin ve ark. 2008). 

Aşırı aktif mesane (AAM), sıkışma inkontinansı ile birlikte olan ya da olmayan, 

sıkışma hissi, sık idrara gitme ve noktürinin eşlik ettiği, rahatsız edici bir semptomlar 
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kompleksidir. NOBLE çalışmasında (National Overactive Bladder Evaluation) Amerika 

Birleşik Devletleri populasyonundaki aşırı aktif mesane prevalansı erkeklerde %16, 

kadınlarda %16.9 olarak bildirilmiştir. Aşırı aktif mesane, istemsiz detrüsör 

kasılmalarından ya da başka bir ifade ile inhibisyondaki azalmadan kaynaklanmaktadır 

(Demirci 2010). 

2.1.1.4. MİKS İNKONTİNANS   

Gerçek stres inkontinans ile urge inkontinansın birlikte bulunması olarak 

tanımlanmaktadır (Polat 2008; Coşkun ve ark. 2002). 

 

 2.1.1.5. OVERFLOW İNKONTİNANS 

 Mesanenin aşırı gerilmesiyle birlikte olan istemsiz idrar kaybıdır. Hastada sık 

sık ya da sürekli damlama ve idrar kaçırma şikayetlerine yol açmaktadır (Coşkun  ve 

ark. 2002).   

 

  2.1.1.6. REFLEKS İNKONTİNANS 

 Herhangi bir uyarı ya da duyusal faktör olmaksızın meydana gelen idrar 

kaybıdır. Postmiksiyonel ya da sürekli damla damla idrar kaçırma ve ciddi urgency 

şikayetleri görülmektedir (Coşkun ve ark. 2002).  

          

2.1.1.7. FONKSİYONEL İNKONTİNANS 

Genitoüriner sistemde herhangi bir fiziksel anomali olmamasına rağmen idrar 

kaçırma yakınmasının olduğu durumdur. Bazı ilaçlara bağlı artan idrar miktarı ve sık sik 

idrar yapma ihtiyacı idrar kaçırma yakınmasına yol açabilir (Koçak 2005). 
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Şekil 2.1.1.1: İnkontinans tipleri (Afşin 2008) 

 

2.2. ŞİŞMANLIK VE ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR 
Obezite, genetik ve çevresel etkileşimleri olan; ciddi ve kronik bir hastalıktır. 

Vücutta normalden fazla miktarda yağ dokusunun olması sebebiyle gelişir, çok sayıda 

faktöre bağlıdır ve tıbbi tedavi gerektirir (Altunkaynak, Özbek 2007). Şişmanlık 

Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunudur. Bir çok hastalığın 

ortaya çıkmasına zemin hazırlayabileceği gibi, sosyal hayatta da çeşitli olumsuzluklara 

neden olabilmektedir (Mercanlıgil 2006).  

Vücudun yağ kütlesinin yağsız (kas) kütleye oranının aşırı artması sonucu boya 

göre ağırlığın olması gereken düzeyin üzerine çıkmasına şişmanlık (obezite) denir. 

Birçok sağlık sorunlarına yol açması nedeniyle şişmanlığın önlenmesi gerekmektedir 

(Mercanlıgil 2006).  

 Dünya Sağlık Örgütü 1997 yılında şişmanlığın küresel bir epidemi halini 

aldığını ve mutlaka tedavi edilmesi gereken kronik bir hastalık olduğunu ilan etmiştir. 

Sıklılığı da giderek artmaktadır. Türkiye’de şişmanlık son 10 yılda kadınlarda %65 

oranında, erkeklerde ise %30 oranında artış gösterdiği saptanmıştır. Yeni yapılan bir 

çalışmada bölgelere göre şişmanlık en fazla İç Anadolu’da (yüzde 25), en az ise Doğu 

Anadolu’da (yüzde 17.2 ) saptanmıştır (Özata 2010).  

 Obezite başta kardiovasküler ve endokrin sistem olmak üzere vücudun tüm 

organ ve sistemlerini etkileyerek çeşitli bozukluklara ve hatta ölümlere yol açabilen 
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önemli bir sağlık problemidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından en riskli 10 

hastalıktan biri olarak kabul edilen obezitenin yine aynı örgüt tarafından yürütülen son 

araştırmalarda kanserle yakın ilgisi olduğu da belirlenmiştir. Son yıllarda birçok 

endüstri ülkesinde obezite ve fazla kilolu olma sıklığı artmakta ve bu olay birçok 

popülasyonu üzen bir sorun halini almaktadır. Güney ve Orta Amerika'nın ve 

Güneydoğu Asya'nın gelişmekte olan ülkelerinde, obezite artan refah düzeyi ve milli 

gelirin normal bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Altunkaynak, Özbek 2007).  

Obezite üriner inkontinansı kolaylaştırıcı önemli bir faktör olup durumun 

ciddiyetini de arttırmaktadır. Artan ağırlık pelvik kaslarda ve sinirlerde kronik ıkınma; 

gerilme, esneme ve zayıflamaya yol açar. Vücut kitle indeksinin, stres üriner 

inkontinansda anlamlı derecede yüksek değerler gösterdiği ortaya konulmuştur (Atlaş 

2008). 

Obezite, uretra mukozasında hasara, kollajen miktarında azalmaya, uretra 

elastikiyetinin kaybına neden olmaktadır (Afşin 2008). 

2.3. ÜRİNER İNKONTİNANS / OBEZİTEDEN KORUNMA VE HEMŞİRELİK 

YAKLAŞIMI 

Üriner inkontinans, tüm yaş grubu kadınlarda yaygın olarak görülen ve sosyal, 

psikolojik, fiziksel, cinsel aktivitelerini ve yaşam kalitesini etkileyen bir sağlık 

problemidir. Bu problem sadece Amerika’da 13 milyon kişide görülmekte ve bunların 

%85’ini kadın oluşturmaktadır. Türkiye’de üriner inkontinans sıklığını inceleyen farklı 

çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların büyük kısmında kadınlardaki durum 

özetlenmiştir. Bu konuda yapılan en geniş çalışmalardan biri, 7.807 kadının incelendiği 

ve toplam 9 ili kapsayan çalışmadır. Bu araştırmada üriner inkontinans olduğunu 

belirten olgu oranı %28,3’tür. Bu olguların ise %9,3’u orta veya çok idrar kaçırdığını 

ifade etmiştir. Üriner inkontinans oranı Aydın’da yapılan ve 1.012 kadının (> 18 yaş) 

incelendiği bir çalışmada %24; Eskişehir’de yapılan ve 625 kadının (≥ 20 yaş) 

incelendiği bir çalışmada %26; Elazığ’da yapılan ve 2.275 kadının (≥ 17 yaş) 

incelendiği bir çalışmada ise %46 olarak bulunmuştur (Beji ve ark. 2006). Önemli 

çalışmalardan biri, İstanbul’da yapılan ve postmenopozal kadınlarda üriner inkontinans 

sıklığını inceleyen bir çalışmadır. Bu araştırmada üriner inkontinans sıklığı %68,8 

olarak bulunmuş ve katılımcıların %28,8’i sürekli ped kullanacak ölçüde ciddi üriner 

inkontinansı olduğunu belirtmiştir. İstanbul’da menopoza girmiş her 3 kadından 2’sinin 
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üriner inkontinansı olması ve bunların büyük bölümünün ped kullanacak ölçüde ciddi 

olması durumun önemini gostermektedir (Yaycı 2010). 20 yaş ve üzeri kadınlarda, 

kadın alt üriner sistem şikayetlerinin belirlenmesi amacıyla Erzurum ve Malatya'da iki 

ayrı çalışma yürütülmüştür . Her iki çalışmada da, kadınlarda alt üriner sistem 

şikayetlerinin yaygın olduğu ve kadınların yaşam kalitesini etkilemekte olduğu 

saptanmıştır (Reis 2006; Beji 2006).  

Obezite genetik ve çevresel etkileşimleri olan; ciddi ve kronik bir hastalıktır. 

Vücutta normalden fazla yağ dokusunun olması sebebiyle gelişir, çok sayıda faktöre 

bağlıdır ve tıbbi tedavi gerektirir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından en riskli 10 

hastalıktan biri olarak kabul edilmektedir. Son yıllarda bir çok endüstri ülkesinde 

obezite artmaktadır. İnsanlığı etkileyen hastalıklardan hiçbiri obezite kadar yaygın 

olmamıştır. Beslenme regülasyon bozukluğu (beslenme hızı), mental depresyon, 

hipotalamusun ventro-medial çekirdeklerinde görülen lezyonlar, genetik faktörler 

şişmanlığa neden olan faktörler arasındadır (Altunkaynak, Özbek 2007, Guyton, Hall 

2001). 

İnkontinansın önlenmesinde primer, sekonder ve tersiyer koruma ön plandadır; 

Primer korumada; inkontinansın gelişme nedenlerini önlemek amaçlanmaktadır 

(Coşkun ve ark. 2002). 

  1997’de yapılan ilk uluslar arası ‘inkontinansın önlenmesi’ konferansında, 

kontinansı koruma ve geliştirmenin esas olduğu, bu konuda yapılacak önerilerin 

gerekliliği konusunda görüş birliğine varılmıştır. Bu öneriler; 

 Yeterli sıvı alımı: Günde 6-8 bardak sıvı alınmalı, sıcak havalarda ve egzersiz 

yapıldığında sıvı alımı artırılmalıdır. 

 3-4 saatte bir idrara çıkma ve gecede bir kez idrara çıkma normaldir. Gecede iki 

defadan fazla idrara çıkma anormal olarak kabul edilmektedir. 

 Mesaneyi veya barsakları boşaltmak için zorlanmak zararlıdır. Bu yüzden 

barsakları boşaltmak ihtiyacı olduğunda bu göz ardı edilmemeli ve 

ertelenmemelidir. 

 Mesaneden herhangi bir idrar sızıntısı olduğu, idrar yaparken ağrı hissedildiği ve 

idrarda kan görüldüğü durumlar, sağlık profesyonellerinin yardımına gereksinim 

duyulduğu ve derhal hekime başvurulması gereken durumlardır (Salman ve ark. 

2002). 
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Birçok kaynakta, sıvı alımı, mesane irritanlarını (alkol, kafein, asitli içecekler ve 

meyva suları, domates ve ürünleri, baharatlı yiyecekler, yapay tatlandırıcılar, yoğurt ve 

peynir) kullanma, sigara, konstipasyon gibi obezitenin de üriner inkontinans ve özellikle 

stres üriner inkontinans semptomlarını artırdığı bildirilmiştir (Erkan HA. 2010).   

Sekonder korumada; inkontinansı erken dönemde belirlemek, inkontinansın 

ilerlemesini durdurmak amaçlanmaktadır. Tersiyer korumada da; inkontinansın daha 

kötüye gitmemesi, komplikasyonların oluşmasının önlenmesi, etkilenen kişinin 

inkontinansın getirdiği kişisel sınırlamalardan korunması amaçlanmaktadır (Coşkun ve 

ark. 2002). 

Üriner inkontinans ve obezitenin önlenmesinde toplumda duyarlılık sağlanması 

önemlidir. Toplumu bilinçlendirmede amaç, sağlık arama davranışlarını geliştirmek 

olmalıdır. Toplumu bilinçlendirme ve duyarlılık sağlamada topluma; inkontinans ve 

obezitenin normal olmadığı, her yaş ve cinsiyette görülebileceği, tıbbi bir durum olduğu 

ve utanılmaması gerekildiği, tedavi edilebilir bir durum olduğu açıklanmalıdır (Coşkun 

ve ark. 2002).  Üriner inkontinans ve obezitenin önlenmesinde davranış değişikliği ve 

diyet önemlidir. 

Davranış değiştirmede genel olarak, bireyin istemli kontrolündeki davranışların 

sağlığı etkilediği, bazı risk faktörlerini azaltabildiği, bilinçlendirme amacı ile eğitim ve 

iletişimin önemli olduğu varsayılır. Davranış değişikliği ile ilgili; pelvik taban kas 

egzersizleri (PTKE), alışkanlık eğitimi, tuvalete gitme programı oluşturma, mesane 

eğitimi, diyet ve egzersiz yaklaşımlar arasında sayılmaktadır (Güngör İ. 2010). 

Pelvik Taban Kas Egzersizi: Pelvik taban kas egzersizleri (PTKE) Çinlilerin 

Taoizminin içinde yer alan egzersiz programlarının önemli bir bölümünü 

oluşturmaktadır. Stres üriner inkontinansın tedavisinde kullanılan pelvik taban kas 

egzersizleri, 1948 yılında Arnold Kegel tarafından popularize edilmiştir. PTKE, üretral 

kapanmayı ve pelvik organ desteğini artırarak üriner inkontinansı engellemektedir. 

Özellikle stres üriner inkontinansta olumlu etkisi yüksektir. PTKE, pelvik taban kasının 

temel iki fonksiyonu üzerine temellendirilmiştir. Bunlar, pelvik organ desteği ve üretral 

sfinkterin kapanma mekanizmasıdır. Stres inkontinans tedavisinde kullanılan PTKE’nin 

amacı, özellikle mesane, mesane boynu ve üretra gibi pelvik organların desteğini 

iyileştirmek ve efor sırasında üretral kapanma basıncını artırmaktır. Egzersizler 

sırasında iyi zamanlanmış, hızlı ve güçlü pelvik taban kas kontraksiyonunun amacı, 

simfisis pubise karşı üretrayı iterek, üretral kapanma basıncını artırmak için üretrayı 
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sıkıştırmak ve intraabdominal basıncı artıran durumlarda üretranın aşağıya dogru 

inmesini önleyebilmektir (Bo 1995). PTKE’nin avantajı; risk ve maliyetinin olmaması 

ve hastane dışı ortamlarda da uygulanabilmesidir (Nygaard 1996). 

 PTKE’nin iki hafta sonra fizyolojik etkileri ortaya çıkarken, 6 ile 8 haftada 

şikayetler azalmakta, 6. ayda da düzelme gözlenmektedir. Yaşlı hastalarda egzersize 

yanıt alınması uzun süre gerektirebilir. Eğer istenilen sonuç alınamaz ise bu tip 

hastalarda kollajen yapının defektif olabileceği düşünülmektedir (Karan, Eskiyurt 2002; 

Nygaard 1996). 

 Hastaya PTKE öğretmeden önce mesaneyi boşaltması ve rahat hissedebileceği 

rahat bir giysi seçmesi önerilmelidir. Egzersiz yapılırken bacaklar düz bir şekilde 

uzatılmalıdır. Bu pozisyonda diğer kasların kontraksiyonundan kaçınmak daha kolaydır. 

Doğumdan sonra PTKE’ni yüzüstü yapmak gerekmektedir. Bu pozisyonda uterusun 

normal pozisyona dönmesi hızlı olmaktadır (Eskiyurt, Karan 2000). 

PTKE yapılırken, idrar ve gaz geçişini durduruyormusçasına pelvik taban kasları 

kasılır. Bu pozisyonda ideal olan, 10 sn ilgili kasların kasılmasını takiben 10 sn kasların 

dinlenmesidir. Zayıf kasları olan hastalarda dinlenme süresi daha uzun olmalıdır 

(Eskiyurt, Karan 2000).  

Yapılan bir çalısmada, PTKE, stres, urge ve miks tip inkontinansı olan 

hastalarda, konservatif tedavi olarak öncelik verilmesini önermektedir. Yine bu 

çalışmada, PTKE’ etkinliğinin stres inkontinansı tanısı konulan  ve en az 3 ay düzenli 

eğitim programına katılan genç bireylerde daha belirgin olduğu saptanmıştır. Bunun 

yanında mesane egitimi ve PTKE’nin etkisinin karşılaştırıldığı bir araştırmada, her iki 

tedavi grubunda da inkontinans episodlarında azalma gözlendiği ancak PTKE 

uygulanan grupta mesane eğitimi yapanlara göre vajinal basıncın yüksek olduğu ve 

kontinans tedavisinde daha basarılı olduğu belirlenmiştir (Theofrastous ve ark 2002).  

Alışkanlık Eğitimi: Hastanın miksiyon alışkanlıklarına uygun olarak planlanan 

tuvalete gitme programıdır. Programlanmış miksiyon sırasında hastanın kuru olup 

olmadığı değerlendirilmelidir (Demirci, Coşar 2009). 

Tuvalete Gitme Programı Oluşturma: Rutin olarak ya da programlanan 

tuvalete gitme belirli aralıklarla belirli zamanlarda tuvalete gitmeyi sağlayan bir 

tekniktir. Bu uygulama ile her zamanki idrar kaçırma olayından önce hastanın idrarını 

yapması amaçlanarak kuru kalması sağlanır (Demirci, Coşar 2009). 
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Mesane Eğitimi: Mesane eğitimi, sadece belirli zamanlarda idrar yapmanın 

öğretildiği ve kişinin başarılı olduğu taktirde her hafta sürenin artırıldığı (15-30 dk.), 6- 

12 haftalık formal bir eğitimdir. Amaç idrar yapma hissini bastırarak, mesane 

kapasitesini arttırmak ve olumlu psikolojik gelişmeler sağlamaktır (Demirci, Coşar 

2009). 

Diyet ve egzersiz: Üriner inkontinans ve obezitenin konservatif tedavisinde 

diyet alışkanlığının düzenlenmesi önemlidir. Üriner inkontinanslı kadınların mesane 

günlüklerine bakılarak diyet alışkanlığında düzenlemeler yapılabilmektedir. Diyet 

menüsünde kafeinli yiyecek ve içeceklerin kısıtlanması sağlanmalıdır. Kafeinli başlıca 

yiyecek ve içecekler; kola, kahve, çay, alkol ve çikolatadır. Bu yiyecekler ve içecekler 

diürezi artırmaktadır (Aslan 2002; Kocaöz 2007). Özellik stres üriner inkontinansın 

gelişiminde kronik konstipasyon önemli bir risk faktörüdür. Bu nedenle konstipasyonu 

önlemek amacıyla lifli gıdaların alınması ve sıvı alımının artırılması gerekmektedir 

(Aslan 2002). 

  Şişmanlıkta diyetin amacı; bireyin cinsiyetine, yaşına, boyuna, fiziksel aktivitesi 

ve beslenme alışkanlıklarına uygun bir beslenme programının hazırlanmasıdır. Diyetin 

bir diğer amacı da verilen kiloların geri alınmasının önlenmesidir. Hızlı kilo kayıplarına 

neden olan sağlığı tehdit edici şok (çok düşük enerjili) ve dengesiz (tek besine dayalı) 

diyetlerden sakınılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, yavaş verilen kiloların kalıcı olması 

daha kolaydır. Bundan dolayı hızlı kilo verdirmeyen, çok düşük enerjili olmayan, 

dengeli ve yeterli, bireye özel beslenme programları ile kilo vermek daha uygundur 

(Mercanlıgil 2006).  

Egzersiz yapma, spor yapmayı yaşamın bir parçası haline getirme gerçekten 

önemli koruyucu yakalşımlardandır. Şişman kişilerde spor;  

1. İştahı azaltır. 

2. Kalori tüketir, zayıflamaya yardımcı olur. 

3. Koroner kalp hastalığı riskini düşürmektedir. 

4. Yağ dokusu azalır, kas kitlesi değişmez. 

5. Kilo verdikten sonra tekrar alınmasını önler (Balcıoğlu, Başer 2008). 

 İnkontinansı önlemek için genellikle hafif egzersizler önerilmektedir. Ağır 

egzersizler inkontinansa neden olabilir. 

Bütüncül ve hasta merkezli yaklaşım inkontinans ve obesitenin önlenmesine 

yardımcı olabilir. Hemşirelerin vereceği eğitim önemlidir (Güngör İ. 2010).  
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Birçok ülkede, inkontinansla ilgili birimlerde çalışan hemşireler bu konuda 

özelleşmiş hemşirelerdir. Örneğin İngiltere’de ‘Continence Advisor’, Amerika’da 

‘Continence Nurse Specialist’ olarak isimlendirilmektedir(Rhodes, Parker  1995; Gallo 

ve ark. 2001) . Günümüzde yurtdışında yer alan kontinans merkezlerinde bu konuda 

eğitilmiş hemşirelerin %93’u kontinans danışmanı olarak çalışmakta ve ekibin 

vazgeçilmez üyeleri arasında yer almaktadır. Bu merkezlerde çalışan hemşireler 

biofeedback, mesane eğitimi, pelvik taban kas egzersizleri, elektriksel stimulasyon gibi 

tedavi yöntemlerini ekiple birlikte ya da tek başına yürütmektedir (Beji 2002).   

Hemşire bütüncül bir yaklaşımla, kadın sağlığının korunmasında erken tanıda, 

sağlığın bozulduğu durumlarda tanı ve tedavide, kadının sonraki yaşamını mutlu olarak 

sürdürebilmesi için rehabilitasyon ve sağlık eğitimi verilmesinde önemli görevler 

üstlenmektedir. Üriner inkontinans ve obezitenin erken dönemde saptanması ve bu 

konuda yeterli rehberlik sağlanarak sorunun ele alınması kadın sağlığının 

gelistirilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda hemşirelerin inkontinans ve 

obezitenin gelişmesini önlemek ve bu sorunu yaşayan kadınların tedavisinde aktif 

olarak rol almak temel sorumlulukları arasında yer almaktadır (Karaçam 2003; Zaccardi 

2004). 
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3.  GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı 
Bu çalışma, 20 yaş ve üzeri, kadınlarda beden kitle indeksini belirlemek ve 

beden kitle indeksinin üriner şikayetler ile ilişkisini tanımlamak amacı ile yapılmıştır. 

3.2. Araştırmanın tipi 
İki aşamada gerçekleştirilen bu çalışmada, birinci aşama, üriner sistemin semptom 

profili'nin (The Urinary Symptom Profile) türkçe geçerlilik ve güvenirliliğini 

değerlendirmek için metodolojik, ikinci aşama ise tanımlayıcı özelliktedir. 

3.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Kadın 

Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekoloji ve Ürojinekoloji Polikliniğine Aralık 

2008 - Aralık 2009 tarihleri arasında başvuran tüm kadınlar oluşturdu. Örneklem 

kapsamına ise, haftada iki gün (pazartesi, perşembe) bu polikliniklere gelen ve 

çalışmaya katılmayı kabul eden, çalışmaya alınma kriterlerine uyan tüm kadınlar dahil 

edildi. Toplam 320 kadın ile görüşüldü.  

Araştırmaya alınma ölçütleri;  

- Gönüllü olarak katılması 

- 20 yaş ve üzeri olması 

- İletişim güçlüğü ve mental yetersizliğinin olmaması  

- Gebe olmamasıdır.   

3.4. Verilerin Toplanması 

Veri toplamak amacıyla, kadınlardan gönüllü olur formu (Ek 1) alındıktan sonra, 

kadınların, BKİ, gebelik gibi demografik özelliklerini belirleyen soru formu (Ek 2) ve 

üriner şikayetlerini gözleyebileceğimiz üriner semptom profili (Ek 3) (The Urinary 

Symptom Profile - USP)  kullanıldı (Ek 4). Sorgulama formları, karşılıklı görüşme 

yoluyla uygulandı. Üriner semptom profilinin (ÜSP) geçerlilik ve güvenirlik çalışması 

yapıldı.  

Araştırmanın uygulanabilmesi için İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan ve kurumun Etik Kurulu’ndan yazılı 

izin alındı (Ek 5).  
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3.4.1. Soru Formu 

Çalışmaya katılan bireylerin tanıtıcı özelliklerinin sorgulandığı bu form 

demografik özellikler (yaş, eğitim durumu, mesleği, medeni durumu, eşinin yaşı, gelir 

durumu, eşinin mesleği, sağlık güvencesi, sigara/alkol kullanma durumu), obstetrik 

özellikler (gebelik sayısı, doğum sayısı), diyabet hastalığı sorgulaması, jinekolojik 

özellikler (ped testi sonucu, jinekolojik muayane bulgusu, tanı), BKİ (boy/kilo) olmak 

üzere toplam 17 sorudan oluşmaktadır.  

3.4.2. Üriner Semptom Profili (The Urinary Symptom Profile - USP)  

ÜSP, stres üriner inkontinans, aşırı aktif mesane ve idrar akış hızını 

değerlendirmek amacı ile üç bölümden oluşmaktadır. Stres üriner inkontinans, 3 

maddeli bir sorudan oluşmakta, toplam puan 0- 9 arasında değişmektedir. Aşırı aktif 

mesane, 7 sorudan oluşmakta, toplam puan 0- 21 arasında değişmektedir. İdrar akış hızı, 

3 sorudan oluşmakta, toplam puan 0- 9 arasında değişmektedir. Ölçek alt üriner sistem 

semptomu yaşayan kadınlarda, stres üriner inkontinans, aşırı aktif mesane ve idrar akış 

hızı şiddetini belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Üriner semptom profilinin kullanım 

izini, Mapi Research Trust ile protokol imzalanarak alındı (USP’nin telif hakkı 

Française d’Urologie Derneği’ne (AFU) aittir) (MapiResearch Trust - trust@mapi.fr, 

www.mapi-trust.org) (Ek 6). 

 

 Üriner Semptom Profili’nin Dil Eşdeğerliliği, İçerik ve Kapsam Geçerliği 

Analizinin Yapılması 

ÜSP daha önce Türkçe’ye uyarlanmadığı için çalışma kapsamında öncelikle 

geçerlilik güvenilirlik analizleri yapılmıştır. ÜSP’nin dil eşdeğerliği, “geri çeviri” 

yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Dil eşdeğerliği ve kapsam geçerliliği için, hedeflenen 

dildeki ve orijinal dildeki çeviriler, doğum ve kadın hastalıkları alanında görev 

yapmakta olan 5 öğretim üyesi, hemşirelik esaslarında görev yapmakta olan 1 öğretim 

üyesi ve İstanbul Üniversitesi ürojinekoloji bölümünde görev yapan 2 öğretim elemanı 

olmak üzere toplam 8 öğretim üyesine uzman görüşü için sunularak gözden geçirilmiş 

ve önemli düzeyde anlam değişikliği saptanmamıştır. Gelen öneriler doğrultusunda 

gerekli düzeltmeler yapılmıştır. CVI puanı hesaplanmıştır. Tüm ölçekteki maddelerin 

%78.5’inin 3- 4 puan aldığı bulunmuştur.Türkçe versiyonun kavramsal eşdeğerliğini 
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değerlendirmek amacıyla 20 hasta ile ön uygulama yapılmış ve sorun saptanmadığı için 

ölçeğin bu hali ile kullanılmasına karar verilmiştir.  

Üriner Semptom Profili’nin Madde Analizinin Yapılması 

Bir ölçekteki maddeler, eşit ağırlıkta ve bağımsız üniteler şeklinde ise, her 

madde ile toplam değerler arasındaki korelasyon katsayısının yüksek olması beklenir. 

Korelasyon katsayısı ne kadar yüksek ise o maddenin ölçülmek istenen nitelikle ilişkisi 

o derece yüksektir. Madde toplam puan korelasyon katsayısının hangi ölçütün altına 

düşünce güvenirliğinin yetersiz sayılacığı konusunda belirli bir standart olmamakla 

birlikte, korelasyonların negatif olmaması ve hatta ,25 veya ,30’un üzerinde ve ,70’den 

küçük olması önerilmektedir (Talbot 1995; Akgül ve Çevik 1995; Öner 2007).  

 

Tablo 3.1: Ölçek toplam puan ve maddelerin korelasyonları 
 

Üriner Semptom Profili Maddeleri  
Madde  -  Toplam Puan  

Korelasyonları  
 Pearson’s r           p  

1a. Ağır hareketler sırasında 0,89 0,000 
1b. Orta derecede hareketler sırasında 0,91 0,000 
1c. Hafif derecede hareketler sırasında 0,86 0,000 
2. Haftada kaç kez, acil ihtiyacınız olduğundan, idrar yapmak için tuvalete koşmak 

zorunda kaldınız?  0,92 0,000 
3. Acil idrar yapma (işeme) ihtiyacınız olduğunda, idrarınızı ortalama kaç dakika 

tutabiliyorsunuz? 0,88 0,000 
4. Haftada kaç kez, acil idrar yapma (işeme) ihtiyacı hissetmeden, kontrolünüz 

dışında idrar kaçırmanız oldu? 0,86 0,000 
4a. Yukarıdaki yaşamış olduğunuz durumda, ne kadar miktarda idrar kaçağınız 

oldu? 0,81 0,000 
5. Genellikle, gün boyunca, idrara çıkma (işeme) zaman aralığınız adir? (kaç 

saatte bir) 0,87 0,000 
6. Ortalama kaç kez gece idrar yapma (işeme) ihtiyacınızdan dolayı uykudan 

uyanırsınız? 0,86 0,000 
7. Haftada kaç kez uyurken idrar kaçırma yaşadınız ya da ıslak olarak   uyandınız? 0,82 0,000 
8. Son 4 haftadan daha fazla sürede, idrara çıkma (işeme) durumunuzu nasıl 

tanımlarsınız? 0,59 0,027 
9.  Genelde, idrar akış hızınızı nasıl tanımlarsınız? 0,60 0,000 
10. Genelde, idrara çıkmanız (işemeniz) nasıldır? 0,80 0,000 

 

Ölçek maddelerinin toplam puan ile korelasyonlarının r=0,59–0,92 arasında,  

orta ve güçlü, pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olduğu saptanmıştır 

(Tablo 3.1).   
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Tablo 3.2: Üriner Semptom Profili’nin madde – alt boyut toplam puan korelasyonları 
 

Üriner Semptom Profili Alt Boyutları  
Alt Boyut – Toplam Puan            

Korelasyonları 
    Pearson’s r                        p  

Stres tipi idrar kaçırma   0,95 0,000 

Aşırı aktif mesane   0,98 0,000 

İdrar akış hızında yavaşlama 0,83 0,000 

 
Her bir alt boyutun ölçeğin bütünü ile uyumuna bakmak için, alt boyutların 

toplam puanı ile ölçeğin toplam puan korelasyonları incelendiğinde korelasyon 

katsayılarının 0,83  ile 0,98 arasında güçlü düzeyde, pozitif yönde ve istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişkisi olduğu saptanmıştır (Tablo 3.2).  
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Tablo 3.3: Üriner semptom profili’nin alt boyut toplam puanı ve maddelerin 
korelasyonları 
 

Üriner Semptom Profili  Madde-Alt Boyut 
Toplam Puan Korelasyonları 

Pearson’s r                 p 
Stres tipi idrar kaçırma   
1a. Ağır hareketler sırasında 
1b. Orta derecede hareketler sırasında 
1c.  Hafif derecede hareketler sırasında 

 
0,93 
0,96 
0,90 

 
0,000 
0,000 
0,000 

Aşırı aktif mesane   
2. Haftada kaç kez, acil ihtiyacınız olduğundan, idrar yapmak için 

tuvalete koşmak zorunda kaldınız?  
3. Acil idrar yapma (işeme) ihtiyacınız olduğunda, idrarınızı 

ortalama kaç dakika tutabiliyorsunuz? 
4. Haftada kaç kez, acil idrar yapma (işeme) ihtiyacı hissetmeden, 

kontrolünüz dışında idrar kaçırmanız oldu? 
4a. Yukarıdaki yaşamış olduğunuz durumda, ne kadar miktarda idrar 

kaçağınız oldu? 
5. Genellikle, gün boyunca, idrara çıkma (işeme) zaman aralığınız 

nedir? (kaç saatte bir) 
6. Ortalama kaç kez gece idrar yapma (işeme) ihtiyacınızdan dolayı 

uykudan uyanırsınız? 
7. Haftada kaç kez uyurken idrar kaçırma yaşadınız ya da ıslak 

olarak uyandınız? 

 
0,92 

 
0,90 

 
0,87 

 
0,83 

 
0,88 

 
0,87 

 
0,83 

 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 

 
 
İdrar akış hızında yavaşlama  
8. Son 4 haftadan daha fazla sürede, idrara çıkma (işeme)    

durumunuzu nasıl tanımlarsınız? 
9.   Genelde, idrar akış hızınızı nasıl tanımlarsınız? 
10. Genelde, idrara çıkmanız (işemeniz) nasıldır? 

 
 
 

0,94 
 

0,94 
0,88 

 

 
 
 

0,000 
 

0,000 
0,000 

 
Tüm alt boyutlar için madde-toplam puan korelasyon katsayıları r= 0,83-0,96 

arasında, pozitif yönde ve çok güçlü bir ilişkide ve istatistiksel olarak anlamlı 

düzeydedir (Tablo 3.3).  

 

Üriner Semptom Profili’nin İç Tutarlık Güvenirlik Katsayısı 

ÜSP’nin iç tutarlığını değerlendirmek için likert tipi ölçeklere uygun bir yöntem 

olan Cronbach alfa tekniği kullanıldı. Ölçeğin alfa katsayısı ne kadar yüksek olursa, 

ölçekte bulunan maddelerin o ölçüde birbirleriyle tutarlı ve aynı özelliğin öğelerini 
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yordayan maddelerden oluştuğu varsayılır. Maddelerin varyansları toplamının genel 

varyansa ortalaması ile bulunan ve 0 ile 1 arasında değer alan alfa katsayısı ölçekte yer 

alan soruların homojen bir yapıyı açıklamak üzere bir bütün oluşturup 

oluşturmadıklarını araştırır (Akgül ve Çevik 1995).  

 

Tablo 3.4:  Üriner semptom profili toplam ölçek ve alt boyutların iç tutarlılık güvenirlik 

katsayısı 

Üriner Semptom Profili Alt Boyutları Cronbach Alfa Katsayısı  
Stres tipi idrar kaçırma   0,92 
Aşırı aktif mesane   0,95 
İdrar akış hızında yavaşlama 0,90 
Toplam ölçek  0,96 
 

Toplam ölçek ve alt boyutlarının iç tutarlılığı Cronbach Alfa Güvenirlik 

Katsayısı ile değerlendirilmiş olup alt boyutlar ve toplam ölçeğin iç tutarlılığın çok 

yüksek olduğu (α=0,96) belirlenmiştir (Tablo 3.4).  

Her bir madde çıkarıldığında elde edilen içtutarlılık katsayısında bir değişim 

olmadığı (=0,96 arasında) bulunmuştur.     

 

 

 Üriner Semptom Profili’nin Test ve Tekrar Test Puan Ortalamalarının 

Karşılaştırılması ve Korelasyonları 

 Test-tekrar test güvenirliği bir ölçme aracının uygulamadan uygulamaya 

tutarlı sonuçlar verebilme, zamana göre değişmezlik gösterebilme gücüdür. Test-tekrar 

test güvenirliğini bulabilmek için iki uygulamadan elde edilen puanlar arasındaki 

korelasyon hesaplanır. Bu işlem ile elde edilen korelasyon, testin tekrar güvenirlik 

katsayısını verir. Test panları sürekli değişken ve eşit aralıklı ölçek nitelikleri taşıdığı 

için güvenirliğin bulunmasında genellikle ‘Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon 

Eşitliği’ kullanılmaktadır. Korelasyon katsayısı (r) ‘0’ ile ‘1’ arasında değişen değerler 

alabilmektedir. Korelasyon (r) yükseldikçe, ifadenin etkililik düzeyi artar, azaldıkça 

düşer. Yeteri kadar yüksek bir korelasyon katsayısı, testten elde edilen ölçmelerin 

kararlılığını ve iki uygulama arasındaki zaman içinde ölçülen nitelikte fazla birdeğişme 

olmadığını gösterir (Karasar 1995).  
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Tablo 3.5: Üriner semptom profilinin test-retest güvenirliği  
 

Üriner Semptom Profili Alt Boyutları Spearman’s r           p  

Stres tipi idrar kaçırma        0,77                   0,000 

Aşırı aktif mesane        0,93                   0,000 

İdrar akış hızında yavaşlama      0,39                   0,087 

Toplam ölçek       0,93                   0,000 

 

ÜSP’nin test-retest güvenirliği için 20 hastaya 2 hafta sonra tekrar 

uygulanmıştır.  Test-retest güvenirliğinde her iki uygulama arasında orta ve yüksek 

düzeyde korelasyon olduğu bulunmuştur (Tablo 3.5).  

 

Üriner Semptom Profili’nin Yapı Geçerliği Analizinin Yapılması  

Üriner Semptom Profili’nin yapı geçerliliğinin değerlendirilmesinde doğrulayıcı 

faktör analizi kullanıldı. Alt boyut ile maddeler arasındaki okların arasındaki değerler 

faktör yüküne eşdeğer yüklerdir, 0.30 ve üzerinde olması önerilir (Harrington 2009). Bu 

ölçek çalışmasında tüm maddelerin yükleri 0.30’un üzerinde (0.76 ile 0.96 arası) 

bulunmuştur (Şekil 3.1).   

Doğrulayıcı faktör analizinde uyum iyiliği istatistiklerinin de istenilen 

düzeyde olması gerekir. Uyum istatistiği değerleri olarak adlandırılan değerler; 

 

Ki-kare uyum istatistiği: Bir modelin kabul edilebilir olması için ki-kare değerinin 

anlamlı çıkmaması beklenir, ancak uygulamada genelde anlamlı çıktığı görülür, 

çünkü bu değer örneklem büyüklüğüne çok duyarlıdır. Bunun yerine ki-kare değeri 

serbestlik derecesine bölünür ve çıkan değerin iki ya da altında olması modelin iyi bir 

model olduğunu, 5 ya da daha altında olması modelin kabul edilebilir bir uyum 

iyiliğine sahip olduğunu gösterir (Şimşek 2007; Harrington 2009). Üriner semptom 

profili ölçeğinin doğrulayıcı faktor analizi sonuçlarına göre bu değer; 159.91/60=2.67 

olarak bulunmuştur, bu değer modelin kabul edilebilir bir model olduğunu 

göstermiştir. 

Sık kullanılan diğer uyum iyiliği testleri Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA), Standardized Root-mean-Square Residual (SRMR), 
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Comparative Fit Index (CFI), Non-Normed Fit Index (NNFI),  Goodness of Fit Index, 

(GFI), Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)’dır. (Şimşek 2007; Harrington 2009). 

RMSEA’nın 0.080’e eşit ya da küçük olması ve p değerinin 0.05’den küçük olması 

(istatistiksel olarak anlamlı olması) uyumun iyi olduğunu (Şimşek 2007; Harrington 

2009), 0.10’a eşit ya da küçük olması ise uyumun zayıf olduğunu gösterir. 

(Harrington 2009). Bu çalışmada RMSEA değerinin anlamlı ve 0.080’den küçük 

bulunması uyumun iyi olduğunu göstermiştir.   

 

  SRMR’nin 0.10’dan küçük olması (Harrington 2009), CFI, NNFI değerlerinin 

0.90’a eşit ya da üstünde olması, AGFI’nin 0.80’e eşit ya da üstünde olması uyumun 

olduğunu gösterir (Şimşek 2007; Harrington 2009). GFI değerinin 0.85’e eşit ya da 

üstünde olması uyumun olduğunu gösterir (Harrington 2009). Bu çalışmada elde 

edilen SRMR, CFI, NNFI, GFİ ve AGFİ değerlerine göre uyumun olduğu 

görülmüştür.  

  

 

 

 
Şekil 3.1. Üriner Semptom Profili Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi  
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3.5. Verilerin Değerlendirilmesi 

Çalışmadan elde adilen verilerin analizinde kullanılan istatistiksel yöntemler aşağıda 

sunulmuştur: 

 

Geçerlilik için;  

Yüzeysel Geçerlilik (uzman görüşü) 
 Aritmetik ortalama 

 Kapsam geçerlilik indeksi 

Yapı Geçerliliği  Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Güvenilirlik için;  

Madde analizi  Pearson momentler çarpımı 
korelasyon analizi 

Test- retest analizi  Spearman’s korelasyon analizi 

Ölçek ve alt boyutların iç tutarlılığı  Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 

Karşılaştırmalar için;   

Kadınların BKİ’ne göre üriner semptom 
profili toplam ve alt boyut puan   
ortalamalarının karşılaştırılması 

 Kruskal-Wallis Analizi    

 Tukey analizi 

Kadınların sosyo-demografik özelliklerine 
göre üriner semptom profili     toplam ve alt 
boyut puan ortalamalarının karşılaştırılması 

 Kruskal-Wallis Analizi   

 Mann-Whitney U 

 Tukey analizi 

 
Kadınların obstetrik özelliklerine göre 
üriner semptom profili toplam ve alt boyut 
puan ortalamalarının karşılaştırılması 
 
Kadınların genel sağlık durumuna göre 
üriner semptom profili toplam ve alt boyut 
puan ortalamalarının karşılaştırılması 

 

 Kruskal-Wallis Analizi   

 

 

 Mann-Whitney U 

Üriner sistem profili (ÜSP) toplam 
faktörlerin puanını etkileyen faktörlerin 
etkileme düzeyini belirlemek amacıyla 

 Çoklu regresyon analizi 
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3.6. Çalışmanın Sınırlılıkları 

 Araştırma vakalarının yaklaşık olarak 1/3’ünün diyabet hastası olması 

çalışmanın sınırlılıklarındandır. Araştırmanın uygulanması için obezite polikliniğinden 

izin alınamamıştır. Bu nedenle BKİ’ne göre aşırı şişman grubunda yeterli vaka sayısına 

ulaşılamamıştır ve obez grubuna ilişkin üriner semptomlar belirlenememiştir.  
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4. BULGULAR 

 Çalışma, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve 

Doğum Anabilim Dalı Jinekoloji ve Ürojinekoloji Polikliniği’nde yaşları 20 ile 60 

arasında değişen, gebe olmayan 320 kadın üzerinde yapılmıştır. Elde edilen veriler 2 

bölüm halinde sunulmuştur: 

4.1. Kadınların Tanıtıcı Özellikleri ve Üriner Şikayetlerine İlişkin Bulgular 

4.2. Kadınların ÜSP Puanları ve Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırılmasına İlişkin 
Bulgular   

4.1. Kadınların Tanıtıcı Özellikleri ve Üriner Şikayetlerine İlişkin Bulgular 
         Bu bölümde kadınların tanıtıcı özellikleri ve üriner şikayetlerine ilişkin bulgular 
sunulmuştur. 
 
Tablo 4.1.1: Kadınların sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımı  

 (n=320)                                                                                 Sayı (n)                % 
Yaş 
20-29                                                                                       79                      24,7 
30-39                                                                                       50                      15,6 
40-49                                                                                       56                      17,5 
50-59                                                                                       92                      28,8 
60+                                                                                          43                      13,4 
Medeni Durum 
Evli                                                                                         247                    77,2 
Bekar / Dul                                                                              73                      22,8  
Eğitim Durumu 
Okur yazar değil / Okur yazar                                                 56                       17,5 
İlköğretim                                                                                93                       29,1 
Lise                                                                                          86                       26,9 
Üniversite                                                                                 85                      26,6 
Çalışma Durumu 
Çalışıyor                                                                                   190                    59,4 
Çalışmıyor                                                                                130                    40,6 
Gelir Durumu 
Gelirim giderimden az                                                             184                     57,5 
Gelirim giderime eşit                                                               136                     42,5 
 

        Araştırma kapsamına alınan kadınların tanıtıcı özelliklerine göre dağılımı Tablo 

4.1.1’de görülmektedir.      
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Kadınların yaş ortalamasının 44,36±14,39 ve eşlerinin yaş ortalamasının  

53,96±12,82 olduğu, %77,2’sinin evli olduğu ve %40,6’sının çalışmadığı saptanmıştır. 

Kadınların %29,1’i ilköğretim mezunudur. Kadınların %42,5’i gelirinin giderine eşit 

olduğunu bildirmiştir.   

Kadınların tamamına yakınının (%98,4) bir sosyal güvencesi bulunmaktadır.  

Eşlerinin %43’ü emekli olmak üzere, tamamına yakını (%98,8) gelir getiren bir mesleğe 

sahiptir.  

 

Tablo 4.1.2: Kadınların obstetrik özellikler, BKİ ve diyabet olma durumlarına göre 

verilerin dağılımları 

 (n=320)                                                                        Sayı                                 % 

Gebelik Sayısı  

Hiç gebe kalmamış                                                         73                                  22,8 

1-2 gebelik                                                                    110                                  34,4 

3 ve ↑  gebelik                                                               137                                  42,8 

Doğum Sayısı 

Hiç doğum yapmamış                                                     73                                  22,8 

1-2 doğum yapmış                                                         142                                 44,4 

3 doğum ve ↑                                                                 105                                 32,8 

Beden Kütle İndeksi (BKİ) 

18,5-24,99  (normal)                                                      129                                40,3 

25,0-39,99  (hafif şişman)                                              114                                35,6 

40 ve ↑        (şişman ve aşırı şişman)                              77                                  24,1 

Diyabet Hastalığı 

Var                                                                                  108                                33,8 

Yok                                                                                 212                                66,2 

 

Tablo 4.1.2’de kadınların genel sağlığına ilişkin bulguların dağılımı yer 

almaktadır.  

Kadınların %42,8’inin gebelik sayısı üç ve üzerindedir. Kadınların %32,8’i üç 

ve daha fazla sayıda doğum yapmıştır.  Ortalama gebelik sayısı 2,74±1,21 ve doğum 

sayısı 2,44±1,01’dir. Kadınların % 32,8’inin sigara ve %6,9’unun  alkol alışkanlığı 

bulunmaktadır. Kadınların %40,3’ünün BKİ’i normal, %35,6’sı hafif şişman ve %24,1’i 
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şişman ve aşırı şişman bulunmuştur. Kadınların %33,8’inde diyabet hastalığı olup, 

15,08±7,02 yıldır bu sorunu yaşamaktadır.  

 

Tablo 4.1.3: Kadınların belirttikleri üriner şikayetlerin dağılımı  

                                                                                              Sayı (n)                 % 
Üriner inkontinans (n=320)  
Var                                                                                         109                      34,1 
Yok                                                                                        211                      65,9 
Urgency (n=320) 
Var                                                                                           61                       19,1 
Yok                                                                                        259                       80,9 
Frequency (n=320) 
Var                                                                                           60                       18,8 
Yok                                                                                         260                      81,2 
  

Tablo 4.1.3’de kadınların üriner şikayetlere ilişkin verilerin dağılımı yer 

almaktadır.  

Kadınların %34,1’inde üriner inkontinans görülmektedir. Üriner inkontinans tipi 

olarak %45,9’unda stres (n=320), %27,5’inde urge inkontinans (n=320) ve %26,6’sında 

miks inkontinans (n=320) görülmüştür.  

Yapılan 1 saatlik ped testinde kadınların %40,4’ünde ağır derecede idrar 

kaçırma görülmektedir. Ped testi sonucu ortalama 23,79±20,02 gr. ile ağır derecede 

idrar kaçırma belirlenmiştir (n=131).  

Kadınların %19,1’inde urgency (n=320) ve %18,8’sinde frequency (n=320) 

şikayeti mevcuttur.  
 
  Tablo 4.1.4: Kadınların ÜSP alt gruplarına ilişkin puanlarının dağılımı 

(n=320) X ± SS Med.  Min. Max. 

Stres tipi idrar kaçırma  
(0-9 puan) 4,20±2,88 5 0 9 

Aşırı aktif mesane   
(0-21 puan) 7,54±5,74 8 0 19 

İdrar akış hızında yavaşlama  
(0-9 puan) 1,18±1,75 0 0 7 

Toplam puan  
(0-39 puan) 12,92±9,67 14 0 34 

 



 30 

Tablo 4.1.4’te kadınların üriner semptom profiline ilişkin puanlarının dağılımı 

yer almaktadır.  Soru formunun alt boyutlarının ve toplam puanının ortalama, standart 

sapma, median, minimum ve maksimum değerlerine göre kadınların üriner 

semptomlarının hafif orta derecede olduğu söylenebilir.  

 

4.2. Kadınların ÜSP Puanları ve Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırılmasına İlişkin 
Bulgular   

            Bu bölümde kadınların üriner semptom profili puanları ve etkileyen faktörlerin 
karşılaştırılmasına ilişkin bulgular sunulmuştur. 
 
 Tablo 4.2.1: Kadınların BKİ’ne göre üriner semptom profili toplam ve alt boyut puan   

ortalamalarının karşılaştırılması 

 
  * Kruskal-Wallis Analizi   sd=2         

 

 Tablo 4.2.1’de kadınların BKİ’ne göre üriner semptom profili toplam ve alt 

boyut puan  ortalamalarının karşılaştırılması yer almaktadır.  

BKİ’ne göre üriner semptom profili toplam puan ve alt puan ortalamaları 

arasındaki fark incelendiğinde, toplam puan ve alt boyut puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). Farkın hangi gruplardan 

kaynaklandığını belirlemek için yapılan ileri analizde (Tukey analizi) her bir grup puanı 

diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p=0,000). 

BKİ ile ölçek toplam puan ve alt boyut puanları arasında pozitif yönde, ileri 

düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Kadınların BKİ arttıkça ölçek 

puanları da artmaktadır.  

 

 
 

Beden Kütle İndeksi (BKI) 
18,5-24,99 
(normal)                                      
(n=129) 

25,0-39,99 
(hafif şişman)                                                    

(n=114) 

40,00 ve ↑            
(şişman/aşırı 

şişman)                      
(n=77) 

  
Üriner Semptom Profili  

X±SD X±SD X±SD X2
KW*        p 

Stres tipi idrar kaçırma  
Aşırı aktif mesane   
İdrar akış hızında yavaşlama 
Toplam Puan 

1,16±1,65 
1,71±2,51 
0,11±0,38 
2,98±4,23 

5,56±1,0 
9,57±2,77 
1,43±1,61 

16,56±4,27 

7,26±0,89 
14,40±2,43 
2,62±2,15 

24,18±4,41 

260,38       0,000 
253,65       0,000 
141,04       0,000 
257,37        0,000 
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Tablo 4.2.2: Kadınların BKİ’ne göre üriner semptom profili toplam ve alt boyut 

puanlarının ilişkisi 
 

Üriner Semptom Profili  Beden Kitle İndeksi 
                  r                              p  

Stres tipi idrar kaçırma   0,82 0,000 

Aşırı aktif mesane   0,85 0,000 

İdrar akış hızında yavaşlama 0,57 0,000 

Toplam puan  0,85 0,000 

*Spearsman’s Korelasyon Analizi 
 

Tablo 4.2.2’de kadınların BKİ’ne göre üriner semptom profili toplam ve alt 

boyut puanlarının ilişkisi yer almaktadır.  

Kadınların BKİ ile ölçek toplam puanı ve alt boyut puanları arasında pozitif 

yönde, güçlü düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Kadınların BKİ 

arttıkça ölçek toplam puanı ve alt boyut puanları da artmaktadır. 
 
 
Tablo 4.2.3: Kadınların sosyo-demografik özelliklerine göre üriner semptom profili     

toplam ve alt boyut puan ortalamalarının karşılaştırılması 
 

Sosyo-demografik özellikler 
Yaş Grupları 

20-29  
(n=79) 

30-39 
(n=50) 

40-49 
(n=56) 

50-59 
(n=92) 

60 ve ↑ 
(n=43) 

 
 
 

Üriner Semptom 
Profili  

X±SD X±SD X±SD X±SD X±SD X2
KW*              p 

Stres tipi idrar 
kaçırma  
Aşırı aktif mesane   
İdrar akış hızında 
yavaşlama 
Toplam Puan 

0,10±0,65 
 

0,19±1,21 
0 
 

0,29±1,86 

4,24±2,12 
 

6,90±4,22 
0,58±1,27 

 
11,72±6,76 

4,79±1,62 
 

8,11±4,09 
1,18±1,65 

 
14,07±6,48 

6,14±1,55 
 

11,29±3,51 
1,84±1,78 

 
19,27±5,86 

6,74±1,16 
 

13,02±3,69 
2,67±2,24  

 
22,44±6,07 

  182,983      0,000 
 

181,264       0,000 
100,051       0,000 

 
185,312       0,000 

Eğitim Düzeyi 

OYD/ 
Okuryazar 

(n=56) 

İlköğretim 
(n=93) 

Lise 
(n=86) 

Üniversite 
(n=85) 

  
 
 

X±SD X±SD X±SD X±SD X2
KW**        p 
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Stres tipi idrar 
kaçırma  
Aşırı aktif mesane   
İdrar akış hızında 
yavaşlama 
Toplam Puan 

6,38±1,48 
 

12,57±3,70 
2,86±2,08 

 
  21,80±6,28 

5,81±1,83 
 

10,48±4,09 
1,60±1,80 

 
17,89±6,77 

4,00±2,41 
 

6,72±4,88 
0,76±1,28 

 
11,48±7,94 

1,20±2,31 
 

1,84±3,67 
0,06±0,24 

 
3,09±5,97 

137,366      0,000 
 
149,785      0,000 
121,247      0,000 
 
158,563      0,000 

Gelir Durumu 
Gelirim giderimden az  

(n=184) 
Gelirim giderime eşit                                                               

(n=136) 
  

 
 

X±SD X±SD  U        z          p 
Stres tipi idrar 
kaçırma  
Aşırı aktif mesane   
İdrar akış hızında 
yavaşlama 
Toplam Puan 

4,90±2,72 
 

9,15±5,62 
1,66±1,94 

 
   15,71±9,52 

3,25±2,82 
 

5,36±5,16 
0,54±1,20 

 
9,15±8,57 

8282    -5,25   0,000 
 
7815    -5,80   0,000 
7947,5  -6,07  0,000 
 
7580,5 -6,082 0,000 

Çalışma Durumu 
Çalışıyor  (n=190) Çalışmıyor (n=130) 

  
 
 X±SD X±SD U        z          p 

Stres tipi idrar 
kaçırma  
Aşırı aktif mesane   
İdrar akış hızında 
yavaşlama 
Toplam Puan 

2,87±2,80 
 

4,77±5,08 
0,55±1,22 

 
     8,19±8,55 

6,13±1,64 
 

11,59±3,97 
2,11±1,99 

 
19,83±6,57 

4406,6  -9,92  0,000 
 
4011   -10,36  0,000 
5716,5 -8,89   0,000 
 
3780   -10,64  0,000 

Medeni Durumu 
Evli  (n=247) Bekar / dul   (n=73) 

  
 
 X±SD X±SD U        z          p 

Stres tipi idrar 
kaçırma  
Aşırı aktif mesane   
İdrar akış hızında 
yavaşlama 
Toplam Puan 

5,19±2,25 
 

9,36±4,92 
1,51±1,86 

 
16,05±8,21 

0,85±2,20 
 

1,38±3,63 
0,10±0,45 

 
2,33±6,05 

2172  -10,00  0,000 
 
1935,5-10,29  0,000 
3991,5 -7,88   0,000 
 
1872   -10,38  0,000 

* Kruskal-Wallis Analizi  sd=3     ** sd=2              U=Mann-Whitney U 
 

 Kadınların sosyo-demografik özelliklerine göre üriner semptom profili toplam 

ve alt boyut puan ortalamalarının karşılaştırılması Tablo 4.2.3’de sunulmuştur.  
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Kadınların sosyo-demografik özelliklerinden yaş gruplarına göre üriner 

semptom profili toplam puan ve alt puan ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı fark saptanmıştır (p=0,000). Farkın hangi 

gruplardan kaynaklandığını belirlemek için yapılan ileri analizde (Tukey analizi) toplam 

puanda 30-39 yaş grubu ve 40-49 yaş grubu dışında diğer gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde fark bulunmuştur (Toplam puan p<0,05). 50-59 ve 60  yaş 

şikayetler diğer yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazladır. 

Eğitim düzeyine göre üriner semptom profili toplam puan ve alt puan 

ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, toplam puan ve alt boyutlarının puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p=0,000). Farkın 

hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için yapılan ileri analizde (Tukey analizi) 

lise ve üniversite eğitimi alanların puanları diğer gruplara göre istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p=0,000). 

Gelir düzeyine göre üriner semptom profili toplam puan ve alt puan ortalamaları 

arasındaki fark incelendiğinde, geliri giderine eşit olan kadınların ölçek puanlarının 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük olduğu saptanmıştır (p=0,000).  

 Kadınların çalışma durumuna göre ölçek toplam ve alt boyutların puan 

ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde çalışan ve çalışmayan grupların puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı fark saptanmıştır. Çalışan 

kadınlarda ölçek puanları düşük bulunmuştur (p=0,000).   

Medeni duruma göre üriner semptom profili toplam puan ve alt puan 

ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, evli kadınların ölçek puanları istatistiksel 

olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,000).  
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Tablo 4.2.4: Kadınların obstetrik özelliklerine göre üriner semptom profili toplam ve alt 
boyut puan ortalamalarının karşılaştırılması 

 
Obstetrik özellikler 

Gebelik Sayısı 

Hiç gebe kalmamış                                                     
(n=73) 

1-2 gebelik 
(n=110) 

3 gebelik  ve ↑                                                          
(n=137) 

  
Üriner Semptom 

Profili  

X±SD X±SD X±SD X2
KW*        p 

Stres tipi idrar 
kaçırma  
Aşırı aktif mesane   
İdrar akış hızında 
yavaşlama 
Toplam Puan 

0,36±1,53 
 

0,51±2,24 
0,01±0,12 

 
   0,88±3,83 

4,52±2,20 
 

7,77±4,74 
0,82±1,28 

 
  13,12±7,50 

6,43±1,32 
 

12,11±3,23 
2,49±2,08 

 
 21,03±5,68 

168,05     0,000  
 
172,92     0,000 
126,04     0,000 
 
181,18     0,000 

Doğum Sayısı 

Hiç doğum 
yapmamış                                                     

(n=73) 

1-2 doğum 
(n=142) 

3 doğum ve ↑                                        
(n=105) 

  
 

X±SD X±SD X±SD X2
KW*        p 

Stres tipi idrar 
kaçırma  
Aşırı aktif mesane   
İdrar akış hızında 
yavaşlama 
Toplam Puan 

0,36±1,53 
 

0,51±2,24 
0,01±0,12 

 
   0,88±3,83 

4,19±2,21 
 

7,17±4,71 
0,64±1,15 

 
  12,00±7,36 

6,25±1,46 
 

11,58±3,69 
2,25±1,99 

 
 20,08±6,17 

172,32     0,000  
 
174,12     0,000 
130,42     0,000 
 
183,06     0,000 

 
* Kruskal-Wallis Analizi   sd=2        

 

 Kadınların obstetrik özelliklerine göre üriner semptom profili toplam ve alt 

boyut puan ortalamalarının karşılaştırılması Tablo 4.2.4’de sunulmuştur.  

Gebelik ve doğum sayısına göre üriner semptom profili toplam puan ve alt puan 

ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmıştır (p=0,000). Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını 

belirlemek için yapılan ileri analizde (Tukey analizi) her bir grubun puanları diğer 

gruplara göre istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı düzeyde farklı bulunmuştur 

(p=0,000). Gebelik ve doğum sayısı arttıkça ölçek alt grup puanlarıda artmaktadır.  
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Tablo 4.2.5: Kadınların obstetrik özelliklerine göre üriner semptom profili toplam ve alt 
boyut puanlarının ilişkisi 

 
 Gebelik sayısı          Doğum sayısı 

Üriner Semptom Profili                    Pearson’s r                                      p   
Stres tipi idrar kaçırma   0,76 0,77 0,000                               

Aşırı aktif mesane   0,74 0,75 0,000                          

İdrar akış hızında yavaşlama 0,58 0,59 0,000 

Toplam puan  0,77 0,78 0,000 

* Pearson’s Korelasyon Analizi 

Kadınların gebelik ve doğum sayıları ile ölçek toplam puanı ve alt boyut 

puanları arasında pozitif yönde, güçlü ve çok güçlü düzeyde ve istatistiksel olarak ileri 

derecede anlamlı bir ilişki vardır (Tablo 4.2.5). Kadınların gebelik ve doğum sayıları 

arttıkça ölçek toplam puan ve alt boyut puanları da artmaktadır (p=0,000).   
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Tablo 4.2.6: Kadınların genel sağlık durumuna göre üriner semptom profili toplam ve alt 
boyut puan ortalamalarının karşılaştırılması 

 
*Mann-Whitney U                  

 
 

Kadınların genel sağlık durumuna göre üriner semptom profili toplam ve alt 

boyut puan ortalamalarının karşılaştırılması Tablo 4.2.6’da sunulmuştur.  

Kronik hastalık olarak diyabetin varlığına göre ölçek toplam ve alt boyutların 

puan ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmıştır. Diyabetli hasta grubunda ölçek puanları anlamlı 

derecede daha yüksek bulunmuştur (p=0,000).    

Sigara ve alkol kullanımına göre ölçek toplam ve alt boyutların puan 

ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, sigara ve alkol kullananlarda 

Genel sağlık durumu 
Diyabet Hastalığı    

Evet  (n=108) Hayır  (n=212) 
 Üriner Semptom Profili  

 

X±SD X±SD      U*            z              p 
Stres tipi idrar kaçırma  
Aşırı aktif mesane   
İdrar akış hızında 
yavaşlama 
Toplam Puan 

6,58±1,33 
12,89±3,13 
2,55±2,03 

 
  22,02±5,32 

 2,98±2,69 
4,82±4,76 

 0,49±1,06 
 

 8,29±7,95 

2898,5       -11,09      0,000 
2155,5       -11,99      0,000 
3456,0       -11,12      0,000 
 
2005,0        -12,17     0,000 

Sigara Kullanımı    
Evet   (n=105) Hayır  (n=215) 

  
 
 X±SD X±SD     U*             z            p 

Stres tipi idrar kaçırma  
Aşırı aktif mesane   
İdrar akış hızında 
yavaşlama 
Toplam Puan 

3,08±2,80 
5,28±5,38 
0,72±1,40 

 
9,08±9,02 

4,74±2,76 
8,65±5,59 
1,41±1,86 

 
14,80±9,44 

7491,0       -4,96      0,000 
7531,5       -4,88      0,000 
8498,0       -3,91      0,000 
 
7477,0        -4,95     0,000 

Alkol Kullanımı    

Evet  (n=22) Hayır  (n=298) 
  

 
 X±SD X±SD    U*             z                  p 

Stres tipi idrar kaçırma  
Aşırı aktif mesane   
İdrar akış hızında 
yavaşlama 
Toplam Puan 

1,32±2,23 
1,68±3,11 
0,09±0,29 

 
3,09±5,37 

4,41±2,81 
7,97±5,65 
1,27±1,79 

 
13,65±9,53 

1420,5       -4,50      0,000 
1275,5       -4,83      0,000 
1832,0       -3,76      0,000 
 
1282,0        -4,81     0,000 
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kullanmayanlara göre ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmıştır (p=0,000).    

 
Tablo 4.2.7: Kadınların üriner inkontinans tanısına göre üriner semptom profili toplam ve 

alt boyut puan ortalamalarının karşılaştırılması 
 

Üriner İnkontinans Tanısı 

Stres inkontinans                                                                     
(n=50) 

Urge inkontinans                                                                     
(n=30) 

Miks inkontinans                                                                     
(n=29) 

  
Üriner Semptom 

Profili  
X±SD X±SD X±SD X2

KW*        p 

Stres tipi idrar 
kaçırma  
Aşırı aktif mesane   
İdrar akış hızında 
yavaşlama 
Toplam Puan 

6,04±1,26 
 

11,08±2,88 
1,66±1,99 

 
    18,78±5,01 

5,57±1,61 
 

9,90±3,14 
 1,97±1,96 

 
   17,43±5,59 

7,14±0,95 
 

15,28±1,20 
3,28±2,10 

 
 25,69±4,06 

20,59         0,000  
 
42,42         0,000 
12,55         0,000 
 
34,26         0,000 

 
* Kruskal-Wallis Analizi   sd=2        

 
Kadınların üriner inkontinans tanısına göre üriner semptom profili toplam ve alt 

boyut puan ortalamalarının karşılaştırılması Tablo 4.2.7’de sunulmuştur.  

Üriner inkontinans tipine göre üriner semptom profili toplam puan ve alt puan 

ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmıştır (p=0,000). Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını 

belirlemek için yapılan ileri analizde (Tukey analizi) miks inkontinanslı grubun puanları 

diğer gruplara göre istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuştur (p=0,000). 

Tablo 4.2.8: Linear regresyon analizine göre kadınlarda üriner semptom profili puanını 
etkileyen risk faktörleri  

%95 CI 

Değişkenler  B 

 

Std. Hata 
 

Beta () t p Alt değer Üst değer 

Sabit  -20,318 1,343  -15,134 0,000 -22,960 -17,677 

 Yaş  0,132 0,028 0,196 4,794 0,000 0,078 0,186 

 BKİ 0,859 0,053 0,487 16,158 0,000 0,755 0,964 

 Diyabet  2,963 0,597 0,145 4,965 0,000 1,789 4,137 

 Doğum sayısı  1,707 0,263 0,240 6,485 0,000 1,189 2,225 
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Üriner Semptom Profili toplam puanını etkileyen faktörlerin etkilenme düzeyini 

belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Çoklu regresyon analizi 

(Linear Regresyon) ile bağımlı değişken (üriner semptom profili toplam puanı) ve 

bağımsız değişkenler (yaş, BKİ, diyabet, doğum sayısı) arasındaki ilişkinin şiddeti Enter 

yöntemiyle belirlendi. Öncelikle üriner semptom profili puanını etkileyen bağımsız 

sürekli değişkenlerin birbirleriyle olan korelasyonlarına bakıldı. Değişkenler arasında 

anlamlı derecede ve güçlü korelasyon bulunmaktadır. Yapılan linear regresyon 

analizinde, modeldeki bağımlı değişkenle bağımsız değişkenlerin çok güçlü derecede 

korelasyonu olduğu görülmüştür (r=0,93). Belirleyicilik katsayısı r2=0,86 olup, ölçek 

puanındaki değişimin %86’sı yaş, BKİ, doğum sayısı ve diyabet hastalığındaki 

değişimlere bağlı olduğunu göstermektedir. Durbin-Watson testine göre de 1,69 

saptanmıştır. Bu değer 2’ye yakın bir değer olduğu için model uyumlu bulunmuştur. 

ANOVA tablosunda F analiz sonucuna göre oluşturulan model istatistiksel olarak 

anlamlı, doğrusal bir modeldir (F=464,05   sd=4   p=0,000). Çoklu regresyon analizine 

göre üriner semptom profili puanını etkileyen bağımsız değişkenler Tablo 4.2.8’de 

sunulmuştur. 

 
Üriner semptom profili toplam puanı= -20,318 + 0,132 (yaş) + 0,859 (BKİ) + 2,963 

(diyabet) + 1,707 (doğum sayısı) olarak hesaplanmıştır.   

Bu regresyon grubuna göre, yaşta meydana gelecek 1 birimlik artış ölçek 

puanını 0,132 arttırmaktadır. Beden kütle indeksi 1 birim arttığında ölçek puanı 0,859 

artmaktadır.   Diyabet sıklığındaki 1 artış ölçek puanını 2,963 arttırmaktadır. Doğum 

sayısında meydana gelecek 1 birimlik artış ölçek puanını 1,707 arttırmaktadır. 

Oluşturulan bu regresyon modeli, tüm bağımsız değişkenlerin t testinde anlamlı 

bulunması nedeniyle başarılı kabul edilmiştir (t=-15,34  p=0,000). %95 güven aralığı 

değerlendirildiğinde, regresyon modelindeki tüm değişkenlerin güven aralığı 0’ı 

içermemektedir. Bu nedenle değişken katsayıları evreni yansıtma açısından anlamlıdır. 

Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (Beta=) yordayıcı/etkileyen 

değişkenlerin önem sırası; diyabet, doğum sayısı, BKİ ve yaş şeklindedir. 
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5. TARTIŞMA 

Sunulan çalışma, kadınlarda beden kitle indeksini belirlemek ve beden kitle 

indeksinin üriner şikayetler ile ilişkisini araştırmak amacı ile yapılmıştır. 

Araştırmamızdan elde edilen bulgular çalışma ile ilgili literatür ışığında tartışılmıştır. 

Tartışmayı takiben çalışmadan çıkan sonuçlar doğrultusunda öneriler bildirilmiştir.  

Üriner semptomlar hastalık değil, fiziksel, mental, sosyal ya da çevresel 

faktörlerden dolayı ortaya çıkabilen, bir rahatsızlığın yol açtığı şikayetlerdir. Üriner 

inkontinans oranı Aydın’da yapılan ve 1.012 kadının (> 18 yaş) incelendiği bir 

çalışmada %24; Eskişehir’de yapılan ve 625 kadının (≥ 20 yaş) incelendiği bir 

çalışmada %26; Elazığ’da yapılan ve 2.275 kadının (≥ 17 yaş) incelendiği bir çalışmada 

ise %46 olarak bulunmuştur. Türkiye’de yapılan çalışmalardan biri, İstanbul’da yapılan 

ve postmenopozal kadınlarda üriner inkontinans sıklığını inceleyen bir çalışmadır. Bu 

araştırmada üriner inkontinans sıklığı %68,8 olarak bulunmuş ve katılımcıların %28,8’i 

sürekli ped kullanacak ölçüde ciddi üriner inkontinansı olduğunu belirtmiştir. Çalışma 

sonucu, İstanbul’da menopoza girmiş her 3 kadından 2’sinin üriner inkontinansı olması 

ve bunların büyük bölümünün ped kullanacak ölçüde ciddi olması durumun önemini 

göstermektedir (Yaycı M 2010).  

Üriner inkontinansla ilgili risk faktörleri yaş, obstetrik öykü, obezite, menopoz, 

histerektomi, sistemik hastalıklar, sosyal alışkanlıklar ve geçirilmiş üriner inkontinans 

cerrahisi bildirilmektedir (Uncu, Özdil, 2009).  

Pelvik taban bozukluğu (üriner inkontinans, fekal inkontinans ve pelvik organ 

prolapsusu) çok sayıda kadını etkilemektedir. Nygaard ve diğerleri, Amerikalı 

kadınlarda, ulusal semptomatik pelvik taban hastalığı prevalansını tanımlamak 

amacıyla, 20 yaşın üzerinde gebe olmayan 1961 kadın ile bir çalışma yürütmüşlerdir. 

Bu çalışma karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Kadınlara, karşılıklı olarak sorular 

sorulmuş ve mobil muayene aracı ile fiziksel muayeneleri yapılmıştır. Üriner 

inkontinans (geçerli inkontinans şiddet indeksi'nin 3'ün üzerinde olması, ciddi idrar 

sızıntılarının olması), fekal inkontinans (son aylarda katı, sıvı ya da mukuslu dışkı 

sızıntılarının olması) ve pelvik organ prolapsusu (vajinanın dışarı çıkması) semptomları 

değerlendirilmiştir. Pelvik organ bozukluğunda, obezite prevelansı %23.7 olarak 

bulunmuştur. Kadınların %15.7'sinde üriner inkontinans, %9'unda fekal inkontinans, 
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%2.9'unda da pelvik organ prolapsusuna rastlanmıştır. Çalışma sonucunda, genç yaş ve 

fazla kilolu olma kadınlarda pelvik organ bozukluğu için risk faktörü olarak 

saptanmıştır (Nygaard ve diğerleri 2008). 

Herrmann ve ark. yaptıkları çalışmada özellikle üçüncü doğum ve sonrasında 

üriner inkontinansın anlamlı olarak daha yaygın olduğunu saptamışlardır. İlk gebelik ve 

doğumdan 5 yıl sonra stres veya urge inkontinans görülebilir. İlk doğumdan 5 yıl 

sonraki Sİ ile ilgili çalışmalarda, doğumdan sonraki 3 ay içinde inkontinansı olan 

kadınların uzun dönemde yüksek riske sahip oldukları, ayrıca ilk doğumda epizyotomi 

ve vakum kullanımının riski arttırdığı bildirilmiştir (Çırpan T. Ve ark., 2005). 

Çalışmamızda ise, gebelik ve doğum sayısının üriner şikayetlerini etkilediği 

gözlenmiştir.  Gebelik ve doğum sayısı arttıkça üriner şikayetlerde anlamlı ölçüde 

artmaktadır. 

Çindeki kadınlarda, potansiyel üriner inkontinans risk faktörlerini incelemek 

amacıyla, Zhu ve diğerlerinin yapmış olduğu çalışma, nisan- haziran 2005 tarihinde, 

toplam 5300 kadında yapılmıştır. Kadınlarla yüzyüze yapılan görüşmelere katılanlara, 

'kadınlarda alt üriner sistem semptomları' (international consultation on incontinence 

questionnaire- female lower urinary tract symptom) ulusal anketi uygulanmıştır. 

Çalışmaya katılan bütün kadınlarda üriner inkontinans prevalansı %38.5, stres, urge ve 

mixed üriner inkontinans prevalansı sırasıyla %22.9, %2.8 ve %12.4 olarak 

bulunmuştur. Postmenapozal dönemdeki kadınlarda, üriner inkontinans riski %50 daha 

fazla olduğu saptanmıştır. Vajinal doğumlar, yaş, postmenopozal dönem, kronik pelvik 

ağrı, obezite, egzersiz yapmama, konstipasyon ve hipertansiyon stres üriner 

inkontinansı için bir risk faktörü oluşturduğu belirlenmiştir. Üriner inkontinansın 

kadınların yaşamını etkileyen büyük bir sorun olduğu gözlemlenmiştir (Zhu, Lang, 

Wang, Han, Huang 2008). 

Yalçın ve diğ. 2007 yılında, Malatya’da 800 kadın üzerinde toplum temelli 

olarak gerçekleştirdikleri çalışmada üriner inkontinans risk faktörü olarak, ileri yaş, 

dışkı kaçırma, akciğer hastalığı bulunması, sigara içme, ilk doğumda yırtık saptamıştır. 

Benzer şekilde Reis ve diğ. Erzurum’da yürüttükleri bir çalışmada (n=800) dışkı 

kaçırma, hipertansiyon, 4 kilo ve üzerinde çocuk doğurma, kabızlık idrar kaçırmayla 

ilgli risk faktörü olarak belirlenmiştir (Yalçın Ö. Ve diğ., 2007; Reis N ve diğ., 2007).  
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Aşırı aktif mesane (AAM) ve üriner inkontinans yalnızca kişinin kendisini değil, 

yakınlarını da etkileyen sosyal, hijyenik ve psikolojik etkileri olan bir sorundur. 

AAM’si olan kişilerde idrarı tutamayacak ölçüde sıkışma en sık gözlenen şikayet 

olmakta ve bu olguların büyük kısmında sıkışmanın yanı sıra idrar kaçırma da 

görülmektedir. Gerek yurt dışında gerekse ülkemizde AAM ve idrar kaçırmanın 

sıklığını değerlendiren birçok çalışma yapılmıştır. Bu konuda Avrupa’da yapılan en 

büyük çalışma, 2006 yılında yayınlanmış olan EPIC çalışmasıdır. Bu çalışma Kanada, 

Almanya, İtalya, İsvec ve İngiltere’yi kapsayacak şekilde 5 ülkede 18 yaş üzeri kadın ve 

erkeklerde 2002 yılı Uluslararası Kontinans Derneği [International Continence Society 

(ICS)] tanımları kullanılarak yapılmıştır. Çalışmaya toplam 19.165 kişi dahil edilmiştir. 

AAM sıklığı kadınlarda %12,8 oranında gözlenmiştir. EPIC çalışmasına göre, üriner 

inkontinansı olan kadınların %61’inde sıkışma veya miks tip inkontinans mevcuttur.  

Çalışmamızda en sık rastlanan üriner şikayet üriner inkontinanstır (%34.1). 

olgularımızda urgency ve frequency yaklaşık olarak %20 oranında belirlenmiştir. 

Çalışmamız hastaneye başvuran kadınlar üzerinde yapılması nedeniyle bu verilerin 

toplumdaki genel inkontinans oranını yansıttığını söyleyemeyiz.  

Bart ve diğerlerinin Fransa'da yapmış olduğu çalışmada, üriner inkontinans 

prevalansı %44 olarak saptanmıştır. Çalışmada beden kitle indeksi 30 kg/m'nin üzerinde 

olan kadınlar, obez sınıfına alınmıştır ve çalışma sonucunda obezitenin stres üriner 

inkontinansı için bir risk faktörü oluşturduğu saptanmıştır. Urge ve mixed üriner 

inkontinans genelde obezite ile birlikte görülmüştür. Obez kadınlarda üriner 

inkontinansın epidemiyolojisi tanımlanmamıştır, fakat diyet programları ya da cerrahi 

ile olan kilo kaybının stres, urge ve mixed inkontinansın semptomlarını düzelttiği 

saptanmıştır (Bart ve diğerleri 2008). 

Üriner inkontinans semptomlarını gösteren kadınları değerlendirmek amacıyla, 

Mishra ve diğerlerinin yapmış olduğu çalışma, 1946 yılından itibaren doğan, yaklaşık 

48 ile 54 yaş arasında olan 1201 kadına uygulanmıştır. Çalışmada, stres üriner 

inkontinans semptomlarını gösteren kadınlar %46- 49, urge inkontinans semptomları 

gösterenler %22- 25 ve ciddi inkontinans semptomları gösteren kadınlar ise %8- 11 

olarak bulunmuştur. 20, 26, 36 ve 43 yaşlarındaki kadınlarda stres ve ciddi inkontinans 

belirtileri beden kitle indeksi ile doğru orantılı olarak saptanmıştır. 20 yaşındaki obez 



 42 

kadınlarda, beden kitle indeksi 25 kg/m'nin altında olan ve 43 yaşlarında olan obez 

kadınlara göre daha fazla inkontinans şikayetleri görülmüştür. Kadınlarda beden kitle 

indeksi ile urge inkontinans şikayetleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Kadınlarda, beden kitle indeksinin yüksek sınırlarda çıkması stres ve ciddi inkontinans 

için bir risk faktörü olduğu gözlemlenmiştir. Kadın hem genç hem de obez ise bu risk 

iki kat arttığı, çalışmanın sonunda, bulunmuştur (Mishra, Hardy, Cardozo, kuh 2008). 

Özdemir S ve ark. yapmış olduğu çalışma, Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk 

Hastalıkları Kliniği, ürojinekoloji servisine idrar kaçırma şikayeti ile başvuran, 2123 

kadın hastaya uygulanmıştır. Çalışma üriner inkontinans tiplerinin dağılımını araştırmak 

amacı ile planlanmıştır. Değerlendirilen 2123 hastanın % 42.4’ünde anatomik stress 

inkontinans, %18.3’ünde mikst tip inkontinans saptanmıştır. Ayrıca 568 hastada 

(%26.7) fonksiyonel inkontinans olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak üriner 

inkontinansın kadınlar arasıda yaygın bir problem olduğu, 60 yaş ve üzeri kadınlarda 

%4,5- 44) arasında prevalans saptanmıştır (Özdemir S ve ark 2006). Bizim 

çalışmamızda da, benzer şekilde, 50- 59 ve 60 yaş üzeri kadınlarda üriner şikayetlerin 

daha fazla ve en çok stres üriner inkontinans olduğu saptanmıştır.   

Diyabet, şişmanlık ve inkontinans, Amerika'da kadınlar arasında, çok yaygın bir 

sağlık problemidir. 2005 yılında, Jean ve diğerlerinin yapmış olduğu çalışmada, 20 

yaşın üzerindeki kadınların %8.8'inin (n=393) diyabet olduğu saptanmıştır. Bu 

kadınların %50'si de üriner inkontinans semptomlarından şikayetçilerdir. Bu çalışma, 

obezite, diyabet, pelvik taban bozukluğu, stres üriner inkontinans ve anal inkontinans 

arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile yapılmıştır. Analizlerde, diyabetli kadınlarda, 

obezite ve pelvik taban bozukluğunun birlikte bulunduğu saptanmıştır (Jean ve diğerleri 

2007). Kara C. Ve ark. yaptığı çalışmada da, yaşla birlikte üriner inkontinans insidansı 

artmakta; hipertansiyon, fekal inkontinans, kronik konstipasyon, obezite, diabet, 

KOAH, KKY gibi gibi dahili hastalıklarla birlikte görülebildiği belirlenmiştir (Kara C. 

Ve ark., 2009). Özerdoğan’ın 2003 yılında, 625 kadına yaptığı çalışmada %42’sinde 

stress inkontinans bulunmuştur ve diyabet bir risk faktörü olarak gösterilmiştir 

(Özerdoğan 2003). Bu çalışmalara parallel olarak, bizim yapmış olduğumuz çalışmada 

da diyabet ile üriner şikayetler arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiştir. Sonuçta yapılan 

çalışmamızda diyabet üriner şikayetler için bir risk faktörü olarak bulunmuştur. 

Kök ve diğ. 2005 yılında, 229 üriner inkontinanslı hastaya yaptıkları çalışmada, 

hastaların çoğunun lise mezunu (%36.24), evli (%86.02) ve ev hanımı (%85.58) olduğu 
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saptanmıştır (Kök ve diğ. 2005). Ertem’in 2007 yılında yaptığı çalışmanın evrenini, 

kadın doğum servisi, kadın doğum polikliniği ve jinekoloji polikliniğine başvuran 235 

hasta, örneklemini ise rastgele örneklem yöntemi ile seçilen 163 hasta oluşturmuştur. 

Çalışma sonucunda hastaların %42,9’unun ilkokul mezunu, %76,7’sinin ev hanımı, 

%85,9’unun sağlık güvencesinin bulunduğu, %65,6’sının gelir gidere denk olduğu, 

%87,1’inin evli olduğu belirlenmiştir (Ertem 2007). Bizim yapmış olduğumuz çalışmada 

ise, kadınların %29.06’sının ilköğretim mezunu, %59.3’ünün çalıştığı, %77.18’inin evli, 

%57.5’inin gelirinin giderinden az olduğu bulunmuştur.  Üriner şikayetler en fazla 

okur/yazar , ev hanımı ve evli olan grupta gözlemlenmiştir.   

Bump ve McCiish’in vaka kontrollü geniş bir seride yaptıkları çalışmanın 

sonucuna göre, sigara içenlerde üriner inkontinans görülme riski 2-3 kat daha fazla 

olduğu saptanmıştır (Bump, McCiish, 1992). Bizim çalışmamızda ise, sigara kullanımı 

bir risk faktörü olarak belirlenmemiştir. 

Sonuç olarak, çalışmamızda literatür ile benzer şekilde diyabet, doğum sayısı, 

BKİ ve yaş üriner şikayetleri etkileyen faktörler olarak belirlenmiştir. Üriner 

inkontinans tedavi edilme şansı olmasına rağmen topluma majör fiziksel, psikososyal ve 

ekonomik etkileri bulunan, kadınlar tarafından çoğu zaman sağlık kurumuna rapor 

edilmekte ve tedavi olmakta gecikilen bir durum olarak karşımıza  çıkmaktadır. Bu 

nedenle sağlık ekibi içerisinde yer alan hemşirelerin, jinekoloji polikliniğine başvuran 

tüm hastaları inkontinansa neden olabilecek risk faktörleri (doğum öyküsü, beslenme, 

ailesel öykü v.b.) açısından değerlendirmesi, Üİ bulguları ve risk faktörleri, Üİ'dan 

korunmada gerekli konuların hastalara öğretilmesi (egzersiz, v.b.) açısından 

danışmanlık hizmetlerinde etkin bir şekilde rol alması gerekmektedir. 
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SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

 

Sonuçlar 

Kadınlarda alt üriner sistem fonksiyonlarının değerlendirilmesi, alt üriner sistem 

şikayeti ile BKİ, yaş, diyabet, gelir durumu, eğitim, doğum sayısının karşılaştırılması 

amacı ile yapılan araştırmanın, birinci aşaması, üriner sistemin semptom profili'nin (The 

Urinary Symptom Profile) türkçe geçerlilik ve güvenirliliğini değerlendirmek için 

metodolojik, ikinci aşaması ise tanımlayıcı özellikte yapılmıştır. Çalışmamızda, literatür 

doğrultusunda geliştirilen, tanıtıcı bilgi formu ve Üriner Semptom Profili (The Urinary 

Symptom Profile- USP) ölçeği kadınlara uygulanmıştır. 

Kadınların üriner semptom profili puanları ve etkileyen faktörlerin 

karşılaştırılmasına ilişkin bulgular incelendiğinde; 

 Yapılan çalışmada kadınların %17.5’inin okur/yazar, %29.06’sının ilköğretim 

mezunu, %26.87’sinin lise ve %26.56’sının üniversite mezunu olduğu 

gözlemlenmiştir. Üriner şikayetler en çok okur/yazar grupta olan kadınlarda 

görülmüştür. Sonuçta kadınların eğitim düzeyi azaldıkça üriner şikayetlerin 

arttığı saptanmıştır.  

 Bu çalışmada gelir durumu az olan kadınların oranı %57.5 bulunmuştur. Gelir 

durumu azaldıkça üriner şikayetler artmaktadır. 

 Ayrıca bu çalışmaya alınan kadınların %59.37 çalıştığı, %40.62’sinin ev hanımı 

olduğu bulunmuştur. Üriner şikayetler ev hanımı olan grupta daha fazla 

görülmüştür. 

  Yaptığımız çalışmada kadınların %77.18’inin evli olduğu bulunmuş ve üriner 

şikayetler, bekar gruba göre, en fazla evli grupta gözlenmiştir. 

 Çalışmaya alınan kadınların %22.81’inin hiç gebe kalmadığı, %34.37’sinin 1 

veya 2 gebelik geçirdiği, %42.81’inin 3 ve üzerinde gebelik geçirdiği 

saptanmıştır. Üriner şikayetler de en fazla 3 ve üzeri gebelik geçiren grupta 

gözlenmiştir.  

 Yaptığımız çalışmada 215 kadının sigara kullanmadığı bulunmuştur. Üriner 

inkontinans sigara kullanmayan kadınlarda kullananlara oranla daha fazla 

görülmüştür.  
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 Yapılan bu çalışmada, %33.75 kadında diyabet hastalığı saptanmıştır. Diyabetli 

kadınlarda, üriner şikayetler, diyabetli olmayanlara göre daha fazla 

gözlenmektedir. BKİ’ndeki 1 birimlik artış ölçek puanını 0.859, diyabet 

hastalığındaki 1 birimlik artış ölçek puanını 2.963 ve doğum sayısındaki 1 

birimlik artış ise ölçek puanını 1.707 arttırdığı gözlenmiştir. Sonuçta BKİ, 

diyabet hastalığı ve doğum sayısı arttıkça üriner şikayetler de artmaktadır.  

 Çalışmamızda %32.81 kadının 3 ve üzerinde doğum yapmış olduğu 

bulunmuştur. Üriner şikayetlerde en fazla bu grupta gözlenmiştir.  

 Çalışmamızda %40.31 kadın normal kilolu (BKİ; 18.5-24.99), %35.62 kadın 

hafif şişman (BKİ; 25-39.99) ve %24.06 kadın ise şişman/aşırı şişman (BKİ; 40 

ve üzeri) olarak bulunmuştur. BKİ’ndeki 1 birimlik artış ise ölçek puanını 0.859 

arttırdığı gözlenmiştir. Sonuçta BKİ arttıkça üriner şikayetler de artmaktadır.  

 Çalışmamızda kadınların %24.68’inin 20-29 yaş, %15.6’sının 30-39 yaş, 

%17.5’inin 40-49 yaş, %28.75’inin 50-59 yaş ve %13.43’ünün 60 yaş ve üzeri 

olduğu bulunmuştur. Yaşta meydana gelecek 1 birimlik artış yapılan ölçek 

puanını 0,132 arttırmaktadır. İleri yaş üriner şikayetler için bir risk faktörü 

olarak saptanmıştır. 

      Çalışmamızın sonucuna göre üriner şikayetleri etileyen risk faktörleri, önem 

sırasına göre, diyabet, doğum sayısı, BKİ ve yaş olduğu tespit edilmiştir. 
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Öneriler 

Elde edilen bulgulara dayanarak, 

 Tüm kadınlar inkontinansa neden olabilecek risk faktörleri (doğum öyküsü, 

beslenme, ailesel öykü v.b.) açısından değerlendirilmeli, ayrıca üriner inkontinans 

bulguları ve risk faktörleri, üriner inkontinansdan korunmaya ilişkin eğitilmeli ve 

kadınlar bilinçlendirilmeli,. 

 Kadın yaşamında önemli bir yer tutan gebelik, doğum, lohusalık ve menopoz 

dönemlerinde inkontinans ve obesiteyi önleme ve korunma eğitimleri kadınlara 

verilmeli, 

 Kadınlara gebelik, doğum, lohusalık ve menopoz dönemlerinde uygulamaları 

için pelvik taban kas egzersizleri hakkında eğitim vermeli, 

 Hastaların diyet alışkanlıkları düzenlenmeli, önerilerde bulunulmalı, 

 Sağlık profesyonellerinin, doğum eylemi sırasında üriner inkontinans açısından 

risk oluşturmamak amacıyla dikkat edilmesi gereken konular hakkında (eylem 

sırasında gereksiz tüm operasyonlardan kaçınılmalı, servikal dilatasyon 

tamamlanmadan anneyi ıkındırmamalı, perineyi dikkatle korumalı ve gözlemeli, 

doku elastikiyetinin azaldığı durumlarda, yırtıkları önlemek için epizyotomiyi 

zamanında yapılması) hizmet içi eğitim programları ile bilgilerinin 

güncellenmesi önerilmektedir. 
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FORMLAR 

EK- 1 GÖNÜLLÜ OLUR FORMU 

Ben İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda 

yüksek lisans öğrencisiyim. “obez  kadınlarda alt üriner sistem şikayetlerinin belirlenmesi “ 

amacıyla bir araştırma yapmaktayız. Az sonra soracağım soruları yanıtlayarak 

araştırmaya katılırsanız çok memnun oluruz.  

  Çalışmamız bir anket formu ile gerçekleştirildiğinden herhangi bir risk 

taşımamaktadır. Araştırmaya katılımınız tamamen sizin isteğinize bağlıdır. İstediğiniz 

anda araştırmadan çekilebilirsiniz. Anket çalışmasına katılmamanız durumunda tedavi 

ve bakımınızda herhangi bir aksama olmayacaktır. Bu araştırmaya katılmakla herhangi 

bir parasal sorumluluk altına girmeyeceksiniz, kendinize de herhangi bir ödeme 

yapılmayacaktır. Sizden alınan bilgiler sadece adı geçen çalışmada kullanılacaktır. 

Verdiğiniz bilgiler gizli tutulacaktır. Araştırmayla ilgili sorunuz veya sorununuz 

olduğunda bize aşağıdaki telefonlardan ulaşabilirsiniz. 

 

Teşekkür ederim.                                                                                    Tarih : 

Araştırmacının adı : Çiğdem BİLGE                                                                                                        

İmzası : 

Telefon :  0 506 274 43 85 

 

Sorumlu Araştırmacı 

Prof. Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ 

İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu 

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı 

Tel: 0 212 440 00 00/27018 

 

Yardımcı Araştırmacı 

Çiğdem BİLGE 

Yüksek lisans öğrencisi 

Tel: 0 506 274 43 85 
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EK- 2 TANILAMA FORMU 

 

1. Yaşınız:......... 

2. Eğitim durumunuz:   

               1.Okur-yazar değil                               2.Okur-yazar                         3. İlkokul       

               4.Ortaokul                                            5. Lise                                    

6.Üniversite 

3. Mesleğiniz: 

                               1. Ev hanımı                        2. Serbest                             3. İşçi         

                               4. Memur                              5. Emekli                            6. Diğer 

4. Medeni durumunuz:   

                       1.Evli                  2. Bekar                      3.Boşanmış                    4.Partneri 

var  

5. Eşinizin/ partnerinizin mesleği: 

              1. İşsiz             2. Serbest           3. İşçi         4. Memur          5. Emekli          6. 

Diğer 

6. Partnerinizin/eşinizin yaşı:……. 

7. Gelir durumunuz:  1. Gelirim giderimden az         

     2. Gelirim giderime denk    

 3. Gelirim giderimden fazla  

8. Sağlık güvenceniz:         

           1.Emekli sandığı          2.Bağkur           3.Sigorta          4.Hiçbiri                                   

9. Sigara kullanıyor musunuz?        

                        1.Hayır            2. Evet   

                                                                        günde……….adet   

10. Alkol alıyormusunuz?                

                        1.Hayır            2.Evet    

                                                                         ne  sıklıkta…………….. 

11. Diyabet hastalığınız var mı?...    

           1.Hayır                          2.Evet    

                                                  ne kadar  süredir………..kullandığı 

tedavi:………………….     

12. Kaç kez gebe kaldınız?      
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13. Kaç çocuk doğurdunuz?     

14. Boy:                        Kilo:                                   BKİ (Hesaplanacak) :  

15. Ped test sonucu : …………….gr 

16. Jinekolojik muayene bulgusu :  

      Perine yırtığı:                                                             Sistosel : 

      Desensus :                                                                  Rektosel : 

      Üretrosel :                                                                  Enterosel:  

 

17. Tanı :  

1. Üriner inkontinans 

A. Stres üriner inkontinans: 

             1. Anatomik stres inkontinans:                 Tip 0              Tip 1             Tip 2 

             2. İntrensek sfinkter yetmezliği                                  

B. Urgency:           Motor                        Sensory                          Urgency inkontinans  

C. Urogenital fistüller  

2.Frequency 

3. Enurezis 

4. İnterstisyel sistit 

5. Diğer : 
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EK- 3 ÜRİNER SEMPTOM PROFİLİ 

Teste başlamadan önce, lütfen tarihi yazınız; 
       __/__/____ 

Bu testteki sorular, geçirdiğiniz dört hafta sürecindeki, üriner semptomlarınızın sıklık ve 

şiddetini ilgilendiriyor. 

Lütfen, sorularda, sizin için en iyisini anlatan kutuya tik atınız. Bu testte, ‘doğru’ ya da 

‘yanlış’ cevap yoktur. Eğer nasıl cevaplayacağınız hakkında tam emin değilseniz, size 

en uygun cevabı seçiniz. 

Lütfen, bu testi sessiz bir ortamda ve yalnız cevaplayınız. Testi istediğiniz süre içinde 

doldurabilirsiniz. 

Testi bitirdiğinizde, zarfın içine koyunuz ve doktorunuza teslim ediniz. 

 

Katılımınız için teşekkürler. 

Bazen, fiziksel hareketleriniz sonucunda, idrar sızdırması yaşamış  olabilirsiniz. Bu efor, ağır 

(spor yapma, şiddetli öksürme gibi), orta düzeyde (tırmanma ya da merdivenden aşağı inme 

gibi) ya da hatta hafif (yürüme ya da hareket etme gibi) olabilir. 

1. Dört haftadan fazla zaman içerisinde, lütfen,  fiziksel efor sırasında yaşadığınız sızıntının, 

haftalık zamanın numarasını belirtiniz.   

Lütfen, her 1a, 1b ve 1c kutusundan birini işaretleyiniz. 

1a. Ağır fiziksel efor sırasında 

 

 Hiç 

sızıntı 

yok    

(0 puan) 

Haftada bir gün 

ya da daha az (1 

puan) 

Haftada 

birkaç 

sızıntı 

(2 puan) 

Günde birkaç 

sızıntı(3 puan) 

 

1a. Ağır fiziksel 

efor esnasında 

    

1b. Orta düzeyde 

fiziksel efor 

esnasında 

    

1c. Hafif fiziksel 

efor esnasında 
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Aşağıdaki skalada 1a+1b+1c nin toplamı belirtilmiştir; 

 

 

‘STRES ÜRİNER İNKONTİNANS’ SKORU 

 

 

                    
 

                                                                                                         
 

 

Geçen 4 haftadan fazla süreçte ve hergün sosyal, mesleki ve aile yaşamınızda; 

 

2. Haftada kaç gün, acil ihtiyacınız olduğu için, idrar yapmak (işemek) amacıyla tuvalete 

koşmak zorunda kaldınız?  

 

a. Asla (0)   b. Haftada bir gün ya da daha az(1)  c. Haftada birkaç kez(2) d. Günde birkaç 

kez(3) 

 

3. Acil idrar yapma (işeme) ihtiyacınız olduğunda, idrarınızı ortalama ne kadar süre 

tutabiliyorsunuz? 

  

a. 15 dakikadan daha fazla (0)         b. 6- 15 dakika arası(1)          c. 1- 5 dakika arası(2)      

d. 1 dakikadan daha az(3)  

 

4. Haftada kaç kez, acil idrar yapma (işeme) ihtiyacınızdan önce, kontrolünüz dışında idrar 

sızıntınız oldu? 

 

a. Asla (0)   b. Haftada bir gün ya da daha az(1) c. Haftada birkaç kez(2) d. Günde birkaç kez(3) 

 

4 a. Yukarıdaki yaşamış olduğunuz olayda, ne çeşit sızıntınız oldu? 

 

a. Hiç sızıntı yok(0)      b. Birkaç damla(1)            c. Hafif sızıntı(2)        d. Ağır sızıntı(3) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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5. Genellikle, gün boyunca, idrara çıkma (işeme) zaman aralığınız nedir? 

 

a. 2 saat ya dad aha fazla(0)           b. 1- 2 saat arası(1)           c. 30 dakika- 1 saat arası(2)       

d. 30 dakikadan daha az(3) 

 

6. Ortalama kaç kez gece idrar yapma (işeme) ihtiyacınızdan dolayı uykudan uyanırsınız? 

 

a. Hiç ya da bir kez(0)        b. 2 kez(1)         c. 3 ya da 4 kez(2)          d. 4 kezden daha fazla(3) 

 

7. Haftada kaç kez uyanıkken idrar kaçırma yaşadınız ya da uyandığınızda ıslak olarak 

uyandınız? 

 

a. Asla (0)         b. Haftada bir gün ya da daha az(1)        c. Haftada birkaç kez(2)      d. Günde 

birkaç kez(3) 

Aşağıdaki skalada 2+3+4+4a+5+6+7 nin toplamı belirtilmiştir; 

 

‘OVERAKTİF MESANE’ SKORU 
 

 
                                                                                                                                                  

 

 

8. Geçen 4 haftanın üzerindeki sürede, idrara çıkma (işeme) durumunuzu nasıl tanımlarsınız? 

 

a. Normal(0)    

b. İdrar yaparken, karın (mide) kasları ile birlikte ittirme ya da öne dayanma (ya da pozisyon 

değiştirmek zorunda kalma) ihtiyacı hissetme (1) 

c. Midenin alt tarafına elimle bastırma ihtiyacı hissetme (2) 

d. Katater kullanma (3) 

 

9. Genelde, idrar akış hızınızı nasıl tanımlarsınız? 

 

a. Normal(0)         b. Zayıf(1)         c. Damla damla(2)         d. Katater kullanıyorum (3) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
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10. Genelde, idrara çıkmanız (işemeniz) nasıldır? 

 

a. Normal ve çabuk (0) 

b. Zor başlar sonra normal (1) 

c.  Başta kolay ama bitişte yavaş (1) 

d.  Baştan sona kadar çok yavaş (2) 

e.   Katater kullanıyorum (3) 

 

 Aşağıdaki skalada 8+9+10 un toplamı belirtilmiştir; 

 

 

 

‘YAVAŞ AKINTI’ SKORU 

 

                 
 

                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

LÜTFEN TÜM SORULARI İŞARETLEYEREK CEVAPLAYINIZ 

KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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EK 4- URINARY SYMPTOM PROFILE- USP 

 

 

You may sometimes experience urine leaks during physical effort. This effort could be 
strenuous (such as doing sport or having a violent coughing fit), moderate (climbing or 
coming down the stairs) or even light (walking or changing position).  

 

1. Over the past 4 weeks, please specify the number of times a week you have had 
leaks during physical effort:  

Please tick one box for each of the lines 1a, 1b and 1c. 

 

 No urine leaks Less than  
one urine  

leak a week 

Several urine 

leaks a week 

Several urine 

leaks a day 

1a. During strenuous 

physical effort  
0 1 2 3 

1b. During moderate 

physical effort  
0 1 2 3 

1c. During light physical 

effort  
0 1 2 3 

 

 

 

 

 
 
 
 

FOR THE DOCTOR ONLY: NOTE THE SUM OF ITEMS 1A + 1B + 1C ON THE SCALE BELOW 

“STRESS URINARY INCONTINENCE” SCORE 
 

          
 

                                                                                                                                  
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Over the past 4 weeks and under everyday conditions of social, professional or 
family life:  

 

 

2. How many times a week have you had to rush to the toilet to urinate because you 
urgently needed to go? 

 

0 1 2 3 

          Never Less than once a 
week 

Several times a week Several times a day 

 

 

 

3. When you have had an urgent need to urinate, for how many minutes on average 
have you been able to hold on? 

 

0 1 2 3 

More than 15 
minutes 

From 6 to 15 minutes From 1 to 5 minutes 
  Less than 1 minute 

 

 

 
4. How many times a week have you experienced a urine leak preceded by an urgent 

need to urinate that you were unable to control? 
 

0 1 2 3 

          Never Less than once a 
week 

Several times a week Several times a day 
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4 a. In the above case, what kind of leaks did you have? 
 

0 1 2 3 

No leaks in this 
case 

A few drops Light leaks 
Heavy leaks 

 

 

Over the past 4 weeks and under everyday conditions of social, professional or 
family life:  

 

 

5. During the day, in general, how long elapsed between urinating? 
 

0 1 2 3 

2 hours or more  Between 1 and 2 hours Between 30 minutes 
and 1 hour Less than 30 minutes 

 

 

 

6. How many times on average have you been woken up during the night by a need to 
urinate? 

 

0 1 2 3 

  Never or Once Twice 3 or 4 times 
More than 4 times 

 

 

 

7. How many times a week have you had a urine leak while asleep or have you woken 
up wet? 

 

0 1 2 3 

           Never Less than once a week Several times a week Several times a day 
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Over the past 4 weeks and under everyday conditions of social, professional or family 
life: 
 

 

8. How would you describe your usual urination over these past 4 weeks? 
 

0 1 2 3 

         Normal Needed to push with abdominal 
(stomach) muscles or lean 

forward (or required a change  
of position) to urinate 

Needed to press on the 
lower stomach with my 

hands  

Used a catheter 

 

 

9. In general, how would you describe your urine flow? 
 

0 1 2 3 

          Normal              Weak  Drop by drop Used a catheter  

 

 

10. In general, how has your urination been? 
 

0 1 1 2 3 

Normal and quick  Difficult to start, 
then normal  

Easy at first but 
slow to finish 

Very slow from 
start to finish 

Used a catheter  

FOR THE DOCTOR ONLY: NOTE THE SUM OF ITEMS 2 + 3 + 4 + 4A + 5 + 6 + 7 ON THE SCALE BELOW  

                                              “OVERACTIVE BLADDER” SCORE 
 

   
 

                                                                                                                                                     
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
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Please check that you have answered all the questions. 

Thank you for your cooperation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR THE DOCTOR ONLY: NOTE THE SUM OF ITEMS 8 + 9 + 10 ON THE SCALE BELOW 

“LOW STREAM” SCORE 
 

            
 

                                                                                                                                 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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EK- 5 ETİK KURUL KARARI 

 



 69 

 



 70 

EK- 6 ÜRİNER SEMPTOM PROFİLİ KULLANIM İZNİ 

Kimden: Claire-Marie Sauvignet (cmsauvignet@mapi.fr) 

Kime : Cigdem_2510@hotmail.com 

 

Tarih : 17 temmuz 2008 Çarşamba  

 

Dear Çiğdem 
  
Thank you very much for your interest in the USP (Urinary Symptom Profile) that 
we distribute. 
  
If you wish to use the USP, you have to complete and sign a user 
agreement. I invite you to download it from the USP website at:  
http://www.mapi-research.fr/t_03_serv_dist_Cduse_usp.htm 
This web site gives you details on the conditions of use and requested fees (if 
applicable), and you will have to precise notably which modules and which language 
versions (for which countries) you would like to use. 
  
Then please send back to me the original signed user agreement by regular 
mail. 
  
Meanwhile to speed up the procedure you can also return it signed by fax at the 
following number: +33 472 13 66 82 to my attention or by email if you can have 
your signature scanned. 
  
Upon reception, I will be able to check and provide you with the available 
version(s). 
  
Please note that unfortunately there is no available Turkish version. At MAPI 
RESEARCH TRUST in our records there are the original version (in French) and a 
translation into UK English. As a consequence if your study requires the Turkish 
language, you will need to perform your own translation. You will indeed need to 
adapt it culturally to the country in which you will be carrying out your study and to 
the population you will be administering the questionnaire. 
You could choose the languages / translations in the table to fill in of the user 
agreement you will download as mentioned above. 
 
I hope this preliminary information is useful to you. 
  
Please do not hesitate to contact me should you have any further questions. 
 

 

 

Best regards, 
Claire-Marie. 
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From: cigdem_2510@hotmail.com 

To: cmsauvignet@mapi.fr 

To whom it may concern, 

I am a student at Institute of Health Sciences in Istanbul University in Turkey. While I 
was studying on my master thesis, I found out your worthy studies about “urinary 
symptom profile’’. If you let me, I want to use this scale in my master dissertation. 
I will be very pleased if you allow me to use this scale in my research. Thank you 
very much for your courtesy. 

Your sincerely. 

 Çiğdem AYDIN 
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ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler 
Adı  ÇİĞDEM Soyadı  BİLGE 
Doğ.Yeri  ANKARA Doğ.Tar.  25/10/1985 
Uyruğu  T.C TC Kim No 24581305514 
Email Cigdem_2510@hotmail.com Tel 0 506 274 43 85 

Eğitim Düzeyi 
 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 
Doktora   
Yük.Lis.   
Lisans Muğla Üniversitesi 2007 
Lise  Muğla Turgut Reis Lisesi/ Süper Lise 2003 

İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 
 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. Hemşire Amerikan Hastanesi 2007-2010 

2. Hemşire Haydarpaşa Numune Eğitim Ve 
Araştırma Hastanesi 2010-halen 

3.   - 

 
Yabancı 
Dilleri 

Okuduğunu 
Anlama* Konuşma* Yazma* KPDS/ÜDS 

Puanı 
(Diğer) 

                  Puanı 
ingilizce iyi iyi iyi 60  
      
*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 
 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 
ALES Puanı  74.728 72.677 69.328 
(Diğer)                     Puanı    

Bilgisayar Bilgisi 
Program Kullanma becerisi 
MİCROSOFT WORD ÇOK İYİ 
MİCROSOFT EXEL İYİ 
MİCROSOFT POWERPOİNT ÇOK İYİ 

Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  
 

Özel İlgi Alanları (Hobileri): yüzme, kitap okuma, voleybol 
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