
52

Sağlık ve Toplum    Yıl:29 , Sayı: 3   Eylül-Aralık 2019
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ABSTRACTÖZ
Aim: This study was aimed to investigate of the affecting factors 
and prevalence of Stress Urinary Incontinence in nursing students. 
Material- Method: This descriptive and cross-sectional study was 
conducted on 273 nursing students of the University Faculty of He-
alth Sciences in March-April 2017. Data were collected by using a 
information form and UDI-6. Data were evaluated by descriptive 
statistics, Chi-square test, Mann-Whitney U test. 
Results: The average age and body mass index of students was 
20.8±1.6; 23.9±3.1 respectively. When the characteristics of stu-
dents related to stress urinary incontinence are examined; it was 
found that 15.5% were have stress urinary incontinence problems. 
55.6% of those with stress urinary incontinence experienced urinary 
incontinence in the cases of upper and lower respiratory tract infec-
tions. There was a significant relationship between stress urinary in-
continence status and body mass index, the use of smoking, alcohol, 
herbal tea and cola in the students. Urinary Distress Inventory-6 
total score of students was 19.7±20.8. It was found that Urinary 
Distress Inventory-3 physical activity and urinary incontinence sco-
re was higher in stress urinary incontinence patients.
Conclusion: The rate of stress urinary incontinence was 15.5% in 
nursing students and as the body mass index increases, stress uri-
nary incontinence increases.

Amaç: Bu araştırmada, hemşirelik bölümü öğrencilerinde Stres 
Üriner İnkontinans görülme sıklığı ve etkileyen faktörleri incelemek 
amaçlanmıştır. 
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışma Mart-Nisan 2017 
tarihlerinde bir üniversitenin hemşirelik bölümünde 273 kız öğ-
renci üzerinde yürütülmüştür. Araştırma verileri ‘Anket Formu ve 
Urogenital Distres Envanteri /UDI-6 (Urinary Distress Inventory-6) 
ile toplanmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistikler Ki-Kare Testi ve 
Mann-Whitney U testleri ile değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,8±1,6, beden kitle indeksi 
ortalaması (BKİ) ortalaması 23,9±3,1’dir. Öğrencilerin stres üriner 
inkontinans ile ilgili özellikleri incelendiğinde; %15,5’i stres üriner 
inkontinans problemi olduğu, stres üriner inkontinans olanların 
%55,6’sının üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları durumlarında 
inkontinans yaşadığı belirlenmiştir. Öğrencilerde stres üriner in-
kontinans durumu ile BKİ, sigara ve alkol kullanımı, bitki çayı ve 
kola tüketimi arasında anlamlı farklılık saptanmıştır. Öğrencilerin 
Urogenital Distres Envanteri /UDI-6 toplam puanı 19,7±20,8 ve 
stres üriner inkontinans olanlarda, Urogenital Distres Envanteri-3 
fiziksel aktivite ile idrar kaçırma madde puan ortalamasının yüksek 
olduğu saptanmıştır. 
Sonuç: Hemşirelik bölümü kız öğrencilerinde stres üriner inkonti-
nans görülme oranı %15,5 olup beden kitle indeksi arttıkça stres üri-
ner inkontinans yaşanma durumu da artmaktadır. Ayrıca SÜİ mevcut 
öğrencilerde idrar kaçırma semptomlarında artış yaşanmaktadır.
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GİRİŞ 

Stres Üriner İnkontinans (SÜİ), mesane basıncı 
üretral kapatma basıncını geçtiğinde ve geçici 
sfinkter açıklığından idrar kaybına neden oldu-
ğunda ortaya çıkmaktadır. Stres üriner inkonti-
nans, Uluslararası Kontinans Derneği (Internatio-
nal Continence Society (ICS)) tarafından fiziksel 
aktivite gibi intraabdominal basıncının arttığı du-
rumlarda istem dışı idrar kaçırma olarak tanım-
lanmıştır. SÜİ; öksürmek, hapşırmak, koşmak, 
zıplamak, sandalyeden yatağa geçmek (felçli 
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hastalarda), cinsel aktiviteler ve aerobik gibi bazı 
farklı aktiviteler ile de ilişkilidir (1,2). SÜİ’nin 
genel nüfustaki araştırmalarda görülme sıklığı 
%13,5 ile %72 arasında değişmektedir (3-5).

Stres Üriner İnkontinans, kadınlarda sosyal ve 
hijyenik koşulları ağırlaştıran en önemli problem-
lerden biridir. Stres üriner inkontinansı olan ka-
dınların büyük çoğunluğu yaşanılan şikayetlerden 
ötürü rahatsız olduğu, bu nedenle sosyal ve fizik-
sel aktivitelerini hatta sıvı alımını bile kısıtladığı 
saptanmıştır (1,2). Lam ve ark.’nın çalışmasında, 
inkontinansı olan kadınların, arkadaşlarını ziyaret 
etmek, spor yapmak, alışveriş yapmak, işe gitmek 
gibi birçok sosyal aktiviteden uzak durduğu belir-
lenmiştir (6).

Perarera ve ark.’nın çalışmasında, sağlık profes-
yonellerinin inanç, değer ve tutumlarının SÜİ’nin 
teşhisi, yönetimi ve tedavisi üzerinde oluşabile-
cek etkisini açıklamışlardır (1). Stres üriner in-
kontinansın teşhisinde, yönetiminde ve tedavisin-
de hemşire, toplum tabanlı eğitimlerde aktif rol 
alarak, toplumun SÜİ hakkında bilinçlenmesini, 
SÜİ’li hastaların bilgi eksiklikleri doğrultusunda 
eğitim planlamaları gerekliliğini, sağlıklı yaşam 
biçimi davranışlarını edinmede kolaylaştırıcı 
olarak katkıda bulanabilmektedir. Hemşire, stres 
üriner inkontinans hakkında farkındalık kazan-
dırmada ve uzun süreli bakım gerektiren stres 
üriner inkontinanslı hastaların bakım süreçlerini 
yönetmede en çok rol alan sağlık profesyonelle-
rinden biridir (7,8). Bununla birlikte hemşire, risk 
faktörleri, semptomlar, önleme, tedavi ve üriner 
inkontinansın yönetim stratejileri hakkında bilgi 
sahibi değildir. Toplum sağlığı hemşireleri genel-
likle üriner inkontinansı yaşlanma sürecinin nor-
mal bir parçası olarak görmekte ve bu nedenle te-
davi gerekmediğini düşünmektedirler (9). Ancak 
son 10 yılda üriner inkontinansın görülme sıklığı 
artmakta ve görülme yaşı azalmaktadır. Ünsal ve 
ark. 20 yaş üstü kadınların %15,5’inde SÜİ pre-
velansı bildirmiştir (10). Genç kadınlarda SÜİ 
prevelansı ve etki eden faktörlere yönelik gelece-
ğin sağlık profesyonelleri olacak hemşirelik öğ-
rencilerinde SÜİ varlığının araştırılması önemli 
görülmektedir.

Bu çalışmada hemşirelik bölümü öğrencilerinde 
stres üriner inkontinans görülme sıklığı ve etkili 
faktörleri incelemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem
Araştırma, Mart-Nisan 2017 tarihleri arasında bir 
devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü’nde eğitim gören 1., 2., 3. ve 
4. sınıf öğrenciler üzerinde tanımlayıcı ve kesitsel 
tipte yürütülmüştür.

Araştırmanın evrenini, Mart-Nisan 2017 tarihleri 
arasında bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimle-
ri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde eğitim gören 
1., 2., 3. ve 4. sınıf tüm kız öğrenciler oluşturmuş-
tur. Örneklem sayısı hesaplanmadan, dahil edilme 
kriterlerine uygun (Araştırmaya katılmaya gönül-
lü, 18 yaş üzeri, hemşirelik bölümü 1., 2., 3. ve 4. 
sınıf kız öğrenciler) n=273 kız öğrenci araştırma-
ya dahil edilmiştir. 

Verilerin toplanmasında; Anket Formu ve Uroge-
nital Distres Envanteri /UDI-6 (Urinary Distress 
Inventory-6) kullanılmıştır.

Anket Formu: Araştırmacılar tarafından literatür 
taraması sonucu oluşturulan öğrencilerin kişisel 
özelliklerini içeren 8 soru (yaş, boy, kilo, BKİ, sı-
nıf, mezun olduğu lise, anne eğitim durumu, baba 
eğitim durumu, aile tipi, gelir durumu), alışkanlık-
lar, mesane irritanları ve sıvı alımı ile ilgili özel-
liklerini içeren 7 soru (sigara kullanma durumu ve 
miktarı, alkol kullanma durumu ve miktarı, çay 
kullanma durumu ve miktarı, bitki çayı kullanma 
durumu ve miktarı, kahve kullanma durumu ve 
miktarı, kola tüketme durumu ve miktarı, günlük 
ortalama su alımı)  ve stres üriner inkontinans ile 
ilgili içeren 3 soru (stres üriner inkontinans varlı-
ğı, stres üriner inkontinans başlama nedeni, idrar 
kaçağı durumu ve sıklığı) olma üzere toplam 18 
sorudan oluşmaktadır (3-5).

UDI-6 (Urinary Distress Inventory): Barber, 
Walters ve Bump tarafından 2005 yılında geliş-
tirilen Pelvic Floor Distress Inventory (PFDI-20), 
Pelvik Taban Semptom Ölçeği (PFDI-20/ Pelvic 
Floor Distress Inventionary) olarak Türkçe geçer-
lilik ve güvenirlik çalışması 2012 yılında Kaplan, 
Süt N, Süt HK tarafından yapılmıştır (11,12). PF-
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DI-20’nin alt boyutu olan UDI-6’da SÜİ, detrusor 
overaktivitesi ve mesane dışı obstrüksiyonlar sor-
gulanmaktadır. Ayrıca hastalar UDI-6 skorlarına 
göre; UDI1 skor >1 olanlar frequency mevcut, 
UDI2 skor>1 olanlar Urge Üriner İnkontinans 
(UÜİ) mevcut, UDI3 skor>1 olanlar SÜİ mevcut, 
UDI2+UDI3 skor>2 olanlar Mix Üriner İnkonti-
nans (MÜİ) mevcut, UDI5 skor >1 olanlar Üriner 
Retansiyon (ÜR) mevcut olarak sınıflandırılırlar. 
Alt boyutta yer alan maddelerin ortalama skorları 
hesaplandıktan sonra bu skorlar 25 ile çarpılarak 
0-100 arasında değişen ölçek skorları hesaplan-
maktadır (12).

Araştırmanın etik uygunluğu için çalışmanın yü-
rütüleceği üniversitenin bilimsel araştırmalar etik 
kurulundan BAEK 2018/74 nolu etik onay ve ve-
rilerin toplanması için aynı üniversitenin Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanlı-
ğı’ndan yazılı izin alınmıştır. Araştırmaya katıl-
maya gönüllü öğrencilerden sözlü bilgilendiril-
miş onam alınmıştır. 

Veri toplanmasına başlanmadan önce katılımcı-
lara çalışmanın amacı hakkında bilgi verilmiştir. 
Çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilerin bilgi 
formunu doldurmaları yaklaşık 10 dk. sürmüştür.  

Hemşirelik bölümü öğrencilerinin sosyo-demog-
rafik özellikleri, alışkanlıkları, mesane irritanları 
ve sıvı alımı ile ilgili özellikleri ve SÜİ ile ilgi-
li özelliklerinin niceliksel sonuçları ortalama ± 
standart sapma, kategorik sonuçları ise sayı (n) 
ve yüzde (%) olarak gösterilmiştir Stres üriner 
inkontinans varlığı durumu ile bazı değişkenlerin 
karşılaştırılmasının analizinde, Mann Whitney U 
ve Ki-kare testi yöntemleri kullanılmıştır. İstatis-
tiksel anlamlılık sınır değeri p<0.05 olarak kabul 
edilmiştir.

Bulgular 
Çalışmaya katılan hemşirelik bölümü kadın öğ-
rencilerinin yaş ortalaması 20,2±1,8, %28,6’sı-
nın sınıfının 4. sınıf, %59,2’sinin mezun olunan 
lisenin anadolu lisesi, %61,3’ünün anne eğitim 
durumu ilköğretim ve altı, %66,4’ünün baba eği-
tim durum lise ve üstü, %84,9’unun aile tipinin 
çekirdek aile ve %83,6’sının gelir düzeyinin gelir 
gidere eşit olduğu belirlenmiştir (Tablo 1).  

Tablo 1. Hemşirelik öğrencilerinin sosyo-demog-
rafik özellikleri (n=273)
Değişkenler Ort+SS
Yaş 20,2±1,80
BKI 23,9±3,1

N %
Sınıf

1. sınıf 47 17,2
2. sınıf 74 27,1
3. sınıf 75 27,5
4. sınıf 77 28,2

Mezun Olunan Okul
Düz Lise 86 31,5
Anadolu Lisesi 162 59,3
Meslek Lisesi 25 9,2

Anne Eğitim Düzeyi
İlköğretim ve altı 167 61,2
Lise ve üstü 106 38,8

Baba Eğitim Düzeyi
İlköğretim ve altı 92 33,7
Lise ve üstü 181 66,3

Aile Tipi
Çekirdek Aile 232 85,0
Geniş Aile 41 15,0

Gelir düzeyi
Gelir giderden az 23 8,4
Gelir gidere eşit 228 83,5
Gelir giderden fazla 22 8,1

Ort.: Ortalama;  SS: Standart Sapma

Hemşirelik bölümü öğrencilerinin alışkanlıkları, 
mesane irritanları ve sıvı alımı ile ilgili özellikleri 
Tablo 2’de gösterilmiştir. Öğrencilerin %25,2’si-
nin sigara  (sigara kullanım miktarı günde=7,4 ± 
3,7) ve %6,7’sinin alkol kullandığı (alkol kulla-
nım miktarı haftada=1,4±0,8 kadeh), %95,8’inin 
siyah çay (çay kullanım miktarı günde= 6,0±2,0 
bardak), %39,9’unun bitki çayı (bitki çayı kulla-
nım miktarı günde=1,4±0,8), %72,3’ünün kahve 
tükettiği (kahve kullanım miktarı günde=1,3±0,5 
fincan), %31,9’unun kola tükettiği (kola kullanım 
miktarı günde=2,0±0,0), günlük ortalama su tü-
ketim miktarının 1,6±0,4 lt olduğu belirlenmiştir. 

Hemşirelik öğrencilerinin SÜİ ile ilgili özellikleri 
Tablo 3’de gösterilmiştir. Öğrencilerin %15,5’inin 
SÜİ mevcut olduğunu ifade ettiği, SÜİ’si olanla-
rın %55,6’sının başlama nedenin geçirilen üst ve 
alt solunum yolu enfeksiyonları olduğu saptan 
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Tablo 2. Hemşirelik öğrencilerinin alışkanlıkları, 
mesane irritanları ve sıvı alımı ile ilgili özellikleri 
(n=273)
Değişkenler N %
Sigara Kullanma Durumu

Kullanan 69 25,2
Kullanmayan 204 74,8

Sigara Kullanma Miktarı / Gün 7,4 ± 3,7
Alkol Kullanma Durumu

Evet 17 6,7
Hayır 256 93,7

Alkol Kullanma Miktarı / Hafta 1,4±0,8
Siyah Çay Tüketme Durumu

Tüketen 262 95,8
Tüketmeyen 11 4,2

Siyah Çay Kullanımı Bardak/Gün 6,0±2,0
Bitki Çayı Tüketme Durumu

Tüketen 109 39,9
Tüketmeyen 164 60,1

Bitki Çayı Kullanımı Bardak/Gün 1,4±0,8
Kahve Tüketme Durumu

Tüketen 198 72,3
Tüketmeyen 75 27,7

Kahve Türü
Türk Kahvesi 217 79,3
Granül Kahve 56 20,7

Kahve Kullanımı Fincan/Gün 1,3±0,5
Kola Tüketme Durumu

Tüketen 87 31,9
Tüketmeyen 186 68,1

Kola Kullanımı Bardak/Gün 2,0±0,0
Günlük ortalama su alımı (litre/
lt)

1,6±0,4

n: Sayı;   %: Yüzde

mıştır. SÜİ’si olan öğrencilerin %95,4’sinin id-
rarkaçırma sıklığının günde 1-2 kez, %4,6’sının 
idrar kaçırma sıklığının haftada 3-4 kez olduğu 
bulunmuştur.

Hemşirelik öğrencilerinde SÜİ üzerine etkili 
faktörler Tablo 4’te gösterilmiştir. Öğrenciler-
den kendilerinde SÜİ mevcut olduğunu ifade 
edenlerin BKİ’sinin anlamlı olarak daha yüksek 
olduğu belirlenmiştir (p=0,027). Sigara (n=188) 
(p<0,001) ve alkol (n=220) (p=0,009) kullanma-
yan, bitki çayı (n=144) (p=0,036) ve kola (n=261) 
(p=0,008) tüketmeyenler kız öğrencilerinde SÜİ 
görülmediği saptanmıştır.

Tablo 3. Hemşirelik öğrencilerinin SÜİ ile ilgili 
özellikleri (n=273)
Değişkenler n %
SÜİ Varlığı

Olan 43 15,5
Olmayan 230 84,5

SÜİ Başlama Nedeni
Kilo alımı 3 5,6
İlaç kullanımı 12 30,6
Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları 23 55,6
Aşırı sıvı alımı 1 2,8
Diğer 3 5,6

İdrar Kaçağı Sıklığı/Günde
1-2 kez 41 95,4

İdrar Kaçağı Sıklığı/Haftada
3-4 kez 2 4,6

n: Sayı;   %: Yüzde

Tablo 4. Hemşirelik öğrencilerinde SÜİ üzerine 
etkili faktörler

SÜİ Varlığı 
Durumu p

Evet Hayır
Ort±SS Ort±SS

BKİ 24,9±3,2 23,7±3,0 p=0,027*
n % n %

Sigara Kullanma 
Durumu

Kullanan 27 39,1 42 60,9
p<0,001**

Kullanmayan 16 7,8 188 92,2
Alkol Tüketme 
Durumu

Tüketen 7 41,2 10 58,8
p=0,009*

Tüketmeyen 36 14,1 220 85,9
Bitki Çayı Tüketme 
Durumu

Tüketen 23 21,1 86 78,9
p=0,036**

Tüketmeyen 20 12,2 144 87,8
Kola Tüketme 
Durumu

Tüketen 18 20,7 69 79,3
p=0,008**

Tüketmeyen 25 13,4 261 86,6
* Mann Whitney U Test;    **Ki-Kare
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Ort+SS
UDI-1/ Sık idrara gitme 0,6±1,0
UDI-2/ Sıkışma hissiyle birlikte idrar kaçırma 0,3±0,8
UDI-3/ Fiziksel aktivite (öksürme, hapşırma) ile idrar kaçırma 1,2±1,2
UDI-4/ Damlama seklinde az miktarda idrar kaçırma 1,2±1,4
UDI-5/ Şiddetli sıkışma ile mesaneyi boşaltma ihtiyacı 0,7±1,1
UDI-6/ Karnın alt bölgesinde veya kasıklarda ağrı ve rahatsızlık hissi 0,7±1,0
UDI-6 Toplam Skor ortalaması 19,7±20,8

Ort.: Ortalama;  SS: Standart Sapma

SÜİ Varlığı UDI-1 UDI-2 UDI-3 UDI-4 UDI-5 UDI-6
UDI-6

Toplam

Olan 1,3±1,1 1,3±1,1 2,8±0,5 3,2±0,5 1,7±1,1 2,2±0.5 51,2±10,2

Olmayan 0,5±1,0 0,1±0,5 0,9±1,0 0,9±1,1 0,6±1,0 0,4±0.8 13,4±16,1

p <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* <0,001*

* Mann Whitney U Test

Hemşirelik öğrencilerinin UDI-6 ölçek 
maddeleri ve toplam puan ortalamaları Tablo 
5’te gösterilmiştir. UDI-1 ölçek madde puan 
ortalaması 0.6±1.0, UDI-2 ölçek madde puan 
ortalaması 0.3±0.8, UDI-3 ölçek madde puan 
ortalaması 1.2±1.2, UDI-4 ölçek madde puan 
ortalaması 1.2±1.4, UDI-5 ölçek madde puan 
ortalaması 0.7±1.1, UDI-6 ölçek madde puan 
ortalaması 0.7±1.0, UDI-6 ölçek toplam puan 
ortalaması 19.7±20.8 olduğu bulunmuştur.

Hemşirelik öğrencilerinde SÜİ varlığı ile UDI-6 
skorlarının karşılaştırılması Tablo 6’da gösteril-
miştir. Stres üriner inkontinans mevcut olanların 
kız öğrencilerini stres üriner inkontinansı olma-
yan kız öğrencilere göre UDI-6 toplam ve madde 
puan ortalamalarının daha yüksek olduğu bulun-
muştur (p<0,001).

Tartışma
Stres üriner inkontinans; bireyin ve çevresinin 
biyolojik, psikolojik, fizyolojik ve sosyal alanla-
rını olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Stres 
üriner inkontinans, değişen dünya ve yaşam şart-
larına bağlı olarak SÜİ görülme sıklığı ve SÜİ 

görülme yaş aralığı da değişiklik göstermektedir.  
Literatürde, SÜİ görülme yaşı düşerken, SÜİ gö-
rülme sıklığı artmaktadır (1-5). Buna bağlı olarak, 
bu çalışmada hemşirelik bölümü kız öğrencilerin-
de SÜİ görülme sıklığı ve etkileyen faktörler in-
celenmiş olup elde edilen bulgular ulusal ve ulus-
lararası literatür ile tartışılmıştır.

Çalışmada, hemşirelik bölümü öğrencilerinin 
%15.5’inde SÜİ mevcut olduğu, SÜİ olanların 
%55.6’sının başlama nedenin üst ve alt solunum 
yolu enfeksiyonları ve %95.4’ünün idrar kaçırma 
sıklığının günde 1-2 kez olduğu belirlenmiştir 
(Tablo 3). Ülkemizde genç kadınlarda SÜİ pre-
velanslarını araştıran çalışmalar incelendiğinde; 
Saraçoğlu ve ark.’ı (13) 18-88 yaş arası kadınla-
rın %19,5’inde, İrer ve ark.’ı (14) 18 yaş üstü ka-
dınların %34,8’inde, Çiftçi ve Güney (15) 18 yaş 
üstü kadınların %33,5’inde, Ünsal ve ark. (10) 
20 yaş üstü kadınların %15,5’inde SÜİ olduğunu 
saptamıştır. Geirsson ve ark.’nın çalışmalarında, 
16-19 yaş arası kız öğrencilerin %32’sinde üriner 
inkontinansı olduğu, üriner inkontinansı olanların 
%55’inde SÜİ olduğu ve  %11’inin haftada en 
az 2 kez idrar kaçırma yaşadığını tespit etmiştir 

Tablo 5. Hemşirelik öğrencilerinin UDI-6 maddeleri ve toplam puan ortalamaları

Tablo 6. Hemşirelik öğrencilerinin SÜİ varlığı ile UDI-6 skorlarının karşılaştırılması 
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(16). Pedersen ve ark. 18-29 yaş arası kadınlar-
da SÜİ prevelansını Almanya’da %7,7 ve Dani-
marka’da %5,9 olduğunu bulmuştur (17). Perara 
ve ark.’nın çalışmasında, 21 yaş üstü kadınların 
%23,3’ünün SÜİ ve SÜİ olanlardan %26,9’unun 
hafif düzeyde yaşadığını saptamıştır (1). Parden 
ve ark. çalışmasında, 19-30 yaş arasında olan kız 
üniversite öğrencilerinin %11,2’sinin SÜİ oldu-
ğunu belirlemiştir (18). Breda ve ark.’ı sağlıklı 
18-30 yaş arası sağlıklı kız üniversite öğrencile-
rinin %12,5’inde SÜİ olduğu, %37,1’inin haftada 
en az bir kez istemsiz idrar kaçırdığını bulmuştur 
(19). Literatürdeki çalışma sonuçları ve bu çalış-
manın bulguları doğrultusunda; genç kadınlarda 
SÜİ prevelansında artış yaşanmakta olduğu söy-
lenmektedir. Prevelanslar araştırmalara dahil edi-
len örneklem gruplarının özelliklerine göre değiş-
kenlik göstermektedir.

Fazla kilo ve obezite, intravezikal ve intraabdo-
minal basıncın sürekli olarak artmasına yol açarak 
stres üriner inkontinansın görülmesinde rol oynar 
(20). Çalışmada, kız öğrencilerde BKİ arttıkça 
SÜİ görülme sıklığının da arttığı saptanmıştır. 
Terzi ve ark.’ı 18 yaş üstü kadınlarda, BKİ arttık-
ça SÜİ durumunda artış yaşandığını bildirilmiştir 
(21). Goltzman ve Peleg çalışmalarında, 18-75 
yaş arası kadınlarda üriner inkontinans ile BKİ 
arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı 
ilişki bulmuştur (22). Pedersen ve ark.’ı, SÜİ ile 
BKİ arasında istatistiksel olarak pozitif yönde an-
lamlı ilişki saptamıştır (17). Chen ve ark.’ının 18 
yaş üstü obez ve normal kilolu kadınlar üzerin-
de yaptıkları çalışmada, obez kadınlarda anlam-
lı olarak daha yüksek üriner inkontinansa oranı 
ve üriner inkontinansa sahip olanların %60’ında 
SÜİ olduğunu saptamıştır (23). Kadınlarda artan 
BKİ sonucu yaşanan SÜİ, mesane üzerinde artmış 
intraabdominal basınç ve aşırı üretral mobiliteye 
bağlı olarak gelişmektedir. Çalışmalardan elde 
edilen sonuçlarda genç kadınlarda BKİ artışının 
SÜİ artışına yol açtığı sonucunu desteklemekte-
dir.

Sigaranın içinde bulunan nikotin mesane kont-
raksiyonlarını artırmaktadır (24). Çalışmada si-
gara kullanmayan kız öğrencilerinde SÜİ yaşan-
madığı bulunmuştur. Amaral ve ark.’ı Portekizli 

kadınlarda üriner inkontinans için risk faktörlerini 
inceledikleri çalışmada, sigara kullanma durumu 
arttıkça SÜİ görülme sıklığının da arttığı sapta-
mıştır (25). Dallosso ve ark. çalışmalarında, siga-
ra içen kadınlarda içmeyenlere kıyasla daha fazla 
SÜİ görüldüğünü belirlemiştir (26). Hannestad ve 
ark.’ı (27) ile Bump ve McClish (28) çalışmala-
rında, sigara içen 18 yaş üstü kadınlar için SÜİ 
görülme riskinin sırasıyla 1.8 ve 2.92 kat artış 
gösterdiğini bildirmişlerdir. Çiftçi ve Güney ça-
lışmalarında, sigara içen kadınlarda içmeyenlere 
kıyasla daha fazla SÜİ görüldüğünü bulmuştur 
(15). Sigara kullanan genç kadınlarda tekrarlayan 
kronik öksürüğe bağlı gelişen SÜİ, intraabdomi-
nal basıncın artması sonucu ortaya çıkmaktadır 
(29). Çalışma sonucumuza göre sigara kullanma-
yan genç kadınlarda SÜİ yaşanmadığı ve sigara-
nın mevcut etkilerinin SÜİ yaşanması ile ilişkili 
olabileceğini söyleyebiliriz. 

Kafein içeriği olan çay, kola gibi içecekler ile 
alkol, mesane uyarımını şiddetlendirmekte ve 
mesane hacmini ve idrar üretimini arttırmaktadır 
(30).  Çalışmada, bitki çayı ve kola tüketmeyen 
ve alkol kullanmayan öğrencilerde SÜİ yaşanma-
dığı bulunmuştur. Jura ve ark.’nın üriner inkon-
tinans tipleri olan stres üriner inkontinans, urge 
üriner inkontinans ve miks üriner inkontinans ile 
kafein alımını inceledikleri çalışmalarında, kafein 
alımı ve miktarıyla SÜİ arasında bir ilişki bulun-
mamıştır (31). Artmış diüresiz ile birlikte santral 
sinir stimülasyonun uyarılması ve artmış alt idrar 
yolu düz kas kontraktilitesi gibi durumlara kafe-
inin aracılık etmesi ile bitki çayı ve kola tüketi-
mi ile SÜİ arasındaki ilişki açıklanabilmektedir 
(32). Amaral ve ark.’ı yaptıkları çalışmalarında, 
SÜİ ile alkol kullanma durumu arasında farklılık 
bildirmiştir (25). Dallosso ve ark.’ının çalışmala-
rında, alkol olarak bira tüketme ile SÜİ arasında 
farklılık bulmuştur (26). Günlük alınan kafein ve 
bitki çayı alım miktarına ve çayın içeriğindeki 
etkene bağlı olarak mesane detrüsör kası etkile-
nerek diüretik etki görülmektedir. Özellikle alkol 
olarak bira tüketimi de benzer şekilde diüretik 
etkili olmaktadır. Mevcut mesane doluluğu son-
rası idrara yapmanın geciktirilmesi de yürüme, 
ağırlık kaldırma, merdiven çıkma gibi aktiviteler 
sırasında intraabdominal basınç artışı ile SÜİ ya-
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şanmasına yol açabilmektedir (33). Bu çalışma-
nın sonucu bitki çayı ve kola tüketmeyen ve alkol 
kullanmayan öğrencilerde SÜİ yaşanmadığını 
göstermektedir.

Sonuç ve Öneriler
Çalışma bulgularımıza  göre; hemşirelik bölümü 
kız öğrencilerinde SÜİ görülme oranı %15.5 olup 
BKİ arttıkça SÜİ yaşanma durumu da artmak-
tadır. Sigara ve alkol kullanmayan, bitki çayı ve 
kola tüketmeyen öğrencilerde SÜİ görülmemek-
tedir. Ayrıca SÜİ mevcut öğrencilerde idrar kaçır-
ma semptomlarında artış yaşanmaktadır.
Bu sonuçlar doğrultusunda öneriler; genç kadın-
ların kontinanslarını korumaları için kilo alımına 
dikkat ederek normal BKİ sınırlarında olmaları, 
sigara ve alkol kullanmamaları, bitki çayı ve kola 
gibi kafein içeren içecekleri çok fazla tüketmeme-
leri önerilmektedir. 
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