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ÖZET 

BAŞKIRT (ALPKILIÇ) RE. Hemofili Hastalarında Ağız-Diş Sağlığının Yaşam Kalitesi 

Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD. Doktora Tezi. İstanbul. 2009.  

 

Araştırmamızda, hemofili hastalarından oluşan çalışma grubu ve sağlıklı bireylerden 

oluşan kontrol grubunun ağız-diş sağlıklarına ve genel sağlıklarına bağlı yaşam 

kalitelerinin ölçülmesi; oral muayenelerinden elde edilen bilgilerle karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmamıza yaş ve cinsiyet açısından uyumlu 90 

hemofili hastası ve 98 sağlıklı birey katılmıştır. Katılımcılara sosyodemografik 

özelliklerini, tıbbi özgeçmişlerini, ağız-diş sağlıklarıyla ilgili hijyen alışkanlıkları ve 

algısını, dişhekimi muayenesine gidiş sıklıklarını kaydetmemizi sağlayan çeşitli 

sorularla birlikte OHIP-14, OHQoL-UK ve SF-36’nın bulunduğu bir anket formu 

uygulanmıştır. Hemofili grubu eğitim seviyesi, çalışma durumu ve aylık gelir miktarı 

açısından sağlıklı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak daha düşük seviyededir. 

Dişhekimine gitme sıklıkları ve oral hijyen alışkanlıkları açısından her iki grup arasında 

bir fark yoktur. Hemofili hastaları dental tedavi ihtiyaçlarının daha fazla olduğunu 

düşünmekte; VAS ile yapılan değerlendirmede ağız-diş sağlıklarının daha kötü seviyede 

olduğunu bildirmektedirler. DMF(T/S), M(T/S), F(T/S) skorları açısından gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Hemofili hastalarının 

D(T/S) skorları, kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek seviyededir. Dişeti cep 

derinliği hemofili grubunda daha yüksek düzeydedir. API ve GI değerleri açısından 

gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. OHIP-14 ve OHQoL-UK anketleri 

kullanılarak yapılan ağız-diş sağlıklarına bağlı yaşam kalitesi değerlendirmesinde 

hemofili grubunun skorlarının istatistiksel olarak daha düşük düzeyde olduğu 

saptanmıştır. SF-36 kullanılarak yapılan sağlığa bağlı yaşam kalitesi 

değerlendirmesinde, vitalite ve mental sağlık alanında gruplar arasında fark 

bulunmadığı; diğer alanlarda hemofili grubunun skorlarının daha düşük olduğu tespit 

edilmiştir. Sonuç olarak hemofili hastalarının ağız-diş sağlıklarına ve genel sağlıklarına 

bağlı yaşam kaliteleri, hemofili olmayan bireylere oranla daha kötü seviyededir. 

Hemofiliklerin sağlıklarıyla ilgili yaşam kalitesinin daha iyi seviyelere yükselmesi için 

sağlık alanında kolaylıklar sağlanmalı, multidisipliner bir yaklaşımla hemofiliklerin 

sorunları çözülmelidir.     

 

Anahtar Kelimeler: yaşam kaltesi, hemofili, OHIP-14, OHQoL-UK, SF-36 
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ABSTRACT 

BAŞKIRT (ALPKILIÇ) RE. The Evaluation of How the Oral Health Related Quality of 

Life Effects Hemophilia Patients. İstanbul University, Institute of Health Science, 

Department of Oral Surgery and Oral Medicine. Doctorate Thesis. İstanbul. 2009. 

 

In this study, we aimed to investigate oral and general health related quality of life in 

haemophilia patients compared with general population; and to test the data of the oral 

examination is well-matched with participants’ quality of life scores.  Data were 

collected from haemophiliacs (n = 90) and age/sex-matched controls (n = 98) by the 

application of a survey form including different questions about socio-demographic 

features, medical history, self-rating oral health status, perceived dental treatment needs, 

dental habits, pattern of dental attendance; and life quality surveys OHIP-14, OHQoL-

UK, SF-36. In the field of education level, employment and monthly income the control 

group is in better conditions compared with the haemophilia group. Both the two groups 

are in same conditions in dental attendance and tooth brushing frequencies. The 

evaluation, which the VAS was used in, disclosed that hemophiliacs perceived the need 

to dental treatments mostly; and they believed their oral health is in worse conditions 

than the control group.  No difference was found in DMF (T/S), M (T/S), F (T/S) 

scores, but D (T/S) scores of the study group were found statistically higher than the 

control group. The difference in API and GI scores between the two groups was not 

statistically significant. Probing depth scores of the hemophiliacs were determined 

statistically higher than the control group. OHIP, OHQoL-UK, SF-36 scores - except 

the subscales including vitality and mental health- the control group is in better 

condition statistically. Both the two groups are in good conditions in vitality and mental 

health. As a result, hemophilia patients’ life quality related with oral and general health 

is in worse conditions compared with general population. In order to eliminate the 

dilemma in the field of health, we should facilitate the hemophiliacs’ lives by serving 

the health care in a multidisciplinary view.  

 

Key Words: life quality, hemophilia, OHIP-14, OHQoL-UK, SF-36 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Ağız ve diş sağlığıyla ilgili sorunlar toplumdaki bireyleri sıklıkla etkilemekte ve 

bu durum ekonomik ve psikososyal boyutta birçok soruna neden olmaktadır. 

Hemofilinin de dahil olduğu kronik hastalıklarda, hastalıkla geçen sürecin uzun olması 

bireylerin yaşamdan aldığı hazzın daha kötü seviyede olmasına neden olmakta ve 

araştırmacıları “yaşam kalitesi” olarak adlandırılan özel bir kavramla ilgili araştırmalar 

yapmaya yönlendirmektedir. “Yaşam kalitesi” bireylerin sahip oldukları gerçekler ile 

yapmak istediği, ihtiyaç duyduğu veya beklenti içinde olduğu şeyler arasındaki çelişkiyi 

algılaması olarak tarif edilebilir (93). Son dönemde yapılan çalışmalarda hastaların 

algısını yani yaşam kalitesi kavramını değerlendiren indeksler geliştirilmiştir. 

Amacımız, hemofili hastalarından oluşan çalışma grubu ve sağlıklı bireylerden 

oluşan kontrol grubunun; OHIP-14, OHQoL-UK anketleri uygulanarak ağız-diş 

sağlıklarına bağlı yaşam kalitelerini ve SF- 36 uygulanarak genel sağlıklarına bağlı 

yaşam kalitelerini ölçmektir. Kontrol grubundan elde edilen normatif değerler ile 

çalışma grubundan elde edilen veriler karşılaştırmalı olarak incelenerek hemofilinin 

ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi üzerine etkilerinin olup olmadığının oral 

muayene bulgularıyla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ve bunun genel sağlığa 

bağlı yaşam kalitesiyle olan ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.      
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Yaşam Kalitesi Kavramı 

İlk defa 1920 yılında Pigau tarafından ele alınan yaşam kalitesi kavramı (62), 

bireylerin memnuniyet veya memnuniyetsizliklerine bağlı olarak kişilerin kendini iyi 

hissetmesidir (38, 94). Başka bir deyişle yaşam kalitesi bireylerin kendilerini ne oranda 

iyi hissettikleriyle ilgilenen, fiziksel/patolojik niteliklerinin seviyesini, işlevlerini yerine 

getirirken mevcut kısıtlamalarını ve bunları yaparken hissettikleri memnuniyeti 

kapsayan oldukça geniş içerikli bir kavramdır (93). Yaşamın kalite ve kantite olmak 

üzere iki boyutu bulunmaktadır. Yaşamın kantitesi hayatın sürmesini tanımlamakta ve 

beklenen yaşam süresi, mortalite ile ifade edilmektedir. Yaşam kalitesi ise bireyin 

içinde bulunduğu durum, sosyal ilişkiler gibi yaşamı ilgilendiren pek çok unsurdaki 

subjektif doyumu belirtmektedir (2). Birçok alanda kullanılmasına ve ne anlama geldiği 

sezgisel olarak anlaşılmasına karşın yaşam kalitesi tanımlamakta zorluk çekilen ve 

birçok farklı anlamı içerisinde bulunduran çok özel bir kavramdır (2, 45). 

Bireysel davranışlar değişkendir. Zaman içerisinde edinilen tecrübelerin 

etkisiyle değişmekte ve üstesinden gelme, umut, adaptasyon gibi olaylarla modifiye 

olmaktadır (11). Örneğin uzun hastalık süreleri, bir taraftan diğer hastalık 

komplikasyonlarının gelişme riskini arttırarak hastaları rahatsız ederken, diğer taraftan 

da uzun hastalık süresine rağmen komplikasyonların bulunmaması hastaları memnun 

edebilir. Her iki durumda da yaşam kalitesi sonuçlarının etkilenmesi mümkündür (2). 

Bu nedenledir ki yaşam kalitesinin “dinamik” bir kavram olduğu kabul edilmektedir (2, 

11, 12 ).  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “kişinin kendi durumunu kültürü ve 

değerler sistemi içindeki algılayış biçimi” olarak tanımlanan (2, 9, 106) yaşam kalitesi 

kavramı temelde dört ana alanda(boyutta) ortaya çıkmaktadır: 

a.  Kişisel içsel alan (değerler, inançlar, kişisel hedefler, sorunlarla başa 

çıkma v.b) 

b.  Kişisel sosyal alan (aile yapısı, gelir durumu, iş durumu, toplumun 

tanıdığı olanaklar v.b) 

c.  Dışsal doğal çevre alanı (hava, su kalitesi v.b) 

d.  Dışsal toplumsal çevre alanı (kültürel, sosyal ve dini kurumlar, toplumsal 

olanaklar, okul, sağlık hizmetleri, güvenlik, ulaşım, alışveriş v.b)(46) 
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Sağlık alanındaki teknolojik gelişmeler kronik hastalıklar karşısında bireylere 

daha uzun süre yaşama şansı tanımıştır (35). Ancak bu durum “Kronik hastalığı olan 

bireyler ölmeden önce geçen süreçte de kaliteli bir yaşam sürebilir mi?” sorusunu 

gündeme getirmektedir. Birçok kişinin “hayır” cevabını vereceği bu soruyla ilişkili 

olarak hastalığın her sürecindeki yaşam kalitesini arttırmak için medikal tedaviler 

uygulanmakta ve özellikle 1960’lı yıllardan sonra sıklıkla uygulanan tedavileri 

değerlendiren araçların (ölçeklerin) geliştirilmesini, anketlerden alınan cevaplar ve 

bunların normatif değerlerle karşılaştırılmasını içeren çalışmaların sayısı giderek 

artmaktadır (55). 1983- 2000 yılları arasında yaşam kalitesi ile ilgili yayınlanmış 131 

makale olduğu ve bu makalelerde farklı alanlarda 41 adet ölçek geliştirildiği tespit 

edilmiştir (131). 

Güncel düşüncede psikiyatristler, daha iyi bir yaşam kalitesi için patoloji ve 

hastalıkların yokluğu haricinde hangi faktörlerin gerektiğini araştırmaktadırlar. “İyilik” 

terimi hastalığın olmaması olarak tanımlanmaktadır. Pozitif bir bakış açısından 

bakıldığında iyilik, “gayret ve gelişim” kelimeleri ile karakterizedir. Her ne kadar bazı 

araştırmacılar bu özel bileşenin yaşam kalitesi ile ilgisi olmadığını düşünse de, 

psikiyatristler iyilik halinin pozitif yaşam kalitesinin kapılarını açtığını 

savunmaktadırlar (107). “Subjektif ya da öznel mutluluk” terimi memnuniyet, mutluluk, 

dilekler, bireylerin geçmiş-şimdiki-gelecek yaşamlarıyla ilgili olumlu düşüncede olması 

gibi bileşenleri içermektedir. Bireyler çevrelerindeki insanların (aile, arkadaş, akraba 

v.b) etkisiyle yaşamlarında kaliteye ulaşmış gibi gözükebilirler. Ancak önemli olan iç 

dünyalarında da bunu hissetmeleridir. Eski kuşak psikiyatristler yaşam kalitesi 

açısından bu konuya önem vermese de veya ilişkili olmadığına inansa da, çağdaş 

psikiyatristler öznel mutluluğun yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkisi olduğuna 

inanmaktadırlar (107). 

2.2. Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Kavramı 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 1946 yılında sağlığı “yalnızca hastalığın bulunmayışı 

değil fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik hali” (2, 9, 17, 21, 45, 57, 106) 

olarak tanımlamasından sonra sağlıkla ilişkili iyilik halinin ölçülebilmesi için, yaşam 

kalitesi kavramı sağlık hizmetleri uygulamaları ve araştırmalarında giderek artan bir 

önem kazanmıştır (2, 17, 35, 131). Sağlığın yaşam kalitesine olan katkısı ve hem 

sağlığın hem de hastalığın yaşam kalitesi üzerine olan doğrudan etkisi araştırmacıların 

dikkatini “sağlıkla ilgili yaşam kalitesi” olarak isimlendirilen bir kavramın üzerine 
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toplamıştır (38). Literatürde ilk kez 1966 yılında meme kanseriyle ilgili bir makalede 

kullanılan “Sağlıkla ilgili Yaşam Kalitesi” terimi geçen süreç içerisinde çok farklı 

yaklaşımlar ile tanımlanmaya çalışılmıştır (2, 62). Karmaşık ve çok boyutlu bir konu 

olduğu için tanımını yapmak pek kolay değildir. Bazı yazarlar sağlıkla ilgili yaşam 

kalitesini fonksiyonel, psikolojik, sosyal faktörlerin ve ağrı, huzursuzlukla ilgili 

tecrübelerin bireylerin iyi oluşunu nasıl etkilediği olarak tanımlamaktadır. Locker sağlık 

problemlerinin kaçınılmaz bir sonucu olarak yaşam kalitesinin hastalıklardan 

etkilendiğini belirtmiştir (11, 75). Bu cümlenin içerdiği derin anlam; iyileşmesi 

mümkün olmayan sakatlıklara sahip olan bireylerin bile kendilerinin, kronik olarak 

hasta olan veya yaşam kalitesini düşüren bir hastalığa yakalanmış bireylerden daha iyi 

seviyede yaşam kalitesine sahip olduklarına inanmalarıdır (11, 12). Dolayısıyla sağlıkla 

ilgili yaşam kalitesinin fiziksel, sosyal ve bilişsel (kognitif) işlevlerin hem pozitif hem 

de negatif bakış açısının algılanışı, (somatik) bedensel rahatsızlıkları, hastalık ve 

tedavinin neden olduğu diğer belirtileri içeren çok boyutlu bir yapı olarak tanımlanması 

da mümkündür (35). 

Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi hakkında çok sayıda model geliştirilmiş ancak 

evrensel olarak kabul edilen bir model oluşturulamamıştır. Konuyla ilgili ölçekler 

geliştirilirken bazı kaynaklar esas alınmıştır. 1988 yılında Locker DSÖ’nün sağlık 

modelini (Şekil 2.1) biyolojik seviyeden davranışsal ve daha sonra da sosyal seviyedeki 

analizleri yapmak üzere adapte edilmiştir. Bu alandaki gelişme araştırmacılar için kendi 

gruplarına daha uygun bir ölçek seçme imkânını kolaylaştırmıştır (11, 38, 75). 

 

Şekil 2.1. Ağız sağlığı ölçüm modeli-Locker’in ağız sağlığı modeli  

 

 

 

                                                     Rahatsızlık ve Ağrı 

Hastalık           Bozukluk                                                        Yetersizlik           Sakatlık 

                                                     Fonksiyonel sınırlama           * fiziksel  

              * psikolojik 

              * sosyal  
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Çok boyutlu bir yapıya sahip olan sağlıkla ilgili yaşam kalitesi fiziksel, 

emosyonel, psikolojik, sosyal, fonksiyonel ve güncel yaklaşımla ruhsal açıdan iyi olmak 

gibi farklı ilgi alanlarını içermektedir. Klinisyenler ve araştırmacılar açısından önemli 

olan husus sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin çok boyutlu yapısını değerlendirmeye 

yarayan ölçeklerin hem toplumun geneline hem de öznel hasta gruplarına 

uygulanmasını içeren çalışmalarda kullanılabilmesidir (35, 38). Araştırmacılar sağlıkla 

ilgili yaşam kalitesinin hem hastalıklarla ilgili bileşenleri hem de bilişsel bileşenleri 

içerdiğini savunmaktadır. Her iki nitelikteki bileşenler birbirleri açısından tamamlayıcı 

özelliktedirler. Hastalıkla ilgili bileşenler “mutluluğu” yani durumdan dolayı hissedilen 

hoşnutluk ya da hoşnutsuzluğu yansıtırken, bilişsel bileşenler “takdir edilme, düşünceler 

ve durumdan dolayı algılanan memnuniyeti” yansıtmaktadır. Bu bakış açısı aynı 

zamanda ölçümlerin içinde saklı olan anlamları da içermektedir (35). Hastalıkla ilgili 

olan bileşenlerin bireylerin duygu durumlarına göre değişken olduğu düşünülse de, 

bilişsel değerlerin daha stabil olduğu kabul edilmektedir (35, 75). 

Sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin tanımlamasında ve ölçümünde dikkat edilmesi 

gereken bir başka konu da kültürün etkisidir. Yaşam kalitesi öznel bir konu olarak kabul 

edilmekte ve bu öznellik de beraberinde kültürün etkisini getirmektedir. Yapılan 

çalışmalardan elde edilen veriler kültürün bireylerin sağlığı ve hastalığı kişisel olarak 

tanımlamaları, sağlığa verdikleri değer, hastalıkla baş etmek için verdikleri mücadeleler 

üzerine etkisi olduğunu göstermiştir (35). 

Sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin dinamik bir içeriği vardır. Güncel çalışmalarda 

bireylerin sağlıkla ilgili yaşam kalitesini algılamasının zaman içinde değiştiği 

görülmüştür. Sağlık konusunda geçmişte yaşanan deneyimler bireylerin beklentilerinin 

ve fonksiyonel olarak iyi olma standartlarının değişmesine neden olmaktadır. Bu türden 

deneyimlerle bireyler hastalıklarına adapte olmaktadır ve yaşam kalitesiyle ilgili 

standartları değişmektedir. Yani bir kişinin belli bir zaman diliminde yaşam kalitesini 

nasıl değerlendirdiğini bilmek, başka bir zaman diliminde aynı kişinin bu konuyla ilgili 

düşüncelerini tam olarak bilmemizi sağlamayacaktır. Bu durum bireylerin yaşam 

kalitesini algısındaki değişiklikleri hassasiyetle ölçmeyi gündeme getirmektedir. Sağlığa 

bağlı yaşam kalitesi ile ilgili değişen standartları doğru olarak belirleyebilmek; geçmiş 

yaşamdaki durum ile şu andaki iyilik halini düşükten yükseğe, kötüden iyiye, zayıftan 

mükemmele (v.b) bütün konulardaki kıyaslamaların devamlılığı ile başarılabilir (35).
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2.3. Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi ve Kullanılan Ölçekler  

Sağlık algısı, bireylerin sağlıklarını nasıl değerlendirdiklerini anlamak için 

klinisyenlerin ve (klinik) araştırmacıların kullandığı ana göstergelerden biridir. 

Algılanan sağlığın ölçülmesi, bireylerin kendi sağlıklarını nasıl değerlendirdiğini 

göstermektedir (11). Geleneksel ölçüm yöntemlerinin hastaların durumunu tam 

yansıtmamasının ve bugünkü sağlık sistemi içerisinde “gerçek yaşamı” değerlendiren 

ölçeklere ihtiyaç duyulmasının araştırmacılar tarafından fark edilmesiyle, sağlıkla ilgili 

yaşam kalitesinin ölçümünü içeren çalışmalar daha fazla önem kazanmıştır (38).  

Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ölçümlerinin uygulamasının amaçları şunlardır. 

1. Bireylerin kendi sağlık durumlarını değerlendirmeleri 

2. Tedavi uygulamalarının kalitesinin ve yöntemin etkinliğinin hekimler 

tarafından değerlendirilmesi 

3. Tıbbi bakım için gerekli kaynakların kullanımında önceliklerin belirlenmesi 

4. Farklı ülkelerin sağlık durumunun ve zaman içerisindeki değişiminin 

karşılaştırılması (2, 41).  

Sağlığın ve koruyucu programların geliştirilmesi, kaynakların nasıl 

kullanılacağının belirlenmesi konusundaki ihtiyaçların tespiti için hastaların sağlıklarını 

nasıl algıladıklarının ve hastalığın varlığının veya yokluğunun değerlendirilmesi 

oldukça önemlidir (11). Sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin bireylerin yaşamlarıyla ilgili, 

doktorların bile fark edemedikleri birçok konuyu içermesi beklenmektedir (38). 

Araştırmacıların, konuyla ilgili birçok model geliştirmesinin ardından vardıkları en son 

nokta, sağlıkla ilgili herhangi bir girişimin tamamıyla değerlendirilebilmesi için hem 

hasta hem de klinisyenlerin ölçümlere dahil edilmesi ve ölçeklerin hastalara bağlı olarak 

hazırlanması gerektiğidir. Klinisyenler, bu uygulama yardımıyla tedavi etkinliğini ve 

kaynakların ne oranda etkili kullanıldıklarını ölçmeyi; uygulamaların “kozmetik 

amaçlı” veya “arzuya bağlı” olup olmadığının anlaşılmasını sağlayacaklarını 

ummaktadırlar (38). Fitzpatrick ve ark. sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ölçeklerinin 

kullanım alanlarını şu şekilde sıralamışlardır. 

i. Bireysel olarak hastalığın tedavisinde psikososyal problemlerin gösterilmesi 

ii. Algılanan sağlık problemlerinin toplumsal olarak ölçülmesi 

iii. Medikal denetlemeler 

iv. Değerlendirme çalışmalarında veya sağlık birimlerindeki sonuçların ölçülmesi 

v. Klinik deneyler 

vi. Fiyat analizi (11, 50). 
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Sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin bileşenlerini doğrudan incelemek ve ölçmek, 

özel olarak hazırlanan anket tarzında düzenlenmiş çok boyutlu sorular serisinin 

bireylere yöneltilmesiyle mümkün olabilmektedir. Uygulanacak topluluğa yönelik 

hazırlanmış soruların bir arada bulunduğu formlara “ölçek” veya “ölçüt” adı verilir. 

Cevaplar nümerik skorlar şeklinde belirlenir (2, 58,73). Sağlık durumu ölçekleri çeşitli 

yaşam kalitesi bileşenlerini değerlendirir. Bu bileşenler davranış-tecrübe alanlarının 

ölçüm için gruplandırılmasıyla oluşturulur ve “sağlık alanları olarak” isimlendirilirler 

(2, 58, 62, 73). 

Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ölçeklerinin modelleri direkt görüşme, telefonla 

görüşme, kendi-kendine doldurulan anketler ve başkasının yerine doldurulan anketlerdir 

(eğer cevap veren kişi anketi cevaplayamayacak durumdaysa). Bu yöntemlerden 

hastanın cevapladığı anketler en sık tercih edilenleridir (58). Ölçeklerde cinsiyet, yaş, 

eğitim durumu, medeni durum, meslek, çalışıp çalışmama durumu gibi 

sosyodemografik özelliklerle yaşam kalitesi ilişkisinin incelenmesi uygun bulunmuştur. 

Ayrıca ölçeklerde hastalık süresi ile yaşam kalitesi ilişkisini incelemek de oldukça 

önemlidir (2, 9).  

Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi’nin değerlendirilmesinde kullanılan ölçekler genel 

olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır:  

1.) İndeks Ölçütler 

 a)    Doğrudan ölçüm yapan indeksler (ÖR: görsel eşdeğerlik ölçekleri ) 

 b) Dolaylı yoldan ölçüm yapan indeksler  (birçok indeksin 

toplanmasıyla) 

2.) Profil Ölçütler 

Sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin bütününü belirleyen alt bileşenlerden oluşurlar. 

Bu alt bileşenlere “boyut veya alan (domain)”; bunların alt bileşenlerine de “facet” adı 

verilir. Profil ölçeklerin genellikle bir toplam puanı yoktur (2, 46, 62, 73). 

Ölçek ister indeks, isterse profil olsun sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ölçüm 

araçları şekil ve görünüm açısından iki sınıfa ayrılırlar (38, 46). 

2.3.1. Genel (Jenerik) Ölçekler: 

Sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin bir özetini elde etmeyi sağlar (38). Hastanın 

sağlık durumunun yaşam kalitesi üzerinde ayrıntılı etkilerini değerlendirir (2). Genel 

ölçeklerin avantajlı yönü sağlıkla ilgili yaşam kalitesini ilgilendiren geniş bir işlev kaybı 

ve genel olarak rahatsızlık spektrumunu içermeleri nedeniyle herhangi bir hastalık 
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sürecinin veya çeşitli tıbbi girişimlerden etkilenen geniş bir hasta kitlesi ve aynı 

zamanda çalışmalarda sağlıklı bireylerden oluşan kontrol grupları tarafından 

kullanılabilmesidir (2, 46). Genel ölçekler hastaların fiziksel, sosyal ve psikolojik 

fonksiyonlarını değerlendirirler (2, 58, 62, 73); ancak bazı hastalıkların özel etkilerine 

duyarlı olmadıklarından yaşam kalitesini ölçmede yetersiz kalabilirler (2, 11, 58, 73) 

Genel ölçekler de kendi aralarında iki alt gruba ayrılırlar: 

i.) Tercihe dayalı olmayan (profil) ölçütler:  Bu gruptaki sağlık profilleri 

sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin değişik yönlerini ölçen tek araçtır. Genellikle içerdikleri 

alan sayısı kadar puan elde edilir. Yaygın olarak kullanılan SF–36, DSÖ’nün sağlıkla 

ilgili yaşam kalitesi ölçeği WHOQOL, Nothingam sağlık profili, hastalık etki profili 

(Sickness Ilness Profile) bu kategoriye örnek oluştururlar. 

ii.) Tercihe dayalı ölçütler: Bu kategorideki tercihe dayalı ölçekler ise 

(indeks ölçütler sınıflamasına girerler) sağlık ekonomisi alanında geliştirilen teorilere 

dayanılarak geliştirilmiş olan, Maliyet Analizi’nde kullanılan ölçeklerdir (46). 

2.3.2. Özel (Specific) Ölçekler: 

Ölçekler belirli bir hastalığa (ÖR: hemofili, kanser v.b hazırlanan ölçekler), 

duruma (ÖR: ağrı için VAS analizi), nüfus grubuna (ÖR: çocuklar için CHQ, yaşlılar 

için WHOQoL-OLD, engelliler için KINDLE), belirli bir işleve (cinsel işlev, emosyonel 

durum, uyku için hazırlanan ölçekler) özel olarak farklılaşabilirler (46). Hastalığa özel 

yaşam kalitesi ölçekleri, belli bir hastalığın ve tedavisinin yaşam kalitesine olan 

potansiyel etkisini inceler (2, 9, 11, 62, 73). Bireyin yaşamını etkileyen boyutların her 

birinin yaşam kalitesinin ölçümünde yer alması gerektiği bilinmektedir. Hastalığa özgü 

değerlendirmeler daha dar kapsamlı olmasına rağmen, avantajları genel sağlık 

ölçeklerinden farklı olarak hastalıkla ilgili küçük değişimleri ve yapılan tıbbi girişimlere 

bağlı gelişmeleri daha duyarlı olarak ölçebilme yeteneğine sahiptir (2, 46, 47, 62, 73). 

Bu ölçeklerin dezavantajları ise kişiyi bir bütün olarak ele alamamaları, farklı durumlar 

ve programlar arasında karşılaştırma yapamamalarıdır (46).  

Sağlıkla ilgili yaşam kalitesini ölçmek kolay değildir; hala daha araştırmacıların 

bu alandaki çalışmalarında çözüme ulaşmamış problemler mevcuttur. Konuyla ilgili ilk 

sorun yaşam kalitesinin tanımının yapılmasında ortaya çıkmaktadır (58). Bu durum 

birçok çalışmada en uygun ölçeğin hangisi olduğunun ve araştırmada herhangi bir soru 

işaretine neden olmayacak olanın belirlenmesi ile de birleşmektedir. Her bir ölçeğin 

kendine özgü odaklandığı bir konu, hassasiyetinin bir derecesi ve ihtiyaçları karşılama 
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oranı vardır. Gelecekte bu konular ölçeklerden bazılarının kullanışsız olduğu ve ileriki 

zamanlarda yapılacak klinik bir araştırmada kullanılmayacağı gerçeğini ortaya 

koymaktadır. Buna ek olarak farklı seçenekler değerlendirildiğinde daha nelerin 

eklenebileceği de tartışmalı bir konudur. Son yıllarda özel durumları ölçen birçok anket 

geliştirilebildiği gibi “evrensel” olarak yaşam kalitesini ölçen pek çok anket 

geliştirilmiştir. Bu konudaki bir başka zorluk da gerçek anlamda kıyaslamaların 

yapılabileceği “altın standart” olarak adlandırabileceğimiz bir ölçeğin bulunmamasıdır 

(38, 48, 58). 

2.4. Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Değerlendirilmesi  

Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ölçeği, yaşam kalitesi seviyesinin araştırıldığı 

örneklem grubuna uygulandıktan sonra, verilerin değerlendirilmesi aşamasına geçilir. 

Bu safhada ilk etapta her bireye ait cevap kâğıdı yeniden skorlanır. İşlenecek verilerin 

düzenlenmesi, ölçek puanlarına ait güvenlik katsayısının hesaplanması ve madde analizi 

işlemleri ile puanlara dayalı olarak yapılır. 

“Likert Tipi Ölçeklendirme Tekniği” Rensis Likert tarafından 1932 yılında 

geliştirilmiştir. En sık kullanılan dereceleme toplamlarıyla ölçekleme modelidir. Özgün 

biçimiyle Likert tipi bir ölçekte her bir soru için beş seçenekli cevap skalası bulunur. Bu 

seçenekler için birden beşe doğru bir puan dağılımı olmalı, her soruda “üç puan” 

kararsızlığı ifade etmelidir. “Bir puan” olumsuz uçtaki tutumun derecesini, “beş puan” 

olumlu uçtaki tutumun derecesini temsil eder. Puanlama yolu ölçek boyunca aynı 

kalmalıdır. Boş bırakılmış cevap bulunmamalıdır (2, 10). 

Likert tipi ölçeklerde her cevaplayıcının ölçek puanı, sorulara gösterdiği tepki 

puanlarının toplamından oluşur. Bu sebeple her hastanın her bir soruya verdiği cevap 

puanlanmalıdır. Sorulara verilen cevapların puanlanışı öncelikle sorunun olumlu ya da 

olumsuz oluşuna bağlı olarak değişir. Olumsuz sorular olumlu soruların tersine 

puanlanır ve böylece yüksek ölçek puanları daima olumlu tutumu gösterir. Bir kişinin 

ölçekten aldığı puan, ölçekte bulunan sorulardan aldığı puanların toplamından oluşur. 

Toplam skorlar istatistiksel olarak değerlendirilir (2, 10).    

2.5. Değerlendirme Araçlarının Psikometrik Özellikleri 

Değerlendirme araçlarının hazırlanmasında ve psikometrik özelliklerinin ortaya 

konmasında bilinmesi gereken kurallar dört maddede toplanmıştır (19): 

1. Standartlaştırma: Yorum hatasının en aza indirgenmesine yarar. Birçok 

araştırmada standartlaştırılmış ölçek kullanma zorunluluğu yoktur. Örneğin iki ya da 
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daha fazla grubun karşılaştırıldığı araştırmalarda, ölçeğin standartlaştırılmış olması 

gerekli değildir (19). 

2. Nesnellik: Değerlendirme aracının bireysel hatalardan kurtulmasını sağladığı 

için nesnellik vazgeçilmez bir (19). 

3. Güvenilirlik: Deneklerden birinden diğerine ayırımın tutarlı ölçümüdür. 

Değerlendirme aracının üretkenliğini ve sürekliliğini gösterir. Bir testin ölçmek istediği 

özelliği ne kadar iyi ve doğru ölçtüğünü gösterir. Güvenilirlik çeşitli yollarla ölçülür. 

a. İçsel güvenilirlik (Tutarlılık): Bir ölçeğin içerdiği maddeleri birbirleriyle karşılıklı 

ilişki içinde olup bir bütün oluşturmalıdırlar. 

b. Test- yeniden test güvenilirliği: Zaman içinde aynı sonuçları elde ederek ölçeğin 

istikrarlılığını değerlendirir. 

c. Eşdeğerli ölçek (Paralel ölçek) güvenilirliği: Deneklere iki ayrı durumda farklı ama 

eşdeğerli iki ölçek uygulanır. Bunun amacı hastanın anımsama riskini en aza 

indirgemek olduğu gibi, gün içi değişkenlik gösteren hastayı çeşitli yönleriyle 

değerlendirebilmektir. 

d. Değerlendirmeciler arası güvenilirlik: Aynı değerlendirme grubunu değerlendiren 

araştırmacılar arasındaki uyumu gösterir. Psikiyatrik yapının yineleyen biçimlerde 

değerlendirilmesinin pek uygun olmadığı durumlarda kullanılmaktadır (19). 

4. Geçerlilik: Geçerlilik doğruluğa ya da gerçekliğe dayanır ve bir ölçeğin ölçmeyi 

amaçladığı konuyu ölçüp ölçmediğini belirlemektedir. Sabit hataların üstesinden 

gelmeyi sağlar (19). 

2.6. Ağız-Diş Sağlığı Kavramı ve Genel Sağlıkla Olan İlişkisi 

Oral kavite, başta “konuşma” ve “beslenme” olmak üzere bireylerin birçok 

hayati işlevlerini yerine getirmesini sağlamaktadır. Beslenme ile alakalı olarak sadece 

yeme ve içmeyi değil aynı zamanda tat alma ve tükettiği besinlerden memnuniyet 

duyulmasını da sağlamaktadır. Geniş bir perspektiften bakıldığında, saydığımız fiziksel 

işlevlerin yanında sosyal içerikli konuların da optimum seviyede olabilmesi için oral 

kavitenin sağlıklı olması şarttır. Çiğneme ve tükürük üretimi (salivasyon) oral dokulara, 

dişlere, bölgedeki doku ve kaslara, duyulara bağlı olarak meydana gelmektedir. 

Herhangi bir dokudaki aksaklık yutmayı engellemekte ve hava yolunun korunmasını 

tehlikeye atmaktadır. Oral dokuların ve bütün vücudun sağlığı, yiyecekleri uygun bir 

sindirimin gerçekleşmesi için hazırlamakta ve aynı zamanda solunum sistemini yiyecek 

ve içeceklerin tıkanmasına karşı korumaktadır. Dişler, yüzün estetik görünümüne de 
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katkıda bulunmaktadırlar. Dişlerin varlığı ya da yokluğu kişinin kendine duyduğu 

özgüveni ve yüzünün görünümünü etkilemektedir. Dişlerin varlığına veya pozisyonuna 

bağlı olarak kişinin konuşmasındaki netlik ve buna benzer olarak dış görünüşü de sosyal 

ilişkilerde son derece önemlidir (64). 

Ağız-diş sağlığı bireylere yemek yeme, konuşma, aktif hastalık hali, rahatsızlık 

ve utanma duygularının dışında bireylerin sosyalleşmesini sağlayan, genel iyilik haline 

katkıda bulunan, ağız içi ve çevre dokuların standartlarını bildiren bir tanımdır (38). 

Bireylerin fiziksel, sosyal ve ruhsal sağlık statüleriyle alakalıdır ve genel sağlığın ayrı 

bir boyutunu oluşturmaktadır. Ağız-diş sağlığı ile genel sağlık algısı ve ruhsal sağlık 

arasında pozitif bir korelasyon, fiziksel sağlık ile arasında negatif bir korelasyon 

bulunmuştur. Ağız fonksiyonlarındaki bozukluk ve sağlıksız dişler, ağrı ve rahatsızlık 

gibi şikâyetlerin yanında bireylerin yaşamsal kapasitelerini, sosyal yaşamlarını ve 

psikolojik durumlarını olumsuz yönde etkileyerek yaşam kalitesini de azaltmaktadır 

(21, 97). 

Ağız ve diş sağlığıyla ilgili olan problemlerin psikososyal sonuçlarına önem 

verilmemekte; bunun da ötesinde genel vücut sağlığı düşünüldüğünde ağız ve diş sağlığı 

dikkate alınmamaktaydı. Ancak yapılan çalışmalar ağız ve diş sağlığıyla ilgili 

problemlerin en az diğer hastalıklar kadar bireyleri psikososyal ve duygusal açıdan 

etkilediğini göstermiştir (11, 65, 97). İngiltere’de 1838 kişiyi içeren bir araştırmada, 

çalışma grubunun dörtte üçünün ağız-diş sağlıklarının yaşam kalitesi üzerine ciddi 

anlamda etkisi olduğu tespit edilmiştir (82). Tayland’da yapılan bir çalışmada 35-44 

yaşları arasındaki erişkinlerin %74’ünün ağızlarındaki rahatsızlıklardan etkilendiğini ve 

bunlardan %46’sının da duygusal açıdan etkilendikleri tespit edilmiştir (3, 121). 

Sheiham ve ark. yaptıkları çalışmada çiğnemenin ağrılı olmasına neden olan diş 

problemlerinin besin değeri yüksek olan bazı yiyeceklerin alınmasını engellediğini; 

bunun sonucunda da ağız sağlıkları iyi olmayan bu bireylerin serumlarındaki beta 

karoten, folat ve serum seviyelerinin düştüğü gözlenmiştir (120). Reisine ve Gift, 

çalışmalarında ağız ve diş sağlığını etkileyen hastalıkların erişkinlerde yılda ortalama 

160 milyon saatlik iş günü kaybına, okul çağı çocuklarında ise 51 milyon saatlik okul 

günü kaybına neden olduğunu bildirmişlerdir (53, 110). Bu nedenledir ki ağız-diş 

sağlığına bağlı yaşam kalitesinin önemi tıpta oldukça geniş bir alanda kabul görmekte; 

ancak yine de sadece 10-15 yıldan beri bu konuyla ilgili çalışmalar literatürde yer 

almakta ve yapılan çalışma sayısı her geçen gün giderek artmaktadır (38). Naito ve 

ark.’nın, ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesiyle ilgili araştırma sayısını incelendiği 



 12 

çalışmasında; 2000-2004 yılları arasında yapılan çalışma sayısının, 1995-1999 yılları 

arasında yapılan çalışma sayısından üç kat, 1990-1994 yılları arasında yapılan çalışma 

sayısından ise 6 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir (97).   

 

Şekil 2.2. Sistemik ve oral hastalıkların yaşam kalitesi üzerine olan etkisi 
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Çağdaş sağlık sistemi içerisinde hastalıklar ayrı ayrı ele alınmakta ve tedavi 

edilmektedir. Bu sistem içerisinde dişhekimi muayenelerinin birçoğu diş taşı temizliği 

veya çürüklerin tedavisi gibi lokal uygulamaları içermektedir. Bu tedavileri yaptıran 

kişiler sağlıklı olabilir ve sağlık durumları dental tedavilerini etkilemeyebilir. Ancak 

birçok kronik hastalık nedeniyle ağır durumdaki hastaların, ağız bölgelerinde de bu 

hastalıkların etkisini görmek mümkündür. Dental hastalıkların ağız-diş sağlığı ve ağız-

diş sağlığına bağlı yaşam kalitesine etkisi doğrudan olurken, sistemik hastalıkların etkisi 

sebep olduğu oral sekeller veya uygulanan tedaviler sonucunda oluşmaktadır (Şekil 2.2) 

(64). Bu nedenle semptomların ağırlığına göre kronik hastalıkların tedavisinden 

sorumlu olan ekibe dişhekimi, uzman hekimler, psikolog, beslenme ve fizik tedavi 

uzmanı gibi farklı alanlardaki uzman hekimler dahil edilmelidir. 
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2.7. Ağız-Diş Sağlığı ve Halk Sağlığıyla Olan İlişkisi 

Halk sağlığı ve yaşam kalitesi birbirleriyle ilişkili konulardır. Ağız sağlığı ne 

kadar iyi olursa yaşam kalitesi de o oranda iyi olacaktır. Ağız sağlığı seviyesi, temel 

veriler kullanılarak (ağızdaki kalan diş sayısı, çürüklerin derinliği gibi) rahatça 

ölçülecektir. Ancak toplumun ağız-diş sağlığını dolayısıyla yaşam kalitesini geliştirmek 

için kaynakların nasıl kullanılacağına karar vermek konuları karmaşık hale 

getirmektedir. Bu noktadaki en önemli husus halk sağlığı kapsamında, koruyucu diş 

hekimliği uygulamalarının öncelikli olarak kime uygulanacağıdır. Örneğin 1944-94 

yılları arasında yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre, hemen hemen her yıl ABD’de 4 

milyon çocuk doğmaktadır. Bu çocukların büyümesiyle birlikte yaklaşık olarak 32 

milyon tane molar diş sürmektedir. Eğer bu dişlerin hepsi, tanesi 25$’dan fissür 

örtücüler ile doldurulursa, bu uygulama için yaklaşık 800 milyon dolar harcanacaktır. 

Sigorta poliçesinden ödenen para şu an günümüzde incelendiğinde, bu dişlerden fissür 

örtücü ile kaplanmayanların %4-5’inin çürüdüğü tespit edilmiştir. Hepsine fissür örtücü 

uygulamak yerine her biri 50$’lık maliyeti olan restorasyonlardan uygulandığında yılda 

ortalama 64 milyon dolar tutan bir tedavi prosedürü uygulanmış olacaktır. Bunun 

anlamı bir yıl süresince fissür örtücü için harcanan her bir dolarda sadece %8’inin 

restorasyonlar için harcanmış olduğu ve bu tasarrufların da yıl içerisinde birikeceğidir. 

Premolar dişler dahil edildiğinde bu fark daha da artacaktır; çünkü premolar dişlerin 

çürüme oranı molar dişlere göre daha düşüktür. Evrensel olarak uygulanan fissür örtücü 

uygulamaları oldukça pahalı girişimlerdir ve bu türden önleyici tedaviler bireyler çürük 

oluşumu açısından değerlendirildikten sonra yüksek risk grubunda olanlara öncelikli 

olarak uygulanmalıdır (45). Konuyla ilgili bir başka örnek, koruyucu dişhekimliğinin 

temel uygulamalarından düzenli olarak dişhekimi muayenesine gidilmesidir. Bu 

uygulamanın bireylerin ağzında az sayıda tedavi edilmemiş çürüğün bulunması, 

kaybedilen diş sayısının dolayısıyla dişsiz alan miktarının az ve fonksiyonda olan diş 

sayısının fazla olması, yaşanan ağrı deneyiminin azlığı birçok yararının olduğu 

yadsınamaz bir gerçektir. Ancak yapılan çalışmalarda dişhekimine düzenli olarak 

kontrole gidilmesinin iş gücü kaybı nedeniyle finansal zarara ve zaman kaybına, 

korku/rahatsızlık deneyimi, düzenli kontrollere bağlı gereksiz tedavilerin yapılması gibi 

farklı finansal kayıplara neden olduğu bildirilmiştir (81).    

Konu kapsamında anlatılan örnekler, etkinliği tekrar tekrar gösterilen faydalı 

birçok koruyucu hekimlik girişimlerini her vakada uygulamanın doğru olmadığını 

göstermekte ve yaşam kalitesindeki gelişimi ölçmek için girişimlerin sadece sağlığın 
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kazandırılması açısından değil aynı zamanda maliyet ve yaşam kalitesi üzerine daha 

pozitif etkisi olan alternatif uygulamaları da değerlendirmek gerekmektedir. Bu 

bağlamda da halk sağlığı devreye girmekte, kaynakların öncelikli olarak nereye 

kullanılacağını belirlenmesini ve dolayısıyla en az maliyet ile en yüksek oranda verim 

elde edilmesini sağlamaktadır.  

2.8. Ağız-Diş Sağlığına Bağlı Yaşam Kalitesi Kavramı 

Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi kavramının bireylerin fonksiyonel durumlarıyla 

ilgili geniş alanları, psikolojik ve sosyal olarak iyi durumda olmalarını, sağlığı 

algılamalarını, hastalık ve tedavisi ile ilgili semptomları içeren çok boyutlu bir konsept 

olduğu daha önceden anlatılmıştı. Ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi ise genel bir 

kavramı ifade eden sağlıkla ilgili yaşam kalitesinden farklı olarak fonksiyonel, 

psikolojik, sosyal faktörler ve sadece orofasiyal alanlarda yaşadığı ağrı/rahatsızlık gibi 

tecrübeler sonucunda bireyin kendisinin iyi olma halini nasıl değerlendirdiğini anlatan 

bir ifadedir (65, 97). Matematiksel olarak ifade edildiğinde ağız-diş sağlığına bağlı 

yaşam kalitesi bireysel açıdan, fonksiyonel olarak olay, kişi ve her ikisinin etkileşimini 

içeren bir eşitlikle ifade edilmektedir (65). 

 

ASBYK= f [K +O + (KxO)] 

K= Kişi  O= Olay  (KxO)= Kişi ve olay arasındaki etkileşim 

ASBYK= Ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi 

 

Yaşam kalitesi kavramı, ağız sağlığı açısından ilk defa II. Dünya Savaşı 

sırasında karşılıklı altı dişin oral fonksiyonları yerine getirilebilmesi için yeterli bir 

indikatör olarak kabul edilmesiyle ele alınmıştır (38). Çok boyutlu yapısıyla ağız-diş 

sağlığına bağlı yaşam kalitesi bireylerin yaşam süresi ve dişlerin ağızda kaldığı süre; 

hastalık ve semptomların olmayışı; çiğneme, yutma (v.b) ilişkili olarak uygun fiziksel 

fonksiyonlar; gülmeyle ilişkili olarak emosyonel fonksiyonlar; hastalık veya 

semptomların bulunmayışı; normal durumdaki davranış biçimiyle ilişkili olarak sosyal 

fonksiyonlar; ağız sağlığının muhteşem olarak algılanması; ağız-diş sağlığından 

duyulan memnuniyet; ağız-diş sağlığının seviyesine bağlı olarak sosyal veya kültürel 

dezavantajların bulunmayışı gibi birçok konuyu içermektedir. Bu konu başlıkları aynı 

zamanda karmaşık ilişkileri de göstermektedir (Şekil 2.3).  
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Şekil 2.3. Ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesinin temel bileşenleri 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Ağız-Diş Sağlığına Bağlı Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Kullanılan 

Ölçekler  

Amerikalı cerrahların “Ağız sağlığı (oral health)” ve “yaşam kalitesi (QoL)” 

kelimelerinin ilişkili olduğu bildirilen “Oral Health in America” başlıklı yazısında ağız-

diş bölgesiyle ilgili hastalıklar “dental ve periodontal enfeksiyonlar, mukozal 

hastalıklar, gelişim bozuklukları, orofasiyal ağrıları da içeren kronik/sakat bırakıcı 

hastalıklar, oral ve farengeal kanserler, kazalar-incinmeler” olmak üzere altı kategoride 

ele alınmıştır (97, 130). Ancak geleneksel olarak dişhekimlerinin yaptığı çalışmalarda 

çürük, periodontal problemler ve benzeri hastalıkların tanımlanması, toplumdaki 

sıklıklarının belirlenmesi gibi konular ele alınmakta; ölçümleri için DMF(T) ve CPINT 

gibi indeksler kullanılmaktaydı (10, 38, 75, 78). Bu tarz indeksler hastalığın ancak 

ilerleyen dönemlerinde uygulanabildikleri için elde edilen bilgiler hastalığın başlangıç 

dönemini içermemekte, sadece mevcut durumun tespitini sağlamaktadır. Ayrıca 

hastaların fonksiyonlarının ölçümünde, hastalığın psikolojik ve sosyal etkilerinin 

değerlendirilmesinde yeterli bilgi vermemektedir (11, 38, 75). Bu nedenle diş çürüğü 

veya periodontal hastalıkların ölçümü gibi klinik göstergeler Dünya Sağlık Örgütü’nün 

Fonksiyon 

- Mastikasyon (çiğneme, 

ısırma, yutma) 

-   Konuşma 

 

Ağrı/Huzursuzluk 

-   Akut 

-   Kronik 

 

AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞINA BAĞLI 

YAŞAM KALİTESİ 

 

Psikolojik Bakış Açısı 

-   Görünüm 

-   Özgüven 

 

Sosyal bakış açısı 

-   Seks/ İçtenlik 

-   İletişim 

-   Sosyal ilişkiler 
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özellikle zihinsel veya sosyal iyilik halini açıklayan yeni konseptine tam olarak uyum 

sağlamamaktadır. 

Ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi ölçeklerinin gelişiminde mevcut olan 

sağlık modelleri ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi kavramları, bu konuyla ilgili yeni 

modellerin oluşturulmasında kullanıldı. 1995 yılında Gift ve Atchinson ‘un sunduğu 

sağlıkla ilgili yaşam kalitesi modeline dayanarak çok boyutlu, yeni bir ağız-diş sağlığına 

bağlı yaşam kalitesi modeli oluşturmuştur. Bu modele göre hayatta kalma (oral kanser 

yokluğu, dişlerin varlığı); eksiklik, hastalık ve belirtilerinin olmaması, çiğneme ve 

tükürmeyle ilgili fiziksel fonksiyonların tam olması; ağrı ve rahatsızlık olması; 

gülmeyle ilişkili olarak emosyonel durumu; sosyal ilişkilerle ilgili olarak normal rol 

üstlenme; mükemmel bir ağız-diş sağlığı algısı; ağız-diş bölgesiyle ilgili memnuniyet; 

ağız-diş bölgesinin neden olduğu sosyal ve kültürel dezavantajların yokluğunu içeren 

bir ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi modeli geliştirilmiştir (13, 54). Ancak 

günümüzdeki en son yaklaşımlar hastalıkları, fonksiyonel yönden oluşturdukları 

bozuklukları ve bunların sosyal etkilerini içermekte ve mevcut verileri bir hiyerarşi 

içinde değerlendirmektedir. Cevaplar çiğnemedeki zorluk gibi içsel problemleri veya 

sosyal ilişkiler üzerindeki etkileri gösterdiği için bu yaklaşımlar, herhangi bir indeksten 

biraz daha farklıdır. Değerlendirmede veriler arasındaki hiyerarşi Dünya Sağlık 

Örgütü’nün Bozukluk, Yetersizlik ve Sakatlık esasına dayanan sınıflamasına ve 

Locker’in ağız sağlığının ölçümüyle ilgili teorik çalışmasına dayanmaktadır (Şekil 2.1, 

Şekil 2.4) (75, 78). Bu metot kullanılarak sosyal etkilerin oluşturduğu profil yani tablo 

tarif edilebilmektedir. Örneğin Locker’in modelinde hastalık, başlangıçta eksiklik ve 

yetersizliğe ve en sonunda da sakatlığa sebep olur. Yetersizlik daha çok hem rahatsızlık 

hem de fonksiyonel sınırlılık bir arada geliştiğinde oluşur; ancak sakatlığın oluşabilmesi 

için her üçünün de mevcut olması gerekmektedir (13, 75). Ağız-Diş Sağlığının Etki 

Profili (Oral Health Impact Profile-OHIP), Dental Sağlığın Günlük Yaşam Üzerindeki 

Etkileri (Dental Impact on Daily Living-DIDL) ve Ağız-Diş Sağlığının Günlük 

Performans Üzerindeki Etkileri (Oral Impacts on Daily Performance-OIDP) bu tür 

yaklaşımlarla geliştirilmiştir. Bu ölçeklerden her biri fonksiyonel ve psiko-sosyal iyilik 

açısından problemlerin hem ağırlık derecesini, hem de sıklığını ölçmektedir (38). Steele 

ve ark. yaptıkları çalışmada yaşı, diş sayısı ve kültürel özgeçmişin yaşam kalitesi 

üzerinde etkisi olduğunu bildirmişlerdir (126). DMF ve CPINT gibi indekslerle 

bireylerin kültürel özgeçmişleri gibi sosyal içerikli konularda değerlendirilmesi 

mümkün olmamaktadır. Ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde 
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bireylerin fiziksel sağlık ve ağız sağlıklarının farkında olmaları çok daha önemli 

faktörler olarak kabul edilmektedir (97). Farklı çalışmalarda diş çürüğü ve periodontal 

ataşman kaybı gibi dental hastalıkların objektif olarak ölçülmesinin, bireylerin 

hastalıklarını nasıl algıladığını yansıtmadığı için ağız-diş sağlığına bağlı yaşam 

kalitesinin değerlendirilmesinde fazla bir öneme sahip olmadıkları gösterilmiştir (11, 

122). Sağlığın ve koruyucu programların geliştirilmesi, kaynakların nasıl 

kullanılacağının belirlenmesi konusundaki ihtiyaçların doğru olarak tespiti için hem 

hastaların sağlıklarını nasıl algıladıklarının hem de hastalığın varlığının veya 

yokluğunun değerlendirilmesi önemlidir. Slade ve Spencer özellikle toplumsal 

kaynaklar kısıtlı olduğunda, ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi ölçümlerinin 

bireylerin sağlık ihtiyaçlarıyla ilgili algılarını anlamamızı sağlamak için kaynakların en 

isabetli uygulamalarda kullanılmalarını sağlayacaktır (123). Böylece tedavilerin seçimi, 

hastaların takibi ve klinik uygulamalardaki ihtiyaçların belirlenmesinde önemli role 

sahip olan ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi ölçekleri sayesinde hedef gruplara en 

ileri seviyedeki tedavilerin uygulanması mümkün olacaktır (11). Bu nedenle 

hastalıkların insanları nasıl etkilediklerinin ölçülmesi, epidemiyolojik olarak toplumdaki 

sıklıklarının ölçülmesi kadar hatta daha da önemlidir (15, 65, 100, 121).  

Ağız-diş sağlığının hastaya bağlı olarak ölçümünü yapan indekslere duyulan 

ihtiyaç ilk kez Cohen ve Jago tarafından bildirilmiştir (11, 36, 122). Bu araştırmacılar 

ağız sağlığıyla ilgili problemlerin psiko-sosyal etkileriyle ilgili verilerin eksik olduğunu 

bildirmişlerdir. Slade tarafından bildirilen üç tip ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi 

ölçeği mevcuttur. Bunlar “sosyal indikatörler, ağız-diş sağlığına bağlı yaşam 

kalitesinin evrensel olarak kendisini değerlendirmesi ve ağız-diş sağlığına bağlı 

yaşam kalitesinin farklı konuları içeren çok sorulu anketleridir” (13, 121) Kısaca 

sosyal indikatörler toplumsal seviyede ağız-diş bölgesiyle ilgili hastalıkların etkisini 

değerlendirir. Tipik olarak büyük popülasyonlara uygulanan anketler çeşitli aktivitelerin 

sınırlandığı oral hastalıklar nedeniyle oluşan iş ve okul günü kaybı gibi ağız-diş 

bölgesiyle ilgili sosyal indikatörlerin toplum üzerindeki etkisinin büyüklüğünü 

göstermek üzere uygulanırlar. Sigorta şirketleri açısından bu sosyal indikatörler anlamlı 

bulunduğunda ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde 

sınırlandırmalar koymaktadırlar. Örneğin çalışmayan bireyler için iş gücü kaybının 

ölçülmesi ağız-diş bölgesiyle ilgili hastalıkların etkisini ölçmede uygun bir gösterge 

değildir. Reisine ve ark. mevcut psiko-sosyal etkileri anlatabilmek için sosyal 

indikatörlerden erişkinler için iş günü, çocuklar için okul günü kaybını 
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değerlendirmişlerdir (11, 110, 111, 122). Ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesinin 

evrensel olarak kendini değerlendirmesi genellikle tek soruyu içerir ve bireylere kendi 

ağız sağlıklarıyla ilgili genel sorular sorulur. Bu genel soruya verilen cevap belli bir 

kategori içerisinde olabildiği gibi (VAS-Visual Analog Scale) Görsel Analog Ölçeği’ne 

benzer bir formatta olabilir. “Bugün ağız sağlığınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?” genel 

sorulara güzel bir örnektir. Bu sorunun cevabı mükemmelden zayıfa değişen kategorisel 

olarak değerlendirilebileceği gibi VAS ile 100 üzerinden değerlendirilebilir. Ancak 

ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesinin ölçümünde en sık tercih edilen yöntem çeşitli 

sorular içeren anketlerdir. Araştırmacılar ağız-diş bölgesiyle ilgili özel indeksler 

geliştirmişlerdir ve bu indekslerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu indeksler kendi 

aralarında ağız-diş bölgesiyle ilgili genel bilgiler elde edinilmesini sağlayan jenerik 

indeksler ve dental anksiyete, baş-boyun kanserleri, dentofasiyal deformiteler gibi oral 

bölgeyle ilgili özel hastalıkları veya çocuklar yaşlılar gibi özel popülasyonları 

değerlendiren spesifik indeksler olmak üzere iki farklı kategoride incelenmektedir (11). 

Oral sağlığın değerlendirilmesinde, en çok tartışılan konu hangi ölçeğin 

kullanılacağıdır. Teorikte bütün ölçeklerin geçerliliğinin ispatlandığı kabul edilse de 

çalışmalarda hangi ölçeğin kullanılacağı netliğe kavuşturulamamıştır. Literatürde ağız-

diş bölgesiyle ilgili ölçeklerin ve bunları geliştiren araştırmacıların bir listesi vardır 

(Tablo 2.1) (11). Ancak çeşitli indekslerin performanslarını karşılıklı olarak 

değerlendiren bir çalışma hala daha yoktur (2, 11). Hem jenerik hem de spesifik 

indekslerin oral bölgede kullanımı mümkündür. Jenerik indekslerin kullanımıyla farklı 

hasta grupları arasında karşılaştırma yapılabilecek; ancak oral bölgeyle ilgili yeterince 

hassas bilgilerin elde edilmesi mümkün olmayacaktır. Spesifik indekslerin kullanımıyla 

oral bölgeyle ilgili yeterince hassas bilgiler elde edilebilecektir.  

Bir ölçeğin değişime olan duyarlılığı karmaşık ve tartışmalı bir konudur (9, 10). 

Uzun süreli çalışmalarda değişimin değerlendirilmesi önemli olduğundan, sağlık 

ölçeklerinin bu yöndeki yeterlilikleri halen güncelliğini korumaktadır (10, 77). Locker 

değişimleri ölçmek için 4 farklı yöntem tanımlamıştır: 

1. Ölçümden “önceki” ve “sonraki” değerlerin karşılaştırılması, 

2. Çalışma skorundan temel/norm skorun çıkartılmasıyla değişimin saptanması, 

3. Global değişim kararı/ yargısı, 

4. Global değişim ölçeği (77) . 

Bu metotların hepsi çalışmalarda kullanılmaktadır; ancak evrensel olarak kabul edilen 

bir metot hala yoktur (10).   
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Locker, ağız–diş sağlığını bireysel seviyede değerlendirirken bireysel bir ölçeğe 

ihtiyaç duyulduğunu bildirmiştir (11, 75). Ağız-diş sağlığının ölçümüyle ilgili teorik 

çalışmaların yayınlanmasından önce Reisine ve arkadaşları bu konudaki ölçümler için 

Sosyal İndeks Profili’ni (Social Index Profile-SIP) kullanmışlardır (11, 111). Oldukça 

yaygın bir kullanım alanı olan SIP’in validasyonu Berger ve arkadaşları tarafından 

ispatlanmıştır (11, 28). Ancak bu ölçek jenerik formda olduğu için ağız-diş sağlığıyla 

ilgili her türlü ortamın değerlendirilmesinde yeterince duyarlı değildir. Akut ve kronik 

ağrıların ölçümünün bu indeks aracılığıyla yapılabilmesine rağmen diş kaybı ve total 

dişsizliğin sebebini SIP’in açıklayamadığı, Locker tarafından yapılan çalışmada tespit 

edilmiştir (11, 75).  

 

Tablo 2.1. Ağız-diş bölgesiyle ilgili ölçeklerin ve bunları geliştiren araştırmacıların 

listesi (*)  

Yazar:     Ölçeğin adı:    

Cushing ve ark, 1986   Diş Hastalıklarının Sosyal Etkisi 

     (Social Impacts of Dental Disease) 

Atchinson ve Dolan, 1990 Geriatrik Hastalarda Oral Sağlığı Değerlendirme 

İndeksi (Geriatric Oral Health Assesment Index) 

(GOHAI) 

Strauss ve Hunt, 1993   Dental Etki Profili 

     (Dental Impact Profile) (DIP) 

Slade ve Spencer, 1994   Ağız-Diş Sağlığının Etki Profili  

     (Oral Health Impact Profile) (OHIP) 

Locker ve Miller, 1994   Subjektif Oral Sağlık Durumu Göstergeleri 

     (Subjective Oral Health Status Indicator) 

Leao ve Sheiam, 1996 Dental Sağlığın Günlük Yaşam Üzerindeki Etkileri 

     (Dental Impact on Daily Living) (DIDL) 

Adulyanon ve Sheiam, 1997 Ağız-Diş Sağlığının Günlük Performans Üzerindeki 

Etkileri (Oral Impacts on Daily Performance) (OIDP) 

McGrath ve Bedi, 2000 Ağız-Diş Sağlığının Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri 

(Oral Health Related Quality of Life-UK)(OHQoL-UK) 

 

 

* Bu tablo Allen ve ark. çalışmasından alınmıştır (11). 

 



 20 

Farklı metotlar kullanılarak geliştirilen indekslerden Geriatrik Hastalarda Oral 

Sağlığı Değerlendirme İndeksi (Geriatric Oral Health Assesment Index) (GOHAI) ağız-

diş bölgesiyle ilgili hastalıkların etkilerini göstermektedir. Fonksiyonel ve psikososyal 

sonuçların büyüklüğü, ağız-diş bölgesiyle ilgili hastalıkların yaşam kalitesi üzerine olan 

etkileriyle bütün skorlar belirlenerek hesaplanmıştır. GOHAI, Likert ölçeğine göre 

skorlanmış 12 sorudan oluşmaktadır. Soruların cevabı sonucunda 0-60 arasında bir skor 

elde edilmektedir. Diş Hastalıklarının Sosyal Etkisi (Social Impacts of Dental Disease-

SIDD) ve Subjektif Oral Sağlık Durumu Göstergeleri (Subjective Oral Health Status 

Indicator-SOHSI)’nde de benzer bir yaklaşım söz konusudur (11, 39, 76). 

Dental Etki Profili (Dental Impact Profile-DIP) ile hastaların olaylar karşısındaki 

algılarını içeren daha ileri seviyedeki bir yaklaşım değerlendirilmiştir. Bu ölçekte “Size 

göre dişleriniz veya protezlerinizin yemek yemeniz üzerinde pozitif (iyi), negatif (kötü) 

etkisi vardır veya hiçbir etkisi yoktur?” tarzında 25 soru vardır. Sorular yemek yeme, 

sağlık/ iyilik hali, sosyal ilişkiler ve romantizm olmak üzere dört alt birimden 

oluşmaktadır. Bütün cevaplar arasında pozitif ve negatif cevapların yüzdesi bulunarak 

skor hesaplanmaktadır (11, 127)  

Dental Sağlığın Günlük Yaşam Üzerindeki Etkileri (Dental Impact on Daily 

Living-DIDL) konfor, görünüm, ağrı, performans ve yemede sınırlılık olmak üzere beş 

alanda skorlanan 36 sorudan oluşmuştur. Her bir alanla ilgili kodlamalar “+1= pozitif 

etki, 0=tamamen negatif olmadığı düşünülen etki, -1=negatif etki” olarak değerlendirilir 

(11). 

Ağız-Diş Sağlığının Günlük Performans Üzerindeki Etkileri (Oral Impacts on 

Daily Performance-OIDP), ağız-diş bölgesiyle ilgili problemlerin yemek yeme ve 

yemekten lezzet alma, konuşma ve düzgün telaffuz, dişlerin temizlenmesi, uyuma ve 

rahatlama, gülümseme, gülme ve utanmadan dişlerin görünmesi, irrite olmadan 

duygularımızın devamlılığı, her türlü ağırlıktaki işleri veya sosyal sorumlulukları 

yapabilme, diğer insanlarla birlikte olmaktan zevk alma” gibi sekiz alandaki günlük 

faaliyetler üzerindeki etkisini değerlendirir. Değerlendirmede geçirilen son altı ay 

dikkate alınır. Cevaplarda 0=hiç, 5=çok sık anlamına gelmektedir (11). 

2.10. Çalışmada Kullanılan Ölçekler: OHIP-14, OHQoL-UK, SF-36 

Ağız–diş sağlığına bağlı yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde Ağız-Diş 

Sağlığının Etki Profili (Oral Health Impact Profile-14) (OHIP-14) ve Ağız-Diş 

Sağlığının Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri- Birleşmiş Krallık (Oral Health Related 
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Quality of Life-UK) (OHQoL-UK) (38, 95, 100); genel sağlığa bağlı yaşam kalitesinin 

değerlendirilmesinde ise Sağlık Anketinin Kısa Formu-36 (Short Form-36 Health 

Survey) en çok tercih edilen ölçeklerdendir (2, 9, 18, 72, 95, 135). Bu araştırmada 

dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan ölçeklerin İngilizce kısaltmalarının tercih 

edilmesinin nedeni, bu kısaltmaların “OHIP-14, OHQoL-UK, SF-36” artık ölçeklerin 

evrensel adı olarak tüm çalışmalarda yer alması ve bu biçimde bilinmesidir.   

2.10.1. Ağız-Diş Sağlığının Etki Profili (Oral Health Impact Profile-14) (OHIP-14) 

OHIP, ilk olarak DSÖ’ nün Uluslararası Eksiklik, Yetersizlik ve Sakatlık 

Sınıflaması esas alınarak Avustralya’da hazırlanmış, ağız-diş bölgesiyle ilgili bütün 

medikal hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılabilen, ağız sağlığı ailesine ait bir 

yaşam kalitesi ölçeğidir (63, 82, 84, 95, 100, 123). Yetersizlik (disability), “kişisel 

trajedi modeli” ve “sosyal model” olmak üzere spektrumun her iki ucunu düşündüren 

birbirinden farklı, güçlü ve iki ayrı paradigmayı kapsayan bir medikal problem, sivil 

hakları içeren sosyopolitik veya sosyal içerikli bir konu olarak tanımlanmaktadır. 

Yetersizlik kavramı DSÖ tarafından ilk olarak “Fonksiyon, Yetersizlik ve Sağlığın 

Uluslararası Sınıflaması (International Classification of Functioning, Disability and 

Health)” olarak adlandırılan bir model içinde değerlendirilmiştir. Daha sonra bu 

sınıflama 65 ülkenin katılımıyla yedi yıl süren bir çalışma sonrasında “Zayıflık, 

Yetersizlik ve Sakatlığın Uluslararası Sınıflaması (International Classification of 

Impairment, Disability, and Health)” olarak revize edilmiştir. Zayıflık, Yetersizlik ve 

Sakatlığın Uluslararası Sınıflaması, hastalıkların sonuçlarıyla ilgili bilgileri düzenli 

olarak ortaya koymak için DSÖ tarafından 1980 yılında bir kitapçık olarak 

yayınlanmıştır. Bu sınıflamaya bağlı oluşan sağlık modelinde “zayıflık (impairment)”, 

herhangi bir yapının veya fonksiyonun anatomik psikolojik veya fizyolojik açıdan 

eksikliği, kaybı ya da abnormalitesi olarak tanımlanır. “Yetersizlik (disability)”, sağlıklı 

bireyler için normal olarak kabul edilen bir tavır veya alanla ilgili aktivitenin 

yapılabilmesi için herhangi bir bozukluk sonucunda ilgili yeteneğin eksikliği veya 

kısıtlanmasıdır. “Sakatlık (handicap)” ise sağlıklı bireyler için normal olan 

fonksiyonların (yaşa, cinsiyete, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak) yetersizlik ve 

zayıflık sonucunda bireyler üzerinde oluşturduğu dezavantajlardır. Birbirleriyle 

karmaşık bir ilişki içinde bulunmasına rağmen Zayıflık, Yetersizlik ve Sakatlığın 

Uluslararası Sınıflaması, tanımlanan bu kavramlara farklı yapıda özel bir sistem 

oluşturmaktadır (70, 75, 78). OHIP ise DSÖ’nün genel sağlık için düzenlediği bu sağlık 
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modelinin Locker tarafından diş hekimliğine adapte edilmesiyle oluşturulan bir sağlık 

modeline dayandırılarak hazırlanmıştır (Şekil 2.4) (75, 78, 100). Bu model, oral 

hastalıkların oluşturduğu etkileri hiyerarşik bir sırayla ele almaktadır. Örneğin oral 

hastalık, diş kaybı nedeniyle meydana gelmiş olabilir. Bu aşamada durum çiğnemede 

yetersizliğe (fonksiyonel sınırlılık) veya bazen de protez kullanımına bağlı ağrılara 

(rahatsızlık) neden olabilir. Ayrıca bu durum sevilen ve ihtiyaç duyulan yiyeceklerin 

yenmesinde kısıtlamalara neden olabilir. Ekstrem durumlarda bu rahatsızlık evin 

dışında herhangi bir yerinde yemek yemeye engel olabilir ve dolayısıyla bireyin aile 

üyelerinden sosyal çevresinden uzak kalmasına (sakatlık) neden olabilir (100). Başka 

bir anlamda OHIP ölçeği, ağız-diş sağlığı açısından bakıldığında “Son bir yıl içerisinde 

kendinizi nasıl hissediyorsunuz?” sorusunu insanlara sormak üzere geliştirilmiş bir 

anket formudur. 

 

Şekil 2.4. Locker’in sağlık modeli 
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Orijinal OHIP ölçeği “fonksiyonel sınırlılık, fiziksel ağrı, fiziksel yetersizlik, 

psikolojik yetersizlik, sosyal yetersizlik, psikolojik rahatsızlık, sakatlık” olarak 

adlandırılan yedi alanda ve 49 sorudan oluşmaktadır (31, 38, 78, 85, 100). Diğer 

ölçeklerde olduğu gibi OHIP’in uzun formu da geniş kapsamlı bilgi verdiği için ağız-diş 

bölgesindeki problemlerin ve beraberinde tedavilerinin de daha detaylı olarak 

değerlendirilmesini sağlamaktadır (100, 116). Örneğin teknik açıdan kompleks yapıdaki 

bir restoratif tedavinin çeşitli kriterler göz önüne alınarak sorulmuş sorularla 

değerlendirilmesi mümkündür; ancak bu şekilde hastanın ne hissettiğini anlamak 

mümkün değildir. Buna karşın tedaviden önce ve sonra OHIP ölçeğinin uygulanmasıyla 

hastanın tedaviyle ilgili hissettiği duyguları ve memnuniyetini objektif olarak ölçmek 

mümkün olacaktır (100). Ancak bazı durumlarda bu uzun formların kullanımı pek 

uygun değildir. Bu nedenle anketlerin kısa formları geliştirilmiş, Locker ve Allen 

ölçeklerin kısaltılma sebeplerini dört ana başlık altında toplamıştır: 

1. Ölçeklerin cevaplanması ve skorlanması uzun zaman alabilir ve klinikte bu 

kadar uzun zaman ayırmak mümkün olmayabilir, 

2. Anketlerin uzun olması maliyetin artmasına neden olabilir. 

3. Hassas ve yaşlı hasta popülasyonu gibi toplumun bazı kesimleri için anketin 

uzun formunu cevaplamak zor gelebilir. 

4. Anketin uzun olması cevaplanmayan soru miktarının artmasına; dolayısıyla daha 

fazla veri kaybına ve çalışma grubundaki birey sayısının azalmasına neden 

olacaktır (75, 116 ).  

Bu nedenler göz önünde bulundurularak 49 sorudan oluşan OHIP ölçeğinin 14 sorudan 

oluşan kısa formu 1997 yılında, Slade tarafından güvenilirliği (reliability) ve geçerliliği 

(validation) ispatlanarak geliştirilmiştir (78, 123). OHIP Likert ölçeğine göre 

skorlanmaktadır. Anketteki sorulara 0- 4 arasında puan değerine sahip beş seçenek ( 

hiçbir zaman, nadiren, bazen, sıklıkla, her zaman) ile cevaplama olanağı verilmiştir (10, 

11, 78). Etkilerin derecesi sorulardaki negatif cevap skorlarının (nadiren v.b) 

toplanmasıyla tespit edilmektedir. Etkilerin ağırlığının birey tarafından algılanması ise 

Thurstone’nun çiftli kıyaslama tekniği kullanılarak kolayca değerlendirilmektedir. Hem 

pozitif skoru hem de istendiği taktirde her bir alt birimi oluşturan alanların skorları bu 

şekilde hesaplanmaktadır (10, 31, 78, 85, 100). Bu ölçeğin en büyük avantajı soruların 

örnek bir hasta grubunun değerlendirilmesiyle derlenmiş olması, diş hekimliğiyle ilgili 

araştırmaların ve araştırmacıların dikkate alınarak tasarlanmasıdır. Bu durum hastalar 

tarafından önemli olarak algılanan sosyal etkilerin ortaya çıkmasını sağlayarak 
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ölçülebilme olasılığını arttırmakta ve dolayısıyla bu ölçeğin en sofistike ölçek olduğu 

düşüncesini vurgulamaktadır (100).   

2.10.2. Ağız-Diş Sağlığının Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri- Birleşik Krallık 
(Oral Health Related Quality of Life-UK) (OHQoL-UK) 

OHQoL-UK, 2002 yılında DSÖ’nün sağlıkla ilgili pozitif ve negatif etkilerini 

birlikte değerlendiren “yapı-fonksiyon-yetenek-kalıtım” sınıflamasını içeren sağlık 

modeli esas alınarak İngiltere’de geliştirilen ağız-diş sağlığı ölçeğidir. Esas alınan sağlık 

modeli “Eksiklik, Yetersizlik ve Sakatlığın Uluslararası Sınıflaması’nın (International 

Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) (ICIDH )” revize edilmesi 

ile oluşturulan “Eksiklik, Yetersizlik ve Sakatlığın Uluslararası Sınıflaması-2’ye 

(International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps–2) (ICIDH–

2)” dayandırılarak hazırlanmıştır (Şekil 2.5). ICIDH–2 1997 yılında geniş kapsamlı 

çalışmalar sonrasında ve yetersizlik modellerinin yeniden değerlendirilmesiyle 

oluşturulmuştur. ICIDH-2’nin alt versiyonları olan β-1 ve β-2 (25, 29) bio-psikososyal 

nitelikli bir perspektif sunmakta ve hastalığın sonuçlarından ziyade sağlığın bileşenleri 

üzerinde odaklanmakta; yani sağlıkla ilgili konuların işlerliğinde daha tarafsız bir bakış 

açısıyla değerlendirmeyi önermektedir (25).  Yenilenen sağlık modelinin en önemli 

özelliği ise sağlığın ve dolayısıyla oral sağlığın bireyleri hem pozitif hem de negatif 

yönde etkilediğini bildirerek sosyal algıyı da değerlendirmeye yansıtmasıdır (2, 82, 84, 

95). Bedii ve McGrath’ı da içeren bazı araştırmacılar ağız-diş bölgesindeki hastalıkların 

yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin, günlük yaşamda sağlıklı dişlerin 

oluşturduğu pozitif etkilerin bireyler tarafından fark edilmesine engel olduğuna 

inanmaktadırlar. OHQoL-UK’ yi oluştururken hem pozitif hem de negatif açıdan bir 

değerlendirmeyi içermesine özen gösterilmiş ve bu ölçeğin sadece negatif 

değerlendirme yapan OHIP’e karşı daha üstün olduğuna da inanılmaktadır (83). 

McGrath ve ark. Londra’da yaptıkları yerel bir çalışmada OHQoL-UK’nin psikometrik 

açıdan geçerliliği (reliability) ve güvenilirliği (validation) ispatlanmıştır. Likert ölçeğine 

göre skorlanan sorulara 1-5 arasında değer verilmektedir. Cevaplarda “çok kötü etki, 

kötü etki, etkisi yok, iyi etki, çok iyi etki” olmak üzere beş seçenek sunulmuştur. 

Mevcut 16 sorunun skorları toplandığında 16-80 arasında bir değere ulaşılmaktadır (82). 

Ölçeğin skorlanmasında basit, ölçülmemiş, versiyonu kullanılmıştır. Çünkü İngiltere’ye 

özgü bu ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi anketinin ölçülmesi psikometrik 

özelliklerinin artmasını sağlamaktadır (82, 86). 
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Şekil 2.5. Hastalıklar sonucunda oluşan direkt ilişkilere bağlı olarak ICIDH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

McGrath ve arkadaşlarının 2003 yılında üçüncü molar dişlerinin çekimini 

takiben immediyat postoperatif dönemde bireylerin yaşam kalitesindeki değişiklikleri 

değerlendirdikleri çalışmalarında hem OHIP’in hem de OHQoL-UK’nin ağız-diş 

sağlığına bağlı yaşam kalitesi ölçümlerinde sonuçların birbirleriyle uyumlu olduğunu 

bildirmişlerdir (85). Ancak farklı sağlık modellerini esas alan anket formlarının 

skorlarının değerlendirilmesinde bazı farklılıklar mevcuttur. Negatif bir bakış açısıyla 

sağlığı değerlendiren OHIP ölçeğiyle elde edilen düşük skor ağız-diş sağlığına bağlı 

yaşam kalitesi değerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Buna karşın sağlığı hem 

pozitif hem de negatif açıdan değerlendiren OHQoL-UK anketiyle elde edilen düşük bir 

skor ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi değerinin de düşük olduğunu göstermektedir 

(83, 95). Başka bir açıdan baktığımızda OHIP-14 skorlarındaki düşüş hastalığın 

oluşturduğu sıkıntının azaldığını gösterirken; OHQoL-UK skorlarındaki düşüş 

hastalığın oluşturduğu sıkıntıların arttığını göstermektedir (84, 95). Bazı araştırmacılar 

bu farklılık nedeniyle OHQoL-UK’nin, OHIP-14’e karşı biraz daha üstün olduğunu 

düşünseler de temelde bu farklılığın iki alanda etkisi vardır. Öncelikli olarak her iki 

ölçeğin de ağız-diş bölgesiyle ilgili hastalıkların tedavi etkilerinin değerlendirilmesinde 

duyarlı olduklarını, yani tedavinin etkinliği, fiyat analizi gibi alanlarda 
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kullanılabileceklerini göstermektedir. İkinci olarak bu ölçek klinik araştırmalarla 

kontrol edilen muhtemel sonuçların değerlendirilmesinde kullanılabilmekte ve delile 

dayalı araştırmaların değerini daha da arttırmaktadır. 

2.10.3. Sağlık Anketinin Kısa Formu-36 (Short Form-36 Health Survey) 

İngiltere’deki Uluslararası Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi Projesi 

(International Quality of Life Assesment Project) (IQOL) John Ware tarafından 

başlatıldı. Bu çalışmanın amacı, uluslararası çalışmalarda sağlıkla ilgili yaşam kalitesi 

veya sağlık durumunu ölçmek için kullanılan Sağlık Sigortası Çalışmaları Deneyi/Tıbbi 

Sonuçlar Çalışması’nda (Health Insurance Study Experiment/Medical Outcomes Study) 

(MOS)  kullanılmak üzere geliştirilen Sağlık Anketi’nin Kısa Formu’nun (Short Form- 

36 Health Survey) geçerlilik ve güvenilirliğinin sağlanması; böylece toplumdaki 

normatif verilere ulaşılmasıdır (1, 138). 1992 yılında Rand Corporation tarafından SF-

36 geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur (18, 135). Aslında 1990 yılında başlanan 

çalışmalarda 149 madde ile yola çıkılmış ve 22.000’i aşkın kişi üzerinde yapılan 

çalışmalarda faktör analizi ile önce 20 maddeli biçimi olan SF-20 hazırlanmıştır. Ancak 

psikometrik özelliklerinin ve kapsamının arttırılması amacıyla 36 maddeye çıkarılarak 

SF-36 oluşturulmuştur (18, 135, 136). Geçen süreç içerisinde İsviçre ve Büyük 

Britanya’da Uluslararası Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi Projesi’nin çalışmaları 

tamamlanmış; bunu Avrupa’nın çeşitli ülkeleri, Avustralya ve Kanada’daki çalışmalar 

takip etmiştir (138). Günümüzde sayısı 40’ı geçen ülkede SF-36’nın çevirisi, 

adaptasyonu yapılmıştır. Birçok ülkede de adaptasyon çalışmaları yapılmaya devam 

etmektedir (72, 136, 138). 

SF-36, yaşam kalitesini ölçmede sıklıkla kullanılan jenerik indekslerden biridir 

(60, 72 ). SF-36 ile ilgili olarak tüm tıbbi araştırmaların özetlerinin yer aldığı Amerikan 

Sağlık Enstitüsü’ne ait tıbbi yayın listesinde 450’nin üzerinde araştırma yer almaktadır. 

Kullanılan çalışmalara örnekler arasında hem ülkemizden ( 18, 33, 44, 72) hem de 

başka ülkelerden (42, 60, 79, 129, 138) çalışmalar bulunmaktadır.  

SF-36, sağlığın 8 boyutunu 36 madde ile incelemektedir: fiziksel fonksiyon (10 

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

emosyonel sorunlara bağlı rol kısıtlılıkları (3 madde), mental sağlık (5 madde), 

enerji/vitalite (4 madde), ağrı (2 madde) ve sağlığın genel algılanması (5 madde) (42, 

60, 79, 129, 138). Değerlendirmelerde bireylerin geçirdiği son dört hafta dikkate 

alınmaktadır. Ölçek bireyin kendisini değerlendirmesini sağlamaktadır ve hasta 
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tarafından çok kısa sürede doldurulabilmektedir (72, 135, 136). Beş dakika gibi kısa bir 

sürede doldurulabilmesi, sağlık durumunun olumsuz olduğu kadar olumlu yönlerini de 

değerlendirebilmesi ve özürlülükteki küçük değişimleri saptamada var olan diğer 

ölçeklerden daha duyarlı olması SF-36’nın avantajları arasında sayılmaktadır (18, 72). 

Ölçek yalnızca tek bir toplam puan vermek yerine, her bir alt ölçek için ayrı ayrı toplam 

puan vermektedir ve puanlar 0-100 arasında değişmektedir. 100 puan iyi sağlık 

durumunu, 0 puan kötü sağlık durumunu göstermektedir (18, 33, 72, 95, 135, 136). 

Günümüze kadar hemofilinin sağlıkla ilgili yaşam kalitesi üzerine olan etkilerini 

araştıran yayınlanmış çok sayıda çalışma mevcuttur. Genel olarak jenerik indeksler 

hastaların diğer hasta gruplarıyla veya sağlıklı bireylerle olan karşılaştırmasını 

sağlamaktadır. Çalışmaların büyük bir kısmı SF-36 kullanılarak yapılmıştır (90, 109, 

112, 118, 129). SF-36 jenerik indeks grubuna dahil olduğu için bütün hasta gruplarına 

ve sağlıklı bireylere uygulanabildiği için istenilen verilere ulaşılmasını sağlamaktadır. 

Her ne kadar 2000 yılından beri hemofiliye özgü olan indeksler kullanılsa da, sonuçlar 

sağlıklı bireylerle kıyaslanamamakta ve hastalığın beklenmedik etkilerini bu anketle 

bulmak pek mümkün olmamaktadır (16, 112, 113, 129).  

2.11. Hemofili 

 Hemofili, kanın pıhtılaşma sisteminde rol alan faktör VIII ve IX’ un kalıtsal 

olarak eksikliği, yokluğu veya işlevinin bozuk olması sonucu ortaya çıkan kronik 

komplike bir hastalık olarak tarif edilebilir. Hastalık antik çağlardan itibaren bilinir. (96, 

103, 105, 140)  M.Ö. 10.000 yıllarından beri nesilden nesile iletilerek bugünlere 

ulaşmıştır (103). Kraliyet mensuplarında görüldüğü için “kralların hastalığı” olarak 

anılır. Hastalığın ilk tarifi 936-1013 yılları arasında yaşayan Endülüslü alim Ebul-Kasım 

Zehravi tarafından yapılmıştır. Güncel anlamda ise hastalık 1920’de tanımlanmış ve 

1937’de ise patogenezi belirlenmiştir (140). 

Hemofili sıklığı, ülkeler arasında cinsi ve tipleri değişiklik göstermekle beraber 

her 10.000 erkek doğumda 1 veya 2 arasında değişmektedir. Ağır tip hemofilinin 

görülme sıklığı ise 16.000’de 1 olarak kabul edilir. Coğrafik farklılık bilinmemektedir 

(96, 140). Hastaların en az yarısında yeni mutasyonların söz konusu olması önümüzdeki 

yıllarda gen tedavisi kalıcı başarılar sağlasa bile hemofilinin sorun olacağını 

göstermektedir. Çünkü günümüzde X-resesif geçişli bu hastalıkta her 10.000 doğumda 

1 veya başka bir deyişle her 5.000 erkek bebek doğumunda 1 yeni hemofili hastası 

dünyaya gelmektedir (96, 105, 140). Dünya Hemofili Federasyonu (WHF) verilerine 
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göre dünyada yaklaşık 650.000 hemofili hastası olduğu tahmin edilmekle birlikte, 2006 

yılında yapılan anket çalışması sonuçlarına göre tedavi merkezlerine kayıtlı resmi hasta 

sayısı ancak 137.352’dir (143). Yurdumuzda hasta sayısının belirlenmesinde Sağlık 

Bakanlığı’nın Kasım 2001’de başlattığı kayda alma çalışması ve Ekim 2004’de Türkiye 

Hemofili Derneği ile imzalanan protokol çerçevesinde yapılan çalışmalar etkili olmakta; 

hasta sayısının, hastaların sağlık durumlarının, yaşam standartlarının, tedaviye 

ulaşabilme olanaklarının ve ürün kullanımlarının belirlenmektedir. Türkiye Hemofili 

Derneğinin resmi verilerine bakıldığında 3057 hemofili hastasının tanı aldığı 

görülmektedir. Bunlardan 780 kişinin hafif tip, 821 kişinin orta tip ve 1421 tanesinin ise 

ağır tip oldukları bildirilmiştir (142). 

 Toplam hasta sayısına göre yapılacak değerlendirmeler hemofilinin toplumda 

risk oluşturabilecek düzeyde önemli bir sağlık problemi oluşturmadığı gibi hatalı 

izlenime neden olabilir. Ancak nesilden nesile geçen ve ciddi bir kanama diatezi olan 

hemofili hastalığı gelişmekte olan ülkelerde özürlü genç nüfusun önemli kısmını 

oluşturmaktadır. Tedavi açısından yurt dışından ithal edilen pahalı kan ürünlerinin 

mutlak gerekli olması tedavi maliyetini oldukça arttırmaktadır. Genç nüfusun 

kanamalarla hayatlarının tehdit edilmesine ve sakat kalmasına yol açan bu hastalık bir 

toplum sağlığı sorunu olarak değerlendirilmedikçe üstesinden gelmek olası değildir. 

Kişiye yani hastaya, ailesine ve topluma ciddi yükler bindiren hemofili hastalığı önemli 

sağlık sorunlarımızdan biri olarak kabul edilmelidir. 

2.11.1. Hemofili Tipleri: 

 Hemofili, eksik olan faktörün cinsine ve miktarına bağlı olarak 

sınıflandırılmaktadır. Vakalarda faktör VIII eksikliği mevcut ise “hemofili A”, faktör 

IX eksikliği mevcut ise “hemofili B” olarak adlandırılır. Hemofili hastalığının erkek 

popülasyondaki sıklığı beş binde bir iken, hemofili B hastalığının erkek popülasyondaki 

sıklığı otuz binde bir civarındadır (59, 103, 133). Hemofili hastalığı yaklaşık olarak 

hemofili B’den beş kez daha fazla görülmektedir (59, 103, 105, 140). Hemofili A tanısı 

konulan kadın sayısı 250’yi geçmemektedir. Hemofili A, annesi taşıyıcı olan kızlarda 

ekstrem liyanizasyon sonucu gelişir. Normal faktör salan gen kodonu random 

inaktivasyonla öncül hücrelerin sayısını bozarak bu tabloya neden olur. Ayrıca anormal 

genin homozigot olması, fenotipi kadın olan hasta geni taşıyanın ayrıca genotipik 

anomalisinin olması, yanlış tanı( vWH varyantı gibi) konması da tablonun gelişmesine 

neden olmaktadır (140).  
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 Hemofilik hastalarda kanama belirtileri genellikle bebeklikte (emekleme ya da 

yürüme sırasında), bazen doğumdan hemen sonra kendini gösterir. Hafif hemofiliklerde 

kanama eğilimi erişkin yaşlara kadar fark edilmeyebilir. Normalde plazmadaki faktör 

düzeyi %50-150 ünite (=0,2 µg/ml) arasında değişir. Bu düzeyin %50’nin altında 

olduğu hastalarda ağır travmalar kanamalara neden olabilir. Plazmada çok az miktarda 

bulunan FVIII normal insanda pıhtılaşmayı sağlar ve faktör düzeyleri %80 oranında 

azalmadan ciddi sorunlar görülmemektedir (96, 103, 105, 140). Kanamaların şiddeti 

plazmadaki faktör düzeyi ve genetik tipi ile yakından ilişkilidir (105). Klinik yönden 

hemofili ağır, orta ve hafif hemofili olmak üzere üçe ayrılır:  

1. Ağır tip hemofili: Pıhtılaşma faktör seviyesi %1’den az olan vakalardır. Spontan 

kanamalar (hemartroz, kas içi hematomları)  yaşamın ilk günlerinden itibaren 

sıklıkla ortaya çıkar (59, 96, 103, 105, 140). Özellikle ağır tiplerde gelişen 

spontan kanamalar ve bunların neden olduğu gerek eklem, gerekse merkezi sinir 

sistemine ait sekeller önem taşır (140). 

2. Orta tip hemofili: Pıhtılaşma faktör aktivitesi %1-5 arasındadır. Spontan 

kanamalar seyrektir. Kanamalara bağlı sakatlıklara sık rastlanmaz (59, 96, 103, 

105, 140). 

3. Hafif tip hemofili: Pıhtılaşma faktör aktivitesi %6-25 arasındadır. Bunlar sadece 

travmalar, diş çekimi ve diğer cerrahi girişimlerden sonra aşırı kanama eğilimi 

görülür. Spontan kanamaya rastlanmaz (59, 96, 103, 105, 140). 

Bir ailedeki hemofilik bireylerin tümünde kanama belirtilerinin şiddeti aynı 

derecede kendini gösterir. Hastalarda kanamaların zaman zaman yoğun bir şekilde 

ortaya çıktığı ve aralarda sessiz dönemlerin olduğu dikkati çeker. Bazı hemofili B 

vakalarında faktör düzeyinin yaş ilerledikçe arttığı ve klinik belirtilerin hafiflediği 

gözlenir (105).         

2.11.2. Genetik Özellikler 

Faktör VIII geni 186 kb büyüklüğünde olup 26 değişik ekzondan oluşur. X 

kromozomu üzerinde (Xq28) bulunmaktadır. Bu 186 kb'lık genomik bölge, toplam 2332 

amino asidi kodlamaktadır. Genom içerisindeki lokalizasyonun yapıldığı dönemde 

tanınan en büyük gen olan FVIII geni içerisinde bugüne kadar 600’ün üzerinde 

mutasyon belirlenmiştir (141). 10 yıl kadar önce belirlenmiş ve geçen sürede de 

hastalığı taşıyan anneler ve hasta erkek çocuklarının kromozom analizleri sonucu 

hastalığa ait gen mutasyonlarının ayırımı yapılmıştır. Hemofilde gen delesyonu ve nokta 
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mutasyonları şeklinde 2 tip mutasyon mevcuttur (140). Hemofili A hastalarının 

%40’ında intron 22 içerisinde inversiyona rastlanırken, %30-35’inde nükleotid 

değişimlerinden oluşan noktasal mutasyonlara rastlanmaktadır (133). Vakaların az bir 

kısmında (%5) görülen gen delesyonu, 2 bazdan 210 kilobaza kadar değişik ebatlarda 

olabilir (140).  Sonuçta periferik kana faktör salınmaz. Hemofili A hastalarının %5-

10’unda küçük delesyon ve insersiyonlar tanımlanırken %5’inde büyük delesyonlar 

tanımlanmaktadır (133). Bugüne kadar FVIII’de 60’tan fazla, FIX’da 30’dan fazla 

moleküler düzeyde farklı gen delesyonu belirlenmiştir. Delesyonlardan 4’ü hariç tümü 

ağır hemofili ve tedavi sonrası yüksek oranda inhibitör gelişmesiyle sonuçlanır (140). 

Hastaların %95 gibi büyük bir bölümünde ise nokta mutasyonları şeklinde genetik 

bozukluk saptanır. Bunun iki tipi vardır. Nonsense mutasyonlar olarak adlandırılan 

birinci tipinde farklı yapıda ve farklı şekilde protein sentezlenir. Bu protein yapıldığı 

hücrede hızla yıkılıma uğrar ve plazmada etkili düzeye çıkamaz. Sonuçta bu mutasyon 

plazmada hiç faktör saptanamayan ağır tip hemofiliyle sonuçlanır (140). Missense 

mutasyon olarak adlandırılan ikinci tipte ise amino asit diziminde yer değişikliği 

yaparak işlevi, aktivasyonu, bağlanması kusurlu olan ve stabil olmayan proteinlerin 

sentezlenmesiyle sonuçlanır. Yol açtığı hastalığın fenotipi farklılık gösterir. Böylece 

farklı ailelerde benzer tipte hemofili görülebilir. Hemofilide yapılan moleküler 

çalışmalarla 1995 yılına kadar 80’den fazla nokta mutasyonu, 6 insersiyon, 60 büyük, 7 

küçük delesyon saptanmıştır (140). FVIII geni ile hemofili A hastalığının bağlantısı 

açıkça ortaya koyulmuş olsa da hemofili A hastalarının yaklaşık %2’sinin FVIII geni 

içerisinde mutasyonlara rastlanmıştır. Bu durum hemofili A hastalarının en azından 

%2’sinde hastalığa yol açan başka lokusların varlığını gündeme getirmektedir. Bu 

lokusların FVIII proteininin Von Willebrand faktörüne bağıntı noktalarını kodlayan 

sekanslarda ya da ERGIC 53 geni içerisinde yer aldığı değişik araştırmalarda ortaya 

çıkmıştır (133). 

Hemofili B hastalarında bozukluk görülen FIX geni yaklaşık 34 kb uzunluğunda, 

8 ekzonik bölgeden oluşmakta olup m-RNA 2803 baz uzunluğundadır. Günümüze 

kadar hemofili B hastalarında geniş moleküler heterojenite saptanan birçok mutasyon 

saptanmıştır. Nokta mutasyonlar (tek nükleotid değişimleri) en yaygın rastlanan gen 

defektidir ve hastaların yaklaşık %90’ında görülür. İnsersiyonlar ve yeniden 

düzenlemeler hemofili B hastalarında oldukça nadir görülürken, delesyonlar en yaygın 

ikinci gen defekti olup hastaların yaklaşık %5-10’unda görülmektedir. Günümüze kadar 



 31 

farklı çalışmalar birçok hastanın FIX geni esansiyel bölgelerinde bir hasara sahip 

olduğunu göstermiştir (40)  

Moleküler çalışmalarda PCR ve denaturing gel elektroforez yöntemleri 

kullanılarak taşıyıcılığın saptanması ve inhibitör oluşumunun tanımlanması mümkün 

olmaktadır (140).    

2.11.3. Tanı: 

Hemofili tanısı klinik bulguların irdelenmesiyle konur. Sıyrık ve kesilerin uzun 

süre kanaması, eklemler ve kaslar başta olmak üzere derin doku içi kanamalar, 

doğumda gelişen göbek kordonu kanamaları, adolesan dönemde uzun süren menorajiler 

hemofiliyi düşündürmelidir. Hastalık X’e bağlı resesif geçiş gösterdiğinden olguların 

2/3’sinde daha fazlasında aile anamnezi pozitif olarak bulunur. Soy ağacında birden 

fazla hemofili olan vakalar “familyal” , ilk defa kendisi hemofili olan vakalar ise 

“sporadik” olarak adlandırılır (140). Ailelerde özellikle ağır tip hemofili olgusu varsa 

taşıyıcı olan kadının belirlenmesi gereklidir. Hemofili geni bulunan kadınlara “taşıyıcı” 

denir. Bu annelerin her bir kızının taşıyıcı olma riski %50’dir. Her bir erkek çocuğun ise 

%50 oranında hasta olma riski vardır. Taşıyıcılar genellikle semptom vermezler. 

Sporadik vakalarda ise yeni mutasyonlardan bahsedilir. Ancak bunların sonradan gelen 

nesillerinde hemofili görülür  (96, 99, 103, 140). 

Günümüzde genetik ve moleküler analiz konusundaki gelişmeler ve PCR 

teknolojisi sayesinde prenatal olarak hemofili tanısı konulabilmektedir. 18-20 haftalık 

fetüs kanında taşıyıcılık saptanabilmekte, hamileliğin 8-10. haftasında da koryon villüs 

DNA analizleriyle kesin tanıya varılabilmektedir (140).  

Klinik bulguları olan vakalarda laboratuar tetkikleriyle tanı kesinleştirilmelidir. 

Trombosit sayısı, kanama zamanı ve kapiller geçirgenlik testi normaldir. Pıhtılaşma 

zamanı ağır hemofilide uzundur; orta derecedeki hemofilide kimi kez uzun olsa da hafif 

hemofilide normaldir. Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ) uzamıştır. 

Protrombin zamanı normaldir. Hemofili A’da uzamış aPTZ, BaSO4 ile absorbe edilmiş 

normal plazma ilavesiyle kısalma gösterir. Hemofili B’de ise uzun aPTZ, normal serum 

ilavesiyle kısalır. BaSO4 absorbe edilmiş normal plazmada FVIII vardır, ancak FIX 

bulunmaz. Serumda ise FIX bulunmasına karşın FVIII yoktur. Faktör VIII ve IX 

düzeylerinin tayini ile kesin tanı konulur (99, 105, 117, 140). 

Ayırıcı tanısı von Willebrand hastalığı, FVIII’e karşı inhibitör varlığı, herediter 

FXI eksikliği, antifosfolipid antikor (lupus antikoagülan) varlığı, heparin karışmış kan 
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numunesi, temas sonucu aktiflenebilen ağır moleküllü kininojenlerin ve prekallikreinin 

herediter eksikliği ile yapılmalıdır (140). 

2.11.4. Klinik Bulgular: 

Hemofili olgularında klinik tablo kanamalar ve buna bağlı olarak gelişen ve geç 

dönem komplikasyonlarından oluşur (140). Travmalardan (yaralanma, diş çekimi, 

sünnet v.b) sonra çoğu zaman geç kanama tipinde aşırı kanamalar ortaya çıkar. Bu 

hastalarda primer hemostaz normal olduğu için kanama travmadan saatler hatta günler 

sonra başlar ve tedavi edilmediği zaman günler ya da haftalar boyu sürebilir (105). 

Sıyrıklar, kesikler nisbeten hafif geçerken, eklemler başta olmak üzere doku içi 

kanamalar ağır tablolarla sonuçlanır (103, 140). Spontan kanamalar vücuttaki her 

dokuda oluşabilmektedir. Tüm bu gelişmeler içerisinde bir hemofili A olgusu senede 

ortalama 35 kez kanarken; hemofili B olguları daha az kanarlar. En sık görülen klinik 

tablolar şunlardır (140). 

a. Hematom: Deri altı ve kas içine olan kanamalardır. Kanamalar sıklıkla fleksor 

kaslarda gelişir. Kanamalar ağrıya neden olur. Erken dönemde müdahale 

edilmezse kaslarda kasılma, nedbeleşme ve pseudotümör oluşumuna yol açar, 

sinir ve damarlara baskı yapar, eklemlerin hareketlerini kısıtlar (140). 

b. Hemartroz: Hemofili olgularının en önemli sorunlarından biridir. Ağır tip 

olgularda spontan olarak, diğer olgularda da travmaları izleyerek gelişen eklem 

içi kanamalardır.  En sık dizler, dirsekler, bilekler ve omuz eklemlerinde görülür 

(140). 

c. Kırıklar: Hemofililerde kırıklara özellikle faktör replasmanı yapılarak müdahale 

edilir.  Gereken olgulara cerrahi müdahalede bulunulur (140). 

d. Psödotümör: Kemikler üzerinde lokalize olan ve kitle bulgusu veren 

kanamalardır. Psödotümör hematomun büyük olması, tekrarlaması ve tedavinin 

yetersiz olması sonucu gelişir (140).  

e. Periferik sinir kanamaları: Sıklıkla femoral ve ulnar sinirlerde görülen 

zedelenmelerdir. Kas, eklem ve perinöral yumuşak doku kanamaları periferik 

sinirlerde hasara yol açar. İntranöral kanamalar nadiren sinir felçlerine neden 

olabilir. Dıştan belirti ve şişlik görülmemesine rağmen, sinir trajesi boyunca 

şiddetli ağrı, his kusuru ve his kaybı olabilir. Tanı koymak zordur (140).  

f. Merkezi sinir sistemi kanaması: Hemofilililerde hayati öneme sahip olan bir 

kanamadır. İlk kanamalar genellikle biraz travmatiktir. Ancak tekrarlamalar 
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spontan olabilir. Kanamaların sıklığı %2-13 arasında değişir. Hemofililerde 

ayrıca hipertansiyona, serebrovasküler olaylara ve enfeksiyonlara bağlı kafa içi 

kanamalarda görülebilir (140). 

g. Hematüri: Hemofilide sık görülmeyen bir kanama şeklidir. Genellikle 

travmaları izleyen hastalar için korkutucudur (140). 

h. Retrofarengeal kanama: Hemofililerde hayati önemi olan kanama 

bölgelerinden biri de retrofarengeal bölgedir. Hastada yutma güçlüğü ilk haberci 

bulgudur. Kanama, hava yoluna bası yaparak travmalara yol açabilir (140). 

i. Retropertoneal kanama: İleopsoas kaslarının içine olan kanamalar şiddetli ağrı 

ve akut batın tablosu ile kliniğe yansır. Hastalarda kalça, eklem içi kanamalarda 

görülen içe rotasyonun aksine ekstansiyon pozisyonda olup, patella refleksinde 

de azalmaya neden olur (140). 

j. Cerrahi girişimler: Hemofili takibinde en önemli sorunlardan biri de acil ve 

elektif cerrahi girişimlerdir. Her bireyde olabilen sorunların yanında, hemofilide 

yüzeysel ve derin dokulara olan kanamaların yol açtığı sorunları gidermeye 

yönelik cerrahi girişimler bir seri farklı uygulamayı gerektirir. Gerek büyük 

cerrahi operasyonlar; gerek diş çekimi, sünnet, böbrek taşlarının kırılması gibi 

küçük girişimlerde iyi bir hemostaz sağlanmalıdır. Faktör kullanımının esas 

olduğu bu uygulamalarda faktör düzeyinin hızlı yükseltilmesi yerine devamlı 

replasman yapılarak yüksek oranda plazma faktör aktivitesi sağlanılmaya 

çalışılır (140). 

k. Ağız içi kanamalar: Vücudun diğer bölgelerinde olduğu gibi ağız-diş bölgesi ve 

bu bölgedeki kanamalar hemofili olgularında ayrı bir önem taşır. Çocuk yaştan 

itibaren ağız hijyenine önem verilmelidir. Dişlerin bakımı sık ve düzenli 

dişhekimi kontrolü gerektirmektedir. Uygulanacak tedavi yöntemleri sonucunda 

oluşabilecek kanama korkusu hemofilili hastaların ağız-diş bölgesiyle ilgili 

kontrollere gitmelerini ihmal etmelerine ve fırçalama alışkanlığı 

kazanamamalarına neden olmaktadır. Bu sebeple hemofilili hastalarının çoğu diş 

çürükleri açısından yüksek risk grubunda bulunmaktadır. Bu bilgileri doğrulayan 

bir çalışma Fiske ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Çalışmada kalıtsal 

kanama bozukluğu olan bir hasta grubu dental tedavi gereksinimleri açısından 

değerlendirilmiş ve sonucunda gruptaki hemofilili hastaların %74’ünün 

restoratif tedaviye, %50’sinin diş taşı temizliği ve polisaja, %30’unun dental 

cerrahi müdahaleye ve %10’unun ise diş kaybı nedeni ile parsiyel protez 
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yapılmasına ihtiyaçları olduğu saptanmıştır (49). Fırçalama alışkanlığının 

oluşmaması beraberinde dişeti problemlerini de getirmektedir. Diş ve dişeti 

sağlığı hemofili hastaları için iki sebepten dolayı önemlidir. Sağlıksız dişeti 

spontan olarak kanamaya müsaittir. Ayrıca periodontitis gibi dişeti hastalıkları 

diş kaybına sebep olan etkenlerdendir (5). Pıhtılaşma bozukluğu olan hastalar 

kanama korkusu nedeni ile ağız bakımlarını ihmal ettikleri sürece dişetlerindeki 

spontan kanamalar artmakta ve sonuçta bu durum kısır bir döngü haline 

gelmektedir.  

2.11.5. Tedavi: 

 Hemofili, yaşamı tehdit etse de ölümcül bir hastalık olmayıp tedavisi mümkün 

olan ve bu alanda çok ciddi çalışmaların devam ettiği bir kan hastalığıdır. Nesilden 

nesile aktarılan ve hayat boyu süren bir kanama eğilimi olması, kanamalarla hayatın 

kaybedilebileceği gerçeği, gelişebilecek yüksek sakatlık oranları gibi ciddi sonuçları 

olmasına rağmen, uygun tedavi yaklaşımıyla bu zorlukların üstesinden gelinebilmesi 

mümkündür. Kanamaların gerek korunmasında, gerek tedavisinde uygun doz ve sürede 

faktör kullanımı söz konusu olduğunda hemofili hastaları da sağlıklı akranları gibi 

normal hayat sürebilirler (140). 

 Hemofili hastalarında kanamanın sıklığı ve ciddiyeti plazmalarında bulunan 

faktör VIII ve IX’un aktivitesine bağlıdır. Faktör seviyesinin düşük olması durumu daha 

da ciddileştirmektedir. Hemofiliklerde kanama sağlıklı bireylere göre daha fazla veya 

daha hızlı değildir; ancak daha uzun sürmektedir. Çoğu zaman kanamaların 

durdurulması ya da önlenmesi eksik olan faktörün yerine konması ile sağlanır. 

Kanamanın kontrolünde öncelikli olarak uygulanan tedavi metotları “faktör replasman 

tedavisi, endojen faktör stoklarının serbestlenmesi ve pıhtının stabilizasyonudur” (74, 

99, 117). Tedavinin amacı kanamayı durdurmak, kısa sürede ve daha az ürün kullanarak 

en az masrafla iyileşmeyi sağlamak; böylece deformite ve sekel gelişimine engel 

olmaktır. Hastaya mümkün olan en kısa sürede, hatta mümkünse evde müdahale 

edilmeli, kanama bölgesine buz konularak ve bandaj yapılarak istirahate alınmalı ve 

hastaya gerekli medikal tedaviler uygulanmalıdır (66, 140). 

 Replasman tedavisi için faktör VIII: C (hemofili A için) ve faktör IX’u (hemofili 

B için) içeren kan ürünleri kullanılır. Bunlar taze dondurulmuş plazma, kriyopresipitat 

ve konsantre faktör VIII ve IX preparatlarıdır (96, 105, 140). Bu ürünlerdeki faktör VIII 
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ve IX miktarı “ ünite” olarak ifade edilir. Normal insan plazmasının 1 ml’sinde bulunan 

faktör VIII aktivitesi “1 ünite” olarak kabul edilmektedir (105). 

Hemofili tedavisinde kullanılan ilaçlar “kan ürünleri” ve “sentetik ilaçlar” olmak 

üzere ikiye ayrılır.   

A. Kan Ürünleri: 

a. Taze Dondurulmuş Plazma (TDP): Donörden alınan bir ünite taze kandan şekilli 

elemanların uzaklaştırılması ile elde edilir. Dondurularak saklanır ve 

kullanılacağı zaman eritilir. TDP ile istenen faktör düzeyine ulaşmak için aşırı 

miktarda ürüne ihtiyaç duyulur. Bu durum alıcıda volüm yükselmesine neden 

olacağı için cerrahi girişimlerde ve ağır tip hemofilililerin tüm kanamalarında 

kullanışsızdır. Ancak minör kanamalarda ve hafif tip hemofilililerde faydalı 

olmaktadır (66, 140).  

b. Kriyopresipitat: TDP’nin +4°C’de çöktürülmesi ile elde edilir. 20°C’de 6-12 ay 

saklanabilir. TDP’ye oranla daha az volümde daha çok faktör aktivitesi 

sağlayabilmektedir. Ancak faktör IX içermemektedir. Bu nedenle hemofili A ve 

von Willebrand hastalarında tedavi edici iken hemofili B hastalarında etkisizdir. 

Kriyopresipitat saf olmadığı için ciddi kanamalarda yeterli olmayabilir (66, 

140). 

c. Faktör Konsantreleri: 1964 yılında Pool ve arkadaşlarının faktör konsantrelerini 

geliştirmesiyle hemofili tedavisinde gerçek anlamda başarıya ulaşılmış; hemofili 

hastaları sağlıklı bireylerle eşit seviyede yaşam süresine ve hayat kalitesine 

ulaşabilmişlerdir. Ancak yurdumuzda faktör konsantrelerinin piyasaya çıkması 

ve hemofili hastalarında kullanılabilmesi 1980’li yılların başlarındaki serbest 

piyasa ekonomisi ve ilaç ithalatının kolaylaştırıldığı dönemde başlamıştır. 15 

yıllık bir geçmişi olması nedeniyle bu imkandan faydalanamayan yaşı 15’den 

büyük olan Türk hemofili hastalarımızın hemen hemen büyük çoğunluğunda 

eklem sakatlığı mevcuttur (140). 

Faktör konsantreleri donörlerden direkt olarak toplanabilirler. Ancak 

günümüzde en sık kullanılan yöntem plazmoferezle 2000 ile 20.000 donörden 

toplanan plazmanın ortak varillerde biriktirilerek sterilize edilmesi, 

saflaştırılması, stabilize edildikten sonra ambalajlanarak saklanması yöntemidir. 

Faktör konsantrelerinin hemofiliklerin tedavisinde ve dolayısıyla sosyal 

hayatlarında pek çok olumlu etki sağlamalarına rağmen sebep olabilecekleri 

komplikasyonlar açısından son derece dikkatli olmak gerekmektedir. Son 
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yıllarda sterilizasyon işlemlerinin oldukça gelişmesine rağmen özellikle viral 

bulaşıcılık konusunda tedbirli olmakta yarar vardır (99). Bu nedenle faktör 

konsantreleri hazırlamak amacıyla plazma toplanacak olan donörler sfiliz, 

tetanos ve viral hastalıklar (HIV, hepatit A,B,C, Parvovirüs, sitomegalovirus, 

v.b) yönünden 3. jenerasyon serolojik testlerle taranmalıdır. Ayrıca emin olması 

için donörlerde serum transaminaz (ALT) düzeyi, Anti HBc,-IgM titresi ve 

uyuşturucu ilaçların dozajı tayin edilmelidir. Toplanan plazma bir süre 

kullanılmadan bekletilmelidir (99, 140).    

Faktör konsantreleri içlerindeki çeşitli bileşenler nedeniyle alerjik 

reaksiyonlara ve hemolize neden olabilirler.  Saflaştırılmak için gerekli 

işlemlerden geçmeyen ürünler ise kronik karaciğer hastalığına, böbrek hasarına 

ve immün sistemin bozulmasına yol açabilirler. Bu nedenle “rekombinant faktör 

konsantresi” olarak adlandırılan genetik kodonu belirlenmiş olan pıhtılaşma 

faktörlerinden FVII, VIII, IX’un ilk kez 1984 yılında rekombinant DNA 

teknolojisiyle üretilmesiyle oluşturulan ürünlerin kullanımı arttırılmıştır (99, 

140). Günümüzde Batı ülkelerinde rekombinant faktör konsantrelerinin 

uygulanması oranı %90’ı aşmış durumdadır. Rekombinant ürünler ile sağlanan 

deneyim 15 yılı aşmış ve pazar paylarında üst dilimlere ulaşmıştır. Batı ülkeleri 

1980’lerin başında yaşadıkları AIDS ve 2000’li yılların hemen öncesindeki 

Delidana hastalığı korkusu nedeniyle plazma kaynaklı faktörlerden rekombinant 

faktörlere hızlı bir geçiş yapmaktadırlar. Bu geçiş döneminde rekombinant 

faktörler açısından tek olumsuz nokta inhibitör gelişme sıklığının artmış 

olmasıdır.  

 

B. Sentetik İlaçlar:  

  

a. Lokal Hemostatikler:  Özellikle lokal yüzeysel kanamalar, sünnet, yara 

temizliği gibi küçük cerrahi girişimler, ağız içi kanamalar, diş çekimleri, diş 

tedavileri ve burun kanamalarında sunulan bu ürünlerin başında kollagen, 

hemostat, fibrin sealantlar gelir (66, 140). 

b. Antieflamatuar İlaçlar: Hemofili olgularında kanamanın neden olduğu 

enflamasyon, hastalarda morbiditeyi arttıran en önemli nedendir. 

Günümüzde ağrı gidermek amacıyla kullanılan cox 2 inhibitörleri, ibuprofen, 
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indometasin, naproksen gibi nonsteroid antienflamatuar ilaçlar aynı zamanda 

morbiditeyi de önemli ölçüde azaltmaktadır (140). 

c. Antifibrinolitikler: Hemofili olgularında ağız içi ve burun kanamaları başta 

olmak üzere mukoza kanamaları çoğu kez antifibrinolitik ilaçlarla 

durdurulabilir. Bu amaçla en sık kullanılan ilaçlar “traneksamik asit ve 

epsilon amino kaproik asit (EACA)”tir. EACA plazminin etkisini inhibe 

ederek kanamayı durdurur. Fibrinolitik aktivitenin artmasına bağlı olarak 

gelişen şiddetli kanamalarda kullanılır. Aminokaproik asitin bir sikloheksil 

analoğu olan traneksamik asit plazmini inhibe etkisi aminokaproik asitten 

daha güçlüdür. Oral veya topikal yolla alınması mümkündür (43, 66, 140). 

d. Vasopressin Analoğu (DDAVP): Sentetik bir hormon olan DDAVP’nin 

faktör sentezi yapmaz; ancak damar endotelinde depolanmış olan FVIII 

bileşikleri ve plazminojen aktivatör salınımını uyararak plazmaya 

geçmelerini sağlar ve plazma düzeyini arttırır. DDAVP faktör VIII 

üretiminin yapıldığı ancak yeterli olmadığı orta ve hafif tip olgularda 

kullanılır (43, 66, 140).   

2.11.6. Komplikasyonlar: 

 Hemofilili bireylerde gelişen komplikasyonları “hastalığa bağlı 

komplikasyonlar” ve “kullanılan ilaçlara bağlı olarak gelişen komplikasyonlar” olarak 

iki başlık altında incelemek mümkün olacaktır (140). 

 

Hastalığa ait komplikasyonlar:  İlaçlara bağlı gelişen komplikasyonlar 

● Kanamalar      ●  Allerjik reaksiyonlar 

● Deformiteler ve sekeller   ●   Hepatitler 

●  Büyüme ve gelişme geriliği   ●   Creutzfeld-Jacob hastalığı 

●  Psiko-sosyal sorunlar    ●   İnhibitör oluşması 

●  İmmün sistem bozuklukları    ●   AIDS 

 

Yukarıda sayılan komplikasyonlar kanamalar ile başlayıp birbirine bağlı olarak ve 

birbirini takip eden bir süreç içerisinde gelişmektedir. Hastalarda mevcut faktörlerin 

eksikliği veya yokluğu sonucunda en küçük travmalarda bile ciddi kanamalar meydana 

gelmektedir. Kanamaların oluşmaması veya durdurulması için kullanılan ürünler 

beraberinde ilaçlara bağlı olarak gelişen allerji, hepatit, bulaşıcı hastalıklar ve inhibitör 
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oluşması gibi komplikasyonları oluşturmaktadır. Faktör konsantrelerinin düzenli olarak 

alınamaması ise eklem ve kas içinde kanama meydana gelmesine neden olmakta; durum 

kronikleştiğinde ise büyüme ve gelişme bozuklukları ile sonuçlanmaktadır. Geri 

dönüşümü olmayan ve ömür boyu kısır bir döngü halinde devam eden bu rahatsızlıklar 

hemofiliklerin psikolojik yapılarını olumsuz yönde etkilemektedir (140). Hastaların 

sorunları oyun çağıyla birlikte kendini hissettirmektedir. Yaşıtlarıyla aynı hareketleri 

yapamamanın çocukta ciddi sorunlarla sonlanması bir süre sonra oyunları ve serbest 

hareketleri kısıtlayacaktır. Travma riski ve buna bağlı sorunlar nedeniyle ortak oyunlar 

oynanamayacak, böylelikle çocuğun sosyalleşmesi bozulacak, agresif veya içine 

kapanık psikolojik sorunları olan biri halini alacaktır (88, 102, 140). Öztürk ve ark. 

yaşamın farklı alanlarında kısıtlılık oluşturan bu tıbbi durumun hemofilili çocuk ve 

annelerinde yarattığı zorlanma düzeyini belirlemek üzere 30 hemofilili, 30 sağlıklı 

çocuk ve annelerini içeren bir çalışma yapmışlardır. Araştırmanın sonucunda reaktif 

emosyonel sorunları olan anne ve babaların mutlaka psikiyatrik konsültasyon 

sürecinden geçirilmeleri gerektiği; hemofilik çocukların daha depresif bulunmasının 

okul yaşamında ve günlük hayatta maruz kaldıkları kısıtlamalarla ilgili olduğu tespit 

edilmiştir (102).  Fiziksel rahatsızlıklar sonucunda okul devamlılığı da bozulacaktır. 

Arkadaşları arasında handikaplı olma ve tedaviye bağımlı olmak; daha ileriki 

dönemlerde askere gidememek oldukça rahatsızlık verici bir hal oluşturacaktır. Bu 

dönemde düzenli ve çok iyi programlanmış psikoterapi yapılması bireyin gelişimi için 

ciddi bir önem taşımaktadır (102, 140). 

2.12. Hemofilinin Ağız-Diş Sağlığı ve Ağız-Diş Sağlığına Bağlı Yaşam Kalitesi 
Üzerine Olan Etkileri   

Hemofili, ömür boyu sürmesi ve yaşamın her evresinde bireyleri etkilemesi 

nedeniyle kronik hastalıklar grubunda nitelendirilmektedir. Ağız-diş sağlığı üzerine olan 

etkileri ve sonucunda oluşan problemler de kronik hastalıklara benzerlik 

göstermektedir. Bilindiği üzere hemofili hastaları da dahil olmak üzere toplumdaki tüm 

bireyleri etkileyen ağız-diş bölgesiyle ilgili başlıca iki grup hastalık vardır: 

� Diş çürükleri  

� Dişeti hastalıkları 

Diş çürükleri hemofili hastalarında tedavisi açısından sorun oluşturmaktadır. 

Hemofilikler diş fırçalarken meydana gelen kanama nedeniyle ağız bakımlarını ihmal 

etmektedirler. Bu nedenle hastalarda diş çürüklerinde ve tedavi edilmemiş diş çürüğü 



 39 

sayısında artış vardır (4, 5, 52). İleri seviyedeki çürüklerde kanal tedavisi veya dişin 

çekimi gerektiğinde hastaya mutlaka replasman tedavisi yapılması gerekmektedir. Bu 

durum ise tedavinin maliyetini oldukça arttırmaktadır. Daha önceki dönemlerde basit bir 

diş çekiminin hemofilikler için hayati tehlike oluşturması, günümüzde hala daha 

hemofili hastalarının gerekli tedaviyi ihmal etmelerine, neden olmaktadır. Ancak son 

yıllarda maliyeti yüksek olsa da faktör replasmanı eşliğinde gerekli operatif 

uygulamaların yapılması ve başarılı sonuçlara ulaşılması, bu korkuyu ve yanılgıyı yavaş 

yavaş ortadan kaldırmaktadır.  

Hemofilinin, dişeti hastalıklarının hem oluşumu hem de tedavisi üzerinde etkisi 

mevcuttur. Fırçalamadaki eksiklik hemofiliklerde ciddi seviyede dişeti hastalıklarının 

görülmesine neden olmaktadır. Oysaki dişeti sağlığı bu hasta grubu için oldukça 

önemlidir. Çünkü hiperemik, hastalıklı dişeti spontan olarak kanamaya müsaittir ve bu 

durum hemofili hastaları ve aileleri için oldukça korkutucu bir tablo oluşturmaktadır. 

Yine periodontitis ve sonucunda dişlerin sallanması çürüksüz dişlerin çekimine neden 

olan ana etkenlerdendir (4, 5, 52, 119). Gerek periodontitis sonucu yapılan diş çekimleri 

ve ihmal edilen ağız hijyeninin optimum seviyeye getirilmesi için yapılan detartraj, 

küretaj işlemleri için faktör replasmanının uygulanması dental tedavi maliyetini 

arttırmaktadır.  

Hemofili hastalarının için bir diğer sorun da tedavilerini yapacak yeterli bilgi ve 

donanıma sahip, konuya karşı özel bir ilgisi olan ve kendilerini tedavi etmek isteyen 

dişhekimlerine ulaşmaktır. Çoğu zaman kendileri de muayenehane ortamından ziyade 

hastane ortamında tedavi olmayı tercih etmektedirler (51, 52). Ancak ülkemizin farklı 

bölgelerinde yaşayan hemofili hastalarının bu isteklerine kavuşmaları mümkün 

olmadığından İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde ikamet etmeleri gerekmektedir. 

Kronik hastalıkların genelinde olduğu gibi hemofilide de ağız-diş problemlerinin 

giderilmesi ve önlenmesinde en önemli faktör hastanın ve ailesinin bu konuda 

bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesidir. İlk aylardan itibaren ağız temizliği, yumuşak 

uçlu fırçalarla dişlerin fırçalanması ve çeşitli koruyucu diş hekimliği tedavilerinin 

uygulanması sağlanmalıdır (69). Gelişen sorunlar erken dönemlerde faktör veya 

antifibrinolitik ilaç desteği ile dişhekimlerinin gözetiminde gerekli girişimlerde 

bulunarak çözümlenmelidir. Çünkü ağız-diş bölgesinin sağlıklı olması veya diş ve 

dişetleri ile ilgili problemlerin önlenmesi sadece kaliteli bir hayat ve beslenme için değil 

aynı zamanda cerrahi müdahalelerin doğuracağı komplikasyonlarından kaçınmayı da 

sağlar. Ancak toplumun genelinde, dolayısıyla hemofili hastalarının ailelerinin ağız-diş 
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sağlığı ile genel sağlık arasındaki ilişkiyi bilmemesi, çocuklarının herhangi bir ağız-diş 

sağlığı probleminin olduğunun farkında olmamaları, mevcut problemlere gerekli önemi 

vermemeleri, uzun seanslar gerektirmesi ve yüksek maliyeti nedeniyle dental tedavileri 

ihmal etmeleri kendileri gibi hemofilili çocuklarının da kötü ağız hijyenine sahip 

olmalarına sebep olmaktadır. Bu nedenle hemofiliklerin ve en az hastalar kadar 

ailelerinin de ağız-diş sağlığı hakkında eğitilmeleri son derece önemlidir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Tipi 

 Araştırmanın amacı, toplumdaki sağlıklı bireylerden farklı olarak hemofili 

hastalığının, ağız-diş sağlığı ve genel sağlığı üzerine etkisinin olup olmadığını; varsa ne 

yönde bir etkisi olduğunu belirlemektir. Araştırma çapraz-kesitsel olarak planlanmış ve 

uygulanmıştır. Çalışma ve kontrol grubunun istatistiksel değerlendirmeler sonucunda 

belirlenen yeterli sayıda bireyden oluşması, yapılan bu kesitsel araştırma sonuçlarının 

çalışma evrenine genellendirilebilmesini de sağlamaktadır. 

 Çalışmaya, Türkiye Hemofili Derneği’ne kayıtlı, araştırma kriterlerine uygun 

hemofili hastaları ve yine araştırma kriterlerine uygun olarak seçilen sağlıklı bireyler 

dahil edilmiştir. Tüm katılımcılarla yüzyüze yapılan görüşmeler sonucunda, onayları 

alınarak, sosyodemografik bilgileri kaydedilip, gerekli ağız muayeneleri yapılmış ve 

OHIP-14, OHQoL-UK, SF-36 ölçekleri “kendine okuma-değerlendirme tekniği” 

kullanılarak uygulanmıştır.  

3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri 

 Araştırmamız İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve 

Cerrahisi Anabilim Dalı, Ağız-Diş-Çene Hastalıkları Bilim Dalı’nda yapılmıştır. 

Hemofili hastalarının da dahil olduğu özel bakıma ihtiyacı olan hastalar Ağız, Diş, Çene 

Hastalıkları Bilim Dalı’a ait poliklinikte rutin olarak tedavi edilmekte; hafta içi her gün 

09.00-16.00 saatleri arasında hizmet alabilmektedirler. 

3.3. Araştırmanın Örneklem Seçimi 

 Çapraz-kesitsel, tanımlayıcı olarak planlanan araştırma, hemofili hastalarının 

oluşturduğu çalışma grubu ve sağlıklı bireylerin oluşturduğu kontrol grubuyla, 1 Ocak 

2007- 1 Mayıs 2008 tarihleri arasında çalışılarak gerçekleştirilmiştir.  

 Çalışma grubu; Türkiye Hemofili Derneği’ne kayıtlı olan 90 erkek hemofili 

hastasından oluşmaktadır. Hemofili hastaları araştırmaya katılmak üzere çağırılmak için 

telefon ile aranmış ve İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Bilim 

Dalı kliniğine gelmeleri istenmiştir. 

 Kontrol grubu; konjenital veya edinsel olarak kanama-pıhtılaşma bozukluğu 

olmayan, çalışma grubuyla yaş açısında uyumlu 98 erkek bireyden oluşmuştur.  
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3.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 

 Kontrol ve çalışma grubunu oluşturacak bireylerin seçiminde bazı kriterler göz 

önüne alınmıştır. Araştırmaya dahil olma kriterleri şunlardır: 

3.4.1. Araştırmaya Dahil Olma Kriterleri (Çalışma Grubu için): 

1. Hemofili tanısı konmuş olmak, 

2. 12 yaş ve üzerinde olmak, 

3. Ağzında süt dişinin bulunmaması, 

4. Hasta ile iletişim kurulmasını engelleyen bir hastalığının olmaması, 

5. Mental retardasyonunun olmaması, 

6. Okur-yazar olmak, 

7. Çalışmaya  dahil olduğu süre içerisinde kendisinin bildirdiği ağız-diş 

sağlığıyla ilgili bir şikayetinin olmaması, 

8. Ağız-diş sağlığını etkileyebilecek sistemik hastalığının olmaması (ÖR/ 

kontrolsüz diyabet, Behçet sendromu, liken planus v.b), 

9. Ağız-diş bölgesinde yan etkisi olan herhangi bir ilaç ya da benzeri bir 

materyali kullanmaması (ÖR/ fenitoin, siklosporin v.b). 

3.4.2. Araştırmaya Dahil Olma Kriterleri (Kontrol Grubu için): 

1. Hemofili hastalığının çoğunlukla erkeklerde görülmesi ve çalışma grubunun 

tamamen erkek bireylerden oluşması nedeniyle kontrol grubu erkek bireylerden 

oluşturulmuştur, 

2. Konjenital ya da edinsel herhangi bir pıhtılaşma-kanama bozukluğunun 

olmaması, 

3. 12 yaş ve üzerinde olması, 

4. Ağzında süt dişinin bulunmaması, 

5. Hasta ile iletişim kurulmasını engelleyen bir hastalığının olmaması, 

6. Mental retardasyonunun olmaması, 

7. Okur-yazar olması, 



 43 

8. Çalışmaya  dahil olduğu süre içerisinde kendisinin bildirdiği ağız-diş sağlığıyla 

ilgili bir şikayetinin olmaması, 

9. Ağız-diş sağlığını etkileyecek sistemik hastalığının olmaması (ÖR/ kontrolsüz 

diyabet, Behçet sendromu, liken planus v.b), 

10. Ağız-diş bölgesinde yan etkisi olan herhangi bir ilaç ya da benzeri bir materyali 

kullanmaması (ÖR/ fenitoin, siklosporin, v.b). 

3.5. V erilerin Toplanması 

3.5.1. Veri Toplama Araçları 

 Bu araştırmada veri toplama aracı olarak hastanın sosyodemografik özelliklerini, 

tıbbi özgeçmişini, ağız-diş sağlığıyla ilgili yaptığı hijyen uygulamaları ve muayeneye 

gidiş sıklığı, ağız-diş sağlığıyla ilgili algısını öğrenmemizi sağlayan çeşitli sorularla 

birlikte OHIP-14, OHQoL-UK ve SF-36’nın bulunduğu bir anket formu kullanılmıştır. 

Kullanılan bu anket formu temel olarak beş bölümden oluşmaktadır: 

3.5.1.1. Demografik Bilgiler: 

 Anket formunun bu bölümünde hastaların “yaş”, “cinsiyet”, “eğitim durumu”, 

“meslek”, “gelir durumu”, “sigara-alkol alışkanlığı”, “sosyal güvencesi” ile ilgili sorular 

yer almaktadır.  

3.5.1.2. Tıbbi Özgeçmiş: 

 Anket formunun bu bölümünde çalışma grubu için “hemofili tipi”, “faktör 

seviyesi”, “hastalığının ilk teşhisinin nasıl ve ne zaman konduğu”, “inhibitör 

varlığı/yokluğu”, “ortopedik problemin varlığı/yokluğu”, ile ilgili sorular 

bulunmaktadır. “Hemofili dışında bir sistemik hastalığın varlığı/yokluğu”, “(faktör 

haricinde) sürekli kullanılan ilaç varlığı/yokluğu” ile ilgili sorular ise hem çalışma hem 

de kontrol grubundaki katılımcılara sorulmuştur. 

3.5.1.3. Dental Özgeçmiş ve Hijyen Alışkanlıkları: 

 Anket formunun bu bölümünde katılımcıların kendi ağız-diş sağlıklarını nasıl 

değerlendirdikleri (self-rating oral health status), dental tedavi ihtiyaç algısı (perceived 

oral oral treatment needs), dişhekimine muayene olma sıklıkları ve alışkanlıkları 

(pattern of dental attendance), en son dişhekimine gidiş nedenleri ve fırçalama 

alışkanlıkları (dental habits) hakkında veri toplamayı sağlayan sorular bulunmaktadır. 
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 Anket formunun ilk üç bölümündeki soruların cevapları, mümkün olduğunca net 

ve doğru verilere ulaşılabilmesi için yüzyüze görüşme usulüyle öğrenilmiştir. Çünkü 

katılımcılar sorulara cevap verirken hatırlayamadıkları kısmı geçme (ÖR: faktör 

seviyesi) ya da olması gerekeni yazıp kendi alışkanlıklarının dışında bilgi verme yoluna 

gidebilmektedirler. ÖR/ Birey günde en az iki kere dişlerini fırçalaması gerektiğini 

bildiği için kendisi hiç fırçalamasa da “Dişlerinizi ne sıklıkla fırçalarsınız?” sorusuna 

“günde iki kere” şeklinde cevap verebilmektedir. 

3.5.1.4. Oral Muayene: 

 Oral muayene bölümünde hastalar ağızlarındaki mevcut doğal diş sayısı, dişeti 

cep derinlikleri, plak kontrolü, dişeti kanaması, çürük-dolgulu-kayıp dişlerin sayısını 

belirlemek üzere çeşitli indeksler kullanılarak değerlendirilmişlerdir. Standardizasyonu 

sağlamak için muayene aynı dişhekimi tarafından, standart bir dental ünitte, ayna-sond 

ve KKD marka periodontal sonda kullanılarak yapılmıştır. Radyolojik muayene 

yötemleri kullanılmamıştır. Muayenede her yarım çenedeki santral kesici dişten 

başlayıp ikinci molar dişler dahil olmak üzere, bütün dişlerin vestibül-oral-mezial-

distal-oklüzal yüzeyleri taranmış, ilgili yüzeylerde gerekli işlemler yapılmıştır. Sondun 

hissedebildiği ve herhangi bir dokuyu zorlayarak kaldırmadan görülebilen her türlü diş, 

kök, dişin herhangi bir dokusu ya da mevcut bir oluşum dikkate alınmıştır. Kesici dişler 

dört yüzeyli, küçük ve büyük azılar beş yüzeyli olarak değerlendirilirler. Sadece 20 yaş 

dişleri ağız içinde mevcut olsalar bile hiçbir değerlendirmeye dahil edilmemişlerdir.   

3.5.1.4.1. DMF(T)/ DMF(S) İndeksi:  

Ağızdaki mevcut doğal diş sayısını, çürük-dolgulu-kayıp diş sayısı ve diş-yüzey 

sayısını belirlemek için “DMF(T)/ DMF(S)” indeksinden yararlanılmıştır. Bu indekste 

“D-Decayed” değeri çürük diş, “M-Missing” değeri çürük nedeniyle kaybedilmiş diş, 

“F-Filled” değeri dolgulu diş sayısını, “T” değerlendirmenin yapıldığı diş sayısını, “S” 

değerlendirmenin yapıldığı diş-yüzey sayısını ifade etmektedir. DSÖ dental sağlık ve 

hastalıklara öncelikli olarak neden olan etkenleri içeren epidemiyolojik çalışmaların 

yapılmasını önermiştir. 1997 yılında ise radyolojik muayene olmadan, sadece klinik 

muayene restoratif tedavi ihtiyaçlarının belirlenebileceğini bildirmiştir. Sonrasında da 

bireylerin çürük deneyimlerini bildiren DMF(T) indeksi geliştirilmiştir (26, 101, 106). 

 Çalışmamızda “D-Çürük diş sayısının” belirlenmesinde öncelikli olarak hava-su 

spreyi aracılığıyla dişlerin üzerindeki artıklar giderilmiş ve diş kurutulmuştur. Primer ya 
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da sekonder çürük ayırımı yapılmadan, kaviteli ya da kavitesiz sondun yakaladığı tüm 

lezyonlar bu kategoriye girmiştir. Ayrıca kalmış kökler tüm yüzeyleri çürümüş dişler 

olarak kabul edilmiştir. Ancak beyaz nokta lezyonları ve tebeşirimsi lekeler, sondla 

muayenede hissedilen ancak yumuşamış duvar içermeyen sondun sert olarak algıladığı 

lezyonlar, kısmi ya da ciddi florozisin de dahil olduğu mine lezyonları çürük olarak 

nitelendirilmemiştir. “M-Kaybedilmiş diş sayısı” çürük nedeniyle kaybedilmiş diş 

sayısını bildirmektedir. Yapılan bu değerlendirmeye göre katılımcıların “doğal diş 

sayısı” belirlenmektedir. DMF(T) indeksinin M(T/S) bileşeninin değerlendirmesinde 

total protez kullanan hastalar, tüm dişlerini kaybetmiş hastalar olarak 

değerlendirilmiştir. Ancak çalışmamızda hastaların doğal diş sayısı ve buna bağlı olarak 

gruplardaki doğal diş sayısı ortalamaları belirlenirken total protez kullanan hastalar 

değerlendirmeye alınmamıştır. M-Kaybedilmiş diş sayısının belirlenmesinde, ağız 

içinde mevcut olsa bile 20 yaş dişleri ve ortodontik nedenlerle çekilmiş dişler 

değerlendirmeye alınmamıştır. Köprü gövdeleri “M” olarak kabul edilmiştir. “F-

Dolgulu diş sayısı” tekrarlayan yapıda sekonder olarak çürük bulunmayan, mevcut 

çürüğün tedavisi için gerekli restorasyonlar yapılmış dişleri ifade etmektedir. Indekse 

göre çürük nedeniyle, estetik amaçla ya da çürüğü olmasa da restorasyonun 

yapılabilmesi için köprüye dahil edilmiş köprü ayakları ve kuronlar tüm yüzeyleri 

dolgulu dişler olarak kabul edilmiştir (26, 101, 115, 124). 

3.5.1.4.2. Dişeti cebinin ölçülmesi:  

Araştırmada katılımcıların periodontal sağlıklarının değerlendirilmesinde dişeti 

cebi ölçümleri, plak mevcudiyeti ve gingival kanama varlığı dikkate alınmıştır. 

 Dişeti cebinin ölçülmesinde “KKD marka periodontal sonda” kullanılmıştır. 

Periodontal sonda dişin uzun aksına mümkün olduğunca paralel tutulmaya çalışılarak 

dişeti oluğunda hafif bir direnç hissedilinceye kadar sokulmuştur. Ölçümler dişlerin 

aproksimal yüzeylerinde yapılmıştır. Dişlerarası bölgede gerekli paralelliği sağlamak 

her zaman mümkün olmadığı için, gerektiğinde periodontal sonda hafif eğik tutularak 

ölçüm yapılmıştır. Elde edilen ölçüm sonuçları toplanıp aritmetik ortalaması alınarak 

her bir bireyin dişeti cebi derinliği değeri elde edilmiştir. 

3.5.1.4.3. Aproksimal Plak İndeksi (API): 

Bakteri plağının mevcutiyetinin değerlendirilmesinde kullanılan API’ni 

Quigley-Hein Plak İndeksi’nin bir modifikasyonu olarak görmek uygundur (132). 
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Dişlerin interdental bölgeleri plak varlığı açısından kontrol edilir. Genellikle 1. ve 3. 

numaralı yarım çeneler oral, 2 ve 4 numaralı yarım çeneler ise fasiyal tarafından 

değerlendirilir. Sadece plağın var olup olmadığı “Var (+), Yok (-)” şeklinde şemada 

işaretlenir. Plak indeksi % olarak hesaplanarak hasta ile ilgili değerlendirmeler yapılır 

(132). 

3.5.1.4.4. Modifiye Dişeti Oluğu Kanama İndeksi: 

Araştırmada dişetindeki iltihabı ölçmek üzere    kullanılan “Modifiye Dişeti 

Oluğu Kanama İndeksi” için kısaca “Gingival İndeks (GI)” ifadesi kullanılmıştır.  GI 

“dişeti iltihabının en önemli belirtisi dişeti oluğundaki kanamadır” prensibi ile 

oluşturulan “Dişeti Oluğu Kanama İndeksi’nin” bir modifikasyonudur. Indeksin 

uygulanmasında 1. ve 3. yarım çenelerde oral, 2. ve 4. yarım çenelerde fasiyal taraf 

dişetlerinde kanama olup olmadığı bir periodontal sonda ile sulcusun içinde dikkatle 

dolaşılarak kontrol edilir. Kanamanın mevcudiyetinde “Var (+)”, kanamanın 

yokluğunda “Yok (-)” olarak şemaya aktarılır sonuçlar % olarak aynen API’daki gibi 

hesaplanır. Modifiye Dişeti Oluğu Kanama İndeksi’nin en önemli özelliği hastanın diş 

fırçalama alışkanlığının devamlılığı hakkında bilgi verebilmesidir. Çünkü hastalar 

genellikle hekime gelecekleri zaman ağızlarını daha iyi temizlemekte, diğer zamanlarda 

ağız hijyenlerini ihmal etmektedirler. Bu indeks aracılığıyla hastaya, dişlerini hekime 

randevuya gelirken temizlediği ispat edilebilir. Çünkü hasta ağız hijyenini düzenli 

uygularsa, bakteri plağı sürekli az miktarda olacağından dişeti kanaması da az olacaktır 

(132). 

3.5.1.5. Anketler:    

 Araştırmada ağız diş sağlığına bağlı yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde 

“Ağız-Diş Sağlığının Etki Profili (Oral Health Impact Profile) (OHIP-14)” ve “Ağız-

Diş Sağlığına Bağlı Yaşam Kalitesi-Birleşik Krallık (Oral Health related Quality of 

Life-United Kingdom (OHQoL-UK)”; genel sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin 

değerlendirilmesinde ise “Sağlık Anketinin Kısa Formu-36 (Short Form-36 Health 

Survey) (SF-36)” kullanılmıştır. OHIP-14 ve OHQoL-UK’nin Türkçe’ye uyarlanması 

Mumcu ve ark. tarafından (95); SF-36’nın uyarlanması ise Koçyiğit ve ark. tarafından 

yapılmıştır (72).  
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3.6. Veri Toplama Araçlarının Uygulanması 

 Ölçeklerin belirlenen gruplara uygulanmasına 1 Ocak 2007 tarihinde başlanmış 

1 Mayıs 2008 tarihinde son verilmiştir. Hazırlanan anket formunun “Demografik 

Bilgiler”, “Medikal Özgeçmiş” ve “Dental Özgeçmiş ve Hijyen Alışkanlıkları” başlıklı 

bölümleri yüzyüze görüşme yöntemi ile, “Oral Muayene” bölümü araştırmanın 

yürütücüsü olan dişhekimi tarafından yapılan muayene ile tamamlanmıştır. “Anketler” 

bölümündeki yaşam kalitesi anketlerinin ise katılımcılaradan kendilerinin okuyup, 

görsel olarak algılamaları ve en uygun cevab şıkkını etki altında kalmadan seçmeleri 

için soruları tek başlarına, yardım almadan cevaplamaları istenmiştir. 

3.7. Verilerin Değerlendirilmesi: 

3.7.1. API VE GI’nın Değerlendirilmesi: 

 Her iki indeksin değerlendirilmesinde de genellikle 1. ve 3. numaralı yarım 

çeneler oral, 2. ve 4. numaralı yarım çeneler fasiyal tarafından değerlendirilirler. API’ 

da plak varlığında, GI’da kanama varlığında “Var (+)”, yokluğunda “Yok(-)” olarak 

şemaya işaretleme yapılır. İndeksler % olarak aşağıdaki formüle göre hesaplanarak 

hastanın skorlanması yapılabilir. 

 

                       Pozitif değerlendirilen aproksimal plak ölçüm bölgeleri sayısı x 100  

                        Mevcut ölçüm bölgeleri toplam sayısı 

 

API ve GI’nın değerlendirilmesine göre hastaların ağız hijyeni seviyesini 

değerlendirmek mümkündür (132). 

%100- %71   = Yetersiz ağız hijyeni 

%70- % 36  = Orta derecede/kötü ağız hijyeni 

%35- %26  = Çok iyi ağız hijyeni 

%25 ve daha azı = Optimal ağız hijyeni 

3.7.2. OHIP-14’ün Değerlendirilmesi: 

 OHIP-14 ölçeğindeki tüm sorular beşli Likert tipi skala kullanılarak, hastalar 

tafından “Hayır- Nadiren- Bazen- Sıklıkla- Her zaman” cevaplarından birinin seçilmesi 

ile ölçeklendirilmiştir. Cevaplar puan olarak hayır-0, nadiren-1, bazen-2, sıklıkla-3, her 

API veya GI = 
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zaman-4 değerini almıştır. Bu değerlendirmede bireylerin ağız-diş sağlığına bağlı yaşam 

kalitesi puanları tüm sorulardan alınan skorların toplanması ile oluşturulmuştur. OHIP-

14 ölçeğinin değerlendirilmesinde toplam puanın yüksek olması, bireyin ağız-diş 

sağlığına bağlı yaşam kalitesinin düşük seviyede olduğunu göstermektedir. 

3.7.3. OHQoL-UK’nin Değerlendirilmesi: 

 OHQoL-UK ölçeğindeki tüm sorular Likert tipi skala kullanılarak, hastalar 

tarafından “Çok kötü etki- Kötü etki- Etkisi yok- İyi etki- Çok iyi etki” cevaplarından 

birinin seçilmesi ile ölçeklendirilmiştir. Çok kötü etki-1,  kötü etki-2,  etkisi yok-3, iyi 

etki-4,  Çok iyi etki-5 olarak puanlandırılır. Bu değerlendirmede bireylerin ağız-diş 

sağlığına bağlı yaşam kalitesi puanları tüm sorulardan alınan skorların toplanması ile 

oluşturulur. OHQoL-UK ölçeğinin değerlendirilmesinde toplam puanın yüksek olması, 

bireyin ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesinin de yüksek seviyede olduğunu 

göstermektedir. 

3.7.4. SF-36’nın Değerlendirilmesi: 

 SF-36 anlaşılacağı üzere 36 maddeden oluşmaktadır ve bunlar 8 boyutun 

ölçümünü sağlamaktadır: fiziksel fonksiyon (10 madde), sosyal fonksiyon (2 madde), 

fiziksel sorunlara bağlı rol kısıtlılıkları (4 madde), emosyonel sorunlara bağlı rol 

kısıtlılıkları (3 madde), mental sağlık (5 madde), enerji/vitalite (4 madde), ağrı (2 

madde) ve sağlığın genel algılanması (5 madde). Değerlendirme dördüncü ve beşinci 

maddeler dışındaki sorularda Likert tipi (üçlü-altılı) skala ile yapılmaktadır. Dördüncü 

ve beşinci maddeler evet/hayır şeklinde cevaplanmaktadır. Alt ölçekler sağlığı 0-100 

arasında değerlendirmektedir. “0” kötü sağlık durumunu gösterirken “100” iyi sağlık 

durumuna işaret etmektedir. Bu çerçevede alt ölçeklerde puanların ne anlama geldikleri 

Tablo 3.1’de verilmiştir (18, 135, 136). 
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Tablo 3.1. SF-36’nın alt ölçeklerinin puanlanmasının anlamı (18,135) 

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  

Rol kısıtlılıkları-
Fiziksel 

Fiziksel sağlığın bozulması 
sonucu işte ya da diğer günlük 
etkinliklerde sorunlar 

Fiziksel sağlık olarak işte ya da 
diğer günlük etkinliklerde sorun 
olmaması 

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  

Ağrı  Aşırı şiddetli ve kısıtlayıcı ağrı Ağrı olmaması yada ağrıya bağlı 
kısıtlılık olmaması 

Mental sağlık Sürekli sinirlilik ya da 
depresyon duyguları 

Sürekli sakin, mutlu ve rahat 
hissetme 

Rol kısıtlılıkları-
Emosyonel 

Emosyonel sorunların sonucu 
işte ya da diğer günlük 
etkinliklerde sorunlar 

Emosyonel sorunlara bağlı işte ya 
da diğer günlük etkinliklerde 
sorun olmaması 

Vitalite Sürekli yorgun ve bitkin 
hissetme 

Sürekli canlı ve enerjik hissetme 

Sağlığın genel 
algılanması 

Sağlığın kötü olduğuna ve 
giderek kötüleşeceğine inanma 

Sağlığın mükemmel olduğuna 
inanma 
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4. BULGULAR 

Araştırmamızdaki her bir soru, istatistiksel olarak hasta ve kontrol grubu 

arasında ve gerektiğinde soruların cevap seçenekleri kendi içlerinde karşılıklı olarak 

değerlendirilmiştir. 

4.1. Yaş 

 Araştırmada, hasta grubundaki 90 bireyin 27,84±11,66 yaş ortalamasına 

(dağılım 12-73 yaş); kontrol grubundaki 98 bireyin  29,44±13,62 yaş ortalamasına 

(dağılım 14-67 yaş) sahip olduğu görülmüştür. Her iki grup arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). Her iki grup yaş kriteri açısından birbiriyle 

uyumludur. 

Tablo 4.1. Hasta ve kontrol grubunun yaş açısından karşılıklı olarak 

değerlendirilmesi 

 Hasta (n=90) Kontrol (n=98) t- test 

Yaş  27,84±11,66 29,44±13,62 p>0,05 

4.2. Eğitim Durumu 

Düşük seviyede eğitim seviyesini gösteren ilkokul ve ortaokul bitirme oranı 

hemofili grubunda daha yüksektir ve fark istatistiksel olarak ileri derecede anlamlıdır. 

Buna karşın lise ve üniversite bitirme oranı kontrol grubunda çalışma grubuna göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek seviyededir (p<0,001). Çalışma 

grubunun eğitim seviyesi kontrol grubuna göre daha düşüktür.  

Tablo 4.2 Hasta ve kontrol grubunun eğitim durumu açısından karşılıklı olarak 

değerlendirilmesi 

Öğrenim Durumu  Hasta (n=90) Kontrol (n=98) Pearson Ki-Kare 

İlkokul  19 (%21,1) 6 (%6,1) P<0,001 

Ortaokul  17 (%18,9) 3 (%3,1) 

Lise  38 (% 42,0) 62 (63,3) 

Üniversite  16 (%1,8) 27 (%27,6) 

Toplam  90 (%100) 98 (%100) 
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4.3. Meslek 

Meslek sahibi olması açısından hasta ve kontrol grubundaki katılımcılar 

değerlendirilirken öğrenci olanlar (hasta grubunda n=23, kontrol grubunda n= 45) 

değerlendirmeye alınmamışlardır. Kontrol grubundaki bireylerin tamamı meslek 

sahibidir ve bu durum iki grup arasında istatistiksel açıdan ileri derecede anlamlı bir 

farklılık oluşturmaktadır. 

Tablo 4.3. Hasta ve kontrol grubunun meslek sahibi olmaları açısından 

değerlendirilmesi 

 Hasta (n=67) Kontrol (n= 53) Pearson Ki-Kare 

Var 57 (%85,1) 53 (%100) p<0,001 

Yok 10 (%14,9) 0 (%0) 

Toplam  67 (%100) 53 (%100) 

 

4.4. Çalışma Durumu: 

 Çalışma durumunun değerlendirilmesinde her iki grup arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı farklılık vardır. Özellikle kontrol grubunda çalışmayanların sayısı 1 

(%1,0) iken çalışma grubunda bu sayı 11 (%12,2)’dir (p<0,001). 

Tablo 4.4. Hasta ve kontrol grubundaki katılımcıların çalışma durumu açısından 

karşılaştırması 

 Hasta (n=90) Kontrol (n=98) Pearson Ki-Kare 

Çalışıyor  48 (%53,3) 52 (%53,1) p<0,001 

Çalışmıyor  11 (%12,2) 1 (%1,0) 

Öğrenci 25 (%27,8) 45 (%45,9) 

Emekli 6 (%6,7) 0 (%0) 

Toplam  90 (%100) 98 (%100) 
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4.5. Aylık Gelir Seviyesi  

 Aylık gelir dağılımı açısından değerlendirme yapıldığında hemofili grubunda 0-

300 YTL, 300-600 YTL ve 600-1.000YTL arasında geliri olan ve çalışmayanların sayısı 

kontrol grubuna oranla anlamlı derecede yüksektir. Buna karşılık aylık geliri 1.000 

YTL’den yüksek olanların sayısı ise kontrol grubunda daha yüksektir (p<0,001). 

Çalışmalarıyla orantılı olarak net bir gelirleri olmadığı için öğrenciler ve emekli olanlar 

çıkarılarak katılımcılar arasında yeniden değerlendirme yapılmıştır. Asgari ücretin 

altında geliri olanlar  (gelir seviyesi 0-600 YTL arasındakiler) “düşük gelirli”, üstünde 

geliri olanlar ise (gelir seviyesi>600 YTL) “yüksek gelirli” olarak kabul edildiğinde, 

hemofili grubundakilerin  kontrol grubundakilere göre istatistiksel olarak anlamlı 

derecede daha düşük gelir seviyesine sahip oldukları tespit edilmiştir (p<0,001). 

 

Tablo 4.5. Hasta ve kontrol grubundaki bireylerin gelir dağılımının 

değerlendirilmesi 

 Hasta (n=90) Kontrol (n=98) Pearson Ki-Kare 

0-300 YTL 3 (%3,3) 0 (%0) P<0,001 

300-600 YTL 12 (%13,3) 2 (%2,0) 

600-1000 YTL 24 (% 26,7) 6 (%6,01) 

>1000 YTL  15 (%16,7) 44 (%44,9) 

Öğrenci  25 (%27,8) 45 (%45,9) 

Çalışmıyor  11 (%12,2) 1 (%1,0) 

Toplam  90 (%100) 98 (%100) 
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Tablo 4.6. Hasta ve kontrol grubunda çalışan bireylerin gelir seviyeleri açısından 

değerlendirilmesi 

 Hasta (n=54) Kontrol (n=52) Pearson Ki-Kare 

Düşük seviye 15 (%27,8) 2 (%3,8) P<0,001 

Yüksek seviye 39 (%72,2) 50 (%96,2) 

Toplam  54 (%100) 52 (%100) 

 

4.6. Sigara ve Alkol Kullanma Alışkanlığı 

Sigara kullananların sayısı hemofili grubunda kontrol grubundakilere oranla 

anlamlı derecede daha yüksektir (p<0,001). 

Tablo 4.7. Hasta ve kontrol grubunun sigara kullanımı açışından karşılıklı olarak 

değerlendirilmesi 

Sigara  Hasta (n=90) Kontrol (n=98) Pearon Ki-Kare 

Kullanıyor 48 (%53,3) 22 (%22,4) p<0,001 

Kullanmıyor  42 (%46,7) 76 (%77,6) 

Toplam  90 (%100) 98 (%100) 

 

Alkol kullanımı açısında çalışma ve kontrol grubu arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir fark yoktur (p>0,05). 

Tablo 4.8. Hasta ve kotrol grubunun alkol kullanımı açısından karşılıklı olarak 

değerlendirilmesi 

Alkol  Hasta (n=90) Kontrol (n=98) Pearson Ki-Kare 

Kullanıyor  24 (%26,7) 18 (%18,4) p>0,05 

Kullanmıyor  66 (%73,3) 80 (%81,6) 

Toplam  90 (%100) 98 (%100) 
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4.7. Sistemik Hastalık Varlığı 

Çalışma ve kontrol grubu arasında sistemik hastalık mevcudiyeti açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Bahsi geçen hastalıkların 

hiçbirisi çalışmaya katılmaya engel teşkil edecek türden değildir. 

Tablo 4.9. Hasta ve kontrol grubunun sistemik hastalık varlığı açısından karşılıklı 

olarak değerlendirilmesi 

  

4.8. Hepatit  

Katılımcıların hepatit geçirip geçirmedikleri hakkında bilgi alındı. Ancak 

taşıyıcı olup olmadıkları hakkında net bigi yoktur. Gördükleri tedavilerin de etkisiyle 

hemofili grubunda, kontrol grubuna oranla hepatit geçiren hastaların sayısı kontrol 

grubuna göre anlamlı derecede  daha fazladır (p<0,001). 

 

Tablo 4.10. Hasta ve kontrol grubunun hepatit geçirip geçirmediği hususunda 

karşılıklı olarak değerlendirilmesi 

 

  

 Hasta (n=90) Kontrol (n=98) Pearson Ki-Kare 

Var  7 (%7,8) 17 (%17,3) p>0,05 

Yok 83 (%92,2) 81 (%82,7) 

Toplam  90 (%100) 98 (%100) 

 Hasta (n=90) Kontrol (n=98) Pearson Ki-Kare 

Geçirmiş   15 (%16,7) 0 (%0) p<0,001 

Geçirmemiş  75 (%83,3) 98 (%100) 

Toplam 90 (%100) 98 (%100) 
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4.9. Hemofili Tipi ve Derecesi 

Çalışma grubununu oluşturan hemofiliklerin 81 (%90) tanesinde Faktör VIII 

(hemofili A), 9 (%10) tanesinde ise Faktör IX eksikliği (hemofili B) vardır. 45(%50) 

hastanın faktör seviyesi %1’den az (ağır tip), 21 (%23,3) hastanın faktör seviyesi%1-5 

arasında (orta tip) ve 24 (%26,7) hastanın faktör seviyesi  %6’nın üzerindedir (hafif tip).  

Tablo 4.11. Hemofili hastalarından oluşan çalışma grubundaki bireylerin hemofili 

tipine ve derecesine göre dağılımları 

 Hemofili A (n=81) Hemofili B (n=9) Toplam 

Ağır 43 2 45 (%50) 

Orta 19 2 21 (%23,3) 

Hafif 19 5 24 (%26,7) 

Toplam 81 (%90) 9 (%10) 90 (%100) 

4.10. Ortopedik Deformite ve Sekeller 

 Çalışma grubundaki hemofiliklere, hastalıklarının bir komplikasyonu olarak 

ortopedik bir deformite veya sekellerinin olup olmadığı sorulmuştur. Çalışma 

grubundakilerden 71 (%78,9) kişinin eklemlerinde  farklı derecelerde kısıtlıklıkların ve 

sakatlıkların olduğu, 19 (%21,1) kişinin ise henüz bir problemi olmadığı öğrenilmiştir. 

4.11. Algılanan Ağız-Diş Sağlığı Derecesi (VAS Skor Analizi) 

Kontrol grubundaki bireylerin VAS skor analizi sonuçları, çalışma grubuna 

oranla anlamlı derecede yüsek bulunmuştur (p<0.05). “Genel olarak ağız sağlığınızı 

nasıl hissedersiniz?” sorusuna kontrol grubunun cevaplarının daha yüksek bir skorda 

olması,  bu grubun kendi ağız sağlığını daha sağlıklı olarak algıladığını göstermektedir.  

 

Tablo 4.12. Çalışma ve kontrol grubundakilerin kendi ağız-diş sağlıklarını VAS 

skor analizi kullanılarak değerlendirmesi 

 Medyan Minimum Maximum 

Hasta (n=90) 5 1 10 

Kontrol (n=98) 6 1 10 

Anlamlılık 

U= 3339,0 

Z= 2,92 

P= 0,003 (p<0,05) 



 56 

4.12. Algılanan Tedavi İhtiyacı 

Ağız-diş sağlıklarıyla ilgili tedavi ihtiyacı algılarının öğrenilmesi için sorulan 

“Sizce ağzınıza yönelik tedaviye ihtiyacınız var mı?” sorusuna hemofili grubunda 

“Evet” diyenlerin oranı kontrol grubundakilerden istatistiksel olarak anlamlı derecede 

daha fazladır. 

 

Tablo 4.13. Çalışma ve kontrol grubundaki katılımcıların ağız-diş bölgesiyle ilgili 

tedavi ihtiyacı algılarının değerlendirilmesi 

 Hasta (n=90) Kontrol (n=98) Pearson Ki-Kare 

Evet  68 (%75,6) 61 (%62,2) P<0,05 

Hayır  22 (%24,4) 37 (%37,8) 

Toplam  90 (%100) 98 (%100) 

  

4.13. Dişhekimi Ziyareti 

“Daha önce hiç dişhekimine muayene oldunuz mu?” sorusuna her iki gruptaki 

katılımcılar biribirine yakın ve yüksek oranda “Evet” cevabını vermişlerdir. Her iki 

grubun cevapları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

Tablo 4.14. Çalışma ve kontrol grubundaki katılımcıların daha önceden 

dişhekimine gidip gitmediklerinin karşılaştırılması 

 Hasta (n=90) Kontrol (n=98) Pearson Ki-Kare 

Evet  82 (%91,1) 91 (%92,9) P>0,05 

Hayır  8 (%8,9) 7 (%7,1) 

Toplam  90 (%100) 98 (%100) 
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Her iki gruptaki katılımcılara “Dişhekimine en son ne zaman muayene 

oldunuz?” sorusu sorularak süreç bildirmeleri istenmiştir. Tablo 4.15’de verilen 

cevapların çalışma ve kontrol grubundakiler arasındaki dağılımı gösterilmiştir. Elde 

edilen bu sonuçlara göre her iki gruptaki bireylerden dişhekimine en son 0-12 aylık bir 

zaman dilimi içerisinde gidenler “dişhekimine düzenli olarak muayene olan bireyler” 

olarak, hiç gitmeyenler ve 12 aydan daha uzun süredir dişhekimine gitmeyenler 

“dişhekimine düzenli olarak muayene olmayan bireyler” olarak gruplandırılmıştır. 

Çalışma ve kontrol grubundaki katılımcılar arasında dişhekimi muayenesine gidiş 

düzeniyle ilgili olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Tablo 4.15. Çalışma ve kontrol grubundakilerin dişhekimimine en son ziyaret 

sürelerinin dağılımı 

 Hasta (n=90) Kontrol (n=98) 

Hiç gitmemiş 8 (%8,9) 5 (%5,1) 

0-6 ay 27 (%30) 30 (%30,6) 

6-12 ay 23 (%25,6) 31 (%31,6) 

1-2 yıl 11 (%12,2) 16 (%16,3) 

2 yıl üzeri 21 (%23,3) 16 (%16,3) 

Toplam  90 (%100) 98 (%100) 

 

Tablo 4.16. Çalışma ve kontrol grubundakilerin dişhekimimine düzenli olarak 

gidip gitmediklerinin değerlendirilmesi 

 Hasta (n=90) Kontrol (n=98) Pearson Ki-Kare 

Düzenli 50 (%55,6) 61 (%62,2) P>0,05 

Düzensiz  40 (%44,4) 37 (%37,8) 

Toplam  90 (%100) 98 (%100) 
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Çalışma ve kontrol grubundaki katılımcılara sorulan “Dişhekimine en son 

muayeneye gidiş sebebiniz nedir?” sorusuyla genel olarak  bireylerin ağız-diş 

sağlıklarına olan yaklaşımları, sadece acil durumlarda mı ya da kontrol amaçlı, ağrı 

oluşturmayan durumlarda da dişhekimine gidip gitmedikleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Tablo 4.17. Çalışma ve kontrol grubundaki katılımcıların en son diş hekimine 

gitme sebeplerinin dağılımı 

 Hasta (n=90) Kontrol (n=98) 

Kontrol  13 (%14,4) 20 (% 20,4) 

Dolgu/ kanal tedavisi 25 (%27,8) 32 (%32,7) 

Diş çekimi 28 (%31,1) 24 (%24,5) 

Protetik tedavi 3 (%3,3) 10 (% 10,2) 

Kampta muayene 6 (%6,7) ------- 

Detartraj  5 (%5,6) 5 (%5,1) 

Hiç gitmemiş 7 (%7,8) 5 (%5,1) 

Diğer  3 (%3,3) 2 (%2,0) 

Toplam  90 (%100) 98 (%100) 

 

4.14. Dental Bakım Alışkanlıkları 

 Tablo 4.18 ‘de katılımcılara “Dişlerinizi fırçalar mısınız? Eğer fıçalıyorsanız ne 

sıklıkta fırçalarsınız?” diye sorularak, bireylerin fırçalama alışkanlıkları öğrenilmiştir. 

Bu değerlendirmeden elde edilen verilere göre günde 1-2 kere ve daha fazla 

fırçalayanlar, “düzenli fırçalama alışkanlığı olan bireyler olarak” ve bunun dışındakiler 

ise “düzensiz fırçalama alışkanlığı olan bireyler” olarak kabul edilmişlerdir. Fırçalama 

alışkanlıklarının düzenli olup olmadığının değerlendirilmesi yapıldığında iki grup 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır. 
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Tablo 4.18. Çalışma ve kontrol grubundaki katılımcıların diş fırçalama 

sıklıklarının dağılımı 

 Hasta (n=90) Kontrol (n=98) 

Hiç fırçalamıyor 4 (%4,4) 6 (%6,1) 

Aklına gelince 10 (%11,1) 13 (%13,3) 

Ayda 1-2 kere 7 (%7,8) 3 (%3,1) 

Haftada 1-2 kere 15 (%16,7) 13 (%13,3) 

Günde 1 kere 33 (%36,7) 41 (%41,8) 

Günde 2-3 kere 21 (%23,3) 22 (%22,4) 

Toplam  90 (%100) 98 (%100) 

 

Tablo 4.19. Çalışma ve kontrol grubundaki katılımcıların diş fırçalama 

alışkanlıklarının  değerlendirilmesi 

 Hasta (n=90) Kontrol (n=98) Pearson Ki-Kare 

Düzenli 54 (%60,0) 62 (%63,3) P>0,05 

üzensiz  36 (%40,0) 37 (%36,7) 

Toplam  90 (%100) 98 (%100) 
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Katılımcılara “Günün hangi saatinde dişlerinizi fırçalarsınız” diye sorularak 

ağız-diş bakımları için hangi saatleri tercih ettikleri öğrenilmiştir.  

Tablo 4.20. Çalışma ve kontrol grubundaki katılımcıların dişlerini fırçalamak için 

tercih ettikleri saatlerin dağılımı 

 Hasta (n=90) Kontrol (n=98) 

Her yemekten sonra 6 (%6,7) 2 (%2,0) 

Sabah/ Akşam 19 (%21,1) 23 (% 23,5) 

Sabah 13 (%14,4) 19 (%19,4) 

Akşam  22 (%24,4) 29 (%29,6) 

Belli bir zamanı yok 26 (%28,9) 21 (%21,4) 

Fırçalamıyor  4 (%4,4) 4 (%4,1) 

Toplam  90 (%100) 98 (%100) 

4.15. Diş Sayısı 

Diş sayısı hakkında değerlendirme yapmak için katılımcılar gruplandırılarak 

farklı açılardan değerlendirilmiştir. Tablo 4.21 ve Tablo 4.23’de çalışma ve kontrol 

grubunda 12-25 yaş, 26-35 yaş, 36 yaş üstü bireylerin ağızlarındaki ortalama, en az ve 

en çok kaç tane doğal dişi bulunduğu gösterilmiştir. Tablo 4.22 ve Tablo 4.24’de ise 

çalışma ve kontrol grubunun kendi içinde yaşlarına göre oluşturulan gruplar arasında 

değerlendirme yapılmıştır.   

Tablo 4.21. Çalışma grubundaki bireylerin yaş gruplarına göre diş sayısı 

dağılımları 

 Ortalama  Minimum  Maksimum  

12-25 yaş (n=45) 27,35±1,19 23,00 28,00 

26-35 yaş (n=25) 25,96±2,38 18,00 28,00 

36 yaş üstü (n=19) 22,05±5,53 3,00 28,00 

Toplam (n=89) 25,83±3,57 3,00 28,00 
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Tablo 4.22 Çalışma grubundaki farklı yaş gruplarının doğal diş sayısı açışından 

kendi aralarında karşılaştırılması 

Hemofili grubunda, 12-25 yaş grubu ile 26-35 yaş grubu arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı fark yoktur. 

12-25yaş    26-35 yaş p>0,05 

27,35±1,19   25,96±2,38 

Hemofili grubunda, 26-35 yaş grubu ile 36 yaş üstü grubu arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir fark vardır. 26-35 yaş grubundaki bireylerin diş sayısı, 36 yaş üstü 

grubundan anlamlı derecede yüksektir. 

26-35 yaş    36 yaş üstü p<0,05 

25,96±2,38   22,05±5,53 

Hemofili grubunda, 12-25 yaş grubu ile 36 yaş üstü grubu arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir fark vardır. 12-25 yaş grubundaki bireylerin diş sayısı, 36 yaş üstü 

grubundan anlamlı derecede yüksektir. 

12-25yaş    36 yaş üstü p<0,05 

27,35±1,19   22,05±5,53 

 

Tablo 4.23. Kontrol grubundaki bireylerin yaş gruplarına göre diş sayısı 

dağılımları 

 Ortalama  Minimum  Maksimum  

12-25 yaş (n=47) 27,68±0,93  24,00 28,00 

26-35 yaş (n=12) 25,08±3,05 20,00 28,00 

36 yaş üstü (n=32) 21,87±5,88 4,00 28,00 

Toplam (n=91) 25,29±4,54 4,00 28,00 
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Şekil 4.1. Yaş gruplarına göre çalışma ve kontrol grubunun diş sayısı dağılımları 

  

 

 

 

Tablo 4.24. Kontrol grubundaki farklı yaş gruplarının doğal diş sayısı açışından 

kendi aralarında karşılaştırılması 

Kontrol grubunda, 12-25 yaş grubu ile 26-35 yaş grubu arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir fark vardır. 12-25 yaş grubundaki bireylerin diş sayısı, 26-35 yaş 

grubundakilerden anlamlı derecede yüksektir. 

12-25yaş    26-35 yaş p<0,05 

27,68±0,93   25,08±3,05 

Kontrol grubunda, 26-35 yaş grubu ile 36 yaş üstü grubu arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir fark vardır. 26-35 yaş grubundaki bireylerin diş sayısı, 36 yaş üstü 

grubundan anlamlı derecede yüksektir. 

26-35 yaş    36 yaş üstü p<0,05 

25,08±3,05   21,87±5,88 

D
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Kontrol grubunda, 12-25 yaş grubu ile 36 yaş üstü grubu arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir fark vardır. 12-25 yaş grubundaki bireylerin diş sayısı, 36 yaş üstü 

grubundan anlamlı derecede yüksektir. 

12-25yaş    36 yaş üstü p<0,05 

27,68±0,93   21,87±5,88 

Çalışma grubundaki bireylerin ortalama diş sayısı ile kontrol grubundakilerin 

ortalama diş sayısı arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

Tablo 4.25. Çalışma ve kontrol grubundaki katılımcıların ortalama doğal diş sayısı 

açışından karşılaştırılması 

 Hasta (n=89) Kontrol (n=91) t-test  

Diş sayısı 25,83±3,57 25,29±4,54 p>0,05 

  

Çalışma ve kontrol grubundaki bireyler yaş gruplarına göre karşılıklı olarak 

değerlendirildiğinde, yine hemofilikler ve sağlıklı kontrol grubu arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Tablo 4.26. Çalışma ve kontrol grubunun doğal diş sayısı açışından  yaş gruplarına  

göre karşılaştırılması 

 Hasta (n=89) Kontrol (n=91) Unianova  

12-25 yaş 27,35±1,19 27,68±0,93  

26-35 yaş 25,96±2,38 25,08±3,05 

36 yaş üstü 22,05±5,53 21,87±5,88 

p>0,05 
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4.16. DMF(T) ve DMF(S) İndeksi 

Tablolarda, DMF(T/S) indeksinin her bir bileşeninin yüzdelik dağılımları 

gösterimiştir. 

Tablo 4.27. Çalışma ve kontrol grubundaki katılımcıların çürük diş sayısı dağılımı 

Çürük diş sayısı –D(T) Hasta (n=89) Kontrol (n=95) 

0 
24 (%27,0) 

39 (%41,1) 

1 
14 (%15,7) 

18 (%18,9) 

2 
14 (%15,7) 

12 (%12,6) 

3 
9 (%10,1) 

12 (%12,6) 

4 
11 (12,4) 

5 (%5,3) 

5 
2 (%2,2) 

7 (%7,4) 

6 
6 (%6,7) 

0 (%0,0) 

7 
2 (%2,2) 

0 (%0,0) 

8 
2 (%2,2) 

1 (%1,1) 

9 
1 (%1,1) 

1 (%1,1) 

10 
1 (%1,1) 

0 (%0,0) 

11 
2 (%2,2) 

0 (%0,0) 

15 
1 (%1,1) 

0 (%0,0) 

Toplam  
89 (%100) 

95 (%100) 
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Tablo 4.28. Çalışma ve kontrol grubundaki katılımcıların çürük diş  yüzey sayısı 

dağılımı 

Çürük yüzey sayısı- D(S) Hasta (n=89) Kontrol (n=95) 

0,00 24 (%27) 39 (%41,1) 

1,00 8 (%9) 12 (%12,6) 

2,00 10 (%11,2) 13 (%13,7) 

3,00 7 (%7,9) 10 (%10,5) 

4,00 14 (%15,7) 7 (%7,4) 

5,00 2 (%2,2) 5 (%5,3) 

6,00 5 (%5,6) 3 (%3,2) 

7,00 4 (%4,5) 0 (%0,0) 

8,00 4 (%4,5) 0 (%0,0) 

9,00 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

10,00 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

11,00 3 (%3,4) 1 (%1,1) 

12,00 2 (%2,2) 0 (%0,0) 

13,00 2 (%2,2) 1 (%1,1) 

14,00 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

15,00 1 (%1,1) 1 (%1,1) 

18,00 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

26,00 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

30,00 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

Toplam  89 (%100) 95 (%100) 
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Tablo 4.29.  Çalışma ve kontrol grubundaki katılımcıların çürük nedeniyle 

kaybettikleri diş sayısı dağılımı 

Çekilmiş diş sayısı- M(T) Hasta (n=89) Kontrol (n=95) 

0 42 (%47,2) 49 (%51,6) 

1 11 (%12,4) 6 (%6,3) 

2 12 (%13,5) 9 (%9,5) 

3 8 (%9) 6 (%6,3) 

4 4 (%4,5) 1 (%1,1) 

5 4 (%4,5) 4 (%4,2) 

6 2 (%2,2) 5 (%5,3) 

7 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

8 0 (%0,0) 3 (%3,2) 

9 2 (%2,2) 2 (%2,1) 

10 1 (%1,1) 1 (%1,1) 

11 2 (%2,2) 1 (%1,1)  

18 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

23 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

24 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

25 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

28 0 (%0,0) 4 (%4,2) 

Toplam 89 (%100) 95 (%100) 
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Tablo 4.30. Çalışma ve kontrol grubundaki katılımcıların çürük nedeniyle 

kaybettikleri diş yüzey sayısı dağılımı 

Çekilmiş diş yüzey sayısı- M(S) Hasta (n=89) Kontrol (n=95) 

0 42 (%47,2) 49 (%51,6) 

5 11 (%12,4) 6 (%6,3) 

8 1 (%1,1) 1 (%1,1) 

9 0 (%0,0) 2 (%2,2) 

10 12 (%12,4) 6 (%6,3) 

14 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

15 7 (%7,9) 6 (%6,3) 

20 3 (%3,4) 1 (%1,1) 

24 1 (%1,1) 1 (%1,1) 

25 3 (%3,4) 4 (%4,2) 

30 2 (%2,1) 4 (%4,2) 

35 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

39 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

40 0 (%0,0) 2 (%2,1) 

43 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

44 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

45 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

46 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

47 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

50 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

55 2 (%2,1) 1 (%1,1) 

79 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

105 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

112 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

114 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

128 0 (%0,0) 4 (%4,2) 

Toplam 89 (100) 95 (%100) 
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Tablo 4.31. Çalışma ve kontrol grubundaki katılımcıların dolgulu diş sayısı 

dağılımı 

Dolgulu diş sayısı- F(T) Hasta (n=89) Kontrol (n=95) 

0 50 (%56,2) 49 (%51,6) 

1 11 (%12,4) 15 (%15,8) 

2 9 (%10,1) 10 (%10,5) 

3 3 (%3,4) 6 (%6,3) 

4 5 (%5,6) 3 (%3,2) 

5 4 (%4,5) 2 (%2,2) 

6 2 (%2,2) 2 (%2,2) 

7 1 (%1,1) 4 (%4,2) 

8 1 (%1,1) 1 (%1,1) 

9 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

10 0 (%0,0) 2 (%2,1) 

12 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

14 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

16 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

Toplam 89 (%100) 95 (%100) 
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Tablo 4.32. Çalışma ve kontrol grubundaki katılımcıların dolgulu diş  yüzey sayısı 

dağılımı 

Dolgulu diş yüzey sayısı- F(S) Hasta (n=89) Kontrol (n=95) 

0 50 (%56,2) 49 (%51,6) 

1 4 (%4,5) 4 (%4,2) 

2 8 (%9,0) 11 (%11,6) 

3 3 (%3,4) 6 (%6,3) 

4 5 (%5,6) 3 (%3,2) 

5 3 (%3,4) 3 (%3,2) 

6 1 (%1,1) 4 (%4,2) 

7 2 (%2,2) 1 (%1,1) 

8 1 (%1,1) 4 (%4,2) 

9 2 (%2,2) 0 (%0,0) 

10 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

11 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

12 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

14 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

15 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

17 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

18 1 (%1,1) 1 (%1,1) 

19 1 (%1,1) 3 (%3,2) 

20 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

24 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

28 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

29 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

34 0 (%0,0) 2 (%2,1) 

44 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

59 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

Toplam  89 (%100) 95 (%100) 
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Tablo 4.33. Çalışma ve kontrol grubundaki katılımcıların DMF(T) skoru dağılımı 

DMF(T) Hasta (n=89) Kontrol (n=95) 

0 7 (%7,9) 12 (%12,6) 

1 7 (%7,9) 11 (%11,6) 

2 5 (%5,6) 7 (%7,4) 

3 6 (%6,7) 7 (%7,4) 

4 12 (%13,5) 6 (%6,3) 

5 7 (%7,9) 8 (%8,4) 

6 8 (%9,0) 8 (%8,4) 

7 5 (%5,6) 2 (%2,1) 

8 8 (%9,0) 7 (%7,4) 

9 3 (%3,4) 7 (%7,4) 

10 3 (%3,4) 2 (%2,1) 

11 7 (%7,9) 4 (%4,2) 

12 1 (%1,1) 1 (%1,1) 

13 4 (%4,5) 3 (%3,2) 

14 1 (%1,1) 1 (%1,1) 

15 1 (%1,1) 2 (%2,1) 

16 0 (%0,0) 0 (%0,0) 

17 2 (%2,2) 0 (%0,0) 

20 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

23 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

24 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

25 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

28 0 (%0,0) 5 (%5,3) 

Toplam  89 (%100) 95 (%100) 
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Tablo 4.34. Çalışma ve kontrol grubundaki katılımcıların DMF(S) skoru dağılımı 

DMF(S) Hasta (n=89) Kontrol (n=95) 

0 7 (%7,9) 12 (%12,6) 

1 5 (%5,6) 5 (%5,3) 

2 4 (%4,5) 1 (%1,1) 

3 2 (%2,2) 7 (%7,4) 

4 8 (%8,9) 5 (%5,3) 

5 1 (%1,1) 5 (%5,3) 

6 3 (%3,4) 3 (%3,2) 

7 1 (%1,1) 1 (%1,1) 

8 4 (%4,5) 0 (%0,0) 

9 2 (%2,2) 1 (%1,1) 

10 2 (%2,2) 2 (%2,1) 

11 1 (%1,1) 2 (%2,1) 

12 4 (%4,5) 4 (%4,2) 

13 3 (%3,4) 1 (%1,1) 

14 3 (%3,4) 1 (%1,1) 

15 1 (%1,1) 1 (%1,1) 

16 3 (%3,4) 0 (%0,0) 

17 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

18 3 (%3,4) 2 (%2,1) 

19 1 (%1,1) 2 (%2,1) 

20 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

21 5 (%5,6) 0 (%0,0) 

22 1 (%1,1) 1 (%1,1) 

23 3 (%3,4) 0 (%0,0) 

24 4 (%4,5) 1 (%1,1) 

25 0 (%0,0) 0 (%0,0) 

26 0 (%0,0) 2 (%2,1) 

27 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

28 0 (%0,0) 1 (%1,1) 
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29 3 (%3,4) 1 (%1,1) 

30 0 (%0,0) 0 (%0,0) 

31 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

33 0 (%0,0) 2 (%2,1) 

34 3 (%3,4) 1 (%1,1) 

36 2 (%2,2) 1 (%1,1) 

37 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

39 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

40 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

41 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

43 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

44 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

46 1 (%1,1) 1 (%1,1) 

47 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

48 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

50 2 (%2,2) 1 (%1,1) 

51 1 (%1,1) 1 (%1,1) 

52 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

55 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

58 0 (%0,0) 2 (%2,1) 

71 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

76 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

84 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

105 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

112 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

114 1 (%1,1) 0 (%0,0) 

123 0 (%0,0) 1 (%1,1) 

128 0 (%0,0) 4 (%4,2) 

Toplam 89 (%100) 95 (%100) 
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Çalışma ve kontrol grubundaki katılımcılar DMF(T) ve DMF(S) indeksleri 

açısından karşılaştırıldığında D(T) ve D(S) skorları haricindeki değerlendirmelerde 

[M(T), M(S), F(T), F(S), DMF(T), DMF(S)] istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Ancak çalışma grubunun D(T) ve D(S) skorlarının, konrol grubundan 

anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 4.35. Çalışma ve kontrol grubundaki katılımcıların DMF(T) ve DMF(S) 

skorları açısından karşılaştırılması 

  Medyan Minimum Maximum U z p 

Hasta 2,0 0,0 15,0  

D(T) 
Kontrol 1,0 0,0 9,0 

 

3255,0 

 

2,76 

 

P<0,05 

Hasta 1,0 0,0 25,0  

M(T) 
Kontrol 0,0 0,0 28,0 

 

4102,5 

 

0,37 

 

p>0,05 

Hasta 0,0 0,0 16,0  

F(T) 
Kontrol 0,0 0,0 12,0 

 

4076,5 

 

0,45 

 

p>0,05 

Hasta 6,0 0,0 25,0  

DMF(T) 
Kontrol 5,0 0,0 28,0 

 

3954,5 

 

0,75 

 

p>0,05 

Hasta 3,0 0,0 30,0  

D(S) 
Kontrol 1,0 0,0 18,0 

 

3147,5 

 

3,06 

 

P<0,05 

Hasta 5,0 0,0 114,0  

M(S) 
Kontrol 0,0 0,0 128,0 

 

4110,0 

 

0,34 

 

p>0,05 

Hasta 0,0 0,0 59,0  

F(S) 
Kontrol 0,0 0,0 44,0 

 

4060,0 

 

0,50 

 

p>0,05 

Hasta 13,0 0,0 114,0  

DMF(S) 
Kontrol 10,0 0,0 128,0 

 

4071,0 

 

0,43 

 

p>0,05 
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4.17. Dişeti Cep Derinliği 

Çalışma grubuna katılan hemofili hastalarının cep derinlikleri, kontrol 

grubundaki katılımcılara oranla istatistiksel açıdan anlamlı derecede daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 4.36. Çalışma ve kontrol grubundaki katılımcıların dişeti cep derinlikleri 

açısından karşılaştırılması 

 Hasta (n=88) Kontrol (n=90) T- test 

Cep derinliği 2,44±0,58 2,16±0,65 P<0,05 

  

4.18. Aproksimal Plak İndeksi (API) 

Çalışma ve kontrol grubundaki katılımcılar arasında API değerleri açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır.   

Tablo 4.37. Çalışma ve kontrol grubundaki katılımcıların aproksimal plak indeksi 

skorları  açısından karşılaştırılması 

 Hasta (n=88) Kontrol (n=90) T- test 

API 88,53 ± 20,69 85,55±22,35 p>0,05 

  

4.19. Dişeti Oluğu Kanama İndeksi (GI) 

GI skorları açısından hemofili ve kontrol grubu karşılıklı olarak 

değerlendirildiğinde, her iki grup arasında istatistiksel olarak  anlamlı bir fark olmadığı 

saptanmıştır. Her iki gruptaki katılımcıların orta/kötü sayılabilecek seviyede ağız 

hijyenine sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Tablo 4.38. Çalışma ve kontrol grubundaki katılımcıların modifiye dişeti oluğu 

kanama indeksi skorları  açısından karşılaştırılması 

  Medyan Minimum Maximum U z p 

Hasta 39,0 0,0 100,0 GI 

Kontrol 30,0 0,0 100,0 

 

3236,0 

 

2,23 

 

P>0,05 
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4.20. Yaşam Kalitesi Ölçekleri: OHIP-14, OHQoL-UK VE SF-36 

 

Tablo 4.39. Çalışma ve kontrol grubundaki katılımcıların OHIP-14, OHQoL-UK 

ve SF-36  skorları açısından karşılaştırılması 

  Medyan Minimum Maximum U z p 

Hasta 11,0 0,0 41,0  

OHIP 
Kontrol 8,0 0,0 43,0 

 

3274,5 

 

2,94 

 

P<0,05 

Hasta 46,0 16,0 80,0  

OHQoL-UK  
Kontrol 48,5 29,0 80,0 

 

3029,0 

 

3,71 

 

P<0,05 

Hasta 70,0 0,00 100,0  

FZK FONK 
Kontrol 100,0 30,0 100,0 

 

1437,5 

 

8,09 

 

P<0,05 

Hasta 50,0 0,0 100,0 ROL GÜÇ 
FZKSL 

Kontrol 100,0 0,0 100,0 

 

2797,5 

 

4,56 

 

P<0,05 

Hasta 62,0 0,0 100,0  

AĞRI 
Kontrol 84,0 10,0 100,0 

 

2857,5 

 

4,26 

 

P<0,05 

Hasta 45,0 0,0 100,0  

GNL SĞLK 
Kontrol 62,0 20,0 97,0 

 

2239,0 

 

5,83 

 

P<0,05 

Hasta 62,5 5,0 100,0  

VİTALİTE 
Kontrol 70,0 30,0 100,0 

 

3847,0 

 

1,51 

 

P>0,05 

Hasta 75,0 25,0 100,0  

SOS FONK 
Kontrol 87,5 0,0 100,0 

 

3424,5 

 

2,71 

 

P<0,05 

Hasta 66,7 0,0 100,0 ROL GÜÇ 
EMOSYNL 

Kontrol 100,0 0,0 100,0 

 

3605,5 

 

2,33 

 

P<0,05 

Hasta 64,0 20,0 100,0 MENTAL 
SĞLK 

Kontrol 68,0 24,0 92,0 

 

4110,5 

 

0,80 

 

P>0,05 
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Çalışma ve kontrol grubundaki katılımcılar OHIP-14, OHQoL-UK ve SF-36 

ölçekleri açısından karşılaştırıldığında, SF-36’nın alt birimleri “vitalite ve mental 

sağlık” alanında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak “vitalite ve 

mental sağlık” haricinde SF-36’nın alt birimleri “fiziksek fonksiyon, fiziksel sorunlara 

bağlı rol güçlüğü, ağrı, genel sağlık, sosyal fonksiyonlar, emosyonel sorunlara bağlı rol 

güçlüğü” ve OHIP-14, OHQoL-UK skorları kontrol grubunda hemofili grubuna göre 

istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.  

4.21. OHIP-14 VE OHQoL-UK’ nin Güvenilirliği (Reliability) 

Çalışma ve kontrol grubundaki katılımcıların OHIP-14 ve OHQoL-UK 

ölçeklerine verdikleri cevaplar tek tek değerlendirildiğinde içsel güvenilirliklerinin 

yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 4.40. OHIP-14 ve OHQoL-UK ölçeklerinin güvenilirlik değerlendirmesi 

 Hasta (n=90) Kontrol (n=98) 

OHIP-14 Cronbach Alfa 0,786 0,699 

OHQoL-UK Cronbach Alfa 0,957 0,959 
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5. TARTIŞMA 

 Yaşamın başlangıcından sonuna kadar geçen sürede bireylerin sağlık 

durumlarının kalite ve kantite olarak ölçümü, pek çok farklı bilim dalı ve bilim adamları 

için önemli bir araştırma konusu olmuştur. Sağlıkla ilgilenen profesyonellerin sadece 

tıbbi parametrelere bakarak bireyleri sağlıklı olarak değerlendirmeleri günümüzde artık 

yetersiz kalmaktadır. 21. asrın içinde yol alırken DSÖ’ nün sağlık tanımının 

değişmesiyle, hekimler ile birlikte birçok farklı alandaki araştırmacıların çalışmalarında 

klinik ve laboratuar parametrelerinin yanı sıra “yaşam kalitesi” kavramının kullanımı 

tercih edilmeye başlanmıştır. Bu kavram, bireyin günlük yaşamdaki sosyoekonomik 

durumunu ve yaşamsal işlevlerini kaliteli biçimde sürdürmesi özüne dayandırılan tıbbi 

ağırlıklı bir yaklaşımdır. 

 Hastalıklar sırasıyla bireylerin yaşam kalitesini etkileyen işlevsel yetersizliklere, 

rahatsızlıklara veya ağrıya neden olurlar. Araştırma sonuçları, stomatognatik sistemin 

bir parçası hasara uğradığında ya da kaybedildiğinde bu durumun özellikle yaşam 

açısından önemli işlevlerden olan yemek yeme ve iletişim kurmanın engellenmesi gibi 

bireylerin yaşam kalitesiyle ilgili temel fonksiyonları etkilediğini göstermektedir. %75’e 

varan oranlarda bireyler ağız diş sağlığının en büyük etkisinin yemek yeme, konfor ve 

görünüm üzerinde olduğuna inanmaktadırlar. Ancak araştırmacılar ağız-diş bölgesiyle 

ilgili hastalıkların, sadece hastaların büyük oranda etkilendikleri fiziksel alanda değil 

aynı zamanda ekonomik, sosyal ve psikolojik alanda da etkili olduğunu bildirmişlerdir. 

Bu hastalıklar çok sayıda kişinin yaşam kalitesini zayıflatmakta işlerlik, görünüm, 

sosyal ilişkiler gibi farklı alanlarda bireyleri etkilemektedir (38, 65).  Bu nedenle 

dünyada en sık rastlanan hastalıklardan olan diş çürüğü ve periodontal hastalıklar, 

fiziksel olmaktan çok ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunlardır (120). Bazı ülkelerde, 

ağız bölgesiyle ilgili hastalıkların tedavi maliyetinin sağlık bütçesinde dördüncü sırada 

olduğu bildirilmektedir (139). Tahminlere göre ortalama olarak 1000 çocuk için 

saptanan çürük tedavisi maliyetinin, düşük ekonomili ülkelerde tedavi için ayrılan 

bütçenin neredeyse tamamını oluşturduğu bildirilmektedir (139). Tedavi edilmeyen ağız 

bölgesi hastalıklarından şikayet eden yetişkinlerde durum daha da kötüdür. Diş ve dişeti 

hastalıklarını tedavi içeriğine dahil eden sigorta sisteminin sayısı oldukça azdır ve 

bunlar tedavi maliyetinin sadece bir kısmını karşılamaktadırlar. Dişlerinde tedavi 

edilmemiş kavite ve enfeksiyon belirtileri bulunan milyonlarca birey sosyal güvenlik 
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sistemlerinin bütçeleri içerisinde hala göz ardı edilmektedir. Bu bakış açısı, diş ve dişeti 

hastalıklarının büyük bir bölümünü oluşturduğu ağız bölgesi hastalıklarının daha sık 

görülmesine ve klinikteki tedavilerinin daha pahalı, zaman zaman da yetersiz kalmasına 

neden olmaktadır (120). 

 2007 yılında Barlow ve arkadaşları, “Von Willebrand ve Hemofili Hastalığı ile 

Yaşamak” başlıklı araştırmalarında kanama bozukluklarının, hastaların eğitimlerini, 

işlerini, sosyal aktivitelerini ve aile yaşamlarını etkilediğini bildirmişlerdir. Hastaların 

anksiyete ve depresyonda olmalarının kanama zamanlarının belli olmayışı, 

hastalıklarının günlük hayattaki işleri üzerindeki etkisi ve gelecekle ilgili kaygıları 

sonucunda oluştuğu; birçoğunun iş ve okul hayatlarının sıradan değil farklılıklar içinde 

geçtiğini bildirmişlerdir (24). Varekamp ve ark.’nın araştırmasında hemofili hastalarının 

%72’sinin “beyaz yakalılar” olarak adlandırılan ve daha yüksek seviyeli eğitim 

gerektiren iş gruplarında çalıştığını, buna karşılık hemofili olmayan erkek bireylerin 

%57’sinin bu iş grubunda çalıştığını bildirmişlerdir (134). Plug ve arkadaşları ise 2008 

yılında, Hollanda’da yaptıkları çalışmada ağır tip hemofili hastaları arasında akademik 

alanda ve yönetici kadrosunda çalışanların sayısının (%41), sağlıklı erkeklere oranla 

(%30) daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Bu durum, “mavi yakalılar” olarak 

adlandırılan ve daha düşük seviyeli eğitim düzeyine sahip bireylerin çalıştığı teknik iş 

gruplarının hemofili hastaları için fiziksel anlamda uygun olmaması, kanama oluşması 

açısından risk oluşturması; dolayısıyla hemofiliklerin eğitime daha fazla önem vermesi 

ile açıklanmaktadır (108). Araştırmamızda, çalışma ve kontrol gruplarını öğrenim 

durumu ve eğitim seviyeleri açısından incelediğimizde, düşük seviyede eğitim düzeyini 

gösteren ilkokul ve ortaokul bitirme oranının hemofili grubunda daha yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. Buna karşılık daha iyi eğitim düzeyini gösteren lise ve üniversite 

mezunu olma oranı ise sağlıklı kontrol grubunda daha yüksektir ve fark istatistiksel 

açıdan anlamlıdır. Eğitim düzeylerindeki bu eksiklik ileriki yaşlarında meslek sahibi 

olma ve buna bağlı olarak aylık gelir seviyesini de olumsuz yönde etkilemekte; tüm 

bunlar toplumun genelinde olduğu gibi çalışmamızda yer alan hemofili hastalarının da 

gerçek anlamda hayat standartlarını oldukça alt seviyelere indirmektedir. 

 Araştırmamızda eğitim durumuyla bağlantılı olarak katılımcılar, çalışma durumu 

ve aylık gelir miktarı açısından değerlendirilmiş; hemofilikler arasında çalışanların 

oranı, çalışmayanlara oranla belirgin olarak yüksek olduğu saptanmıştır. Mevcut 

bulgular Miners ve ark. ve Plug ve ark.’nın bulgularıyla uyumludur. Miners ve ark. 

İngiltere’de yaptıkları çalışmada ağır tip hemofilikler arasında çalışma oranının %65 
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olduğunu bildirmiştir (91). Plug ve ark. çalışmalarında da bir işte çalışan hemofili 

hastalarının oranı, çalışmayanlardan daha fazladır (108). 

 Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, araştırmamızda, herhangi bir işte 

çalışmayan hemofili hastalarının oranı (%12,2) sağlıklı kontrollere göre (%1) 

istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksektir (p<0,001). Kar ve ark.’nın 2007 yılında 

Hindistan’da yaptıkları 148 hemofili hastasını içeren çalışmalarında hemofiliklerin 

sadece dokuz tanesinde hayatlarının herhangi bir alanında kısıtlılık olmadığını tespit 

etmişlerdir. Çalışmaya göre kısıtlılıkların gelişmesindeki risk faktörlerinin hastanın 

yaşı, sosyoekonomik durumu, ailedeki birey sayısı, ailenin hemofili özgeçmişi, 

fizyoterapi egzersizlerinin sıklığı, pıhtılaşma faktörlerinin evde kullanımı ve son olarak 

kriyopresipitat veya faktör konsantresi gibi kanamada kullanılan ürün tipi olduğunu 

bildirmişlerdir. Çeşitli alanlardaki kısıtlılıkların ise hemofili hastaları arasında çok 

yaygın olduğu ve bu durumun işsizlik, eğitimin tamamlanmaması açısından 

hemofilikleri olumsuz yönde etkilediği gösterilmiştir (67). Plug ve ark. ise Hollanda’da 

yaptıkları çalışmalarında hemofili hastalarını profilaktik tedavinin uygulanmasından 

önce doğanlar (31-64 yaş grubu) ve daha sonra doğanlar (16-30 yaş grubu) olarak iki 

grupta değerlendirmiştir. Her iki grupta da tam zamanlı işlerde çalışan ve mesleki 

alanda yetersizlikleri olanların oranlarının sağlıklı kontrollerle çok yakın seviyede 

olduğunu tespit etmişlerdir. 31-64 yaş grubundaki ağır tip hemofili hastalarının sağlıklı 

kontrollerle karşılaştırıldığında daha az oranda tam zamanlı bir işte çalıştıklarını; ancak 

bu farkın 16-30 yaş grubunda çok daha düşük seviyede olduğu bildirilmiştir. 31-64 yaş 

grubundaki ağır tip hemofili hastaları arasındaki mesleki yetersizlik oranı %36 iken, 

sağlıklı kontrollerde bu oran %11’dir ve fark istatistiksel açıdan anlamlıdır. Ancak 16-

30 yaş grubunda mesleki yetersizlik açısından sağlıklı kontrollerle hemofili grubu 

arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Sonuç olarak Plug ve ark. göre özellikle 

ağır tip hemofili hastaları için mesleki alandaki kısıtlılıklar profilaktik tedavinin 

uygulanmaya başlanmasıyla ciddi seviyede azalmıştır  (108). Miners ve ark.’nın 

çalışmasında profilaksinin önemi vurgulanmaktadır. Çalışmada ağır tip hemofili 

hastalarının (%32) orta ve hafif tip hemofiliklere (%13) göre günlük işlerini yapmada, 

eğitimlerini tamamlamada, işe gitme devamlılığında daha kötü seviyede olduğu 

bildirilmiştir; ancak sekonder profilaksinin uygulanması ile aralarındaki farkın en az 

seviyeye indirilebileceği gösterilmiştir (90).  
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Çalışmamızda katılımcılar aylık gelir miktarı açısından değerlendirildiğinde 

hemofiliklerin ortalama gelir miktarı 600-1000YTL arasında, sağlıklı kontrol grubunun 

ise 1000 YTL’nin üzerindedir. Sağlıklı kontrol grubunun gelir seviyesi, hemofiliklere 

göre istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksektir. Bu konuda yapılan diğer 

araştırmaların bulguları, tez çalışmamızın bulguları ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin 

de dahil olduğu gelişmekte olan ülkelerde hemofili hastalarının eğitim düzeylerinin 

düşük olduğu, buna bağlı olarak işsizlik oranının yüksek seviyede seyrettiği ve 

çalışanların da düşük gelirli olduğu ortaya çıkmaktadır. Tabi bu noktada hastalara 

uygulanan tedavi yöntemlerinin ve ürün tipinin de önemi ortaya çıkmaktadır. Örneğin 

Hollanda gibi gelişimini tamamlamış ülkelerde profilaksi uygulandığı için hemofilikler, 

hemofili olmayan bireylerle eşit derecede sağlıklı hayatlar sürdürebilmektedirler (108). 

Eğitimlerinde aksaklık olmamakta, hemofili hastaları daha bilinçli olduğu için iyi eğitim 

seviyesine ulaşıp beden gücünden ziyade yöneticilik, akademik kariyer gibi beyin 

gücünün hakim olduğu işlerde çalışmaya gayret etmektedirler. Bu durum beraberinde 

gelir seviyesinin artmasını sağlamakta ve hemofiliklerin yaşam standardını, kalitesini 

yükseltmektedir. 

 Araştırmamızda katılımcılardan 18 yaş ve üzerinde olanlar evlenme durumlarına 

göre değerlendirildiklerinde sağlıklı kontrol grubundakilerin evli olma oranlarının hem 

kendi içinde, hem de hasta grubuna oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Konuyla ilgili ilk çalışmalardan biri 1974 yılında Kasper tarafından yapılmıştır (68). 

Araştırmasında, 14-64 yaş grubundaki 207 hemofili hastasının evli ve çocuk sahibi 

olma oranlarının gerçek değerleri tespit edilmiştir. Sağlıklı kontrollerin normatif 

değerleriyle kıyaslanarak hemofili grubundan beklenen evli ve çocuk sahibi olma oranı 

istatistiksel yöntemlerle saptanmış; bu değerler gerçek oranlarla karşılaştırılmıştır. 

Toplumun normatif değerleriyle kıyaslandığında 207 hemofili hastasının 106’sının evli 

olması beklenirken 87’sinin evli olduğu tespit edilmiştir. Her iki değer arasındaki farkın 

istatistiksel açıdan anlamlı olması hemofiliklerin sağlıklı bireylere göre daha az oranda 

evlendiklerini göstermektedir ve bulgular çalışmamızla uyumludur. Araştırmanın 

devamında Kasper hemofiliklerin yıllar geçtikçe çocuk sahibi olma oranlarının 

azaldığını saptamıştır (68). Bu konudaki en güncel çalışma ise 2008 yılında Hartl ve 

ark. tarafından yapılmıştır. Araştırmaya göre hemofili grubunda evli olanların oranı 

kontrol grubuna göre daha fazla iken, kız arkadaşı olanların oranının sağlıklı kontrol 

grubunda daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Her iki grupta da çocuk sahibi olma oranı 

birbirine yakındır. Ancak kontrol grubundaki bireylerin hemofiliklerden daha çok 
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sayıda çocuğu vardır; yani ikinci, üçüncü v.b çocuk sahibi olma oranları daha yüksektir 

(61). 

 Araştırmamızda katılımcılar algılanan ağız-diş sağlığı seviyesi ve tedavi ihtiyacı 

açısından değerlendirildiklerinde, hemofili hastalarının ağız-diş sağlığı seviyesini, 

anlamlı derecede sağlıklı bireylere göre daha kötü hissettikleri ve dolayısıyla daha fazla 

oranda dental tedaviye ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Gift ve ark. algılanan ağız 

sağlığını, belirledikleri bir hipoteze dayandırarak irdelemişlerdir. Bu hipotezin temel 

ilkesi davranışlara ve çevreye bağlı faktörlerin bireylerin tutumlarını etkilediğini 

savunmaktadır (Şekil 5.1). Çalışmada doğal dişlerin ağız içindeki durumlarının nasıl 

algılandığı olarak tanımlanan “algılanan ağız-diş sağlığının” demografik ve hazırlayıcı 

faktörler, genel sağlık algısı, varsa hastalığın güncel durumu, bireyin algıladığı tedavi 

ihtiyacından etkilendiğini bildirmişlerdir (14, 56).  

 

Şekil 5.1. Algılanan ağız-diş sağlığının kavramsal modeli (56) 
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grubumuzla, sağlıklı kontroller arasında dişhekimine gitme sıklıkları ve düzeni arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Ancak yine de 0-6 ay, 7-12 ay, 1-

2 yıllık zaman periyotları içerisinde dişhekimine gitme oranlarının kontrol grubunda 

yüksek olduğu; buna karşın hayatında dişhekimine hiç gitmeyenlerin ve 2 yıldan daha 

uzun süredir diş tedavisi ve kontrol yaptırmayanların oranının hemofili grubunda fazla 

olduğu dikkate alındığında; hemofiliklerin sağlıklı bireylere göre ağız diş sağlıklarını 

daha çok ihmal ettikleri sonucuna ulaşılmaktadır. 

 Dişhekimi muayenesinin sıklığı, uzun yıllardan beri sağlık sisteminin 

performansını ölçmede kullanılmış ve yüksek oranda yapılan ziyaretlerin iyi seviyedeki 

yaşam kalitesini yansıttığı kabul edilmiştir. Ancak bu ölçeğin doğruluğu tartışılmaya 

başlanmış ve yeniden değerlendirmeye alınmıştır. Hastalık tiplerinin değişimi ile 

birlikte hastalık oluşumu açısından fazla risk taşımayan bireylerin altı ayda bir yapılan 

rutin dişhekimi kontrollerine gitmedikleri Avrupa’daki klinisyenler tarafından fark 

edilmiştir. Henüz tam olarak yaygınlaşmamasına rağmen hastaların birçoğunun 12 

aydan daha uzun süreli aralıklarla dişhekimine kontrole gittikleri bildirilmiştir. Güncel 

yaklaşımda dişhekimi ziyaretinin sıklığı toplumun sağlıklı olmasından ziyade hastalık 

aktivitesinin daha da arttığının göstergesi olarak kabul edilmiştir. Daha önceden 

savunulan görüşü hatalı kılmaktadır (45). 

 Kronik hastalıklar ve yaralanmalar genel sağlığı olumsuz yönde etkilemektedir. 

Ayrıca daha önceki bölümlerde vurgulandığı gibi işsizlik, enflasyon, aile gelirinin 

düşük olması, ülke genelinde diş hekimliği hizmetlerinin kamudan çok özel sektörlerce 

karşılanması da toplumun yeterli ağız sağlığı hizmeti alamamasına neden olmaktadır. 

Hemofili gibi kronik etkenlere bağlı olarak, yaşam şeklinin farklı olmasıyla birlikte 

kronik hastalıkları olan bireylerde dental hastalıkların oluşumu ve yayılımı da 

değişmektedir. Yaşam şekli ile ilgili olan ağız-diş bölgesi hastalıkları çeşitli koruyucu 

diş hekimliği uygulamaları ve en önemlisi de iyi bir ağız hijyeni için gerekli eğitimlerle 

önlenebilir. Diş çürüğünün tedavisi hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için 

pahalı tedavilerdir (115). Hemofilikler için bu harcamalar, kanamanın önlenmesi için 

gereken uygulamalar göz önüne alınınca çok daha yüksek meblağlara ulaşmaktadır. Bu 

durumda ağız hijyeninin sağlanması için hastalara verilecek eğitim çok büyük önem 

kazanmaktadır. 

Araştırmamızda fırçalama alışkanlıkları açısından her iki grup arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır. Günde 1-2 defa ya da daha fazla 

fırçalayanlar düzenli bir dental alışkanlığına sahip bireyler olarak kabul edilmiştir. Bu 
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durumda da dişlerini düzenli ve düzensiz fırçalayanların oranlarının birbirine yakın 

olduğu; iki grup arasında istatistiksel anlamda bir fark olmadığı tespit edilmiştir. 

Fırçalama alışkanlığının devamı olarak katılımcılara “Günün hangi saatinde dişlerinizi 

fırçalarsınız?” diye sorulmuş ve altı farklı cevap alınmıştır. Bu değerlendirmede çalışma 

ve kontrol grubu arasında istatistiksel açıdan bir fark bulunamamıştır. Her iki grupta da 

cevapların en yoğun olduğu seçenekler “sabah/akşam, akşam, ne zaman hatırlarsam” 

ifadeleridir. Azhar ve ark. fırçalama alışkanlığı ve buna bağlı olarak çürük oluşumunu 

değerlendirdikleri çalışmalarında ağır tip hemofili hastalarını sağlıklı kontrol grubu ile 

karşılaştırmışlardır. Tez çalışmamızda olduğu gibi dişlerin günde bir defa ve daha fazla 

sayıda fırçalanmasını “düzenli diş fırçalama alışkanlığı” olarak kabul ettikleri 

değerlendirmelerinde kontrol grubunda düzenli olarak dişlerini fırçalayanların 

yüzdesinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (20). Azhar ve ark. çürük, periodontal 

hastalık gibi ağız-diş bölgesi ile ilgili hastalıkların önlenebilir olduğunu savunmuşlardır. 

Çalışmada bireysel muayenelerde hemofilik grup ile kontrol grubu arasında motivasyon 

eksikliği veya farkında olma gibi konuların bilinmesi açısından bir farkın olmadığı 

görülmüştür. Bu sebeple hastaların ağız-diş sağlığıyla ilgili bilgilendirilirken aynı 

zamanda hemofilikleri bu konuda cesaretlendirmenin çok büyük bir önem taşıdığını 

bildirmişlerdir (20).  

 Tez çalışmamızda diş sayısı açısından değerlendirme yapıldığında çalışma ve 

kontrol grubu öncelikli olarak üç farklı yaş grubuna ayırılarak kendi içinde; daha 

sonrasında da karşılıklı olarak birbirlerine göre durumları değerlendirilmiştir. Kontrol 

grubunda yaşın artmasıyla birlikte diş sayısındaki değişiklik hemofili grubuna göre 

biraz daha belirgindir (Şekil 4.1). Hemofili grubunda 12 yaştan 35 yaşa kadar (12-25 

yaş grubu ve 26-35 yaş grubu arasında) diş sayısında bireyler arasında anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır. Ancak 36 yaş ve üstündeki grubun diş sayısında belirgin bir azalma 

vardır. Kontrol grubunda ise bu azalma herhangi bir kırılma noktası olmadan sabit bir 

ivme ile gerçekleşmektedir. Çünkü oluşturulan her farklı yaş grubunda diş sayısı 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamakta, yaş arttıkça ters orantılı 

olarak diş sayısı azalmaktadır. Ancak sonuçta her iki grubun da diş sayısıyla ilgili 

olarak başladıkları ve bitirdikleri nokta açısından anlamlı bir fark bulunmamaktadır 

(Şekil 4.1). Ayrıca ortalama diş sayısı açısından çalışma ve kontrol grubu arasında 

anlamlı bir fark yoktur. Araştırmamızın bulguları farklı bir açıdan değerlendirildiğinde 

kontrol grubunda her yaştan bireye ulaşma ve anket uygulama şansımız oldukça yüksek 

iken, çalışma grubunda bu durum biraz daha sıkıntılı bir tablo oluşturmaktadır. Hasta 
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grubundaki yaş yığılımı biraz daha genç yaşlara doğru iken, kontrol grubunda biraz 

daha dengeli bir dağılım gözlenmektedir. İleri yaşlardaki hemofili hastalarının yüksek 

oranda yaşamıyor olması, yaşla artan ortopedik sorunlarına bağlı olarak çalışmaya 

katılmak istememeleri nedeniyle ancak 50’li yaşlara kadar olan hemofili hastaları 

çalışmaya dahil edilebilmiştir. Çalışma grubumuzda 12-54 yaş arasında nispeten eşit ve 

dengeli bir dağılım vardır. Bundan sonra sadece 73 yaşında tek bir hastaya ulaşmamız 

mümkün olmuştur. Oysa kontrol grubunda 14-67 yaş arasında hemen hemen her yaş 

grubunu içeren düzenli bir dağılım söz konusudur. Diş sayısının yaşla ters orantılı 

olduğu dikkate alındığında bu konunun hassasiyeti ortaya çıkmaktadır. 

Genel bir kanı ile kaybedilen diş sayısının fazlalığı olumsuz bir sonuç olarak 

kabul edilmesine rağmen, bazı araştırmacılar ağızdaki mevcut diş sayısının ağız 

sağlığını değerlendirmede yeterli bir gösterge olmadığına inanmaktadırlar. Örneğin 

edante vakalardan bazıları total protezleri sayesinde fonksiyonel ve psikolojik açıdan 

yeterli tatmine ulaştığı ve bunların ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi değerlerini en 

üst seviyede algıladıkları bildirilmiştir (45, 97). Nuttall ve arkadaşlarına göre, oral 

bölgeyle ilgili ağrıdan sonra bireylerin en sık şikayet ettikleri konu ağız-diş 

bölgesindeki hastalıklara bağlı olarak yaşadıkları psikolojik problemlerdir. Dental 

sağlıklarındaki eksiklikler nedeniyle, ankete cevap veren bireylerden dişleri olanların 

%27’sinden fazlası bir yıllık süre içerisinde kendini utangaç, %18’i ise gergin hissettiği 

için psikolojik olarak rahatlamakta zorluk çektiklerini bildirmişlerdir. Tüm sonuçlara 

göre dişleri olan bireyler için dişhekimliğinin estetikle ilgili olan konuları, fonksiyonla 

ilgili olan konular kadar yaşam kalitesini etkilemektedir (100). Steele ve ark. yaptıkları 

çalışmada yaşı, diş sayısı ve kültürel özgeçmişin yaşam kalitesi üzerinde etkisi 

olduğunu bildirmişlerdir (126). 

DMF(T/S) indeksi Dünya Sağlık Örgütü’nün epidemiyolojik çalışmalarda 

kullanılmak üzere önerdiği; herhangi bir radyolojik muayene yapılmadan, klinik 

muayene ile ağızdaki çürük, dolgulu ve kaybedilmiş diş sayısını belirlemeye yarayan bir 

indekstir. Hasta ve kontrol grubu arasında DMF(T), DMF(S), D(T), D(S), M(T), M(S), 

F(T), F(S) değerleri açısından karşılaştırma yapıldığında sadece D(T) ve D(S) değerleri 

açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunduğu; hemofili grubunun çürük diş ve 

çürük diş yüzey sayısının kontrol grubuna oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Katılımcıları çürük sayısı açısından değerlendirdiğimizde hemofiliklerin çürük sayısının 

0-15 arasında, kontrol grubunun ise 0-9 arasında değiştiğini görmekteyiz. Hiç çürüğü 

olmayan hemofiliklerin yüzdesi ise kontrol grubuna oranla daha düşüktür. 
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 Değerlendirmeye yüzeysel olarak bakıldığında D(T/S) değeri dışındaki 

bileşenlerde anlamlı bir fark yokmuş gibi gözükse de, bu indeksle yapılan 

değerlendirmenin incelikleri ilgili tablolarda gösterilen yüzdelik değerlerde gizlidir. 

Örneğin kayıp diş sayısı ve kayıp diş yüzey sayısı açısından her iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Ancak M(T) ve M(S) açısından 

hemofili grubundaki değerler 0-25 ve 0-114 arasında değişirken bu sayı kontrol 

grubunda 0-28 ve 0-128 arasında değişmektedir. Kontrol grubundaki aralığın geniş 

olmasının sebebi 36 yaş ve üzerindeki hasta grubundaki hasta sayısının fazla 

olmasındandır. Bildiğimiz gibi her iki grupta da yaş arttıkça bireylerin diş sayıları 

azalmaktadır. Bu nedenle hemofili grubunda sadece bir adet parsiyel protez kullanan 

hasta varken kontrol grubunda dört tanesi total protez, 3 tanesi parsiyel protez olmak 

üzere toplamda yedi tane yoğun diş kaybı nedeniyle hareketli protez kullanan hasta 

vardır. Bu durum kontrol grubunun DMF(T/S) ve M(T/S) skorunun yüksek olmasına 

neden olmaktadır. Bunun dışında hiç diş kaybı olmayan hastaların yüzdelik değeri 

kontrol grubunda hemofili grubuna oranla daha yüksektir. F(T) ve F(S) değerleri 

açısından da her iki grup arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak yine de F(T) 

ve F(S) skorları açısından hemofili grubunda kontrol grubuna göre biraz daha geniş bir 

aralık söz konusudur. Hemofili grubu için F(T)=0-16 ve F(S)= 0,0-59,0 iken kontrol 

grubu için F(T)= 0-12 ve F(S)= 0,0-44,0 arasında değişmektedir. Yani hemofili 

grubunda en yüksek oranda dolgulu dişi olan kişinin dolgu sayısı 16 iken kontrol 

grubunda bu değer 12’dir. Hemofiliklerin çürük eğilimi daha fazla olduğu gibi bir o 

kadar da tedavi edilmiş dişlerinin olduğunu, kontrol grubuna göre çürük oluşumu 

açısından daha fazla oranda yüksek risk grubunda olduğunu söyleyebiliriz. Albayrak ve 

arkadaşlarının 2006 yılında 6-12 yaş grubundaki 36 hemofilili çocuk üzerinde yaptığı 

araştırmada, hemofilik çocukların DMF(T), PI ve GI değerlerinin kontrol grubuna 

oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yine aynı 

çalışmada hemofili hastası olan çocuklarda ve ailelerinde dişhekimine gitme 

alışkanlığının son derece yetersiz olduğu saptanmıştır. Hemofili hastası olan çocukların 

ebeveynlerinin ağız-diş sağlığına gösterdikleri özenin yüzde olarak kontrol grubundan 

daha düşük olduğu belirlenmiştir. Çocukların diş fırçalama alışkanlığını kazanmasında 

model olarak anne ve babayı seçtikleri göz önüne alındığında bu faktörün de diş 

çürüğüne zemin oluşturabileceği düşünülmüştür (7, 8). Günümüze kadar DMF indeksi 

kullanılarak hemofilikler üzerinde yapılan araştırmalarda da hemofili hastalarının ağız-

diş sağlığının toplumun geneline göre bulunduğu seviye hakkında esasen tam bir fikir 
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birliğine ulaşılamadığı saptanmıştır (7, 30 49, 89, 125). Örneğin Boyd ve arkadaşları, 

Kuzey İrlandalı ve yaşları 2-15 arasında değişen hemofilili çocuk hastalarda süt dişi 

dentisyonundaki çürük sayısının düşük, restore edilmiş diş sayısının yüksek olduğunu 

saptamışlardır. Bu çocukların %86’sının aktif çürüğe sahip olmadığı ve 7-15 yaş 

grubundaki hemofili hastası çocukların sürekli diş dentisyonunda DMF(T)’nin düşük 

olduğu bildirilmiştir (30). Sonbol ve ark. 38 ağır hemofili hastası ve 38 sağlıklı çocukla 

yaptıkları araştırmada kontrol grubunun DMF(T) ve DMF(S)’leri önemli düzeyde 

yüksek olduğunu, hemofili grubunun %36,7’sinde ise çürük saptanmadığını 

bildirmişlerdir. Plak indeksi kontrol grubunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

yüksek bulunmuştur (125). Buna karşın Mielnik ve arkadaşlarının 77 hemofili hastasını 

içeren çalışmasında, hasta ve sağlıklı çocuklar arasında diş çürüğü şiddetinde önemli bir 

farklılık bulunmadığını bildirmişlerdir. Ancak yine de kanama bozukluğu olan 

çocuklarda, D(T) ve D(S) skorlarının ortalama değerlerinin daha yüksek olduğu 

gözlenmiştir (89). Çalışmaların bulguları arasındaki çeşitlilikte hastaların bu konudaki 

bilgi eksiklikleri, ailelerinin eğitim düzeyleri, sosyoekonomik ve kültürel farklılıkların 

etkili olabileceği düşünülmektedir. Sonuç olarak tez çalışmasını değerlendirdiğimizde 

tedavi sonrası yapılan hijyen motivasyonu çalışmaları, kamplarda verilen eğitimler, 

dernek dergisinde basılan makaleler hemofili hastalarından oluşan çalışma grubumuzun 

ağız-diş sağlığı seviyesini daha iyi seviyelere taşımış, ancak yine de ortalamanın üzerine 

çıkmasını sağlayamamıştır. Tüm tedavilerde olduğu gibi dental tedaviler de tek başına 

hekimin çabaları ile bir sonuca varmamakta, hasta ile kombine olarak bir çaba 

gerektirmektedir. 

 Araştırmamızda DMF indeksi ile değerlendirmedeki bir diğer zorluk ise 

dişetinde kanama oluşması korkusuna bağlı olarak sivri ucu nedeniyle sondla muayene 

olacağını gören hemofili hastalarının rahatça muayene yapmamıza izin vermemesidir. 

Sadece klinik muayene ile yapılması, herhangi bir radyolojik muayeneyi içermemesi 

nedeniyle son yıllarda DMF indeksinin geçerliliği de literatürde tartışılmaktadır. Becker 

ve arkadaşlarının 2007 yılında yayınlanan makalelerinde DMF indeksinin restoratif 

tedavi ihtiyacını gerçek anlamda ne oranda belirlediğini tespit etmek için 376 hasta 

üzerinde bir çalışma yapmışlardır. Çalışmaya göre radyolojik yöntemler kullanılarak 

bulunan ortalama DMF(T) skoru, radyolojik yöntemler kullanılmadan bulunan skordan 

1,42 oranında daha büyüktür. Bu farktaki en önemli etkeni “D-çürük diş” bileşeni 

oluşturmaktadır. Becker ve arkadaşlarına göre radyolojik yöntemler kullanılmadığı 

takdirde diş çürüklerinin %44 oranında daha düşük seviyede teşhis edilmesi söz 
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konusudur. Bu farkın oluşmasında proksimal bölgedeki kavitesiz lezyonların ve 

dolguların altındaki sekonder çürüklerin, sadece gözle yapılan klinik muayene ile 

teşhisinin zor olmasından kaynaklanmaktadır. Yine estetik restorasyonların da zaman 

zaman gözden kaçması DMF indeksindeki yanılmalar üzerinde etkili olmaktadır (26). 

Bu duruma hemofili hastalarındaki gibi muayenedeki güçlüklerin eklenmesi teşhislerin 

objektifliğinin göreceli olarak etkilendiğinin düşünülmesine sebep olmakta, belki de 

bulunan DMF(T/S) skorlarından daha yüksek seviyede skorlara sahip olduklarının 

fikrini gündeme getirmektedir. 

 Araştırmamızda periodontolojik muayeneleri yapmak amacıyla katılımcıların 

dişeti cep ölçümleri yapılmış, API aracılığıyla dental plak mevcudiyeti, GI aracılığıyla 

da dişetlerindeki kanama durumu değerlendirilmiştir. Her üç değerlendirme, periodontal 

muayenenin esasını oluşturmaktadır. Ancak fırçalamanın etkinliğini değerlendirmek 

üzere bakılan API sonuçlarından anlamlı bir veriye ulaşılamamıştır. Hem çalışma hem 

de kontrol grubundaki katılımcıların ortalama %85’in üzerinde olmak kaydıyla 

dişlerinin üzerinde mikrobiyal dental plak bulunduğu saptanmıştır. Bu sonuca ulaşmada, 

her iki gruptaki bazı katılımcıların dişhekimine bir özen içerisinde, dişlerini fırçalayarak 

gelmesi; bazılarının –ki çoğunluğu bu grup oluşturmaktadır- ise yemek saati sonrası 

olsa bile dişlerini hiç fırçalamadan gelmesi etkili olmuştur. Tablo 18 ve 19’da da 

görüldüğü üzere her iki grup arasında fırçalama alışkanlığı açısından anlamlı bir fark 

bulunmamakta; günde 2 kere veya daha fazla sayıda fırçalayanların oranı ise her iki 

grupta da  %20-25’lerde seyretmektedir. Elde edilen API sonuçları da bu durumu 

desteklemektedir. Hemofili grubunda oran olarak daha düşük seviyede olmasına rağmen 

GI değerleri açısından da iki grup arasında istatistiksel açıdan bir fark yoktur. Hemofili 

grubunun cep derinliği değerlerinin kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Correa ve ark. çalışmalarının bir parçası olarak sağlıklı kontroller ve 

hemofilikler arasında DMF(T), plak indeksi ve gingival indeks skorları arasında anlamlı 

bir fark olmadığını savunmuştur (37). Pakistan’dan Azhar ve ark. yaptığı araştırmada, 

tez çalışmasında olduğu gibi, günde bir kere ve üzerinde dişlerini fırçalayanların 

“düzenli” ağız bakımı yaptıkları kabul edilmiştir. Buna göre genç hemofiliklerin, yaşça 

uyumlu sağlıklı kontrollere göre daha düzensiz olarak dişlerini fırçaladığı saptanmıştır. 

DMF(T) indeksi skorları açısından genç hemofiliklerin durumu sağlıklı kontrol grubuna 

göre anlamlı derecede kötü seviyededir. Yine periodontal sağlık açısından da durum 

hemofiliklerin aleyhinedir. Spontane veya travmaya bağlı kanama durumu ve 
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periodontal hastalık mevcudiyeti hemofili hastalarında daha yüksek seviyededir (20). 

Hemofili hastası olan bireylerde periodontal hastalık varlığında dişetlerinde daha sık 

oranda spontan kanamalar olabilmektedir. Dişetinde epitelin inceldiği bölgelerde 

yüzeye yakın çok sayıda genişlemiş kapiller olduğundan diş fırçası ile yaratılan hafif 

travmalar ya da besin abrazyonu ve enfeksiyon dişetindeki kanamayı oluşturabilir. 

Diğer taraftan hemofili hastaları kanama olabileceği endişesi ile dişlerini fırçalamayı 

ihmal etmektedirler. Bu durumda dişetleri kolay kanamaya meyilli hale gelmektedir. 

Diş fırçalama işlemi plak kontrolünün ve koruyucu dişhekimliğinin temel unsurudur (8). 

Tez çalışmasında hemofili grubunun dişeti cep derinliğinin, API ve GI skorlarının 

yüksek olması fırçalamanın ihmal edilmesi ya da etkin bir şekilde fırçalamanın 

yapılmamasından; düzenli dişhekimi kontrolüne gidilmemesi ve bu ihmal sonucunda 

oluşan çürükler nedeniyle tek taraflı çiğnemenin yapılması ve kullanılmayan tarafta 

aşırı diş taşı birikiminden kaynağını almaktadır.  

 Araştırmamızda ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesinin tespiti için 

katılımcılara OHIP-14 ve OHQoL-UK anketi; sağlıklı ilgili yaşam kalitelerinin tayini 

için SF-36 anketi uygulanmıştır. Günümüze kadar ağız-diş sağlığına bağlı yaşam 

kalitesiyle ilgili ölçekler ve ölçümler farklı birçok hastalığın etkilerini veya tedavilerin 

etkinliğini ölçmek için kullanılmıştır. Örneğin McGrath ve Klages ekipleriyle yaptıkları 

iki farlı çalışmada ağız-diş bölgesiyle ilgili estetik uygulamaların ağız-diş sağlığına balı 

yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini değerlendirmişler, diş beyazlatma işlemi gibi estetik 

uygulamaların bireylerin bu yöndeki algıları ciddi anlamda etkilediğini saptamışlardır 

(71, 87). Llwellyn ve McGrath ve ark. ise ağız hastalıkları ve ağız-diş sağlığına bağlı 

yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemişler; ağız hastalıkları grubuna giren 

stomatolojik hastalıkların ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi üzerinde etkili 

olduğunu bildirmişlerdir (78, 84). Birçok farklı araştırmacı değişik bakış açıları ile 

geriatrik hastalar üzerinde değerlendirme yapmıştır. Takata ve ark. diş sayısından 

bağımsız olarak dental protez kullanan hastalarda, çiğneme etkinliğinin ağız-diş 

sağlığına bağlı yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini saptamıştır (128). Pearson ve ark 

ise özellikle dışarı çıkmakta güçlük çeken yaşlı bireylere evde servis yapılarak protez 

yapılmasının bireylerin ağzı-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi algısını olumlu yönde 

etkilediğini bildirmişlerdir (104). Baker ve ark. ve Gerdin ve ark. farklı ağız-diş 

sağlığına bağlı yaşam kalitesi ölçeklerinin yaşlı bireylerde ağız kuruluğunun 

değerlendirilmesindeki etkilerini araştırmışlar; ağız kuruluğunun ağız-diş sağlığına bağlı 

yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğini saptamışlardır (22, 23, 137). Biraz daha 
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geniş bir perspektiften bakıldığında araştırmacılar baş-boyun kanserleri ve bunlara bağlı 

olarak tedavi amaçlı uygulanan radyoterapi, kemoterapi, cerrahi işlemlerin; diyabet, 

hipertansiyon, Behçet Hastalığı, felç gibi farklı sistemik hastalıkların ağız-diş sağlığına 

bağlı yaşam kalitesini nasıl etkilediğini araştırmışlardır (2, 34, 47, 64, 80, 92, 95). 2008 

yılına kadar yapılan medline taramasında, hemofili hastalığının ağız-diş sağlığına bağlı 

yaşam kalitesi üzerinde nasıl etkilerinin olduğunu inceleyen bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Tarafımızdan bir ön çalışma olarak yapılan ve 2008 yılında (World 

Federation of Hemophilia) Dünya Hemofili Derneği’nin düzenlediği kongrede sunulan 

çalışma, bu alanda yapılan ilk araştırmadır. Genç hemofili hastalarını içeren çalışmada, 

sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırmalı olarak hemofilinin hem ağız-diş sağlığı 

üzerindeki, hem de genel sağlığa bağlı yaşam kalitesi üzerindeki etkileri incelenmiş ve 

hemofilinin bu alanda olumsuz etkilerinin olduğu saptanmıştır (6). Ancak halen 

literatürde detaylı bir ağız muayenesi, çeşitli demografik bilgiler, hijyen alışkanlıkları 

ve yaşam kalitesi konularını birbirleriyle etkileşimli olarak inceleyen bir çalışma 

bulunmamaktadır. Tez çalışması bu bağlamda, konuyla ilgili olarak yapılan ilk 

araştırmadır. 

 Araştırmamızda hem OHIP-14 hem de OHQoL-UK anketi sonuçlarına göre 

hemofili hastalarının ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi sağlıklı kontrollere oranla 

anlamlı derecede daha düşük seviyededir. Bu sonucu irdelerken, daha önceki 

bölümlerde elde edilen demografik bilgilerin, hijyen alışkanlıklarının, dişhekimi 

kontrolü düzenlerinin ve ağız muayenesi bulgularının hep birlikte değerlendirilmesi 

uygun olacaktır. Hemofili hastalarının SF-36 ölçeğini kullanarak yaptığımız tespite göre 

başta fiziksel fonksiyon, sosyal fonksiyon ve genel sağlıkları olmak üzere sağlıklarına 

bağlı yaşam kaliteleri düşük seviyededir. Bu durum eğitim seviyelerini ve akabinde 

gelen çalışma durumu, aylık gelir seviyesini olumsuz yönde etkilemekte; dolayısıyla 

sayılan koşullar yaşam standartları ve kalitesi açısından sağlıklı bireylere oranla anlamlı 

derecede kötü seviyede olmalarına sebep olmaktadır. Diş fırçalama konusunda birçok 

eğitimler (ÖR/ kamptaki seminerler, tedavi sonrası motivasyon çalışmaları, bilimsel 

kongre ve sempozyumlar, dergilerdeki ve internet sitelerindeki makaleler aracılığıyla 

verilen eğitimler) almalarına rağmen hemofili hastaları toplumun genelinden daha ileri 

seviyede değillerdir. Dişhekimine kontrole gitmeyi birçoğu ihmal etmektedir. Aslında 

bu husustaki durumları sağlıklı kontrol grubundakilerden daha farklı olmasa da ağız 

sağlıklarının hemofili olmayanlara göre daha kötü olduğuna ve tedavi ihtiyaçlarının 

daha fazla olduğuna inanmaktadırlar. Periodontal sağlıkları dişeti cebi derinliklerinin ve 
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GI skorlarının yüksek olması nedeniyle sağlıklı kontrol grubuna oranla daha kötü 

durumdadır. Diş sayıları, DMF(T/S), M(T/S) ve F(T/S) skorları açısından hemofili 

olmayanlara oranla aralarında anlamlı bir fark yoktur. Ancak ağızlarındaki çürük sayısı 

sağlıklı kontrol grubundakilere göre daha yüksek seviyededir. Yani D(T/S), GI 

(istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmasa da) ve dişeti cebi derinliği skorlarının 

yüksek olması, dental yönden duydukları sıkıntıyı göstermekte; OHIP-14’ten yüksek, 

OHQoL-UK’den düşük skorlar almalarını açıklamaktadır. Needleman ve ark. OHQoL-

UK’nin, periodontal hastalıkların ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi üzerine olan 

etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir ölçek olduğunu; bu tarz hastaya 

dayalı ölçümlerin periodontolojide ihtiyaçların belirlenmesi ve tedavilerin 

değerlendirilmesinde kullanılabileceği gösterilmiştir (98). 2006 yılında Sam ve ark 

yaptığı çalışmada, periodontal hastalıklarla ilgili olarak ağız-diş sağlığına bağlı yaşam 

kalitesi arasında doğrudan bir etki olduğunun tespitinde OHIP’in kullanılabileceği 

bildirilmiştir. Tez çalışmamıza benzer olarak Sam ve ark. çalışmasında dişhekimine 

gitme düzeni, ağızdaki mevcut doğal diş sayısı, çürük dişler, periodontal hastalık 

durumu (dişeti çekilmesi ve klinik ataşman kaybının tayiniyle) incelenmiştir. 767 

kişinin katıldığı çalışmada klinik ataşman kaybı, dişeti çekilmesi nedeniyle periodontal 

hastalığa sahip olan grubun daha düzensiz olarak dişhekimine gittiği, ortalama diş 

sayısını daha az olduğu, OHIP-14 değerlendirmesi sonucunda ağız-diş sağlığına bağlı 

yaşam kalitesinin daha kötü seviyede olduğu tespit edilmiştir (114). Sam ve ark. 

çalışmasındaki periodontal hastalığı olan bireyler gibi tez çalışmasında ağırlıklı olarak 

hemofili grubundaki katılımcılar ağızları, dişleri, dişetleri ve protezlerindeki sorunlara 

bağlı olarak çiğnemekte zorluk çekmekte, rahatlıkla yemek yiyememekte, yiyeceklerin 

tadını tam olarak alamamakta; dolayısıyla fonksiyonel sınırlama, ağrı ve fiziksel 

yetersizlik içinde olduklarını hissetmektedirler (114). Tez çalışmasındaki bazı 

katılımcılar dişetlerindeki kanamalar nedeniyle topluluk içerisinde yemek yemekten 

kaçındıklarını, özel hayatlarında eşleriyle ve yakın arkadaşlarıyla sorunlar yaşadıklarını 

bildirmişlerdir. Bu faktörler periodontal hastalığı olan bireylerin psikolojik olarak nasıl 

olumsuz etkiler aldığını ve yaşadıkları bu olayların sosyal hayatlarını nasıl olumsuz 

etkilediğini de göstermektedir.  

Ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde muayeneyle 

elde edilen objektif veriler (doğal diş sayısı, DMF(T/S), GI ve PI skorları) bizleri 

objektif sonuçlara götürmektedir. Ancak subjektif nitelikli olmasına rağmen bireyin 

kendi ağız sağlığını nasıl algıladığı da (VAS skorları) değerlendirmede en az diğer 
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nesnel bulgular kadar önemlidir. Ayrıca ağızdaki doğal ve çürük diş sayısı gibi öznel 

bulguların, subjektif ağız sağlığının belirlenmesinde önemli rolü vardır (45, 126). Steele 

ve ark. yaptığı çalışmada yaş ve ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi arasında ters 

orantılı bir ilişki bulunduğu bildirilmiştir. Fakat her ne kadar yaşın artışı diş sayısında 

azalmaya neden olsa da, diş sayısı ve ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi arasındaki 

ilişkinin değerlendirilmesinde yaştan bağımsız bir değerlendirme yapmışlardır (126). 

Düz mantıkla düşünüldüğünde diş sayısının azalması ağız-diş sağlığına bağlı yaşam 

kalitesinin azalmasına neden olacaktır. Ancak Steele ve ark. bu ilişkinin monoton 

karakterde olmadığını bildirmişlerdir (126). Tez çalışmasının sonuçları da Steele’in bu 

söylemini doğrular niteliktedir. Çünkü çalışmalarında İngiliz toplumunda 16 ve daha az 

sayıda dişi olanların OHIP-14 skorlarının kötü olduğunu tespit etmişlerdir. 

Avusturyalılar arasında ise 25 ve daha altıdaki sayıda dişi olanların OHIP-14 skorlarının 

kötü olduğunu; fakat diş sayısı 1-8, 9-16, 17-20, 21-24 olan alt gruplar arasında OHIP-

14 skoru açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı saptanmıştır. Her iki 

toplulukta benzer alt gruplarda farklı sonuçlar elde edilmesi algılanan yani subjektif 

nitelikli ağız sağlığının kültürel faktörlerden de etkilendiğini göstermektedir. Ancak 

çalışmada ortak varılan nokta eksiksiz doğal dişlere sahip olmanın en iyi seviyedeki 

ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi ile ilişkili olduğudur (126). Slade ve ark. 

tarafından yapılan çalışmada kültür farkının etkileri üzerinde durulmuş,  65 yaş üzerinde 

farklı kültürlere ve ekonomik seviyeye sahip bireyler arasında ağız-diş bölgesiyle ilgili 

hastalıkların sosyal etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmaya Güney Avustralya’da kırsal 

alanda yaşayan bir topluluk, Kuzey Karolayna/A.B.D’de yaşayan Afro-Afrikan ve 

Kafkas toplulukları katılmıştır. Ağız hastalıklarının psiko-sosyal iyilik hali üzerine olan 

etkilerine ek olarak dişleri mevcut olan bireylerde kültür farklılıklarının bireylerin ağız 

hastalıklarına tepkisi üzerine bağımsız etkilerinin olduğunu tespit etmişlerdir. Bütün 

gruplardaki edante bireylerde sosyal etkilerle ilgili herhangi bir çeşitlilik, fark 

bulunamamıştır (123).  Tez çalışmamızda gruplar arasında kültürel bir farklılık 

olmamasına karşılık ekonomik seviyeleri, eğitim düzeyleri arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı fark bulunmaktadır. Esasen çalışma ve kontrol grubu arasında ağızdaki doğal 

diş sayısı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Ancak 

algılanan ağız sağlığı değerlendirilmesi için kullanılan VAS skoru ve yaşam kalitesi 

ölçekleri OHIP-14, OHQoL-UK skorlarının değerlendirilmesinde hemofili grubunun 

daha negatif bir tutum içinde olduğunu görmekteyiz. Algının bu yönde olmasındaki bir 

diğer önemli faktör her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farkın görüldüğü 
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çürük diş sayısı ve dişetlerindeki kanama problemidir. Takata ve ark. 823 geriatrik 

hastada yaptıkları çalışmalarında ağızdaki doğal diş sayısı ve çiğneme kapasitesinin 

yaşam kalitesi üzerine etkilerini araştırmışlardır. Çalışmada diş sayısının yaşam kalitesi 

üzerine etkisinin olmadığı, total veya parsiyel protez kullansalar bile yaşam kaliteleri 

için çiğneme etkinliklerinin daha önemli etkisinin olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada 

fonksiyonel yeterliliğin yaşam kalitesi üzerinde ne denli etkili olduğu gösterilmiştir 

(128). Diş çürüğü ve buna bağlı olarak duyulan ağrı, ağrı nedeniyle çiğnemede ilgili 

bölgeyi kullanamama ve sonucunda biriken diş taşı ile birlikte oluşan periodontal 

problemler, ön bölgedeki çürük dişlerin neden olduğu kötü estetik görüntü ve ağız 

kokusu, hemofili hastaları açısından kanama korkusu, tedavi maliyetinin yüksek olması, 

tedavi edecek hekimin bulunamaması, çalışma grubundaki “D-çürük diş” bileşeninin 

ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi ve algılanan ağız sağlığı üzerindeki olumsuz 

etkilerin nedenidir. Locker’in modelinde olduğu gibi hastalıklar sırasıyla bozukluklara, 

rahatsızlık ve ağrıya, fonksiyonel sınırlamalara, fiziksel-psikolojik-sosyal alanda 

yetersizliklere ve sakatlıklara neden olmaktadır (Şekil 2.4). Daha açık bir ifade ile diş 

çürüğü ve dişetlerindeki problemler öncelikli olarak ağrı ve kanamalarla birlikte 

rahatsızlıklar oluşturmakta; çiğneme, ısırma dolayısıyla beslenmede fonksiyonel 

sınırlılıklara neden olmaktadır. Bu nedenledir ki bazen ileri yaşlarda tümüyle edante 

olup total protez kullanan bireylerin, protezlerine iyi uyum sağlamalarıyla bağlantılı 

olarak ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi algıları, kısmi dişli bireylerden daha iyi 

seviyededir (45, 100) . Çünkü protezlerine iyi uyum sağlayan bireylerde dişlerini 

çektirene kadar karşılaştığı gibi ağrıların olmaması veya eksiksiz dişi olmadığından 

çiğnemeyi tam bir etkinlikle yapabilmesi; içinde bulundukları olumlu tutum açısından 

önemli faktörlerdir. Ancak tam tersi de söz konusu olabilir. İyi uyumu olmayan, hastayı 

estetik ve fonksiyon açısından memnun etmeyen protezler ise ağız-diş sağlıklarına bağlı 

yaşam kalitelerini negatif yönde etkilemektedir. Ön grup dişlerdeki çürükler bireylerin 

görüntüsünü olumsuz yönde etkileyecektir. McGrath ve ark. 87 hastada uyguladıkları 

beyazlatma işleminin ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesini olumlu yönde etkilediğini 

bildirmiştir (87). Klages ve ark. 148 üniversite öğrencisi üzerinde dental estetik ve 

bireyin kendi durumunun farkındalığının ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi üzerine 

etkisini arttığını savunmuşlardır (71). Her iki çalışmada da minimal düzeyde bile olsa 

dental alandaki estetik uygulamaların veya bozuklukların ağız-diş sağlığına bağlı yaşam 

kalitesini mutlaka etkilediği sonucuna varılmıştır (71, 87). Estetik alandaki sorular 

bazen bireyleri memnun etmeyen protezlerden ve ortodontik bozukluklardan da 
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kaynağını alabilir. Dişetlerindeki kanamalar, çürükler, zaman zaman bakımı iyi 

yapılmayan protezler ağız kokusuna neden olmaktadır. Total ve parsiyel protez 

kullanımıyla oluşan vuruklar, oluşabilecek alerjik durumlar da bireyleri olumsuz yönde 

etkileyebilir. Sayılan tüm bu faktörler diş çürüğü ve dişeti problemi olan hastaların 

fiziksel, psikolojik ve sosyal hayatlarında yetersizliklere neden olmakta ve bu da bir 

anlamda dental sakatlıkların oluşmasını gündeme getirmektedir.  

1990lı yılların başından beri hemofili hastalarında yaşam kalitesini konu alan 

çalışmalar yayınlanmaktadır ve bu çalışmaların çoğunda jenerik indeksler kullanılmıştır. 

Tablo 5.1’ de bu alanda yapılan çalışmalar kronolojik bir sıra içerisinde gösterilmiştir 

Tabloda görüldüğü gibi 2000 yılına kadar hemofili hastalarında yaşam kalitesinin 

değerlendirilmesinde erişkinlerde “SF-36 ve EQ-5D” gibi jenerik indeksler, çocuklarda 

ise “Child Health Questionnaire” kullanılmıştır (113, 129). 2000 yılından sonraki 

çalışmalarda ise “Haemo-QoL, Hemofilia-QoL” gibi hemofiliye özgü indeksler tercih 

edilmiştir (16, 27, 112, 113). Ancak bu ölçeklerin sonuçlarının sağlıklı bireyler ile 

karşılaştırılması mümkün olmadığından, hastalığın sağlıklı kontrollerle 

karşılaştırılmasının ve beklenmedik etkilerinin bu anketler kullanılarak saptanması 

mümkün olmamaktadır (129). Bu nedenle çalışmada ulaşılmak istenen bilginin türüne 

göre ölçek seçimi yapılmalıdır. Sağlıklı kontroller ile hemofili hastaları arasında 

karşılaştırmayı içeren tez çalışmasında bu nedenle SF-36’nın kullanımı tercih edilmiştir. 
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Tablo 5.1. Hemofili hastalarında jenerik ve hastalığa özgü ölçekler kullanılarak 

yaşam kalitesiyle ilgili yapılan çalışmaların kronolojik listesi * 

YIL ÇALIŞMACI  ÜLKE  KATILIMCILAR ÖRNEKLEM(n) ÖLÇEK 

Jenerik 

1990 Rosendaal ve ark.  Hollanda  Yetişkinlerde 935  Ad Hoc anketi 

1996 Szucs ve ark.  Almanya  Yetişkinlerde 50  SF-36, UQ, 

1999 Miners ve ark.  İngiltere  Yetişkinlerde 99  SF-36, EQ-5D 

1999 Miners ve ark.  İngiltere  Yetişkinlerde 249  SF-36, EQ-5D 

2000  Azhar ve ark.  İspanya  Yetişkinlerde 70  SF-36 

2000 Brewin ve ark.  Avustralya  Çocuklarda 6                  CHQ-CF/PF,EQ-5D 

2000 Khair   İngiltere  Çocuklarda 30  MMQoL 

2000 Sek e ark.   Kanada  Yetişkinlerde 129  HUI 

2000 Molho ve ak.  Fransa  Yetişkinlerde 11  SF-12 

2000 Schick ve ark  İsviçre  Yetişkinlerde 116  SF-36 

2001 Solovieva   Finlandiya  Yetişkinlerde 150  SF-36 

2001 Ekert ve ark.  Avustralya   Gençlerde(Adolesan)   6                  CHQ-CF/PF,EQ-5D 

2001 Trippoli ve ark.  İtalya  Yetişkinlerde 56  SF-36, EQ-5D 

2001 Schoenmakers ve ark.  Hollanda  Çocuklarda 39  CHAQ 

2002 Royal ve ark.  Avrupa Ülkeleri Yetişkinlerde 1033  SF-36 

2003 Gringeri ve ark.  İtalya  Yetişkinlerde 52  SF-36, EQ-5D 

Spesifik 

2000 Bullinger ve ark.  6 Avrupa Ülkesi Çoc./Genç.ve Aile 58  Haemo-QoL 

2004 von Mackensen ve ark. 6 Avrupa Ülkesi Çoc./Genç.ve Aile 339  Haemo-QoL 

2004 Young ve ark.  Kanada  Çoc./Genç.ve Aile 52  CHO-KLAT 

2004 Arranz ve ark.  İspanya  Yetişkinlerde 73  Hemofilia-QoL 

2004 Remor ve ark.  8 Latin Amerk. Ülk. Yetişkinlerde 50  Hemolatin-QoL 

 

*Bu tablo Remor ve ark. çalışmasından alınmıştır. 

 

Hemofili hastalarında standart ölçekler kullanılarak yapılan çalışmalarda 

genellikle çeşitli alanlarda daha düşük seviyede yaşam kalitesine sahip oldukları 

saptanmıştır (6, 27, 90, 118). Miners ve arkadaşlarına göre 249 hasta üzerinde yaptıkları 

çalışmada HIV enfeksiyonu varlığı, ortopedik ameliyat geçirme ve kanama sıklığının 

sağlığa bağlı yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde önemli bir gösterge değildir. Orta, 

hafif tip hemofili hastaları ve sağlıklı kontrol grubuna göre ağır tip hemofili hastalarının 

sağlığa bağlı yaşam kalitesi daha kötü seviyededir (90). Scalone ve ark. inhibitörlü ve 

ortopedik sorunları olan 50 hemofili hastasıyla yaptıkları araştırmalarında inhibitör 

titresi ve kanama sıklığının sağlığa bağlı yaşam kalitesi üzerinde etkisi olmadığını; 

fiziksel bileşenine bağlı olarak sağlıkla ilgili yaşam kalitesi seviyelerinin düşük 

olduğunu bildirmişledir (118). Ancak bu bulgularla karşıt görüşte olan çalışmalar da 

mevcuttur. Bilindiği üzere hemofili hastalarının birçoğunda ortopedik problemler ve 

bunlara bağlı sakatlıklar mevcuttur. Bazı araştırmacılar gibi Beeton ve ark. sakatlık ve 
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yetersizliklerin birçok engelli bireyin hayatında olumlu sonuçlar oluşturduğunu 

savunmakta ve bu düşüncelerini “sakatlığın olumlu modeli” olarak adlandırmaktadırlar. 

Açık bir ifade ile sakat bireylerin birçoğunun kısıtlılıklar ve engelleri sonucunda 

hayatlarının pozitif yönde değiştiği ve sakatlığı bir trajedi olarak algılamadıklarıdır. 

Beeton ve ark. 19 hemofili hastasını içeren çalışmalarında kronik hastalıkları olan bu 

bireylerin iyi bir yaşam kaliteleri olabileceğini kalitatif metotlarla göstermişlerdir (27). 

Araştırmacılara göre katılımcıların yaşlarının büyük olması, birçoğunun faktör 

kullanmadan önce nasıl bir yaşamlarının olduğunu hatırlamaları, böylece bu durumun 

yaşamlarını nasıl etkilediğini değerlendirmelerini ve sağlığa bağlı yaşam kalitesi 

algılarının artmasını sağlamaktadır (27). Tez çalışmamızda fiziksel fonksiyonların 

yerine getirilmesi, toplumda duygusal ve fiziksel alanlarda üstlendikleri görevleri 

yapabilme, ağrı varlığı, genel sağlık durumu ve sosyal fonksiyonların yapılabilmesinde 

hemofili hastalarının sağlıklı kontrollere oranla daha kötü düzeyle oldukları tespit 

edilmiştir. Sadece vitalite ve mental sağlık alanında sağlıklı kontroller ile aralarında 

istatistiksek açıdan fark bulunmamaktadır. Tüm bu bulgular özellikle ortopedik 

problemlere bağlı olarak gelişen fiziksel sorunlar, bunun sosyal yaşam üzerindeki etkisi, 

kronik hastalıkların beraberinde getirdikleri ve özellikle de kanama korkusu ile 

yaşamdaki her adımlarında tereddüt içinde olma kanaatimizce hemofili hastalarının 

sağlıkla ilgili yaşam kalitesi algılarını olumsuz yönde etkilemektedir. 

5.1. SONUÇLAR  

Ağız-diş sağlığının yaşam kalitesi ve iyi olma hali üzerine olan etkileri ana tema 

olmak kaydıyla bir çalışma National Institute of Dental and Craniofacial Research 

(NIDCR) tarafından geliştirilmiş ve desteklenmiştir. Bu doküman sağlıkla ilgili yaşam 

kalitesini kültürel, fonksiyonel ve psikolojik boyutlarla ele almakta; dudak-damak 

yarığı, maloklüzyon, orofasiyal ağrılar, orofarengeal kanserler, diş kaybı, erken yaşlarda 

görülen çürükler gibi yaşam kalitesini etkileyen özel örneklerin ele alınmasını 

sağlamıştır. Bu çalışmada başlıca bildirilen sonuçlar şunlardır (32): 

1. Ağız-diş sağlığı; iyi olma ve fonksiyonel, psikolojik, ekonomik açıdan 

değerlendirilen yaşam kalitesi ile ilişkilidir. 

2. Kültürel değerler ağız-diş ve kraniofasiyal bölgelerdeki iyi olma haliyle ilgili 

sağlık çalışmalarını etkilemektedir. 

3. Oral ve karaniofasiyal hastalıkların ve bu hastalıkların tedavilerinin iş kaybı 

üzerinde ciddi etkileri vardır. 
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4. Ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesinin azalması hastalıklar ve tedavilerinin 

yetersizliği ile ilişkilidir (32). 

 Tez çalışmamızda demografik bilgileri öğrenilerek toplum içindeki sosyal 

statüsü belirlenmeye çalışılan katılımcıların (hemofili hastaları ve sağlıklı kontrol 

grubu) dental ve medikal özgeçmişleriyle birlikte ağız-diş sağlığı ve dental tedavi 

ihtiyacı algıları, dental bakım ve dişhekimine gitme periyotları saptanmıştır. Yapılan 

ağız muayenesi ile ortalama olarak ağız-diş sağlıklarıyla ilgili bilgi edinilmiştir. Son 

olarak da hem ağız-diş sağlıklarına hem de genel sağlıklarına bağlı yaşam kaliteleri 

tespit edilmiş; elde edilen tüm bu öznel ve nesnel veriler karşılıklı olarak 

değerlendirilmiştir. 

 Araştırmamızın bulgularını bir bütün olarak değerlendirdiğimizde ülkemizde 

hemofili hastalarının eğitim düzeyleri, çalışma şartları ve dolayısıyla ortalama aylık 

gelir seviyeleri sağlıklı bireylere oranla daha kötü durumdadır. Dişhekimine gitme ve 

fırçalama alışkanlığı açısından sağlıklı bireylerle aralarında anlamlı bir fark yoktur. 

Ancak kendi değerlendirmelerine göre ağız-diş sağlıkları kötü seviyededir ve tedavi 

ihtiyacı algıları oldukça yüksektir. Dolayısıyla ağız-diş sağlıklarına bağlı yaşam kalitesi 

seviyeleri, iki farklı sağlık modeline dayandırılarak hazırlanan farklı iki ölçekle 

değerlendirildiğinde de sağlıklı bireylere göre daha zayıftır. Yaptığımız muayene 

sonucuna göre hemofili hastalarının dişetlerindeki çekilme miktarının ve çürük 

sayılarının daha fazla olmasının dışında; dental plak miktarı ve dişetlerindeki kanama 

seviyesi, dolgulu, kaybedilmiş diş sayısı ve ağızdaki doğal diş sayısı açısından sağlıklı 

bireyler ile anlamlı derecede bir farklılık bulunmamaktadır. Genel sağlıkları ve 

sağlıklarına bağlı yaşam kalitesi ise hemofili olmayan bireylerden birçok alanda daha 

düşük seviyededir. Doğrudan bir ilişki saptanmasa da bireylerin genel sağlıklarını zayıf 

olarak algılamaları, ağız-diş sağlıklarına verecekleri önemi ve ilgilerini de 

etkilemektedir. Hayati değeri daha fazla olan birçok sorunları varken ağız-diş 

sağlıklarına ayırdıkları zaman daha da azalmaktadır. 

 Sonuç olarak hazırlayıcı faktörler, dental uygulamalar ve bireyin güncel olarak 

içinde bulunduğu klinik durumla mevcut olan ilişki nedeniyle algılanan ağız-diş sağlığı 

diş hekimliğinde büyük öneme sahiptir. Dental açıdan baktığımızda algılanan ağız-diş 

sağlığının bileşenlerini anlamak, ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesini ve buna bağlı 

olarak bireylerin konuyla ilgili davranışlarını anlamamızı sağlayacaktır. Ayrıca düzenli 

ağız-diş bakımı, bireylerin ağız-diş sağlıkları ve tedavi ihtiyaçları hakkında daha bilgili 

olmalarını sağlamaktadır. Böylece ağız-diş sağlıkları daha kabul edilebilir ve 
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memnuniyet verici düzeyde olacaktır. Bu nedenle hemofili hastalarının diş çürüğü 

oluşumu açısından yüksek risk grubunda oldukları yapılan her uygulamada dikkate 

alınmalıdır. Hemofili hastalarının ağız ve diş sağlığı sorunlarının giderilmesi ve 

önerilmesinde en önemli faktörün hem hastanın hem de yakınlarının bu konuda 

bilgilendirilmesi olduğu unutulmamalıdır. Çocukluktan itibaren ağız temizliğinin 

sağlanması, gerekli koruyucu uygulamalar, diş hekimi kontrolünün önemi hemofiliklere 

iyice kavratılmalı; ağız-diş sağlıklarına verdikleri önem ve algı en üst seviyeye 

ulaştırılmalıdır. 

5.2. ÖNERİLER 

� Eğitim düzeyi istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük olduğu tespit 

edilen hemofili hastaları daha iyi eğitim almak üzere teşvik edilmelidir. 

� Hemofili grubunun çalışma oranlarının sağlıklı kontrollere göre istatistiksel 

olarak daha düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. Hemofili hastalarının 

çalışma oranlarının arttırılabilmesi için gerekli istihdam alanları oluşturulmalı ve 

iş hayatında çeşitli kolaylıklar tanınmalıdır.  

� Hemofilililerin hastalıkları nedeniyle işe gidemedikleri günlerde az seviyede bile 

olsa aylık ücretlerinin bir kısmının işverenler tarafından karşılanmalı ve sigorta 

pirimleri yatırılmalıdır. 

� Ortopedik deformitelerinin minimum düzeyde olabilmesi ve normal 

standartlarda sürebilmeleri için hemofiliye özgü profilaksi tedavisi 

uygulanmalıdır. 

� Ağız-diş sağlıklarının daha iyi seviyede olması için hastaların ve ailelerin 

verilecek eğitimler ile bilinçlendirilmelidir. 

� Çalışmamız sonucunda ağızlarındaki mevcut sorunlar neden ile hemofili 

hastalarının, ağız sağlıklarını hemofili olmayanlara göre daha kötü seviyede 

algıladıkları gösterilmiştir. Hemofili hastalarına çocukluklarından itibaren 

gerekli koruyucu diş hekimliği uygulamaları yapılmalı ve takip altında tutularak 

düzenli kontrollere çağırılmalıdır. 

� Ağız hijyeninin öneminin ve bunu uygulamanın en basit yolunun diş fırçalama 

olduğu vurgulanarak anlatılmalıdır. 

� Konsültasyonlar nedeniyle çok sayıda uzmanla çalışmak hem hemofilikler hem 

de yakınları için yılgınlık oluşturmaktadır. Bunun önlenmesi için hemofili 

merkezleri kurulmalıdır. 
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� Tez çalışmasında hemofili hastalarının ağız-diş sağlıklarına bağlı yaşam 

kalitelerinin hemofili olmayan bireylere göre istatistiksel olarak daha düşük 

seviyede olduğu saptanmıştır. Hemofili hastalarının ağız-diş bölgesiyle ilgili 

hastalıklara karşı kaderci bir yaklaşım içinde olmaktan vazgeçip, ağız-diş sağlığı 

ve genel sağlık arasındaki ilişkinin hastalar tarafından öğrenilmesi sağlanmalı;  

ağız-diş sağlığına bağlı yaşam kalitesinin bireyler açısından önemi 

anlatılmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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FORMLAR 

Gönüllü Bilgilendirilmiş Onay Formu 

 

 

 

 

 

 

Çalışmanın Amacı: Hemofili hastalarında ağız ve diş sağlıklarının yaşam kaliteleri 

üzerine olan etkisini hem aynı zaman dilimindeki genel sağlık durumlarıyla hem de 

kontrol grubuyla karşılaştırarak değerlendirmektir. 

 

Uygulanılacak işlemler: Bu çalışmadaki amacımız, sizin kendi ağız ve diş sağlığınızı 

kendinizin nasıl değerlendirdiğinizi ve bunun yaşam kaliteniz üzerine ne gibi 

etki/etkileri olduğunu öğrenmektir. Bu anketteki soruların cevaplarıyla ilgili olarak siz 

herhangi bir şekilde değerlendirilmeyecek veya yargılanmayacaksınız. İlk önce sizinle 

ve hastalığınızla ilgili bilgileri öğrenmek üzere birkaç soru sorulacak; akabinde detaylı 

olarak ağız ve diş sağlığınızla ilgili gerekli muayeneler yapılacak ve daha sonra da 

ağız/diş sağlığınızın ve genel sağlığınızın yaşam kalitenizi nasıl etkilediğini 

anlayabilmemizi sağlayacak anketleri cevaplandırmanız istenecektir.  

Bu işlemlerin tamamının uygulanması en fazla yarım saatinizi alacaktır.  

Muayene sonucunda dişlerinizle ilgili tedavi ihtiyacınızın olup olmadığı hakkında size 

bilgi verilecektir (hemofili hastaları için hastalar kendilerini takip eden hematologlara 

konsültasyona gönderilecektir) ve tedavi için kliniğimize istediğiniz zaman 

gelebilirsiniz. Anket uygulamasının ve ağız/diş muayenesinin uygulanması sırasında 

herhangi bir risk ve rahatsızlıkla karşılaşma olasılığınız yoktur.  

İsminiz, sizinle ilgili demografik bilgiler, ağız/diş muayenesi ve anket sonuçlarınız gizli 

tutulacaktır ve başka bir çalışmada kullanılmayacaktır. 

 

Çalışmadaki gönüllülerin yaklaşık sayısı: Çalışmaya yaklaşık olarak 100 hemofili 

hastası ve 100 hemofili olmayan erkek birey olmak üzere 200 gönüllü katılacaktır.  

 

 

GÖNÜLLÜ BİLGİLENDİRME FORMU 

Çalışmanın Adı:  Hemofili Hastalarının Ağız ve Diş Sağlığının Yaşam Kalitesi 

Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi 
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Gönüllü Hakları, Sorumlulukları ve Gizlilik: 

� Çalışma sırasında araştırma amacıyla yapılacak tanı ve tedavi giderleri için bir ücret 
talep edilmeyecek veya bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik kuruluşuna bir araştırma 
gideri yüklenmeyecektir. 

 

� Yazılı onay vermiş olsanız bile çalışmanın herhangi bir döneminde araştırmadan 
vazgeçmekte özgürsünüz. 

 

� İsminiz saklı tutulacaktır. 
 

� Etik kurullar ve resmi makamlar size ait tıbbi bilgilere ulaşabilir. 
 

� Araştırma sırasında ortaya çıkan sizi ilgilendirebilecek bir bilgi söz konusu olduğunda, 
bu, size veya yasal temsilcinize bildirilecektir. 

 

� Çalışmada yer almanız için size herhangi bir ücret ödenmeyecektir. (yol masrafı v.s. 
istisnalar dışında) 

 

Yukarıda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni okudum. 

Bunlar hakkında yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarla söz konusu araştırmaya 

kendi rızamla hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum. 

 
Gönüllünün: 
 
Adı/Soyadı/ :   
 
Adresi:      
 
Tarih/İmza: 
 

Herhangi bir soru veya sorununuz halinde lütfen bize danışınız. 

         Dt. R. Esra Başkırt                           Tel: 414 20 20 (30353) 

   Doç. Dr. Gülsüm Ak                         Tel: 414 20 20  (30351) 

 
Açıklamaları yapan araştırıcının: 
Adı/ Soyadı /Adresi /İmza: 
 
Rıza alma işleminde tanıklık eden kuruluş görevlisinin: 
Adı/Soyadı /İmza/    Görevi:    
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ORAL MUAYENE FORMU 

 

A) DEMOGRAFİK BİLGİLER 

1. Dosya Protokol no:………………………………………………………………………… 

2. Adı-Soyadı:………………………………………………………………………………… 

3. Doğum Yeri ve Yılı:……………………………………………………………………….. 

4. Yaşı:………………………………………………………………………………………… 

5. Cinsiyeti:…………………………………………………………………………………… 

6. Memleketi:………………………………………………………………………………… 

7. Medeni Durumu: 

a) Evli (  )  b) Bekar (  )   

8. Telefon No: 

Ev:…………………… İş:…………………………

 Mobil:…………………………… 

9. Öğrenim Durumu: 

a) İlkokul (  ) b) Ortaokul (  ) c) Lise (  ) d) Üniversite (  )  d) Diğer (  )….. 

10.   Mesleği:……………………………………………………………………………………. 

11. Sosyal Güvence: 

 a) Emekli Sandığı (  )    d) Yeşil Kart (  )  f) Sosyal Güvencesi Yok (  ) 

 b) Bağ-Kur (  )     e) Malulen Emekli (  )  g) Diğer:………………  

c) SSK (  )     f) Özel Sigorta (  )      

12. Aylık Gelir: 

 a) 0-300 YTL (  )  b) 300-600 YTL (  ) c) 600-1000YTL (  ) d) Diğer…..

  

13. Sigara alkol kullanıyor musunuz? 

a) Kullanıyorum (  )    b) Kullanmıyorum (  )     

14. Alkol kullanıyor musunuz? 

a) Kullanıyorum (  )    b) Kullanmıyorum (  ) 

 

B) HASTANIN ÖZGEÇMİŞİ 

15. Pıhtılaşma Bozukluğu 

 a) Hemofili A (  )    Faktör Seviyesi…………   

 b) Hemofili B (  )    Faktör Seviyesi…………   

16. Hastalığınızın ilk teşhisi nasıl ve ne zaman kondu? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………. 

17.  İnhibitör gelişti mi? Geliştiyse seviyesi nedir? 

 a) Evet (  )  b) Hayır (  ) 
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18. Ailenizde sizden başka pıhtılaşma bozukluğu veya taşıyıcı olan akrabanız var mı? 

 a) Hasta bireyler:……………………………………………………………………………… 

 b) Taşıyıcılar:…………………………………………………………………………………. 

19 . Pıhtılaşma bozukluğundan başka bir sistemik hastalığınız var mı? 

      a) Kalp hastalığı:………………………  d) Hepatit (A/B/C):…………………………… 

      b) Hipertansiyon:…………………….  e) Diyabet:…………………………………… 

      c) Endokrin Bozukluklar:………………..... f) Diğer:..................................……………….. 

20. Sürekli kullandığınız bir ilaç var mı (faktör hariç)? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………. 

21. Eklemlerinizle ilgili ortopedik bir probleminiz var mı? Ortopedik bir ameliyat geçirdiniz mi? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

22. Genel olarak ağız sağlığınızı nasıl hissedersiniz? 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       çok kötü                    çok iyi 

  

a) çok kötü (  ) b) kötü (  ) c) orta (  ) d) iyi (  ) e) çok iyi (  )  

23. Sizce ağız sağlığınıza yönelik tedavi ihtiyacınız var mı? 

 a) Evet (  )   b) Hayır (  ) 

24. Daha önce hiç dişhekimine muayene oldunuz mu? 

 a) Evet (  )   b) Hayır (  ) 

25. Dişhekimine en son ne zaman muayene oldunuz? 

 a) …….hafta önce b) …….ay önce  c) …….yıl önce 

26. Dişhekimine muayeneye gidiş nedeniniz nedir? 

 a) Kontrol (  )     d) Protetik tedavi (  ) 

 b) Dolgu/kanal tedavisi (  )   f) Hemofili kampında muayene (  )  

 c) Diş çekimi (  )     g) Diğer………………………… 

27. Dişlerinizi fırçalar mısınız? 

 a) Hiç fırçalamıyor (  )   d) Haftada 1-2 kere (  )    

 b) Aklına gelince (  )   e) Günde 2 kere (  ) 

c) Ayda 1-2 kere (  )   f) Günde 2 kere ve daha fazla (  ) 

28. Günün hangi saatinde dişlerinizi fırçalarsınız? 

 a) Her yemekten sonra (  ) c) Sabah (  )  d) Akşam (  ) 

 b) Sabah Akşam (  )  e) Belli bir zamanı yok, ne zaman hatırlarsam (  ) 

 f ) Hiç fırçalamıyor (  ) 
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Oral Health Impact Profile (OHIP) Anket Formu 

OHIP Hayır Nadiren Bazen Sıklıkla Her zaman 

Ağzınızdaki, protezinizdeki veya dişlerinizdeki problemlerden dolayı           

  1 Kelimeleri telaffuz etmede zorluk çekiyor musunuz?            

  2 Tat alma hissiniz kötüleşti mi?           

  3 Ağzınızda size rahatsızlık veren ağrınız oluyor mu?            

  4 Yemek yemede zorluk çekiyor musunuz?           

  5 Dişleriniz veya ağzınızın farkında olarak mı yaşıyorsunuz?            

  6 Kendinizi gergin hissediyor musunuz?           

  7 Beslenmeniz sizi tatmin etmiyor mu?            

  8 Yemeğe ara vermek zorunda kalıyor musunuz?           

  9 Sakinleşmede/Rahatlamada zorluk çekiyor musunuz?            

  10 Biraz utanıyor musunuz?           

  11 Diğer insanların yanında rahatsızlık duyuyor musunuz?            

  12 Günlük işlerinizi yapmada zorluk çekiyor musunuz?           

  13 Yaşantınızın daha az tatmin edici mi olduğunu mu hissediyorsunuz?           

  14 İşlerinizi/Görevlerinizi tamamen yapamaz durumda mısınız?           
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Oral Health Related Quality of Life (OHQoL) Anket Formu 

OHQoL 

Dişleriniz, Dişetleriniz, Ağzınız veya Proteziniz Çok Kötü Etki Kötü Etki Etkisi Yok İyi Etki 

Çok İyi 

Etki 

  1 Rahatlığınızı            

  2 Nefes kokunuzu           

  3 Yemenizi            

  4 Görünüşünüzü           

  5 Genel sağlığınızı            

  6 Konuşmanızı           

  7 Gülümsemenizi/Gülüşünüzü            

  8 Rahatlamanızı/Uyumanızı           

  9 Güveninizi            

  10 Ruh durumunuzu           

  11 Kaygısız sakin halinizi            

  12 Kişiliğinizi           

  13 Sosyal yaşamınızı            

  14 Eşiniz veya arkadaşınızla özel hayatınızı           

  15 İş/Günlük çalışmanızı           

  16 Ekonomik durumunuzu             
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SF-36 

1. Genel olarak sağlığınız için aşağıdakilerden hangisini söyleyebilirsiniz?  

a) Mükemmel    b) Çok iyi    c) İyi    d) Orta    e)Kötü 

 

2. Bir yıl öncesi ile karşılaştırdığınızda, şimdi genel olarak sağlığınızı nasıl değerlendirirsiniz? 

a) Bir yıl öncesine göre çok daha iyi 

b) Bir yıl öncesine göre biraz daha iyi 

c) Bir yıl öncesiyle hemen hemen aynı 

d) Bir yıl öncesine göre biraz daha kötü 

e) Bir yıl öncesinden çok daha kötü 

 

3. Aşağıdaki maddeler gün boyunca yaptığınız etkinliklerle ilgilidir. Sağlığınız şimdi bu etkinlikleri kısıtlıyor mu? 

 Kısıtlıyorsa ne kadar? 

Evet,oldukça Evet,biraz  Hayır, hiç  

  kısıtlıyor kısıtlıyor kısıtlamıyor  

       Koşmak, ağır kaldırmak, ağır sporlara katılmak  

gibi ağır etkinlikler        

Bir masayı çekmek, elektrik süpürgesini itmek ve ağır         

olmayan sporları yapmak gibi orta dereceli etkinlikler        

Günlük alışverişte alınanları kaldırma veya taşıma                

Merdivenle çok sayıda kat çıkma        

Merdivenle bir kat çıkma        

Eğilme veya diz çökme        

Bir-iki kilometre yürüme        

Birkaç sokak öteye yürüme        

Bir sokak öteye yürüme        

Kendi kendine banyo yapma veya giyinme        

 

4. Son 4 hafta boyunca bedensel sağlığınızın sonucu olarak, işiniz veya diğer günlük etkinliklerinizde, aşağıdaki sorunlardan 

biriyle karşılaştınız mı?  

   Evet Hayır  

İş veya diğer etkinlikler için harcadığınız zamanı azalttınız mı?      

Hedeflediğinizden daha azını mı başardınız?      

İş veya diğer etkinliklerinizde kısıtlanma oldu mu?       

İş veya diğer etkinlikleri yaparken güçlük çektiniz mi?      

(örneğin daha fazla çaba gerektirmesi)          

 

5. Son 4 hafta boyunca, duygusal sorunlarınızın (örneğin çökkünlük veya kaygı) sonucu  

   olarak işiniz veya diğer günlük etkinliklerinizle ilgili olarak aşağıdaki sorunlarla karşılaştınız mı? 

 Evet Hayır  

İş veya diğer etkinlikler için harcadığınız zamanı azalttınız mı?      

Hedeflediğinizden daha azını mı başardınız?       

İşinizi veya diğer etkinliklerinizi her zamanki kadar dikkatli       

yapamıyor muydunuz?            
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6. Son 4 hafta boyunca bedensel sağlığınız veya duygusal sorunlarınız, aileniz, arkadaşlarınız veya komşularınızla olan 

olağan sosyal etkinliklerinizi ne kadar etkiledi? 

a) Hiç etkilemedi        

b) Biraz etkiledi        

c) Orta derecede etkiledi        

d) Oldukça etkiledi         

e) Aşırı etkiledi         

 

7. Son 4 hafta boyunca ne kadar ağrınız oldu?      

a) Hiç    b) Çok hafif    c) Hafif    d) Orta    e) Şiddetli    f) Çok şiddetli    

 

8. Son 4 hafta boyunca ağrınız, normal işinizi (hem ev işlerinizi hem ev dışı işinizi düşününüz) 

    ne kadar etkiledi?         

a) Hiç etkilemedi         

b) Biraz etkiledi         

c) Orta derecede etkiledi        

d) Oldukça etkiledi         

e) Aşırı etkiledi         

 

9. Aşağıdaki sorular sizin 4 hafta boyunca neler hissettiğiniz ile ilgilidir. Her soru için sizin duygularınızı 

    en iyi karşılayan yanıtı, son 4 haftadaki sıklığını göz önüne alarak, seçiniz.  

        Her  Çoğu Bazen Nadiren Hiçbir 

     zaman zaman 

Oldukça 

    zaman 

Kendinizi yaşam dolu hissettiniz mi?             

Çok sinirli bir insan oldunuz mu?           

Sizi hiçbir şeyin neşelendiremeyeceği             

kadar kendinizi üzgün hissettiniz mi?             

Kendinizi sakin ve uyumlu hissettiniz mi?           

Kendinizi enerjik hissettiniz mi?               

Kendinizi kederli ve hüzünlü hissettiniz mi?           

Kendinizi tükenmiş hissettiniz mi?             

Kendinizi mutlu hissettiniz mi?            

Kendinizi yorgun hissettiniz mi?               
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10. Son 4 hafta boyunca bedensel sağlığınız veya duygusal sorunlarınız sosyal etkinliklerinizi (arkadaş veya 

     akrabalarınızı ziyaret etmek gibi) ne sıklıkta etkiledi?    

a) Her zaman    b) Çoğu zaman    c) Bazen    D) Nadiren    e) Hiçbir zaman 

11. Aşağıdaki her bir ifade sizin için ne kadar doğrudur veya yanlıştır?  

Her bir ifade için en uygun olanını işaretleyiniz    

    

  

Kesinlikle 

doğru 

Çoğunlukla 

doğru 

Bilmiyorum 

  

Çoğunlukla 

yanlış 

Kesinlikle 

yanlış   

       Diğer insanlardan biraz daha 

kolay hastalanıyor gibiyim        

       Tanıdığım diğer insanlar kadar 

sağlıklıyım              

Sağlığımın kötüye gideceğini             

düşünüyorum               

Sağlığım mükemmel               
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