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ÖZET 

Sever, N (2010). Menepozal dönemlerdeki kadınlarda alt üriner sistem semptomlarının 

belirlenmesi. Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın 

Hastalıkları ABD. Yüksek Lisans Tezi. Ġstanbul.  

Bu çalıĢma, 40 yaĢ ve üzeri kadınlarda alt üriner sistem semptomlarını belirlemek 

amacıyla planlanmıĢ kesitsel tipte tanımlayıcı bir araĢtırmadır. 

AraĢtırma örneklemini, Bursa Ġli nüfus sayımı verileri doğrultusunda 40 yaĢ ve üstü 

gruplarından 1\10.000‘lik tabakalı örneklem yöntemiyle belirlenen 312 kadın 

oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada veri toplama araçları olarak kadınların sosyo-demografik ve 

genel sağlık özelliklerini belirlemek için anket formu ve alt üriner sistem semptomlarını 

(AÜSS) belirlemek için Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları (BFLUTS) soru 

formu kullanılmıĢtır. Veriler 20 Ocak-20 Temmuz 2009 tarihleri arasında Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve AraĢtırma Merkezi Doğum ve Kadın Hastalıkları 

Kliniğine baĢvuran hastalara eĢlik eden, çalıĢmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 

40 yaĢ ve üzeri kadınlarla yüz yüze görüĢülerek toplanmıĢtır.  

Kadınların yaĢ ortalamasının 51,38±8,06 olduğu, %87,5‘inin evli olduğu, %77,2‘sinin 

çalıĢmadığı, %69,9‘unun okuryazar-ilköğretim mezunu olduğu saptanmıĢtır. ÇalıĢmada 

en sık görülen AÜSS; idrara sıkıĢma hissi, mesanede ağrı, günde en az bir kez idrar 

kaçırma, öksürürken, hapĢırırken vb. idrar kaçırma, tuvalete yetiĢemeden idrar kaçırma, 

kesik kesik idrar yapmadır. ÇalıĢmamızda kadınların BFLUTS Soru Formu‘na göre 

toplam ölçek puanları tüm yaĢ grubu kadınlarda 9,97±9,99; 40-44 yaĢ grubunda 

9,32±10,47; 45-49 yaĢ grubunda 8,85±8,59; 50-54 yaĢ grubunda 10,09±9,72; 55-59 yaĢ 

grubunda 9,20±8,80; 60 yaĢ ve üzeri yaĢ grubunda 13,93±12,67 olarak bulunmuĢtur. Bu 

çalıĢmada menopoza giren, ileri yaĢta, eğitim seviyesi düĢük, çalıĢmayan, doğum sayısı 

fazla, beden kitle indeksi yüksek, kronik hastalığı olan, sürekli ilaç kullanan, kronik 

konstipasyonu olan ve sık üriner yol infeksiyonu olan kadınlarda AÜSS‘nin daha fazla 

yaĢandığı saptanmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler :  Alt Üriner Sistem Semptomları, BFLUTS Soru Formu, Menopoz, 

Üriner Ġnkontinans  
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ABSTRACT 

Sever, N (2010). Determination of Lower Urinary Tract Symptoms in Menopausal 

Women. Istanbul University, Institute of Health Science Institute. Department of 

Obstetrics and Gynaecologic Nursing. Master‘s Thesis. Istanbul. 

The purpose of this cross-sectional descriptive study is to determine lower urinary tract 

symptoms in 40 years and over  women.  

Study population, determined by stratified sampling of 1/10.000 from groups of women 

aged 40 and above according to the provincial population census of Bursa, consists of 

312 women. A questionnaire form, to define socio-demographic and general health 

characteristics of the women and Bristol Female Lower Urinary Tract Symptoms 

(BFLUTS) Questionnaire, to define lower urinary tract symptoms (LUTS) were used 

for data acquisition of our study. All the data were acquired personally from voluntary 

women aged 40 and over, escorting patients referred to Uludag University Medical 

Faculty, Medical Education and Research Centre, Department of Gynaecology and 

Obstetrics  between 20 January – 20 July 2009.  

Mean age of the women included was 51.38±8.06, 87.5% were married, 77.2% house 

wife and 69.9% were literate-primary education graduates. The most common LUTS 

observed were urgency, bladder pain, incontinence at least once a day, stress 

incontinence during laughing, sneezing, etc., failing to reach the toilet in time and 

urinary hesitancy. Total BFLUTS score for all the age groups was 9.97±9.99; 

9.32±10.47 for 40-44 age group, 8.85±8.59 for 45-49 age group, 10.09±9.72 for 50-55 

age group, 9.20±8.80 for 55-59 age group and 13.93±12.67 for 60 and above.  

In this study we observed that LUTS is more common in old, menopausal, non-working 

women with low education levels, high parity and BMI, chronic illnesses,  constipation, 

long-term drug treatment and frequent urinary tract infections. 

 

  Keywords: Lower Urinary Tract Symptoms, BFLUTS Questinnaire, Menopause, 

Urinary Incontinence 

 

 

 

 



1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Doğum, ölüm ya da ergenliğe geçiĢ, insan yaĢamının önemli dönüm noktalarıdır. 

Kadınlarda yaĢlılığa geçiĢin en önemli baĢlangıç noktasını üretkenliğin sonlanmasını 

gösteren ‗menopoz‘ oluĢturur (Ersoy 1998). Menopozal dönemler premenopoz, 

perimenopoz ve postmenopoz olmak üzere 3‘e ayrılır.  Premenopozal dönem son adet 

kanamasından 2-6 yıl önceki dönemi kapsamaktadır. Literatürde menopoz yaĢ ortalaması 

46-52 arasında değiĢmektedir.  Bu da menopozal yakınmaların 40 yaĢ civarı 

baĢlayabileceğini göstermektedir (ġahin 1998). Ortalama insan ömrünün son yüzyılda 

dramatik bir Ģekilde arttığı ve menopoz yaĢının sabit kaldığı göz önüne alınacak olursa, 

kadın yaĢamının büyük bir bölümünü postmenopozal dönemde geçireceği açıktır (ÖzbaĢar 

2000). 

Kırk yaĢ ve üzeri kadınlarda ortaya çıkan, üreme sistemindeki endokrinolojik 

değiĢiklikler, diğer değiĢikliklere temel oluĢturur. Tüm vücut organlarında lokalize olan, 

hücresel östrojen reseptörleri vardır. Bundan dolayı, östrojen seviyesindeki azalmayla 

birlikte bir çok fizyolojik ve psikososyal değiĢiklikler meydana gelir (ġahin 1998). 

Menopozal dönemlerde yaĢanan değiĢiklikler; üreme sistemi değiĢiklikleri, üriner sistem 

değiĢiklikleri, kardiyovasküler sistem değiĢiklikleri, kas-iskelet değiĢiklikleri, sindirim 

sistemi değiĢiklikleri, saç ve deri değiĢiklikleri, vazo-motor değiĢiklikler, psikososyal 

değiĢiklikler olarak sıralanabilir (ġahin 1998; ÖzbaĢar 2000;Ersoy 1998).  

Menopozal dönemlerde ortaya çıkan ve kadınları oldukça sık rahatsız eden  

değiĢikliklerden biri de alt üriner sistem değiĢiklikleridir. Östrojen seviyesinin düĢmesiyle  

alt üriner sistem semptomları arasında oldukça ileri bir iliĢki görülmektedir (ġahin 1998).  

Menopozal dönemlerde  idrar depolanması,  idrar  boĢaltılması ve  miksiyon sonrasında  

görülen sorunlar  alt üriner sistem semptomlarını oluĢturmaktadır. Kadınlarda menopozla 

birlikte, alt üriner sistemde görülen ve en sık rastlanan Ģikayetler  üriner inkontinans,  

irritatif semptomlar ve iĢeme güçlükleridir (Genazzani ve ark. 2007). Alt üriner sistem 

semptomları bu dönemdeki kadınların yaklaĢık %50‘sinde görülmekte ve  kadının günlük 

yaĢamını olumsuz etkilemektedir. Bu sıklık üriner inkontinans için yaklaĢık %30 

civarındadır (Jolleys 1988; Rekers ve ark. 1992; Kondo ve ark. 1990; Abrems ve ark. 2002). 

HemĢireler ve diğer sağlık hizmeti veren sağlık profesyonelleri, kadınlarda 

menopozal dönemlere yönelik pozitif tutum geliĢtirebilir, sağlıklı yaĢam biĢimi davranıĢları 
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kazandırabilirler. Menopozal dönemlerdeki kadınlarda ortaya çıkan alt üriner sistemle ilgili 

Ģikayetler de bu döneme özgü bakım içinde değerlendirilmelidir. Sağlık ekibinin profesyonel 

bir üyesi olan hemĢire, kadının menopozal döneme özgü sağlık sorunlarının saptanması, 

yapılacak giriĢimlerin planlanması ve uygulanmasında etkin rol oynamaktadır. HemĢirelerin 

2000‘li yıllarda bilmesi gereken en öncelikli konu sağlığın geliĢtirilmesi, risklerin 

azaltılması ve hastalıkların önlenmesidir (WHO 1986).  

Türkiye‘de menopozal dönemlerdeki kadınlarda alt üriner sistem semptomlarının 

sıklığını ve etkileyen faktörleri ortaya koyan çalıĢmalar çok sınırlıdır ve daha çok üriner 

inkontinans sıklığını belirlemeye yöneliktir. 

Bu bilgiler ıĢığında çalıĢma,  menopozal yakınmaların baĢladığı 40 yaĢ ve üzeri 

kadınlarda görülen ve kadınları oldukça sık rahatsız eden alt üriner sistem semptomlarının 

sıklığını ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlanmıĢtır. Kırk yaĢ ve üzeri 

kadınlarda görülen alt üriner sistem semptomlarının sıklığının belirlenmesinin ve bu 

sorunlara iliĢkin risk faktörlerinin tanılanmasının hemĢirelik literatürüne katkı sağlayacağı 

düĢünülmektedir.   
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2. GENEL BĠLGĠLER 

            2.1.Klimakteryum ve Menopozun Tanımı 

Menopoz, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)‘nün tanımına göre ‗ovaryum aktivitesinin 

yitirilmesi sonucunda menstruasyonun kalıcı olarak sonlanmasıdır (Teed ve ark. 1988; ġahin 

1998, TaĢkın 2005). Üreme döneminin son yılları ile yaĢlılık dönemi baĢlangıcı arasında 

olan menopoz, kadın yaĢamının en önemli noktalarından birisidir (Atasü ve Gezer 2001; 

ġahin 1998 ; TaĢkın 2005). Türkiye Menopoz Derneği (TMD) tarafından 2002 yılında 

ülkemiz genelindeki merkezler tarafından elde edilen verilere göre, ülkemizdeki menopoz 

yaĢının 46.7 olduğu bildirilmiĢtir. Türkiye‘de 2007 yılında yapılan ve çok merkezli olarak 

gerçekleĢtirilen IPPOT (Investigation of Prevalence of Postmenopausal Osteoporosis in 

Turkey), çalıĢmasında  ise ülkemizdeki menopoz yaĢı ortalaması da 46.4±5.6 yıl olarak 

bildirilmiĢtir (Kara ve ark. 2007).  

Menopozal dönem evreleri WHO‘nun sınıflamasına göre baĢlıca üç bölüm altında incelenir 

(WHO 1981). 

Premenopoz: Ġlk semptomların görüldüğü klimakteriyum baĢlangıcından menopoza 

kadar geçen 2-6 yıllık süredir. Bu dönemde, ovariumlar artık eski çalıĢma gücünü yavaĢ 

yavaĢ kaybeder. Menstrual siklus düzeni kaybolur ve fertilite Ģansı düĢer. Düzensiz sikluslar 

birkaç ay veya birkaç yıl sürebilir  (Teed ve Burger 1988; Çiçek ve ark. 2004; ġahin 1998). 

Menopoz: Son spontan adet kanamasıdır (Teed ve Burger 1988; Çiçek ve ark. 

2004). Kırk yaĢın altında ortaya çıkan menopoz ‗erken menopoz‘ veya ‗klimakterium 

precox‘ olarak adlandırılır ve %1–4 oranında görülmektedir. YaĢı ne olursa olsun adet 

görmekte olan bir kadının, histerektomi ile birlikte ya da iki taraflı overlerin çıkarılması 

(bileteral ooferektomi) durumunda ‗cerrahi menopoz‘dan bahsedilir. Sadece histerektomi 

yapılmıĢ, ooferektomi yapılmamıĢ ise overler fonksiyonlarını sürdüreceğinden kadın 

menopoza girmemiĢ olur (Atasü ve Gezer 2001; Pernoll 1994; TaĢkın 2005; Kharbouck ve 

ġahin 2007). 

Perimenopoz: Menopozu ve menopoz sonrası ilk bir yılı kapsar. Bu dönemde en sık 

karĢılaĢılan sorunlar sıcak basması, gece terlemesi, yorgunluk, huzursuzluk, unutkanlık gibi 

psikosomatik semptomlar ve baĢ ağrısıdır (ġahin 1998; TaĢkın 2005).  
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Postmenopoz: Son spontan adet kanamasından 12 ay sonra baĢlayan dönemdir. 

Menopozdan yaĢlılık dönemine kadar geçen süreyi kapsar. Bu dönemde over fonksiyonları 

tamamen durmuĢ ve fertilite ortadan kalkmıĢtır. Ayrıca vejetatif ve psiĢik bozukluklar 

ortadan kalkar. YaĢlılığa bağlı olarak organik hastalıklar görülür (ġahin 1998; Atasü ve 

Gezer 2001; Pernoll 1994; Teed ve Burger 1988; Çiçek ve ark. 2004). 

            2.2. Klimakterik Kadınlarda Görülen Menopozal  DeğiĢiklikler 

Menopozal dönemlerde birtakım fizyolojik değiĢiklikler görülür. Menopozal 

dönemlerde görülen değiĢikliklerin baĢlıca nedenleri; overin yaĢlanması ve folüküler 

atreziye bağlı olarak fonsiyonel özelliklerini kaybetmesidir. Kadının annelik, eğitim, mesleki 

bilgi ve birikimi gibi maddi, manevi ve sosyal açıdan çeĢitli kazanımlara eriĢtiği bu 

dönemde, yaĢaması olası fizyolojik ve psikolojik değiĢiklikler onun yaĢam kalitesini 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Menopozal geçiĢteki belirtiler, kadınların % 80-85‘inde 

değiĢik düzeylerde yaĢanır. Belirtilerin Ģiddeti genetik, beslenme, çevresel ve psikolojik 

faktörlere bağlı olarak önemli farklılıklar gösterir. Bu konu ile ilgili çalıĢmaların çoğu 

geliĢmiĢ ülkelerden olup, geliĢmekte olan veya geliĢmemiĢ ülkelere ait veriler oldukça azdır 

(Brotto ve Luria 2008; Ertüngealp ve Oral 2000; Yeni 2004). 

Menopozal dönemlerdeki hormonal değiĢikliklerin neden olduğu varsayılan 

değiĢiklikler içerisinde en yaygın olarak vazomotor yakınmalar görülmektedir. AteĢ 

basmaları, gece terlemeleri, çarpıntı, baĢ dönmesi, baĢ ağrısı, yüzde ve boyunda kızarmalarla 

kendini gösteren bu belirtileri batı toplumlarında % 80‘lerin üzerinde, bazı Asya 

toplumlarında ise % 5‘in altında olacak Ģekilde, nedeni bilinmeyen geniĢ bir prevalans 

farklılığı bildirilmiĢtir (Yeni 2004; Greendale ve ark. 1999; Atasü ve Gezer 2001). 

Menopozal dönemlerde üreme sistemindeki değiĢiklikler; vajen kas tabakası ve 

mukozasında incelme, epitelyal solukluk, peteĢi, frajilite artıĢı, rugaların kaybı gibi 

değiĢiklikler meydana gelir. Klitoris ve labiyal yapılarda atrofik değiĢiklikler oluĢabilir. 

Uterus ve overlerde küçülme, sistosel, rektosel ve uterin prolapsus gibi pelvik taban ile ilgili 

sorunlar gözlenebilir. Vajinal ve servikal salgılar azalır. Genital organlardaki yapısal 

değiĢiklikler ve kanlanmada azalmaya bağlı geliĢen bu değiĢimler sonucunda, vajinal pH 

artıĢı ve vajinal florada gram (-) bakterilere doğru kayma, vajinal kuruluk, kaĢınma ve 

irritasyon oluĢur. Her semptomatik kadında atrofi bulguları olmayabileceği gibi, 

asemptomatik bireylerde de atrofi bulunabilir (Yeni 2004; Greendale ve ark. 1999).  
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Menopozla birlikte vücut ağırlığı kadınların % 50‘sinde artar (Yeni 2004; Greendale 

ve ark. 1999). Hormonal değiĢikliklere bağlı lipid metabolizması değiĢiklikleri, HDL‘de 

azalma, LDL‘de artma, takiben ateroskleroz, pıhtılaĢma bozukluğuna yol açarak 

kardiyovasküler patolojilere zemin oluĢturur (Yeni 2004; Greendale ve ark. 1999). 

Klimakterium döneminde üriner sistemde üretral mukoza, mesane mukozası ve 

trigonda atrofi, mesane boynu ve eksternal sfinkter tonusunda azalma, fonksiyonel üretral 

uzunluğunda azalma, pelvik taban tonus kaybı ve sistosel görülebilir. Bu değiĢiklikler 

sonucunda  kadınlarda sık idrar yolu enfeksiyonları, idrar yapma sıklığında artıĢ, sıkıĢma 

hissi, idrar yapmada güçlük ve üriner inkontinans gibi üriner yakınmalar görülmektedir 

(Yeni, 2004; Greendale ve ark., 1999).  

Kadınlarda görülen AÜS semptomlarını açıklamak için bu konuyla ilgili 

terminolojinin bilinmesi yararlı olacaktır.  

             2.3. Kadınlarda Görülen Alt Üriner Sistem Semptomları Terminolojisi 

Alt üriner sistem terminolojisinin standardizasyonu ürolojinin en sorunlu ve 

tartıĢmalı konularından biri olmuĢtur. Bu terminoloji belirsizliğinin altında Ģüphesiz hala alt 

üriner sistem iĢlevini tam olarak anlaĢılamaması yatmaktadır. Uluslararası Kontinans 

Derneği (International Continence Society - ICS) Standardizasyon alt komitesi 2002 yılında 

en son bilgiler ıĢığında terminoloji standardizasyon çalıĢmasını yapmıĢtır (Abrams ve ark. 

2002). 

Alt üriner sistem semptomları (AÜSS) hasta tarafından tanımlanır. Semptomlar ya 

hasta tarafından doğrudan dile getirilir ya da sorgulama ile öğrenilebilir, kimi zaman da 

hastanın bakımından sorumlu kiĢilerce ortaya konur (Abrams ve ark.,2002).  

AÜSS üç gruba ayrılır:  

1- Ġdrarın depolanması ile ilgili semptomlar 

2- Ġdrarın boĢaltılması ile ilgili semptomlar 

3- Miksiyon sonrası görülen semptomlar 

            2.3.1. Ġdrarın Depolaması Ġle Ġlgili Semptomlar 

Mesane depolama evresinde ve klasik olarak gündüz miksiyon sıklığı ve nokturi 

Ģeklinde görülür. 
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Gündüz Artan Sıklık (Frequency): Gündüz sık idrar yapmadır. Hasta gün boyunca 

çok sık idrar boĢalttığını ifade eder. Bu terim birçok ülkede ‗pollaküri‘ ye eĢdeğerdir.  

Noktüri: Bireyin gecede bir veya daha çok kez idrar boĢaltmak için gece uyanmak 

zorunda kalmasıdır. 

SıkıĢma (Urgency): Ertelemesi zor, ansızın, Ģiddetli idrara çıkma hissi uyandıran 

durumdur.  

Üriner Ġnkontinans: Her türlü idrar kaçırma Ģikayetidir. Ġdrar kaçırma, tipi, sıklığı, 

Ģiddeti, idrar kaçmasına zemin oluĢturabilecek faktörler, sosyal, hijyenik ve yaĢam kalitesi 

üzerine etkileri, ıslanmadan korunmaya yönelik alınan tedbirler, hastanın idrar kaçırma 

nedeni ile yardım arayıp aramadığı açısından tanımlanmalıdır. 

Stres Üriner inkontinans: Öksürük, hapĢırık, fiziksel zorlanma gibi durumlarda 

istemsiz idrar kaçırma durumudur.  

Urge üriner inkontinans (sıkıĢma tipi idrar kaçırma): Aciliyet hissi ile birlikte 

istemsiz idrar kaçırma durumudur.  

Miks üriner inkontinans:. Hem sıkıĢma duyumu ile hem de zorlamaya bağlı idrar 

kaçırma biçimlerinin bir arada bulunmasıdır. 

Uykuda idrar kaçırma (Enürezis noktürna): KiĢi uykuya daldıktan sonra idrar 

kaçırır. Enürezis herhangi bir idrar kaçağını ifade eder. Eğer uykuda idrar kaçırma kast 

ediliyorsa mutlaka ―noktürnal‖ sıfatıyla birlikte kullanılmalıdır (Abrams ve ark. 2002). 

Sürekli idrar kaçırma: Hastanın devamlı idrar kaçırma yakınması vardır. 

Diğer inkontinans türleri: DeğiĢik ortamlara bağlı olabilir. Örneğin, cinsel iliĢki 

esnasında ya da sadece gülerken (Gülme idrar kaçırma) idrar kaçağı ortaya çıkar. KiĢi 

hiçbir Ģey hissetmeden, herhangi bir zorlama olmadan idrar kaçırdığını ifade edebilir. Duyu 

olmaması nörolojik bir hastalığa bağlı olabilir 

Mesanede dolum hissi: Hastanın öyküsü alınırken beĢ kategoride tanımlanabilir. 

 Normal: KiĢi mesanesinin dolmasının farkındadır ve bu duyu giderek artarak 

sonunda çok kuvvetli miksiyon duyumu ortaya çıkar. 

 ArtmıĢ: KiĢi dolum fazının erken döneminde ve kalıcı bir miksiyon arzusu 

duymaya baĢlar.  
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 AzalmıĢ: KiĢi mesane dolumunun farkındadır ama kuvvetli miksiyon hissi 

duymaz  

 Duyu olmaması: KiĢi mesane dolumunu hissetmez, miksiyon duyumu 

yoktur.  

 Özgün olmayan duyu: KiĢi mesaneye özgü dolum duyusunu hissetmez 

ancak mesane dolumu, karın dolgunluğu, kasılma ya da vegetatif belirtiler 

olarak algılanabilir. (Bu özgün olmayan belirtiler sıklıkla nörolojik 

hastalarda, özellikle spinal kord yaralanmalarında ve spinal kord 

malformasyonu olan çocuk ve eriĢkinlerde görülür (Abrams ve ark.,2002). 

            2.3.2. Ġdrarın BoĢaltılması (Voiding) Ġle Ġlgili Semptomlar 

ĠĢeme fazı sırasında yaĢanır.  

Zayıf idrar akımı (Slow stream); kiĢi daha önceki idrar akımına göre ya da diğer 

kiĢilerin idrar akımları ile karĢılaĢtırarak idrar akımının zayıf olduğunu belirtebilir.  

Çatallı, dağınık idrar akımı (Splitting / spraying) bildirilebilir.  

Kesintili idrar akımı (Intermittency); iĢeme esnasında bir veya birkaç kez idrar 

akımının durup tekrar baĢladığı akım biçimidir.  

 Ġdrara geç baĢlama (Hesitancy); kiĢi idrar yapmak için kendisini hazırladıktan 

sonra miksiyonu baĢlatmakta zorlandığını ifade eder, bu da iĢemenin baĢlatılmasında bir 

gecikmeye neden olur.  

Zorlanarak idrar yapma (Straining); idrar boĢaltımını baĢlatmak ya da boĢaltma 

iĢlemini güçlendirmek için kas gücü kullanılması gerektiğini ifade eder.   

Terminal damlama; idrar boĢaltımının son devresi uzayarak akım iyice zayıflamıĢ, 

damla damla boĢalan bir Ģekle gelmiĢtir (Abrams ve ark. 2002). 

             2.3.3. Miksiyon Sonrası Semptomlar 

Ġdrar yapımından hemen sonra yaĢanan semptomlardır. 

Ġdrar boĢaltımının tam olmaması duyumu; idrar yapımından sonra mesanede dolum 

hissi olmasıdır. KiĢi idrarı varmıĢ gibi hisseder. 
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Miksiyon sonrası damlama; idrar yaptıktan hemen sonra damlama Ģeklinde idrar 

kaçırma durumudur. Genellikle kadınlarda tuvaletten kalkarken idrarın kontrolsuz olarak 

dıĢarı akması demekdir (Abrams ve ark. 2002). 

            2.3.4.Cinsel ĠliĢki ile Ġlgili Semptomlar 

Cinsel iliĢki sırasında ağrı ve vajinada kuruluk kadınlarda cinsel iliĢki sırasında ve 

sonrasında görülen yakınmalardır. Bu dönemde cinsel iliĢki sırasında idrar kaçırma sorunu 

da yaĢanabilir. Ġdrar kaçırma, penetrasyon sırasında, vajinal iliĢki sırasında ya da orgazm 

sırasında olarak tanımlanmalıdır. Bu yakınmalar vajinal akıntı ile karıĢtırılmaması için 

olabildiğince kapsamlı tanımlanmalıdır (Abrams ve ark. 2002).  

            2.3.5.Pelvik Organ Prolapsusu ile ĠliĢkili Semptomlar 

Kitle duyumu, bel ağrısı, ağırlık duyumu veya miksiyon veya defekasyon yapmak 

için dıĢarı çıkan organı parmakla yerine yerleĢtirme gereksinimi pelvik organ sarkması olan 

kadınların tanımladığı yakınmalardır. Bu yakınmalar olabildiğince kapsamlı tanımlanmalıdır 

(Abrams ve ark. 2002). 

            2.3.6.Genital Bölge ve Alt Üriner Sistemde Ağrı 

Ağrı, sıkıntı ve basınç birey tarafından hissedilen anormal duyguların bir kısmıdır. 

Ağrı, hasta üzerinde büyük etki gösterir. Ağrı mesane dolum, iĢeme ve idrar yaptıktan 

sonrasıyla iliĢkili olabilir (Abrams ve ark. 2002).  

Ağrının tipi, sıklığı, süresi, ortaya çıkmasına ve kaybolmasına neden olan faktörler 

ve aĢağıda tanımlandığı Ģekilde yeri belirtilmelidir (Abrams ve ark. 2002). 

 Mesanede ağrı; subrapubik ya da retropubik bölgede hissedilebilir.                   

Genellikle mesane  dolumu ile birlikte artar. Ġdrara çıktıktan sonra da sürebilir.  

 Üretral ağrı; bireyin lokal olarak üretrada hissettiği ağrıdır.  

 Vulval ağrı; dıĢ genital organlarda ve civarında hissedilir. 

 Vaginal ağrı; introitusun üzerinde içerde hissedilir. 

 Perineal ağrı; kadınlarda arka furĢet ve anüs arasında hissedilir. 

 Pelvik ağrı; mesane, üretral ve perineal ağrıya göre daha azdır. Miksiyon 

döngüsüyle iliĢkisi düĢüktür. Pelvik organlarda lokalizasyonu yoktur (Abrams ve 

ark.,2002).  
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            2.4. Klimakterik Kadınlarda Alt Üriner Sistemde Ortaya Çıkan DeğiĢiklikler 

Kadın alt genital ve üriner sistem ortak bir embriyolojik kökenden gelir. Bu nedenle 

östrojen ve progesteron reseptörleri tüm ürogenital sistemde bulunmaktadır (Quinn ve 

Domoney 2009; Michele ve Rossella 2009).  

Menopozal dönemde artık endojen östrojen seviyeleri endometrial stimülasyon 

yapacak seviyenin çok altındadır. Aynı embriyolojik orjinden gelen ürogenital sistem ve alt 

üriner sistem, menopozal dönemdeki hormonal değiĢikliklerden etkilenmektedir. Menopoz 

ile birlikte over fonksiyonlarının yetersizliğine bağlı olarak disüri, pollaküri, noktüri, 

sıkıĢma, inkontinans ve tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonları gibi alt üriner yollara ait 

semptomların görülmesinde bir artıĢ vardır (Atasü 2001; Quinn ve Domoney 2009; Michele 

ve Rossella 2009 ). Menopozla birlikte, alt üriner sistemde görülen ve en sık rastlanan 

Ģikayetleri üç grupta toplamak mümkündür: 1-inkontinans, 2- irritatif semptomlar, 3- 

miksiyon güçlükleri (Genazzani ve ark., 2007).  

Östrojen yetersizliğine bağlı olarak ürogenital sistemde meydana gelen atrofi 

menopozun erken dönemlerinde baĢlar. Ürogenital yakınmalar genellikle menopoz sonrası 

5- 6 yılda ortaya çıkmaktadır. Ancak vejetatif sistem ile ilgili değiĢikliklerin tersine, 

ürogenital östrojen yetmezliği sendromunun (ÜGÖYS) semptom ve iĢaretleri hemen atrofi 

baĢlar baĢlamaz değil, genellikle 60 yaĢ civarında görülür ve ileriki yaĢlarda önem kazanır. 

Ürogenital semptomlar postmenopozal dönemdeki kadınların %50‘sini etkilemektedir. Bu 

dönemlerde idrar yapmadaki kontrolün kaybolmasına ve sıkıĢma inkontinansına bağlı 

semptomların yanında disparoni, yanma ve kaĢıntı hissi gibi vulvovajinal Ģikayetler de sık 

görülmektedir. Alt idrar yolları sistemine bağlı tekrarlayan üriner enfeksiyonlar 

postmenopozal kadınların %13‘ünde görülür ve hastaların ürosepsise maruz kalmaları 

açısından bu konu önem kazanır. Ayrıca 60 yaĢın üzerindeki kadınların 1/3 kadarı 

ÜGÖYS‘den Ģikayetçidir (Samsioe, 1996; Iosif ve Berkassy, 1984).  

Menopozal dönemlerdeki kadınlarda yaĢın ilerlemesine bağlı faktörler de alt üriner 

sistemi (AÜS) etkiler. AÜS‘de yaĢın ilerlemesiyle fizyolojik ve fonksiyonel değiĢiklikler 

yaĢanır. Bunun sonucunda AÜS‘de üretral ve mesane fonksiyonları azalmaktadır (Rud ve 

ark.,1980). YaĢlı kadınlarda üriner akım hızı ve idrar yapmayı erteleme yeteneği azalır, 

rezidüel volüm artar, sistometrik dolum sonu basıncı daha yükselir, mesana kapasitesi ve 

maksimum miksiyon basıncı azalır (Malone, 1988; Ragnar ve Hans, 2000). Ayrıca yaĢlı 

bireylerin önemli bir bölümü, günlük toplam idrar miktarını gece çıkarmaktadırlar. Literatür 
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incelendiğinde noktürinin yaĢla birlikte artmakta olduğu görülmektedir. Bu da baĢka 

faktörlerin de eklenmesi ile noktürnal inkontinans riskini arttırabilir (Ragnar ve Hans 2000).  

YaĢa bağlı immün fonksiyonlardaki değiĢiklikler, üriner enfeksiyon görülme 

sıklığını arttırarak, üriner inkontinansı tetikleyici rol oynayabilir. Sinirsel iletinin herhangi 

bir komponentinde yaĢa bağlı değiĢiklikler, en azından teorik olarak, yaĢlılarda miksiyon 

bozukluklarında artıĢa neden olur (Ragnar ve Hans, 2000). 

            2.5. Klimakterik Kadınlarda  Alt Üriner Sistem Semptomları Prevelansı 

Toplum içerisinde AÜSS prevalansına yönelik yapılacak epidemiyolojik çalıĢmalar, 

gereksinim duyulacak tedavi ve bakım hizmetleri sunulabilmesi, tıbbi ve mali önlemlerin 

belirlenebilmesi açısından önemlidir (Korur 2008). Günümüzde Amerika‘da ÜĠ nedeniyle 

yıllık 16 milyon dolar harcama yapılmaktadır (Yalçın 2009). 

Günümüze kadar yapılan prevalans çalıĢmalarından elde edilen sonuçlar, alt üriner 

sistem semptomlarının tanımlanmasındaki güçlükler nedeni ile birbirinden farklılık 

göstermektedir. Bu duruma ek olarak toplumun özellikleri, çalıĢma Ģekli, klinik özellikleri, 

ve kullanılan metodlar nedeniyle prevalans oranları etkilenmiĢtir (Moller ve ark. 2000; 

Ragnar ve Hans 2000; Song ve ark. 2003; Anger ve ark. 2006; Boyle ve ark. 2003; Homma 

ve ark. 2006; Irwin ve ark. 2006 ).  

Mononai ve arkadaĢlarının yapmıĢ olduğu çalıĢmada menopozal dönemlerdeki 

kadınların AÜSS prevalansı incelenmiĢ, sonuçlarına göre %58,3 SÜĠ, %40,3 noktüri, %33,9 

urgency, %22,7 frequency ve %6,6 oranında urge inkontinans prevalansı  belirlenmiĢtir 

(Mononai ve ark. 2004). Çin‘de, Song ve arkadaĢlarının randomize, rastgele örneklem 

seçerek yaptıkları bir çalıĢmada 60 yaĢ ve üzeri kadınlarında %61,0 oranında üriner 

inkontinans, %64.5 stres üriner inkontinans, %66,8 noktüri prevalansı saptanmıĢtır. Bu 

çalıĢmada inkontinans yaygınlığı diğer çalıĢmalardan daha yüksek bulunmuĢtur (Song ve Xu 

2004). 

Rekers ve arkadaĢlarının yapmıĢ olduğu çalıĢmada postmenopozal kadınlarda 

inkontinans yaygınlığının %26,4 olduğu, günlük inkontinasın menopoz sonrası iki kat fazla 

sıklıkla olduğu ve bu konuda doktora baĢvurma sıklığı %26,1 oranında saptanmıĢtır. Çok 

değiĢkenli analiz sonuçlarına göre urgensi ve noktüri prevelansının postmenopozal dönemde 

yaygın olduğu saptanmıĢtır ve inkontinans baĢlangıcı olarak en önemli faktörün menopoz 

olduğu belirlenmiĢtir (Rekers ve ark. 1992). 
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Moller ve arkadaĢlarının Danimarka‘da yaptıkları çalıĢmada 40-60 yaĢ arası 

kadınların %27,8‘inde AÜSS‘nın  sık görüldüğü, %16,1‘inde ise ÜĠ olduğu saptanmıĢtır. 

Aynı çalıĢmada stres inkontinansın 40-55 yaĢları arasında artıp daha sonra azaldığı, aciliyet 

hissi ve aciliyet hissiyle birlikte idrar kaçırma gibi irrirartif semptomların yaĢla birlikte artıĢ 

gösterdiği saptanmıĢtır (Moller ve ark., 2000).  

Kondo ve arkadaĢları, 1105 Japon kadın üzerinde yapmıĢ oldukları çalıĢmada stres 

tip idrar kaçırmanın 50‘li yaĢlardan sonra azaldığını, buna karĢın sıkıĢma/urge tipi idrar 

kaçırma insidansının yaĢla birlikte arttığını tespit etmiĢlerdir. Zhu ve arkadaĢları tarafından 

yapılan çalıĢmalar da bu verileri doğrulamaktadır (Kondo ve ark. 1990; Zhu ve ark. 2009). 

Schatzl ve arkadaĢlarının yapmıĢ olduğu çalıĢmada AÜSS‘nin 20 yaĢından sonra her 

bir dekat için ortalama artıĢ oranı %3,9 olarak saptanmıĢtır. AÜSS‘nin 40-60 yaĢ arası 

kadınları sık sık rahatsız eden bir durum olduğu, ilerleyen yaĢın ve menopozal dönemlerde 

olmanın kadınlarda alt üriner sistem semptomlarının oluĢumu ile doğrudan iliĢkisi olduğu 

belirlenmiĢtir (Schatzl ve ark., 2001). 

 Asplund ve arkadaĢlarının 40-64 yaĢları arasındaki kadınlarda yaptığı randomize 

çalıĢmada  gece idrara çıkma sayısının yaĢla birlikte arttığını ve 40-64 yaĢ arası kadınların 

ortak bir sorunu olduğunu ve sağlığı en çok etkileyen olgu olarak tanımlandığını 

saptamıĢlardır. Bu çalıĢma sonucunda kadınların premenopozal dönemde %43,9‘u gece hiç 

idrara çıkmazken, 1 kez idrara çıkma durumları %46,9, 2 kez idrar çıkma durumları %7,3 

olarak bulunmuĢtur. Postmenopozal ilk 5 yıl içinde ise kadınların %25,9‘u hiç gece idrara 

çıkmazken, 1 kez çıkma durumları %58,7, 2 kez idrara çıkma durumları 10,8 olarak 

bulunmuĢtur. Aynı çalıĢmada bilinenin aksine noktürinin pariteden etkilenmediği sonucuna 

ulaĢmıĢlardır ve noktürinin kalp hastalığı, diyabet, yaĢ ve menopozal durumdan etkilendiğini 

rapor etmiĢlerdir (Asplund ve Hans, 2000). 

Barlow ve arkadaĢlarının 6 ülkeyi baz alarak, 55-75 yaĢları arası, 3000 kadınla 

yaptığı çalıĢma sonuçlarına göre, idrar yaparken yanma ve ağrı Ģikayetlerinin menopozla 

birlikte arttığını ifade edenlerin oranı % 8,3‘tür, bunların %17‘si ağır, %45,6‘sı 

Ģikayetlerinin orta olduğunu ifade etmiĢtir. Aynı çalıĢmada menopoz sonrası artan 

tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonunu ifade etme oranı %7,4‘tür. Bunların % 20,7‘si ağır, 

%45,4‘ü Ģikayetlerini orta olarak ifade etmiĢtir. (Barlow ve ark.,1997).  

Ülkemizde AÜSS prevalansını belirtmek amacıyla sınırlı sayıda çalıĢma 

bulunmaktadır. Yapılan çalıĢmalar daha çok ÜĠ ve türleri üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Filiz 



 12 

TM ve arkadaĢlarının Doğu Marmara Bölgesinde altı sağlık kuruluĢunun katıldığı 650 hasta 

üzerinde yapılan bir araĢtırmada 106 kadında (%16,4) ÜĠ rapor edilmiĢtir. Ġnkontinansın en 

sık rastlanan türünün mixed ÜĠ (%61,3) olduğu, tüm inkontinant kadınlarda stres ÜĠ 

prevalansı %20,8 ve sıkıĢma ÜĠ prevalansı ise %17,9 olarak belirlenmiĢtir (Uludağ ve ark. 

2006). 

Özerdoğan ve arkadaĢları 20 yaĢ ve üzeri 625 kadın üzerinde yaptıkları çalıĢmada ÜĠ 

prevelansını %25,8 olarak saptamıĢtır (Özerdoğan ve ark. 2004) 

Onur ve arkadaĢları tarafından Türkiye‘de, 17-80 yaĢ arası 2275 kadın üzerinde 

yapılan ve ÜĠ ve risk faktörleri inceleyen bir çalıĢmada  kadınların %46‘sında stres ÜĠ, %43 

ise urge ÜĠ saptanmıĢtır (Onur ve ark. 2009). 

Gül Tarafından yapılan bir çalıĢmada kadınların %76,7‘sinin inkontinans öyküsü 

olduğu saptanmıĢtır (Gül 2009). 

            2.6.Alt Üriner Sistem Semptomlarında Risk Faktörleri  

            2.6.1. YaĢ ve Cinsiyet 

YaĢ ve cinsiyet AÜSS prevelansında iki önemli faktördür. YaĢlanma  her  canlıda 

görülen, tüm  iĢlevlerde  azalmaya  neden   olan,   süreğen ve evrensel bir süreç olarak 

tanımlanabilir. YaĢlılık organizmanın molekül, hücre, doku, organ ve sistemler düzeyinde, 

zamanın ilerlemesiyle, geri dönüĢü olmayan yapısal ve fonksiyonel değiĢikliklerin tümüdür 

(Katz ve ark., 2002; AteĢkan ve ark., 2001). Tüm sistemlerde olduğu gibi, yaĢa bağlı 

faktörler, belirgin bir patolojik durum söz konusu olmaksızın, potansiyel olarak alt üriner 

sistemi etkileyebilir ve böylece bu sistemle ilgili semptomlara yol açabilir (Lackner 2001; 

Merkelj 2001; Meville 2005).  

YaĢlı kadınlarda miksiyon sonrası rezidü idrar miktarında artıĢ, idrar akım hızında,  

mesane kapasitesinde, maksimim üretral kapanma basıncında azalma, idrara çıkma hissini 

erteleyememe olduğunu belirtilmiĢitir (Malone, 1994). Kondo ve arkadaĢları, 1105 Japon 

kadın üzerinde yapmıĢ oldukları çalıĢmada stres tip idrar kaçırmanın 50‘li yaĢlardan sonra 

azaldığını, buna karĢın sıkıĢma/urge tipi idrar kaçırma insidansının yaĢla birlikte arttığını 

tespit etmiĢlerdir (Kondo ve ark., 1990; Zhu ve ark., 2009). 

Ġdrar kaçırma kadınlarda erkeklere oranla 2-4 kat daha fazla  görülmektedir (Mallett 

ve Bump 1994; Davilla 1994; Yalçın 2009). Kadınlar obstetrik, jinekolojik ve hormonel 

değiĢikliklerden dolayı erkeklerden daha çok etkilenmektedir (Huskaar ve ark. 2002; 
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AteĢkan ve ark. 2000 ) Genç yaĢtaki kadınlarda tekrarlayan ĠYE‘u erkeklere oranla daha 

sıktır. Daha yaĢlı gruplarda ise her iki cinste eĢit sıklıkta görülmekte, yaĢlanma ile 

prevalansta artıĢ olmaktadır. (Özsüt ve Çalangu 1996; Hooton ve ark 1996; Foxman 1999).  

            2.6.2. Irk  

Klimakteryum döneminde görülen AÜSS‘nin ırklara bağlı olarak değiĢiklik 

gösterdiğine iliĢkin çalıĢmalara rastlanmamıĢtır. Ancak idrar kaçırma prevalansının ırk ve 

etnik olarak farklılıklar gösterdiği bilinmektedir. ÜĠ‘nin Maori adalarındaki kadınlarda 

%48,8 oranında, Avrupa %31,2 ve Pasifik adalarındaki kadınlarda ise %29,2 oranında  

saptanmıĢtır. Amerika‘da yapılan iki çalıĢmada ÜĠ  oranı beyaz kadınlarda %23-32, siyah 

kadınlarda %16-18 oranında görüldüğü bildirilmektedir (Minassian ve ark. 2003). 

Epidemiyolojik çalıĢmalar ırkın idrar kaçırma geliĢiminde rol oynadığını, Çinli, Zenci ve 

Eskimolu kadınlarda prevalansın daha düĢük olduğunu göstermiĢtir. Burgio, düzenli ve 

düzensiz inkontinans Ģikayetlerinin siyahlarda %17.9-%15.4, beyazlarda %32-%28.2 

oranında yaĢadığını saptamıĢtır (Burgio, 1991).  

            2.6.3.  Üriner Yol Enfeksiyonu 

Üriner yol enfeksiyonları tüm yaĢlardaki kadınlarda genellikle sık görülen 

problemlerdendir. Epidemiyolojik çalıĢmalar menopoz sonrası meydana gelen alt üriner 

sistem semptomları etiyolojisinde östrojen eksikliğini göstermektedir (Atasü 2001). 

AÜS irritatif semptomları arsında yer alan sık sık idrara gitme, noktüri, sıkıĢma ve 

disüri Ģikayetleri klasik enfeksiyon semptomlarıdır. Ama sıklıkla idrar kültürü negatiftir. Bu 

duruma en sıklıkla senil atrofik üretritte rastlanır. Atrofik değiĢikliklere bağlı olarak pH 

yükselir bu da enfeksiyonlara eğilimi arttırır. Sık yaĢanan ÜYE, AÜSS için risk faktörü 

oluĢturmaktadır (Atasü 2001; Özerdoğan ve ark. 2004; Bruce ve Rymer 2008). 

Postmenopozal kadınlarda gerek östrojenin eksikliği ile gerekse yaĢlanmanın 

meydana getirdiği değiĢiklikler ile birlikte idrar yolları enfeksiyonları sık görülmektedir. 

(Atasü 2001; Bruce ve Rymer 2008). Kadınlarda menopoz sonrası vajinal floradaki 

değiĢiklikler, üriner sistem yapı ve fonksiyon bozuklugu, diyabet gibi çesitli hastalıklar, 

uzun süreli veya geçici kateterizasyon, rezidü idrar varlığı, az sıvı alımı ve kontraseptif 

amaçlı kullanılan diyaframlar, üretra ve mesane mukozasında atrofi, mesane mukozasındaki 

glikozaminglikanların azalmasının bakteri invazyonunu arttırmasının yanında ilerleyen yaĢla 

birlikte mesaneyi tam boĢaltamama, perine hijyeninin iyi olmaması, fekal kontaminasyon, 
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bağıĢıklık sisteminin baskılanmıĢ olması, gibi faktörler idrar yolları enfeksiyonlarını arttırır 

(Bruce ve Rymer 2008; Kelleher 1997; Scott ve ark. 1992; KiĢniĢçi 1996; Moller ve ark. 

2000; Foxman 1999). YaĢlılarda idrar yolları enfeksiyonlarının sıklığı %20, özel bakım 

gerektirenlerde ise bazen %50‘ye kadar çıkabilir (Bruce ve Rymer 2008). 

Mollender ve arkadaĢları yaĢları 70-90 arasında olan 4206 kadında yaptıkları bir 

araĢtırmada yaĢ ile birlikte idrar yolları enfeksiyonlarının da arttığını bildirmiĢlerdir. 

Bakteriüri insidansı 45-64 yaĢ grubunda %3,2 iken, 65 yaĢ ve üstünde %19 olduğu 

iki ayrı çalıĢmacı tarafından ileri sürülmüĢtür (Susman ve Asscher 1999; Brocklehurst 

1998).  

Episodlar tarzında tekrar eden bakteriürisiz pollaküri, urgency ve dizüriye üretral 

sendrom denir (Brocklehurst 1998). Smith bu durumun menopoz ile birlikte baĢladığına 

dikkat çekmiĢtir. Smith bu Ģikayetlerin postmenopozal kadınlarda üretral sitolojik 

değiĢkenlerle alakalı olduğunu ve östrojen tedavisine cevap verdiğini göstermiĢtir (Smith 

1997). 

Gülsün ve arkadaĢlarının menopozal dönemlerdeki kadınlar üzerinde yaptıkları 

çalıĢmada ÜĠ ve idrar yolu enfeksiyonu (ĠYE) %62 oranında birlikte yaĢandığını saptamıĢ ve 

aralarında iliĢki olduğunu belirtmiĢtir (Gülsün ve GöktaĢ 2004). 

             2.6.4.  Sigara, Obesite ve Kronik Konstipasyon 

 Ġntraabdominal basıncın kronik olarak artıĢına neden olan her durum idrar kaçırma 

geliĢimi veya artıĢı için risk faktörü oluĢturmaktadır. Yapılan çalıĢmalarda obezite, kronik 

konstipasyon ve sigara kullanmanın inkontinans geliĢmesine katkısı olduğu bildirilmektedir 

(Raz ve ark. 2000; Stamm 1999; Kelleher 1997; Küçükdikenci 2002; Getlife 1996).  

Sigara kullanımına bağlı olarak mesane içi basıncı artar, kollajen sentezi azalır, 

östrojen seviyesi olumsuz yönde etkilenir. Sigara kullanımı ile birlikte Ģiddetli öksürmenin 

de etkisiyle sfinkterin anatomik ve nörolojik olarak fonksiyonu bozulur. Sigara içmenin 

idrar kaçırmanın bütün Ģekillerinin ortaya çıkmasında önemli bir rolü olduğu yapılan 

çalıĢmalarda bildirilmektedir (Getlife 1996; Bump ve McClish 1994; Yalçın 2000; Kelleher 

1997; Bump 1992). 

Beden kitle indeksi (BKĠ) bağımsız risk faktörleri arasında kabul edilmelidir 

(Uludağ, 2006). Bel çevresinin 80 cm ve üzerinde olması SÜĠ açısından potansiyel risk 

oluĢturmaktadır (Zhu ve ark. 2009; Minassian ve ark. 2008; Ham ve ark. 2009). 



 15 

ÇalıĢmalarda BKĠ ile AÜSS ve inkontinans iliĢkisi araĢtırılmıĢ, kilo alımının inkontinans 

olasılığını arttırdığı, kilo kaybının ise azalttığı saptanmıĢtır. Beden kitle indeksi (BKĠ >25) 

arttıkça AÜSS ve üriner inkontinans prevalansı artmaktadır Düzenli inkontinans Ģikayeti 

olan kadınların en yüksek BMĠ‘ne, hiç Ģikayeti olmayanların en düĢük BMĠ‘ne sahip olduğu 

saptanmıĢtır. Ayrıca obezite, stres inkontinansın cerrahi tedavisinde teknik güçlüklere ve 

anestetik risklere neden olmaktadır. Kilo vermesi sağlanan stres inkontinanslı kadınlarda 

semptomatik iyileĢme saptanmıĢtır (Cardoza 1997; Khong ve Jackson 2008; Locher ve 

Burgio 1996; Uludağ 2006; Özerdoğan ve ark. 2004; Oskay ve ark. 2005; Zhang ve ark. 

2005; Song ve ark. 2005).  

Konstipasyonun, pelvis sinirlerinde gerilmeye bağlı olarak hasara yol açması 

nedeniyle, pelvis kaslarında fonksiyon bozukluğu yapabileceği öne sürülmüĢtür. DıĢkılama 

esnasında zorlama ve bağırsak hareketlerinde artıĢ, stres inkontinanslı ve prolapsuslu 

kadınlarda normallere göre daha sık görülmektedir. Yapılan çalıĢmalarda konstipasyonu 

AÜSS için bir risk faktörü olarak göstermektedir (Cardoza 1997; Zhu 2009; Oskay ve ark. 

2005; Zhang ve ark. 2005). 

            2.6.5. .Seks Hormonları 

Üriner sistem, embriyolojik olarak aynı kökenden geliĢen genital organlarla yakın 

iliĢki içindedir. Gebelik ve menopozal dönemde genital sistemde geliĢen anatomik ve 

fonksiyonel değiĢiklikler alt üriner sistem fonksiyonunu da etkilemektedir. Alt üriner 

sistemin kas dokuları (pelvik taban kasları) ve vasküler (vajina-üretra-mesane) yapılarında 

östrojen reseptörleri yer alır. Menopozla iliĢkili olarak over fonksiyon yetersizliği, östrojen 

üretiminde azalma ve dokularda geliĢen atrofik değiĢiklikler sonucu disüri, noktüri, sıkıĢma 

ve idrar kaçırma gibi üriner semptomların görülme sıklığı artar (Yalçın 2000; Thom 1998; 

Griebling ve Nygaard 1997). 

            2.6.6.  Gebelik, Doğum Sayısı ve ġekli 

Yapılan çalıĢmalarda alt üriner sistem semptomlarının menopoz kliniklerine giden 

kadınlarda ortak sorunu olduğu tespit edilmiĢtir. AÜSS medeni durum, medikal hastalıklar, 

gebelik ve doğum sayısı, doğum Ģekli, fetal doğum ağırlığı gibi nedenlerden etkilenmektedir 

(Mononai ve ark. 2004; Zhang ve ark.2005; Song ve ark. 2005; Oskay ve ark. 2005; Ham ve 

ark., 2009).  
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Zhang ve arkadaĢlarının AÜSS risk faktörlerini tespit etmek amacıyla yaptığı, 20 yaĢ 

ve üzeri kadınları BFLUTS anketiyle değerlendirdiği çalıĢmada, lojistik regresyon analiz 

sonuçları menopoz, ikiden fazla doğum, fetal doğum ağırlığı ve epizyotominin AÜSS için 

risk potansiyelini arttırdığını göstermiĢtir. AraĢtırma sonuçları zorlu doğum eyleminden 

kaçınmanın ve sezaryen ile (C/S) doğumun depolama semptomlarının geliĢmesini önlediğini 

ortaya koymaktadır (Zhang ve ark., 2005).   

Song ve arkadaĢlarının 6066 kadında yaptıkları araĢtırmada birden fazla küretaj, 

birden fazla doğum, vajinal doğumda abdominal müdahale, epizyotomi, perineal yırtıklar, 

perineal kesi yerinde enfeksiyon oluĢmasının stres inkontinans açısından risk faktörü olduğu 

saptanmıĢtır. Aynı çalıĢma üriner inkontinans için en önemli risk faktörlerinin yaĢ, gebelik 

ve doğum olduğunu bildirmiĢtir (Song ve ark., 2003).  

Folspang ve arkadaĢlarının yapmıĢ olduğu çalıĢmada idrar kaçırma prevalansı 

nulliparlarda,  multiparlara göre düĢük bulunmuĢ ancak 1, 2 veya 3 vajinal doğum yapan 

kadınlarda idrar kaçırma prevalansında farklılık tespit edilmemiĢtir (Folspang ve ark. 1992). 

Skonner ve arkadaĢları yapmıĢ oldukları çalıĢmada parite ile üriner inkontinans arasında 

iliĢki bulamamıĢtır (Skonner ve ark., 1994). Ham ve arkadaĢları ise 608 Koreli kadın 

üzerinde yaptıkları analizde birden fazla vaginal doğum yapmanın üriner inkontinans oranını 

arttırdığını rapor etmiĢlerdir (Ham ve ark., 2009).  

Öztaç yaptığı çalıĢmada idrar kaçırma sıklığı ile parite arasında doğrudan iliĢkinin 

olduğunu ve doğum sayısı arttıkça idrar kaçırma görülme sıklığının da doğrusal olarak 

arttığını belirtmiĢtir. Aynı çalıĢmada vajinal yolla doğum yapanlarda idrar kaçırma görülme 

oranı %29, C/S doğum yapanlarda idrar kaçırma görülme oranı %14.5 olarak belirlenmiĢtir. 

Vaginal doğum sonrası üretral basınç profili incelemelerinde (UPP) maksimal üretral 

kapanma basıncı ve maksimal üretral basınç düĢük, fonksiyonel üretra uzunluğu kısa 

bulunmuĢtur. C/S doğum yapanlarda bu değiĢikliklere rastlanmamıĢtır (Kelleher 1997). 

Parazzini ve arkadaĢlarının 40-88 yaĢ arasındaki 1062 kadında yaptığı 

epidemiyolojik çalıĢmada elde edilen verilere göre vajinal doğum sayısı stres ve miks üriner 

inkontinans ile iliĢkili bulunmuĢ fakat urge inkontinans ve aĢırı aktif mesane (AAM) ile 

iliĢki bulunamamıĢtır. Müdahaleli vaginal doğum direkt olarak stres ve miks üriner 

inkontinas için risk faktörüdür. Ayrıca AAM ve urge inkontinans riskini arttırmaktadır. 

Perineal travma geçirmek tüm idrar kaçırma semptomları açısından risk oluĢturmaktadır 

(Parazzini ve ark. 2003). 
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Bazı çalıĢmalarda, vaginal doğumu takiben sinir hasarı ve pelvik taban kaslarda 

zedelenme ve güç kaybı geliĢtiği, postpartum dönemde kas fibrillerinde değiĢiklik olduğu 

saptanmıĢtır. Sinir hasarının forseps kullanımı, vakumla çekme veya 4 kilogram ve üzeri 

bebek doğumu nedeniyle pudental sinir hasarına neden olduğu bulunmuĢtur (Foldspang ve 

ark. 1999; Allen ve ark. 1990; Sampselle 1990; Lam ve ark. 1992). 

Victurp ve arkadaĢları yapmıĢ oldukları çalıĢmada vajinal doğum esnasında açılan 

epizyotomi ile erken dönemde geliĢen stres tip idrar kaçırma arasında önemli iliĢki olduğunu 

belirlemiĢlerdir (Victurp ve ark. 1992). 

Yapılan çalıĢmalarda sezaryen ile doğum yapan kadınlarda benzer hasarların 

görülmediği ve normal doğum yapanlara göre daha güçlü pelvik taban kaslarına (PTK) sahip 

oldukları belirlenmiĢ, idrar kaçırma insidansının daha düĢük olduğu saptanmıĢtır (Yalçın, 

2000; Kelleher, 1997; Tetzchner ve ark., 1997).  

             2.6.7.  Bağ Dokusu 

 Pelvik taban çesitli tipteki kollajenden oluĢmaktadır. Tip 1 kollajen kalın ve sert 

fibrillerden oluĢmuĢtur. Tip 3 kollajen ince, zayıf ve izole fibrillerden meydana gelmiĢtir. 

Keane ve arkadaĢları ürodinamik incelemeyle stres tip idrar kaçırma varlığı saptanmıĢ ve hiç 

doğum yapmamıĢ 30 kadın hastaya periüretral biopsi yaparak tip 1 ve tip 3 kollajen 

miktarlarını incelemiĢtir. Sonuçta tip 1 ve tip 3 kollajen miktarlarını karĢılaĢtırdıklarında tip 

1 kollajen miktarını düĢük olarak bulmuĢlardır. Aynı zamanda inkontinan olanlar kontrol 

grubuna göre gerçek stres tip idrar kaçırması olan grupta total kollajen miktarını daha düĢük 

bulmuĢlardır (Keane ve ark., 1993). 

 Yapılan çalıĢmalarda pelvik taban yetmezliği ve stres tip idrar kaçırma olan 

kadınlarda, olmayanlara göre bağ dokusundaki kollajen oranlarında düĢme olduğu ve bu 

düĢmenin kaçırma üzerinde etkili olduğu gösterilmiĢtir (Kelleher 1997; Rechberger ve ark. 

1993). 

            2.6.8. Spinal Kord Yaralanmaları 

 Spinal kord yaralanmaları, multipl skleroz ve diyabetik nöropati gibi hastalıklar sinir 

sistemi hasarı yaptığı için pelvik bölgedeki sinir fonksiyonlarını bozabilmektedir (Pernol 

1994). Spinal kord yaralanmalarında en sık detrüsör instabilite görülmektedir (Scott ve ark. 

1992). 
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            2.6.9.  Prolapsus ve Anterior Onarım  

Dolu bir mesane üretro-vezikal bağlantı olarak karın içi yerleĢim göstermektedir. 

Sistosel, rektosel, genital prolapsusu olan hastalarda bu bağlantı karın dıĢında yer 

alabilmektedir. Bunun sonucunda öksürme, hapĢırma ve gülme gibi karın içi basıncın 

yükseldiği durumlarda mesaneye üretradan daha fazla basınç iletilmektedir. Bu durumda 

mesane içi basıncın üretra içi basıncı aĢtığı zaman idrar kaçırma görülmektedir (Gomel ve 

ark. 1995). 

Genital prolapsus ile idrar kaçırma sık görülen Ģikayetler olup aynı hastada birlikte 

bulunabilmektedir. Rozenweig ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada ağır genital prolapsusu 

olan ancak idrar kaçırma semptomları olmayan kadınların %60‘ında ürodinamik yöntemlerle 

gizli idrar kaçırmanın olduğunu saptamıĢlardır (Rosenzweig ve ark. 1992). 

Grady ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada sistoseli olan kadınların %30‘ unda yapılan 

ürodinamik tetkikler sonucunda mesane kasında instabilite olduğu, yapılan cerrahi 

onarımdan sonra 54 kadından 51‘inde ortadan kaybolduğu saptanmıĢtır (Grady ve ark. 

1992). 

Türkiye‘nin doğusunda yaĢayan kadınlarda AÜSS prevalansı ile ilgili yapılan bir 

çalıĢmada öne çıkan en önemli iki faktörü doğum sayısı ve organ prolapsusudur (Onur ve 

ark. 2009) 

              2.6.10  Abdominal Tümör 

 Abdominal tümörler intravezikal basıncı direk olarak arttırır. Ġntravezikal basıncın 

göreceli olarak artması üretral sfinkter kontrolünü göreceli olarak yetersiz hale getirir 

(KiĢniĢçi 1996). 

            2.6.11. Histerektomi  

Histerektomi sırasında oluĢan kas ve fasya hasarları, pelvik sinir ve pelvik destek 

yapısı yaralanmaları, vajinanın kısaltılması, trigonel yerleĢimli mesane destek yapılarının 

çıkarılması ve cerrahi menopoz ya da östrojen eksikliği sonucu alt üriner sistem semptomları 

geliĢebilmektedir (Parys ve ark. 1990; Thom 1998). 

Brown ve arkadaĢları 11 epidemiyolojik çalıĢmayı içeren incelemelerinde, 

histerektomi geçiren kadınlarda inkontinans sıklığını %40 olarak belirtmiĢlerdir (Brown ve 

ark. 2000). Virtanen ve arkadaĢları ise yapmıĢ oldukları çalıĢmada histerektomi sonrası 
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inkontinans ve cinsel problemlerin istatistiksel olarak önemli Ģekilde azaldığını bulmuĢlardır 

(Virtnanen 1993). 

            2.6.12. Radyoterapi  

Ġnvaziv mesane kanseri için uygulanan radyoterapi sonrası fibrotik mesane hasarı ve 

kısmen denervasyonunun aĢırı duyarlı hale dönüĢmesi ile hastaların yaklaĢık olarak 

%50‘sinde irritatif semptomlar olan, sık idrara gitme ve sıkıĢma semptomları geliĢmektedir 

(Vale ve ark. 1991).  

            2.6.13. Kronik Hastalıklar ve Ġlaç Kullanımı                                      

Sistemik ve kronik hastalığı olanlarda daha fazla ÜĠ görüldüğü  bildirilmektedir. 

YaĢlanmayla birlikte ortaya çıkan, diğer organ sistemlerindeki değiĢiklikler alt üriner sistem 

fonksiyonlarını etkiler. Diyabet, solunum problemleri, hiperkalsemi, ödem, konjestif kalp 

yetmezliği ve aĢırı sıvı alımı sonucu volüm yüklenmesi ile renal klirens artmakta, sık idrara 

çıkma, sıkıĢma hissi, sıkıĢma tipi idrar kaçırma ortaya çıkabilmektedir (Yalçın 2000; Fantl 

ve Schaffer, 1996). Merkezi ve periferik sinir sistemini etkileyen multiple skleroz, 

parkinson, serebro vasküler atak gibi hastalıklarda, mesaneyi kontrol eden sinir sisteminin 

hasar görmesine bağlı idrar kaçırma, sıkıĢıklık hissi ya da sık idrara çıkma Ģikayetleri 

görülebilmektedir (Halsam ve Laycock 2008; Fantl ve Schaffer, 1996) 

OluĢan kronik hastalıklar sonucu ilaç kullanımı artarken, ilaç kullanımına bağlı 

olarak yan etkiler ortaya çıkmaktadır. ÇeĢitli ilaçlar idrar oluĢumunu hızlandırmakta, 

sempatik ve parasempatik sinir sistemi üzerinde oluĢturdukları etkiler nedeniyle alt üriner 

sistem semptomlarına neden olmaktadır. Bunlar arasında diüretikler, psikotroplar, narkotik 

analjezikler, alfa adrenerjik blokörler ve antogonistler ve kalsiyum kanal brokörleri 

sayılabilir (Yalçın 2000). Üretra içindeki basınç daha çok üretra duvarında bulunan düz 

kasların tonusuna bağlıdır. Tonus aktivitesi alfa adrenerjik ajanlarla arttırılırken, beta 

adrenerjiklerle azaltılmaktadır. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar alfa adrenerjik 

resptörleri bloke ederek proksimal üretrayı gevĢetmekte, üretra sfinkter yetmezliğinin 

geliĢmesine yol açmaktadır. Ayrıca hipertansiyon tadavisinde kullanılan diüretik etkili 

ilaçlar, diyabet, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları AÜS semptomlarını ağırlaĢtırmaktadır 

(Gomel ve ark.1995; Atasü 2001).  
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            2.7. Menopozal Dönemlerde HemĢirelik YaklaĢımı 

Menopozal dönem fizyolojik olmasına rağmen, yaĢamı tehdit edici ve yaĢam 

kalitesini bozucu patolojik olaylarla birlikte seyrettiği için sağlık çalıĢanları tarafından özel 

olarak ele alınması gereken bir dönemdir. HemĢireler menopozal dönemlerdeki kadınlara 

yardım edebilmeleri için, dönemin özelliklerini, oluĢabilecek değiĢiklikleri ve bu 

değiĢiklikler karĢısında yapılması gereken sağlık hizmetlerini çok iyi bilmelidirler. 

Menopozal döneme yönelik yaptıkları danıĢmanlık ile hemĢireler, kadınların menopoz 

hakkında bilgi sahibi olmalarına  ve menopozal dönemlerdeki değiĢikliklerle baĢ etme 

yollarını öğrenmelerine ya da en az düzeyde sorun yaĢamalarına yardımcı olabilirler. 

Menopozal dönemde sağlık bakımı için hemĢirelerin genel hedefleri Ģunlar olmalıdır (TaĢkın 

2005; ġahin 1998) 

1.  Menopozal dönem hakkında kadını ve ailesini bilgilendirmek, yanlıĢ inanç ve 

algılamaları düzeltmek ve aksiyeteyi gidermek. 

2.  Bu dönemle ilgili sorunlarla kadın ve ailesinin baĢa çıkakabilmesine ve uyum 

sağlayabilmesine yardımcı olmak, danıĢmanlık yapmak. 

3.  Cinsel yaĢam, beslenme, egzersiz ve sosyal aktivitelerin planlanmasında kadına 

ve ailesine sağlık eğitimi vermek ve danıĢmanlık yapmak. 

4.  Kadının erken tedavi ve imkanlarını bilmesini sağlamak ve buna yönlendirmek. 

5.  Kadının döneme özgü değiĢiklikleri tanımasını ve rapor edebilmesini sağlamak. 

6.  Kadının sağlık bakımına iliĢkin karar verme sürecine katılabilmesini sağlamak. 

Kadınların bu dönemlerini sorunsuz geçirebilmeleri için sağlık çalıĢanlarına önemli 

roller düĢmektedir (TaĢkın 2005; ġahin 1998). 

             2.7.1.Alt Üriner Sistem Semptomlarını Koruyucu-Önleyici-Tedavi Edici 

YaklaĢımlar ve HemĢirenin Rolü 

 Sağlık ekibinin profesyonel bir üyesi olan hemĢireler, kadının menopozal döneme 

özgü sağlık sorunlarının saptanması, yapılacak giriĢimlerin planlanması ve uygulanmasında 

etkin rol oynamaktadırlar. AÜSS nedenleri multifaktöriyel olduğu için, sorun yaĢayan 

bireylere hizmet sağlamada, birçok sağlık ve sosyal yaĢam profesyonelleri rol alır (Aslan 

2005). 
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 Ġngiltere‘de The Royal College of Nursing Continence Care Forum ve The social 

Policy Research Unit tarafından kontinans danıĢmanları 5 ana rolü belirtilmiĢtir ―klinik 

uygulama‖, ―eğitici‖, ―danıĢman‖, ―araĢtırma‖, ―yönetici‖. Bu roller hemĢirelerin genel 

olarak sağlık alanındaki beĢ ana rolü olup, ürojinekoloji alanında da geçerlidir. HemĢirelerin 

diğer rolleri ise koordinatör, kara verici, rehabilite edici, hasta hakları savunucuları rolleridir 

(Aslan 2005).  

Postmenopozal nüfüsun ve ortalama yaĢam süresinin gittikçe artması, önemli bir 

sağlık sorunu olan AÜSS ile daha yakından ilgilenmeyi gerektirmektedir. YaĢanan AÜS 

semptomları ve özellikle ÜĠ yaĢlanmanın bir parçası olarak görülmekte ve kiĢiler sağlık 

arayıĢında bulunmamaktadır. Bu hastaların tedavi için baĢvurmama nedenleri arasında 

utanma, olayın hekim tarafından önemsiz bulunacağı endiĢesi, tedavi edilebileceğini 

bilmeme, operasyon korkusu, tedavinin maliyeti ve tedavi için zaman bulamama yer 

almaktadır.  

             2.7.2. Kadınlarda Görülen AÜSS’nın Giderilmesine Yönelik Bakım ve Tedavi 

AÜSS mental, sosyal, fiziksel ve çevresel faktörlerden dolayı ortaya çıkabilen bir 

semptomdur. Tedavi farmakolojik, nonfarmakolojik (davranıĢsal/konservatif) ve cerrahi 

olmak üzere üç grupta toplanmaktadır.  AÜSS kaçırmada hem nedenlerin hem de bakım ve 

tedavi seçeneklerinin multifaktöriyel olması, farklı dallardan bir çok sağlık bakım 

profesyonellerinin semptomun çözümünde görev almasını zorunlu kılmaktadır. HemĢirelerin 

de eğitici, danıĢman, yönetici, koordinatör, rehabilite edici ve uygulayıcı olarak davranıĢsal 

tedavi yöntemlerinde etkin  rol almaları gerekmektedir.  

            Alt üriner sistem semptomlarının tedavisinde davranıĢsal tedavi yöntemleri sıklıkla 

kullanılmaktadır. Bu yöntemler diyet, mesane eğitimi, pelvik taban kas egzersizleridir 

(PTKE). DavranıĢsal tedavi yöntemlerinin uygulanması ve izlemi, klinisyen ve hasta 

arasında pozitif, destekleyici iliĢkiler gerektirir, çünkü davranıĢsal tedavi zaman alıcı ve 

yoğundur. HemĢireler ve hasta arasındaki iletiĢim ve hastanın motivasyonu, davranıĢ 

tekniklerinin  baĢarısı  için  son  derece  önemli unsurlardır. AÜS semptomların  

azalmasında  yardımcı  diğer stratejiler Ģunlardır; içilen sıvı miktar ve türünde değiĢiklikler, 

ilaç tedavisinde değiĢiklik yapılması, mevcut üriner enfeksiyonun tedavisi, kronik solunum 

problemlerinin  iyileĢtirilmesi,  diyet  ve  kabızlık sorununa  iliĢkin  çözümler,  uygun  

araçlarla inkontinansı önlemek (Bellentyne 2002; Eskiyurt ve Karan 2000). 
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Birçok hastada davranıĢsal tedavinin amacı; mesanenin kapasite etkinliğinin artarak 

mesane kontrolünü geri kazanmasını sağlamaktır. DavranıĢ tedavisiyle ilgili veriler oldukça 

iyidir. Fantl ve arkadaĢları yaĢlı hastalarda mesane eğitimi uygulaması sonrasında 

inkontinans episodlarının %57, idrar kaçırma miktarının %54 oranında azaldığını 

bildirmiĢlerdir (Fantl ve ark 1991). 

DavranıĢsal tedavi sağlık bakımı profesyonelleri tarafından da kolaylıkla 

kullanılabilir. Basit, ucuz ve etkili, yan etkileri olmayan özellikle de geriatrik popülasyon 

için önemli bir yöntemdir. Fakat hastanın ve eğitimi veren kiĢinin motivasyonu ve zaman 

sorumluluğunu gerektirmektedir. Cerrahi olmayan diğer yöntemlerle beraber kolaylıkla 

kullanılabilir (Eric 2004; Sherman ve ark 1997). 

Pelvik Taban Kas Egzersizleri (PTKE): PTKE ilk kez 1948 yılında Arnold Kegel 

tarafından tanımlanmıĢtır (Kegel 1948).  

PTKE‘ de amaç, pelvik taban kaslarını güçlendirmek ve üretral sfinkter 

fonksiyonunu iyileĢtirmektir. Ayrıca kiĢilerde olabilecek pelvik organ prolapsusunu 

azaltmak ya da önlemek ve vajinayı daha stabil hale getirmektir (KiĢniĢçi 1996; Kegel 1948; 

Wise 129; Davilla 1994). 

Bugün stres tip idrar kaçırma tedavisinde PTKE, birinci seçenek olarak kabul 

edilmektedir. Egzersizi öğretme hastanın doğru kasını kullanıp kullanmaması açısından son 

derece önemlidir. Egzersizler hastaya birebir öğretilmelidir. Egzersize baĢlamadan önce 

hastanın mesanesi boĢaltılmalı, rahat hareket edebileceği kıyafet giymesi söylenmelidir 

(Walters 1993; Yalçın 2000; Wise 1997). 

Vajinal Kon: Ġlk kez 1985 yılında Plewnick tarafından tanımlanmıĢtır. Pelvik taban 

kas gücünü artırmak ve PTKE öğretmek amacıyla kullanılır. Tedavi yönteminin esası, 

vajinaya 20-90 gr arasında değiĢen konlar yerleĢtirilerek hastada biofeedback duyusu 

yaratmaktır. Burada amaç, vajinal konlar ile pelvik taban kasında güçlü izometrik 

kontraksiyonlar yaratarak konların vajinada durabilmesini sağlamak ve böylece pelvik kas 

gücünü artırmaktır (Berek 1998; Fantl ve ark 1991) 

Biofeedback: Biofeedback fizyolojik olayların bir ekran ve ses düzeni aracılığı ile 

görsel ve iĢitsel sinyaller halinde hastaya yansıtılmasıdır. Bu yöntem ilk kez 1940 yılında 

Arnold Kegel tarafından kullanılmıĢtır. Biofeedback yönteminde pelvik tabanın kasılma ve 

gevĢemesi ekran ve ses aracılığı ile hasta tarafından anlaĢılır hale getirilir. Böylelikle 
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hastanın kendisi tarafından pelvik taban kas fonksiyonlarının düzenlenmesi sağlanır. Bu 

yöntemle hasta pelvik taban kaslarını belirleyebilmeyi ve abdominal kas kontraksiyonu 

olmaksızın pelvik taban kaslarını seçici olarak kullanabilmeyi öğrenir (Berghams ve ark. 

1996; Susset ve ark. 1995; Burgio ve ark.1986) 

Mesane Eğitimi: Mesane eğitimi, istemli kortikal kontrol ile istemsiz detrüsör 

kontraksiyonların önlenebileceği düĢüncesine dayanan tedavi yaklaĢımıdır. Ġlk kez 1966 

yılında Jeffcook ve Francis tarafından geliĢtirilmiĢtir. Mesane eğitimi belirli zamanlarda 

idrar yapmanın öğretildiği bir programdır. Amaç, idrar yapma hissini bastırarak mesane 

kapasitesini artırmak ve mesane kontrolünü sağlamaktır (Demirci ve Kızılkaya 2002). 

Mesane eğitimi, sadece belirli zamanlarda idrar yapmanın öğretildiği ve kiĢinin baĢarılı 

olduğu takdirde her hafta sürenin (15-30dk) arttırıldığı 6-12 hafta (genellikle 8 hafta)‘lık 

formal bir eğitimdir. Amaç idrar yapma hissini bastırarak mesane kapasitesini arttırmak ve 

olumlu psikolojik geliĢmeler sağlamaktır (Erkan 2003; Aslan 1999).  

Tuvalete Gitme Programı OluĢturma: Hastanın gece de dahil olmak üzere düzenli 

aralıklarla (2–4 saat) tuvalete gitmesi önerilir. Amaç, düzenli bir iĢeme programı oluĢturarak 

hastanın idrar kaçırma olayında önce idrar yapmasını ve kuru kalmasını sağlamaktır. Bu 

yöntem özellikle yaĢlı, yatağa bağımlı hastalar ve Alzheimer hastalarında kullanılmaktadır 

(Demirci ve Kızılkaya 2002; Uzun 2001). 

Diyet: Mesane günlüğüne bakılarak düzenlenir. Konstipasyon sıklıkla idrar kaçırma 

ile birlikte olduğundan lifli gıda ve yeterli sıvı alınması önemlidir. KiĢi günde en az 1,5–2 

litre sıvı almalıdır. Sıvı alımı kısıtlanmamalıdır. Sıvı alımının ortalamanın altında olduğu 

zaman hidrasyonu sağlamak için en az günlük 8 bardak sıvı almalıdır. Bu konstipasyonu 

önler ve idrarı dilüe eder. Çünkü az sıvı alımı sonucunda idrar yoğunluğunda artıĢ görülür. 

Bu durum mesaneyi daha çok irrite eder (Ergen, 2000; Demirci ve Kızılkaya, 2002). 

Konstipasyonu önlemek amacıyla lifli besinler alınmalıdır. Ġnkontinansta (özellikle 

urge inkontinansta) birçok gıda maddelerinin de mesane irritasyonu baĢlatma veya 

arttırmada önemli rol oynadığı bilinmektedir. Alkol, kafeinli ve asitli içecekler, domates, bal 

ve Ģekerli yiyecekler inkontinansta etkili gıda maddelerindendir, mesane irritasyonunu 

artırmadaki özelliklerinden dolayı kısıtlanmalıdır (Aslan 1999; Erkan 2003). 

Obezite, kronik karın içi basınç artıĢına neden olduğundan kilo verilmesi ile de 

depolama ve idrar yapma semptomlarında azalma veya iyileĢme sağlanabilir (Çayır 1999; 

Pierson 1995).  
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            2.7.3.Tekrarlayan Üriner Yol Enfeksiyonları ve HemĢirelik YaklaĢımı 

Bol sıvı alımı enfeksiyona neden olan mikroorganizmalardan mesanenin 

yıkanmasına, temizlenmesine yardım eder, idrar yoğunluğunu azaltır ve yanma, sızıyı 

hafifletir. ġikayetler gece baĢlamıĢ olsa dahi, ilk 4 saat, her saat baĢı yaklaĢık yarım litre, 

bunu izleyen 8 saatte yaklaĢık 250 ml sıvı alması gereklidir. Su içmesi tercih edilir ancak su 

içemiyorsa süt, açık çay gibi hafif sıvılar içilebilir. Portakal suyu gibi asitli içecekler 

önerilmez. Ġdrarın asit özelliğinin azalması, Ģikayetleri hafifletecek ve bakterilerin 

çoğalmasını durduracaktır. Bu nedenle bir çay kaĢığı karbonat, bir su bardağı suya konularak 

eritilir ve içilir. Eczaneden  sitrik asit tuzu içeren ürünler de alınabilir. Fakat hipertansiyonu 

ya da kalp hastalığı olan kadınların doktora danıĢmadan bikarbonat ya da sitrik asit tuzu 

içmemesi gerekir.        

Üriner yol enfeksiyonu sırasında yapılması gerekenler: 

1. Ġhtiyaç hissettikçe tuvalete gidilmeli, idrar tutulmamalıdır. 

2. Vücut sıcak tutulmalıdır. Bu amaçla karına ya da bacakların arasına sıcak su ĢiĢesi 

koyulabilir. Ġkinci bir torba da bele yerleĢtirilebilir.  

3. Bol sıvı almaya özen gösterilmelidir. 

4. Ağrı için aspirin ya da parasetamol içeren ağrı kesiciler alınabilir.  

5. ĠyileĢinceye kadar alkol alınmamalı, cinsel iliĢkide bulunulmamalıdır. 

6. Kızılcık suyu, E. coli ve gram-negatif bakterileri engelleme ve semptomatik ÜYE  

iyileĢtirme özelliği nedeniyle tüketilebilir (Hooton 2001). 

 

 Üriner yol enfeksiyonlarını önlemek için yapılması gerekenler: 

1. Mesaneyi bakterilerden korurmak için her gün 1,5-2 lt sıvı almaya özen 

gösterilmelidir. 

2. Ġdrar yapma hissi geldiğinde tuvalete gidilmeli, idrar tutulmamalıdır. 

3. Bakterilerin anüsten üretraya taĢınmasını önlemek için perine temizliği önden arkaya 

doğru yapılmalıdır.  

4. Vajinal deodorantlar veya vajinal duĢ, parfümlü sabun, pudra gibi ürünler idrar yolunu 

tahriĢ edebileceğinden kullanılmamalıdır. 

5. Ayakta duĢ Ģeklinde banyo tercih edilmelidir. 
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6. Sıkı, dar pantolon ve sentetik iç çamaĢırları giyilmemelidir. Pamuklu iç çamaĢırı ve 

etek giyilmesi, perinenin nemli ve sıcak olmasını engelleyerek bakteri oluĢumunu 

önler. 

7. Alkollü içecekler, meyve suları, demli çay veya kahve içilmemeli ve baharatlı 

yiyecekler aĢırı tüketilmemelidir. 

8. Cinsel iliĢki sonrası sistit Ģikayetleri artıyorsa; 

 Cinsel iliĢki öncesi her iki eĢin duĢ alması gereklidir. 

 ĠliĢki sonrası hemen idrar yapmaya çalıĢılmalıdır. 

 Eğer iliĢki sırasında vajina kuru ise, jel gibi uygun kayganlaĢtırıcı ürünler 

kullanılması gerekir. 

9. Menopoz sonrası, doktorun reçete edeceği östrojen hormonu içeren vajinal kremler 

kullanılabilir (Yalçın ve ark 2002). 

            2.7.4. ĠĢeme Güçlükleri ve Hasta Eğitimi 

Yetersiz detrüsör kontraksiyonlarının neden olduğu iĢeme güçlükleri: iĢeme 

esnasında idrar akımında azalma, idrarı tam boĢaltamama, iĢeme sonrası damla damla idrar 

gelmesi, ağrılı idrar yapma menopozal dönemlerdeki kadınların %10-15‘inde görülür.  

HemĢirelerin bu semptomları tedavi edici ve önleyici yaklaĢımı Ģunlar olmalıdır: 

 Mesanenin düzenli olarak boĢaltılması konusunda eğitim vermek, 

 Dolu mesaneyle tuvalete gitmekten kaçınmasını sağlamak, 

 Pelvik taban kas egzersizlerini öğretmek ve hastaya kas kontraksiyonunun 

yeterliliği konusunda feedback vermek. 

 Topikal östrojen tedavisi konusunda bilgilenmesini sağlama ve buna yönledirme 

yapılmalı 

            2.8. AÜSS Tedavisinde Östrojenin Yeri 

Epidemiyolojik çalıĢmalar menopozadan sonra oluĢan AÜS semptomlarının 

etiyolojisinde östrojen eksikliğinin rolünü göstermiĢtir (Hextall ve Cardoso 2001). 

Postmenopozal ÜĠ ve diğer AÜS semptomlarının yaklaĢımında östrojen tedavisinin rolü 

tartıĢmalı olmasına rağmen, ürogenital atrofili kadınlarda kullanımının iyi olduğu 

bilinmektedir (Robinson ve Cardozo 2003).   



 26 

AÜS üzerinde östrojenlerin etkisini inceleyen erken dönemlerdeki çalıĢmalar 

genellikle ürodinamik tetkiklerin yapılmadığı zamana aittir. Ġlk kez Salmon, disüri, 

pollaküri, sıkıĢma ve inkontinans Ģikayetleri ile gelen 16 kadında 4 haftalık intramusküler 

östrojen tedavisinin sonuçlarını rapor etmiĢtir. Bunlardan 12‘sinde semptomatik iyileĢme 

meydana gelmiĢtir. Ancak tedaviyi bıraktıktan sonra Ģikayetlerde tekrarlama tespit edilmiĢtir 

(Atasü 2001; Salmon ve ark. 1941).  

Mohr ve arkadaĢları kliniğe sıkıĢma, pollaküri ve stress inkontinans Ģikayetleri ile 

gelen kadınlarda oral ve vajinal konjuge ekin östrojen kullanmıĢtır. Aynı zamanda Kegel 

egzersizleri de yapan kadınların AÜSS Ģikayetlerinde belirgin iyileĢme gözlemlemiĢlerdir 

(Mohr ve Rogers 1992).  

Robinson ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢma hormon tedavisinin ürogenital sisteme, 

özellikle ÜĠ ve tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarına olan etkisini özetlemektedir. 

Robinson ve arkadaĢları AÜSS‘na direkt müdahale etmektense östrojen tedavisi 

uygulamanın, ürogenital atrofiyi tersine çevirerek irritatif semptomlar olan urgensi, 

frequensi, ve urge ÜĠ üzerine faydası olabileceğini belirtmiĢlerdir. Östrojen tedavisinin, tek 

baĢına ürodinamik stres yönetiminde çok az etkisinin olduğu ancak birlikte bir alfa adrejenik 

agonisti ile kullanıldığında idrar kaçırmayı iyileĢtirebileceği belirtilmiĢtir. DüĢük doz vajinal 

uygulanan östrojenin, postmenopozal kadınlarda üregenital atrofi tedavisinde bir rolü olduğu 

ve sistemik tedaviler kadar etkisi olduğu belirtilmiĢtir (Robinson ve Cardozo 2003).  

Menopozal dönemlerde azalarak vajinal florada değiĢiklikler meydana getiren 

östrojen, proflaksi ve tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Tedavi edilmeyen enfeksiyon 

mukozal inflamasyon oluĢturmakta ve bu durumda istemsiz detrüsör kontraksiyonlarına yol 

açmaktadır. Yine enfeksiyon ajanlarının salgıladıkları endoksinlerin alfa adrenerjin etkisi ile 

üretral sfinkterde yetmezlik geliĢebilmektedir (Korur 2008). Postmenopozal kadınlarda 

östrojen tedavisinin vaginal PH‘ı arttırdığı ve florada normalizasyon sağladığı bilinmektedir 

(Parsons ve Schmidt 1982; Privette ve ark. 1988; Hassa ve ark. 2005). 

Eriksen‘in çalıĢmasında, tekrarlayan,  semptomatik, bakteriyolojik üriner sistem 

enfeksiyonu bulunan 108 postmenopozal kadında östradiol salan silikonlu vaginal halkalar 

plasebo ile karĢılaĢtırılmıĢ ve tedavi alan grupta  %45, plasebo grubunda ise  %20 iyileĢme 

oranı rapor edilmiĢtir (Eriksen 1999).  
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Yapılan randomize, çift-kör, plasebo-kontrollü çalıĢmada, 93 postmenopozdaki 

kadında vaginal östriol krem test edilmiĢ ve 8 aylık tedavinin anlamlı olarak tekrarlayan 

idrar yolları enfeksiyonlarına iyi geldiği belirtilmiĢtir (Raz ve Stamm 1993). 

AÜSS‘nin giderilmesinde östojenin etkinliğini gösteren çalıĢmalar olduğu kadar, 

yararlı olmadığını, üstelik AÜSS‘yi arttırdığını gösteren çalıĢmalar da vardır. WHI‘nın 2002 

yılında biten ve sonuçları yayınlanan randomize kontrollü çalıĢmasında, sekonder sonuç 

olarak idrar inkontinansı üzerine HRT‘nin etksi incelenmiĢtir (Hendrix ve ark. 2005). 

Sonuçta da tek baĢına östrojen veya progestinlerle konbine bir Ģekilde de olsa kontinent bir 

kadında idrar inkontinansı riskini arttırdığı, inkontinant bir kadında ise semptomları 

kötüleĢtirdiği ileri sürülmüĢtür.  

HERS çalıĢmasında koroner hastalığı olan 1525 kadında plasebo olanlara göre 

kombine östrojen + progestin kullananlarda %45 oranında ÜĠ kötüleĢmekte olduğu 

görülmüĢtür (Grady ve Brown 2001). 

Var olan diğer prospektif çalıĢmada 20-59 yaĢlarında 382 kadında HT ile ÜĠ riskinde 

artıĢ gösterilmiĢtir (Samuelsson ve ark. 2001).  

SERM çalıĢmaları da HT‘nin ÜĠ üzerinde negatif etkisi olduğunu desteklemektedir 

(Goldsein ve Nanavati 2002). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

            3.1. AraĢtırmanın Amacı ve Tipi 

Bu çalıĢma, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları 

Kliniğinde, 40 yaĢ ve üzeri kadınlarda alt üriner sistem semptomlarını belirlemek amacıyla, 

kesitsel tipte tanımlayıcı olarak planmıĢtır. 

            3.2. AraĢtırmanın Yapıldığı Yer 

Bu çalıĢma, Bursa il sınırları içinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Doğum ve 

Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı BaĢkanlığı Kadın Doğum Kliniğinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

            3.3. AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi Seçimi 

AraĢtırmanın evrenini 40 yaĢ ve üzeri tüm kadınlar oluĢturmaktadır. Bu yaĢ grubu 

seçilirken kadınların ortalama menopoza girme yaĢı ve premenopozal dönem göz önünde 

bulundurulmuĢtur.  

Bursa ilinde yürütülen çalıĢmanın örneklem sayısını belirlemek için nüfus sayımına 

göre 40 yaĢ ve üzeri kadın populasyonu alınmıĢtır. Türkiye 2006 nüfus sayımı verilerine 

göre Bursa'daki 40 yaĢ ve üzeri kadın populasyonu 311.050 idi.Nüfus sayımı verilerine göre 

40 yaĢ ve üzeri kadın populasyonu 5 gruba (40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60+) ayrılmıĢtır. 

Her yaĢ grubu için 1/1.000‘lik bir tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen toplam 312 kadın 

örneklemimizi oluĢturmuĢtur. Buna göre gruplardaki kadın sayısı sırasıyla 68, 79, 69, 54 ve 

42‘dir. Örneklem kapsamına  06.10.2008- 30.12.2008  tarihleri arasında Kadın Hastalıkları 

ve Doğum Kliniğine baĢvuran hastalara veya aynı hastanede yatan hastalara refakatçi olarak 

eĢlik eden, çalıĢmaya katılmaya istekli olan, 40 yaĢ ve üzeri kadınlar alınmıĢtır. 

            3.4. Verilerin Toplanmasında Kullanılan Araçlar 

AraĢtırmada verilerin toplanmasında; GörüĢme Formu (Ek-1), Bristol kadın alt 

üriner sistem semptomları tanılama formu (BFLUTS) (Ek-2) kullanılmıĢtır. 

            3.5.AraĢtırma Verilerinin Toplanması 

Veri toplamak amacıyla 06.10.2008- 30.12.2008 tarihleri arasında Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Etik kurul kararından gerekli izinler alınmıĢtır. 

Verilerin toplanabilmesi için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Doğum ve Kadın 

Hastalıkları Anabilim Dalı BaĢkanlığı ile görüĢülerek gerekli klinik araĢtırma izni (Ek 6) 
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alınmıĢtır. Rahat, etkili bir görüĢme yapabilmek ve rahatsız edilmemek için görüĢme öncesi 

uygun fiziki bir ortam sağlanmıĢtır. GörüĢme formlarının uygulanması sırasında, çalıĢmaya 

kabul etmiĢ kadınlara çalıĢmanın amacı, sorular hakkında bilgi verilmiĢtir. GörüĢme formları 

yüz yüze görüĢülerek gerçekleĢtirilmiĢ ve her bir görüĢme ortalama 15-20 dk. sürmüĢtür. 

Verilerin doğru olarak elde edilebilmesi için, UÜ-SK anket incelemesine dayalı tıbbi 

araĢtırmalara katılım için aydınlatılmıĢ gönüllü onam formu (Ek 5) kendilerine okutulmuĢ ve 

imzalatılmakla birlikte, kadınların çalıĢma içerisinde isminin geçmeyeceği ve her türlü 

bilginin gizli kalacağı konusunda ayrıca bir garanti verilmiĢtir. 

            3.6. GörüĢme Formu (Ek-1) 

AraĢtırmada, literatür ıĢığında araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen 29 sorudan oluĢan 

görüĢme formu kullanılmıĢtır. GörüĢme formu; kadınların sosyodemografik özelliklerine 

iliĢkin soruları (yaĢ, öğrenim durum, medeni durum, çalıĢma durumu, ekonomik durum), 

jinekolojik-obstetrik öyküsüne iliĢkin soruları (üreme organlarıyla ilgili bir ameliyat geçirme 

durumu, gebelik sayısı, doğum sayısı, düĢük ve küretaj sayısı), genel sağlık sorunlarına 

yönelik soruları (menopoz durumu, menopoz süresi, üreme organları ile ilgili bir ameliyet 

geçirme durumu, kronik hastalık varlığı ve ilaç kullanımı), idrar alıĢkanlıkları (günde kaç 

kez idrara çıktığı, gece idrar yapmak için uyanma durumu ve sayısı, idrar yolu enfeksiyonu 

sık sık geçirme durumu) ile ilgili soruları içermektedir. 

            3.7. Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları Soru Formu-BFLUTS 

(Bristol Low Urinary Tract Symptoms) (Ek-2) 

Bristol female Lower Tract Symptoms anketi 19 sorudan oluĢan; idrar kaçırma 

Ģikayetlerini, diğer alt üriner sistem semptomlarını ve bunların seksüel fonksiyon ve hayat 

kalitesi üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla Jackson ve ark. tarafından 1996 yılında 

geliĢtirilmiĢ, Güngör tarafından türkçeye uyarlanmıĢtır (Güngör 2005; Jackson ve ark. 

1996). Soru formu, depolama, iĢeme, idrar kaçırma, cinsel fonksiyon, yaĢam kalitesi olmak 

üzere beĢ alandan oluĢur. Depolama/filling (1-4.sorular), iĢeme/voiding (5-7.sorular), idrar 

kaçırma/incontinence (8-12. sorular), cinsel fonksiyon/sexual function (13-14.sorular), 

yaĢam kalitesi/quality of life (15-19. sorular) ile ilgili semptomları değerlendirir. Anketin 

güvenirliliği Cronbach alfa iç tutarlılık hesaplamasında 0.78 olarak bulunmuĢ, klinik pratikte 

ve araĢtırmalarda uygulanabilirliği daha önceki çalıĢmalarda gösterilmiĢtir (Jackson ve ark. 

1996; Zhang ve ark. 2005; Aksakal ve ark. 2006; Güngör 2005) 
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Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları Soru Formu Geçerlilik – 

Güvenirlik çalıĢması: 

Toplam ölçek ve alt boyutlarının iç tutarlılığı Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı ile 

değerlendirilmiĢ olup alt boyutlarda cronbach‘s alpha katsayısının 0,65 - 0,82 arasında 

değiĢtiği ve toplam ölçeğin iç tutarlılığın çok yüksek olduğu (α=0,89) belirlenmiĢtir (Tablo 

1).  

Cinsel fonksiyon alt boyutu ile Cronbach‘s Alpha katsayısı düĢük bulunmuĢtur. Ancak 

tüm maddelerin kendi içindeki korelasyon katsayıları yüksek olduğundan bu alt grup da 

ölçekte bırakılmıĢtır. Her bir madde çıkarıldığında elde edilen içtutarlılık katsayısında 

önemli bir değiĢim olmadığı (=0,88 - 0,89 arasında) saptanmıĢtır.     

Madde analizi ile maddelerin toplam puan ve alt boyutlar ile olan korelasyonları 

değerlendirilmiĢtir. 

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

puanı ile ölçeğin toplam puan korelasyonları (Pearson korelasyon analizi) incelendiğinde 

korelasyon katsayılarının 0,31 ile 0,89 arasında, pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde oldukları saptanmıĢtır (Tablo 1 ).  

Tüm alt boyutlar için madde-toplam puan korelasyon katsayıları 0,44 ile 0,89 

arasında ve istatistiksel olarak anlamlı düzeydedir (Tablo 1).  

Ölçek maddelerinin toplam puan ile korelasyonlarının r=0,13 – 0,81 arasında, pozitif 

yönde ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olduğu saptanmıĢtır (Tablo 1).  
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 Tablo 1:Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları Ölçeğinde alt grup ve toplam 

madde korelasyon katsayıları ve Cronbach’s (α) güvenirlik katsayıları (n=312)   

 

Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları Soru Formu Maddeleri 

Alt Gruplara 

Göre 

  r              p  

 

Totale Göre              

r           p 

D
ep

o
la

m
a
 

 Gece ortalama kac defa idrar yapmaya kalkiyorsunuz? 0,77 0,0001 0,55  0,0001 

 Ġdrar yapmak icin tuvalete yetismekte acele ettiginiz oluyor 

mu? 
0,71 0,0001 0,71 0,0001 

 Mesanenizde agri hissediyor musunuz? 0,64 0,0001 0,52 0,0001 

 Günde kac kez idrar yapiyorsunuz? 0,72 0,0001 0,61 0,0001 

α 0,67    0,84      0,0001 

Ġd
ra

r
 Y

a
p

m
a
 

Ġd
ra

r
 Y

a
p

m
a
 

 Ġdrar yapmak icin oturdugunuzda beklemeniz gerekiyor mu? 0,75 0,0001 0,34 0,0001 

 Ġdrar yapmak icin ikinmaniz gerekiyor mu? 0,73 0,0001 0,42 0,0001 

 Ġdrar yaparken bir kereden fazla durup tekrar yapmaya 

baslamaniz gerekiyor mu? 
0,83 0,0001 0,56 0,0001 

α 0,65 0,58 0,0001 

Ġd
ra

r
 K

a
çı

rm
a
 

 Tuvalete yetisemeden idrar kacirdiginiz oluyor mu? 0,84 0,0001 0,80 0,0001 

 Ne kadar siklikla idrar kaciriyorsunuz? 0,87 0,0001 0,79 0,0001 

 Öksururken hapsirirken fiziksel olarak hareketli oldugunuzda 

idrar kaciriyor musunuz? 
0,76 0,0001 0,62 0,0001 

 Hicbir neden yokken ve idrar hissi olmadan idrar kacirdiginiz 

oldu mu? 
0,71 0,0001 0,64 0,0001 

 Uykuda iken idrar kaciriyor musunuz? 0,58 0,0001 0,43 0,0001 

α 0,80    0,88     0,0001  

C
in

se
l 

F
o
n

k
si

y
o
n

 

 Ġdrar sorunlariniz sizce cinsel hayatinizi nasil etkiliyor? 0,89 0,0001 0,28 0,0001 

 Cinsel iliĢki sirasinda idrar kacirdiginiz oluyor mu? 0,44 0,0001 0,13 0,027 

α 0,03    0,31      0,0001 

Y
a

Ģa
m

 K
a
li

te
si

 

 Ġdrar kacirma nedeniyle gun icinde kiyafetlerinizi 

degistirmeniz gerekiyor mu? 
0,82 0,0001 0,77 0,0001 

 Ġdrar sikayetlerinizin azalmasi ve yapmak istedikleriniz rahat 

yapabilmek icin ictiginiz sivi miktarini azalttiginiz oluyor mu? 
0,69 0,0001 0,56 0,0001 

 Ġdrar sikayetleriniz gunluk yaptiginiz isleri ne derece etkiliyor? 0,71 0,0001 0,62 0,0001 

 Yakinlarinda tuvalet olmadigini bildiginiz yerlere gitmekten 

kaçiniyor musunuz? 
0,79 0,0001 0,68 0,0001 

 Ġdrar sikayetleriniz hayatinizi ne kadar etkiliyor? 0,85 0,0001 0,81 0,0001 

α 0,82 0,89 0,0001 

α 0,89 
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            3.8.AraĢtırma Verilerinin Değerlendirilmesi 

AraĢtırma sonucu elde edilen verilerin analizinde SPSS for Windows (Statiscal 

Package for Social Sciences for Windows 16,0) paket programı kullanılmıĢtır. AraĢtırma 

verilerinin istatistiksel analizi yüzdelik, Tukey analizi, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis 

Analizi  ile değerlendirilmiĢtir.  

            3.9. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

 

               AraĢtırmanın Sınırlılıkları; 

 AraĢtırmanın tasarım tipinin tanımlayıcı kesitsel olması,  

 AraĢtırma verilerinin öz bildirime dayalı toplanması, 

 AraĢtırma verilerinin Bursa‘da tek bir hastanede toplanması. 
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4. BULGULAR 

Menopozal dönemlerdeki kadınlarda alt üriner sistem semptomlarını belirlemek 

amacıyla planlanan çalıĢmada elde edilen sonuçlar ve istatiksel analizler tablolar halinde 

sunulmuĢ olup üç bölüm halinde ele alınmıĢtır.  

4.1.Kadınların tanıtıcı özelliklerine iliĢkin bulgular 

4.2.Kadınların üriner alıĢkanlıkları ve alt üriner sistem semptomlarına iliĢkin 

bulgular 

4.3. Bristol kadın alt üriner sistem semptomları soru formu‘na  iliĢkin bulgular 

            4.1. Kadınların Tanıtıcı Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular  

Bu bölümde kadınların sosyo-demografik özellikleri, jinekolojik ve obstetrik 

özellikleri ve genel sağlık durumlarına iliĢkin bulgular sunulmuĢtur. 

Tablo 2 : Kadınların sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımı  

Sosyo-Demografik Özellikler  (n=312)                              Sayı (n)                % 

YaĢ 

40-44                                                                                       68                      21,8 

45-49                                                                                       79                      25,3 

50-54                                                                                       69                      22,1 

55-59                                                                                       54                      17,3 

60+                                                                                          42                      13,5 

Medeni Durum 

Evli                                                                                         273                     87,5 

Bekar/dul                                                                                 39                      12,5 

Eğitim Durumu 

Ġlköğretim ve ↓                                                                        218                    69,9 

Ortaöğretim                                                                              63                     20,2 

Yükseköğretim                                                                         31                      9,9 

ÇalıĢma Durumu 

ÇalıĢıyor                                                                                    71                    22,8 

ÇalıĢmıyor                                                                                241                   77,2 
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Gelir Durumu 

Gelirim giderimden az                                                             108                     34,6 

Gelirim giderime eĢit                                                               179                     57,4 

Gelirim giderimden fazla                                                          25                       8,0 

 

        AraĢtırma kapsamına alınan kadınların sosyo-demografik özelliklerine iliĢkin bulguları 

Tablo 2‘de görülmektedir.      

Kadınların yaĢ ortalamasının 51,38±8,06 yıl olduğu, %87,5‘inin evli olduğu ve 

%77,2‘sinin çalıĢmadığı saptanmıĢtır. Kadınların %69,9‘unu ilköğretim mezunları ve okur-

yazar olanlar oluĢturmaktadır. Kadınların %57,4‘ü gelirinin giderine eĢit olduğunu 

bildirmiĢtir.   

Tablo 3: Kadınların genel sağlığına iliĢkin dağılım 

(n=312)                                                          Sayı                                  % 

Kronik Hastalık 

Evet                                                                 90                                    28,8 

Hayır                                                               222                                  71,2 

Sürekli Ġlaç Kullanma 

Evet                                                                 90                                     28,8 

Hayır                                                               222                                   71,2 

Beden Kitle Ġndeksi (BKĠ) 

18,5-24,99  (normal)                                       74                                     23,7 

25,0-39,99  (1.-2.derece obesite)                    216                                   69,3 

40 ve ↑       (3.derece obesite)                         22                                      7,0 

Kronik Konstipasyon 

Evet                                                                 88                                     28,2 

Hayır                                                               224                                   71,8 

Sigara Kullanma 

Evet                                                                  53                                     17,0 

Hayır                                                               259                                    83,0                                                                                                                     

Tekrarlayan Ġdrar Yolu Enfeksiyonu 

Evet                                                                  77                                     24,7 

Hayır                                                               235                                    75,3 

 

Tablo 3‘te kadınların genel sağlığına iliĢkin dağılımı gösterilmektedir. 
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 Kadınların %28,8‘i kronik hastalığa sahip olup, sürekli ilaç kullanmaktadır. Kronik 

hastalığı olan kadınların %18,27‘sinde hipertansiyon, %2,6‘sında diyabet ve % 1,61‘inde 

kalp hastalığı saptanmıĢtır. 

Kadınların %76,3‘ünün BKĠ‘i 25 ve ↑ (obes grupta) bulunmuĢtur. Uzun süreli 

konstipasyon sorunu yaĢayan kadınların oranı %28,2‘dir. Kadınların %17‘si sigara 

kullanmaktadır. Kadınların %24,7‘si sık sık idrar yolu enfeksiyonu yaĢamaktadır.                                    

Tablo 4: Kadınların jinekolojik ve obstetrik özelliklere iliĢkin dağılımı 

(n=312)                                                                        Sayı                                 % 

Üreme Organlarına ĠliĢkin Ameliyat Geçirme 

Evet                                                                                50                                   16,0 

Hayır                                                                             262                                  84,0 

Gebelik Sayısı  

Hiç gebe kalmamıĢ                                                        14                                   4,5 

1-2 gebelik                                                                    141                                 45,2 

3 ve ↑  gebelik                                                               157                                 50,3 

Doğum Sayısı 

Hiç doğum yapmamıĢ                                                    19                                   6,1 

1-2 doğum yapmıĢ                                                         205                                 65,7 

3   doğum ve ↑                                                                88                                  28,2 

Küretaj veya DüĢük Sayısı 

Hiç küretaj veya düĢüğü olmayan                                  182                                58,4 

1-2 küretaj veya düĢük                                                    89                                 28,5 

3 ve ↑  kürtaj veya düĢük                                                41                                  13,1 

Doğum ġekli (n=293)                                                                           

Vajinal doğum                                                                254                                 86,7 

Sezeryan                                                                          24                                   8,2 

Her ikisi de                                                                      15                                   5,1 

Epizyotomi Uygulanma (n=293)                                                                           

Evet                                                                                168                                  57,3 

Hayır                                                                              125                                  42,7 

Doğumun Yapıldığı Yer (n=293)                                                                           

Hastanede                                                                       201                                  68,6 

Evde                                                                                52                                   17,7 

Her ikisi                                                                          40                                   13,7 
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4 kg ve ↑ Bebek Doğumu (n=293)                                                                           

Evet                                                                               56                                    19,1 

Hayır                                                                             237                                  80,9 

 

Tablo 4‘te kadınların jinekolojik ve obstetrik değiĢkenlerine göre dağılımı yer 

almaktadır.  

Kadınların %16‘sı total abdominal histerektomi+bilateral salpingooferektomi, 

histerektomi, myomektomi gibi jinekolojik tipte bir ameliyat geçirmiĢtir.  

Kadınların %50,3‘ünün gebelik sayısı 3 ve üzerindedir. Kadınların %65,7‘si 1 veya 2 

doğum yapmıĢ ve  %13,1‘i 3 ve üzeri küretaj olmuĢtur.  Kadınların ortalama gebelik sayısı 

2,75±1,48 ve ortalama küretaj sayısı 0,85±1,35‘dir. Kadınların %86,7‘si vajinal doğum 

yapmıĢ olup, %57,3‘üne epizyotomi uygulanmıĢtır. Kadınların %68,6‘sı hastanede doğum 

yapmıĢtır. Dört kilogram ve üzeri bebek doğuran kadınların oranı ise %19,1‘dir. Ortalama 

doğum sayısı 2,09±1,24‘dür.  

  
Tablo 5: Kadınlarda menopoza iliĢkin özelliklerin dağılımı 

(n=312)                                                                                            Sayı                  %  

Menopoza Girme Durumu  

Evet                                                                                                   199                 63,8 

Hayır                                                                                                 113                 36,2 

Menopoz Dönemi   

Premenopoz                                                                                       113                 36,2 

Perimenopoz                                                                                       24                   7,7            

Postmenopoz                                                                                      175                 56,1 

Hormon Tedavisi  (n=199) 

Evet                                                                                                     19                   9,5 

Hayır                                                                                                  180                 90,5 

Menopoz Süresi (n=199) 

1 yıl ↓                                                                                                  24                 12,1 

1-5 yıl                                                                                                 52                  26,1 

6-10 yıl                                                                                               59                  29,6 

10 yıl ↑                                                                                               64                  32,2 

 

Tablo5‘te kadınların menopozal dönem özelliklerine iliĢkin dağılımı yer almaktadır.  
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  Kadınların %63,8‘i menopoza girmiĢtir ve menopoz yaĢı ortalaması 46,58±4,57‘dir. 

Kadınların %7,7‘si perimenopozal ve %56,1‘i postmenozal dönemdedir. Menopoz 

dönemindeki kadınların %9,5‘i hormon tedavisi görmüĢtür.  Kadınların %32,2‘sinin 

menopoza girme süresi 10 yılın üzerindedir.  

            4.2.Kadınların Üriner AlıĢkanlıkları ve Alt Üriner Sistem Semptomlarına 

ĠliĢkin Bulgular 

Bu bölümde kadınların günlük idrara çıkma ve gece idra çıkma sayıları ve alt üriner 

sistem semptomlarına  iliĢkin bilgiler yer almaktadır.  

Tablo 6: Kadınların üriner fonksiyonlarına iliĢkin özelliklerin dağılımı  

                                                                                                          X ± SS 

Günlük Ġdrara Çıkma Sayı Ortalaması                                    5,94±2,43 

 

Gece Ġdrara Çıkma Sayı Ortalaması                                         1,99±1,26 

 

 

ÇalıĢmaya katılan kadınların günlük ortalama idrara çıkma sayısı 5,94±2,43, gece 

ortalama idrara çıkma sayısı 1,99±1,26 olarak bulunmuĢtur. 
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Tablo 7: Kadınlarda görülen AÜS semptomlarının dağılımı (n=312)           

Gece 3-4 kez idrara gitme                                                               

var 

yok 

n 

59 

253 

% 

18.9 

81,1 

Ġdrara sıkıĢma hissi 

var 

yok 

 

192 

120 

 

61.5 

38,5 

Mesanede ağrı 

var 

yok 

 

112 

200 

 

35.9 

64,1 

1-2 saatte bir idrara gitme 

var 

yok 

 

78 

234 

 

25 

75 

Ġdrar yapma sırasında bekleme 
var 

yok 

 

61 

251 

 

19.6 

80,4 

Ġdrar yapmak için ıkınma 
var 

yok 

 

40 

272 

 

12.8 

87,2 

Kesik  kesik idrar yapma 
var 

yok 

 

109 

203 

 

34.9 

64,1 

Günde en az bir kez idrar kaçırma 
var 

yok 

 

163 

149 

 

52.2 

47,8 

Tuvalete yetiĢemeden idrar kaçırma 
var 

yok 

 

119 

193 

 

38.1 

61,9 

Öksürürken, hapĢırırken vb. Ġdrar kaçırma 
var 

yok 

 

127 

185 

 

40.7 

59,3 

Ġdrar hissi olmadan idrar kaçırma 
var 

yok 

 

43 

269 

 

13.8 

76,2 

Uykuda idrar kaçırma 
var 

yok 

 

17 

295 

 

5.4 

94,6 

Cinsel yaĢamı etkilemesi 
var 

yok 

 

7 

305 

 

2.2 

97,8 

Cinsel iliĢki sırasında idrar kaçırma 
var 

yok 

 

1 

311 

 

0.3 

99,7 

Ġdrar kaçırma nedeniyle kıyafetlerini değiĢtirmek zorunda kalma 

var 

yok 

 

81 

231 

 

26 

74 

Ġdrar Ģikayetleri için sıvı azaltma 
var 

yok 

 

47 

265 

 

15.1 

84,9 

Ġdrar ile ilgili Ģikayetlerin günlük iĢleri etkilemesi 
var 

yok 

 

22 

290 

 

7.1 

92,9 

Tuvalet olmayan yere gitmeme 
var 

yok 

 

79 

233 

 

25.3 

74,7 

Ġdrar ile ilgili Ģikayetlerin hayatını etkilemesi 
var 

yok 

 

97 

215 

 

31.1 

68,9 
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Kadınların alt üriner sistem semptomlarına iliĢkin dağılım Tablo 7‘de 

gösterilmektedir.  

Kadınların %52,2‘si günde en az bir kere idrar kaçırmaktadır. Kadınlarda en sık 

görülen AÜSS; idrara sıkıĢma hissi (urgency) %61,5, mesanede ağrı %35,9, 1-2 saatte sık 

idrara gitme %25, tuvalete yetiĢemeden idrar kaçırma %38,1, öksürürken, hapĢırırken vb. 

idrar kaçırma %40,7 ve idrar ile ilgili Ģikayetlerin hayatını etkilemesi %31,1‘dir     

            4.3.Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları(BFLUTS)Soru Formu’na  

ĠliĢkin Bulgular 

Tablo 8: Kadınların BFLUTS Soru Formu’na  iliĢkin bulgularının dağılımı 

Alt boyut (n=312) X ± SS Med.  Min. Max. 

Depolama 3,98±3,19 3,00 0 15 

Ġdrar Yapma                                                            1,17±1,85 0 0 10 

Ġdrar Kaçırma                                                           2,74±3,52 2,00 0 20 

Cinsel YaĢam                                                            0,04±0,25 0 0 2 

YaĢam Kalitesi                                                          2,04±3,41 0 0 18 

Toplam Ölçek Puanı                                                            9,97±9,99 7,00 0 60 

 

 Kadınların Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları Soru Formu‘na göre 

bulguları Tablo 8‘de verilmiĢtir. Kadınların BFLUTS Soru Formu‘na göre toplam puan 

ortalaması 9,97±9,99 olarak bulunmuĢtur. 

           4.3.1. Kadınların sosyo-demografik özelliklerine göre BFLUTS Soru Formu 

toplam ve alt boyut puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

 Bu bölümde kadınların sosyo-demografik özelliklerine göre Bristol Kadın Alt Üriner 

Sistem Semptomları Soru Formu toplam ve alt boyut puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

tablolar halinde sunulmuĢtur.  
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Tablo 9:Kadınların YaĢ Gruplarına Göre BFLUTS Formu toplam ve alt boyut puan 

ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

 

 

Bristol Kadın  

Alt Üriner 

Sistem 

Semptomları  

Soru Formu 

YaĢ Grupları 

 
40-44  

(n=68) 

45-49 

(n=79) 

50-54 

(n=69) 

55-59 

(n=54) 

60 ve ↑ 

(n=42) 

X±SD X±SD X±SD X±SD X±SD X
2
KW*                p 

Depolama 

Ġdrar Yapma 

Ġdrar Kaçırma 

Cinsel YaĢam 

YaĢam Kalitesi 

Toplam Puan 

  3,72±3,15 

1,24±1,89 

2,49±3,77 

0,03±0,23 

1,85±3,56 

     9,32±10,47 

3,66±2,95 

0,95±1,65 

2,52±3,39 

0 

1,72±2,67 

8,85±8,59 

4,00±3,17 

1,07±1,67 

2,97±3,41 

0,09±0,37 

1,96±3,36 

 10,09±9,72 

3,63±2,76 

1,00±1,69 

2,52±3,06 

0,04±0,27 

2,02±3,03 

9,20±8,80 

5,45±3,91 

1,86±2,46 

3,48±4,09 

0,05±0,22 

3,10±4,71 

  13,93±12,67 

 7,398         0,116 

 4,893         0,298 

 6,158         0,188 

 6,129         0,190 

 4,014         0,404 

 7,983         0,092 

* Kruskal-Wallis Analizi   

 

Kadınların sosyo-demografik özelliklerinden yaĢ gruplarına göre Bristol Kadın Alt 

Üriner Sistem Semptomları Soru Formu toplam puan ve alt puan ortalamalarının 

karĢılaĢtırılması Tablo 9‘da sunulmuĢtur. Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları Soru 

Formu toplam puan ve alt puan ortalamalarıarasındaki fark incelendiğinde, toplam puan 

(X
2

KW= 7,983, p=0,092)  ve alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmamıĢtır (p>0,05).  

Kadınların yaĢı ile ölçek toplam puanı arasında pozitif yönde, çok zayıf düzeyde ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki vardır (r= 0,16 p=0,004). BFLUTS soru formu 

puanlarına göre  60 yaĢ ve üzeri kadınların ölçek toplam puanlarının arttığı görülmektedir.   
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Tablo 10:Kadınların Eğitim Düzeyine Göre BFLUTS Soru Formu toplam ve alt boyut puan 

ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

 

Bristol Kadın  

Alt Üriner 

Sistem 

Semptomları  

Soru Formu 

 

Eğitim Düzeyi 

 
Ġlköğretim ve ↓ 

(n=218) 

Ortaöğretim 

(n=63) 

Yükseköğretim 

(n=31) 

X±SD X±SD X±SD X
2

KW*       p 

Depolama 

Ġdrar Yapma 

Ġdrar Kaçırma 

Cinsel YaĢam 

YaĢam Kalitesi 

Toplam Puan 

4,38±3,43 

1,28±1,99 

2,92±3,80 

0,05±0,27 

2,31±3,80 

10,94±10,93 

3,37±2,46 

1,03±1,58 

2,59±2,94 

0,03±0,25 

1,65±2,29   

8,67±7,30 

2,42±1,89 

0,68±1,14 

1,77±2,32 

0 

0,90±1,85 

5,77±5,57 

    10,696          0,005 

      2,050          0,359 

      2,387          0,303 

      1,400          0,497 

      4,264          0,119 

      6,848          0,033 

* Kruskal-Wallis Analizi  sd=4      

 

Kadınların sosyo-demografik özelliklerinden eğitim düzeyine göre Bristol Kadın Alt 

Üriner Sistem Semptomları Soru Formu toplam puan ve alt puan ortalamalarının 

karĢılaĢtırılması Tablo 10‘da sunulmuĢtur. 

Eğitim düzeyine göre Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları Soru Formu 

toplam puan ve alt puan ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, toplam puan (X
2

KW= 

6,848, p=0,033) ve depolama alt boyutlarının (X
2

KW=10,696, p=0,005) puan ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıĢtır. Farkın hangi gruplardan 

kaynaklandığını belirlemek için yapılan ileri analizde (Tukey analizi) ilköğretim ve 

ilköğretim eğitimi almayan kadınların puanları diğer gruplara göre istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur (depolama p=0,003; toplam puan p=0,019). 
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Tablo 11:Kadınların ÇalıĢma Durumlarına BFLUTS Soru Formu toplam ve alt boyut puan 

ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

 

 

Bristol Kadın  

Alt Üriner 

Sistem 

Semptomları  

Soru Formu 

ÇalıĢma Durumu 

 
ÇalıĢıyor  

(n=71) 

ÇalıĢmıyor  

(n=241) 

X±SD X±SD     U*           z            p 

Depolama 

Ġdrar Yapma 

Ġdrar Kaçırma 

Cinsel YaĢam 

YaĢam Kalitesi 

Toplam Puan 

3,01±2,59 

1,11±1,58 

2,04±2,96 

0,04±0,26 

1,42±2,63 

7,63±8,24 

4,27±3,30 

1,19±1,92 

2,95±3,65 

0,04±0,25 

2,22±3,60 

10,66±10,36 

6653,50    -2,87     0,005 

8347,00    -0,35     0,729 

7175,50    -2,12     0,034 

8527,50    -0,15     0,878 

7566,50    -1,62     0,104 

6868,00    -2,53     0,011 

*Mann-Whitney U 

 

Kadınların sosyo-demografik özelliklerinden çalıĢma durumlarına göre Bristol Kadın 

Alt Üriner Sistem Semptomları Soru Formu toplam puan ve alt puan ortalamalarının 

karĢılaĢtırılması Tablo 11‘de sunulmuĢtur. 

Kadınların çalıĢma durumuna göre ölçek toplam ve alt boyutların puan ortalamaları 

arasındaki fark incelendiğinde çalıĢan ve çalıĢmayan grupların puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak toplam puan (z=-2,53, p=0,011), depolama (z=-2,87, p=0,005) ve idrar 

kaçırma (z=-2,12, p=0,034) altboyutlarında anlamlı fark saptanmıĢtır.   

 

Tablo 12:Kadınların Medeni Durumlarına Göre BFLUTS Soru Formu toplam ve alt boyut 

puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

 

 

Bristol Kadın  

Alt Üriner Sistem 

Semptomları  

Soru Formu 

 

Medeni Durum 

 
Evli  

(n=273) 

Bekar/Dul 

(n=39) 

X±SD X±SD      U*           z           p 

Depolama 

Ġdrar Yapma 

Ġdrar Kaçırma 

Cinsel YaĢam 

YaĢam Kalitesi 

Toplam Puan 

3,88±3,05 

1,19±1,89 

2,84±3,60 

0,04±0,27 

2,03±3,34 

9,98±9,89 

4,72±4,01 

1,03±1,55 

2,05±2,87 

0 

2,10±3,97 

9,90±10,80 

4853,50    -0,90     0,369 

5262,00    -0,13     0,897 

4507,00    -1,59     0,112 

5167,50    -1,08     0,280 

4836,00    -1,02     0,310 

5103,00    -0,42     0,675 

*Mann-Whitney U 
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Kadınların sosyo-demografik özelliklerinden olan medeni durumlarına göre Bristol 

Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları Soru Formu toplam puan ve alt puan ortalamalarının 

karĢılaĢtırılması Tablo 12‘de sunulmuĢtur. 

Medeni duruma göre Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları Soru Formu 

toplam puan ve alt puan ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmamıĢtır (p>0,05).  

 

Tablo 13:Kadınların Menopoz Özelliklerine Göre Bristol BFLUTS Soru Formu toplam ve alt 

boyut puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

 

 

Bristol Kadın  

Alt Üriner 

Sistem 

Semptomları  

Soru Formu 

 

Menopoza Girme 

 Evet   

(n=199) 

Hayır  

(n=113) 

X±SD X±SD      U*           z              p 

Depolama 

Ġdrar Yapma 

Ġdrar Kaçırma 

Cinsel YaĢam 

YaĢam Kalitesi 

Toplam Puan 

4,32±3,31 

1,25±1,96 

2,88±3,50 

0,05±0,28 

2,16±3,54 

10,66±10,28 

3,40±2,90 

1,03±1,63 

2,49±3,58 

0,02±0,19 

1,82±3,18 

   8,75±9,37 

 9388,50    -2,44       0,015 

10590,50   -0,95       0,343 

 9838,00    -1,88       0,060 

10949,50   -1,40       0,161 

10789,50    -,65        0,515 

9567,000    -2,19      0,028 

*Mann-Whitney U                 

 

Kadınların menopoz özelliklerine göre Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları 

Soru Formu toplam ve alt boyut puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması Tablo 13‘te 

sunulmuĢtur.  

Kadınların menopoz durumuna göre Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları 

Soru Formu toplam puan ve alt puan ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, genel 

olarak menopozdaki kadınların daha yüksek puan aldıkları, yalnızca toplam puan (z=-2,19, 

p=0,028) ve depolama alt boyutunun (z=-2,44, p=0,015) puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıĢtır.  
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Tablo 14:Kadınların Menopozal Dönemlerine Göre BFLUTS Soru Formu toplam ve alt boyut 

puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

 

 

Bristol Kadın  

Alt Üriner 

Sistem 

Semptomları  

Soru Formu 

 

 

Menopozal Dönem   

 Premenopoz  

(n=113) 

Perimenopoz 

(n=24) 

Postmenopoz  

(n=175) 

X±SD X±SD X±SD        X
2
KW**                        p 

Depolama 

Ġdrar Yapma 

Ġdrar Kaçırma 

Cinsel YaĢam 

YaĢam Kalitesi 

Toplam Puan 

3,40±2,90 

1,03±1,63 

2,49±3,58 

0,02±0,19 

1,82±3,18 

8,75±9,37 

4,00±3,05 

1,38±2,08 

3,04±4,48 

0,08±0,28 

1,83±2,62 

10,33±10,74 

4,36±3,35 

1,23±1,95 

2,86±3,35 

0,05±0,28 

2,21±3,65 

10,71±10,24 

6,051              0,049 

1,162               0,559 

4,171               0,124 

4,386               0,112 

0,425               0,809 

5,077               0,079 

  *Kruskal-Wallis Analizi    

 

Tablo 14‘te, kadınların menopoz dönemlerine göre Bristol Kadın Alt Üriner Sistem 

Semptomları Soru Formu toplam puan ve alt puan ortalamaları arasındaki fark 

incelendiğinde, genel olarak postmenopozdaki kadınların daha yüksek puan aldıkları ancak, 

depolama alt boyutunun (X
2

KW= 6,051, p=0,049) puan ortalaması arasında farkın istatistiksel 

olarak anlamlı derecede olduğu saptanmıĢtır (p<0,05). Farkın hangi gruplardan 

kaynaklandığını belirlemek için yapılan ileri analizde (Tukey analizi) postmenopozdaki 

kadınların puanları premenopozdakilere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuĢtur (p=0,033). 
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           4.3.2. Kadınların Obstetrik Özelliklerine Göre BFLUTS Soru Formu Toplam ve 

Alt Boyut Puan Ortalamalarının KarĢılaĢtırılması 

 Kadınların obstetrik özelliklerine göre Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları 

Soru Formu toplam ve alt boyut puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması tablolar halinde 

sunulmuĢtur.  

 

Tablo 15:Kadınların doğum sayısına göre BFLUTS Soru Formu toplam ve alt boyut puan 

ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

Bristol Kadın  

Alt Üriner 

Sistem 

Semptomları  

Soru Formu 

Doğum Sayısı 

 Hiç doğum 

yapmamıĢ                                                      

(n=19) 

1-2 doğum 

(n=205) 

3 doğum ve ↑                                                                    

(n=88) 

X±SD X±SD X±SD X
2

KW*                p 

Depolama 

Ġdrar Yapma 

Ġdrar Kaçırma 

Cinsel YaĢam 

YaĢam Kalitesi 

Toplam Puan 

3,26±2,05 

1,32±1,64 

1,11±1,60 

0,11±0,46 

2,11±3,54 

7,89±6,97 

3,79±3,22 

1,02±1,82 

2,55±3,40 

0,02±0,21 

1,76±3,27    

9,14±9,75 

4,60±3,26 

1,49±1,94 

3,53±3,93 

0,06±0,28 

2,67±3,65 

12,35±10,75 

5,067       0,079 

7,689        0,021 

10,010      0,007                 

2,897       0,235 

7,556       0,023 

9,020        0,011 

  * Kruskal-Wallis Analizi    

 

Doğum sayısına göre Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları Soru Formu 

toplam puan ve alt puan ortalamaları arasındaki fark Tablo 15‘te sunulmuĢtur. Toplam puan 

ve alt puan ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, toplam puan (X
2

KW=9,020, p=0,011), 

idrar yapma (X
2

KW= 7,689, p=0,021), idrar kaçırma (X
2

KW=10,010, p=0,007) ve yaĢam 

kalitesi (X
2

KW=7,556, p=0,023) alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmıĢtır. Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için yapılan 

ileri analizde (Tukey analizi) 3 doğum ve ↑  grubun puanları diğer gruplara göre istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur (idrar kaçırma p=0,017; toplam puan=0,031). 

Kadınların  gebelik sayısı ile ölçek toplam puanı arasında pozitif yönde istatistiksel 

olarak anlamlı bir iliĢki vardır (r=0,21 p=0,000). Kadınların gebelik sayıları arttıkça ölçek 

toplam puanı da artmaktadır. 
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Tablo 16:Kadınların doğum Ģekline göre BFLUTS Soru Formu toplam ve alt boyut puan 

ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

 

 

Bristol Kadın  

Alt Üriner 

Sistem 

Semptomları  

Soru Formu 

Doğum ġekli 

 

Vajinal (n=254) Sezeryan (n=24) Her ikisi (n=15) 

X±SD X±SD X±SD X
2

KW*                p 

Depolama 

Ġdrar Yapma 

Ġdrar Kaçırma 

Cinsel YaĢam 

YaĢam Kalitesi 

Toplam Puan 

4,14±3,27 

1,16±1,88 

2,91±3,70 

0,04±0,24 

2,13±3,56 

10,37±10,45 

3,50±3,46 

1,17±1,86 

2,54±2,87 

0 

1,38±2,32    

8,58±8,43 

3,07±2,34 

1,13±1,69 

2,33±2,58 

0,07±0,26 

1,47±2,03 

8,07±6,10 

2,013          0,365 

         0             1,000 

0,107          0,948 

1,722          0,423 

0,724          0,696 

0,785          0,675 

    * Kruskal-Wallis Analizi   

 

Tablo 16‘daki doğum Ģekline göre ölçek toplam ve alt boyutların puan ortalamaları 

arasındaki fark incelendiğinde, puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmamıĢtır (p>0,05). 

 
Tablo 17:Kadınların epizyotomi uygulanmasına göre BFLUTS Soru Formu toplam ve alt 

boyut puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

 

 

Bristol Kadın  

Alt Üriner 

Sistem 

Semptomları  

Soru Formu 

 

Epizyotomi Uygulanması  

 

Evet (n=168) Hayır (n=125) 

X±SD X±SD U*        z             p 

Depolama 

Ġdrar Yapma 

Ġdrar Kaçırma 

Cinsel YaĢam 

YaĢam Kalitesi 

Toplam Puan 

3,85±3,30 

1,14±1,87 

2,92±3,64 

0,03±0,23 

1,92±3,29 

9,86±10,19 

4,28±3,17 

1,18±1,86 

2,74±3,52 

0,04±0,23 

2,19±3,57 

10,44±10,12 

9486,50     -1,42     0,155 

10147,00   -0,55     0,583 

10396,00   -0,15     0,882 

10354,00   -0,77     0,442 

10018,50   -0,74     0,462 

9782,50     -1,00     0,316 

   *Mann-Whitney U           

 

Tablo 17‘deki doğumda epizyotomi uygulamasına göre ölçek toplam ve alt 

boyutların puan ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıĢtır (p>0,05). 
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Tablo 18:Kadınların 4 kg ve üzerinde bebek doğumuna göre BFLUTS Soru Formu toplam ve 

alt boyut puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

Bristol Kadın  

Alt Üriner 

Sistem 

Semptomları  

Soru Formu 

 

4 Kg ↑ Bebek Doğumu 

 Evet  

(n=56) 

Hayır    

(n=237) 

X±SD X±SD          U*               z               p 

Depolama 

Ġdrar Yapma 

Ġdrar Kaçırma 

Cinsel YaĢam 

YaĢam Kalitesi 

Toplam Puan 

4,36±3,90 

1,30±2,14 

4,13±5,11 

0,05±0,30 

3,04±4,54 

12,88±13,61 

3,95±3,08 

1,13±1,80 

2,54±3,06 

0,03±0,21 

1,80±3,05 

9,45±9,06 

9486,50 

10147,00 

10396,00 

10354,00 

10018,50 

9782,50 

-1,42 

-0,55 

-0,15 

-0,77 

-0,74 

-1,00 

0,155 

0,583 

0,882 

0,442 

0,462 

0,316 

  *Mann-Whitney U       

 

Tablo 18‘de 4 kg ve üzeri bebek doğurma duruma göre ölçek toplam ve alt 

boyutların puan ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıĢtır (p>0,05).    

            4.3.3.Kadınların Genel Sağlık Durumuna Göre BFLUTS Soru Formu Toplam 

ve Alt Boyut Puan Ortalamalarının KarĢılaĢtırılması 

Kadınların genel sağlık durumuna göre Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları 

Soru Formu toplam ve alt boyut puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması tablolar halinde 

sunulmuĢtur.  

 

Tablo 19: Kadınların BKĠ’ne göre BFLUTS Soru Formu toplam ve alt boyut puan 

ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

 

 

Bristol Kadın  

Alt Üriner Sistem 

Semptomları  

Soru Formu 

 

Beden Kitle Ġndeksi (BKĠ) 

 18,5-24,9  

(normal)                                      

(n=74) 

25,0-29,99  

(1. derece obes)                                                    

(n=140) 

30,0-39,99  

(2. derece obes) 

(n=76) 

40,0 ve↑ 

(3. derece obes) 

(n=22) 

X±SD X±SD X±SD X±SD X
2

KW*                     p 

Depolama 

Ġdrar Yapma 

Ġdrar Kaçırma 

Cinsel YaĢam 

YaĢam Kalitesi 

Toplam Puan 

3,66±2,76 

0,89±115 

2,04±3,18 

0,01±0,12 

1,58±2,83 

8,19±8,14 

3,62±3,08 

1,29±1,94 

2,45±3,08 

0,03±0,21 

1,51±2,73   

8,90±8,98 

4,70±3,57 

1,14±1,91 

3,54±4,13 

0,09±0,41 

3,42±4,48 

12,89±12,30 

4,91±3,48 

1,41±2,13 

4,18±4,24 

0,00±0,00 

2,18±3,78 

12,68±10,75 

7,494          0,058 

3,071          0,381 

10,196        0,017 

3,391          0,335 

11,081        0,011 

8,880          0,031 

 
* Kruskal-Wallis Analizi  sd=3      
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Tablo 19‘da sunulan beden kitle indeksine göre Bristol Kadın Alt Üriner Sistem 

Semptomları Soru Formu toplam puan ve alt puan ortalamaları arasındaki fark 

incelendiğinde, yalnızca idrar kaçırma (X
2

KW =10,196   p=0,017) ve yaĢam kalitesi (X
2

KW 

=11,081   p=0,011) alt boyut ve toplam puan  (X
2

KW=8,880  p=0,031) ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıĢtır.  Kadınların BKĠ‘si arttıkça ölçek toplam puan, 

idrar kaçırma ve yaĢam kalitesi alt boyut puanları da artmaktadır.  

Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için yapılan ileri analizde 

(Tukey analizi) normal kilodaki kadınlara göre 1. ve 2. derece obes gruptaki kadınların 

puanları diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur (idrar 

kaçırma normal ve 2. derece  obes p=0,043; yaĢam kalitesi normal ve 2. derece  obes 

p=0,005; 1. derece obes ve 2. derece obes p=0,000; toplam puan normal ve 2. derece  obes 

p=0,019; 1. derece obes ve 2. derece obes p=0,024).  

 
Tablo 20:Kadınların kronik hastalık durumları ve sürekli ilaç kullanımlarına göre BFLUTS 

Soru Formu toplam ve alt boyut puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

 

Bristol Kadın  

Alt Üriner Sistem 

Semptomları  

Soru Formu 

Kronik Hastalık   
 

Evet (n=90) Hayır   (n=222) 

X±SD X±SD U*               z                 p 

Depolama 

Ġdrar Yapma 

Ġdrar Kaçırma 

Cinsel YaĢam 

YaĢam Kalitesi 

Toplam Puan 

5,24±3,56 

1,66±2,21 

3,81±4,16 

0,02±0,15 

     2,82±4,035 

 13,56±11,53 

3,47±2,88 

0,97±1,65 

2,31±3,13 

0,05±0,28 

1,72±3,08 

 8,52±8,92 

    6950,00          -4,24         0,000 

    8454,50          -2,37         0,018 

    7758,50          -3,17         0,002 

    9938,00          -0,26         0,792 

    8403,00          -2,41         0,016 

    6985,00          -4,17         0,000 

 

 

 

Sürekli Ġlaç Kullanımı   

  
Evet (n=90) Hayır (n=222) 

X±SD X±SD U*               z                 p 

Depolama 

Ġdrar Yapma 

Ġdrar Kaçırma 

Cinsel YaĢam 

YaĢam Kalitesi 

Toplam Puan 

5,24±3,56 

1,66±2,21 

3,81±4,16 

0,02±0,15 

 2,82±4,04 

 13,56±11,53 

3,47±2,88 

0,97±1,65 

2,31±3,13 

0,05±0,28 

1,72±3,08 

 8,52±8,92 

    6950,00          -4,24         0,000 

    8454,50          -2,37         0,018 

    7758,50          -3,17         0,002 

    9938,00          -0,26         0,792 

    8403,00          -2,41         0,016 

    6985,00          -4,17         0,000 

*Mann-Whitney U                         
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Tablo 20‘de sunulan kronik hastalık varlığına ve sürekli ilaç kullanımına göre ölçek 

toplam puan (z=-4,17, p=0,000), depolama(z=-4,24, p=0,000), idrar yapma (z=-2,37, 

p=0,018), idrar kaçırma (z=-3,17, p=0,002) ve yaĢam kalitesi (z=-2,41, p=0,016) alt 

boyutların puan ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde cinsel yaĢam (z=-0,26, p=0,792) 

dıĢında tüm alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıĢtır  

Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kadınlarda cinsel yaĢam alt boyutu 

dıĢında, hem BFLUTS toplam puanları hem de diğer  alt boyut puanları daha yüksektir.  

 

Tablo 21: Kadınların sigara kullanımına göre BFLUTS Soru Formu toplam ve alt boyut puan 

ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

 

Bristol Kadın  

Alt Üriner Sistem 

Semptomları  

Soru Formu 

 

Sigara Kullanımı    

 
Evet  

(n=53) 

Hayır    

(n=259) 

X±SD X±SD       U*                    z                  p 

Depolama 

Ġdrar Yapma 

Ġdrar Kaçırma 

Cinsel YaĢam 

YaĢam Kalitesi 

Toplam Puan 

3,98±3,20 

1,20±1,89 

2,65±3,32 

0,05±0,28 

 2,05±3,32 

 9,93±9,78 

4,02±3,17 

1,02±1,65 

3,19±4,39 

0 

1,96±3,89 

  10,19±11,06 

   6795,50            -0,11           0,909 

   6556,00            -0,57           0,568 

   6671,00            -0,33           0,741          

   6651,50            -1,29           0,196 

   6426,50            -0,80           0,423      

   6716,50            -0,25           0,806 

*Mann-Whitney U                   

 

Tablo 21‘de sunulan, sigara kullanımına göre ölçek toplam ve alt boyutların puan 

ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmamıĢtır (p>0,05).   
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Tablo 22: Kadınların kronik kabızlık durumuna göre BFLUTS Soru Formu toplam ve 

alt boyut puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

 

Bristol Kadın  

Alt Üriner Sistem 

Semptomları  

Soru Formu 

 

Kronik Kabızlık    

 Evet  

(n=88) 

Hayır    

(n=224) 

X±SD X±SD       U*                     z               p 

Depolama 

Ġdrar Yapma 

Ġdrar Kaçırma 

Cinsel YaĢam 

YaĢam Kalitesi 

Toplam Puan 

4,88±3,48 

1,59±2,09 

3,26±3,89 

0,07±0,37 

 2,70±4,03 

 12,50±11,04 

3,63±3,00 

1,00±1,72 

2,54±3,35 

0,03±0,19 

1,78±3,11 

  8,98±9,38 

  7687,50              -3,04         0,002 

  8087,00              -2,74         0,006 

  8815,50              -1,49         0,136       

  9734,00              -0,62         0,534 

  8953,00              -1,38         0,167      

  7624,00              -3,12         0,002 

*Mann-Whitney U                         

 
Tablo 22‘de sunulan, kronik kabızlık Ģikayetine göre ölçek toplam ve alt boyutların 

puan ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, kronik kabızlığı olanlarda toplam puan 

(z=-3,12, p=0,002), depolama (z=-3,04, p=0,002) ve idrar yapma (z=-2,74, p=0,006) alt 

boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıĢtır. Diğer alt 

boyut puanları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıĢtır.  

 

Tablo 23: Kadınların üreme organlarına iliĢkin ameliyat geçirme durumlarına göre BFLUTS 

Soru Formu toplam ve alt boyut puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

Bristol Kadın  

Alt Üriner Sistem 

Semptomları  

Soru Formu 

 

 

Üreme Organlarına ĠliĢkin  

Ameliyat Geçirme 
 

Evet  

(n=50) 

Hayır    

(n=262) 

X±SD X±SD        U*                   z                p 

Depolama 

Ġdrar Yapma 

Ġdrar Kaçırma 

Cinsel YaĢam 

YaĢam Kalitesi 

Toplam Puan 

4,48±3,09 

1,46±2,25 

3,14±3,93 

0,08±0,40 

 2,30±3,40 

 11,46±9,47 

3,89±3,21 

1,11±1,76 

2,66±3,44 

0,03±0,21 

1,99±3,42 

  9,69±10,08 

  5626,00             -1,59          0,112 

  6212,00             -0,64          0,520 

  6292,50             -0,45          0,651          

  6434,00             -0,73          0,469 

  6165,00             -0,72          0,470      

  5564,00             -1,69          0,091 

*Mann-Whitney U             

             

Tablo 23‘te sunulan üreme organlarına iliĢkin ameliyat geçirme durumuna göre ölçek 

toplam ve alt boyutların puan ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmamıĢtır (p>0,05).    
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Tablo 24: Kadınların tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu geçirme durumuna göre BFLUTS 

Soru Formu toplam ve alt boyut puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

 

 

Bristol Kadın  

Alt Üriner Sistem 

Semptomları  

Soru Formu 

 

 

Tekrarlayan Ġdrar Yolu 

Enfeksiyonu 

 
Evet  

(n=77) 

Hayır    

(n=235) 

X±SD X±SD       U*                      z               p 

Depolama 

Ġdrar Yapma 

Ġdrar Kaçırma 

Cinsel YaĢam 

YaĢam Kalitesi 

Toplam Puan 

5,60±3,41 

1,78±2,21 

3,86±3,67 

0,12±0,43 

 3,48±4,17 

 14,83±11,25 

3,46±2,94 

0,97±1,67 

2,37±3,40 

0,01±0,15 

1,57±2,99 

 8,38±9,01 

  5566,00               -5,10       0,000 

  7115,50               -3,13       0,002 

  6619,50               -3,63       0,000          

  8419,50               -3,34       0,001 

  6253,00               -4,46       0,000      

  5512,50               -5,15       0,000 

*Mann-Whitney U                         

 

Tablo 24‘te sunulan tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu Ģikayetine göre ölçek toplam 

ve alt boyutların puan ortalamaları incelendiğinde, sık üriner enfeksiyon geçirenlerde toplam 

puan (z=-5,15, p=0,000) ve depolama (z=-5,10, p=0,000), idrar yapma (z=-3,13, p=0,002), 

idrar kaçırma (z=-3,63, p=0,000), cinsel yaĢam (z=-3,34, p=0,001), yaĢam kalitesi (z=-5,15, 

p=0,000) alt boyutları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmıĢtır. 

            4.3.3. Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları Soru Formu Toplam 

Puanını Etkileyen Faktörlerin Linear Regresyon Analizi 

Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları Soru Formu toplam puanını etkileyen 

faktörlerin etkilenme düzeyini belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmıĢtır. 

Çoklu regresyon analizi (Linear Regresyon) ile bağımlı değiĢken (Bristol Kadın Alt Üriner 

Sistem Semptomları Soru Formu toplam puanı) ve bağımsız değiĢkenler (BKĠ, doğum 

sayısı, kronik konstipasyon, kronik hastalık, sık üriner enfeksiyon, menopoz) arasındaki 

iliĢkinin Ģiddeti Enter yöntemiyle belirlendi. Öncelikle Bristol Kadın Alt Üriner Sistem 

Semptomları Soru Formu puanını etkileyen bağımsız sürekli değiĢkenlerin birbirleriyle olan 

korelasyonlarına bakıldı. DeğiĢkenler arasında zayıf ve çok zayıf derecede korelasyon 

bulunmaktadır (r=0,19 - 0,27). ―Menopoza girme‖ durumu t testinde anlamlı sonuç 

vermediği için model dıĢında bırakıldı (t=0,329  p=0,742). ANOVA tablosunda F analiz 

sonucuna göre oluĢturulan model istatistiksel olarak anlamlı, doğrusal bir modeldir 
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(F=13,016 sd=5 p=0,000). Çoklu regresyon analizine göre Bristol Kadın Alt Üriner Sistem 

Semptomları Soru Formu puanını etkileyen bağımsız değiĢkenler Tablo  25‘te sunulmuĢtur. 

Tablo 25  : Linear regresyon analizine göre kadınlarda Bristol Kadın Alt Üriner Sistem 

Semptomları Soru Formu puanını etkileyen risk faktörleri  

DeğiĢkenler  Beta () 

 

Std. Hata t p 

%95 CI 

Alt değer Üst değer 

Sabit  -5,220 3,302 -1,581 0,115 -11,718 1,278 

Sık üriner 

enfeksiyon  
5,564 1,222 4,553 0,000 3,159 7,969 

Kronik hastalık  3,521 1,189 2,962 0,003 1,182 5,859 

Kronik kabızlık  2,448 1,182 2,072 0,039 0,123 4,773 

BKĠ 1,930 0,607 3,179 0,002 0,735 3,125 

Doğum sayısı  1,040 0,432 2,409 0,017 0,191 1,890 

 
 

 

Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları Soru Formu toplam puanı= 5,220          

+ 5,564 (sık üriner enfeksiyon) + 3,521 (kronik hastalık) + 2,448 (kronik kabızlık) + 1,930 

(BKĠ) +  1,040 (doğum sayısı)  olarak hesaplanmıĢtır.   

Bu regresyon grubuna göre, sık üriner enfeksiyon geçirme ölçek puanını 5,564, 

kronik hastalık varlığı 3,521, kronik kabızlık 2,448 puan arttırmaktadır. Beden kitle indeksi 

1 kategori arttığında ölçek puanı 1,930 artmaktadır.   Doğum sayısında meydana gelecek 1 

birimlik artıĢ ölçek puanını 1,040 arttırmaktadır. OluĢturulan bu regresyon modeli, tüm 

bağımsız değiĢkenlerin t testinde anlamlı bulunması nedeniyle baĢarılı kabul edilmiĢtir 

(p<0,05). %95 güven aralığı değerlendirildiğinde, regresyon modelindeki tüm değiĢkenlerin 

güven aralığı 0‘ı içermemektedir. Bu nedenle değiĢken katsayıları evreni yansıtma açısından 

anlamlıdır. Standardize edilmiĢ regresyon katsayısına göre (Beta=) yordayıcı/etkileyen 

değiĢkenlerin önem sırası; sık üriner enfeksiyon, kronik hastalık, kronik kabızlık, BKĠ ve 

doğum sayısı Ģeklindedir. 
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5.TARTIġMA 

Klimakterium dönemi, kadın yaĢamında fiziksel, psikolojik ve sosyal değiĢimlerin 

yaĢandığı en uzun yaĢam evresidir. Menopozla birlikte overlerin gittikçe iĢlevini yitirmesi 

sonucunda farklı derecelerde değiĢiklikler ortaya çıkar (Erel, 1996). Menopozal dönemde 

endojen östrojen seviyeleri endometrial stimülasyon yapacak seviyenin çok altındadır. Aynı 

embriyolojik orjinden gelen ürogenital sistem ve alt üriner sistem, menopozal dönemdeki 

hormonal değiĢikliklerden etkilenmektedir. Menopoz ile birlikte yaĢanan fizyolojik 

değiĢikliklere bağlı olarak disüri, pollaküri, noktüri, sıkıĢma, inkontinans ve tekrarlayan 

idrar yolları enfeksiyonları gibi alt üriner yollara ait semptomların görülmesinde bir artıĢ 

vardır (Atasü 2001; Quinn ve Domoney 2009; Michele ve Rossella 2009 ). Menopozla 

birlikte, alt üriner sistemde görülen ve en sık rastlanan Ģikayetler üriner inkontinans, irritatif 

semptomlar ve iĢeme güçlükleri olmak üzere üç grupta incelenmektedir (Genazzani ve ark. 

2007).  

Türkiye‘de menopozal dönemlerdeki kadınlarda alt üriner sistem semptomlarının 

sıklığını ve etkileyen faktörleri ortaya koyan çalıĢmalar çok sınırlıdır ve daha çok üriner 

inkontinans sıklığını belirlemeye yöneliktir. Bu araĢtırmanın sonuçlarının menopozal 

dönemlerdeki kadınlarda alt üriner sistem semptomlarının belirlenmesinde, gerekli sağlık 

önlemlerinin alınmasında ve sorunların giderilmesine yönelik stratejiler geliĢtirilmesinde 

veri oluĢturacağı düĢünülmektedir. 

Bu çalıĢma, 06.10.2008- 30.12.2008 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesi‘nden gerekli etik kurul ve kurum izni alınarak, Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Kliniğine baĢvuran hastalara veya aynı hastanede yatan hastalara refakatçi olarak 

eĢlik eden 40 yaĢ ve üzeri kadınlarda alt üriner sistem semptomlarını belirlemeye yönelik 

olarak  tanımlayıcı kesitsel tipte bir çalıĢma olarak planlamıĢ ve gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bu bölümde, elde edilen bulgular literatür bilgileri doğrultusunda üç bölüm ve alt 

baĢlıkları altında tartıĢılmıĢtır: 

5.1. Kadınların tanıtıcı özelliklerine iliĢkin bulguların tartıĢması 

5.2.Kadınların üriner alıĢkanlıkları ve alt üriner sistem semptomlarına iliĢkin 

bulguların tartıĢması 
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5.3. Kadınların Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları soru formu‘na  iliĢkin 

bulguların tartıĢması 

5.3.1. Kadınların sosyo-demografik özelliklerine göre BFLUTS soru formu toplam 

ve alt boyut puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

5.3.2. Kadınların Obstetrik Özelliklerine Göre BFLUTS soru formu toplam ve alt 

boyut puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

5.3.3.Kadınların Genel Sağlık Durumuna Göre BFLUTS soru formu toplam ve alt 

boyut puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

            5.1. Kadınların Tanıtıcı Özelliklerine ĠliĢkin Bulguların TartıĢması 

Bu bölümde kadınların sosyo-demografik özellikleri, jinekolojik ve obstetrik 

değiĢkenleri, menopoza iliĢkin özelliklerin ve kadınların genel sağlığına iliĢkin bulguların 

tartıĢması yer almaktadır.  

ÇalıĢmamızda kadınların yaĢ ortalaması 51,38 ± 8,06 bulunmuĢtur (Tablo 3) Gopal 

ve ark. (2008) BFLUTS anketini kullanarak, 300 menopozal kadın ile yaptıkları çalıĢmada 

yaĢ ortalamasını 50,6 ± 3,52 olarak bulmuĢtur. Kapdağlı ve Bozdemir‘in (2009) 

postmenopozal dönemlerdeki 170 kadın ile yaptığı çalıĢmada kadınların yaĢ ortalaması 

54,16 ± 5,69, Timur ve ġahin‘in (2008) çalıĢmasında 50,55 ± 4,13, Chen ve ark.‘nın (2008) 

çalıĢmasında 48,79  ±  7,04, Chedraui ve ark.‘nın (2007) çalıĢmasında 45,1 ± 3,1, Chung ve 

Tang‘in (2006) çalıĢmasında 50,1 ± 2,9, Tortumluoğlu ve Erci‘nin (2003) çalıĢmasında yaĢ 

ortalaması 48,36 ± 6,49 olarak belirlenmiĢtir.  

ÇalıĢma bulgumuz Kapdağlı (2009), Chedraui ve ark. (2007), Chen ve ark. (2008), 

Chung ve Tang‘ın (2006), Tortumluoğlu (2003), Timur ve ġahin (2008)  çalıĢma bulgularına 

benzerlik göstermektedir.  

ÇalıĢmamızda kadınların %77,2‘sinin ev hanımı olduğu saptanmıĢtır (Tablo 3). 

Karaçam ve ġeker‘in (2007) yaptığı çalıĢmada kadınların %77,1‘inin ev hanımı olduğu 

saptanmıĢtır. Timur ve ġahin‘in (2008) yaptığı çalıĢmada kadınların %87,6‘sının, 

Tortumluoğlu ve Erci‘nin (2003), klimakterik dönemdeki 337 kadın ile yaptığı çalıĢmada, 

kadınların %92,3‘ünün, Chung ve Tang‘ın (2006) yaptığı çalıĢmada kadınların  %72,1‘inin 

ev hanımı olduğu saptanmıĢtır. ÇalıĢma bulgumuz  Tortumluoğlu (2003) ve Timur‘un  

(2008) çalıĢma sonucuna göre düĢük, Chung ve Tang‘ın (2006) yaptığı çalıĢmaya göre 

yüksek iken Karaçam ve ġeker‘in (2007) yaptığı çalıĢmaya paralellik göstermektedir.  
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ÇalıĢmamızda kadınların %87,5‘inin evli olduğu saptanmıĢtır (Tablo 2). Timur ve 

ġahin‘in (2008) çalıĢmasında %82,5‘i, Kharbouch ve ġahin‘in (2007) çalıĢmasında 

%87,6‘sı,  Chedraui ve ark. ‗nın (2007)  yaptığı çalıĢmada %89,3‘ü, Tortumluoğlu ve 

Erci‘nin (2003) çalıĢmasında %79,5‘i, BaĢer ve TaĢkın‘ın (2002) çalıĢmasında %82,8‘inin 

evli olduğu görülmektedir. ÇalıĢma bulgumuz Tortumluoğlu ve Erci‘nin (2003) 

çalıĢmasından yüksek olup Kharbouch ve ġahin‘in (2007), Chedraui ve ark. (2007), Timur 

(2008), BaĢer ve TaĢkın‘ın (2002) bulgularına paralellik göstermektedir. 

ÇalıĢmamızda kadınların %69,9‘unu okur-yazar ve ilköğretim mezunları olanlar 

oluĢturmaktadır (Tablo 2). Timur ve ġahin‘in (2008) çalıĢmasında kadınların %42,2‘si okur 

yazar-ilkokul mezunudur. BaĢer ve TaĢkın‘ın (2002) çalıĢmasında okur yazar ve ilkokul 

mezunu olan menopozal dönemdeki kadın oranı %52,7‘dir.  Karaçam ve ġeker‘in (2007) 

çalıĢmasında kadınların %63,4‘ü ilkokul mezunudur. ÇalıĢma sonucumuz, Timur ve ġahin 

(2008), BaĢer ve TaĢkın‘ın (2002) çalıĢma sonuçlarına göre yüksek,  Karaçam ve ġeker‘in 

(2007) çalıĢmasıyla paralellik göstermektedir. Timur ve ġahin (2008), BaĢer ve TaĢkın‘ın 

(2002) çalıĢmasıyla oluĢan farklılığın örneklem seçiminden kaynaklanabileceği 

kanısındayız.  

AraĢtırmamızda kadınların %34,6‘sı kendi ifadelerine göre gelirinin giderinden az 

olduğunu ifade etmiĢtir (Tablo 2). Timur ve ġahin‘in (2008) çalıĢmasında kadınların 

%53,9‘unun, Kharbouch ve ġahin‘in (2007) yaptığı çalıĢmada kadınların %37,6‘sının, 

Karaçam ve ġeker‘in (2007) çalıĢmasında %70,5‘inin gelirinin giderinden az olduğunu 

saptamıĢlardır. ÇalıĢma bulgumuz Karaçam ve ġeker‘in (2007) ve Timur ve ġahin‘in (2008)  

çalıĢma bulgularına göre düĢük, Kharbouch ve ġahin‘in (2007) yaptığı çalıĢmasıyla 

paralellik göstermektedir. Kadınların ekonomik durumlarını kendi değerlendirmelerine göre 

ifade etmeleri ve ülkemizde bölgelere göre sosyo ekonomik durumun önemli farklılıklar 

göstermesi sonuçları farklı kılmaktadır.  

ÇalıĢmamızda 40 yaĢ ve üzeri, 312 kadının %63,8‘i menopoza girmiĢtir ve menopoz 

yaĢı ortalaması 46,58 ± 4,57‘dir (Tablo 5). Timur ve ġahin‘in (2008) çalıĢmasında menopoz 

yaĢ ortalaması 48.16 ± 4.55, Türkiye Menopoz Derneği (TMD) tarafından 2002 yılında 

ülkemiz genelindeki merkezler tarafından elde edilen verilere göre, ülkemizdeki menopoz 

yaĢ ortalaması 46.7, Türkiye‘de 2007 yılında yapılan ve çok merkezli olarak gerçekleĢtirilen 

IPPOT (Investigation of Prevalence of Postmenopausal Osteoporosis in Turkey), 

çalıĢmasında  ise ülkemizdeki menopoz yaĢı ortalaması da 46,4±5,6 yıl olarak bildirilmiĢtir 
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(Kara ve ark. 2007). ÇalıĢma sonucumuz TMD (2002) ve IPPOT (2007) çalıĢmalarının 

sonuçlarına benzerlik göstermektedir.  

ÇalıĢmamızda kadınların %56,1‘i postmenozal dönemdedir (Tablo 5). Timur ve 

ġahin‘in (2008) çalıĢmasında kadınların %55,6‘sı, Karaçam ve ġeker‘in (2007) çalıĢmasında 

%56,4‘ü, Cheng ve ark. (2008) yaptığı çalıĢmada ise %32‘sinin postmenopozal dönemde 

olduğu bulunmuĢtur. Bu çalıĢmada postmenopozal dönemdeki kadın oranı Timur ve 

ġahin‘in (2008), Karaçam ve ġeker‘in (2007), Cheng ve ark. (2008) çalıĢmalarına benzerdir. 

Bu benzerliğin araĢtırma kapsamına alınan kadınların yaĢ gruplarının benzerliğinden 

kaynaklandığı kanısındayız.  

ÇalıĢmamızda kadınların %32,2‘sinin menopoza girme süresi 10 yılın üzerindedir. 

Ortalama menopoz süresi  8,65 ± 7,46 yıldır (Tablo 5). Kharbouch ve ġahin‘in (2007)  

çalıĢmasında 4,88 ± 4,71‘dir. ÇalıĢma sonucumuz Kharbouch ve ġahin‘in (2007)  çalıĢma 

sonuçlarına göre oldukça yüksektir. ÇalıĢmamızdaki bu farklılığın 65 yaĢ ve üzeri kadınların 

da çalıĢma kapsamına alınması nedeniyle kaynaklandığı kanısındayız. 

ÇalıĢmamızda menopoz dönemindeki kadınların %9,5‘i hormon tedavisi aldığı 

belirlenmiĢtir (Tablo 5). Timur ve ġahin‘in (2008) çalıĢmasında kadınların %10,3‘ü,  Cheng 

ve ark.‘nın çalıĢmasında %24.9‘u, Keskinoğlu ve ark.‘nın (2006) yaptığı çalıĢmada 

kadınların %5,3‘ünün hormon tedavisi aldığı bulunmuĢtur.  

ÇalıĢma bulgumuz Cheng ve ark.‘nın çalıĢma bulgusundan düĢük, Keskinoğlu ve 

ark. (2006) çalıĢmasından yüksek olup, Timur ve ġahin‘in (2008) çalıĢmasıyla paralellik 

göstermektedir. Ülkemizde menopozal dönemdeki kadınlarda hormon kullanma oranının bu 

kadar düĢük olmasının son yıllarda konuyla ilgili yapılan çalıĢmalarda hormon tedavisi 

kullanma ile ilgili ortaya çıkan olumsuz sonuçların etkisi olduğu kanısındayız (WHI 

çalıĢması).  

ÇalıĢmamızda kadınların %50,3‘ünün gebelik sayısı 3 ve üzerindedir, kadınların 

ortalama gebelik sayısı 2,75±1,48, ortalama doğum sayısı 2,09±1,24, ortalama küretaj sayısı 

0,85±1,35‘tir (Tablo 4). Timur ve ġahin‘in (2008) çalıĢmasında kadınların  gebelik sayısı 

ortalaması 5,13 ± 2,60, doğum sayısı ortalaması 4,04 ± 2,04, kürtaj sayısı ortalaması 1,67 ± 

0,99 olduğu bulunmuĢtur. Kharbouch ve ġahin‘in (2007) yaptığı çalıĢmada gebelik sayısı 

ortalaması 3,96 ± 2,62, doğum sayısı ortalaması 2,68 ± 1,44, kürtaj sayısı ortalaması 0,85 ± 

1,28 olarak bulunmuĢtur. Bulgumuz Timur ve ġahin‘in (2008) çalıĢmasına göre düĢük, 
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Zhang ve ark.‘nın (2005) çalıĢmasına göre yüksek olup Kharbouch ve ġahin‘in (2007) 

yaptığı çalıĢmaya paraleldir.  

ÇalıĢmamıza katılan kadınların %91,8‘i vajinal doğum yapmıĢ olup, %57,3‘üne 

epizyotomi uygulanmıĢtır (Tablo 4). Oskay ve ark. (2005) yaptıkları çalıĢmada kadınların 

%94,6‘sının vajinal doğum yaptığını ve %22,4‘üne epizyotomi uygulandığını saptamıĢlardır. 

Bu çalıĢmada vajinal doğum oranı Oskay ve ark. (2005) yaptıkları çalıĢma ile paralel iken 

epizyotomi uygulanması oldukça yüksek oranda olduğu görülmektedir. Bu çalıĢmada 

doğumların çoğunun hastanede yapılması ve rutin epizyotomi uygulaması nedeniyle 

epizyotomi uygulanması oranının daha yüksek olduğu düĢüncesindeyiz 

ÇalıĢmamızda 4 kilogram ve üzeri bebek doğuran kadınların oranı %19,1‘dir.  Bilgili 

ve ark. (2008) yaptıkları çalıĢmada kadınların %22,3‘ünün, Oskay ve ark. (2005) 

%33,6‘sının 4 kg ve üzerinde bebek doğurduğunu belirlemiĢtir. ÇalıĢma bulgumuz Bilgili ve 

ark. (2008) bulgusuna yakın, Oskay ve ark. (2005)  çalıĢmasından düĢük oranda olduğu 

görülmektedir. Bu farklılığın örneklem seçiminden kaynaklandığı düĢüncesindeyiz.  

ÇalıĢmamıza katılan kadınların %68,6‘sı hastanede , %17,7‘si evde, %13,7‘si ise her 

iki yerde de doğum yapmıĢtır (Tablo 4). Oskay ve ark. (2005) yaptıkları çalıĢmada 

kadınların %32,2‘si hastanede, %39,2‘si evde ve %28,4‘ü de hem ev hem hastanede doğum 

yapmıĢtır. TNSA 2008 verilerine göre kadınların %90‘ı doğumlarını hastande yapmaktadır. 

ÇalıĢma bulgumuza göre hastanede doğum yapma oranı Oskay ve ark. (2005) çalıĢmasından 

yüksek, TNSA 2008 verilerine göre düĢük bulunmuĢtur. Türkiye‘de yıllara göre sağlıklı 

koĢullarda doğum yapma oranı gittikçe artmaktadır. Bu farkın çalıĢma grubumuzdaki 

kadınların 40 ve üzeri yaĢta olması nedeniyle ortaya çıktığı düĢüncesindeyiz.  

Bu çalıĢmada kadınların %16‘sının total abdominal histerektomi+bilateral 

salpingooferektomi, histerektomi, myomektomi ya da ürojinekolojik tipte bir ameliyat 

geçirdiği saptanmıĢtır (Tablo 4). Timur ve ġahin‘in (2008) çalıĢmasında kadınların %11‘inin 

jinekolojik ameliyat geçirmiĢ olduğu, bu kadınların %64,3‘ünün histerektomi ameliyatı 

geçirdiği saptanmıĢtır. Kharbouch ve ġahin‘in (2007)  çalıĢmasında kadınların %14,7‘sinin 

jinekolojik ameliyat geçirdiği saptanmıĢtır. Bulgumuz Timur ve ġahin‘in (2008) 

çalıĢmasından yüksek, Kharbouch ve ġahin‘in (2007)  çalıĢmasına yakın bulunmuĢtur. 

Bu çalıĢmada kadınların %28,8‘i kronik hastalığı olduğu saptanmıĢtır. Kadınların 

%18,2‘inde hipertansiyon, %2,6‘sında diyabet ve %1,6‘ında kalp hastalığı vardır (Tablo 3). 

Oskay ve ark. (2005) yaptıkları çalıĢmada kadınların %51,6‘ının, Chung ve Tang‘ın (2006) 

yaptığı çalıĢmada kadınların %8,9‘unun kronik hastalığının olduğu saptanmıĢtır. Cheng ve 
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ark. (2008) yaptığı çalıĢmada kadınların %10,9‘unun hipertansiyon, %3,1‘inin diyabet 

hastalığının olduğunu bulmuĢtur. Kharbouch ve ġahin‘in (2007) yaptığı çalıĢmada %34,7 

kardiyolojik, %12,4 diyabet, %10,9 kas-iskelet hastalığı Ģeklinde bulunmuĢtur. ÇalıĢma 

bulgularımız Cheng ve ark.‘nın (2008) hipertansiyona ait çalıĢma bulgularından yüksektir. 

Chung ve Tang‘in (2006) çalıĢmasında kronik hastalığı olan kadınların oranı çalıĢma 

bulgumuzdan düĢük olup, çalıĢmamız Oskay ve ark.‘nın (2005) bulgularından düĢüktür. 

ÇalıĢmalar arasındaki bu farklılığın kiĢilerin sağlık durumlarını algılamadaki farklılıktan 

kaynaklanıyor olabileceği kanısındayız.  

ÇalıĢmamızda kadınların %28,8‘i, sürekli ilaç kullanmaktadır (Tablo 3). BaĢer ve 

TaĢkın‘ın (2002) yaptığı çalıĢmada kadınların %39,8‘i, Timur ve ġahin‘in (2008) 

çalıĢmasında ise kadınların %45,1‘i sürekli ilaç kullanmaktadır. ÇalıĢma bulgumuz 

Timur‘un (2008) BaĢer ve TaĢkın‘ın (2002) çalıĢma sonuçlarından düĢük bulunmuĢtur. Bu 

farklılığın çalıĢma grubumuzdaki kadınların sürekli ilaç kullanmayı gerektiren hastalık 

sıklığının düĢük olmasından kaynaklanmıĢ olabileceği kanısındayız.  

ÇalıĢmamıza katılan kadınların %76,3‘ünün BKĠ‘i 25 ve üzerinde (obes grupta) 

bulunmuĢtur (Tablo 3).  Kadınların  %44,9‘unda 1. derece obesite, %24,4‘ünde  2. derece 

obesite, %7‘sinde 3. derece obesite olduğu belirlenmiĢtir. Oskay ve ark.‘nın (2005) 

çalıĢmasında kadınların %87‘sinin BKĠ 25 ve üzerinde olduğu, % 40,6‘sının 1. derece 

obesite, %43,2‘sinin 2. derece obesite %3,2‘si 3. derece obesite olduğu saptanmıĢtır. Timur 

ve ġahin‘in (2008) çalıĢmasında kadınların %28,2‘sinin BKĠ 25 veya üzerinde, Kharbouch 

ve ġahin‘in (2007) yaptığı çalıĢmada BKĠ ortalamasını 28,4 ± 4,39 olarak bulmuĢtur.  

ÇalıĢma bulgumuz Oskay ve ark. (2005) çalıĢması sonucuna yakın, Timur ve ġahin‘in 

(2008) Kharbouch ve ġahin‘in (2007) yaptığı çalıĢmasından yüksek bulunmuĢtur. 

Menopozdan sonra yaĢla birlikte BKĠ‘de artıĢ gözlenmektedir (Dennis 2007). Bu farklılığın 

65 yaĢ ve üzeri kadınların çalıĢma kapsamına alınmasından kaynaklanabileceği 

kanısındayız.  

ÇalıĢmamıza katılan kadınların %28,2‘si kronik konstipasyon sorunu yaĢamaktadır 

(Tablo 3). Oskay ve ark. (2005) yaptıkları çalıĢmada kronik konstipasyon sorunu yaĢayan 

kadınların oranını % 43,6, Korur ve Akalın (2008) %35,2 olarak saptamıĢlardır. ÇalıĢma 

bulgumuz Korur ve Akalın‘ın (2008) bulgusuna yakın, Oskay ve ark. (2005) bulgusundan 

düĢük bulunmuĢtur. Bu farklılıkların kadınların beslenme düzenlerindeki farklılıklar 

nedeniyle ortaya çıktığı düĢüncesindeyiz 
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ÇalıĢmamıza katılan kadınların %17‘si sigara kullanmaktadır (Tablo 3). Timur‘un 

(2008) çalıĢmasında kadınların % 22,8‘i, Tortumluoğlu ve Erci‘nin (2003) yaptığı çalıĢmada 

% 11,6‘sı, Kharbouch ve ġahin‘in (2007) yaptığı çalıĢmada %21,3‘ü,  BaĢer ve TaĢkın‘ın 

(2002) yaptığı çalıĢmada %25,8‘i, Karaçam ve ġeker‘in (2007) yaptığı çalıĢmada kadınların  

%17,4‘ü, Oskay ve ark. (2005) yaptığı çalıĢmada kadınların %11.4‘ü sigara kullanmaktadır. 

ÇalıĢma bulgumuz Timur ve ġahin (2008), BaĢer ve TaĢkın‘ın (2002) çalıĢmasından düĢük, 

Oskay ve ark. (2005), Tortumluoğlu ve Erci‘nin (2003) yaptığı çalıĢmadan yüksek, 

Kharbouch ve ġahin‘in (2007) yaptığı çalıĢmaya yakın, Karaçam ve ġeker‘in (2007) yaptığı 

çalıĢmaya paraleldir.  

ÇalıĢmamıza katılan kadınların %24,7‘si tekrarlayan üriner yol enfeksiyonu 

yaĢamaktadır (Tablo 4). Oskay ve ark. (2005) menopozal dönemlerdeki 500 kadın ile 

yaptıkları çalıĢmada tekrarlayan üriner yol enfeksiyonu yaĢama oranını % 26,6, Brown ve 

ark. (1999) postmenopozal (67±7 yaĢ) kadınların %33‘ünde, Gleen ve ark. (2000), 50-75 yaĢ 

arasındaki 1761 kadının %8‘inde ÜYE saptamıĢtır.  Bekassy ve Iosif (1984) yaĢ ortalaması 

61 olan 1200 postmenopozal kadınla yaptıkları çalıĢmada tekrarlayan ÜYE yaĢama oranını 

%13 olarak belirlemiĢlerdir.  

ÇalıĢma sonucumuz Oskay ve ark.‘nın  (2005) çalıĢma sonuçları ile benzer, Brown 

ve ark.‘nın (1999) çalıĢma sonuçlarından düĢük iken, Gleen ve ark. (2000), Bekassy ve 

Iosif‘ in (1984) çalıĢma sonuçlarından yüksek bulunmuĢtur. Bu çalıĢmanın sonuçları da 

ÜYE görülme sıklığının  menopozal dönemlerde arttığını gösteren çalıĢmaların sonuçlarıyla 

paraleldir. 

            5.2.Kadınların Üriner AlıĢkanlıkları ve Alt Üriner Sistem Semptomlarına 

ĠliĢkin Bulguların TartıĢması  

ICS günde 8 kez idrar yapmayı normal olarak kabul etmektedir (CoĢkun 2002; 

Alperin ve Siddighi 2007; ÖzkardeĢ 2007). ÇalıĢmamıza katılan 40 yaĢ ve üzeri 312 kadının 

günlük ortalama idrara çıkma sayısı 5,94±2,43‘tür (Tablo 6). Çankaya ve Oskay (2008) 

yaptıkları çalıĢmada kadınların ortalama 6,59± 1,89 kez idrara çıktıklarını belirtmiĢtir. 

ÇalıĢma bulgumuzda ortalama günlük idrar sayısı Çankaya ve Oskay (2008)‘ın yaptığı 

çalıĢmaya  yakın bulunmuĢtur.  

ÇalıĢmaya katılan kadınların geceleyin ortalama idrara çıkma sayısı 1,99±1,26 ve 

gece 3-4 kez idrara çıkma oranı %18,9‘dur (Tablo 6,7). Çankaya ve Oskay‘ın (2008) 

çalıĢmasında kadınların gece ortalama idrara çıkma sayısı 0,26 ± 0,67‘dir. Asplund ve 
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ark.‘nın (2000) yaptığı randomize çalıĢmada kadınların %14,7‘si 2 kez ve üzeri gece idrara 

çıkmaktadır. ÇalıĢma bulgumuza göre gece idrara çıkma oranları Asplund ve ark. (2000) ile 

Çankaya ve Oskay‘ın (2008)  çalıĢma sonuçlarından yüksektir. Bu durumun kadınların 

kronik hastalıkları özellikle de hipertansiyonu olanların kullandığı ilaçlar nedeniyle gece 

idrara çıkma sayılarının arttığı kanısındayız. 

 ÇalıĢmamızda kadınların %52,2‘si günde en az bir kez olmak üzere idrar 

kaçırmaktadır (Tablo 7). Özerdoğan ve ark. (2004) 20 yaĢ üzeri 625 kadınla yaptıkları 

çalıĢmada %25,8, Oskay ve ark. (2005) menopozal dönemlerdeki kadınlarla yaptıkları 

çalıĢmada % 68,8, Gül (2009) tarafından yapılan bir çalıĢmada kadınların %76,7 oranında ÜĠ 

prevelansı saptanmıĢtır. Filiz ve ark.‘nın (2006) çalıĢmasında %16,4, Ueda ve ark.‘nın 

(2000) çalıĢmasında %53,7; Shakhatreh‘in (2005) çalıĢmasında %31,3; Moller ve ark.‘nın 

(2000)çalıĢmasında postmenopozal kadınların %16,1‘inde; Rekers ve ark. (1992) 

postmenopozal kadınların %26,4‘ünde; Cohen ve ark. (1999) ise 60 yaĢ üzeri kadınlarda 

%21 oranında saptamıĢtır. Toplum temelli 21 çalıĢmanın incelendiği baĢka bir çalıĢmada 

yaĢlı kadınlarda inkontinans prevelansının %35 olduğu belirlenmiĢtir (Thom ve Brown 

1998).  

ÇalıĢmamızda elde ettiğimiz bulgular doğrultusunda kadınların ÜĠ yaĢama oranları 

Oskay ve ark. (2005) ve Gül‘ün (2009) çalıĢmasından düĢük, Filiz ve ark. (2006), 

Shakhatreh (2005), Cohen ve ark. (1999), Moller ve ark. (2000), Rekers ve ark.‘ nın (1992) 

çalıĢmalarından yüksek iken Ueda ve ark. (2000) çalıĢmasına benzerlik göstermektedir. 

Yapılan çalıĢmalardan da anlaĢılacağı gibi ÜĠ prevelansı ve Ģiddetine iliĢkin veriler büyük 

farklılıklar göstermektedir. Bu durumun inkontinansın farklı tanımlanmasından, örneklem 

ve yöntem  farklılıklarından kaynaklanabileceği kanısındayız. Bu çalıĢmada da Oskay ve 

ark‘nın çalıĢmasında olduğu gibi yüksek oranda ÜĠ görülmesi, ülkemizde menopozal 

dönemlerdeki kadınlarda üriner inkontinansın oldukça yaygın bir sorun olduğunu 

göstermektedir. 

ÇalıĢmamızda kadınlarda en sık görülen AÜS semptomları; idrara sıkıĢma hissi 

(urgency) (%61,5), mesanede ağrı (%35,9), kesik kesik idrar yapma (intermittency) (%34,9), 

1-2 saatte sık idrara gitme (frequency)(%25), tuvalete yetiĢemeden idrar kaçırma (urge 

inkontinans) (%38,1), öksürürken, hapĢırırken vb. idrar kaçırma (SÜĠ)( %40,7) olarak 

saptanmıĢtır. Ġdrar ile ilgili Ģikayetlerin yaĢamı etkileme oranı %31,1‘dir (Tablo 7). Song ve 

ark. (2005) yaptıkları çalıĢmada SÜĠ prevelansı %47,5‘tir. Zang ve ark. (2005) 20 yaĢ ve 
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üzeri kadınlarla yaptıkları çalıĢmaya göre %39,7‘si AÜSS, %13,4‘ü idrar kaçırma 

semptomları ve %37,3‘ü depolama semptomları prevelansına sahiptir. Bu kadınların 

%4,8‘inde kesik kesik idrar yapma, %16,6‘sında SÜĠ, %10‘unda urge inkontinans, 

%10,2‘sinde urgency, %16,4‘ünde frequency prevelansı saptanmıĢtır. Monanai ve ark. 

(2004) yaptıkları çalıĢmada kadınların %58,3‘ünde SÜĠ, %33,9‘unda urgency, %22,7‘sinde 

frequency, %6,6‘sında urge inkontinans prevelansı saptanmıĢtır. ÇalıĢmamızda elde edilen 

veriler doğrultusunda menopozal kadınların urgency, frequency, SÜĠ, mesanede ağrı, kesik 

kesik idrar yapma semptomlarının sık yaĢandığı ve günlük yaĢamını etkilediği 

görülmektedir. ÇalıĢmalar arasında oluĢan yüzdelik dağılım farklılıkların çalıĢmalar 

kapsamına alınan yaĢ gruplarının farklı olması nedeniyle oluĢabileceği kanısındayız.  

           5.3.Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları Soru Formu’na  ĠliĢkin 

Bulguların TartıĢması   

            5.3.1. Kadınların sosyo-demografik özelliklerine göre BFLUTS Soru Formu 

toplam ve alt boyut puan ortalamalarının tartıĢması 

Bu çalıĢmada yaĢ grupları ve BFLUTS skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmamamıĢtır.Ancak 65 yaĢ ve üzeri kadınlarda alt boyut ve toplam puanların 

yüksek olması artan yaĢla birlikte semptomların arttığını göstermektedir (Tablo 9). 

Kadınların yaĢı ile ölçek toplam puanı arasında pozitif yönde, zayıf düzeyde ve istatistiksel 

olarak anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır (r= 0,16 p=0,004) (Tablo 9).  

Ġsviçre‘de Molender (1993) yaptığı çalıĢmada AÜSS‘nin yaĢla doğrusal bir artıĢ 

gösterdiğini ortaya konmuĢtur. Bu çalıĢmada 40-50 yaĢlarında AÜSS prevelansı %12 iken 

70 yaĢ ve üzerinde %25 olduğu saptanmıĢtır. Schatzl ve ark. (2001) yaptıkları çalıĢmada 20 

yaĢından sonra her bir dekat için AÜSS ortalama artıĢ oranı %3,9 olarak bulmuĢtur.  Kondo 

ve ark. (1990) yapmıĢ oldukları çalıĢmada stres tip idrar kaçırmanın 50‘li yaĢlardan sonra 

azaldığını, buna karĢın urge tipi idrar kaçırma insidansının yaĢla birlikte arttığını tespit 

etmiĢlerdir. Maral ve ark. (2001) 65 yaĢ ve üzerindeki kadınların 15-24 yaĢa göre 6.24 kat 

daha fazla ÜĠ yaĢadıklarını bulmuĢlardır. Oskay ve ark. (2005) yaptıkları çalıĢmada ÜĠ ile 

yaĢ  grupları arasında iliĢki saptamamıĢ fakat yaĢın ilerlemesiyle pollaküri, günlük idrar ve 

gece idrar yapma miktarında artıĢ, SÜĠ oranlarında artıĢ saptamıĢlardır. Korur ve Akalın 

(2008) yaptığı çalıĢmada ilerleyen yaĢla birlikte idrar kaçırma oranlarında artıĢ olduğunu 

bulmuĢtur. Zhang ve ark. (2005) yaĢ ile birlikte AÜSS artıĢ olduğunu bulmuĢtur ama yaĢın 

AÜSS için risk faktörü oluĢturmadığını, normal yaĢlanmayla ortaya çıkan değiĢikliklerin 
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AÜSS‘ye neden olduğunu öne sürmüĢtür. Yapılan çalıĢmalar araĢtırmamızın bulgularını 

destekler niteliktedir. 

ÇalıĢmamızda elde ettiğimiz verilere göre AÜS‘ye iliĢkin sorun yaĢayan kadınların 

eğitim düzeyi, AÜSS olmayan kadınlardan anlamlı düzeyde düĢüktür (depolama p=0,003; 

toplam puan p=0,019) (Tablo 10). Akalın ve Korur (2008) yaptıkları çalıĢmada idrar kaçıran 

kadınların kaçırmayanlara göre eğitim düzeyinin daha düĢük olduğunu saptamıĢlardır. Song 

ve ark. (2003) yaptıkları çalıĢmada eğitim düzeyi ilkokul ve altı olan kadınların daha yüksek 

AÜSS puanına sahip olduklarını bulmuĢtur. ÇalıĢma bulgumuz Song ve ark. (2003), Akalın 

ve Korur‘un (2008) çalıĢmasıyla paralellik göstermektedir.   

Yaptığımız çalıĢmada ev hanımı olan kadınların, çalıĢan kadınlardan daha yüksek 

AÜSS puan aldığı görülmektedir (p=0,01) (Tablo 11).  Avasarala ve ark. (2008) yaptıkları 

çalıĢmada ev hanımı olan kadınlarda %29, çalıĢan kadınlarda ise %21 oranında AÜSS 

saptamıĢlardır. Bu durum belki de çalıĢan kadınların ev kadını olanlara göre daha yüksek 

eğitim düzeyine sahip olmalarıyla açılanabilir. 

Yaptığımız çalıĢmada medeni duruma göre Bristol Kadın Alt Üriner Sistem 

Semptomları Soru Formu toplam puan ve alt puan ortalamaları arasındaki fark 

incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıĢtır (p>0,05) (Tablo 12). Song ve 

ark. (2003) yaptıkları çalıĢmada evli kadınların daha düĢük AÜSS puanı aldıklarını 

bildirmiĢtir. Monanai ve ark. (2004) AÜSS ve medeni durumun birbiriyle iliĢkili olduğunu 

bildirmiĢtir (p < 0.05). Monanai ve ark. (2004) ile Song ve ark. (2003) çalıĢması ile oluĢan bu 

farklılığın etnik, coğrafik ve kültürel farklılıklar nedeniyle oluĢabileceği kanısındayız. 

            5.3.2. Kadınların Obstetrik ve Menopoz Özelliklerine Göre BFLUTS Soru 

Formu Toplam ve Alt Boyut Puan Ortalamalarının TartıĢması 

Kadınların menopoz durumuna göre Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları 

Soru Formu toplam puan ve alt puan ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, genel 

olarak menopozdaki kadınların daha yüksek puan aldıkları, yalnızca toplam puan (z=-2,19, 

p=0,028) ve depolama alt boyutunun (z=-2,44, p=0,015) puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıĢtır. ÇalıĢmamızda postmenopozal 

dönemdeki kadınların Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları Soru Formu toplam 

puanları premenopozal dönemdeki kadınlara göre yüksek bulunmuĢtur (p=0,03) (Tablo 14).  

Asplund ve ark. (2000) gece idrara çıkma oranlarını premenopozal dönemde %56,1, 

postmenopozal dönemde %74,1 olarak belirlemiĢlerdir. Rekers ve ark. (1992) yaptıkları 
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çalıĢmada postmenopozal kadınlarda üriner inkontinans, urgensi ve noktüri prevelansının 

postmenopozal dönemde daha yaygın olduğunu saptamıĢtır. Zhang ve ark. (2005) 

çalıĢmalarında menopozun AÜSS için risk faktörü olduğunu belirtmiĢtir. Oskay ve ark.‘nın 

(2005) çalıĢmasında da AÜSS semptomlarının postmenopozal dönemde daha fazla 

görüldüğü belirlenmiĢtir. Bu çalıĢmanın sonucu Asplund ve ark. (2000), Rekers ve ark. 

(1992), Zhang ve ark. (2005), Oskay ve ark.‘nın (2005) yaptığı çalıĢmalarla paraleldir. Bu 

sonuçlar postmenopozal dönemde olmanın kadınlarda AÜSS‘yi artırdığı tezini destekler 

niteliktedir. 

  Doğum sayısına ve gebelik sayısına göre Bristol Kadın Alt Üriner Sistem 

Semptomları Soru Formu toplam puan ve alt puan ortalamaları arasındaki fark Tablo 15‘te 

sunulmuĢtur. Toplam puan ve alt puan ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, 3 ve 

üzeri doğum yapan kadınların toplam puan, idrar yapma, idrar kaçırma ve yaĢam kalitesi alt 

boyutlarının puan ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıĢtır. 

Zhang ve ark. (2005) ikiden fazla doğumun AÜSS için risk faktörü olduğunu 

belirtmiĢtir. Bilgili ve ark. (2008) yaptıkları çalıĢmada ÜĠ ve doğum sayısı arasında anlamlı 

bir iliĢki olmamakla birlikte doğum sayısı arttıkça ÜĠ görülme sıklığının arttığı 

belirlenmiĢtir. Ham ve ark. (2009) yaptıkları çalıĢmada 2 ve üzeri vajinal doğum sayısının 

AÜSS riskini arttırdığını bildirmiĢlerdir. Kocagöz ve Eroğlu (2002) yaptıkları çalıĢmada 

gebelik ve doğum sayısının SÜĠ arasındaki iliĢkiyi istatiksel olarak anlamlı bulmuĢ, parite 

arttıkça SÜĠ görülme oranı arttığı saptanmıĢtır. Thom ve Brown (1998) yaptıkları çalıĢmada 

ÜĠ görülme sıklığını doğum yapmıĢ kadınlarda, hiç doğum yapmamıĢlara göre daha fazla 

olduğunu saptamıĢtır. Yapılan çalıĢmalarda; paritenin ÜĠ riskini arttırdığı; nulliparlarda ÜĠ 

oranının daha düĢük, 4 ve üzeri doğum yapanlarda daha yüksek olduğu belirtilmektedir 

(Shakhatreh 2005; Thom ve Brown 1998). Bu durum doğum sırasında pelvik kasların 

sinirlerinin zarar görmesi ile kaslarda atrofi oluĢmasına ve zamanla prolapsus geliĢmesine 

bağlanabilir. ÇalıĢma bulgularında, Ham ve ark. (2009), Kocagöz ve Eroğlu (2002), Thom 

ve Brown (1998), Zhang ve ark. (2005) çalıĢmalarına benzer sonuçlara ulaĢılması doğum 

sayısı artıkça hem üriner inkontinansın hem de diğer üriner sistem semptomlarının daha sık 

görüldüğünü ortaya koymaktadır.  

ÇalıĢmamızda doğum Ģekli, epizyotomi uygulanması ve 4 kg ve üzeri bebek doğumu 

durumlarına göre ölçek toplam ve alt boyutların puan ortalamaları arasındaki fark 

incelendiğinde, puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıĢtır 

(p>0,05) (Tablo 16,17,18).    
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Yapılan bazı çalıĢmalar doğum esnasında epizyotomi açılması, normal vajinal 

doğum yapma, 4 kg ve üzerinde bebek doğumu gibi obstetrik travmaların AÜSS geliĢiminde 

rol oynadığını göstermektedir (Parazzini ve ark. 2003; Zhang ve ark. 2005; Minassian ve 

ark. 2008; Ham ve ark.  2009). Ham ve ark. (2009) yaptıkları çalıĢmada ikiden fazla vajinal 

doğumun AÜSS riskini arttırdığını belirtmiĢtir. ÇalıĢma bulgumuzda yapılan diğer 

çalıĢmaların aksine epizyotomi uygulaması, vajinal doğum ve dört kg ve üzeri doğumun 

AÜSS ile iliĢki saptanmamıĢtır. Bu farklılığın müdahaleli doğum, evde yapılan vajinal 

doğum ve dört kg ve üzeri bebek doğurma sıklığının az olmasından kaynaklanabileceği 

kanısındayız. 

             5.3.3.Kadınların Genel Sağlık Durumuna Göre BFLUTS Soru Formu Toplam 

ve Alt Boyut Puan Ortalamalarının TartıĢması 

ÇalıĢmamızda sunulan BKĠ göre Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları Soru 

Formu toplam puan ve alt puan ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, yalnızca idrar 

kaçırma ve yaĢam kalitesi alt boyutu ve toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmıĢtır (p<0,05). Ġstatistiksel olarak anlamlı fark olmamasına rağmen 

kadınların BKI‘i arttıkça ölçek toplam puan, depolama, idrar kaçırma ve yaĢam kalitesi alt 

boyut puanları da artmaktadır (Tablo 19). 

Yapılan çalıĢmalarda BKĠ ve AÜSS arasında anlamlı bir iliĢki saptanmıĢ, BKĠ 25 ve 

üzeri olanlarda AÜSS yaĢanma oranının daha yüksek olduğunu bildirilmiĢtir (Ham ve ark. 

2009; Moller ve ark. 2000; Zhang ve ark. 2005; Oskay ve ark. 2005). Song ve ark. (2003) 

BKĠ 25 ve üzerinde olan kadınların AÜSS puanlarının daha yüksek olduğunu saptamıĢtır. 

Koçak ve ark. (2005) yapmıĢ oldukları çalıĢmada ÜĠ‘si olan kadınların %31,3‘ünün BKĠ 

25‘in üzerinde ve %14,5‘inin BKĠ 25‘in altında olduğunu belirtmiĢtir. Korur ve Akalın 

(2008) yaptıkları çalıĢmada ÜĠ‘li olgularda BKĠ‘nin daha yüksek oranda ve ortalama 

kilonun daha fazla olduğunu saptamıĢtır. Brown ve ark. (1990) yaptıkları çalıĢmada morbid 

obez hastalarda zayıflamanın stres tipi idrar kaçırma bulgularını düzeltebileceğini 

bildirmiĢlerdir. Peyrat ve ark. (2002), özellikle stres tipi idrar kaçırma için iyi bilinen risk 

faktörü olan obezite ve yüksek BKĠ ile ÜĠ arasında iliĢkili bulmadıklarını bildirmiĢlerdir. Bu 

çalıĢmada AÜSS‘nin BKĠ yüksek olan kadınlarda daha fazla olduğu saptanmıĢtır.  

ÇalıĢmamız Ham ve ark. (2009); Moller ve ark. (2000); Zhang ve ark. (2005), Song ve ark. 

(2003), Koçak ve ark. (2005), Korur ve Akalın (2008), Oskay ve ark. (2005) çalıĢma 

bulguları ile paraleldir ve obesitenin AÜSS‘nı artırdığı yönündedir. 
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ÇalıĢmamızda kronik hastalık varlığına ve sürekli ilaç kullanımına göre ölçek toplam 

ve alt boyutların puan ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, cinsel yaĢam (p=0,79) 

dıĢında tüm alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıĢtır 

(p=0,000). Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kadınlarda ölçek puanları cinsel 

yaĢam alt boyutu dıĢında daha yüksektir (Tablo 20). Regnar ve ark. (2000) yaptıkları 

çalıĢmada kronik hastalıklar varlığında noktüride artıĢ olduğunu saptamıĢlardır. Korur ve 

Akalın (2008) yaptıkları çalıĢmada hipertansiyon ve ÜĠ arasında anlamlı bir iliĢki 

saptamıĢtır. Koçak ve ark. (2005) hipertansiyon ve üriner inkontinans arasındaki iliĢkideki 

nedenin tam olarak bilinememesine rağmen hipertansiyon grubundaki ilaç kullanımının 

buna sebep olabileceğini düĢünmektedir. Literatürde hipertansiyon ve AÜSS iliĢkisini 

destekleyen baĢka çalıĢmalar da vardır. Thom ve Brown (1998), Cohen ve ark. (1999), Ueda 

ve ark. (2000) hipertansiyon ve kullanılan ilaçların AÜSS riskini arttırdığını saptamıĢtır.  

Ġlaç yan etkilerine bağlı olarak mesane çıkım direnç düĢüĢü, mesane içi basınç artıĢı 

ve poliüri gibi nedenlerden dolayı idrar kaçırma geliĢebilir. ÇalıĢmamızda ilaç kullanımı ile 

depolama, idrar yapma, idrar kaçırma semptomları arasında anlamlı bir iliĢki saptadık. 

Özellikle hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların poliüri, sık idrara çıkma ve 

sıkıĢmaya sebep olarak AÜSS‘ye yol açabileceği kanısındayız.  

ÇalıĢmamızda sigara kullanımına göre ölçek toplam ve alt boyutların puan 

ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmamıĢtır (p=0,80) (Tablo 21). Song ve ark. (2003) yaptıkları çalıĢmada 

sigara içenlerin AÜSS puanları sigara içmeyenlerden daha yüksektir. Ancak  Koçak ve ark. 

(2005) yaptığı çalıĢmada sigara alıĢkanlığı ile idrar kaçırma arasında iliĢki saptamamıĢtır. 

Yapılan bazı çalıĢmalar da sigara ile AÜSS arasında iliĢki gösterilememiĢtir (Hsieh ve ark. 

2008; Bortolotti ve ark. 2000; Parazzini ve ark. 2003; Minassian ve ark. 2003). ÇalıĢma 

sonucumuz sigara alıĢkanlığı ile AÜSS arasında anlamlı bir iliĢki olmadığını göstermektedir. 

Bu çalıĢmaya katılan kadınlarda sigara içme alıĢkanlığının düĢük seviyede olması nedeniyle 

sigara içme alıĢkanlığı ile AÜSS arasında iliĢkiyi değerlendirmenin güç olduğunu 

düĢünmekteyiz.  

ÇalıĢmamızda kronik konstipasyon Ģikayetine göre ölçek toplam ve alt boyutların 

puan ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, kronik konstipasyon olanlarda toplam 

puan, depolama ve idrar yapma alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmıĢtır (p=0,02). Diğer alt boyut puanları arasında ise istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmamıĢtır (Tablo 22). Oskay ve ark. (2005) AÜSS ile kronik konstipasyon 
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arasında anlamlı fark saptamıĢtır. Korur ve Akalın (2008) yaptıkları çalıĢmada konstipasyon 

ile ÜĠ arasında iliĢki tespit edememiĢtir. Zhang ve ark. (2005) yaptıkları çalıĢmalarda kronik 

konstipasyon ile AÜSS arasında anlamlı iliĢki saptamıĢlar, konstipasyonu risk faktörü olarak 

göstermiĢlerdir. ÇalıĢmamız Oskay ve ark. (2005), Zhang ve ark. (2005) yaptıkları 

çalıĢmaları destekler niteliktedir.  

ÇalıĢmamıza üreme organlarına iliĢkin ameliyat geçirme durumuna göre ölçek 

toplam ve alt boyutların puan ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmamıĢtır (p=0,091) (Tablo 23). Yapılan bazı çalıĢmalarda jinekolojik 

operasyon ile ÜĠ arasında iliĢki bildirilmiĢtir (Parazzini ve ark. 2000; Hsieh ve ark. 2008). 

Korur ve Akalın (2008) yaptıkları çalıĢmada jinekolojik ve batın opreasyonu ile ÜĠ arasında 

bir iliĢki tespit edememiĢtir. Bu çalıĢmada üreme organ ameliyatı geçirenlerin oranı düĢük 

olduğundan,  AÜSS ile jinekolojik ameliyat geçirme durumları arasında bir iliĢki olmadığı 

sonucunu çıkarmanın doğru bir saptama olmayacağı düĢüncesindeyiz. 

Literatürde tekrarlayan ÜYE geçirmenin AÜSS ve özellikle ÜĠ artıĢına yol açtığını 

gösteren çalıĢmalar vardır (Özerdoğan ve ark. 2004, Koçak ve ark. 2005; Oskay ve ark. 

2005; Parazzini ve ark. 2000; Bortolotti ve ark. 2000; Parazzini ve ark. 2003) Bu çalıĢmada 

sık üriner enfeksiyon geçirenlerde BLUTS soru formu toplam puan ve tüm alt boyut puan 

ortalamaları daha yüksek bulunmuĢtur (p=0,000) (Tablo 24) Oskay ve ark. (2005) yaptıkları 

çalıĢmada tekrarlayan ÜYE‘nin ÜĠ‘yi 2,65 kat arttırdığını saptamıĢ ve risk faktörleri 

arasında göstermiĢtir. Koçak ve ark. (2005) yaptıkları çalıĢmada tekrarlayan ÜYE‘nin idrar 

kaçırma riskini iki kat arttırmıĢtır. Koçak ve ark. (2005) yaptıkları çalıĢmada ÜYE olan 

kadınların olmayanlara göre daha yüksek ÜĠ prevelansına sahip olduklarını bulmuĢlardır. 

ÇalıĢma sonucumuz ÜYE ile AÜSS arasında iliĢki olduğunu gösteren çalıĢmalara paraleldir. 

ÇalıĢmamızda Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları Soru Formu toplam 

puanını etkileyen faktörlerin etkilenme düzeyini belirlemek amacıyla yapılan çoklu 

regresyon analizine göre, sık üriner enfeksiyon geçirme ölçek puanını 5,564, kronik hastalık 

varlığı 3,521, kronik kabızlık 2,448 puan arttırmaktadır. Beden kitle indeksi 1 kategori 

arttığında ölçek puanı 1,930 artmaktadır.   Doğum sayısında meydana gelecek 1 birimlik 

artıĢ ölçek puanını 1,040 arttırmaktadır. Zhang ve ark. (2005) yaptıkları çalıĢma sonuçlarına 

göre kronik kabızlık 3,1, BKĠ 1,57, 2‘den fazla doğum sayısı 3,65, yaĢ 0,94 puan alt üriner 

sistem semptomlarını arttırmaktadır. Oskay ve ark.‘nın (2005) çalıĢmasında regresyon analiz 

sonuçları ÜĠ ve tekrarlayan ÜYE ile menopoz, evde doğum yapma, artmıĢ BMĠ, 
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konstipasyon ve kronik hastalıklar ile iliĢkili olduğunu göstermiĢtir. ÇalıĢmamız Zhang ve 

ark. (2005), Oskay ve ark.‘nın (2005) çalıĢmalarına paralellik göstermektedir. 

            5.4. Sonuçlar 

Bu çalıĢma, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları 

Kliniğinde, menopozal dönemlerdeki kadınlarda alt üriner sistem semptomlarını belirlemek 

amacıyla kesitsel tipte tanımlayıcı olarak gerçekleĢtirilmiĢ ve aĢağıdaki sonuçlar elde 

edilmiĢtir.  

            5.4.1. Kadınların Tanıtıcı Özelliklerine ĠliĢkin Sonuçlar 

 AraĢtırma kapsamını 40 yaĢ ve üzeri çalıĢmaya katılmayı kabul eden 312 kadın 

oluĢturmuĢtur. 

 Kadınların yaĢ ortalamaları 51,38±8,06 olup, çoğunluğunun ev hanımı, evli, okur 

yazar-ilkokul mezunu olup gelirinin giderine eĢit olduğu görülmektedir (Tablo 2) 

 ÇalıĢmaya katılan kadınların genel sağlık durumlarına bakıldığında %28,8‘i kronik 

hastalığa sahip olup ilaç kullandığı ve en fazla hipertansiyon sorunu yaĢadığı, 

%76,3‘ünün BKĠ‘i 25 ve üzerinde olduğu, %17‘sinin sigara kullandığı, %28,2‘sinin 

kronik konstipasyon ve %24,7‘sinin tekrarlayan ÜYE sonunu yaĢadığı saptanmıĢtır 

(Tablo 3). 

 Kadınların %16‘sının jinekolojik ameliyat geçirdiği, %13,1‘inin küretaj olduğu, 

%50,3‘ünün 3 ve üzeri gebelik geçirdiği, %28,2‘sinin 3 ve üzeri doğum yaptığı, 

%68,6‘sının doğumlarını hastanede gerçekleĢtirdiği, %86,7‘sının vajinal doğum 

yaptığı, %57,3‘üne epizyotomi uygulandığını ve %19,1‘inin 4 kg ve üzeri doğum 

yaptığı saptanmıĢtır. (Tablo 4). 

 Kadınların menopoz yaĢı ortalaması 46,58 ± 4,57‘dir. ÇalıĢmaya katılan kadınların 

çoğu menopoza girmiĢ olup ortalama menopoz süresi 8,65 ± 1,02‘dir ve %9,5‘i 

hormon tedavisi görmüĢtür (Tablo 5). 

             5.4.2. Kadınların Üriner AlıĢkanlıkları ve Alt Üriner Sistem Semptomlarına 

ĠliĢkin Sonuçlar 

 Kadınların çoğunun günlük idrar sayısı normal sınırlarda olup % 37,2‘si 2 ve daha 

fazla sayıda gece idrara çıkmaktadır. (Tablo 6) 
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 ÇalıĢmamızda kadınların %52,2‘si günde en az bir kez olmak üzere idrar 

kaçırmaktadır (Tablo 7). 

 ÇalıĢmamızda kadınlarda en sık görülen AÜS semptomları; idrara sıkıĢma hissi 

(urgency), öksürürken, hapĢırırken vb. idrar kaçırma, tuvalete yetiĢemeden idrar 

kaçırma, mesanede ağrı, kesik kesik idrar yapma ve sık idrara gitmedir (frequency) 

(Tablo 7).  

            5.4.3. Kadınların sosyo-demografik özelliklerine göre BFLUTS Soru Formu 

toplam ve alt boyut puan ortalamalarının sonuçları 

 Kadınların Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları Soru Formu‘na göre toplam 

ölçek puanları 9,97±9,99‘dir (Tablo 8). 

 Kadınların yaĢı ile ölçek toplam puanı arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak 

anlamlı bir iliĢki vardır. ÇalıĢmaya katılan 65 yaĢ ve üzerindeki kadınlarda artan 

yaĢla birlikte BFLUTS soru formu toplam puanı da artmaktadır (Tablo 9). 

 Okuryazar ve ilköğretim mezunu olan kadınların BFLUTS soru formu alt boyut 

puanları ve toplam puanları diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

yüksek bulunmuĢtur (Tablo 10). 

 Kadınların çalıĢma durumuna göre çalıĢmayan kadınların BFLUTS soru formu 

toplam puan ortalamaları, depolama ve idrar kaçırma alt boyut puanları daha yüksek 

bulunmuĢtur (Tablo 11). 

 Medeni duruma göre Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları Soru Formu 

toplam puan ve alt puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmamıĢtır (Tablo 12).  

 BFLUTS soru formuna göre genel olarak menopoza giren kadınların daha yüksek 

puan aldıkları, yalnızca toplam puan ve depolama alt boyutunun puan ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıĢtır (Tablo 13).  

 ÇalıĢmamızda BFLUTS soru formuna göre genel olarak postmenopozdaki kadınların 

daha yüksek puan aldıkları ancak, depolama alt boyutunun puan ortalaması arasında 

farkın istatistiksel olarak anlamlı derecede olduğu saptanmıĢtır (Tablo 14).  
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             5.4.4. Kadınların obstetrik özelliklerine göre BFLUTS Soru Formu toplam ve 

alt boyut puan ortalamalarının sonuçları 

 ÇalıĢmamızda BFLUTS soru formuna göre 3 ve üzeri doğum yapan grubun puanları 

diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur 

Kadınların gebelik sayıları arttıkça ölçek toplam puanı da artmaktadır (Tablo 15). 

 ÇalıĢmamızda BFLUTS soru formuna göre doğum Ģekline göre ölçek toplam ve alt 

boyutların puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıĢtır 

(Tablo 16). 

 ÇalıĢmamıza katılan kadınlara BFLUTS soru formuna göre, doğumda epizyotomi 

uygulamasına göre puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmamıĢtır (Tablo 17). 

 ÇalıĢmamızda BFLUTS soru formuna göre 4 kg ve üzeri bebek doğurma duruma 

göre, puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıĢtır 

(Tablo 18).    

            5.4.5.Kadınların genel sağlık durumuna göre BFLUTS Soru Formu toplam ve 

alt boyut puan ortalamalarının sonuçları 

 ÇalıĢmamızda BFLUTS soru formuna göre kadınların BKI‘i arttıkça ölçek toplam 

puan, depolama, idrar kaçırma ve yaĢam kalitesi alt boyut puanları da artmaktadır 

(Tablo 19).  

 ÇalıĢmamızda BFLUTS soru formuna göre kronik hastalık varlığına ve sürekli ilaç 

kullanımına göre, cinsel yaĢam dıĢında tüm alt boyut puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıĢtır (Tablo 20). 

 Kadınların sigara kullanımına göre BFLUTS soru formu ölçek toplam ve alt 

boyutların puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıĢtır 

(Tablo 21). 

 Kadınların BFLUTS soru formuna göre, kronik kabızlığı olanlarda toplam puan, 

depolama ve idrar yapma alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmıĢtır (Tablo 22). 

 ÇalıĢmamıza katılan kadınların üreme organlarına iliĢkin ameliyat geçirme 

durumuna göre BFLUTS soru formu ölçek toplam ve alt boyutların puan 

ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmamıĢtır (Tablo 23). 
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 Sık üriner enfeksiyon geçirenlerde BFLUTS soru formu toplam ve alt boyut puan 

ortalamaları daha yüksek bulunmuĢtur (Tablo 24). 

 Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları Soru Formu toplam puanını etkileyen 

faktörlerin etkilenme düzeyini belirlemek amacıyla yapılan standardize edilmiĢ 

regresyon katsayısına göre (Beta=) yordayıcı/etkileyen değiĢkenlerin önem sırası; 

sık üriner enfeksiyon, kronik hastalık, kronik kabızlık, BKĠ ve doğum sayısı 

Ģeklindedir (Tablo 25). 

            5.5. Öneriler 

AraĢtırmamızda elde edilen veriler doğrultusunda; 

 Birçok fiziksel ve psikososyal sorunların yaĢandığı menopozal dönemlerde ortaya 

çıkan ve kadınları oldukça rahatsız eden AÜSS konusunda toplumun 

bilinçlendirilmesi, 

 Kadınlar menopozal dönemlerde AÜS semptomları yaĢamalarına ve bu durum 

günlük yaĢamlarını etkilemesine rağmen çeĢitli nedenlerle tedavi için 

baĢvurmamaktadırlar. Etkin tedavinin sağlanması, yaĢam kalitesinde artıĢ ve önemli 

ölçüde maliyet tasarrufu getireceği için bu konuda etkin sağlık  politikalarının 

oluĢturulması, 

 Ülkemizde sayıları oldukça az olan Ürojinekoloji kliniklerinin arttırılmasına yönelik 

çalıĢmaların yapılması ve bu merkezlerde multidisipliner ekip çalıĢmasının 

sağlanması, 

 Ülkemizde menopozal dönemlerde görülen AÜSS ile ilgili çalıĢmalar çok az sayıda 

olduğundan dolayı bu konu ile ilgili çalıĢmaların yapılması, 

 ICS terminoloji raporuna göre, alt üriner sistem semptomları hasta tarafından 

tanımlanır. Bu nedenle hemĢirelerin sağlık kuruluĢlarına menopozal dönem 

Ģikayetleri ile baĢvuran kadınlarda AÜSS ile ilgili Ģikayetleri de sorgulaması, 

 AÜSS tanı ve tedavisinde ürojinekoloji alanında büyük görevler düĢen profesyonel 

hemĢirelerin yetiĢtirilmesi için mezuniyet sonrası kurs ve sertifika programlarının 

açılması ile ilgili çalıĢmaların yapılması önerilir.  
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Ek-2 BFLUTS SORU FORMU 
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EK 3 :IKU’NUN OKUNDUĞUNA DAĠR TAAHÜTNAME 
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EK 4: UÜ ANKET ĠNCELEMESĠNE DAYALI TIBBĠ ARAġTIRMALARA 

KATILIM ĠÇĠN AYDINLATILMIġ GÖNÜLLÜ ONAM FORMU 
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EK 5 :AYDINLATILMIġ HASTA ONAM FORMU 
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EK 6: KLĠNĠK ARAġTIRMA ĠZNĠ 
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EK 7: ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠZĠN BELGESĠ 
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