
ÖZET
Amaç: Bu çalışma, stres üriner inkontinansla; parite, fetüsün doğum ağırlığı, hastanın doğumdaki yaşı, boyu, 
kilosu ve doğum şekli (sezaryen/vajinal doğum) arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve yöntemler: Son 3 yıl içinde doğum yapmış, 15-49 yaş aralığında toplam 522 hasta, demografik özel-
liklerini inceleyen anket formu uygulandıktan sonra Ürogenital Distress Envanteri formu ile değerlendirilerek 
stres üriner inkontinans açısından sorgulandı. Olgular jinekolojik muayene ve üro-jinekolojik klinik testlerle 
değerlendirildi. Hastaların paritesi, doğum şekli, hastanın boyu ve kilosu, yaşı, fetüsün doğum ağırlığı gibi 
faktörlerin üriner inkontinans ile olası ilişkisi incelendi.
Bulgular: Sezaryen doğum yapmış olan hastalarda, parite ile inkontinans arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark bulunmadı (p>0.05). Vajinal doğum yapmış olan hastalar parite inkontinans ilişkisi açısından değerlen-
dirildiğinde, inkontinans ile parite arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). İnkontinansı 
olup, sadece sezaryen doğum ve sadece vajinal doğum yapmış olan hastalar yaş gruplarına göre (15-30 ve 
31-49 yaş) hem kendi aralarında hem de çapraz olarak birbirleriyle karşılaştırıldı. Her iki yaş grubu sezaryen 
ve vajinal doğum açısından değerlendirildiğinde erken yaşta doğum yapan hastalarda her iki grupta da in-
kontinans sıklığı istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla bulundu (p<0.01). Stres inkontinans ile fetüsün 
doğum kilosu, hastanın boyu, yaşı ve kilosu arasındaki ilişkiler incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark izlenmedi (p>0.05).
Sonuç: Doğum şekline göre (sezaryen/normal vajinal doğum) değerlendirdiğimizde parite ile inkontinans 
arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Genç yaşta doğum yapmış olan kadınlarda ise stres inkontinans 
yakınmasının daha ileri yaştaki grubun semptomlarına göre daha belirgin olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Parite; UDI-6; Stres inkontinans; Sezaryen; Vajinal doğum

ABSTRACT
Objective:The aim of this study was to analyse the relation of stres urinary incontinence with parity, birth 
weight, maternal age, weight, height and route of delivery.
Material and methods: 522 women of ages 15-49 who delivered within past 3 years were evaluated 
with UDI-6 and demographic variables in regard to urinary incontinance. All cases were evaluated with 
gynecological examination and urogynecological tests (Marshall, Bonney, Q-tip test). The impact of variables 
such as parity, route of delivery, women’s height and weight, age at delivery, fetal birth weight on urinary 
incontinance were analysed.
Results:There was no significant difference in parity and urinary incontinance in women delivered with 
cesarean section (p>0.05). There was no significant difference in parity and urinary incontinance in women 
delivered vaginally (p>0.05).The only-Cesarean section group and the only-vaginal delivery group, both 
having incontinence, were compared according to age specified subgroups (15-30 and 31-49 years of age) 
both between the groups and within the groups. The difference was significant with higher frequency of 
urinary incontinance in younger age group independent of the route of delivery and parity (p<0.01). There 
was no significant difference in fetal birth weight, women’s height, weight and age in regard to urinary 
incontinance (p>0.05).
Conclusion: The difference was insignificant for route of delivery and parity in regard to urinary incontinance. 
However, younger age at delivery was found to be statistically significant for development of incontinence 
regardless of the other variables including the route of delivery and parity.
Key words: Cesarean section; Parity; UDI-6; Urinary incontinance; Vaginal delivery.
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GİRİŞ

Üriner inkontinans, Uluslararası Kontinans Topluluğu 
(International Continance Society-ICS) tarafından sos-
yal ve hijyenik sorunlara yol açan ve objektif olarak gös-
terilebilen istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanmıştır 
(1). Amerika’daki kadınların yaklaşık olarak %10-61’inin 
üriner inkontinanstan etkilendiği gösterilmiştir. Üriner 
inkontinans hayatı tehdit etmeyen bir hastalık olmasına 
rağmen kadınların fiziksel, sosyal, iş, eğitim faaliyetleri-
ni etkileyen ve yaşam kalitesini azaltan yaygın bir sağlık 
sorunudur. Üriner inkontinans tedavi edilebilmesine 
rağmen, fiziksel, psikososyal ve ekonomik etkileri açı-
sından toplumda majör sorun olmayı sürdürmekte ve 
çoğu zaman kadınların sağlık kurumuna başvurma ve 
tedavi olmada geciktikleri durum olarak karşımıza çık-
maktadır. Kadınların üriner inkontinansı yaşamı tehdit 
eden bir sorun olarak algılamadıkları ve göz ardı ettikle-
ri ileri sürülmektedir. Üriner inkontinans olguları, pato-
fizyolojik ve etiyolojik özelliklere göre çeşitli biçimlerde 
sınıflandırılabilir. Kadınlarda üriner inkontinansın en 
yaygın görülen tipi öksürme, gülme, ağır kaldırma gibi 
karın içi basıncını arttıran aktiviteler esnasında istem 
dışı idrar kaçırma olarak bilinen, stres inkontinanstır (2). 
Temel patoloji, intraabdominal basıncın arttığı durum-
larda üretral basıncın, mesane içindeki basınca karşı ko-
yamamasıdır. Mesane kaslarının aşırı aktivitesine bağlı 
olarak ortaya çıkan urge üriner inkontinansta ise tuvale-
te gitme ihtiyacı hissedildiği anda tuvalete yetişemeden 
idrar kaçırma söz konusudur. Stres inkontinansla urge 
inkontinansın birlikte bulunması ise miks tip üriner in-
kontinans (MÜİ) olarak isimlendirilir (3).

Cinsiyet, yaş, ırk, parite, obstetrik öykü (doğum ağırlı-
ğı, doğum şekli), obezite, sigara içme, fazla kafein alı-
mı, menopoz durumu (vajinal atrofi), tekrarlayan idrar 
yolu enfeksiyonları üriner inkontinans için öne sürülen 
başlıca risk faktörleridir (3,4,5,6). Bu çalışmada da amaç 
stres üriner inkontinansla; parite, fetüsün doğum kilo-
su, hastanın yaşı, kilosu ve doğum şekli (sezaryen/vaji-
nal doğum) arasındaki ilişkiyi incelemektir.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Mevcut çalışmaya hastanemizin jinekoloji polikliniğine 

2009-2010 yılları arasında çeşitli şikayetlerle başvuran 
ve çalışma kriterlerine uyan (son 3 yıl içerisinde doğum 
yapan, 15-49 yaş arasındaki hastalar) toplam 522 has-
ta dahil edildi. Menopozda olan, 3 yıldan daha uzun 
süre önce doğum yapmış olan hastalar ve hem sezar-
yen hem vajinal doğum yapmış olan hastalar çalışma 
dışında bırakıldı. Değerlendirmeye aldığımız hastalarda 
üriner inkontinansla ilişkili olabilecek bazı faktörlerin in-
celenmesi amaçlandı. Çalışmaya başlamadan önce etik 
kurul onayı alındı. Araştırmaya katılan hastalar çalışma 
hakkında bilgilendirilerek yazılı onamları alındı. 
Hasta kayıtları retrospektif olarak çıkartıldıktan sonra, 
söz konusu kriterleri taşıyan hastalara ulaşılarak, önce 
demografik özelliklerini inceleyen anket formu uygu-
lanmış, ardından UDI-6 (Ürogenital Distress Envanteri) 
formundan yararlanarak üriner inkontinans açısından 
değerlendirilmiştir. İnkontinansın derecesini değerlen-
dirmeye yarayan Ürogenital Distres Envanteri, 6 soru-
dan oluşmakta ve dörtlü likert şeklinde derecelendiril-
mektedir. İlk iki sorusu irritatif semptomları (sıkışma, 
sıklık ve ağrı) ortaya çıkarmaya yönelikken 3. ve 4. soru-
ları stres semptomlarını hedefler ve son iki sorusu obs-
truktif veya işeme güçlüğü semptomları içindir. Shuma-
ker ve ark. tarafından 19 soru olarak geliştirilen, daha 
sonra 6 soruya indirilen, Uebersax ve ark. tarafından 
uzun formlar gibi etkili olduğu ortaya konan formun 
Türkçe uyarlanışının geçerlilik çalışması Cam ve ark. ta-
rafından yapılmıştır (7,8,9).

Jinekolojik muayene yapıldıktan sonra üro-jinekolojik 
basit testler (Marshall, Bonney, Q-tip test) uygulan-
mıştır. Marshall testinin amacı hastanın mesane boynu 
süspansiyonundan fayda görüp görmeyeceğinin sap-
tanmasıdır. Litotomi pozisyonunda hastanın mesanesi 
200 ml serum fizyolojik ile doldurulur. Kateter çekildik-
ten sonra hastadan öksürmesi istenir. Forcepsle mesa-
ne tabanı eleve edildiğinde idrar kaçağının olmaması 
halinde Marshall testi, parmakla eleve edildiğinde ise 
idrar kaçağı olmaması durumunda Bonney testi (+) ola-
rak değerlendirilir. Q tip test ise üretral hipermobilite-
nin derecesini belirmede kullanılır. Steril pamuklu çu-
buk üretradan mesane içerisine itilir. Hasta ıkındırılır ve 
çubuktaki 24 açılanma ölçülür. Bu açının 30 derecenin 
üzerinde olması üretral hipermobilite lehine değerlen-
dirilir.
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Veriler toplandıktan sonra hastaların doğum sayısı, do-
ğum şekli, hastanın boyu ve kilosu, yaşı, fetüsün doğum 
ağırlığı gibi faktörlerin üriner inkontinansla ne derece 
ilişkisi olduğunu ortaya koymak amacıyla tüm bu fak-
törler ve inkontinans durumu kendi aralarında değer-
lendirilmiştir. 

Çalışmamızda istatistik sonuçlarımız SPSS 15 programı 
ile analiz edilmiştir. Sonuçlar Pearson Chi Square ve 
independent student T-test yöntemleriyle değerlendi-
rilmiş ve p<0,05 olması istatiksel olarak anlamlı kabul 
edilmiştir.

BULGULAR

Çalışmamıza toplam 522 hasta dahil edildi. 442 kadın-
da üriner inkontinans saptanmaken, 80 kadında üriner 
inkontinans mevcuttu. Çalışmamızda incelediğimiz obs-
tetrik öyküye ait parametreler; gravida, parite, fetüsün 
doğum kilosu, sezaryen-vajinal doğum değişkenleriydi. 
Hastalarımıza ait parametreler ise; yaş, boy ve kilo ola-
rak belirlendi (Tablo 1).

Tablo 1. Demografik veriler ile inkontinans ilişkisi

Sezaryen doğum yapmış olan hastalar, primipar ve mul-
tipar olmak üzere iki gruba ayrılarak inkontinans açısın-
dan değerlendirildiğinde, parite ile inkontinans arasın-
da istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05) 
(Tablo 2). Benzer şekilde, vajinal doğum yapmış hasta-
lar parite inkontinans ilişkisi açısından değerlendirildi-
ğinde inkontinans ile parite arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark bulunmadı (p>0.05) (Tablo 3).

Tablo 2. Sezaryen doğum yapan kadınlarda parite ile 
inkontinans ilişkisi

Tablo 3. Vajinal doğum yapan kadınlarda parite ile in-
kontinans ilişkisi

Vajinal doğum yapmış olan primipar ve sezaryen do-
ğum yapmış olan primipar hastalar kendi aralarında 
değerlendirildiğinde üriner inkontinans açısından iki 
grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunma-
dı (p>0.05). Vajinal doğum yapmış olan multiparlar ve 
sezaryen doğum yapmış olan multiparlar aynı istatistik 
yöntemi ile kendi aralarında değerlendirildiğinde yine 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05).
İnkontinansı olup, sadece sezaryen doğum ve sadece 
vajinal doğum yapmış olan hastalar yaş gruplarına göre 
(15-30 ve 31-49 yaş) hem kendi aralarında hem de çap-
raz olarak birbirleriyle karşılaştırıldığında, gerek vajinal 
doğum gerekse sezaryen doğum yapmış olan hastalar 
içinde 15-30 yaş grubunda üriner inkontinans sıklığı 
istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu 
(p<0,01). Sezaryen veya vajinal doğum yapmış olan 
hastalar birbirleriyle karşılaştırıldığında istatistiksel ola-
rak anlamlı sonuç bulunmadı (p>0.05).
Üriner inkontinans ile fetüsün doğum kilosu, hastanın 
boyu, yaşı ve kilosu arasındaki ilişkiler incelendiğinde, 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). 

TARTIŞMA

522 olguyu içeren çalışmamızda, hastaların kontinans 

Demografik 
Veri

İnkontinans 
(+)

İnkontinans
 (-)

P 
Değeri

Ortalama±SD Ortalama±SD

p>0,05

Fetal doğum 
ağırlığı (g) 3410,25±475,50 3304,96±575,70

Doğumda 
anne yaşı (yıl) 27,86±5,57 27,12±5,07

Doğumda 
anne boyu 
(cm)

160,63±5,28 161,56±5,96

Doğumda 
anne ağırlığı 
(kg)

65,50±10,20 63,81±10,92

C/S sayısı
İnkontinans 

(+)
İnkontinans 

(-)
Toplam

P 
Değeri

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

p>0,05

Primipar 21 15,1 118 84,9 139 100

Multipar 
( ≥2)

8 11,8 60 88,2 68 100

Toplam 29 14,1 178 85,9 207 100

VD Sayısı İnkontinans 
(+)

İnkontinans 
(-) Toplam P 

Değeri

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

p>0,05

Primipar 23 13,5 147 86,5 170 100

Multipar 
( ≥2) 28 19,3 117 80,7 145 100

Toplam 51 16,2 264 83,8 315 100
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durumları ile daha önceki obstetrik öyküleri (sezaryen-
vajinal doğum, doğum kilosu, gravida, parite) ve de-
mografik özellikleri (boy, kilo, yaş) arasındaki ilişkinin 
değerlendirilmesi amaçlandı. İncelenen değişkenlerin 
stres inkontinans üzerindeki etkileri değerlendirildi. 
Üriner inkontinans, Uluslararası Kontinans Derneği kı-
lavuzlarına göre bir durum olduğu kadar, bir semptom 
ve işarettir. Üriner inkontinans görülme sıklığının birçok 
kaynakta birbirinden oldukça farklı olarak verilmesinin 
çalışılan hasta popülasyonlarının ve kullanılan metod-
ların farklılığından kaynaklanabildiği düşünülmektedir. 
Ancak genel olarak üriner inkontinans prevelansı tüm 
yaşlar göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık %6 
olup, 15-64 yaş arası %8,5, 65 yaş üstü ise %11,6’dır 
(4,5). Postpartum dönemde üriner inkontinans preva-
lansı %6,1 ile %41 arasında değişmektedir. Oranların 
bu kadar geniş dağılıma sahip olması çalışılan hasta 
popülasyonlarının ve çalışmalarda kullanılan yöntem-
lerin birbirlerinden farklı olabilmesinden kaynaklanıyor 
olabilir (10,11). Üriner inkontinans ve önceki osbtetrik 
öykü arasındaki ilişki birçok çalışmada irdelenmiş ol-
makla birlikte çalışmaların sonuçları çelişkilidir.
İnkontinans oluşumunda hastaya ait hazırlayıcı özel-
liklerden en önemlileri; cinsiyet, yaş, ırk, menapoz du-
rumu, obstetrik hikaye, sigara, kahve, alkol, geçirilmiş 
cerrahi operasyonlar, vücut kitle indeksi, üriner enfeksi-
yonlar olup, bunların risk faktörleri olarak hasta anam-
nezinde detaylı olarak sorgulanması, durumun sağlıklı 
bir şekilde ortaya konabilmesi açısından önemlidir (6).
Üriner inkontinans açısından, vajinal doğum yapmış 
hastalar kendi içinde, sezaryen doğum yapmış olan 
hastalar kendi içinde doğum sayıları ile inkontinans ara-
sındaki ilişki açısından değerlendirildiğinde istatistiksel 
anlamlı sonuçlar elde edilmedi. Sezaryen veya vajinal 
doğum paritelerinin üriner inkontinansla ilişkisini an-
lamlı bulmadığımız sonuçlarımızın, 1982 yılında yapıl-
mış bir çalışmanın sonuçları ile uyumlu olduğu görüldü 
(12). 

Bir başka çalışmada vajinal doğum yapan ve uzamış ey-
lem sonucu sezaryen olan hastalar 1 yıl sonra üriner in-
kontinans açısından değerlendirilmiş ve vajinal doğum 
yapmış olan hastalarda üriner inkontinans oranı %10,3 
bulunurken, bu oran uzamış eylem nedeniyle sezaryen 
olan hastalarda %12 olarak bulunmuştur (13). Burada 
sezaryen olan hastalarda üriner inkontinansın vajinal 

doğum yapmış olan hastalardan daha fazla olması, se-
zaryen olmuş olan hastaların uzamış eylem nedeniyle 
operasyona alınması sonucu olabilir. Vajinal doğumun 
pelvik destek dokusunda ve pudental sinirde parsiyel 
zedelenmeler yaptığı düşünülmektedir (14). Bu yönden 
parite inkontinans ilişkisine bakıldığında, nullipar kadın-
lar multipar kadınlara göre belirgin bir şekilde daha az 
inkontinans yakınması göstermektedir. Ancak bazı kay-
naklar üriner inkontinansla paritenin arasındaki ilişkinin 
sadece sayısal bir ilişkiden ibaret olamayacağını, ante-
natal dönemdeki mesane boynu mobilitesinin derecesi 
ile de alakalı olabileceğinden bahsetmektedir (15). Bir 
çalışmada üriner inkontinansı olan primipar hastaların, 
kontinansı olmayan primipar kadınlara göre antenatal 
dönemdeki mesane boynu mobilitesinin belirgin olarak 
daha fazla olduğu ortaya konmuştur (16). 2003 yılında 
yapılan bir çalışmada ve 2006 yılında yapılan 10 yıllık 
prospektif kohort çalışmasında üriner inkontinans açı-
sından en yüksek riskin ilk doğum sonrasında olduğunu 
belirtilmiş ve bunun üretral destek dokudaki zararlan-
madan kaynaklandığı görüşü öne sürülmüştür (17,18). 
Bizim yapmış olduğumuz çalışmada da genç yaşta do-
ğum yapmış olan hastaların üriner inkontinans yakın-
masının daha ileri yaştaki grubun semptomlarına göre 
daha belirgin olduğu görülmüştür.

Parite inkontinans ilişkisini incelemek amacıyla yapıl-
mış olan başka bir çalışmada paritenin üriner inkon-
tinansla ilişkisinin çelişkili olduğunu ancak 3 ve üstü 
doğum sayısının üriner inkontinansla daha anlamlı 
ilişkisinin olduğu ortaya konmuştur (19). Multiparite-
nin mixt ve stres inkontinans sıklığını artırırken urge 
inkontinans sıklığına etkisi belirgin değildir (20). Parite 
arttıkça üriner inkontinans sıklığının arttığı görülürken 
sezaryen doğumun inkontinansa karşı koruyucu oldu-
ğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (21). Bu görüşü 
destekleyebilecek bir çalışmada 690 hasta forseps ile 
doğum, spontan vajinal doğum ve sezaryen açısından 
değerlendirilmiş ve forseps ile doğumun diğer iki gruba 
göre üriner inkontinans riskini anlamlı olarak artırdığı 
sonucuna varılmıştır (22).

Nulliparite ve multiparite arasında karşılaştırmanın ya-
pıldığı bir çalışmada nulliparlarda üriner inkontinans 
%20, ilk gebelik sonrası %53, ikinci gebelik sonrası %34, 
üçüncü gebelik sonrası %39, dördüncü gebelik sonrası 
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%54, 5 ve üstü gebelik sonrası %62 olarak bulunmuş-
tur. Sonuçlar değerlendirildiğinde üriner inkontinans 
prevelansının ilk doğum sonrasında da belirgin olarak 
yüksek olması inkontinans sebebinin full term gebelik 
mi yoksa parite mi olduğu konusunda karışıklığa neden 
olmaktadır (23). Çalışmamızda da yine aynı şekilde se-
zaryen doğum yapmış ve vajinal doğum yapmış hasta 
grupları hem kendi içinde hem de birbirleriyle karşılaş-
tırıldığında parite ile inkontinans arasında anlamlı ilişki 
bulunmadı. Bu sonuç da full term gebeliğin tek başına 
üriner inkontinansı artırdığı düşüncesini desteklemek-
tedir.

İnkontinans yaş ilişkisine bakıldığında 65 yaş üstü has-
talarda urge inkontinans sık görülürken, 65 yaş altı has-
talarda stres inkontinans daha sık izlenmektedir. Yaşla 
artan inkontinansın azalan östrojen desteği nedeniyle 
olduğu düşünülmektedir. Son dönemde yapılmış olan 
bir çalışmada üriner inkontinansta yaş faktörü pelvik 
desteğe olan olumsuz etkileri nedeniyle major risk 
faktörlerinden birisi olarak gösterilmiştir (24). 42-50 
yaş arası 541 sağlıklı kadın üzerinde yapılan bir araştır-
mada kadınların %58’inin herhangi bir zamanda üriner 
inkontinans tariflediğini, %30,7’sinin en az ayda bir kez 
inkontinans tariflediğini bildirmişlerdir (25).

Bir çalışmada hastaların yaşı ile postpartum dönemdeki 
üriner inkontinans arasında bir ilişki olup olmadığı araş-
tırılmış ve hasta yaşı ile postpartum üriner inkontinans 
arasında ilişki saptanmamıştır (26). Bizim yapmış oldu-
ğumuz çalışmada hastalar sezaryen ve vajinal doğum 
yapmış olanlar olarak iki gruba ayrılıp, her iki grup ken-
di içinde 15-30 ve31-49 yaş olarak ayrılarak değerlendi-
rildiğinde, her iki grupta da genç yaşta doğum yapmış 
olan hastalarda daha ileri yaşta doğum yapmış olan 
hastalara göre anlamlı olarak üriner inkontinansın fazla 
olduğu görüldü.

İki büyük çalışma, kronik obtrüktif akciğer hastalığı olan 
60 yaşından büyük kadınlarda üriner inkontinans riski-
nin belirgin şekilde arttığını göstermiştir. Bunun sebebi 
olarak da kronik öksürük nedeniyle ortaya çıkan kronik 
abdominal basınç artışının mesane üzerine olumsuz 
etkisi olduğu düşünülmüştür (27,28). Bizim çalışma-
mızda yaş sınırımız 49 olması nedeniyle bu konuda bir 
değerlendirme yapamadık. Yazarlar hem sigara içmek-

te olanlar, hem de daha önce sigara içmiş olanlarda hiç 
sigara içmeyenlerden 2-3 kat fazla üriner inkontinans 
saptadıklarını bildirmişlerdir.

Üriner inkontinans gelişiminde risk faktörlerinden birisi 
de artmış vücut kitle indeksidir (BMI). Bunun sebebi ise 
vücut kitle indeksinin artmasının intraabdominal basın-
cı, dolayısı ile intravezikal basıncı artırmasıdır. Yapılmış 
olan bir çalışmada morbid obezite sınırındaki hastalar 
değerlendirilmiş, bu hastalara uygulanan program ve 
diyetle hastaların kilo vermesi sağlanmış ve morbit 
obezite aralığından çıkan hastalarda üriner inkontinans 
şikayetlerinin gerilediği gösterilmiştir (26). Yine yapıl-
mış olan başka bir çalışmada obez olarak çalışmaya 
dahil edilmiş olan (boya ve yaşa göre ortalama kilodan 
%20 fazla olma) kriterini taşıyan hastalarda normal 
kilodaki popülasyona göre üriner inkontinans belirgin 
olarak daha sık rapor edilmiştir (30). Tüm bunlara ila-
veten Glazener ve ark, üriner inkontinans riskinin, yük-
sek vücut kitle indeksine sahip kadınların beraberinde 
yüksek doğum ağırlıklı fetüs doğurmaları durumunda 
artmakta olduğunu ortaya koymuştur (31).

2007 yılında yapılmış olan bir çalışmada 304 hasta 
üriner inkontinansla; parite, sezaryen/vajinal doğum 
(spontan doğum-vakumla doğum), doğum kilosu, vü-
cut kitle indeksi parametreleri değerlendirilmiş ancak 
tüm bu değerlerle üriner inkontinans arasında istatis-
tiksel anlamlı sonuçlara ulaşılamamıştır (32). 487 has-
ta üzerinde yapılan bir başka çalışmada yüksek doğum 
ağırlıklı fetüs doğuran kadınlarda zayıf olmakla birlikte 
bir ilişkinin olabileceği sonucuna varılmıştır (33). Ben-
zer şekilde bizim yaptığımız çalışmada da incelediğimiz 
522 hastada fetüsün doğum ağırlığının üriner inkonti-
nans üzerine anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. 

Hem çalışmamızda ve hem de yapılmış olan diğer bir-
çok çalışmada izlendiği gibi; üriner inkontinans birçok 
değişkenden etkilenebilen bir durumdur. Bu sebeplerle 
yapılmış olan çalışmaların sonuçları her zaman birbirle-
rini desteklememektedir. Çoğu kaynakta verilen üriner 
inkontinans genel toplum prevelansının (%10-61) bu 
kadar geniş bir aralıkta olması bu görüşü destekler nite-
liktedir. Bizim yapmış olduğumuz çalışmada, paritenin, 
doğum şeklinin, fetüsün doğum ağırlığının, maternal 
boy ve kilonun üriner inkontinans üzerine istatistiksel 
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olarak anlamlı bir etkisi bulunmadı. Ancak erken yaşta 
doğum yapmış olan kadınlarda (sezaryen veya normal 
doğum) üriner inkontinans sıklığının arttığı görüldü 
(P<0,01). Bu nedenle inkontinans semptomu olan ol-
gularda normal doğum ve sezaryen oranlarının inkonti-
nansa ne kadar etkili olduğunu açıklamaya çalışan daha 
geniş kapsamlı ve detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır.
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