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ÖN SÖZ  

Modern dünyanın küreselleşmesi, gelişen teknolojinin mesafeleri 

aradan kaldırması ve kitle iletişim araçlarındaki inanılmaz gelişmeler 

bir yandan hayatı kolaylaştırmakla birlikte   artan stresle pek çok 

ruhsal hastalığı, mikroorganizmaların başını çektiği bulaşıcı 

hastalıkları ve kronik hastalıkları beraberinde getirmiştir. Kovid 19 

bunun bilinen ve hala pandemi olarak etkisini gösteren oldukça ciddi 

son örneğidir. Bu durumun insanlar arasındaki stresi artırıcı etkisi 

psikatrik hastalıkların artışına neden olurken bazı kronik hastalıkların 

da takibinde değişiklikler olmuştur. Ayrıca gerek sağlık çalışanların 

üzerine binen ekstra yük, gerek kovid dışı hastalığı olanların 

hastanelere daha geç başvurmaları sonucu takipsiz kalmaları   bu 

durumun diğer farklı etkileridir.  

Değişen dünyanın beraberinde getirdiği bu güncel sıkıntılara klinik 

yaklaşım şekillerine bu kitabımızda değinmeye çalıştık. İnşallah 

kitabımız meslektaşlarımıza faydalı olur.  

Bu çalışmaya katkıda bulunan tüm yazarlara ve kitabın basılmasında 

rol alan IKSAD Yayıncılığa gayretlerinden dolayı teşekkür ederim. 

                                                        Doç. Dr. Rahime Bedir FINDIK 1 
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GİRİŞ 

Aralık 2019’da Çin’de ilk Covid-19 (SARS CoV-2) virüsü vakasının 

tanımlanmasının ardından, Türkiye’de ilk resmi vaka 11 Mart 2020’de 

bildirilmiştir (Sağlık Bakanlığı 2021). Dönem dönem yükselme ve 

düşme eğilimi gösteren hastalık, Mayıs 2021 tarihinden itibaren tüm 

dünyada dördüncü Covid-19 dalgasına neden olduğu açıklanan yeni 

bir varyantın etkisi altına girmiştir (Chu ve ark., 2021). Diğer yandan 

uzmanlar, Covid-19 nedeniyle oluşabilecek sağlık öncelikleri ve 

morbiditeyi de dalgalanmalar şeklinde tanımlamışlardır. Buna göre; 

birinci dalgada akut Covid-19 enfeksiyonları, ikinci dalgada acil 

bakımın ertelenmesi ile rehbere dayalı rutin tedavinin azaltılması, 

üçüncü dalgada tekrarlayan Covid-19 enfeksiyonları yer alırken; 

dördüncü dalgada kronik durumlar, rehabilitasyon ve uzun dönemli 

bakımın ihmali ve son olarak beşinci dalgada ise ruh sağlığı ve 

ekonomik kayıplar yer almaktadır (Kohli & Virani 2020).  Bu 

sınıflandırmada özellikle dördüncü dalgada kronik durumlar için 

birincil ve ikincil korumaya odaklanan bakım uygulamalarının 

kesintiye uğraması nedeniyle, muhtemelen birkaç yıl sonra birçok 

kronik hastalığın zirve yapacağı ve önümüzdeki yıllarda yükselmeye 

devam edecek olan beşinci dalga ile salgının zihinsel sağlık ve 

ekonomik yansımalarının uzun süre hissedileceği bildirilmektedir 

(Kohli & Virani 2020).   

Mevcut pandemi, birçok kişinin sağlık, sosyal ve ekonomik 

yaşamında köklü değişikliklere neden olmuştur (Nadar ve ark. 2020). 

Covid-19'u kontrol altına alabilmek için bir yandan yoğun bakım 
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yatakları artırılırken diğer yandan sokağa çıkma kısıtlamaları ve 

karantinaların uzatılması gibi acil küresel önlemler devreye 

konmuştur. Bu dönemde tarama, izlem ve teşhis, tıbbi malzeme ve 

temel ilaçların temini, sağlık hizmeti sağlayıcılarına ve destek 

hizmetlerine erişim gibi rutin hizmetlerde aksamalar meydana gelmiş, 

bu durum sağlık hizmetlerinin sunumunu ve önceliğini değiştirmiştir 

(Kendzerska ve ark. 2021; Lim ve ark. 2020; Nadar ve ark. 2020; 

Wright ve ark. 2020; Yadav ve ark. 2020).   

Pandemi süresinde tüm dünyanın odak noktası Covid-19 hastalığı olsa 

da bu dönemde kronik hastalıkların ve hayatı tehdit eden durumların 

gözden kaçırılmasının uzun vadede ciddi sorunlara neden olacağı 

belirtilmektedir. Bu dönemde acil servislerin kullanımının ve acil 

olmayan sağlık hizmetlerinin kısıtlanması veya süresiz olarak 

ertelenmesi, yüz yüze bakımın azaltılması, rutin tedavi protokollerinin 

uygulanamaması ve virüse yakalanma korkusu nedeniyle özellikle acil 

şikayetlerin göz ardı edilmesi enfeksiyon riski ve hastanelerin 

yükünün azaltılmasında etkili olsa da; kronik hastalıkların zaman 

içindeki artışını, yüksek kardiyovasküler komplikasyon yükünü ve 

tehlikeli şekilde kontrolden çıkmış hastalıklarla acil servis 

başvurularını da beraberinde getirmektedir (Kendzerska ve ark. 2021; 

Kohli & Virani 2020; Lim ve ark. 2020; Nadar ve ark. 2020; Wright 

ve ark. 2020). Özellikle kronik rahatsızlıkları olup Covid-19 olmayan 

hastalar için hastaneye yatışlarda, acil servis başvurularında ve yatan 

hasta ziyaretlerinde önemli düşüşler görülmüştür. Akut miyokart 

enfarktüsü, felç, kalp yetmezliği ve diğer kardiyovasküler 

rahatsızlıkları olan bireyler pandemi sırasında hastaneye ve acil 
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servislere %40 daha az başvurmuştur. Ek olarak kalp yetmezliğine 

bağlı hastaneye yatış oranları Covid-19 döneminden öncekine kıyasla 

%40-50 azalmış ve kalp yetmezliğine bağlı ölüm oranında üç kat artış 

bulunmuştur (Kendzerska ve ark. 2021). 

İleri yaş, hipertansiyon, şeker hastalığı, sigara içme, kardiyovasküler 

hastalıklar (kalp yetmezliği, felç, miyokart enfarktüsü), kronik 

obstrüktif akciğer hastalığı, kronik böbrek hastalığı, malignite 

(özellikle kemoterapi veya radyoterapi görme) komorbidite ve altta 

yatan diğer sağlık sorunları Covid-19 hastalığına yakalanma riskini 

artırmasının yanı sıra kötü prognoz ve şiddetli komplikasyon riskinin, 

morbiditenin ve mortalitenin artmasında etkilidir (Akyüz ve ark. 2020; 

Farooqi ve ark. 2021; Hessami ve ark. 2020; Kario ve ark. 2020; Lim 

ve ark. 2020; Nadar ve ark. 2020; Yadav ve ark. 2020). Salgının ilk 

ortaya çıktığı dönemlerde ciddi artış gösteren korku, endişe ve paniğe 

karantina, sosyal izolasyon, kısıtlamalar, kişisel kayıplar ve ekonomik 

yetersizlikler de eklendiğinde bireylerin kronik hastalıklarına ek 

olarak depresyon, anksiyete ve kronik stres gibi ruhsal bozuklukların 

prevalansı  da yüksek bulunmuş; travma sonrası stres bozukluğu ve 

mevcut psikiyatrik bozukluklarda alevlenmeler artmıştır (Aşkın ve 

ark. 2019; Ay ve ark. 2020; Farooqi ve ark. 2021; Kendzerska ve ark. 

2021; Yadav ve ark. 2020). Bu dönemde diyabet ve eşlik eden 

depresyonu olan kişilerde kardiyovasküler mortalitede %47,9, koroner 

kalp hastalığında %36,8 ve inmede %32,9 artış olacağına dikkat 

çekilmektedir. Stresin uzun dönemde gastrointestinal rahatsızlıklar ve 

kardiyovasküler hastalık gibi fiziksel sağlık sorunlarını geliştirme riski 

de unutulmamalıdır (Kario ve ark. 2020). Bu nedenle pandemi 



 
8 Güncel Gelişmeler Işığında Klinik Uygulamalar 

 

sırasında ilgili risk faktörlerinin tanı ve tedavisinin yanı sıra, ruh 

sağlığı yönetimi teşvik edilerek bu tür komplikasyonları önlemek veya 

ertelemek önemlidir (Farooqi ve ark. 2021). Bu doğrultuda; kronik 

hastalığı olan hastalar üzerindeki ruh sağlığı etkisini değerlendirmek 

için sistematik bir çerçeve, Covid-19'un potansiyel etkisini hesaba 

katan konsültasyonlara entegre edilmeli, uzaktan ve yüz yüze 

görüşmelerin ruh sağlığı sorunlarının belirlenmesinde ve ele 

alınmasındaki etkinliği araştırılmalıdır (Farooqi ve ark. 2021).   

Öte yandan Covid-19 pandemisinde evde uzun süre hareketsiz kalma, 

karantina ve kısıtlamalar nedeniyle psikolojik stres ve korkunun yanı 

sıra; bireylerin fiziksel aktiviteleri azalmış, uyku ve beslenme 

problemleri artmış, ilaç yönetimi kesintiye uğramış, başa çıkma 

yöntemi olarak sigara ve alkol tüketimi artmış, sağlıksız işlenmiş 

gıdalara olan yönelim ve obezite artmıştır (Farooqi ve ark. 2021; 

Kendzerska ve ark. 2021; Lim ve ark. 2020; Yadav ve ark. 2020). 

Yaşam biçimindeki bu olumsuz değişimler hem kronik hastalık 

yükünü hem de Covid-19 bulaşma riskini artırmıştır (Kendzerska ve 

ark. 2021). Bu doğrultuda pandemi sırasında hastalık yönetim 

stratejilerine dahil edilmesi gereken diğer faktörler pozitif sağlık 

durumunu korumak için düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve uyku 

gibi sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını içeren bütünsel 

yaklaşımlardır. Genel olarak, hızla artan kanıtlara dayanan 

multidisipliner Covid-19 yönetimi, hastalar için mümkün olan en iyi 

sonuçların sağlanmasında yardımcı olacaktır. (Kario ve ark. 2020).   
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1. COVİD-19 PANDEMİSİNDE KRONİK HASTALIKLARIN 

YÖNETİMİ 

 

Covid-19'lu hastaların ev ortamındaki yönetiminde riski en aza 

indirmek, hasta sonuçlarını iyileştirmek ve bağışıklığı güçlendirmek 

için eşlik eden kronik hastalıkların etkili yönetimi ve bakımın 

sürekliliği esastır. Bu, beslenme ve uyku gibi yaşam biçimi 

faktörlerini ve düzenli ilaç (örneğin, antihipertansifler ve 

antidiyabetikler) kullanımını sürdürmeyi içerir. İyi bir glisemik 

kontrolün ve evde kan basıncı izleminin sürdürülmesi de önemlidir; 

çünkü bu, SARS-CoV-2 ile enfeksiyon riskini ve Covid-19'un 

şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir. Karantina gereksinimleri, 

bireylerin düzenli egzersiz yapma yeteneğini etkileyebilir. Düzenli 

egzersiz genel sağlığı korumak, kardiyovasküler, metabolik ve 

solunum yolu hastalıkları ile obezitenin olumsuz sonuçlarına karşı 

koymak için önemlidir (Farooqi ve ark. 2021; Kario ve ark. 2020; 

Nadar ve ark. 2020; Yadav ve ark. 2020). Birçok ülkede bireylerin, 

sosyal mesafeyi koruyarak ve uzmanlar tarafından tavsiye edilen 

gerekli önlemleri alarak egzersiz yapmak için açık alanlara çıkmasına 

izin verilmektedir (Nadar ve ark. 2020; Yadav ve ark. 2020). Bireyler 

evden çıkamasalar bile ev içi egzersizlere devam etmek özellikle 

yaşlılarda çok faydalı olacaktır (Kario ve ark. 2020; Nadar ve ark. 

2020).  

Kronik hastalıkların yönetimi ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının 

teşvikinde kısa mesajlar ve sosyal medya platformları üzerinden öz-

yönetim ile öz-bakım davranışları hakkında bilgi vermek önemli bir 
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adımdır. Ayrıca sosyal medya platformlarındaki yanlış bilgiler ve 

sahte haberler konusunda toplum uyarılmalı, bireylerin güvenilir 

kaynaklardan gelen bilgileri takip etmesi teşvik edilmeli, yetkililerin 

bilgileri topluma zamanında yayması sağlanmalıdır (Yadav ve ark. 

2020). Bilgilendirmelerin tüm topluma ulaşabilmesi için bireylerin 

sağlık okuryazarlığı, motivasyonu, teknolojik alt yapı olanakları gibi 

faktörlerin de desteklenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu destekler 

sağlandığında bireylerin kronik hastalıkları ve Covid-19 

semptomlarını kendi kendilerine yönetebilmesi yoluyla sağlık 

profesyonellerinin iş yükü azalacağı gibi, iyileşen Covid-19 

hastalarının öz-bakım yönetimi konusunda toplumdaki diğer bireyleri 

bilgilendirmesi, farkındalık sağlaması ve damgalamaları azaltması da 

sürece yardımcı olacaktır (Yadav ve ark. 2020). Sağlık 

profesyonelleri, toplumun uygun şekilde bilgilendirildiğinden ve 

pandemi döneminde ulaşım sıkıntısı olabileceğinden ilaçlarına 

erişebildiğinden emin olmalıdır. Örneğin hastalar, sokağa çıkma 

yasağına rağmen eczanelerin ve hastanelerin hala açık olduğu 

konusunda bilgilendirilmelidirler (Nadar ve ark. 2020).   

Bireysel hastalık yönetimi ve bilgilendirmenin yanı sıra yetkililerin ve 

politika yapıcıların da kronik hastalıkların yönetiminde toplumu 

desteklemesi çok önemlidir. Bireylerin sağlıklı besinlere 

ulaşabilmesinde çeşitli destek ve yaptırımlar bu dönemde 

uygulanabilir. Örneğin sağlıklı besinlerin fiyatlarında veya 

vergilerinde indirim uygulanırken, sigara ve alkol gibi ürünlerde fiyat 

artışları yoluyla kullanımı dolaylı olarak azaltılabilir (Yadav ve ark. 

2020). Pandemide mevcut kaynakların planlaması yapılmalı ve 
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savunmasız gruplara (yaşlılar, engelliler, işsizler vb.) destekleyici 

paketler sağlanmalıdır. Özel sektör, sivil toplum kuruluşları, 

üniversiteler, devlet kurumları arasındaki koordinasyon ve ekip 

çalışması sürdürülmelidir. Topluma 7/24 bilgi ve rehberlik sağlayacak 

yardım hatları oluşturulmalı, temel besin ve sıhhi ürünler ile ilaçların 

temini sağlanmalı, vakaların görülme sıklığı doğrultusunda yeşil-sarı-

kırmızı bölgeler belirlenerek bölgelere özgü planlamalar yapılmalıdır. 

Özellikle bu dönemde yaşlılar ve engelliler için gönüllülerin 

yardımıyla temel ihtiyaçların eve teslim edilmesi önemli bir stratejidir. 

Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için etkili müdahaleler ve aktif 

vakaların tedavisi hakkında yüksek kaliteli araştırma ve verilerin de 

yöneticiler tarafından desteklenmesi ve teşvik edilmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır (Yadav ve ark. 2020). Hükümetler, ilgili paydaşlar, 

kalkınma ortakları ve sivil toplum kuruluşları bu krizi bütüncül bir 

yaklaşımla ele almak için dikey bir yaklaşım yerine, sağlık 

platformlarında iş birliği oluşturmalıdır. Bunu başaramazlarsa salgın 

sonrası dönem; sağlık politikalarının geliştirilmesinde, sağlık 

sistemlerinin ve altyapısının güçlendirilmesinde kaydedilen ilerlemeyi 

geri alarak, sağlık eşitliğinde her zamankinden çok daha kötü ve 

büyük bir bölünmeyi beraberinde getirecektir (Yadav ve ark. 2020). 

2. KRONİK HASTALIKLARIN YÖNETİMİNDE BİRİNCİ 

BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ 

 

Birinci basamak sağlık hizmetleri, sağlık sistemine giriş kapısı görevi 

görür ve izleme, yönetim ve takip yoluyla kronik rahatsızlıkları olan 

bireyler için daha iyi sağlık sonuçlarını destekler (Kendzerska ve ark. 
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2021). Uzun vadede riskleri azaltmak için güvenli olduğuna karar 

verildiği anda birinci basamakta rutin sağlık hizmetlerine devam 

edilmesi, hastalıkların aktif olarak yönetilmesi, risk faktörlerinin 

kontrol edilmesi ve tedaviye uyumun artırılması için çok önemlidir 

(Farooqi ve ark. 2021; Wright ve ark. 2020).  Bakım ve izlemlerde 

boşlukları olan hasta kayıtlarının belirlenmesi, bireylerin acil ve rutin 

şikayetleri için tedavi arama korkularının giderilmesi, tarama, izleme 

ve tedavinin öneminin vurgulanması ile kronik hastalık yönetimi 

seviyesi pandemi öncesinden daha iyi düzeye getirilebilecektir 

(Wright ve ark. 2020). Karantina sonrasında bile sosyal mesafenin 

devam etmesi muhtemeldir, bu nedenle acil olmayan ziyaretleri 

süresiz olarak ertelemek artık geçerli bir seçenek değildir. Bu noktada 

bireylerin bilgilendirilmesinin yanı sıra; tele-tıp, uzaktan ziyaretler ve 

sanal bakım gibi sağlık hizmeti sunum modellerinin hızlı bir şekilde 

uygulamalara entegre edilmesi etkili stratejilerden biridir (Kendzerska 

ve ark. 2021; Kohli & Virani 2020). 

3. SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA TELE-TIP 

UYGULAMALARI 

 

Covid-19 döneminde etkili kronik hastalık yönetiminin önemli 

adımlardan biri, hizmetlere erişimde sosyal ve ekonomik engelleri 

azaltacak, eş-zamanlı veya eş-zamansız sanal platformların 

geliştirilmesidir (Farooqi ve ark. 2021; Mirsky & Horn 2020). Dünya 

çapında katı karantinalar, sosyal mesafe kuralları ve rutin yüz yüze 

hasta bakımının ertelenmesi veya iptal edilmesi ile tele-tıp 

uygulamalarına geçilmiş ve kullanım oranları Covid-19 öncesi 
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döneme göre yaklaşık %90 artmıştır (Kendzerska ve ark. 2021; Nadar 

ve ark. 2020). Pandeminin gizli “nimetlerinden” birinin, yüz yüze 

uygulamaların yokluğunda hastalıkların öz-yönetimi ve izlemini 

iyileştirmede ideal tele-tıp yaklaşımlarının hızlı ve yaygın olarak 

benimsenmesi olduğu belirtilmektedir (Kario ve ark. 2020). Hastalık 

yönetiminde elektronik sağlık kaydıyla senkronize olan evden kan 

basıncı izlem cihazları, uyku sırasında ölçüm yapan ve verileri 

depolayan cihazlar, eczacı odaklı algoritmalar, sanal ziyaretler, yaşam 

tarzı değişikliğine ve sağlıklı alışkanlıklara odaklanan sanal grup 

çalışmaları, video danışmanlığı ve kısa mesaja dayalı koçluk gibi 

uygulamaların sağlık hizmetlerine erişimi büyük ölçüde 

genişletebileceği bildirilmektedir. En önemlisi de bu araçların tümü 

sanal olduğundan ve akıllı telefonlarda, tabletlerde veya 

bilgisayarlarda birden fazla dilde kullanılabildiğinden hiçbiri klinik 

ziyareti ve ek maliyeti gerektirmemektedir (Farooqi ve ark. 2021; 

Kario ve ark. 2020; Kohli & Virani 2020; Mirsky & Horn 2020). 

Pandemi döneminde dijital sağlık platformlarının kullanımı sağlık 

hizmetlerine ve bilgilere erişimi büyük ölçüde artıracak, bu da kronik 

hastalıkların yönetimini iyileştirecek ve kolaylaştıracak, duygusal 

kargaşa ve stresi azaltacaktır (Kario ve ark. 2020; Yadav ve ark. 

2020). Ek olarak bu uygulamaların; daha etkili rutin hastalık izlemini, 

gelişmiş hasta memnuniyetini, daha iyi sağlık sonuçlarını, tedaviye 

uyumu, farkındalığı, öz bakım ve ruh sağlığında iyileşmeleri, 

gerektiğinde sosyal kaynaklar sunan yerel kuruluşlar ve ticari 

platformlarla etkili bağlantıları sağlayacağı bildirilmektedir (Kario ve 

ark. 2020; Kendzerska ve ark. 2021; Mirsky & Horn 2020). Diğer 
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yandan bu avantajlara rağmen; fiziksel muayene veya yardımcı testleri 

uzaktan yapmanın sınırlı olması, tanı hatasına neden olabilecek sözlü 

veya sözsüz ipuçlarının kaçırılması, hasta gizliliği ve insan faktörleri 

ile ilgili düzenleme ve uyum engelleri, teknolojiye erişim eksikliği, dil 

engeli, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı olma, özellikle kronik 

rahatsızlıkların yaygın olduğu yaşlı hastalarda dijital okuryazarlığın  

sınırlı olması, gelişmekte olan ülkelerde tele-tıp hizmetlerini 

başlatmakta yaşanan zorlanmalar gibi dezavantajları da bulunmaktadır 

(Farooqi ve ark. 2021; Kendzerska ve ark. 2021; Mirsky & Horn 

2020; Yadav ve ark. 2020). Bu nedenle, tele-tıp hizmetlerindeki 

eşitsizlikler giderilmedikçe, önceden var olan sağlık eşitsizliklerinin 

daha da ağırlaşacağı belirtilmektedir (Kendzerska ve ark. 2021). Bu 

doğrultuda Covid-19 riski yüksek olan az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde koruyucu ve öz-yönetimsel stratejiler, toplum katılımı, 

toplum duyarlılığı gibi konular teşvik edilmeli ve bu ülkelere 

öncelikle uygun eğitim, yeterli kişisel koruyucu ve teknolojik ekipman 

sağlanmalıdır. Covid-19 nedeniyle cepten sağlık harcamaları yükünü 

azaltmak için, yetkililer ücretsiz tanı ve tedavi hizmetleri konusunda 

düzenlemeler yapmalı ve eşitlikçi, erişilebilir ve uygun fiyatlı sağlık 

hizmetlerine odaklanılmalıdır (Yadav ve ark. 2020). Sağlık sistemleri 

bu teknolojik çözümleri bakım sunumunda eşitlik gözeterek inşa 

ettiğinde, bakımda derinlere kök salmış eşitsizliklerin azaltılmasında 

yardımcı olabileceği bildirilmektedir (Mirsky & Horn 2020). 
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SONUÇ 

 

Covid-19 salgını küresel toplumu tehdit eden son salgın olmayabilir. 

Bu nedenle, sürekli bütünsel bakımı planlamaya ihtiyaç duyulmaktadır 

(Yadav ve ark. 2020). Yeterli önlemler alınırsa yeni bir Covid-19 

dalgası önlenebilir; ancak uzun vadede kronik hastalıkların 

yönetiminin kötüleşmesi kaçınılmaz görünmektedir (Lim ve ark. 

2020). Sosyal kısıtlamaların gevşetildiği “yeni normal” yaşamın 

pandemi öncesi haline döneceğini hayal etmek zor olsa da bu süreçte 

kronik hastalığı olan hastaların unutulmaması ve kötü yönetilen kronik 

hastalıkların sonuçlarının farkında olmak çok önemlidir (Lim ve ark. 

2020; Nadar ve ark. 2020). Bu konuda özellikle sosyoekonomik 

açıdan dezavantajlı olanlar, internet erişimi, dijital cihazlar gibi 

teknolojik ve finansal kaynaklara erişemeyenler, dijital becerilerin 

geliştirilmesine yönelik eğitimlere ihtiyacı olanlar desteklenmelidir. 

Aksi takdirde sağlık hizmeti sunum sistemleri üzerinde önceden var 

olan problemler göz önüne alındığında pandemi gibi olağanüstü 

durumların üstesinden gelmek daha zor olabilecek, tamir edilemez 

sonuçlara neden olacaktır (Kendzerska ve ark. 2021; Yadav ve ark. 

2020).  
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GĠRĠġ 

Aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi (ARVK), özellikle sağ 

ventrikül (RV)’de normal dokunun yerini yağ ve fibröz yapının alması 

ile kendini gösteren, ventriküler aritmilere, ani kardiyak ölüm ve kalp 

yetersizliğine yol açabilen yapısal ve fonksiyonel anormalliklerle 

karakterize, kalıtımsal bir kardiyomiyopati türüdür (McKenna WJ.ve 

ark.,1994; Sharma G.K., Dizon J.M, 2020).
 
Başlangıçta aritmojenik 

RV displazisi tabiri sıklıkla kullanılırken son yıllarda AVRK ismi 

daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Hastalık her iki ventrikülü de 

tutabilir. Bazen sol ventrikül (LV) tutulumunun dominant olması da 

görülebilir. Gen mutasyonunun sonucu olarak gençlerde ve atletlerde 

ani kardiyak ölümün önemli bir sebebidir (Basso C. ve ark., 2009).
 
Bu 

hastalığın temel özelliği sol dal bloğu (LBBB) morfolojisinde 

ventriküler taşikardi (VT) oluşumudur. Bu aritmi sıklıkla egzersiz 

esnasında oluşur (Wichter T.ve ark., 1998).  

AVRK ilk olarak 1977 yılında Guy Fontaine tarafından tariflenmiştir. 

İlk kapsamlı klinik tanımı ise Marcus ve ark. tarafından 1982 yılında 

yapılmıştır (Marcus F.I. ve ark., 1982; Altun I. ve ark.,2015). Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından 1996 yılında kardiyomiyopati sınıflamasına 

dahil edilmiştir (Richardson P.
 
ve ark., 1996).

 
 O zamandan beri bu 

hastalık hakkında önemli ilerlemeler sağlanmıştır (Saguner A.M. ve 

ark., 2014). Bu hastalığa yakalanan kişilerin tespiti ani kardiyak 

ölümü önlemek için önemlidir.   
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1. PATOFĠZYOLOJĠ 

AVRK’nın patofizyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Apoptozis 

patogenezde bir rol oynamaktadır (Tablo 1). Hastalık subepikardiyal 

bölgede başlar endokardiyal yüzeye doğru yayılır ve sonuçta 

transmural tutuluma yol açar.  

AVRK’da yapısal anormallikler RV miyokardında fibrozis ve yağ 

infiltrasyonunun sonucudur. En sık olarak RV posteriyor bazali, apeks 

ve infundibulum tutulur. RV’de dilatasyon, trabeküllerde 

belirginleşme, apekste anevrizma formasyonu ve duvarda incelme 

izlenir. Bu durum ilerleyici RV dilatasyon ve disfonksiyonuna yol 

açar. Anevrizmal dilatasyon vakaların %50’sinde mevcuttur. 

Anevrizma gelişimi, displazi üçgeni olarak bilinen diyafragmatik 

yüzey, apeks ve infindibulum bölgesinde oluşur. LV olguların %50-

67’sinde tutulur. İnterventriküler septum genellikle etkilenmez 

(Hamid M.S. ve ark., 2002).
  

AVRK yağ infiltrasyonu ve fibroyağ infiltrasyonu olmak üzere iki 

patern gösterir. Bununla birlikte Sen-Chowdhry ve ark. 200 hastalık 

bir kohortta LV tutulumunun önemli RV disfonksiyonundan önce 

başlayabileceğini belirtmişlerdir (Sen-Chowdhry S. ve ark., 2007). LV 

tutulumu olan hastalarda prognoz daha kötüdür (Corrado D. ve ark., 

1997).  

AVRK ilerleyici bir hastalıktır. Başlangıçta RV tutulumu, zamanla 

RV yetmezliğine yol açar. Bu evrede LV’de histolojik değişiklikler 

gelişebilir. Sonuçta biventriküler yetmezlik gelişir. Bu durum 
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konjestif kalp yetmezliği, atriyal fibrilasyon ve tromboembolik 

olaylara yol açar. 

Tablo 1. Miyokard Doku Kaybı Mekanizmaları 

Apopitozis (programlı hücre ölümü) 

İnflamasyon, artmış fibrozis ve fonksiyon kaybı 

Miyokard dokusunun yağ dokusu ile yer değiştirmesi 
 

2. HĠSTOPATOLOJĠ 

RV’nin mikroskobik özellikleri miyokardiyal kas dokusu yerine yağ 

veya fibroyağ varlığı dominant görünüm olmakla birlikte birkaç 

değişiklikler gösterir. Kaslar dokusu skarlaşma, hafif enflamasyon ve 

güve yeniği görünümü gösterebilir. Miyosit nekrozu görülebilir. Bazı 

araştırmacılar immunohistokimyasalları kullanarak, AVRK’yı 

destekleyen desmozomal proteinlerin diffüz kaybını göstermişlerdir 

(Shah S.N. ve ark., 2021). 

 3. ETYOLOJĠ 

ARVK otozomal dominant kalıtımsal bir hastalıktır. Bu nedenle fetal 

dönemde bile hastalık mevcuttur. AVRK’lı hastaların yaklaşık %40-

50’si desmozom proteinini kodlayan genlerde mutasyona sahiptir. Bu 

gen kromozon 14q23-q24 üzerinde lökalizedir (Rampazzo A. ve ark, 

1994).
 
Ailesel olgular tüm hastaların %30-90’lık kısmını oluşturur. 

Diğer vakalar ise saptanamayan kalıtımsal bozukluklar ve viral 

enfeksiyona bağlı miyokardit gibi edinsel etyolojilerden kaynaklanır 

(Sharma G.K. ve Dizon J.M, 2020). 
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4. GENETĠK  

AVRK’nin genetik bir bozukluk olduğu göz önüne alındığında 

olguların çoğu ailesel özellik taşır ve coğrafik kümelenme gösterir. 

Sıklıkla otozomal dominant kalıtım mevcuttur. Aile üyelerinde %20-

35’e varan oranlarda geçiş gözlenebilir (Moric-Janiszewska E. ve ark., 

2007).
 

İtalya’nın Venedik bölgesinde yaşayan insanlarda yüksek 

oranda ailesel geçiş gözlenmiştir. Otozomal resesif kalıtımsal bir 

formu olan Naxos Hastalığı ise Yunanistan’ın Naxos adasında 

lokalizedir. Bu form, palmar ve plantar hiperkeratoz ve yünlü saç 

görünümü ile karakterizedir. Naxos Hastalığı’nda genetik mutasyon 

17q21 kromozom üzerinde oluşur ve genetik geçiş neredeyse 

%100’dür (Coonar A.S.ve ark., 1998).
 

AVRK’de genetik anormallikler 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12 ve 14 

kromozomlarında lokalizedir. Burada tek çeşit bir genetik anormallik 

yoktur. Bu da AVRK’dan şüphelenilen hastaların ve aile üyelerinin 

değerlendirilmesinde zorluklara yol açar. Sorumlu genler plakoglobin 

(JUP), desmoplakin (DSP), plakofilin-2 (PKP2), desmoglein-2 

(DSG2), desmosillin-2 (DSC2) ve diğerleri üzerinde lokalizedir (Xu 

T. ve ark., 2010; Bauce B. ve ark., 2010).
 
 Bazı vakalarda kardiyak 

voltaj aracılı sodyum kanallarında disfonksiyona sebep olan SCN5A 

geninde mutasyon vardır (Te Riele A.S. ve ark., 2017).
 
Genetik testler 

yüksek riskli bireylerin aile üyelerini tespit etmek için gereklidir. 

5. EPĠDEMĠYOLOJĠ 

Teşhiste güçlükler nedeniyle ARVK prevalansı ve insidansı tam 

olarak bilinmemektedir. Klinik olarak sessiz vakalar tanınamayabilir 
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(Thiene G. ve ark., 1997).
 
Genel populasyonda prevalansı her 1000 ile 

5000 kişide 1’dir. Erkeklerde 2.7 kat daha fazla görülür (Peters S. ve 

ark., 2004).
 

Birleşik Devletler’den yayınlanan 100 hastalık bir 

kohortta hastaların ortalama başvuru yaşı 26 ve %51’i erkekti. Bu 

kohortta göre ortalama teşhis zamanı hastalığın prezantasyonundan 

itibaren yaklaşık bir yıl olarak bulundu ve tüm kohortta ortalama 

sağkalım yaşı 60 idi (Dalal D. ve ark., 2005).
 
Hastalık genellikle 

üçüncü veya dördüncü dekadda çarpıntı, senkop, VT veya ani 

kardiyak ölümle kendini gösterir. Yıllık kardiyak ölüm olasılığı %0.9, 

kalp dışı ölüm %0.8 ve kalp nakli oranı %0.9 civarındadır. Bu hastalık 

65 yaş altı beklenmedik ani kardiyak ölüm geçiren hastaların %5-

10’undan sorumludur (Adalet K., 2019).  

6. PROGNOZ 

ARVK, genç yetişkinlerde yaklaşık %11 ve atletler arasında %22’ye 

varan oranlar ile ani kardiyak ölümün önemli sebeplerinden biridir 

(Corrado D. ve ark., 1998; Tabib A. ve ark., 2003).
 
AVRK’de yıllık 

mortalite %2.3 dolayındadır. LV tutulumu olanlarda prognoz daha 

kötüdür. Hamilelik genellikle iyi tolere edilir. Ancak Hodes ve ark. 

AVRK’lı kadınlarda hamileliğin %5 oranında kalp yetmezliği ve %13 

oranında ventriküler aritmiler ile komplike olduğunu saptamışlardır 

(Hodes AR. ve ark., 2016). Sürekli ventriküler aritmiler erkek 

hastalarda daha sıktır ve onlar önemli derecede belirgin anormal 

elektrokardiyografi bulgularına sahiptir (Lin C.Y. ve ark., 2017).
 

AVRK’li 140 hasta ile yapılan bir çalışmada kardiyak manyetik 

rezonans görüntüleme (MRG) 14 hastada normal bulundu ve onlar 
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herhangi bir major olaya sahip değildi. LV dominant anormallikler 16 

hastada (%12) bulundu. İzole RV tutulumu hastaların %41’inde ve her 

iki ventrikül tutulumu %37’sinde görüldü. LV tutulumu tek başına RV 

tutulumundan daha kötü prognoza sahipti (Aquaro G.D. ve ark., 

2020).
 

7. HĠKAYE 

AVRK’li hastalar asemptomatik biventriküler yetmezlikten ani 

kardiyak ölüme kadar uzanan geniş bir yelpazede başvurabilirler. En 

sık semptomlar çarpıntı, senkop,ani kardiyak ölüm,atipik göğüs ağrısı  

ve dispne şeklindedir (Dalal D. ve ark., 2005; Hulot J.S. ve ark., 

2004)(Tablo 2). 

Tablo 2. Semptomlar  

Çarpıntı  

Senkop  

Ani kardiyak ölüm  

Atipik göğüs ağrısı  

Dispne  

 

Çarpıntı, ventriküler aritmilerin sebep olduğu en sık semptomdur. 

Hastalığın şiddetine bağlı olarak ventriküler ektopiler, izole 

olabileceği gibi süreksiz veya sürekli VT, ventriküler fibrilasyon (VF) 

ve ani kardiyak ölüme yol açabilir. İlerleyici RV disfonksiyonu, 

dispne ve pretibiyal ödeme yol açabilir.  LV tutulumu da olan daha 

ileri vakalarda hastalar dilate kardiyomiyopatiye benzer şekilde 

biventriküler konjestif kalp yetmezliği ile başvurabilirler. Atriyal 

flutter ve atriyal fibrilasyon dahil supraventriküler aritmiler olguların 

yaklaşık %25’inde görülebilir (Tonet J.L. ve ark., 1991). Egzersiz, 
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ventriküler aritmiler ve ani kardiyak ölümü uyarabilir. AVRK, Kuzey 

İtalya’da genç atletler arasında ani kardiyak ölüm vakalarının 

%22’sinden sorumlu bulunmuştur (Corrado D. ve ark., 1998; Maron 

BJ. ve ark., 2003).
 
Birleşik Devletler’den atletlerde ani kardiyak ölüm 

olgularını içeren 286 hastalık bir seride hipertrofik kardiyomiyopati en 

sık sebep olarak saptanırken, AVRK vakaların yalnız %4’ünde rapor 

edilmiştir (Sharma G.K. ve Dizon J.M, 2020). 

8. AYIRICI TANI  

 8.1. Ġdiyopatik Sağ Ventrikül TaĢikardisi 

İdiyopatik sağ ventrikül taşikardisi egzersizle indüklenen ve inferiyor 

aks ile birlikte LBBB morfolojisinde VT gelişiminden dolayı 

AVRK’ya benzeyen iyi huylu bir bozukluktur. Kalp yapısal olarak 

normaldir. İdiyopatik sağ ventrikül taşikardisinde elektrokardiyografi 

(EKG)’de V2-5’te sivri T dalgaları izlenir ve epsilon dalgası yoktur 

(Morin D.P. ve ark., 2010).
 

8.2. Uhl Anomalisi  

Bu hastalık RV miyokardiyumunun tam yokluğu ve bu nedenle RV 

duvarının çok ince olması nedeniyle parşömen RV olarak adlandırılan 

nadir bir bozukluktur (Gerlis L.M. ve ark., 1993).
 
 AVRK’da  ise 

miyokardiyumun total yokluğu değil değişik derecede yağ ve fibröz 

doku ile yer değiştirmesi söz konusudur. 

8.3. Dilate Kardiyomiyopati 

Dilate kardiyomiyopatili hastalarda biventriküler dilatasyon ve 

konjestif kalp yetersizliği bulguları LV tutulumlu ileri ARVK’ya 
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benzeyebilir. Bu durumda EKG bulguları ve kardiyak MRG bu iki 

hastalığın ayırıcı tanısına yardım edebilir. 

8.4. Sarkoidozis 

Akciğer sarkoidozisli hastalar RV dilatasyonuna sahip olabilir. 

Sarkoidozis siyah ırkta ve kadınlarda daha yaygındır. EKG’de 

herhangi bir derecede kalp bloğu görülebilir. Akciğer radyografisinde 

hiler lenfadenopati izlenebilir. LV daha sık olarak tutulur. Bunun 

sonucu olarak LV disfonksiyonu gözlenebilir. Geç gadoliniyum 

tutulumu interventriküler septumda iskemik olmayan paterni 

gösterebilir. 

8.5. Miyokardit 

Miyokardit tipik olarak akut başlangıçlıdır ve göğüs ağrısı, miyalji, 

titreme ve ateş gibi başlangıç belirtilerine sahiptir. Kardiyak troponin 

yüksekliği izlenebilir. Kardiyak MRG T2-ağırlıklı imajlarda ödemi 

gösterir ve geç gadoliniyum tutulumu subepikardiyumda iskemik 

olmayan dağılımı gösterir. 

8.6.Brugada Sendromu 

Brugada Sendromu’nda EKG sağ dal bloğu paterni ve sağ prekordiyal 

derivasyonlarda persistan ST-segment elevasyonu gösterir. Ayrıca 

ekokardiyografi ve geç gadoliniyum tutulumlu MRG gibi görüntüleme 

tetkiklerinde bir anormallik saptanmaz  

9. LABORATUVAR TESTLERĠ 

AVRD’nin teşhisi değişken prezentasyonu nedeniyle güç olabilir ve 

riskli populasyonda daha fazla dikkat gerektirir. Geçmişte teşhis 
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endomiyokardiyal biyopsi ile histopatolojik inceleme veya 

postmortem bulgular temelinde yapılırdı. Fakat endomiyokardiyal 

biyopsi RV’ün yamalı tutulumu nedeniyle sınırlı sensitiviteye sahiptir 

(Angelini A. ve ark., 1996). 

1994 yılında uluslararası komite tarafından ilk olarak aile hikayesi, 

aritmiler, EKG anormallikleri, doku karakteristikleri, yapısal ve 

fonksiyonel RV anormallikleri temelinde major ve minor teşhis 

kriterleri önerilmiştir (McKenna W.J. ve ark., 1994).
 
Bu kriterler 

yüksek spesiviteye sahiptir. Fakat ailesel hastalık ve erken tespit için 

sensitivitesi yoktur. Kriterler 2010 yılında revize edilmiştir (Marcus 

F.I. ve ark., 2010).
 
AVRK’nin teşhisi için önerilen terminoloji 6 farklı 

kategoriden elde edilen major ve minor kriterleri içermektedir (Tablo 

3).  

Tablo 3. Tanı Kriterleri 

 

Major kriterler  

 

Birinci derece akrabalarında cerrahi veya otopsi ile 

doğrulanmış AVRK teşhisini içeren aile öyküsü 

AVRK’nın muhtemel veya ilişkili kategorize patojenik 

mutasyonunun tariflenmesi 

 

Minor kriterler 

 

AVRK’dan şüphelenilen birinci derece akrabalarında 35 

yaşından önce prematüre ölüm veya belirlenmiş kriterlere göre 

doğrulanmamış AVRK öyküsü 

İkinci derece akrabalarda kesin teşhis konulmuş AVRK 

Kesin Tanı 2 major kriter, 1 major ve 2 minor kriter veya yalnız 4 adet 

minor kriter  

Sınırda Tanı 1 major ve bir minor kriter veya 3 minor kriter 

Muhtemel Tanı 1 major veya 2 minor kriter 
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Bu 6 farklı parametreden elde edilen veriler ise şunları içerir: 

1. Ekokardiyografide, kardiyak MRG veya sağ ventrikülografide  

diffüz veya bölgesel disfonksiyon ve yapısal değişimler 

2. Endomiyokardiyal biyopside gösterilen doku karakteristikleri 

3. EKG’de repolarizasyon anormallikleri 

4. EKG ve/veya sinyal ortalamalı EKG’de depolarizasyon/iletim 

anormallikleri 

5. Holter monitörizasyonunda aritmiler 

6. Aile hikayesi 

9.1. Sinyal-Ortalamalı Elektrokardiyogafi 

Sinyal-ortalamalı EKG’deki anormallikler yaygındır ve mükemmel 

sensitivite ve spesiviteye sahiptir. Fakat spontan yeya indüklenebilir 

VT’yi tahmin etmede güvenilir değildir (Kamath G.S. ve ark., 2011).
 

Sinyal-ortalamalı elektrokardiyogafide saptanan anormallikler, 

standart EKG üzerinde QRS süresinin 110 ms veya daha fazla 

olmasının yokluğunda, en azından 3 parametreden birine sahip olması 

minor kriter olarak dahil edilir (Tablo 4). 

Tablo 4. Sinyal-ortalamalı EKG Minor Kriterleri 

Filtrelenmiş QRS süresinin=114 ms olması 

QRS’nin terminal süresi<40µV (düşük amplitüdlü sinyal süresi)=38 ms olması 

Terminal ortalama karekökü voltajı 40 ms=20 µV olması 
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9.2. Elektrokardiyografi 

AVRK’de EKG bulguları latent fazda normal olabilir. Fakat hastalığın 

ilerlemesi ile çoğu hastada depolarizasyon, repolarizasyon ve/veya 

iletim anormallikleri görülebilir (Tablo 4), (Corrado D. ve ark., 2000; 

Nasir K. ve ark., 2004; Dalal D. ve ark., 2005).
 
 

Tablo 4. EKG Kriterleri  

 

 

 

Major 

EKG 

kriterleri 

Sağ prekordiyal derivasyonlarda (V1 -V3) negatif T dalgaları veya 14 

yaşından büyüklerde tam sağ dal bloğu (RBBB)  yokluğunda daha fazla 

prekordiyal derivasyonda gözlenmesi  

V1 -V3 derivasyonlarında Epsilon dalgaları (RV aktivasyonunun 

gecikmesinden dolayı QRS kompleksinin sonu ile T dalgasının 

başlangıcı arasında düşük amplitüdlü sinyaller)  

 

Minor 

EKG 

kriterleri  

14 yaşından büyüklerde V1 ve V2 derivasyonlarında negatif T dalgaları 

veya tam RBBB varlığında V4,V5 veya V6 derivasyonlarda da 

izlenmesi 

Tam RBBB yokluğunda V1,V2 veya V3 derivasyonlarda R’ ile birlikte, 

S dalgasının en alt noktasından QRS’nin sonuna kadar olan QRS’nin 

terminal aktivasyonunun=55 ms ölçülmesi 
 

Ventriküler ektopiler LBBB konfigürasyonundadır. 

9.3. 24-Saatlik Holter Elektrokardiyogafi 

24-Saatlik Holter monitörizasyonu; ventriküler prematüre atım, LBBB 

morfolojisinde süreksiz veya sürekli VT gibi aritmileri tespit etmek 

için faydalıdır. LBBB morfolojisinde süperiyor akslı VT major 

kriterdir. İnferiyor veya indetermine akslı VT ve/veya 24 -saatlik 
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Holter monitörizasyonunda ekstrasistol sayısı 500’den fazla olması 

minor kriter olarak kabul edilir. 

9.4. Egzersiz Stres Testi 

LBBB morfolojisinde egzersizle indüklenen VT bu metod ile tespit 

edilebilir. 

9.5. Ekokardiyografi 

Ekokardiyografi AVRK’den şüphelenilen hastalarda tarama testi 

olarak kullanılır (Focardi M. ve ark., 2015).
 
RV dilatasyonu ve duvar 

hareket anormallikleri AVRK için diyagnostik kriter olarak 

değerlendirilir. Triküspid kapağın hemen altında, RV posteriyor duvar 

anormalikleri çok yaygındır. RV çıkış yolu dilatasyonu hastalığın 

şiddetinin progresyonu ile artan sıklıkta görülür.
 
LV tutulumu bir 

seride hastaların %16’sında görüldü. RV morfolojik anormallikleri, 

trabeküler düzensizlik (en sık), hiperreflektif moderatör band ve 

ayrıca probandda görülen keseleşmeleri içerir (Yoerger D.M. ve ark., 

2005). Ekokardiyografi kriterleri Tablo 6 da sunulmuştur (Sharma 

G.K.ve Dizon J.M, 2020).   

Tablo 6. İki Boyutlu Ekokardiyografi Kriterleri  

Major kriterler 

(RV bölgesel akinezi, diskinezi, 

anevrizma ve diyastol sonu 

yandaki parametrelerden biri) 

 

Parasternal uzun aks görüntüde RV çıkış yolu 

(RVOT)=32 mm (=19 mm/m2) 

Parasternal kısa aks görüntüde RVOT>36 mm 

(=21 mm/m2) 

Fraksiyonel alan değişimi=33% 

Minor kriterler 

(RV bölgesel akinezi, diskinezi 

ve diyastol sonu yandaki 

kriterlerden biri)  

 

Parasternal- uzun aks görüntüde RVOT=29<32 

mm (=16<19 mm/m2) 

Parasternal- kısa aks görüntüde RVOT=32<36 

mm (=18<21 mm/m2) 

Fraksiyon alan değişimi>33=40% 
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          9.6. Manyetik Rezonans Görüntüleme 

MRG ile RV’ün değerlendirilmesi ekokardiyografiden daha 

değerlidir. MRG tetkiki, RV’nin boyutunu, fonksiyonlarını, duvar 

hareket anormalliklerini, intramiyokardiyal yağ oluşumunu ve geç 

gadolonyum tutulumu ile fibrozis alanlarını değerlendirmek için 

kullanılır. AVRK’da RV duvar kalınlığındaki incelme ve 

trabekülasyonlardaki belirginleşme MRG ile tespit edilebilir (Satoh H. 

ve ark., 2014).  

MRG’de RV anormalliklerini kapsayan kriterler Tablo 7’de 

özetlenmiştir. 

Tablo 7. Manyetik Rezonans Görüntüleme RV Kriterleri 

Major kriter  

(RV bölgesel akinezi, diskinezi veya 

RV kontraksiyonunun 

dissenkronizasyonu ve yandaki 

kriterlerden birinin olması) 

RV diyastol sonu volüm 

erkeklerde=110 mL/m2, 

kadınlarda=100 mL/m2  

RV ejeksiyon fraksiyonu (RVEF)=%40 

Minör kriter  

(RV bölgesel akinezi, diskinezi veya 

RV kontraksiyonunun 

dissenkronizasyonuve yandaki 

kriterlerden birinin olması) 

RV diyastol sonu volüm 

erkeklerde=100<110 mL/m2, 

kadınlarda=90<100 mL/m2   

RV ejeksiyon fraksiyonu 

(RVEF)=>%40=%45 

MRG’nin majör sınırlılığı, hastalığın düşük prevalansı, önemli 

okuyucular arası farklılıktan dolayı ve tecrübe eksikliğinden 

kaynaklanan yanlış pozitif oranların yüksek olmasıdır. RV duvarının 

yağ infiltrasyonu, özellikle yaşlı şahıslarda normal bir varyant olarak 

görülebileceği için, artık AVRK için patognomonik olarak kabul 

edilmemektedir. RV yağ infiltrasyonu RV kinetik anormallikleri ile 

karşılaştırıldığında spesivitesi yoktur ve kullanımı sınırlıdır (Basso C. 

ve ark., 2008). Yetmiş hastalık bir kohortta RV yağ infiltrasyonu 
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hastaların %28.9’unda görüldü. Ancak LV geç godoliniyum tutulumu 

ile hastaların %35.5’inde saptandı.
 
Bu anormallikler AVRK için majör 

kriteri karşılayan hastalarda çok sık olarak bulundu (Rastegar N. ve 

ark., 2016). Bir MRG çalışmasında bölgesel LV disfonksiyonu kesin 

AVRK olanlarda segmentlerin %37.5’inde görüldü ve muhtemel 

AVRK kriterleri temelinde %18.7’sinde görüldü (Jain A. Ve ark., 

2010).
 
 

AVRK’lı hastalarda LV’de nativ T1 haritalanma artışı rapor 

edilmiştir. Bununla birlikte RV ince duvarlı olmasından dolayı 

değerlendirilemeyebilir.
 

MRG anormalliklerinin olmaması AVRK 

teşhisini ekarte ettirmez ve teşhis ilgili kriterler temelinde yapılmalıdır 

(Sharma G.K.ve Dizon J.M, 2020). 

9.7. Sağ Ventrikülografi 

RV anjiyografi duvar hareket anormalliklerini, hipertrofik trabekülleri 

ve RV genişlemesini gösterebilir. Fakat invaziv bir metod olduğu için 

nadir olarak kullanılır. Anjiyografide RV bölgesel akinezi, diskinezi 

veya anevrizma olması majör diyagnostik kriterdir. Transvers 

seyreden hipertrofik trabekülller, ayrılmış derin fissürler yüksek 

ihtimal AVRK ile ilişkilidir (Sharma G.K. ve Dizon J.M, 2020). 

9.8. Elektrofizyolojik ÇalıĢmalar 

Elektrofizyoloji testi VT’yi uyarmak için değerli olabilir. 

Ekokardiyografi veya MRG’da gösterilen RV’nin disfonksiyone 

bölgeleri anormal düşük amplitüdlü elektrogram diskret alanları ile 

karakterizedir. Anormal RV elektrokardiyogram alanları bu 
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bölgelerden alınan endomiyokardiyal biyopsi ile iyi korolesyon 

gösterir ve teşhisi iyileştirebilir (Avella A. ve ark., 2008).
  

9.9. Genetik Testler 

AVRK genetik bir bozukluktur ve desmozomların gen mutasyonu 

vakaların %40-50’sinde görülür. Değişken penetrans, uzun süreli takip 

gerektiren hastalığın manifest hale gelmesinin değişkenliği ve gen 

mutasyonlarının multipl tiplerinden dolayı genetik testlerin klinik 

uygulaması sınırlıdır (Cowan J. ve ark., 2008). Genetik testler 

AVRK’lı semptomatik hastalarda ve pozitif mutasyonlu hastanın aile 

üyeleri için endikedir. Bir genetik varyanttan daha fazlasını taşıyan 

yakınlar, AVRK’lı ailelerde görülen fenotipik heterojenitenin 

potansiyel önemli bir determinantı olarak klinik hastalık gelişimi için 

artmış riske sahiptir (Quarta G. ve ark., 2011). 

9.10. Endomiyokardiyal Biyopsi 

Endomiyokardiyal biyopsi yama tarzında dağılım nedeniyle teşhise 

yeterli katkı sunmadığı için rutin olarak uygulanmaz. Değişiklikler 

tipik olarak RV serbest duvarında izlenir ve septum nadir olarak 

tutulur. Yağ infiltrasyonu, yaşlı şahıslarda normal bir bulgu 

olabileceği için, yağ infiltrasyonunun histolojik olarak gösterilmesi, 

AVRK için patognomonik bir bulgu değildir (Basso C. ve ark., 2008).
 

Bir çalışmada, endomiyokardial biyopsi örneğinin immuno-

histokimyasal analizi yoluyla plakoglobin sinyalinin azalmasının 

gösterilmesi, AVRK için yüksek olarak sensitiv ve spesifik 

bulunmuştur (Asimaki A. ve ark., 2009). Endomiyokardiyal biyopsi 

örneği için kulanılan kriterler Tablo 8 de gösterilmiştir.  
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Tablo 8. Endomiyokardiyal Biyopsi İçin Kriterler 

 

Major 

kriter  

 

Bir doku örneğinde morfometrik analiz ile RV serbest duvar 

miyokardiyumunun fibröz infiltrasyonunun, yağ infiltrasyonu ile birlikte 

veya olmaksızın, rezidüel miyosit miktarının <%60 olması veya tahmini 

olarak <%50 olması 

 

 

Minor 

kriter
 

Bir doku örneğinde morfometrik analiz ile RV serbest duvar 

miyokardiyumunun fibröz infiltrasyonunun, yağ infiltrasyonu ile birlikte 

veya olmaksızın, rezidüel miyosit miktarının %60-75 olması veya 

tahmini olarak %50-65 olması  

AVRK’de en sık gözlenen klasik özellik RV serbest duvarının yağ 

infiltrasyonudur. Bulgular fonksiyon kaybı, diffüz dilatasyon veya 

anevrizma formasyonuna sebep olan skarlaşma ve değişken derecede 

fibrozis alanlarını gösterir. Ayrıca RV duvarı kalınlaşabilir veya 

incelme izlenmeyebilir. Tipik olarak RV’nin apeks, giriş yolu ve çıkış 

yolu tutulur. Fakat endokardiyal tabaka tutulmaz. Epikardiyal ve orta 

mural tabakalar değişken derecede fibrozise sahiptir. Yaklaşık bütün 

vakaların üçte ikisinde miyokardit özellikleri izlenir.  RV apeks ve 

infindubulumun yağ infiltrasyonu normal yaşlanma sürecinin bir 

bulgusu olabilir ve nadir değildir. Bununla birlikte yaşlılığa bağlı bu 

süreçte fibrozis yoktur ve ani ölüm riski minimaldir. LV değişen 

derecede tutulur. Apikal bölgede trabeküla kornea ve septum 

hipertrofiktir. Yirmibir hastalık küçük bir seride hastaların %75’inde 

elektron mikroskopisi desmozomlarda değişik anormallikler ve gen 

analizi probandların yarısında desmozom protein pozitif taraması 

göstermiştir (Basso C. ve ark., 2006).
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10. TEDAVĠ 

AVRK’li hastaların klinik takibinde temel amaç; fonksiyonel 

kapasiteyi iyileştirmek, kalp yetmezliği semptomlarını sınırlandırmak, 

semptomları ve yaşam kalitesini iyileştirmek, hastalığın ilerlemesini 

önlemek ve mortaliteyi azaltmaktır. Tedavi seçenekleri ise yaşam tarzı 

değişiklikleri, ilaç tedavisi, kateter ablasyonu, implante kardiyoverter 

defibrilatör (ICD) implantasyonu ve kalp naklini içerir (Hodgkinson 

K.A. ve ark., 2005).
 
AVRK’li bir hastada ilaç tedavisine refrakter kalp 

yetmezliği veya aritmilerin diğer tedavi yöntemleri ile kontrol altına 

alınamaması durumunda kalp nakli uygulanabilir (Corrado D. ve ark., 

2015). 

10.1. Ani Kardiyak Ölümün Önlenmesi 

AVRK’de tedavinin ana hedefi ani kardiyak ölümün önlenmesidir. 

ICD yüksek riskli hastalarda primer koruma için ve sürekli VT veya 

VF gelişen hastalarda ani kardiyak ölüme karşı sekonder koruma için 

tavsiye edilir (Epstein A.E. ve ark., 2008; Calkins H., 2015). 

Prospektif çalışmalarlardan elde edilen yeterli veri yokluğu nedeniyle 

ani kardiyak ölümü tahmin etmek için belirlenmiş bir marker yoktur. 

Bununla birlikte yüksek risk faktörlerini içeren klinik olarak 

belirlenmiş bazı göstergeler mevcuttur (Tablo 9). 
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Tablo 9. Yüksek Risk Faktörlerini İçeren Klinik Göstergeler 

Elektrofizyolojik test ile indüklenmiş VT 

Noninvaziv değerlendirme/monitörizasyonda süreksiz VT 

Erkek cinsiyet 

Hastalığın erken başlangıcı (<5 yaş) 

Şiddetli RV dilatasyonu 

Yaygın RV tutulumu  

LV tutulumu 

Geçirilmiş kardiyak arrest 

Açıklanamayan senkop  
 

AVRK’nın otozomal-dominant genotipini taşıyan hastalar ani 

kardiyak ölüm için yüksek risk altında olduğu için bu hastalara ICD 

tedavisi düşünülmelidir.
 
Hasta ve aile üyeleri ile ilgili çalışmalarından 

elde edilen çoğu data primer koruma için ICD takılmış olan hastalarda 

uygun ICD şokları göstermiştir. Bir çalışmada senkop uygun ICD 

şoklarının önemli bir prediktörü olarak bulunmuştur. Bununla birlikte 

yalnız ailede ani ölüm öyküsü baz alınarak asemptomatik hastalara 

profilaktik ICD takılmasından fayda görmeyebilir (Hodgkinson K.A. 

ve ark., 2005).
 
AVRK’da ani kardiyak ölümün önlenmesi için ICD en 

etkili tedavi yöntemidir (Tablo 10), (Corrado D. ve ark, 2003). 
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Tablo 10. Implante Kardiyoverter Defibrilatör Endikasyonları 

VT veya VF’ye sekonder kardiyak arrest 

Programlı stimülasyon ile indüklenemeyen semptomatik VT  

Programlı stimülasyon rehberliğinde yapılan ilaç tedavisinin başarısız olması  

VT’nin kötü toleransı ile şiddetli RV tutulumu  

Yakın aile üyelerinde ani ölüm öyküsü  
 

10.2. Semptomatik Kardiyak Aritmilerin Tedavisi 

Tedavinin hedefi semptomatik iyileşme için aritmilerin şiddetini ve 

sıklığını azaltmaktır (Corrado D. ve ark., 2015). Antiaritmik tedavi 

uygun sık şok yaşayan hastalarda ICD’ye ek tedavi olarak tavsiye 

edilir. Antiaritmik tedavi rekürren, hemodinamik olarak stabil VT’li 

seçilmiş hastalarda ICD takılmaksızın kateter ablasyonuna ek olarak 

düşünülebilir. Beta blokerler genellikle ilk seçenek ilaç tedavisi olarak 

düşünülür. Beta bloker tedavisi yüksek ventrikül hızlı atriyal 

flutter/fibrilasyon, supraventriküler taşikardi ve sinüs taşkardisinden 

dolayı uygunsuz ICD şoku yaşayan veya ICD‘li rekürren VT’li 

hastalarda faydalıdır. AVRK’li bütün hastalarda aritmilerden bağımsız 

olarak beta bloker tedavisi düşünülmelidir. Bununla birlikte sağlıklı 

genetik taşıyıcılarda profilaktik kullanım için tavsiye edilmez. 

Flekainid, propafenon, sotalol ve amiodaron gibi antiaritmik ilaçlar 

tek başına veya kombinasyon olarak kullanılabilir. Amiodaron’un 

genç hastalarda uzun dönem kullanımı yan etkilerden dolayı sınırlı 

olabilir. Tek başına amiodaron veya beta blokerlerle kombinasyonu, 
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semptomatik VT’yi önlemek için en etkili ilaç tedavisidir. Fakat ani 

kardiyak ölümü önlemede faydalı olmayabilir (Marcus G.M. ve ark., 

2009). 

10.3. Kalp Yetmezliğinin Tedavisi 

ARVK’de özellikle biventriküler yetmezlikli hastalarda anjiyotensin 

dönüştürücü enzim inhibitörleri, anjiyotensin reseptör blokerleri, beta 

blokerler ve diüretiklerin kullanımı düşünülmelidir. Asemptomatik 

RV veya LV disfonksiyonlu hastalarda kalp yetmezliği tedavisi fayda 

gösterebilir. Dökümante edilmiş kalp içi trombüslü veya 

venöz/sistemik embolili hastalarda uzun süreli antikoagülan tedavi 

endikedir. Antikoagülan tedavi primer koruma amacıyla tavsiye 

edilmez (Sharma G.K. ve Dizon J.M, 2020). 

10.4. Radyofrekans Ablasyon Tedavisi 

AVRK’nın yama tarzında tutulumu ve hastalığın ilerleyici seyrine 

deniyle aritmojenik odağın tedavisinde radyofrekans ablasyonunun 

sınırlı kullanım alanı vardır. Başarı oranı %60-90 ve rekürrens oranı 

%60’tır (Fontaine G. ve ark., 2000).
 
Bununla birlikte VT yükünü 

azaltmak için ICD tedavisine destek veya alternatif olarak sınırlı 

olgularda nispeten başarıyla kullanılabilir (Verma A. ve ark., 2005).  

10.5. YaĢam Tarzı DeğiĢiklikleri
 

AVRK’lı hastalarda genel bir yaklaşım olarak aritmileri 

tetikleyebileceği için ağır egzersizden sakınmalıdırlar. Hastalar 

yarışmalı atletik aktiviteler ve ağır spor müsabakalarına katılmamaları 

konusunda uyarılmalıdır. Düşük yoğunluklu sporlara katılım uygun 
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olabilir. ARVK’lı hastaların, negatif fenotipli, sağlıklı gen taşıyıcılı 

veya bilinmeyen genotipli aile üyelerinin yarışmalı sporlardan 

kısıtlanması düşünülebilir (Corrado D. ve ark., 2015). Hastalar, kafein 

ve psödoefedrin gibi kardiyak uyarıcılardan kaçınmalıdır.  

10.6. Aile Üyelerinin Taranması  

AVRK’lı hastaların bütün birinci derecede aile üyeleri taranmalıdır. 

Tarama ise 12-derivasyonlu EKG, ekokardiyografi, sinyal ortalamalı 

EKG, Holter monitörizasyonu, kardiyak MRG ve egzersiz testini 

içerir ve erken yaşlarda başlamalıdır (Sharma G.K. ve Dizon J.M, 

2020). AVRK genetik bir hastalık olduğu için hastanın ömür boyu 

takibi gerekir. Uygun tedavi ile yaşam süresi artarken, teşhis 

konulmamış ya da yeterli tedavi edilmemiş hastalarda ani ölüm 

gelişebilir.  
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GİRİŞ 

Takotsubo sendromu (TTS), ani gelişen, dramatik sol ventrikül (LV) 

apikal akinezisi ile karakterize ve akut koroner sendrom (AKS)‟a 

benzeyen geçici bir kardiyak sendromdur. Takotsubo 

kardiyomiyopatisi, Gebrochenes-Herz sendromu, geçici apikal 

balonlaşma sendromu, apikal balonlaşma kardiyomiyopatisi, stres ile 

indüklenen kardiyomiyopati, stres kardiyomiyopatisi ve kırık kalp 

sendromu olarak değişik isimlerle bilinen TTS, sıklıkla postmenapozal 

kadınlarda görülür ve iskemik olmayan kardiyomiyopatinin bir 

formudur (Khalid N. ve ark., 2021; Tomich, E.B. ve ark., 2019). İlk 

olarak 1990 yılında Japonya‟da tanımlanmıştır (Sato H. ve ark., 1990).  

Takotsubo kelimesi japoncada „„ahtapot kabı‟‟ anlamına gelmektedir. 

Bu hastalarda yapılan görüntüleme çalışmalarında LV‟ün sistol 

esnasında apikal akinezi nedeniyle bu şekle benzemesinden dolayı bu 

ismi almıştır. TTS‟nin kesin etyolojisi bilinmemektedir. Ancak bu 

sendrom sıklıkla fiziksel ve emosyonel stres tarafından 

tetiklenmektedir (Boland T.A. ve ark., 2015). 

Hastalar sıklıkla göğüs ağrısı şikayeti ile başvururlar. 

Elektrokardiyografi (EKG)‟de ST-segment elevasyonu izlenebilir. 

Kardiyak enzim seviyeleri akut miyokard infarktüsü (MI) ile uyumlu 

olarak hafif yükselmiş bulunur. Bununla birlikte hastalara koroner 

anjiyografi yapıldığı zaman LV apikal balonlaşma gözlenir ve önemli 

koroner arter hastalığı çoğunlukla izlenmez (Terefe Y.G. ve ark, 

2007). 
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TTS teşhisi için hastaların başvurusunda kullanılmak üzere Mayo 

Klinik Kriterleri geliştirilmiştir (Tablo1). Teşhis için aşağıda sıralanan 

dört kriterin tamamının bulunması gerekir (Bybee K.A. ve ark., 2004; 

Prasad A. ve ark., 2008). 

Tablo 1. Mayo Klinik Kriterleri 

1 Tek bir epikardiyal vasküler dağılımın ötesine yayılan bölgesel duvar hareket 

anormalliklerini içeren, LV apikal tutulum ile birlikte veya tek başına 

LV‟nin orta segmentlerinin geçici akinezi, diskinezi veya hipokinezisi ile 

birlikte stres sıklıkla tetikleyici bir faktör olarak bulunur, fakat olması şart 

değildir  

2 Akut plak rüptürünün anjiyografik delili veya tıkayıcı koroner arter 

hastalığının olmaması 

3 ST-segment elevasyonu ve/veya T dalga negatifliğini içeren yeni EKG 

anormallikleri veya kardiyak troponin seviyelerinde ılımlı yükselme 

4 Feokromostoma veya miyokardit olmaması 

 

Diğer bir sınıflama ise InterTAK TTS Sınıflaması‟dır (Tablo 2). Bu 

sınıflama InterTAK (International Takotsubo) kayıt çalışmasının 

yazarları tarafından çalışma bulguları temel alınarak önerilmiştir. Bu 

çalışmanın uluslararası büyük bir prospektif Takotsubo kohortunda 

altta yatan tetikleyici faktöre göre uzun dönem prognoz incelenmiştir. 

Ayrıca yazarlar bu yayında “Takotsubo kardiyomiyopatisi” yerine 

TTS kavramını önermişlerdir (Ghadri J.R. ve ark., 2018).   
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Tablo 2. InterTAK Takotsubo Sendromu Sınıflaması 

Sınıf I Duygusal stresle ilişkili Takotsubo sendromu 

Sınıf II Fiziki stresle ilişkili Takotsubo sendromu 

Sınıf IIa Fiziki aktivite, tıbbi durumlar veya işlemlere bağlı Takotsubo 

sendromu 

Sınıf IIb Nörolojik bozukluklara bağlı Takotsubo sendromu 

Sınıf III Tetikleyici faktörü belirlenemeyen Takotsubo sendromu 

 

1. PATOFİZYOLOJİ 

Normal miyokard istirahatte ve aerobik aktivite esnasında ihtiyaç 

duyduğu enerjinin yaklaşık %90‟nını yağ asit metabolizmasından elde 

eder. İskemi esnasında bu yol baskılanır ve büyük oranda enerji olarak 

glukoz kullanılır. Bu durum kardiyak fonksiyonun bozulması ile 

sonuçlanır. TTS‟li hastalarda nisbeten normal miyokardiyal perfüzyon 

ve LV segmentlerinde iskemi olmamasına rağmen glukoz yoluna 

doğru şift olduğu bulunmuştur (Dorfman T.A.ve ark., 2009).
 

TTS için en sık ileri sürülen muhtemel mekanizma stres ile indüklenen 

katekolamin salınımı, miyokarda toksik etki ile birlikte eşlik eden 

miyokardiyal stunning durumudur. TTS‟li hastalarda miyokardiyal 

biyopsi geri dönüşümlü fokal miyositolizis, mononükleer infiltrasyon 

ve kontraksiyon band nekrozu göstermiştir. Sempatik/katekolamin 

teorisi, fiziksel strese maruz kalan ratlarda TTS indüklendiği için ve 

bu bazı durumlarda alfa veya beta bloker ön tedavi ile 

engellenebildiğinden dolayı önem kazanmıştır. Bu teori için diğer 

kanıtlar kardiyak sempatik aktivitenin değerlendirildiği miyokardiyal 

görüntüleme çalışmalarında ketakolamin analoglarının kullanılması ile 

gösterilmiştir (Boland T.A. ve ark., 2015). 
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Bazı yazarlar TTS‟da karakteristik LV duvar anormalliklerini 

yansıtan, nörohormonal stimulasyonla gelişen miyokardiyal 

disfonksiyonda, özellike kadınlarda olmak üzere duyarlı bireylerde 

birleştirici bir hipotez öne sürmüşlerdir. Bu durumun çok damar 

spazmı, tromboz, epikardiyal damar oklüzyonu veya direk 

miyokardiyal toksisite tarafından tetiklenip tetiklenmediği henüz 

bilinmemektedir. Bu yazarlar TTS‟da görülen duvar hareket 

anormalliğinin sol ön inen arter lezyonlarını ihtiva eden diğer 

durumlarda da görülebileceğini ifade etmektedirler. Ancak sadece 

duvar hareket kusuru TTS tanısında yetersiz kalmaktadır (Carrillo A. 

ve ark., 2010; Lindsay J. ve ark., 2010).
 

TTS vakaları literatürde kokain, metamfetamin ve aşırı fenilefrin 

kullanımını takiben de rapor edilmiştir (Dorfman T.A.ve ark., 2009; 

Afonso L. ve ark., 2010).
 
Katekolamin seviyelerinde artışa sebep 

olduğu bilinen egzersiz stres testi yalancı pozitif TTS‟na 

atfedilebilecek şekilde sonuçlanabilir (Dhoble A.
 
ve ark., 2008). 

TTS‟lu hastalarda yapılan çalışmalar istatistiki önemi sınırda olmakla 

birlikte epinefrin, norepinefrin ve dopamin gibi serum katekolamin 

seviyelerinin MI‟lı hastalardan daha fazla yüksek olduğunu 

saptamışlardır (Buchholz S.ve ark., 2007). LV apikal segmentleri 

kalpte en yüksek yoğunlukta sempatik innervasyona sahip olduğu 

bulunmuştur ve aşırı katekolamin seviyelerinin bu bölgeyi niçin daha 

fazla etkilediğini izah edebilir (Dorfman T.A. ve ark., 2009).
 

Altta yatan koroner endotelyal disfonksiyon da TTS‟de rol 

oynayabilir. Koroner ağaçta vazodilatör yanıtın bozulması TTS veya 
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angina gelişmesine zemin hazırlayabilir. Bir teori asetilkolin testinden 

hemen sonra gelişen önemli ölçüde artan koroner spastisitenin koroner 

arterlerin diffüz geçici spastik obliterasyonuna ve kritik iskemiye yol 

açarak bir TTS epizoduna yol sebep olabileceğini ileri sürmektedir 

(Angelini P. ve ark., 2019). 

2. HİSTOPATOLOJİ 

TTS‟li hastaların endomiyokardiyal biyopsisi miyositlerin geri 

dönüşümlü fokal lizisi, mononükleer infiltratlar ve kontraksiyon band 

nekrozu göstermiştir. Ayrıca hücresel infiltrasyon ile birlikte veya 

yalnız intertisyel fibrozis izlenebilir. Miyokarditin histopatolojik 

bulguları olmamalıdır (Hafeez Y. ve ark., 2021). 

3. ETYOLOJİ 

TTC‟nin etyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Fakat etyoloji için 

birkaç faktör öne sürülmektedir (Tablo 3), (Lindsay J. ve ark., 2010; 

Afonso L. ve ark., 2010; Angelini P. ve ark., 2019). 

Tablo 3. Takotsubo Sendromu Etyolojisinde Öne Sürülen Faktörler 

Çok damar koroner arter spazmı 

Kardiyak mikrovasküler fonksiyonun bozulması 

Miyokardiyal yağ asit metabolizmasınınn bozulması 

Reperfüzyon injürisi ile akut koroner sendrom 

Endojen katekolaminler tarafından indüklenen miyokardiyal stunning ve 

mikroinfarktüs 

Altta yatan koroner endoteliyal disfonksiyon 
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Önemli emosyonel, fiziksel stres veya nörolojik hasar tipik olarak 

TTS gelişimini tetikleyebilir. TTS boğulma vakalarından sonra da 

rapor edilmiştir. Epilepsi nöbetleri de TTS‟yi tetikleyebilir (Tablo 4), 

Finsterer J. ve ark., 2015; Aura V. ve ark., 2020).
 
1965-2013 yılları 

arasında 104 hastayı kapsayan sistematik bir incelemede genç 

hastalarda, çoğunlukla kadınlarda ve mental stresten daha çok fiziksel  

stres TTS ile ilişkili bulunmuştur (Wang Y. ve ark., 2015; Templin C. 

ve ark., 2015). Bu hasta populasyonunda TTS‟nin klinik sunumu 

koroner arter hastalığı gibi diğer kalp hastalıklarına benzer bulundu. 

Ancak tanı için ekokardiyografi ve sol ventrikülografi ile tanıyı 

doğrulamak gerekir (Wang Y. ve ark., 2015). 

Bir çalışmada, TTS olan hastaların akut koroner sendrom (AKS) 

hastalarıyla karşılaştırıldığında kadın olma olasılığının daha yüksek 

olduğu (%89.8) ve fiziksel tetikleyicilerin duygusal tetikleyicilerden 

daha yaygın olduğu (%36'ya karşı %27.7) saptanmıştır. Ancak 

hastaların dörtte birinde (%28.5) açık bir tetikleyici faktör saptanmadı. 

TTS olan hastalarda ayrıca daha yüksek nörolojik veya psikiyatrik 

bozukluk oranları ve önemli ölçüde daha düşük LV ejeksiyon 

fraksiyonu (LVEF) vardı. Her iki grupta da (TTS ve AKS) benzer 

komplikasyon oranları vardı ve bu tür komplikasyonların bağımsız 

öngörücüleri arasında fiziksel tetikleyiciler, akut nörolojik/psikiyatrik 

hastalıklar, yüksek troponin seviyeleri ve düşük LVEF vardı (Templin 

C. ve ark., 2015). 
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TTS‟nin malignite ile ilişkili olup olmadığı konusunda tartışmalar 

mevcuttur. TTS kanser olmayan hastalarda beklenenden daha sık 

görülmektedir. Kemoterapinin kendisinin TTS için kanserin 

kendisinden daha önemli bir risk faktörü olup olmadığı ise açık 

değildir (Angelini P. ve ark., 2019). 

TTS sadece negatif stres durumlarında değil pozitif aşırı mutluluk 

durumlarında da meydana gelmektedir. Bu durum "mutlu kalp 

sendromu" terimi ile adlandırılır. Bu emosyonel stresler sempatik 

sistemin aşırı uyarılmasına ve/veya parasempatik sistemin 

baskılanmasına yol açar. Negatif emosyonel durumlarda olduğu gibi 

pozitif emosyonel durumlarda da otonomik sinir sisteminde değişiklik 

meydana gelir. Ghadri ve ark. tarafından yapılan bir yayında pozitif 

emosyonel durumlara bağlı TTS‟nin özellikleri araştırılmıştır. Mutlu 

kalp sendromu‟nda mid ventriküler tutulum daha sıktır (Ghadri J.R. ve 

ark., 2016).
 

Yakın zamanda koronavirüs hastalığı 2019 (COVID 2019) TTS için 

potansiyel bir etyolojik faktör olarak rapor edilmiştir. Mevcut raporlar 

genel populasyonda COVID-19 pandemisinden dolayı TTS 

insidansının arttığını göstermektedir (Jabri A. ve ark., 2020; Diaz-

Arocutipa C. ve ark., 2021; Shah R.M. ve ark., 2021).
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Tablo 4. Tetikleyiciler (adapte edilmiştir), Aura V. ve ark., 2020) 

Emosyonel tetikleyiciler Fiziksel tetikleyiciler 

Depresyon İnme 

İntihar teşebbüsü Epilepsi, nöbet 

Boşanma Migren 

Anksiyete bozukluğu Beyin kanaması 

Posttravmatik stresbozukluğu Anevrizma rüptürü 

Başka bir şehire göç Pulmoner emboli 

Aile üyesinin hastalığı Akciğer hastalığının alevlenmesi 

Aile üyesinin ölümü Astım atağı 

Evcil hayvanının ölümü Zatürre 

Borç, iflas Larinks spazmı 

İş kaybı Gastrointestinal kanama 

Emeklilik Enflamatuvar barsak hastalığı 

Aile üyeleri ile tartışma Peritonit 

Boğulma Sepsis 

Deprem Kanser, kemoterapi 

Fırtına Feokromastoma 

Trafik kazası Doğum yapma 

Ödül kazanma Kırıklar 

Pozitif iş görüşmesi Cerrahi 

Çocuğunun doğması Anestezi 

Evlilik Katekolamin kullanımı 

4. EPİDEMİYOLOJİ 

TTS prevalansı tüm hasta populasyonunda yaklaşık %1-2 olarak 

tahmin edilmektedir ve AKS şüphesi ile başvuran kadınlarda ise bu 

oran %10‟a kadar ulaşmaktadır (Redfors B.ve ark., 2015; Kato K. ve 
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ark., 2017; Rawish E. ve ark., 2021). Hastalar tipik olarak Asyalı ve 

beyazdır. Literatür taramalarında olguların %57.2‟si Asya‟lı, %40‟ı 

beyaz ve %2.8‟i diğer ırklardan bulunmuştur (Donohue D. ve ark., 

2005). 

Literatür taramalarında ortalama yaş 67 bulunmuştur. Ancak TTS 

çocuklarda ve genç yetişkinlerde de gözlenebilir. Vakaların %90‟a 

yakını postmenapozal kadınlardır (Gianni M.ve ark., 2006; Buchholz 

S.ve ark., 2007; Afonso L. ve ark., 2010). 

Türkiye'de TTS'nin genel popülasyonda veya AKS vakaları arasında 

sıklığı hakkında yeterli çalışma yoktur (Arslan U. ve ark., 2007; 

Küçükdurmaz Z. ve ark., 2013).  

 
5. PROGNOZ 

TTS‟li hastaların %95‟i 4-8 hafta içinde tamamen iyileşir (Pilgrim 

T.M. ve ark., 2008). Singh ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada 

yıllık rekürrens oranı %1.5 bulunmuştur (Singh K. ve ark., 2014).
 

Ancak literatüre göre ilk yılda %7-22‟ye varan oranlarda rekürrens 

gözlenebilir (Elesber AA. ve ark., 2007; Sharkey SW. ve ark., 2010; 

Sharkey S.W. ve ark., 2014). 

Tahmini mortalite %1-3.2 arasında değişmektedir (Donohue D. ve 

ark., 2005; Gianni M. ve ark., 2006).
 

TTS‟li hastalarda erken evrede %20 oranında komplikasyonlar 

izlenmiştir (Tablo 5), (Bybee K.A. ve ark., 2004; Merchant E.E. ve 

ark., 2008). 
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Tablo 5. Komplikasyonlar 

Akciğer ödemi ile birlikte veya tek başına kalp yetmezliği 

Kardiyojenik şok 

LV çıkış yolu obstrüksiyonu 

Mitral yetersizliği 

Ventriküler aritmiler 

Sol ventrikül mural trombüs  

Sol ventrikül serbest duvar rüptürü 

Ölüm  

6. HİKAYE 

TTS‟li hastalar genellikle AKS kliniği ile başvururlar. En yaygın 

semptomlar göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, bulantı, kusma, 

bayılma ve nadiren kardiyojenik şok olarak rapor edilmiştir. TTS‟li 

hastalarda saptanan en bariz özellik yaklaşık üçte ikisinde gözlenen 

fiziksel veya emosyonel stres öyküsüdür. AKS hastalarda sıklıkla 

sabah saatlerinde gelişirken, TTS tetikleyici faktörlerle ilişkili olarak 

öğleden sonra daha sık izlenir (Sharkey S.W. ve ark., 2012).
 
Büyük 

ölçekli, sistematik bir incelemede, TTS‟li hastalar kardiyovasküler 

geleneksel risk faktörleri olan pozitif aile öyküsü, hipertansiyon, 

diyabet, sigara içimi ve hiperlipidemi gibi risk faktörlerine daha az 

sahip olma eğilimi mevcuttu (Pilgrim T.M. ve ark., 2008). 
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7. FİZİK MUAYENE 

TTS‟li hastalarda fizik muyayene bulguları nonspesifik ve sıklıkla 

normaldir. Fakat AKS veya konjestif kalp yetmezliğinin bütün klinik 

tablolarını gösterebilir. Hastalar endişeli ve huzursuz olabilir. 

Taşiaritmi ve bradiaritmiler izlenebilir. Bir derlemede ortalama kalp 

hızı 102/dk bulunmuştur (Dorfman T.A.ve ark., 2009). 

Hipotansiyon akut LV sistolik disfonksiyonu veya çıkış yolu 

obstrüksiyonundan dolayı atım volümünün azalmasıyla oluşabilir. 

Akut pulmoner ödem durumunda oskültasyonda çeşitli üfürümler 

veya akciğerlerde raller duyulabilir. 

8. AYIRICI TANI 

AKS şüphesi ile başvuran hastalarda TTS akla gelmelidir (Tablo 6). 

Tetikleyici bir faktörden dolayı göğüs ağrısını sadece hastanın 

anksiyete durumuna bağlamak hekimi yanıltabilir. TTS‟li hastalar 

genellikle bilinen kardiyak risk faktörlerine sahip değildir. Hastalar 

doğal bir felaketten sonra acil servise TTS ile başvurabilirler. Bu 

durumlarda hastane başvurularının ve TTS insidansının artabileceği 

göz önüne alınmalıdır. Bu hastalara acil serviste AKS olarak 

destekleyici tedavi başlanmalıdır. Kardiyolojik değerlendirme sonrası 

kesin tanı konulur (Scantlebury D.C. ve ark., 2014). Koroner arter 

hastalığına benzer semptomlarla başvuran genç hastalarda TTS 

düşünülmelidir (Wang Y. ve ark., 2015). TTS‟nun LV bazal/mid 

ventriküler tutulumu ve RV tutulumunu içeren değişik duvar hareket 

anormallikleri ile atipik formları da mevcuttur. Bu hastalar da klinik 
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olarak klasik forma benzer semptomlarla başvururlar (Pilgrim T.M. ve 

ark., 2008). 

Tablo 6. Ayırıcı Tanı 

Akut koroner sendrom 

Kokain ilişkili akut koroner sendrom 

Koroner arter spazmı 

Özefagus spazmı 

Miyokardit 

Akut perikardit 

Feokromostoma 

TTS‟nun teşhisi tam olarak koroner anjiyografi ve sol ventrikülografi 

ile doğrulanır. 

9. LABORATUVAR TESTLERİ 

9. 1. Biyokimyasal Testler 

 

Kardiyak troponin I ve troponin T, TTS‟li hastaların %90‟ında 

yükselmiş olarak bulunur. Fakat ST-segment elevasyonlu miyokard 

infarktüsü (STEMI)‟nde görülen değerlerden daha düşük değerler 

izlenir. TTS‟li hastalarda başvuruda ortalama troponin T değeri 0.49 

ng/mL (<0.01), ortalama troponin I değeri 4.2 ng/mL (<0.04); hastane 

yatışı esnasında ortalama pik değerler ise sırasıyla 0.64 ve 8.6 ng/mL 

olarak bulunmuştur (Tomich, E.B. ve ark., 2019).  

 

TTS‟li hastalarda BNP seviyeleri özellikle sol kalp yetmezliği gelişen 

hastalarda olmak üzere yükselmiş olarak bulunur. BNP yüksekliği 
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sersemleşmiş miyokardın sonucu olarak LV diyastol sonu basıncının 

yüksekliğini yansıtır (Tomich, E.B. ve ark., 2019). 

TTS, klinik olarak STEMI‟ya benzer. Ardışık 66 TTS ve 66 STEMI 

hastasının alındığı bir çalışmada başvurudan sonraki 12 saat içinde 

alınan kardiyak biyomarkerler ve hastaların demografik, klinik ve 

ekokardiyografik bulguları karşılaştırılmıştır (Budnik M. ve ark., 

2016). Araştırıcılar TTS ve STEMI ayrımını erken evrede yapabilmek 

için aşağıdaki oranları tespit etmişlerdir.  

1. N-terminal pro-BNP (NTproBNP)/ TnI oranı 

2. NTproBNP/ kreatin kinaz-MB (CKMB) kütle oranı 

3. NTproBNP/ ejeksiyon fraksiyonu (EF) oranı 

Bunların içinde en geçerli olanı N-terminal pro-BNP (NTproBNP)/ 

TnI oranı bulunmuştur (Budnik M. ve ark., 2016). 

Birkaç çalışmada akut fazda dolaşımdaki katekolamin seviyeleri 

hastaların %75‟ine yakınında STEMI‟dakinden belirgin olarak daha 

yüksek bulunmuştur (Kolkebeck T.E. ve ark., 2007; Sharkey S.W. ve 

ark., 2008). 

9.2. Elektrokardiyografi 

TTS‟li hastaların %15‟inde başvuru EKG‟si normal veya sonspesifik 

bulgular gösterebilir. Sol ön inen arter tutulumu gösteren STEMI „lı 

hastalara göre TTS‟li hastalarda ST-segment elevasyonu belirgin 

şekilde daha düşük amplitüdlüdür. Yaygın T dalga negatifliği takip 

eden gün ve haftalarda ST-segmenti normalleştikçe meydana gelme 

eğilimindedir. TTS sadece EKG bulguları ile STEMI‟dan güvenilir bir 
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şekilde ayırt edilemez (Pilgrim T.M. ve ark., 2008; Merchant E.E. ve 

ark., 2008).
 

Retrospektif 33 hastalık bir çalışmada yazarlar, semptomların 

başlagıcından 6 saat içinde TTS‟nu akut anteriyor STEMI‟dan ayırt 

etmek için EKG kriterleri önermişlerdir. TTS‟li hastalarda; anormal Q 

dalgalarının yokluğu, resiprokal değişikliklerin yokluğu, V1‟de ST-

segment elevasyonunun yokluğu, aVR derivasyonunda ST-segment 

elevasyonunun varlığı %91‟den daha fazla duyarlılığa ve %96 

özgüllüğe sahipti (Kosuge M. ve ark., 2010). 

9.3. Ekokardiyografi 

Transtorasik ekokardiyografi TTS‟li hastalarda LV duvar hareket 

anormalliklerini tespit etmek için hızlı bir teşhis metodudur. TTS‟li 

hastalarda LV‟ün özellikle mid ve apikal segmentlerinin  hipokinezi  

veya akinezisini gösterir. Bu duvar hareket anormallikleri tek bir 

koroner arter dağılımının ötesine uzanmaktadır. LV ejeksiyon 

fraksiyonu (LVEF) ekokardiyografi, kardiyak manyetik rezonans 

görüntüleme (MRG) veya sol ventrikülografi ile tespit edilebilir. 

Başvuruda ortalama LVEF %20-49 arasında değişen oranlarda tespit 

edilmiştir. Transtorasik ekokardiyografi aynı zamanda LV 

fonksiyonlarının düzelmesini takip için de kullanılır (Citro R. ve ark., 

2015).
  
 

9.4. Koroner Anjiyografi 

TTS teşhisi için koroner anjiyografi gereklidir. TTS‟nin teşhisi 

genellikle kardiyak kataterizasyon laboratuvarında doğrulanır. Bir 
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derlemede TTS teşhisi konulan 240 hastadan 211‟inin koroner 

arterleri normal bulunmuştur. Geri kalanlar ise kritik olmayan 

darlıklara sahiptiler. STEMI ile başvuran hastalarda anjiyografik 

olarak normal koroner arter prevalansı %1-12 olarak bulunmuştur. 

TTS‟nin yanısıra bu fenomen, spontan tromboliz ile sonuçlanan geçici 

damar oklüzyonu, vazospazm veya ilaç etkileri ile açıklanabilir 

(Merchant E.E. ve ark., 2008; Sharkey S.W. ve ark., 2008; Kolkebeck 

T.E. ve ark., 2007). 

Sol ventrikülografi LVEF tespiti ve duvar hareket anormalliklerini 

tespiti için en iyi görüntüleme metodudur (Prasad A. ve ark., 2008; 

Pilgrim T.M. ve ark., 2008). 

9.5. Göğüs Radyografisi 

Göğüs radyografisi, TTS‟li, hastalarda sıklıkla normaldir. Pulmoner 

ödem tespiti için faydalı olabilir.  

9.6. Manyetik Rezonans Görüntüleme 

MRG, TTS‟li hastalarda bölgesel duvar hareketlerinin tespiti, 

ventriküler fonksiyonların değerlendirilmesi, miyokardiyal 

nekroz/fibrozis varlığı ve ödem/inflamasyonu değerlendirerek 

miyokardiyal hasarlanmanın geri dönüşümlü olup olmadığını tespit 

etmek için faydalıdır. Bunların yanısıra MRG, TTS‟li hastaları 

gecikmiş gadolinyum tutulumunun yokluğu ile miyokard infarktüsü 

ve miyokarditten ayırt etmek için faydalıdır (Eitel I. ve ark., 2011; 

Abbas A. ve ark., 2015). 
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9.7. Koroner Bilgisayarlı Tomografi  

Koroner bilgisayarlı tomoğrafi anjiyografi TTS‟li hastaların başlangıç 

değerlendirmesinde yeri olmamasına rağmen teşhis konulan hastaların 

takibinde faydalı olabilir (Scheffel H. ve ark., 2008).  

10. TEDAVİ 

TTS‟li hastalar teşhis kesinleşinceye kadar AKS olarak tedavi 

edilmelidirler. Bariz AKS semptomları olanlar ve özelikle EKG‟de 

ST-segment elevasyonu olan hastalar standart MI tedavisi olarak 

aspirin, beta bloker, nitratlar, heparin veya düşük moleküler ağırlıklı 

heparin, morfin ve klopidogrel almalıdırlar. Tedavi büyük oranda 

ampirik ve destekleyici şeklindedir. Hemodinamik durum uygunsa 

beta blokerler faydalı olabilir. 

Akut kalp yetmezliği bulguları olan hastalarda diüretik tedavisi 

gerekir. Kardiyojenik şok tablosunda olan hastalarda sıvı yükleme 

veya inotropik ajanlar gerekli olabilir. Yatakbaşı ekokardiyografi, LV 

duvar hareket anormalliklerini göstermek için faydalıdır. Bazı 

hastalarda intraaortik balon pompası gerekebilir. Sol ventrikül 

dinamik çıkış yolu obstrüksiyonu olan TTS‟li hastalar sıvı yüklemesi, 

beta blokeler veya kalsiyum kanal blokerlerinden fayda görebilir. Bu 

hastalarda inotropik ajanlar tabloyu daha da ağırlaştırabileceği için 

sakınılmalıdır. 

TTS‟li hastalarda medikal tedaviyi değerlendiren randomize kontrollü 

çalışmalar yoktur. Bununla birlikte günlük kardiyoloji pratiğinde 

anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACEI) ve anjiyotensin 
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reseptör blokerleri (ARB) en azında sol ventrikül fonksiyonları 

düzelene kadar kullanılmalıdır. Beta blokerlerin uzun dönemde 

kullanılmaları faydalı olabilir. Bununla birlikte Singh ark. yaptığı 

metaanalizde, ACEI ve ARB‟ler TTS‟nin rekürrens oranını azaltırken, 

beta blokerler etkili bulunmamıştır (Singh K. ve ark., 2014).  

STEMI‟lu hastalarda taburculuk sonrası uygulanan statin, aspirin ve 

klopidogrel gibi standart tedavilerin TTS‟li hastalarda faydası 

bilinmemektedir. Uzun süreli beta bloker tedavisi rekürrens ihtimalini 

azaltabilir. Beta bloker ve ACEI tedavisine en az 3-6 ay devam 

edilmelidir (Prasad A.ve ark., 2008). 

TTS‟da aritmiler yaygındır ve hasta için sonuçların major 

belirleyicisidir. TTS‟li 286 ardışık hastanın alındığı bir kohortta, 

Stiermaier ve ark. ortalama 3.3±2.4 yıllık takipte sinoatriyal blok, 

complet atriyoventriküler blok, nabızsız elektriki aktivite, asistol, VT 

ve ventriküler fibrilasyonu kapsayan aritmiler için tedavi stratejisini 

değerlendirmişlerdir. Sonuçlara göre, TTS‟li hastalarda akut durumda 

gelişen bradiaritmiler takipte kalıcı kalp pili implatasyonu 

gerektirebilir ve polimorfik ventriküler aritmiler ise sol ventrikül 

fonksiyonları ve repolarizasyon anormallikleri iyileşene kadar geçici 

giyilebilir implante kardiyoverter defibrilatör (ICD) takılarak 

yönetilebilir (Stiermaier T. ve ark., 2016). 

TTS‟li hastaların %5‟inde LV trombüs tespit edilmiştir. LV trombüs 

formasyonu gelişen hastalarda antikoagülan tedavi kontrol 

ekokardiyografik değelendirmelerde trombüs temizlenene kadar ve 

LV fonksiyonları düzelene kadar verilmelidir (Kurisu S. ve ark., 
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2009).
 
Çoğu hasta tam olarak iyileşir. Bazı hastalarda tam iyileşme bir 

haftadan birkaç aya kadar uzanabilir. TTS‟nin doğal hikayesi, uzun 

dönem etkileri bilinmediği ve tekrarlama riski bulunduğu için hastalar 

periyodik olarak takip edilmelidir (Tomich, E.B. ve ark., 2019).  
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GİRİŞ 

Tanım, Tarihçe ve Epidemiyoloji 

Antik Yunan literatüründe bronchos ile ektasis terimlerinden türeyen 

bronşektazi; yinelenen enfeksiyonlar nedeniyle bronşial ve 

peribronşial elastik ve kas yapılarının inflamatuvar harabiyeti sonucu 

meydana gelen irreversibl bronşların kalıcı genişlemesi ve duvar 

kalınlaşması ile seyreden progresif bir hastalıktır (Lewiston, 1984). 

Bronşektazi 1819 senesinde Fransız hekim Rene Laennec tarafından 

ilk kez isimlendirilmiştir. 1922’de Jean Athanase Sicard’ın kontrast 

bronkografiyi uygulamaya başlamasıyla bronş yapılarındaki harabiyet 

daha net olarak anlaşılmaya başlanılmıştır (Barker, 2002). 1950’li 

yıllarda Reid, kontrast bronkografi ve patoloji materyellerin 

sonuçlarını gözden geçirerek bronşektaziyi tübüler, variköz ve kistik 

olarak üç grubta sınıflandırmıştır. Bilimsel tıbbın gelişimi ile  

bronşektazi tanısında bronkografi yerini high rezolüsyonlu bilgisayarlı 

tomografiye bırakmıştır (Bilton & Jones, 2011). Gelişmekte olan 

ülkelerde 10.000’ de 10-50 sıklığında bronşektazi görülmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde bu oran daha düşüktür. Bunun nedenin gelişmiş 

ülkelerin gelişmekte olan ülkelere kıyasla tanı ve tedavi olanaklarının 

daha iyi olması tahmin edilmektedir. Buna rağmen bronşektazinin 

görülme sıklığı net olarak bilinmemektedir (Fishman, 1998). 

ETYOLOJİ 

Bronşektaziye birçok patoloji sebeb olabilmektedir.Bu sebebler 

sistemik olabileceği gibi primer akciğer hastalığı sonucundan da 

olabilir.Bilinen birçok etken olmasına rağmen etyolojinin büyük kısmı 
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(%40) idiyopatiktir. Etyolojisi bilinen nedenler içerisinde ise en büyük 

kısmı (%20) enfeksiyöz ile postenfeksiyöz nedenler oluşturur ( Lonni 

et al, 2015). 

Bronşektazi nedenleri (Gao et al, 2016) 

Enfeksiyonlar 

*Çocukluk çağı enfeksiyonları (boğmaca, kızamık) 

*Akciğer tüberkülozu 

*Mantar enfeksiyonları 

Anatomik ve konjenital nedenler 

*Primer siliyer dikinezi 

*Kistik fibrozis 

* Mounier kuhn sendromu (trakeobronkomalazi) 

*Alfa 1 antitripsin eksikliği 

Bağışıklık sistem düşkünlüğü 

*Kombine immün yetmezliği 

*Lökosit fonksiyon bozukluğu 

*Hipogammaglobulimeni 

Bronş obstruksiyonu 

*Yabancı cisim aspirasyonu 

*Hiler lenfoadenopati 

*Malign hastalıklar 
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*Kartagener sendromu 

Nadir sebepler 

*Ülseratif kolit 

*Sistemik lupus erimatozus 

*Romatoid artrit 

*Reflü 

*Akciğer nakli 

PATOFİZYOLOJİ 

Bronşektazinin patofizyolojisi hakkında birçok teori üretilmiştir. Bu 

teorilerden en çok kabul edilen görüş 1986 senesinde dr. Cole ‘nin 

tanımladığı ‘’Kısır Döngü Hipotezi’’ olmuştur. Dr. Cole ‘ye göre 

enfeksiyon sonrası gelişen inflamasyon ve mukosiliyer yapının 

bozulması ile yinelenen enfeksiyonlar gelişir. Bu döngü içerisinde 

inflamasyon artışına sekonder bronş duvar yapısı bozulur.Bu süreç 

kısır döngü içerisinde ilerleyip akciğerde zedelenmeye neden olur 

(Cole, 1986). Bronşektazide çeşitli inflamatuar mediyatörlerin arttığı 

gözlenmektedir.Bunlar IL-1 alfa, IL-1beta, TNF-alfa, IL-8, G-CSF 

dir. Özellikle IL-8’in nötrofilleri topladığı ve balgamın pürülansını 

artırdığı düşünülmektedir (Fraser et al, 1999). 

Bronşektazi en çok akciğer sol alt lobta görülmekle beraber %30 

oranında her iki akciğeri de tutar. Lokazisyonu belirleyen faktör bazen 

primer akciğer hastalığına bağlı olarak değişir. Örneğin aspirasyonlar 

daha çok alt lobu tutarken tüberküloz üst lobu daha çok tutar (Özlü et 
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al, 2010). Bronşektazi makroskopik olarak çeşitli sınıflamalara 

ayrılmıştır. En sık kullanılan sınıflama Reid sınıflamasıdır. Bu 

sınıflamaya göre; bronş duvarında minimal hasarlanmaya sekonder 

küçük dilatasyonlar oluyorsa silindirik (tübüler) bronşektazi olarak 

adlandırılır. Eğer hasar daha fazla olup bronş duvarı varise benzeyip 

tomurcuk şeklini alıyorsa buna variköz bronşektazi denilir. Bronş 

duvar hasarı ileri boyutuna ulaşıp yapısındaki kartilaj ve kas dokusu 

zedeleyip sekresyon ile dolu kesecikler oluşursa sakküler (kistik) 

bronşektazi adını alır (Reid, 1950). 

KLİNİK 

En sık görülen şikayet öksürük ve balgamdır. Bronşektazi hastalarının 

%90’ nın dan fazlasında öksürük görülür. En az %75’ninde balgam 

şikayeti vardır. Genelikle balgam yoğun kıvamda olmaktadır. Bu 

hastaların yarısı atak döneminde olmasalar dahi balgam çıkarmaya 

devam ederler. Eğer hasta sigara kullanmayıp sekiz haftadan fazla 

süren öksürüğü ve bu öksürüğe pürülan balgam eşlik ediyorsa 

bronşektazi düşünülmelidir. Bronşektazi hastalarının yaklaşık yarısına 

hemoptizi, yaklaşık %31 kadarına plöretik olmayan göğüs ağrısı eşlik 

eder (Pasteur et al, 2010). 

Bronşektazi hastalarında akciğer hava akımı bozulmayacağı gibi en az 

yarısında obstrüktif tip patern gözlenir. Ayrıca mixt hava akım 

bozukluğu da gözlemlenir. Bunların sonucu olarak hastada nefes 

darlığı oluşur. Mortaliteyi de belirleyen en önemli faktör nefes 

darlığıdır (Polverino et al, 2017). Bronşektaziye özgü akciğer dinleme 
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bulgusu yoktur. Hastaların %70-75’i kadarında ral, %20’sinde ronküs, 

%2-3’inde ise çomak parmak görülür (Barker, 2002; King et al, 2006). 

TANI 

Bronşektazi hastalarının büyük çoğunluğunda (%90) akciğer 

grafilerinde patolojik bulgular gözlemlenir. Ama bu patolojiler 

dağınık konsolide alanlar, çizgisel atelektazi gibi spesifik olmayan 

bulgulardır. Ayrıca hava sıvı seviyesi verebilen opasite alanları, 

paralel çizgisel opasiteler, sekresyonla dolu hava yollarını gösteren 

tubuler opasiteler gibi daha spesifik bulgular da görülebilir (Fraser et 

al, 1999). Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi, akciğer 

grafisine göre bronşektazi tanısında daha üstündür. Bilgisiyarlı 

tomografide görülebilen bulgular; bronşa eşlik eden pulmoner arter 

çapının daha dar olması, plevraya doğru bronş çapının azalmaması, 

mukus tıkaçları, akciğerin belli alanlarında havalanma artışları, 

tomurcuklanmış ağaç görünümü sayılabilir (McGuinness & Naidich, 

2002; Chang et al, 2018,). 

Solunum fonksiyon testleri genellikle tanıdan çok hastalığın takibi 

amacıyla kullanılır. Bronşektazide FEV1 ve FVC değerleri düşer. Ağır 

hastalık durumunda obstrüktif ve restriktif tip patern birlikte bulunur 

(Martínez & FJ 2000). 

Bronşektazi hastalarında balgam kültürü bakılmalıdır. Çünkü 

hastalığın seyrinin tahmini ve tedavi planlanması açısından önemlidir. 

Yapılan bir çalışmada balgam kültüründe en çok üreyen bakteriler 

psödomanas aeruginosa ve haemophilus ınfluenzae olmuştur. 
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Psödomanas aeruginosa üreyen insanlarda hastalığın alevlenme riski 

daha fazla olup hastalığın seyri daha kötüdür (Flume et al, 2018). 

Bronkoskopi, bronşektazinin bazı durumlarında endikedir. Bunlar; 

lokalize bronşektazi, hemoptizi, yabancı cisim varlığı, spesifik 

enfeksiyonların tanısında balgam ve biyopsi alınmasıdır (Tsang & 

Bilton 2009). 

TEDAVİ 

Bronşektazide atakların tanınması diğer solunum yolları hastalıklarına 

göre daha zordur. Nefes darlığında artma, balgam miktarında artma, 

ateş, akciğer solunum seslerinde bozulma, akciğer görüntülemesinde 

yeni bulgular, yorgunluk, solunum fonksiyon testlerinde bozulma 

bulgularından dördünün olması durumunda atak olarak kabul edilir. 

Atakta ilk seçenek antibiyotik kinolon grubudur ve tedavi süresi yedi - 

on gündür. Balgam kültür sonuçlarına göre (pseudomonas gibi) ise 

ikili antibiyotik verilmesi ve tedavi süresinin on dört güne kadar 

uzatılması gerekebilir. Antibiyotikler sadece tedavide değil profilaksi 

amacıyla da kullanılır (Evans et al, 2007; CF-BRONCHIECTASIS, 

1998). 

Bazı spesifik bronşektazi nedenlerine yönelik spesifik tedavi 

yapılabilir. Hipogammaglobulimenide yerine koyma, yabancı cisim 

aspirasyonunda bronkoskopi ile çıkarılması, alerjik bronkopulmoner 

aspergillusta steroid tedavisi verilmesi sayılabilir (Barker, 2002). 

Medikal tedaviye yanıtsız ve ağır şikayetlerle seyreden lokalize 

bronşektazi varlığında, anatomik yeri belirlenmiş yaşamı tehdit eden 
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hemoptizi olması durumunda, sürekli lokal bir alanda enfeksiyon 

olması durumlarında bronşektazinin cerrahi endikasyonu vardır 

(Wong-You-Cheong, 1992). 
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GİRİŞ 

Ġnsan yaĢamını sürdürebilmek için çalıĢmak ve üretmek zorundadır ve 

bu nedenle hayatımızın önemli bir bölümü iĢ ortamında geçmektedir. 

ÇalıĢtığımız iĢ kollarına bağlı, çalıĢma ortamında çeĢitli risk etmenleri 

ile karĢılaĢmaktayız ve bu risk etmenleri kaynaklı çeĢitli meslek 

hastalıklarına yakalanmaktayız.  

Ġnsan derisi vücudun en büyük organıdır. Vücudu koruyucu bariyer 

gibi sarar, dıĢ etkenlere karĢı korur ve terleme mekanizması yolu ile 

vücudun ısı dengesini sağlama konusunda önemli iĢlev görmektedir. 

Ġnsan derisi çalıĢma ortamından kaynaklanan çeĢitli kimyasal, fiziksel 

ve biyolojik etkenlere bağlı olarak yaralanma, tahriĢ veya sistematik 

bozukluklara neden olabilecek çevresel ve mesleki tehlikelere maruz 

kalabilir. Derinin yüzeyinde yağ bulunması nedeni ile yağda çözünen 

kimyasal maddelerin vücuda giriĢi yönünden önemli bir yol oluĢturur. 

Ülkemizde mesleki hastalıkların tanı konulma sürecindeki güçlükler 

ve istatistiklerdeki yetersizliklerden ötürü, mesleki hastalıklara olması 

gereken sayıdan çok daha az sayıda tanı konulabilmektedir. 

Ülkemizde mesleki deri hastalığının tanı sayısı yılda en az 100.000 

olması gerekiyorken kayıtlara geçen sayı ortalama 10 civarındadır. Bu 

sonuçlar bize ülkemizin meslek hastalığı tanısı ve bildirimi noktasında 

büyük eksikliklerin olduğunu göstermektedir (Metekoǧlu vd. 2018).  

Bu derleme mesleki deri hastalıklarına neden olan etkenleri, ulusal ve 

uluslararası meslek hastalıkları sınıflandırması kodlarını, deri 

hastalıklarına maruz kalan meslekleri ve deri hastalıklarından 

korunma yollarını öğrenmek amacıyla yapılmıĢtır.  
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MESLEK HASTALIĞININ TANIMI 

Dünya Sağlık Örgütü‟ne göre yalnızca bilinen ve kabul edilen meslek 

hastalıkları değil; oluĢmasında ve geliĢmesinde çalıĢma ortamı ve  

çalıĢma Ģeklinin, diğer sebepler arasında önemli bir etken olduğu 

hastalıklar olarak tanımlamaktadır. (Keçeci, 2019). 

6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda ise  “Mesleki risklere 

maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık” olarak tanımlanmaktadır 

(6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, 2012). 

Tanımlardan anlaĢılan Ģudur ki, mesleki hastalıkların nedeni belli 

hastalıklardır. Meslek hastalıklarını sıklıkla neden olan faktör tektir ve 

meslekle spesifik veya güçlü iliĢkisi vardır. ÇalıĢılan ortamın 

Ģartlarıyla aralarında zorunlu nedensel bir bağ bulunmaktadır (Türkiye 

Cumhuriyeti ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Meslek 

Hastalıkları ve ĠĢle Ġlgili Hastalıklar Tanı Rehberi). 

ÇalıĢanlarda meydana gelen her türlü hastalığa meslek hastalığı 

demek doğru değildir. ÇalıĢan bireydeki hastalığın meslek hastalığı 

olup olmadığını anlamak için, ÇalıĢma Gücü ve Meslekte Kazanma 

Gücü Kaybı Oran Tespit ĠĢlemleri Yönetmeliği BeĢinci Bölüm Madde 

17‟de; hastalığın yükümlülük süresi içinde meydana gelmesi halinde, 

sigortalının mesleğinden ileri geldiğinin kabul edileceği “Meslek 

Hastalıkları Listesine ”göre tespiti ile beyanı mümkündür (Topaloğlu 

ve Çınkı, 2014). 

Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) meslek hastalıklarını üç grupta 

inceler: 
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1) Ajanlarla bağlı oluĢan meslek hastalıkları (fiziksel, kimyasal 

ve biyolojik)  

2) Hedef aldıkları organ ve sistemlerin meslek hastalıkları 

(solunum, deri, kas, iskelet)  

3) Mesleki kanserler (Berk vd. 2011). 

Türkiye de ise, ÇalıĢma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı 

Oran Tespit ĠĢlemleri Yönetmeliği‟nde (RG 11.10.2008/27021) yer 

alan listede meslek hastalıkları 5 grupta ele alınmakta olup mesleki 

cilt hastalıkları B grubunda yer almaktadır. Mesleksel dermatoz olarak 

da adlandırılan mesleksel deri hastalıklarının 2 alt grubu vardır 

(Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit 

İşlemleri Yönetmenliği, 2008).  

(B) Grubu- Mesleki Deri Hastalıkları 

B-1 Deri kanserleri ve prekanseröz deri hastalıkları (kurum, zift, 

katran, asfalt, antrasen, mineral yağlar, parafin ve benzeri maddelerle) 

B-2 KanserleĢmeyen cilt hastalıkları (diğer bölümlerde bahsedilmeyen 

maddelerle) (Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı 

Tespit İşlemleri Yönetmenliği, 2008). 

1. MESLEKİ DERİ HASTALIKLARI 

Almanya‟da yapılan bir çalıĢmada mesleki deri hastalıklarının en sık 

görüldüğü meslekler; kuaförler, fırıncılar, çiçekçiler, gıda sektöründe 

çalıĢanlar, inĢaat iĢçileri, metal iĢçileri, sağlık personelleri, plastik 

sanayi iĢçileri, deri endüstrisi ve kürk iĢleyicileri, çilingirler ve 

otomobil tamircileri gibi kimyasal maddelerle çalıĢanlardır (Dickel vd. 

2008). 
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Ġnsanlar yapmıĢ oldukları mesleklerden ötürü deriyi etkisi altına alan 

fiziksel ve kimyasal kaynaklı zararlı etkenlere maruz kalır. Bu 

etkenler deride farklı patolojilere neden olur. Tablo 1‟de görüldüğü 

gibi iĢyeri kollarında mesleki deri hastalıklarına neden olan çeĢitli 

faktörler ve bu faktörlere bağlı çeĢitli etkenler gösterilmiĢtir (Malkoç, 

2020). 

 

Tablo 1. Mesleki Deri Hastalığına Neden Olan Faktörler (Malkoç, 2020). 

Mekanik 

Faktörler 

Fiziksel 

Faktörler 

Kimyasal 

Faktörler 

Biyolojik Faktörler 

Travma Radyasyon Asit, baz, metal Bakteriyel 

Ovalama Nem, sıcak, 

soğuk 

Solventler Viral 

Sürtünme  Yağlar, boyalar Mantar, parazit 

Vibrasyon  Kauçuk Bitki, ot 

 

Mesleki cilt hastalıklarını klinik olarak mesleki kontakt dermatit, 

mesleki kimyasal yanıklar, mesleki akne ve follikülit, mesleki 

kanserler, mesleki cilt enfeksiyonları, pigmentasyon bozuklukları ve 

kollajen doku hastalıklarına benzer semptomlarla seyreden mesleki 

cilt hastalıkları olarak yedi grup altında inceleyebiliriz (Malkoç, 

2020). 

Mesleki deri hastalıkları yaygın veya belirli bölge ile sınırlı Ģekilde 

döküntüler ve kaĢıntı ile seyreder. Mesleksel deri hastalıklarının en 

çok görüldüğü türü mesleki kontakt dermatitlerdir. Mesleki kontakt 

dermatit; irritan kontakt dermatit ve alerjik kontakt dermatit olmak 

üzere baĢlıca iki türde meydana gelir. 
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1.1. Mesleki Kontak Dermatitler 

Hem yüksek sıklığı hem de sosyal ve ekonomik sonuçları için çok 

önemli bir cilt hastalığıdır. ÇalıĢılan ortamdaki fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik etkenlerin temasına bağlı oluĢur. ĠĢyerinde bulunan 

malzemelerle deri temasından kaynaklanan enflamatuar bir cilt 

durumudur Mesleki deri hastalıklarının %90-95‟ini oluĢturur ve 

önemli iĢgücü kaybına neden olurlar  (Lodi vd. 2000; Belsito, 2005; 

Berk vd. 2011). 

Mesleki cilt hastalıkları, iĢle ilgili en sık görülen hastalıklardan biridir. 

ÇalıĢanın tüm mesleki aktiviteleri bırakmaya zorlayan Ģiddetli veya 

tekrarlayan bir hastalıktır (Diepgen, 2012). 

 

Mesleki dermotozların %90‟nını kontakt (temas) dermatitler 

oluĢturmaktadır. Kontakt dermatitlerinin %80‟ni irritan kontakt 

dermatit, %20‟si alerjik kontakt dermatitlerdir (Gül, 2011). 

 

Mesleki dermotozlar, öncelikle genç ve yaĢlı iĢçi grubunu etkilerler. 

Gençlerdeki sebep deneyimsizliktir. YaĢlılardaki sebep ise yıllar 

içinde ihmal edilmiĢ ilerleyici cilt kuruluğudur (Çalışma Gücü ve 

Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmenliği, 

2008). 

 

Mesleksel kontakt dermatitler, mesleksel etkenlerle karĢılaĢma sonucu 

direkt toksik etki ile ya da immünolojik mekanizma ile ortaya 

çıkabilir. Çiftçilik, otomobil endüstrisi, seramik, temizlik, 

elektrik/elektronik, yiyecek endüstrisi, kuaförler, sağlık çalıĢanları, diĢ 

teknisyenleri, metal endüstrisi, boyacılık, plastik, deri, ağaç iĢleri 
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endüstrileri gibi çok farklı iĢ kolları ve mesleklerde kullanılan yağlar, 

çözücüler, temizleyiciler, deterjanlar, bitkiler, asit ve alkaliler, 

seramikler, boyalar, fiberglas, yapıĢtırıcılar gibi farklı kimyasallarla 

deri sorunları ortaya çıkabilmektedir (Özgür vd. 2019). 

 

Alerjen veya irritan maddelerle temas olasılığının yüksek olduğu, 

ayrıca ellerin sık suya girmesini zorunlu kılan meslekler yüksek riskli 

mesleklerdir. Büro iĢi (yöneticilik, halkla iliĢkiler, sekreterlik, 

teknik/sanatsal planlamacılık, bilgisayar programcılığı), 

bilimsel/akademik meslekler (mühendislik, avukatlık, öğretmenlik, 

gazetecilik, habercilik), ambarcılık (tahıl ve gübre iĢleri haricinde) ve 

sosyal ağırlıklı meslekler ise düĢük riskli meslek gruplarıdır. Birinci 

derece önemli kriterlerden birinin veya ikinci derece önemli 

kriterlerden ikisinin varlığında yüksek riskli mesleklerden kaçınmak 

gereklidir (Coza, 2016). 

 

Ġrritan kontakt dermatit, kimyasal veya fiziksel bir ajanın cilt 

üzerindeki doğrudan sitotoksik etkisinden kaynaklanır, yeterli bir 

konsantrasyonda yeterli bir süre uygulandığında çoğu kiĢide 

reaksiyona neden olur (Belsito, 2005). 

 

Alerjik kontakt dermatitte ise dikkat çekici nokta yeterli 

konsantrasyonda ve doğru koĢullar altında neredeyse tüm kimyasallar 

(su dahil) tahriĢe neden olsa da, sadece belirli kimyasallar alerjendir 

ve insanların sadece küçük bir kısmı bunlara duyarlıdır. Bunlara örnek 

olarak potasyum kromat, nikel sülfat, kobalt klorid, plastik ve 
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reçineler, tiuram karıĢımları, fragnanslar ve biosidlerdir (Belsito, 

2005; Güder vd. 2019). 

 

Son yıllarda dermatolojide deri yama testleri çok sık kullanılmaktadır. 

Yapılan deri yama testleri sonucunda mesleki alerjik kontakt 

dermatitlerin sayısında artıĢ olduğu görülmektedir. Ancak günümüz 

koĢullarında endüstriyel geliĢime bağlı olarak çalıĢanların maruz 

kaldığı irritan maddelerde de artıĢ olmuĢtur ve mesleki dermatozların 

büyük çoğunluğunu irritanlara bağlı olduğu unutulmamalıdır. Mesleki 

dermatozların tanısında sadece deri yama testleri ile sınırlı 

kalınmayıp, çalıĢanların maruz kaldığı maddeler ve iĢ yeri koĢulları 

detaylı sorgulanmalıdır (Aytekin ve Toğral, 2014). 

1.2.   Mesleki Kimyasal Yanıklar  

Asit, alkali veya organik bileĢikler ile temas etmesi sonucu meydana 

gelen yanıklar kimyasal yanık olarak adlandırılır. Dikkatsizlik, 

kimyasal yanıkların en yaygın nedenidir ve dikkat, önlemenin en etkili 

Ģeklidir (Touzopoulos vd. 2011). Kimyasal maddelerin vücutta 

sistemik ve lokal etkileri vardır. ÇalıĢma ortamında bulunan ve 

kullanılan, Sülfürik asit (akü asidi), nitrik asit (kezzap) gibi güçlü 

asitler ve Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit ve kalsiyum hidroksit 

gibi güçlü alkaliler kimyasal yanıklara sebep olmakla beraber iĢ 

kazalarına da neden olurlar (Malkoç, 2020). 

 

Mesleki kimyasal yanıklar diğer mesleki cilt hastalıklarına göre daha 

az yaygındır ve etiyolojileri nüfusa, coğrafyaya, endüstrinin varlığına, 

sosyal statüye ve eğitime bağlı olarak farklılık göstermektedir. Cilt ve 
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gözler dahil olmak üzere vücut yüzeyleriyle doğrudan temas, soluma 

ve yutma yoluyla meydana gelebilir bu nedenle mesleki maruziyetten 

kaçınmak için, çalıĢanlara uygun güvenlik önlemleri alınmalı ve 

iĢverenler tarafından yeterli eğitim ve koruyucu ekipman sağlamalıdır 

(Touzopoulos vd. 2011).  

1.3. Mesleki Cilt Kanserleri 

Mesleksel cilt kanseri, çalıĢanlarda görülen yaygın bir iĢ gücü 

kaybıdır. Ancak prevalansının doğru bir tahminini elde etmek 

zordur.  Mesleki cilt kanserleri özellikle erkeklerin endüstriyel olarak 

(kadınlardan çok daha fazla gözükmektedir) polisiklik hidrokarbonlar 

(örneğin kömür katranı ürünlerinden) gibi kimyasal kanserojenlere 

veya arseniklere maruz kalmasından kaynaklanmaktadır. Çoğu Batı 

ülkesinde endüstriyel süreçler bu tür maruziyeti sınırlamak için 

geliĢmiĢtir ancak açık hava meslekleri olanlar endüstriyel bir tehlike 

olarak kabul edilmeden hala güneĢ ultraviyole ıĢınlamasına maruz 

kalmaktadır. X-ıĢınları gibi iyonlaĢtırıcı radyasyon da cilt kanserine 

neden olabilir. Mesleki cilt kanserinin nadir fakat iyi bilinen bir 

nedeni, endüstriyel bir yanıktan sonra skar oluĢumundan 

kaynaklanır. Gelecekte, örneğin açık havada çalıĢan iĢçilerin, güneĢte 

örtülme ve güneĢ koruyucu kremler kullanma ve erken yaĢlarında 

tedavi edilirse genellikle tedavi edilebilen cilt kanserlerinin daha erken 

tanınması için bir kampanya için önleyici tedbirlere odaklanmak 

gerekecektir (Gawkrodger, 2004). 
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1.4. Mesleki Cilt Enfeksiyonları  

 

Tarım ve hayvan iĢleri ile uğraĢan çalıĢanlarda hayvanlar ile temas 

sonucu bulaĢıcı enfeksiyonlar sık görülür. Mesleki cilt enfeksiyonları 

bakteriyel, viral, mantar ve parazit enfeksiyonları nedeniyle meydana 

gelir. Bu hastalıkların bir kısmı tedavi edilmediği taktirde ölümcül 

hastalıklara yol açabilir. Bakteriyel enfeksiyonlara örnek olarak; 

Ģarbon ve bruselloz, viral enfeksiyonlara; orf ve sütçü nodülleri, 

mantar enfeksiyonlarına; kandida ve son olarak parazit 

enfeksiyonlarına örnek olarak; artropod verilebilir. 

  

Şekil 1. Hayvan ĠĢlerinde ÇalıĢan KiĢilerde Sık Görülen Cilt Enfeksiyonları 

(Malkoç, 2020). 

1.5. Mesleki Akne ve Follikülit  

 

Mesleki akne ve follikülitler; yağlar, katranlar, gresler ve belli klorlu 

hidrokarbonların neden olduğu hastalıklardır. En çok etkilenmeler 

yağlı cilde sahip olan ve atopik olanlardır. ÇalıĢanlar genellikle bu 

tahriĢ edici maruz kalma öyküsünü kolayca bildirir. Tüm çalıĢanlar 

maruz kalma durumunda bu tepkiyi geliĢtirmediğinden, iĢveren için 
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iĢe alım öncesi oryantasyon sırasında böyle bir olayın riskini dahil 

etmesi ihtiyatlı olabilir (Beltrani, 2003). 

Yapılan bir çalıĢmada kömür katranının mesleki akne ve follikülit 

etiyolojisinde etkili olduğu görülmüĢtür. Kömür katranı, deride ki yağ 

bezlerini tıkarak ve ardından keratin üretimi nedeniyle, bu da bezlerde 

ki yağlı sıvının birikmesine ve siyah tıkaçların oluĢmasıyla beraber 

mesleki akneye neden olduğu görülmüĢtür. Follikülit ise kömür 

katranı deriye temas ettikten sonra çok sık rastlanan bir 

komplikasyondur (Moustafa vd. 2015). 

1.6. Pigmentasyon Bozuklukları  

 

Pigmentasyon bozuklukları; perkütanöz absorpsiyon, inhalasyon veya 

her iki giriĢ yolunun bir kombinasyonu olarak da meydana gelebilir. 

Renk değiĢikliği,  melanositlerin uyarılması veya yok edilmesi yoluyla 

ya da bir boyanın keratine kimyasal olarak sabitlenmesini veya 

epidermal pigmentte bir artıĢ veya azalmayı temsil edebilir. AĢırı 

melanin üretiminden kaynaklanan hiperpigmentasyon, enflamatuar bir 

dermatoz, tek baĢına güneĢ ıĢığına maruz kalma veya güneĢ ıĢığının 

ve bir dizi fotoaktif kimyasal veya bitkinin birleĢik eylemini takip 

edebilir. Hipopigmentasyon ise Epidermisin ve melanin üreten 

hücrelerin yanıklarla, travma veya kimyasal müdahale ile doğrudan 

yaralanmasından kaynaklanır. Antioksidan kimyasallar 

yapıĢtırıcılarda, dezenfektanlarda ve kauçukta kullanıldığında 

tamamen pigment kaybına neden olmuĢtur (Cohen, 2019). 
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Tablo 2. Pigment Bozukluklarında Bulunan Kimyasallar (Cohen, 2019). 

Hiperpigmentasyon Hipopigmentasyon 

Kloraknejenler Antioksidanlar 

Kloraknejenler Hidrokinon 

Petrol yağları Monobenzil 

Radyasyon vb. Tersiyer amil fenol 

 Travma 

 

1.7. Kollojen Doku Hastalıklarına Benzer Semptomlarla 

Seyreden Mesleki Cilt Hastalıkları  

 

Kollojen doku hastalıklarına benzer semptomlar ile seyreden mesleki 

cilt hastalıkları içerisinde elektrikli testere, hava basınçlı araçlar gibi 

titreĢime neden olan cihazlarla çalıĢan kiĢilerde görülen vibration 

white finger (beyaz vibrasyon parmağı) hastalığıdır. Bu hastalığın 

klinik seyrinde kiĢinin iĢe baĢladıktan yaklaĢık üç ay sonra, sıklıkla 1-

2 parmak ucunda soğukla birlikte oluĢan beyaz yamalar mevcuttur. 

Ellerde duyu görülebilir. Ellerin ısınmasıyla Ģikâyetler düzelir 

(Malkoç, 2020). 

 

2. MESLEKİ CİLT HASTALIKLARDAN KORUNMA 

 

Ġnsan, sosyal ve ekonomik nedenlerden ötürü, zararlı kimyasallara ve 

ürünlere, fiziksel faktörlere ve biyolojik ajanlara maruz kalan kiĢilerin 

mesleki cilt hastalıklarından korunmalarının sağlanması büyük yarar 

sağlayacaktır (Wahlberg, 2004). Bu yarar uzun vadeli 

düĢünüldüğünde ciddi bir ekonomik külfet ortadan kalkacaktır. 

 

Meslek hastalıklarından tam olarak korunmak mümkündür. Aslına 

bakarsak her hastalıkta mümkün mertebe korunma olanağı vardır, ama 

meslek hastalıklarında korunma daha net bir kavramdır, bu sebeple 
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meslek hastalıkları “korunulabilir” olmaktan daha çok, “korunulması 

gereken” hastalıklardır. Çünkü meslek hastalığının sebebi çalıĢılan 

ortamdadır, açık ve net olarak bilinen bir etken mevcuttur. Bu etkenin 

iĢ yeri ortamından uzaklaĢtırması veya çalıĢma ortamında kontrol 

altında tutulması Ģartıyla çalıĢan iĢçilerle temasının kesilmesi, yani 

etkileĢimin önlenmesiyle meslek hastalıklarında tam bir korunma 

sağlanabilir. 

 

Meslek hastalıklarından korunma yönünden en etkili koruyucu 

yaklaĢım, çalıĢma ortamında hastalığa sebep olabilecek faktörlerin 

saptanması ve uygun önlemler ile çalıĢma ortamından 

uzaklaĢtırılmasıdır. Bu durum tam olarak mümkün olmuyor ise 

çalıĢanlar ile mesleksel etkenin teknik ve mühendislik çalıĢmaları 

yardımı ile temasını keserek, onların etkilenmesini önleyecek düzeyde 

kontrol altına alınmasıdır. Ayrıca meslek hastalıklarının oluĢmaması 

için iĢe baĢlamadan önce yapılacak tıbbi yaklaĢımlar ile çalıĢanların 

sağlıklarına uygun iĢe yerleĢtirilmeleri gerekmektedir (Bilir, 2011). 

Bunun dıĢında çalıĢanı rahatlatmak için iĢyeri hekiminin önerisi 

doğrultusunda lokal bazı ilaçların kullanılması, gerekiyorsa sistemik 

olarak antihistaminik ve steroid kullanılmasında yarar sağlanabilir 

(Bilir, 2019). 

 

Kimyasal etkenler mesleki dermatozların en sık rastlanan nedenleridir. 

ĠĢ ortamında kullanılan kimyasal maddelerin bilinen riskleri ve 

potansiyel risklerinin tanımlanmasında etiketlerin kullanımı önemlidir. 

Risk düzeylerinin belirtilmesinde basit bir renk kodlaması çok 

yararlıdır. Örneğin deriye teması halinde hızla zarar veren korroziv 
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gibi kimyasalların üzerine kırmızı bir etiket yapıĢtırılması direk deri 

temasından kaçınılması gerektiğini belirtir. Benzer Ģekilde sarı bir 

etiket, deride tekrarlayan veya uzun süre temas ile hasar yapan 

maddelerin üzerine yapıĢtırılarak uyarıcı anlamda kullanılabilir (Arda 

ve ÖzĢahin, 2015).  

 

Öte yandan, güçlü asit ve alkali maddelerle temas durumunda, temas 

eden yerin hemen bol su ile yıkanması önemlidir. Ayrıca asit ile olan 

temas durumunda ortamı alkalileĢtirmek amacı ile sodyum 

bikarbonatlı su veya alkali sabun solüsyonları kullanılabilir. 

Solventlerle olan temas konusunda dikkat edilmesi gereken husus, su 

temasının solventin cilde vereceği zararı arttıracağı konusudur (Bilir, 

2019). 

 

SONUÇ 

Mesleki dermotozlar meslek hastalıkları arasında en sık görülen 

hastalıklardan biridir. Ülkemizde meslek hastalıkların sayısı çok 

düĢüktür. Bu duruma paralel olarak mesleki dermatozların sayısı da 

çok azdır. Meslek hastalıklardan korunmak mümkündür. ÇalıĢanları 

mesleki deri hastalıklardan korurken birinci öncelik, zararlı etkenin 

kaynakta yok edilmesidir. Ġkinci öncelik, etkenin kaynak ile çalıĢan 

kiĢi arasındaki mesafede önlenmesidir. Son olarak kiĢisel koruyucu 

donanımlar kullanılmasıdır. ÇalıĢanların haklarını bilmeleri amacı ile 

iĢverenlere ve çalıĢanlara, mesleki deri hastalıklar ile ilgili detaylı 

bilgi verilip eğitimler yapılmalıdır. 
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GİRİŞ 

Tedaviye uyum, algılanan tedavi etkinliği ve ilaç kullanma 

motivasyonu olarak tanımlanmıştır (Gray et al., 2008). Dünya Sağlık 

Örgütü, ilaç uyumsuzluğunu “bir kişinin ilaç alma davranışına ilişkin 

sağlık personelinin tavsiyelerine uymadığı bir durum” olarak 

tanımlamaktadır (WHO, 2003). Bu tanım, yalnızca reçete edilen 

ilaçların kullanımı şeklinde algılanmamalı, hastanın sağlık 

çalışanlarının tüm önerilerine davranış boyutunda uyum göstermesi 

şeklinde geniş bir kapsamda düşünülmelidir (Çobanoğlu ve ark., 2003; 

Çakır ve ark., 2010). Uyum, hasta faktörlerine (yan etkilerle ilgili 

endişeler, bağımlılık korkusu, ilaç ve hastalık hakkındaki inançlar), 

klinik faktörlere (hasta eğitimi eksikliği, kötü takip), sosyal faktörlere 

(izolasyon, yoksulluk, sosyal destek eksikliği, düşük gelir, düşük 

eğitim düzeyi) ve ilaç faktörlerine (maliyet, yan etkiler) bağlıdır 

(Tamburrino et al. 2009; Sansone et al., 2012; Alekhya et al., 2015). 

Tedaviye uyumsuzluk, tıbbın tüm alanlarında büyük bir sorundur ve 

tedaviye uyum müdahalelerinin etkinliğinin artırılmasının nüfusun 

sağlığı üzerinde büyük bir etkiye sahip olabileceği iddia edilmiştir 

(Farooq & Naeem, 2014). Psikiyatri alanındaki yeni gelişmeler, 

psikiyatrik bozukluklarda uyumsuzluğun değiştirilebilir anahtar 

belirleyicilerine ışık tutmaktadır (Chapman & Horne, 2013). Tedaviye 

uyumsuzluk reçete edilen ilaçları kullanmamak ya da düzensiz 

kullanmak, takip randevularını kaçırmak ya da takiplere devam 

etmemek, sık sık tedaviyi bırakma davranışı göstermek, fazla sayıda 

ve sık aralıklı ilaç kullanmak, kilo alımı ve sedasyon başta olmak 
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üzere yan etkilere maruz kalmak şeklinde olabilmektedir (Çakır ve 

ark., 2010; Soykan, 2013).  

Yüksek prevalans göstermeleri, erken başlangıçları ve kalıcılıkları 

nedeniyle psikiyatrik bozukluklar dünya çapında hastalık yüküne 

önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır (APA, 2000). Tedaviye uyum 

veya uyumsuzluk, psikiyatrik bozuklukların seyrini ve sonucunu 

önemli ölçüde etkiler (Rao et al., 2017). Psikiyatrik ilaçlara veya 

tedavi rejimlerine uymamanın psikiyatrik hastalığın seyri, nüksetme 

ve gelecekteki iyileşme üzerinde büyük etkisi bulunmaktadır. Ek 

olarak, bakım maliyeti üzerinde derin bir etkinin yanı sıra hastanın 

sosyal, mesleki ve akademik işleyişi dâhil olmak üzere uzun vadeli 

adaptasyonunda önemli engeller oluşturabilir (Sun et al., 2007; 

Magura et al., 2011). 

Kronik psikiyatrik hastalıklarda tedaviye uyumsuzluğun sonucu olarak 

hastanın iyilik süresi kısalmakta ve hastanın tekrar yatışını 

gerektirebilen sorunlar kaçınılmaz olmaktadır (Tel ve ark., 2010; 

Çakır ve ark., 2010). Tedaviye yetersiz uyumun, daha çok ilaca 

bağımlı hale gelme korkusundan, hastalığın inkar edilmesinden veya 

sorunun devam edip etmediğini kontrol etme ihtiyacından 

kaynaklandığı belirtilmektedir (Martin-Vazquez, 2016). Tedaviye 

uyumsuzluk, rutin klinik uygulamada ve psikiyatrik eğitimde 

genellikle çok daha az dikkate alınmaktadır. Klinik uygulamada 

uyumu ölçme ve iyileştirme stratejileri, araştırma kanıtlarından çok 

kişisel deneyimlere dayanmaktadır. Bu genel bakış, tedaviye uyumun 

halk sağlığı yönlerine ve rutin klinik uygulamada uyumsuzluğun 
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yönetimine vurgu yaparak, mevcut kanıtlar ışığında psikiyatrik 

bozukluklarda tedaviye uyumu iyileştirmek için uyumu artıran 

stratejiler geliştirilmesi stratejilerine odaklanmaktadır (Farooq & 

Naeem, 2014). 

Psikotrop ilaçlara uyumsuzluk düzeyine ve majör psikiyatrik 

bozukluğu olan hastalarda bununla ilişkili faktörlere ilişkin araştırma 

kanıtları, hem hastalar hem de sağlık hizmeti sağlayıcıları açısından 

istenen tedavi hedeflerine ulaşmak için uygun müdahaleleri 

tasarlamak gerektiğini göstermektedir (Semahegn et al., 2020). 

Bir metaanaliz çalışmasında şizofreni, majör depresif bozukluklar ve 

bipolar bozukluklar için psikotrop ilaç uyumsuzluğu sırasıyla %56, 

%50 ve %44 olarak bildirilmiştir (Semahegn et al., 2020). 

Çalışmalarda hastaların bireysel davranışları, sağlık inançları, 

ilaçlarına karşı olumsuz tutumları, kendini damgalama/damgalanma, 

sosyal destek eksikliği, içgörü eksikliği, sağlık sistemi, tedavi ve 

hastalıkla ilgili faktörler psikotrop ilaç uyumsuzluğunu etkilediği 

bildirilmiştir (Adewuya et al., 2009; Semahegn et al., 2020). Yapılan 

bir çalışmada yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek, yaşam koşulları ve 

tedavi süresi hastaların ilaç uyumunu etkileyen faktörler olarak 

belirtilmiştir. Eksik dozların en sık bildirilen nedenleri hastalıktan 

sonra daha iyi hissetmek (%51,9), unutmak (%21,2) ve ilaç yan 

etkileridir (%17,8) (Demoz et al., 2014). Bir çalışmada ilaç dozlarının 

atlanmasının en sık nedenleri unutkanlık (%36,2), çok meşgul olma 

(%21,0) ve ilaç hakkında yetersiz bilgi (%10,0) olarak belirtilmiştir 

(Alene et al., 2012).  Tedaviye uyumsuzluk, hastaların davranışsal 
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uygulamalarıyla (örn. madde kötüye kullanımı) (Kreyenbuhl et al., 

2016) ve hastaların sosyo-demografik özellikleriyle (eğitim durumu, 

yaş, cinsiyet ve istihdam gibi) tutarlı bir şekilde ilişkilidir (Semahegn 

et al., 2020). 

Hasta ve hasta yakınlarının ilaç tedavisinde uyumsuzluk 

yaşamalarında, ilaçların uzun süre kullanım zorunluluğunun olması, 

ilaçların yan etkilerinin varlığı, tedavi gereksiniminin inkar edilmesi, 

hastanın ilacın yararına inanmaması ve kendince “iyi olduğunu” 

düşünmesi etkili olmaktadır (Staring et al., 2006). Atlanan dozlar için 

bildirilen başlıca nedenlerin hastalıktan sonra daha iyi hissetme ve 

unutma olduğu göz önüne alındığında, psikiyatri kliniğindeki sağlık 

profesyonellerinin hastalara kendilerini daha iyi hissetseler bile 

ilaçlarını almaya devam etmeleri konusunda tavsiyede bulunmaları 

gerekmektedir. Aile üyeleri ve bakıcılar, hastaların ilaçlarını reçete 

edildiği şekilde almalarına yardımcı olmaları konusunda 

bilgilendirilmelidir. Hastaların tedavi rejimlerini günlük rutinlerine 

entegre etmelerine yardımcı olmak da faydalı olacaktır (Demoz et al., 

2014). 

Kronik psikiyatrik bozukluğu olan hastalarla yapılan çalışmalarda, 

hastanın ya da ailenin hastalık ve tedaviye ilişkin bilgisinin eksik 

olması sonucu, hastaların kontrollere düzensiz geldikleri ya da hiç 

gelmedikleri, tedavinin sıklıkla sonlandırıldığı belirlenmiştir (Ünal ve 

ark., 2006). 
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1. KRONİK PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR VE TEDAVİ 

UYUMU 

Majör psikiyatrik bozuklukları olan hastaların, kötü akıl yürütmeleri, 

hastalıkları ve tedavileri hakkında içgörü eksikliği nedeniyle ilaca 

bağlı kalmamaları daha olasıdır (Taj et al., 2008; Misdrahi et al., 

2012). Şizofreni, anksiyete, depresyon ve bipolar bozukluk tedavi 

uyumu sorunlarının sık görüldüğü kronik psikiyatrik hastalıklar 

arasındadır. 

1.1.Şizofreni 

Tedaviye uyumsuzluk birçok kronik hastalıkta görülmesine rağmen 

ruhsal bozukluklarda görülme oranı daha yüksektir. Ruhsal bozukluğu 

olan bireylerde tedaviye uyumsuzluk en sık şizofrenide karşımıza 

çıkmaktadır (David, 2010). Şizofreni hastalarında içgörünün eksik 

olması bireyin tedaviye olan gereksinimi fark etmesini engellemekte, 

bunun bir sonucu olarak tedaviye uyumsuzluk görülmektedir 

(Buckley, 2007). İlaçla tedavinin destekleyici yönüne rağmen, 

hastaların çoğu antipsikotik ilaç almak konusunda isteksizdir 

(Boardman et al.,  2014). 

Literatürde şizofreni hastalarının iki yıl içerisinde yeniden yatış 

oranının %50–75 arasında olduğu belirtilmektedir (Masand et al., 

2009). Şizofreni hastalarının %90‟a yakınının en az bir kez kendi 

isteği ile ilaçlarını bıraktığı (Uslu ve ark., 2019), %39.1‟inin ilk altı ay 

içinde ilaçlarını düzenli kullanmadığı için tekrar hastaneye yattıkları 

(Kelleci ve ark., 2011), bir yıllık takipte yeniden yatış görülen 

şizofreni hastalarının %70‟inin tedaviye uyumunun düşük olduğu 
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bulunmuştur (Üçok ve ark., 2006). Şizofrenide uyumsuzluk oranları 

%20'den %89'a kadar çok değişkenlik göstermektedir (Rao et al., 

2017). 

Literatürde bir çalışmada şizofreni hastalarının %57.5'inin 

(DiBonaventura et al., 2017); başka bir çalışmada %85.1‟inin  (Dikeç 

& Kutlu, 2014) tedavi uyumu sorunu yaşadığı belirtilmiştir. Bir 

çalışmada, akut bakım için başvuran şizofreni/şizoaffektif bozukluğu 

olan hastaların tıbbi kayıtları analiz edilmiş, hastaların %58.6‟sının 

hastaneye yatışlarının ana nedeni uyumsuzluk olarak belirlenmiştir 

(San et al., 2013). Tedaviye uyum gösteren şizofreni hastalarının 

yeniden hastaneye yatış ve acil servise başvuru oranlarının anlamlı 

ölçüde azaldığı (DiBonaventura et al., 2017) dikkate alındığında, 

şizofreni hastalarının uyumunu artırmanın bir gereklilik olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Fakat ciddi ve kalıcı ruhsal hastalığı olan hastalarda 

tedavi uyumu sorunlarını çözmek ve etkili müdahaleleri tasarlamak 

için öncelikle bu sorunlara neden olan faktörleri belirlemek 

gerekmektedir. 

İspanya‟da yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre depo 

antipsikotiklerle tedavi edilen hastaların, oral antipsikotiklerle tedavi 

edilen hastalara göre tedaviye daha uyumlu oldukları saptanmıştır 

(Gutiérrez-Casares et al., 2010). Yapılan çalışmalarda psikotik 

bozukluk tanısı ile yatarak tedavi gören hastaların taburculuk sonrası 

uyumunun; ilk randevu tarihinin erken olmasından, geçmişte fazla 

sayıda yatış olmasından, hastanede uzun süre kalmaktan, hastaların 

damgalanma düşüncesi ve içgörü yoksunluğundan olumsuz etkilendiği 
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gösterilmiştir (Dilbaz ve ark., 2006; Sönmez, 2008; Misdrahi et al., 

2012).  

Psikotik bozukluğu olan hastalarda tedaviye uyumsuzluk, daha yüksek 

nüks, hastaneye yatış ve intihar oranları ile ilişkilidir (Staring et al., 

2006). Şizofreni tedavisinde uyumsuzluk için belirtilen nedenler 

arasında zayıf içgörü, ilaçların yan etkileri, çoklu ilaç kullanımı, 

semptomların kötü remisyonu, zayıf terapötik işbirliği, içselleştirilmiş 

damgalama, hastalıkla ilgili damgalanma, hastanın ve çevresinin ilaç 

tedavisine ve ruhsal hastalığa karşı tutumu, yetersiz aile desteği, 

tedaviye devam etme gerekliliği konusunda bilgisizlik ve ekonomik 

durum dikkati çekmektedir (Byerly et al., 2007; Karow et al., 2007; 

Tranulis et al., 2011; Arslan ve Işık, 2012; Yenilmez ve ark., 2012; 

Kousalya et al., 2012; Moritz et al., 2013; Moritz et al., 2014).  

Uyumsuz şizofreni hastalarında madde kullanım prevalansının yüksek 

olduğu da bildirilmektedir (Rao et al., 2017). 

İlaç uyumu düşük düzeyde olan hastaların uyumu yüksek olanlara 

göre antipsikotik ilaçların konsantrasyon ve hatırlama güçlüğü, 

duygusal algılarda azalma, depresyon ve huzursuzluk gibi psikolojik 

yan etkilerini daha fazla yaşadıkları bildirilmektedir (Yılmaz & Buzlu, 

2012). Tedaviye geçmişte uyum göstermemiş olmak, gelecekteki 

uyumsuzluk için de bir gösterge olabilir.  

1.2.Anksiyete 

Anksiyete bozuklukları için hastalığın başlangıç döneminde daha 

ılımlı belirtilere sahip olmak ve eşlik eden depresif bulguların güçlü 

olması tedavi uyumsuzluğuna neden olabilen risk faktörleridir 
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(Demirkol & Tamam, 2016). Tedaviye uyum, tedavi etkinliğini 

olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilen önemli bir konudur (Meriç 

& Oflaz, 2013). 

Anksiyete bozuklukları için hastalığın başlangıç döneminde daha 

ılımlı belirtilere sahip olmak ve eşlik eden depresif belirtilerin ağır 

olması tedavi uyumsuzluğuna sebep olabilecek risk faktörleridir. 

Anksiyete bozukluğuna eşlik eden depresif bulguların, ümitsizlik ve 

karamsarlık düşüncelerinin tedaviye olan inancı zayıflatması tedavi 

uyumunda belirleyici bir durumdur  (Demirkol & Tamam, 2016). 

Yaygın Anksiyete bozukluğu olan hastalarda tedaviye uyumsuzluk 

oranı %15-75 arasında değişebilmektedir (Hoffman et al., 2008). Bir 

çalışmanın bulguları, anksiyete bozukluğu hastalarının terapötik plana 

uyumlarını artırmak için hastalığa ilişkin inançlarının ve tedavi 

stratejilerinin dikkate alınmasının gerekli olduğunu vurgulamaktadır 

(Santana & Fontenelle, 2011). Şiddetli belirtileri olan ya da tedaviye 

dirençli olgularda farmakolojik ve psikolojik tedaviler birlikte 

uygulanabilmektedir. Tedaviye psikoterapilerin eklenmesi hastaların 

tedaviye uyumunu artırmaktadır. Bilişsel davranışçı psikoterapiler 

tedavide etkilidir (Sağlık Bakanlığı, 2021).  

1.3.Majör Depresif Bozukluk 

Majör Depresif Bozukluk (MDB), etkilenen hastaların tedavisinde 

büyük zorluklar oluşturan yaygın, tekrarlayan ve engelleyici bir 

durumdur. MDB tedavisi ile ilgili kritik konular arasında, hastaların 

antidepresan ilaçlara zayıf uyumu, yanıtsızlık, akut nüks, uzun 

dönemde nüks ve artan morbidite, komorbidite ve mortalite 
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vakalarında çok önemli bir rol oynar (Keyloun et al., 2017). Ayrıca 

enerji eksikliği, motivasyon, sosyal geri çekilme, umutsuzluk 

duyguları, tedavinin yararları/zararları hakkındaki biliş ve 

beklentilerdeki değişiklik durumları depresyon hastalarında tedaviye 

uyumsuzluğa katkıda bulunabilir (Grenard et al., 2011). 

Antidepresanlar, majör depresyon için ön basamak tedavilerden 

biridir; ancak başarılı tedavilerin zorlukları da bulunmaktadır.  Bu 

zorluk, bireylerin yaklaşık dörtte üçünün tedaviyi erken bırakması ve 

zayıf antidepresan uyumudur (Olfson et al., 2006). Tekrarlanan 

kanıtlar, psikiyatrik ve/veya birinci basamak sağlık kurumlarında 

bakım alan depresif hastaların yaklaşık yarısının, reçete edilen 

antidepresanlara uymadığını göstermektedir (Sansona and Sansone, 

2012; Rush et al., 2018). Kaynaklarda depresyon tanısıyla tedavi 

gören hastaların yarıdan fazlasının üç hafta içinde tedaviyi bıraktıkları 

bildirilmiştir (Demirkol & Tamam, 2016). 

Depresif bozukluğu olan hastalarda antidepresan uyumsuzluğunun 

bildirilen sonuçları, nüks ve semptomların yinelenmesi, kroniklik, 

kötü psikososyal sonuçlar ve artan intihar oranlarını içermektedir (Lee 

et al., 2010). Tedavi uyumu açısından kolaylaştırıcı faktörler ise tedavi 

ihtiyacı konusunda içgörü sahibi olmak, algılanan sağlık yararları, 

düzenli aktiviteler, hatırlatmalar ve sosyal destek ağları olarak 

bildirilmektedir (Ho et al., 2017). Antidepresanlara uyumu olumsuz 

etkileyen faktörler Tablo 1‟de gösterilmiştir (Solmi et al., 2021). 
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Tablo 1: Antidepresanlara Uyumu Olumsuz Etkileyen Faktörler (Solmi et al., 

2021). 

Antidepresanlara uyumsuzluk, hem hastayla ilgili (örn. yan etkilerle 

ilgili endişeler, ilaç maliyetleri, bağımlılık korkusu, kültürel ve 

tutumsal sorunlar) hem de klinisyenle ilgili faktörleri (örn. karar 

verme ve kötü takip) içermektedir. Bu nedenle, hastaların antidepresan 

ilaçlara uyum göstermemesi sağlık çalışanlarının bakım kalitesini de 

yansıtabileceğinden, uyumu teşvik etme stratejileri hizmet verenlerin 

tutumu ve eğitimindeki sorunları da ele almalıdır (Ho et al., 2017; 

Simon et al., 2018). 

Antidepresanlara uyumu arttırmak için yapılabilecekler aşağıda 

sıralanmıştır: 

1. Mümkünse herhangi bir farmakolojik reçeteden önce hastalar ve

aileleri ile  terapötik ittifak kurulmalıdır.

2. Antidepresanların ailedeki farmakolojik etkinlik ve güvenlik

geçmişi ile ilaç seçimini etkileyebilecek tıbbi durumlar

belirlenmelidir.

Hizmetle ilgili faktörler Hasta/çevre ile ilgili faktörler 

Ruh sağlığı durumu ve tedavisi hakkında psikoeğitim eksikliği Hastalık şiddeti 

Polifarmakoterapi Zayıf hastalık içgörüsü 

Karmaşık doz rejimi Bilişsel bozukluk 

Düşük psikiyatrik takip sıklığı Psikiyatrik Komorbidite 

Kötü terapötik ittifak Tıbbi komorbidite 

Kişiselleştirilmemiş yaklaşım Genç yaş (≤25 yaş) 

Sağlık sağlayıcılardan destek veya ulaşılabilirlik eksikliği Yaşlılarda yalnızlık 

Klinik olarak ilgili olumsuz etkileşimleri olanilaçları seçme Damgalama-Akran baskısı-Kültür 

Yan etki geçmişi olan ilaçları seçme Düşük sosyoekonomik durum 

Yetersiz talimatlar İlaç tedavisine negatif inanç 
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3.Depresyon semptomları başlangıçta ve her takip ziyaretinde,

klinisyen tarafından derecelendirilen veya hasta tarafından

bildirilen doğrulanmış ölçeklerle değerlendirilmelidir. Ayrıca bu 

durumlarda antidepresanların olumsuz etkilerinin de 

değerlendirilmesi uygun olur (kontrol listesi vb.). 

4. Hastanın bir sonraki randevudan önce görüşme ihtiyacı

hissetmesi durumunda izlemesi gereken bir eylem planı

oluşturulmalıdır (örneğin yüz yüze ziyaretler arasına ihtiyaca

dayalı kısa telefon görüşmeleri kullanılabilir).

5. Hastaya ve aileye/bakıcıya psikoeğitim sunulmalı, bu eğitimde

depresyonu tedavi etmek için ilaçların neden gerekli olduğunun

bilincini, affektif semptomları ve psikososyal etkilerini

yönetmeye yönelik teknikler hedeflenmelidir.

6. Spesifik bir antidepresan belirtilmediği sürece (örneğin, TCA),

hasta için bireysel olarak en iyi tolere edilebilirlik profiline sahip

antidepresan seçilmelidir.

7. Mümkün olduğunda, yavaş ilaç titrasyonu, basitleştirilmiş rejim,

monoterapi tercih edilebilir.

8. Her takip ziyaretinde, doğrulanmış ölçeklerle uyum

değerlendirilmelidir.

9. Ruhsal hastalık ve tedavilerin damgalanmasının azaltılması da

dahil olmak üzere sağlık hizmetlerine erişim engelleri ortadan

kaldırılmalı, belirli tedavilere (uzmanlık, zamanında randevular,

maliyet) erişim engelleri en aza indirilmelidir.
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10. Klinisyen tarafında uyumun izlemesi ve hasta tarafında 

tedavilere bağlı kalınmasına yönelik teşvikler sağlanmalıdır 

(Solmi et al., 2021).    

1.4.Bipolar Bozukluk 

Bipolar bozuklukta atakların sıklığı ve şiddetini kontrol altına almak, 

olumsuz psikososyal sonuçları önlemek, eşlik eden hastalıkların 

tekrarlama ve ölüm oranlarını azaltmak, işlevselliği ve yaşam 

kalitesini düzeltmek için „iyileşme‟ sağlayamamakla birlikte tedavi 

gereklidir. Tedavinin olası pozitif etkilerinin ortaya çıkması ve 

sürdürülmesi tedavi programına uyulması ile mümkündür (Eroğlu & 

Özpoyraz, 2010; Mahmood et al., 2010; Soykan, 2013).  

İlaç tedavisine uyumsuzluk bipolar hastalarda yaygın olarak görülen 

önemli bir sorundur. Literatürde bipolar hastalarda tedaviye 

uyumsuzluk oranları %20-%60 arasında değişmektedir (Miasso et al., 

2009; Pompili et al., 2009; Colom, 2010; Crowe et al., 2011; Farooq 

& Naeem, 2014).  Bipolar bozuklukta bazı araştırmacılar, uzun dönem 

tedavinin kesilmesi durumunda manik atak riskinin arttığını 

göstermiştir (Ateş & Algül, 2006). 

Bipolar hastalarda tedaviye uyumsuzlukla ilgili risk faktörleri;   

o Lityum tedavisinin ilk yılı,  

o Geçmişteki tedavi uyumsuzluğu öyküsü,  

o Genç yaş, 

o Erkek cinsiyet,  

o Daha az hastalık atağı olması,  
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o Grandiyözite,  

o Yükselmiş duygudurum 

o Kibirlilik (Ateş & Algül, 2006) olarak belirtilmiştir. 

 

Düzensiz veya işlevsiz bir aile ortamı, bipolar bozuklukta daha yüksek 

uyumsuzluk prevalansı ile ilişkilendirilmiştir (Sajatovic et al., 2011; 

Chakrabarti, 2016). Rahatsız edici bir aile ortamı, genellikle hastaya 

sunulan sosyal desteği azaltarak uyumsuzluğa yol açmaktadır (Chang 

et al., 2015). Hastalar özellikle yan etkiler ve ilaç tedavisiyle ilgili 

diğer yönler hakkında sağlanan bilgi eksikliğinden mutsuz 

görünmektedir. Hastanın bilgi ihtiyacı ve bunların ne ölçüde 

karşılandığı konusundaki algıları da uyum üzerinde bir miktar etkiye 

sahiptir. Bilgi sağlanması, hastaların özel ihtiyaçlarına göre 

uyarlanmışsa etkili olma olasılığı daha yüksektir (Chakrabarti, 2016). 

Birkaç çalışma, hastalar arasında hastalık hakkında yetersiz bilginin 

tedaviye uyumu etkilediğini ortaya çıkarmıştır (Savaş et al., 2011; 

Moon et al., 2012).  

Empati, şefkat ve iyi bir danışmanlık hastalar tarafından çok değerlidir 

ve bipolar bozuklukta uyum ile pozitif olarak ilişkilidir (Sylvia et al., 

2013). Uyumun belirlenmesinde işbirlikçi bir ittifak, hastaların karar 

verme süreçlerine aktif katılımına büyük yarar sağlamaktadır (Foster,  

2011). Bipolar bozukluk ve tedavisine ilişkin damgalanma 

duygularının da tedaviye yönelik olumsuz tutumları teşvik ettiği ve 

tedavi işbirliğini olumsuz etkilediği görülmektedir (Cely et al., 2011; 

Hajda et al., 2015;  Chakrabarti, 2016). Psikoterapötik müdahaleler, 
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yakın takip ve psikoeğitim, bipolar bozukluğu olan hastalarda 

tedaviye zayıf uyumu iyileştirebilir (Çakır et al., 2009).  

2.TEDAVİ UYUMUNU ARTTIRMA 

Tedavi uyumsuzluğu probleminin psikiyatri için küresel bir sorun 

olduğu ve uyumsuzluğun hastaneye yatışlar, intihar ve ölüm dâhil 

olmak üzere daha kötü sonuçlarla bağlantılı olabileceği 

vurgulanmaktadır (Chapman & Horne, 2013). Kronik psikiyatrik 

hastalıklarda etkili tedavinin sağlanması ve hastalık sürecinin olumlu 

yönde ilerlemesi hastalara uygulanan tedavinin uyumlu olması ile 

doğrudan ilişkilidir. Hastalar, kendi inançlarına, kişisel durumlarına ve 

tedavinin yarar ve zararlarına ilişkin algılarına göre tedaviye devam 

edip etmemeyi seçme hakkına sahip olan “son karar vericiler”dir.  Bu 

nedenle hastaların tedavilerinde söz sahibi olma hakkı kabul edilmekte 

ve ilaç almaya hasta merkezli yaklaşımda öncelik verilmektedir 

(Chakrabarti, 2016). 

Tedavi/İlaç uyumunu arttırmak için uygulanabilecek yöntemler 

arasında; ortak karar verme, uyumun düzenli olarak değerlendirilmesi, 

tedavinin basitleştirilmesi, tedavinin etkinliğinin ve yan etkiler ile 

mücadelenin garantiye alınmış olması, olumlu bir tedavi anlaşmasını 

desteklemek ve klinisyen ile hasta arasındaki iyi iletişim sağlanması 

yer almaktadır (Haddad et al., 2014). 

Ruhsal bozukluğu olan bireylerde, tedavi uyumunu artırmak amacıyla, 

bilişsel davranışçı tedavi, psikoeğitim, sosyal beceri programları ve 

aile girişimleri gibi psikososyal programlar uygulanmaktadır 

(Addington et al., 2010).  Tedavi uyum programlarının, psikoeğitim 
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uygulamalarının (Matsuda, 2016) ve hastalara yönelik 

bireyselleştirilmiş eğitim ve danışmanlık programlarının (Barkhof et 

al., 2012; Chakrabarti et al., 2014) tedavi uyumunda olumlu etki 

sağladığı bildirilmektedir. Bunun yanında uyumu iyileştirmeye 

yönelik yapılan girişimlerin ve psikoeğitimin yeterince etkin olmadığı 

(Cheng et al., 2005; Yamada et al., 2006; Staring et al., 2010), 

motivasyonel görüşmelerin ve davranışsal stratejilerin tedavi 

uyumunu daha olumlu yönde arttırabileceği de belirtilmektedir 

(Staring et al., 2010). Bu amaçla hastaların toplum ruh sağlığı 

merkezlerine yönlendirilmesi, hastalık ve tedavi ile ilgili psikoeğitim 

uygulamaları ve rehabilitasyon hizmetlerinin etkinleştirilmesi ile 

istihdama yönelik girişimlerin planlanmasının uyumu arttırabileceği 

düşünülmektedir (Onan, 2020). 

Hemşireler hastanın durumundaki değişimleri izleme ve uzun süreli 

tedaviye uyumu kolaylaştırmada anahtar rol oynarlar (Emsley et al., 

2015). Hastaların klinikte hastalığı yönetme konusunda 

güçlendirilmesi ve ilaç tedavisine uyumun sağlanması psikiyatri 

hemşirelerinin öncelikli hedeflerindendir (Uslu & Buldukoğlu, 2018). 

Hasta-hemşire arasında güvenli ilişki kurma (Jaeger et al., 2014), 

içgörü kazandırma, sosyal destekleri harekete geçirme, sosyal 

aktiviteler ve bilişsel yöntemlerin tedavi uyumunu destekleyici 

uygulamalar olarak bildirilmiştir (Novick et al., 2010; Çakır ve ark., 

2010). Hemşirelerin tamamına yakını tedavi uyumunu artırmak için 

hastaları ile güven verici ilişki kurmakta ve doğru ilaç yönetimini 

sağlayarak tedavi sonuçlarını takip etmektedir. Kayıt tutma, eğitim 

verme, yasal hakları doğrultusunda hastayı koruma, bireysel terapiler 
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ve sosyal etkinlikler düzenleme kullandığı girişimler arasındadır 

(Emsley et al., 2015; Uslu & Buldukoğlu, 2018). Bir problem çözme 

yaklaşımı ile güçlendirilmiş akran desteği de, ilaç tedavisine uyum 

problemlerinin kontrolünde uygun bir strateji olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Boardman et al., 2014).  

Taburculuk sonrası hastalar topluma yeniden katıldığında bir iletişim 

kanalının açık tutulması, gerektiğinde hastaya ve aileye telefon yolu 

ile kısa süreli danışmanlık verilmesi, hastalara düzenli kontrol 

randevusu tarihi verilerek ve randevuların hatırlatılması kolaylıkla 

uygulanabilecek diğer düzenlemeler arasındadır (Tel ve ark., 2010).   

2.1.Psikiyatride Tedavi Uyumu Sağlamada Kullanılan 

Yöntemler 

2.1.1. Tedaviye Uyum Terapisi (TUT) 

Tedaviye Uyum Terapisi, uyumsuzluğun hasta belirleyicilerinin üç 

grupta toplandığı, ampirik teorik modele dayalı bir müdahaledir 

(Staring et al., 2010). Temel olarak TUT, hastaların tedaviyle ilgili ne 

istediklerini bulmalarına yardımcı olmayı ve ardından bunu takip 

etmede onları desteklemeyi amaçlar (Staring et al., 2006).  

Son yıllarda ruhsal bozukluğu olan bireylerde tedavi uyumunu 

desteklemek için, geliştirilen programlardan biri olan tedaviye uyum 

terapisi, işbirlikçi ve hasta merkezli bir yaklaşımdır. TUT, psikoeğitim 

ve motivasyonel görüşme gibi farklı teorik temellerden gelen 

unsurlara sahiptir. Bir dizi çalışma, özellikle psikoz ve şizofrenide 

uyum tedavisinin etkinliğini bildirmiştir. Bir çalışmada, altı aylık bir 
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takip süresi boyunca ayaktan şizofreni spektrum bozukluğu olan 

hastalara motivasyonel görüşme temelli uyum tedavisi uygulanmıştır. 

Bulgular, semptom şiddetini azaltma, tedaviye içgörü kazanma, 

psikososyal işlevsellikte artma, yeniden hastaneye yatışlarda azalma 

ve ilaca uyumunu iyileştirmede tedavi uyumu programının olumlu 

etkiler oluşturduğuna dair kanıt sağlamaktadır (Chien et al., 2015). 

TUT programının kısa dönemde hastalık semptomları ve tedavi 

uyumu üzerinde iyileştirici etkisinin olduğu, uzun dönemde ise bu 

etkinin azaldığı bildirilmektedir. Bu bulgu TUT programının psikoz 

olgularında tedavi uyumunu arttırmaya katkıda bulunduğunu 

göstermektedir. Uzun dönemde azalan etkinlik nedeniyle terapi 

programının en geç altı ayda bir tekrarlanması da öneriler arasındadır 

(Yazla et al., 2019). Psikoeğitim ve davranışsal uygulamaların birlikte 

kullanıldığı başka bir çalışmada da TUT‟nin katılımı ve uyumu 

geliştirmeye yardımcı olduğu saptanmıştır (Staring et al., 2010). Bu 

çalışmada dikkati çeken diğer unsur, terapistlerin çoğunu psikiyatri 

hemşirelerinin oluşturmasıdır.  

2.1.2. Tedaviye Uyum Programı (TUP) 

Tedaviye Uyum Programı hastaların tedavisini, hastalıklarını 

yönetebilmelerini ve ruhsal belirtileri iyileştirmeyi amaçlayan bir 

müdahaledir (Gray et al., 2016). Bu program hastaların tedavilerini 

yönetebilmesi ve tedaviye uyumlarının arttırılmasında toplum ruh 

sağlığı hemşirelerine yol göstermesi amacı ile hemşirelere verilen bir 

eğitimde kullanılmıştır (Dikeç & Kutlu, 2015). Programın temeli 

motivasyonel görüşme (MG), bilişsel davranışçı yaklaşım (BDY) ve 
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tedaviye uyum terapisi (TUT)‟ne dayanmaktadır (Gray et al., 2016). 

TUT‟dan farklı olarak TUP yapılandırılmış özelliğinden dolayı 

tedaviye düşük uyum gösteren hem yatan hem de ayaktan hastalarda 

psikiyatri hemşireleri tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Yüz yüze ve 

bireysel görüşmeler şeklinde uygulanan bu program, hasta ile 

işbirliğine dayanan ve hasta merkezli bir programdır (Dikeç & Kutlu, 

2015). Bir çalışmada TUP‟un bipolar bozukluk tanılı hastaların 

tedaviye uyumunu artırdığı belirlenmiştir (Budak, 2019). 

Tedaviye Uyum Programı tedaviye olan uyumun nasıl oluşturulup, 

nasıl geliştirileceğini belirlemede altı önemli faktörü temel almaktadır. 

Bunlar;  

o Tedavinin etkililiği: Hastaların kişisel olarak bilinçli şekilde 

tıbbı tedaviyi istediklerini belirtmesi ve tedavi için hazır olması.  

o Tedavide yan etkiler: Hastada tedaviden kaynaklı oluşabilecek 

hareket, kilo ve cinsel sorunlar gibi yan etkilerin öneminin 

farkında olma.   

o Yan etki öz yönetimi: Tedavinin bir sonucu olarak yan etkilerin 

varlığı ve bu yan etkilere karşı kendi öz yeteneklerin bilinmesi.  

o Uygulayıcı karakteri: Uygulayıcının oluşturacağı işbirlikçi ve 

hasta merkezli yaklaşımın önemi.  

o Hastalık ve tedavi ile ilgili öznel deneyimler: Hastanın hastalığı 

ve tedavisi ile ilgili geçmişte yaşadığı olumlu/olumsuz 

deneyimler ve bu deneyimlerin etkisi.   
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o Tedavi hakkında inanç ve tutumlar: Tedavi ihtiyacı hakkında 

yaşadığı kararsızlık ve ikilemli duyguların hasta üzerine etkisi 

(Gray et al., 2010). 

 

2.1.3. Motivasyonel Görüşme (MG) 

Motivasyonel görüşme, sağlık hizmeti sağlayıcılarının hastaların 

tedavi önerilerine uymalarına yardımcı olmak için kullanabileceği 

kanıtlanmış bir danışmanlık yaklaşımıdır (Levensky et al., 2007). MG 

başlangıçta madde bağımlılığının tedavisi için geliştirilmiş olmasına 

rağmen, son yıllarda diğer ruh sağlığı popülasyonlarında (Anksiyete, 

depresyon, yeme bozuklukları, eşzamanlı psikoz ve madde kullanım 

bozuklukları…) kullanımı hızla yayılmaktadır (Westra et al., 2011).   

MG, hastaların değişim için kararsızlığı çözmelerine yardımcı olmak 

üzere tasarlandığından, bu yaklaşım ilaç uyumunu iyileştirmek için 

uygun görünmektedir (Interian et al., 2010). Bu motivasyonel 

müdahale, ilaç almanın algılanan yararları ve sakıncalarının ortaya 

çıkarıldığı “karar dengesi” etkinliği gibi araçları kullanarak, uyumun 

avantajlarını vurgulayarak ve sakıncaları gidermek için stratejiler 

geliştirerek ilaçları tutarlı bir şekilde alma olasılığını artırmayı 

amaçlamaktadır (Miller et al., 2002). 

Bir ilaç tedavisine bağlılık ve uyum, hastanın davranış değişikliğini 

içerir. Uyum ve davranış değişiklikleri, hastanın aile desteğinin düzeyi 

ve istikrarından, sağlık durumu hakkında öz farkındalık düzeyinden ve 

tedavinin etkinliğinden olumlu yönde etkilenir. Öz yeterlilik aynı 

zamanda motivasyon ve davranışı da etkileyebilir. Yüksek derecede 
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öz yeterliliğe sahip hastaların, bir tıbbi veya tedavi rejimiyle ilgili 

görevlerin geliştirilmesi ve tamamlanmasına aktif olarak katılmaları 

daha olasıdır (Al-Jumah & Qureshi, 2012).   

Depresyon, intihar düşüncesi ve antidepresanlara uyum için 

motivasyonel görüşmenin kullanıldığı çok sayıda destekleyici 

kontrolsüz vaka çalışması bulunmaktadır (Zerler, 2009; Brody, 2009; 

Interian et al., 2010; Britton et al., 2011). Bir çalışmada, motivasyonel 

görüşmenin depresyon tanılı yetişkin hastalar arasında ilaç uyumunu 

iyileştirmek için klinik uygulamalarda uygulanabilecek umut verici bir 

müdahale olduğu bildirilmiştir (Fuangunyi, 2018). Tedavi sırasında 

hastaların tedavi motivasyonu, yan etkiler, damgalanma, kötü tedavi 

yanıtı gibi pek çok ambivalan değişkenle karşı karşıya olduğu 

düşünüldüğünde motivasyonel görüşmenin tedavi uyumuna katkı 

sağladığı görülmektedir. Literatürde motivasyonel görüşmenin, 

hastalık yönetiminin kolaylaştırılmasında etkili olduğu ve toplumdaki 

psikiyatrik destek hizmetleri için önemli faydalar sağlayabileceği 

bildirilmiştir (Tan et al., 2015). Çalışmalar, tedaviye uyumu artırmada 

ve klinik sonuçları iyileştirmede mevcut tedavilere motivasyonel 

görüşme eklemenin değerini desteklemektedir. Araştırmalara dahil 

edilen popülasyonların birçoğunun ciddi ve tedaviye dirençli 

popülasyonları temsil etmesi de özellikle cesaret vericidir (Westra et 

al., 2011). 
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2.1.4. Psikoeğitim 

Psikoeğitim, hastaları ve/veya ailelerini hastalık, uygun ilaçlar ve olası 

yan etkiler konusunda eğitmeyi amaçlar. Kişileri veya hasta gruplarını 

hedefler. Danışmanlık seansları yüz yüze ve/veya yazılı veya görsel-

işitsel materyaller kullanılarak yapılır. Bu, yıllardır uyumu artırmaya 

yönelik stratejilerin temel dayanağı olmuştur; ancak, çalışmaların 

sonuçları sürekli olarak olumlu görünmemektedir. Davranışsal 

müdahale veya aile katılımı gibi ek bileşenler olmadan psikoeğitimin 

incelendiği çalışmalar, uyumu iyileştirmede etkili olmadığını 

bildirmiştir. Bununla birlikte, aile katılımıyla birlikte sağlanan 

psikoeğitimin tek başına hastalara verilmesinden daha etkili olduğu 

görülmektedir ve psikoeğitim, çevresel veya davranışsal müdahaleler 

gibi diğer stratejiler birleştirildiğinde daha etkili hale gelir (Zygmunt 

et al., 2002, Lincoln et al., 2007, Xia et al., 2011). 

Majör depresif bozuklukta psikoeğitimsel stratejilerin önemini 

vurgulamaktadır (Dell‟Osso et al., 2020). Bir çalışmada depresyonda, 

psikoeğitimin etkili olduğu saptanmıştır. Psikoeğitim ve broşür 

gruplarındaki hastaların bilgi düzeylerinin, tedaviye uyum oranlarının 

yükseldiği bulunmuştur (Altıntaş Günaydın, 2012).  

2.1.5. Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitimi (RUTBE) 

Toplumsal Beceri Eğitimi, şizofreni hastaları ve aileleri için 

hazırlanmış yapılandırılmış bir eğitim programıdır (Dikeç & Kutlu, 

2015). Ülkemizde şizofreni hastalarına uygulanan rehabilitasyon 

programlarında bu program temelli Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitimi 

(RUTBE) kullanılmaktadır.  
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RUTBE, toplumsal beceri eğitimi modüllerini temel alarak bilişsel 

davranışçı grup tedavisi tekniklerini kullanan, etkileşimsel bir tedavi 

yaklaşımıdır.  RUTBE‟de hastaların hastalık yönetimi konusunda 

yetkinleşmesi, kişilerarası ilişkilerinin güçlenmesi ve toplumsal 

işlevselliklerinin artması hedeflenmektedir. Bu hedeflerdoğrultusunda 

hasta ve ailelerine 16 beceri alanında eğitim verilir (Yıldız et al., 

2019) (Tablo 2). RUTBE programının hastaların psikopatoloji 

düzeylerinin azalmasına, toplumsal işlevselliklerinin artmasına, 

depresyon düzeylerinde, iç görülerinde, yaşam kalitelerinde ve ilaç 

uyumlarında belirgin düzelmelere katkı sağladığı kontrollü 

çalışmalarla gösterilmiştir (Deveci et al., 2008; Söğütlü et al., 2017). 

RUTBE kullanılarak hastaların tedavide etkin olmaları ve işbirlikçi 

konuma getirilmeleri sağlanmakla birlikte, hastaların hastalık üzerinde 

denetim sahibi olmaları da beklenmektedir (Yıldız, 2011).  

Tablo 2: RUTBE Beceri Alanları (Yıldız  et al., 2019). 

İletişim becerilerini geliştirmek,  

Sorun çözme becerilerini geliştirmek,  

Dikkat ve bellek sorunlarıyla başetmeyi öğrenmek, 

Psikozu ve şizofreniyi anlamak,  

Antipsikotik ilaç tedavisini öğrenmek,  

İlaç yan etkilerini öğrenmek, 

Tedaviyi değerlendirmek,  

İnatçı belirtilerle başetmeyi öğrenmek, 

Uyarıcı işaretleri tanımak ve izlemek, 

Alkol ve uyuşturucudan kaçınmak,  

Faydasız tedavi arayışlarından uzak durmak,  

Stresle başetmeyi öğrenmek,  

Özgüveni artırmak, 

Zamanı değerlendirmek ve günlük faaliyetler,  

Arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek, 

Toplumsal faaliyetlere katılmak. 

 

2.1.6. Davranışsal Teknikler ve Bilişsel Davranışçı Terapi 

(BDT) 

Davranışsal teknikler, hem diğer müdahalelerin bir bileşeni olarak 

hem de olumlu davranışları etkilemenin bir aracı olarak uyumu 
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geliştirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu teknikler, istenen 

davranışı şekillendirme, hatırlatma (ipuçları) veya ödüllendirme 

(pekiştirme) yoluyla davranışı etkilemek için tasarlanmıştır. Bu 

yöntemlerin örnekleri arasında hastalara ilaçları takip etmek için 

gereken becerilerin öğretilmesi, hatırlatma yöntemlerinin (ilaç 

kutuları, takvimler…) kullanılması, dozlama çizelgesinin 

basitleştirilmesi (davranışsal taleplerinin azaltılması…) ve ödüller ile 

pekiştirmenin kullanılması yer alır Davranışsal müdahalelerin uyumu 

teşvik etmede başarılı olduğuna dair bazı kanıtlar vardır (Haynes et 

al., 2008; Farooq and Naeem, 2014).  

BDT, hedefe yönelik, açık prosedürler yoluyla hastaların bilişsel 

süreçlerine ve uyumsuz davranışlarına meydan okuyan psikoterapötik 

bir yaklaşımdır. BDT'de bağlılık, bireyin hastalığına ilişkin algısına ve 

ilaç tedavisine ilişkin inançlarına dayalı bir başa çıkma davranışı 

olarak kavramsallaştırılır. Tedaviye uyumu optimize etmek için 

BDT'yi kullanmanın amacı, hastaların ilaçla ilgili olumsuz otomatik 

düşünceleri tanımlamasına ve değiştirmesine yardımcı olmaktır. İlaç 

alma davranışı, bireyin algılarına dayalı bir başa çıkma davranışı 

olarak kavramsallaştırılmaktadır (Farooq & Naeem, 2014). Bilişsel 

davranışçı yaklaşım etkililiğinin uzun sürmesi ve hastalık tekrarlarının 

önlenmesi bakımından tedaviye uyumu güçlendirmektedir (Maçkalı & 

Tosun, 2011). Tedaviye uyuma yönelik yapılan bilişsel yaklaşıma 

dayalı uygulamaların hemşirelik uygulamasında kullanılabilecek bir 

model olduğu da belirtilmektedir (Meriç & Oflaz, 2013). 
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2.1.7. Farmakolojik Müdahaleler 

Uyumu sağlamak için kullanılan çoğu önlem, ilaç tedavisinin tüm 

yönlerinin hastaya uyacak şekilde dikkatlice dengelenmesini 

gerektiren iyi bir terapötik ilişkiye dayanır. Bu, optimum etkinlik ve 

güvenlik dengesi ile dikkatli ilaç seçimini, bir tedavi işe 

yaramadığında değiştirmeyi, doz ayarlamasını, yan etkileri tedavi 

etmeyi, tedavi rejimini basitleştirmeyi ve mümkün olduğunda uzun 

etkili enjeksiyonların kullanımını içerir. İlaç rejimini basitleştirmek, 

bilişsel bozukluğu olan hastalar için özellikle yararlı 

olabilir. Farmakolojik müdahalelerin bu bileşenleri klinik uygulamada 

rutin olarak kullanılır, ancak çoğunlukla klinik çalışmalarda 

değerlendirilmez. Bu konuyu inceleyen bir çalışma, dozlama 

sıklığındaki azalmanın hastaların daha uyumlu olmasına yardımcı 

olduğunu saptamıştır (Pfeiffer et al., 2008).  

Uzun etkili enjekte edilebilir ilaçlar, tedaviye uyumu artırmak için 

kullanılan başlıca farmakolojik yöntemlerden biridir. Kılavuzların 

çoğu, özellikle şizofrenide, tedaviye uyumu iyileştirmek için uzun 

etkili enjeksiyonların kullanılmasını önermektedir (Velligan et al., 

2009). Bununla birlikte, bu konudaki randomize kontrollü 

çalışmalardan ve incelemelerden elde edilen sonuçlar karışık bir tablo 

ortaya koymaktadır. Örneğin, yapılan büyük bir randomize kontrollü 

çalışma, hastaneye yatışı önlemede risperidon uzun etkili enjeksiyon 

ile oral formülasyon arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığını göstermiştir (Rosenheck et al., 2011).  Bu sonuçlar bir 

dereceye kadar anlaşılabilir olabilir. Depo antipsikotik ilaçları uzun 
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süre kullanmayı kabul eden hastaların ilaca uyma olasılıklarının daha 

yüksek olduğu ve bağlanması zor olan hastaların, belki de oral veya 

enjekte edilebilir ilaçlara bağlı kalma ihtimalinin düşük olduğu 

düşünülebilir. Gelecekteki araştırmalar, psikotik olmayan 

bozukluklarda uyumsuzluk ve tedaviye katılması zor hastalarda uzun 

süreli enjeksiyonların etkinliğine de odaklanmalıdır. (Farooq & 

Naeem, 2014). 

2.1.8. Hastaların Katılımını Sağlamak 

Torem (2013), hastaları tedaviye ortak olarak dâhil etmenin sonuçları 

iyileştirebileceğini savunmaaktadır. Tedaviye başarılı katılım, 

Hastalarla iyi bir terapötik ilişkiye bağlıdır ve iyi uyumun 

anahtarıdır.  Torem (2013), ilaç seçimi, dozaj, uygulama ve kullanım 

sıklığı konusunda işbirlikçi bir yaklaşıma yol açabilecek, hastanın 

tedavi hakkındaki görüşlerini keşfetmenin önemini vurgulamaktadır. 

Hasta katılımını sağlamada tedavi rejimini basitleştirmek, hastalığın 

şiddeti ile tedavi faydaları arasındaki bağlantı hakkında sık sık 

tartışmak, sözlü ve yazılı talimatlar sağlamak, takvimler veya doz 

sayaçları gibi pratik ilaç hatırlatıcılarının kullanımı ve tedaviyi 

hastanın yaşam tarzına göre uyarlamak gibi stratejiler tedaviye uyumu 

artırmaya yardımcı olabilir. 

2.1.9. Ailenin Katılımını Sağlamak 

Sosyal destek, psikiyatrik bozukluğu olan hastaların iyileşmesinde 

önemli bir bileşendir; bu nedenle hastanın tedaviye uyumunu 

iyileştirmedeki rolünü göz ardı etmek zordur. Psikiyatrik bozukluğu 
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olan hastalara ailelerinden, arkadaşlarından ve diğer önemli kişilerden 

nasıl yardım ve destek alacaklarını öğretmeyi amaçlayan sosyal beceri 

eğitim programının geliştirilmesi bu durumda yararlı bir uygulamadır 

(Abd El-Menem Abd El-Ghafar Harfush & Gemeay, 2017). Marsha 

(2015) sosyal desteğin uyumun bir yordayıcısı olduğunu bildirmiştir. 

Aynı şekilde Rekha ve arkadaşları (2005) hastalarda kötü ilaç 

uyumunun nedeni olarak aile üyeleri ve arkadaşlardan destek ve 

yardım alamamalarını belirtmişlerdir. 

Aile müdahaleleri, aile üyelerini ilaç almayı kolaylaştırma, uygulama 

ve denetleme süreçlerine dâhil etmek için psikoeğitimsel, davranışsal 

ve problem çözme stratejilerini içeren çeşitli davranışsal ve eğitimsel 

teknikler kullanmayı gerektirmektedir. (Farooq & Naeem, 2014). 

2.2. Klinik Bir Ortamda Uyumun Değerlendirilmesi 

Uyumun değerlendirilmesine ilişkin bilgilerin çoğu klinik deneyime 

veya sınırlı araştırmalara dayanmaktadır. Klinisyenler hastalara 

"Geçen hafta içinde herhangi bir ilacı almayı/içmeyi kaçırdınız mı?" 

diye sorarak başlayabilirler. Bir veya daha fazla hapın eksik olduğu 

yanıtı, uyumla ilgili bir sorun olabileceğini gösterir.  

Her takip randevusunda uyumu değerlendirmek önemlidir. 

Klinisyenler tedaviye uyumun derecesini değerlendirmek için birkaç 

basit soru sorabilir.  Rutin klinik bakımda sorulabilecek bazı basit 

sorular şunlardır: “İlaçlarınızı nasıl alıyorsunuz?”, “İlaçlarınızı almayı 

hiç unuttunuz mu?”, “Herhangi bir ilaç reaksiyonu yaşıyor musunuz?” 

ve “ İlaç almaya başladığınızdan beri kendinizi nasıl 

hissediyorsunuz?” Hastanın ilaca uyumu, hastalardan bir önceki ay 
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içinde reçete edilen ilacı aldıkları gün sayısını bildirmeleri istenerek 

de değerlendirilebilir. Kendi kendine bildirilen bu bilgi, klinik 

uygulamada ilaca uyumu değerlendirmek için yeterli olabilir. (Farooq 

& Naeem, 2014). 

SONUÇ 

Uyumun son derece önemli olduğu genel olarak klinik açıdan kabul 

edilse de psikiyatri eğitiminde ve ders kitaplarında konuya yeterince 

yer verilmemektedir. Klinik uygulamada uyumu ölçme ve iyileştirme 

stratejileri, kanıttan çok kişisel deneyime dayanmaktadır. Klinisyenler 

genellikle uyumla ilgili tutum ve davranışları tartışmak ve ele almak 

için çok az zaman harcarlar. Psikiyatri müfredatına hem lisans hem de 

lisansüstü düzeyde uyumu artırmaya yönelik eğitimlerin dâhil 

edilmesine ihtiyaç vardır.  (Farooq & Naeem, 2014). 
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GĠRĠġ   

Dünyanın küreselleĢmesi ve küreselleĢmenin getirdiği olumsuzlukla-

rın yaĢanılan stresi artırmasıyla insan nüfusunun %25’lik bölümünün 

ruhsal hastalıklarla karĢı karĢıya kaldığı görülmektedir. WHO, 

becerilerde zayıflamaya sebep olan ruhsal hastalıklardan kurtulmanın 

önemini belirtmektedir (Ensari, Gültekin, Karaman, Koç, BeĢkardeĢ, 

2013).  

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de ruh sağlığına iliĢkin veriler 

bakımından iki araĢtırma bulgusuna değinmek gerekecektir. Bu 

çalıĢmalardan biri olan “Türkiye Ruh Sağlığı Profili” isimli çalıĢmada; 

Türkiye’de nüfus oranının %18’lik kısmının hayat boyu bir ruhsal 

hastalık geçirmiĢ olduğu, çocuk ve ergenlerde klinik seviyede sorunlu 

davranıĢ oranının  %11’lik seviyede olduğu belirtilmiĢtir. Bu 

çalıĢmanın yanında yine literatürde güncel olan ve Hıfzıssıhha 

Mektebi aracılığıyla yapılmıĢ olan “Türkiye Hastalık Yükü” isimli 

çalıĢma da mevcuttur. Nüfusumuzun ortalama %20 sinde psikolojik 

sorunlar görülmüĢ ve küçük yaĢtaki çocuklarda da bu oran %11’lik 

oranları geçmiĢtir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2011). 

Ruh sağlığı hizmetlerinde ülkemizde yeni olan toplum ruh sağlığı 

merkezleri, kronik psikiyatrik bozukluğu olan kiĢilerin tedavisi ve 

rehabilitasyonu yönünden önemli bir yere sahiptir. Ruhsal hastalıkların 

tümünün, ekonomik, sosyal, hukuki ve tıbbi yönden bir problem 

olarak organik hastalıkları, aileyi ve toplumu farklı Ģekilde etkilemekte 

olduğu görülmektedir. Ruhsal hastalıklar, kiĢilerin hayat kalitelerini 

azaltmakta, hayat sürelerini etkilemekte ve böylece hayattan alınan 
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doyumu azaltmaktadır. Bir diğer olumsuz çıktısı ise, bakım veren 

aileleri bakım yükü sebebiyle psikolojik, sosyal ve ekonomik açıdan 

etkilemekte, aile denge unsuruna ciddi zarar vermektedir (Oral ve 

Tuncay, 2012). 

Dünya geneline bakıldığında ruh sağlığı ile ilgili olan hastalık 

oranlarının artıĢ göstermesi özellikle batı ülkeleri içinde farklı toplum 

ruh sağlığı modellerinin ortaya konulmasını sağlamıĢtır. ÇeĢitli 

toplum ruh sağlığı modelleri geliĢtirilerek kronik psikiyatrik 

rahatsızlığı olan kiĢilerin yaĢam kalitelerinin yükseltilmesi hedefler 

arasında yer almıĢtır(Yılmaz, 2012). 

Dünya çapında ruh sağlığı hizmetleri 3 farklı yöntemle sunulmaktadır;  

 Hastane Merkezli Yöntem,  

 Toplum Merkezli Yöntem  

 Toplum-Hastane Dengesinin Kurulduğu Yöntem  

      (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2011).  

Dünya genelinde ruhsal hastalıklara dair toplum merkezli hizmetlerin 

artması değiĢiklikleri de beraberinde getirmektedir ( Bag, 2012). 

1960’lı yıllarda Avrupa kıtasında, anti psikiyatri hareketinin etkisi 

altında, psikiyatri hastalarının yalnızca psikiyatri kliniklerinde tedavi 

edilmesinin uygun olmadığı; bunun yanında toplum içinde 

rehabilitasyonlarının sağlanmasının önemli olduğu “toplum merkezli 

psikiyatri modellerinin” uygulanması sağlanmıĢtır. (AlataĢ ve diğ., 

2009).  
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Toplum merkezli ruh sağlığı metoduna dayalı olan “İtalya Trieste Ruh 

Sağlığı Modeli”nde, gündüzleri hizmette bulunan toplum ruh sağlığı 

merkezlerinde ruhsal hastalıkların tedavisinde ilaç tedavisinin yanında 

alternatif terapiler ve kiĢisel tedaviler de uygulanmaktadır. (Yılmaz, 

2012).  

BirleĢik Krallık’ta ise Ġtalya’dakinden farklı olarak gerek hastane 

merkezli gerekse de toplum merkezli yöntemle denge sağlanmaktadır 

(Yanık, 2007).  

ABD’de de toplum ruh sağlığıyla alakalı olarak dört temel yöntem 

vardır. Bunlar;  

 Sistem Modeli: Bakım ve rehabilitasyon odaklı 

 Biyomedikal Model: Organik kökenli hastalıkların tanı ve 

önlenmesinde  

 Halk Sağlığı Modeli: Riskli gruplarla 

 Hasta Merkezli Model: Toplum gereksinimlerinin amaçlandığı 

modeller vardır (PektaĢ, 2006).  

 

Sağlık Bakanlığı “Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planını” 2011 senesinde 

onaylamıĢ ve böylece ülke genelinde TRSM’lerin açılmasına önayak 

olmuĢtur. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, bakanlık adına çalıĢma 

yürüten ve konuya haiz politikalarla baĢlamıĢ olan ruh sağlığı hizmeti 

veren çok disipliner ekiplere dair kapasite geliĢtirme çalıĢmaları ile 

devam eden bir sürecin ürünüdür (Lucca, 2000). 

TRSM’ler aĢağıda aktarılan çeĢitli ve önemli fonksiyonları yerine 

getirmekle yükümlü tutulmuĢlardır;  
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 Ağır ruh sağlığı problemi olan kiĢilerin, hastane ortamında 

tedavi edilmelerinin önüne geçmek, becerilerinin tamamiyle 

yitirilmesini asgari düzeye çekmek ve iĢlev iyileĢmesinin 

sağlanması amacıyla biyolojik ve psikososyal müdahalelerin 

sunumunun sağlanması,  

 Ağır ruh sağlığı problemi olan kiĢilerin yakınları veya  ailelerine 

yönelik destek ve psiko-eğitimlerin sunulması, 

 Sosyal fonksiyonun istikrarlı Ģekilde artması ve kiĢinin toplum 

yaĢamı içinde geçirmiĢ olduğu sürecin arttırılması, 

 Birinci basamak sağlık kurumlarıyla beraber ve hastane 

birimleriyle doğrudan yakın iĢbirliğinin sağlanması, 

 KiĢilere ve ailelere dair desteğin azami ölçüde sağlanması için 

diğer kurumlarla ve toplum hizmeti vermekte olan kuruluĢlarla 

koordinasyonların sağlanması (belediye, Aile Sosyal Politikalar 

Ġl Müdürlüğü, ĠġKUR, vakıflar, sivil toplum kuruluĢları...), 

 Toplum içinde ruhsal hastalıklarla ilgili damgalama eğiliminin 

minimize edilmesine katkı sağlanması (Liberman, 2011). 

 

Bu çalıĢmamızda Dünyada ve Türkiye’de toplum ruh sağlığı 

modellerinin geliĢimi ile bilgiler derlenmiĢ ve Çankırı Toplum Ruh 

Sağlığı Merkezi’nde elde edilen veriler üzerinden analiz ve 

yorumlarımız aktarılmıĢtır. 

2.GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu araĢtırma tanımlayıcı retrospektif tipte olup, araĢtırmada örneklem 

seçimi yapılmamıĢ ve evrenin tamamına ulaĢılmaya çalıĢılarak 2016 
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yılı ile 2019 tarihleri arasında TRSM de takip ve tedavi edilen 

hastaların dosyalarının geriye dönük olarak incelenmesi sağlanmıĢtır. 

177’si kadın (%46,0), 208’i erkek (%54,0) olmak üzere toplamda 385 

hastanın kiĢisel dosyaları geriye dönük incelenmiĢtir. 

2.1.Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmanın verileri Çankırı TRSM’ye 2016 yılı ile 2019 yılları 

içerisinde tedavi olmak için baĢvuran toplam 385 hastanın kiĢisel 

dosyalarının retrospektif incelenme metoduyla elde edilmiĢtir.  

2.2. AraĢtırmanın Uygulaması 

AraĢtırmanın yürütülmüĢ olduğu kurumdan 24.04.2019 tarih ve 

53449070-771-75 sayılı resmi yazı ile izin alınmıĢtır. 

2.3.Verilerin Değerlendirilmesi 

AraĢtırmada veriler Statistical Package for Social Sience (SPSS) 20.0 

istatistik programında analiz edilmiĢtir. Verilerin değerlendirilmesinde 

tamamlayıcı istatistik olarak sayı, yüzdelik ve çoklu regresyon analizi 

testleri kullanılmıĢtır. TRSM’den hizmet alan hastaların sosyo-

demografik özellikleri ile hastaların psikiyatrik tanıları alma 

durumlarını yordayan değiĢkenleri belirlemek amacıyla çoklu 

regresyon analizi kullanılmıĢtır. KarĢılaĢtırma p<0,001, p< 0,05 

değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiĢtir. 

3.BULGULAR

AraĢtırmada geriye dönük dosyaları incelenmiĢ olan 385 hastanın 

sosyo-demografik özellikleri verilmiĢtir. Buna göre; yaĢ ortalaması 

44.42±12.58 olduğu, cinsiyet ayrımına bakıldığında da %46.0’sının 
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(177 kiĢi) kadın, % 54.0’lük kısmının (208 kiĢi) erkek olduğu,  genel 

yaĢ aralığının 34-41 yaĢ (%22.9) ile 42-49 yaĢ ( % 23.4)  aralığında 

seyrettiği, %39.2’sinin 1 ile 3 arasında kardeĢ sayısına sahip olmuĢ 

oldukları, % 44.2’sinin evli (170 kiĢi), % 36.1’inin ev hanımı, % 

23.9’unun iĢçi, %22’sinin iĢsiz,% 46.8’inin çocuğunun olmadığı, 

%43.9’unun 1-3 arası çocuğa sahip olduğu, % 57.7’sinin sigara 

kullanmadığı, % 97’4’ünün alkol kullanmadığı, %0.5’inin (2 kiĢi) 

madde kullanımı olduğu, % 35.8’lik kısmının ailesinde psikiyatrik 

hastalık öykülerinin olduğu belirlenmiĢtir. Dahası hastaların tanı 

dağılımlarında da DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre duygu durum 

bozukluklarında %33 (n=127) ve psikotik bozukluk %67 (n=258) 

olarak gözlemlenilmiĢtir(Tablo 1).   

Tablo 1: TRSM’den Hizmet Alan Hastaların Sosyo-Demografik Özellikleri 

DeğiĢken                               Sayı                    % 

YaĢ YaĢ 

Ortalaması 

44.42±12.58  

18-28 44 11,30 

29-39 93 24,20 

40-50 135 35,10 

51-61 71 18,40 

62 ve üstü 42     11,0 

Genel YaĢ 

Ortalaması 

        %22.9 (34-41 yaĢ) 

 

            23.4  (42-49 yaĢ)   

 

Cinsiyet Erkek 208 54,00  

Kadın 177 46,00  

Medeni 

Durumu 

Bekâr 215 55,80  

Evli 170 44,20  

Tanı ġizofreni 250 64,90  

Bipolar 

Bozukluk 

127 33,00  

ġizoafektif 

Bozukluk 

7 1,8     

Psikoz 1 0,3    

Çocuk Yok 180    46,80    
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Çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre medeni durum, cinsiyet, 

sigara kullanımı psikiyatrik tanı varlığını yordamaktadır. Evli olma 

(β= 0.14, p<0.01), kadın olma (β= 0.21, p<0,001) ve sigara (β= 0,15, 

p<0,05) kullanımını psikiyatrik tanı alma risklerinin de beraberinde 

artıĢ gösterdiği gözlemlenilmiĢtir(Tablo 2). 

Sayısı 1-3 arası 169    43,90    

4-6 arası 34     8,90 

7 ve üstü 2  0,4    

KardeĢ 

Sayısı 

Yok 8 2,1 

1-3 arası 151 39,2 

4-6 arası 177 45,9 

7 ve üstü 49 12,8 

Sigara 

Kullanma 

Durumu 

Kullanıyor 163 42,3 

Kullanmıyor 222 57,7 

Alkol 

Kullanma 

Durumu 

Kullanıyor 10 2,6 

Kullanmıyor 375 97,4 

Madde 

Kullanma 

Durumu 

Kullanıyor 2 0,5 

Kullanmıyor 383 99,5 

Ailesinde 

Psikiyatrik 

Tanısı Olan 

Var 138 35,8 

Yok 247 64,2 

Meslek ĠĢsiz 77 35,8 

ĠĢçi 92 64,2 

Ev hanımı    139 36,1 

Memur         31 8,1 

Emekli     46 11,9 
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Tablo 2:TRSM’den Hizmet Alan Hastalarda Psikiyatrik Tanı Almayı Öngören 

Yordayıcı DeğiĢkenler            

Yordayıcı DeğiĢkenler Bağımlı değiĢken: Psikiyatrik Tanı, β 

Cinsiyet 0.21* 

Medeni Durum 0.14* 

Sigara kullanımı 0.15** 

* p<0,001;  **p< 0,05 

 

4.TARTIġMA 

Çankırı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde ki hasta dosyalarının 

incelenerek elde edilen bulgularda; TRSM’den hizmet alan hastaların 

çoğunun bekâr olduğu, aile kurmamıĢ oldukları saptanmıĢtır. Hasta-

ların yakınlarının ciddi bir kısmında psikiyatrik hastalık öykülerinin 

olduğu belirlenmiĢtir. Bir diğer bulgu ise hastaların çoğunluğunun adli 

öykülerinin ve madde kullanım öykülerinin olmamasıdır. 

Kronik psikiyatrik bozukluklarda cinsiyet farklılıklarının olup 

olmadığı günümüzde üzerinde durulan ve önem verilen bir konudur. 

Saruç ve Kaya Kılıç (2015) tarafından yapılan çalıĢmada da hastaların 

%58’inin erkek, %42’sinin ise kadınların oluĢturduğu, medeni 

durumları incelendiğinde ise, %64,2 gibi büyük bir oranda hastanın 

bekâr olduğu, %20’sinin boĢanmıĢ ve %11,4’ünün evli olduğunu 

bulmuĢlardır. Bizim çalıĢmamızda da medeni hal %55,8’i bekar, % 

44,2’si evli olarak bulunmuĢtur. Literatür incelendiğinde bireylerin 

Ģizofreni tanısı almasının evlenme olasılığını azalttığı öne 

sürülmektedir (Pehlivan, 2004; Miller, 1997). Psikiyatrik 

bozukluklarda en çok da Ģizofreni hastalarında evlenmemiĢ olmak 
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normal nüfusa oranla daha yüksek olabilmektedir(Pehlivan, 2006). 

Literatür incelendiğinde Ģizofreni tanısı alan hastalar arasında hiç 

evlenmeyenlerin, evlilerden ve boĢanmıĢ olanlar hastalardan daha 

fazla olduğu bildirilmektedir (Saugstad, 2015). 

Kocal, KarakuĢ ve Tamam tarafından (2017) yapılan bir araĢtırmada 

yatarak tedavi gören 208 Ģizofreni hastasının klinik ve sosyo-

demografik özellikleri incelemiĢ ve erkek Ģizofreni tanısı almıĢ 

hastaların daha yüksek oranda olduğu (107) bildirilmiĢtir. Yine Güz 

(2000) tarafından yapılan baĢka bir araĢtırma da Ģizofreni tanısı 

konmuĢ 160 hasta bireyde baĢlangıç yaĢı ve sosyo-demografik 

özelliklerin cinsiyete göre farklılıkları araĢtırılmıĢ ve erkek(95) 

hastaların baĢlangıç yaĢının kadın hastalara göre daha erken olduğu 

tespit edilmiĢtir. Bizim çalıĢmamızda da benzer sonuçlara rastlanmıĢ 

ve % 54.0 oranla hastaların erkek olduğu ve cinsiyetin tanı alma 

riskini yordadığı sonucu bulunmuĢtur. 

Ruhsal bozukluklarda önemli risk unsurları içerisinde; yaĢ, medeni 

durum ve cinsiyetin yer almıĢ olduğu yapılan psikiyatrik 

epidemiyoloji araĢtırmalarında gün yüzüne çıkmıĢtır (Lin, vd.,1996). 

ÇalıĢmamızda da ruhsal bozukluklar ile bazı sosyo-demografik 

özellikler arasında iliĢkiler olduğu görülmüĢtür 

GeliĢmiĢ Batı ülkelerinde yapılan birçok araĢtırma da, sigara kullanma 

sıklığı incelendiğinde genel toplumda bu oran %25’ler de iken, 

Ģizofreni tanısı konan bireylerde %70 olarak saptanmıĢtır. Yine 

yapılan diğer bir araĢtırmada bu oran %88 olarak bulunmuĢtur(Kelly 

& McCreadie, 1999; Ripoll,  Bronnec  & Bourin, 2004). KarĢıdağ, 
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Alpay ve Kocabıyık (2005) tarafından yapılan araĢtırmada da 502 

Ģizofreni tanılı bireyin %72.3’nün sigara kullandığı sonucu bulmuĢtur. 

Sigara kullanım oranı bizim araĢtırmamızda da yüksek olup 

psikiyatrik tanı alma riskini yordadığı bulunmuĢtur. 

SONUÇ  

Kronik psikiyatrik bozukluk tanısı konulan hastaların uzun süre izlem 

gerektirdiği bilinmektedir. Bu tarafıyla değerlendirildiğinde Toplum 

Ruh Sağlığı Merkezlerinde izlem faaliyetlerinin yapılabilmesi daha 

mümkün görünmektedir.  Bu hususta Toplum Ruh Sağlığı 

Merkezlerinin önem arz eden yönlerinden biri de izleme 

faaliyetlerinin düzenli olarak yapılabilmesidir. Sağlık kuruluĢlarının 

ulaĢılabilirliği, verdiği hizmetin kalitesi ve memnuniyet düzeyi 

kuruluĢa baĢvurmayı etkileyen etmenler arasında sayılmaktadır. 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin de ulaĢılabilir olması, alınan 

hizmetten memnuniyet gibi durumlar merkeze baĢvurmayı etkileyen 

etmenler arasındadır. Hizmetin kalitesi ve memnuniyet düzeyini 

artırmak koruyucu sağlık hizmetinin yaygınlaĢması ve daha çok 

sağaltımın sağlanması anlamına gelmektedir. Sonuçta, toplum temelli 

ruh sağlık hizmetlerinin ruhsal hastalığı bulunan kiĢilere ve onların 

yakınlarına haliyle toplum refahına oldukça yararlı olduğu net Ģekilde 

ortaya konulmaktadır.  Bu sebeplerde toplum ruh sağlık kavramı 

hizmet veren kiĢilerin yetiĢtiriliyor olması, ülke genelinde yapılan 

hizmetlerin yaygınlık göstermesi ve herkesin verilen hizmetlerden 

yararlanabilir duruma getirilmesi toplumun ruh sağlığı ve refahı 

bakımından ciddi önem taĢıdığı görülmektedir. 
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GĠRĠġ   

ġizofreni, tarih boyunca insanlığın bildiği ciddi, kronik, engellilikle 

ilgili bir zihinsel bozukluktur. Dünya nüfusunun yaklaĢık % 0,5 - 1'i 

Ģizofreniden muzdariptir (Goldner, Hsu, Waraich, Somers, 2002) 

.ġizofreni kiĢisel ve ekonomik sorunlara yol açan ve yaĢam boyu 

görülme oranı ortalama %1 olan önemli bir ruhsal bozukluktur. 

ġizofreni, sanrı ve varsanı gibi pozitif semptomlar; duygulanımda 

sığlaĢma, sosyal içe çekilme, konuĢma miktarında azalma ve düĢünce 

içeriğinde fakirleĢme gibi negatif semptomlar; dikkatte, bellekte, 

yürütücü iĢlevlerde bozulma gibi biliĢsel belirtilerle giden; duygu, 

düĢünce, algılama ve davranıĢı etkileyen; farklı klinik tablolarla ortaya 

çıkabilen psikiyatrik bir hastalıktır (Ertuğrul, 2010). Genellikle 25 

yaĢından önce baĢlayan, kiĢiler arası ve mesleki iĢlevselliği bozan ve 

yeti kaybına yol açan, süreğen seyreden çok yönlü bir hastalıktır 

(Aydın, 2005).  

ġizofreni hastaları diğer insanların duymadığı sesleri duyarlar; birinin 

düĢüncelerini okuduğundan ve kontrol ettiğinden emindirler ya da 

onlara zarar vermeyi planlamaktadır. Bu deneyimler onlarda korku 

uyandırır, korku hissi, yoğun endiĢe veya tecrit hissi doğurur. 

ġizofreni hastaları saatlerce hareketsiz ve suskun olarak oturabilir ya 

da gerçekten düĢündükleri hakkında konuĢmaya baĢlayana kadar 

tamamen normal görünmektedirler. ġizofreni hastalarının çoğu 

çalıĢmayı veya kendilerine bakmayı beceremediklerinden, hastalık 
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ailelerine ve toplumuna ağır bir yük getirmektedir (Wunderink & 

Kaymaz, 2002). 

Günümüz tıbbının tecrübesinde mevcut tedaviler, hastalığın 

semptomlarının çoğunu hafifletebilir, ancak çoğu durumda, Ģizofreni 

hastaları tüm yaĢamları boyunca hastalığın bazı kalıntı semptomları ile 

yaĢamak zorunda kalırlar. Bununla birlikte, zamanımız Ģizofreni 

hastaları ve aileleri için bir umut zamanıdır. Bugün, birçok hasta 

onurlu ve anlamlı bir yaĢam sürmektedir. Bilim adamları daha etkili 

ilaçlar geliĢtirmektedirler ve yeni araçlar ve araĢtırma yöntemleri 

kullanarak Ģizofreninin nedenlerini ve hastalığı önleme ve tedavi etme 

yollarını aramaktadırlar (Yazıcı, Saatçioğlu, CoĢkun & Yanık, 2010). 

Bu makale, Ģizofreni semptomlarının neler olduğu, semptomların 

ortaya çıkmasıyla hastalığın seyrinin nasıl olduğu, TRSM‟de takip 

edilen Ģizofreni hastalarının sosyo-demografik özelliklerinin neler 

olduğu ve TRSM‟den aldıkları hizmete yönelik bireysel memnuniyet 

durumlarını etkileyen unsurları içermektedir. 

1.ġĠZOFRENĠ BELĠRTĠLERĠ 

ġizofreni belirtileri üç kategoriye ayrılır: 

1.1. Pozitif Semptomlar 

Olumlu belirtiler; halüsinasyonlar, sanrılar, düĢünme bozuklukları ve 

hareket bozuklukları gibi anormal düĢünceler ve yargıları içerir. 

Pozitif semptomlar, sağlıklı insanlar için alıĢılmadık olan ve genellikle 

gerçeklikle bağlantı kaybı ile iliĢkili olan kolayca tanınabilir davranıĢ 

kalıplarıdır. Bunlar halüsinasyonlar, sanrılar, düĢünme bozuklukları ve 



 
 165 

hareket bozukluklarıdır. Pozitif semptomlar ortaya çıkabilir ve 

kaybolabilir. Bazen ciddi bir Ģekilde ortaya çıkarlar ve bazen zar zor 

fark edilirler. Pozitif semptomların azalması ya da tamamen ortadan 

kalkması kiĢinin tedavi edilip edilmediğine bağlıdır (Sadock & 

Sadock, 2021). 

1.2.Negatif semptomlar 

Planlama, konuĢma, duyguları ifade etme veya günlük yaĢamın tadını 

çıkarma yeteneğinde bir kayıp veya azalmaya neden olan olumsuz 

belirtilerdir. Bu semptomların Ģizofreninin belirtileri olarak tanınması 

daha zordur, tembellik veya depresyonun tezahürü ile 

karıĢtırılabilirler."Negatif semptomlar" terimi, normal duygusal 

potansiyelde ve davranıĢ düzeyinde bir azalma anlamına gelir (Wykes, 

Huddy, Cellard, McGurk & Czobor, 2011). 

 DüzleĢtirilmiĢ etki (hareketsiz ifade, monoton ses), 

 Günlük hayatta eğlenememe, 

 Planlanan görevleri planlama ve yürütme yeteneğinin 

zayıflaması ve 

 ĠletiĢim gerektiğinde bile durgun ve yetersiz konuĢma. 

 

ġizofreni hastaları genellikle temel hijyen kurallarını ihmal eder ve 

günlük yaĢamda dıĢarıdan yardıma ihtiyaç duyar. Negatif 

semptomların bir akıl hastalığının belirtileri olduğu açık 

olmadığından, Ģizofreni hastaları genellikle hayatlarını iyileĢtirmek 

için tembel ve isteksiz olarak kabul edilir. 
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Bireyi, ailesini ve çevresini çok yönlü olarak etkileyen bu hastalığın 

kronikleĢmesi yaĢam kalitesini olumsuz etkilemekte ve bireyin içe 

kapanmasına, çevresiyle çatıĢmalar yaĢamasına sebep olmaktadır. 

KiĢiyi ilk gençlik yıllarından baĢlayarak üretim dıĢına iterek 

alıĢılagelmiĢ algılama ve yorumlama biçimlerine yabancılaĢmasına, 

toplumdan uzaklaĢıp içe kapanmasına, çevresiyle çatıĢmalar 

yaĢamasına sebep olmaktadır (Güleç, 2007). Bu süreçlerde sunulan 

rehabilitasyon hizmetleri önem arz etmektedir. 

Son birkaç yıldır sunulan sağlık hizmetlerinde kaliteyle ilgili 

çalıĢmaların yapılmasıyla hasta merkezli hizmet ve bakım ön plana 

çıkmıĢtır. GeçmiĢ yıllarda hastalar doktor tarafından verilen önerileri 

aynı Ģekilde kabul etmekteydiler fakat teknolojiyle birlikte bilgiye 

ulaĢılabilirliğin kolay olmasından dolayı günümüzde hastalar daha çok 

bilinçli olmaya baĢlamıĢ ve sunulan sağlık hizmetinden beklentileri 

artmıĢtır (CoĢkun, 2011). Hastaların tatmin olma düzeyleri, verilen 

sağlık hizmetinin kalite ve verimliliği,  verilen hizmetin etkinlik 

düzeyinin değerlendirilmesinde önem arz etmektedir. Bu sebeple de 

hizmet sunan kuruluĢlar hizmet alan hastaların ihtiyaç ve beklenti 

düzeylerini aldıkları hizmetten memnun kalma sonuçlarına göre 

planlamaktadırlar. Hastaların memnuniyet düzeylerini ölçmek 

kurumların hizmet kalitelerinin değerlendirilmesi açısından da 

önemlidir (Özer ve Çakıl, 2007). Hastaların memnuniyet 

düzeylerindeki artıĢ kaliteli hizmetin göstergesidir. Kaliteli hizmet 

vermek için hastaların hizmetten beklentileri ve memnuniyet 

düzeylerinin tespit edilmesi önemli bir husustur (Söylemez, Koplay,  

Sak  ve Cingu,  2009). 
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Bu nedenle bu araĢtırmada kronik Ģizofreni hastalarının rehabilitasyon 

hizmetlerinden duydukları memnuniyet algısı incelendi. 

2.GEREÇ VE YÖNTEMLER  

Bu araĢtırma tanımlayıcı kesitsel tipte olup, evreni Çankırı TRSM de 

Ģizofreni tanısı ile izlenen 269 hasta, örneklemi ise Nisan– Mayıs 

2019 ayları arasında tedavi için baĢvurmuĢ olan ve anket formu 

doldurmayı kabul eden, Türkçe iletiĢim kurabilen, gerçeği 

değerlendirme yetisi ve iç görüsü olan 69 Ģizofreni hastasından 

oluĢmuĢtur. 

2.1.Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmanın verileri araĢtırmacılar tarafından literatürden 

yararlanarak oluĢturduğu 15 sorudan oluĢan „„bireysel memnuniyet 

faktörlerini belirleme anketi” ve “tanıtıcı bilgi formu ile toplanmıĢtır. 

2.2. AraĢtırmanın Uygulaması 

AraĢtırmanın yürütülmüĢ olduğu kurumdan 29.03.2019 tarih ve 

39991120-799 sayılı resmi yazılı izinler alınmıĢtır. 

2.3.Verilerin Değerlendirilmesi 

AraĢtırmada veriler Statistical Package for Social Sience (SPSS) 20.0 

istatistik programında analiz edilmiĢtir. Verilerin değerlendirilmesinde 

tamamlayıcı istatistik olarak sayı, yüzdelik ve ki-kare testleri 

kullanılmıĢtır. TRSM‟de izlenen Ģizofreni hastalarının sosyo-

demografik özellikleri ile bireysel memnuniyet durumlarını etkileyen 

faktörleri karĢılaĢtırmak amacıyla ki-kare analizi kullanılmıĢtır.  
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3.BULGULAR 

AraĢtırmaya katılan hastaların sosyo-demografik özellikleri 

incelendiğinde; yaĢ ortalaması 42,69±11,39,  29‟u (%42,0) kadın, 40‟ı 

(%58,0) erkek, 45‟i (%65,2) bekar, 41‟i (%59,4) ilköğretim mezunu, 

28 kiĢi (%40,6) iĢsiz, 39‟unun (56,5) çocuk sahibi olmadığı, 22‟sinin 

(31,9) sigara kullandığı, 2 kiĢinin (2,9) alkol kullandığı, 1 kiĢinin (1,4) 

madde kullandığı, 28‟inin (%40,6) ailesinde ruhsal bozukluk olduğu, 

20 kiĢinin  (%29) hafta içi her gün TRSM‟ye düzenli olarak geldiği ve 

30 kiĢinin (%43,5) TRSM‟ye 3 yıldır kayıtlı olduğu saptanmıĢtır 

(Tablo 1). 

Tablo 1: TRSM‟de Ayaktan Tedavi Gören ġizofreni Hastalarının Sosyo-

Demografik Özellikleri 

DeğiĢken                               Sayı                        % 

YaĢ YaĢ 

Ortalaması 

42,69±11,39  

Cinsiyet Erkek 49 58,00  

Kadın 29 42,00  

Medeni Durumu Bekâr 45 65,20 

Evli 24 34,80  

Eğitim Durumu 

 

 

 

 

 

 

 

Okur-yazar 

değil 

3 4,3 

Okur-yazar 1 1,4     

Ġlköğretim 41 59,4 

Lise 18 26,1 

Önlisans ve 

Lisans    

 

6 8,6 
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Meslek ĠĢsiz 28 40,6 

Ev Hanımı 19 27,5 

ĠĢçi 9 13,0 

Memur 5 7,2 

Emekli 8 11,6 

Çocuk Sayısı Yok 39 56,50   

1-3 arası 28    40,60    

4-6 arası 2 2,9 

Sigara 

Kullanma 

Durumu 

Kullanıyor 22 31,9 

Kullanmıyor 47 68,1 

Alkol Kullanma 

Durumu 

Kullanıyor 2 2,9 

Kullanmıyor 67 97,1 

Madde 

Kullanma 

Durumu 

Kullanıyor 1 1,4 

Kullanmıyor 68 98,6 

Ailesinde 

Ruhsal 

Bozukluk Olan 

Var 28 40,6 

Yok 41 59,4 

 TRSM’yi 

Kullanma 

Sıklığı 

Hafta içi her 

gün 

20 29,0 

Ayda 1 defa 38 55,1 

Ġki Ayda 1 

defa         

8 11,6 

3 ayda 1 

defa         

1 1,4 

6 ayda 1 

defa         

2 2,9 

TRSM’yi Kaç 

Yıldır 

Kullanıyor 

 1Yıl 12 17,4 

2 yıl 27 39,1 

3 yıl 30 43,5 
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TRSM‟de ayaktan tedavi gören Ģizofreni hastalarının memnuniyet 

memnuniyet düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde,  memnuniyet 

durumu en yüksek olan faktörler, “sağlık ekibinin sabırlı, ilgili ve 

destekleyici davranması (%100)”, “hizmet alma sürecinde ekip 

üyelerinden iyi yaklaĢım görmesi (%98,6)”, “sağlık ekibinin muayene, 

bilgilendirme ve açıklama hakkında yeterli zaman ayırması (%94,2)”, 

“alınan sağlık hizmetinden genel olarak memnuniyet durumları 

(%92,8)”, “yapılan tetkikler ve test sonuçlarına iliĢkin bilginin 

geciktirilmeden verilmesi  (%91,3) ”, “sağlıklarıyla ile ilgili her 

konuda (biyolojik, psikolojik, sosyal)  merkezden kolayca ve etkili 

danıĢmanlık alabilmedir (%85,5)”. En yüksek oranda 

memnuniyetsizlik belirtilen konu ise, “bireylerin ihtiyaç duyulan her 

türlü sağlık hizmetini TRSM‟den alamadıkları” olarak bildirilmiĢtir 

(Tablo 2). 

Tablo 2:TRSM‟de Ayaktan Tedavi Gören ġizofreni Hastalarının Memnuniyet 

Durumları 

TRSM’DE AYAKTAN TEDAVĠ GÖREN ġĠZOFRENĠ HASTALARININ  

MEMNUNĠYET DURUMLARI 

BĠREYSEL MEMNUNĠYET 

FAKTÖRLERĠ 
ASLA(%) BAZEN(%) SIKLIKLA(%) 

HERZAMAN(%

) 

ULAġIM   

1. TRSM'YE 

ULAġILABĠLMEDE 

PROBLEM YAġIYOR 

MUSUNUZ ? 81.2 11.6 7.2 - 
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2. TRSM GEREKLĠ 

GÖRDÜĞÜ TAKDĠRDE 

ĠHTĠYAÇ DUYULAN 

DĠĞER BRANġLARDA 

KĠ UZMAN 

HEKĠMLERE 

YÖNLENDĠRĠLME  VE 

MUAYENE OLMADA 

GÜÇLÜK ÇEKĠYOR 

MUSUNUZ ? 24.6 17.4 7.3 50.7 

3. SAĞLIĞINIZ ĠLE 

ĠLGĠLĠ HER KONUDA 

TRSM'YE KOLAYCA 

DANIġABĠLĠYOR VE  

(BĠYOLOJĠK,PSĠKOLOJ

ĠK, SOSYAL) ETKĠLĠ 

DANIġMANLIK 

ALABĠLĠYOR 

MUSUNUZ? 2.9 7.2 4.4 85.5 

KURUM YETERLĠLĠĞĠ  

4. KURUMUN TIBBĠ ALT 

YAPISI, DONANIM, 

FĠZĠKSEL ALAN VE 

KOġULLARI YETERLĠ 

MĠ ? 
5.8 13.0 13.0 68.2 

5. MUAYENE ODASI, 

UĞRAġ ODASI VE 

BEKLEME 

SALONUNUN 

FĠZĠKSEL KOġULLARI 

VE HIJYENĠK 

DURUMU (ISI, IġIK, 

NEM) YETERLĠ MĠ ? 

 

 

 

58 11.6 10.1 72.5 

DUYGUSAL   

6. TRSM'DE KĠ SAĞLIK 

EKĠBĠ TARAFINDAN 

SĠZLERE MUAYENE, 

BĠLGĠLENDĠRME VE 

AÇIKLAMA 

HAKKINDA YETERLĠ 

ZAMAN AYIRILIYOR 

MU? - 4.3  1.4  94.2  

7. TRSM'DE ÇALIġAN 

SAĞLIK EKĠBĠ 

SĠZLERE BĠREYSEL 

BAKIMINIZ VE 

TEDAVĠNĠZ 

HAKKINDA SABIRLI, 

ĠLGĠLĠ VE 

DESTEKLEYĠCĠ 

DAVRANIYOR MU ? -  -  -  100  

BĠLGĠLENDĠRME   

8. TRSM'DE YAPILACAK   1.4 5.8  8.7  84.1  
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TRSM‟de ayaktan tedavi gören Ģizofreni hastalarının sosyo-

demografik özelliklerine göre memnuniyet durumları incelendiğinde 

MUAYENE VE 

TAHLĠLLERLE ĠLGĠLĠ 

SĠZLERE AÇIKLAMA 

YAPILIYOR MU ? 

9. TRSM TEST 

SONUÇLARINA 

ĠLĠġKĠN BĠLGĠYĠ SĠZE 

GECĠKTĠRMEDEN 

VERĠYOR MU ? - 2.9 5.8 91.3  

10. TRSM'DE KĠ 

SORUMLU HEKĠM VE 

HEMġĠRELER 

TARAFINDAN, 

SAĞLIK DURUMUNUZ 

VE HASTALIĞINIZ 

KONUSUNDA 

BĠLGĠLENDĠRĠLEREK 

YÖNLENDĠRĠLME 

YAPILIYOR MU ?  4.3 4.3  8.7  82.7  

11. TRSM'DE VERĠLEN 

TEDAVĠDEKĠ 

ĠLAÇLARIN NASIL 

KULLANILACAĞI VE 

YAN ETKĠLERĠ 

HAKKINDA EĞĠTĠM 

VERĠLĠYOR MU ? 

 13.0  7.2  7.2  72.5  

 

GENEL DÜġÜNCELER   

12. SUNULAN SAĞLIK 

HĠZMETĠNĠN YETERLĠ 

OLDUĞUNU 

DÜġÜNÜYOR 

MUSUNUZ? 1.4  2.9  7.2  88.4  

13. EKĠP ÜYELERĠNDEN 

ĠYĠ MUAMELE 

GÖRÜYOR MUSUNUZ? 
-  -  1.4  98.6  

14. TRSM'DEN ALINAN 

SAĞLIK 

HĠZMETĠNDEN 

MEMNUN MUSUNUZ ? - 1.4 5.8 92.8 

15. HASTANEYE 

GĠTMEYE GEREK 

DUYMADAN HER 

TÜRLÜ SAĞLIK 

HĠZMETĠNĠ TRSM'DEN 

ALABĠLĠYOR 

MUSUNUZ ? 21.7  26.1  4.3  47.8  
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memnuniyet düzeyleri ile eğitim, cinsiyet, meslek, çocuk sayısı ve 

TRSM‟yi kullanma sıklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmıĢtır (p<0,05) (Tablo3). 

Tablo 3. TRSM‟de Ayaktan Tedavi Gören ġizofreni Hastalarının Sosyo-

Demografik Özelliklerine Göre Memnuniyet Durumları 

*p<0,05

Tüm katılımcılar %100 Her zaman seçeneğini iĢaretlemiĢlerdir. Bu 

nedenle istatistik yapılmamıĢtır (Madde 7). 

Sosyo-

demografik 

Özellikler 

BĠREYSEL MEMNUNĠYET FAKTÖRLERĠ 

UlaĢım Kurum 

Yeterliliği 

Duygusal Bilgilendirme Genel DüĢünceler 

Md.1 Md.2 Md.3 Md.4 Md.5 Md.6 Md.7 Md.8 Md.9 Md.10 Md.11 Md.12 Md.13 Md.14 Md.15 

Cinsiyet .092 2.825 .852 .913 2.372 .847 . 1.680 .546 3.079 8.357* .794 .736 1.856 5.027 

Medeni 

Durum 

8.452 5.854 3.271 3.102 7.787 1.775 . 5.205 2.464 5.851 3.417 2.641 1.045 2.476 2.672 

Eğitim 

Durumu 

4.165 22.396 9.044 8.049 9.879 1.250 . 35.672* 8.498 9.621 17.253 7.714 .693 3.664 22.385 

Meslek 4.155 12.715 13.447 8.511 8.324 16.429* . 9.799 5.252 8.936 17.717 4.286 1.486 4.358 8.096 

Çocuk Sayısı 3.114 14.070 51.122* 6.698 9.193 3.736 . 28.076* 4.707 32.017* 11.293 3.757 .781 3.856 14.893 

Sigara 

Kullanma 

Durumu 

4.061 8.412 1.093 4.810 1.456 4.018 . 1.481 1.541 2.316 1.304 2.749 .475 .581 .747 

Alkol 

Kullanma 

Durumu 

.478 2.001 5.648 10.771* 11.264* 10.330* . .391 .196 .434 8.994* 34.053* .030 .161 1.386 

Madde 

Kullanma 

Durumu 

.236 .986 12.988* 6.765 7.737 .062 . .192 .097 .214 12.988* .133 .015 .079 3.653 

Ailesinde 

Ruhsal 

Bozukluk 

Olan 

5.844 .962 1.511 .515 1.238 3.538 . 2.001 .242 1.044 5.400 1.577 1.486 1.673 3.101 

TRSM‟yi 

Kullanma 

Sıklığı 

17.262 19.457 7.874 23.725 15.326 3.397 . 5.786 8.781 9.097 17.759 40.312* 2.486 8.975 24.786 

TRSM‟yi 

Kaç Yıldır 

Kullanıyor 

1.534 2.750 4.632 6.780 4.774 2.126 . 3.584 1.027 2.658 3.452 9.703 1.578 4.582 12.813 
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4.TARTIġMA 

ÇalıĢmamızın örneklem kısmını, TRSM‟ye tedavi için baĢvurmuĢ olan 

ve anket formu doldurmayı kabul eden, Türkçe iletiĢim kurabilen, 

gerçeği değerlendirme yetisi ve iç görüsü olan 69 Ģizofreni hastası 

oluĢturmuĢtur. AraĢtırmaya katılan her gönüllü Ģizofreni hastasının 

TRSM hakkında yeterli bilgiye ve gözleme sahip olduğu ve büyük bir 

kısmının yıllardır TRSM‟ye gittiği ve bu durumdan kaynaklı da 

yorumlama yetisinde artıĢların görüldüğü, verilerin daha güvenilir 

olmasına sebep olduğu varsayılmaktadır.  

AraĢtırmaya katılan hastaların sosyo-demografik özellikleri 

incelendiğinde; yaĢ ortalaması 42,69±11,39,  29‟u (%42,0) kadın, 40‟ı 

(%58,0) erkek, 45‟i (%65,2) bekar, 41‟i (%59,4) ilköğretim mezunu, 

28 kiĢi (%40,6) iĢsiz, 39‟unun (56,5) çocuk sahibi olmadığı, 22‟sinin 

(31,9) sigara kullandığı, 2 kiĢinin (2,9) alkol kullandığı, 1 kiĢinin (1,4) 

madde kullandığı, 28‟inin (%40,6) ailesinde ruhsal bozukluk olduğu, 

20 kiĢinin  (%29) hafta içi her gün TRSM‟ye düzenli olarak geldiği ve 

30 kiĢinin (%43,5) TRSM‟ye 3 yıldır kayıtlı olduğu saptanmıĢtır. 

ÇalıĢma içinde bulunan 69 kiĢilik örneklem grubumuz, Türkiye‟de 

TRSM‟de Ģizofreni hastalarıyla yapılmıĢ olan baĢka çalıĢmalarla, 

sosyodemografik özellikler (medeni durum, eğitim durumu vs.) 

bakımından benzerlik gösteren özellikleri barındırmaktadır (Saylavcı, 

2014; Arslan, Yazıcı, Yılmaz, CoĢkun ve Kurt, 2015). 

TRSM‟den destek alan hastaların, merkez tarafından belirli aralıklarla 

kontrollerinin yapıldığı bilinmektedir. Hastaların % 43,5‟i (30 kiĢi) 
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TRSM‟ye 3 yıldır kayıtlı olduklarını ifade ederlerken, %29‟u (20 kiĢi) 

hafta içi her gün TRSM‟ye düzenli olarak geldiklerini 

bildirmektedirler. Yıldız ve arkadaĢları tarafından 2005 yılında 

yapılmıĢ olan çalıĢmada,  Ģizofreni tanılı hastaların ayaktan 

tedavisinde ruhsal ve toplumsal giriĢimler ile yaĢamıĢ oldukları 

hastalıkla alakalı olarak bilgi seviyelerinin arttığı aynı zamanda 

iletiĢim becerileri, sosyalleĢme, ilaç uyumu alanlarında olumlu etkisi 

olduğu saptanmıĢtır. Gruba katılmıĢ olan bütün hastalar, TRSM‟ye 

iliĢkin olumlu puanlar vermiĢlerdir; bu sonuç bizim yürütmüĢ 

olduğumuz hasta memnuniyetinin artmasıyla örtüĢmektedir (Yıldız ve 

ark., 2005). 

Toplum temelli bulunan bütün yaklaĢımların etkinliğinin ortaya 

konulmasında, etkinlik hedeflenen alanlarla uyumluluk göstermesiyle 

yapılan bir değerlendirme olması gerekmektedir. TRSM‟de izlenen 

hastalara dair yapılan uygulamaların etkisinin araĢtırıldığı ve hasta 

memnuniyet oranının ortaya konulduğu bu çalıĢmada, “sağlık ekibinin 

sabırlı, ilgili ve destekleyici davranması (%100)”, “hizmet alma 

sürecinde ekip üyelerinden iyi yaklaĢım görmesi (%98,6)” ve “sağlık 

ekibinin muayene, bilgilendirme ve açıklama hakkında yeterli zaman 

ayırmasıdır(%94,2)” en yüksek memnuniyet oranlarını ortaya 

koyarken, diğer yandan en yüksek memnuniyetsizlik oranını ise, 

bireylerin ihtiyaç duyulan her türlü sağlık hizmetini TRSM‟den 

alamadıkları olarak ifade edilmiĢtir. Bu sonuçta literatürle 

bağdaĢmaktadır (Ensari, Gültekin, Karaman, Koç ve BeĢkardeĢ, 

2013). 
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Hastaların Memnuniyet düzeylerine göre dağılımı incelendiğinde, 

memnuniyet durumu en yüksek olan faktörler, “sağlık ekibinin sabırlı, 

ilgili ve destekleyici davranması (%100)”, “hizmet alma sürecinde 

ekip üyelerinden iyi yaklaĢım görmesi (%98,6)” ve “sağlık ekibinin 

muayene, bilgilendirme ve açıklama hakkında yeterli zaman ayırması 

(%94,2)”, “alınan sağlık hizmetinden genel olarak memnuniyet 

durumları (%92,8)” sonuçlarına varılmıĢtır. Saylavcı (2014) tarafından 

yapılan çalıĢmada da merkezdeki çalıĢan kiĢilerden ve merkezin 

hizmetlerinden yüksek oranda memnun oldukları bildirilmiĢtir. 

AraĢtırmada TRSM‟de ayaktan tedavi alan Ģizofreni hastalarının bazı 

sosyo-demografik özellikleri (eğitim, cinsiyet, çocuk sayısı ve TRSM 

kullanma sıklığı hariç)  ile memnuniyet durumları arasında istatistiksel 

olarak önemli bir iliĢki bulunamamıĢtır (p>0,05) (Tablo 3). Yine bu 

minvalde yapılan Saruç ve Kılıç „ın (2015) çalıĢmasında da, sosyo-

demografik özellikleriyle TRSM varlığı açısından gruplar arasında 

istatistiksel olarak fark saptanmadığı görülmüĢtür.  Saruç ve Duyan 

(2009) tarafından yapılan baĢka bir çalıĢmada ise, TRSM grubunda 

destek alan hastalarda bu desteğin sosyo-ekonomik özellikler 

açısından önemli görüldüğü ve bu yönde de TRSM olumlu yönde 

değerlendirilirken, TRSM desteğini düzenli Ģekilde almayan 

hastalarda ise olumsuz bir değerlendirme olduğu ortaya konulmuĢtur. 

Bu durumda çalıĢmamızda ki, TRSM‟deki programlara düzenli olarak 

katılan hastaların memnuniyet durumları katılmayanlara göre daha 

yüksek bulunduğunu desteklemektedir.  
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Literatürde kadın hastaların erkek hastalara göre, bekâr olanların da 

evli olanlara göre memnuniyet düzeylerinin daha yüksek olduğu 

belirlenmiĢtir (Üstün ve ark., 2018).  Bizim çalıĢmamızda da  

memnuniyet düzeyleri ile cinsiyet, medeni durum, eğitim durumları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark belirlenmiĢtir(Tablo 3). Bu 

bağlamda hastaların TRSM deki programlara katılması için 

desteklenmesi önerilmektedir.  

Toplum ruh sağlığı merkezlerinin bir diğer önemliliği de izleme 

faaliyetlerinin düzenli Ģekilde yapılmasıdır. ġizofreni hastalarının 

uzun bir süre takip olması gerekmektedir. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde TRSM‟de takip edilme faaliyetlerinin olması 

mümkün olmaktadır.  

SONUÇ  

Bu çalıĢma ile yalnızca Çankırı TRSM de tedavi olup hizmet alan 

hastaların memnuniyet düzeyleri araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmamızda 

Nisan– Mayıs 2019 ayları arasında tedavi için baĢvurmuĢ olan ve 

anket formu doldurmayı kabul eden, Türkçe iletiĢim kurabilen, 

gerçeği değerlendirme yetisi ve iç görüsü olan 69 Ģizofreni hastasının 

verdiği yanıtlar değerlendirilmiĢtir. Bizim çalıĢmamızda hizmet alan 

hastaların TRSM den memnuniyet düzeyleri oldukça yüksektir. Aynı 

anketler TRSM‟lerden hizmet alan diğer hastalara da sorularak 

sonuçlar karĢılaĢtırılabilir. 

TRSM hizmetlerinin ruhsal hastalığı olan kiĢilere ve ailelerine bundan 

kaynaklı da toplumun refah seviyesine oldukça yararlı olduğu çok net 

bir bilgi olarak kayıtlara geçmiĢtir. Bu sebeple de TRSM hizmeti 
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veren ekibin yetiĢtirilmesi ve hakeza söz konusu hizmetlerin bütün 

ülke geneline yaygınlaĢtırılma durumu ve herkesin söz konusu 

hizmetlerden yararlanır duruma gelmesi toplum ruh sağlığı ve refahı 

bakımından oldukça önemli görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 179 

KAYNAKÇA  

Arslan, M., Yazıcı, A., Yılmaz, T., CoĢkun, S., & Kurt, E.(2015).Rehabilitasyon 

Programının ġizofreni Hastalarının Kliniği, Sosyal ĠĢlevselliği Ve YaĢam 

Kalitesi Üzerindeki Uzun Dönem Etkileri: Ġzleme çalıĢması. Anadolu 

Psikiyatri Dergisi, Vol. 16, No. 4 (Aug, 2015), pp 238-246. 

CoĢkun,  N.  (2011). Evde Sağlık Hizmetlerinde YaĢam Kalitesi ve Hasta 

Memnuniyeti. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Hastane ĠĢletmeciliği Ana Bilim Dalı. Ġstanbul. 

Ensari, H., Gültekin, B.K., Karaman, D., Koç, A., & BeĢkardeĢ, A. F. (2013). Bolu 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hizmetlerinin ġizofreni Hastalarındaki YaĢam 

Kalitesi, Yeti Yitimi, Genel ve Sosyal ĠĢlevsellik Üzerine Etkisi: Bir Yıllık 

Ġzleme Sonuçları. Anadolu Psikiyatri Dergisi, Vol. 14, No. 2 (April, 2013), 

pp 108-114. 

Ertuğrul, A. (2010).  ġizofreninin Nörobiyolojisi, Temel Psikofarmakoloji, 1. pp 

354, Ankara. 

Goldner, E.M., Hsu, L., Waraich, P., Somers, J.M. (2002). Prevalence And 

Ġncidence Studies Of Schizophrenic Disorders:A Systematic Review Of The 

Literature. Canadian Journal Of Psychiatry, Vol.47, No. 9 (Nov, 2002), pp 

833–43. 

Güleç C. (2007). Köroğlu E.; Temel Psikiyatri, 1,pp 184-205. 

Özer, A., ve Çakıl, E. (2007). Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyetini Etkileyen  

Faktörler. Tıp AraĢtırmaları Dergisi, Vol.5, No:3 (Dec, 2007), 140-143. 

Saruç, S., & Kılıç, A. K. (2015). Toplum Ruh Sağlığı Merkezinden Hizmet Alan 

Hastaların Sosyal Profili ve Merkezde Verilen Hizmetler. Toplum ve Sosyal 

Hizmet, Vol.26, No.2 (Oct,2015), pp 53-72. 

Sadock, B. J., & Sadock, V.A.(2021). Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry. 

Publisher:Lippincott Williams & Wilkins. 

Saruç, S., & Duyan, V. (2009). Psikiyatride Ekip ÇalıĢması ve Sosyal Hizmet BakıĢ 

Açısı. Kriz Dergisi, Vol. 17, No. 1 (Dec, 2009), pp 37-44. 

Saylavcı, E.(2014). Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerine BaĢvuran Hastaların 

Memnuniyet Durumlarının Ġstatistiksel Değerlendirilmesi: KahramanmaraĢ 

https://www.nobelkitabevi.com.tr/180_lippincott-williams-wilkins


 
180 Güncel Gelişmeler Işığında Klinik Uygulamalar 

 

ġirikçioğlu TRSM Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, ĠĢletme Anabilim Dalı, Ankara. 

Söylemez, H., Koplay, M., Sak, M. E., ve Cingu, A. K. (2009). Üroloji Poliklinik  

Hastalarında Ürier Sistem Ultrasonografisinin Hasta Memnuniyeti Üzerine 

Etkisi. Dicle Tıp Dergisi, Vol. 36, No. 2 (June, 2009), pp 110-116. 

Üstün, G., Küçük, L.,& Buzlu S.(2018). Bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi‟nde 

Uygulanan Rehabilitasyon Programlarına Katılan ve Katılmayan ġizofreni 

Hastalarının Bazı Sosyo-Demografik ve Hastalıkla ĠliĢkili Özellikleri Ġle 

Tedaviye Uyumları ve Öz-Yeterlilikleri Açısından Tanımlanması, Journal 

Psychiatric Nursing, Vol. 9, No. 2 (April, 2018), pp 69-79. 

Wunderink, A., & Kaymaz, N. (2002). ġizofreni Nedenleri, Sonuçları ve Tedavisi. 

Inmerc. 

Wykes, T., Huddy, V., Cellard, C., McGurk, S.R., & Czobor, P. (2011). A Meta-

Analysis of Cognitive Remediation for Schizophrenia: Methodology and 

Effect Sizes. Am J Psychiatry, Vol.168, No.5 (May, 2011), pp 472-485. 

Yazıcı, A., Saatçioğlu, Ö., CoĢkun, S., &Yanık, M.(2010). Bakırköy Kronik Ruhsal 

Hasta Rehabilitasyon Formu‟nun Yapılandırılması. Nöropsikiyatri ArĢivi, 

Vol.4, No.3 (Sep, 2010) pp 183-195 

Yıldız, M. (2005).ġizofrenili Hastaların Ayaktan Tedavisinde Ruhsal ve Toplumsal 

GiriĢimler Neden Gereklidir ve Nasıl Uygulanabilir. Neden Nasıl ġizofreni. 

Ankara: PEDAY, pp 237-368. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 Güncel Gelişmeler Işığında Klinik Uygulamalar 



ISBN: 978-625-7562-71-3






