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ÖZ
Amaç: Bu çalışmanın amacı, kadınlarda obezitenin üriner şikayetlerle ilişkisini belirlemektir.
Yöntem: Çalışma, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekoloji 
ve Ürojinekoloji Polikliniği’nde Aralık 2008-Aralık 2009 tarihleri arasında yapıldı. Çalışmaya gebe olmayan, 20 yaş ve 
üzeri toplam 320 kadın alındı. Obezite derecesi beden kitle indeksi (BKİ) ile değerlendirildi. Veri toplama aracı olarak 
Üriner Semptom Profili (The Urinary Symptom Profile-USP) ve kişilerin sosyo-demografik özelliklerini belirleyen sorgu-
lama formu kullanıldı. Üriner Semptom Profili (ÜSP)’nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapıldı.
Bulgular: Elde edilen veriler doğrultusunda, kadınların %40,3’ünün BKİ normal, %35.6’sı hafif şişman ve %24.1’i şiş-
man ve aşırı şişman bulundu. Normal kilolu kadınlarda ÜSP toplam puanı 2.98±4.23, hafif şişman kadınlarda 16.56±4.27, 
şişman/ aşırı şişman kadınlarda ise 24.18±4.41 olarak bulundu. BKİ’ye göre ÜSP toplam puan ve alt puan arasında-
ki fark istatistiksel olarak değerlendirildiğinde, toplam puan ve alt puan ortalamaları arasında anlamlı fark saptandı 
(p<0.05). Kadınların üriner şikayetleri incelendiğinde, stres tipi üriner inkontinans puanı 4.20±2.88, aşırı aktif mesane 
puanı 7.54±5.74, idrar akış hızı puanı ise 1.18±1.75 olarak bulundu. Kadınların %19.1’inde urgency ve %18.8’sinde 
frequency şikayeti mevcuttur. ÜSP toplam faktörlerin puanını etkileyen faktörlerin etkileme düzeyini belirlemek amacıyla 
çoklu regresyon analizi uygulandı. ÜSP’nin test-retest güvenirliği için 20 hastaya 2 hafta sonra tekrar uygulandı. Test-
retest güvenirliğinde her iki uygulama arasında yüksek düzeyde korelasyon olduğu bulundu (r= 0.93).
Sonuç: Beden kitle indeksi arttıkça üriner şikayetler artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Obezite, beden kitle indeksi, üriner inkontinans, aşırı aktif mesane, üriner semptom profili.

ABSTRACT
Aim: The aim of this study is to determine the relationship between urinary complaints and obesity in women.
Method: This study conducted between December 2008 and December 2009 at the Istanbul University, Istanbul Faculty 
of Medicine Department of Obstetrics and Gynecology Outpatient Clinic of Gynecology and Urogynecology. Totaly 320 
non-pregnant and over 20 (age) women participated in this study. Obesity degree was evaluated by body mass index (BMI).
As data collection device The Urinary Symptom Profile-USP and query form (in order to determinate socio-demographic 
positions of participants) were used. Validity and reliability studies of USP (to Turkish) were done.
Results: It was determined that BMI of 40.3% women was in normal limit, 35.6% lightly overwieght and 24.1 % was 
obese and over obese. USP total points of normal weigth women was found 2.98±4.23, lightly overwiegth women’s found 
16.56±4.27, obese and over obese’ found 24.18±4.41. According to USP total points when the diff erence between lower point 
and total point was statisticaly examined, a significant diff erence between total and lower point was determined (p<0.05). 
When women urinary complaints investigated type of stress urinary incontinence score was found 4.20±2.88, overactive 
bladder score was found 7.54±5.74 and urinary fl ow rate score was found 1.18±1.75. 19.1% of the women complained of 
urgency and frequency are available 18.8%. Multiple regression analysis model was used to determine the level of infl uence 
of the factors aff ecting the total factor points of USP. 20 patients for USP test-retest reliability were administered again two 
weeks later. Test-retest reliability at a high level has been found that the correlation between any two applications (r=0.93).
Conclusion: Body mass index increases urinary complaints increase too.
Keywords: Obesity, body mass index, urinary incontinence, overactive bladder, urinary sypmtom profile.
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GİRİŞ

Obez te, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 
“vücut yağ m ktarının sağlığı bozacak şek lde aşırı 
ya da anormal b r kmes ” olarak bel rt lm şt r. Obe-
z te, vücut yağ oranının, erkeklerde %25, kadınlarda 
%35’den fazla olması durumudur (Yüksel 2016). Tür-
k ye Obez te Araştırma Derneğ  (TOAD) tarafından, 
2000-2005 yılları arasında 6 lde (İstanbul, Konya, 
Den zl , Gaz antep, Kastamonu ve Kırklarel ) 20 yaş 
üstü 13.878 b reyde yapılan “Türk ye Obez te Prof l ” 
çalışmasında b reyler n %30.9’unun BKİ 30 kg/m2 ol-
duğu bulunmuştur. Ülkem zde 5 yılda b r tekrarlanan 
15-49 yaş grubu kadınların çalışma kapsamına alındı-
ğı Türk ye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) so-
nuçları ncelend ğ nde de kadınlarda obez te sıklığın-
da son 10 yılda %5.1 artış gözlenm şt r (T.C. Sağlık 
Bakanlığı 2013).

Obez te, üretra mukozasında hasara, kollajen m kta-
rında azalmaya, üretra elast k yet n n kaybına neden 
olmaktadır (Afş n 2008). Bununla beraber, obez te 
ür ner nkont nansı kolaylaştırıcı öneml  b r faktör 
olup durumun c dd yet n  de arttırmaktadır. Artan 
ağırlık pelv k kaslarda ve s n rlerde kron k ıkınma; ge-
r lme, esneme ve zayıfl amaya yol açar. Vücut k tle n-
deks n n, stres ür ner nkont nansda anlamlı derecede 
yüksek değerler gösterd ğ  ortaya konulmuştur (Uslu-
Atlaş 2008).

Ür ner nkont nans b rey  sosyal, ekonom k ve ps ko-
loj k yönden de olumsuz etk leyen b r sorundur. Ka-
dınlarda erkeklere daha fazla oranla görülmekted r. 
Ür ner nkont nansın en sık görülen t p  başta stres 
nkont nans olmak üzere urge ve m ks t plerd r. Stres 
nkont nansın prevalansı ortalama %16.1 olarak bel r-

lenm şt r. Prevalans, 15-24 yaş grubunda %4.7; 35-44 
yaş grubunda %21.6; 55-64 yaş grubunda %25.1 ve 65 
yaş üzer nde %21.9 olarak tesp t ed lm şt r (Öztürk, 
Toprak ve Basa 2012).

Aşırı akt f mesane se, ICS (Uluslararası Kont nans 
Derneğ ) tarafından metabol k veya d yabet, ür ner 
s stem enfeks yonu g b  patoloj  olmadan, genell k-
le drar yapma sıklığında artış ve noktur yle b rl kte 

sıkışma nkont nansının eşl k ett ğ  veya etmed ğ  
sıkışma sendromu olarak tanımlanmıştır (Coyne ve 
ark. 2011; Haylen ve ark. 2010). Tüm dünyada aşırı 
akt f mesane görülen kadınlar 50-100 m lyon ola-
rak saptanmıştır. Son yıllarda yapılan bazı çalışma-
larda beden k tle ndeks  (BKİ)’n n yüksek olması 
aşırı akt f mesane ç n r sk faktörü olarak bel rlen-
m şt r (Çankaya ve Oskay 2014; Lugo-Salcedo ve 
ark. 2013; Wang, Xu ve Hu 2011; Zhang ve ark. 
2006).

Ancak, obez te ve ür ner s stem semptomları arasın-
dak  l şk y  değerlend ren çalışmalar sınırlı sayıda-
dır. Bu bağlamda k  aşamada gerçekleşt r lm ş olan 
bu çalışmanın amacı, b r nc  aşamada, ür ner s stem n 
semptom prof l  (the ur nary symptom prof le)’n n 
türkçe geçerl k ve güven rl ğ n  değerlend rmek, k n-
c  aşamada se kadınlarda obez ten n ür ner s stem ş -
kayetler  le l şk s n  bel rlemekt r.

YÖNTEM

Araştırmanın T p

Araştırma metadoloj k ve l şk  arayıcı olarak plandı.

Araştırmanın Yer  ve Zamanı

İstanbul Ün vers tes , İstanbul Tıp Fakültes  Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Anab l m Dalı J nekoloj  ve 
Üroj nekoloj  Pol kl n ğ ’nde Aralık 2008-Aralık 2009 
tar hler  arasında yapılmıştır.

Araştırmanın Evren  ve Örneklem

Araştırmanın evren n , İstanbul Ün vers tes , İstanbul 
Tıp Fakültes  Kadın Hastalıkları ve Doğum Anab l m 
Dalı J nekoloj  ve Üroj nekoloj  Pol kl n ğ ne Aralık 
2008 - Aralık 2009 tar hler  arasında başvuran tüm 
kadınlar oluşturmuştur. Örneklem kapsamına se, haf-
tada k  gün (pazartes , perşembe) bu pol kl n klere 
gelen ve çalışmaya katılmayı kabul eden, çalışmaya 
alınma kr terler ne uyan tüm kadınlar dah l ed lm ş-
t r. Toplam 320 kadın le görüşülmüştür. Araştırmaya 
alınma ölçütler ; gönüllü olarak katılması, 20 yaş ve 
üzer  olması, İlet ş m güçlüğü ve mental yeters zl ğ -
n n olmaması, gebe olmamasıdır.
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Ver  Toplama Araçları ve Ver ler n Toplanması

Çalışmada, kadınların, BKİ, gebel k g b  demograf k 
özell kler n  bel rleyen soru formu ve ür ner ş ka-
yetler n  değerlend ren ür ner semptom prof l  (The 
Ur nary Symptom Prof le-USP) kullanılmıştır. Sor-
gulama formları, karşılıklı görüşme yoluyla uygulan-
mıştır. ÜSP daha önce Türkçe’ye uyarlanmadığı ç n 
çalışma kapsamında öncel kle geçerl l k güven l rl k 
anal zler  yapılmıştır. ÜSP’n n test-retest güven rl ğ  
ç n 20 hastaya 2 hafta sonra tekrar uygulanmıştır. 

Test-retest güven rl ğ nde her k  uygulama arasında 
yüksek düzeyde korelasyon olduğu bulunmuştur (r= 
0.93).

Et k Konular

Araştırmanın uygulanab lmes  ç n İstanbul Ün vers te-
s  İstanbul Tıp Fakültes  Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Anab l m Dalı’ndan ve kurumun Et k Kurulu’ndan 
yazılı z n alınmıştır. Kadınlardan, yazılı olarak b lg -
lend r lm ş z n formu alınmıştır.

Ver ler n Değerlend r lmes

Ver ler SPSS paket programında, yüzde, ortalama, 
Mann- Wh tney U, K  kare testler  kullanılarak değer-
lend r lm şt r.

BULGULAR

Kadınların demograf k özell kler n n BKİ’ne göre 
dağılımları Tablo 1’de sunulmuştur. Tablo 2’de ka-
dınların ür ner semptom prof l ne l şk n puanlarının 
dağılımı yer almaktadır. Tablo 3’de kadınların BKİ’ne 
göre ür ner semptom prof l  toplam ve alt boyut 
puan ortalamalarının karşılaştırılması yer almaktadır. 
BKİ’ne göre ür ner semptom prof l  toplam puan ve 
alt puan ortalamaları arasındak  fark ncelend ğ nde, 
toplam puan ve alt boyut puan ortalamaları arasında 
stat st ksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). 

Farkın hang  gruplardan kaynaklandığını bel rlemek 
ç n yapılan ler  anal zde (Tukey anal z ) her b r grup 

puanı d ğer gruplara göre stat st ksel olarak anlamlı 
düzeyde yüksek bulunmuştur (p=0.000). BKİ le öl-
çek toplam puan ve alt boyut puanları arasında poz t f 

yönde, ler  düzeyde ve stat st ksel olarak anlamlı b r 
l şk  vardır. Kadınların BKİ arttıkça ölçek puanları da 

artmaktadır.

Tablo 4’de kadınların BKİ’ne göre ür ner semptom 
prof l  toplam ve alt boyut puanlarının l şk s  yer al-
maktadır. Kadınların BKİ arttıkça ölçek toplam puanı 
ve alt boyut puanları da artmaktadır (Tablo 4). Ka-
dınların sosyo-demograf k özell kler ne göre ür ner 
semptom prof l  toplam ve alt boyut puan ortalama-
larının karşılaştırılması Tablo 5’de sunulmuştur. Ka-
dınların obstetr k özell kler ne göre ür ner semptom 
prof l  toplam ve alt boyut puan ortalamalarının karşı-
laştırılması Tablo 6’da sunulmuştur.

Gebel k ve doğum sayısına göre ür ner semptom pro-
f l  toplam puan ve alt puan ortalamaları arasındak  
fark ncelend ğ nde, puan ortalamaları arasında sta-
t st ksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p=0.000). 

Tablo 1. Kadınların Sosyo-Demograf k Özell kler  ve Beden 
K tle İndeks ne Göre Dağılımı

(n=320) Sayı (n) %
Yaş

20-29                                           
30-39                                        
40-49                                           
50-59                                           
60+

79
50
56
92
43

24.7
15.6                                                   
17.5                                                     
28.8                                                    
13.4

Meden  Durum

Evl
Bekar /Boşanmış

247
73

77.2
22.8

Eğ t m Durumu

Okur yazar değ l / Okur yazar                        
İlköğret m                                        
L se
Ün vers te

56
93
86
85

17.5
29.1
26.9
26.6

Çalışma Durumu

Çalışıyor
Çalışmıyor

190
110

59.4
40.6

Gel r Durumu

Gel r m g der mden az                               
Gel r m g der me eş t

184
136

57.5
42.5

BKİ

18.5-24.99 (normal)                                
25.0-39.99 (haf f ş şman)                            
40 ve ↑ (ş şman ve aşırı ş şman)

129
114
77

40.3
35.6
24.1
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Gebel k ve doğum sayısı arttıkça ölçek alt grup puan-
ları da artmaktadır (Tablo 6).

Kadınların gebel k ve doğum sayıları le ölçek toplam 
puanı ve alt boyut puanları arasında poz t f yönde, 
güçlü ve çok güçlü düzeyde ve stat st ksel olarak ler  
derecede anlamlı b r l şk  vardır (Tablo 7).

ÜSP toplam puanını etk leyen faktörler n etk len-
me düzey n  bel rlemek amacıyla çoklu regresyon 
anal z  yapılmıştır. Bel rley c l k katsayısı r2=0.86 
olup, ölçek puanındak  değ ş m n %86’sı yaş, BKİ, 
doğum sayısı ve d yabet hastalığındak  değ ş mlere 
bağlı olduğunu göstermekted r. Durb n-Watson tes-
t ne göre de 1.69 saptanmıştır. Bu değer 2’ye yakın 

b r değer olduğu ç n model uyumlu bulunmuştur. 
ANOVA tablosunda F anal z sonucuna göre oluş-
turulan model stat st ksel olarak anlamlı, doğrusal 
b r modeld r (F=464.05, SD=4, p=0.000). Çoklu 
regresyon anal z ne göre ür ner semptom prof l  
puanını etk leyen bağımsız değ şkenler Tablo 8’de 
sunulmuştur.

Ür ner semptom prof l  toplam puanı = -20.318 + 
0.132 (yaş) + 0.859 (BKİ) + 2.963 (d yabet) + 1.707 
(doğum sayısı) olarak hesaplanmıştır. Bu regresyon 
grubuna göre, yaşta meydana gelecek 1 b r ml k artış 
ölçek puanını 0.132 arttırmaktadır. BKİ 1 b r m arttı-
ğında ölçek puanı 0.859 artmaktadır.  D yabet sıklı-
ğındak  1 b r ml k artış ölçek puanını 2.963 arttırmak-
tadır. Doğum sayısında meydana gelecek 1 b r ml k 
artış ölçek puanını 1.707 arttırmaktadır. Oluşturulan 
bu regresyon model , tüm bağımsız değ şkenler n t 
test nde anlamlı bulunması neden yle başarılı kabul 
ed lm şt r (t=-15.34, p=0.000). %95 güven aralığı 
değerlend r ld ğ nde, regresyon model ndek  tüm de-
ğ şkenler n güven aralığı 0’ı çermemekted r. Bu ne-
denle değ şken katsayıları evren  yansıtma açısından 

Tablo 2. Kadınların ÜSP Alt Gruplarına İl şk n Puanlarının Dağılımı

(n=320) X ± SS Med. M n. Max.
Stres t p  drar kaçırma (0-9 puan) 4.20±2.88 5 0 9
Aşırı akt f mesane (0-21 puan) 7.54±5.74 8 0 19
İdrar akış hızında yavaşlama (0-9 puan) 1.18±1.75 0 0 7
Toplam puan (0-39 puan) 12.92±9.67 14 0 34

Tablo 3. Kadınların BKİ’ne Göre ÜSP Toplam ve Alt Boyut Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması

Ür ner Semptom Prof l  

BKİ

18.5-24.99
(Normal)                                      
(n=129)

25.0-39.99
(Hafi f Şişman)                                                    

(n=114)

40.00 ve ↑ 
(Ş şman ve 

Aşırı Ş şman)                       
(n=77)

X±SD X±SD X±SD X2
KW* p

Stres t p  drar kaçırma 
Aşırı akt f mesane  
İdrar akış hızında yavaşlama
Toplam Puan

1.16±1.65
1.71±2.51
0.11±0.38
2.98±4.23

5.56±1.0
9.57±2.77
1.43±1.61
16.56±4.27

7.26±0.89
14.40±2.43
2.62±2.15
24.18±4.41

260.38
253.65
141.04
257.37

0.000
0.000
0.000
0.000

 *Kruskal-Wall s Anal z    SD=2

Tablo 4. Kadınların BKİ’ne Göre ÜSP Toplam ve Alt Boyut 
Puanlarının İl şk s

ÜSP Beden K tle İndeks p
Stress t p drar kaçırma 0.82 0.000
Aşırı akt f mesane 0.85 0.000
İdrar akış hızı 0.57 0.000
Toplam Puan 0.85 0.000
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Tablo 5. Kadınların Sosyo-Demograf k Özell kler ne Göre ÜSP Toplam ve Alt Boyut Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması

ÜSP 

Sosyo-Demograf k Özell kler

Yaş Grupları

20-29 
(n=79)

30-39 
(n=50)

40-49 
(n=56)

50-59 
(n=92)

60 ve ↑ 
(n=43)

X±SD X±SD X±SD X±SD X±SD X2
KW* p

Stres t p  drar kaçırma 0.10±0.65 4.24±2.12 4.79±1.62 6.14±1.55 6.74±1.16 182.983 0.000

Aşırı akt f mesane 0.19±1.21 6.90±4.22 8.11±4.09 11.29±3.51 13.02±3.69 181.264 0.000

İdrar akış hızında 
yavaşlama

0 0.58±1.27 1.18±1.65 1.84±1.78 2.67±2.24 100.051 0.000

Toplam Puan 0.29±1.86 11.72±6.76 14.07±6.48 19.27±5.86   22.44±6.07 185.312 0.000

Eğ t m Düzey

Okur yazar 
değ l / Okur 
yazar (n=56)

İlköğret m
(n=93)

L se
(n=86)

Ün vers te
(n=85)

Gel r Durumu

Gel r m g der mden az
(n=184)

Gel r m g der me eş t 
(n=136)                          

X±SD X±SD   U z p

Stres t p  drar kaçırma 4.90±2.72 3.25±2.82 8282 -5.25 0.000

Aşırı akt f mesane 9.15±5.62 5.36±5.16 7815 -5.80 0.000

İdrar akış hızında 
yavaşlama

1.66±1.94 0.54±1.20 7947.5 6.07 0.000

Toplam Puan 15.71±9.52 9.15±8.57 7580.5 -6.082 0.000

Çalışma Durumu

Çalışıyor (n=190) Çalışmıyor (n=130)

X±SD X±SD U z     p

Stres t p  drar kaçırma 2.87±2.80 6.13±1.64 4406.6 -9.92 0.000

Aşırı akt f mesane 4.77±5.08 11.59±3.97 4011 -10.36 0.000

İdrar akış hızında 
yavaşlama

0.55±1.22 2.11±1.99 5716.5 -8.89 0.000

Toplam Puan 8.19±8.55 19.83±6.57 3780 -10.64 0.000

Meden  Durumu

Evl  (n=247) Bekar/ dul  (n=73)

X±SD X±SD U z p

Stres t p  drar kaçırma 5.19±2.25 0.85±2.20 2172 -10.00 0.000

Aşırı akt f mesane 9.36±4.92 1.38±3.63 1935.5 -10.29 0.000

İdrar akış hızında 
yavaşlama

1.51±1.86 0.10±0.45 3991.5 -7.88 0.000

Toplam Puan 16.05±8.21 2.33±6.05 1872 -10.38 0.000

* Kruskal-Wall s Anal z  SD=3 ** Mann-Wh tney U SD=2
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anlamlıdır. Standard ze ed lm ş regresyon katsayısına 
göre (Beta=) yordayıcı/ etk leyen değ şkenler n önem 
sırası; d yabet, doğum sayısı, BKİ ve yaş şekl nded r 
(Tablo 8).

TARTIŞMA

Sunulan çalışma, kadınlarda BKİ’n  bel rlemek ve 
BKİ’n n ür ner ş kayetler le l şk s n  araştırmak ama-
cı le yapılmıştır. Ç n’dek  kadınlarda, potans yel ür -
ner nkont nans r sk faktörler n  ncelemek amacıyla 
Zhu, Lang, Wang, Han ve Huang (2008)’ın çalışması, 
N san-Haz ran 2005 tar h nde, toplam 5300 kadında 
yapılmıştır. Yapılan çalışmada, obez ten n stres ür ner 
nkont nansı ç n b r r sk faktörü oluşturduğu bel r-

lenm şt r. Ür ner nkont nansın kadınların yaşamını 
etk leyen büyük b r sorun olduğu gözlemlenm şt r. 
Yaptığımız çalışma sonucuna göre de obez ten n stres 
ür ner nkont nans ç n r sk faktörü olduğu bel rlen-
m şt r.

Tablo 6. Kadınların Obstetr k Özell kler ne Göre ÜSP Toplam ve Alt Boyut Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması

ÜSP 

Obstetr k Özell kler
Gebel k Sayısı

H ç gebe kalmamış (n=73)                        1-2 gebel k (n=110) 3 gebel k ve ↑ (n=137)                               
X±SD X±SD X±SD X2

KW* p
Stres t p  drar kaçırma
Aşırı akt f mesane
İdrar akış hızında 
yavaşlama
Toplam Puan

0.36±1.53
0.51±2.24
0.01±0.12
88±3.83

4.52±2.20
7.77±4.74
0.82±1.28
13.12±7.50

6.43±1.32
12.11±3.23
2.49±2.08
21.03±5.68

168.05
172.92
126.04
181.18

0.000
0.000
0.000
0.000

Doğum Sayısı
H ç doğum yapmamış (n=73)                           1-2 doğum (n=142) 3 doğum ve ↑ (n=105)                                

X±SD X±SD X±SD X2
KW* p

Stres t p  drar kaçırma
Aşırı akt f mesane
İdrar akış hızında 
yavaşlama
Toplam Puan

0.36±1.53
0.51±2.24
0.01±0.12
0.88±3.83

4.19±2.21
7.17±4.71
0.64±1.15
12.00±7.36

6.25±1.46
11.58±3.69
2.25±1.99
20.08±6.17

172.32
174.12
130.42
183.06

0.000
0.000
0.000
0.000

*Kruskal-Wall s Anal z   SD=2

Tablo 7. Kadınların Obstetr k Özell kler ne Göre ÜSP Toplam 
ve Alt Boyut Puanlarının İl şk s

Pearson’s r

ÜSP Gebel k
Sayısı

Doğum
Sayısı p

Stres ür ner nkont nans 0.76 0.77 0.000
Aşırı akt f mesane 0.74 0.75 0.000
Idrar akış hızı 0.58 0.59 0.000
Toplam puan 0.77 0.78 0.000

*Pearson momentler çarpımı korelasyon anal z

Tablo 8. L near Regresyon Anal z ne Göre Kadınlarda ÜSP Puanını Etk leyen R sk Faktörler

Değ şkenler B Std. Hata Beta t p
%95 CI

Alt değer Üst değer
Sab t -20.318 1.343 -15.134 0.000 -22.960 -17.677
 Yaş 0.132 0.028 0.196 4.794 0.000 0.078 0.186
 BKİ 0.859 0.053 0.487 16.158 0.000 0.755 0.964
 D yabet 2.963 0.597 0.145 4.965 0.000 1.789 4.137
 Doğum sayısı 1.707 0.263 0.240 6.485 0.000 1.189 2.225
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Obez te le ür ner nkont nans arasında, b rçok çalış-
mada, anlamlı b r l şk  bulunmuştur (Altunkaynak ve 
Özbek 2007). Bart ve ark. (2008)’nın Fransa’da yap-
mış olduğu çalışmada, ür ner nkont nans prevalansı 
%44 olarak saptanmıştır. Ayrıca, nkont nansı olan 
morb d obez kadınlarda c dd  k lo kaybının ntrave-
z kal basıncı öneml  ölçüde azalttığı gözlemlenm şt r. 
Bu da obez teye bağlı karın ç  basıncın stres ür ner 
nkont nansta öneml  olduğunu vurgulayan b r basa-

maktır (Yalçın 2009).

Ür ner nkont nans semptomlarını gösteren kadınları 
değerlend rmek amacıyla M shra, Hardy, Cardozo ve 
Kuh (2008)’un yapmış olduğu çalışma sonucuna göre 
kadın hem genç hem de obez se bu r sk k  kat arttığı, 
çalışmanın sonunda, bulunmuştur.

Gebel k, çoğunlukla lk gebel k, kadına yaptığı hor-
monal ve f z ksel değ ş mlerden dolayı, stres ür ner 
nkont nansın oluşmasında etk l d r. B r çalışmada, 

gebel k lerled kçe ür ner nkont nans semptomlarının 
arttığı ve buna bağlı olarak da pelv k destek dokuların-
da değ ş kl ğe neden olab leceğ  söylenm şt r (Yalçın 
2009). Yaptığımız çalışmada da gebel k sayısı le ür -
ner nkont nans arasında anlamlı b r artış gözlemlen-
m şt r.

2005 yılında, yapılan b r çalışmada 20 yaşın üstündek  
kadınların %8.8’ n n d yabet olduğu saptanmıştır. Bu 
kadınların %50’s nde ür ner nkont nans semptomları 
mevcuttur. Bu çalışmada da obez te le ür ner nkont -
nans l şk s  anlamlı bulunmuştur (Lawrence, Lukacz, 
L u, Nager ve Luber 2007).

Değ ş k ülkelerde yapılan bu çalışmalar sonucun-
da aşırı akt f mesanen n yaş le doğru orantılı olarak 
arttığı gözlemlenm şt r (Coyne, Sexton ve Thompson 
2009; Irw n ve ark. 2006; Lugo ve ark. 2013; Wang ve 
ark. 2011). Yapılan çalışmamızda da aşırı akt f mesane 
bulgusu yaş le anlamlı olarak artmaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuç olarak, çalışmamızda l teratür le benzer şek l-
de d yabet, doğum sayısı, BKİ ve yaş ür ner ş kayetler  
etk leyen faktörler olarak bel rlenm şt r.

Bu sonuçlar doğrultusunda;

Tüm kadınlar nkont ־ nansa neden olab lecek r sk 
faktörler  (doğum öyküsü, beslenme, a lesel öykü 
v.b.) açısından değerlend r lmel , ayrıca ür ner n-
kont nans bulguları ve r sk faktörler , ür ner nkon-
t nansdan korunmaya l şk n eğ t lmel  ve kadınlar 
b l nçlend r lmel ,

Kadın yaşamında öneml ־  b r yer tutan gebel k, do-
ğum, lohusalık ve menopoz dönemler nde nkon-
t nans ve obes tey  önleme ve korunma eğ t mler  
kadınlara ver lmel ,

Hastaların d ־ yet alışkanlıkları düzenlenmes  öner -
leb l r.
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