
Yıl / Year : 28 • Sayı / Number : 3 • Eylül/Aralık • September-December 2018





1

Besin Zenginleştirmesi
Food Fortification
Cansu TEKTUNALI AKMAN, Muazzez GARİPAĞAOĞLU.........................................................................................................

Kemoterapi  Alan Kanser Hastalarında Mukozit Yönetimi 
Mucositis Management in Cancer Patients With Chemotherapy 
 Deniz BERK........................................................................................................................................................................................

Hemşirelik Bakım Kalitesi ve İlişkili Faktörler 
Nursing Care Quality and Associated Factors 
Anita KARACA, Zehra DURNA2.....................................................................................................................................

Sağlığı Geliştirici Yaşam Tarzı ve Öz Etkililik-Yeterlilik Durumunun Sosyo-Ekonomik Durum İle İlişkisi
The Association of Health Promotion Life -Style and Self-Efficacy-Sufficiency With Socio-Economic Status 
Ferdane TAŞ, Belgin AKIN............................................................................................................................................

 Temporomandibular Eklem Rahatsızlığı Olan Bireylerde Temporomandibular Eklem Yorgunluğu, 
Boyun Fonksiyonelliği ve Baş Ağrısının İncelenmesi 
Investigation the Fatigue of Temporomandibular Joint, Functionality of Neck and Headache in Individuals 
With Temporomandibular Disorders 
Halime ARIKAN, Meral SERTEL, Burcu BAŞ.................................................................................................................

Pelvi̇k Organ Prolapsuslu Kadınlarda FarklıFizyoterapi  Yöntemlerinin Etkinliği 
Effectiveness of Different Physiotherapy Methods in Women With Pelvic Organ Prolapse 
Nuriye ÖZENGİN, Necmiye ÜN YILDIRIM.....................................................................................................................

Balıkesir'de İki Aile Sağlığı Merkezi Bölgesinde Yaşayan Elli Yaş Üstü Kadınlarda Hipertansiyon 
Sıklığı ve Hipertansiyon İlaç Uyumu 
The Frequency of Hypertension and Drug Compliance in Fifty-Year-Old Women Living in Two Family 
Health Centers in Balıkesir 
Celalettin ÇEVİK, Soner GÜNEŞ, Çiğdem DERSUNELİ, İsmail ERİKÇİ, Büşra TAŞ, M.Gökhan KÜÇÜK, Ezgi Ayşe 
ÇAKIR, Merve GÖKALP, Medine KAHRAMAN, Ertuğrul BİŞGİN, Meryem ÇALIŞKAN, Hamit AVCI, Erhan ESER ......

İki Kız Kardeşte Pitriyazis Palpebrarum: Olgu Sunumu 
Two Sisters With Phthiriasis Palpebrarum: Case Report 
Özlem TEZOL, Yağmur DENİZ, Yonca ÖZKAN ARAT, Songül YALÇIN..........................................................................

SAĞLIK VE TOPLUM
Journal of Health and Society

Yıl / Sayı / Number: 3Year:28                 Eylül -Aralık / September-December 2018

İÇİNDEKİLER / Contents

DERLEME / Review

ARAŞTIRMA / Research Articles

3-9

10-15

16-23

24-38

39-46

47-57

58-66

67-69

Dergimiz TÜBİTAK Türk Tıp Dizininde İndekslenmektedir

VAKA SUNUMU /  Case Presentation





3

Sağlık ve Toplum    Yıl:28 , Sayı: 3   Eylül-Aralık 2018

Food Fortification

Besin Zenginleştirmesi

DERLEME / Review

Cansu TEKTUNALI AKMAN1 , Muazzez GARİPAĞAOĞLU2

ABSTRACTÖZ
Inadequate and unbalanced diet is the underlying cause of many 
public health problems in communities. Preventive measures by 
personal and societal levels are of significant importance for so-
cial and economic development. Public health measures can vary 
among countries. Exclusive breastfeeding up to 6 months of age with 
complementary feeding up to two years of age or beyond, exten-
ding of nutrition education programs aimed to vulnerable groups, 
diversification of diet, food supplementation and food fortification 
practices targeting prevention of micronutrient deficiencies fall into 
these categories. This article reviews the food fortification practices 
depending on recently published literature.

Yetersiz ve dengesiz beslenme, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
görülen halk sağlığı sorunlarının başlıca nedenidir. Bu sorunların 
çözümüne yönelik bireysel ve toplumsal önlemler almak sosyal ve 
ekonomik gelişim için önemlidir. Toplumsal düzeyde alınan önlem-
ler dünya genelinde farklılıklar gösterebilir. Bu önlemler; gelişmekte 
olan ülkelerde ilk 6 ay sadece anne sütü ile besleme, kaliteli ve yeter-
li tamamlayıcı beslenmenin 6. aydan sonra sağlanması ve emzirme-
nin en az 2 yaşına kadar sürdürülmesi, malnütrisyon açısından riskli 
gruplara beslenme eğitimi verilmesi, diyetin düzeltilmesi, beslenme 
müdahale programlarının yaygınlaştırılması, ve mikrobesin öğesi 
eksikliklerini önlemeye yönelik besin desteği ve besin zenginleştir-
mesi uygulamalarının yapılması olarak sıralanabilir. Bu makalede 
besin zenginleştirmesi uygulamalarına güncel kaynaklara dayalı 
olarak yer verilmiştir.

Keywords: Food fortification, public health, nutrition, malnutriti-
on.
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GİRİŞ

Besin Zenginleştirmesi
Toplumda veya belirli bir risk grubunda; beslen-
me yetersizliklerini önlemek için bir veya bir-
kaç vitamin veya mineralin belli başlı gıdalara 
özellikle toplumun temel besinlerine  eklenmesi 
olarak tanımlanır. Aynı zamanda; besinleri sınırlı 
besin öğeleri yönünden zenginleştirerek, bunların 
yetersiz tüketimlerinden ileri gelen hastalıkları 
önlemek amacıyla yapılan bir halk sağlığı uygu-
lamasıdır (1).

Besin kuvvetlendirme ve besin restorayonu besin 
zenginleştirmesi çatısı altında yer alan iki ayrı ter-
minolojidir (1).

Besin kuvvetlendirme; besinlerde doğal olarak 
bulunmayan öğelerin besinlere eklenmesi anlamı-
na gelir; margarine A vitamini, süte D vitamini, 
tuza iyot katılması gibi (2). 

Besin restorasyonu; gıda sanayiinde; üretim, de-
polama ve işleme sürecinde kayba uğrayan elzem 
besin ögelerinin işlem öncesi düzeyinde besinlere 
eklenmesi ve eski içeriğine kavuşturulmasıdır (2).
 
İyot, demir ve A vitamini yetersizlikleri, dünyada 
en çok görülen mikrobesin öğesi eksiklikleridir. 
Besin zenginleştirme çalışmaları öncelikle bu 
üçünü gidermeye yönelik olarak yapılmaktadır. 
Bunun yanında kalsiyum, folat, B grubu ve D vi-
tamini, toplumda eksikliği sık görülen ve zengin-
leştirme amaçlı kullanılan besin öğelerindendir 
(1).

Besin zenginleştirmesinin ilk örnekleri, milattan 
önce 400’lü yıllara dayanır. Pers Kralı Melan-
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pus, askerlerin içtikleri şarabın içine demir ilave 
edilmesini emretmiştir (3). Fransız doctor Bous-
singault 1831’de guatrın önlenmesi için tuza iyot 
eklenmesi önerisinde bulunmuştur (4). Bazı besin 
öğesi yetersizliklerinin düzeltilmesi ve önlenmesi 
için 1920’li yıllarda tuza iyot, margarine A, D vi-
tamini, süte D vitamini, una B1, B2, B3 vitamini 
ve demir ilavesi yapılmıştır (4). 

FAO (Food and Agricultural Organization), WHO 
(World Health Organization) işbirliği ve  Ulusla-
rarası Beslenme Kongresi Konsensusu ile 159 
ülke tarafından 1992 yılında vitamin ve mineral 
eksikliklerinin giderilmesi konusunda fikir birliği 
sağlanmıştır (1).

Neden Besin Zenginleştirmesi ?
Dünyada 2 milyardan fazla insan vitamin ve mi-
neral eksikliklerine bağlı beslenme yetersizlikle-
riyle karşı karşıya kalmaktadır. Az gelişmiş ve ge-
lişmekte olan ülkelerde fakirlik, gıdalara erişimin 
yetersiz olması, bilgisizlik, sık görülen enfeksi-
yon hastalıkları gibi durumlara bağlı mikrobesin 
yetersizlikleri önemli bir halk sağlığı sorunudur 
(1).

Bunun yanında, enerji alımının enerji harcama-
sının çok üzerinde olduğu gelişmiş ülkelerdeki 
aşırı tüketim ortamında dahi mikrobesin öğeleri 
alımının, önerilerin altında olduğu görülmektedir 
(5).  Gebelik ve laktasyon dönemindeki kadınlar, 
büyüme gelişme döneminde olan çocuklar, ado-
lesan kızlar ve yaşlılar yüksek risk grubundadır. 
Bunun yanında her üç çocuktan birinde A vitami-
ni eksikliğine rastlanmaktadır (1). Dünya gene-
linde gebelerin %41’inde, okul öncesi çocukların 
%27’sinde, yaşlıların %25’inde demir eksikliği 
görülmektedir (6). Dünya’da iki milyardan fazla 
kişide diyetle iyot alımının yetersiz olduğu tespit 
edilmiştir. İyot eksikliğine bağlı hastalıkların ül-
kelere yıllık maliyeti yaklaşık 35,7 milyar dolar 
iken, iyot eksikliğini önleme stratejileri kapsa-
mında yapılan  tuzları iyotla zenginleştirme uy-
gulamalarının maliyeti 0,5 milyar doları geçme-
mektedir (7). 

Türkiye’deki durum
1995 yılında Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı 
ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ile Hacette-
pe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile 
birlikte  yürütülen projede 15 ilde 6-12 yaş grubu 
400’er okul çağı çocuğunun palpasyon ile taran-
ması  sonucunda, Türkiye geneli için guatr preva-
lansı %30,3 olarak hesaplanmıştır (8). Yaşları 
6-12 olan okul çocuklarında guatr prevalansı ile 
ilgili gözlemler, o toplumdaki iyot yetersizliğinin 
durumu için uygun bir gösterge sayılmaktadır (9). 
Onsekiz çalışmanın meta-analizi sonucunda iyot 
yetersizliğinin IQ’yu 13,5 puan düşürdüğü sap-
tanmıştır (10). İyot yetersizliğinin düzeltilmesi 
okul çocuklarının zihinsel gelişimlerinde belirgin 
yararlar sağlamaktadır (11). 

Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması-2003 (TNSA, 
2003), verilerine göre hane halklarının %69,6’sın-
da, iyotlu tuz kullanıldığı saptanmıştır. Kırsal 
alandaki hane halklarının %48,6’sı, kentlerde 
bulunan hane halklarının %76,1’i iyotlu tuz kul-
lanmaktadır (12). TNSA-2008 verilerine göre 
iyotlu tuz kullanımının önemli oranda yükseldi-
ği görülmektedir. Hane halklarının %84,4’ünün 
(kırsal: %71,5; kent:%89,9) iyotlu tuz kullandığı 
saptanmıştır. İyotlu tuz kullanımı açısında yerle-
şim yerlerine ve bölgelere göre önemli farklılık-
lar bulunmaktadır (13). Bunun yanında Kurtoğlu 
ve ark. Kayseri’de yaptığı çalışmada, laktasyon 
dönemindeki kadınların iyot eksikliği açısından 
risk altında olduğunu belirtmişlerdir (14). 

Türkiye’de okul çağı çocuklarda, gebelerde ve 
emzikli kadınlarda yapılan çalışmalarda vitamin 
ve mineral yetersizliklerinin önemli boyutlarda 
olduğu bildirilmiştir. Folat yetersizliği 15-49 yaş 
grubu kadınlar için önemli bir halk sağlığı soru-
nudur (15).

Ülkemizde demir yetersizliği anemisi de bir diğer 
önemli halk sağlığı sorunudur. Her yaş grubunda; 
özellikle 0-5 yaş grubu çocuklar, okul çağı çocuk-
lar ve gençler, gebe ve emzikli kadınlar önemli 
risk gruplarıdır. Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü 
“Demir Gibi Türkiye Programı” ile 12-23 aylık 
çocuklarda anemi sıklığının %7.8’e düştüğü sap-
tanmıştır (15). Çocuklarda yapılan çalışmalar 
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ülkemizde raşitizm görülme sıklığının %1,67-19 
arasında olduğunu göstermektedir. Adolesanlarda 
yaşam ve giyim tarzının D vitamini ile ilintisinin 
olduğu rapor edilmiş ve %3-50 oranında D vita-
mini yetersizliğinin görüldüğü belirlenmiştir (15). 
Ayrıca bölgesel çalışmalarda diş çürüğü görülme 
sıklığının 6-12 yaş grubunda 64,0-100,0% oran-
larında olduğu belirtilmektedir. Bu durumun ne-
denlerinden birinin içme sularında flor düzeyinin 
düşük olmasıyla ilişkili olabileceği düşünülmek-
tedir (15).

Bu sorunları önlemenin en iyi yolu yeterli ve den-
geli beslenmedir. Ancak uluslararası düzeyde her 
bireyin yeterli gıdaya erişimi mümkün olmamak-
tadır. Bu açıdan besin zenginleştirme uygulama-
ları ile toplumların yeme düzeninde radikal deği-
şiklikler yapılmadan hem besin öğelerinin toplu-
ma ulaştırılması sağlanmakta hem de ekonomiye 
olumlu katkıda bulunulmaktadır (7). 

Besin Zenginleştirme Yöntemleri
Toplu zenginleştirme, hedef zenginleştirme ve 
pazar odaklı zenginleştirme olarak üç farklı ama-
ca yönelik yapılır (16). Zenginleştirme uygulama-
larının toplum sağlığına etkisi, zenginleştirmenin 
derecesi, eklenen besin öğesinin biyoyararlılığı 
ve zenginleştirilen besinin tüketim miktarına bağ-
lı olarak değişir. Halk sağlığına maksimum fayda 
sağlayabilmesi için  zenginleştirme için seçilecek 
ürünün toplumun çoğunluğu tarafından tüketil-
mesi ve tüketilen besinin miktarının da besin tü-
ketim verilerine dayalı olarak bilinmesi önemlidir 
(16).

Toplu zenginleştirme: Bir veya daha fazla vi-
tamin ya da mineralin toplumda yaygın olarak 
tüketilen tahıl ürünleri, süt ürünleri, yağ, baharat 
gibi besinlere eklenmesi şeklinde yapılır.  Devle-
tin zorunlu olarak uygulamaya koyduğu, eksikliği 
önemli bir halk sağlığı problemi olabilecek uygu-
lamalardır. Buğday ununa folik asitin zorunlu tak-
viyesi, Kanada ve ABD’nde başlayıp tüm Latin 
Amerika ülkelerine yayılan bir uygulama olmuş-
tur (1). 

Hedefe yönelik zenginleştirme: Toplumda ço-
cuk, gebe, yaşlı gibi spesifik risk gruplarının tü-

ketebilecekleri gıdalara yönelik zenginleştirmeyi 
ifade eder. Çocuk bisküvilerine ya da meyve sula-
rına mineal ya da vitamin ilavesi gibi (1).

Pazar odaklı zenginleştirme: Gelişmiş ülkeler-
de sık yapılan bir uygulamadır. Gıda firmalarının 
inisiyatifinde, paketli ürünlere spesifik vitamin ve 
mineraller ilave edilerek gıdanın besleyiciliğin-
de artış amaçlanmaktadır. Bu yöntem bazı besin 
öğelerinin gereğinden fazla alınmasına yol açabi-
lir (1).

Besin Zenginleştirme İlkeleri
Zenginleştirme için ekmek, makarna, pirinç unu, 
bisküvi, kahvaltılık gevrekler sıklıkla kullanılır. 
Ayrıca, süt ürünleri, bitkisel yağlar, tuz, şeker, 
bebek mamaları, soya ve balık sosu gibi besinler 
zenginleştirme için tercih edilen besinlerdendir. 
Süt ve süt ürünleri A, D vitamini, kalsiyum ve flor 
ile,  tuz iyot ve flor ile, şeker A vitamini ile, mey-
ve suları kalsiyum ile, sıvı yağlar A vitamini ile, 
buğday unu folik asit ve demir ile zenginleştiril-
mektedir (1). 

Zenginleştirilecek olan besinin belirlenmesinde; 
o besinin toplumun büyük çoğunluğu tarafından 
tüketiliyor olması gerekmektedir (17). Ayrıca 
eksikliği görülen besin öğesinin besinde bulunan 
diğer besin öğeleriyle etkileşime girmemesi, or-
ganoleptik özelliklerini etkilememesi gerekmek-
tedir (17). Bunun yanında zenginleştirme işlemi 
için gerekli teknoloji altyapının sağlanması ve 
hedef kitle tarafından ulaşılabilir olması istenmek-
tedir. Gerekli düzenlemelere uyulmadığı takdirde 
bazı gıdalarda fazla doz veya uygun olmayan 
koşullar toplumun bazı kesimlerinin günlük öner-
ilen alım miktarlarından yüksek dozlara maruz 
kalması ve beslenme dengesizliklerinin oluşması 
gibi sorunlara neden olabilmektedir (17).

Besin Zenginleştirme Uygulamalarına Dün-
ya’dan Örnekler
A vitamini ile zenginleştirme çalışmaları kap-
samında, A vitamini eklenmiş margarinden 6 ay 
boyunca günde 27 g tüketen çocuklarda, tüketme-
yenlere göre serum retinol seviyeleri %16 yüksek 
bulunmuştur (18). Vietnam’da gebe olmayan ka-
dın işçilere 6 ay boyunca  günlük 100 mL, demir 
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ile zenginleştirilmiş balık sosunun verilmesiyle, 
kontrol grubuna göre  anemi prevalansında önem-
li ölçüde azalma gözlemlenmiştir(19). Ameri-
ka’da 1920’de, 1940’lı yıllarda İsviçre’de tuzun 
iyotla zenginleştirilmeye başlanmasıyla, Ameri-
ka’da guatr görülme oranı %40’lardan %10’lara 
gerilemiş,  İsviçre’de çocuklarda zeka geriliği in-
sidansı önemli ölçüde düşmüştür (20). Burgi ve 
ark. (21) ve Marine ve ark. (22)  dünya genelinde 
tuzlara iyot ilave edilmesinin iyot yetersizliğini 
önlemede etkin bir strateji olduğunu belirtmekte-
dir. Amerika ve Kanada’da 1998’de buğday unu-
nun folik asitle zenginleştirilme zorunluluğunun 
getirilmesinin nöral tüp defektlerini ve serum 
homosistein düzeylerini önemli ölçüde azalttığı 
görülmüştür (23).  Güney Afrika’da bisküvilere 
demir, iyot ve beta-karoten ilavesi ile okul çocuk-
larında tüm bu mikrobesin öğeleri seviyelerinde 
iyileşme gözlemlenmiştir (24). 

Hindistan’da 6-15 yaş arası 401 demir eksikliği 
olan okul çocuğuna demir ile zenginleştirilmiş 
100 gram tam buğday unu içeren ekmekten  gün-
lük öğle öğünlerinde 7 ay süreyle verilmesi so-
nucu demir eksikliği prevalansının %62’lerden 
%21’lere gerilediği bildirilmiştir (25). 

Brezilya’da 4 yaşında okul öncesi 120 çocukla 
yapılan çalışmada, çocuklar rastgele 2 gruba ay-
rılmış ve bir gruba 10 mg elemental demir içe-
ren sütlü mısır nişastası lapası verilmiş, kontrol 
grubuna ise demir ilavesi içermeyen sütlü mısır 
nişastası 14 hafta boyunca verilmiştir(26). Mü-
dahale grubunda  kontrol grubuna göre 14 hafta 
sonunda hemoglobin seviyeleri anlamlı derecede 
yükselmiş, anemi prevalansı %75’lerden %20
’lere gerilemiştir. 

Moğolistan’da 9-11 yaş arası, serum D vitamini 
seviyeleri 20 ng/mL ile 50 ng/mL arasında olan 
46 okul çocuğuna günlük 300 IU (100 IU veya 
2.5 mcg/ porsiyon) D vitamini ile zenginleştiril-
miş 710 mL, sütün 1 ay  boyunca verilmesi sonu-
cunda, çocukların serum D vitamini seviyelerinde 
anlamlı artış gözlenmiştir. Serum D vitamini se-
viyesi 50 ng/mL’nin altında kalan sadece 3 çocuk 
saptanırken, serum D vitamin 37 ng/mL’nin altın-
da kalan çocuk bulunmamıştır (27).

İngiltere’de 755 okul öncesi çocuğun 18 aylık-
ken ve 3,5 yaşında enerji, D vitamini ve kalsi-
yum alımlarının belirlendiği bir çalışmada, tüm 
çocukların D vitamini alımı Amerika ve İngiltere 
Beslenme Rehberlerine göre önerilenin altında 
bulunmuştur. Kalsiyum alımları 2  yaşında süt 
tüketimindeki azalmaya bağlı düşüş gösterirken, 
zenginleştirilmiş kahvaltı gevreklerinin D vita-
mini ile zenginleştirilmesi ile serum D vitamini 
seviyelerinde artış saptanmıştır. Bunun sonucun-
da sütleri D vitamini ile zenginleştirmenin İngi-
liz çocukların D vitamini alımlarına önemli katkı 
sağladığı belirtilmiştir (28).

İngiltere’de bir bakımevinde kalan 46 ileri yaşta 
yetişkin sağlıklı birey ile yapılan bir çalışmada,  
bir gruba 84 gün boyunca hergün 400 IU vitamin 
D3 ve 800 mg elemental kalsiyum ile zenginleşti-
rilmiş 250 g yogurt verilmiş, kontrol grubuna ise 
standart 250 g’ı 260 mg kalsiyum içeren yoğurt 
verilmiştir (29). Çalışmanın sonucunda, zengin-
leştirilmiş yoğurt verilen grupta serum D vitamin 
seviyelerinde anlamlı artış ve 10 yıllık major kı-
rık ve kalça kırığı riskinde anlamlı azalma göz-
lenmiştir.

Brezilya’da evde zenginleştirme kapsamında, A 
vitamini içeren destek tozun 6-8 aylık bebeklerin 
ek gıdasına katılması sonucu 4 ay sonra bebekler-
de A vitamin eksikliği önemli ölçüde gerilemiştir 
(30).

Yaşamın ilk 1000 günündeki beslenme beyin geli-
şimi üzerinde kritik öneme sahiptir. Bangladeş’te 
farklı türde besin desteklerinin evde zenginleştir-
me kapsamında bebeklerin beyin gelişimi üzerine 
etkisinin incelendiği bir çalışmada, yağ bazlı be-
sin desteği ya da mikrobesin öğesi içeren tozun 
bebeğin ek gıdasına katılmasının, bebeğin motor 
ve dil becerilerine kontrol grubuna göre olumlu 
etkisinin olduğu saptanmıştır (31).Yine Bangla-
deş’te evde çoklu besin öğelerinden oluşan toz-
ların bebeklerin ek gıdasına katılması yoluyla 
yapılan zenginleştirmenin özellikle 2 yaş altı ço-
cuklarda anemi ve demir eksikliği prevalansında 
azalma sağladığı belirlenmiştir (32).
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Kalsiyum ve D vitamin ile zenginleştirmenin post-
menopozal dönemdeki kadınlarda önemli olumlu 
etkileri görülmüştür. Üreme çağındaki kadın ve 
gebelerde demir ile zenginleştirme, serum ferritin 
ve hemoglobin seviyelerinde artış sağlarken, fo-
lat ile zenginleştirmenin konjenital anomalilerin 
azalmasına katkı sağladığı saptanmıştır. Çinko ile 
besin zenginleştirmeye dair yapılan çalışmalar az 
sayıda olmasına karşın, kanıtlar yararlı olduğuna 
işaret etmektedir (33). 

Zenginleştirme uygulamaları Amerika’da Besin 
ve İlaç Dairesi (Food and Drug Agency -FDA) 
tarafından kontrol altında tutulmaktadır. FDA 
zenginleştirme politikası çerçevesinde, sadece 
zorunlu besin ögelerinin zenginleştirmesinin ya-
pılmasına izin vermektedir. Ayrıca eklenen besin 
öğesi miktarının, onaylanmış besin takviye düze-
yinin üzerinde olmaması ya da Genel Olarak Gü-
venli Kabul Edilir Seviyesini (GRAS) aşmaması 
da gerekmektedir. Bunun yanında, ilave edilen 
besin öğesi, besin zenginleştirme sonrası başka 
herhangi başka bir öğesiyle etkileşime girerek et-
kinliğini azaltmamalı, gıdanın organoleptik özel-
likleri değişmemeli ve uygun koşullarda üretim, 
paketleme, saklama yapılmalıdır (34).

Besin zenginleştirme uygulamalarına Türki-
ye’den örnekler
Günümüzde tahıl ürünleri kalori, protein ve bazı 
vitaminler bakımından ucuz bir kaynak olarak ka-
bul edilmekle birlikte, bunlar bazı amino asitleri, 
mineralleri ve bazı vitaminleri yetersiz içermek-
tedir. Bu nedenle özellikle, ekmeğin esas besin 
maddesi olduğu toplumlarda ekmeğe vitamin, 
amino asit ve mineral madde katılması diyetteki 
besleme yeterliliğinin sağlanmasında yararlı ol-
maktadır. Bugün birçok ülke, buğdayın yetersiz 
olan veya işleme sonucu azalan besin öğelerini 
sonradan ekmeğe ilave ederek ekmeğin besin 
değerini arttırmaktadır (33). Ülkemiz tarım ver-
ilerine göre Türkiye, dünya buğday üretiminin 
%3’ünü gerçekleştirmekte olup üretimde dünya-
da dokuzuncu sıradadır. Buğdayın,  her bölgede 
yetiştirilebilen bir bitki olması ve toplumumuzun 
günlük enerji gerekiniminin neredeyse yarısını 
buğday ürünlerinden karşılaması  nedeniyle ze-
nginleştirme uygulamaları kapsamında sıklıkla 
tercih edilebilecek bir üründür (35).

Açkurt ve ark.’ın 2001 yılında yaptığı projeyle 
Türk Silahlı Kuvvetleri için “vitamin ve miner-
allerce zenginleştirilmiş ekmek” üretilmiştir. Bu 
projeyle hem çocuklar hem yetişkinlerin günlük 
vitamin ve mineral gereksinimleri ve ekmek tüke-
tim miktarları esas alınarak iki ayrı formül gelişti-
rilip una katkılama yöntemi ile B1, B2, B6, B12, 
C vitaminleri, demir, kalsiyum, folik asit ve çinko 
zenginleştirmesi yapılmıştır. Zenginleştirmede 
yetişkinler için 300 gram, çocuklar için ise orta-
lama 250 gram ekmek ile günlük vitamin-mineral 
gereksiniminin karşılanması hedeflenmiştir (36). 

Ülkemizde 1968 yılından itibaren iyotlu tuz 
isteğe bağlı üretilmeye başlanmış, ancak bir ülke 
programı olarak ele alınmamıştır. Bu doğrultu-
da, iyot yetersizliği hastalıklarının önlenmesi 
amacıyla, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve 
Aile Planlaması Genel Müdürlüğü (AÇSAP) ile 
UNICEF( Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım 
Fonu) işbirliğinde 1994 yılında “İyot Yetersizliği 
Hastalıkları ve Tuzun İyotlanması Programı” 
başlatılmıştır. “Türk Gıda Kodeksi Sofra ve Gıda 
Sanayii Tuz Tebliği”ne göre sofra tuzlarına 50-70 
mg/kg potasyum iyodür veya 25-40 mg/kg pota-
syum iyodat katılması zorunludur. Gıda sanayi 
tuzu gıda sanayinde kullanılan yemeklik tuzlardır. 
Bu tuzlara iyot eklenmesi zorunlu değildir. Ayrı-
ca iyotlu tuz kullanmaması gereken kişiler içinde 
iyotsuz tuz üretilmektedir. Kasım 2006 tarihinden 
itibarende “Yenidoğanda Hipotiroidi Taraması 
Programı” başlatılmıştır (37). 

Çocukluk yaş grubu (özellikle üç yaş altı), yaşlılar 
ve sosyo-kültürel olarak güneş ışığından az yarar-
lanan gruplar, D vitamini yetersizliği açısından 
risk altında bulunan kişilerdir. Margarin, bitki-
sel yağlar ve süt ürünleri D vitaminiyle zengin-
leştirme için kullanılması önerilen gıdalardır (28).

Fayda /Zarar
Zenginleştirme uygulamaları, az gelişmiş ve ge-
lişmekte olan ülkelerde günlük ihtiyaç duyulan 
besin öğelerinin diyetle yetersiz alımını önleme-
ye  yönelik uygulansa da, gelişmiş ülkelerde  bazı 
besin öğelerinin gereğinden fazla alımına sebep 
olabilir. Kanada’da  pazar odaklı zenginleştirme 
kapsamında yapılan uygulamarla, B12 ve ribofla-
vin alımının özellikle genç erkek bireylerde öne-
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rilerin çok üzerinde olduğu belirlenmiştir (38). 
İsteğe bağlı olarak yapılan bu zenginleştirmenin 
yararı hangi besinlerin zenginleştirme için kul-
lanılacağına, zenginleştirme için kullanılan be-
sin öğesinin miktarına ve o besini toplumun ne 
ölçüde tükettiğine bağlı olarak değişir.  Bireysel 
farklılıklar da zenginleştirmenin kişiden kişiye 
değişiklik göstermesine sebep olur. Çeşitli gen 
polimorfizmleri sindirimi, emilimi etkileyerek 
bireylerin besin öğelerine cevabını değiştirebilir. 
Hem vitamin-mineral desteği kullanıp hem de 
zenginleştirilmiş besinleri sıklıkla tüketen birey-
lerde, tolere edilebilecek miktarların çok üzerinde 
besin öğesi alımlarının olası yan etkilerini kayıt 
ya da izlem altında tutulmasının gerekli  olduğu 
düşünülmektedir (39).  

Sonuç
Dünya genelinde yaygın olarak görülen immün 
sistem ile ilişkili demir, A vitamini ve iyot ye-
tersizlikleri başta olmak üzere diğer vitamin ve 
mineral yetersizliklerinin önlenmesinde besin 
zenginleştirme uygulamalarının toplum sağlığı 
ve ekonomisi açısından etkin bir strateji olduğu 
belirtilmektedir.
   
Bu uygulamaların verimli ve sürdürülebilir biçim-
de yapılabilmesi için, zenginleştirilecek besinin 
toplum tarafından çok tüketilen bir besin olması, 
zenginleştirme sonrası besinin organoleptik özel-
liklerinde herhangi bir değişime sebep olmama-
sı, eklenen besin öğesinin besinin içindeki diğer 
besin öğeleriyle etkileşime girmemesi ve eklenen 
miktarın toksik etkiye sebep olmaması gerekmek-
tedir. Bu kriterlerin sağlanabilmesi için zenginleş-
tirme uygulamaları devletin kontrol ve izleminde 
olmalı ve diğer toplumsal müdahale programla-
rıyla desteklenmelidir. Böylelikle, toplumda sık 
görülen ve ekonomiye olumsuz katkısı olan besin 
öğesi yetersizliklerine bağlı hastalıklar azalacak 
toplumların gelişimi hızlanacaktır.
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ABSTRACTÖZ
The aim of the treatment of cancer is to destroy cancer cells and pre-
vent the growth and development of cancer cells. However, during 
the treatment period, healthy cells in addition to cancer cells cau-
se the destruction. For example, the rapid division of the epithelial 
cells of the oral mucosa by blocking the growth of the secretion of 
the oral mucosa flora causes. When the oral mucosa is damaged, 
the cells of the oral epithelium are weakened, edema, erythema, ble-
eding and ulcerations occur. Chemotherapy is a cancer treatment 
that uses drugs to stop the growth of cancer cells, either by killing 
the cells or by stopping them from dividing. These effects due to oral 
mucositis may negatively affect the patient, reducing the dose of the 
treatment taken by the patient, or skipping the dose. For this reason, 
the management of oral mucositis seen in cancer patients receiving 
chemotherapy is important for patients. Effective management of 
oral mucositis can be done by continuing nursing care during cancer 
treatment. Care practices for the management of oral mucositis of 
Oncology nurses should be aware that the current and evidence-ba-
sed practices. The study was carried out  to explain the current and 
evidence-based practices applied in oral mucositis management.

Kanserin tedavisinde amaç; kanserli hücreleri yok etmek, çoğalma-
sını ve gelişmesini önlemektir. Fakat tedavi süresince kanserli hücre-
lerin yanında sağlıklı hücrelerin de yok olmasına neden olmaktadır. 
Oral mukoza bozulduğunda, oral epitelyum hücrelerinde zayıflama, 
ödem, eritem, kanama ve ülserasyonlar görülmektedir. Kemoterapi 
tedavisi nedeniyle oluşan mukozitler kanser hastalarında konuşma 
güçlüğüne, beslenme bozukluğuna, ses kısıklığına, çiğneme ve yut-
ma güçlüğüne neden olmaktadır. Oral mukozit nedeniyle görülen 
bu etkiler hastayı olumsuz yönde etkilerken, hastanın aldığı tedavi 
dozunun azaltılmasına veya dozun atlanmasına sebep olabilir. Bu 
nedenle kemoterapi alan kanser hastalarında görülen oral mukozi-
tin yönetimi hastalar için önemlidir. Oral mukozitin etkili yönetimi 
hemşirelik bakımının kanser tedavisi süresince devam etmesiyle ya-
pılabilir. Onkoloji hemşirelerinin oral mukozitin yönetimi için uygu-
lanacak bakım uygulamalarının güncel ve kanıta dayalı olduğuna 
dikkat etmelidir. Derleme, oral mukozit yönetiminde uygulanan gün-
cel ve kanıta dayalı uygulamaları açıklamak amacıyla yazılmıştır.

Keywords: Patients with cancer, oral mucositis, chemotherapy, 
oral care applications.

Anahtar Kelimeler: Kanserli hastalar, oral mukozit, kemoterapi, 
ağız bakım uygulamaları.
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GİRİŞ

Kanser hastalığı dünyada ve ülkede sağlık prob-
lemleri arasında, önemli bir yeri kapsamakta ve 
gelişmiş ülkelerde ölüme neden olan hastalıklar  
arasında kalp hastalıklarından sonra yer almakta-
dır(1). Kanserin hızlı bir şekilde artış göstermesi 
onkoloji hemşireliğinin gelişmesine neden ol-
muştur.. Kanser hastalarının bakımları bütüncül 
yaklaşımı gerektirdiğinden onkoloji hemşiresi 
önemli ve bütünleyici bir sağlık ekibi üyesidir (2).

Kanserin tedavisinde amaç hastalığın ortadan kal-
dırılmasını sağlamak ve hastaların yaşam kalitesi-

nin değişmesini önlemektir (1).  Kanserin hastalar 
üzerinde oluşturduğu korku, gelecek kaygısı, has-
talık sürecinde yaşananların olumsuz etkisi, stres 
ve tedavi kaynaklı istenmeyen yan etkiler hasta 
ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini fazlasıyla 
etkilemektedir(3). Bu nedenle kanser hastaların-
da meydana gelen semptomlar, hastalık sürecinde 
tedaviyi sürdürmeyi, yaşam kalitesini uzatmayı, 
mortalite ve morbiditeyi olumsuz etkilediğinden 
dolayı onkoloji hemşireliğinde semptom yöneti-
mi önemli yer tutmaktadır(2).

Kanser tedavisinde kemoterapi, radyoterapi ve 
cerrahi yöntemler en sık başvurulan yöntemlere 
ek olarak, hormon tedavileri ve biyolojik yön-
temlerin kullanılması gibi farklı tedavi seçenek-
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leri de bulunmaktadır (3). Kanser tedavisinde en 
sık kullanılan yöntem kemoterapidir ve kanserli 
hücrelerin büyümesini ve yayılmasının önlemek 
amacıyla kullanılır. Hastalara uygulanan kemo-
terapi mutasyona uğramış hücreleri yok ederken, 
sağlıklı vücut hücrelerinin de zarar görmesine ne-
den olmaktadır (4).

Kemoterapi tedavisinin sitotoksik zararından en 
fazla etkilenen yapı oral mukoza epitelyum hüc-
releridir. Kemoterapötik ajanlar hedef tümörün 
bölünerek çoğalan hücrelerini ve epiteli hızla 
etkilediği gibi oral mukozayı ve oral kavitenin 
iyileşme derecesini de değiştirmektedir. Bu de-
ğişimler oral mukozanın ülserasyonlarına ve mu-
kozite neden olabilmektedir (4). Tedavi sürecinde 
akut ve kronik oral toksisite görülür. Akut toksi-
siteler; mukozit, tükürük miktarında azalma, tat 
değişiklikleri, enfeksiyon ve kanama, iştahsızlık, 
geç toksisitelerde ise; mukozal atrofi ve xeros-
tomi görülmektedir (5). Bu yan etkilerle birlikte 
mukozite bağlı komplikasyonlar, kemoterapi ve 
radyoterapi tedavi sürecini (tedavi süresi, alınan 
doz miktarını vb.) dolayısıyla da hastanede kalış 
süresini ve maliyeti de arttırmaktadır (3).

Hasta bakımında önemli rol oynayan ve sağlık 
ekibi üyesi olan hemşirelerin mukozitin önlen-
mesi için verecekleri ağız ve diş sağlığı bakımı 
çok önemlidir. Hemşirelerin hastada oral mukozit 
oluşmasını önlemede, sürecin takibi ve teda-
visinde etkin bakım verebilmesi için oral mukozit 
ve etkileri hakkında bilgi birikimine ve güncel bil-
gileri takip edebilme potansiyeline sahip olmaları 
gerekir. Bu derlemede oral mukozitin yönetimi, 
güncel olan kanıta dayalı tedavi yöntemleri der-
lenmiştir. Bu makalenin amacı kemoterapi alan 
hastalarda görülen oral mukozitin yönetiminde 
kullanılan güncel yöntemler hakkında bilgi ver-
mektir (4).

ORAL MUKOZİT TANIMI
Oral Mukozit
Oral mukozit, sitotoksik kemoterapötik ilaçların 
sistemik etkileri ve özellikle baş- boyun kanser-
lerinde alınan radyasonun oral mukozayı lokal 
olarak etkilemesinden kaynaklı bir durumdur 
(6). Ağız boşluğundaki ve GI sistemdeki mukoz 

membranların harabiyeti olarak tanımlanır. Har-
abiyet GI sistemin başlangıcı olan ağızda duda-
klarda başlayıp, rektumda sonlanır (7). Kanserli 
hastalar üzerinde yapılan çalışmalarda ağız ku-
ruluğu, tat değişikliği gibi oral komplikasyonlar 
kemoterapinin en sık görülen komplikasyonu old-
uğu gözlenmiştir (4).

Mukozitin gelişimi ve derecesi tedavide kullanı-
lan ilaca, uygulanan doza veya hastanın toleransı-
na göre farklılık gösterir. Özellikle DNA dizilimi-
ne etki eden kemoterapötik ajanlar çok fazla mu-
kozit oluşmasına neden olur. Bu ilaç grupları ara-
sında; Bleomisin, Etoposid, 5Fluorourasil (5FU), 
Metotereksat ve Doksorubisin grubu ilaçlar gös-
terilebilir (5). Bazı ilaçlar dozajı ve etken madde-
si nedeniyle bazı hastalarda şiddetli derecede oral 
reaksiyona sebep olurken, başka bir hastada aynı 
etkiyi göstermeyebilir. Yapılan araştırmalara göre 
2007 yılında oral mukozit oranı %5-15 arasında 
değiştiği görülmüştür. Fakat antimetabolit ilaçlar-
dan (Enzim molekülünde koenzim veya substrat 
durumundaki esas metabolitin yerini alarak enzi-
min bloke olmasına neden olan ilaç) 5FU tedavisi 
alan hastaların % 40’ ında oral mukozit görülmüş-
tür (6).

Etyoloji ve Risk Faktörleri
Uygulanan tedaviye göre etkisinin değiştiği oral 
mukozit gelişimine neden olan risk faktörleri iki 
şekilde ayrılabilir; Hasta ile ilişkili ve Tedavi ile 
ilişkili risk faktörleri bulunmaktadır (7).  Hasta 
ile ilişkili risk faktörler; genç yaşta olmak (20 yaş 
altı), cinsiyet ( kadın olmak), genetik faktörler, 
ağız bakımının yetersiz olması, bakteriyel, fungal 
ya da viral enfeksiyonların varlığı, yeterli besle-
nememe, ağızda kuruma, tükürük fonksiyonların-
da bozulma, immun sistemin baskılanması olarak 
gösterilmektedir. Tedavi ile ilişkili faktörler ise; 
protokolde bulunan kemoterapötik ilaçlar (özel-
likle alkilleyici ilaçlar ve antimetabolitler) ve 
uygulanan doz miktarları, radyoterapi tedavisi         
(uygulanan yer, miktar ve tedavi şekli, kemote-
rapi ile birlikte uygulanması) gibi parametreler 
gösterilmektedir (6).

Oral Mukozit Evrelemesi ve Değerlendirilmesi
Oral mukozitin değerlendirilmesinde onkoloji 
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hemşirelerinin görevi büyüktür. Oral mukozit için 
tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında risk 
durumuna göre uygun zamanda değerlendirme 
yapılmalı ve  bakım uygulamalarına başlanma-
lıdır. Hastalar değerlendirilirken oral mukozada 
görülen değişikleri belli bir sınıflandırmaya göre 
incelemek gerekmektedir. Oral mukozitin değer-
lendirmesinde karşılaşılan en önemli sorunlardan 
biri kemoterapi tedavisinden sonra ağız boşlu-
ğundaki değişikliklerin niteliğini belirlemede 
kullanılan yöntemlerin çok çeşitli olmasıdır (6). 
Değerlendirme; hastanın dudakları, dişleri, dişet-
leri, dili ve ağız içi inspeksiyon yöntemi ile uygun 
ışıklı ortamda yaklaşık 1-2 dakika sürecek şekilde 
yapılmalıdır. Değerlendirme sonrası gözlemlenen 
veriler doğrultusunda  geçerlilik güvenirlilikleri 
yapılmış oral mukozit için “Kanıta Dayalı Reh-
berler” den yardım alınarak oral mukozit evrele-
mesi yapılmaktadır (7).

Oral Mukozit evrelemesinde kullanılan birçok 
evrelendirme sınıflamaları bulunmaktadır (7). 
Ağız bakımı sağlamada önerilen uygulamalardan 
ilki Eirlers ve arkadaşlarının 1988’de geliştirdiği, 
2004 yılında Güzelant ve arkadaşları tarafından 
geçerliliği ve güvenirliliği yapılan Ağız Değer-
lendirme Rehberi’dir (8). Yapılan çalışmalarda 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen dere-
celendirme yaklaşımı oldukça  sık kullanıldığı-
nı göstermektedir (7). Amerikan Ulusal Kanser 
Enstitüsü Advers Olaylar için Ortak Terminoloji 
Kriterleri Sınıflaması, Oral Mukozit Değerlendir-
me Ölçeği, Ulusal Kanser Enstitüsü Fonksiyonel 
Semptomlara Göre Oral Mukoza Değerlendirme 
Ölçeği, Oral Mukozit İndeksi ve Kanser Hemşi-
reliği Araştırma Batı Konsorsiyumu Ölçekleri de 
diğer oral mukoza değerlendirme sistemleridir 
(8). 

ORAL MUKOZİT YÖNETİMİ
Kemoterapi alan kanser hastalarında oral mukozit 
yönetiminin yer aldığı tıp, diş hekimliği ve hem-
şirelik literatüründe mukoziti tamamen önlemeye 
yönelik standart bir tedavi veya bakım uygulama-
ları yoktur. Günümüzde, oral mukozit önleme ve 
tedavisine ilişkin çok sayıda araştırma olmasına 
rağmen hiçbir ajanın tam olarak etkin olduğu gös-
terilmemiş ve standart tedavi olarak kabul edile-

memiştir. Bunun nedeni  farklı ağız bakım rejim-
lerinin uygulanması ve semptomların giderilmesi 
için kullanılan ajanların etkinliğinin değişkenlik 
göstermesidir (4). Tedaviye bağlı gelişen yan et-
kilerin kontrol altına alınamaması hastaların teda-
viyi istememesine, tedavi düzeninin bozulmasına 
veya tedavinin sonlandırılmasına neden olaca-
ğından kemoterapi ve radyoterapi alan hastaların 
bakımı  iyi bir hasta eğitimi ile tedaviye bağlı ge-
lişen semptomların ortaya çıkmasını engelleyerek 
veya kontrol altına alarak hastanın yaşam kalite-
sini yükselterek sağlanabilmektedir (8). Oral mu-
kozitlerin önlenmesi; hasta eğitimi ve tedaviye 
başlamadan önce diş ve diş eti problemlerinin gi-
derilmesini, tedavi sırasında ağız bakımı ve hijye-
ninin sağlanması ve yeterli ve dengeli beslenme-
nin sürdürülmesini içermektedir (7).

Temel Ağız Bakımı
Oral mukozanın bütünlüğünü sürdürmede ve oral 
komplikasyonların riskini azaltmada etkili bir 
yaklaşım olacağı için temel ağız bakımı önerilen 
bir girişimdir. Temel ağız bakımında amaç, oral 
mikrobiyal floranın etkisini azaltmak ve fırsatçı 
enfeksiyonların oluşmasını  engellemektir (4). 
Oral mukozadaki oluşabilecek problemler iyi 
hidrasyon, dişlerin floroidli diş macunu ile fırça-
lanması ve oral mukozanın her gün bir ayna yar-
dımıyla incelenmesi ve  takibinin yapılmasıyla 
önlenebilir. İnflamasyona neden olan diş plakları-
nı temizlemek aynı zamanda oral mukozanın hij-
yeni için diş fırçalaması önemlidir. Oral mukozit 
derecesi şiddetli olan hastalarda ve ciddi trombo-
sitopenisi olan hastalarda diş fırçalaması öneril-
memektedir (6). 

Oral mukozitte önerilen ağız bakımı yumuşak kıl-
lı diş fırçasıyla günde iki kez dişlerin fırçalanması 
ve %9’luk SF ile veya sodyum bikarbonat ile ağzı 
çalkalamayı içerir. Ağız gargaraları ağızdaki ölü 
dokuları temizleme, oluşan yaraları iyileştirme, 
ağız mukozasını nemlendirme özelliğine sahiptir 
(7). Kanser tedavisi alan hastalar  oral mukozaya 
zarar verecek sıcak- soğuk yiyeceklerden, asitli 
içeceklerden, acılı, ekşili veya baharatlı yiyecek-
lerden, bağımlılık yapacak kötü alışkanlıklardan 
uzak durması önerilmektedir. Hastaların ağız ba-
kımı hakkında bilgi sahibi olması ve öz bakım-
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larını yapabilmeleri için onkoloji hemşirelerinin 
hasta eğitimlerine önem vermeleri gerekmektedir 
(4).

Kriyoterapi
Kemoterapiye bağlı gelişen oral mukoziti önle-
mede ve gelişen mukozitin süresini ve şiddetini 
azaltmada kullanılan kriyoterapi etkin, kolay  ve 
ucuz yöntemlerden biridir. Kriyoterapi yarılanma 
ömrü kısa olan kemoterapi ajanlarının uygulan-
ması sırasında oral mukozit oluşumunu engelle-
mek için 30 dk oral kriyoterapi önerilmektedir. 
Kemoterapi başlamadan 5 dk önce buz parçaları 
ağız içinde dolaştırılır ve oral kavitenin soğuyarak 
vazokonstrüksiyon olmasına neden olur. Böylece 
kan akımı yavaşlar, kemoterapinin oral mukozaya 
daha az etki etmesini sağlar, ilaca bağlı gelişen 
oral mukozit gelişim oranı azalır (9). Bolus 5 FU 
tedavisi uygulan hastalarda oral kriyoterapi mu-
kozit derecesini, süresini ve insidansını önemli 
ölçüde azaltmıştır (6). Katrancı ve arkadaşarının  
yaptığı çalışmada 5FU bolus infüzyon alan has-
talardan oral kriyoterapi uygulanan 30 hastanın 
yalnız bir tanesinde 3. Derece mukozit geliştiği 
görülmüştür (4).

Düşük Doz Lazer Tedavisi
Oral mukozit yönetiminde Düşük Doz Lazer Te-
davisi oral mukozada meydana gelen yaraların 
iyileşmesini sağlar ve ağrı, enfeksiyon oluşumu-
nu azaltmaktadır. Etki mekanizması tam olarak 
bilinmiyor olsa da, reaktif olan oksijen çeşitle-
rinin miktarını azaltarak etki gösterdiği gözlem-
lenmektedir (7). Uygulanan lazer tedavisi aynı 
zamanda  tükürük bezini uyararak kollojen sen-
tezini aktif hale getirmektedir ve oral mukozada 
ücre proliferasyonunu ve epitelizasyonunu uyar-
maktadır (4). MASCC/ISOO klavuzunda oral 
mukozit oluşumunun önlenmesi için Düşük Doz 
Lazer tedavisinin dalga boyu yaklaşık 632.8 nm 
olması önerilmektedir (11). 

FARMOKOLOJİK YAKLAŞIMLAR
Klorheksidin
Klorheksidin geniş spektrumlu, antimikrobi-
yal ve antiseptik bir ajandır ve grampozitif ve 
gram-negatif bakteriler ve mantarlar üzerinde 
etki göstermektedir. Oral mukozada istenen etki-

yi gösteremez, tadı hoş olmadığı için rahatsızlık 
hissi oluşturur ve uzun süreli kullanımda dişlerde 
renk değişikliği yapabilir. Klorheksidin’in içinde  
%9.6 oranında alkol bulunduğu için ağızda yan-
ma hissedilebilir (8). Madan ve arkadaşları 2008 
yılında yapmış oldukları çalışmalarda 76 baş 
boyun kanserli hasta üzerinde 6 hafta boyunca 
günde iki kez ve 10 ml %0,12’ lik klorheksidin ile 
çalkalanması şeklinde kullanıldığında, ağızdaki 
epitel dokuya zarar verdiği, oral mukoziti önleyici 
etkisi olmadığını göstermiştir (4).

Benzidamin Hidroklorid
Benzidamin analjezik, antienflamtuvar ve anti-
mikrobiyal etkili olan bir ilaçtır. Kanser tedavisine 
bağlı mukozitin semptomlarını gidermede etkili 
ve tolere edilebilen bir solüsyondur. Her iki saatte 
bir 15 ml %0,15’lik benzidamin hidroklorit ile  
ağzın çalkalanması önerilmektedir (6). Random-
ize kontrollü çalışmalarda da oral ülserlerin ve ül-
serlere bağlı ağrıların şiddetini minimum indird-
iği görülmüştür. MASCC ve ISOO oluşturdukları 
ağız bakım rehberlerinde baş boyun kanseri tanısı 
ile 50 Gy üzeri radyoterapi alan hastalarda oral 
mukozit önlenmesinde benzidamin içerikli ağız 
solüsyonları kullanımı önerilmektedir (11).

Sodyum Bikarbonat
Ağız gargaraları, dişler üzerindeki oluşan plaka-
ları uzaklaştırmak ve ağız boşluğunu nemli tut-
mak için kullanılır. Gargaranın irritan ve dehi-
drate edici olması oluşabilecek ülserin daha geniş 
Alana yayılmasına neden olur. % 0.9’luk salin 
solüsyonu, sodyum bikarbonat veya salin ve so-
dyum bikarbonat karışımı bu grupta yer alır. So-
dyum bikarbonatın içine salin ilavesi, gargaranın 
tadını kabul edilebilir hale getirmekte ve aynı za-
manda tükürük pH’ının yükselmesini sağlamak-
tadır (12). Klinik uygulamalarda sık kullanılan 
sodyum bikarbonat alkalen bir ortam yaratarak 
bakterilerin oral mukozada çoğalmasına neden ol-
maktadır. Tadı hoş değildir ve ağızda yanma yap-
abilir. Sodyum bikarbonatın klinik uygulamalar-
da kullanılmadan önce etkinliğinin test edilmesi 
önerilmektedir (8). Alkol içeren ticari ağız garga-
raları, irritasyon ve hipersensitiviteye yol açma-
ları nedeniyle bu sınıfta yer almaz ve önerilmez 
(12).
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Serum Fizyolojik 
%0.9’luk NaCl oral mukozayı irrite etmez ve tü-
kürük pH’sını değişikliğe uğratmaz. Granülasyon 
dokusunun meydana gelmesinde sodyum klorü-
rün iyileşmenin sağlanmasına destek olduğu göz-
lemlenmiştir. Yapılan çalışmalarda baş ve boyun 
kanseri nedeniyle oral radyoterapi uygulanan has-
talarda serum fizyolojik, hidrojen peroksite oran-
la daha fazla etki göstermektedir. Oral mukozit 
için kullanılan NaCl üzerinde yapılan çalışmalar 
yeterli değildir (4). 

Bitkisel Yaklaşımlar ve Destek Maddeler
Kanser tedavisi için yapılan çalışmalarda bitkisel 
ürünlerin Kemoterapi ve radyoterapi tedavilerine 

ek olarak uygulandığı gözlemlenmektedir. Tedavi 
süresince oral mukoziti önlemeye yönelik bitkisel 
yaklaşımlar alovera, papatya, bal, pilokarbin (suni 
tükürük), kefir ve karadut şurubu, arı sütü, zer-
deçal kullanımıdır (Tablo 1).  Oral mukozitte bal 
kullanımının oluşan yaraların iyileşmesinde etkili 
olduğuna dair kanıtlayıcı çalışmalar yapılmıştır 
(13). MASCC/ISOO klavuzunda radyoterapi, ke-
moterapi tedavisi alan hastalarda gelişen mukozit 
oluşumunun önlenmesinde glutamin kullanımı 
önerilmemektedir (11). Yapılan çalışmalarda glu-
tamin kullanımının oral mukoziti oluşma riskini 
%9 azalttığı görülmüştür. Yüksek doz kemoterapi 
alan hastalarda yapılan çalışmada oral glutamin 
kullanan hastalarda intravenöz verilen glutamine 
oranla daha fazla oral mukozit gözlemlenmiştir 
(4).

Bitkisel
Ürünler Etkileri/Yan Etkileri

Isırgan Otu Kanser tedavisinde etkinliği bilinmemektedir. Karın ağrısı, ishal, ateş yapabilir.
Tıbbi tedavi sonrası kullanılabilir.

Sarımsak
Kanser tedavisinde etkinliği bilinmemektedir. Aşırı tüketimi kanamaya yol aça-
bilir  ve  kemoterapinin  etkinliğini  azaltabilir.  Dacarbazinle  ve  antikoagülanla
birlikte alınmamalıdır.

Ginkgo Biloba
(Japon eriği)

Kanser  tedavisinde  etkinliği  bilinmemektedir.  İçerdiği  antioksidan  özellikler
kemoterapi ve radyoterapinin etkisini azaltabilir. Antiemetik, antioksidan, anti-
koagülan etkisi vardır. Kemoterapi ve radyoterapi sırasında kullanılmamalıdır.

Echinacea
(Koni çiçeği)

Kanser tedavisinde yeri yoktur. Hypersensitivite yapabilir. Bağışıklığı güçlendir-
diğine dair bilimsel veriler kısıtlıdır. Bir çok kemoterapotik ajanla birlikte alın-
mamalıdır.

Soya Ürünleri
Daha çok menopoz semptomlarına etkisi vardır. Farmatik dozlarda bazı ilaçların 
emilim ve dağılımını etkileyebilir. Meme kanserli hastalar bu üründen
uzak durmalıdır.

Yeşil Çay Bulantı, insomnia, diyare, konfüzyon yapabilir. Kanser tedavisinde etkisi yoktur.
Yüksek dozda alınmamalıdır.

Ginseng

Sedatif, antidepresan ve diüretik etkisi vardır. Diyare, baş ağrısı, hipertansiyon,
insomnia, bulantı, kanamaya eğilim, hipoglisemi yapabilir. Kanser gelişme riski-
ni azalttığına dair kısıtlı veriler vardır.
Ancak kanser tedavisinde etkinliği bilinmemektedir. İçerdiği östrojen nedeniyle
meme ve uterus kanseri olanlarda ve kemoterapi sırasında kullanmamalıdır.

Sarı Kantaron
(St John’s Wort)

Depresyon tedavisinde reçete edilen bir üründür. Bulantı - hipersansitive yapa 
bilir. Kanser tedavisinde etkisi bilinmemektedir. Kemoterapi ile etkileştiği için 
kemoterapi sırasında kesinlikle kullanmamalıdır.

Deve Dikeni Karaciğer hastalıklarında kullanılsa da kanıtlanmış bir etkisi yoktur. Kanserde
etkili değildir ve kanser ilaçlarıyla etkileşmediği için nispeten güvenlidir.

Tablo 1. Kanser Hastalarının Kullandığı Bazı Bitkisel Ürünler (1)
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SONUÇ
Tüm hastanelerde kemoterapi tedavisi alan hasta-
lara tanı konulduktan sonra kemoterapinin yan et-
kilerinin azaltılabilmesi için önlem amacıyla genel 
durum değerlendirmesi yapılması gerekmektedir.

Kemoterapi uygulanan kanser hastalarına ağız 
bakım alışkanlıkları sorgulanmalı, kemoterapinin 
yan etkileri konusunda bilgilendirilmeli, kanser 
hastalarının ağız bakım gereksinimleri değerlen-
dirilmesi oral mukozitin yönetiminde büyük önem 
taşımaktadır. Bu yüzden onkoloji hemşirelerinin 
ağız bakım gereksinimleri konusunda bilgi sahibi 
olması ve hastalara hizmet içi eğitimler vermeleri 
gerekmektedir. Ağız bakım gereksinimleri hakkın-
da bilgi sahibi olan kanser hastalarının ağız ba-
kımlarına verdiği önemin artması beklenmektedir. 
Ağız bakım gereksinimler hakkında niteliksel, ka-
nıta dayalı çalışmaların yaygınlaştırılması sağlan-
malı, bu doğrultuda sağlık eğitim programlarının 
ve eğitim materyallerinin geliştirilmesi gerekmek-
tedir.
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Kedi Otu Kanser tedavisinde yeri yoktur. Kemoterapi sırasında kullanılmamalıdır.

Ezan Çiçeği Kanser tedavisinde yeri yoktur. İlaç etkinliğini değiştirebilir. Kemoterapi sırasın-
da kullanımı önerilmemektedir.

Kaya Koruğu
Sakinleştirici etkisi vardır. Ancak ölümcül karaciğer toksisitesi bildirilmiştir. Cilt
ve tırnaklarda renk değişikliği, hepatik fonksiyon bozukluğu yapabilir. Karaciğer
sorunu olanlar ve kemoterapi alanlar kullanmamalıdır.

Yaban
Mersini

Kanser tedavisinde yeri yoktur. Kanama sorunu olanlar, trombositi düşük olanlar
ve kumadin kullananlar uzak durmalıdır.

Siyah Üzüm
Çekirdeği

Etkisi bilinmemektedir. Yüksek dozlarda alındığında bazı ilaçlarla etkileştiği için
kemoterapi sırasında kullanılmamalıdır.

Zakkum
Hayvan ve hücre deneylerinde bazı antikanserojen etkileri gösterildiği, ancak
çalışmaların arttırılması gerektiği bildirilmektedir. Mevcut haliyle kanserde kul-
lanılmamalıdır.

(Ovayolu Ö, Ovayolu N. Semptom Yönetiminde Kanıt Temelli Tamamlayıcı Yöntemler. Erciyes 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2013, 1: 83-92.)
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ABSTRACTÖZ
Patient satisfaction is considered an outcome of healthcare services 
and the most important indicator of quality of care. Knowledge re-
garding patient satisfaction and associated factors is important to 
improve healthcare service quality, identify the improvements requ-
ired, and develop solutions. Patient satisfaction with nursing care 
were stongly related to overall satisfaction with the quality of care 
received during hospitalization. Thus, it provides important infor-
mation for healthcare managers by providing important resources 
for processes such as those involved in measuring patients’ expe-
ctations and satisfaction with nursing care quality; improving nur-
sing service quality through identification of areas of failure, and 
planning and implementing necessary training. Also, evaluation of 
patient satisfaction using valid and reliable assessment instruments 
could be effective in improving nursing service quality by facilitating 
the creation of standards for care while monitoring both results and 
patients’ perceptions of quality. In this review, the factors related to 
the quality of care affecting patient satisfaction were examined and 
the importance of evaluating the quality of care with measurement 
tools was emphasized.

Bakım sunumunun bir sonucu olarak görülen hasta memnuniyeti 
sağlık bakım kalitesini ölçen yaygın olarak kullanılan önemli bir 
indikatördür. Sağlık hizmetinde daha kaliteli hizmet sunulabilmesi, 
verilen hizmette gerekecek iyileştirmelerin belirlenmesi ve çözüm 
önerilerinin geliştirilebilmesi için hasta memnuniyeti ve etkileyen 
faktörlerin bilinmesi önemlidir. Hastaların hemşirelik bakım kalite-
sinden memnuniyeti, hastanelerde sağlanan bakım kalitesini etkile-
yen en önemli faktörlerden biridir.  Hastaların hemşirelik bakımının 
kalitesine ilişkin beklenti ve memnuniyetlerinin ölçülmesi, hemşire-
lik hizmet kalitesini arttıracağı gibi aksayan yönlerin belirlenme-
si, gerekli eğitimlerin planlanması ve uygulanması gibi süreçlerde 
önemli bir kaynak sağlayarak sağlık bakım yöneticilerine önemli 
bilgiler sağlayacaktır. Ayrıca, hasta memnuniyetinin geçerli ve gü-
venilir ölçüm araçlarıyla düzenli olarak değerlendirilmesi, hastalar 
tarafından algılanan kalitenin düzeyini izleme ve sonuçlar doğrul-
tusunda bakıma ilişkin standartların oluşmasına ve hasta beklenti-
lerine yönelik hemşirelik uygulamalarında gerekli düzenlemelerin 
yapılmasına olanak sağlayarak hemşirelik hizmetlerinin kalitesinin 
yükseltilmesinde etkili olacaktır. Bu derlemede, hasta memnuniye-
tini etkileyen bakım kalitesine ilişkin faktörler incelenmiş ve bakım 
kalitesinin ölçüm araçlarıyla değerlendirilmesinin önemi vurgulan-
mıştır.

Keywords: Nursing care, patient satisfaction, quality of careAnahtar Kelimeler: Hemşirelik bakımı, hasta memnuniyeti, bakım 
kalitesi.
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GİRİŞ
Günümüzde sağlıkla ilgili bilgi ve teknoloji-
de sağlanan gelişmeler ve sağlık hizmetlerinde 
rekabetin ve maliyetin artmasına gibi nedenler 
tedavi kalitesini gündeme getirerek hemşirelik 
hizmetlerini de içeren tüm sağlık hizmetlerinde 
daha nitelikli sağlık bakımı verilmesini gündeme 
getirmiştir (1,2). Ayrıca, toplumun eğitim düze-
yinin yükselmesi, daha bilgili ve verilen hizmeti 

eleştiren, bakımlarında daha aktif konuma gelen 
bireylerin ortaya çıkmasına ve bireylerin istek ve/
veya beklentilerinin sürekli değişmesine neden 
olmuştur (3,4). Bu nedenle, sağlık işletmelerinin 
faaliyetlerini devam ettirebilmeleri ve rekabet üs-
tünlüğü kazanabilmeleri için hizmet kalitesinin 
tanılanması, ölçülmesi ve değerlendirilmesi bü-
yük önem kazanmıştır. Sağlık hizmetlerinin kali-
tesi ve yeterliliği, hizmet verilen hasta ve yakın-
larının memnuniyeti ile ölçülebilmektedir (5,6). 
Hasta memnuniyeti genellikle bakım kalitesinin 
en önemli göstergesi ve sağlık hizmetlerinin bir 
sonucu olarak kabul edilmektedir (7,8). 
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Hasta memnuniyeti, sağlık bakım kalitesinin do-
layısı ile hemşirelik bakımı kalitesinin değerlen-
dirilmesinde somut bir ölçüt olarak kullanılmak-
tadır (9). Hastaların hemşirelik bakımından duy-
dukları memnuniyet, hastanede kaldıkları süre 
boyunca tüm hastane hizmetleri ile ilgili memnu-
niyeti etkileyen en önemli etkenler arasında yer 
almaktadır (10,11). Hemşirelerin hastalarla direk 
olarak yatak başında en fazla iletişim halinde olan 
sağlık bakım profesyonelleri olması, hemşirelik 
bakım memnuniyetinin sadece kaliteli teknik ba-
kımın sağlanması ile değil hemşirelerin göstermiş 
olduğu davranış ve iletişim becerileri ile de ya-
kından ilişkili olduğunu göstermektedir (12,13). 
Ayrıca, hasta-hemşire arasındaki iletişimin sürek-
li olması, hasta, doktor ve diğer sağlık ekibi üye-
leri arasındaki bağlantının sağlanmasında hemşi-
relerin önemli rol oynaması hasta memnuniyeti-
nin değerlendirilmesinde hemşirelik bakımının 
önemini artırmaktadır (14,15). 

Hastaların hemşirelik bakımı algısı, hastaların 
sağlık hizmeti talepleri ile ilgili gelecekte aynı 
hastaneyi tercih etmelerinde ve diğer kişilere 
tavsiye etmelerinde de önemli rol oynamaktadır. 
Ayrıca, hastaların tedaviye uyumlarını artırmakta 
ve iyileşmesine olumlu katkı sağlamaktadır (16). 
Günümüzde hastalar tanılarının ne olduğunu öğ-
renmek, kendi sağlık bakımlarına katılmak ve 
karar verme sürecinde durumları hakkında bilgi-
lendirilmek istemektedirler. Hasta rolünde mey-
dana gelen bu değişiklikler hasta memnuniyeti 
hakkında araştırma ve öğrenme isteğini artırmış-
tır (17,18). Sağlık hizmetlerinde verilen hizmet 
ile ilgili gerekli iyileştirmelerin belirlenebilmesi, 
daha kaliteli hizmet sunulabilmesi ve çözüm öne-
rilerinin geliştirilebilmesi için hasta memnuniyeti 
ve memnuniyeti etkileyen faktörlerin bilinmesi 
gerekir (19,20). 

Hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet 
düzeylerinin geçerli ve güvenilir ölçüm araçla-
rıyla ölçülmesi; hastaların farklı boyutlarda ihti-
yaçlarının değerlendirilmesi ve karşılanmasında, 
doğru hemşirelik girişimlerinin belirlenmesinde 
oldukça önemlidir (21). Ayrıca, sağlık alanındaki 
eksikliklerin belirlenmesi ve giderilmesinde, sağ-
lık hizmet kalitesinin geliştirilmesinde de yol gös-

terici olabilmektedir (22,23). Böylece, hastalar 
tarafından algılanan kalite düzeyinin izlenmesi, 
sonuçlar doğrultusunda bakıma ilişkin standart-
ların oluşmasına olanak sağlayarak hemşirelik 
hizmetleri kalitesinin yükseltilmesinde yardımcı 
olmaktadır (6). 

Bu derlemede, hasta memnuniyetini etkileyen 
bakım kalitesine ilişkin faktörler incelenmiş ve 
bakım kalitesinin ölçüm araçlarıyla değerlendiril-
mesinin önemi vurgulanmıştır.

Bakım Kavramı ve Hemşirelik Bakım Kalitesi 
Hemşirelik ve bakım, birbiriyle çok yakın ilişkisi 
olan iki kavramdır. Bakım kavramı, hemşirelerin 
temel mesleki konu alanlarının odak noktasında 
yer almaktadır. Leninger, “bakım hemşireliktir 
ve hemşirelik bakımdır” ifadesini kullanarak ayrı 
gibi görünen bu iki kavramın aslında bütünün 
birer parçaları gibi işlev gördüğünü ve konunun 
meslek için ne derece önemli olduğunu vurgu-
lamıştır (24). Bir başka tanıma göre ise bakım 
insanların hayatta kalabilmeleri ve en azından 
asgari düzeyde işlev görebilmeleri için mümkün 
olduğunca acıdan uzak yaşayabilmelerine yardım 
etmek, yeteneklerini geliştirebilmeleri ve sürdü-
rebilmelerini sağlamak, temel ihtiyaçlarını karşı-
layabilmelerine destek olmak üzere özenle yaptı-
ğımız her şeydir (25).

Hemşirelik uğraşı alanı insan olan ve bakımı pro-
fesyonel rol olarak üstlenen bir meslektir. Bakım 
sadece hemşireliğe özgü değildir, ancak bakım 
hemşirelik için özgündür. Virginia Henderson 
hemşirelik tanımını yaparken hastanın bağımlı 
konumunu ve hemşirenin yardım edici rolünü vur-
gulamıştır. Henderson’a göre hemşirenin temel 
ve benzersiz görevi “sağlam ya da hasta birey-
lere sağlıklarını korumaları, tedavileri sırasında 
ya da huzur içinde ölmeleri için yardım etmektir. 
Hemşire bu yardımı, birey yeterli bilgiye, istek ya 
da kuvvete sahip oluncaya ve bunları yardımsız 
yapabilecek duruma gelinceye kadar sürdürür” 
şeklinde ifade etmiştir (25). Hemşirelikte bakım, 
hemşireliğin kuramsal bilgi içeriği ve uygula-
malarının merkezinde yer alır (24). Hemşireler 
tarafından yapılan tüm uygulamalar, hemşirelik 
bakımı olarak adlandırılır. Hemşireler uygulayıcı 
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rollerini bağımlı ve bağımsız işlevlerle gerçekleş-
tirmektedirler. Hemşirelerin mesleki bilgi, beceri 
ve yeteneklerini kullanarak, bilgi ve deneyimle-
ri ile çözümleyebileceği sorunlara yönelik olan 
“yardım etme” ve “bakım verme” uygulamaları 
bağımsız işlevlerini kapsamaktadır (26,27).  

Hemşireliğin temelini oluşturan “bakım”, hasta 
ve hemşire arasındaki etkileşime ve bakım sü-
recine bağlıdır. Bakım, bireyin karşılanamayan 
gereksinimlerinin karşılanması, yapılan işlemle-
re ilişkin bilgilendirilmesi, bireyin sorunları ile 
baş etmesine destek olunması ve hemşirelerin 
kişilerarası beceri gibi yönleri içermektedir. Bu 
uygulamalar hemşirenin yaptığı bağımsız işlev-
ler kapsamına girmekte ve hemşireliğin sanat yö-
nünü oluşturmaktadır (27). Bireyin hastalığı ve 
yaşamının anlaşılması bakım kavramının önemli 
bir başka temasıdır. Hastanın hastalığı ve yaşan-
tısının tam olarak anlaşılamaması bakımın gerçek 
anlamda verilememesine neden olur. Bu nedenle, 
hastalığın nedeni ve günlük yaşam aktivitelerine 
olan etkisinin hemşire tarafından belirlenmesi 
bireye özgü planlanan girişimlerin uygulanması 
açısından oldukça önemlidir (24). Bakımın du-
yusal ve ahlaki yönlerinin profesyonel bilgi ve 
beceriler ile birleştirilerek hemşire-hasta ilişkisi-
ne yansıtılması bakımı hemşirelik bakımı olarak 
ayrıcalıklı kılan özellikler arasında yer alır. Aksi 
halde yalnızca önsezi, vicdani bir duyuş, şefkate 
ve iyi niyete dayalı olarak sunulan bakım bireyle-
rin gereksinimlerini yeterli düzeyde karşılayama-
yacağı gibi bakım verilen kişiye de zarar verebilir. 
Dikkatsizlik, ihmal, bilgi ve beceri eksikliği gibi 
nedenlerden dolayı yapılan tıbbi hatalar bireyle-
rin yaşamını tehdit ederek çok ciddi sonuçlar do-
ğurabilir. Bu durum etik ilkelere, insan ve hasta 
haklarına aykırı olup bakım kalitesine ve hasta 
güvenliğine yönelik tehdit oluşturmaktadır (25).

Nitelikli bakım hizmeti sunulmasında yeterli sa-
yıda hemşire bulundurulması önemlidir, ancak 
hizmetin niteliğini yükseltmede ve güvence altına 
almada sayısal yeterlilik kadar hizmetin standardı 
da önemlidir. Standartlar kaliteyi ölçen belirleyi-
cilerdir ve özellikle bakım kalitesinin ölçülmesin-
de standartların saptanması büyük önem taşımak-
tadır. Mesleğe ilişkin kaliteye ancak standartlar 

oluşturulduğunda, güncelleştirildiğinde ve uygu-
landığında ulaşılabilmektedir. Hemşirelikte ba-
kım standartlarının geliştirilmesinde temel amaç 
kaliteli bakım hizmeti vermektir. Hasta bakım 
standartları, hemşirelik personelinin potansiyelini 
etkin bir şekilde kullanarak nitelikli bakım hedef-
lerine ulaştıracak planlamanın yapılmasını içerir. 
Bakım standartlarının oluşturulması, hastanede 
çalışan hemşirelerin aynı nitelik ve standartta 
bakım vermesini ve verilen bakımın devamlı-
lığını ve denetlenmesini sağlayarak hemşirelik 
bakımında hemşirenin bilgi ve becerilerine bağlı 
farklılıkların ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır 
(28).

Hastaların hemşirelik bakım kalitesinden mem-
nuniyeti, hastanelerde sağlanan bakım kalitesinin 
önemli bir göstergesidir (13). Hasta memnuniye-
tinin temelini büyük ölçüde hasta hemşire birlik-
teliği oluşturmaktadır. Hastalara günün 24 saati 
kesintisiz hizmet veren hemşireler, hastaların tanı 
ve tedavi işlemleri sırasında yaşadığı olaylardan 
nasıl etkilendiğini en yakından gözlemleyen ve 
diğer sağlık çalışanlarına göre daha çok hastanın 
yanında bulunan sağlık ekibi üyeleridir. Bireyin 
gereksinimlerinin belirlenmesinde ve bakımın 
bireyselleştirilmesinde hemşirenin gözlem ve de-
ğerlendirmesinin önemi büyüktür. Ayrıca, bireyin 
sağlığının sürdürülmesinde ve rehabilitasyonunda 
da önemli sorumlulukları bulunmaktadır (29,30). 
Sağlık sektöründe hasta memnuniyetinin sağlan-
masında hemşirelik hizmetlerinin iyileştirilmesi 
önemlidir ve dinamik kalite iyileştirme program-
larının sürekliliğinin sağlanması gereklidir (10).

Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörler
Hasta memnuniyeti sosyo-demografik özellikler, 
kültürel değerler, geçmişteki deneyimler, gele-
cekten beklentiler ve yaşam tarzı gibi birçok fak-
tör ile ilişkili çok boyutlu bir kavramdır (29,31). 
Ayrıca, insanlarla yüz yüze ilişkinin bulunduğu 
hizmet sunan işletmelerde hastalar, kendilerine 
hizmet sunan personelin davranış ve tutumlarına 
da oldukça önem vermektedir. Bu nedenle hasta 
memnuniyeti, hizmetin varlığı ve sürekliliğini,  
hizmetin sunumu sırasında hizmet verenlerin ye-
terliliğini ve iletişim özelliklerini, hasta ile hizmet 
verenlerin etkileşimini içermektedir (23). Hasta 
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Bu bulgular ışığında, hastaların eğitim seviye-
lerinin yükseldikçe hemşirelik hizmetleri ve ba-
kımlarına ilişkin beklentilerinin de yükseldiğini 
söyleyebiliriz. 

Hasta beklentileri, hastanın geçmiş deneyimleri-
ne bağlı olarak da değişebilmektedir. Hastaneye 
yatış sayısı arttıkça hastalar gördükleri bakımı, 
önceki deneyimlerine göre kıyaslayacaklardır. 
Koç ve ark.’nın (34), Milutinovic et al.’un (17) 
çalışmalarında, daha önce hastaneye yatırılan 
hastaların memnuniyet düzeyleri daha önce has-
taneye yatmamış hastalara göre daha yüksek bu-
lunurken, Arslan ve Kelleci’nin (35) çalışmasında 
daha düşük olduğu görülmüştür. Buna göre, hasta 
beklentilerinin geçmiş deneyimlere bağlı olarak 
değişebildiği, önceden olumlu ya da olumsuz 
yönde deneyimi olan hastaların şu anki bakıma ve 
hemşireye karşı pozitif ya da negatif bir yaklaşım 
sergileyebileceğini söyleyebiliriz. 

2.Hizmet Verenle İlişkili Faktörler
Sağlık çalışanlarının kişilik özellikleri, profesyo-
nel tutumları, göstermiş oldukları nezaket, şefkat, 
ilgi ve anlayış şekli, bilgi ve becerilerini sunma 
biçimleri ve özellikle hasta-hemşire ilişkisi hasta 
memnuniyeti üzerinde önemli rol oynamaktadır 
(31,33). Hastaların hemşirelik bakımını algılama 
düzeyleri geniş oranda hastanın yaşına, cinsiye-
tine, eğitim düzeyine ve sosyo-kültürel durumu-
na bağlı olsa da, hemşirenin hastalara göstermiş 
olduğu saygı, hastalara karşı kibar davranması, 
sorulara açık ve net yanıt vermesi, hemşirenin 
her zaman ulaşılabilir olması ve hastaların hem-
şirelerden aldıkları destek hasta memnuniyeti için 
önemli kriterler arasında yer almaktadır (36,37). 
Yapılan birçok çalışmada (8,13) da hasta memnu-
niyetini etkileyen en önemli faktörler arasında et-
kili iletişimin ve hastayı yeterli bilgilendirmenin 
yer aldığı görülmektedir.

Kişilerarası İletişim 
Hemşirenin, hastalar ve diğer ekip üyeleri arasın-
da doğru ve etkili iletişim kapsamlı hemşirelik 
bakımı için temel teşkil etmektedir. Hemşireler, 
hasta bakımı verirken ve hastayı bilgilendirirken 
iletişim becerilerini kullanır. Hemşire-hasta ilişki-
si hasta memnuniyetinin gelişiminde anahtar rol 

memnuniyeti iki ana başlık altında incelenebilir:

1. Hastaya İlişkin Faktörler
Hastanın sosyo-demografik özellikleri (hastanın 
yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, eğitimi, mesleği, 
geliri, etnik yapısı), sağlık durumu, tanısı, geçmiş 
deneyimleri, sosyo-kültürel ve ruhsal durumu 
hasta memnuniyetini etkileyen faktörlerdir. Bu 
ölçütler, kişiden kişiye farklılık gösterebilmekte 
ve sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet 
derecesini etkileyebilmektedir (16,22,32).

Yapılan çalışmalarda, sosyo-demografik özellik-
ler ile hasta memnuniyeti arasında farklı sonuçlar 
elde edilmiştir. Bazı çalışmalarda (12,21) yaşlı 
hastaların daha fazla memnun oldukları belirti-
lirken bazı çalışmalarda (11) yaş ile memnuniyet 
düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 
Yaşlı hastaların hemşirelik bakımından daha faz-
la memnun olmaları, ileri yaşla birlikte bireylerin 
daha fazla hoşgörü ve olgunluk düzeyine sahip 
olmaları şeklinde açıklanabilir.

Hasta memnuniyeti ve cinsiyet arasındaki ilişki-
nin değerlendirildiği çalışmalardan da farklı so-
nuçlar elde edilmiştir. Cinsiyetin bakım kalitesi-
nin algılanmasında etkili olduğunu gösteren çalış-
malar bulunmaktadır. Bu çalışmalardan bazıların-
da kadınların (21,33), bakıma ilişkin memnuniyet 
düzeyleri yüksek bulunurken, bazı çalışmalarda 
erkeklerin (17,34) bakım memnuniyetinin daha 
yüksek olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte,  
İpek Çoban ve Kaşıkçı’nın (3), Arslan ve Kelle-
ci’nin (35) çalışmalarında kadın ve erkek hasta-
ların memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı bir 
fark olmadığı belirlenmiştir. Bu farklılıkların ne-
deni kültürel özellikler olabildiği gibi kadınların 
bakıma erkeklerden daha fazla önem vermeleri ya 
da erkeklere göre daha endişeli bir yapıya sahip 
olmaları şeklinde yorumlanabilir. 

Yapılan çalışmalarda eğitim düzeyi ile memnuni-
yet düzeyi arasında da farklı sonuçlar elde edil-
miştir. Bazı çalışmalarda (34,36) eğitim düzeyi 
yüksek olan hastaların memnuniyet düzeylerinin 
daha düşük olduğu belirtilirken, yapılan bazı ça-
lışmalarda da eğitim düzeyinin memnuniyet dü-
zeyini etkilemediğinden söz edilmiştir (18,32). 
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oynamaktadır (37). Sağlık çalışanlarının hastalar 
ile iletişim kurma becerileri hastaların kendile-
rini değerli ya da değersiz hissetmelerine neden 
olmaktadır. Bireyselleştirilmiş ve hasta merkezli 
bakım hastaya kendisinin değerli olduğunu his-
settirirken aynı zamanda kişilerarası güven iliş-
kisinin de kurulmasını sağlamaktadır. Hastalar-
la konuşmak için yeterli zaman ayırmak, onları 
dinlemek ve bilgilendirmek hasta memnuniye-
tinin ön şartını oluşturur. Böylece hastalar daha 
az stresli, daha fazla katılımcı ve uyumlu olacak-
lardır (34). Özsoy ve ark. ’nın (38) meta analiz 
çalışmasında da hastaların bakım hizmetlerinden 
beklentilerinin güler yüz, ilgi, nezaket, anlayış ve 
yardımseverlik olduğu belirlenmiştir. 

Eğitim ve Bilgilendirme
Bilgilendirme ve eğitim verme, hasta memnuni-
yetini etkileyen en önemli faktörler arasında yer 
almaktadır. Hemşirenin hastalara sağlık durumu, 
hastalığı, testleri, tedavileri ve ilaçları hakkında 
eğitim ve bilgi vermesini içerir. Eğitim ve bilgi 
hastanın ihtiyacı olan gerçekleri elde etmesini 
sağlar. Bilgilenme sonucunda hastaların bilgi-
sizlik nedeni ile yaşadıkları kaygı ve anksiyete 
azalırken, hemşireler bilgilendirme rolleri ile has-
tanın içinde bulunduğu durumu anlamasına yar-
dımcı olmaktadır (7). 

Hastalar, hastalık ve tedavileri ile ilgili semptom-
ları kontrol altına almak, sağlıklarıyla ilgili karar-
lara katılmak için bilgilendirilmeye ihtiyaç duy-
maktadırlar. Hemşireler tarafından hasta gereksi-
nimleri doğrultusunda verilecek planlı eğitimler; 
hastaların tedavi süresince verilecek kararlara 
katılmalarını, kendi bakımlarına yönelik sorum-
luluk almalarını, hastalığa ve tedaviye uyumlarını 
artırarak yaşam kalitelerinin yükselmesine neden 
olmaktadır (18,33). Yeterli düzeyde bilgilendiri-
len hastalar, sağlık çalışanlarına karşı güven ve 
memnuniyetlerinin olumlu olarak etkilendiğini 
ve bilgi verilmesinin kendi sağlık bakımlarına ka-
tılımları konusunda onları teşvik eden en önemli 
faktör olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Ayrıca 
hastalara ve ailelerine durumları hakkında bil-
gi verilmesi, bilinmeyene karşı korkularını yen-
meleri açısından da oldukça önemlidir (14,15). 
Özsoy ve ark.’nın (38) yaptığı meta analiz çalış-

masında hastaların bakım hizmetleri ile ilgili en 
önemli beklentilerinin ilaçlar ve tedaviler hakkın-
da bilgi sahibi olmak istemeleri olduğunu bildir-
mişlerdir. Ayrıca bu çalışmada (38) hastalar, bilgi-
lendirmenin memnuniyet düzeylerinde önemli rol 
oynadığını ifade etmişler ve hemşirelerin verdik-
leri bilgilerin açık ve anlaşılır olması gerektiğini 
vurgulamışlardır. Bilgi verme ve sürekli eğitim 
önemli hemşirelik sorumluluklarından biridir. Bu 
nedenle hemşirelere, bilgi vermenin ve sürekli 
hasta eğitiminin önemli bir hemşirelik sorumlu-
luğu olduğunu bilmeleri ve hastalara bilgi verme 
konusunda diğer sağlık çalışanları ile işbirliği 
yapmaları gerektiği belirtilmelidir. 

Hemşirelik Bakım Kalitesi Memnuniyetinin 
Değerlendirilmesi
Hemşirelik uygulamalarında bakım kalitesini be-
lirlemeye yönelik hasta memnuniyetinin değer-
lendirilmesi; hasta beklentilerine yönelik gerekli 
düzenlemelerin yapılmasına, bakıma etkisi olan 
değişkenleri saptamaya olanak sağlayarak hem-
şirelik hizmetlerinin kalitesini yükseltmektedir 
(30). Böylece hastaların hemşirelik bakımının 
kalitesine ilişkin beklenti ve memnuniyetlerinin 
ölçülmesi, hemşirelik hizmet kalitesini arttıracağı 
gibi aksayan yönlerin belirlenmesi, gerekli eği-
timlerin planlanması ve uygulanması gibi süreç-
lerde önemli bir kaynak sağlayarak sağlık bakım 
yöneticilerine önemli bilgiler sunacaktır (19,20). 
Ayrıca hemşirelik bakımının kusursuz ve nitelikli 
bir biçimde gerçekleşmesi, uygulanan tedavinin 
başarısını ve hastanın bakımdan memnuniyetini 
etkileyecektir (36). Bu nedenle hemşirelik hiz-
metleri ve diğer sağlık hizmetleri ile ilgili mem-
nuniyet çalışmalarının düzenli olarak tekrarlan-
ması kalite açısından önemlidir (4).

Hemşirelik hizmetlerinin kalitesini yükseltmek 
için, hasta memnuniyetini belirleyen faktörleri 
içine alan geçerli ve güvenilir ölçme araçlarının 
geliştirilmesi ve kullanılması gerekmektedir. Ül-
kemizde, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine 
yönelik çalışmalar giderek artmasına rağmen, 
hemşirelik bakım kalitesinin değerlendirilmesine 
ilişkin ölçüm araçları oldukça sınırlıdır. Bu du-
rum hasta memnuniyetini değerlendiren geçerli 
ve güvenilir ölçüm araçlarının bilimsel çalışma-
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larla geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır (30). 
Ülkemizde hemşirelik bakım kalitesinin değer-
lendirilmesinde kullanılan ölçüm araçlarından ör-
nekler bulunmaktadır:

Newcastle Hemşirelik Bakımından Memnuniyet 
Ölçeği, hastaların hemşirelik bakımından duy-
dukları memnuniyeti belirlemeye yönelik olarak 
Thomas et. al. (1996) tarafından geliştirilmiş-
tir. Uzun (2003) ve daha sonra Akın ve Erdoğan 
(2007) tarafından Türkçeye uyarlama çalışması 
yapılmıştır (39).

Hastanın Hemşirelik Bakımını Algılayışı Ölçeği, 
Dozier et al. (2001) tarafından 2001 yılında ge-
liştirilmiş, geçerlilik ve güvenilirliği İpek Çoban 
ve Kaşıkçı (2007) tarafından yapılmıştır. Ölçek 
hastaların hemşirelik bakımını algılayışlarını ve 
bu bakımdan memnuniyet düzeylerini ölçmek 
amacıyla geliştirilmiştir (3).

Hemşirelik Bakım Kalitesi Memnuniyet Ölçeği, 
Laschinger tarafından (2005) geliştirilen Türkçe 
uyarlama çalışması Karaca (2015) tarafından ya-
pılan bu ölçek, beklenen ihtiyaçların derecesini 
yansıtan, hasta memnuniyetini ölçen, kısa bir ba-
kımın ardından güvenilir ölçüm yapan, sosyo-de-
mografik, kişisel ve diğer faktörlerden minimum 
düzeyde etkilenen bir ölçek olarak düzenlenmiş-
tir. Hemşirelerin ilgisi, nezaketi, saygısı ve sami-
miyeti gibi ayrıca hemşirelerin becerisi, yetkinliği 
ve hasta ihtiyaçlarını karşılamalarıyla ilgili geniş 
çaptaki hemşirelik bakım faaliyetlerinin her bir 
öğesine ait özellikleri içermektedir. Kısa ve uy-
gulaması kolay olduğu için yönetim tarafından 
kalite geliştirme faaliyetlerinde kullanılabilecek 
çok iyi psikometrik özelliklere sahip bir ölçüm 
aracı olarak önerilmektedir. Bu ölçeğin, her bir 
öğesi sorunun içeriğini belirtecek bir ifade yani 
“kılavuz” ve bunun ardından daha detaylı bir soru 
yani “açıklayıcı”dan oluşmaktadır. Ölçek “genel 
algılar” başlığı adı altında; hastanede kalış süre-
since alınan bakım ve tedavinin genel kalitesin-
den memnuniyeti, hemşirelik bakımının genel ka-
litesini, genel olarak sağlığı ile ilgili düşünceleri 
ve hastaneyi akraba ve arkadaşlara tavsiye etme 
durumunu ölçmek için tasarlanan dört ek soruyu 
da içermektedir (40).

SONUÇ 
Sağlık işletmeleri yöneticileri, hasta beklentilerini 
doğru saptamaları durumunda, sundukları hizme-
tin performansını bu beklentiler doğrultusunda 
biçimlendirme ve dolayısıyla hasta beklentilerini 
karşılama olanağına sahip olacaklardır. Bu neden-
le bakım kalitesini değerlendirmek, bakıma etkisi 
olan değişkenleri saptamak, hasta yanıtlarından 
elde edilenlere göre hizmette hangi öğelere yer 
verileceği, hangi öğelerin düzeltilmesi gerektiği-
ni belirlemek için hasta memnuniyetinin geçerli 
ve güvenilir ölçüm araçlarıyla sürekli ölçülmesi 
gerekmektedir. Hastaların hemşirelik bakımından 
memnuniyetlerine ilişkin kullanılabilir bir ölçüte 
ait en önemli özellik, onun uygulanabilir sonuçlar 
verebilme özelliği ve hasta bakım kalitesini yük-
seltmek için yöneticiler tarafından kullanılabilen 
verileri oluşturmasıdır. Hemşirelik hizmetlerinin 
kalitesini yükseltmek için hasta memnuniyetini 
belirleyen faktörleri içine alan ölçme araçlarının 
kullanımı önem taşımaktadır.

Hemşirelik bakım memnuniyetinin geçerli ve 
güvenilir ölçüm araçları ile düzenli olarak değer-
lendirilmesi hastalar tarafından algılanan kalite-
nin düzeyini izleme ve sonuçlar doğrultusunda 
bakıma ilişkin standartların oluşmasına olanak 
sağlayacaktır. Böylece sonuçlar bakımın yönetimi 
sürecinde hemşireliğin hasta bakım sürecine kat-
kısını gösteren kanıta dayalı bir gösterge olarak 
değerlendirmelerde yararlı olacaktır. Hemşirelik 
uygulamalarında hasta beklentilerine yönelik ge-
rekli düzenlemelerin yapılması bakım kalitesinin 
sürekli geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.
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The Association of Health Promotion Life -Style and Self-Efficacy-
Sufficiency With Socio-Economic Status

Sağlığı Geliştirici Yaşam Tarzı ve Öz Etkililik-Yeterlilik 
Durumunun Sosyo-Ekonomik Durum İle İlişkisi
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Ferdane TAŞ,1 Belgin AKIN2

ABSTRACTÖZ
In order to examine the relationship between the health promoting 
lifestyle and self-efficacy-competence status in the Konya province 
center, this research of descriptive comparative type was conducted.
The study was conducted in a Family Health Center affiliated  to 
Meram district in January-February and a Family Health Center 
area affiliated to Karatay district. The study group consisted of 248 
people who were between the ages 18-64, literate and accepted to 
join study. 
In order to evaluate the socioeconomic status of the participants, 
a questionnaire and also  “Health Promotion Life-Style Profile 
(HPLP)” and “Self-Efficacy-Proficiency “ (SES) scale were applied 
during data collection. The data were collected through home visits 
and face-to-face interview technique by the researchers. Number 
and percentage, mean and standart deviation and also Student t test, 
One Way ANOVA and Pearson’s correlation analyses were used.  
As conclusion, socioeconomic status has an important effect on 
HPLP and SES and people who have low socioeconomic level are 
in a disadvantageous position. Taking into account of socioecono-
mic status in addition to SES in the health promotive efforts will be 
beneficial. 

Konya il merkezinde sağlığı geliştirici yaşam tarzı ve öz-etkililik-ye-
terlilik durumunun sosyoekonomik durum ile ilişkisinin incelenmesi 
için yapılan araştırma tanımlayıcı karşılaştırmalıdır. Çalışma Ocak 
-Şubat ayında Meram ilçesine bağlı bir Aile Sağlığı Merkezi ve Ka-
ratay ilçesine bağlı bir Aile Sağlığı Merkezi bölgesinde yapılmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu 18-64 yaş arası, okuryazar ve araş-
tırmaya katılmayı kabul eden 248 kişi oluşturmuştur.             
 Verilerin elde edilmesinde katılımcılara sosyoekonomik düzeyleri-
ni değerlendirmek için anket formu ve ayrıca “Sağlıklı Yaşam Bi-
çimi Davranışları Ölçeği (SYBD) ve “Öz-Etkililik-Yeterlik Ölçeği” 
(ÖEY) uygulanmıştır. Veriler ev ziyaretleri ile araştırmacı tarafın-
dan yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. İstatistiksel analiz-
lerde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma yanında Student t testi, 
tek yönlü Varyans analizi (ANOVA) ve  Pearson’s korelasyon analizi 
kullanılmıştır.
Sosyoekonomik durumun SYBD ve ÖEY üzerine önemli etkiye sahip 
olduğu ve düşük sosyoekonomik düzeydekilerin dezavantajlı olduğu 
sonucuna varılmıştır. Sağlığı geliştirmeye yönelik faaliyetlerde ÖEY 
yanında sosyoekonomik durumun göz önünde bulundurulması ya-
rarlı olacaktır. 

Keywords: Health promotion; self -efficacy-suffıciency; socioeco-
nomic; adults. 

Anahtar Kelimeler: Sağlığın geliştirilmesi; öz etkililik-yeterlilik; 
sosyoekonomik; yetişkinler. 
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GİRİŞ

Dünya Sağlık Örgütü sağlığı; tam bir iyilik hali 
içerisinde olma durumu şeklinde tanımlarken, 
Ottawa Charter bunun gerçekleşmesi için bireyin 
isteklerini özgürce belirleyebilmesi, fark edebil-
mesi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesini, ayrıca 
çevresini bu yönde değiştirebilmesi ya da etkili 
baş edebilmesi gerektiğini ifade eder (1,2). 

DSÖ tanımında ise birey ve grupların kendi so-
rumluluğunu üstlenmesi ve çevresini de etkileme 
yetilerini vurgulamaktadır (3). İnsan hakları ev-
rensel bildirgesinin 25. maddesi sağlık hakkını 
insan haklarından biri olarak kabul etmiştir. 1961 
Anayasası 48. Maddesinde sağlık hakkı devletin 
ödevi iken, 1982 Anayasasının 56.maddesinde 
devletin ve vatandaşın ödevi olarak tanımlanmak-
tadır (4-6).

Orem, bireyin kendi bütünlüğü ve sağlığı için so-
rumluluğunu varsayar. Bu bütünlük içinde sağlı-
ğın bileşenleri fiziksel, spiritüel, duygusal ve sos-
yal sağlık olarak belirtilir  (7). Sağlığın tanımında 
yer alan iyilik hali biyolojik etkenlerin yanı sıra 
sosyal, ekonomik ve çevresel etkenlerden de et-
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1.   kilenmektedir. Sağlığın belirleyicisi olan bu fak-
törler içinde yer alan sosyoekonomik (yoksulluk, 
uygun olmayan çalışma koşulları,  işsizlik, sosyal 
dışlanma) ve çevresel koşullar (konut, suyun ve 
havanın kalitesi, sosyal çevre) önemli bileşenler-
dir (8).

Sağlığı geliştirme, bireyin hastalığa yakalanma 
riskini azaltacak ve sahip olduğu iyilik durumunu 
ilerletecek yeni davranışları kazanması ve sürdür-
mesi için gerekli olan eğitimsel, sosyal ve çevre-
sel olanaklarının ivme kazanmasıdır (9).  Sağlığı 
geliştirmek, olası hastalıkları azaltmak veya has-
talıkların oluşumda rol oynayan risk faktörlerini 
erken dönemde belirleyip uygun önlemlerin alın-
ması için yararlı olduğuna inanılan aktiviteleri 
yapmak ise sağlık davranışı olarak tanımlanmak-
tadır (9,10). Bireylerde sağlıklı yaşam farkındalı-
ğının artırılması, yaşam tarzının yükseltilmesinin 
ve sağlıklarının korunmasının kendi sorumluluk-
ları olarak değerlendirmeleri ve bu nedenle risk-
li davranışlardan sakınarak sağlığı koruyucu ve 
geliştirici davranışları uygulamalarını içerir (11). 
Bireyin yaşı ilerledikçe ve eğitim düzeyi yüksel-
dikçe de sağlık sorumluluğu alma, öz etkililik ve 
beslenme değerlerinin yükseldiği saptanmıştır 
(12). Bireysel belirleyiciler yanında bireyin için-
de bulunduğu sosyoekonomik durumda davra-
nışlarına yön vermektedir. Bireyin gelirine bağlı 
olarak eğitim seviyesi yükselmekte bu da yaşam 
tarzını olumlu yönde etkilemektedir. Sosyoeko-
nomik düzeyi düşük bireylerin aynı zamanda eği-
tim düzeyleri de düşüktür (13) ve sosyoekonomik 
düzeyi düşük olan bölgelerde yaşayanların sağlık 
durumu göstergeleri de bu durumdan olumsuz et-
kilenmektedir (14-16).  

Pender tarafından geliştirilen ve sosyal öğrenme 
teorisine dayanan sağlığı geliştirme modeli, bi-
reyin sağlığı geliştiren davranışlarını belirleyen 
bilişsel süreçleri açıklamaktadır. Bireyin iyilik 
düzeyini arttırmaya yönelik kullanılan bir model-
dir. Öz etkililikteki “yapabilirim” inancı, bireyin 
yaşadığı şartları kontrol edebilme duygusunu ifa-
de etmektedir ( 17,18). Yetişkinlerde sağlığı geliş-
tirici davranışlardaki öz etkililik; bireyin motivas-
yonu, kendini gerçekleştirmesi, pozitif bağlantılar 
kurması, pozitif sağlık davranışları göstermesi 

ve bireyin kendi sağlığı üzerinde kontrol sağla-
masında önemlidir (19). Sosyoekonomik durum 
bireyin sosyal çevresinin şekillenmesinde önemli 
bir faktör olarak tanımlanmaktadır (20).

Sağlık ve sağlığın geliştirilmesindeki önemli be-
lirleyicilerden birisi bireyin içinde bulunduğu 
sosyoekonomik konumdur (8). Bireyin eğitim dü-
zeyi sağlığı geliştirici davranışları pozitif yönde 
etkilemekte (21) ve gelir düzeyi düşük bireylerde 
riskli davranışlar daha fazla görülmektedir (22). 
Düşük sosyal sınıflarda doğanlar sosyoekonomik, 
fiziksel ve psikolojik risk faktörlerini daha fazla 
oranda yaşamakta ve başa çıkma mekanizmaları-
nı kullanmada yetersiz kalmaktadırlar (14).

Toplum sağlığı hemşireliğinin sorumluluğu; sağ-
lığın temel amacı doğrultusunda kişi, aile, grup 
ve toplumların sağlıklarının sürdürülmesi ve ge-
liştirilmesi, hasta olanların tedavisi ve tedavi edi-
lenlerin kalan güçlerini kullanabilmeleri için re-
habilitasyon çalışmalarını sürdürmektir ( 23,24). 
Sağlık eğitimi rolü önemli olan hemşireler, birey-
lerin sağlıkla ilgili olumlu davranış değişiklik-
lerini oluşturma ve sürdürebilmeleri için gerekli 
yöntemlerin neler olduğunu bilmeli ve gelişme-
leri takip etmelidir (25). Toplum sağlığı hemşire-
liğinin en önemli görevi sağlığın geliştirilmesi ve 
korunmasında toplumu bilinçlendirmek ve hare-
kete geçmesinde yardımcı olmaktır.

Sağlığın geliştirilmesi sadece bireysel değil top-
lumun katılımı ve olumlu çevre ile desteklenirse 
başarılabilir. Sağlığın geliştirilmesinin belirleyi-
cilerden olan öz etkililiğin geliştirilmesi sağlıklı 
yaşam tarzının gelişmesinde tek başına yeterli 
olmayacaktır. Kişinin sahip olduğu ekonomik 
koşullar ve sosyal çevresi bireyin harekete ge-
çişinde etkilidir. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük 
bireylerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına 
sahip olma ve bu durumu sürdürme olasılıkları 
daha düşüktür. Bu yüzden yalnızca bireysel dav-
ranış değişikliği için yapılan girişimlerin başarı-
sızlıkla sonuçlanma olasılığı da artmaktadır. Bu 
araştırma sonucunda elde edilecek bilgiler sağlı-
ğın geliştirilmesinde rol alan hemşirelerin toplum 
sağlığının geliştirilmesi ve sağlık politikalarında 
halkın sözcülük rolünü üstlenmesini vurgulamada 
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yararlı olacaktır. Bunun yanında sağlığı geliştir-
mede davranış değişiklikleri oluşturmada bireyin 
zihinsel algısı dışında, sosyoekonomik faktörlerin 
önemine dikkat çekecektir ve toplumsal sorumlu-
luklara vurgu yapacaktır.

Bu araştırmanın amacı; Meram Aile Sağlığı Mer-
kezi ve Karatay Aile Sağlığı Merkezi bölgelerin-
de yaşayan 18-64 yaş arasındaki bireylerde sağlı-
ğı geliştirici yaşam tarzı ve öz etkililik-yeterlilik 
durumunun sosyoekonomik durum ile ilişkisinin 
incelenmesidir.

YÖNTEM
Araştırmanın Tipi ve Yeri
Konya il merkezinde sağlığı geliştirici yaşam tarzı 
ve öz-etkililik-yeterlilik durumunun sosyoekono-
mik durum ile ilişkisinin incelenmesi için yapılan 
araştırma tanımlayıcı karşılaştırmalıdır. Çalışma 
Konya merkez Meram  ilçesine bağlı Aile Sağlığı 
Merkezi ve Konya merkez Karatay ilçesine bağlı 
Aile Sağlığı Merkezinde yürütülmüştür. Çalışma 
için bu bölgelerin seçilmesinin iki sebebi vardır. 
Birincisi bu bölgelerde ev ziyaretlerinin sağlık 
ocağı tarafından rutin olarak yapılması ve kayıt-
ların uygun şekilde tutulmasıdır. İkincisi ise iki 
bölgenin sosyoekonomik düzeylerinin birbirin-
den farklı olmasıdır. 

Sosyoekonomik özellikleri farklı iki mahallenin 
seçimiyle gelir, eğitim ve sınıfsal konum farklılı-
ğının net olarak ortaya konulması amaçlanmıştır.  
Çalışma grubundan elde edilen veriler incelen-
diğinde Karatay bölgesinden araştırmaya katılan 
bireylerin % 9.7’si sağlık güvencesi olmayan, 
%77.4’ü ilköğretim mezunu, %58.1’i yoksulluk 
sınırının altında yaşayan bireyler olduğu gözlen-
miştir. Meram bölgesinde (30 nolu) ise bireylerin 
%98.4’ü sağlık güvencesi olan, %77.4’ü yükse-
kokul ve üstü eğitimi olan,% 97.6’sı yoksulluk 
sınırının üstünde geliri olan bireylerden oluşmak-
ta olduğu saptanmıştır. Elde edilen veriler değer-
lendirildiğinde sağlık güvencesi, eğitim ve gelir 
durumu yönünden Karatay Aile Sağlığı Merkezi 
bölgesinin daha dezavantajlı konumda olduğu gö-
rülmüştür.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini 18–64 yaş arasında olan 
Meram Aile Sağlığı Merkezi bölgesinden 13.504 
birey, Karatay Aile Sağlığı Merkezinden 12.105 
birey olmak üzere toplamda 25.609 birey oluş-
turmaktadır. Örnek büyüklüğünü tespit etmede 
Rosner tarafından sağlık alanındaki çalışmalarda 
kullanılabileceği belirtilen iki bağımsız grup ara-
sında yapılan araştırmalarda örnek genişliğinin 
saptanması için önerilen bir formül kullanılmıştır 
(26). Hesaplamada bilinen parametreler olarak, % 
95 güven düzeyi , % 10’luk standart sapma, % 
90’lık güç dikkate alınmıştır. 

Bu hesaplamada Konya’da sosyoekonomik açı-
dan farklı iki sağlık ocağı bölgesinde (Meram 
ve Karatay) yapılan bir çalışmada (16) bildirilen 
sağlıklı yaşam biçimi davranışları puanları kulla-
nılmıştır. Yapılan hesaplamada her boyut için ör-
nek büyüklüğü 31 olarak tespit edilmiştir. Örnek 
seçiminde küme örnekleme yöntemi kullanılaca-
ğından her bir bölge için örnek büyüklüğü dört 
katı alınmış (31x 4) ve 124 birey kabul edilmiş-
tir. Çalışma iki ayrı mahallede yürütüldüğünden 
araştırma örneği toplam 248 kişiden oluşmuştur. 
Örnek seçiminde Küme Örnekleme Yönteminden 
yararlanılarak küme birimi olarak sokak kabul 
edilmiştir. Her mahalle ve sokak nüfus büyük-
lüğüne göre listelendiğinde her sokaktaki birey 
sayısının 20-50 arasında farklılık gösterdiği gö-
rülmüştür. Yeterli örnek büyüklüğüne ulaşabil-
mek için her bölgeden ortalama 5 sokak (124 /30 
=4.13) seçilmesinin uygun olacağına karar veril-
miştir. Her bir mahalleden kaç sokak seçileceğine 
karar vermede, her mahalle sokak sayısına göre 
ağırlıklandırılarak seçilecek sokak sayısı belirlen-
miştir. Aynı şekilde her bir sokaktan kaç birey se-
çileceğine karar vermede, her mahalle birey sayı-
sına göre ağırlıklandırılarak çalışmaya katılacak 
birey sayısı hesaplanmıştır. Bu hesaplamaya uy-
gun olarak her mahalleden belirlenen sayıda so-
kak rastgele seçilmiştir. Belirlenen her sokakta ilk 
evden başlanarak hedeflenen sayıda bireye ulaşa-
na kadar anket uygulamaya devam edilmiştir. Her 
haneden 18–64 yaş arası olan ve okuma- yazma 
bilen tek birey örneğe dahil edilerek sınıfsal ko-
num için çeşitlilik artırılmaya çalışılmıştır. Veriler 
saat beşten sonra toplanarak sadece ev hanımları 
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ve bayanlar değil çalışan bireyler ve erkeklerinde 
katılımı sağlanmaya çalışılmıştır. 

Veri Toplama Araçları
Verilerin elde edilmesinde katılımcılara sosyoe-
konomik düzeylerini değerlendirmek için araştır-
macının hazırladığı bilgi formu ve ayrıca sağlığı 
geliştirme aktivitelerini değerlendirmek amacı ile 
“Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları (SYBD) Öl-
çeği ve bireylerin öz-etkililik-yeterliliğini değer-
lendirmek amacı ile  “Öz-Etkililik-Yeterlik Ölçe-
ği (ÖEYÖ)”  uygulanmıştır.

Bilgi formu bölümünde katılımcıların cinsiyet, 
yaş, eğitim durumu, medeni durum, doğum yeri, 
aile yapısı, algılanan sağlık durumu olarak bireye 
özgü tanımlayıcı bilgilerin yanında sosyoekono-
mik durumu incelemeye yönelik olarak annenin 
eğitim durumu,  hane reisinin eğitim durumu ve 
mesleği, evde yaşayan birey sayısı, sağlık güven-
cesi, gelir durumu, gelir getiren bir işte çalışan 
birey sayısı, yaşanılan konutun mülkiyet duru-
mu, salon dahil oda sayısı, algılanan ekonomik 
düzey ve ait olunan sınıf ile ilgili sorgulamalar 
yer almaktadır.  Sınıfsal konumun belirlenme-
sinde “aile reisinin mesleği, eğitim düzeyi ve 
aile reisinin işteki konumu” olmak üzere toplam 
üç soru yöneltilmiştir. Bu sorulardan elde edilen 
cevapların incelenmesi ile “mavi yakalılar, beyaz 
yakalılar, kendi hesabına çalışanlar ve burjuva-
lar” olarak dört sınıfsal konum belirlenmiştir (27, 
28). Aile reisinin sınıfsal konumu, aile üyelerinin 
sınıfsal konumu olarak değerlendirilmiştir. Yok-
sulluk sınırının tespitinde; TUİK’ in hane halkı 
büyüklüğüne göre 4 kişilik bir ailenin yoksulluk 
sınırını 2007 yılında 598 YTL olarak açıklaması 
kabul edilmiştir (29).

Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği (SYB-
DÖ); bireylerin sağlıklı yaşam biçimine yansıyan 
sağlığı geliştiren davranışlarını değerlendirmek 
için Walker, Sechrist ve Pender  tarafından geliş-
tirilmiş bir ölçektir. Pender  tarafından geliştirilen 
“Sağlığı Geliştirme Modelini” değerlendirmek 
amacıyla geliştirilmiştir (30). Bu ölçeğin ülkemiz 
için geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Esin tara-
fından yürütülmüştür (9). Ölçek sağlık sorumlu-
luğu, kendini gerçekleştirme, egzersiz, beslenme, 

kişilerarası destek ve stres yönetimi olarak altı alt 
boyut ve toplam 48 maddeden oluşmaktadır. Bu 
alt boyutların aldığı puanlar birbirinden bağımsız 
olarak da kullanılabilmektedir. Ölçekten elde edi-
len toplam puan, sağlıklı yaşam biçimi davranış-
ları puanını ifade etmektedir. SYBDÖ’ nün tüm 
ifadeleri olumlu yönde olup ters yönde puanlanan 
ifade bulunmamaktadır. Ölçekten toplamda en 
düşük 48 puan, en yüksek ise 192 puan alınabil-
mektedir. Ölçeğin toplamından ve alt boyutların-
dan alınan puanlar yükseldikçe sağlıklı yaşam 
biçimi davranışlarının olumlu yönde olduğu be-
lirtilmektedir.

Öz-Etkililik-Yeterlilik Ölçeği (ÖEYÖ) Sherer ve 
arkadaşları tarafından bireyin öz etkililik yeterli-
lik seviyesini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. 
Öz değerlendirmeye dayalı olarak yapılan ölçe-
ğin Türkçe ’ye uyarlanmasını Gözüm ve Aksa-
yan yapmıştır (31). Öz etkililik-yeterlilik (ÖEY); 
bireyin belirli bir davranışı başarıyla yapmasını, 
gerçekleşen olaylardaki kontrol algısını ya da 
bireyin performans kapasitesine ilişkin bilgi ve-
rir. ÖEYÖ 5’li Likert tipi 23 maddelik ölçektir. 
Hesaplanmasında her bir madde için belirlenmiş 
puan kabul edilirken 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 
16, 17, 18, 20, 22. ifadeler ters yönde puan al-
maktadır. Ölçekten alınabilecek toplam puan en 
az 23, en fazla ise 115 ‘dir. Ölçekten alınan pua-
nın artması, bireyin ÖEY algısının olumlu yönde 
olduğunu ifade etmektedir. 

Verilerin Toplanması
Veriler Ocak-Şubat aylarında ev ziyaretleri ile 
araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme tekniği 
ile toplanmıştır. Ev ziyaretlerinde her evde 18-64 
yaş arası olup, okuryazar olan ve araştırmaya gö-
nüllü katılan bir kişi ile görüşülmüştür.

Verilerin Analizi
Araştırmanın istatistiksel analizleri SPSS paket 
programının 15 günlük deneme sürümü kullanı-
larak yapılmıştır. Veriler histogram ve Q-Q  Plo-
ts grafiğine göre normal dağılım gösterdiği için 
parametrik testler kullanılmıştır Bu araştırmada 
sayı, yüzde, ortalama, standart sapma yanında 
Student t testi, Tek yönlü Varyans analizi (ANO-
VA) ile Tukey HSD ve Pearson’s korelasyon 
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analizlerinden yararlanılmıştır (p< 0.05 değerler 
önemli kabul edilmiştir). SYBD ve ÖEY arasın-
daki ilişkiyi değerlendirebilmek için Pearson’s 
korelasyon analizi kullanılmıştır. Korelasyon kat-
sayısının gücü ile ilgili olarak Akgül’ün bildirdiği 
değerler dikkate alınmıştır  (0.00-0.25 Çok zayıf; 
0.26-0.49 Zayıf; 0.50-0.69 Orta; 0.70-0.89 Yük-
sek; 0.90-1.00 Çok yüksek) (32).  
                      
BULGULAR
Araştırma grubundaki katılımcılara ait tanım-
layıcı bulgular
Tablo 1. Bireylerin sosyo-demografik özellikle-
rine göre dağılımı (n:248) (Konya-2010)

Sayı Yüzde 
( %)*

Yaş grupları
18-29 75 30.2
30-41 108 43.6
42 ve üzeri 65 26.2
Cinsiyet
Erkek 130 52.4
Kadın 118 47.6
Medeni durum
Evli 200 80.6
Bekar 32 12.9
Dul+ayrı yaşayanlar 16 6.5
Eğitim durumu
İlköğretim mezunu 105 42.4
Lise mezunu 37 14.9
Yüksekokul ve üstü 106 42.7
Doğum yeri
Köy 56 22.6
İlçe 75 30.2
İl 117 47.2
Aile yapısı
Çekirdek 198 79.8
Geniş 50 20.2
Algılanan sağlık durumu 
Kötü +Orta

İyi

Çok iyi+ Mükemmel

 86

107

 55

34.7

43.1

22.2
Toplam                                                                                       

248
                    
100

*Sütun yüzdesi kullanılmıştır.

Araştırmaya katılan bireylerin % 43.6 ‘sı  30-41 
yaş grubunda,  % 52.4 ‘ü erkek, % 80.6 ‘sı evli, 

% 42.7 ’si yüksekokul ve üstü ve % 42.4 ‘ü ilköğ-
retim mezunudur. Doğum yeri bakımından ince-
lendiğinde  % 47.2 ‘sinin doğum yerinin il olduğu 
görülmektedir ve % 79.8 ‘inin aile yapısı çekirdek 
ailedir. Bireylerin  % 34.7 ‘sinin sağlık durumunu 
kötü+ orta,  % 43.1 ‘inin sağlık durumunu iyi ve 
yalnızca % 22.2 ‘sinin sağlık durumunu çok iyi 
+mükemmel olarak algıladığı görülmektedir. 

Hane reisinin eğitim durumunu incelendiğinde 
% 46.4’ ünün yüksekokul ve üstü ve % 25’ inin 
okuryazar ya da ilkokul mezunu olduğu görül-
mektedir. Annelerin eğitim durumu incelendiğin-
de  % 13.7 ‘sinin okuryazar ve % 52’ sinin ilkokul 
mezunu olduğu görülmektedir. Araştırmaya katı-
lan bireylerin % 52.4 ‘ünün ev sahibi olduğu,  % 
53.6 ‘sinin 2-3 odalı ev yaşadığı , % 32.7’sinde 
ailedeki birey sayısının 5 ve üzerinde olduğu gö-
rülmektedir.  Çoğunluğun (% 69.4) ailesinde ge-
lir getiren bir işte çalışanı olmadığı ya da bir kişi 
olduğu ve % 30.2 ’sinin aylık gelirinin yoksulluk 
sınırının altında yer aldığı bulunmuştur. Algılanan 
ekonomik duruma göre incelendiğinde; araştır-
maya katılan bireylerin  % 52.8 ’i ekonomik du-
rumunu orta ve % 35.1 ‘i iyi olarak değerlendir-
miştir. Çoğunluğun  (% 94.4) sağlık güvencesinin 
olduğu görülmektedir.

Ailelerin hane reisinin sınıfsal konumlarına göre 
dağılımı incelendiğinde; % 50.8’ ini beyaz yaka-
lıların, % 30.2 ’sini mavi yakalıların, % 11.3’ ünü 
kendi hesabına çalışanların ve yalnızca  % 7.7 
’sini burjuvaların oluşturduğu görülmektedir.

Araştırma bölgelerine ait tanımlayıcı bulgular
Sosyodemografik ve sosyoekonomik durumu ta-
nımlayan bağımsız değişkenler yönünden araş-
tırmanın yapıldığı bölgeler incelendiğinde farklı 
özellikleri olduğu bulunmuştur. 

Karatay bölgesinde yaşayanların çoğunluğu il-
köğretim mezunu, doğum yeri köy olan, genel 
sağlık durumu algısını kötü ve orta olarak değer-
lendiren bireylerden oluşmaktadır.
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                                                                           Meram             Karatay                    Test ve p

                                                                         Sayı (%)            Sayı (%)                       Değeri
Aile reisinin eğitim durumu 
Okuryazar+ilkokul mezunu                                5  (4.0)            57  (46.0)                  X²= 70.29
Ortaokul mezunu                                                5  (4.0)            22  (17.7)                 p=0.000**
Lise mezunu                                                   22  (17.7)            22  (17.7)
Yüksekokul ve üstü                                        92  (74.3)            23  (18.6)
Annenin eğitim durumu
Okuryazar                                                           7  (5.6)            27  (21.8)
İlkokul mezunu                                               43  (34.7)            86  (69.4)                X²= 105.06
Ortaokul mezunu                                            20  (16.2)               7   (5.6)                  p=0.000**
Lise ve üstü mezunu                                       54  (43.5)               4   (3.2)
Gelir durumu  ***
Yoksulluk sınırının altı                                       3  (2.4)             72 (58.1)                  p=0.000**
Yoksulluk sınırının üstü                                 121 (97.6)            52 (41.9)               Fisher exact 
Algılanan ekonomik durum
İyi                                                                     68 (54.8)            19 (15.3)                    X²=62.04
Orta                                                                  51 (41.1)            80 (64.5)                  p=0.000**
Kötü                                                                    5  (4.1)            25 (20.2)
Sağlık güvencesi  ***
Yok                                                                      2  (1.6)             12 (9.7)                   p=0.011**
Var                                                                  122 (98.4)         112 (90.3)                Fisher exact
Yaşanılan konutun mülkiyet durumu
Ev sahibi 71  (57.3)   59  (47.6)
Lojman+kira ödenmiyor+Diğer 17  (13.7)    10   (8.0)                    X²= 65.42
Kiracı 36  (29.0)   55  (44.4)                   p=0.000**
Evde yaşayan birey sayısı
1- 4 kişi 91 (73.4)    76 (61.3)                    X²= 29.82
5 ve üzeri kişi 33 (26.6)    48 (38.7)                   p=0.000**
Sınıfsal Konum
Mavi yakalılar 3  (2.4)    72 (58.1)                  X²= 117.25
Beyaz yakalılar 96 (77.4)    30 (24.2)                   p=0.000**
Kendi hesabına çalışanlar 10  (8.1)    18 (14.5)
Burjuvalar 15  (12.1)       4  (3.2)
Toplam                                                          124 (100)           124 (100)

Tablo 2. Araştırma bölgelerinin ailelerin sosyoekonomik durumu ve yaşadığı konutun özelliklerine 
göre karşılaştırılması * (Konya-2010)

*Sütun yüzdesi kullanılmıştır. ** p  <  0.01.
***Beklenen değerlerin %20’den fazlası 5’in altında olduğu için (dört gözlü) Fisher’s exact chi-square testi 
yapılmıştır. 
TUİK  2007 yılında   4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırını  598 YTL olarak yayınlamıştır. 
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Sağlıklı Yaşam 
Biçimi

 Davranışları Puanı

Öz Etkililik 
Yeterlilik 

  Puanı
Yaş
18-29(n=75) 128.2±18.5 81.9±13.9
30-41(n=108) 127.6±22.5 83.9±13.8
42 ve üzeri(n=65) 123.1±32.5 77.1±18.9

F=0.91     p=0.404 F=3.92     p=0.02
Cinsiyet
Kadın(n=118) 128.8±24.1 81.3±14.0
Erkek(n=130) 124.6±24.8 81.7±16.9

t=1.33   p=0.182 t=0.173  p= 0.863
Medeni durum
Bekar(n=32) 129.4±21.5 84.6±13.6
Evli(n=200) 127.6±23.6 81.7±15.0
Dul+ayrı 
yaşayanlar(n=16)

108.2±33.8 72.3±22.4

F=5.02    p=0.007 F=3.51     p=0.031
Eğitim durumu
İlköğretim(n=105) 116.7±23.4 75.0±14.5
Lise(n=37) 120.9±21.7 81.2±15.5
Yüksekokul(n=106) 138.3±21.5 88.1±13.7

F=25.81      
p=0.000

F=21.80       
p=0.000

Doğum Yeri
Köy(n=56) 115.8±24.7 78.4±11.9
İlçe(n=75) 126.4±22.2 79.3±16.1
İl(n=117) 131.9±24.3 84.4±16.2

F=8.53     p=0.000 F=4.01    p=0.019
Aile yapısı
Çekirdek aile(n=198) 127.7±24.2 83.2±15.1
Geniş aile(n=50) 122.0±25.4 74.9±15.6

t=1.47       p=0.141 t=3.42      p=0.001
Algılanan Sağlık 
Durumu
Kötü+orta(n=76) 111.4±24.4 74.0±15.6
İyi (n=107) 130.8±18.9 83.3±12.8
Çok 
iyi+Mükemmel(n=55)

142.2±21.4 89.8±15.2

F=37.64     p=0.000 F=21.66         
p=0.000

Karatay bölgesinin çoğunluğunun hane 
reisinin eğitim durumu ilkokul ve or-
taokul mezunu olan, annelerin eğitim 
durumu ilkokul mezunu ve okuryazar 
olan, yoksulluk sınırının altında yaşayan,  
ekonomik durumunu kötü ve orta olarak 
değerlendiren, sağlık güvencesi olma-
yan bireylerden oluştuğu görülmektedir. 
Çalışmamızda Karatay bölgesinde yaşa-
yanların Meram bölgesine göre sosyoe-
konomik yönden dezavantajlı konumda 
olduğu saptanmıştır (p<0.01) 

Çalışma bölgeleri aile reisinin sınıfsal 
konumuna göre değerlendirildiğinde iki 
bölge arasındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmuştur (p<0.01). Karatay 
bölgesinin % 58.1’ini mavi yakalıların, 
% 3.2’ sini burjuvaların oluşturduğu gö-
rülmektedir. Meram bölgesinin % 77.4’ 
ünü beyaz yakalılar ve % 12.1’ ini burju-
valar oluştururken, mavi yakalıların ora-
nının  % 2.4 olduğu saptandı.

Sosyo-ekonomik durum, öz etkili-
lik-yeterlilik ve sağlıklı yaşam biçimi 
davranışlarına ait ilişkiye yönelik bul-
gular
Sağlıklı yaşam biçimi davranışları 
(SYBD) ile yaş arasındaki ilişki değer-
lendirildiğinde; sağlıklı yaşam biçimi 
davranışlarından alınan puanların yaşla 
değişmediği saptandı. ÖEYÖ’ nün dav-
ranışı tamamlama alt boyutu ve toplam 
puanlarının 42 yaş ve üzeri bireylerde 
daha olumsuz yönde olduğu bulunmuş-
tur. Cinsiyet SYBD ve ÖEY ‘de önemli 
bulunmamakla birlikte kadınların SYBD 
beslenme alt boyutundaki puan ortala-
maları erkeklere göre yüksek bulundu. 
SYBD alt boyutlarından stres yönetimi, 
sağlık sorumluluğu ve sağlıklı yaşam bi-
çim davranışları toplam puanı yönünden 
cinsiyetler arasında istatistiki fark bulun-
mamasına rağmen kadınların aldıkları 
puanlar erkeklerin aldıkları puanlara göre 
daha yüksektir. SYBD toplam ve tüm alt 
boyut puanlarında medeni durum yönün

Tablo 3.Araştırmaya katılan bireylerin sosyode-
mografik özelliklerine göre sağlıklı yaşam biçimi 
davranışları ve öz etkililik yeterlilik ölçeğinden al-
dıkları puanların dağılım (n:248) (Konya-2010)
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Sağlıklı Yaşam Biçimi

 Davranışları Puanı

Öz Etkililik Yeterlilik 

  Puanı
Yaşanılan Mahalle
Meram(n=13.504) 133.2 ±24.4 85.4±15.7
Karatay (n=12.105) 120.0 ±22.9 77.6±14.3

t=4.36        p=0.000 t=4.11             p=0.000
Hane reisinin eğitim durumu 
Okuryazar+ilkokul mezunu(n=62)             116.7±21.8                   76.7±14.6
Ortaokul mezunu(n=27) 113.8±24.9 73.9±17.1
Lise mezunu(n=44) 120.8±22.0 79.5±15.2
Yüksekokul ve üstü mezunu(n=115)             137.2±22.5                   86.6±14.2

F=16.32       p=0.000 F=9.33     p=0.000
Annenin eğitim durumu
Okuryazar(n=34) 116.4±23.9 75.2±13.5
İlkokul mezunu (n=129) 121.6±23.1 78.3±14.9
Ortaokul mezunu(n=27) 132.4±17.9 85.2±14.2
Lise ve üstü mezunu(n=58) 140.9±24.3 90.6±14.5

F=12.29       p=0.000 F=12.33       p=0.000
Gelir getiren bir işte çalışan birey sayısı 
Yok+1 kişi(n=172) 124.2±23.8 80.9±14.8
2 ve üstü(n=76) 131.9±25.5 83.0±17.0

t=2.27       p=0.024 t=0.98     p=0.324
Gelir durumu
Yoksulluk sınırının altı(n=75) 117.1±23.5 76.0±12.1
Yoksulluk sınırının üstü(n=173) 130.7±23.8 83.2±16.1

t=4.14      p=0.000 t=3.15       p=.,002
Algılanan ekonomik durum
İyi(n=87) 136.0±25.3 87.6±14.4
Orta(n=131) 125.6±19.8 79.7±14.8
Kötü(n=30) 103.6±25.4 71.5±14.7

F=23.13      p=0.000 F=15.36        p=0.000
Sağlık güvencesi durumu
Yok(n=14) 114.7±25.7 77.0±14.2
Var(n=234) 127.3±24.3 81.8±15.6

t=1.87        p=0.061 t=1.12            p=0.261
Yaşanılan konutun mülkiyet durumu
Ev sahibi(n=130) 130.0±26.2 83.3±16.0
Lojman+kira ödenmiyor+ diğer(n=27) 126.7±21.8 78.7±17.9
Kiracı(n=91) 121.7±22.0 79.7±13.9

F=3.05       p=0.049 F=1.92         p=0.148
Salon dahil oda sayısı
2-3 oda (n=133) 120.6±22.4 77.6±14.5
4-7 oda (n=115) 133.5±25.1 86.1±15.5

t=4.27         p=0.000 t=4.44       p=0.000
Evde yaşayan birey sayısı 
1-4 kişi(n=167) 126.3±24.9 81.9±15.3
5 ve üzeri (n=81) 127.2±23.9 80.7±15.9

t=0.25         p=0.800 t=0.531          p=0.596
Sınıfsal konum 
Mavi yakalılar(n=75) 115.6±24.4 75.6±15.3
Beyaz yakalılar(n=126) 131.4±23.9 83.4±14.6
Kendi hesabına çalışanlar(n=28)             128.2±20.6                   82.8±15.1
Burjuvalar(n=19) 135.5±21.0 90.1±16.2

F=8.15          p=0.000 F=6.61         p=0.000

Tablo 4.Bireylerin sosyoekonomik özelliklerine göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Öz Etki-
lilik Yeterlilik ölçeğinden aldıkları puanların dağılımı ( n=248) (Konya-2010)



32

Sağlığı Geliştirici Yaşam Tarzı ve Öz Etkililik-Yeterlilik Durumunun Sosyo-Ekonomik Durum İle İlişkisi

den farklılık olduğu görülmüştür. Sağlık sorum-
luluğu, kendini gerçekleştirme, beslenme, stres 
yönetimi, egzersiz ve kişiler arası destek puanı 
dul ve ayrı yaşayanlarda daha düşük bulunmuş-
tur. ÖEY ile medeni durum arasındaki ilişki in-
celendiğinde; dul ve ayrı yaşayanların davranışı 
tamamlama puanı diğer gruplara göre düşük bu-
lunmuştur.  Öz etkililik yeterlilik ve eğitim düzeyi 
arasındaki ilişki değerlendirildiğinde benzer şe-
kilde eğitim düzeyi yüksek olanların daha olumlu 
özelliklere sahip olduğu görülmüştür. Doğum yeri 
köy olanların ölçeğin alt boyutlarından olan ken-
dini gerçekleştirme, egzersiz, sağlık sorumluluğu, 
stres yönetimi, kişiler arası destek boyutlarından 
ve toplam SYBD puanlarından aldıkları ortalama-
nın, doğum yeri il olanlara göre daha düşük oldu-
ğu bulunmuştur. ÖEY ile doğum yeri arasındaki 
ilişkide de; doğum yeri il olanların davranışı sür-
dürme ve engellerle mücadele puanlarının daha 
yüksek olduğu görülmüştür. SYBDÖ’ de beslen-
me ve kişiler arası destek alt boyut puanları çe-
kirdek aile yapısına sahip bireylerde daha yüksek 
bulunmuştur. ÖEY ve aile yapısı arasındaki ilişki 
incelendiğinde; çekirdek ailede yaşayan birey-
lerin öz güvenlerinin arttığı davranışa başlama, 
sürdürme, tamamlama ve engellerle mücadelede 
daha olumlu özelliklere sahip olduğu görülmüş-
tür. Algılanan sağlık durumu ile SYBD arasın-
daki ilişki incelendiğinde; sağlık durumunu çok 
iyi-mükemmel olarak değerlendirenlerin sağlıklı 
yaşam biçimi davranışları puanları daha olum-
lu yöndedir. ÖEY de ise sağlık durumunu çok 
iyi-mükemmel olarak değerlendirenlerin davranı-
şa başlama, sürdürme, tamamlama ve engellerle 
mücadelede daha yüksek puan aldığı görülmüştür.

Hane reisinin ve annenin eğitim düzeyinin yük-
sek olmasının SYBD benimseme ve uygulamaya 
olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Çalışmamızda 
lise ve üstü eğitimli annesi olan bireylerin ken-
dini gerçekleştirme ve sağlık sorumluluğu ala-
nındaki puanları diğer gruplara kıyasla göre daha 
fazla olduğu bulunmuştur. ÖEY ile hane reisinin 
eğitim durumu ve annenin eğitim durumu arasın-
daki ilişki incelendiğinde; annesi ve aile reisinin 
eğitim düzeyi yüksek olanların davranışa başla-
ma, davranışı sürdürme, davranışı tamamlama ve 
engellerle mücadelede daha olumlu puanlar aldığı 

görülmektedir. SYBDÖ’ de kendini gerçekleştir-
me ve stres yönetimi alt boyut puanları ve toplam 
puanları gelir getiren bir işte çalışan birey sayısı 
iki ve üstü olan ailelerde daha yüksek olduğu bu-
lunmuştur. ÖEY durumu ile gelir getiren bir işte 
çalışan birey sayısı arasında bir ilişki bulunama-
mıştır. Çalışmamızda geliri yoksulluk sınırının 
üstünde ve algılanan ekonomik durumu iyi olan 
ailelerin SYBD tüm alt boyut ve toplam puanları-
nın daha olumlu yönde olduğu bulunmuştur. ÖEY 
ile gelir durumu arasındaki ilişki incelendiğinde; 
geliri yoksulluk sınırının üstündeki bireylerin 
davranışa başlama, davranışı sürdürme, engeller-
le mücadele ve toplam ÖEY puanları daha yük-
sek bulunmuştur. Sağlık güvencesine sahip olma 
durumu ile SYBD ve ÖEY arasında bir ilişki 
saptanmamıştır. Sosyoekonomik değişkenlerden 
konut mülkiyetine göre durum incelendiğinde 
beslenme, kendine gerçekleştirme ve kişiler arası 
destek alt boyutları hariç SYBDÖ’ nün diğer alt 
boyutları ve toplamda ev sahibi olduğunu ifade 
edenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını 
uygulama olasılıklarının daha yüksek olduğu bu-
lunmuştur. ÖEY durumu ile konut mülkiyeti ara-
sında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Hanedeki 
oda sayısının SYBD ile ilişkisi incelendiğinde; 
hanedeki oda sayısının fazla olmasının SYBD’ 
yi uygulama olasılığını olumlu yönde etkilediği 
bulunmuştur. SYBD ve ÖEY’ nin sınıfsal konum 
ile ilişkisi değerlendirildiğinde; burjuvaların en 
avantajlı grup olduğunu ve diğer gruplardan daha 
farklı ve yüksek puan aldığını görmekteyiz. Bi-
zim çalışmamızda ÖEY ‘de davranışı sürdürme, 
davranışı tamamlama ve engellerle mücadele alt 
boyutları puanlarının burjuvalarda tüm gruplar-
dan farklı ve daha yüksek olduğu buna karşılık 
mavi yakalıların daha düşük puanlar aldığı görül-
müştür. Yaşanılan mahalle ile SYBD arasındaki 
ilişki incelendiğinde; Meram bölgesinde yaşa-
yan bireylerin beslenme dışındaki tüm alanlarda 
SYBD ‘yi benimseme ve sürdürmede avantajlı 
konumda oldukları görülmektedir. Bizim araştır-
mamızda ÖEYÖ ve yaşanılan mahalle arasında 
anlamlı ilişki bulunmuştur ve Meram bölgesinde 
yaşayan bireyler avantajlı konumdadır.



33

Sağlık ve Toplum    Yıl:28 , Sayı: 2   Mayıs-Ağustos 2018

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği

Öz Etkililik 

Yeterlilik Ölçeği 

Kendini 
Gerçekleştirme

Sağlık 
Sorumluluğu 

Egzersiz Beslenme Stres 
Yönetimi

Kişilerarası 
Destek

Toplam 

SYBD
Davranışa 
başlama

   
   

   
   

   
   

Pe
ar

so
n 

C
or

re
la

tio
n 

   
(p

)

0.314

0.000**

0.233

0.000**

0.128

0.044**

0.250

0.000**

0.312

0.000**

0.277

0.000**

0.319

0.000**
Davranışı 
sürdürme

0.382

0.000**

0.198

0.002**

0.131

0.039**

0.274

0.000**

0.322

0.000**

0.323

0.000**

0.344

0.000**

Davranışı 
tamamlama

0.532

0.000**

0.353

0.000**

0.240

0.000**

0.290

0.000**

0.455

0.000**

0.423

0.000**

0.491

0.000**

Engellerle 
mücadele

0.543

0.000**

0.390

0.000**

0.320

0.000**

0.330

0.000**

0.525

0.000**

0.531

0.000**

0.553

0.000**

Toplam ÖEY 0.522

0.000**

0.340

0.000**

0.227

0.000**

0.349

0.000**

0.474

0.000**

0.452

0.000**

0.500

0.000**

** p  <  0.01.

ÖEY ve SYBD arasındaki ilişkiyi değerlendir-
mek için yapılan Pearson’s korelasyon analizi 
sonucunda ilişkinin çok zayıf, zayıf ya da orta 
derecede olduğu bulunmuştur. ÖEYÖ davranışa 
başlama ve davranışı sürdürme alt boyutlarının 
SYBD toplam ve tüm alt boyut puanları ile çok 
zayıf yada zayıf ilişkide olması dikkat çekicidir. 
Nispeten ilişkinin daha iyi (orta derecede) olduğu 
ÖEY alt boyutları engellerle mücadele, davranışı 
tamamlama ve toplam ÖEY puanlarıdır. Engel-
lerle mücadele, davranışı tamamlama ve toplam 
ÖEY her üç puanın da orta derecede ilişkide oldu-
ğu SYBD alt boyutu kendini gerçekleştirme iken, 
engellerle mücadele alt boyutu SYBD alt boyut-
ları stres yönetimi, kişilerarası destek ve toplam 
SYBD ile orta derecede ilişkilidir. Toplam ÖEY 
ve toplam SYBD puanları arasında orta derece 
ilişki bulunmaktadır.

TARTIŞMA
Çalışmamızda sosyoekonomik farklılıkları gös-
terebilmek için sosyoekonomik yönden farklı 
özelliklere sahip Meram ve Karatay bölgeleri 
seçilmiştir. Karatay bölgesinde yaşayanların Me-
ram bölgesine göre sosyoekonomik yönden de-
zavantajlı konumda olduğu saptanmıştır. Sosyo 
demografik ve sosyoekonomik durumu tanımla-

yan bağımsız değişkenler yönünden araştırmanın 
yapıldığı bölgeler incelendiğinde farklı özellikleri 
olduğu bulunmuştur.

Eğitim durumunun ailenin aylık geliri, yaşadığı 
çevre ve bulunduğu sınıfsal konum ile yakından 
ilgili olduğu belirtilmektedir (14). Ayrıca eğitim 
ailenin sahip olduğu çocuk sayısı ve aile yapısıy-
la yakından ilişkilidir (15, 34). Eğitim düzeyinin 
Karatay bölgesi aleyhine düşük olmasının nede-
ni bireylerin sahip oldukları sosyoekonomik ko-
şullar olabilir. Düşük sosyal sınıflarda doğanlar 
sosyoekonomik, fiziksel,  psikolojik ve çevresel 
risk faktörlerini daha fazla oranda yaşamakta ve 
başa çıkma mekanizmalarını kullanmada yetersiz 
kalmaktadırlar (14). Sağlık davranışlarının başla-
tılması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde bireyin 
eğitimi ve yaşanılan yer önemlidir.  Bu bulgular 
değerlendirildiğinde Karatay bölgesinde yaşa-
yan bireylerin sağlık davranışı yönünden Meram 
bölgesindekilere göre dezavantajlı olduğunu söy-
leyebiliriz. Ekonomik nedenlerle alt yapı hizmet-
lerinin iyi olmadığı bir yerde, fiziki şartların uy-
gun olmadığı bir konutta yaşam sürenlerin çeşitli 
sağlık riskleriyle karşılaşacakları ve sağlıklarının 
olumsuz yönde etkileneceği bildirilmektedir (35). 
Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı olan Kara-

Tablo 5. ÖEY ve SYBD arasındaki Pearson’s Korelasyonu (Konya-2010)
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tay bölgesinde gecekondu yaşamı ve geniş aile 
yaşantısı yaygındır ve bu durumun ev içi çevre 
koşullarını olumsuz etkileyerek bulaşıcı hastalık-
ların daha fazla yaşanması olasılığını artıracağını 
düşünebiliriz. Karatay bölgesinde yaşayanların 
çoğunluğu sağlık durumunu orta-kötü olarak de-
ğerlendirirken Meram bölgesinin çoğunluğu iyi 
ve çok iyi-mükemmel olarak değerlendirmekte-
dir. Belek’ in çalışmasında gecekondu bölgesinde 
yaşayan bireylerin genel sağlık durumu algıları-
nı daha olumsuz yönde değerlendirdikleri belir-
tilmiştir (14). Meram bölgesinde yaşayanların 
sağlık düzeyi yönünden daha avantajlı konumda 
olduklarını düşünebiliriz. Karatay bölgesinde ya-
şayanların çoğunluğu ekonomik durumunu kötü 
ve orta olarak değerlendirmektedir ve çoğunluğu 
yoksulluk sınırının altında aylık gelire sahiptir. 
Karatay bölgesinde yaşayanların % 9.7 ‘sinin sağ-
lık güvencesi yok iken Meram bölgesinde bu oran 
% 1.6’ dır. Ülkemizde sağlık güvencesi olmayan-
ların oranı % 9.6’ dır (36). Karatay bölgesi Türki-
ye geneli ile benzerlik gösterirken Meram bölgesi 
daha olumlu özelliktedir. Bunun nedeni Karatay 
bölgesinde işsizliğin yaygın olması, düzenli gelir 
getiren bir işe sahip olmama ve primleri düzenli 
yatıramama olabilir. Çünkü ülkemizde sağlık gü-
vencesi kapsamına girmek düzenli prim ödemeyi 
gerektirmektedir. Karatay bölgesindeki bireylerin 
önemli bir kısmının 2-3 odalı evlerde yaşadığı, 
Meram bölgesindeki bireylerin çoğunluğunun ise 
4- 7 odalı evlerde yaşadığı tespit edilmiştir.  Yaşa-
nılan konutun sahibi olma ve uygun fiziki şartla-
rın bulunmasının bireyin sağlığını olumlu yönde 
etkilediği bildirilmektedir (15). Araştırmamızda 
bireylerin sınıfsal konumunu değerlendirmek için 
çeşitli araştırmalarda kullanılan sınıf şemasından 
yararlanılmıştır (27,28). Sosyoekonomik değiş-
kenlerden eğitim, mesleki statü ve gelir gibi de-
ğişkenler sınıfsal konumun belirlenmesinde kul-
lanılmaktadır. Eğitim ve gelir bireylerin yaşadığı 
mahalleyi ve bulunduğu konumu etkilemektedir. 
Mavi yakalıların ve burjuvaların yerleşim yeri ba-
kımından birbirinden farklı bölgelerde yaşadıkla-
rını görmekteyiz. Sosyoekonomik düzeyi düşük 
olan aileler ve bireyler genelde yoksul bölgeler-
de, gecekonduda ve ya sosyal olanakların daha az 
olduğu kesimlerde kiracı olarak yaşamaktadırlar. 
Bölgelere göre sınıfsal konum incelendiğinde; 

Karatay bölgesinde yaşayanların % 58.1 ‘ini ve 
Meram da % 2.4 ‘ünü mavi yakalıların; Karatay 
bölgesinde yaşayanların % 24.2’si ve Meram da 
% 77.4 ‘ünü beyaz yakalıların; Karatay bölgesin-
de yaşayanların % 3.2 ‘sini ve Meram da ise % 
12.1’ini burjuvaların oluşturduğu görülmektedir.  
Araştırmamızda Meram bölgesinde 10 kişi ve 
Karatay bölgesinde 18 kişi kendi hesabına çalışan 
olarak tespit edilmiştir.

Çalışmamızda bağımsız değişken olarak incele-
nen sosyo demografik özelliklerden yaşın SYBD 
için önemli bir faktör olmadığı, bunun yanında 
genç yaştakilerin ÖEY yönünden dezavantajlı 
konumda olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca beslen-
me dışında SYBD ve ÖEY’ de cinsiyetin önemli 
olmadığı, dul ve ayrı yaşayanların, eğitim düzeyi 
düşük bireylerin, doğum yeri köy olanların, ge-
niş ailede yaşayanların, genel sağlık algısını kö-
tü+orta olarak değerlendirenlerin SYBD ve ÖEY 
yönünden dezavantajlı konumda oldukları bulun-
muştur. 

SYBD alt boyutlarından stres yönetimi, sağlık 
sorumluluğu ve sağlıklı yaşam biçim davranışları 
toplam puanı yönünden cinsiyetler arasında ista-
tistiki fark bulunmamasına rağmen kadınların al-
dıkları puanlar erkeklerin aldıkları puanlara göre 
daha yüksektir. Ünalan ve arkadaşlarının  yaptığı 
çalışmada kız öğrencilerin kişiler arası destek, 
sağlık sorumluluğu, stres yönetimi, sağlıklı ya-
şam biçimi davranışları toplam puanlarının, er-
kek öğrencilerin egzersiz düzeyi puanlarının daha 
yüksek olduğu bulunmuştur (37).

Sağlık sorumluluğu, kendini gerçekleştirme, bes-
lenme, stres yönetimi, egzersiz ve kişiler arası 
destek puanı dul ve ayrı yaşayanlarda daha dü-
şük bulunmuştur. Çalışmamıza benzer şekilde 
Pasinlioğlu ve Gözüm’ün yaptığı çalışmada evli 
olanların SYBD toplam puanlarının (33); Ayaz 
ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada ise sağlık 
sorumluluğu puanlarının daha olumlu ve yüksek 
olduğu ifade edilmektedir (11). Evliliğin sağlık-
lı yaşam biçim davranışlarını olumlu etkilemesi 
evli olmanın bireye kazandırdığı düzen, sorumlu-
luk ve sosyal destek ile açıklanabilir. Dul ve ayrı 
yaşayan bireylerin olumlu sağlık davranışlarına 
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sahip olmama ve sürdürmeme yönünden risk gru-
bu olduğunu söyleyebiliriz. ÖEY ile medeni du-
rum arasındaki ilişki incelendiğinde; dul ve ayrı 
yaşayanların davranışı tamamlama puanı diğer 
gruplara göre düşük bulunmuştur.  Yüksekokul 
mezunlarında SYBD puanlarının daha olumlu ol-
duğu yönündeki bulgumuz başka araştırma bul-
guları ile benzerlik göstermektedir (11,20,33). 
Sağlık konusunda farkındalık arttıkça bireylerin 
iyilik halini artırmak için olumlu davranışlara 
yöneldikleri, yeterli ve dengeli beslenmeye özen 
gösterdikleri, stresten uzaklaşarak sağlığı geliştir-
me davranışlarını daha fazla oranda kabul ettik-
leri ve uyguladıkları söylenebilir. Eğitim düzeyi 
ile öz etkililik yeterlilik arasındaki ilişki değerlen-
dirildiğinde benzer şekilde eğitim düzeyi yüksek 
olanların daha olumlu özelliklere sahip olduğu 
görülmüştür. Çam ve Engin ‘in yaptığı çalışma-
da hemşirelerin eğitim düzeyi arttıkça öz etkili-
lik yeterlilik puanlarının anlamlı düzeyde arttığı 
bildirilmiştir (18). Eğitim düzeyi düşük bireylerin 
SYBD yanında ÖEY konusunda da daha olumsuz 
özelliklere sahip olduğu ve SYBD’ ye başlama ve 
sürdürme yönünden daha dezavantajlı oldukları 
söylenebilir. 

Ayaz ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada kendi-
ni gerçekleştirme puanının köyde doğanlarda en 
düşük olduğu ve bunun köyde doğanların temel 
gereksinimlerini yeterince karşılayamamaları ile 
ilişkili olduğu belirtilmiştir (11). Doğum yeri bi-
reyin sosyoekonomik durumu ile ilgilidir ve bu 
nedenle SYBD üzerindeki etkisi sosyoekonomik 
durumla ilişkilendirilebilir. SYBDÖ’ de beslenme 
ve kişiler arası destek alt boyut puanları çekirdek 
aile yapısına sahip bireylerde daha yüksek bulun-
muştur. Bu durum çekirdek aile yapısına sahip ai-
lelerde duyguların paylaşımı ve aile bireylerinin 
birbirine zaman ayırması yönünden daha olumlu 
koşullara sahip olması ile açıklanabilir. Bunun 
yanında çekirdek ailede annelerin eğitim düze-
yinin daha yüksek ve ailenin sosyoekonomik du-
rumunun daha olumlu olduğu bilinmektedir (38). 
Bu durum çekirdek aile yapısına sahip bireyle-
rin olumlu sağlık davranışlarını benimseme ve 
sürdürmede avantajlı konumda olduklarını gös-
termektedir. Algılanan sağlık durumu ile SYBD 
arasındaki ilişki incelendiğinde; sağlık durumu-

nu çok iyi-mükemmel olarak değerlendirenlerin 
sağlıklı yaşam biçimi davranışları puanları daha 
olumlu yöndedir. Ünalan ve arkadaşlarının öğren-
ciler ile yaptıkları çalışmada genel sağlık algısını 
mükemmel olarak ifade edenlerin stres yönetimi, 
kendini gerçekleştirme, beslenme ve egzersiz dü-
zeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur (37). ÖEY 
de ise sağlık durumunu çok iyi-mükemmel olarak 
değerlendirenlerin davranışa başlama, sürdürme, 
tamamlama ve engellerle mücadelede daha yük-
sek puan aldığı görülmüştür.

Hane reisinin ve annenin eğitim düzeyinin yük-
sek olmasının SYBD benimseme ve uygulamaya 
olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Ay ve arkadaş-
larının çalışmasında sağlık düzeyi göstergelerinde 
en önemli değişkenin annenin eğitim düzeyi oldu-
ğu bulunmuştur (38). Ayaz ve arkadaşlarının  ça-
lışmasında eğitim düzeyi yüksek annelerin kendi 
sağlık sorumluluğunu daha fazla üstlendiği ve ço-
cuklarına rol modeli olduğunun bildirilmesi çalış-
ma bulgumuzu desteklemektedir (11). Ailesinin 
eğitim düzeyinin artması ile bireyin duyarlılığının 
arttığı, bilgilendiği ve harekete geçirici uyaranları 
fark edebildiği ve öz güveninin arttığı ve böylece 
ÖEY’ nin de yükseldiği söylenebilir. 

Çalışmamızda geliri yoksulluk sınırının üstünde 
ve algılanan ekonomik düzeyi iyi olan ailelerin 
SYBD bütün alt boyut ve toplam puanlarının 
daha olumlu yönde olduğu bulunmuştur. Esin’in 
araştırmasında bireylerin sahip oldukları mesleki 
statüsü ve buna bağlı olarak elde ettikleri aylık 
gelir düzeyi arttıkça sağlıklı yaşam biçim dav-
ranışlarını daha fazla uyguladıkları görülmüştür 
(9). Ünal ve Orgun’un çalışmasında sağlığı geliş-
tirme programlarındaki başarının sosyoekonomik 
durumu iyi olan bireylerde daha yüksek olduğu 
saptanmıştır (20). Brady ve Nies ‘in çalışmasın-
da yoksulluk sınırının altında yaşayan kadınlarda 
sağlığı geliştirici yaşam tarzının daha olumsuz 
yönde olduğu bulunmuştur (39).  Ayaz ve arka-
daşlarının çalışmasında sosyoekonomik düzeyi 
iyi olarak belirlenen bireylerin beslenme puanının 
daha yüksek olduğu görülmüştür (11). Fukuda 
ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada gelir düze-
yi düşük bireylerde riskli davranışlar daha fazla 
görülmektedir (22). Bireyin sahip olduğu kişisel 
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ve bilişsel faktörlerle çevresel faktörler karşılıklı 
etkileşim içindedir ve bireyler SYBD’ da ancak 
destekleyici bir çevre meydana getirdikleri zaman 
başarılı olurlar (20).

SYBD ve ÖEY’ nin sınıfsal konum ile ilişkisi 
değerlendirildiğinde; burjuvaların en avantajlı 
grup olduğunu ve diğer gruplardan daha fark-
lı ve yüksek puan aldığını görmekteyiz. Sınıfsal 
konumun belirlenmesinde aile reisinin mesleği, 
eğitim durumu ve aylık geliri değerlendirilmiş-
tir. Aile reisinin eğitim düzeyi yükseldikçe ay-
lık gelir ve içinde bulunduğu sosyal konumu da 
değişmektedir. Belek ‘in çalışmasında sağlıkları 
ve sosyoekonomik durumları daha iyi olan beyaz 
yakalılar ve burjuvalar daha fazla oranda düzenli 
spor yapmaktadır (14). Acton ve Malathum ‘un 
çalışmasında eğitim düzeyinin ve gelirin yüksek 
olmasının kendini gerçekleştirme ile pozitif yön-
de ilişkili olduğu ve bu özelliklerin bireyin sağlığı 
geliştirici davranışa yönelmesinde etkili olabile-
cek öz etkililik yeterliliğini olumlu yönde etkile-
yeceği belirtilmiştir (19). Sosyoekonomik düzeyi 
düşük bölgelerde yaşayanların SYBD ve ÖEY de 
olumsuz eğilim yönünden risk altında olduğunu 
düşünebiliriz.

ÖEY ve SYBD arasındaki ilişkiyi değerlendir-
mek için yapılan Pearson’s korelasyon analizi 
sonucunda ilişkinin çok zayıf, zayıf ya da orta de-
recede olduğu bulunmuştur. ÖEY algısının bire-
yin davranışı benimsemesi ve sürdürmesinde tek 
başına etkisinin zayıf olduğu ve sosyo-ekonomik 
faktörlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini 
düşünebiliriz. SYBD’ ye yönelik girişimlerde yal-
nızca öz-etkililik yeterliliğin dikkate alınmasının 
sağlığı geliştirmeye yönelik faaliyetlerde sınırlı 
bir etkiye sahip olacağını söyleyebiliriz.

SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Sonuçlar
Çalışmanın yapıldığı Meram ve Karatay bölgele-
ri arasında Meram bölgesi lehine sosyoekonomik 
eşitsizlik olduğu tespit edilmiştir.  Meram bölge-
sinde yaşayan bireylerin çoğunluğunun beyaz ya-
kalılardan oluştuğu ve yoksulluk sınırının üstün-
de bir gelire sahip olduğu ve Karatay bölgesinde 
yaşayan bireylerin çoğunluğunun ise mavi yakalı 

ve yoksulluk sınırının altında gelire sahip olduk-
ları bulunmuştur. Doğum yeri köy olan, eğitim 
seviyesi düşük olan, geniş ailede yaşayan, dul ve 
ayrı yaşayan ve sağlığını kötü+orta olarak algı-
layan bireylerin SYBD benimsememe ve sürdür-
memede risk grubu olduğu tespit edilmiştir. Yaşın 
SYBD’de önemli bir faktör olarak değerlendiril-
mediği, aile reisinin ve annesinin eğitim seviyesi 
düşük olan, ev mülkiyeti olmayan, oda sayısı az 
olan evlerde yaşayanların olumsuz etkilendikleri 
tespit edilmiştir. Ayrıca geliri yoksulluk sınırı-
nın altında olan, ekonomik düzeyini kötü olarak 
değerlendirenlerin, sınıfsal konumu mavi yakalı 
olup Karatay bölgesinde yaşayanların SYBD’ yi 
uygulama yönünden dezavantajlı olduğu görül-
mektedir.  Genç yaşta, dul ve ayrı yaşayan, eğitim 
seviyesi düşük, doğum yeri köy, geniş aile ya-
pısına sahip olan ve sağlık algısı kötü orta olan-
ların ÖEY‘ de davranışa başlama, sürdürme ve 
engellerle mücadelede yetersizlik yönünden risk 
grubunu oluşturdukları belirlenmiştir. Cinsiyetin 
ÖEY ‘de önemli bir etken olmadığı, aile reisinin 
ve annesinin eğitim seviyesi düşük olan, oda sa-
yısı az olan evlerde yaşayanların, geliri yoksulluk 
sınırı altında olan, ekonomik durumu algısı kötü 
olanların, sınıfsal konumu mavi yakalı olanların 
ve Karatay bölgesinde yaşayanların ÖEY yö-
nünden dezavantajlı konumda oldukları tespit 
edilmiştir. SYBD ve ÖEY puanları arasındaki 
korelasyonun çok zayıf-zayıf ya da orta derecede 
olduğu, SYBD belirleyicileri incelenirken ÖEY 
yanında demografik ve sosyoekonomik faktörle-
rin dikkate alınması gerekmektedir. İki bölge için 
elde edilen veriler incelendiğinde Konya il mer-
kezinde SYBD ve ÖEY açısından sosyoekono-
mik eşitsizlikler yaşandığı sonucuna varılmıştır. 

Öneriler 
Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; 
SYBD ve ÖEY durumunda olumsuz eğilim yö-
nünden ve birinci basamakta hemşireler tarafın-
dan daha yakından izlenmesi gereken risk grupla-
rını; eğitim seviyesi düşük olan, dul ve ayrı yaşa-
yan, doğum yeri köy olan, geniş ailede yaşayan ve 
sağlık algısını kötü+orta olarak değerlendirenler 
oluşturmaktadır. Ayrıca hane reisinin ve annesinin 
eğitim düzeyi düşük, yaşadığı evin sahibi olma-
yan ve oda sayısı az olan evde yaşayanların, geliri 
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yoksulluk sınırının altında olan, ekonomik durum 
algısı kötü olanların, sınıfsal konumu mavi yakalı 
olanların ve sosyoekonomik düzeyi düşük bölge-
lerde yaşayanlarında yakından takip edilmesi ge-
rekmektedir.  

Hemşirelerin sağlığı geliştirmeye yönelik faali-
yetlerde SYBD‘yi geliştirmeye çalışırken birey 
ve ailelerin ÖEY durumu yanında demografik ve 
sosyoekonomik özelliklerini de dikkate almaları 
gerekmektedir.  Sağlıklı yaşam biçimi davranışla-
rının benimsenmesi için öncelikle bireyin içinde 
bulunduğu sosyoekonomik durumun düzeltilme-
si ve sosyoekonomik yönden olumsuz özellikleri 
olan bölgelerde sağlığı geliştirmeye yönelik hiz-
metlerin planlanmasında farklı yaklaşımlar geliş-
tirilmesi şeklinde önerilerde bulunulabilir.
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Investigation the Fatigue of Temporomandibular Joint, Functionality of 
Neck and Headache in Individuals With Temporomandibular Disorders

Temporomandibular Eklem Rahatsızlığı Olan Bireylerde 
Temporomandibular Eklem Yorgunluğu, Boyun 
Fonksiyonelliği ve Baş Ağrısının İncelenmesi

ARAŞTIRMA / Research Articles

Halime ARIKAN1, Meral SERTEL2, Burcu BAŞ3

ABSTRACTÖZ
Objective: The aim of this study was to investigate the fatigue of tem-
poromandibular joint (TMJ), functionality of neck and headache in 
individuals whom were seperated into different groups according to 
the Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders 
(RDC/TMD), and were one-diagnosed. 
Methods: A total of 77 subjects with TMD participated to study. In-
dividuals were divided into 3 groups according to the TMD/RDC: 
Group 1; muscle disorders (n=25), group 2; disc displacement 
(n=27), group 3; other joint diseases (n=25). After getting socio-
demographic information of individuals, fatigue of TMJ with gum 
chewing test; neck functionality with Copenhagen Neck Functional 
Disability Scale (CNFDS) and headache with Headache Impact 
Test-6 (HIT-6) were assessed.
Results: In statistical analysis among groups; there was an increase 
in time-related fatigue of TMJ change in all groups (p<0.05); while 
in terms of fatigue of TMJ, neck functionality and headache weren’t 
differ (p>0.05).
Discussion: Fatigue of TMJ may develop; neck functionality and 
headache can be seen in individuals with TMD. There is a need for 
such work in different groups of TMD. Together with a detailed as-
sessment; treatment methods must be comprehensive and multidis-
ciplinary in TMD associated with many factors. 

Amaç: Çalışmanın amacı, Temporomandibular Eklem Rahatsızlık-
ları/Araştırma Teşhis Kriterleri (TMER/ATK)’ne göre farklı grupla-
ra ayrılan ve tek tanılı bireylerde temporomandibular eklem (TME) 
yorgunluğu, boyun fonksiyonelliği ve baş ağrısını incelemekti. 
Yöntem: Çalışmaya toplam 77 TMER tanılı birey dahil edildi. Bi-
reyler TMER/ATK’ye göre grup 1; kas rahatsızlığı (n=25), grup 2; 
disk deplasmanı (n=27), grup 3; diğer eklem rahatsızlıkları olan 
bireyler  (n=25) olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Bireylerin sosyode-
mografik bilgileri alındıktan sonra, TME yorgunluğu sakız çiğneme 
testiyle, boyun fonksiyonelliği Kopenhag Boyun Fonksiyonel Özür-
lülük Skalası (KBFÖS), baş ağrısı Headache Impact Test-6 (HIT-6) 
ile değerlendirildi. 
Bulgular: Gruplar arası yapılan istatistiksel analizde; eklem yor-
gunluğu, boyun fonksiyonelliği ve baş ağrısı açısından fark bulun-
mazken (p>0.05), tüm gruplarda zamana bağlı yorgunluk değişimin-
de artış görüldü (p<0.05). 
Tartışma: TMER’li bireylerde TME’de yorgunluk gelişebilmekte; 
boyun fonksiyonelliği ve baş ağrısı görülebilmektedir. TMER’nin 
farklı gruplarında yapılacak bu tür çalışmalara ihtiyaç vardır. Bir-
çok faktörle ilişkili TMER’de, ayrıntılı bir değerlendirme ile birlikte, 
tedavi yöntemleri kapsamlı ve multidisipliner olmalıdır. 

Keywords: Headache; neck; temporomandibular joint; temporo-
mandibular disorders

Anahtar Kelimeler: Baş ağrısı; boyun; temporomandibular eklem; 
temporomandibular eklem rahatsızlıkları
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GİRİŞ VE AMAÇ

Temporomandibular eklem (TME) rahatsızlıkları 
(TMER) çiğneme kasları veya eklemin ayrı ayrı 
ya da birlikte etkilendiği rahatsızlıklardır. TMER 
toplumda oldukça sık görülen, mastikator kasları, 
çene eklemini ve ilgili yapıları içeren problemler-
dir. Yemek yeme, konuşma gibi fonksiyonları et-
kilediğinden, hastanın günlük yaşamında önemli 

problemlere neden olabilmektedir (1). En sık sap-
tanan belirtiler künt ağrı, yüze, boyna ve başa ya-
yılabilen kulak önünde ağrı, çiğneme kaslarında 
hassasiyet, eklemde klik sesi ve çene hareketle-
rinde kısıtlılıktır. Bunlara ek olarak TME’de yor-
gunluk (2), boyun fonksiyonelliğinde bozulma ve 
baş ağrısı (3) görülebilir.

Artiküler dokunun biyomekanik iş büyüklüğü 
TME diskinin hacmini etkileyen, uygulanan me-
kanik işin büyüklüğü ve frekansına bağlı olabi-
lir (4). Tüm sinoviyal yapılar gibi, artiküler doku 
zayıflığının mekanik yorgunluk, oksidatif stres ve 
inflamasyon arasında etkileşimli bir süreci kapsa-
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dığı düşünülür (5). Artiküler yüzeylerin mekanik 
yorgunluk oranını belirleyen değişkenler; meka-
nik zorlamaların frekansı, büyüklüğü, yoğunluğu 
ve dokunun doğal duyarlılığıdır (6). Yapılan çalış-
malarda erken mekanik yorgunluğun ve çiğneme 
fonksiyonunun TME’nin dejeneratif eklem rahat-
sızlığıyla ilişkili bir faktör olduğu ve rahatsızlığın 
ilerlemesinde bir rol oynadığı gösterilmektedir 
(2).

Mastikatör ve servikal bölgeler arasındaki nöroa-
natomik ve fonksiyonel bağlantılar çene ve boyun 
semptomlarının beraberliğini açıklamaktadır (7, 
8). Çiğneme sistemindeki ağrının varlığı, fark-
lı yapılar arasında içsel ilişki gösteren servikal 
omurga disfonksiyonlarına neden olabilir veya 
tam tersi de olabilir (9). Bu iki bölgenin yakın 
komşuluğu göz önünde bulundurulduğunda; 
TMER’li bireylerde boyun fonksiyonelliği etkile-
nebilmektedir.

Baş ağrısı birincil ve genel nörolojik uygulama-
da en sık karşılaşılan nörolojik semptomdur (10). 
TMER’ye bağlı baş ağrısı temporomandibular 
bölgeyi etkileyen rahatsızlığın neden olduğu ikin-
cil baş ağrısı olarak sınıflandırılır. Ağrı tek taraf-
lı veya çift taraflı olabilir ve yüzün masseter ve 
temporal bölgesinde görülebilir (11). Bu nedenle, 
TMER’den yakınan bireylerde görülebilen motor 
davranışlardaki değişiklikleri tanımlamak önem-
lidir. Özellikle ağrılı çiğnemenin gelişmesi (12, 
13), çene hareketlerindeki zorluklar (14) ve mas-
tikatör yorgunluğun bilinmesi oldukça önemlidir 
(15). 

Literatürde TMER’de eklem yorgunluğu (2), 
servikal mobilite (16) ve temporomandibular 
baş ağrısı (17) ile ilgili çalışmalara rastlanmak-
tadır. Ancak TMER’nin farklı alt gruplarında bu 
ölçümlerin yapılarak karşılaştırıldığı kapsamlı 
bir çalışma bulunmamaktadır. Bu durumlar göz 
önüne alındığında, bu çalışmanın amacı, TMER/
ATK’ye göre farklı gruplara ayrılan bireylerde 
TME yorgunluğu, boyun fonksiyonelliği ve baş 
ağrısını incelemektir. Temporomandibular eklem 
rahatsızlıklarının farklı gruplarında TME yorgun-
luğu, boyun fonksiyonelliği ve baş ağrısı parame-
treleri arasında fark olabileceği öngörülmektedir.

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahi-
si Anabilim Dalı polikliniğine ilk kez başvuran 
ve alanında uzman diş hekimi tarafından TMER 
tanısı alan 77 bireyde yapıldı. İstatistik uzmanı 
tarafından çalışmaya kabul edilen birey sayısının 
belirlenmesi için power (güç) analizi yapıldı. Ya-
pılan güç analizi sonucunda çalışmaya en az 75 
kişi alındığında (her grup için en az 25 kişi) %95 
güvenle %90 güç elde edileceği hesaplandı. 

Değerlendirmeye alınan bireyler TMER/ATK’ye 
göre 1. grup (n=25); kas rahatsızlıkları, 2. grup 
(n=27); disk deplasmanları ve 3. grup (n=25) ise 
diğer eklem rahatsızlıkları (osteoartrit ve oste-
oartroz) olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Değerlen-
dirme esnasında çalışmadan ayrılan olmadı ve 77 
birey çalışmayı tamamladı (Şekil 1). Çalışmaya,  
TMER/ATK grup 1-2-3 sınıflamasına göre tek bir 
tanı grubuna uyan ve çalışmaya katılmak için gö-
nüllü olan bireyler dahil edildi. TME bölgesinden 
akut travma geçirmiş olan, TME’de operasyon 
geçmişi bulunan, TMER/ATK sınıflamasına uy-
mayan veya birden fazla tanı grubuna uyan, nöro-
lojik veya psikiyatrik rahatsızlığı olan, trigeminal 
ya da postherpatik nevralji varlığı gösteren ve 
dental ya da orofasiyal enfeksiyonu bulunan bi-
reyler çalışmaya dahil edilmedi.

              Şekil 1. Birey akış diyagramı

Çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Klinik 
Araştırmalar ve Etik Kurulu (No:2017/83) ile de-
ğerlendirilerek, etik açıdan uygun bulundu. Her 
bireye çalışmanın yöntem ve amacı ile ilgili bilgi 
verildi ve çalışmaya kendi istekleri ile katıldıkla-
rına dair gönüllü onam formu imzalatıldı. 18 yaş 
altı bireyler için ebeveynlerinden, 18 yaş üstü bi-
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reyler için kendilerinden izin alındı.
Birey Değerlendirme Formu: Bireylerin sosyo-
demografik özelliklerini belirlemek amacıyla, 
adı-soyadı, yaş, cinsiyet, kilo, boy, vücut kütle in-
deksi (VKİ), şikayet süreleri, çiğnemenin yapıldı-
ğı taraf, bruksizm ve dişlerde kapanış bozukluğu 
sorgulandı.

Temporomandibular Eklem Yorgunluğu: Birey-
lerin eklem yorgunluğunu değerlendirmek için 
sakız çiğneme testi uygulandı. Bireylere 5 dakika 
boyunca (3x1 gram) sakız (first marka kutu sakız) 
çiğnetildi, eklemdeki yorgunluk seviyeleri VAS 
yardımı ile değerlendirildi (18, 19).

Boyun Fonksiyonelliği: Bireylerin boyun fonksi-
yonelliğini değerlendirmek için Kopenhag Boyun 
Fonksiyonel Özürlülük Skalası (KBFÖS) kulla-
nıldı. Bireyin boyun ağrısının günlük yaşam akti-
vitesini, uyku düzenini, sosyal yaşantısını ve kişi-
sel bakım ihtiyaçlarını nasıl etkilediğini sorgula-
yan 15 sorudan oluşan bir ölçektir. 1. ve 5. sorular 
ağrı şiddetini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ve 10. sorular 
günlük aktivitelerdeki özürlülüğü, 6, 9, 11, 13 ve 
14. sorular sosyal etkileşim ve eğlence amaçlı 
aktivitelerdeki etkilenimi 15. soru kişinin boyun 
ağrısı ile ilgili gelecekteki algısını değerlendirir. 
Puanlama: 1.-5. soruların seçenekleri “Evet” =0, 
“Ara sıra”=1 “Hayır”=2 şeklinde, 6.-15. soruların 
seçenekleri “Evet” =2, “Ara sıra”=1 “Hayır”=0 
şeklindedir. Toplam Puan: 0 puan = minimal özür, 
özür yok; 30 puan = üst düzey özür. KBFÖS’nin 
Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış-
tır (20).

Baş Ağrısı: Bireylerin baş ağrısı belirtilerini sor-
gulamak için Headache Impact Test-6 (HIT-6) 
kullanıldı. Baş ağrısının sıklığını, baş ağrısı ne-
deniyle günlük yaşam aktiviteleri, sosyal çevre-
deki kısıtlanma derecesi, yorgunluk ve baş ağrı-
sı nedeniyle duygu-durum değişikliğini içeren 6 
maddeden oluşan bu test, baş ağrısına bağlı olarak 
ortaya çıkan sorunları geniş bir çerçevede değer-
lendirmektedir. Hastanın öz bildirimine dayana-
rak, migren ve baş ağrısı ile ilgili nicel bilgi elde 
edilmesini sağlamaktadır. Bu ölçek 36 ile 78 ara-
sında puan alabilmektedir. Testin cevapları asla, 
nadiren, bazen, çok sık, her zaman şeklindedir. 

Bu ifadelerin puanları da şöyledir: Asla = 6 puan, 
nadiren = 8 puan, bazen = 10 puan, çok sık = 11 
puan, her zaman = 13 puan. 1.derece ölçek puanı 
≤ 49 ise etkilenme yok, 2.derece 50-55 ise orta 
düzey etkilenme, 3.derece 56-59 ise belirgin etki-
lenme, 4.derece ≥ 60 ise şiddetli etkilenme olarak 
değerlendirilir. HIT-6’nın Türkçe çevirisi yapıl-
mıştır (21).

İstatistiksel Analiz
Veriler SPSS paket programıyla analiz edildi. Sü-
rekli değişkenler ortalama ± standart sapma ve 
kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak ifade 
edildi. Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu 
Shapiro-Wilk testi ile incelendi. Kategorik değiş-
kenler arasındaki farklılıklar ise Ki kare analizi 
ile incelendi. Sayısal değişkenler arasındaki iliş-
kiler Spearman korelasyon analizi ile incelendi. 
Tüm analizlerde p<0,05 istatistiksel olarak an-
lamlı kabul edildi.

BULGULAR
Bireylerin yaş, kilo, boy, VKİ ve bazı belirtilere 
ait tanımlayıcı istatistik değerleri Tablo 1.’de ve-
rildi. Gruplara göre yaş değerleri incelendiğinde; 
grup 3’teki bireylerin yaşlarının grup 1 ve grup 
2’deki bireylere göre anlamlı şekilde yüksek 
olduğu görüldü. Kilo, boy ve VKİ değerlerinde 
3 grup arasında da farklılık görülmedi (p>0.05, 
Tablo 1).

Gruplardaki bireylerin TME yorgunluklarına ait 
tanımlayıcı değerler Tablo 2.’de gösterildi. Bi-
reylerin eklem yorgunlukları arasında fark yoktu 
(p>0.05, Tablo 2).

Grupların yorgunluk öncesi ve sonrası değerlerin-
deki değişikliklerine ait tanımlayıcı değerler Tab-
lo 3.’te gösterildi. Gruplarda yorgunluk protokolü 
sonrası gözlenen değişiklik anlamlıydı (p<0.001, 
Tablo 3).

Gruplardaki bireylerin boyun fonksiyonellikleri 
ve baş ağrılarına ait tanımlayıcı değerler Tablo 
4.’te verildi. Bireylerin servikal eklem mobilite-
leri arasında fark gözlenmedi  (p>0.05, Tablo 4).
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Kas 
Rahatsızlıkları

(n=25)

Disk 
Deplasmanları

(n=27)

Diğer Eklem 
Rahatsızlıkları

(n=25)

Toplam
(n=77) p

Yaş (yıl) A.O ± 
S.S 25.52±7.61 24.59±7.82 48.6±8.62 32.69±13.64 0.0001*

Kilo (kg) A.O ± 
S.S 65.44±12.57 65.26±13.69 70.36±12.92 66.97±13.12 0.295

Boy (cm) A.O ± 
S.S 167.96±10.29 165.52±6.9 161.88±8.67 165.13±8.92 0.118

VKİ (kg/m2) A.O ± 
S.S 23.18±3.69 23.66±4.05 25.77±4.33 24.19±4.13 0.059

Şikayet süresi 
(ay)

A.O ± 
S.S   22.36±36.62 19.78±29.96 20.12±36.45 20.73±33.93 0.91

Rahatsızlığın 
olduğu taraf

Sağ
Sol

Bilateral

5 (%20)
7 (%28)
13 (%52)

10 (%37.04)
11 (%40.74)
6 (%22.22)

5 (%20)
13 (%52)
7 (%28)

20 (%25.97)
31 (%40.26)
26 (%33.77)

0.111

Bruksizm 
varlığı

Evet
Hayır

19 (%76)
6 (%24)

12 (%44.44)
15 (%55.56)

12 (%48)
13 (%52)

43 (%55.84)
34 (%44.16) 0.046*

Dişlerde 
kapanış 

bozukluğu

Var
Yok

22 (%88)
3 (%12)

22 (%81.48)
5 (%18.52)

22 (%88)
3 (%12)

66 (%85.71)
11 (%14.29) 0.744

Çiğnemenin 
yapıldığı taraf

Sağ
Sol

Bilateral

12 (%48)
7 (%28)
6 (%24)

13 (%48.15)
7 (%25.93)
7 (%25.93)

9 (%36)
11 (%44)
5 (%20)

34 (%44.16)
25 (%32.47)
18 (%23.38)

0.682

  
Kas 

Rahatsızlıkları
(n=25)

Disk 
Deplasmanları

(n=27)

Diğer Eklem 
Rahatsızlıkları

(n=25)

Toplam
(n=77) p

Yorgunluk testi 
öncesi (Sağ)

A.O ± S.S 3.4 ± 2.5 2.52 ± 2.21 2.28 ± 1.7 2.73 ± 2.19
0.269 Ortanca (min 

- maks) 3 (1 - 8) 1 (1 - 8) 1 (1 - 6) 1 (1 - 8)

Yorgunluk testi 
öncesi (Sol)

A.O ± S.S 2.64 ± 2.12 2.85 ± 2.41 2.6 ± 2.02 2.7 ± 2.17
0.941 Ortanca (min 

- maks) 1 (1 - 7) 1 (1 - 8) 2 (1 - 7) 1 (1 - 8)

Yorgunluk testi 
sonrası (Sağ)

A.O ± S.S 5.56 ± 2.58 4.41 ± 2.44 4.44 ± 2.45 4.79 ± 2.51
0.136 Ortanca (min 

- maks) 6 (2 - 10) 4 (2 - 10) 4 (2 - 10) 5 (2 - 10)

Yorgunluk testi 
sonrası (Sol )

A.O ± S.S 4.92 ± 2.38 4.52 ± 2.55 5.08 ± 2.36 4.83 ± 2.41
0.611 Ortanca (min 

- maks) 5 (2 - 9) 3 (2 - 9) 5 (2 - 10) 5 (2 - 10)

Tablo 1. Bireylerin yaş, kilo, boy, VKİ ve bazı semptomlarına ait tanımlayıcı değerler
 (Ondokuz Mayıs Üniversitesi,2017)

*p<0,05; VKİ: Vücut Kütle İndeksi; A.O: Aritmetik ortalama; S.S: Standart sapma; kg:Kilogram; cm: Santimetre; 
kg/m2: Kilogram/Metre2

Tablo 2. Gruplardaki bireylerin eklem yorgunluklarına ait tanımlayıcı değerler 
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi,2017)

*p<0,05; A.O: Aritmetik Ortalama; S.S: Standart Sapma; Min-maks: En küçük ve en büyük değerler, Kruskal 
Wallis Varyans Analizi 



43

Sağlık ve Toplum    Yıl:28 , Sayı: 3   Eylül-Aralık 2018

Yorgunluk 
testi öncesi 

(sağ)
(A.O ± S.S)

Yorgunluk 
testi sonrası 

(sağ)
(A.O ± S.S)

p

Yorgunluk 
testi öncesi 

(sol)
(A.O ± S.S)

Yorgunluk 
testi sonrası 

(sol)
(A.O ± S.S)

p

Kas 
Rahatsızlıkları

(n=25)
3.4 ± 2.5 5.56 ± 2.58 0.0001* 2.64 ± 2.12 4.92 ± 2.38 0.0001* 

Disk
Deplasmanları

(n=27)
2.52 ± 2.21 4.41 ± 2.44 0.0001* 2.85 ± 2.41 4.52 ± 2.55 0.0001* 

Diğer Eklem 
Rahatsızlıkları

(n=25)
2.28 ± 1.7 4.44 ± 2.45 0.0001* 2.6 ± 2.02 5.08 ± 2.36 0.0001* 

  
Kas 

Rahatsızlıkları
(n=25)

Disk 
Deplasmanları

(n=27)

Diğer Eklem 
Rahatsızlıkları

(n=25)

Toplam
(n=77) p

KBFÖS
A.O ± S.S 6.64 ± 5.6 4.89 ± 4.55 8.56 ± 6.21 6.65 ± 5.61 0.099 

βOrtanca (min - 
maks) 6 (0 - 22) 3 (0 - 16) 8 (0 - 22) 6 (0 - 22)

HIT-6
A.O ± S.S 61.04 ± 10.57 55.26 ± 7.25 60.36 ± 11.09 58.79 ± 9.95 0.069 

αOrtanca (min - 
maks) 61 (38 - 78) 54 (38 - 68) 60 (38 - 78) 57 (38 - 78)

TARTIŞMA VE SONUÇ
TMER/ATK’ye göre farklı gruplardaki TMER’li 
hastalarda TME yorgunluğu, boyun fonksiyonel-
liği ve baş ağrısını incelemek amacıyla planla-
nan çalışmamızın sonuçları, farklı gruplardaki 
TMER’li hastalarda TME yorgunluğu, boyun 
fonksiyonelliği ve baş ağrısı açısından fark ol-
madığını gösterdi.

Çalışmamızda her üç grubun boy, kilo ve VKİ de-
ğerleri arasında anlamlı fark bulunmadı. TMER’li 
bireylerin yaş ortalamasının (22), boy ve kilo de-
ğerlerinin (22, 23), VKİ’lerinin (24, 25)  litera-
türle uyumlu olduğu görüldü. Eklem rahatsızlığı 
grubuna göre daha düşük yaş ortalamasına sahip 
olan kas rahatsızlıkları ve disk deplasman gru-
bunun yaş ortalaması benzerdi. Bu durum kas 

rahatsızlıkları ile disk deplasmanı gruplarını daha 
homojen karşılaştırma açısından önemli oldu. 
TMER erken yaşta görülse de TME’de osteoart-
rit ve osteoartroz yaşla birlikte daha fazla ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenle osteoartrit ve osteoartroz 
görülen eklem rahatsızlığı grubundaki bireylerin 
yaş ortalamasının yüksek olması beklenen bir so-
nuçtu.

1969 yılında Laskin, kronik ağız alışkanlıklarının 
neden olduğu kas spazmı ve yorgunluğun, mandi-
bular ağrı ve fonksiyon bozukluğundan sorumlu 
olduğunu ileri sürmüştür (26). Bu durum, günü-
müzde de tamamen geçerliliğini koruyan TME 
bozukluklarının multifaktöriyel doğası fikrinin 
oluşmasına yol açmıştır. Kalezic ve ark., kas yor-
gunluğu da dahil olmak üzere, stomatognatik sis-

Tablo 3. Grupların yorgunluk öncesi ve sonrası değerlerindeki değişiklikler
 (Ondokuz Mayıs Üniversitesi,2017)

*p<0,05; A.O: Aritmetik Ortalama; S.S: Standart Sapma, Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi

*p<0,05; A.O: Aritmetik Ortalama; S.S: Standart Sapma; Min-maks: En küçük ve en büyük değerler; KBFÖS: 
Kopenhag Boyun Fonksiyonel Özürlülük Skalası; HIT-6: Baş Ağrısı Etki Testi , α: Tek Yönlü Varyans Analizi  β: 
Kruskal Wallis Varyans Analizi; 

Tablo 4.  Grupların boyun fonksiyonellikleri ve baş ağrılarına ait tanımlayıcı değerler 
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi,2017)
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temle ilişkili servikal rahatsızlığı olan 21 bireyin, 
sağlıklı 21 bireye göre otonomik sinir sisteminin 
cevaplarını incelemiştir. Servikal rahatsızlığı olan 
grupta daha yoğun cevaplar gözlenmiş ve yor-
gunluktan dolayı test yarıdan daha önce kesilmiş; 
sakız çiğneme testiyle ölçülen kas yorgunluğunda 
masseter için elektromiyografik yorgunlukta de-
ğişiklik olmamasına rağmen (sinyallerin büyük-
lüğü ve frekansı), kardiyak frekans, kan basıncı, 
ağrı ve yorgunluk hissi yüksek bulunmuştur (34).  
Otonom sinir sisteminin artmış yoğun cevapları-
nın mastikatör uyarı süresince mandibular motor 
sistemde bir yüklenmeye neden olabileceğinden 
de söz edilmiştir (34). Boyun ve baş postüründeki 
değişikliklerin, kranioservikal bölgede biyome-
kanik dengeyi ve kas dengesini değiştirerek ağrılı 
durumlara neden olabileceği ve/veya yatkınlık 
oluşturabileceği varsayılır. Bu tür değişikliklerin 
çiğnemeyi ve musküler aktiviteyi etkilediği dü-
şünülür (35). Çalışmamızda yorgunluk protokolü 
sonrası gruplar arası fark görülmedi. Ancak her 
grupta yorgunluk protokolü sonrası anlamlı artış 
olduğu saptandı. Biz de sözü geçtiği gibi gelişen 
biyomekanik değişiklikler ve kas imbalansları 
nedeniyle çiğneme ve kas aktivitesi etkilenerek 
yorgunluğun meydana geldiğini düşünmekteyiz. 
Ayrıca bu çalışmanın sonunda, sakız çiğneme 
testinin yorgunluğa neden olmasına rağmen bi-
reyleri mekanik olarak rahatlattığı da görüldü. Bu 
nedenle TMER’li bireylerde düzenli ve kontrollü 
yapılacak çiğneme egzersizlerinin biyomekanik 
açıdan gevşemeye neden olarak yorgunluk gibi 
belirtileri azaltabileceği söylenebilir.

TMER’nin baş ve boyunda çeşitli belirtilere sık 
sık neden olduğu bilinmektedir (27). Ayrıca baş 
ve servikal bölgeyi içeren problemlerin, stoma-
tognatik sistem (çiğneme, konuşma, yutkunma 
ve solunum gibi fonksiyonların gerçekleştirildiği 
karmaşık bir sistemdir) ve servikal omurga birlik-
teliği düşünülerek TMER’e neden olabileceği be-
lirtilmiştir (28). Çünkü TME’nin atlantooksipital 
eklem ve servikal vertebra hareketlerini, mastika-
tör kaslar ve çene hareketlerinin aktivasyonuyla 
eş zamanlı meydana getirdiği yerde (16) bu iki 
bölge fonksiyonel bir bileşkeyle (29) musküler 
ve ligamentöz bağlantılara sahiptir. Bu nedenle 
boyun foksiyonelliği olumsuz bir şekilde etkile-

nebilmektedir. Bu iki bölgenin biyomekanik ve 
kassal değişiklikleri birbirini etkileyebilmektedir. 
Değerlendirmemizde buradan yola çıkarak boyun 
fonksiyonelliğinin etkilenebileceğini düşündük. 
Ancak çalışmamızda TMER’li bireylerde boyun 
fonksiyonelliğinin az derecede etkilendiği görül-
dü. Gruplar arasında ise bu yönden bir fark yoktu. 
Bunun nedeninin, bireylerin primer şikayetlerinin 
TMER olduğu için olabileceğini düşünmekteyiz. 
Boyna yönelik semptom kaydedilmedi. Kulağa ve 
başa yayılan ağrının ön planda olması da boynun 
fonksiyonelliğinin sorgulanmasını gölgelemiştir. 
Ayrıca, TMER’li bireylerde boyun fonksiyonel-
liğinde yetersizlik olduğu ve boyun fonksiyonel-
liğinin değerlendirilmesinde daha objektif değer-
lendirme yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalara 
ihtiyaç vardır.

Baş ağrıları toplumda yaygın görülen bir semp-
tomdur. Paolo ve ark.’nın yaptığı çalışmada 
TMER’li bireylerde baş ağrısı prevalansı %67.3 
bulunmuştur (36). Trejo ve Michael TMER’li bi-
reylerin %73’ünün baş ağrılı ve baş ağrılı hasta-
ların %60’ının TMER semptomu olduğunu rapor 
etmişlerdir (37). Goncalves ve ark. TMER’nin 
farklı alt tipleri ve şiddetleri ile primer baş ağrı-
sı arasında ilişki bulmuştur (38). Ciancaglini ve 
Radaelli (30) kronik TMER’li bireylerin baş ağ-
rısına yatkın olduklarını ve baş ağrılı bireylerin 
% 70’inde TMER bulunduğunu, bu yüzden bu 
vakalarda baş ağrısının etkisini değerlendirmenin 
büyük önemi olduğunu belirtmişlerdir. Çalışma-
mızda TMER’li bireylerin baş ağrılarının değer-
leri literatürle benzerdi (31). TMER’li bireylerde 
belirgin ve şiddetli baş ağrısı etkilenimi gözlen-
di. Literatürde kas rahatsızlarına bağlı TMER’de 
baş ağrısı varlığı daha fazla iken (32, 33), çalış-
mamızda gruplar arası incelendiğinde baş ağrısı 
etkilenimi açısından fark saptanmadı. Bireylerin 
baş ağrısı şikayetlerinin fazla olmasının ancak 
gruplar arasında fark olmamasının nedeni olarak 
TME ağrısının temporalis kasına yayılan bazen 
de göz çevresinde lokalize ağrıya neden olarak, 
bu bölgelerdeki eş zamanlı ağrıyla meydana gelen 
santral sensitizasyon olduğu düşünüldü.

Sonuç olarak,  farklı gruplardaki TMER’li hasta-
larda TME yorgunluğu, boyun fonksiyonelliği ve 
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baş ağrısı açısından fark gözlemlemedik. Ancak 
patofizyolojisinde eşlik eden birçok nedenin bu-
lunması, birincil veya ikincil nedenlere bağlı olar-
ak gelişebiliyor olması TMER’nin çok geniş bir 
açıdan ele alınması gerektiğini göstermektedir. 
İncelenen parametreler açısından ciddi etkilen-
im gösterebilecekleri çalışmanın planlanmasında 
önemli rol oynamıştır. Bireylerin değerlendirme 
sonuçları da bunu desteklemektedir. Daha objek-
tif yöntemlerle neden fark çıkmadığına yönelik 
veya fark çıkabileceğine dair çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Literatürde TMER’nin daha çok 
kas rahatsızlıkları ve disk deplasmanlarının birlik-
te görüldüğü mikst tip bireylerde benzer ve farklı 
çalışmalar yer almaktadır. Ancak çalışmamızda 
çıkabilecek farklılıkların daha net görülmesi adı-
na çalışma grupları tek tanılı bireyler ve tüm tanı 
gruplarından oluşan bireyler olarak oluşturuldu. 
Karşılaştırılan parametreler ve oluşturulan grup-
lar açısından literatüre katkı sağlandı. 
Birçok faktörle ilişkili TMER, ayrıntılı bir değer-
lendirme gerektirmektedir. Bu nedenle, TMER’de 
tedavi yöntemleri tüm patolojileri kapsamalı ve 
multidisipliner olmalıdır. TMER’nin farklı grup-
larında bu tür ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmak-
tadır. 

Kısıtlılıklar
Çalışmamızda kontrol grubu olmaması bize göre 
çalışmanın kısıtlılığıdır. Kontrol grubuyla farklı-
lıklar daha net bir şekilde ortaya konulabilir. An-
cak çalışma, sözü geçen parametrelerin TMER’li 
bireylerde etkilendiği düşünülerek planlandı. 
Kontrol grubunun da olabileceği daha ileri çalış-
malar yapılmalıdır. 

Çıkar Çatışması
Tüm yazarlar olarak bu çalışmanın bilimsel ve 
etik sorumluluğunu üstlendiğimizi, bu çalışmanın 
daha önce yurtiçinde ya da yurtdışında Türkçe ya 
da yabancı bir dilde herhangi bir yerde yayınlan-
madığını, başka bir yayın organına yayınlanmak 
üzere gönderilmediğini ve yazarlar kendi içlerin-
de herhangi bir çıkar çatışması yaşamadığını be-
yan ederiz.

Finansman
Çalışmayı maddi olarak destekleyen herhangi bir 
kişi ve kuruluş yoktur.

Teşekkür
Yazarlar, çalışmaya katılan gönüllü bireylere te-
şekkür etmektedir. Hande ŞENOL’a istatistiksel 
analize yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz.
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Effectiveness of Different Physiotherapy Methods in Women With Pelvic 
Organ Prolapse

Pelvi̇k Organ Prolapsuslu Kadinlarda Farkli Fizyoterapi 
Yöntemlerinin Etkinliği

ARAŞTIRMA / Research Articles

Nuriye ÖZENGİN,1 Necmiye ÜN YILDIRIM2

ABSTRACTÖZ
Aim: This study aimed to compare the effectiveness of pelvic floor 
muscle training, stabilization exercises and electromyographic bi-
ofeedback training on women with stage 1 and 2 pelvic organ pro-
lapse. 
Methods: Totally on 55 women with pelvic organ prolapse, pelvic 
floor muscles were evaluated with electromyography, and prolapse 
with pelvic organ prolapse quantification system, and the quality of 
life with prolapse quality of life questionnaire; afterward, the sub-
jects were divided into three groups; pelvic floor muscle training 
group, stabilization exercise group and electromyographic biofeed-
back group. 
Results: An increase was found in the pelvic muscle activation 
response of the 3 groups. When the groups were compared, it was 
observed that the greater increase was in the electromyographic 
biofeedback group. According to the prolapse quality of life ques-
tionnaire, a positive difference was found in the effect of prolapse 
subparameter in each of the three groups, and in general health per-
ception subparameter in subjects of electromyographic biofeedback,  
and stabilization exercise groups. 
Conclusion: It was concluded that the three training programs inc-
reased the pelvic floor muscle strength, provided a decline in pro-
lapse stages, and they all could be used because of their distinctive 
advantages. 

Amaç: Bu çalışma, evre 1 ve 2 pelvik organ prolapsusu olan kadın-
larda pelvik taban kas eğitimi, stabilizasyon egzersizleri ve elekt-
romyografik biofeedback eğitiminin etkinliğinin karşılaştırılmasını 
amaçladı.
Yöntem: 55 pelvik organ prolapsuslu kadının, pelvik taban kas kuv-
veti elektromyografi ile prolapsus şiddeti pelvik organ prolapsus sı-
nıflama sistemi ile yaşam kalitesi ise prolapsus yaşam kalitesi ölçeği 
ile değerlendirildi. Kadınlar; pelvik taban kas eğitimi, stabilizasyon 
egzersizi ve elektromyografik biofeedback grupları olmak üzere üç 
gruba ayrıldı. 
Bulgular: Pelvik taban kas kuvvetinin üç grupta arttığı, fakat kas 
kuvvetindeki en iyi artışın elektromyografik biofeedback grubunda 
olduğu saptandı. Üç gruptaki kadınların prolapsus yaşam kalitesi 
ölçeği prolapsusun etkisi alt parametresinde; elektromyografik bi-
ofeedback eğitim ve stabilizasyon egzersiz grubundaki kadınların 
genel sağlık algısı alt parametresinde olumlu yönde fark saptandı. 
Sonuç: Bu çalışma ile pelvik organ prolapsuslu kadınlara uygula-
nan tedavilerin pelvik taban kas kuvvetini artırdığı, prolapsus evre-
lerinde gerileme sağladığı ve prolapsus tedavisinde üç eğitim prog-
ramının da kendine özgü avantajlarından dolayı kullanılabileceği 
tespit edildi. 

Keywords: Pelvic organ prolapse, Pelvic floor, Stabilization exerci-
ses, Electromyographic biofeedback 
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GİRİŞ

Pelvik organ prolapsusu (POP) Amerika Jine-
koloji ve Obstetri Koleji tarafından, pelvisteki 
organların vajinal kanal içinden ve/veya kana-
lın dışından aşağıya doğru sarkması olarak ta-
nımlanmaktadır (1). POP; anterior vajinal duvar 
(üretrosel, sistosel), posterior vajinal duvar (en-

terosel, rektosel) ve vajinanın apikal segmentinin 
prolapsusunu içermekte ve prolapsusun bir veya 
birkaç kompartmanı bir arada bulunabilmektedir 
(2). POP, şiddetine göre evre 0, 1, 2, 3 ve 4 ol-
mak üzere toplam 5 derecede sınıflandırılmakta-
dır (3).  Bu evrelemeye göre, evre 0 sarkmanın 
olmaması; evre 1 sarkmanın himen seviyesinin 
1 cm gerisinde olması; evre 2 sarkmanın himen 
seviyesinin 1 cm gerisinde ya da 1 cm ilerisinde 
olması; evre 3 sarkmanın himen seviyesinin 1 
cm ilersinde ya da toplam vajina uzunluğundan 
en az 2 cm kısa olması; evre 4 ise sarkan organın 
tamamen vücut dışında olması anlamına gelme-
ktedir. POP’un bir veya daha fazla doğum yapan 
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kadınlarda görülme oranı %50’dir (2). Slieker-ten 
Hove ve ark. 45-85 yaş arası kadınların %75’inde 
POP görüldüğünü ve bunun %40’ının en az evre 
2 POP’u olduğunu bildirmişlerdir (4). 

Prolapsuslu kadınlarda; pelvik ağırlık hissi, va-
jinada ağırlık hissi, vajinadan aşağı doğru gelen 
şişlik, yumru ya da protrüzyon, bel ağrısı, pelvik 
ağrı, vajinal kanama, iltihap, üriner/fekal inkon-
tinans ya da obstrüksiyon, mesane, bağırsak ya 
da cinsel fonksiyon bozukluğu gibi çeşitli pelvik 
taban disfonksiyon semptomları görülebilmekte-
dir. Bu bulgular prolaps olan organla ilgili ya da 
prolapsdan bağımsız olarak da olabilmektedir (2).

POP’un tedavisinde cerrahi, mekanik destek kul-
lanımı, yaşam stili tavsiyeleri ve fizyoterapi ve 
rehabilitasyon uygulanmaktadır (5). Fizyoterapi 
ve rehabilitasyon yaklaşımları; pelvik taban kas 
eğitimi (PTKE), intra-abdominal basınç artışına 
karşı pelvik taban korseleme, elektrik stimülas-
yonu ve biofeedback eğitiminden oluşmaktadır. 
Uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntem-
leri ile pelvik taban kaslarının kuvvet, endurans 
ve desteğini arttırma, prolapsustaki kötüye gidişi 
önleme, semptomların şiddet ve frekansını azalt-
ma ve cerrahiyi önleme ya da geciktirme amaç-
lanmaktadır (2). Kadının kişiliği, sosyokültürel 
durumu, mesleki yaşam ve cinsel hayatı tedavi 
tercihini belirlemede etkili olabilmektedir (6).

POP’lu kadınlarda PTKE, prolapsusun progres-
yonu ve semptomların azalmasını önlemede kul-
lanılan önemli bir fizyoterapi ve rehabilitasyon 
yaklaşımıdır (7, 8). Ancak pelvik taban kas eğiti-
mi temeline dayalı olan stabilizasyon egzersizleri 
(SE) ve biofeedback eğitiminin POP’un tedavi-
sindeki etkinlik derecesi tam olarak bilinmemek-
tedir. Bu çalışmada amacımız evre 1 ve 2 POP’lu 
kadınlarda PTKE, SE eğitimi ve EMG Biofeed-
back (EMGBF) eğitiminin etkinliğini belirlemek 
ve POP tedavisinde hangi yöntemin daha etkili 
olduğunu araştırmaktı.

Gereç ve Yöntem
Araştırmaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fi-
zik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Kadın 
Sağlığı Ünitesi’ne başvuran, POP’u olan 55 ka-

dın kabul edildi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan araştırma 
için gerekli izin alındı (2011/53). Çalışma hak-
kında bilgilendirildikten sonra, kadınlardan yazılı 
onamları alındı. 

Çalışmaya Pelvik Organ Prolapsus Sınıflandırma 
Sistemine (POP-SS) göre evre 1 ve 2 prolapsusu 
olan, daha önce ürojinekolojik fizyoterapi progra-
mına katılmamış ve en az 1 yıl önce doğum yap-
mış olan kadınlar dahil edildi. POP cerrahisi geçi-
ren, emziren, pelvik organ kanseri olan, nörolojik 
hastalığı bulunan, psikolojik problemi dolayısıyla 
ilaç kullanan, tedavi edilmemiş üriner enfeksiyo-
nu olan, POP-SS’ye göre evre 0, 3 ya da 4 olan, 
gelecek 6 ay içerisinde gebe kalmayı planlayan ve 
pelvik taban kaslarını doğru şekilde kasamayan 
kadınlar çalışmaya kabul edilmediler. 

Kadınların pelvik taban kas kuvvetleri, prolapsus 
evreleri ve yaşam kaliteleri eğitim öncesi ve son-
rası olmak üzere toplam 2 defa değerlendirildi. 

Kadınların pelvik taban kas kuvvetleri Myomed 
932 marka (ENRAF NONIUS, The Netherlands) 
EMG Biofeedback cihazı kullanılarak değerlen-
dirildi. Kadınlar çengel yatış pozisyonuna alın-
dıktan sonra;  karın, kalça, uyluk kaslarını kas-
madan ve nefeslerini tutmadan, pelvik taban kas 
kontraksiyonunu doğru bir şekilde gerçekleştirip 
gerçekleştiremedikleri vajinal palpasyon ile be-
lirlendi. Doğru kontraksiyon yapabilen kadınlara 
intravajinal prob yerleştirilerek pelvik taban kas 
kuvveti ölçümüne başlandı. Cihazın kontraksiyon 
ve dinlenme süreleri 10 sn olarak ayarlandı. Ka-
dınlardan ‘‘gevşe’’ komutu verildiğinde pelvik ta-
ban kaslarını tamamen gevşetmesi, ‘‘kas’’ komutu 
verildiğinde ise yerleştirilen probu sıkarak vajina 
içine doğru çekmesi istendi. Değerlendirme sıra-
sında yüzeyel EMG ve vajinal prob elektrot kul-
lanıldı. Ölçüm üç kez tekrarlanarak toplam kas 
aktivasyon cevabı μV cinsinden kaydedildi (9). 

Kadınların POP şiddetlerinin değerlendirme-
si Uluslararası Kontinans Topluluğu, Amerikan 
Ürojinekoloji Topluluğu ve Jinekolojik Cerrahlar 
Topluluğu tarafından oluşturulan Pelvik Organ 
Prolapsus Sınıflandırma Sistemi (POP-SS) kul-
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lanılarak yapıldı. Kadınlardan çengel yatış pozis-
yonu almaları istendi. Ölçümü gerçekleştirmek 
için spekulum ve cetvel kullanıldı. POP-SS’nin 
değerlendirilmesinde; Aa, Ba, Ap, Bp, C, D, geni-
tal hiatus, perineal badi ve total vajinal uzunluk-
tan (TVU) oluşan 9 nokta kullanıldı. Aa noktası, 
ön vajinal duvarda eksternal üretral orifisin 3 cm 
proksimalinde yer alır ve bu nokta üretrovezikal 
bileşkenin karşılığı olup himene göre +3 veya 
-3 pozisyonunda olabilir. Ba noktası, ön vajinal 
duvarda Aa noktası ile ön vajinal forniks ya da 
vajen kubbesi arasındaki en uç noktayı simgele-
mektedir. C noktası, serviks veya vajen kubbes-
inin en distal noktasıdır. D noktası, serviksi olan 
kadınlarda posterior forniksin yerini temsil etme-
ktedir. Ap noktası, posterior vajinal duvarda orta 
hatta himenin 3 cm proksimalinde yer alır. Bp 
noktası, posterior vajinal forniks veya vajen kub-
besi arasında bulunur. Genital hiatus, eksternal 
üretral orifis ile posterior himen arasındaki uzu-
nluktur. Perineal badi, genital hiatusun posterior 
kenarı ile midanal açıklık arasındaki uzunluktur. 
Total vajinal uzunluk, C veya D noktası normal 
pozisyonuna getirildiğinde ölçülen maksimal va-
jinal derinliktir. Anterior (Aa, Ba), superior (C, D) 
ve posterior (Ap, Bp) vajendeki altı noktanın ana-
tomik pozisyonu, himen noktası sıfır kabul edile-
rek, himenin proksimalinden (negatif sayı) veya 
himenin distalinden (pozitif sayı) ölçüldü ve san-
timetre (cm) cinsinden kaydedildi. Kadınlardan 
TVU haricindeki ölçümlerde ıkınmaları istendi. 
Ölçüm yapıldıktan sonra 3x3’lük tabloya yerleş-
tirildikten sonra POP-SS evrelemesi yapıldı (10). 

Kadınların yaşam kaliteleri, Türkçe geçerlik ve 
güvenirliği Seven ve Açıkel tarafından yapılan 
Prolapsus Yaşam Kalitesi (P-YK) anketi ile de-
ğerlendirildi. P-YK anketi; genel sağlık algısı (1 
soru), prolapsusun etkisi (1 soru), rol sınırlılıkları 
(2 soru), fiziksel sınırlılıklar (2 soru), sosyal sı-
nırlılıklar (3 soru), kişisel etkiler (2 soru), duy-
gular (3 soru), uyku/enerji (2 soru) ve prolapsus 
şiddet oranı (4 soru) olmak üzere toplam 20 soru 
ve 9 alt parametreden oluşmaktadır. P-YK anke-
ti için toplam puan bulunmamaktadır. Her bir alt 
parametrenin hesaplanmasında, her bir soru için 
4’lü likert puanlama sistemi kullanılmakta ve alı-
nan puan ayrı  formüllerle hesaplanmaktadır. 9 alt 

parametrenin her birinden alınabilecek puan 0 ile 
100 arasında değişmektedir. Bu ankette, düşük 
puan kadının yaşam kalitesinin iyi olduğu anla-
mına gelmektedir (11). 

İlk değerlendirmeleri bittikten sonra kadınlar eği-
tim için üç gruba ayrıldılar. Birinci gruba PTKE 
ev programı şeklinde, ikinci gruba SE eğitimi fiz-
yoterapist eşliğinde grup eğitimi şeklinde, üçüncü 
gruba ise EMG Biofeedback cihazıyla EMGBF 
eğitimi bireysel olarak verildi. 

PTKE grubundaki kadınlara ilk olarak pelvik ta-
ban kaslarını nasıl kasacakları öğretildikten sonra 
egzersizlerini hızlı kasılan kas lifler için kasıp-bı-
rakma, yavaş kasılan kas lifleri için 10’a kadar 
sayarak yavaş yavaş kasma-10’a kadar sayarak 
tutma-10’a kadar sayarak yavaş yavaş gevşetme 
şeklinde yapmaları istendi. Kadınlar 10 defa tek-
rar ettikleri bu egzersizleri ilk hafta günde 5 defa 
yaptıktan sonra ki her haftada egzersiz sayısını 
5’er artırarak günde 30 defa yapmaya kadar çıkar-
dılar. 30 sete ulaştıktan sonra egzersizlere günde 
30 set şeklinde devam ettiler. Kadınların egzer-
sizleri unutmamaları ve daha disiplinli bir şekilde 
yapmaları için pelvik taban egzersizleri takip çi-
zelgesi verildi (9, 12). 

SE grubunda olan kadınların eğitimine öncelikle 
stabilizasyon kavramının anlatıldığı bir saatlik 
teorik eğitimle başlandı. Stabilizer ile abdominal 
korselemenin nasıl yapılacağı öğretildi. Stabili-
zasyon egzersizlerinin tümü abdominal korse-
leme kullanılarak uygulandı. Egzersiz programı 
ısınma, stabilizasyon egzersizleri ve soğuma peri-
yotlarından oluştu ve haftada 3 gün, günde 1 saat 
ve 8 hafta boyunca sürdü.

EMGBF grubundaki kadınlara fizyoterapist tara-
fından 8 hafta boyunca, haftada 3 kez Myomed 
932 marka EMG cihazıyla, intravajinal prob kul-
lanılarak PTKE verildi. Kadınlardan görsel ve 
işitsel EMG sinyalleri sırasında, pelvik taban kas-
larını kasmaları istendi. Eğitim programı bireysel 
olarak verildi ve bütün kadınlardan pelvik taban 
kas kontraksiyonunu izole olarak yapmaları is-
tendi. Kadınların kontraksiyon tekrar sayısı; kas 
kuvveti, endurans ve toleranslarına uygun olarak 
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hazırlandı. Eğitime başlamadan 
önce, her kadının maksimum 
pelvik taban kas kontraksiyonu-
nu koruma süresi belirlendi. Bu 
süre kontraksiyon süresi olarak 
alındı ve maksimal kontraksi-
yon süresi geliştikçe artırıldı. 
Kontraksiyon süreleri arasında 
10 saniyelik dinlenme arası ve-
rildi. Bir seans yaklaşık 20 daki-
ka sürdü (13). 

Çalışmaya katılan tüm kadınla-
ra vücut ağırlıklarını korumala-
rı, ağır yük kaldırma ya da zor-
lu bir iş sırasında pelvik taban 
kas kontraksiyonu yapmaları 
ve konstipasyon gibi sorunların 
oluşmaması için günlük diyet-
lerine dikkat etmeleri gerektiği 
anlatıldı. 

Verilerin Analizi
Araştırmada yer alan tüm de-
ğişkenlerin ortalama ve standart 
sapmaları hesaplandı. Değiş-
kenlerin normallik varsayımı 
Shapiro Wilk testi ile incelen-
di. Eğitim öncesi ve sonrasında 
yapılan ölçüm sonuçları, Wil-
coxon eşleştirilmiş iki örnek 
testi istatistiksel analiz yönte-
mi kullanılarak değerlendirildi. 
Eğitim öncesi ve sonrasında yapılan ölçüm so-
nuçlarının arasındaki farkların gruplar arası kar-
şılaştırılması içim Kruskal-Wallis testi kullanıldı. 
Gruplar arası farkın hangi eğitimden kaynaklan-
dığını saptamak için ise Post hoc Dunn testi kul-
lanıldı. Verilerin analizinde istatistiksel anlamlılık 
düzeyi p≤0.05 olarak belirlendi. 

Bulgular
Bu çalışma için 129 kadın değerlendirildi. POP 
cerrahisi geçiren 4, emziren 1, pelvik organ kan-
seri olan 1,  nörolojik hastalığı olan 2, psikolo-
jik problem dolayısıyla ilaç kullanan 1,  tedavi 
edilmemiş üriner enfeksiyonu olan 1, POP-SS’ye 
göre evre 0, 3 ya da 4 olan 10, gelecek 6 ay içe-

risinde gebe kalmayı planlayan 1 ve pelvik taban 
kaslarını kasamayan 8 kadın çalışmaya kabul 
edilme kriterlerine uygun olmadığı ve 20 kadın 
araştırmaya katılmayı reddettiği için araştırmaya 
80 kadın ile başlandı. Tedavi sürecinde kadınların 
çeşitli sebeplerle araştırmadan ayrılması nedeniy-
le araştırma 55 kadın ile tamamlandı (Şekil 1). 
Kadınların fiziksel özellikleri Tablo 1’de verildi 
(p>0.05).

Pelvik taban kas kuvvetinin PTKE (p=0.02), EM-
GBF (p=0.00) ve SE grubunda (p=0.05) arttığı 
bulundu (Şekil 2). Gruplar arası karşılaştırmada 
ise pelvik taban kas kuvvetinde en iyi artışın EM-
GBF grubunda olduğu saptandı (p≤0.05) (Tablo 
2).

Şekil 1. Akiş diyagrami
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Fiziksel Özellikleri PTKE

(n=19)

X±SS

EMGBF

(n=17)

X±SS

SE

(n=19)

X±SS χ² p
Yaş (yil) 47.52±10.50 47.64±7.33 43.68±8.41 2.511 0.28
Vücut ağirliği (kg) 73.31±9.76 78.11±15.16 68.31±9.33 5.566 0.06
Boy uzunluğu (m) 1.56±0.07 1.57±0.04 1.58±0.05 0.796 0.67
VKİ (kg/m2) 30.18±5.69 31.35±5.87 27.03±3.27 5.371 0.06

PTKE: Pelvik Taban Kas Eğitimi
EMGBF: Elektromyografik Biofeedback Eğitimi
SE: Stabilizasyon Egzersiz 
VKİ: Vücut Kütle İndeksi

PTKE: Pelvik Taban Kas Eğitimi
EMGBF: Elektromyografik Biofeedback Eğitimi
SE: Stabilizasyon Egzersiz
*: p≤0.05

PTKE
(n=19)
X±SS

EMGBF
(n=17)
X±SS

SE
(n=19)
X±SS p1

Grup karşilaştirmasi 

p2

Pelvik Taban Kas 
Kuvveti (μV)

3.57±6.10 8.76±4.80 3.47±6.44 0.009* PTKE-EMGBF 0.03*
PTKE-SE 1

EMGBF-SE 0.01*
PTKE: Pelvik Taban Kas Eğitimi
EMGBF: Elektromyografik Biofeedback Eğitimi
SE: Stabilizasyon Egzersiz
*: p≤0.05
p1: Kruskal Wallis Testi 
p2: Post hoc Dunn Testi 

Tablo 1. Kadinlarin fiziksel özellikleri (Bolu-2012).

Şekil 2. Kadinlarin grup içi eğitim öncesi ve sonrasi pelvik taban kas kuvveti (Bolu-2012).

Tablo 2. Kadinlarin pelvik taban kas kuvvetlerinin gruplararasi karşilaştirilmasi (Bolu-2012).
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POP-
SS

PTKE

(n=19)

EMGBF

(n=17)

SE

(n=19)
İlk

ölçüm

X±SS

Son

ölçüm

X±SS

p

İlk

ölçüm

X±SS

Son

ölçüm

X±SS

p

İlk

ölçüm

X±SS

Son

ölçüm

X±SS

p

Aa -1.36±0.92 -1.63±0.84 0.01* -1.13±0.90 -1.66±1.10 0.00* -1.35±0.68 -1.88±0.68 0.00*
Ba -1.26±0.93 -1.53±0.87 0.01* -0.97±0.89 -1.44±1.06 0.00* -1.28±0.70 -1.82±0.69 0.00*
C 8.15±2.70 9.03±2.72 0.01* 8.02±1.89 8.91±2.09 0.00* 7.65±2.02 9.00±0.76 0.00*

Gh 5.15±0.41 5.17±0.50 0.94 5.34±0.63 5.27±0.66 0.48 5.12±0.89 4.90±0.81 0.01*
Pb 1.90±0.62 1.78±0.55 0.09 1.55±0.51 1.56±0.45 0.90 1.61±0.46 1.68±0.49 0.11

TVL 10.13±1.70 10.81±1.50 0.02* 10.20±1.22 10.77±1.31 0.00* 9.86±1.03 10.40±0.614 0.06
Ap -1.93±1.01 -2.06±0.97 0.04* -1.85±0.87 -2.02±0.79 0.03* -2.13±0.87 -2.29±0.82 0.12
Bp -1.85±1.10 -1.98±1.06 0.04* -1.82±0.93 -2.00±0.86 0.03* -2.07±0.93 -2.23±0.88 0.12
D 10.13±1.70 10.81±1.50 0.02* 10.20±1.22 10.77±1.31 0.00* 9.86±1.03 10.40±0.614 0.06

POP-SS: Pelvik organ prolapsusu sınıflandırma 
sistemi 
PTKE: Pelvik Taban Kas Eğitimi
EMGBF: Elektromyografik Biofeedback Eğitimi
SE: Stabilizasyon Egzersiz
*: p≤0.05

POP-SS: Pelvik organ prolapsusu sınıflandırma 
sistemi 
PTKE: Pelvik Taban Kas Eğitimi
EMGBF: Elektromyografik Biofeedback Eğitimi
SE: Stabilizasyon Egzersiz

Tablo 3. Kadinlarin grup içi eğitim öncesi ve sonrasi POP-SS değerlendirme sonuçlari (Bolu-2012).

Şekil 3. Kadinlarin POP-SS ölçüm farklarinin gruplararasi karşilaştirilmasi (Bolu-2012).
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P-YK PTKE

(n=19)

EMGBF

(n=17)

SE

(n=19)
İlk ölçüm

X±SS

Son ölçüm

X±SS

p İlk ölçüm

X±SS

Son ölçüm

X±SS

p İlk ölçüm

X±SS

Son ölçüm

X±SS

p

Genel Sağlik 
Algisi

39.47±15.17 38.15±17.41 0.81 36.76±12.86 22.05±15.00 0.00 31.57±16.33 15.78±14.93 0.00

Prolapsusun 
Etkisi

47.36±40.54 24.56±31.11 0.01 35.29±36.26 7.84±14.57 0.01 10.52±19.41 1.75±7.64 0.05

Rol 
Sinirliliklari

16.66±31.91 1.75±5.25 0.06 8.82±26.42 2.94±8.80 0.41 1.75±7.64 2.63±8.35 0.31

Fiziksel 
Sinirliliklar

19.29±32.51 1.75±7.64 0.02 11.76±26.85 1.96±8.08 0.10 2.63±11.47 1.75±7.64 0.31

Sosyal 
Sinirliliklar

5.84±17.90 1.75±5.57 0.46 6.53±20.05 1.96±8.08 0.31 1.16±3.50 0.58±2.54 0.31

Kişisel 
Etkiler

23.68±38.21 6.14±16.86 0.04 32.35±37.94 1.96±8.08 0.01 3.50±15.29 3.50±15.29 1.00

Duygular 26.90±33.80 13.45±23.30 0.18 16.33±25.49 1.96±8.08 0.02 8.77±24.44 1.75±7.64 0.10
Uyku/Enerji 22.80±25.58 8.77±23.81 0.01 13.72±17.90 0.98±4.04 0.01 6.14±16.86 4.38±10.88 0.45
Şiddet Orani 12.28±16.04 2.63±6.24 0.01 11.27±19.75 0.49±2.02 0.01 4.38±13.71 3.50±10.13 0.45

P-YK: Prolapsus Yaşam Kalitesi
PTKE: Pelvik Taban Kas Eğitimi
EMGBF: Elektromyografik Biofeedback Eğitimi
SE: Stabilizasyon Egzersiz
*: p≤0.05

P-YK: Prolapsus Yaşam Kalitesi 
PTKE: Pelvik Taban Kas Eğitimi
EMGBF: Elektromyografik Biofeedback Eğitimi
SE: Stabilizasyon Egzersiz
*: p≤0.05 

Tablo 4. Kadinlarin grup içi eğitim öncesi ve sonrasi P-YK Ölçeği değerlendirme sonuçlari (Bolu-2012).

Şekil 4. Kadinlarin P-YK ölçeği farklarinin gruplararasi karşilaştirilmasi (Bolu-2012).
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POP-SS’ye göre her üç gruptaki kadınların Aa, 
Ba ve C değerlerinin arttığı (p≤0.05), PTKE ve 
EMGBF gruplarındaki kadınların TVL, Ap, Bp 
ve D değerlerinin arttığı (p≤0.05), SE grubundaki  
kadınların ise Gh değerlerinin azaldığı saptandı 
(p≤0.05) (Tablo 3). Gruplararası karşılaştırma-
da ise tüm bu değerlerin benzer olduğu görüldü 
(p>0.05) (Şekil 3). 

P-YK anketine göre, her üç grupta da Prolap-
susun Etkisi alt parametresinde, EMGBF ve SE 
gruplarında Genel Sağlık Algısı alt parametre-
sinde, PTKE grubunda Fiziksel Sınırlılıklar alt 
parametresinde, PTKE ve EMGBF gruplarında 
Kişisel Etkiler, Uyku/Enerji ve Şiddet Oranı alt 
parametrelerinde ve EMGBF grubunda Duygular 
alt parametresinde olumlu yönde fark saptandı 
(p≤0.05) (Tablo 4). Gruplar arası karşılaştırmada 
ise Kişisel Etkiler, Uyku/Enerji ve Şiddet Oranı 
alt parametrelerinde fark olduğu ve bu farkın SE 
grubunun aleyhine olduğu bulundu (p≤0.05) (Şe-
kil 4).

Tartişma 
Evre 1 ve 2 POP’lu kadınlarda SE, EMGBF ve 
PTKE’nin etkinliğini karşılaştırmak amacıyla ya-
pılan bu çalışmada, başta EMGBF olmak üzere 
üç tedavi yönteminin de kas kuvvetini artırdığı, 
prolapsus şiddetini azalttığı ve yaşam kalitesinin 
bazı alt parametrelerini olumlu yönde etkilediği 
gösterildi. 

POP’lu kadınların %43 oranında daha az kas 
kuvvetine sahip olduğu, bu kadınlarda daha fazla 
kas atrofisi oluştuğu ve genital hiatuslarının daha 
geniş olduğu rapor edilmiştir (14, 15). Literatür-
de, POP ile pelvik taban kas kuvveti arasındaki 
bu ilişki göz önüne alınarak, yeterli pelvik taban 
kas kuvvetinin POP’un önlenmesi ve tedavisinde 
etkili olduğu vurgulanmaktadır (16). Pelvik taban 
kaslarının kuvvetlendirilmesiyle, levator tabaka 
pelvis içine doğru kalıcı bir şekilde yükselerek 
olarak pelvik taban kasları ve konnektif dokunun 
sertlik ve hipertrofisini artırır ve pelvisin yapısal 
desteğini geliştirir. Bu durum otomatik motor üni-
te ateşlemesinin daha etkili bir şekilde yapılmasını 
sağlayarak (nöral adaptasyon), abdominal basınç 
artışı sırasında pelvik organların aşağıya doğru 

yer değiştirmesini engeller (17). Pelvik taban kas 
eğitimi, stabilizasyon egzersizleri ve biofeedback 
eğitimi pelvik taban kaslarının kuvvetlendirilmesi 
için kullanılan tedavi yöntemleri arasındadır. 

Pelvik taban disfonksiyonun rehabilitasyonunda 
biofeedback olarak EMG ya da manometrik ba-
sınç cihazları kullanılmaktadır (18). Biofeedba-
ck kullanımıyla hasta doğru kontraksiyonu kısa 
sürede öğrenir ve bu yöntem ilerlemeyi takip et-
mek için de kullanılır (19). Ayrıca bu yöntemle 
çok zayıf olsa bile pelvik taban kas kontraksiyo-
nu belirlenebilir, kişi kontraksiyon için motive 
edilir ve uygulama eş zamanlı olarak gösterilir 
(20). Literatürde biofeedback çalışmaları genel-
likle inkontinanslı kadınlara odaklanmıştır (19, 
21-27). Bildiğimiz kadarıyla POP’lu kadınlarda 
biofeedbackin etkinliğini araştıran bir çalışma 
mevcut değildir. POP’lu kadınların dahil edildiği 
bu çalışmada EMGBF eğitimi sonucunda, pelvik 
taban kas aktivasyon cevabında %112.02 oranın-
da büyük bir artış olduğu ve üç grup arasında en 
fazla kas kuvveti kazanımının EMGBF grubun-
da olduğu saptandı. Diğer çizgili kaslardan farklı 
olarak, pelvik taban kas kontraksiyonunun hasta-
ya öğretilmesi ve hasta tarafından algılanıp uygu-
lanmasında zorluklarla karşılaşılabilmektedir. En 
fazla ilerlemenin EMGBF grubunda olmasının 
nedeninin; Biofeedback ile kasların izole ve kom-
pansasyona izin vermeden çalıştırılabilmesi, pel-
vik taban kas aktivitesini görsel ve işitsel olarak 
göstererek motivasyonu artırması ve taktil stimü-
lasyon yoluyla motor öğrenmenin ilk basamağını 
gerçekleştirmesi olduğu düşünülmektedir. 

Pelvik taban kas kuvvetinin artırılmasında kul-
lanılan diğer bir yöntem de stabilizasyon egzer-
siz eğitimidir (28). Stabilizasyon egzersizleri 
kor kasları olarak adlandırılan TrA, multifidus, 
diyafragma ve pelvik taban kaslarının eğitimini 
içermektedir. TrA ve pelvik taban kasları arasın-
da oluşan koaktivasyon nedeniyle stabilizasyon 
egzersizleri ile pelvik taban kaslarının kuvvetinde 
artış görülebilmektedir (29). Literatürde POP’lu 
kadınlarda yapılan TrA aktivasyon eğitiminin ge-
nellikle ev programı şeklinde verildiği görülmüş-
tür (30, 31). Çalışmamızda ise literatürden farklı 
olarak POP’lu kadınlar fizyoterapist eşliğinde, 8 
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hafta boyunca, haftanın 3 günü, 1’er saatlik stabi-
lizasyon egzersiz eğitimine alındı. Stabilizasyon 
egzersizlerinin bu koaktivasyon sayesinde pelvik 
taban kas kuvvetinde artış sağladığı görüldü. 

PTKE’nin prolapsus bulgularının azalmasında 
etkili, uygun maliyetli olduğu ve prolapsus te-
davisinde ilk seçenek olarak tavsiye edilmesi 
gerektiği literatürde bildirilmiştir (14, 32-35). 
Çalışmamızda da PTKE grubundaki kadınlar 
egzersizlerini fizyoterapist gözetiminde yapma-
malarına rağmen, pelvik taban kas kuvvetlerinde 
artış saptandı. Bu sonuçtan yola çıkarak herhangi 
bir nedenle fizyoterapist eşliğinde düzenli eğitim 
programına katılamayan kadınlara, PTKE’nin ev 
programı olarak verilmesinin oldukça önemli ol-
duğu düşünülmektedir. 

POP’un sınıflandırılması ve ölçümü zordur. En 
çok kullanılan ve altın standart olan klinik sı-
nıflandırma POP-SS’dir. Bu sınıflandırma sis-
temi geçerli ve güvenilirdir (36). Çalışmamızda 
üç tedavi grubunda da POP-SS’ye göre Aa, Ba 
ve C değerlerinde gelişmenin olduğu ve bu de-
ğerler açısından gruplar arasında fark olmadığı, 
bu nedenle POP tedavisinde bu 3 yöntemin de 
etkili olabileceği gösterildi. EMGBF ve PTKE 
grubunda Ap ve Bp değerlerinin -3 santimetreye 
yaklaştığı bulundu. Ap ve Bp değerlerinin -3 san-
timetreye yaklaşması posterior duvarın anatomik 
pozisyonunda olduğu anlamına gelmektedir. SE 
grubunda bu parametrelerde değişikliğin görül-
memesinin sebebinin başlangıç değerlerinin diğer 
gruplara göre daha yüksek olması olabileceği dü-
şüncesindeyiz. TVL ve D değerleri, kadın litotomi 
pozisyonunda ıkınmadan yapılan ölçüm sırasında 
toplam vajinal uzunluğu vermektedir. Bu uzunlu-
ğun artması uterusun kraniale doğru yükselmesi 
anlamına gelir. Çalışmamızda EMGBF ve PTKE 
grubundaki kadınların bu değerlerinin arttığı bu-
lundu. Literatüre benzer şekilde kuvvetlendirme 
eğitimi ile pelvik taban ve protrüde organın kra-
niale doğru yükseldiği ve abdominal basınç arttışı 
ile  pelvik organların pozisyonunun korunduğu 
bulundu (32).

POP; üriner inkontinans, miksiyon sorunları, de-
fekasyon problemleri, cinsel yaşam ile ilgili so-

runlar, pelvik organın kitle olarak ele gelmesi ve 
bununla ilgili semptomlar, dekübitüs ülserleri, 
pelvialji gibi yaşam kalitesini olumsuz yönde et-
kileyen klinik tablolara neden olmaktadır (1, 37). 
Hagen ve arkadaşları (38) pelvik organ prolapsus 
fizyoterapisi adı altında yürüttükleri uluslararası 
bir projede POP’nun tedavisinde pelvik taban kas 
eğitiminin etkili olduğunu ve kadınların yaşam 
kalitelerini artırdığını bildirmişlerdir. Bu çalışma-
da prolapsus yaşam kalitesi ölçeği baz alındığında 
prolapsusun etkisi alt parametresinde her üç grup-
ta da olumlu yönde ilerleme saptandı, bu ilerleme 
3 tedavi yönteminde de benzerdi. 

EMGBF ve SE gruplarının genel sağlık algısı 
alt parametresinde artış olduğu, ancak iki grup 
arasında fark olmadığı görüldü. Grup tedavisi-
nin bireysel tedavilerle karşılaştırıldığında akran 
desteği, motivasyon ve tedaviye uyumun artması 
gibi birçok ek yararı bulunmaktadır (39). Stabi-
lizasyon egzersizlerinin grup olarak yapılması 
ve tüm vücut odaklı olması bu alt parametrenin 
artmasını açıklamaktadır. EMGBF ise bireysel bir 
tedavi olsamına rağmen bu grupta da genel sağ-
lık algısının arttığı bulundu. Bu durumun kadın-
lardaki iyileşmenin yanı sıra, Bolu gibi kırsal bir 
kesimde kadının haftanın 3 günü hastaneye gele-
rek de olsa sosyalleşmesi, sağlık profesyoneline 
var olan diğer hastalıklarını rahatça danışabilmesi 
ve poliklinikte bulunan diğer hastalarla iletişime 
geçebilmesi gibi sebeplerden kaynaklanabileceği 
düşünüldü. PTKE grubunun genel sağlık algısın-
da fark gözlenmedi. Ev programı olarak verilen 
egzersizlerin hastaların genel sağlık durumunu 
etkilemediği tespit edildi. Bu sebeple kadınların 
belli aralıklarla kontrole çağırılarak sağlık profes-
yonelleriyle iletişimini artırmak veya grup egzer-
sizlerine yönlendirilerek benzer hastalıklara sahip 
kadınlarla sosyalleşmesi gerektiği düşünülmekte-
dir. 

Bu çalışmanın bazı kısıtlamaları limitasyonları 
bulunmaktadır. Bu kısıtlamalardan ilki; çalışma-
da gruplar oluşturulurken ilçelerde yaşayan olgu-
ların tedavi yapılacak merkeze kolay ulaşamaya-
cağı düşünülerek randomizasyon yapılmaması, 
kadınların hangi gruba daha kolay devam edebi-
leceği sorularak ve kendi tercihleri göz önünde 
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bulundurularak grupların oluşturulmasıdır. İkin-
ci  limitasyonumuz ise kadınların vajinal değer-
lendirme yaptırmak istememeleri nedeniyle çok 
sayıda olgu kaybedilmesi ve aynı nedenle takip 
değerlendirmelerinin yapılamamasıdır. Literatür-
de bu alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde, 
eğitim süresinin 3 ay olduğu görülmektedir. Bu 
çalışmada uygulanan 8 haftalık eğitim süresi bile 
bazı kadınların tedaviye devam etmekte zorlan-
masına neden oldu. 

Bu çalışma ile prolapsusun tedavisi için kullanı-
lan üç tedavi yönteminin de kas kuvvetini artırdı-
ğı, prolapsus şiddetini azalttığı ve yaşam kalitesi-
nin bazı alt parametrelerini olumlu yönde etkile-
diği gösterildi. POP’lu kadınların tedavisinde SE, 
EMGBF ve PTKE’nin kendine özgü avantajların-
dan dolayı kullanılabileceği tespit edildi. Bu teda-
viler ile prolapsus progresyonunun azalabileceği, 
pahalı cerrahilerin geciktirilebileceği ve böylece 
sağlık sistemine olan maliyetin azalabileceği dü-
şüncesindeyiz.
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ABSTRACTÖZ
Objective: The aim of this study was to determine the prevalence of 
hypertension in hypertensive patients over 50 years of age living in 
two districts in Balıkesir city center.
Material and Method: The cross-sectional study was carried out du-
ring the period of March-April 2018 with 305 people in the center of 
Balıkesir city center with a multi-stage cluster sampling method. The 
dependent variables of the study; Morisky Treatment Compliance 
Scale and whether hypertension is under control or not.
Results: The percentage of patients with a diagnosis of hypertension 
was 48.8% and the percentage of those with high blood pressure was 
67.7%. In 43% of the participants, the Morisky treatment complian-
ce scale score was low and 67.8% of the participants were not under 
control. 5.66 times (1.21-26.44) of those who live in a semi-urban 
area, 4.76 times (1.01-22.35) in those who have chronic disease fol-
low-up in family health center, 6.01 times (1.09-32.87) in those with 
low sleep quality, and 10.21 times in those who do not. 1.68-62.45) 
is high.
Conclusion: One in five patients with hypertension live in the study 
group without any diagnosis. Hypertension treatment compliance is 
at a level that requires intervention.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Balıkesir kent merkezindeki iki bölgede 
yaşayan elli yaş ve üzeri kadınlarda hipertansiyon sıklığını, hiper-
tansif kişilerde ilaç tedavisine uyumu saptamaktır.
Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki çalışma Mart-Nisan 2018 döne-
minde, Balıkesir kent merkezinde iki Aile Sağlığı Merkezi bölgesinde 
305 kişiyle “çok aşamalı olasılıklı küme örneklem yöntemiyle” gö-
rüşülerek yürütülmüştür. Araştırmanın bağımlı değişkenleri; Moris-
ky Tedaviye Uyum Ölçeği ve hipertansiyonun kontrol altında olup 
olmamasıdır. 
Bulgular: Araştırma öncesinde hipertansiyon tanısı olanların ora-
nı %48.8 olup ziyaret sırasında kan basıncı yüksek olanların oranı 
%67.7’dir. Katılımcıların %43.0’ında Morisky tedaviye uyum ölçeği 
puanı düşük, %67.8’inin kan basıncı kontrol altında değildir. Kan 
basıncının kontrol altında olmaması yarı kentsel bölgede yaşayan-
larda 5.66 kat (1.21-26.44), kronik hastalık izlemini aile sağlığı 
merkezinde yaptıranlarda 4.76 kat (1.01-22.35), uyku kalitesi düşük 
düzeyde olanlarda 6.01 kat (1.09-32.87), egzersiz yapmayanlarda 
10.21 kat (1.68-62.45) yüksektir.
Sonuç: Araştırma grubunda her beş hipertansiyon olgusunun biri 
tanı almadan yaşamaktadır. Hipertansiyon tedavi uyumu müdahale 
gerektirecek düzeydedir. 

Keywords: Hypertension, Morisky treatment compliance scale, 
cross sectional study.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Morisky tedaviye uyum ölçeği, 
kesitsel çalışma.
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GİRİŞ

Miyokard enfarktüsü, kalp yetersizliği, inme ve 
böbrek hastalıkları için bağımsız bir risk faktörü 
olan hipertansiyon, gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerin en başta gelen sağlık sorunlarından bi-
ridir (1). Ayrıca sistolik ve diyastolik kan basıncı 

kardiyovasküler morbidite ve mortalitenin ile ya-
kın düzey ilişki içindedir (2). Hipertansiyon sıklığı 
dünyada %25-55 arasında olup (3, 4), Türkiye’de 
ise %25.6-%30.3 arasındadır (kadınlarda %32.3; 
erkeklerde ise %28.4) (5-7). Hipertansiyon, ömür 
boyu devam eden yaşam biçimi davranışları ve 
tıbbi tedavi ile sağaltılabilen, dünyada önlenebilir 
ölüm nedenleri içinde ilk sırada yer alan bir has-
talıktır (8). Kan basıncını kontrol altına almada 
etkili yaşam tarzı değişiklikleri; fazla kilolu veya 
obez kişilerde kilo verme (9), diyetle alınan tuz 
miktarının azaltılması (10), sigaranın bırakılması 
(11), alkol alımının sınırlandırılması (12), fiziksel 
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aktivitedir (13). Hipertansiyonun ve eşlik eden 
kardiyovasküler risklerin önlenmesinde ilaçla-
rın düzenli kullanılması önemli olmakla birlikte 
(14), hastaların ilaç uyumunun düşük olduğu ve 
bu durumun kan basıncı kontrolünü olumsuz etki-
lediği görülmektedir (15). Tedaviye uyum; genel 
anlamda hastanın ilaçlarını düzenli kullanması, 
yaşam tarzı değişikliklerini yerine getirerek kli-
nik önerilerle uzlaşma boyutudur (16). İlaç teda-
visine uyumu değerlendirmede Morisky tedaviye 
uyum ölçeği, ilaç tedavisine bağlılık/uyum öz et-
kililik ölçeği gibi ölçekler kullanılmaktadır (17, 
18). Literatürde Türkiye’de hipertansif hastaların 
antihipertansif ilaç kullanım sıklığı %45-67 (6, 
19), hipertansiyon hastası olup kan basıncı kont-
rol altında olanların yüzdesi ise  %26.9-82.3 ara-
sındadır (6, 19-21). Kan basıncının kontrol altına 
alınmasında, tedavi başarısızlığında en önemli 
etkenlerden biri hipertansif hastaların ilaç teda-
visine uyumsuzluğudur (7). Hipertansiyonun ilaç 
tedavisine uyumunda bulunan etkili faktörler yaş 
(22), cinsiyet (23), eğitim düzeyi (24) ve yerleşim 
yeridir (19). Ayrıca hipertansiyona eşlik eden has-
talıklar, gelir düzeyi, çoklu ilaç kullanımı, medeni 
durum, hastalık süresi ve hastanın hipertansiyon 
hakkındaki bilgi, tutum ve davranışı etkili olan 
diğer faktörlerdir (21). PatenT2 ve Türk Hiper-
tansiyon prevalans çalışmasında da kadınlarda 
hipertansiyon sıklığının daha fazla olduğu, yaş 
arttıkça ve menopoz sonrası hipertanisyonun art-
tığı görülmektedir (7, 25, 26). Özellikle premeno-
pozal dönemde hemodinamik ve hormonal özel-
likler kadınları hipertansiyon ve hipertansiyona 
bağlı komplikasyonlardan korumaktadır. Ancak 
menopoz ve ilerleyen yaşla birlikte hipertansiyon 
ve kardiyovasküler sonuçlar açısından kadın cin-
siyeti östrojenin koruyucu etkisinin azalmasına 
bağlı olarak, avantaj olmaktan çıkmaktadır (7). 
Balıkesir ilinde elli yaş ve üzeri kadınlarda hi-
pertansiyon sıklığının ve tedaviye uyum durumu-
nun saptanması ve bu bölgede özellikle elli yaş 
ve üzeri kadınlarda hipertansiyonla ilgili yapılan 
çalışmaların azlığı nedeniyle bu konuyu ele alın-
mıştır. 

Bu çalışmanın amacı, Balıkesir kent merkezinde 
kentsel ve yarı kentsel iki bölgedeki elli yaş ve 
üzeri kadınlarda hipertansiyon sıklığı ve ilişkili 

olabilecek faktörler   ve ilaç tedavisine uyumun 
saptanması amaçlanmaktadır. 

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın tipi, yeri ve zamanı
Kesitsel tipteki bu çalışma Mart-Nisan 2018 dö-
neminde, Balıkesir’in kentsel (Dumlupınar Ma-
hallesi) ve yarı kentsel (Gündoğan Mahallesi) iki 
aile sağlığı merkezi bölgesinde yürütülmüştür. 

Araştırmanın evreni ve örnek büyüklüğü
Araştırmanın evrenini yukarıda belirtilen iki aile 
sağlığı merkezine (ASM) kayıtlı 5101 elli yaş ve 
üzeri kadın, örnek büyüklüğünü 50 yaş üstü ka-
dınların TEKHARF çalışmasına göre hipertansi-
yon prevalansının %30 olduğu bilgisi kullanılarak 
(27) %5 sapma ve %95 güven düzeyi ile mini-
mum 304 kadın oluşturmaktadır. Örnek seçimi 
“çok aşamalı olasılıklı küme örneklem yöntemi” 
ile yapılmıştır. 

Veri toplama
Veriler araştırmacılar tarafından yapılandırılmış 
anket formu aracılığıyla elli yaş ve üzeri kadın-
ların evlerinde, yüz yüze görüşme yöntemiyle 
toplanmıştır. Boy ve kiloları beyana göre alınmış 
olup kan basıncı ölçümleri Türk Kardiyoloji Der-
neği’nin önerdiği şekilde ölçülmüştür(25). 

Araştırmanın değişkenleri
Araştırmanın bağımlı değişkenleri:
1- Hipertansiyon İlaç Tedavisine Uyum (Morisky 
ölçeği ile değerlendirilmiştir)
2- Hipertansiyonun kontrol altında olup olmama-
sıdır. 
Bağımsız değişkenler ise sosyodemografik özel-
likler, fiziksel sağlık durumu, Ruhsal sağlık duru-
mu (WHO-5) ve sağlık hizmet kullanımıdır. 

Antihipertansif İlaç Tedavisine Uyum Ölçeği: 
Morisky tarafından geliştirilen öz-bildirime da-
yalı, Türkçe geçerliliği 2006 yılında Demirezen 
tarafından yapılan, tedaviye uyumu, kronik ilaç 
kullanımına bağlı engellerin ve davranışların ta-
nımlanmasını kolaylaştırmak üzere oluşturulan 
bir ölçektir. Ölçek sekiz sorudan oluşmakta olup; 
her sorunun cevabı bir puan şeklindedir. Ölçekten 
alınan maksimum puan sekiz olup, altı puanın al-
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tında alanlar tedaviye uyumsuz; altı puan ve üstü 
ise uyumlu olarak değerlendirilmektedir (18, 28).

WHO-5 Esenlik İndeksi: Bu araştırmanın bir 
diğer bağımsız değişkeni de katılımcıların ruhsal 
duygu durumlarını belirlemek amacıyla kullanı-
lan WHO-5 ölçeğidir. Sorular 0 ile 5 puan arasın-
da 6 nokta likert skalasına göre puanlanmaktadır. 
Her bir satır puanı 0 ile 25 arasında değişirken 
minimum puan 0 maksimum puan 100’dür. Ölçek 
yönergesine göre, ölçek ham puanı 13’ten düşük 
ise hastaya Major Depresyon envanteri (ICD-10) 
uygulanmalıdır (29). 

İstatistik çözümlemeleri
Tanımlayıcı veriler frekans, yüzde ve oran olarak 
verilmiştir. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin tek 
değişkenli analizleri; kategorik verilerde ki-kare 
testi ve Fisher’in kesin testi ile; bu analizler sonu-
cunda anlamlı bulunan değişkenler binary lojistik 
regresyon modelinde geriye doğru eleme yönte-
miyle değerlendirilmiş ve tip I hata düzeyi p<0.05 
kabul edilmiştir.

Etik kurul onayı
Kadınların sözel aydınlatılmış onamları alınarak 
katılımı kabul eden kadınlar çalışmaya dahil edil-
miştir. Ayrıca Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Etik kurulundan izin alınmıştır (2018/38 sayı).  

BULGULAR 
Çalışma 50 yaş ve üzeri 305 kadında yapılmış-
tır. Katılımcıların yaş ortalaması 62.26±9.38’dır. 
Bulgular, Tablo 2’den itibaren sadece araştırma 
öncesi hipertansiyon tanılı olgular (n=149) üze-
rinden sunulmuştur. Araştırma öncesinde katılım-
cıların %48.8’i (149) hipertansiyon tanısı almış 
olup bu kişilerin %67.7’sinin (n=101) ziyaret 
sırasında kan basıncı değerleri yüksek olup yaş 
ortalamaları 64.28±9.19’dur. Araştırma sırasında 
kan basıncı 2013 kriterine göre (140/90 mmHg) 
sistolik ve/veya diyastolik kan basıncı yüksek 
bulunan hipertansif bulunan olguları da dahil et-
tiğimizde hipertansiyon prevalansı %62.6, 2017 
kılavuzuna (130/80 mmHg) göre %79.01’dir. 

Tablo 1. Katılımcıların ziyaret sırasında ölçülen 
kan basıncı değerlerinin tanı durumuna göre duru-
mu (Balıkesir 2018)
Tanı Durumu n  %
Yeni tanı hipertansiyon  42 13.8
Tanılı hipertansiyon KB Kontrollü 48 15.7

KB Kontrolsüz 101 33.1
Kan basıncı normal 114 37.4
Toplam 305 100.0

Araştırma öncesinde tanılı olan hipertansif olgu-
ların %55.0’ı kentsel bölgede yaşayan, %31.5’i 
diplomasız, %56.4’ü geliri gidere denk, %60.4’ü 
üst sosyal sınıfta olan, %56.4’ü evli kişilerden 
oluşmaktadır (Tablo 2). 

Tablo 2. Araştırma öncesinde tanılı olan hipertan-
sif olguların (n=149) sosyodemografik özellikleri 
(n=149) (Balıkesir 2018)
Değişkenler n (%)
Bölge Yarı kentsel 82 (55.0)

Kentsel 67 (45.0)
Yaş 50-59 49 (32.9)

60-65 41 (27.5)
66 ve üstü 58 (39.2)

Eğitim durumu Diplomasız 47 (31.5)
İlkokul 73 (49.0)
Ortaokul ve üstü 29 (19.5)

Sosyal sınıf Üst sosyal sınıf 90 (60.4)
Alt sosyal sınıf 58 (38.9)

Gelir durumu Gelir giderden fazla 14 (9.4)
Gelir gidere eşit 84 (56.4)
Gelir giderden az 51 (34.2)

Medeni durum Evli/birlikte yaşayan 84 (56.4)
Evli olmayan 65 (43.6)

Birlikte yaşadığı kişiler Eşi 74 (49.7)
Çocukları 61(40.8)
Diğer aile bireyleri 14(9.5)

Araştırma sırasında önceden hipertansiyon tanısı 
olan kişilerin 2013 kılavuzuna göre     (140/90 
mmHg) %67.8’inin, 2017 kılavuzuna göre 
(130/80 mmHg) %87.2’sinin kan basıncı kont-
rol altında değildir. Hipertansiyon tanılı kişile-
rin %83.2’sinde eşlik eden en az bir adet kronik 
hastalık olduğu, %10.7’sinin tansiyonunu düzenli 
ölçtürdüğü, %62.4’ünde polifarmasi kullanımı 
saptanmıştır. Araştırma grubunun %45.5’i obez, 
%35.6’sının uyku kalitesi kötü, %19.5’i hiper-
tansiyon nedeniyle herhangi bir diyet uygulama-
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yan, %3.4’ü alkol kullanan, %20.1’i sigara içen, 
%16.1’i haftada en az bir gün egzersiz yapan, 
%69.1’i ilaç dışı tamamlayıcı tıp yöntemi kulla-
nan, %69.6’sı tuz kısıtlaması yapmayan kişilerdir. 
Katılımcılardan %6.8’i birinci basamakta tanı al-
mışken, %48.3’ü düzenli takip edilmekte, düzenli 
takip edilenlerin %28.2’si birinci basamak ku-
rumlarda takip edilmektedir. Ayrıca %37.6’sı aile 
hekiminin adını bilmediğini, %13.5’i hipertansi-
yon konusunda eğitim aldığını, eğitim alanların 
%60.0’ı ASM’den eğitim aldığını, %32.2’si son 
bir yıl içerisinde hipertansiyon nedeniyle acile 
başvurduğunu belirtmiştir.

Katılımcıların %57.0’ının Morisky tedaviye 
uyum puanı iyidir. Morisky puanı, 10 yıldan fazla 
hipertansiyon tanısı olanlarda (x2:8.932 p:0.011), 
yakın çevresinde  hipertansiyon tanılı kişi bulun-
mayanlarda (x2:5.204 p:0.033), toplam kullandığı 
ilaç sayısı 3 veya 4 tane ilaç olanlarda (x2:8.574 
p:0.014),  uyku kalitesi orta düzeyde olanlar-
da (x2:6.660 p:0.036), alkol kullanmayanlarda 
(x2:6.871 p:0.009), egzersiz yapanlarda (x2:11.990 
p:0.001), tuz kısıtlaması orta düzeyde olanlarda 
(x2:6.007 p:0.04), hipertansiyon konusunda eği-
tim alanlarda (x2:4.817 p:0.028) iyi bulunmuştur. 
Araştırma grubunda bölge, eğitim durumu, sosyal 
sınıf, ev halkında hipertansiyon olması, ailede 
sağlık çalışanı olması, ilaç kullanım süresi, hiper-
tansiyon nedeniyle  kullanılan ilaç sayısı, BKİ, 
sigara içme, ilaç  dışı/geleneksel yöntem kullanıl-
ması, ziyaret sırasında ölçülen tansiyon değerleri, 
WHO-5 skoru, hipertansiyon tanısı alınan kurum, 
takip edilen kurum, son bir yıl içinde hipertansi-
yon nedeniyle acile başvuru  yapma durumu ile 
antihipertansif ilaç tedavisine uyum ölçeği arasın-
da anlamlı fark yoktur (p>0.05).

Katılımcıların %32.2’sinin kan basıncı kontrol 
altında değildir. Kan basıncı kentsel bölgede ya-
şayanlarda (x2:25.811 p:0.001), ortaokul ve üstü 
eğitim durumu olanlarda (x2:7.641 p:0.022), 
hastalığının süresi 0-5 yıl olanlarda (x2:11.770 
p:0.003), yakın çevresinde hipertansiyon hastası 
bulunanlarda (x2:16.084 p:0.001), ailesinde sağ-
lık çalışanı bulunanlarda (x2:6.355 p:0.012), evde 
tansiyon aleti  bulunanlarda (x2:4.884 p:0.027), 
0-4 yıldır ilaç kullananlarda (x2:16.858 p:0.001), 

iyilik hali puanı yüksek kişilerde (MWU:-3.592 
p:0.001), uyku kalitesi iyi olanlarda (x2:11.430 
p:0.003), egzersiz yapanlarda (x2:6.313 p:0.012) 
ve son bir yıl içinde acil servise başvurmayan-
larda (x2:5.879 p:0.015) kontrol altındadır. Yaşa, 
sosyal sınıfa, gelir durumuna, hastalık sebebiyle 
uygulanan diyet uygulama durumuna, alkol kulla-
nımına, sigara içme durumuna, ilaç dışı gelenek-
sel yöntem kullanımına, aile hekimi tarafından 
takip edilme durumuna, hipertansiyon konusunda 
eğitim almaya gör kan basıncı farklılık gösterme-
mektedir (p>0.05)

Tablo 3’te kan basıncının kontrol altında olma du-
rumu ve etkili faktörler lojistik regresyon modeli 
geriye doğru eleme yöntemiyle değerlendirilmiş-
tir. Modelin anlamlı olduğu (x2=37.255, p=0.001, 
Nagelkerke R2=0.587), genel olarak doğru sınıf-
landırma oranının %81.8 olduğu, geçerli ve kulla-
nılabilir olduğu görülmektedir. Modele göre kan 
basıncının kontrol altında olmaması yarı kentsel 
bölgede yaşayanlarda kentsel bölgede yaşayan-
lara kıyasla 5.66 kat (1.21-26.44), kronik has-
talık izlemini ASM’de yaptıranlarda hastanede 
yaptıranlara kıyasla 4.76 kat (1.01-22.35), uyku 
kalitesi orta düzeyde olanlarda iyi olanlara kıyas-
la 29.40 kat (2.72-317.206) uyku kalitesi düşük 
düzeyde olanlarda iyi olanlara kıyasla 6.01 kat 
(1.09-32.87), egzersiz yapmayanlarda yapanlara 
kıyasla 10.21 kat (1.68-62.45) yüksektir. Eğitim, 
hastalığın süresi, yakın çevrede hipertansiyon 
hastası olma durumu, ailede sağlık çalışanı bulun-
ması evde tansiyon aleti bulunma, WHO5 skoru 
ve son bir yıl içerisinde acil servise başvurma ile 
kan basıncının kontrol altında olma durumu ara-
sında anlamlı ilişki yoktur.



62

Balıkesir’de İki Aile Sağlığı Merkezi Bölgesinde Yaşayan Elli Yaş Üstü Kadınlarda Hipertansiyon Sıklığı ve Hipertansiyon İlaç Uyumu

TARTIŞMA
Balıkesir il merkezindeki iki bölgede elli yaş ve 
üzeri kadınların hipertansiyon sıklığı ve tedaviye 
uyumunun araştırıldığı bu çalışmada hipertansi-
yon prevalansı %62.6’dır.  Literatürdeki çalışma-
lara bakıldığında hipertansiyon sıklığının toplum-
da %25-55 arasında değiştiği görülmektedir (4-7). 
Bizim çalışmamızda elde edilen yüksek prevalans 
araştırma grubunun elli yaş ve üzeri kadınlardan 
oluşmasına bağlı olabilir. Nitekim PatenT2 (2012) 
sonuçlarına göre 50 yaş üstü kadınlarda hipertan-
siyon prevalansı yaş gruplarına göre değişmekle 
birlikte %53-76 arasındadır (7). Cevad Sekuri 
ve arkadaşlarının Manisa’da yürüttüğü toplum 
tabanlı çalışmada da çalışmamıza benzer biçim-
de postmenopozal kadınlarda hipertansiyon pre-
valansı %62  bulunmuştur (30). Çalışmamızda, 
hipertansif olguların %48.8’i eski tanılı, %13.8’i 
yeni tanılıdır. Yani araştırma grubundaki kişilerin 
%22.0’si tanı almadan yaşamaktadırlar. 2017 hi-
pertansiyon kriterlerine (130/80 mmHg) göre bu 
oran daha da artacaktır. Türk Saha çalışmasına 
göre yeni tanılı hipertansiyon hastalarının oranı 
%11.9 (25). Türk Hipertansiyon ve Böbrek Has-
talıkları Derneği çalışmasına göre %15.8’dir (7).  
PatenT2 çalışması bulgularına göre çalışmamızda 

yeni tanılı olgu oranı 
yüksektir. Bu durum 
ulusal çalışmaların, 
göreceli daha genç 
insanların yaşadığı 
kırsal kesimi de içer-
mesine veya bizim ça-
lışmamızdaki yüksek 
obezite prevalansına 
bağlı olabilir. Nitekim 
bizim çalışmamızda  
obezite sıklığı %45’tir 
ve yine Türk Hiper-
tansiyon ve Böbrek 
Hastalıkları Derne-
ği’nin 2012 yılındaki 
yaptığı çalışmaya göre 
ulusal değerlerden 
(%30) çok daha yük-
sektir (7).

Çalışmamızda hipertansiyon tanılı olguların sa-
dece %32’sinin kan basıncı kontrol altındadır. 
Bu oran düşük görünse de sağlık ocakları temel-
li, antihipertansif tedavi gören kişilerle yürütülen 
TÜRKSAHA çalışmasında da kişilerin  %24.2’si-
nin kontrol altında olduğu görülmektedir (25). İki 
çalışma arasındaki bu fark diğer çalışmadan farklı 
olarak araştırmamızın sadece elli yaş ve üzeri ka-
dınlarda yürütülmesine bağlı olabilir. 

Araştırma grubunda kişilerin %57.0’ının Morisky 
tedaviye uyum puanı iyidir. Literatürdeki çalış-
malara bakıldığında Morisky tedaviye uyum iyi-
liğinin %37.9-91.0 arasında değiştiği görülmek-
tedir (31-36). Bu çalışmaların birçoğu hastane 
tabanlı çalışmalar olup bu çalışmalara göre bizim 
çalışmamızda uyumun kısmen de olsa düşük ol-
ması çalışma grubumuzun daha yaşlı olmasına 
bağlı olabilir. Nitekim Fernandez ve ark. yürüttü-
ğü çalışmada da yaşlı oranının yüksekliğine bağlı 
olarak Morisky skoru iyi olanların oranı %57.4 
bulunmuştur (37). 
Araştırma grubunda Morisky skoru literatürle 
uyumlu biçimde yaş arttıkça azalmaktadır (35, 
36). Natarajan ve ark. çalışmasında da benzer bi-
çimde polifarmasi ve tedavinin kompleks olma-

Tablo 3. Lojistik regresyon modelinde kan basıncının kontrol altında olmama 
durumunu etkileyen değişkenler(Balıkesir 2018)
Değişkenler ß SH p OR (%95 GA)
Yaşanılan yer Kentsel (ref) 

Yarı kentsel 1.735 0.786 0.027 5.66 (1.21-26.44)
Yakın çevrede HT’li kişi Var (ref)

Yok 2.239 1.401 0.110 9.38 (0.60-146.26)
Takibin yapıldığı kurum Hastane (ref)

ASM 1.560 0.789 0.048 4.76 (1.01-22.35)
Uyku kalitesi İyi (ref)

Orta

Düşük

3.380

1.793

1.213

0.867

0.005

0.039

29.40 (2.72-317.206)

6.01 (1.09-32.87)
Egzersiz Yapan (ref)

Yapmayan 2.324 0.924 0.012 10.21 (1.68-62.45)
Değişkenler, yaşanılan bölge, eğitim, hastalığın süresi, yakın çevrede hipertansiyon 
hastası olma durumu, ailede sağlık çalışanı bulunması evde tansiyon aleti bulunma, 
WHO-5 skoru uyku kalitesi, egzersiz ve son 1 yıl içerisinde acil servise başvurma.  
x2=37.255, p=0.001, Nagelkerke R2=0.587
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sının ileri yaş grubunda tedaviye uyumu azalttığı 
belirtilmiştir (38). Araştırmamızda literatüre ben-
zer şekilde gelir durumu düşük olanlarda Moris-
ky skoru daha yüksek bulunmasına rağmen sos-
yal sınıf, medeni durum, eğitim düzeyi, çalışma 
durumu ile Morisky skoru arasında ilişki yoktur. 
Buna karşın Denizli’de 380 hipertansif ve/veya 
diyabetik hastada yapılan çalışmada, Brezilya’da 
945 hastada yapılan hastane tabanlı çalışmada ve 
İstanbul’da iki ayrı sağlık merkezinde 89 hasta-
da yapılan çalışmada bu değişkenler ile Morisky 
skoru arasında ilişki bulunmuştur (39-41). Bu du-
rum bizim çalışmamızın diğer çalışmalardan fark-
lı olarak toplum tabanlı olmasında bağlı olabilir. 
Çalışmamızda hipertansiyon hastalarının kullan-
dığı ilaç sayısının 4 ve altında olması Morisky 
skorunu arttırmıştır. Benzer şekilde Peru’da 120 
hipertansiyon hastası ile yapılan hastane tabanlı 
çalışmada da iki ya da daha az ilaç kullanan has-
taların uyumunun daha iyi olduğu saptanmıştır 
(37). Çalışmamızda tuz kısıtlaması yetersiz olan-
larda ve alkol kullananlarda Morisky skoru düşük 
bulunmuştur. İzmir’de bir ASM bölgesindeki 40 
yaş üstü hipertansiyon hastası olan kişilerle yürü-
tülen bir çalışmada da benzer sonuçlar elde edil-
miştir (26). Nitekim tuz kısıtlaması hipertansiyon 
tedavisinin diğer bir bileşenidir ve uyumun bir 
bütün olduğunu düşünürsek ilaç uyumu ile tuz kı-
sıtlamasının tutarlı olması beklenen bir durumdur. 
Araştırmamızda hipertansiyon hastalarının takip-
lerinin yapılma durumu ve takibi yapan kurum 
ile Morisky skoru arasında anlamlı ilişki yoktur. 
Ozkara ve arkadaşlarının sağlık merkezleri taban-
lı yaptığı çalışmada da bizim çalışmamıza benzer 
biçimde hastaların düzenli takibinin yapıldığı 
merkezler arasında anlamlı bir fark bulunama-
mıştır (42). Bu durum aile sağlığı merkezlerinin 
ve hastanelerinin bilgilendirme açısından birbir-
lerine üstün olmadıklarını ve detaylı bilgi sağla-
madıkları düşüncesiyle açıklanabilir. İran’da 18 
yaş ve üzeri 280 hipertansiyon hastası üzerinde 
yapılan hastane tabanlı bir çalışmada hiçbir ku-
rumda takip edilmeyen hastaların  Morisky skor-
ları daha yüksek iken (43), Akgöl ve ark. İzmir’de 
ASM bölgesinde  yürüttüğü çalışmada hastanede 
ya da aile sağlığı merkezinde takip edilen hasta-
ların Morisky skoru yüksek bulunmuştur (26). 
Bu farklılığın sebebi bölgemizin hipertansiyon 

hastalarını yeterince iyi takip edememesi ve has-
talar arası sosyodemografik farklılıklar olabilir. 
Çalışmamızda hastaların neredeyse yarısı hiper-
tansiyon açısından takip edilmemektedir. Aile 
sağlığı merkezi ve hastanelerde takip edilen has-
taların hastalık hakkındaki bilgi seviyeleri düşük 
bulunmuştur. Çalışmamızda kan basıncı kontro-
lünün literatüre benzer biçimde ortaokul ve üstü 
eğitim düzeyine sahip kişilerde daha iyi olduğu 
bulunmuştur. İstanbul’da Aparcı ve arkadaşları-
nın yürüttüğü hastane tabanlı bir çalışmada hiper-
tansiyonlu hastaların  kan basıncı kontrol altında 
olmayanların çoğunluğunun ilkokul ve ortaokul 
düzeyinde olduğu görülmüştür (44). Hem Joint 
National Committee hem de European Society of 
Hypertension / European Society of Cardiology 
rehberleri hipertansiyon yönetiminde ilaç dışı 
girişimlerin, geleneksel ilaç tedavisinin, yaşam 
şekli değişikliklerinin önemli olduğunu vurgula-
maktadır (45). Fakat çalışmamızda bunun tersi 
olarak, hastalık nedeniyle uygulanan diyet (kilo 
verme ve tuz diyeti ve diğerleri), alkol kullanımı, 
sigara içme, ilaç dışı geleneksel yöntem kullanımı 
ile kan basıncı kontrolü arasında anlamlı bir ilişki 
görülmemiştir. Bunun nedeni araştırma grubunun 
sosyodemografik özelliklerinin diğer çalışmalar-
dan farklı olmasından kaynaklı olabilir. Yaşam 
tarzı değişikliği olarak kabul edebileceğimiz 
uyku kalitesinin artmasının da tansiyon kontro-
lünü olumlu yönde etkilendiği gözlenmiştir. Ge-
riye doğru eleme yöntemiyle oluşturulan lojistik 
regresyon modeline göre kan basıncının kontrol 
altında olmaması yarı kentsel bölgede yaşayan-
larda, kronik hastalık izlemini ASM’de yaptıran-
larda, uyku kalitesi orta/kötü olanlarda, egzersiz 
yapmayanlarda kan basıncının kontrol altında 
olmama durumu yüksekliğini sürdürmüştür. Yarı 
kentsel bölgelerde yaşayanlarda tedaviye uyumun 
düşüklüğü bu grupların sosyokültürel olarak de-
zavantajlı olmasında bağlı olabilir. Nitekim Apar-
cı ve arkadaşlarının İstanbul’da yaptığı sağlık ku-
ruluşuna başvuran kişilerle yürüttüğü çalışmada 
da yarı kentsel bölgede kan basıncı kontrolünün 
yeterli düzeyde sağlanamadığı gözlenmiştir (44). 
Singh ve arkadaşlarının yürüttüğü sistematik der-
lemede yarı kentsel bölgede yaşayanlar daha alt 
sınıf olarak nitelendirilmiş ve o bölgede kan ba-
sıncı kontrol altında olmayanların sayısının kent-
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sel bölgedekilere göre yüksek olduğunu gözlen-
miştir (46). ASM’lerde kontrol yaptıranlarda yük-
sek bulunması birinci basamakta gereken izlemin 
yapılmamasına bağlı olabilir. Türkiye’de birinci 
basamakta kronik hastalık izleminin performan-
sa tabi olmaması, hekim başına düşen nüfusların 
fazla olması gibi nedenlerle gerekli iletişimin ku-
rulamaması etkili olabilir. Nitekim Fernandes ve 
ark. da benzer tespitlerde bulunup özellikle yaş-
lıların telefonla aranarak tedaviye uyumlarının 
sağlanması gerektiğini belirtmişlerdir (37). Çalış-
mamızda egzersiz yapmanın kan basıncı kontrolü 
üzerine olumlu etkisi olduğu gözlenmiştir nitekim 
İzmir’de hipertansiyon tanılı 18 yaş üstü 112 has-
tada yapılan çalışmada da egzersiz yapmanın ve 
fiziksel aktivitenin kan basıncı kontrolü üzerine 
olumlu etkisi olduğu gözlenmiştir (47).

Çalışmanın Kısıtlılıkları ve Güçlü Yönleri
Çalışılan grupta birince ve ikinci basamağa baş-
vuran hastalarının olmaması sadece hane bazlı bir 
çalışma olması da ulaşılan kitleyi sınırlayıcı bir 
durumdur. Zaman planlaması nedeniyle hipertan-
siyon hakkında bilgi düzeyini düşük tespit ettiği-
miz kişilere yeterli bilgilendirmeyi yapabilecek 
zamanı ayırmada sıkıntılar yaşanmıştır. Balıkesir 
il merkezinde elli yaş ve üzeri kadınlarda hiper-
tansiyon sıklığı ve hastaların takibi açısından yeni 
bilgilere ulaşılması yönünden de bir ilk niteliğin-
dedir. Konuyla ilgili Balıkesir bölgesinde sınırlı 
sayıda çalışma olması yaptığımız çalışmanın ka-
rar vericilere yeni bilgiler sunması yönünden an-
lamlıdır.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırma bölgesinde her beş hipertansiyon olgu-
sunun biri tanı almadan yaşamaktadır. Hipertan-
siyon ilaç uyumu müdahale gerektirecek düzeyde 
olup yetersizdir. Hipertansiyon olgularında kan 
basıncı kontrolü, Türkiye genelinden farklı ol-
masa da düşük düzeydedir. Birinci basamak hiz-
metlerinin hipertansiyon kontrolünde ve ilaç uyu-
munda umut vadeden bir rolü olabilir. Birinci ba-
samakta kronik hastalık izlemi teşvik edilmelidir.  
Düzenli takiplerin yapılması, diyet ve egzersiz 
konusunda eğitim ve teşviklerin yapılması, kan 
basıncı kontrolü için evde kan basıncı ölçer cihaz 
bulundurulması ve hipertansiyon nedeniyle birin-
ci basamakta sürekli izlem yapılması önerilir.
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Two Sisters With Phthiriasis Palpebrarum: Case Report

İki Kız Kardeşte Pitriyazis Palpebrarum: Olgu Sunumu

VAKA SUNUMU / Case Presentation

Özlem TEZOL1, Yağmur DENİZ2 , Yonca ÖZKAN ARAT3 , Songül YALÇIN4

ABSTRACTÖZ
Phthiriasis palpebrarum is a manifestation caused by Phthirus pubis 
on the eyelids and eyelashes. We report two sibling cases of phthiria-
sis palpebrarum, who were misdiagnosed and treated as hordeolum 
and allergic blepharoconjunctivitis. A 4-year-old and a 20-month-
old female siblings visited the hospital and complained of redness 
and itchiness on the bilateral eyes. Ophthalmologic examination 
revealed hyperemia in the eyelash margins, and lice and nits atta-
ched to the lashes. Parasitological examinaton revealed Phthirus 
pubis. Therapy achieved by pure vaseline application on the margin 
of eyelahes three times a day for two weeks. No recurrence was seen 
during 2 months follow-up. A detailed investigation was performed 
and revealed no sign of sexual abuse. Recently buyed toys and dres-
ses were investigated. The transmission was reasoned as extended 
family and crowded life conditions. Sexual abuse should be excluded 
in children with phthiriasis palpebrarum, parents should be warned 
about household hygiene and personal hygiene. 

Pitriyazis palpebrarum, Phthirus pubis (kasık biti)’in göz kapakla-
rı ve kirpiklerde oluşturduğu klinik tablodur. Burada hordeolum ve 
alerjik blefarit tanılarıyla yanlış tedavi edilmiş, kardeş iki pitriyazis 
palpebrarum olguları sunulmaktadır. Dört yaşında ve 20 aylık iki kız 
kardeş her iki gözde kızarıklık ve kaşıntı yakınmalarıyla hastaneye 
getirildi. Oftalmolojik incelemede her iki kirpik diplerinde kızarıklık, 
kirpiklere yapışık bit ve yumurtaları görüldü. Parazitolojik incele-
mede Phthirus pubis saptandı. İki hafta süreyle saf vazelinin günde 
3 kez kirpik diplerine uygulanmasıyla tedavide başarı sağlandı. İki 
aylık izlemde rekürrens olmadı. Cinsel istismar açısından ayrıntılı 
değerlendirme yapıldı, istismar bulgusuna rastlanmadı. Eve yeni 
alınan oyuncaklar ve kıyafetler sorgulandı. Bulaş geniş aile yapısı 
ve kalabalık yaşam koşullarıyla açıklandı. Pitriyazis palpebrarum 
saptanan çocuklarda cinsel istismar dışlanmalı, ebeveynler ev hijye-
ni ve kişisel hijyen konularında uyarılmalıdır. 

Keywords: Hygiene, phthiriasis palpebrarum, Phthirus pubis, 
sexual abuse

Anahtar Kelimeler: Cinsel istismar, hijyen, pitriyazis palpebrarum, 
Phthirus pubis
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GİRİŞ 
Pitriyazis palpebrarum, kirpiklerin Phthirus pu-
bis isimli kasık bitinin erişkin ve yumurtaları ile 
enfestasyonudur (Linnaeus, 1758). P. pubis cinsel 
ya da yakın fiziksel temas ile bulaşır ve bulaş kötü 
hijyen koşulları ile ilişkilidir. Pitriyazis palpebra-
rum göz kapaklarında kaşıntı ve kızarıklık, kirpik 
diplerinde çapaklanma şeklinde bulgu verir. P. 
pubis’in yarı saydam yapısı ve kirpik diplerindeki 
derin yerleşimi tanıyı zorlaştırır. Olgular çoğun-
lukla blefarit tanısı ile hatalı tedaviler alırlar ve 
tedavi başarısızlığı nedeniyle araştırılırlar (1,2).

Çocuklarda pitriyazis palpebrarum tanısı varlığın-
da cinsel istismar dışlanmalıdır ve bulaş kaynağı 
olan erişkin tespit edilmelidir (3). Burada geniş 
aile yapısı nedeniyle kötü hijyen koşullarında ya-
şayan ve pitriyazis palpebrarum tanısı  alan iki kız 
kardeş olguları sunulmaktadır. 

Olgular
Dört yaşında ve yirmi aylık iki kız kardeş gözler-
de kızarıklık, kaşıntı ve çapaklanma yakınmaları 
ile Göz Hastalıkları Polikliniği’ne getirildi. Dört 
yaşında olan hastanın farklı hastanelerde horde-
olum veya alerjik blefarokonjunktivit tanıları al-
dığı, tekrarlayan anti-alerjik, topikal antibiyotik 
ve steroid tedavilere rağmen yakınmalarının 1 
yıldır devam ettiği öğrenildi. Küçük kız kardeş 
de 2 aydır aynı tanılarla benzer tedaviler almak-
taydı. Hastaların  kirpik diplerinde ve konjunkti-
valarında hiperemi mevcuttu. Biyomikroskopik 
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inceleme ile kardeşlerin her ikisinde bilateral, 
kirpiklere yapışık çok sayıda bit ve yumurtaları 
görüldü. Kirpiklerin ve bitlerin bazıları mekanik 
olarak uzaklaştırıldı ve parazitolojik incelemede 
P. pubis’in erişkin formları ve yumurtaları tespit 
edildi. Tedavi olarak saf vazelin başlandı. 

Hastalar tanı aldıkları gün Sosyal Pediatri Polik-
liniği’nde ayrıntılı anamnez ile değerlendirildi. 
Hastaların anne, baba, çocuklar ve babaanne, de-
deden oluşan geniş ailede yaşadıkları, akrabala-
rın sık ziyareti nedeniyle evin genellikle kalaba-
lık olduğu, dedenin her gün kıraathaneye gittiği, 
oturma odasının ve banyo malzemelerinin ortak 
kullanıldığı öğrenildi. Hastaların göz bulguları 
hariç fizik inceleme bulguları normal değerlendi-
rildi, saç ve kaşlarında, aksiller ve pubik bölgele-
rinde bite veya yumurtasına rastlanmadı. Anneyle 
yapılan görüşme ve  hastalarda cinsel istismara 
işaret eden klinik belirti, davranış veya tepkilere 
rastlanmaması neticesinde tanı kötü hijyen koşul-
larına bağlandı. Eve son yıllarda alınan ve çocuk-
ların kullanımında olan oyuncakların, kıyafetlerin 
ve battaniyelerin araştırılması istendi. Aile birey-
lerinin pediculosis pubis açısından incelenmesi, 
evdeki olası tüm fomitelerin bit ve yumurtaları-
nı eradike edecek şekilde temizlenmesi, kişisel 
hijyene ve ev hijyenine dikkat edilmesi önerildi. 
Saf vazelinin günde 3 kez kirpik diplerine uygu-
lanmasıyla ikinci hafta sonunda kirpiklerin bit ve 
yumurtalarından tamamen temizlendiği görüldü. 
İki aylık izlem süresince rekürrens olmadı. 

Tartışma 
Bitler kanla beslenen ektoparazitlerdir ve Phthi-
rus pubis  insanlarda hastalık yapan üç bit türün-
den biridir. P. pubis sıklıkla erişkinlerde görülür 
ve cinsel temas sırasında bulaşır; hijyen koşulları-
nın kötü olduğu ortamlarda ortak kullanılan mal-
zemeler, enfekte kıllar veya yakın temas ile de 
bulaşabilir (4). P. pubis sıklıkla enfekte erişkinle 
yakın temas sonucu çocuğa geçer. Ebeveynlerin 
göğüs ya da aksiller kıllarından doğrudan bit bu-
laşı olur ve bitin çocuklarda en sık enfestasyon 
bölgesi kirpiklerdir (5). Turow VD babanın göğüs 
kıllarının bulaş kaynağı olduğu 5 yaş ile 9 aylık 
olan iki kız kardeş olgularını sunmuştur (6). Bi-
ler ve ark. ambliyopi nedeniyle kapama tedavisi 

uygulanan 8 yaşındaki erkek hastada tek taraflı 
pitriyazis palpebrarum saptamış; hastaya bulaş 
aynı yapışkan göz kapama bandının tekrarlayan 
kereler kullanılmasıyla ve babada genital pitriya-
zis pubis varlığıyla açıklanmıştır (7). Yi ve ark. 
6 yaşındaki kız hastanın bulaş kaynağı olarak 
kontamine pelüş oyuncak bildirmiştir (8) . Bura-
da sunulan olguların yaşadığı kalabalık ev ortamı 
hijyen koşullarının yetersizliğine yol açmış ola-
bilir. Oturma odasının, havluların ortak kullanı-
mı; hastaların zaman zaman dede ve babaanneyle 
uyuması bulaş ile ilişkili olabilir.  

Çocuklarda pitriyazis palpebrarum sebebi cinsel 
istismar sırasındaki doğrudan temas olabilir. Bu 
nedenle pitriyazis palpebrarum tanısı konan her 
çocukta cinsel istismar dışlanmalıdır. Literatürde 
babası  tarafından cinsel istismara uğradığı sap-
tanan 4 yaşında kız olgu sunulmuştur (3). Ayrın-
tılı bir anamnezle istismar şüphesi uyandığında 
sosyal hizmet merkezi ile iletişime geçilmeli ve 
çocuğun güvenliği sağlanmalıdır. Bizim olguları-
mızda anne ile yapılan ayrıntılı görüşmede istis-
mar şüphesi uyanmadı ve bulaş kötü hijyen koşul-
larıyla açıklandı.

Olgularımızdan küçük olan çocuğa büyük kar-
deşten bulaşın gerçekleştiği düşünüldü. Büyük 
kardeşin yakınmalarının 1 yıldır devam ediyor 
olması, bulaş kaynağının yakın zamanda alınmış 
bir oyuncak ya da kıyafet olabileceği düşüncesini 
desteklemedi.

Çocuklarda P. pubis enfestasyonu sıklıkla iki ta-
raflı olur ve alerjik blefarokonjunktivit ya da ato-
pik dermatit tanılarıyla karışır. Keklikçi ve ark. 9 
aylık erkek olgu sunumlarıyla tedaviye dirençli 
blefarokonjunktivit olgularının ayırıcı tanısında 
pitriyazis palpebrarumun düşünülmesi gerektiği-
ni vurgulamıştır (9). Burada sunulan hastaların 
da literatürdeki olgularla benzer şekilde topikal 
steroid, antibiyotik ve sistemik antihistaminik 
kullanma öyküleri vardı (10). Doğru tanı için bi-
yomikroskop veya dermatoskop ile dikkatli ince-
leme yapılmalıdır. Tedavide bit ve yumurtalarının 
ince forseps ile mekanik olarak uzaklaştırılması, 
kirpiklerin kırpılması veya koparılması, kriyote-
rapi, argon lazer fotokoagulasyon, %20 floresein 



69

Sağlık ve Toplum    Yıl:28 , Sayı: 3   Eylül-Aralık 2018

göz damlası, %0.25 fizostigmin,%1 lindan, vaze-
lin, %1 sarı civa oksit, %1 malathion damla ve 
%1 malathion şampuan, oral ivermektin ve %4 
pilokarpin damla kullanılabilir (7,8). Sunulan ol-
gularda saf vazelin ile tedavi başarısı sağlandı, 
yan etki görülmedi. Tedaviyle birlikte kıyafetle-
rin, havluların, yatak takımlarının, tüylü oyuncak-
ların en az 55˚C sıcaklığındaki suyla yıkanması 
ve kurutma makinesinde kurutulması, kaynatıla-
mayacak eşyaların kuru temizlemeye verilmesi ya 
da sızdırmaz plastik torbalarda en az 2 hafta bek-
letilmesi önerildi (11). Oküler yüzey rahatsızlığı 
yapmayan, kolay ulaşılabilir ve ucuz olan saf va-
zelin (petrolatum bileşikleri) kullanımı ve hijyen 
koşullarının iyileştirilmesi ile pitriyazis palpebra-
rumun tedavi edilebileceği görüşündeyiz.

Sonuç olarak; tedaviye dirençli blefarit olgula-
rında pitriyazis palpebrarumun akla getirilmesi 
erken tanı ve tedavi fırsatı sağlayacak, aile içinde 
enfestasyonun yayılmasını engelleyecektir. 
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