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Özet
Bu derleme makalesi toplumda s›k görülen bir sa¤l›k problemi olan idrar kaç›rman›n tan›mlamas›, s›n›fland›rmas› ve
de¤erlendirilmesi hakk›nda güncel bilgiler vermek için yaz›lm›ﬂt›r. ‹drar kaç›rman›n toplumda görülme s›kl›¤› ve
Uluslararas› Kontinans Derne¤i taraf›ndan yap›lan en son
tan›mlamas› verilmiﬂtir. ‹ﬂeme ve iﬂeme bozukluklar› k›saca
anlat›lm›ﬂ, idrar kaç›rman›n bir iﬂeme bozuklu¤u oldu¤u
vurgulanm›ﬂ, tan›mlanmas›n›n iﬂeme bozukluklar›nda oldu¤u gibi yap›lmas› gerekti¤i belirtilmiﬂtir. Üst üriner sistem
için tehlike yaratabilecek alt üriner sistem iﬂeme iﬂlev bozukluklar›ndan k›saca bahsedilmiﬂtir.
Yak›nma, bulgu, ürodinamik gözlemler temelinde idrar kaç›rma tipleri ve idrar kaç›rman›n de¤erlendirilmesinde kullan›lan ürodinamik tetkikler anlat›lm›ﬂt›r. Cerrahi tedavi
öncesinde idrar kaç›rman›n nedeninin belirlenmesinin(durum olarak idrar kaç›rma) önemi vurgulanm›ﬂ,idrar kaç›rman›n s›k görülen tiplerinin özellikleri anlat›lm›ﬂt›r. ‹drar
kaç›rmayla baﬂvuran bir kiﬂinin nas›l de¤erlendirilece¤i anlat›lm›ﬂt›r.
‹drar kaç›rma önemli ve s›k görülen bir iﬂeme bozuklu¤udur. ‹drar kaç›rmayla u¤raﬂan hekimlerin iﬂeme olay›n› iyi
bilmeleri ve iﬂeme bozukluklar›n› uygun tan›mlama, de¤erlendirme ve tedavi yetisine sahip olmalar› gerekmektedir.

Giriﬂ
Bu yaz›da üriner inkontinans›n Türkçe karﬂ›l›¤› olarak ‘idrar
kaç›rma’ terimi kullan›lacakt›r. Kan›mca ‘idrar kaç›rma’ terimi üriner inkontinans›n tam Türkçe karﬂ›l›¤› olabilir. T›p
terimlerinin Türkçeleﬂtirilmesi konusunda hepimiz çaba sarfetmeliyiz. Türkçeleﬂtirme konunun uzmanlar› taraf›ndan yap›lmal›d›r. T›pda Türkçeleﬂtirme hedef kitle yani Türk T›bb›n›n üyeleri taraf›ndan kabul edildi¤i takdirde gerçekleﬂebilir.
Dolay›s›yla bu yaz›da üriner inkontinans için bu Türkçeleﬂtirme önermesi taraf›mdan yap›lmaktad›r. Bu konudaki tüm
konuﬂmalar›mda da idrar kaç›rma terimini kullanmaktay›m.
Kabul görüp görmedi¤ini zaman gösterecektir.
‹drar kaç›rma idrar›n istem d›ﬂ› d›ﬂar› at›lmas› ya da baﬂka
bir deyiﬂle idrar tutamama hali olarak tan›mlanabilir. Hepi-

miz bir çok bilimsel toplant›da idrar kaç›rman›n istem d›ﬂ›
idrar kaça¤› olarak tan›mland›¤›na s›k s›k tan›k oluyoruz.
Ancak idrar kaç›rma zaten istem d›ﬂ› bir durumdur. Dolay›s›yla bir ‹ngilizce çevirme hatas› olarak istem d›ﬂ› idrar kaç›rma tan›mlamas› pek uygun bir tan›mlama de¤ildir. ‹drar
kaç›rman›n görülme s›kl›¤› çeﬂitli çal›ﬂmalarda kad›nda %
4.5-53, erkekde %1.6-24 gibi geniﬂ bir aral›kta verilmektedir. Görülme s›kl›¤›n›n bu kadar geniﬂ bir aral›kta verilmesinin nedeni çeﬂitli çal›ﬂmalarda idrar kaç›rman›n de¤iﬂik
ﬂekilde tan›mlanmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Örnek vermek gerekirse ICS(Uluslararas› Kontinans Derne¤i)’nin
1979 daki terminoloji standardizasyon raporunda idrar kaç›rma ‘sosyal veya hijyenik bir soruna neden olan ve objektif olarak gösterilebilen idrar›n istem d›ﬂ› d›ﬂar› at›lmas› veya idrar tutamama hali’ olarak tan›mlanmaktayd›. Halbuki
ICS’nin en son terminoloji standardizasyon raporunda ise
idrar kaç›rma hasta yak›nmas› temelinde(yak›nma idrar kaç›rma)‘her türlü idrar tutamama yak›nmas›’ olarak tan›mlanmaktad›r. Bu tan›mlamalardan da anlaﬂ›laca¤› gibi tan›mlamaya ba¤l› olarak idrar kaç›rman›n görülme s›kl›¤›
de¤iﬂebilmektedir. ‹drar kaç›rma kad›nlarda erkeklere
oranla 3-4 kat daha s›k görülmekte ve her iki cinste de yaﬂla do¤ru orant›l› olarak art›ﬂ göstermektedir.
Mesane ve uretradan oluﬂan alt üriner sistem anatomik ve
nörolojik yap›s› sa¤lam olmak kayd›yla idrar› uygun düﬂük
bas›nçlarda depolayabilmekte ve bu iki unsurun uyumlu çal›ﬂmas›yla idrar› yine uygun düﬂük bas›nçlarla d›ﬂar› atabilmektedir. ‹ﬂemenin herhangi bir faz›nda, alt üriner sistemin
herhangi bir unsurunda anatomik, iﬂlevsel, sinirsel bir aksama iﬂeme bozuklu¤una yol açar. Alt ve üst üriner sistem birbiriyle ba¤lant›l› sistemlerdir. Alt üriner sistemde ortaya ç›kan baz› iﬂeme bozukluklar› üst üriner sistem iﬂlevi üzerine
olumsuz etki gösterebilmektedir(Azalm›ﬂ mesane uyumu,
uzun süreli 40 cm H2O’nun üzerindeki kontrolsuz detrusor(mesane düz kas›) kas›lmalar›, detrusor sfinkter uyumsuzlu¤u gibi). Bunlar üst üriner sistem için risk faktörleri
olarak adland›r›lmaktad›rlar. ‹ﬂeme bozukluklar› tedavi
edilirken üst üriner için risk faktörü oluﬂturabilecek bu risk
faktörleri daima göz önünde bulundurulmal›d›r. ‹drar kaç›rma önemli bir iﬂeme bozuklu¤u tipidir. ‹drar kaç›rman›n de¤erlendirme ve tedavi prensipleri iﬂeme bozukluklar›nda ol-
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du¤u gibidir. Dolay›s›yla idrar kaç›rmayla u¤raﬂan bir hekim
iﬂeme bozukluklar›n› iyi bilmelidir.
Uluslararas› Kontinans Derne¤i alt üriner sistem iﬂlev bozukluklar›n›(iﬂeme bozukluklar›) semptom(yak›nma), bulgu,
ürodinamik gözlem veya bunlar›n hepsinin birleﬂtirilmesi sonucunda durum olarak tan›mlanmas›n› önermektedir. ‹drar
kaç›rma da bir iﬂeme bozuklu¤u oldu¤una göre ayn› ﬂekilde
tan›mlanmal›d›r.

Yak›nma olarak idrar kaç›rma
Semptomlar ya hasta taraf›ndan do¤rudan dile getirilir ya
da sorgulama ile ö¤renilebilir ve sonucunda elde edilen bilgiler kalitatifdir. Yaln›zca alt üriner sistem semptomlar›n›n
sorgulanmas›yla iﬂeme bozukluklar›nda kesin bir tan› koymak mümkün de¤ildir. ‹drar kaç›rma hasta yak›nmas› temelinde(yak›nma idrar kaç›rma)‘her türlü idrar tutamama yak›nmas›’ olarak tan›mlanmaktad›r. ‹drar kaç›rma iﬂemenin
depolama faz›nda ortaya ç›kar ve idrar kaç›rman›n tipi, s›kl›¤›, ﬂiddeti(s›kl›kxmiktar), potansiyel risk faktörleri(yaﬂ,
hamilelik, do¤um, histerektomi, obesite, mobilite bozukluklar›, kognitif bozukluklar, sigara, aile öyküsü, menapoz gibi)
ve yaﬂam kalitesi üzerine etkileri tan›mlanmal›d›r. Geçerlili¤i gösterilmiﬂ semptom sorgulama formlar› idrar kaç›rman›n yak›nma düzeyinde de¤erlendirilmesi için s›kl›kla kullan›lmaktad›rlar. Bu formlar klinik çal›ﬂmalarda tedavi öncesi ve sonras› de¤erlendirmede standardizasyonun sa¤lanmas› için gereklidir. Ayr›ca klinik pratikte de bu tip sorgulama
formlar›na gereksinim vard›r. Bu sorgulama formlar› idrar
kaç›rman›n ﬂiddeti, s›kl›¤›, tipini iyi ortaya koyabilmeli ve
idrar kaç›rman›n kiﬂinin yaﬂam kalitesini ne derece etkiledi¤ini gösterebilmelidir. Bu formlar k›sa, anlaﬂ›l›r ve amaca
yönelik olmal›d›rlar. Ülkemizde idrar kaç›rmayla ilgili standart bir forma gereksinim olmas› nedeniyle 2004 y›l›nda International Consultation on Incontinence Questionnaire
Short Form (ICIQ-SF) Türkçe versiyonu geçerlilik çal›ﬂmalar› tamamland›. Böylece ülkemizde de standart, uluslararas› yay›nlarda rahatl›kla kullan›labilir, güvenilirli¤i, geçerlili¤i ve stabilitesi gösterilmiﬂ bir idrar kaç›rma sorgulama formunun hem çal›ﬂmalarda hem de klinik pratikte kullan›lmas› mümkün olacakt›r(Ek 1).
‹drar kaç›rmayla ilgili yak›nmalar s›kl›k hacim çizelgesi(mesane günlü¤ü) ile daha ayr›nt›l› olarak ortaya konulabilir. S›kl›k hacim çizelgesi 1-7 günlük yap›labilir. Ne kadar
uzun süreli ve karmaﬂ›k haz›rlan›rsa hasta uyumu o kadar
düﬂük olmaktad›r. ‹drar s›kl›¤›, s›v› al›m›, idrar miktar›, idrar kaç›rma için kullan›lan ped say›s›, günlük idrar kaç›rma
say›s› ile ilgili de¤erli ve objektif bilgiler verir.
Yak›nma olarak idrar kaç›rma: stres idrar kaç›rma(ST‹K),
s›k›ﬂma idrar kaç›rmas›(SK‹K), kar›ﬂ›k idrar kaç›rma(K‹K),
uykuda idrar kaç›rma(U‹K), devaml› idrar kaç›rma(D‹K) ve
di¤er tip idrar kaç›rma olarak s›n›fland›r›labilir.
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Stres idrar kaç›rma(ST‹K): Efor, ›k›nma, egzersiz, öksürük
ya da hapﬂ›r›kla idrar kaç›rma yak›nmas›d›r. ‘Stres idrar
kaç›rma’ terimi ‹ngilizcede taﬂ›d›¤› anlam bak›m›ndan bu
tip idrar kaç›rmay› tan›mlamak için yetersizdir. Frans›zca
ve ‹talyancada kullan›lan ‘Eforla idrar kaç›rma’ daha do¤ru
bir tan›mlamad›r. Ancak efor ya da egzersiz tan›mlamas› da
öksürme, hapﬂ›rma gibi idrar kaç›rmaya neden olabilecek
faktörleri tam olarak yans›tamamaktad›r.
S›k›ﬂma idrar kaç›rmas›(SK‹K): S›k›ﬂma aniden ortaya ç›kan ve engellenmesi güç ﬂiddetli idrar yapma gereksinimidir.
S›k›ﬂma duyumu ile birlikte veya bu duyumu hemen takiben
görülen idrar kaç›rma yak›nmas› s›k›ﬂma idrar kaç›rmas›(urge inkontinans) olarak adland›r›l›r. S›k›ﬂma idrar kaç›rmas› farkl› ﬂekilde görülebilir. Örne¤in istemli iﬂemeler aras›nda s›k ama düﬂük miktarlarda idrar kaç›rma olabilece¤i
gibi mesanenin tümüyle boﬂalmas›na neden olan fazla miktarlarda idrar kaç›rma da görülebilir.
Kar›ﬂ›k tipte idrar kaç›rma(K‹K): S›k›ﬂma ve stres idrar kaç›rma yak›nmas›n›n bir arada bulunmas›d›r.
Uykuda idrar kaç›rma(Enürezis nokturna): Uykuya dald›ktan sonra idrar kaç›rma yak›nmas›d›r. Enürezis herhangi bir
idrar kaça¤›n› tan›mlar. E¤er uykuda idrar kaç›rma kast
ediliyorsa mutlaka ‘nokturnal’ s›fat›yla kullan›lmal›d›r.
Devaml› idrar kaç›rma (D‹K): Kiﬂi devaml› olarak idrar kaç›rmaktan yak›nmaktad›r.
Di¤er tip idrar kaç›rma:De¤iﬂik ortamlarda ortaya ç›kan idrar kaç›rma yak›nmas›d›r. Örne¤in cinsel iliﬂki s›ras›nda ya
da sadece gülerken (gülme idrar kaç›rmas›) idrar kaç›rma
yak›nmas› söz konusudur. Kiﬂi hiçbir ﬂey duymadan, herhangi bir zorlama olmadan idrar kaç›rd›¤›ndan yak›nabilir. Duyum olmamas› nörolojik bir hastal›¤a ba¤l› olabilir.

Bulgu olarak idrar kaç›rma
Bulgular fizik muayene s›ras›nda doktor taraf›ndan elde edilir.
‹drar kaç›rma bulgusu fizik muayene s›ras›nda doktor taraf›ndan tespit edilen idrar kaça¤›d›r. Uretral ya da uretra d›ﬂ› olarak ikiye ayr›l›r. Uretra d›ﬂ› idrar kaç›rma uretra d›ﬂ›nda bir kanaldan idrar kaça¤›n›n tespit edilmesi demektir.
Stres idrar kaç›rma(ST‹K): Ik›nma, efor, öksürme, hapﬂ›rma ile uretradan idrar kaç›rman›n tespit edilmesi demektir.
Artm›ﬂ intraabdominal bas›nca ba¤l› oluﬂtu¤u varsay›l›r.
Öksürme detrusorda istemd›ﬂ› kas›lmaya neden olabilir. Dolay›s›yla stres idrar kaç›rma bulgusu kaç›rma ancak ilk öksürük ile ayn› anda baﬂlay›p o öksürü¤ün sonunda kaybolursa gerçek(ürodinamik) stres idrar kaç›rman›n güvenilir bir
göstergesidir.
S›n›flanamayan idrar kaç›rma: Yak›nma ve bulgular temelinde yukar›daki s›n›flara sokulamayan idrar kaç›rma ﬂeklidir.
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Ürodinamik gözlemler temelinde idrar kaç›rma
Ürodinamik çal›ﬂmalar s›ras›nda yap›lan gözlemlere ürodinamik gözlemler denilmektedir. Ürodinamik bir gözlem birden çok nedene ba¤l› olarak ortaya ç›kabilir. Bir hastal›¤›n
veya bir iﬂeme bozuklu¤unun kesin tan›s› demek de¤ildir. Örne¤in dolum sistometrisi s›ras›nda gözlemlenen detrusor aﬂ›r› aktivitesi(DAA) iyi huylu prostat büyümesine, nörojenik
iﬂeme bozuklu¤una, yaﬂlanan mesaneye veya kad›nda sfinkter yetmezli¤ine ba¤l› olarak ortaya ç›km›ﬂ olabilir. Bu nedenle ürodinamik gözlemlere de¤iﬂik yak›nma ve bulgular
eﬂlik edebilir. Yine örnek vermek gerekirse detrusor aﬂ›r› aktivitesi olan bir prostat hastas› ile sfinkter yetmezli¤i olan
bir kad›n hastan›n yak›nma ve bulgular› de¤iﬂiktir.

maya ba¤l› olarak ortaya ç›kan abdominal bas›nç art›ﬂlar›nda detrusor kas›lmas› olmaks›z›n idrar kaç›rma(‹K) ortaya
ç›kacakt›r. Bu tip idrar kaç›rma ICS’nin eski terminolojisinde gerçek stres idrar kaç›rma(GST‹K) yeni terminolojide ise
ürodinamik stres idrar kaç›rma(ÜST‹K) olarak tan›mlanmaktad›r (ﬁekil 2).
ﬁekil 2: Abdominal kaç›rma an› bas›nc› ölçümü. Baz› ›k›nma ve öksürüklerde detrusor kas›lmas› olmaks›z›n uretradan
idrar kaça¤› tespit edilmiﬂ(+ ile iﬂaretli ›k›nma ve öksürükler)

‹drar kaç›rmayla ilgili ürodinamik çal›ﬂmalar depolama faz›nda mesane içi bas›nc› ve abdominal bas›nç ölçümlerinden
oluﬂmaktad›r. Mesane duvar›ndaki aktif ve pasif kuvvetlerin
bir sonucu olan detrusor bas›nc› ise mesane içi(intravezikal)
bas›nc›ndan abdominal bas›nc›n ç›kart›lmas› sonucunda elde
edilmektedir ve ﬂu formülle gösterilir: Pdet=Pves-Pabd.(
Pdet:detrusor bas›nc›, Pves:mesane içi bas›nc›, Pabd:abdominal bas›nç). Ürodinamik çal›ﬂmalar iki temel yöntemle yap›l›r.
1) Konvansiyonel ürodinamik çal›ﬂmalar:Ürodinami laboratuvar›nda yap›lan bir kateter yard›m›yla mesanenin tan›mlanm›ﬂ bir s›v› ve h›zla dolduruldu¤u çal›ﬂmalard›r.
2) Ambulatuar ürodinamik çal›ﬂmalar:Hasta normal yaﬂam›n› sürdürürken uygulanan ve mesanenin idrarla do¤al
olarak dolmas› yöntemini kullanan daha fizyolojik ürodinamik çal›ﬂmalard›r.
Detrusor aﬂ›r› aktivitesi(DAA) mesane dolumu s›ras›nda(yani dolum sistometrisinde) istem d›ﬂ› detrusor kas›lmalar›n›n
ürodinamik olarak gözlenmesi demektir ve idrar kaç›rmaya
neden olabilir ve detrusor aﬂ›r› aktivitesi(DAA) idrar kaç›rmas› olarak adland›r›l›r (ﬁekil 1).

ICS ürodinamik stres idrar kaç›rman›n etyolojik olarak anatomik destek yetersizli¤i(hipermobilite) ve enterensek sfinkter yetmezli¤i olarak ikiye ayr›lmas›n› önermemektedir.
Çünkü son zamanlarda bu konuda en çok kabul gören görüﬂ
sfinkter yetersizli¤i olan tüm hastalarda mutlaka belli derecede entresensek sfinkter yetmezli¤i oldu¤u ﬂeklindedir. ICS
konuyla ilgili ek araﬂt›rmalar yap›lmas›n› önermektedir. Bu
ay›r›m›n yap›lmas› yerine stres idrar kaç›rmas› olan kad›nlarda hipermobilitenin var olup olmad›¤› ve en düﬂük abdominal kaç›rma an› bas›nc› de¤erleri belirtilmelidir.
DAA veya abdominal bas›nç art›ﬂ› olmaks›z›n uretral gevﬂemeye(uretra içi bas›nc›nda ani bir düﬂme) ba¤l› idrar kaç›rma ise uretral gevﬂeme idrar kaç›rmas› olarak adland›r›l›r.

ﬁekil 1 Dolum sistometrisinde detrusor aﬂ›r› aktivitesi(DAA)

Uretral kapanma mekanizmas›nda bir yetersizlik(sfinkter
yetersizli¤i) söz konusu ise efor, egzersiz, öksürme, hapﬂ›r-

Uretral iﬂlevin dolum sistometrisi s›ras›nda de¤erlendirilmesi:‹drar›n depolanmas› esnas›nda uretral kapanma mekanizmas› normal veya yetersiz olabilir. Bu durum dolum sistometrisi s›ras›nda baz› testlerle de¤erlendirilebilir.
1) Uretra bas›nç ölçümü:Uretral bas›nç depolama faz›nda
kapal› uretray› açmak için gereken s›v› bas›nc› olarak tan›mlan›r. Uretra bas›nç profili ise uretra uzunlu¤u boyunca elde edilen bas›nç grafi¤idir. Uretra kapanma bas›nç
profili, uretral bas›nçtan mesane içi bas›nc›n ç›kart›lmas›yla elde edilir. Maksimum uretra bas›nc› uretra bas›nç
profilindeki en yüksek bas›nçt›r. Maksimum uretra kapanma bas›nc› uretra bas›nc›yla mesane içi bas›nç aras›ndaki en yüksek farkt›r. ‹ﬂlevsel profil uzunlu¤u, kad›nlarda uretral bas›nc›n mesane içi bas›nc› aﬂt›¤› uretral bölümün uzunlu¤udur. Bas›nç iletim oran› abdominal bas›nç
art›ﬂlar› s›ras›nda uretral bas›nç art›ﬂ›n›n ayn› anda oluﬂan mesane içi bas›nç art›ﬂ›na oran›d›r.
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Tablo 1. En s›k görülen idrar kaç›rma tiplerinin özellikleri
‹drar kaç›rma tipi

Yak›nma

stres idrar kaç›rma

Efor, ›k›nma, egzersiz, öksürük Ik›nma, efor, öksürme,
ya da hapﬂ›r›kla idrar kaç›rma hapﬂ›rma ile ayn› anda
yak›nmas›d›r
uretradan idrar kaç›rman›n
tespit edilmesi

efor, ›k›nma, öksürme, hapﬂ›rmaya
ba¤l› olarak ortaya ç›kan abdominal bas›nç art›ﬂlar›nda detrusor
kas›lmas› olmaks›z›n idrar
kaç›rmaya ürodinamik stres idrar
kaç›rma denilir

s›k›ﬂma idrar

S›k›ﬂma aniden ortaya ç›kan ve
engellenmesi güç ﬂiddetli idrar
yapma gereksinimidir. S›k›ﬂma
duyumu ile birlikte veya bu
duyumu hemen takiben görülen
idrar kaç›rma yak›nmas›d›r

S›k›ﬂma dolum sistometrisi
s›ras›nda ani engellenmesi güç
idrar yapma duyumudur. Dolum
sistometrisi s›ras›nda istem d›ﬂ›
ortaya ç›kan detrusor
kas›lmalar›na ba¤l› idrar kaç›rma
DAA idrar kaç›rmas›d›r

kaç›rmas›

kar›ﬂ›k tipte idrar
kaç›rma

Bulgu

Ürodinamik gözlem

ICS taraf›ndan tan›mlanmam›ﬂt›r
ICS taraf›ndan tan›mlanmam›ﬂt›r

S›k›ﬂma ve stres idrar kaç›rma
yak›nmas›n›n bir arada bulunmas›d›r

2) Abdominal kaç›rma an› bas›nç ölçümü:Abdominal kaç›rma an› bas›nc›, detrusor kas›lmas› olmaks›z›n abdominal
bas›nç artmas›na ba¤l› idrar kaç›rman›n görüldü¤ü mesane içi bas›nçt›r.
Uretra kapanma mekanizmas›n›n yeterli olup olmad›¤›n› de¤erlendiren bu testlerin tan›sal de¤erlerinin çok güvenilir olmad›¤›n› gösteren son zamanlarda yap›lm›ﬂ iki önemli çal›ﬂma bulunmaktad›r.

Durum olarak idrar kaç›rma
Karakteristik idrar kaç›rma yak›nma veya bulgular› ürodinamik gözlemlerle desteklendi¤inde idrar kaç›rma durum
olarak belirlenmiﬂ olur yani idrar kaç›rman›n nedeni ortaya
konulmuﬂtur. Örne¤in öksürürken, hapﬂ›r›rken idrar kaç›rmaktan yak›nan bir kad›nda muayene s›ras›nda abdominal
bas›nç art›ﬂ›na neden olan durumlarda uretradan idrar kaç›rma saptan›rsa ve ayn› hastada ürodinamik testler sonucunda abdominal bas›nç art›ﬂlar›nda detrusor kas›lmas› olmaks›z›n uretradan idrar kaça¤› tespit edilirse bu kad›nda
yak›nma ve bulgu olarak stres idrar kaç›rma ve durum olarak da ürodinamik stres idrar kaç›rma söz konusudur. Halbuki ayn› tip idrar kaç›rma yak›nma ve bulgusu olan baﬂka
bir kad›nda ürodinamik testler s›ras›nda abdominal bas›nç
art›ﬂ›n›n ortaya ç›kard›¤› bir istem d›ﬂ› detrusor kas›lmas›

Ayn› test s›ras›nda ürodinamik
stres idrar kaç›rma ve DAA idrar
kaç›rmas›n›n ürodinamik olarak
tespit edilmesi kar›ﬂ›k tipte idrar
kaç›rmad›r

sonucunda uretradan idrar kaça¤› tespit ediliyorsa(stres aﬂ›r› aktivite idrar kaç›rmas›) bu hastada yak›nma ve bulgu
olarak stres idrar kaç›rma ve durum olarak da detrusor aﬂ›r› aktivitesi(DAA) idrar kaç›rmas› söz konusudur. ‹drar kaç›rman›n durum olarak belirlenmesinde bazen ürodinami d›ﬂ›nda di¤er tan› yöntemleri de belirleyici olmaktad›r. Örne¤in kal›c› uretral katetere ba¤l› geniﬂ uretra defektlerinde
uretral kapanma mekanizmas›n›n yetersizli¤inin durum olarak belirlenmesinde ürodinamik tetkiklerin yeri yoktur. Bu
patolojide durum belirleyici tan› yöntemi dikkatli yap›lan bir
vaginal muayenedir. Yine uretra d›ﬂ› idrar kaç›rman›n tipik
örne¤i olan vezikovajinal fistülde durum belirleyici tan› yöntemi endoskopidir.

‹drar kaç›rma tipleri
‹drar kaç›rman›n en s›k görülen tipleri stres idrar kaç›rma(ST‹K), s›k›ﬂma idrar kaç›rmas›(SK‹K), ve kar›ﬂ›k tipte
idrar kaç›rmad›r(K‹K). Bu idrar kaç›rma tiplerinin yak›nma, bulgu, ürodinamik gözlem özellikleri Tablo 1’de gösterilmektedir.

‹drar kaç›rman›n de¤erlendirilmesi
Amaç idrar kaç›rman›n nedeninin do¤ru olarak belirlenmesidir. De¤erlendirme ﬂunlardan oluﬂur; a)Öykü, b)Fizik muayene, c)Temel testler, d)Ürodinamik de¤erlendirme,
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e)Uretrosistoskopi
a) Öykü: Bak›n›z yak›nma olarak idrar kaç›rma
b)Fizik muayene: Fizik muayene s›ras›nda mesane dolu olmal›d›r ve ürojinekolojik muayene ve nörolojik muayeneyi
içerir. Ürojinekolojik muayenede pelvik organ prolaps›(sarkmas›), pelvis taban› kas iﬂlevi ve istirahat ve stres s›ras›nda
idrar kaç›rma varl›¤›(provakatif stres test) de¤erlendirmesi
yap›l›r. Nörolojik muayene idrar kaç›rman›n nörolojik nedenlerini d›ﬂlamak için yap›l›r.
c)Temel testler: Tam idrar incelemesi, ped testi(iste¤e ba¤l›), iﬂeme sonras› rezidüel idrar miktar› tayininden oluﬂur.
Bask›n yak›nma stresle idrar kaç›rma ise, provakatif stres
testi ve ped testi pozitif ise ve stres idrar kaç›rma bulgusu
kaç›rma ancak ilk öksürük ile ayn› anda baﬂlay›p o öksürü¤ün sonunda kayboluyorsa, normal bir iﬂeme sonras› rezidüel idrar miktar› 100cc’nin alt›ndaysa ve idrar tahlili normal
sonuç verdiyse hastada büyük olas›l›kla bir ST‹K(sfinkter
yetmezli¤i) söz konusudur. Bu de¤erlendirmelerin ard›ndan
genellikle konservatif tedavi baﬂlan›r.
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Bugünün tarihi (GÜN / AY / YIL)
( --------/------/--------)

ICIQ-SF (TÜRKÇE VERS‹YON)
G‹ZL‹
Birçok kiﬂi baz› zamanlarda idrar kaç›r›r. Kaç kiﬂinin idrar kaç›rd›¤›n› ve bunun onlar› ne kadar rahats›z etti¤ini ö¤renmeye çal›ﬂ›yoruz. Aﬂa¤›daki sorular› SON DÖRT HAFTA BOYUNCA ortalama olarak nas›l oldu¤unuzu düﬂünerek yan›tlayabilirseniz minnetar oluruz.
1) Lütfen do¤um tarihinizi yaz›n›z:

GÜN/ AY/ YIL ( ......../......../........)

2) Cinsiyet

Kad›n

3) Ne s›kl›kla idrar kaç›r›yorsunuz? (Bir kutuyu iﬂaretleyin)

Erkek

hiçbir zaman
haftada bir veya daha seyrek gibi
haftada iki veya üç kez
günde bir kez gibi
günde birkaç kez
her zaman

0
1
2
3
4
5

4)Size göre ne kadar idrar kaç›r›yorsunuz bilmek istiyoruz?
Genelde ne kadar idrar kaç›r›yorsunuz? (ped (koruyucu bez) kullan›n veya kullanmay›n)
(Bir kutuyu iﬂaretleyin)
hiç
az miktarda
orta derecede
çok miktarda

0
2
4
6

5) Tümüyle bak›ld›¤›nda, idrar kaç›rma günlük yaﬂam›n›z› ne kadar etkiliyor?
Lütfen 0 (hiç bir ﬂekilde) ile 10 (çok fazla) aras›ndaki bir say›y› yuvarlak içine al›n›z
0
hiç bir ﬂekilde

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
çok fazla
ICI-Q skoru: toplam skor 3+4+5............

6) Hangi durumlarda idrar kaç›r›yorsunuz? (lütfen size uyanlar›n tümünü iﬂaretleyiniz)
hiçbir zaman-idrar kaç›rm›yorum.
tuvalete yetiﬂemeden idrar kaç›r›yorum.
öksürürken veya hapﬂ›r›rken kaç›r›yorum.
uyurken kaç›r›yorum.
hareket halinde iken ya da spor yaparken kaç›r›yorum.
iﬂemeyi bitirip giyinirken idrar kaç›r›yorum.
belirgin bir neden olmadan kaç›r›yorum.
her zaman kaç›r›yorum.
Bu sorular› yan›tlad›¤›n›z için çok teﬂekkür ederiz.

