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ÖZET 

Koray, M  AKTİF VE İNAKTİF DÖNEMDEKİ MİNÖR REKÜRRENT AFTÖZ 
STOMATİTLİ HASTALARIN, AĞIZ SAĞLIĞIYLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTESİ 
VE ANKSİYETE SEVİYELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ağoz, Diş, Çene Hastalıkları ve 
Cerrahisi ABD. Doktora Tezi. İstanbul. 2008 

Anahtar Kelimeler: Rekürrent aftöz stomatitis, yaşam kalitesi, anksiyete 

Rekürent aftöz stomatitis (RAS) oral mukozal hastalıklar içinde en çok görülen 
lezyonlardandır. Nonkeratinize oral mukozanın epidermal tabakasındaki tek veya 
multipl lezyonlar şeklinde kendini gösterir. Çiğneme ile artan ağrı ile karakterize olan 
lezyonlar, ağızda genellikle 7-10 gün arasında kalırlar. RAS'ın etyolojisi tam olarak 
açıklığa kavuşmadığı için kesin bir tedavisi de yoktur. Bu hastaların yaşam kalitesini ve 
anksiyetelerini bilmek onların yaşam kalitelerini arttırabilmemiz ve yapılan tedavilerin 
etkinliğini anlayabilmemiz için faydalı olacaktır. Çalışmanın amacı; RAS’lı hastaların 
ülserlerinin aktif ve inaktif olduğu dönemlerdeki hem anksiyetelerini ve hem de ağız 
sağlığıyla ve genel sağlıkla ilişkili  yaşam kalitelerini, değerlendirilerek, sağlıklı kontrol 
grubuyla karşılaştırarak incelemektir. Bu amaçla minör RAS teşhisi konan 100 hasta 
çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma ve kontrol grubundaki bütün hastaların anksiyete 
düzeyini ölçen anket olan STAI anketlerini ve yaşam kalitesini ölçen anketler olan 
OHIP-14, OHR-QoL, SF-36’yı kendi başına doldurması sağlanmıştır. Sonuç olarak,  
aktif dönemdeki RAS, yemek yemeyi, konuşmayı zorlaştıran ağrısı nedeniyle hastaların 
yaşam kalitelerinin düşük, anksiyetelerinin de yükselmiş olduğunu söyleyebiliriz. RAS 
tedavisinde klasik tedavi seçeneklerine ek olarak psikolojik tedavinin de gözönünde 
bulundurulması gerektiğini tavsiye edebiliriz.  
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ABSTRACT 

Koray, M. The evaluation of oral health-related quality of life and anxiety values in 
patients with active or inactive minor recurrent aphthous somatitis. İstanbul University, 
Institute of Health Science, Department of Oral surgery and Oral Medicine. 
İstanbul.2008   

           

Key Words: Recurrent aphthous stomatitis, quality of life, anxiety  

Recurrent aphthous stomatitis (RAS),is one of the most common oral mucosal 

lesions. Lesions appear as single or multiple ulcers on nonkeratinized oral mucosa. 

They are characterized by painful during chewing  and generally heal only after 7-10 

days. As the etiology is unknown, there is  no curative treatment. To learn more about 

the patients's quality of life and anxiety levels may be useful in understanding the 

efficacy of the treatment. The aim of the present study was to  evaluate the oral health-

related quality of life and anxiety  values in patients with active or inactive  minor 

recurrent aphthous somatitis and to compare them healthy controls. One hundred 

patients with minor RAS were included in the study. Data were collected by 

questionnaires regarding STAI, OHIP-14, OHR-QoL and SF-36. It has been concluded 

that, the patients with active minor RAS have a decreased quality of life and increased 

anxiety levels due to their pain during eating and chewing. Thus our findings suggest 

that traditional treatment of RAS patients should be accompanied by psychological 

support. 

 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Aftöz stomatitler, Hipokrat tarafından isimlendirilmiş ve 18.-19. yüzyıllarda 

İspanyol ve İngiliz hekimleri tarafından açıklanmıştır (Ünür ve Doğan-Onur 2003 

pp.47-53). Oral mukozanın bu tip hastalığı ile ilişkili olarak aft “aphthai” terimini 

kullanarak yaratan kişi Hipokrat olmasına rağmen, rekürrent aftöz stomatitisin (RAS) 

ilk geçerli klinik tanımlaması, 1888 yılında Mikulicz ve Kummel tarafından yapılmıştır 

(Ship ve ark. 1996). RAS, hakkında birçok klinik ve laboratuvar deneylerin yapıldığı, 

oral müköz membranın tekrarlayan, ağrılı ülserleri ile karakterize lezyonlardır. Bu 

hastalık, akut aftöz stomatit, vesiküler stomatitis, maculofibrinöz stomatitis, canker 

sores, dyspeptik ülser, habitual solitary aftöz stomatitis, mukozal ülser gibi isimlerle de 

bilinmektedir. Lezyonlar oral mukozada sınırlı olabildikleri gibi birçok organ veya 

sistemi de etkileyebilirler (Ünür ve Doğan-Onur 2003 pp.47-53). Minör, majör ve 

herpetiform olmak üzere 3 klinik formu vardır. Minör RAS en yaygın görülen 

formudur. Lezyonlar grimsi-sarı ve hafif kabarık kenarlı ve yuvarlak ülserler 

şeklindedir. Ülserlerin ağızda kalma süresi, birkaç günle iki hafta arasında değişir, fakat 

en sık rastlanan süre 10 gündür. Bu süre esnasında ülsere alanlar epitelize olur ve birkaç 

gün içinde skarsız iyileşir. Ülserler ağrılıdır, özellikle dilde tutulum gösterirse konuşma 

ve yutkunma zorluğu yaratır. Etyolojisi tam olarak açıklığa kavuşmamakla beraber,  

heredite, alerji, hematolojik yetmezlikler, stres ve beslenme bozuklukları RAS’ın 

patogenezinde önemli rol oynamaktadır (Laskaris 1998 pp.101-137; Tanyeri 2000 

pp.15-35; Greenberg 2003 pp.50-85). RAS’ın etyolojisi tam olarak açıklığa 

kavuşmadığı için kesin bir tedavisi de yoktur. Bu yüzden tedavide esas amaç; 

semptomları, rekürrensi ve lezyonların ağızda kalma süresini azaltmaya  yöneliktir 

(Santis 1991; Casiglia 2002; Jurge ve ark. 2006).  Anksiyete, hoş olmayan heyecansal 

endişe, duygulanımda kaygı, korku, sıkıntı halidir. Kişinin anksiyete derecesi “Dental 

Fear Survey” (DFS), “Corah's Dental Anxiety Scale (DAS)” ve “Spielberger’s State-

Trait Anxiety Inventory” (STAI) gibi çeşitli psikolojik testlerle ölçülebilmektedir (Fox 

ve ark. 1989; Kvale ve ark. 1998; Fabian ve ark. 1999). Bunların içinde Türkiye’de 

geçerliliği ve güvenirliliği kanıtlanmış olan STAI (Spielberger’s State-Trait Anxiety 

Inventory, Spielberger'in Durumluk-Genel Anksiyete çizelgesi) testi ülkemizde sıklıkla 

kullanılmaktadır. Bu test özel bir duruma yanıt olarak oluşan anksiyete (STAl-State, 

durumluk anksiyete) ile kişiye has genel bir anksiyeteyi (STAI-Trait, genel anksiyete) 
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birbirinden ayırarak ölçer (Oner 1977; Spielberger ve ark. 1983; Özdemir ve ark. 2001; 

Marakoğlu ve ark. 2003; Koray ve ark. 2003; Koray ve ark. 2004).  Birçok araştırıcı 

yaptıkları araştırmalarında RAS’ın etyolojisinde anksiyete ve stresin rol 

oynayabileceğini göstermişlerdir. Fiziksel hastalıklara biyopsikososyal bütünlük içinde 

yaklaşmak gerekir. Çünkü gelişen psikiyatrik sorunlar; hastanın yaşam kalitesini 

bozabilir, hastalığın komplikasyonlarını arttırabilir (Buajeep ve ark. 1990; McCartan ve 

ark. 1996; Shashy ve Ridley 2000).  

Günümüzde,  kronik ve/veya rekürrent ağrılı oral mukozal hastalıkların, yaşam 

kalitesi üzerine etkisi giderek önem kazanmaktadır. Yaşam kalitesini değerlendiren 

etkenler, hastaların fiziksel ve psiko-sosyal fonksiyonları ile yaşamdan memnun olma 

durumlarını değerlendirdiği için, bu hasta odaklı inceleme yöntemleri önemli bilgiler 

vermektedir. Bundan dolayı ağız sağlığıyla ilişkili yaşam kalitesi kavramı önemli bir 

konu olarak düşünülmektedir (Hegarty ve ark. 2002; McGrath ve ark. 2003, McMillan 

ve ark. 2004; Mumcu ve ark. 2006). Ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesini 

değerlendirmek için  OHIP-14, ve OHR,QoL anketleri (Oral Health Impact Profile-14, 

Oral Health Related Quality of Life) kullanılmaktadır. Bu anketlerin Türkiye'deki 

geçerliliği ve güvenilirliği yapılmıştır (Mumcu ve ark. 2006). Ağız sağlığıyla ilişkili 

yaşam kalitesinin düzeyi, oral kanser, Sjögren Sendromu, yaşlılık gibi çeşitli 

hastalıklarda detaylı olarak araştırıldığı halde, oral lezyonlarda yaşam kalitesi düzeyi ile 

ilgili çok az araştırma vardır (Rogers ve ark. 1999; Locker ve ark. 2000; Strombeck ve 

ark. 2000;  Mumcu  ve ark. 2007).  Oysa çoğu kez ağrılı olan oral lezyonların, ağız 

sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesinin değerlendirilmesi, oral lezyonların tedavisinin 

etkinliğinde ve uzun süreli takibinde yararlı olacaktır.  

En sık görülen oral lezyonlardan biri olan RAS’ın etyolojisi ile ilgili çok fazla 

çalışma yapıldığı halde bu hastaların psiko-sosyal durumları ile ilgili çok az çalışma 

vardır. Bilindiği gibi, RAS oldukça ağrılı, rekürrenslerle seyreden ve sadece 

semptomatik tedavisi olan bir hastalıktır. Bu hastaların yaşam kalitesini ve 

anksiyetelerini bilmek onların yaşam kalitelerini arttırabilmemiz ve yapılan tedavilerin 

etkinliğini anlayabilmemiz için faydalı olacaktır. RAS’lı hastaların hem yaşam kalitesini 

hem de anksiyetelerini birlikte inceleyen herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. 

Doktora tezinin amacı; RAS’lı hastaların ülserlerinin  aktif ve inaktif olduğu 

dönemlerdeki hem anksiyetelerini ve hemde ağız sağlığıyla ve genel sağlıkla ilişkili  
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yaşam kalitelerini, değerlendirilerek, sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırarak 

incelemektir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

RAS oral mukozal hastalıklar içinde en çok görülen lezyonlardandır. Toplumda 

görülme sıklığı %10-20 arasındadır. Nonkeratinize oral mukozanın epidermal 

tabakasındaki tek veya multipl lezyonlar şeklinde kendini gösterir. Yemek yeme 

zorluğu çiğneme ile artan ağrı ile karakterize olan lezyonlar, ağızda genellikle 7-10 gün 

arasında kalırlar (Ünür ve Doğan-Onur 2003 pp.47-53). RAS’larla ilgili genel bilgiler 7 

ana alt gruba ayrılarak sınıflandırılmıştır. 

2.1. KLİNİK ÖZELLİKLER 
Minör, majör ve herpetiform olmak üzere 3 klinik formu vardır  (Laskaris 1998 

pp.101-137; Tanyeri 2000 pp.15-35). 

2.1.1. Minör Aft  

En yaygın görülen formudur. Tüm RAS’ların yaklaşık %75-80’i Mikulicz aftı ya 

da hafif aftöz ülser denilen minör afttır. Ağzın keratinize olmayan, genellikle labial ve 

bukkal mukozasında, dilin labial ve ventralinde ya da ağız tabanında oluşurlar (Porter 

ve ark. 1998b). Lezyonlar grimsi-sarı ve hafif kabarık kenarlı ve yuvarlak ülserler 

şeklindedir. Ülserlerin ağızda kalma süresi, birkaç günle iki hafta arasında değişir. Bu 

süre esnasında ülsere alanlar epitelize olur ve birkaç gün içinde skarsız iyileşir. Ülserler 

ağrılıdır, özellikle dilde tutulum gösterirse konuşma ve yutkunma  zorluğu yaratır. 2-4 

mm çapında sarımsı beyaz, etrafı kırmızı bir halka ile çevrili, yuvarlak ağrılı veziküller. 

Lezyonlar, yanma ve batma hissiyle başlar. Kısa bir süre sonra vezikül içinden fibrinli 

bir sıvı akar ve pseudomembran meydana gelir. 7-10 gün içinde skarsız iyileşir 

(Laskaris 1998 pp.101-137;  Tanyeri 2000 pp.15-35). Ağızdaki diğer yaralardan daha 

yavaş iyileşirler. Bunun sebebinin yoğun lenfatik infiltrasyon olabileceği düşünülmüştür 

(Scully ve ark. 2003; Porter ve ark., 1998b). 

2.1.2. Majör Aft 
 “Periadenitis mucosa necrotica reccurrens” de denilen bu aft sadece mukozayı 

değil, altlarındaki minör tükrük bezlerini de içine alır. Daha nadir görülür. RAS 

vakalarının % 10-15’i majör afttır. Genellikle puberteden sonra görülürler. Yuvarlak ya 

da ovoid lezyonlar şeklindedir. İlk belirtileri minör afttan çok daha şiddetlidir. Ülserler 

daha derin ve geniştir. Minör aftlardan daha uzun sürede iyileşirler. Kalkık kenarlı 
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düzensiz sınırları olabilir. Çapları sıklıkla 1cm’yi geçer. Ağrılıdırlar, dudaklarda, 

yumuşak damakta ve boğazda görülebilirler. İyileşmeleri haftalar veya aylar sürebilir ve 

genellikle sikatris bırakarak iyileşirler. Erken safhalarda yutkunma güçlüğü, halsizlik ve 

ateş yapabilirler (Scully ve ark. 2003; Porter ve ark., 1998b). 

2.1.3. Herpetiform Aft  
Tüm RAS’ların %5-10’unu oluşturan ender ülserlerdir. Sayıları 5-100 arasında 

değişebilen, çapları 1-3 mm arasında küçük, yuvarlak ağrılı herpes simpleks ülserlerine 

benzer lezyonlar ağız mukozasının her tarafında görülebilir. Bu ülserler  birleşerek daha 

büyük ülserler oluşturma eğilimindedir. Bu ülserler daha çok kadınlarda görülür ve 

diğer aftların görüldüğü yaşlardan daha geç yaşlarda ortaya çıkar. Hastaların çoğunda 1-

3 arasında ülser mevcuttur. Bunlar yılda sadece 2-3 kez tekrar eder. Bazıları da 

süreklilik gösterir, eski lezyonlar iyileşirken yenileri ortaya çıkar ve bazen de sistemik 

hastalıklarla birlikte görülürler (Laskaris 1998 pp.101-137; Porter ve ark., 1998b; Scully 

ve ark. 2003). 

2.2. EPİDEMİYOLOJİ: 
 RAS en yaygın mukozal hastalıklardan biridir. Toplumda görülme sıklığı %10-

20 arasındadır ve kadınlarda erkeklerden daha fazla görülmektedir. İnsanların %25’inde 

tüm yaşantıları boyunca iki veya daha fazla kere aftöz stomatit meydana gelebilir. 

Öğrenciler gibi seçilmiş gruplarda oran %50’den fazladır ( Ship ve ark. 1961, Ünür ve 

Doğan-Onur 2003 pp.47-53).  

2.3. ETYOLOJİ:  
Etyolojisi tam olarak açıklığa kavuşmamakla beraber,  kalıtım, alerji, 

hematolojik yetmezlikler, immünolojik bozukluklar, stres  ve beslenme bozuklukları 

RAS’ın patogenezinde önemli rol oynamaktadır.  Bu konuda çalışan birçok uzman ve 

araştırıcı, RAS’ın tek bir hastalık olmadığın, aksine, birçok patolojik durum ile klinik 

özellikleri aynı olduğunu düşünmektedir(Laskaris 1998 pp.101-137; Tanyeri 2000 

pp.15-35; Greenberg 2003 pp.50-85). 

2.3.1. Mikrobiyal etkenler 

2.3.1.1. Virüsler:  
Varisella zoster virüs (VZV), Epstein-Barr virüs (EBV), sitomegalovirüs (CMV), 

herpes simpleks virüs (HSV), human immuno-deficiency virüs (HIV), human herpes 
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virüs (HHV) 6,7,8  gibi virüslerin  RAS’la olan ilişkisi çeşitli araştırıcılar tarafından 

araştırılmıştır, ancak RAS’ın etyolojisinde virüslerin rolü tam olarak kanıtlanmamıştır  

(Pedersen ve Harnsleth 1993; Baysal 1998; Jurge ve ark. 2006).  

2.3.1.2. Bakteriler:  
Önceleri, oral streptococcusların, ya direkt patojen olarak ya da antijenik 

stimülasyona karşı oral mukozada bir antikor tepkimesi olarak, RAS ın patogenezinde 

önemli olabileceği düşünülmüştü (Jurge ve ark. 2006). Ancak, Streptoccocus sangiusa 

karşı serum antikor seviyelerinde kontrol ve RAS grubu arasında herhangi bir fark 

bulunamamıştır (Lindemann ve ark. 1985). Ayrıca, yapılan çalışmalarda RAS’ın 

patogenezinde Streptococcus antijenlerine karşı herhangi bir patojenitenin rol oynadığı 

gösterilememiştir (Greenspan ve ark. 1985). Bununla birlikte, yapılan bir çalışmada, 

RAS ve Helicobacter pylori arasındaki bir ilişki  saptanmış ve RAS tedavisinde 

H.pylori testi yapılmasını sonuç pozitifse, tedavinin H.pylori’ye yönelik olması 

gerektiği vurgulanmıştır (Bralio ve ark. 2007). Ancak yapılan başka bir çalışmada, 

RAS’lı hastaların lezyon ve dillerinden alınan sürüntülerde %4.5 oranında H.pylori 

tespit edilirken, kontrol grubunda bu oran %20 bulunmuş ve RAS ile H.pylori arasında 

ilişki olmadığı düşünülmüştür (Iamaroon ve ark. 2003). RAS’lı hastalarla  chlamydia 

trachomatis arasındaki ilişki de araştırılmış ancak, serolojik sonuçlarda IgG pozitiflik 

oranının genel popülasyondaki orandan farklı olmadığı bulunmuştur (Baysal 1998).   

Literatür taramasından da anlaşılacağı gibi, RAS’ın etyolojisinde enfeksiyonu tam 

olarak kanıtlayan bir çalışma yoktur.  

2.3.2. Travma:  
Diş fırçası tahrişleri, ortodontik aparey tahrişi, diş tedavisi sırasında diş 

hekiminin yaptığı travmalar gibi fiziksel travmalar, hassas kişilerde ülserleri 

başlatabileceği bildirilmiştir (Wray ve ark. 1981;Scully ve ark. 2003;  pp.47-53 ve 

Doğan-Onur 2003; Jurge  ve ark. 2006).  

2.3.3. Hormonal değişiklikler 
 Kadın  hastaların küçük bir kısmında aftlar menstural siklus sırasında 

oluşmaktadır. Bu nedenle bazı hormonal değişiklikler, RAS ların oluşumunda etkili bir 

faktör olarak kabul edilebilir (Ünür ve Doğan-Onur 2003 pp.47-53; Jurge  ve ark. 2006).  
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2.3.4. Psikolojik faktörler 
 RAS’ın sınav döneminde arttığı tatil zamanında azaldığı hastalar tarafından 

belirtilmektedir (Ship 1961; Ünür ve Doğan-Onur 2003 pp.47-53). RAS oluşma sıklığı 

stresle artabilmektedir.  Birçok araştırıcı yaptıkları araştırmalarında RAS’ın 

etyolojisinde anksiyete ve stresin rol oynayabileceğini göstermişlerdir (Buajeeb ve ark.  

1990; McCartan 1996; Shashy ve Ridley 2000).  

2.3.5. Alerji:  
Çikolata, kahve, yerfıstığı, badem, çilek, peynir, domates (özellikle kabuğu), 

tahıl, glutenli buğday unu gibi bazı yiyecekler, bazı hastalarda RAS’lardan sorumlu 

olabilir ( Nolan 1991; Scully ve ark. 2003). Hindistanda 1999 da yapılan bir çalışmada  

içme suyundaki yüksek nitrat konsantrasyonu ile aftöz lezyonlar arasındaki bir ilişki 

bildirilmiştir (Gupta  ve ark. 1999). Bazı ağız bakım ürünleri veya diş macunlarının 

içinde bulunan sodyum lauril sülfatın (SLS) oral mukozada aft benzeri lezyonlara sebep 

olduğu bildirilmiştir. SLS içermeyen ürün kullanıldığında ülserlerde azalma olduğu 

bildirilmiştir (Chahine ve ark. 1997; Fakhry-Smith  ve ark. 1997). Ancak yaygın 

kullanımı olan SLS içeren diş macunlarının kullanımı göz önüne alınırsa bu ajanın RAS 

için etken ya da hazırlayıcı sebep olması pek muhtemel görülmemektedir (Jurge ve ark. 

2006).   

2.3.6. Hematolojik eksiklikler ve beslenme bozuklukları: 
 RAS’ın etyolojisinde B1, B2, B6,B12 vitaminleri, folik asit, çinko ve demir 

eksikliğini kanıtlayan birçok çalışma vardır (Olson ve ark. 1982; Porter ve ark. 1998a;  

Haisraeli-Sahlish  ve ark. 1996, Ogura ve ark. 2001; Pişkin ve ark. 2002; Scully ve ark. 

2003; Burgan ve ark. 2006; Jurge ve ark. 2006). Klinik olarak herhangi bir hematolojik 

eksiklik semptomu gözlenmediği halde, yapılan tetkiklerde, RAS’lı hastaların yaklaşık 

% 20’sinde, hematolojik eksiklik saptandığı bildirilmiştir (Olson ve ark. 1982; Jurge ve 

ark. 2006).  

Türkiye’de yapılan serum demir, folik asit, B12 vitamini ve ferritin 

düzeylerinin RAS ile olan ilişkisinin araştırıldığı bir çalışmada, demir, folik asit ve 

ferritin düzeylerinin, kontrol grubuna kıyasla aralarında bir fark olmadığı ancak B12 

vitaminin RAS’lı grupta anlamlı olarak az olduğu bulunmuştur (Pişkin ve ark. 2002). 

Yine ülkemizde yapılan bir çalışmada, RAS hastalarının %43.9’unda demir eksikliği 

anemisi tespit edilmiştir (Kayhan-Bektaş ve Ünür 2006). Çinko eksikliği de etyolojik 
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sebeplerden  biri olabilir, fakat yapılan araştırmalarda RAS’lı hastalarda serum çinko 

seviyeleri normal bulunmuştur. Ancak serum çinko konsantrasyonları ile doku çinko 

konsantrasyonlarının aynı düzeyde olmaması nedeniyle bu konudaki araştırmalar hala 

devam etmektedir (Ünür ve Doğan-Onur 2003 pp.47-53 ).  

 Böylece mevcut araştırmalar, bazı RAS hastalarının bir ya da daha fazla hematolojik 

veya vitamin eksikliği olabileceğini düşündürmektedir.   

2.3.7. Sistemik hastalıklar:  
Bazı sistemik hastalıklarda, hastaların oral mukozalarında aft benzeri oral 

ülserasyonlar görülebilmektedir. Bu hastalıklar şunlardır; 

2.3.7.1. Gastrointestinal Bozukluklar: 
 Crohn hastalığı, Cheliac hastalığı ve ülseratif kolit’te RAS’a benzer lezyonlar 

görülebilir. Cheliac hastalığının ilk belirtisi olabilir. Fakat bu ülserasyonlar hematolojik 

eksikliklerle de ilişkili olabilir (Laskaris 1998 pp.101-137; Sonis ve ark. 2004 pp.89-

107; Scully ve ark.,2003).  

2.3.7.2. Behçet Sendromu 
Behçet Sendromunda görülen oral ülserler minör aftla aynıdır. Gözler, deri, 

eklemler ve sinir sistemini de etkileyen pek çok komplikasyonla birlikte RAS belirtileri 

de bulunur (Tanyeri 2000 pp.15-35; Scully ve ark. 2003).  

2.3.7.3. Magic sendromu:  
Behçet hastalığının bir türüdür. Major aft ve generalize enflamasyonlu 

eklemlerle karakterize bir hastalıktır (Jurge ve ark. 2006). 

2.3.7.4. Periyodik Ateş, Aft, Farenjit, Adenit Sendromu (PFAPA sendromu):  
RAS’lı çocuklarda arasıra görülen bir sendromdur, nadirdir (Scully ve ark. 

2003).  

2.3.7.5. Sweet Sendromu:  
Akut ateşli nötrofilik dermatoz olarak da bilinen bu sendrom, ateş, lökositoz, 

eritematöz deri plakları veya nodülleri ve RAS ile karakterizedir. Lösemi gibi ciddi bir 

hastalıkla da ilişkili olabilir (Scully ve ark. 2003). 
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2.3.7.6. Reiter’s sendromu:  
Nongonokokal üretrit, artrit ve konjuktivitten oluşan bir triaddır. Ağız 

mukozasında aftöz lezyonlar sıklıkla görülmektedir (Jurge ve ark. 2006).  

2.3.7.7. Siklik nötropeni:  
Nötrofil lökositlerin düzenli, periodik, düşüşü ile karakterize nadir hemotolojik 

hastalıktır. Çocukluk döneminde görülür. 21 günlük sikluslar ile nötrofillerde düşüş 

olur. Oral lezyonlar etrafı eritematoz halka ile çevrili beyazımsı membranı olan ağrılı 

ülserlerdir.  (Jurge ve ark. 2006). 

2.3.8. Genetik faktörler: 
 En iyi dökümante edilen faktör kalıtımdır. Miller ve ark. 530 ailenin 1303 

çocuğu üzerinde araştırma yapmışlar ve RAS-pozitif ailelerin çocuklarında  RAS 

hassasiyetinin arttığını göstermişlerdir (Miller ve ark. 1980). RAS’ta genetik yatkınlık 

söz konusudur. RAS’ların %42’sinden fazlasının birinci derece akrabalarında da RAS 

tesbit edilmiştir. Anne ve babası RAS’lı olan kişilerde hastalığın ortaya çıkma ihtimali 

%90 olduğu bildirilmiştir (Scully ve ark.  2003). Bu hastalığın kalıtıma bağlı olduğunu 

göstermek için yapılan çalışmaların sonuçlarında, genetik olarak spesifik HLA’lar  

(Human Lökosit antijen) özellikle bazı etnik gruplardaki RAS’lı hastalarda 

tanımlanmıştır. B12, B51, DR-7 CW7 ve DR7 doku antijenlerine sahip bireylerde aft 

oluşumu fazla olduğu bildirilmiştir (Lehner ve ark. 1982; Malmstrom ve ark. 1983; 

Gallina ve ark. 1985; Savage ve ark. 1986;  Eversole 1994; Laskaris 1998 pp.101-137; 

Ünür ve Doğan-Onur 2003 pp.47-53;  Greenberg 2003 pp.50-85). Türk hastalar 

üzerinde yapılan bir çalışmada HLA-B5’in RAS lı hastalarda yüksek olmadığını buna 

karşın HLA-DR4 ün RAS’lı hastaların %53 ünde tespit edildiğini bildirmişlerdir 

(Özbakır ve ark. 1987).   

 

2.3.9. İmmünolojik bozukluklar:  

DIF (Direkt immunfluoresan) tekniği ile yapılan tetkiklerde, RAS’lı hastaların 

oral mukozalarında, IgG, IgM, IgA ve kompleman komponentlerinden C3 varlığına 

rastlanmıştır. İmmünolojik tetkiklerde yapılan araştırmalarda lenfotoksisite, antikor 

bağımlı hücresel toksisite ve lenfosit hücre alt gruplarında defektlerin rolü olduğu ileri 

sürülmektedir. Lenfositlerin RAS oluşumundaki rollerini inceleyen araştırmacılar, 
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lenfosit disfonksiyonu ve lenfositlerde ileri derecede sitotoksisite saptamışlardır. Majör 

aftlarda ağız epiteline karşı olan hem dolaşan hümoral antikorlar, hem de duyarlanmış T 

lenfositler vardır (Greenspan ve ark. 1985;  Laskaris 1998 pp.101-137; Tanyeri 2000 

pp.15-35; Greenberg 2003 pp.50-85; Ünür ve Doğan-Onur 2003 pp.47-53; Jurge ve ark. 

2006). RAS lezyonlarının ilk dönemlerindeki histopatolojik görünümlerinden, 

immünopatogenezinde hücresel immünitenin rol oynadığı belirtilmiş ve oral mukozada 

lokal olarak depo edilen immün komplekslerin en erken dönemde azalan doku 

enzimlerinin serbestlenmesi ile, normal polimorfonükleer nötrofil lökositlerin 

etkilenerek lezyonları başlatabileceği ileri sürülmüştür. Hastaların T lenfositlerinin oral 

epitelyal hücrelere karşı yüksek toksisiteye sahip olduğu, serum IgA düzeylerinin 

arttığı, supressör T hücreleri oranlarının ise düşük olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda 

bu hastalarda helper/inducer oranının arttığı, supressor/inducer T hücresi oranının ise 

azaldığı bildirilmiştir. RAS’ların otoimmün orjinli olduğunu destekleyen oldukça 

önemli kanıtlar mevcuttur. Oral mukozaya karşı aktive olan dolaşan hümoral antikorlar 

ve duyarlanmış T lenfositlerin aftöz ülserli hastalarda dolaşımda olduğu gösterilmiştir. 

Ayrıca hümoral antikorların sabit düzeyde kalmasına rağmen aktif T lenfositlerin 

ülserasyonun başlangıcından hemen önce hızlı proliferasyon fazına geçtiği de 

gösterilmiştir. Etkilenmiş hastaların lenfositlerinin oral epitelyal hücreler üzerinde 

toksik etkisi olduğu bildirilmiştir. Ülser oluşumunun erken dönemlerinde, doku 

harabiyeti oluşmadan önce yoğun lenfosit infiltrasyonu olduğu, bunu intraepitelyal 

immünglobülin birikiminin izlediğine dair birtakım şüpheler vardır. Bu nedenle aftöz 

ülser oluşumunda bir dereceye kadar otoimmün mekanizmanın saptandığı ortaya 

çıkmaktadır. Ülserasyon başlamadan önce duyarlanmış lenfositlerin hızla artmasını 

başlatan tetik mekanizmasının yapısı ve bu etkiyi tersine çevirmeden sorumlu feedback 

mekanizması henüz açıklanamamıştır (Tanyeri 2000 pp.15-35).  

 

2.3.10. Sigara içimi:  
Sigara içiminin RAS’ın rekürrrenslerini azalttığı birçok araştırıcı tarafından 

bildirilmiştir (Tüzün ve ark. 2000; Atkin ve ark. 2002). 2000 yılında Türkiye’de yapılan 

bir çalışmada, RAS'lı hastaların sadece %8.8 inin sigara içtiğini tespit etmişler ve bu 

yüzden sigara içimi ile RAS arasında negatif epidemiyolojik ilişki olduğunu öne 

sürmüşlerdir (Tüzün ve ark. 2000). İngilterede yapılan bir çalışmada ,RAS'lı hastaların 
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sigara içme sıklığının kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak az olduğu bulunmuştur 

(Atkin ve ark. 2002). RAS’lı hastalar genellikle sigara içmemektedirler. Yoğun 

içicilerde daha az RAS görülmektedir. Bazı hastaların sigarayı bıraktıktan sonra RAS 

başladığını bildirmelerine karşın bazıları da sigaraya yeniden başladıklarında RAS’ların 

azaldığını bildirmişlerdir. Dumansız tütünün ve nikotin tabletlerinin RAS sıklığını 

azalttığı bildirilmiştir (Scully ve ark. 2003). Sigara içilmesine bağlı olarak oral 

mukozada keratinizasyonun artmasının, travmalara karşı direnci yükseltmesi, sigara 

kullanan bireylerde aftın daha az görülmesinin bir nedeni olabilir (Ünür ve Doğan-Onur 

2003 pp.47-53).  

 

2.3.11.  İlaçların Yan Etkileri:  
Bilindiği gibi, her ilacın oral mukoza üzerinde yan etki yapma potansiyeli 

vardır.  Son yıllarda sistemik olarak kullanılan ilaçların RAS etyolojisindeki olası 

rolünü destekleyen, ilaca bağlı olgular bildirilmektedir (Natah ve ark. 2004; Atılganoglu 

ve ark. 2006; Boulinguez ve Bonnetblanc 2000). Kalp hastalarının kullandığı potasyum 

kanal blokeri kardiyak bir ilaç olan nikorandile bağlı birçok RAS olgusu bildirilmiştir. 

İlacın RAS oluşturma mekanizması bilinmemektedir (Roussel ve ark. 1998; Boulinguez 

ve Bonnetblanc 2000; Scully ve ark. 2003; Natah ve ark. 2004; Atılganoğlu ve ark. 

2006). Literatürde nikorandil dışında NSAİ (nonsteroid antiinflamatuar) ilaçlar, beta 

blokerler, antibiyotikler, antikoagülanlar,  antiepileptikler, asetil salisitik asit, 

immunosupresifler  ve interferon ile ilişkili RAS olgu bildirileri mevcuttur (Natah ve 

ark. 2004; Atılganoglu ve ark. 2006). Türkiye'de, 80 RAS'lı hasta üzerinde yapılan bir 

çalışmada, hastaların %66,25'inin sistemik ilaç kullandığını tespit etmişlerdir 

(Atılganoglu ve ark. 2006,). KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı)  tedavisinde 

kullanılan tiotropium bromide  karşı oral aft benzeri ülserasyonlar da rapor edilmiştir 

(Vucicevic-Boras ve ark. 2007). Kemoterapötik ilaç kullanan hastalarda RAS’lar daha 

derin olmaktadır. Metrotrexate, 5-fluorouracil, doxorubicin, bleomycin gibi ajanların 

RAS’ların meydana gelişlerinde önemli rol oynadığı klinik çalışmalarda görülmüştür. 

Kemoterapötik ilaçlar ve kombinasyonlarının kullanımı arttığı zaman stomatitislerin 

sıklığı ve şiddeti de buna paralel olarak artmaktadır (Tanyeri 2000 pp.15-35). Bu 

ilaçların aralıklı kullanımları aftların rekürrensini tetikleyen önemli bir faktör olabilir. 

Sonuç olarak etyolojide rol oynayabilecek aralıklı veya uzun süre kullanılan sistemik 
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ilaçların dikkatlica sorgulanarak sorumlu ilaçların kesilmesi RAS lezyonlarını 

iyileştirerek tedavide fayda sağlayabilir (Scully ve ark. 2003). 

2.4. TEŞHİS: 
 RAS teşhisi anamnez ve klinik bulgularla konmaktadır. Bununla beraber 

özellikle yetişkin hastalarda aniden RAS görülmeye başlarsa, daima muhtemel sistemik 

sebep akla getirilmelidir. Yaygın olarak, hastadan tam kan sayımı, folat, demir ve 

türevlerinin ve B12 vitamininin serum seviyeleri istenmelidir (Porter ve ark. 1992; 

Tanyeri 2000 pp.15-35; Jurge ve ark. 2006). Spesifik laboratuar testleri yoktur. Biyopsi 

nadiren bazı lezyonların ayırıcı tanısı için alınabilir. Histolojik görünümü, nonspesifik 

ülseratif, inflamatuar lezyon şeklindedir (Günhan 2001 pp.59-83).  

2.5. AYIRICI TANI: 
 RAS’ın ayırıcı tanısını kolaylaştırmak için bazı faktörler bilinmelidir. Bunlar, 

başlangıç belirti ve bulgular, lezyonun yeri ve lezyonun ilk ve son görünümüdür (Scully 

ve ark. 2003; Chiapelli ve Cajulis 2004). RAS, tekrarlayan oral ülserlerin görüldüğü 

Herpes simpleks, el-ayak-ağız hastalığı, şankr, Behçet Hastalığı, siklik nötropeni, 

eritema multiforme, VZV enfeksiyonu, herpangina, OLP, sikatrisyel pemfigus, 

pemfigus vulgaris, PFAPA sendromu, Sweet sendromu gibi hastalıklarla ayırt 

edilmelidir (Laskaris 1998 pp.101-137; Ship ve ark. 2000). Ayrıca HIV enfeksiyonunda 

görülen aft benzeri oral ülserasyonlar ayırıcı tanıda akla gelmelidir (Jurge ve ark. 2006).  

Genellikle bu lezyonlar semptomların varlığı ve ayrıca, lezyonun lokasyonu ile 

RAS’lardan ayırt edilebilir (Ship ve ark. 2000). 

2.6. TEDAVİ:  
RAS’ın etyolojisi bilinmediğinden kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Tedavi 

semptomatiktir ve amacı ülserlerin sayısını azaltmak, boyutlarını küçültmek, hastanın 

lezyonsuz periodlarını arttırmaktır. Tedavi yaklaşımı anamneze, hazırlayıcı faktörlere, 

ağrının şiddetine ve alevlenmelerin sıklığına, hastanın ilaç tolerabilitesine göre değişir. 

RAS tedavisinde çok çeşitli ajanlar kullanılmaktadır (Scully ve ark. 2003; Jurge ve ark. 

2006). 
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2.6.1. Topikal tedaviler: 

2.6.1.1. Topikal fiziksel tedavi:  
RAS tedavisi için pek çok fiziksel metod önerilmiştir ancak çoğu pratik 

değidir. Önerilen fiziksel tedaviler, cerrahi çıkarım, debride etme, lazer, düşük doz 

ultrason, kimyasal koterizasyon ve siyanoakrilatlar gibi fiziksel bariyerlerin 

kullanımıdır (Mikhailova ve ark. 1992; Brice 1997; Sharon-Buller ve Mordechai 2004; 

Alidaee ve ark. 2005, Jurge ve ark. 2006). Sharon-Buller ve Mordechai, tarafından 

bildirilen vaka raporunda, 50 yaşında, strese bağlı, oldukça ağrılı, bu yüzden konuşma 

ve yemek yemesini etkilenen, RAS hastasına, lezyonunu CO2 lazer ile tedavi etmişler, 

lazer terapisinden sonra yapıan kontrollerde 3 ve 7. günlerde iyileşme gözlemişlerdir.  

Aynı bölgede rekürrens görülmesinin ise önemsenmeyecek kadar az olduğunu 

belirtmişlerdir (Sharon-Buller ve Mordechai 2004). Düşük yoğunlukta ultrason içeren 

diş fırçalarının RAS’ların rekürrensindeki etkinliği plasebo kontrollü olarak 

araştırılmıştır. 6 aylık tedavi sonucunda, düşük doz ultrasonun rutin kullanımının RAS 

tedavisinde faydalı etkisi olduğu bildirilmiştir (Brice 1997). %0.5’ lik hidrojen peroksit, 

%1-2 gümüş nitrat solüsyonları veya gümüş nitrat kalem ile yapılan lokal 

koterizasyonun aftların süresinin azalmasında etkili bir metod olduğu rapor edilmiştir 

(Alidaee ve ark. 2005; Altenburg  ve ark. 2007). 

2.6.1.2. Topikal antimikrobiyaller:  
RAS’ın etyolojisinde bakteriyal enfeksiyon kanıtlanmadığı halde klorheksidin, 

triklosan ve tetrasiklin gibi bazı topikal antimikrobiyallerin ülserasyonların süresini 

azalttığıyla ilgili çalışmalar vardır (Addy 1977; Henricsson ve Axell 1985; Addy  ve 

Hunter 1987;  Skaare ve ark. 1996; Altenburg ve ark. 2007). Klorheksidinli gargaralar 

sekonder enfeksiyonların sebep olduğu semptomların hafifletilmesinde etkili bir yöntem 

olduğu bildirilmiştir. %2 lik tetrasiklin ve klorheksidin içeren gargaraların ise, ciddi 

ülserasyonun sebep olduğu ağrının azaltılmasında oldukça etkili olduğu ve ülserlerin 

normalden daha çabuk iyileştiği rapor edilmiştir. Bununla birlikte geniş spektrumlu 

antibiyotiklerin aşırı duyarlılık reaksiyon riski ve mikrorganizma direncine sebep 

olabildiği de bilinmektedir (Addy 1977; Addy  ve Hunter 1987; Altenburg ve ark. 

2007). 



 14

2.6.1.3. Topikal kortikosteroidler:  
Doğru kullanıldığında RAS tedavisinde etkili ilaçlardır. İki etki yolu vardır; 

birincisi, generalize antienflamatuar etkisi her devredeki ülserasyonun ilerlemesini 

yavaşlatır ve rahatsızlık hissini azaltır. İkincisi ise, T lenfositlere spesifik blokaj etkisi 

yapmasıdır. Duyarlanmış lenfosit konsantrasyonu ülserasyondan önce ve ülserasyonun 

erken dönemlerinde oluştuğu için, ilaç maksimum etki gösterir. Ülserasyonun oluşması 

ve duyarlanmış lenfosit konsantrasyonundaki düşme ile birlikte steoridin spesifik blokaj 

etkisi önemsiz hale gelir ve ilacın sadece antienflamatuar etkisi devam eder. Bu nedenle 

hasta hangi preparatı kullanırsa kullansın maksimum fayda için ülserasyonun en erken 

prodromal belirtilerine dikkat etmesi gerektiğini bilmesi önemlidir. Oral topikal 

uygulamalar için en çok benimsenen ilaçlar hidrokortizon hemisüksinat ve triamsinolon 

asetoniddir.  Geleneksel olarak, orabase içindeki triamcinolone acetonide  günde 3-4 

kez uygulanır. Çocuklarda adrenal baskılanmaya ulaşma sınırı yetişkinler kadar büyük 

olduğu görülmesine rağmen, çocuklarda düşük doz topikal steroid tedavisinin uzun 

süreli etkisi hakkında bilinenler azdır. Oral topikal steroid kullanımının yan etkileri 

nadirdir Ağız gargarası olarak betamethasone kullanılabilir. Gündüz bir lokal anestezik 

gece ise triamcinolone adeziv pasta kullanılması oldukça etkilidir. Topikal steroidlerin 

uzun süreli kullanımı lokal kandidal enfeksiyon için hazırlayıcı bir faktör olabilir. 

Triamcinolonun intralezyonel enjeksiyonu  sadece derin ve çok ağrılı aftlar için tavsiye 

edilmektedir. Ancak, kortikosteroidlerin topikal uygulamaları RAS’ların rekürrensini 

durdurmaz (Vincent ve Lilly 1992; Tanyeri 2000 pp.15-35; Altenburg ve ark. 2007).  

2.6.1.4. Topikal analjezikler: 
 Lokal anestezik pastiller hastanın ağrılarını kısa süre için azaltmada 

kullanılabilir. Örneğin yemek yerken endikedir (Tanyeri  2000 pp.15-35).   

2.6.1.5. Antiseptiklerin/antienflamatuarların, epitelizanların kullanımı:  
Ağız gargaraları ve pastiller şeklinde formüle edilmiş ve sekonder enfeksiyonu 

geçici olarak önlemede yardımcı pek çok antiseptik madde vardır. Çoğu vakada geçici 

olarak rahatlama sağlarlar, klorheksidin gargaraları semptomatik tedavide yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Tanyeri 2000 pp.15-35). Yardımcı tedavi olarak da çeşitli kullanım 

şekillerinde dekspanthenol verilebilir (Altenburg ve ark.  2007).  
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2.6.2. Sistemik tedavi:  
Topikal tedavinin etkisiz kaldığı durumlarda sistemik tedavi uygulanabilir. 

Ağır yan etkilerinden dolayı çoğunun RAS tedavisinde kullanımı tavsiye 

edilmemektedir (Barrons 2001; Jurge ve ark. 2006; Altenburg ve ark. 2007).  RAS’ın 

tedavisnde sistemik olarak kullanılan ilaçlar şunlardır; 

2.6.2.1. Kolşisin:  
Kolşisin tabletler nötrofillerin kemotaktik aktivitesini inhibe ederler. Fontes ve 

ark. tarafından yapılan bir çalışmada  3 aylık kolşisin tedavisi sonucunda, RAS 

vakalarının %63 ünde semptomların belirgin olarak düzeldiği bildirilmiştir (Fontes ve 

ark. 2002). Kolşisinin nötrofillerin fagositik fonksiyonunu azaltarak RAS'ın iyileşme 

süresini azaltığı düşünülmektedir (Altınor ve ark. 2003). Ancak, kolşisin hamilelikte 

kullanılmaz. Tedavi bittikten sonra da kadınlarda 3 ay erkeklerde  ise 6 ay süreyle 

doğum kontrol yöntemi kullanılmalıdır, uzun süreli kullanımlarda genç erkeklerde 

infertiliteye sebep olabilir (Altenburg ve ark. 2007).  

2.6.2.2. Pentoksifilin:  
TNF alfa gibi çeşitli proenflamatuar sitokinlerin üretimini inhibe eder ve CD8 

pozitif T hücrelerinin supresif etkilerini açığa çıkarır (Altenburg ve ark. 2007). Çift kör 

plasebo kontrollü bir çalışmada, RAS'lı hastalarda günde 3 kere  400 mg olarak 

kullanılmış ve tedavide sınırlı faydası olduğu belirtilmiştir. Diğer bütün tedavilerden 

fayda görmemiş RAS’lı hastalarda kullanılabileceği bildirilmiştir (Thornhill ve ark. 

2007).  

2.6.2.3. Sistemik kortikosteroidler: 
 Akut durumlarda oral ve intravenöz steroidler sıklıkla kullanılırlar. Genellikle 

diğer immunosupresanlar, kolşisin veya dapsone ile kombine olarak kullanılır. 

Prednisolon ya da eşdeğer diğer preparatlar ataklar sırasında aftların süresini azaltmak 

için genellikle günde 10-30 mg şeklinde verilir. Steroidler genellikle kısa periodlarla (1 

aya kadar) kullanılır (Altenburg ve ark. 2007). Prednisolon 4 gün boyunca 40 mg, 3 gün 

boyunca 30 mg şeklinde verilir. İntralezyonel ve sublezyonel steroid enjeksiyonu 

yapılabilir. Steroidler, peptik ülser ,diabetes mellitus, hipertansiyon, tüberkülozda 

kontrendikedir. Tedavi sırasında kandidal enfeksiyonlarda artış olabilir, böyle 

durumlarda antifungal tedaviye başlanabilir (Tanyeri 2000 pp.15-35). Prednisolon ya da 
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azathioprinin çok fazla yan etkisi olduğu ve bazen bu yan etkiler klinik yararın önüne 

geçebildiği için uzun süreli kullanımından kaçınmak gerektiği vurgulanmıştır (Jurge ve 

ark. 2006).  

2.6.2.4. Dapsone:  
Dapsone yükselmiş nötrofil kemotaktik aktiviteyi inhibe eder (Altenburg ve 

ark. 2007). 12 aylık çift kör bir çalışmada, dapsone tedavisinin, Behçet Hastalığına bağlı  

oral ve genital aftların sayı, büyüklük, süre ve sıklığını  azaltmada etkili olduğu 

gösterilmiştir (Sharquie ve ark. 2002).   

2.6.2.5. Levamisol: 
 Oral ve genital aftlarda steroidlerle (15 mg prednisolone) kombine veya tek 

başına  olan etkisi rapor edilmiştir. Ancak, agranülositozis riskinden dolayı hastanın 

monitorize edilmesi tavsiye edilmektedir (Burns ve Davis 1985; Barrons 2001). Yapılan 

çalışmalarda levamisol istatistiksel olarak faydalı görünmesine rağmen klinik olarak 

öyle görülmemektedir ve mide bulantısı, agranülatoz, kokuya duyarlılık, tat almada 

bozukluk gibi yan etkilerinden dolayı kullanılmak istenmemektedir (Jurge ve ark. 

2006).  

2.6.2.6. Talidomide:  
Talidomide TNF alfa üretimini azaltır, nötrofillerin kemotaxisini inhibe eder, 

anjiogeneziste inhibitör olarak rol oynar. Beklenen yan etkiler; geçici serebral 

semptomlar, ağız kuruluğu, teratojenik ve kabızlıktır (Altenburg ve ark. 2007, Tanyeri 

2000 ). Minör ve major ülserlerde günde 100-300 mg, talidomid tedavisinin 3 aylık 

periodda etkili olduğu bildirimiştir (Grinspan ve ark. 1989).  

2.6.2.7. Antimetabolitler (azathioprin ve methotrexate): 
 Azathioprinin infertilite, karaciğer hasarı gibi yan etkileri vardır, hamilelikte 

ve süt verme döneminde kontraendikedir. Çocuklarda tavsiye edilmez. Tedavi sırasında 

kan tablosu ve karaciğer takip edilmelidir (Altenburg 2007). Methotrexate, bir folik asit 

analoğudur, haftada 7,5-20 mg dozlarda şiddetli orogenital aftlardaki etkisi 

gösterilmiştir. Hamilelikte, süt verme döneminde, peptik ülserde, karaciğer 

bozuklukluklarında böbrek yetmezliğinde kontrendikasyonu vardır. Uzun süreli 

tedavilerde kan tablosu ve karaciğer fonksiyonları izlenmelidir (Altenburg ve ark. 

2007).  
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2.6.2.8. Hormonlar:  
Bazı aftöz ülserli kadın hastalarda gebelik süresince semptomlarda tam bir 

iyileşme gözlenmiştir. Doğum kontrol haplarının da aynı etkiye sahip olduğu umut 

edilmiş fakat sonuçlar değişken çıkmıştır. Ülserasyonun mensturasyon ile başladığı 

gözlenen hastalarda kontrol metodu olarak yüksek doz östrojen tedavisi önerilmiş fakat 

bu ilaçları alan hastalarda tromboz olasılığı nedeniyle bu tedaviden vazgeçilmiştir 

(Tanyeri 2000 pp.15-35). Subkütanöz olarak enjekte edilen testesteronun RAS’da etkili 

olduğunu gösteren bir vaka raporu yayınlanmıştır (Misra 1989).  

2.7. PSİKOLOJİK FAKTÖRLER:  
Stres ve anksiyete RAS lezyonlarının başlamasında ve tekrarlamasında önemli 

bir rol oynayabilir. Yükselmiş anksiyete seviyesi bulguları, RAS’ın etyolojisinde stresin 

rol oynadığını düşündürmektedir (Scully ve ark. 2003; Chiapelli and Cajulis 2004). Ağrı 

halsizliğe sebep olur, ağrı kontrolü de genellikle ilaçlarla veya ülserlerin üzerini örten 

adezif ajanlarla yapılmaktadır. Sürekli RAS’ı olan hastalar sıklıkla, psikobiyolojik 

cevabın bir göstergesi olan anksiyete testlerine göre artmış anksiyete seviyesine 

sahiptirler.  Günümüze kadar yapılan çalışmalar, RAS’ın etyoloji ve prognozunda bir 

psikosomatik komponenti akla getirmektedir. Bu durumlar sıklıkla, oral mukozanın 

strese bağlı veya stresle ilişkili lezyonları olarak adlandırılır. Buna rağmen konu hala 

tartşmalıdır, birincil sebebi, stres araştırmaları alanının güçlüğü, diğer sebep de, ağız 

hastalıkları ve biyolojisinin bütünleştiği alanlar hala emekleme döneminde olmasıdır 

(Chiapelli and Cajulis 2004).  

Dişhekimliği kliniklerinde, stresle ilişkili oral ülserlerin tedavisine yönelik stres 

araştırmaları alanının potansiyel ilişkisini tam olarak anlamak için, bazı dikkate çarpan 

konulardan mutlaka bahsedilmelidir. Örneğin, tedavi eden klinisyenin, hastanın strese 

kendi bakışını anlaması önemlidir. Stres, hasta tarafından çeşitli yollardan algılanabilir 

ve profesyonel olarak hazırlanan ve bu amaç için kolay bulunan iyi tanımlanmış basit, 

pratik yöntemlerle ölçülebilir. Örneğin, hastalar pozitif  veya negatif uyaranları ayırt 

edebilir veya hastalar, major stres dolu yaşam olayları ile minör günlük mücadeleler 

arasındaki farkı bilirler. Çoğu vakada, hasta, bazı psikoduygusal stresler sonucunda 

ortaya çıkan çevresel kışkırtmaların eksikliği ya da yokluğunu algılayacaktır 

(Lutgendorf ve Costanzo 2003; Chiapelli and Cajulis 2004). Bununla beraber, 

canlandırılmış psikoduygusal stres, endişe, alınganlık, sinirlilik, üzüntü ve depresyonlu 
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ruhsal durum, gerilim, bitkinlik gibi bazı psikolojik belirtiler ve terleme, yüzün 

kızarması veya solması, nabız artışı veya tansiyonun düşmesi, barsaklarda kramp ve 

rahatsızlık gibi bazı bedensel belirtilerle sürekli olarak ilişkilidir. Klinisyen stresin bu 

belirtilerini gözlemleyebilir ve şiddetini, süresini, tipini ve kroniklik durumunu hastaya 

sorabilir. Klinisyen aynı zamanda sinir sistemi, hormonal sistem ve immun sistemi de 

içeren, stres reaksiyonlarının temelini oluşturan psikolojinin farkında olmalıdır 

(Lutgendorf ve Costanzo 2003; Chiapelli and Cajulis 2004). Dermatolojik hastalıkla 

stres ve duygusal durumlar arasındaki ilişkinin hastalığın oluşumuna neden olmaktan 

çok rekürrenslerinde rolü olabileceği üzerinde durulmaktadır (Yıldız ve Ünal 2003).  

2.7.1. Anksiyete: 
 Anksiyete, kişinin genel stese karşı mücadelesinin bir ifadesi olarak kabul 

edilir. Duygusal strese karşı kişi, anksiyete ile cevap verir. Patojen herhangi bir uyarana 

karşı kişinin ruhsal dengesini sağlamak için yaptığı mücadelenin ifadesi olarak 

anksiyete oluşur. Anksiyete hem psikolojik hem de fizyolojik parametreleri olan bir 

emisyondur. Psikolojik belirtiler; kuruntu, korku, anksiyete, kötü bir şey olacağı 

endişesi, panik, yok olma duygusu, irritabilite, yorgunluk, bitkinlik, uykusuzluk ve 

konsantre olmada güçlüktür. Anksiyete de somatik belirtiler; baş ağrısı, baş dönmesi, 

sersemlik, çarpıntı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, sık idrar yapma, motor gerginlik ve 

huzursuzluk, paresteziler ve ağız kuruluğudur. Fizik bulgular ise; terleme, soğuk ve 

nemli deri, taşikardi, aritmi, yüzde kızarma veya solgunluk, refleks canlılığı, titreme, 

kolay ürperme ve yerinde duramamadır (Özdemir ve ark. 2001). 

Çeşitli araştırıcılar, oral mukozal lezyonları olan hastaların stres, anksiyete ve 

depresyon seviyelerini ölçmek ve tanımlamak için HAD skalası (Hospital anxiety and 

depression scale), SRRS skalası (the social readjustment rating scale),  DM-IV SCID I 

skalası  (structured clinical interview for DSM-IV clinical version), SAS skalası (self-

rating anxiety scale), General Health Questionnaire  skalası  STAI (Spielberger 

StateTrait Anxiety Inventory) skalası  gibi psikolojik testler kullanmışlardır (Browning 

ve ark. 1987; Pedersen 1989; Buajeeb ve ark. 1990;  McCartan ve ark. 1996; Koray ve 

ark. 2003; Soto-Araya ve ark. 2004;  Yıldız ve ark. 2003). 

 Birçok araştırıcı yaptıkları araştırmalarında RAS’ın etyolojisinde anksiyete ve 

stresin rol oynayabileceğini göstermişlerdir ( Buajeeb ve ark. 1990; McCartan ve ark. 

1996; Shasy ve Ridley 2000; Soto-Araya ve ark. 2004). Soto-Araya ve ark. RAS’lı 
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hastaların  anksiyete ve stres seviyelerinin sağlıklı kontrol grubuna kıyasla daha yüksek 

olduğunu göstermişlerdir. RAS’lara bağlı anksiyete gelişmesinde en önemli faktor 

konuşma ve yemek yeme sırasında oluşabilecek ağrıdır (Soto-Araya ve ark. 2004).  

 Tehlikeli koşulların oluşturduğu anksiyete türü genellikle her bireyin yaşadığı 

geçici duruma bağlı bir anksiyete oluşturur, buna “durumluk anksiyete” denir. Bazı 

kişiler ise sürekli olarak huzursuzluk içinde yaşarlar. Genelde mutsuzdurlar. Doğrudan 

doğruya çevreden gelen etkenlere bağlı olmayan bu anksiyete türü içten kaynaklanır. Öz 

değerlerinin tehdit edildiğinin zannedilmesi ya da içinde bulunulan durumun stresli 

olarak yorumlanması sonucu birey anksiyete duyar. Buna da “genel anksiyete” denir 

(Öner ve Le Compte 1985; Öner 1997).  

2.7.1.1. STAI 
STAI testi, özel bir duruma yanıt olarak oluşan anksiyete ile kişiye has genel 

bir anksiyeteyi birbirinden ayırarak ölçer. Bu anket 20 durumluk anksiyetesini (STAI-

S), diğer 20'si de genel anksiyeteyi (STAI-T) ölçen 40 ifadeden oluşmaktadır. Değerler, 

sorulara göre değişen yanıt kategorilerini içeren dört skala ile hesaplanmıştır. Bu 

anketin Türkiye’deki güvenilirliği ve geçerliliği yapılmıştır (Oner 1977; Spielberger ve 

ark. 1983). 

2.7.2. Yaşam Kalitesi: 
 İnsanoğlunda, dişler ve oral mukoza çiğneme, konuşma, estetik, protezlerin 

tutuculuğu gibi açılardan çok önemli görevlere sahiptirler. Bu işlevler insanın psikolojik 

ve fiziksel sağlığını tamamlayan unsurlardır. Bu işlevlerin kaybı insanın bireysel ailevi 

ve toplumsal yaşam kalitesini hem ruhsal hem de fiziksel olarak çok derinden ve 

olumsuz etkilemektedir (Marakoğlu ve ark. 2003). Günümüzde,  kronik ve/veya 

rekürrent ağrılı oral mukozal hastalıkların, yaşam kalitesi üzerine etkisi giderek önem 

kazanmaktadır. Yaşam kalitesini değerlendiren etkenler, hastaların fiziksel ve psiko-

sosyal fonksiyonları ile yaşamdan memnun olma durumlarını değerlendirdiği için, bu 

hasta odaklı inceleme yöntemleri önemli bilgiler vermektedir. Bundan dolayı ağız 

sağlığıyla ilişkili yaşam kalitesi kavramı önemli bir konu olarak düşünülmektedir 

(Hegarty ve ark. 2002; Llwellyn ve ark. 2003; McGrath ve ark. 2003; McMillian ve ark. 

2004). RAS yaşam kalitesi açısından çiğneme konuşma ve diğer oral fonksiyonları 

engelleyen tekrarlayan ağrılara sebep olduğu için derin etkiler bırakabilir (Chiapelli ve 

Cajulis 2004). Ağız sağlığıyla ilişkili yaşam kalitesinin düzeyi, oral kanser, Sjögren 
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Sendromu, yaşlılık gibi çeşitli hastalıklarda detaylı olarak araştırılmıştır (Rogers ve ark. 

1999; Locker ve ark. 2000; Strombeck ve ark. 2000;  Llwellyn ve ark. 2003; Mumcu ve 

ark. 2007). Ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesini değerlendirmek için  OHIP-14 ve 

OHR,QoL anketleri ve genel sağlıkla ilgili yaşam kalitesini ölçmek için de SF-36 (Short 

Form 36) anketi kullanılmaktadır.  

2.7.2.1. OHIP-14 (Oral Health Impact Profile-14) 
 Oral sağlıkla ilgili yaşam kalitesinei ölçen ankettir. Yüksek puan, hastanın 

oral sağlığı ile ilgili olarak kötü bir yaşam kalitesinin olduğunu göstermektedir. OHIP-

14’ün Türkçe versiyonunun tercümesi ve geçerliliği yapılmıştır. 

 Klinik çalışmalar için geçerli ve güvenli anket olarak gösterilmiştir (Mumcu ve ark. 

2006) 

2.7.2.2. OHR,QoL  (Oral Health Related Quality of Life) 
 Oral sağlık durumunun yaşam kalitesi üzerine etkilerini hem pozitif hemde 

negatif yönde değerlendiren bir yaşam kalitesi anketidir. Puanın düşmesi yaşam 

kalitesinin olumsuz yönde etkilendiğini göstermektedir. Türkçe versiyonunun tercümesi 

ve geçerliliği yapılmıştır (Mumcu ve ark. 2007). 

2.7.2.3. SF-36:  
Yaşam kalitesi ölçekleri içinde jenerik ölçüt özelliğine sahip ve geniş açılı 

ölçüm sağlayan Kısa Form-36 (Short Form-36; SF-36) Rand Corporation tarafından 

1992 yılında geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur. SF-36’nın özelliklerinin başında 

bir kendini değerlendirme ölçeği olması gelmektedir  (Ware ve Sherbourne 1992). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Hasta seçimi: 
Doktora çalışması, İstanbul Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Ağız, Diş, 

Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı, Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Bilim Dalı 

kliniğine başvuran hastalar arasından, yapılan klinik muayene ve anamnez sonucunda 

minör RAS teşhisi konan 100 hasta üzerinde yapılmıştır. Teşhis, kabul edilen RAS 

kriterlerine göre konmuştur (Ship ve ark. 2000; Scully ve ark., 2003). Çalışma 

grubundaki hastaların ülserlerinin son 1 ay içindeki klinik aktivite durumlarına göre  

hastalar aktif ve inaktif RAS grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Son 1 ay içinde RAS 

görülen hastalar aktif RAS grubuna, son 1 ay içinde RAS görülmeyen hastalar inaktif 

RAS grubuna dahil edilmişlerdir. Hayatlarında hiçbir şekilde RAS görülmemiş, 

herhangi bir sistemik hastalığı ve dental problemleri olmayan sağlıklı 50 birey ayrıca 

sağlıklı kontrol grubu olarak doktora çalışmasına dahil edilmiştir. Kontrol grubu Ağız, 

Diş, Çene Hastalıkları Bilim Dalı kliniğine refakatçi olarak gelen bireyler arasından 

seçilmiştir. Doktora çalışmasının etik kurul onayı alınmıştır (dosya no: 2007/1118). 

3.2. Çalışmaya dahil edilme kriterleri: 
·Klinik olarak RAS teşhisi konmuş hastalar 

·Okur yazar olma 

·Anket doldurabilecek kadar bilişsel yeterliliği olma 

3.3. Çalışmaya dahil edilmeme kriterleri: 
·Bilinen herhangi bir mental bozukluğu olan hastalar 

·Psikiyatrik tedavi gören hastalar 

·Okur yazar olmamak 

 ·Anket doldurabilecek kadar bilişsel yeterliliği olmamak 

. Gebelik  

 Hasta seçim kriterlerine uygunluk gösteren hastalara ve sağlıklı kontrol 

grubundaki bireylere, herhangi bir anket doldurulmadan önce, “Gönüllü Bilgilendirme 

Onay Formu” okutulup imzalatılmıştır. Hastaların ve sağlıklı kontrol grubundaki 

bireylerin, yaş, cinsiyet, sistemik hastalıkları, meslek, eğitim seviyesi, medeni durum, 

sigara ve alkol içme durumları, ağrı skoru, ülserlerinin sayısı ve  iyileşme süreleri 

“Hasta Takip Formu”na kaydedilmiştir. Çalışma ve kontrol grubundaki bütün hastaların 
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anksiyete düzeyini ölçen anket olan STAI anketlerini ve yaşam kalitesini ölçen anketler 

olan OHIP-14,  OHR-QoL, SF-36’yı  kendi başına doldurması sağlanmıştır.  

3.4. Ağrının değerlendirilmesi:   
Ağrı skoru, (Visual analog score, VAS) ile 10 cm’lik bir cetvel yardımıyla 

değerlendirilmiştir. “0” hayatlarında hiç ağrı olmadığı değeri, “10” ise hayatlarındaki en 

ağrılı değeri ifade etmektedir. VAS skoru; 0-3 cm arasında “ağrı yok” 3-7 cm arası 

“hafif ağrı” 7 cm ve üzeri “şiddetli ağrı” olarak kabul edilmiştir. 

3.5. Anksiyetenin  Değerlendirilmesi:  
STAI (State-Trait Anxiety Inventory) (Durumluk ve Sürekli anksiyete Ölçeği) 

testi kullanılmıştır 

3.5.1. STAI: 
Bu test özel bir duruma yanıt olarak oluşan anksiyete (STAl-State, durumluk 

anksiyetesi) ile kişiye has genel bir anksiyeteyi (STAI-Trait, genel anksiyete) 

birbirinden ayırarak ölçer. Hastaların anksieyete değerleri STAI anketi kullanılarak 

ölçülmüştür. Bu anket 20 durumluk anksiyetesini (STAI-S), diğer 20'si de genel 

anksiyeteyi (STAI-T) ölçen 40 ifadeden oluşmaktadır. Değerler, sorulara göre değişen 

yanıt kategorilerini içeren dört skala ile hesaplanmıştır. Bu anketin Türkiye’deki 

güvenilirliği ve geçerliliği yapılmıştır (Öner 1997). Hastalara ve sağlıklı bireylere hangi 

uygulamanın yapılacağı açıklanmış ve  STAI anksiyete testini kendi başlarına 

doldurmaları sağlanmıştır.  STAI indeksi hastaların hem genel hem de durumluk 

anksiyetelerini gösterebildiği için tercih edilmiştir. 

3.5.1.1. STAI anketi Puanlanması  ve Puanların yorumlanması 
Üçten fazla ifadeye cevap verilmemişse, doldurulan form geçersiz sayılır ve 

puanlanmaz. Durumluk ve genel anksiyete ölçeğinde dört sınıfta toplanan cevap 

seçenekleri, (1) Hayır, (2) Biraz, (3) Çok ve (4) Her zaman şeklindedir.   Ölçeklerde iki 

türlü ifade bulunur. Bunlara (1) doğrudan ya da düz (direct) ve (2) tersine dönmüş 

(reverse) ifadeler diyebiliriz. Doğrudan ifadeler, olumsuz duyguları; tersine dönmüş 

ifadeler ise olumlu duyguları dile getirir. Bu ikinci tür ifadeler puanlanırken 1 ağırlık 

değerinde olanlar 4‘e, 4 ağırlık değerinde olanlar ise 1’e dönüşür. Doğrudan ifadelerde 4 

değerindeki cevaplar anksiyetenin yüksek olduğunu gösterir. Tersine dönmüş ifadelerde 

ise 1 değerindeki cevaplar yüksek anksiyeteyi, 4 değerindekiler düşük anksiyeteyi 
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gösterir. “Huzursuzum” ifadesi doğrudan, “kendimi sakin hissediyorum” ifadesi de 

tersine dönmüş ifadelere örnek olarak gösterilebilir. Bu durumda “huzursuzum” ifadesi 

için 4 ağırlıklı bir seçenek, “kendimi sakin hissediyorum” ifadesi için 1 ağırlıklı seçenek 

işaretlenmişse, bu cevaplar yüksek anksiyeteyi yansıtmış olur. Durumluk anksiyete 

ölçeğinde on tane tersine dönmüş ifade vardır. Bunlar 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19 ve 20. 

maddelerdir. Genel anksiyete ölçeğinde ise tersine dönmüş ifadelerin sayısı yedidir ve 

bunlar 21, 26, 27, 30, 33, 36 ve 39. maddeleri oluşturur. Puanlama iki şekilde olur: Elle 

ya da bilgisayarla. Doktora çalışmasında elle puanlama tercih edilmiştir. 

 Elle Puanlama: Doğrudan  ve tersine dönmüş ifadelerin herbiri için iki ayrı 

anahtar hazırlanır. Böylece bir anahtarla doğrudan ifadelerin, ikinci anahtarla tersine 

dönmüş ifadelerin toplam ağırlıkları hesaplanır. Doğrudan ifadeler için elde edilen 

toplam ağırlıklı puandan ters ifadelerin toplam ağırlıklı puanı çıkarılır. Bu sayıya 

önceden tespit edilmiş ve değişmeyen bir değer eklenir. Durumluk anksiyete ölçeği için 

bu değişmeyen değer 50, genel anksiyete ölçeği için ise 35’ dir. En son elde edilen 

değer bireyin anksiyete puanıdır. Her iki ölçekten elde edilen puanlar kuramsal olarak 

20 ile 80 arasında değişir. Büyük puan yüksek anksiyete seviyesini, küçük puan düşük 

anksiyete seviyesini ifade eder.  

3.6. Ağız Sağlığı ile İlgili Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi:   
2 adet anket kullanılmıştır.  

3.6.1. OHIP-14 (Oral Health Impact Profile-14)  
Ağız sağlığı ile ilgili yaşam kalitesini ölçen ankettir. Beşli  Likert skalası  OHIP-

14’ün her bir maddesini skorlamada kullanılmıştır. OHIP-14 deki her maddenin 0-4 

arasında puanı vardır. Olası OHIP-14 puanları 0-56 arasında hesaplanmıştır. 0 en iyi, 56 

ise en kötü puan anlamına gelir. Yüksek puan, hastanın  ağız sağlığı ile ilgili olarak kötü 

bir yaşam kalitesinin olduğunu göstermektedir. OHIP-14’ün Türkçe versiyonunun 

tercümesi ve geçerliliği yapılmıştır. Klinik çalışmalar için geçerli ve güvenli anket 

olarak gösterilmiştir (Slade 1997; Mumcu ve ark. 2006). 

3.6.2. OHR,QoL  (Oral Health Related Quality of Life) 
Ağız sağlığı durumunun yaşam kalitesi üzerine etkilerini hem pozitif hemde 

negatif yönde değerlendiren bir yaşam kalitesi anketidir. 16 sorudan oluşur ve her 

sorunun 1-5 arasında değişen bir puanı olmaktadır. toplam puan 16-80 arasında 
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değişmektedir. puanın düşmesi yaşam kalitesinin olumsuz yönde etkilendiğini 

göstermektedir. Türkçe versiyonunun tercümesi ve geçerliliği yapılmıştır (Mumcu ve 

ark. 2006). 

 

3.7. Genel  Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi:  
 SF-36 anketi kullanılmıştır 

3.7.1. Short Form -36 (SF-36) 
SF-36 anketi genel yaşam kalitesi düzeyini ölçer. Bir çok hasta grubunda 

kullanılan, 36 sorudan oluşan ve 8 alt gruptan olusan bir ölçektir. Bunlar; fiziksel 

fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü, ağrı, genel sağlık, enerji, sosyal fonksiyon, duygusal rol 

güçlüğü ve mental sağlıktır. Ölçek adından da anlaşılacağı gibi 36 maddeden 

oluşmaktadır ve bunlar 8 boyutun ölçümünü sağlamaktadır: fiziksel fonksiyon (10 

madde), sosyal fonksiyon (2 madde), fiziksel sorunlara bağlı rol güçlüğü (4 madde), 

duygusal sorunlara bağlı rol güçlüğü (3 madde), mental sağlık (5 madde), enerji (4 

madde), ağrı (2 madde) ve sağlığın genel algılanması (5 madde). Ölçek son 4 haftayı 

göz önüne alarak değerlendirmektedir. Değerlendirme dördüncü ve beşinci maddeler 

dışında Likert tipi (üçlü-altılı) yapılmaktadır, dördüncü ve beşinci maddeler evet/hayır 

biçiminde yanıtlanmaktadır. Alt ölçekler sağlığı 0 ile 100 arasında değerlendirmektedir 

ve 0 kötü sağlık durumunu gösterirken, 100 iyi sağlık durumuna işaret etmektedir. Bu 

çerçevede alt ölçeklerde puanların ne anlama geldikleri Tablo 3-1'de verilmiştir. Türkçe 

versiyonunun tercümesi ve geçerliliği yapılmıştır (Ware ve Sherbourne 1992; Koçyiğit 

ve ark. 1999).  
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Tablo 3-1: SF-36’nın alt ölçeklerinin puanlamasının anlamı (Ware ve 

Sherbourne (1992)’dan.  

 

ALT ÖLÇEKLER  DÜŞÜK PUAN  YÜKSEK PUAN  

Fiziksel fonksiyon  Yıkanma ve giyinme dahil tüm 

fiziksel etkinlikleri yerine 

getirmede kısıtlılık  

En zor olanlar dahil tüm 

fiziksel etkinlikleri 

herhangi bir kısıtlılık 

olmaksızın yerine 

getirebilme  

Fiziksel rol güçlüğü  Fiziksel sağlığın bozulmasının 

sonucu olarak işte ya da diğer 

günlük etkinliklerde sorunlar  

Fiziksel sağlık olarak 

işte ya da diğer günlük 

etkinliklerde sorun 

olmaması  

Ağrı  Aşırı şiddetli ve kısıtlayıcı ağrı  Ağrı olmaması ya da 

ağrıya bağlı kısıtlılık 

olmaması  

Genel sağlık  Sağlığının kötü olduğuna ve 

giderek kötüleşeceğine inanma  

Sağlığının mükemmel 

olduğuna inanma  

Enerji Sürekli yorgun ve bitkin 

hissetme  

Sürekli canlı ve enerjik 

hissetme  

 

Sosyal Fonksiyon  

Fiziksel ve emosyonel 

sorunlara bağlı olağan 

toplumsal etkinliklerde aşırı ve 

sık kesinti olması  

Fiziksel ya da 

emosyonel sorunlara 

bağlı kesinti olmaksızın 

olağan toplumsal 

etkinlikleri yürütme  

Duygusal rol güçlüğü  Duygusal sorunların sonucu 

işte ya da diğer günlük 

etkinliklerde sorunlar  

Duygusal sorunlara 

bağlı işte ya da diğer 

günlük etkinliklerde 

sorun olmaması  

Mental sağlık  Sürekli sinirlilik ya da 

depresyon duyguları  

Sürekli sakin, mutlu ve 

rahat hissetme  
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3.8. İstatistiksel analiz: 

Sağlıklı kontrol grubu, inaktif RAS ve aktif RAS olmak üzere 3 grubun 

karşılaştırılmasında, ANOVA, Post-Hock Tukey testi uygulanmıştır. 2 grup 

karşılaştırılmasında, Eşleşmemiş t testi uygulanmıştır. Kodlanarak değerlendirilen 

medeni durum karşılaştırılmasında Chi-square testi uygulanmıştır. Sigara ve alkol 

kullanımı için, grubun dağılımında standart deviasyonun ortalamadan yüksek 

olduğu durumlarda non-parametrik test olan Mann-Whitney U kullanılmıştır. 

Klinik durumlar ve ölçekler arasındaki ilişkiler Pearson’s korelasyon testi ile 

değerlendirilmiştir. SPSS 11.5 istatistik programı kullanılmıştır. p<0,05 istatistiksel 

olarak anlamlı kabul edilmiştir. 
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4. BULGULAR 

          Doktora çalışmasına 50 aktif RAS (yaş ort=38,8±13,1 E/K:25/25), 50 

inaktif RAS hastası ( yaş ort=37,7±15,2,  E/K:24/26), ve 50 sağlıklı birey (38,7±12,9 

E/K:25/25) dahil edilmiştir.  

Doktora çalışmasına dahil edilen RAS grubu hastaların yaş ortalaması 

(38,2±14.1)  ile sağlıklı kontrol grubu yaş ortalaması (38,7±12,9) arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p=0,837). Aynı zamanda aktif RAS (38,8±13,1) 

ile inaktif RAS (37,7±15,2) grubu arasında da yaş ortalaması açısından istatistiksel bir 

fark bulunamamıştır (p=0,709). Aktif,  İnaktif RAS hastalarının ve Sağlıklı Kontrol 

gruplarının yaş ortalamalarının karşılaştırılması Tablo4-1'de gösterilmiştir.  

Tablo 4-1: Aktif,  İnaktif RAS hastalarının ve Sağlıklı Kontrol gruplarının yaş 

ortalamalarının karşılaştırılması 

 Aktif RAS 

(n=50) (ort±sd) 

İnaktif RAS 

(n=50) (ort±sd) 

Sağlıklı kontrol 

(n=50) (ort±sd) 
P değeri 

Yaş 

ortalaması 

38,8±13,1 37,7±15,2 38,7±12,9 p>0,05 

RAS grubu hastaların %34’ünde (n=34), sağlıklı kontrol grubu bireylerin ise 

%2’sinde (n=1) sistemik hastalık vardı. Bu hastalıkların çoğu, hipertansiyon, diyabet, 

romatoit artrit gibi hastalıklardı. 

RAS grubu hastaların ve sağlıklı kontrol grubunun meslek gruplarının 

karşılaştırılması tablo 4-2 ve şekil 4-1’de görülmektedir.  

Tablo 4-2: RAS Grubu Hastaların ve Sağlıklı Kontrol Grubunun meslek  durumlarının 

karşılaştırılması 
Meslek RAS grubu (n=100)  Sağlıklı kontrol grubu (n=50) 

Ev hanımı 28 15 

Memur  27 10 

Işçi  6 1 

Öğrenci  17 7 

Emekli  10 7 

Serbest çalışan 12 10 
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Şekil 4-1: RAS hastalarının ve Sağlıklı Kontrol gruplarının meslek  durumlarının 

karşılaştırılması 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

ev hanımı memur işçi öğrenci emekli serbest
çalışan

RAS
sağlıklı kontrol

 

Meslek grupları açısından RAS ve sağlıklı kontrol arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0,634). 

Aktif RAS hastalarının eğitim yılı ortalaması (8,6±3,8), inaktif RAS grubunun 

eğitim yılları ortalaması (9,4±3,8) ve sağlıklı kontrol grubunun eğitim yılları ortalaması 

(9,7±4,4) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark (p>0,05) yoktu.  Aktif,  İnaktif 

RAS hastalarının ve Sağlıklı Kontrol gruplarının Eğitim yıllarının karşılaştırılması tablo 

4-3 ve şekil 4-2'de gösterlmiştir. 

Tablo 4-3: Aktif,  İnaktif RAS hastalarının ve Sağlıklı Kontrol gruplarının Eğitim 

yıllarının karşılaştırılması  

 

 
 Aktif RAS (n=50) 

(ort±sd) 

İnaktif RAS 

(n=50) (ort±sd) 

Sağlıklı kontrol 

(n=50) (ort±sd) 
P değeri 

Eğitim yılları 8,6±3,8 9,4±3,8 9,7±4,4 0,329 
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Şekil 4-2: Aktif,  İnaktif RAS hastalarının ve Sağlıklı Kontrol gruplarının Eğitim 

yıllarının karşılaştırılması  
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Aktif RAS, inaktif RAS hastalarının ve sağlıklı kontrol grubunun medeni 

durumlarınının karşılaştırılması tablo 4-4’de ve şekil 4-3’de gösterilmiştir.  

Tablo 4-4: Aktif,  İnaktif RAS Hastalarının ve Sağlıklı Kontrol Gruplarının Medeni 

Durumlarının Karşılaştırılması  
Medeni durum 

Aktif RAS (n=50) 

(%) 

İnaktif RAS (n=50) 

(%) 
Sağlıklı kontrol (n=50) (%) 

Evli 17 (%34) 13(%26) 20(%40) 

Bekar  31(%62) 34(68) 26(%52) 

Dul/boşanmış  2(%4) 3(%6) 4(%8) 

 

Şekil 4-3: Aktif,  İnaktif RAS Hastalarının ve Sağlıklı Kontrol Gruplarının Medeni 

Durumlarının Karşılaştırılması  
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Her 3 grubun karşılaştırılmasında, gruplar arasında medeni durum açısından 

istatistiksel olarak herhangi bir fark bulunamamıştır (p=0,73).  
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RAS grubu hastaların sadece %7 ‘si, sağlıklı kontrol grubunun ise %24’ü sigara 

içmektedirler. RAS hastalarının ve Sağlıklı Kontrol gruplarının sigara içme 

durumlarının karşılaştırılması tablo 4-5, şekil 4-4. 

Tablo 4-5: RAS Grubu Hastaların ve Sağlıklı Kontrol Grubunun Sigara İçme 

Durumlarının Karşılaştırılması 
Sigara 

içme  

RAS grubu (n=100)  Sağlıklı kontrol grubu (n=50) 

Evet 7(%7) 12(%24) 

Hayır  93(%93) 38(%76) 

 

Şekil 4-4: RAS Grubu Hastaların ve Sağlıklı Kontrol Grubunun Sigara İçme 

Durumlarının Karşılaştırılması 
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 RAS hastalarının ve Sağlıklı Kontrol gruplarının sigara içme durumlarının 

karşılaştırıldığında,aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,001).   

RAS grubu hastaların %3 ‘si, sağlıklı kontrol grubunun ise %4’ü alkol 

içmektedirler. RAS grubu hastalarının ve sağlıklı kontrol grubunun alkol içme 

durumlarının karşılaştırılması tablo 4-6 ve şekil 4-5'de gösterilmiştir.  

Tablo 4-6: RAS Grubu Hastaların ve Sağlıklı Kontrol Grubunun Alkol İçme 

Durumlarının Karşılaştırılması 
Alkol 

içme 

RAS grubu (n=100)  Sağlıklı kontrol grubu (n=50) 

Evet 3(%3) 2(%4) 

Hayır  97(%97) 48 (%96)  
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Şekil 4-5: RAS Grubu Hastaların ve Sağlıklı Kontrol Grubunun Alkol İçme 

Durumlarının Karşılaştırılması 
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RAS grubu hastalarının ve sağlıklı kontrol grubunun alkol içme durumları 

karşılaştırıldığında, aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(p=0,584).   

Aktif RAS (n=50) hastalarının 4’ünün (%8) lezyonlarının iyileşme süresi 7 

günden azdı, 46’sının ise (%92) lezyonlarının iyileşme süresi 7 günden fazlaydı.  

Aktif ve inaktif RAS hastalarının ve sağlıklı kontrol grubunun VAS, STAI-S, 

STAI-T, OHIP-14 ve OHQoL skorlarının karşılaştırılması Tablo 4-7 ve şekil 4-6’da 

görülmektedir.  

 Tablo 4-7: Aktif ve İnaktif RAS Grubu Hastaların ve Sağlıklı Kontrol Grubunun 

VAS, STAI-durumluk, STAI-genel, OHIP-14 ve OHQoL Skorlarının Karşılaştırılması  

 
Aktif RAS (n=50) 

(ort±sd) 

İnaktif RAS (n=50) 

(ort±sd) 

Sağlıklı kontrol (n=50) 

(ort±sd) 
P değeri 

Ağrı (VAS) 7,72±0,57 0±0 0±0 0,0001 

STAI-durumluk 60,5±8,7 53,3±1,2 52,2±7,8 0,001 

STAI-genel 49,3±6,6 42,6±7,7 42,9±5,9 0,0001 

OHIP-14 35,2±8,7 12,4±11,2 1,2±3,7 0,0001 

OHQoL 36,7±7,8 49,2±5,5 64,4±7,1 0,0001 
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Şekil 4-6: Aktif ve İnaktif RAS Grubu Hastaların ve Sağlıklı Kontrol Grubunun 

VAS, STAI-durumluk, STAI-genel, OHIP-14 ve OHQoL Skorlarının Karşılaştırılması  
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Tablo 4-7’ye göre, aktif RAS grubunun ağrı durumunu yansıtan VAS skorunun 

(7,72±0,57), inaktif RAS grubunun VAS skoruna (0±0) göre ve sağlıklı kontrol 

grubunun VAS skoruna (0±0) göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksek olduğu 

belirlendi  (p=0,0001).  

Aktif RAS grubunun STAI-durumluk skoru (60,5±8,7), inaktif RAS grubunun  

STAI-durumluk skoruna (53,3±1,2) ve sağlıklı kontrol grubunun  STAI-durumluk 

skoruna (52,2±7,8) kıyasla istatistiksel olarak anlamlı olarak yüksekti (p=0,001). 

Aktif RAS grubunun STAI-genel skoru da (49,3±6,6) ile inaktif RAS grubunun  

STAI-genel  skoruna (42,6±7,7) ve sağlıklı kontrol grubunun  STAI-genel  skoruna 

(42,9±5,9) kıyasla istatistiksel olarak anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,0001). Aynı 

zamanda,inaktif RAS grubu STAI-genel skoru ile (42,6±7,7) sağlıklı kontrol grubu 

STAI-genel skoru (42,9±5,9) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu 

(p>0,05).   

Aktif RAS grubunun OHIP-14 skoru da (35,2±8,7),  inaktif RAS grubunun  

OHIP-14 skoruna  (12,4±11,2) ve sağlıklı kontrol grubunun  OHIP-14 skoruna  

(1,2±3,7) göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksekti (p=0,0001). 

Aktif RAS’lı hastalarda OHQoL skoru ise (36,7±7,8),  inaktif RAS grubunun  

OHQoL skoruna göre (49,2±5,5) ve sağlıklı kontrol grubunun  OHQoL skoruna göre 

(64,4±7,1) istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düşük olduğu belirlendi (p=0,0001).  
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Aktif ve inaktif RAS grubu hastaların ve sağlıklı kontrol grubunun yaş, VAS, 

STAI-durumluk, STAI-genel, OHIP-14 ve OHQoL  skorlarının cinsiyete göre 

karşılaştırılması Tablo 4-8, şekil 4-7,4-8 ve 4-9’da gösterilmiştir. 

Tablo 4-8: Aktif inaktif RAS grubu hastaların ve sağlıklı kontrol grubunun yaş, VAS, 

STAI-durumluk, STAI-genel, OHIP-14 ve OHQoL skorlarının cinsiyete göre 

karşılaştırılması  

 

Aktif RAS 

(n=25)(ort±sd)

erkek 

Aktif RAS 

(n=25)(ort±sd) 

kadın 

P 

değeri 

İnaktif RAS 

(n=24)(ort±sd)

erkek 

İnaktif RAS 

(n=26)(ort±sd)

kadın 

P 

değeri 

Sağlıklı 

kontrol 

(n=25)(ort±sd) 

erkek 

Sağlıklı 

kontrol 

(n=25)(ort±sd)

kadın 

P 

değeri

yaş 38,7± 13,2 40,8±13,04 0,564 38,1± 15,2 39,4± 15,5 0,766 40,4±14,9 36,6±9,8 0,283 

ağrı 

(VAS) 
7,61± 0,61 7,78±0,51 0,999 0±0 0±0 ----- 0±0 0±0 - 

STAI-

durumluk 
60,8±8,9 60,2±8,6 0,835 53,9±11,6 52,5±12,7 0,681 51,03±19,2 53,7±5,4 0,238 

STAI-

genel 
49,2±6,6 49,4±7,1 0,500 41,4±6,2 44,04±9,2 0,238 42,3±6,2 43,5±5,6 0,473 

OHIP-14 34,1±9,9 36,3±7,2 0,358 14,5±12,2 10,0±9,8 0,156 0,6±2,7 1,8±4,8 0,262 

OHQoL 36,8±8,5 36,5±7,2 0,886 48,6±3,1 49,9±7,4 0,414 64,9±7,1 63,7±7,1 0,545 
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 Şekil 4-7 : Aktif RAS grubu hastaların STAI-durumluk, STAI-genel, OHIP-14 

ve OHQoL skorlarının cinsiyete göre karşılaştırılması 
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Şekil 4-8: : İnaktif RAS grubu hastaların STAI-durumluk, STAI-Genel, OHIP-

14 ve OHQoL skorlarının cinsiyete göre karşılaştırılması 
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Şekil 4-9: Sağlıklı kontrol grubunda yaş, VAS , STAI-durumluk, STAI-genel, 

OHIP-14 ,OHQoL skorlarının cinsiyete göre dağılımı. 
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Tablo 4-8‘e göre, aktif RAS (erkek: 38,7±13,2, kadın: 40,8±13,0, p=0,564) ve 

inaktif RAS grubu hastalarda (erkek: 38,1± 15,2, kadın: 39,4± 15,5, p=0,766) yaşları 

arasında cinsiyete bağlı olarak istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Aktif 

RAS grubu erkek hastaların VAS skoru ile (7,61± 0,61) ile kadın hastaların VAS skoru 

(7,78±0,51) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p=0,999). 

İnaktif RAS ve sağlıklı kontrol grubundaki hastaların ise lezyonları olmadığı için 

lezyona bağlı olarak ağrı skoru 0 olarak tespit edilmştir. 

Tablo 4-8‘e göre, aktif RAS (erkek: 60,8±8,9, kadın: 60,2±8,6, p=0,835) ve 

inaktif RAS grubu hastalarda (erkek: 53,9±11,6, kadın: 52,5±12,7, p=0,681) STAI-

durumluk skorları arasında  cinsiyete bağlı olarak istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Aynı şekilde , aktif RAS (erkek: 49,2±6,6, kadın: 49,4±7,1, p=0,500) 

ve inaktif RAS grubu hastalarda (erkek: 41,4±6,2, kadın: 44,04±9,2, p=0,238) STAI-

genel skorları arasında da cinsiyete bağlı olarak istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Bulgulara göre, aktif RAS (erkek: 34,1±9,9, kadın: 36,3±7,2, p=0,358) 

ve inaktif RAS grubu hastalarda (erkek: 14,5±12,2, kadın: 10,0±9,8, p=0,156) OHIP-14 

skorları arasında  cinsiyete bağlı olarak istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Aynı şekilde , aktif RAS (erkek: 36,8±8,5, kadın: 36,5±7,2, p=0,886) 

ve inaktif RAS grubu hastalarda (erkek: 48,6±3,2, kadın: 49,9±7,4, p=0,414) OHQoL 

skorları arasında da cinsiyete bağlı olarak istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır (p>0,05). 

Tablo 4-8’e göre, sağlıklı kontrol grubunda, yaş ortalaması erkeklerde 40,4 iken 

(±14,9), kadınlarda 36,6 idi (±9,8) ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

yoktu (p=0,283). Benzer şekilde sağlıklı kontrol grubunda erkeklerde STAI-durumluk 

(51,3±19,2), STAI-genel (42,3±6,2), OHIP-14 (0,6±2,7) ve OHQoL (64,9±7,1) 

skorlarının,  kadınlardaki STAI-durumluk (57,3±5,4), STAI-genel (43,5±5,6), OHIP-14 

(1,8±4,8) ve OHQoL (63,7±7,1) skorlarına göre aralarında anlamlı bir fark olmadığı 

belirlendi  (p>0,05). 

Aktif,  İnaktif RAS hastalarının ve Sağlıklı kontrol grubunun SF-36 skorlarının 

karşılaştırılması Tablo 4-9’da gösterilmiştir.  
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Tablo 4-9: : Aktif,  İnaktif RAS Hastalarının ve Sağlıklı Kontrol Grubunun SF-36 

Skorlarının Karşılaştırılması 

 Aktif RAS 

(n=50) (ort±sd) 

İnaktif RAS 

(n=50) (ort±sd) 

Sağlıklı kontrol 

(n=50) (ort±sd 
P değeri 

Fiziksel 

fonksiyon 

60,8±25,1 90,15±22,8 96,2±11,04 0,0001 

Fiziksel Rol 

güçlüğü 

43,5±48,5 96,0±25,4 95,9±17,2 0,0001 

Ağrı 41,3±10,6 86,2±11,9 87,9±8,3 0,0001 

Genel 

sağlık 

41,1±8,8 60,8±13,3 68,4±13,4 0,0001 

Enerji 45,4±9,9 64,7±15,6 64,02±13,1 0,0001 

Sosyal 

fonksiyon 

59,5±17,4 84,8±16,8 93,7±11,9 0,0001 

Duygusal 

rol güçlüğü 

48,0±50,5 91,3±32,2 92,5±21,8 0,0001 

Mental 

sağlık 

46,9±10,02 78,4±41,5 67,02±11,2 0,0001 

 

Aktif , inaktif RAS grubu hastalar ve sağlıklı kontrol grubunun SF-36 değerleri 

incelendiğinde, SF-36’nın 8 alt grubuna ait skorlarda anlamlı farklılıklar olduğu 

belirlendi (p=0,0001). Tablo 4-9 incelendiğinde, aktif RAS hastalarında, fiziksel 

fonksiyon (60,8±25,1), fiziksel rol güçlüğü (43,5±48,5), ağrı (41,3±10,6), genel sağlık 

(41,1±8,8), enerji (45,4±9,9), sosyal fonksiyon (59,5±17,4), duygusal rol güçlüğü 

(48,0±50,5) ve mental sağlık (46,9±10,02) skorlarının, inaktif RAS’lı  grubun fiziksel 

fonksiyon (90,15±22,8), fiziksel rol güçlüğü (96,0±25,4), ağrı (86,2±11,9), genel sağlık 

(60,8±13,3), enerji (64,7±15,6), sosyal fonksiyon (84,8±16,8), duygusal rol güçlüğü 

(91,3±32,2) ve mental sağlık (46,9±10,02) skorlarına ve sağlıklı kontrol grubunun 

fiziksel fonksiyon (96,2±11,04), fiziksel rol güçlüğü (95,9±17,2), ağrı (87,9±8,3), genel 

sağlık (68,4±13,4), enerji (64,02±13,1), sosyal fonksiyon(93,7±11,9), duygusal rol 

güçlüğü (92,5±21,8) ve mental sağlık (92,5±21,8) skorlarına göre anlamlı şekilde düşük 
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olduğu (p=0,001) ancak inaktif RAS hastaları ve sağlıklı kontrol grubu arasında anlamlı 

bir farklılık olmadığı belirlendi (p>0,05).   

Bulgularımıza göre, aktif RAS’lı hastalarda VAS ile STAI-genel arasında, zayıf 

bir korelasyon (r:0,2 p=0,05) bulunmuştur. Yani, RAS hastalarının ağrısı arttıkça genel 

anksiyete seviyeleri de artmaktadır. OHIP-14 ve ülser sayısı arasında pozitif bir 

korelasyon (r:0,7 p=0,000)  vardı. Ülser sayısı arttıkça da hastanın hastaların ağız 

sağlığı ile ilgili yaşam kalitesi düşmektedir . Yine VAS ile OHQoL (r: -0,5 p=0,000) 

arasında negatif bir korelasyon bulunmuştur.  Yani ağrı arttıkça  OHQoL skoru  

azalmaktadır, yani ağrı artışı hastaların yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. 

RAS’lı hastalarda OHIP-14 ile STAI-durumluk (r=0,3, p=0,000), STAI-genel (r=0,3, 

p=0,000) ve ülser sayısı (r=0,7, p=0,000) arasında pozitif bir korelasyon vardır, ülser 

sayısı arttıkça hastaların yaşam kalitesi düşmekte ve durumluk ve genel anksiyete 

seviyeleri artmaktadır.    
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5. TARTIŞMA 

RAS’ların dağılım ve sıklığını 651 tıp, dişhekimliği, veterinerlik ve hemşirelik 

öğrencileri üzerinde araştırmak amacıyla yapılan, 12 yıllık retrospektif bir çalışmada,  

RAS’ın şiddet ve dağılımının öğrencilik yıllarında daha fazla olduğu ve zamanla azalma 

eğiliminde olduğu bildirilmiştir (Miller ve Ship 1977). McCullough ve ark.,  209 RAS 

hastası üzerinde yaptıkları çalışmalarında, RAS’ların gençlerde daha sık görüldüğünü 

vurgulamışlardır (McCullough ve ark. 2007). Bulgularımıza göre, RAS grubu hastaların 

yaş ortalaması (38,2±14,1)  ile sağlıklı kontrol grubu yaş ortalaması (38,7±12,9) 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p=0,837). Aynı zamanda 

aktif RAS (38,8±13,1) ile inaktif RAS grubu (37,7±15,2) arasında da yaş ortalaması 

açısından istatistiksel bir fark yoktur (p=0,709). Bulgularımıza diğer  araştırıcıların 

bulguları uyumlu değildir. Ancak çalışmamız kesitsel bir çalışmadır, takip çalışması 

değildir. Bu uyumsuzluğun, araştırıcıların çalışması ile yöntem farklılığından 

kaynaklanabileceğini de düşünmekteyiz. Ancak yine de bulgularımıza göre, araştırma 

gruplarının yaş ortalamalarının benzerliğinden dolayı birbirine benzer gruplar olduğunu 

söyleyebiliriz. 

RAS grubu hastaların %34’ünde (n=34), sağlıklı kontrol grubu bireylerin ise 

%2’sinde (n=1) sistemik hastalık vardı. Bu hastalıkların çoğu, hipertansiyon, diyabet, 

romatoit artrit gibi hastalıklardı. Crohn hastalığı, Cheliac hastalığı, ülseratif kolit, 

Behçet Sendromu,  Reiter’s sendromu gibi bazı sistemik hastalıklarda, hastaların oral 

mukozalarında aft benzeri oral ülserasyonlar görülebildiği bilinmektedir (Laskaris 1998 

pp.101-137; Sonis ve ark. 2004 pp.89-107; Scully ve ark. 2003; Jurge ve ark. 2006). 

Ancak çalışma grubu hastalarımızda bu tip sistemik hastalıklara rastlanmamıştır.  

Doktora çalışmasında, gruplardaki meslekler, ev hanımı, memur, işçi, öğrenci, 

emekli ve serbest çalışan olmak üzere 6 alt gruba ayrılarak değerlendirilmiştir. Meslek 

grupları açısından RAS grubu ve sağlıklı kontrol grubu arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. 1384 öğrencinin ailelerinin sosyo-ekomik düzeyi ile, bu 

öğrencilerin RAS’larının sıklığını ve şiddetini araştırıldığı bir çalışmada, sosyo-

ekonomik seviyesi yüksek gruplarda RAS hassasiyetinin dağılımının da yüksek olduğu 

bulunmuştur. Ancak, RAS’ın şiddeti ile sosyo-ekonomik seviye arasında herhangi bir 

ilişki bulunamamıştır. Yazar, RAS sıklığının sosyo-ekonomik seviye ile ilişkili olduğu 
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halde, şiddetinin ilişkili olmamasının sebebinin açık olmadığını vurgulamıştır (Ship 

1966). Yapılan başka bir çalışmada, RAS görülme sıkılığının kişilerin öğrencilik 

yıllarında daha fazla olduğu tespit edilmiştir (Miller ve ark. 1977). Meslek grupları ve 

RAS’larla ilgili çok az çalışmaya rastlanmıştır. Bulgularımız araştırıcıların bulgularıyla 

uyumlu değildir. Bunun sebebi muhtemelen artık günümüzde yaşamın daha stresli 

olması ve bu yüzden meslek grupları arasındaki farklılığın da kalkmasıdır. 

Hastaların eğitim durumu ile anksiyete arasındaki ilişkiyi araştıran Spielberger  

“eğitim seviyesi yüksek olan bireyler stres ile baş etmede etkin beceriler geliştirmiş 

bulunurlar. Buna bağlı olarak, da yeni çevrelerin ve olayların yarattığı baskıları tehdit 

edici olarak algılamazlar” demektedir (Spielberger ve ark., 1983). Etler ve ark.  eğitim 

süresi arttıkça dental anksiyetenin azaldığını bildirmişlerdir (Etler ve ark., 1997). 

Özdemir ve ark. yaptıkları araştırmalarında eğitim durumlarına göre anksiyete 

seviyelerine bakıldığında anlamlı bir fark bulamamışlardır (Özdemir ve ark., 2001). 

Literatüre göre  eğitim seviyesi ve anksiyete arasındaki ilişki ile ilgili sonuçlar 

çelişkilidir. Bulgularımıza göre aktif RAS hastalarının eğitim yılları ortalaması 

(8,6±3,8), inaktif RAS grubunun eğitim yılları ortalaması (9,4±3,8) ve sağlıklı kontrol 

grubunun eğitim yılları ortalaması (9,7±4,4) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

(p>0,05) yoktu. 

McCullough ve ark., 209 RAS hastası üzerinde yaptıkları çalışmalarında, 

RAS’ların evli olmayan bireylerde daha sık görüldüğünü saptamışlardır (McCullough 

ve ark. 2007). Doktora çalışmamızda, aktif RAS, inaktif RAS ve sağlıklı kontrol 

grubunun medeni durumlarınının karşılaştırıldığında, gruplar arasında medeni durum 

açısından istatistiksel olarak herhangi bir fark bulunamamıştır. Bulgularımız 

araştırıcıların bulgularıyla uyumlu değildir.  

Sigara içiminin RAS’ın rekürrrenslerini azalttığı birçok araştırıcı tarafından 

bildirilmiştir (Tüzün ve ark. 2000; Atkin ve ark. 2002). 2000 yılında ülkemizde yapılan 

bir çalışmada, RAS'lı hastaların sadece %8.8' inin sigara içtiğini ve sigara içimi ile RAS 

arasında negatif epidemiyolojik ilişki olduğu tespit edilmiştir (Tüzün ve ark. 2000). 

İngilterede yapılan bir başka çalışmada RAS'lı hastaların sigara içme sıklığının kontrol 

grubuna kıyasla anlamlı olarak az olduğu bulunmuştur (Atkin ve ark. 2002). RAS’lı 

hastalar genellikle sigara içmemektedirler. Yoğun içicilerde daha az RAS 

görülmektedir. Bazı hastaların sigarayı bıraktıktan sonra RAS başladığını bildirmelerine 
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karşın bazıları da sigaraya yeniden başladıklarında RAS’ın azaldığını bildirmişlerdir. 

Dumansız tütünün ve nikotin tabletlerinin RAS sıklığını azalttığı da bildirilmiştir 

(Scully ve ark. 2003). McCullough ve ark. yaptıkları çalışmalarında, sigara içen 

hastalarda RAS sıklığının azaldığını bildirmişlerdir (McCullough ve ark. 2007). Sigara 

içilmesine bağlı keratinizasyonun artmasının travmalara karşı direnci yükseltmesi, 

sigara kullanan bireylerde RAS'ın daha az görülmesinin bir nedeni olabilir (Ünür ve 

Doğan-Onur 2003 pp.47-53). Aynı zamanda sigara içen kişiler içmeyenlere göre daha 

az stresli olabilirler ve böylece bazı psikolojik tetikleyiciler rol oynayabilir (Jurge ve 

ark. 2006). Bulgularımıza göre RAS grubu hastaların sadece %7‘si, sağlıklı kontrol 

grubunun ise %24’ü sigara içmekteydiler ve aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Bulgularımız, diğer araştırıcıların sonuçları ile uyum göstermektedir. 

Bulgularımıza göre RAS grubu hastaların %3 ‘si, sağlıklı kontrol grubunun ise %4’ü 

alkol içmekteydiler aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Yapılan 

literatür araştırmasında, RAS'ın alkolle ilişkisi ile ilgili herhangi bir literatüre 

rastlanmamıştır.  

Bilindiği gibi doktora çalışması minör RAS hastaları üzerinde yapılmıştır. Aktif 

RAS hastalarının 4’ünün (%8) lezyonlarının iyileşme süresi 7 günden azdı, 46’sının ise 

(%92) lezyonlarının iyileşme süresi 7 günden fazlaydı. Minör aftlar 8-10 mm’den 

küçüktürler ve 7-10 gün içinde iyileşme eğilimindedirler. Sikatris bırakmazlar. Ağızdaki 

diğer yaralardan daha yavaş iyileşirler. Bunun sebebinin yoğun lenfatik infiltrasyon 

olabileceği düşünülmüştür (Scully ve ark. 2003; Porter ve ark. 1998b). Bulgularımız 

araştırıcıların bulgularıyla uyum içindedirler.  

Doktora çalışmasında, RAS ağrısının değerlendirilmesi, ağrı skoru  (Visual 

Analog Score, VAS) kullanılarak yapılmıştır.  VAS skoru; 0-3 arasında “ağrı yok” 3-7 

arası “hafif ağrı” 7 ve üzeri “şiddetli ağrı” olarak kabul edilmiştir. Bulgularımıza göre, 

aktif RAS grubunun ağrı durumunu yansıtan VAS skoru 7.72±0.57 olarak saptanmıştır. 

İnaktif RAS ve sağlıklı kontrol grubundaki hastaların ise lezyonları olmadığı için 

lezyona bağlı olarak ağrı skoru 0 olarak tespit edilmiştir. Böylece aktif RAS grubu 

hastaların VAS skoru, inaktif RAS grubunun ve sağlıklı kontrol grubunun VAS skoruna 

göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksek olarak belirlenmiştir (p=0,001). 

Böylece RAS'ın rekürrensleri tamamen elimine edilmese de hastaları inaktif duruma 

getirmenin bile ağrılarının giderilmesi yönünden, önemli bir durum olduğunu 

söyleyebiliriz. Pedersen 1989’da 22 RAS hastası üzerinde yaptığı bir çalışmasında,  



 41

ülserlerin henüz başladığında ve ülserlerin objektif ve subjektif semptomları henüz 

geçtiği evrede, lezyonların ağrı durumlarını  VAS skoru ile değerlendirmişler, 2 evre 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamamışlardır (Pedersen 1989). RAS 

ülserlerinin, başlangıç ve bitiş dönemlerindeki ağrısının benzer olması zaten beklenen 

bir durumdur.  Ancak  bilindiği gibi, RAS ülserleri ağrılıdır, özellikle dilde tutulum 

gösterirse konuşma ve yutkunma  zorluğu yaratırlar. 2-4 mm çapında sarımsı beyaz, 

etrafı kırmızı bir halka ile çevrili, yuvarlak ağrılı veziküllerdir. Lezyonlar, yanma ve 

batma hissiyle başlar. Kısa bir süre sonra vezikül içinden fibrinli bir sıvı akar ve 

pseudomembran meydana gelir 10-14 içinde skarsız iyileşirler (Laskaris 1998 pp.101-

137; Tanyeri 2000 pp.15-35). 

Stres ve anksiyete RAS lezyonlarının başlamasında ve tekrarlamasında önemli bir 

rol oynayabilir. Yükselmiş anksiyete seviyesi bulguları, RAS’ın etyolojisinde stresin rol 

oynadığını düşündürmektedir. RAS yaşam kalitesi açısından çiğneme konuşma ve diğer 

oral fonksiyonları engelleyen tekrarlayan ağrılara sebep olduğu için derin etkiler 

bırakabilir (Chiapelli ve Cajulis 2004). Ağrı halsizliğe sebep olur, ağrı kontrolü de 

genellikle ilaçlarla veya ülserlerin üzerini örten adhezif ajanlarla yapılmaktadır. Sürekli 

RAS’ı olan hastalar sıklıkla kendi doldurdukları, psikobiyolojik cevabın bir göstergesi 

olan anksiyete testlerine göre yükselmiş anksiyeteye sahiptirler.  Günümüze kadar 

yapılan çalışmalar, RAS’ın etyoloji ve prognozunda bir psikosomatik komponenti akla 

getirmektedir. Bu durumlar sıklıkla, oral mukozanın strese bağlı veya stresle ilişkili 

lezyonları olarak adlandırılır. Buna rağmen konu hala tartşmalıdır, birincil sebebi, stres 

araştırmaları alanının güçlüğü, diğer sebep de, ağız hastalıkları ve biyolojisinin 

bütünleştiği alanların hala emekleme döneminde olmasıdır (Chiapelli ve Cajulis 2004). 

RAS lezyonun başlangıcı, akut stresli olaylarla ilişkili olarak görünmektedir ve stresin 

azaltılmasına yönelik müdahaleler lezyonların tedavisini hızlandırabilmektedir. Stresli 

olaylara karşı kendi kendini koruma ve adaptasyon için hasta tarafından sağlanan, stres 

tedavisine yönelik yararlı uygulamaların (örneğin, rahatlatma, meditasyon, betimleme) 

RAS’ların rekürrensini azalttığı bildirilmiştir (Andrews ve Hall 1990; Buajeeb ve ark. 

1990). Dermatolojik hastalıkla stres ve duygusal durumlar arasındaki ilişkinin hastalığın 

oluşumuna neden olmaktan çok rekürrenslerinde rolü olabileceği üzerinde 

durulmaktadır (Yıldız ve Ünal 2003). Psikodermal hastalıkların tedavisinde, psikiyatrik 

tedavinin gerekliliğinden de bahsedilmektedir (Shenefelt ve ark. 2008). Çeşitli 

araştırıcılar, oral mukozal lezyonları olan hastaların stres, anksiyete ve depresyon 
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seviyelerini ölçmek ve tanımlamak için HAD skalası (Hospital anxiety and depression 

scale), SRRS skalası (the social readjustment rating scale),  DM-IV SCID I skalası  

(structured clinical interview for DSM-IV clinical version), SAS skalası (self-rating 

anxiety scale), General Health Questionnaire  skalası  STAI (Spielberger StateTrait 

Anxiety Inventory) skalası  gibi psikolojik testler kullanmışlardır (Browning ve ark. 

1987; Pedersen 1989; Buajeeb ve ark. 1990;  McCartan ve ark. 1996; Koray ve ark.  

2003; Soto-Araya ve ark. 2004;  Yıldız ve ark. 2003). 

Anksiyete tanım olarak sıkıntı ve üzüntü hissidir. Anksiyete bozukluklarının tam 

mekanizması bilinmemektedir. Anksiyete nöbetlerini çevresel ve fiziksel nedenler 

tetiklemektedir.  Durumluluk/genel anksiyete envanteri yani STAI bireyin içinde 

bulunduğu stresli durumdan dolayı hissettiği durumluk anksiyete ile bireyin anksiyete 

yaşantısına olan yatkınlığını, içinde bulunduğu durumları genellikle stresli olarak 

değerlendirilen sürekli anksiyeteyı değerlendirir (Spielberger ve ark. 1983). Doktora 

çalışmasında, anksiyete düzeylerinin ölçümü için STAI kullanılmıştır. Ölçek, kısa 

ifadeler içeren kendini değerlendirme türü bir ölçektir. Genel anksiyete kısmı son 7 gün 

içerisinde hissedilenleri, diğer alt birim ise o anda hissedilenleri ölçmek üzere 

planlanmıştır. En yüksek puan 80, en düşük puan ise 20’dir. Toplam anksiyete puanı ne 

kadar yüksekse, ölçeği dolduran kişinin anksiyete düzeyi o kadar fazladır. Bu test özel 

bir duruma yanıt olarak oluşan anksiyete (STAl-State, durum anksiyetesi) ile kişiye has 

genel bir anksiyeteyi (STAI-Trait, genel anksiyete) birbirinden ayırarak ölçer.  

(Spielberger ve ark., 1983). Bulgularımıza göre, aktif RAS grubunun STAI-durumluk 

skoru (60,5±8,7), inaktif RAS grubunun  STAI-durumluk skoruna (53,3±1,2) ve sağlıklı 

kontrol grubunun  STAI-durumluk skoruna (52,2±7,8) kıyasla istatistiksel olarak 

anlamlı olarak yüksekti (p=0,001). Aktif RAS grubunun STAI-genel skoru da 

(49,3±6,6) ile inaktif RAS grubunun  STAI-genel  skoruna (42,6±7,7) ve sağlıklı 

kontrol grubunun  STAI-genel  skoruna (42,9±5,9) kıyasla istatistiksel olarak anlamlı 

olarak yüksek bulundu (p=0,0001). Aynı zamanda,inaktif RAS grubu STAI-genel skoru 

ile (42,6±7,7) sağlıklı kontrol grubu STAI-genel skoru (42,9±5,9) arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,05).   

Bulgularımıza göre, RAS grubundaki hastaların hem durumluk hem de genel 

anksiyeteleri belki kontrol grubuna göre daha yüksek olarak saptanmıştır. Aynı şekilde 

RAS’ın aktif döneminde de hem durumluk hem de genel anksiyete RAS’ın inaktif 
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dönemine göre daha yüksek olarak saptanmıştır. Bu durum, tedavinin başarısının 

değerlendirilmesi açısından önemlidir. Böylece, RAS’ın tedavisinde, lezyonların inaktif 

döneme geçirilmesinin bile kabul edilebilir bir sonuç olabileceğini vurgulayabiliriz.  

  RAS’ın sınav döneminde arttığı tatil zamanında azaldığı hastalar tarafından 

belirtilmektedir (Ship 1961; Ünür ve Doğan-Onur 2003 pp.47-53). RAS oluşma sıklığı 

stresle artabilmektedir.  Birçok araştırıcı yaptıkları araştırmalarında RAS’ın 

etyolojisinde anksiyete ve stresin rol oynayabileceğini göstermişlerdir ( Buajeeb ve ark. 

1990; McCartan ve ark. 1996; Shasy ve Ridley 2000; Soto-Araya ve ark. 2004). 

McCartan ve ark. RAS lezyonları sürekli olarak aktif olan, hiçbir zaman inaktif hale 

geçmeyen hasta grubunun anksiyete düzeylerinin, hematolojik eksiklik nedeniyle 

RAS’ları olan ve bunun tedavi edilerek inaktif döneme geçebilen hastaların anksiyete 

düzeylerinden istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksek olduğunu saptamışlardır 

(McCartan ve ark. 1996) . Bu yüzden yazarlar stresin RAS’ların etyolojisinde rol 

oynayabileceği kanısına varmışlardır. Buajeeb ve ark. RAS’lı hastaların RAS şikayeti 

olmayan hastalara göre anksiyetelerinin daha yüksek olduğunu vurgulamışlardır 

(Buajeeb ve ark. 1990). Soto-Araya ve ark RAS’lı hastaların  anksiyete ve stres 

seviyelerinin sağlıklı kontrol grubuna kıyasla daha yüksek olduğunu göstermişlerdir 

(Soto-Araya ve ark. 2004). Antidepresan tedavisinin RAS‘ın semptomlarını 

azaltabileceği konusunda bir çalışma yapılmıştır. Stresli  12 RAS hastasına antidepresan 

verilmiş ve bu tip hastalara ciddi yan etkileri konusunda uyarılarak antidepresanın 

tavsiye edilebileceği bildirilmiştir (Yaacob ve AbHamid 1985). Ship ve ark. 230 öğrenci 

üzerinde 3-15 aylık süre ile anket formu doldurarak, RAS’ların genel karakterini tespit 

etmek amacı ile yaptıkları çalışmalarında, öğrencilerin sınav zamanları RAS’larının 

arttığını, bu durumunda sınav döneminde artan stresle ilişkili olabileceğini 

bildirmişlerdir. Bu durumdan erkek öğrenciler kız öğrencilere göre daha çok 

etkilenmişlerdir (Ship ve ark. 1961). McCullough ve ark. yaptıkları çalışmalarında, 

RAS’ların stres periodlarıyla ilişkili olduğunu saptamışlardır. Yazarlar RAS’ın 

etyolojisinde stresin rol oynayabileceğini vurgulamışlardır (McCullough ve ark. 2007). 

Araştırıcıların bulguları, bulgularımızı desteklemektedir. 

Yıldız ve Ünal, yaptıkları çalışmalarında, çalışmalarında RAS başlangıcının ve 

rekürrenslerinin yaşam olayları ya da bireylerin stress olarak algıladıkları etkenlerden 

çok fazla etkilenmediklerini gözlemlemişlerdir. RAS hastalarındaki alevlenmelerde 
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stresli yaşam olaylarının rolü %36,6 olarak saptanmıştır. Yazarlar RAS’ın seyrinde  

psikososyal etkenlerin rolü olduğunu söylemektedirler. Major depresif bozukluğun hem 

stres algısını arttırarak hem de kortizol yükselmesi, immünglobulin işlev bozulmaları 

gibi biyolojik değişkenlerle RAS’ın oluşumu ve sıkça yinelenmesine katkıda 

bulunduğunu iddia edebileceklerini söylemişlerdir. Ruhsal bozukluğun tedavisi 

olasılıkla RAS’ın sürecini de olumlu yönde etkilecektir. Yazarlara göre çalışmanın 

sonucunda, RAS ve depresif bozukluk arasında, ekseninde immün düzensizliğin rol 

oynadığı güçlü bir ilişki olduğunu ileri sürmüşlerdir. RAS hastalarının ruhsal bozukluk, 

kronik majör depresif hastalıklarının da RAS yönünden sorgulanmaları ağız hastalıkları 

ve psikiyatri bölümleri arasındaki işbirliği ile hastaların tedavilerine önemli katkıda 

bulunacaktır. RAS hastalarında kişiyi depresyondan koruyucu önlemlerin alınması 

olasılıkla RAS’ın sıklığı ve şiddeti üzerinde olumlu etki yapacaktır (Yıldız ve Ünal 

2003).  

Yaacob ve AbHamid, ruhsal sorun öyküsü olan RAS hastalarında psikiyatrik 

ilaç kullanımının tedaviye önemli bir katkısı olduğunu vurgulamışlardır (Yaacob ve 

AbHamid 1985). İmmün sistemle ilgili akut ve kronik dermatolojik hastalıklarda da 

stres, anksiyete, depresyon ve immün düzenekler arasındaki ilişkiye dikkat 

çekilmektedir (O’Sullivan ve ark. 1998; Garg ve ark. 2001). Oral gingival enflamasyon 

ve yumuşak doku patolojilerinde de kişilik özelliklerinin, stres değişkenlerinin, yüksek 

fiziksel atres algısının rolü olduğu belirtilmektedir (Minneman ve ark. 1995). Soto-

Araya ve ark. hastaların stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik değişimleleri ile 

RAS, OLP ve ağız yanması sendromu arasındaki ilişkiyi tespit etmek için, 18 RAS’lı 

hasta üzerinde yaptıkları çalışmada, hastaların psikolojik durumlarını anlamak için iki 

test kullanmışlardır. Stres seviyelerini ölçmek için TRE (the Test of Recent Experience) 

ve anksiyete ve depresyon seviyelerini tespit etmek için HAD (Anxiety Hospital and 

Depression) skalası uygulanmıştır.  Çalışmanın sonucuna göre psikolojik hastalıklar ile 

oral mukoza hastalıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Kontrol grubu ile kıyaslandığında, her üç grupta da anksiyete seviyeleri artmıştır. Stres 

seviyesi RAS ve OLP hastalarında daha yüksek, depresyon ise ağız yanması sendromu  

olan hastalarında yüksek bulunmuştur. Araştırıcıların bulguları, çalışmamızın 

bulgularını destekler niteliktedir (Soto-Araya ve ark. 2004). 
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İnsanoğlunda, dişler ve oral mukoza çiğneme, konuşma, estetik, protezlerin 

tutuculuğu gibi açılardan çok önemli görevlere sahiptirler. Bu işlevler insanın psikolojik 

ve fiziksel sağlığını tamamlayan unsurlardır. Bu işlevlerin kaybı insanın bireysel ailevi 

ve toplumsal yaşam kalitesini hem ruhsal hem de fiziksel olarak çok derinden ve 

olumsuz etkilemektedir (Marakoğlu ve ark. 2003). Özellikle multipl RAS lezyonlarının 

olduğu aktif ülserli dönemde, hastaların yemek yemesi, yutkunması ve hatta konuşması 

bile çok ağrılı olmaktadır. Bu durum da hastanın sosyal hayatını etkilemekte ve yaşam 

kalitesini düşürebilmektedir. Günümüzde,  kronik ve/veya rekürrent ağrılı oral mukozal 

hastalıkların, yaşam kalitesi üzerine etkisi giderek önem kazanmaktadır. Yaşam 

kalitesini değerlendiren ölçekler, hastaların fiziksel ve psiko-sosyal fonksiyonları ile 

yaşamdan memnun olma durumlarını inceleyen, bu hasta odaklı inceleme yöntemleridir. 

Bundan dolayı ağız sağlığıyla ilişkili yaşam kalitesi kavramı önemli bir konu olarak 

düşünülmektedir (Hegarty ve ark. 2002; Llwellyn ve ark. 2003; McGrath ve ark. 2003; 

McMillian ve ark. 2004). Ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesini değerlendirmek için  

OHIP-14, ve OHR,QoL gibi anketler kullanılmaktadır. Ağız sağlığıyla ilişkili yaşam 

kalitesinin düzeyi, oral kanser, Sjögren Sendromu, yaşlılık gibi çeşitli hastalıklarda 

detaylı olarak araştırıldığı halde, oral lezyonlarda yaşam kalitesi düzeyi ile ilgili çok az 

araştırma vardır (Rogers ve ark. 1999; Locker ve ark. 2000; Strombeck ve ark. 2000;  

Llwellyn ve ark. 2003; Mumcu ve ark. 2007). Oysa çoğu kez ağrılı olan oral 

lezyonların, ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesinin değerlendirilmesi, oral lezyonların 

tedavisinin etkinliğinde ve uzun süreli takibinde yararlı olacaktır.  

Doktora çalışmasında ağız sağlığı ile ilgili yaşam kalitesinin değerlendirilmesi için 2 

adet anket kullanılmıştır. 1-OHIP-14 (Oral Health Impact Profile-14) Oral sağlıkla ilgili 

yaşam kalitesinei ölçen ankettir. Beşli  Likert skalası  OHIP-14’ün herbir maddesini 

skorlamada kullanılacaktır. OHIP-14 deki her maddenin 0-4 arasında puanı vardır. Olası 

OHIP 14 puanları 0-56 arasında hesaplanacaktır. 0 en iyi, 56 ise en kötü puan anlamına 

gelir. Yüksek puan, hastanın  oral sağlığı ile ilgili olarak kötü bir yaşam kalitesinin 

olduğunu göstermektedir. OHIP-14’ün Türkçe versiyonunun tercümesi ve geçerliliği 

yapılmıştır (Mumcu ve ark. 2006). Klinik çalışmalar için geçerli ve güvenli anket olarak 

gösterilmiştir. 2-OHR,QoL  (Oral Health Related Quality of Life) Oral sağlık 

durumunun yaşam kalitesi üzerine etkilerini hem pozitif hemde negatif yönde 

değerlendiren bir yaşam kalitesi anketidir. 16 sorudan oluşur ve her sorunun 1-5 

arasında değişen bir puanı olmaktadır. toplam puan 16-80 arasında değişmektedir. 
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puanın düşmesi yaşam kalitesinin olumsuz yönde etkilendiğini göstermektedir. Türkçe 

versiyonunun tercümesi ve geçerliliği yapılmıştır.(Mumcu ve ark. 2006) 

Bulgularımıza göre, aktif RAS grubunun OHIP-14 skoru  (35,2±8,7),  inaktif 

RAS grubunun  OHIP-14 skoruna  (12,4±11,2) ve sağlıklı kontrol grubunun  OHIP-14 

skoruna  (1,2±3,7) göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksekti (p=0,0001). 

Aktif RAS’lı hastalarda OHQoL skoru ise (36,7±7,8),  inaktif RAS grubunun  OHQoL 

skoruna göre (49,2±5,5) ve sağlıklı kontrol grubunun  OHQoL skoruna göre (64,4±7,1) 

istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düşük olduğu belirlendi (p=0,0001).  Daha önce 

de belirlildiği gibi, OHIP-14 skoru arttıkça ve OHQoL skoru azaldıkça yaşam kalitesi 

düzeyi düşmektedir. Bu sonuçlara göre RAS grubu hastaların yaşam kalitelerinin 

sağlıklı kontrol grubuna göre yaşam kalitelerinin daha düşük olduğunu söyleyebiliriz.  

Bulgularımıza göre, aktif RAS’lı hastalarda ağrı skoru olan VAS ile STAI-genel 

arasında, pozitif bir korelasyon (r:0,2 p=0,05) bulunmuştur. Yani, RAS hastalarının 

ağrısı arttıkça genel anksiyete seviyeleri de artmaktadır. OHIP-14 ve ülser sayısı 

arasında pozitif bir korelasyon (r:0,7 p=0,000)  vardı. Ülser sayısı arttıkça da hastanın 

hastaların ağız sağlığı ile ilgili yaşam kalitesi düşmektedir . Yine ağrı skoru olan VAS 

ile OHQoL (r: -0,5 p=0,000) arasında negatif bir korelasyon bulunmuştur.  Yani ağrı 

arttıkça  OHQoL skoru  azalmaktadır, yani ağrı artışı hastaların yaşam kalitesinin 

düşmesine neden olmaktadır. RAS’lı hastalarda OHIP-14 ile STAI-durumluk (r=0,3, 

p=0,000), STAI-genel (r=0,3, p=0,000) ve ülser sayısı (r=0,7, p=0,000) arasında pozitif 

bir korelasyon vardır, ülser sayısı arttıkça hastaların yaşam kalitesi düşmekte ve 

durumluk ve genel anksiyete seviyeleri artmaktadır.  

 Bulgularımıza göre, RAS’lı hastalarda ağrı arttıkça,  hastaların genel anksiyete 

düzeyleri artmakta ve yaşam kalitesi düzeyleri düşmektedir. Aynı zamanda ülser sayısı 

arttıkça da genel ve durumluk anksiyete düzeyleri artmakta ve yaşam kalitesi düzeyleri 

düşmektedir. 

Yaşam kalitesi ölçekleri içinde jenerik ölçüt özelliğine sahip ve geniş açılı 

ölçüm sağlayan Kısa Form-36 (Short Form-36; SF-36) Rand Corporation tarafından 

1992 yılında geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Ölçek geliştirilirken kısa, kolay 

uygulanabilir olmasının yanı sıra çok geniş bir kullanım yelpazesine sahip olması da 

amaçlanmıştır (Ware ve Sherbourne 1992)  
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Doktora çalışmasında genel yaşam kalitesinin değerlendirilmesi  SF-36 anketi 

kullanılarak yapılmıştır. SF-36 genel yaşam kalitesi düzeyini ölçer. Bir çok hasta 

grubunda kullanılan 36 sorudan oluşan ve 8 alt gruptan olusan bir ölçektir. Bunlar; 

fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü, ağrı, genel sağlık, enerji, sosyal fonksiyon, 

duygusal rol güçlüğü ve mental sağlıktır. Türkçe versiyonunun tercümesi ve geçerliliği 

yapılmıştır (Koçyiğit ve ark. 1999). 

SF-36 ölçeği oldukça hızlı değerlendirme sağlamaktadır. Ölçek ile ilgili olarak 

verilen 5-10 dakikada doldurulabilme özelliği ülkemizde yapılan çalışmada da 

gözlenmiştir (Koçyiğit ve ark. 1999).  Bulgularımıza göre, aktif RAS hastalarında, 

fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü, ağrı, genel sağlık, enerji, sosyal fonksiyon, 

duygusal rol güçlüğü ve mental sağlık skorlarının, inaktif RAS’lı  ve sağlıklı kontrol 

grubunun fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü, ağrı, genel sağlık, enerji, sosyal 

fonksiyon, duygusal rol güçlüğü ve mental sağlık skorlarına göre anlamlı şekilde düşük 

olduğu (p<0,05), ancak inaktif RAS hastaları ve sağlıklı kontrol grubu arasında anlamlı 

bir farklılık olmadığı belirlendi (p>0,05).  Bilindiği gibi SF-36 değeri 100’e yaklaştıkça, 

genel yaşam kalitesi yükselmektedir. Bu nedenle fiziksel fonksiyon, fiziksel rol 

güçlüğü, ağrı, genel sağlık, enerji, sosyal fonksiyon, duygusal rol güçlüğü ve mental 

sağlığa bağlı olarak, yaşam kalitesinin, aktif RAS grubu bireylerde, inaktif RAS ve 

sağlıklı kontrol grubu bireylere kıyasla anlamlı bir şekilde düşük olduğunu 

söyleyebiliriz. 

Bulgularımıza göre, aktif RAS,inaktif RAS grubu hastalarda ve sağlıklı kontrol 

grubunda yaş, VAS, STAI-durumluk, STAI-genel, OHIP-14 ve OHQoL skorlarının 

cinsiyete göre karşılaştırılması yapılmış; erkek ve kadın arasında  istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunamamıştır. RAS’a bağlı ağrı, anksiyete ve yaşam kalitesi her iki 

cinside eşit olarak etkilemektedir. RAS'ın her ii cinsi de eşit olarak etkilediği rapor 

edilmiştir (Casiglia 1996).  

RAS nedeniyle meydana gelen ağrı halsizliğe sebep olur, ağrı kontrolü de 

genellikle ilaçlarla veya ülserlerin üzerini örten adezif ajanlarla yapılmaktadır. Sürekli 

RAS’ı olan hastalar sıklıkla, psikobiyolojik cevabın bir göstergesi olan anksiyete 

testlerine göre artmış anksiyete seviyesine sahiptirler.  Günümüze kadar yapılan 

çalışmalar, RAS’ın etyoloji ve prognozunda bir psikosomatik komponenti akla 

getirmektedir. Bu durumlar sıklıkla, oral mukozanın strese bağlı veya stresle ilişkili 
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lezyonları olarak adlandırılır. Buna rağmen konu hala tartşmalıdır, birincil sebebi, stres 

araştırmaları alanının güçlüğü, diğer sebep de, ağız hastalıkları ve biyolojisinin 

bütünleştiği alanlar hala emekleme döneminde olmasıdır (Chiapelli and Cajulis 2004).  

Klinisyen aynı zamanda sinir sistemi, hormonal sistem ve immun sistemi de içeren, 

stres reaksiyonlarının temelini oluşturan psikolojinin farkında olmalıdır (Lutgendorf ve 

Costanzo 2003; Chiapelli and Cajulis 2004). RAS’lara bağlı anksiyete gelişmesinde en 

önemli faktor konuşma ve yemek yeme sırasında oluşabilecek ağrıdır (Soto-Araya ve 

ark. 2004). Özellikle multipl lezyonların olduğu aktif ülserli dönemde, ağrı nedeniyle 

hastaların yemek yemesi, yutkunması,  hatta konuşması bile  çok zor olmaktadır. Bu 

durum, hastaların anksiyetelerini arttırabilmekte, sosyal hayatını etkilemekte ve yaşam 

kalitesini düşürebilmektedir. 

Bulgularımıza göre, RAS nedeniyle oluşan ağrı, hastaların yaşam kalitesinin düşmesine 

neden olmaktadır. Hastaların ağrı skorunun ve anksiyetelerinin yüksekliği muhtemelen 

yaşam kalitelerini de düşürmektedir. Aktif RAS gruplarının hem ağız sağlığıyla ilgili 

hem de genel yaşam kalitelerinin de inaktif RAS grubundan kötü olması dikkat 

çekicidir. Muhtemelen aktif RAS grubu hastaların lezyonlarına bağlı ağrı, 

anksiyetelerini yükseltmekte ve yaşam kalitelerini düşürmektedir. Bulgularımız 

araştırıcıların bulgularını destekler niteliktedir. 

Sonuç olarak, bulgularımıza dayanarak aktif dönemdeki RAS lezyonlarının, 

yemek yemeyi ve hatta konuşmayı bile zorlaştıran ağrısı nedeniyle hastalarda yaşam 

kalitelerinin düşük, anksiyetelerinin de yükselmiş olduğunu saptamış bulunmaktayız.  

Ancak, inaktif dönemde RAS lezyonları bulunmaması nedeniyle ağrı olmamakta ve 

hastaların yaşam kaliteleri ve anksiyete seviyeleri sağlıklı kontrol grubuna benzer 

sonuçlar göstermektedir. RAS'ın kesin bir tedavisi olmaması ve tedavide esas amacın 

semptomları azaltmaya yönelik olduğu bilinmektedir. Bulgularımıza dayanarak, RAS'ın 

lezyonunun inaktif döneme geçmiş olmasının bile tedavide başarı olarak kabul 

edilebileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca, aktif RAS tedavisinde geleneksel tedavi 

seçeneklerine ek olarak psikolojik tedavinin de gözönünde bulundurulması gerektiğini 

tavsiye edebiliriz.  
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FORMLAR 

GÖNÜLLÜ BİLGİLENDİRME  ONAY FORMU 
Çalışmanın Adı: AKTİF VE İNAKTİF DÖNEMDEKİ MİNÖR REKÜRRENT AFTÖZ 

STOMATİTİSLİ HASTALARIN, AĞIZ SAĞLIĞI İLE İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTESİ (OHIP-

14, ve OHR,QoL )VE ANKSİYETE (STAI) SEVİYELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 Çalışmanın Amacı  

En çok görülen ağız yaralarından biri olan Rekürrent Aftöz Stomatitisin (AFT) oluşma nedeni 

ilgili çok fazla çalışma yapıldığı halde bu hastaların psiko-sosyal durumları ile ilgili çok az 

çalışma vardır. AFT oldukça ağrılı, tekrarlarla seyreden ve sadece belirtilerinin tedavi 

edilebildiği, kesin tedavisi olmayan  olan bir ağız yarasıdır. Bu yüzden ağrılı yaralar yaşam 

kalitesini düşürmekte ve kaygılı olmanıza sebep olmaktadır. Bu çalışmada yaralarınızın çıktığı 

zaman sizin yaşam kalitenizin ve kaygınızın seviyesini ölçmeyi amaçladık.  

Yapılacak uygulama: Çalışma için sizden AFT’larınızın ya aktif ya da  inaktif  

dönemlerinizde olmak üzere yaşam kalitesi ve kaygı anketleri olan, OHIP-14,  OHR,QoL, 

SF-36 ve   STAI anketlerini kendi başına doldurmanız istenecektir. Çalışmaya 100 gönüllü 

hasta katılacaktır. İstenmeyen etki oluşturma riski yoktur. Gönüllünün veya araştırıcının 

talebi halinde hiçbir mali ve hukuki yükümlülük olmaksızın çalışmadan ayrılabilir. Bu 

çalışmada sizin hiçbir hukuki ve mali sorumluluğunuz bulunmayıp tüm sorumluluk 

araştırıcıya aittir. Bu işlemler için sizden veya bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik 

kuruluşundan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Çalışmada yer almanız için size herhangi bir 

ücret ödenmeyecektir. Bu işlemlerle ilgili karşılaşabileceğiniz herhangi bir sorunda 

arayabileceğiniz kişi ve telefonu aşağıda belirtilmiştir. Etik kurullar ve resmi makamlar size 

ait tıbbi bilgilere gerekirse ulaşabileceklerdir. İsminiz ve kişilik bilgileriniz gizli tutulacaktır. 

Çalışmada hastalığınız ile ilgili önemli bir bilgiye ulaşılırsa size bildirilecektir. Bu formu 

imzalasanız bile istediğiniz zaman çalışmadan ayrılabilirsiniz ve bu durum tedavinizi 

etkilemeyecektir.  

Yukarıda, gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni okudum. 

Bunlar hakkında yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarda söz konusu araştırmaya 

kendi rızamla hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum.  

Dr.Meltem Koray İmza/tarih Hastanın Adı 
Soyadı 

İmza/tarih Tanık Adı 
Soyadı 

İmza/tarih 

Tel: 0212 414 20 20 
/30350 veya 30322 
Cep: 05055116448 
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REKÜRRENT AFTÖZ STOMATİT HASTA TAKİP FORMU 

 

1) Sıra no:    

2) Hasta grubu: 1.Aktif RAS   2.İnaktif RAS     3.Kontrol 

3) Adı Soyadı:        

4) Doğum yeri ve tarihi: 

5) Cinsiyet: 1. Erkek  2. Kadın     

6) Öğrenim durumu:………yıl  

7)  Medeni durum:                     1.Bekar     2.Evli       3.Boşanmış      4.Dul 

8)  Ev telefonu ve adresi: 

9) İş telefonu ve adresi: 

10) Memleket: 

10. Meslek: 

11) Hastalığın tanısı ne zaman kondu?           ......./......./.......  

12) Şikayetleriniz ne zaman başladı?             ......./....../....... 

13) Sistemik hastalık var mı?: ...................... 

14) Sürekli kullandığınız ilaç ya da ilaçlar ve süresi: 

1. oral lezyonu için.............. 

2. diğer sebeplerle................ 

15) Sigara kullanıyor musunuz? Evet  Hayır         Evet ise; …….paket/gün 

16) Alkol  kullanıyor musunuz? Evet  Hayır         Evet ise; ……. /gün  

17) Genel olarak ağız sağlığınızı nasıl değerlendirirsiniz ? 

                      1) Çok kötü  2) Kötü  3) Orta  4) İyi  5) Çok iyi 

18) Genel olarak ağızınızdaki ağrıyı nasıl değerlendirirsiniz ? 

                   
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Çok İyi Çok Kötü 
 

19)Ülser özellikler: 
Ülserin özellikleri Değer  0 Değer  1 Değer  2 Değer  3 
Sayı: Ülser yok 1 ülser iki ülser 3 ve 3’ten daha fazla 

ülser 
Süre: 0 gün 7 günden az 7 gün 7 günden fazla 
Ülsersiz period: 30 günden fazla 15-29 gün arası 1-14 gün arası Ülsersiz period yok 
Lokalizasyon: Ülser yok Oral mukozanın 1 

bölgesinde 
Oral mukozanın 2 
bölgesinde 

Oral mukozanın 2’den 
daha fazla bölgesinde 

Ağrı: Ağrı yok Hafif ağrı Orta derecede ağrı Şiddetli ağrı 
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