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ÖNSÖZ 

Bu çalışmanın planlanması. yürütülmesi ve değerlendiril

mesinde katkısı olan hocalarıma, emeği geçen tüm çalışma 

arkadaşlanrna, öğrenci arkadaşlarıma ve basıma hazırlanmasında 

yardımı olanlara teşekkür ederim. 



İÇİNDEKİLER 

Sayfa No 

1. Girtş ve Amaç .. ~ ......................... ,.,,., ......................... ,.. .................... " .. "' ...... ,. 1 

2. Genel Bilgiler ........................................... " ......... ".......... ... ....................... ....... ......... ... 2 .. a 

3. Konu ile İlgili Literatürün incelenmesi ........................... 9-15 

4. Materyal ve Metod .............. 1 ............................................................................ 16-21 

5+ Bulgular ...................... ,., ....... , . ,., .......... ~ .......... ,., .. ,.,. "'. ~ .. ,., ..................... ,., ......... " ... ,., ........... "' ... ,. 22-28 

6. Taruşma ...... ,.. ............................ ı .. ,.,ı ............................ ,., •••• "'"···•••············ 29-30 

7. Sonuç ................ ~ .............. " ....... ,.. ................ ,.. ...... ,.. .................................... .. 31 

8 .. . Ozet ... ,.. ... , ......... , ... , .. ,., ....... , ...... ,...,..1,..,.. ... ,.. ....................... ,...,.. ..... ,.. ... ,..,...,.. ...... ,.. •••••• ,.. .. ,.. •• ,.. ....... .. 32 

9 .. Literatür ....... ,.. .. ,..,.. ........... ,...,.. ......... ı,.. .. ,.. ................ ,.. ........... ,.. .......... " •• ,,.. ............ ,.. ... 33-37 



GİRİŞ ve AMAÇ 

Stres bütün insanlar tarafından yaşanan ancak pek azı 
tarafından bilinen bir olgudur. Canlı örgenliğin dengesini bozan 

uyaran olarak tanımlanan stresin kısa reaktıf psikoz, posttrav

matik stres bozukluğu, pslkojenik amnezi, distimlk bozukluk 

histrlonik. narslsitık kişilik bozuklukları, uyum bozuklukları, 
cinsel problemler ve diğer büyük psikiyatrik bozukluklarda, 
hastalığın manifest hale gelmesindeki rolü aşikardır (2, 19.35). 

Stres, organizmanın dengesini bozabilen herhangi bir 
etkendir. Organizmanın kendi içinden doğabileceği gibi, organiz

manın dışından da gelebilir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar 

strese karşı endokrin cevaplara ait farklı birçok patcrni ortaya 
koymuştur ve bütün stresörlere karşı tek bir hormonal cevabın 

olmadığı bulunmuştur (35). 

Stresin hipotalamus - hipofiz - adrenal aksı üzerine etkisi 
oldukça açık bir şekilde saptanmış olmakla birlikte. hipotalamus
hipoflz-tiroid aksı üzerine etkisi halen araştırılmaktadır. 

Biz bu çalışmada eksternal bir stres faktörü olarak kabul 

edilen imtihan kaygısının her iki cinste T3 (Triodotıronin) - T 4 
(Tiroksin} ve TSH (Tiroid Stımülan Hormon} düzeyleri üzerine 

etkisini inceleyerek hipotalamus-hipofiz-tiroid aksının stres 
altında etkilenip etkilenmediğini araştırmayı amaçladık. 



GENEL BİLGİLER 

STRESE AİT BİLGİLER 

Stres deyim! ruhbil!m alanında 1950 yılından sonra kulla
nılmaya başlanmış ve hızla yaygınlaşmıştır. Bununla birlikte 

bugüne kadar birçok farklı tanımlaması yapılan stres kavramını 
tam olarak açıklamak mümkün olmamıştır. 

Ruhbllim sözlüğünde stres deyim! canlı örgenliğin dengesini 

bozan uyaran olarak tanımlanmaktadırO 9). 

Richard Lazarus stresi, psikolojik tanımlan.ıalar kullanarak. 

bir bağımsız değişkenler sistemi olarak ele almış ve stres 

reaksiyonunun yüksek derecede kışıselleştırilmiş bir proçes 

olduğunu söylemlşUr(35). 

Psikofizyoloj!k ekolün önderlerinden olan Selye stresi, 
Organizmanın varlığım tehdit eden ani gerilim durumu şeklinde 

tanımlamaktadırl35). 

Bazen kaçınılmaz çevresel etkenlerin kişinin psişik dengesini 
{homeostazisi} bozması ile ortaya çıkan gerilim ve zorlanma hali 

olarak da tanımlanan stres. internal ve eksternal olarak ikiye 

aynlabilir. lntemal stresler çocukluk dönemlerindeki çevreye uyına 

zorluklarından. beslenme bozukluklarından ve çok çeşitli (örneğin: 

karanlık, yalnızlık, düş , fırtına vs ... ) çocukça korkulardan 

doğarlar. Eksternal streslerse, aile uygunsuzluklarından iş 

başansızlıklanna, sınav korkularından onur kırıklıklarına kadar 

sayılamayacak kadar çok çeşitlidir (19.34). 

Stres organizmanın dengesini bozabilen herhangi bir etkendir. 
Biyolojik (Ör: Serebral enfarktüs). psikolojik (Ör: derin suçluluk), 

sosyolojik (Ör: ekonomik krizler ve göçler) düzeylerde stresler 
tanımlanabilirl35), 
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Psikolojik, sosyal, kültürel ya da fizik ajanların organızmada 
oluşturduğu değişiklik durumu olarak da tanımlanan stresi Rabkln 

ve Struening, organizmanın sıkıntı verici etkenlere gösterdiği 

fizyolojik yada psikolojik tepki olarak tarumlaıruşlardır(37,41), 
Organızmada stres reaksiyonlarının oluşmasına yol açan fızik, 

sosyal, psikolojik ya da biyolojik etkenler de stresör olarak 
adlandınlmaktadır(6), 

Distres ise kişinin hoşa gitmeyen durumlar karşısında 
duyduğu subjektif rahatsızlık hissidir(36), 

Strese karşı vücutta üç tip reaksiyon meydana gelir. 

1. Alarm reaksiyonu -> vücut henüz stimülasyona 
adapte olmamıştır. 

2. Direnç reaksiyonu ---> vücut adaptasyon göstermek 
tedir. 

3. Tükenme reaksiyonu ---:> vücut adaptasyon yeteneğini 
yitirir, tükenme ortaya çıkar. Eğer stres sürerse ölüm 
meydana gelir (35), 

Stresin fizyolojisinde modern araştırmalar bu yüzyılın 

başlarında Ivan Pavlov'un fizyolojik ve psikolojik proçeslerin 
integrasyonuna dair çalışmasıyla başlamıştır. Bunu takiben Walter 
Cannon, adrenaline cevaplar üzerinde (daha sonra da 
noradrenaline) çalışmıştır. Cannon psikolojik strese sempato
adrenal cevabı -ki bu cevap bireysel homeostazisin sağlanmasına 
yardım eden viseral uyum ile sonuçlanır- göstermiştir. 

Selye'nln çalışmaları ön hipofiz-adreno kortikal aks üzerinde 
odaklanmaktadır. Sonraki çalışmalar endokrin cevaplara ait farklı 
birçok pateml ortaya koymuştur ve bütün stresörlere karşı tek bir 
hormona! cevabın olmadığı bulunmuştur. 

1940'lı yıllarda diensefalonda otonom sinir sistemine alt 
majör santral regülatör yapı şeklinde paralel iki sistemin 
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saptanmasını takiben nörotransmıtterler alanında önemli geliş
meler olmuştur. Bunlara örnekler : diensefalik santral fonksiyon 
mediatörleri olan serotonln ve noradrenalin, hipotalamo-hlpof!zer 
sistem ve kortikotropln releaslng faktör (CRF) aktıvttesidir. 

1981 yılına kadar CRF yapısı izole edilememiş ve 
tanımlanamamıştır. Bunun aydınlatılması mevcut nöroendok
rinolojl araştırmaları için bir kapı açmıştırf35). 

Çeşitli hastalıkların gelişiminde strese karşı adaptasyonun 
önemli rolü olduğu bilinmektedir. Kısa reaktıf psikoz ve 
posttravmatik stres bozukluğu tanı kriterleri içinde psikososyal 

stres faktörü en başta gelmektedirf2). 

Psikososyal stres tipleri ise : 
1- Evlilik ilişkilerine ait 

Ör: nişan, evlilik, anlaşmazlık 
2- Çocuk sahibi olma ile ilgili 

Ör: Yeni doğum, çocukla ilgili güçlükler 
3- Mesleki 

Ör: lş. okul, ev hayatı 
4- Ekonomik 
5- Kanuni 

Ör: Tutuklanma, yargılanma, hapse atılma 
6- Gelişimsel 

Ör: Puberte, menapoz 
7- Fiziksel hastalık veya hasarlar 

Ör: Kaza, cerrahi girişim, çocuk düşürme 
8- Ailevi faktörler. 

Ör: İstismar eden veya düşmanca ilişkiler 
9- Diğer kişisel faktörler 

Ör: Bir arkadaşın problemleri veya hastalığı 
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!O-Diğer psikososyal faktörler 

Ör: Kasırga, ırata geçme vs. 

şeklinde sınıflandınlmaktadır(l 5). 

Psikojenik amnezi, distlmik bozukluk, histr!onik, narsisistlk 

kişilik bozuklukları. cinsel problemler ve diğer büyük psikiyatrik 

bozukluklarda hastalığın manifest hale gelmesinde stres 

faktörlerinin rolü aşikardır[2). 

Adrenokortikotrop hormon, kortizol, büyüme hormonu, pro

laktln ve katekolaminler gibi birçok hormonun plasma seviyelerini 

değiştiren farklı stres faktörleri bilinmektedir. TSH ve tiroid 

hormonlarının sekrcsyonunun da bir takım stres faktörlerinden 

etkilendiği görülmektedir. Soğuğa maruz kalma insanlarda TSH 

artışına neden olurken, akut olarak sıcağa manız kalma serum T3 

düzeyini düşürmektedir. Keza diğer stres durumlarının çoğu tiroid 

hormonlarının salınımını etkilemektedir. Stresin ilk dakikalarında 

tiroid hormonlarının plasma seviyelerindeki azalmadan önce 
başlangıçta bir artış olduğu rapor edilmektedir. Diğer yandan. 

çoğunlukla T 4 den meydana gelen [ > % 95) rT3 [reversed T3) 

genellikle stresli durumlar süresince artmaktadır. rT3 plasma 

düzeyindeki artış ile T3 plasma düzeyinde bir azalmayı içeren 

durumlar ötiroid hasta sendromu olarak adlandırılmaktadır. Bu 

sendrom birtakım sistemik nontiroid katabolik hastalıklarda, açlık 

durumlarında veya çeşitli ilaçların alınmasında görülebilmekte

dirl22J. 

TİROİD HORMONLARI VE PSİKİYATRİK TABLOLARLA 

İLİŞKİLERİNE AİT BİLGİLER : 

Tiroid bezi iki önemli hormon salgılar : Tiroksin ve triiodo

tironin. Tiroid sekresyonu ön hipofızden salınan TSH ile primer 
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olarak kontrol edilir. Tlroidden ayrıca kalsltonln de salgılan

maktadır. 

Tiroidden salgılanan hormonların % 90'ı tiroksin,% 1 O 'u da 
triiodotıronindlr. Bununla birlikte, tıroksinln önemli bir miktarı 
kanda ve periferlk dokularda trllodotıronine dönüşür. Bu iki 
hormonun fonksiyonları kalıtatıf olarak aynıdır, ancak etki hızı ve 
kuvvetleri farklıdır. 

Triiodotironin tıroksinden yaklaşık 4 kat daha potenttir. 
ancak kanda daha az miktarlarda ve tırokslne oranla daha kısa 

sürelerde bulunur. 
Tiroid hormonlarının vücutta iki büyük etkisi vardır: 

1. Metabolizmayı hızlandırmak 

2. Çocuklarda büyümeyi stımüle etmek 
Fazla miktarda hormona! salınım sonucu bazal metabolizma 

normalin % 60 ile IOO'ü kadar hızlanır, Besinlerden enerji elde 
etmek için yararlanma artar, protein sentezi artar, aynı zamanda 
protein katabolizması da artar. 

Genel olarak tiroid hormonları beyin faaliyet hızını arttırır, 
tirotd hormon eksikliğinde bu fonksiyon azalır. Hlpertırotd 

bireylerde aşın sinirlllik ve anksiyete, şiddetli sıkıntı veya paranold 
düşünceler gibi bir takım psikonörotık eğilimler geliştirme söz 
konusudur. 

Tiroid honnon regülasyonu: 
Vücutta normal düzeylerde metabolik aktiviteyl sürdürmek 

için her zaman yeterli miktarda tiroid hormon salımını gereklidir, 
bunu sağlamak için hipotalamus ile ön hipofiz arasında spesifik 

feedback mekanizmaları işler. 

Tirold sekresyonuna TSH'ın etkileri : 
TSH (tirotropin olarak da b!l!nlr) bir ön hipofiz hormonudur, 
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tlroidden tiroksin ve triiodotironln sekresyonunu arttırır. TSH 
tirold bezi hücrelerinin bilinen bütün aktivitelerinl arttırır. 

TSH sekresyonunun ön hlpoflz · tlrotropln releaslng hormon 
(TRH) vasıtasıyla hlpotalamlk regülasyonıı: 

Hipotalamustaki birçok alanın elektrik! uyanlışı ön hipoflzden 
TSH (Tirotropin Releaslng Hormon) sekresyonunu arttırır ve 
bununla beraber tıroid bezi aktıvitesi de artar. Ön hipofizden bu 
sekresyon bir hlpotolamik hormon olan TRH ile kontrol edilir. 

TRH direkt olarak ön hipoflz hücrelerini etkileyerek TSH 
output'unu arttırır. Hlpotalamus aynı zamanda ön hipoflzden TSH 
sekresyonunu ınhibe de edebilir. Bunu somatostatın sekresyonu 
yolu ile gerçekleştirir. Somatostatin sekresyonu TSH sekresyonu ile 
birlikte aynı zamanda GH ( Growth hormon · büyüme hormonu) 
sekresyonunu da inhibe eder. Ancak somatostatlnln tiroid kontrol 
sistemi üzerindeki rolü bilinmemektedir. 

Soğuğun ve diğer nörojenlk stlmulusların TRH ve TSH 

sekresyonu üzerine etkileri : 
Soğuk, TRH ve TSH salınımına neden olduğu en iyi bilinen bir 

stimulustur. Keza çeşitli emosyonel reaksiyonlar da 1RH ile TSH 
salınımlarını ve indirekt olarak ttroid hormon salınımlarını 

etkileyebilir. Diğer yandan sempatik sinir sistemini büyük ölçüde 

stimüle eden heyecan ve ankslyete durumları TSH sekresyonunda 
akut düşüşlere neden olur. Bu belki vücut ısısının ve 

metabolizmanın artışına bağlıdır. 

Tlrold hormonlarının ön hlpoflzden TSH sekresyonuna 
ters feed back etkisi - Tlrold sekresyonunda feed back 

regülasyonu: 
Kanda tiroid hormon artışı ön hipofizden TSH salınımını 

azaltır. Tiroid hormon sekresyonu yaklaşık olarak normalin ı. 75 
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katına ulaştığında TSH sekresyonu sıfıra düşer. Bu feed back dep
ressan etkinin çoğu, ön hipofiz tamamıyla hlpotalamustan ayrı 
olarak çalıştığında ortaya çıkar. Ancak eğer hipotalamus ve 
hipotolamus-hipofizyel partal sistem sağlam ise bu etki biraz daha 
f azlad ırf 18). 

Psikiyatrik hastalıklarla ve semptomlarla tlroid bezi hipo veya 
hiperfonksiyonu arasında bir takım ilişkiler sözkonusudur. 
Örneğin hipertiroidide disforl, insomnia, irritabilite, epizodik 
anksiyete, affektıf labilite ve hızlı konuşma ile birlikte tanJantial 
düşünme proçesi tipiktir. Hipotiroidinin klinik görünümü affekUf 
bozuklukları, kognitif defisitlert, psikoz veya deliryumu taklit 
edebilir. Hipotiroidiklertn % 76 1sında depressif semptomlar 
saptanmaktadır, 

1949 yılında. paranoya-işitme hallüsinasyonlan ve psikoz ile 
belirlenen miksödem deliligi şeklinde bir tanımlama yapıl
mıştıdl3). 

Hipertiroidi semptomlan sıklıkla anksiyete bozukluğu olarak 
yanlış teşhiş edilmekte, apatik hipertiroidi pıimer depresyon veya 
demans ile karışabilmektedir. Hipertiroidinin anorexia nervoza , 
bipolar affektif bozukluk, şizofreni ve diğer organik mental 
bozukluklarla ayırıcı tanısı iyi yapılmalıdır. Hipotiroidide hekime 
ilk başvuru nedeni mental bozukluklar olabilir. Progressif kognitif 
disfonksiyon kavrama güçlüğü ile karaktertzedir ve dikkat ile yakın 
hafıza, soyut düşünme kusurları sıklıkla mevcuttur. Hipottroidide 
ajitasyon, hiperseksüalite, paranoid fikirlerle karakterize mani 
benzeri bir tablo da ortaya çıkabilmektedir. 

Hipotroldi, kişilikteki değişiklikler nedeniyle nevrozlarla, 
kognitif değişiklikler nedeniyle demanslel durumlarla, affekti~ 
vitedeki bozukluluklar nedeniyle majör affektıf bozukluklarla, 
psikotik görünümler nedeni i1e de şizofreni ve paranoid durumlarla 
karışabilmektedir. 



KONU İLE İLGİLİ LİTERATÜRÜN İNCELENMESi 

Baltaş ve arkadaşları sınav kaygısının kız öğrencilerde 

erkeklere oranla daha yüksek olduğunu ve gerek kız öğrencilerde. 
gerekse erkek öğrencilerde sınav kaygısını yükselmesiyle sınav 

başarısının düştüğünü saptamışlardır(4}. 
Vassend 39 öğrenciden oluşan bir grupta imtihan sırasında 

ankiyete skorlarının önemli derecede arttığını, imtihan sonunda 
bazal düzeye düştüğünü. imtihan sırasında ortaya çıkan çeşitli 
fiziksel semptomların da imtihan bitiminde bazal seviyeye tndiğtni 
bildirmiş ur( 42). 

Andreassen ve arkadaştan bp fakültesinde okuyan 120 öğrenci 
üzerinde yaptıktan bir araşbnnada, öğrencilerin% 58 'inin imtihan 
stresinin. imtihan süresince gösterecekleri performansı önemli 
derecede etkileyecek bir risk faktörü olduğunu düşündüklerini. 0A> 
41 'inin bu duyguyu imtihan sırasında yaşadığını ve% 46'sının da 
imtihan gününden bir gün önce anksiyetelerini azaltmak için alkol 
veya bir ilaç kullandıklarını saptamışlardır(l), 

Arnetz ve Fjellner tıp fakültesi öğrencilerinde gerçekleş
tirdikleri bir çalışmada mental strese karşı sempatik adre
nomedüller sistemin duyarlı olduğunu, nöroendokrin ve fizyolojik 
stres reaksiyonlarının bireyden bireye değişiklik gösterdiğini rapor 
etmişler ve bazı psikososyal ve kişisel faktörlerin strese bağlı 
nörofizyolojik reaksiyonlar hususunda önemli rolleri olduğunu 
bildirmişlerdırf3). 

Bohus ve arkadaşları Selye'ntn stres cevabına ait klasik 
görüşünden hareket ederek yeni bir davranışsa! psikolojik stres 
kavramı geliştirmişler ve bu yeni kavramın çevre, davranış ve 
fizyolojiyi kapsadığını, nöropeptit kavramlarını da içeren yeni 
nöroendokrin görüşlerle birleştiğini ifade etmişlerdir. Stresin 
çevresel veya bedeni nedenlere genel bir biyolojik ve sıklıkla da 
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fonksiyonel cevap olarak göründüğünü söyleyerek bunun bir 
meydan okumamı yoksa tehdit mi- yani sağlıklı bir belirti mi. 
hastalık mı- olduğunu sorarak. stresin: a-çevre. bireysel karak
teristikler. stresörlerin özelliklen. stres spesifikliği ve fizyolojik 
sistemler ile. b-slnir sistemi. periferik organ sistemleri ve 
nöroendokrin sistem arasındaki ilişkilere bağlı olduğu sonucuna 
vannışlardırl8). 

J em ve arkadaşları emosyonel stresin periferık kan sayımında, 
hemoglobin konsantrasyonunda ve hematokritte önemli derecede 
artışa neden olduğunu. bunlara paralel olarak da kalp vurum 
sayısı ile sistolik ve diastolik kan basıncında önemli artışların 
ortaya çıktığını ileri sürmüşlerdirC21). 

Syvalahtl nöroendokrin sistem ile immün sistemin birçok 
durumda paralel olarak işlediğini. bu lllşkinln bir sonucu olarak 
immün sistemin yeni durumlarda homeostatik dengesini 
korumasının mümkün olacağını ifade etmiştir. Mahrumiyet ve 
patolojik keder gibi stresli yaşam olayları süresince adaptif 
proçeslerde bozukluklar ortaya çıkabilir. bu da immün 
fonksiyonlarda değişikliklere ve anormalliklere yol açabilir, hastalık 
durumunun ortaya çıkması olasılığı artar (39). 

Deneysel ve klinik çalışmalar hem laboratuvarda oluşturulan 
hem de doğal stresörlerin. immün cevabın tipine bağlı olarak. 
kompleks bir şekilde makrofaJlann ve lenfositlerin aktlvttelerini 
değiştirdiğini göstermiştir. Stresörlerin fiziksel .ve psikolojik 
karakteristikleri ile stresin ayarlanması immünitenin uyarılması ve 
işleyişi ile ilgilidir. Stresin tmmunite üzerindeki etkisi sadece 
glikokortikoitlerle değil. katekolaminlerle, endojen opioidlerle ve 
büyüme hormonu gibi hipofiz hormonları ile ilgilidir. Strese karşı 
tmmün sistemin duyarlılığı tesadüfi olmayıp. immün sistem ile 
santral sinir sistemi arasında mevcut bulunan ortak regülatuar 

etkilerin indirekt bir sonucudurU 1). 
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Luger ve arkadaştan yapbklan bir çalışmada fiziksel egzersizin 
hipotalamus-hipoflz-adrenal ve renin-anJiotensln-aldosteron ak
sını stimüle ettiğini. bunun da şiddete bağlı olarak büyüme hor
monu ve prolaktln (PRL) salınımına neden olduğunu, egzersizin 
şiddetindeki farklılıklara bağlı olarak farklı endokrin cevaplann 
saptandığını bildinnişlerdır(28). 

Mutti ve arkadaşları 24 sağlıklı subje ile gerçekleştirdikleri bir 
çalışmalarında orta derecede akut bir psikolojik stresi takiben 
serum ACTH (Adrenokortikotrop Hormon) ve beta endorfin 
düzeylerinin bütün subJelerde yükseldiğini. serum prolaktinintn ise 
bazal değerlere göre hafifçe azaldığını ancak bunun istatistlki 
açıdan bir anlam taşımadığını rapor etınişlerdir(32). 

J ohansson ve arkadaşlan 76 tıp fakültesi öğrencisi üzerinde 
gerçekleştirdikleri bir çalışmalarında erkeklerde LH (Luteinizan 
Hormon) değerlerinin kontrol gününe oranla imtihan öncesinde 
daha düşük olduğunu, kız öğrencilerde böyle bir farklılığın bulun
madığını. testesteron düzeylerinin her iki cinste değf.şmedtğinl, LH 
ve testesteron değerleri arasında bir korrelasyon bulunmadığını, 
buna karşın erkeklerde ve kızların çoğunda imtihan öncesi tes
testeron değerleri ile imtihan sonrası testesteron değerleri arasında 
anlamlı bir negatif korrelasyon olduğunu, imtihan sonunda LH 
değerlerinin erkeklerde kontrol değerlerine oranla düşük olmasına 
karşı, kızlarda böyle bir durumun söz konusu olmadığını, 

erkeklerde imtihan sonrası LH ve testesteron değerleri arasında 
zayıf bir pozitif korrelasyon mevcutken, kızlarda böyle bir durumun 
söz konusu olmadığını bildirmişler ve bu sonuçlarla psikolojik 
stresin erkeklerde ve kadınlarda farklı hormonal etkilere neden 

olduğunu ileri sürmüşlerdır(23) . 
Karp ve arkadaşları plasma stres hormonlarının (Kortizol-GH

PRL) gerek imtihan stresinin hemen akabinde gerekse 10 gün 
sonra. stressiz gruptakinden farklı olmadıklarını bulmuşlar ve 
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herhangi bir değişikliğin meydana gelınemesının. değerlendirmenın 
imtihanın başlangıcından 3 saat sonra yapılmasına bağlı 
olabileceğini, bu nedenle stres hormonlarının azami salınımının 
imtihanın başlangıç döneminde olabileceği ya da uzamış stresli 
durumların hlpotalamus-hlpollz aksında bir adaptasyona yol 
açabileceği ve alışılagelmiş strese nazaran alışık olunmayan stresin 
hormona] sekresyonda daha fazla bir stlmülasyona ihtiyaç 
gösterdiği şeklinde izah etmişlerdır(24J. 

Krulich ve arkadaşları normal erkek sıçanlarda akut stresten 
en çok prolaktln ve GH'un etkilendiğini saptamışlar, prolaktln 
sekresyonunun artış gösterirken, GH sekresyonunun lnhibe 
Olduğunu, LH ve FSH (Follikül Stımülan Hormon) sekresyonlanrun 

ise çok az etkilendiğini göstennlşlerdırf25l. 
Baumgartner ve arkadaşları tıp öğrencileri üzertnde yaptıkları 

bir araştırmada imtihan stresinin prolaktin düzeyinde önemi! 
değişikliklere neden olınadığını saptamışlar, buna karşı Vassend ve 

arkadaşları ıse yaptıkları bir çalışmada imtihan stresinin serum 
Prolaktin düzeyinde önemli bir artışa neden olduğunu, serum 
kortizol düzeylerinde ise önemli bir değişikliğin bulunmadığını 
rapor etnı!şlerdır(5,43J. 

Donan ve arkadaşları ile Landmann ve arkadaşları psikolojik 
ve fiziksel stresin serum kortlzol düzeylerinde önemli derecede 
olmayan düşüşlere yol açtığını bildlrmişlerdir02,26l . 

Mc Carty ve arkadaşları hipertıro!di geliştırdiklerı sıçanlarda 
stres yaratan bir durumda, davranışları kontrol grubu ile benzerlik 
gösterse de noreplnefıin ve eplnefrtn düzeyleıinln kontrollere oran

la daha fazla yükseldiğini göstennişlerdirf3 l), 
Fa!coner ve Hetzel ile Mason ve arkadaşları yaptıkları çalış

malarda, hayvanlarda psikolojik stresle tıroid hormon düzeylertnın 

Yükselebileceğini göstermişlerdir (l 4,29l -
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Langer ve arkadaşları da yaptıkları bir çalışmada 2 ile 15 
dakika immobilize edilen sıçanlarda TSH, T4 ve t'f3 düzeylerinde 
yükselme. T3 düzeylerinde ise düşme saptamışlar, 30 ile 240 
dakika ımmobilize edilen sıçanlarda ise TSH, T4 ve T3 düzeylerinin 
mükerrer bir şekilde önemli oranlarda düştüğünü rapor etmiş
lerdirl27). 

Chemow ve arkadaşları. minimal derecede - orta derecede ve 
şiddetli derecede strese maruz kaldıklarını düşündükleri üç grup 
hastada. postoperatif değerlendirmelerde, birinci grupta, yani 
minimal strese maruz kalanlarda hormonal değerlerde bir değişme 
saptamadıklarını. ikinci ve üçüncü gruplarda strese bağlı değişik
liklerin 1-24 saatler arasında görüldüğünü ve postop 5 gün içinde 
normal değerlere döndüğünü. cerrahi girişime bağlı hormonal deği
şikliklerin. plasma kortlzol. norepinefrin ve epinefrin düzeylerin
deki artış ile serum anjiotensın konverting enzim düzeylerinde dü
şüş ile karakterize olduğunu. serum T4 ve serbest T4 konsantras
yonlarının hiçbir grupta değişmezken serum T3 ve serbest T3 
düzeylerinin orta derecede strese maruz kalan ikinci grupta önemli 

derecede düştüğünü rapor etnıişlerdirCI0J. 
Jackson. hipertlroidi mevcut olan bir hastasında emosyonel 

travma ile tiroksin salınımında artış olduğunu saptamış ve bunun 
tıroid preparatlannın alınması ile ilgisi olmadığını blldirmiştlrl20). 

Gray ve Hoffenberg ise yapbklan bir çalışmada tirotoksik has
taların geçmişlennde stresli yaşam olaylarının mevcut olduğunu 
ancak tirotoksikozun etyolojisinde stresin bir nedensel rolü oldu

ğuna dair bir bulgu saptamadıklarını bildirmişlerdir( 1 7). 
Zaloga ve arkadaştan cerrahi girişim öncesi klinik olarak ve 

biokimyasal olarak ötlroid olan 2 hastada major bir cerrahi giri
şimin hemen sonrasında Graves hastalığının geliştiğini saptamış
lar ve bunun da stresin hipertlroidizme yol açabilen bir mekaniz

maya bağlı olabileceğini ileri sürmüşlerdir(45J. 
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Fortenza, retrospektif olarak değerlendirdiği 116 hastanın % 

77 sinde travma, yanma, uzamış enfeksiyon ve sevilen bir yakının 
kaybı gibi önemli yaşam olaylan ve pres!pıtan faktörlertn h!per

tıro!d!zmin başlangıcından önce mevcut olduğunu saptanuştırO 6). 
Voth ve arkadaşları da 12 yıllık bir peryodda gerçekleştirdiklert 

prospektlf bir çalışmada tiroidin iyot uptake'!n!n minimal stres 
peryodlannda kaybolma eğiliminde olduğunu, uzamış veya şiddetli 
stres durumlarında ise hlpertırold!zm veya nodüllerın gelişmesine 

eğilim olduğunu b!ld!rm!şlerdır( 44). 
Noel ve arkadaşları 14 erkekte paraşüt !le ilk kez atlayış 

yapmalarını takiben plasma TSH'ında az ama önemli sayılacak bir 
artış olduğunu, bunun da psişik stresin TSH sekresyonunu stlmüle 

edebileceğini gösterdiğin! b!ld!rm!şlerdır(33). 
Mason ve arkadaşları ise 8 erkekte, kendilerin! aşırı derecede 

tüketeceği söylenilen bir b!s!klet-ergometre çalışmasından hemen 
önce düşük düzeyde ancak istikrarlı TSH artışlarını saptamışlar, 7 
haftalık yoğun bir çalışma peryodundan sonra bu cevabın kaybol

duğunu, bunun da psikolojik faktörlertn TSH sekresyonunda 

önemli rol oynadığını gösterdiğin! b!ld!rmişlerd!r(30). 
Berchtold ve arkadaşları !le Terjung ve arkadaşlarının çalış

maları ise fızıksel egzersizin TSH konsantrasyonlarında bir değişik

liğe neden olmadığını göstermektedırf7,40). 
Charters ve arkadaşları da yaptıkları bir çalışmada ame

liyattan sonra TSH düzeylerinde bir değ!ş!kl!ğ!n olmadığını rapor 

etmişlerdirC9), 

Semple ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada imtihan stre
sinin, bütün subjelerde idrarda katekolam!n ekskresyonunda artışa 
neden olduğunu, serum ve idrar kort!zol konsantrasyonlarında 

değişikliğe neden olmadığını, prolaktln düzeylerinde bir artış 
saptamadıklarını, her ne kadar TSH düzeylerinde hafıf bir artış 

olsa da tiroid hormonlarında bir artışın söz konusu olmadığını, 
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hipofizotestiküler fonksiyonda da bir değişiklik saptamadıklarını 
bildinnişlerdir(38). 

Johansson ve arkadaşlan 22"si erkek, 27'si kız 49 tıp fakültesi 
öğrencisi üzerinde gerçekleştirdikleri bir çalışmada, her iki cinste 
plasma TSH değerlerinin kontrol gününe oranla imtihan gününde 
hafifçe yüksek olarak saptandığını. imtihan süresince plasma 
değerlerinin kız öğrencilerde azalırken erkek öğrencilerde herhangi 
bir azalmanın olmadığını, plasma T3 değerlerinin imtihan gününde 
hafifçe yükseldiğini, bu yükselmenin erkeklerde daha fazla 
olduğunu, plasma T4 değerlerinde ise her iki cinste kontrol ve 
imtihan günleri arasında bir fark gözlenmediğini bildirmişlerdir 

Sonuç olarak da pislşlk stres süresince hipoflz - tirold en
dokrin sisteminin kadınlarda, erkeklerden farklı bir şeklide işle

diğini ileri sürmüşlerdır(22). 



MATERYAL ve METOD 

Bu çalışma 1989-1990ve 1990-1991 öğretim yıllarında Atatürk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Yüksek Okulu öğren
cilerinden oluşan gönüllü 60 kişilik bir grupta gerçekleştirilmiştir. 
Öğrencilerin hepsi sağlıklı, normal denekler olup hiçbirinde gerek 
tlroid bezi ile, gerekse başka bir sistemle ilgili hastalık mevcut 
değildir. 

Deneklerin 30 tanesi (% 50) kız 30 tanesi de (% 50) erkek olup 
ortalama yaş, kızlarda x = 21.3 ve erkeklerde x = 24,4 dür. 

Denekler; yaş, cinsiyet, okudukları okul. herhangi bir ilaç 
kullanma durumunun sözkonusu olup olmadığı, tlroid bezi ile ilgili 
bir hastalığın olup olmadığı, ailede tirold bezi ile ilgili bir 
hastalığın bulunup bulunmadığı sorularını içeren bir anket 
formunu kendileri doldurmuşlardır. imtihan öncesi ve imtihan 
sonrası saptanan kan hormon düzeyleri de bu forma işlenmiştir. 

Deneklerden, imtihan gününden en az bir hafta önce olmak 
koşulu ile kolun antecubital bölgesindeki bir venden 5 cc kan 
alınmış. düz tüplere konularak bekletilmeden laboratuvara 
nakledilmiştir. Alınan örnekler 1800 devirde 15 dakika santifrüJ 
edilerek. serum ayrıldıktan sonra tüplere konulmuş ve paraftlm ile 
kapatılarak -40°C ısıda derin dondurucuda (deep-freeze) deney 

yapılana kadar saklanmıştır. 
Aynı prosedür bir kez de verbal bir imtihanı takiben 

tekrarlanmıştır. Her iki kan örneklerinin yaklaşık olarak aynı 

saatlerde alınmasına özen gösterilmiştir. 

Serum Total T4 (TT,ı) ve Total T3 (Tl'a) Tayini: 

Serum TT 4 ve TT3 düzeyleri radlolmmünoassay (RIA) yöntemi 
ile tayin edildi. 
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Bunun için "Diagnostlc Products Corporatlon" firmasının 
"COAT-A-COUNT TOTAL T4" ve "COAT-A-COUNT TOTAL TJ'' kitleri 
kullanıldı. 

Deneyin Prensibi: Bu işlem iç duvan belirli miktarlarda T4 ve 
T3 antikorları ile kaplı polypropylene tüpler içerisinde, 

işaretlenmiş T4 ve T3 (1125-T4, ,125_T3) ile incelenecek 

serumlardakl total T 4 ve T3 arasında, belirli bir zaman diliminde 
cereyan eden bir yanşmadır, 

Serum TT 4 Tayini : Deneye başlamadan önce deep freeze'dekl 
serum örnekleri alınarak +4°C de çözüldü. 

iç yüzeyi T4'e karşı elde edilen antikorla kaplı 6 standart (O, 1, 

4, 10, 16. 24 pg /dl) tüpü. aynca bir kontrol serumu ve incelenecek 
serum örnekleri için tüpler numaralanarak işaretlendi. 

Standartlar, kontrol serumu ve incelenecek serum örnekleri 
Vortex mikserle (Model K-550 GE) karıştırıldı. işaretlenmiş tüplere 

standartlar, kontrol serum ve denek serum örneklerinden 25 µl 
konuldu. 

Her tüp içine 1 mi [ 11 25] Total T4 ilave edildi. Bütün tüpler 
Vortex mikserle karıştırıldıktan sonra su banyosunda (Warner 
Chilcott Laboratories Instroments marka) 37'C de 60 dakika 

inkübe edildi. Daha sonra tüplerin üst kısmındaki sıvı kısım asptre 
edildi. Tüm tüpler gamına sayıcı (LKB-Wallac 1275-Mtnigamma) ile 
sayıldı ve cihazın otomatik yazıcı bölümü standart eğriyi çizerek 

sonuçları yazdı. 

Serum TT3 Tayini : iç yüzeyi T3 'e karşı elde edilmiş 

antikorlarla kaplı 6 standart (O. 20, 50. 100. 200, 600 ng/dl) tüpü 
ayrıca bir kontrol serumu ve incelenecek serum örnekleri için 
tüpler numaralanarak işaretlendi. 
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Standartlar, kontrol serumu ve incelenecek serum örnekleri 
Vortex mikserle hafifçe karıştırıldı. İşaretlenmiş tüplere 

standartlar. kontrol serumu ve serum örneklerinden 100 µl 
konuldu. 

Her standart, kontrol ve denek serumu için yeni pipet 

kullanıldı. Her tüp içine [ 1251] Total T3'den 1,0 ınJ ilave edildi. 

Bütün tüpler Vortex mikserle hafifçe kanştınlarak su banyosunda 

37°C de 120 dakika inkübe edildi. Daha sonra tüplerin üst 

kısımlarındaki sıvı kısım tüplerde sadece tortu kalacak şekilde 
aspire edildi. Tüm tüpler gamına sayıcı ile sayıldı ve cihazın 
otomatik yazıcı bölümü standart eğriyi çizerek sonuçlan yazdı. 

Serum TSH Seviyesinin Tayini : Serum TSH seviyesi immuno

radiometric assay (IRMA) yöntemiyle tayin edildi. IRMA işaretli 

antikor kullanımına dayanan bir metotdur. Prensip olarak RIA'ya 
benzer. 

Metodun prensibi : Bu işlem monoklonal ve poliklonal 

antikorlara dayalı olarak gerçekleştirilen bir IRMA'dır. Hasta 

serumundaki TSH polystyrene bir tüpün iç duvarına yapıştırılmış 

monoklonal antikorlar ile sıvı haldeki l25J ile işaretli anti-TSH 

poliklonal antlkorlan arasında sıkıştırılır. Tüp içindeki sıvı kısım 
uzaklaştırıldıktan sonra gamına sayıcıda sayım yapılır. 

Deneyin yapılışı : Deneye başlamadan önce deep freeze'dekl 

serum örnekleri alınarak +4°C de çözüldü. 

iç yüzeyi monoklonal antı-TSH antikoru ile kaplanmış, içinde 

ise sıvı halde poliklonal anti-TSH antikorları bulunan 8 standart 

tüpü (O; O, 15; 0,5; 1,5; 4; 15; 60; 150) ayrıca bir kontrol tüpü ve 

incelenecek serum örnekleri için tüpler numaralanarak işaretlendi. 
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işaretlenmiş olan tüplere standartlar, kontrol ve serum 

örneklerinden 200 µ! konuldu. Her tüpe 100 µ11251-TSH antikoru 

ilave edildi. Bütün tüpler rack shaker'da (Fisher rotator marka) 2 
saat karıştınldı. Tüplerin üst kısmındaki kırmızı renkll sıvı kısım 
aspire edilerek atıldı. Her tüpün dibinde kalan tortunun üzerine 2 
mi tamponlanmış (surfaktanlar ve tuz solüsyonu ile) yıkama 
solüsyonu kondu ve 2 dakika beklendi. Sonra sıvı kısmı asplre 
edilerek atıldı. Yeniden 2 mi tamponlanmış yıkama solüsyonu her 
tüpe konuldu, 2 dakika beklendikten sonra her tüpün üst 
kısmından sıvı kısım uzaklaştınldı. Tüm tüpler gamına sayıcıda 
sayıldı ve cihazın otomatik yazıcı bölümü standart eğriyi çizerek 
sonuçlan yazdı. 

Sonuçlann İstatlstlki Değerlendirmesi : 

Elde edilen sonuçların istatistik! açıdan yorumlanmasında 
"Tek yönlü t testi " kullanıldı. Bütün parametreler için önce 

ortalama değerler ve standari sapmalar hesaplandı. 

Aritınetik Ortalama : 

LX 
X=--

n 

x = aritınetik ortalama 

x = her bir gözlem 

n = analiz sayısı 

L = toplam işareti 
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Standart Sapma : 

SD=•-----
n - l 

x = aritmetik ortalama 
SD = standart sapma 
x ı = her bir gözlem 
n = analiz sayısı 

imtihan öncesi ve imtihan sonrası değerlerde ortaya çıkan 
değişikliğin istatistiki açıdan anlamlı olup olmadığının değer
lendirilmesi "tek yönlü eşlenik t testi" ile yapıldı. Bu amaçla şu 
formül kullanıldı: · 

X 

t=--
SD/ n 

x = aritmetik ortalama 
SD = Standart sapma 

n = analiz sayısı 

Elde edilen sonuçlar t-tablosuna bakılarak değerlendirildi. 
Tabloda % 5 düzeyinde anlamlılık için Kritik Değer olan Kn = 
1.699 değerinden yüksek bulunan t değerleri için sonuç anlamlı 
olarak kabul edildi. 

lki ayrı gözlem grubunda elde edilen sonuçların kıyaslan
masında ise aşağıdaki formül kullanılarak çift yönlü t testi 

uygulandı. 
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- -
Xl -"2 

t= 

✓s2 { 1 + 1 l 
nl n2 

s2 = -------------

nı + n2 - 2 

x 1 = Birinci grubun aritmetik ortalaması 

x2 = ikinci grubun aritmetik ortalaması 
S ı = Birinci gruba ait standart sapma 

52 = İkinci gruba ait standart sapma 

n 1 = Birinci gruptaki denek sayısı 
n2 = İkinci gruptaki denek sayısı 

Elde edilen t değerleri tablo değerleri olan -1,98 ile + 1,98 
değerleri arasında kalıyorsa gruplar arasındaki farkın önemsiz 
olduğu t > 1.98 veya t < -1,98 durumunda ise gruplar arasındaki 
farkın o/o 5 düzeyinde önemli olduğu kabul edildi. 



BULGULAR: 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin ( n = 60) 30'u erkek 
(% 50) 30'u da kız (% 50) öğrencidir. 

Okudukları fakülteye göre ise öğrencilerin dağılımı şu 

şekildedir : 
1ip Fakültesi öğrencisi = 45 (% 75) 
Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencisi = 15 (% 25) 
Öğrencilerden hiçbiri herhangi bir nedenle ilaç kullanma

maktadır ve herhangi bir ruhsal veya organik hastalık 

tanımlamamıştır. 

Kız öğrencilerden 3'ünde (% 10) geçmişte tirold ile ilgili bir 
hastalık hikayesi mevcutken hiçbir erkek öğrencide bu durum söz 
konusu değildir. 

Ailede tiroid ile ilgili hastalık hikayesi ise kız öğrencilerin 
2'slnde (% 6,7), erkek öğrencilerin de 3'ünde (% 10) mevcuttur. 

Ortalama yaş kızlarda x = 21,3, erkeklerde de x = 24.4 olarak 
bulunmuştur. 

T3 için bazal değerlerin aritmetik ortalamaları erkeklerde x= 
123,23 (SD= 24.32). kızlarda x = 122, 93 (SD = 21,72) ve tüm 

grupta x = 123,08 (SD = 22,86) olarak bulunmuştur. 
Bu değerler T4 için ise şu şekildedir; erkeklerde x = 7,82 

(SD = 1,84) kızlarda x = 8.47 (SD = 1,61), ve bütün grupta x = 8, 14 
(SD 1. 7 4) şeklindedir. 

TSH için ise. erkeklerde x = 1.94 (SD = 1,86) kızlarda x = 3, 11 
(SD = 2,93) ve bütün grupta x = 2,52 (SD = 2,53) olarak 

saptanmıştır (Tablo I) 

imtihan stresini takiben yapılan ölçümler sonucu saptanan 

değerler ise şu şekildedir. T3 için erkeklerde x = 142, 13 (SD = 29,5) 
kızlarda x = 136, 18 (SD = 38, 63), bütün grupta x = 139, 15 (SD = 

34.06) dır. 
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T 4 değerleri için erkeklerde x = 8,36 (SD = 1,57), kızlarda 

x = 8.67 (SD = 2,23) ve bütün grupta x = 8,51 (SD = 1,84) olarak 
bulunmuştur. 

TSH için bu değerler erkeklerde x = 0,73 (SD = 0,53), kızlarda 
x = 0,49 (SD = 0,39), bütün grupta x = 0,61 (SD = 0,48) olarak 
saptanmıştır. (Tablo 11) 

Tablo ı : imtihan stresine maruz kalınmadan önce saptanan bazal 
değerlerin ortalamaları . 

TSH 

Erkek öğrenciler 123,23 7,82 1,94 

KJz öğrenciler 122,93 8,47 3,11 

Toplam 123,08 8,14 2,52 

Tablo II : İmtihan stresine maruz kalındıktan sonra· saptanan 

değerlerin ortalamaları. 

TSH 

Erkek öğrenciler 142,13 8,36 0,73 

Kız öğrenciler 136.18 8,67 0,49 

Toplam 139.15 8,51 0,61 
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Erkeklerde T3 kan düzeyleri kontrol gününe oranla, imtihan 
stresini takiben yüksek bulunmuştur. 

Her iki değer arasındaki farkın anlamlılığı test edildiğinde t 
değeri 3,02 olarak bulunmuştur ki bu da kritik değer olan 1,699 
dan büyük olduğundan T3 düzeylerinde istatistik! açıdan anlamlı 
bir artış olduğunu göstermektedir (p < 0,05) (Şekil 1). 

T 4 düzeyleri erkeklerde !mtlhan stresini takiben hafifçe yüksek 
olarak saptanmış, istatistik! değerlendirmede t = 1,62 bulun
muştur, bu değer tablo değeri olan 1,699 dan küçük olduğu için 
sözkonusu artışın ıstatistiki açıdan anlamlı olmadığına hükme
dilmiştir (p > 0,05) (Şekil II). 

Erkek öğrencilerde TSH düzeyleri ise imtihan stresini takiben 
kontrol gününe oranla düşük bulunmuştur. Bu düşüşün 
istatistiksel olarak test edilmesinde t = - 3,85 bulunmuştur. Bu da 
tablo değeri olan -1,699 den küçük olduğundan anlamlı bir düşüş 

olduğu şeklinde yorumlanmıştır (p<0,05) (Şekli III). 
Kız öğrencilerde T3 düzeyleri kontrol gününe oranla imtihan 

stresini takiben yüksek olarak saptanmıştır. Bu yükselme istatis

tiksel olarak test edildiğinde, t = 2,24 bulunmuş, bu da kritik değer 
olanl,699 dan büyük olduğundan,T3 düzeylerinde istatistiksel ola
rak anlamlı bir artış olduğunu göstermektedir (p < 0,05) (Şekli 1). 

Kız öğrencilerde T 4 düzeylerinde ise, kontrol günü ile imtihan 
sonrası değerler arasında herhangi bir farklılık saptanmamıştır. 

( t = 0,52. p > 0.05) (Şekli II). 
TSH düzeyleri ise imtihan stresleri takiben anlamlı bir şekilde 

düşmüştür ( t = - 5.28. p < 0,05) (Şekil Ill). 
Bütün çalışma grubu birlikte değerlendlrildiğlnde ( n = 60) 

kontrol gününe oranla imtihan stresini takiben T3 düzeylerinin 
istatistiksel olarak anlamlı derecede yükseldiği (t = 3,81. p < 0.05). 
T 4 düzeylerinde anlamlı bir fark olmadığı, ( t = 1,53, p > 0.05). 
TSH düzeylerinin ise anlamlı bir şekilde düştüğü (t = -6.34, p < 
O. 05) saptanmıştır (Şekil 1. il, ili) . 
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Gerek kız öğrencilerde gerekse erkek öğrencilerde önemli 
derecede artış olduğu saptanan T3 düzeyleri için her iki cins 
arasında istatistiksel olarak herhangi bir farklılığın söz konusu 
olup olmadığı araştırıldığında, t değeri 0,65 olarak bulundu. Bu 
değer tablo değeri olan 1,98 den küçük ~lduğundan her iki grup 
arasında T3 düzeylerindeki artış açısından istatistiksel olarak 
önemli bir farklılık olmadığı sonucu elde edildi ( p > 0,05). 

Aynı değerlendirme T 4 ve TSH düzeyleri için de yapıldı. Sırası 
ile T4 düzeyleıi için t = 0,68 ve TSH düzeyleri için t = -1,22 olarak 
bulundu. Her iki parametre için· gruplar arasında ıstatıstlksel 
olarak önemli bir fark olmadığı sonucuna varıldı ( p > 0,05). 



TARTIŞMA: 

Çalışma 30'u erkek (% 50), 30'u kız (% 50) toplam 60 sağlıklı 
öğrenciden oluşan bir grupta gerçekleştirildi. 

Ortalama yaş erkeklerde x = 24,4 kızlarda da x = 21,3 idi. 
Çalışma grubunun % 75'! ( n = 45) Tıp Fakültesi% 25 '! de 

( n = 15) Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerinden oluşuyordu, 
T3 için bazal değerler erkeklerde x=l23,23, kızlarda x = 122, 93 

şeklinde idi. Her iki grubla birlikte ele alındığında ise x = 123,08 
olarak bulundu. 

imtihan stresini takiben incelenen kan örneklerinde ise bu 
değerler, erkeklerde x = 142, 13, kızlarda x = 136, 18 ve bütün 
grupta x = 139, 15 olarak saptandı. 

Her iki grupta da T3 düzeylerinde kontrol gününe oranla 
imtihan gününde istatistiksel olarak anlamlı bir artış saptanmış
tır (p < 0,05). Bu artış kız öğrencilere oranla erkek öğrencilerde 

daha fazla olmuştur (t,, = 3,02, tk = 2,24). 
Bu sonuçlar Johansson ve arkadaşlarının sonuçlan !le 

uyumludur. Aynca Zaloga ve arkadaşlannın cerrahi girişime tabı 
olan hastalarda, Falconer ve Hetzel ile Mason ve arkadaşlannın 
hayvan deneylerinde elde ettikler! sonuçlar da bizim sonuçlanmızla 
uyumludur (14, 22, 30, 44, 45), 

Langer ve arkadaşları, Chemow ve arkadaşlan ile Semple ve 
arkadaşlannın elde ettikler! sonuçlar !le ise uyumsuzdur(I0,27,38). 

T4 için bazal değerler erkeklerde x = 7,82, kızlarda x = 8,47 ve 
bütün grupta x = 8, 14 olarak saptanmıştır. 

imtihan stresini takiben incelenen kan örneklerinde ise bu 
değerler erkeklerde x = 8,36, kızlarda x = 8.51 olarak bulunmuştur. 

Her iki grupta da kontrol gününe oranla imtihan stresini 
takiben T 4 düzeyler! hafif bir artış göstermekle b!rl!kte bu artışlar 
istatistiksel olarak test edildiğinde erkeklerde t = 1,62, kızlarda 
t=0,52 olarak bulunmuştur ki bu sonuçlar da T4 düzeylerinde !sta
Ustiksel olarak anlamlı bir artış olmadığını göstermektedir 
(P > 0,05), 
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Bu sonuçlar literatürde bildirilen sonuçlarla uyumludur (1 O, 
14, 20, 22, 27, 30, 38, 44, 45). 

TSH için basa! değerler erkeklerde x = 1,94, kızlarda x = 3, ı 1 

ve bütün grupta x = 2,52 olarak bulunmuştur. 
İmtihan stresini takiben elde edilen değerler ise, erkeklerde 

x = O, 73, kızlarda x = 0,49 ve bütün grupta x = 0,61 olarak 
saptanmıştır. 

Her iki grupta da imtihan stresini takiben TSH değerleıinde 
kontrol gününe oranla bir düşüş mevcuttur. Bu düşüşlerin 

istatistiksel olarak test edilmesinde erkeklerde t = -3,85 ve kız
larda t = - 5,28 olarak bulunmuştur ki, bu değerler de imtihan 
stresi ile TSH değerleıinde anlamlı bir düşüşün meydana geldiğini 
göstermektedir (p < 0,05). 

Bu yönü ile, sonuçlarımız incelenen literatürler içinde, 
J ohansson ve arkadaşları ile Langer ve arkadaşlarının hayvan 
deneyleıiyle uyumlu görülmektedir {22, 27), 

Sonuçlanmız Semple ve arkadaşlannın, Mason ve arkadaş
larının, Berchtold ve arkadaşlarının, Noel ve arkadaşlarının, 

Charters ve arkadaşlarının elde ettikleri sonuçlar ile ise uyumlu 
değildir (7, 9, 30, 33, 38), 

Kontrol günü ile imtihan stresi sonrası elde edilen değerler 
arasındaki farklılıkların kızlarda ve erkeklerde aynı şekilde mi 
olduğu yoksa iki grup arasında bir farklılığın söz konusu mu 
olduğunun istatistiksel olarak test edilmesinde: 

T3 değerleri için t = 0,65, T 4 değerleri için t = 0,68 ve TSH 
değerleri için t = -1,22 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar da her üç 
parametre için kız ve erkek öğrenci grupları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farkın bulunmadığını, yani imtihan stresinin 
her iki cinsi aynı şekilde etkilediğini göstermektedir. Bu yönü ile 
sonuçlarımız Johansson ve arkadaşlarının sonuçlan ile uyum
suzdur (22). 



SONUÇ: 

Yaptığımız bu çalışmada eksternal bir stres faktörü olarak 

kabul edilen imtihan stresinin her iki cinste serum T3 düzey
lerinde anlamlı bir artış meydana getirdiğini [p < 0,05), T 4 

düzeylerinde hafif bir artışa neden olmakla beraber, bunun ista
tistiksel olarak bir anlam taşımadığını [p > 0,05). TSH düzeylerinde 
ise her iki grupta anlamlı bir düşmeye yol açlığını [ p < 0,05) 

saptadık. 

Bu sonuçlar psişik stresin hipofiz-tıroid endokrin sistemini 

etkilediğini göstermektedir. 
Elde edilen sonuçlar psişik strese bağlı olarak tiroid 

hormonlarında arbş olduğunu göstermektedir. TSH düzeylerinde 

ise bir düşüş olmaktadır. Bu düşüşte negatif feed-back etkisinin rol 

oynadığı düşünülmektedir. 

Veriler her iki cinste stres faktörünün aynı şekilde etkili 

olduğunu, cinsler arasında bir farklılığın söz konusu olmadığını 

göstermektedir. 
Literatürde çalışmamızda elde edilen sonuçlan destekleyen ça

lışmalar mevcut olduğu gibi, bu bulguları destelemeyen çalışmalar 

da mevcuttur. Bu nedenle stresin hipofiz-tiroid aksını etkileyip 
etkilemediği, etkiliyorsa da hangi yönde etkilediğinin kesin olarak 

ortaya konulabilmesi için, bu konuda daha kapsamlı ve çok sayıda 

çalışmanın yapılması gerektiği kanaatindeyiz. 



ÖZET: 

Bu çalışma 1989-1990 ve 1990-1991 öğretim yıllarında, Ata
türk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Yüksek okulu öğren
cilerinden oluşan 60 kişilik sağlıklı ve gönüllü bir çalışma gru
bunda gerçekleştirildi. 

Öğrencilerden bir kez, imtlban gününden en az bir hafta önce 
olmak koşulu ile, bir kez de verbal bir imtihanı takiben ilk yanın 
saat içinde 5'er cc venöz kan alındı. Alınan kan örneklerinden T3 -
T 4 ve TSH düzeyleri ölçümü yapıldı. Elde edilen değerler 

istatistiksel olarak karşılaştınldı. 
T3 düzeylerinin her ikl cinste imtihan stresini takiben anlamlı 

bir şekilde yükseldiği, T 4 düzeylerinde hafif bir artış olmakla 
beraber bunun istatistiksel olarak anlamlı olmadığı ve TSH dü
zeylerinin de her ıkl cinste anlamlı düşüşler gösterdiği saptandı. 

Verilerin değerlendirilmesinde her lkl cinste imtihan stresinin 
aynı şekilde rol oynadığı. cinsler arasında bir farklılığın olmadığı 

sonucuna vardık. 
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EK I : Çalışmaya Alınan Erkek Öğrencilerde Saptanan t mtlhan ôncesl ve İmllhan 
Sonrası T3-T4-TSH Düzeyleri: 

İmtihan öncesi İmtihan Sonrası 

İsim T3 T4 TSH T3 T4 TSH 

1. Ç.Ç. 107 10.4 2,1 117 8,2 0.4 
2. I.B. 142 9,9 0,7 135 7,7 0,7 
3. FA. 106 7.3 0.4 145 8.9 0,5 
4. E.G. 136 10.7 0,9 222 10,9 1,1 
5. M.T.E 53 6,1 0.2 174 7,5 0,5 
6. V.Ç. 158 9,4 0,9 189 7,7 0,3 
7. H.L. 106 10 1,1 204 9,8 O.Ol 

8. S.A. 156 6,4 1,2 131 6,3 0.4 
9. O.A. 124 9,2 0,4 118 7,4 0.7 

10. M.E.K 162 11,7 0,02 189 10,7 0,8 
11. E.B. 108 8,4 0,4 171 10 0,6 
12. RA. 85 5,3 0,5 102 5 0,7 
13. M.A 149 7,8 0,7 153 8,1 0,9 
14. Y.T. 115 5,8 0,5 146 5,8 0,6 
15. M.A 101 7,9 0.4 143 7,5 0,4 
16, t.A 98 7,1 0,4 125 6,6 0.4 
17. M.E.K. 151 8.7 0,7 148 8,3 1,1 
18. M.K. 117 8,5 5,1 110 10 0,6 
19. B.S.K. 126 5.4 4,3 118 6,6 0,5 
20, AC. 135 7,4 2,2 140 9,4 0,5 
21. AE. 131 8,5 3,8 138 10,1 0,8 
22. M.A. 138 6,9 3 125 7,9 1,8 
23. L,A. 111 9,1 5,4 117 10,5 0.4 
24. H.A 111 6,2 2,2 106 7,6 0,4 

25. A.S. 118 6,7 3,5 128 9,3 0,6 
26. H.K. 145 4,1 2,8 144 9,2 0,2 
27. M.Y. 102 5,2 2,9 124 7,4 0.4 
28. H.t. 121 7,3 3 127 8,7 2,5 
29. Z.D. 153 9,8 7,5 151 11 2,1 
30. K.B. 132 7,4 0,8 124 6,9 1 



EK U : Çalışmaya Alınan Kız Öğrencilerde Saptanan imtihan Öncesi ve İmtihan 
Sonrası T3-T4-TSH Oüzeylert: 

İmtihan öncesi İmtihan Sonrası 

İsim T3 T4 TSB T3 T4 TSB 

1. E.T. 113 6,8 4,7 119 10,6 0,8 
2. H.T. 154 8,9 3.9 118 8.9 0.4 
3. EA 132 7,2 3.5 124 9.8 0.4 
4. H.Ş. lll 6,6 0,4 107 7.5 0.4 
5. F.Ç. ll3 7.9 0,4 llO 7.9 0.4 
6. A.B. 98 6 0.8 ll2 6,3 0.5 
7. A.S. 102 9 0.7 147 8,9 0.4 
8. S.E. 135 9,7 0,4 150 9,9 0,5 
9. F.C. 130 9 1 196 10.4 0,5 

10. Ş.P. 168 9.4 0.9 195 9,5 0.7 
11. F.E. 126 10.3 0,7 225 10.8 0,9 
12. S.K. 148 8.6 0,7 207 10,6 0.4 
13. CA 144 10 1.1 219 11,7 0.03 
14. G.Ç. 139 9,9 0,3 112 8,9 0,4 
15. G.E. 163 8,7 6 150,l 11.5 1,3 
16. S.B. 137 7.7 1,3 119,6 8.5 0,6 
17, Y.K ll7 7,7 9,5 154 11,l 1.7 
18. H.S. 121 8 4.6 153,6 12 0,6 
19. E.P. 109 7,7 1,9 99,5 6.1 0,1 
20. S.D. 108 8.5 4.2 107 8,4 0.4 
21. B.D. 137 9 4,2 176 10.8 0,7 
22. A.K. 123 7,7 8.4 102 7,7 0,5 
23. N.Ü. 84 5,5 2.6 85,4 5,4 0,01 
24. H.U. 95 7,7 10,8 98,3 4.3 0,5 
25. RK. 114 6,7 2.4 105 5,6 0,04 
26. E.G. 155 7,5 1.6 126 5,7 0,01 
27. N.ô. 101 11,9 4,7 110 6.9 0,2 
28. N.Y. 111 7,9 7.6 117 6.9 0.2 
29. RH. 99 13 0,1 123 8.6 O.Ol 
30. H.S. 101 9,7 3,9 118 8,9 1.2 




