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ÖZET 

Yılmaz G. (2009) Erken mobilizasyon uygulanan Akut Miyokard Đnfarktüs'lü hastalarda 
yaşam kalitelesi ölçütleri ile  6 dakika yürüme testindeki değişimler ve birbirleriyle 
ilişkisi. Đstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kardiyoloji ABD. Yüksek 
Lisans Tezi. Đstanbul.  

 

AMAÇ: Akut Miyokard Đnfarktüs’lü (AMĐ) hastalarda yatış sonrasında  yaşam 
kalitelerini ölçmek ve yatış sırasında uygulanan erken mobilizasyon ve kardiyak 
rehabilitasyon programının (EMKR) hastaların yaşam kaliteleri ile ilgili görüşlerine etki 
edip etmediğini incelemektir. Ayrıca program sırasında aktivite düzeylerinin gelişip 
gelişmediğini 6 dakika yürüme testi (6DYT) ile test ederek yaşam kalitesi ölçütleri ve 6 
DYT arasındaki  ilişkiyi araştırmaktır. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM: AMĐ tanısıyla yatırılan 30 hasta 6 Adımlık EMKR programına 
alındı. Hastalar rehabilitasyondan önce Kısa Form-36 (KF-36) ölçeğini ve “MacNew” 
Kalp Hastalığı Sağlıkla Đlgili Yaşam Kalitesi Anketi’ni (“MacNew”) doldurdular. 
Programın IV. adımında mobilize olduklarında 6 DYT uygulandı. Hastalar taburcu 
olmadan önce yaşam kalitesi anketleri ve yürüme testi tekrarlandı. 

 

BULGULAR: “MacNew” Anketinin fiziksel ve sosyal bölümünde anlamlı bir düşme 
saptandı (p<0.05), toplam skorda anlamlı bir değişiklik görülmedi. KF-36 fiziksel rol ve 
sosyal fonksiyon bölümlerinde anlamlı düşme; vitalite, emosyonel rol, mental sağlık, 
ağrı ve genel sağlık bölümlerinde anlamlı artış saptandı (p<0.05). Hastaların 6 dakika 
yürüme mesafelerinde istatistiksel olarak anlamlı artış bulundu (p<0.001). 6 DYT ile 
anketlerin bölümleri arasında ilişki görülmedi (p>0.05). 

 
SONUÇ: AMĐ’lü hastalarda; iyi bir medikal bakım ve EMKR uygulaması hastaların 
hastane içi yaşam kalitelerinin hastane öncesine göre  kötüleşmemesini sağlamıştır. 6 
DYT erken mobilizasyon ve kardiyak rehabilitasyon programının etkinliğini 
değerlendirmede başarılı olmuş ve anlamlı gelişme görülmüştür. Ancak yaşam kalitesi 
anketlerindeki sorular direk fiziksel aktiviteyi yansıtmadığı için 6 DYT ile aralarında 
ilişki bulunamamıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Akut Miyokard Đnfarktüsü, 6 Dakika Yürüme Testi, “MacNew” 
Kalp Hastalığı Sağlıkla Đlgili Yaşam Kalitesi Anketi, Kısa Form-36, Kardiyak 
Rehabilitasyon 
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ABSTRACT 

Yılmaz G. (2009) Differences in quality of life instruments, 6-minute walk test and their 
correlations with each other in early mobilized patients with Acute Myocardial 
Infarction. Đstanbul University, Institute of Health Science, Departman of Cardiology. 
Master’s Thesis. Đstanbul.   

OBJECTIVE: The purpose of the study is to investigate quality of  life (QoL) after 
hospitalization and to detect whether early mobilization and cardiac rehabilitation 
(EMCR) programme applied during hospitalization has any effect on the perspectives of 
patients’ quality of life in patients with Acute Myocardial Đnfarction (AMI). Besides, to 
test whether their activity levels have improved or not during the program with 6- 
minute walk test (6MWT) and to study the relationship between instruments of QoL and 
6MWT. 
 
METHOD: Thirty patients diagnosed with AMI was performe to 6-Step EMCR 
program. Before rehabilitation, patients filled the Short Form-36 scale (SF-36) and 
MacNew Heart Disease Health-related Quality of Life (MacNew) Questionnaire. In the 
fourth step of the program, 6 MWT has been applied when they became mobilized. 
Before patients have been discharged from hospital, QoL instruments and walking test 
have been repetitively applied. 
 
RESULTS: Significant decline has been observed in the physical and social parts of 
Macnew (p<0.05), there is no significant differences in global score. While significant 
decline has been observed in the physical role and social functioning parts of SF-36, 
significant increase has been found in the vitality, emotional role, mental health, pain 
and general health parts. A statistically significant increase has been found in 6 minute 
walk distance of patients (p<0.001). There exists no relationship between 6 MWT and 
parts of the questionnaires. 
 
CONCLUSION: A good medical care and application of EMCR ensure not to 
deteriorate QoL during hospitalization compared to before hospitalization on patients 
with AMI. 6 MWT has achieved to assess the efficiency of EMCR and a significant 
improvement has been observed. However, it has been found that no relationship 
between 6 MWT and the QoL instruments. 
 
Key Words: Acute Myocardial Infarction, 6-minute walking test, MacNew Heart 
Disease Health-related Quality of Life Questionnaire, Short-Form 36, quality of life, 
cardiac rehabilitation 
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1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

Miyokard Đnfarktüsü (MĐ) dünya çapında ölümün ve engellilin en büyük 

sebebidir, koroner arter hastalığının birinci göstergesi olabilir, veya yerleşmiş hastalığı 

olan hastalarda tekrar tekrar görülebilir (1). 

  Akut Miyokard Đnfarktüsü geçiren hastalarda fizyolojik bozuklukların yanında 

bir takım piskolojik ve sosyal değişiklikler de oluşabilmektedir. Bu hastaların yaşam 

kalitesinin artması ve işlerine erken dönemde dönmeye hazır olabilmeleri için belli bir 

rehabilitasyon süreci gerekmektedir (2). 

Kardiyak rehabilitasyon kişiyi kalbinin fonksiyonel kapasitesine uygun fiziksel 

ve mental aktiviteleri düzeyinde en üst düzeyde çalışabilecek duruma getirmektir. 

Kardiak rehabilitasyonun primer amacı semptomları azaltmak, fiziksel işlevleri 

geliştirmek ve genel iyilik halini sağlamaya çalışmaktır (3,36). 

Kayıt edilen hasta raporlarına göre sağlıkla ilgili kaliteli yaşam anketleri 

tedavinin etkinliğini değerlendirmek ve kronik kalp hastalıklarının etkilerini belirlemek 

için önemlidir (4). Sağlıkla ilgili 2 ana tip yaşam kalitesi anketi vardır: a) farklı 

populasyonlarda yaşam kalitesini değerlendirmede kullanılan jenerik sağlıkla ilgili 

yaşam kalitesi anketleri b) belirlenmiş hasta populasyonuyla ilgili maddeleri 

içerdiğinden dolayı daha duyarlı olduğu düşünülen ve özel durumu olan hastaların 

yaşam kalitelerini değerlendirmede kullanılan özel sağlukla ilgili yaşam kalitesi 

anketleri (5).  

MacNew Kalp Hastalığı Sağlıkla Đlgili Kaliteli Yaşam Anketi (“MacNew”) 

miyokard infarktüslü, hastanın kendinin yapabileceği hastalığa özel bir yaşam kalitesi 

anketidir. “MacNew” anketi orijinal bir şekilde geliştirilmiş ve MĐ'lü hastalar için 

geçerliliği yapılmıştır (6). “MacNew” anketinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik 

çalışması yeni yapılmıştır (7). Bundan dolayı çalışmamızda hastalığa özel sağlıkla ilgili 

kaliteli yaşam anketi olarak “MacNew'” anketini seçtik. 

Genel yaşam kalitesini ölçmek için, kullanılan en yaygın jenerik ölçütlerden biri 

olan Kısa Form-36 (KF-36)'yı kullandık. Yaşam kalitesini değerlendirmede geçerli ve 

oldukça sık kullanılan bir ölçüttür. Herhangi bir yaş, hastalık veya tedavi grubuna özgü 

değildir. Genel sağlık kavramlarını içerir. Klinik pratikte ve araştırmalarda kullanılmak 

üzere geliştirilmiştir (8,9). KF-36’nın Türkçe geçerlilik çalışması Koçyiğit ve ark.’ları 

tarafından yapılmıştır (10). 
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Zamana bağlı yürüme testleri ilk başlarda aşırı dispnesinden dolayı formal 

egzersizlerde performans alınamayan kronik akciğer hastalıklarında kullanılıyordu (11). 

Kronik kalp yetmezliğinde, yararlı prognostik indikatör olduğu için ve farmokolojik 

müdahalelerin cevaplarını değerlendirmek için çokça uygulanır (12). Bu testlerin 

basitlik, güvenilirlik ve ucuzluk gibi sayabileceğimiz bir çok avantajları vardır. 6 dakika 

yürüme testinin tepe oksijen tüketimi (VO2) ile kısmen bağlantılı olmasının yanında, 

hastanın günlük yaşam aktivitelerinde hastanın yapabileceklerini göstermede de oldukça 

yeterli olduğu görülmüştür.  

Amerikan Kalp Birliği Akut Miyokard Đnfarktüsünden sonra 2 hafta boyunca 

maksimum efor testinden kaçınılması gerektiğini söylüyor. Fakat son yıllarda yapılan 

bir çalışmada komplikasyonsuz MĐ geçiren ve durumu stabil olan hastalara ilk bir hafta 

içindeki fonksiyonel kapasiteyi değerlendirmek için 1 saat aralıklarla ardarda 3 kez 6 

dakika yürüme testi uygulanmıştır ve çalışmanın sonucunda bu tür hastalara 6 dakika 

yürüme testinin uygulanmasının güvenilir ve tekrarlanabilir olduğu bulunmuştur (13). 

Ancak bu testin erken dönemde uygulanan erken mobilizasyon ve kardiyak 

rehabilitasyon programının  etkinliğini değerlendirmesiyle ilgili bir çalışma 

yapılmamıştır. Bu eksiklikten dolayı çalışmamıza 6 dakika yürüme testini de dahil ettik. 

Bizim amacımız, hastaların yatış sonrasında yaşam kalitelerini ölçmek ve yatış 

sırasında uygulanan erken mobilizasyon ve kardiyak rehabilitasyon programın 

hastaların yaşam kaliteleri ile ilgili görüşlerine etki edip etmediğini, program sırasında 

aktivite düzeylerinin gelişip gelişmediğini 6 dakika yürüme testi ile test ederek 

aralarındaki  ilişkiyi araştırmaktır. 
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2. GE�EL BĐLGĐLER 

2.1. MĐYOKARD Đ�FARKTÜSÜ 

Miyokard Đnfarktüs (MĐ) terimi miyokardial iskemiyle tutarlı klinik ortamda 

miyokardial nekroza dair bir bulgu olduğunda kullanılmalıdır. MĐ dünya çapında 

ölümün ve engellilin en büyük sebebidir. Koroner ateroskleroz stabil ve kararsız 

(instabil) periodlarıyla bir kronik hastalıktır. Kararsız period sırasında vasküler duvarda 

aktive inflamasyonla hastada miyokard infarktüs gelişebilir. MĐ ömür boyu süren 

hemodinamik kötüleşmeye veya ani ölümlere sebep olan en büyük felakete de neden 

olabilir. MĐ koroner arter hastalığının birinci göstergesi olabilir veya yerleşmiş hastalığı 

olan hastalarda tekrar tekrar görülebilir. Epidemiyolojik bakışa göre, populasyondaki 

MĐ’nün insidansı o populasyondaki koroner arter hastalığının prevansının göstergesi 

olarak kullanılır. MĐ dünyada başlıca sağlık problemlerinin indikatörüdür ve gözlemsel 

ve klinik çalışmaların sonuç ölçümüdür (1).  

Akut koroner sendromlar önemli bir sağlık sorunudur ve Avrupa’da yıllık 

hospitalizasyonun büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Avrupa’da Eylül 2000 ve Mayıs 

2001 tarihleri arasında 103. basamak ve halk merkezinde gerçekleştirilen Avrupa Kalp 

Taramasında ST yükselmesiz akut koroner sendromlara bağlı 6 aylık mortalite oranı 

%12 olarak bulunmuştur (30). Bu oran GRACE kayıtlarına benzerlik göstermektedir 

(31,32).  

Kalp hastalıkları Amerikada da ölüm sebeplerinin başındadır ve engelliliğin en 

büyük sebebidir. Her yıl takriben 652,091 kişi kalp hastalıklarından ölmektedir. Bu da 

Amerikadaki ölümlerin %27’sini oluşturmaktadır (53).  

Türkiye’de kardiyovasküler mortalite ve morbidite oldukça yüksektir (25). Son 

ülke çapında taramada yılllık tüm ölüm oranı bin yetişkinde 14, koroner mortalite binde 

6.4 olup Avrupada yine en yüksek düzeydedir. Tüm ölümler ile koroner kökenli 

ölümlerin 45-74 yaş kesiminde özellikle kadınlarda azalma eğilimi sergilediği ve ölüm 

yaşının nispeten ileriye ertelendiği anlaşılmaktadır. Buna karşılık, yaş gruplarına özgü 

koroner kalp hastalığı prevalansı hızla artma eğilimindedir (26). 
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2.1.1. Akut Miyokard Đnfarktüsünde Teşhis (ESC- 2003) 

1. Göğüs ağrısı  

Klasik semptom substernal göğüs ağrısıdır; ciddi, ezici, boğucu, sıkıcı olup ölüm 

duygusu ile birliktedir, sıklıkla sol kola yayılmaktadır. Kalitatif olarak anjina pektorise 

benzemektedir ancak süresi tipik olarak daha uzun (>20 dakika) ve istirahat etmek ve 

Nitratlar ile azalmamaktadır. Genellikle şiddeti zirveye yavaşça ulaşmaktadır. 

AMĐ’nde ağrıya eşlik eden semptomlar; terleme, dispne, halsizlik, baş dönmesi, 

çarpıntı hissi, akut konfüzyon, hazımsızlık, bulantı ve kusmadır.   

Ağrısız AMĐ yaşlılar; diyabetikler ve postoperatif hastalarda olabilir.  

 

Şekil 1: Miyokard Đnfarktında ağrı oluşan bölgeler 

 

2. Elektrokardiyogram (EKG) 

Miyokard Đnfarktüsü öyküsü ile uyumlu belirgin Q dalgaları belirgin bir koroner 

aterosklerozun varlığını düşündürür, ancak her zaman o sırada instabilitenin bulunduğu 

anlamına gelmez. ST segment sapması ve T dalga değişiklikleri kararsız koroner 

hastalığın en güvenilir EKG göstergeleridir. 

Đki veya daha fazla komşu derivasyonda  >1mm’lik (0.1 mV) ST segment 

depresyonu, özgüllüğü daha düşük olmakla birlikte dominant R dalgalarının gözlendiği 

derivasyonlarda ters T dalgaları gibi (>1mm) bulgular klinik olarak güçlü bir şekilde 

akut koroner sendromu düşündürür (33). 
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3. Miyokardial nekrozun yükselmiş biyokimyasal göstergeleri 

Miyokard hasarın biyomarkerleri ilk 6 saatte dolaşıma geçerler. 

Kreatin Kinazenin MB (CK-MB) izoenzimi nekrozu gösterir. Đnfarktüsün 4-6 

saatinde kanda yükselir. Zirveye 18-24 saatte varır, 48. saatte normale döner. 

Kardiyak troponin T ve troponin I miyokardial nekrozda tercih edilen 

belirteçlerdir, çünkü bunlar CK-MB gibi geleneksel kardiyak enzimlerden daha 

güvenilirdir. Troponin T ve troponin I’nın kardiyak izoformları yalnız kardiyak 

myositlerde sunulurlar. Bu yüzden kardiyak troponin ve troponin I’nın saptanması 

miyokardial hasar için spesifiktir, bu durum bu parametreleri yeni birer altın standart 

haline getirmişitir (34). Bu marker üçüncü saatten itibaren yükselmeye başlar, 24 saatte 

zirveye varır ve 10. günde kaybolur. 

2.1.2. Akut Miyokard Đnfarktüsünde Risk Faktörleri (35,71) 

• A-tipik kişilik ve stres 

• Sigara kullanımı 

• Fiziksel inaktivite 

• Heredite 

• Hipertansiyon 

• Hiperlipidemi  

• Diabetus mellitus 

• Obesite ve yanlış beslenme 

• Şiddetli veya uzun süreli anjina , veya önceden miyokard infarktüsü geçirmiş 

olma gibi Koroner Arter Hastalığı (KAH) bulgularının gözlenmiş olması  

• Sol ventrikül disfonksiyonu 

• Konjestif kalp yetersizliği  
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2.2. KARDĐYAK REHABĐLĐTASYO� 

2.2.1. Kardiyak rehabilitasyon tanımı  

Kardiyak rehabilitasyon kalp hastalarının hızlıca toparlanmalarına ve fiziksel, 

mental ve sosyal fonksiyonlarının gelişmesine yardım eden tıbben destekleyen bir 

programdır (67). Kardiyak rehabilitasyon programı şunları içerir: 

• Hastanın anlayacağı şekilde tavsiyelerde bulunmak ve hastalık sürecini takip 

etmek 

• Egzersiz programını başlamak 

• Beslenme konusunda tavsiyede bulunmak 

• Hastalara risk faktörleri modifiyesi konusunda yardımcı olmak: yüksek kan 

basıncı, yüksek kolesterol, fiziksel inaktivite, obesite ve diabet gibi 

• Hastanın işine dönmesi için mesleki rehberlik sağlamak 

• Fiziksel limitasyonlarla ilgili bilgi vermek 

• Emosyonel  destek konusunda yardımcı olmak 

• Reçete edilen ilaçların uygun kullanımı hakkında bilgi vermek (AHA) 

Kardiyak rehabilitasyonun primer amacı semptomları azaltmak, fiziksel işlevleri 

geliştirmek ve genel iyilik halini sağlamaya çalışmaktır (3, 36). Bu program kardiyak 

hastalığın piskolojik ve fizyolojik etkilerini limitler, ani ölümün veya re-infarktüsün 

riskini azaltır, kardiyak semptomları kontrol altına alır, aterosklerotik gidişi stabilize 

eder veya azaltır, uygun hastaların mesleki ve piskolojik durumlarını yükseltir (27). 

 

2.2.2. Kardiyak rehabilitasyonun tarihçesi 

Çağımızda yaşam koşulları gereği, güncel streslerin artması ve teknolojik 

gelişmelere paralel olarak daha sedanter bir hayat şekli, insanları koroner kalp hastalığı 

yönünden tehdit etmektedir. Nitekim koroner kalp hastalığı günümüzde, özellikle uygar 
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ülkelerde ölüm nedenlerinin ilk sırasını oluşturmaktadır (30-32,53). Bundan dolayı, 

kardiyak rehabilitasyon kavramında koroner kalp hastalığının önemli bir yeri vardır.  

1912 yılında miyokard infarktüsünün Herrick tarafından tanımlanması ile 

hastalar, ventriküler anevrizma, kalp yetmezliği, miyokard rüptürü ve ani ölüm gibi 

komplikasyonlar gelişebileceği korkusu ile miyokard infarktüsünden sonra  yaklaşık 4-8 

hafta kesin yatak istirahatine tabi tutulmuşlardır (44). Fiziksel aktiviteyle, AMĐ ve ani 

ölüm insidansındaki azalma arasındaki mevcut ilişkinin ilk çalışmaları 1950’li yıllarda 

yapılmıştır. 1951'de White, koroner kalp hastalığının önlenmesi ve tedavisinde 

egzersizin çok yararlı etkileri olduğunu açıklamış ve halkı egzersiz yapmaya teşvik 

etmiştir (45). 1953’te Mitchell ve ark. akut miyokard infarktüsünden sonra kesin yatak 

istirahatine tabi tutulan hastalara göre, ilk 10 gün süresince oda içinde bir koltukta belli 

bir süre oturtulan hastalarda, yatak istirahatine bağlı komplikasyonların azaldığını, 

morbidite ve mortalite oranının daha düşük olduğunu, psikolojik yönden de olumlu 

etkiler görüldüğünü belirtmişlerdir (44,46).  

Bu konu ile ilgili araştırmalar sürerken, 1967'de Dünya Sağlık Teşkilatı 

tarafından ilk defa düzenlenen seminerde, koroner kalp hastalığı insidansının 1960'lı 

yıllarda çok arttığı ve hastalığın sosyal yönden yaptığı olumsuz etkilerle mücadele 

etmek için hiçbir tedbirin alınmadığı vurgulanmıştır. Ayrıca, bu seminerde kardiyak 

rehabilitasyonun halen geçerli olan esasları da belirlenmiştir. Bu semineri takiben 

kardiyak rehabilitasyon programları gelişmeye başlamıştır (47). 1970’li yıllarda önem 

kazanıp yaygınlanmıştır ve bunun temelini egzersiz oluşturmuştur (28,29,38). 

Ülkemizde de  MĐ’nde rehabilitasyon çalışmaları 1970’li yıllarda başlamıştır (14-

19,59,72). Bu gelişmeler doğrultusunda bugün, miyokard infaktüsünden sonra 

rehabilitasyon programına tabi tutulan hastalar, erken dönemde mobilize edilerek ve 

fizyolojik, psikolojik ve sosyal sorunları en aza indirilerek, 2-3 haftada hastaneden 

çıkabilmekte, 6-8 haftada da yaşadığı ve çalıştığı çevreye dönerek toplumdaki yerini 

alabilmektedir (48-51). 

 

2.2.3. MĐ Sonrası Rehabilitasyon Programı Dönemleri 

MĐ sonrası rehabilitasyon programı kardiyak rehabilitasyon için klasik bir model 

oluşturur  ve Tablo 2.1’de görülen 4 evreyi içerir (52,54,55): 
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   Tablo 2.1. MĐ Sonrası Rehabilitasyon Programı Dönemleri 

FAZ I Hastane içi dönem 

FAZ II Taburculuk sonrası erken dönem 

FAZ III Egzersiz eğitim dönemi 

FAZ  IV Yaşam boyu devam edecek olan idame dönemi 
 

 

Faz 1- Hastane Đçi Dönem: Hasta stabil olduğu zaman başlayip taburcu olduğu güne 

kadar devam eder. Bu dönemde hasta ve aile eğitimi, grup ve bireysel danişma seansları 

ve düşük yoğunlukta fiziksel aktivite egzersizleri verilmektedir (kendine bakım 

aktiviteleri, postür, solunum, eklem hareket acikliği ve fleksibilite egzersizleri, progresif 

ambulasyon ve yürüyüş, bisiklet gibi dinamik egzersizler).   

Faz 2- Taburculuk Sonrası Erken Dönem: Hastanın taburcu olmasıyla başlar. Bu 

dönem hastanın yaşam stili ve risk faktörleri ile ilgili degişiklikleri hayata geçirdigi 

zamandir. Bu dönemde hasta düşük şiddette aerobik egzersizlere (yürüyüş, statik 

bisiklet) başlamakta, tibbi sorunlar ve yaşam biçimi değişimi ile danışmanlık hizmeti 

almaktadir. 

Faz 3- Egzersiz Eğitim Dönemi: Kardiyovasküler enduransı arttırmak amacıyla 

hastanede uygulanan yoğun aerobik egzersiz eğitiminin yer aldığı dönemdir. Bu dönem 

hasta taburcu olduktan 2-12 hafta sonra başlar. 

Faz 4- Đdame Dönemi: Faz 3 döneminde kazanılan bilgi, aerobik egzersizin, kondisyon 

ve sağlıklı yaşam tarzı ile ilgili alışkanlıkların hekim denetimi olmaksızın hasta 

tarafından idame ettirildiği dönemdir.  

 

2.2.4. 6 Adımlık Erken Mobilizasyon ve Kardiak Rehabilitasyon (6 Adımlık 

EMKR) Programı  

 Faz-1 hastane içi dönemde, ilerleyici aktiviteler olarak bilinen birçok ambulasyon 

protokolleri pek çok hastanede, medikal merkezlerde ve üniversite hastanelerinde 
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kullanılmaktadır. Hastanemizde, MĐ’lü hastalara 6 Adımlık EMKR programı 1980’li 

yıllardan bu yana rutin olarak uygulanmakta olup hiçbir klinik problemle 

karşılaşılmamıştır (19,35,36,56). Bu program ülkemizin koşullarına uygun olarak 

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) programından yararlanılarak geliştirilmiştir. 

Bu dönemde rehabilitasyonun amacı bir yandan uzun süreli yatakta yatmaya bağlı 

komplikasyonları önlemek, diğer yandan hastanın kalbine fazla yük bindirmekten 

kaçınmaktır. Uzun süreli yatakta yatmaya bağlı komplikasyonlar aşağıda 

özetlenmiştir (57,73): 

1. Fiziksel çalışma kapasitesinde azalma 

2. Belirli efora karşılık kalp hızı cevabında artma 

3. Ortostotik hipotansiyon 

4. Akciğer hacmi ve vital kapasitede azalma 

5. Pnömoni oluşumu 

6. Dekübit oluşumu 

7. (-) nitrojen  ve (+) kalsiyum dengesinde bozulma 

8. Kas kuvvetinde azalma 

9. Dolaşan kan hacminde azalma 

10. Tromboembolik komplikasyonlar   

 

6 Adımlık EMKR programını  uygulama sırasında aşağıdaki durumlar olduğunda 

fiziksel aktivite seviyesi azaltılır veya durdurulur (57,73): 

a) Göğüs ağrısı ve dispne. 

b) Kalp hızının azalması veya 120/dk'nın üzerine çıkması, 

c) EKG ve monitörde ST segmentinin yer değiştirmesinin artması 

d) Önemli aritmilerin meydana gelmesi  

e) Sistolik kan basıncında 20 mm Hg'dan daha fazla artma veya azalma olması, 

f) Solgunluk ve siyanöz 

g) Ataksi 

h) Şiddetli dispne. 
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Egzersiz eğitiminin kesin kontrendikasyonları ise (73,74,57,59): 

1. Kararsız angina pektoris (AP) 

2. Sistolik kan basıncı (KB) >200 mmHg, diastolik>110 mmHg (dinlenme 

halinde) 

3. Sistolik KB’de hastanın ortalama seviyesinden (medikasyonla açıklanamayan) 

>20 mmHg düşme 

4. Ciddi aort stenozu 

5. Akut sistemik hastalık ve ateş 

6. Kontrol edilemeyen atrial veya ventriküler aritmi 

7. Kontrol edilemeyen taşikardi (>100/dk) 

8. Semptomatik konjestif kalp yetmezliği (KKY) 

9. Üçüncü derece kalp bloğu (pacemaker yoksa) 

10. Aktif perikardit/myokardit 

11. Geçirilmiş emboli   

 

Komplikasyonsuz Miyokard Infarktüslü Hastalarda Hastanede Uygulanan Erken 

Mobilizasyon ve 6 Adımlık Egzersiz Programı (59,73) 

l.GÜN: 

Kesin yatak istirahati, yatakta beslenme,  miksiyon ve defekasyon. 

A. Aktivite: 

- Miksiyon ve defekasyon için yatak başı komod kullanılması, 

- Yatak   içinde   kendine   bakım   aktiviteleri   (yardımla   vücud 

temizliği, sakal tıraşı vs), 

- Gazete okuma, radyo dinleme, 

- Günde iki kez 15'er dakika koltuğa oturma. 

B. Egzersiz  

 I.Adım 

- Rehabilitasyon programının hastaya anlatılması, 

- Karın ve göğüs solunumu, 
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- Ekstremitelere pasif eklem hareketleri, 

- Ekstremitelerin distal eklemlerine aktif hareketler verilir. 

3-4.GÜN 

A. Aktivite: 

- En az günde 2 kez 30'ar dakika olmak üzere koltuğa oturma, 

- Yardımla tuvalete gidip gelme, 

- Oda içinde yardımla gezinme. 

B.Egzersiz 

 II.Adım 

- Yatak içinde sayıları 5 'den 10'a çıkarılan aktif eklem hareketleri, 

- Otururken ayak bileklerine aktif egzersizler verilir. 

 

III.Adım 

- Otururken baş mobilizasyon egzersizleri, 

- Otururken omuz mobilizasyon egzersizleri, 

- Postür egzersizleri verilir. 

KBÜ sonrası hastane dönemi:  

5-7. GÜN  

A. Aktivite: 

- Yardımsız tuvalete gidip gelme, 

- Kendine bakım aktivitelerini lavaboda ayakta yapar, 

- Oda içinde gezinme, 

- Yemekler sırasında koltukta oturma. 

B. Egzersiz: 

IV. Adım 

- Egzersizlere ilave olarak 5-10 metre yürür, 
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- Yü rüyüş miktarı tedricen arttırılır. 

8-9.GÜN 

A. Aktivite: 

- Đstenildiği kadar yatak dışında kalma, 

- Oturarak banyo veya duş yapma, 

- Koridorda gezinme. 

B. Egzersiz 

V.Adım 

- Egzersizlere ilave olarak 80-100 metre yürür, 

- Ayakta egzersizler ilave edilir. 

10.GÜN 

VI.Adım: 

- Egzersizlere ilave olarak 10 basamak merdiven iner ve çıkar, 

- Egzersiz testi yapılır, 

- Ev programı verilerek taburcu edilir, 

 

1.ayını doldurduğunda kontrola çağrılır 

 

2.3. YAŞAM KALĐTESĐ A�KETLERĐ 

Kayıt edilen hasta raporlarına göre sağlıkla ilgili kaliteli yaşam anketleri tedavinin 

etkinliğini değerlendirmek ve kronik kalp hastalıklarının etkilerini belirlemek için 

önemlidir (4).  Sağlıkla ilgili 2 ana tip yaşam kalitesi anketi vardır: a) farklı 

populasyonlarda yaşam kalitesini değerlendirmede kullanılan jenerik sağlıkla ilgili 

yaşam kalitesi anketleri b) belirlenmiş hasta populasyonuyla ilgili maddeleri 

içerdiğinden dolayı daha duyarlı olduğu düşünülen ve özel durumu olan hastaların 

yaşam kalitelerini değerlendirmede kullanılan özel sağlukla ilgili yaşam kalitesi 

anketleri (5).  
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2.3.1. “Mac�ew” Kalp Hastalığı Sağlıkla Đlgili Kaliteli Yaşam Anketi (“Mac�ew”) 

“MacNew” anketi miyokard infarktüslü, hastanın kendinin yapabileceği 

hastalığa özel bir yaşam kalitesi anketidir. “MacNew” anketi orijinal bir şekilde 

geliştirilmiş ve MĐ'lü hastalar için geçerliliği yapılmıştır (6). “MacNew” anketinin 

Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yeni yapılmıştır (7).  

“MacNew” anketi 3 bölüme ayrılan 27 maddeden oluşmaktadır [13 madde 

fiziksel limitasyon bölüm skalası, 14 madde emosyonel fonksiyon bölüm skalası, ve 13 

madde sosyal fonksiyon bölüm skalası]. Anketteki 5 madde ; anjina/göğüs ağrısı, nefes 

darlığı, yorgunluk, baş dönmesi ve ağrılı bacakla ilgili bilgi almamızı sağlıyor. 

“MacNew” anketi için zaman dilimi önceki iki haftadır (20). 

“MacNew” anketinde skorlama nettir. Her bölüm için olabilecek maksimum 

skor 7 [yüksek] ve minimum 1’dir[zayıf]. Eksik yanıtlar skora katılmaz. Örneğin; eğer 

14 emosyonel maddeden 10 tanesi cevaplanmışsa Emosyonel skor 10 cevabın 

ortalamasıdır. Bölümde %50’den fazla madde cevaplanmamışsa, o bölüm için skor 

hesaplanmaz, eksik olarak göz önüne alınır. Eğer bir bölüm tamamen eksik değilse 

bütün skorlanmış maddelerin ortalaması alınarak anketin genel skoru hesaplanır (21). 

“MacNew” anketi en küçük kliniksel önemli değisiklikleri ölçmede geçerli, 

güvenilir ve duyarlı olduğunu kanıtlamıştır ve post MĐ, stabil anjina, aritmi ve kalp 

yetmezliği  olan hasta gruplarında kullanılmaktadır. “MacNew” anketi kardiyovasküler 

hastaların hastalık semptomlarını ve değişen durumlarını güvenilir bir şekilde 

karsılaştırmayı sağlayan sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin ölçümü için  hastalığa özel 

uluslararası tek ankettir (22). 

“MacNew” anketinin Türkçe geçerlilik çalışması Daşkapan ve ark.’ları 

tarafından yapılmıştır (7). 

 

2.3.2. Kısa Form-36 (KF-36)   

Genel yaşam kalitesini ölçmek için, kullanılan en yaygın jenerik ölçütlerden 

biridir. Yaşam kalitesini değerlendirmede geçerli ve oldukça sık kullanılan bir ölçüttür. 
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Herhangi bir yaş, hastalık veya tedavi grubuna özgü değildir. Genel sağlık kavramlarını 

içerir. Klinik pratikte ve araştırmalarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir (8,9). KF-

36’nın Türkçe geçerlilik çalışması Koçyiğit ve ark.’ları tarafından yapılmıştır (10). 

KF-36 fiziksel fonksiyon, rol kısıtlamaları (fiziksel ve emosyonel sorunlara bağlı), 

sosyal fonksiyon, mental sağlık, vitalite (enerji), ağrı ve sağlığın genel olarak 

algılanması gibi sağlığın 8 boyutunu 36 madde ile incelemektedir. Ölçek kendini 

değerlendirme ölçeğidir ve hasta tarafından çok kısa sürede doldurabildiği 

belirtilmektedir (9). Ölçek yalnızca tek bir toplam puan vermek yerine, her bir alt ölçek 

için ayrı ayrı puan vermektedir ve puanlar 0-100 arasında değişmektedir. “100” puan iyi 

sağlık durumunu gösterirken, “0” kötü sağlık durumunu göstermektedir (23). 

 

2.4. ALTI DAKĐKA YÜRÜME TESTĐ (6 DYT) 

Fonksiyonel kapasite değerlendirmeleri geleneksel olarak hastalara “Kaç tane 

merdiven çıkabiliyorsunuz ya da kaç tane blok yürüyebiliyorsunuz?” sorusunu sorarak 

yapılmaktadır. Ancak hastaların hafızaları yanıltabilir ve gerçek fonksiyonel 

kapasitelerinin altını veya üstünü söyleyebilirler. Tarafsız ölçümler genellikle kişinin 

raporlarından daha iyidir. 1960’ın başlarında Balke fonksiyonel kapasiteyi 

değerlendirmek için kısıtlı bir zaman içinde yürünen uzaklığı ölçerek basit bir test 

geliştirdi (39). 12 dakikalık alan performans testi sağlıklı bireylerin fiziksel formlarının 

seviyesini değerlendirmek için o zamandan sonra geliştirildi (40). Bunun yanısıra 

yürüme testi kronik bronşitli hastaların engellerini değerlendirmek için de adapte edildi 

(41). 12 dakika yürümenin çok yorucu olduğu respiratuar hastalığı olan hastaların 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 12 dakikalık kadar iyi bir 6 dakikalık yürüme bulundu 

(42). Fonksiyonel yürüme testlerinin geçen yıllarda çıkarılan bir raporunda 6DYT’ni 

yönetmenin kolay, tolere edilebilir olduğunu ve diğer yürüme testlerinden günlük yaşam 

aktiviteleri hakkında daha iyi bilgi verici olduğu sonucu çıkarılmıştır (43). 

Zamana bağlı yürüme testleri ilk başlarda aşırı dispnesinden dolayı formal 

egzersizlerde performans alınamayan kronik akciğer hastalıklarında kullanılıyordu (11). 

Kronik kalp yetmezliğinde, yararlı prognostik gösterge olduğu için ve farmokolojik 

müdahalelerin cevaplarını değerlendirmek için çokça uygulanır (12). Bu testlerin 
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basitlik, güvenilirlik ve ucuzluk gibi sayabileceğimiz bir çok avantajları vardır. 6 dakika 

yürüme testinin tepe oksijen tüketi (VO2) ile kısmen bağlantılı olmasının yanında, 

hastanın günlük yaşam aktivitelerinde hastanın yapabileceklerini göstermede de  

oldukça yeterli olduğu görülmüştür.  

6 DYT, 100-ft’lik (30 m) bir koridor gerektiren fakat egzersiz ekipmanı veya 

ileri seviye antreman gerektirmeyen basit pratik bir testtir ve bu testin uygulama 

kriterleri Amerikan Toraks Derneği’nin protokolünde yayınlanmıştır. Yürümek hepimiz 

için günlük yapılan bir aktivitedir fakat en çok güçsüz hastalar için zordur. Bu test 

hastanın sert, düz bir yüzeyde 6 dakika içinde yürüyebildiği mesafeyi ölçer. 6 DYT 

egzersiz boyunca gerekecek bütün sistemlerin global ve entegre cevaplarını, pulmoner 

ve kardiyovasküler sistemleri, sistemik sirkülasyonu, periferal sirkülasyonu, kan, 

nöromusküler üniteleri ve kas metabolizmalarını değerlendirir. 6 DYT farklı organların 

her birinin fonksiyonları hakkında ve egzersiz limitleme mekanizması hakkında veya 

egzersizde gerekecek sistem hakkında özel bir bilgi sağlamaz çünkü bu bilgi maksimal 

kardiyopulmoner egzersiz testi ile mümkündür. Kişinin adımlarıyla yapılan 6 DYT 

fonksiyonel kapasitenin submaksimal seviyesini değerlendirir. Çoğu hasta 6 DYT 

boyunca maksimal egzersiz kapasitesine ulaşmak yerine, kendi egzersiz yoğunluklarını 

seçerler ve test boyunca durmalarına ve dinlenmelerine izin verilir. Ancak günlük 

yaşam aktivitelerinin çoğu submaksimal gayretle sergilendiği için, 6 dakika yürüme 

mesafesi (6 DYM) günlük fiziksel aktiviteler için fonksiyonel egzersiz seviyesini daha 

iyi yansıtabilir (24). 

6 DYT hem fonksiyonel durumlarının ölçütü olarak hem de morbidite ve 

mortalitenin prediktörü olarak kullanılır (12). 
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3. GEREÇ VE YÖ�TEM 

      “Erken mobilizasyon uygulanan Akut Miyokard Đnfarktüs'lü hastalarda yaşam 

kalitelesi ölçütleri ile  6 dakika yürüme testindeki değişimler ve birbirleriyle ilişkisi”  

başlıklı bu çalışmamız için Đstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurul Komitesinden onay 

alınmıştır. Çalışma hastalara ayrıntılı olarak anlatılarak gönüllü bilgilendirme formları 

imzalatılmıştır. 

3.1. Hastaların Seçimi : 

Çalışmaya Đstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsüne Mart 2008-Mart 2009 

tarihleri arasında AMĐ tanısıyla yatırılan 30 hasta alındı.  

3.1.1. Çalışmaya Dahil Edilme Kriterleri 

1. Okur- yazar olmak 

2. Klinik durumu stabilleşmiş hastalar 

3. Aritmisi kontrol altına alınmış olan hastalar 

4. Diyabeti kontrol altına alınmış olan hastalar 

5. Hipertansiyonu kontrol altına alınmış olan hastalar 

6. 40-65 arası hastalar 

3.1.2. Çalışmaya Dahil Edilmeme Kriterler 

1. Nöromusküler bir problemin olması 

2. Dekompanse kalp yetersizliği olan hastalar 

3. MĐ sonrası anjina veya hemodinamik instabilite 

4. Ciddi kognitif problemler ve psikiyatrik hastalıkların varlığı 

5. Fiziksel limitasyonların varlığı (görme, duymada yetersizlik, ortopedik 

problemler gibi ) 

6. Kronik böbrek yetersizliği olan hastalar 

7. Primer anjioplasti yapılmış hastalar 

8. 65 yaş üstü, 40 yaş altı hastalar 



 18

3.2. Hastaların Değerlendirilmesi 

Hastaların genel durumları doktor tarafından stabilleştiği bildirildikten sonra her 

hasta için genel değerlendirme formu dolduruldu ve 6 Adımlık Erken Mobilizasyon ve 

Kardiak Rehabilitasyon programına alındı. Hastalar bu programa alınmadan önce genel 

yaşam kalitesini ölçen Kısa Form-36’yı ve hastalığa özel “MacNew” Kalp Hastalığı 

Sağlıkla Đlgili Yaşam Kalitesi Anketi’ni doldurdular. Programın seyri sırasında 4. 

adımda mobilize olduklarında 6 dakika yürüme testi uygulandı. Hastalar taburcu 

olmadan önce yaşam kalitesi anketleri ve yürüme testi tekrarlandı. 

 

3.2.1. Miyokard Đnfarktüs Hasta Değerlendirme Formu 

Oluşturduğumuz değerlendirme formunda (Ek 1) hastaların kişisel bilgileri (yaş, 

cinsiyet, boy, kilo), hastalık hikayeleri (risk faktörleri, infarkt alanı) hastalığa özel 

semptomlar kaydedildi. 

Fonksiyonel sınıflandırma “New York Heart Association (NYHA)” 

sınıflamasına göre yapılmıştır (37) (Ek 2). 

 

3.2.2. Yaşam kalitesi anketleri 

Hastalar 6 Adımlık EMKR programına alınmadan önce genel yaşam kalitesini 

ölçen KF-36’yı ve hastalığa özel “MacNew” anketini doldurdular (Ek 3, Ek 4). 

KF-36’yı doldururken kendilerine en yakın cevabı vermeleri ve boş 

bırakmamaları istenirken, “MacNew” anketinde uygun cevap bulunmaması halinde boş 

bırakabilecekleri söylendi. 

 

3.2.3. 6 Adımlık Erken Mobilizasyon ve Kardiak Rehabilitasyon Programı  

Bu program hergün artan yatak içi egzersizler ve aktiviteleri düzenleyen öneriler 

ve yürüyüşleri kapsar (59,73). Her adımın egzersizi belirlidir. 

 

3.2.4. 6 Dakika Yürüme Testi 

6 Adımlık EMKR Programının seyri sırasında 4. adımda mobilize olduklarında 

ilk 6 dakika yürüme testi uygulandı ve taburculuktan önce de test tekrarlandı. 
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6 dakika yürüme testi için 31 metre uzunlukta bir yürüyüş alanı belirlendi ve 

dönüş noktaları işaretlendi. Hasta bilgilerini, hastanın kendi dispne ve yorgunluğunu 

değerlendirmesi için “Borg” ölçeğini, gögüs ağrısı için Vizüel Analog Skala (VAS)’yı, 

kalp hızını, kan basıncını, oksijen saturasyon (O2 saturasyonu) yüzdesini, yürüme 

mesafesi ve dinlenme süresi parametrelerini kapsayan 6 DYT hasta değerlendirme 

formu oluşturuldu (Ek 5). 

 

Test için şunlar hazır edildi: 

� 6 dakikalık süreyi belirlemek için kronometre 

� O2 saturasyonunu ve kalp hızını ölçmek için Pulse Oksimetre (SpO2)  

� Kan basıncını ölçmek için sfigmomanometre (tansiyon aleti) ve steteskop 

                     

 

 

Şekil 2: O2 saturasyonu ve kalp hızını ölçmek için Pulse Oksimetre 
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Şekil 3:Kan basıncını ölçmü için sfigmomanometre   Şekil 4:Süreyi belirlemek için kronometre 

 

 

 

                                       Şekil 5: 6 DYT için 31m’lik kolidor 

 

Teste başlamadan önce: 

1. Hastaya test açıklandı. 

2. Hastanın giysi ve ayakkabısının yürüyüşe uygun olup olmadığı kontrol edildi. 

3. Hasta, teste başlamadan önce başlangıç noktasının yakınına yerleştirilen bir 

sandalyede oturarak 10 dakika dinlendirildi. 

4. 6 DYT hasta sayfasının ilk bölümü, teste başlamadan önce tamamlandı. Başlangıç 

kan basıncı sfigmomanometre ve steteskopla, SpO2 ile de başlangıç kalp hızı ve O2 

saturasyonu ölçülerek kaydedildi. 

5. Hasta ayağa kaldırılarak ve “Borg” ölçeğini kullanarak dispne ve genel yorgunluk 

düzeyi ölçüldü, VAS ile göğüs ağrısı değerlendirildi. Hastanın yanıtları hasta sayfasına 

kaydedildi. 
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Hastaya testin açıklanması: 

Hastaya, fiziksel eforla gercekleştirilen bir teste katılacağını açıklayıp güvenlikle 

ilgili riskleri en aza indirmek için, şu belirtilerden birini yaşarsa hemen bizi uyarması 

istendi: göğüs ağrısı, tolere edilemeyen dispne, bacak krampı, sendeleme, terleme, 

rengin soluklaşması ya da sararması. 

Hastaya ne yapması gerektiği açıkça anlatıldı – 6 dakika içinde yürüyebildiği 

kadar çok mesafeyi yürümesi gerektiği söylendi. Hastaya şu talimatlar verildi: 

“Bu testin amacı gördüğünüz yürüme alanı boyunca 6 dakikada mümkün olduğu kadar 

çok ileri geri yürümenizdir. Ama koşmayın ya da hafif koşu temposunda yürümeyin. 6 

dakika yürümek için uzun bir zaman, bu nedenle zorlanabilirsiniz. Büyük olasılıkla 

nefesiniz kesilebilir ya da tükenebilirsiniz. Bu durumda yavaşlayabilir, durabilir ya da 

gerektiğinde dinlenebilirsiniz. Dinlenirken duvara dayanabilirsiniz ama yürüyebilecek 

duruma gelir gelmez yeniden yürümeye başlayın. Dönüş noktalarında hiç durmadan 

dönüp yürüyemeye devam edeceksiniz. Başlamaya hazırsanız şimdi ya da kendinizi 

hazır hissettiğinizde başlayın. 

 

Testin uygulaması sırasında; sakin bir ses tonuyla hastanın testi sürdürmesi 

için düzenli olarak her dakika hasta cesaretlendirildi, örneğin bir dakika dolduğunda “iyi 

gidiyorsunuz, beş dakikanız kaldı” dendi. Süre dolunca hasta durdurulup yanına gidildi 

ve sandalyeye oturtuldu ve değerlendirmeleri yapıldı. 
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Şekil 6: 6 DYT’nin uygulanması 

 

Testten hemen sonra 

1. Yürüyüş sonrası Borg dispne ve yorgunluk düzeyleri kaydedildi.  

2. SpO2 ile O2 saturasyonu ve kalp hızı ölçümleri kaydedildi. 

3.  Kan basıncı ölçümü alındı. 

4.  Hastanın toplam yürüyüş mesafesi hesaplandı. Mesafe en yakın metreye 

yuvarlanarak sayfaya kaydedildi. 

 

3.3. Đstatiksel Analiz 

Çalışmanın veri analizinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) (SPSS 

15.0, SPSS, Chicago, IL) istatistik programı kullanıldı. Tüm analizlerde p ≤ 0.05 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Hastaların, başlangıç demografik özellikleri 

[yaş, boy, kilo, beden kitle indeksi (BKĐ)] arasındaki homojenlik için “Independent 

Sample t-test”, tedavi öncesi ve sonrasında tekrarlanan yaşam kalitesi anketlerinin ve 6 

DYT’nin başlangıç ve sonuç değerleri arasındaki farkın anlamlılığını belirlemek 

amacıyla “Wilcoxon Signed-Rank” ve eşleştirilmiş t testi kullanıldı. Aralarındaki 

ilişkiyi belirlemek için “Spearman” korelasyon testi kullanıldı. 
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4. BULGULAR 

Çalışmaya Đstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsüne Mart 2008-Mart 2009 tarihleri 

arasında AMI tanısıyla yatırılan 40-65 yaş arası 3’ü kadın 27’si erkek olmak üzere 

toplam 30 hasta alındı.  

Hastaların demografik özellikleri Tablo 4.1’de gösterildi. 

Tablo 4.1: Hastaların demografik özellikleri 

 n=30 

ort ± ss 

Yaş (yıl) 53.63±6.35  

Boy (cm)           169.37±6.34 

Kilo (kg)           77.60±7.77  

BKĐ (kg/m²)      27.10±2.90  

Ort: ortalama, ss: standart sapma, BKĐ: Beden kitle indeksi  

 

Hastaların fonksiyonel sınıflamaları NYHA sınıflandırmasına göre 18 kişi birinci ve  12 

kişi ikinci seviyededir. Yüzdelik dağılımları Grafik 1’de gösterildi. 

   

Grafik 1: Hastaların �YHA göre fonksiyonel sınıflama yüzdeleri 
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Hastaların 23’ü ilk kez, dördü ikinci kez ve üçü de üçüncü kez MĐ geçirmiştir. Yüzdelik 

dağılımları Grafik 2’de gösterildi. 

Grafik 2: Hastaların geçirdikleri MĐ sayısına göre yüzde dağılımları 
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Hastaların yedisi anterior MĐ, üçü anteroseptal MĐ, üçü inferior MĐ,  dördü infero-

posterior MĐ, biri lateral MĐ,biri posterolateral MĐ ve 11’i de NSTEMĐ’dür.Hastaların 

AMĐ lokalizasyonlarına göre yüzde dağılımı Grafik 3’de gösterildi. 

 

     Grafik 3: Hastaların AMĐ lokalizasyonuna göre yüzde dağılımları 
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Hastaların 27’sinde cins, 27’sinde yaş, 25’nde sigara, 7’sinde hipertansiyon (ht), 5’inde 

hiperlipidemi (hl), 4’ünde diabetus mellitus (dm) risk faktörü görüldü. Hastalarda 

görülen risk faktörleri dağılımları Grafik 4’te gösterildi. 

               Grafik 4: Hastaların risk faktörü dağılımı 
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Hastaların 6 Adımlık EMKR programı öncesinde (I. değerlendirme)  ve sonrasında 

doldurdukları (II. değerlendirme)  “MacNew” ve KF-36 anketlerinin kendi içlerindeki 

bölüm puanları karşılaştırmaları sırasıyla Tablo 4.2’de ve Tablo 4.3’de gösterildi. 

Tablo 4.2: “Mac�ew” anketi bölüm puanları karşılaştırmaları* 

 I. Değerlendirme 

ort ± ss 

II. Değerlendirme 

ort ± ss 

p 

değeri 

Mac�ew Sosyal 6.15±0,73 5.38±0,76 p<0.001 

Mac�ew Fiziksel 5.86±0.84 5.47±0,67 p<0.01 

Mac�ew Emosyonel 5.12±1,04 5.53±0,87 0.16 

Mac�ew Toplam 5.50±0,84 5.41±0,63 0.38 

* wilcoxon signed-rank test 

 “MacNew” Yaşam Kalitesi Anketinde fiziksel limitasyon  ve sosyal fonksiyon bölüm 

skalası skorlarında anlamlı bir düşme saptandı. Emosyonel fonksiyon bölüm skalası ve 

anketin toplam skorunda anlamlı bir değişiklik saptanmadı. 
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Tablo 4.3: KF-36 bölüm puanları karşılaştırmaları* 

  

I. Değerlendirme 

ort ± ss 

 

II.  Değerlendirme 

ort ± ss 

 

p 

değeri 

KF-36 Genel Sağlık 67.73±15.16 73.58±13.11 p<0.03 

KF-36 Fiziksel Fonksiyon 75.83±25.12 72.00±14.18 0.16 

KF-36 Fiziksel Rol 73.33±36.52 18.17±32.10 p<0.001 

KF-36 Emosyonel Rol 63.23±-43.96 80.46±36.20 p<0.03 

KF-36 Sosyal Fonksiyon 78.33±29.53 34.58±37.81 p<0.001 

KF-36 Ağrı 71.40±26.03 58,17±24,74 p≤0.05 

KF-36 Vitalite 54.00±20.94 68.50±1.89 p<0.004 

KF-36 Mental Sağlık 58.27±22.72 69.20±18.62 p<0.03 

* wilcoxon signed-rank test 

 

KF-36 anketinde  fiziksel rol ve sosyal fonksiyon bölümlerinde anlamlı düşme; vitalite,  

emosyonel rol, mental sağlık, ağrı ve genel sağlık bölümlerinde anlamlı artış saptandı. 

Fiziksel fonksiyon bölümünde ise anlamlı bir değişiklik saptanmadı. 
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I. değerlendirmedeki KF-36 ile “MacNew” yaşam kalitesi anketleri bölümlerinin 

korelasyonu incelendi ve Tablo 4.4’te gösterildi. 

 

Tablo 4.4: I. değerlendirmede Mac�ew ile KF-36 bölümleri korelasyonu*** 

        KF-36 I         

Mac�ew I FF  FR  A  GS  V  SF  ER   MS  

  r r r r r r r r 

Emosyonel  0 0.31 0.39 (**) 0.3 0.52 (**) 0.55 (**) 0.23 0.75 (**) 

Fiziksel 0.39 (*) 0.24 0.37 (*) 0.12 0.41 (*) 0.40 (*) 0.36 (*) 0.34 

Sosyal 0.19 0.19 0.42 (*) 0.22 0.41 (*) 0.43 (*) 0.14 0.48 (**) 

Toplam 0.08 0.29 0.36 (*) 0.002 0.50 (**) 0.50 (**) 0.26 0.56 (**) 
*p<0.05, ** p< 0.01.                            r: korelasyon katsayısı                                   ***wilcoxon signed-rank test 

0.00 - 0.29 zayıf korelasyon                 0.30 - 0.49 orta dereceli korelasyon 

0.50 - 0.69 yüksek korelasyon             0.70 - 1 çok yüksek korelasyon 

GS: Genel sağlık,                                 FF: Fiziksel fonksiyon, 

FR: Fiziksel rol,                                   ER: Emosyonel rol,  

SF: Sosyal fonksiyon                          MS: Mental sağlık 

 A: Ağrı                                                  V: Vitalite 

 

Đlk Kf-36 ile “MacNew” yaşam kalitesi anketleri bölümlerinin korelasyonunda 

“MacNew” anketi emosyonel bölümün KF-36 anketi mental sağlık arasında çok yüksek 

korelasyon  bulunurken ağrı ile orta, vitalite ve sosyal fonksiyonla yüksek korelasyon 

bulunmuştur (sırasıyla r=0.74, r=0.39, r=0.52, r=0.55) ; “MacNew” anketi fiziksel 

bölüm ile KF-36 anketi vitalite, sosyal fonksiyon, fiziksel fonksiyon,emosyonel rol ve 

ağrı arasında orta dereceli korelasyon (sırasıyla r=0.41, r=0.40, r=0.39, r=0.37, r=0.36); 

“MacNew” anketi sosyal bölüm ile KF-36 anketi mental sağlık, sosyal fonksiyon, ağrı 

ve vitalite arasında orta dereceli korelasyon (sırasıyla r=0.48, r=0.43, r=0.42, r=0.41), 

“MacNew” anketi toplam skorla KF-36 anketi mental sağlık, sosyal fonksiyon, vitalite 

ve ağrı  arasında yüksek korelasyon (sırasıyla r=0.56, r=0.50, r=0.50, r=0.36) 

görülmüştür. 
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II. değerlendirmedeki  KF-36 ile “MacNew” yaşam kalitesi anketleri bölümlerinin 

korelasyonu incelendi ve Tablo 4.5’te gösterildi. 

 

Tablo 4.5: II. değerlendirmede Mac�ew ile Kf-36 bölümleri korelasyonu* 

  KF-36  II 

MAC�EW II 

FF FR A GS V SF ER MS 

r r r r r r r r 

                  

Emosyonel 0.39 -0.50(**) -0.16 -0.12 0.38(*) -0.53(**) 0.24 0.34 

                  

                  

Fiziksel 0.38(*) -0.16 0.28 0.14 0.46(*) -0.16 0.08 0.38(*) 

                  

                  

Sosyal 0.35 -0.33 0.17 0.30 0.28 -0.25 0.07 0.28 

                 

Toplam 0.20 -0.47(**) 0.01 -0.005 0.43(*) -0.43(*) 0.23 0.42(*) 

                 
* p< 0.05, ** p< 0.01  *spearman korelasyon testi 

0.00 - 0.29 zayıf korelasyon            0.30 - 0.49 orta derece korelasyon 

0.50 - 0.69 yüksek korelasyon         0.70 – 1.00 çok yüksek korelasyon 

 

Đkinci yapılan KF-36 ile “MacNew” yaşam kalitesi anketleri bölümlerinin 

korelasyonunda “MacNew” anketi emosyonel bölüm ile KF-36 anketi sosyal fonksiyon 

ve fiziksel rol bölümleri arasında yüksek korelasyon (sırasıyla r=-0.53, r=0.50), vitalite 

bölümü ile orta dereceli korelasyon (r=0.38) görülmüştür; “MacNew” fiziksel bölümle 

KF-36 vitalite, fiziksel fonksiyon ve mental sağlık arasında orta dereceli korelasyon 

(sırasıyla r=0.46, r=0.38, r=0.38); “MacNew” anketi toplam skorla KF-36 fiziksel rol, 

vitalite, sosyal fonksiyon ve mental sağlık arasında orta düzey korelasyon (sırasıyla r=-

0.47, r=0.43, r=-0.43, r=0.42) görülmüştür. “MacNew” anketi sosyal bölüm ile KF-36 

anketi bölümleri arasında herhangi bir  korelasyon görülmemiştir. 
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Yapılan anketlerin birinci ve ikinci değerlendirmeleri sonucunda bölümler  arasındaki 

farkların korelasyonuna bakıldığında “MacNew” anketi emosyonel bölüm farkı ile KF-

36 anketi emosyonel rol bölüm farkı arasında yüksek korelasyon (r=0.54), mental sağlık 

bölüm farkı ile orta derece korelasyon (r=0.47) bulunmuş; “MacNew” anketi fiziksel 

bölüm farkı ile KF-36 anketi fizik fonksiyon bölüm farkı arasında yüksek korelasyon 

(r=0.53), “MacNew” sosyal bölüm farkı ile KF-36 mental sağlık ve emosyonel rol 

bölüm farkı arasında orta dereceli korelasyon (sırasıyla r=0.41, r=0.37) , “MacNew” 

anketi toplam skor farkı ile KF-36 anketi mental sağlık bölüm farkı arasında orta düzey 

korelasyon (r=0.38) görülmüştür (Tablo 4.6). 

 

Tablo 4.6: Mac�ew ile Kf-36 bölümleri farkı korelasyonu* 

MAC�EW 

FARK 

KF-36 FARK 

FF 

r 

FR 

r 

A 

r 

GS 

r 

V 

r 

SF 

r 

ER 

r 

MS 

r 

Emosyonel                 

 -0.07 0.15 0.19 0.15 0.34 -0.04 0.54(**) 0.47(**) 

         

Fiziksel                 

 0.53(**) -0.13 0.29 -0.14 0.13 0.07 0.27 0.12 

         

Sosyal                 

 0.29 -0.02 0.18 -0.11 0.26 0.02 0.37(*) 0.41(*) 

          

Toplam                 

 0.16 0.07 0.03 -0.04     0.27 0.06 0.35 0.38(*) 

         

* p< 0.05, ** p< 0.01.     *spearman korelasyon testi 

0.00 - 0.29 zayıf korelasyon       0.30 - 0.49 orta derece korelasyon 

0.50 - 0.69 yüksek korelasyon    0.70 – 1.00 çok yüksek korelasyon  
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Hastaların ilk yürüme testi yatışlarından ortalama 4 gün sonra yapıldı, ikinci yürüme 

testi de ilk yürüme testinden ortalama 3 gün sonra yapıldı. Hastaların ilk ve ikinci 6 

DYT sonunda elde edilen yürüme mesafeleri karşılaştırıldı ve aralarında istatistiksel 

olarak anlamlı artış bulundu (Tablo 4.7). 

Tablo 4.7.  I. ve II.  Değerlendirmede 6 DYM karşılaştırması* 

 I. 6 DYM 

ort ± ss 

II. 6 DYM 

ort ± ss 

p 

değeri 

Yürüme mesafesi 431.10±54,38 461.73±59.29 p<0.001 

*wilcoxon signed-rang  test 

Her iki 6 DYT’nin öncesinde ve sonrasında yapılan ölçümlerde sistolik kan basıncı, 

kalp hızı ve hız basınç çarpımında anlamlı artış görüldü. SaO2, dispne, yorgunluk ve 

VAS parametrelerinde anlamlı bir değişiklik görülmedi (Tablo 4.8). 

Tablo 4.8. 6 DYT öncesinde ve sonrasında görülen kardiyopulmoner değişiklikler* 

         I. 6DYT          II. 6DYT   

Parametrik 
değerler 

      ort ± ss p değeri      ort ± ss p 
değeri 

  Yürüme Yürüme   Yürüme Yürüme   

  öncesi sonrası   öncesi sonrası   

SKB 
(mmHg) 

112.00±10.64 125.00±15,48 p<0,001 111.33±7.30 124.00±10.70 p<0.001 

DKB 
(mmHg) 

73.67 ± 8.09 75.33±8.60 0.34 70.33±7.18 72.67±6.91 0.13 

KH 
(atım/dk) 

70.23±13.02 81.10±14.36 p<0.001 68.20±11.52 78.83±13.51 p<0.001 

HBÇ 
(mmHg/dk) 

78.76±7.19 101.82±24.17 p<0.001 78.09±15.18 97.66±18.26 p<0.001 

     SpO2 (%) 97.70±1.54 98.16±1.21 0.11 97.80±1.44 97.96±1.37 0.44 

       

Dispne  0.03±0.18 0.13±0.35 0.18 0.00±0.00 0.06±0.25 0.16 

Yorgunluk 0.25±0.72 0.47±0.93 0.07 0.20±0.92 0.26±0.50 0.14 

SKB:Sistolik kan basıncı     DKB:diastolik kan basıncı     KH:kalp hızı                                  * wilcoxonsigned-rang  test                        
HBÇ:hız basınç çarpımı (double product)    SpO2: oksijen saturasyon yüzdesi  
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Birinci ve ikinci testlerin başlangıç ve son değerleri kıyaslandığında başlangıç kalp 

hızında anlamlı bir düşme görüldü (p<0.05). 

 

I. ve II. 6DYT’leri sonrası her bir parametrenin egzersiz sonunda başlangıca göre olan 

değişiklikleri (delta=∆) değerleri kıyaslamasında anlamlı bir farklılık görülmedi 

(p>0.05)  (Tablo 4.8). 

 

Tablo 4.9.  I. ve II. yürüme testleri sonrası parametrelerin Z değerleri kıyaslaması* 

Parametreler  I. 6DYT II. 6DYT p değeri 

ZSKB (mmHg) 
13.00 12.67 

p>0.85 

ZDKB (mmHg) 1.67 2.33 p>0.83 

ZKH (atım/dk) 
10.87 10.63 

p>0.94 

ZHBÇ (mmHg/dk) 
23.06 19.57 

p>0.63 

ZSaO2 (%) 0.47 0.17 p>0.75 

*wilcoxon signed-rang test 

 

Yürüme testi parametreleri ve yürüme mesafeleri ile anketlerin bölümleri arasında 

anlamlı hiçbir ilişki görülmedi (p>0.05). 

BKĐ ile ilk yürüme mesafesi arasında orta derece korelasyon (r=0.40, p<0.05) 

görülürken ikinci yürüme mesafesinde korelasyon görülmemiştir. 
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5. TARTIŞMA 

Son yıllarda zamana bağlı yürüme testlerinin kardiyak rehabilitasyon 

programındaki hastaların fiziksel fonksiyonlarını ve aktivite durumlarını ölçmede  

popularitesi artmıştır.  Bu artışın başlıca sebebi, kardiyak rehabilitasyon programında 

egzersiz değerlendirmeleri için semptomla sınırlı kademeli egzersiz testine alternatif 

olmasıdır. Bu testler, kademeli egzersiz testinden daha ucuz, yönetilmesi daha kolay, 

daha az ekipman gerektiren ve daha kısa sürede yapılabilen testlerdir. Buna rağmen, 

kademeli egzersiz veya radyonüklit stres testleri kadar klinik bilgi sağlamaz. 6 DYT, 

egzersiz kapasitesi düşük kardiyak rehabilitasyon hastalarında belli bir süre sonra oluşan 

kaba fonksiyonel gelişmeleri değerlendirmek için ve diğer kronik hastalarda hasta 

sonuçlarının izlenebilmesi için pratik bir testtir (60).  

Amerikan Kalp Birliği Akut Miyokard Đnfarktüsünden sonra iki hafta boyunca 

maksimum efor testinden kaçınılması gerektiğini, Amerikan Toraks Derneği kılavuzu 

ise AMĐ’den sonra bir ay içinde 6 DYT’nin kesin kontraendike olduğunu söylemiştir 

(62,24). Fakat Nogueira ve arkadaşlarının (13), komplikasyonsuz MĐ geçiren ve durumu 

stabil, 43-72 yaş arası (54.2 ± 7.9) 25 hastaya, ilk bir hafta içindeki fonksiyonel 

kapasiteyi değerlendirmek için 1 saat aralıklarla ardarda 3 kez 6 dakika yürüme testi 

uygulamıştır. Ortalama 6. günde test yapılmış ve hiçbir olumsuz durumla 

karşılaşılmamıştır. 6. günde yürüme mesafeleri 521±64 m’dir. Çalışmanın sonucunda 

komplikasyonsuz MĐ’lü hastalara 6DYT’nin uygulanmasının güvenilir ve tekrarlanabilir 

olduğu bulunmuştur. Ancak literatürde bu testin erken dönemde uygulanan erken 

mobilizasyon ve kardiyak rehabilitasyon programının etkinliğini değerlendirmesiyle  

ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bizim çalışmamız bu yöndedir. Hastaların ilk 

yürüme testlerini ortalama 4. günde, ikinci yürüme testlerini ortalama 7. günde yapıldı. 

Yürüme süresinde ve sonrasında hiçbir olumsuz durumla karşılaşılmadı. Sistolik kan 

basıncı, kalp hızı ve hız basınç çarpımında görülen anlamlı artış bu hastalarda egzersize 

olan cevabın kalp hızını arttırdığını ve dispne gözlenmeksizin miyokarda binen iş 

yükünün anlamlı olarak arttığını göstermiştir. Yürüme mesafesinde de anlamlı bir artış 

bulunmuştur (p<0.01) ki bu da erken mobilizasyon ve kardiyak rehabilitasyon 

programının etkinliğini ve 6 DYT’nin Miyokard Đnfarktüsü sonrası hastaların klinik 

durumları stabilleştiğinde fonksiyonel kapasiteyi değerlendirmek için erken dönemde 
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güvenli olarak yapılabileceğini göstermiştir. Hastaların 4. günde yürüme mesafeleri 

431.10±54.38, 7. günde ise 461.73±59.29’dur. Yukardaki çalışmada 6. günde yürünen 

mesafe daha fazladır. Bunun sebebi, ülkeler arası yaşam şeklinin (sedanter yaşam) ve 

beden kitle indeksinin farklılığı olabilir. 

Dias ve arkadaşları (66) çalışmalarında, koroner yoğun bakım ünitesinde (KBÜ) 

akut koroner sendromlu ortalama 62.8 ± 12.7 yaşında 65 hastanın 50-m Yürüme Testine 

dolaşım cevaplarını incelemişler. Yürüme testi hastaneye yatıştan ortalama 45 ± 23 saat 

sonra yapılmış ve yürüme sonrasında herhangi bir yan etkiyle karşılaşılmamış. 

AKS’dan sonra ilk 24 saat sonrasında hasta stabilse, kardiyoloğun izni varsa, 

fizyoterapist gözetimindeyse, sistolik kan basıncı , kalp hızı ve SpO2’nin monitörize 

ediliyorsa bu hasta grubu için 50-m yürüme testinin iyi tolere edilebilen bir fiziksel 

rehabilitasyon metodu olduğu sonucuna varılmış. Bizim çalışmamız ortalama 4. günde 6 

DYT uygulaması açısından yukardaki çalışmadan farklıdır. Ancak testi uygulamadan 

önce ve uygulanışı esnasında yukarıdaki çalışmanın belirttiği koşullara dikkat edilmiştir. 

Çalışmamızda hastalara KBÜ’de 6 Adımlık EMKR programı (solunum egzersizleri, 

artan yatak içi egzersizler) uygulanmaktadır ve 6 DYT’nin uygulanışı hastaların 

mobilize edildiği IV. adıma denk gelmektedir. Bu nedenle yürüme mesafeleri yukardaki 

çalışmaya göre fazla olmasına rağmen hiçbir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır 

Multidisipliner kardiyak rehabilitasyon uygulamaları, kardiyak patolojisi olan 

her yaştaki kardiyak hastanın yaşam kalitesi parametrelerini geliştirir (67-69). Ama 

ilginçtir ki birçok araştırmacı kardiyak ve pulmoner  populasyonda anlaşılabilen ve 

ölçülebilen sağlık ve fonksiyonel özellikler arasında ya çok düşük ilişki bulmuştur ya da 

hiçbir ilişki bulamamıştır (63-65). Verril ve arkadaşlarının (60) yapmış olduğu bir 

çalışmada, taburculuk sonrası erken dönemde (Faz II) olan medikal ya da cerrahi 

tedavisi yapılan 630 koroner kalp hastası (61±10.32 yaş) 10-12 hafta süren kardiyak 

rehabilitasyon programına alınmışlardır. Hastalar rehabilitasyona başlamadan önce ve 

rehabilitasyon sonrasında “Ferrans and Powers’ Quality Of Life Index (QOLI)” yaşam 

kalitesi anketini doldurmuşlar  ve  6 dakika yürüme testine tabi tutulmuşlardır. Yürüme 

mesafesinde anlamlı artış gözlenirken, 6DYT ile QOLI arasında çok düşük korelasyon 

(r≤0.21) bulunmuştur.  

Buna karşılık, Hamilton ve Haennel’ın (61) kısa dönem multidisipliner kardiyak 

rehabilitasyon eğitimine katılan (Faz II/III) yaş ortalamaları 63±10 olan 94 hastayla 
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yaptığı çalışmada hastaların 6 dakika yürüme performansıyla KF-36 fiziksel fonksiyon 

komponenti arasında orta dereceli korelasyon (r=0.62; p<0.01) bulmuşlar. Bizim 

çalışmamızda AMĐ’lü 30 hastaya hastane içi dönemde (Faz I) en uzun 10 gün süren 6 

Adımlık EMKR Programı uygulandı. 6DYM’de anlamlı artış saptarken, 6DYT ile 

“MacNew” anketi ve KF-36 ölçeği arasında bir ilişki görülmedi  (p>0.05).  Yukardaki 

Faz II çalışmalarında 6 DYT ile yaşam kalitesi arasında düşük veya orta dereceli 

korelasyon bulunduğu için kısa süreli Faz I çalışması olan bu sonuçlar şaşırtıcı değildir. 

Kardiyak uygulamalarının değerlendirilmesinde yaşam kalitesi ölçütlerinin 

kullanımının artmasıyla birlikte uygun yaşam kalitesi ölçümü için kriterlere ihtiyaç 

vardır. Önemli kriterlerden biri de değişimleri meydana çıkarmak için duyarlılığı 

ölçmektir. Smith ve arkadaşları (70) MĐ ve koroner arter bypass grefti (CABG) sonrası, 

altı haftalık kardiyak rehabilitasyon programına alınan yaş ortalamaları 61 olan 16 

hastanın yaşam kalitelerindeki değişimleri değerlendirmek için rehabilitasyondan önce 

ve sonra Kısa Form-36, “The Quality of Life Index-cardiac version”  (QLI), “MacNew” 

miyokard infarktüsü sonrası yaşam kalitesi anketi (QLMI) ve “Schedule for evaluation 

of indivitual quality of life”  (SEIQoL) anketlerini kullanmışlar. Rehabilitasyon sonrası 

sadece KF-36’nın vitalite alt skalasında gelişme görülmüş (p<0.05). KF-36’nın 8 alt 

skalasından 5’i ve QLMI’nın 4 alt skalasından 1’i orta dereceli duyarlılık (indeks: >0.02 

ve <0.5) gösterirken bütün diğer alt skalalar yetersiz duyarlılık göstermiştir (indeks: 

<0.2). Sonuç olarak çalışmada kullanılan dört yaşam kalitesi ölçümlerinin değişimlere 

duyarlılığının yetersiz olduğu bulunmuştur. Çalışmamızda fonksiyonel kapasite ile 

yaşam kalitesi anketleri arasında ilişkinin görülmemesinin nedeni yukardaki çalışmada 

belirtildiği gibi KF-36 ve “MacNew” anketlerinin duyarlılıklarının yetersiz oluşu 

olabilir. 

Höfer ve arkadaşları (75) 12 haftalık kardiyak rehabilitasyon uyguladıkları 

61,7±11,5 yaşında kalp yetmezliği olan 89 hastada Alman “MacNew” anketinin 

psikometrik özelliklerini değerlendirmişler ve KF-36 ölçeği ile “MacNew” anketinin 

sorular açısından benzeyen alt grupları arasında yüksek korelasyon, benzemeyen 

(fiziksel ve mental) alt grupları arasında düşük korelasyon bulmuşlar. 

Daşkapan ve arkadaşlarının (7) anjinalı hastalarla yaptığı “MacNew” anketi 

geçerlilik ve güvenilirlik çalışması; KF-36 maddeleri hastanın olayın başlangıcından 

itibaren  performans sürecine veya neler yapabildiğine yönlenirken, “MacNew” anketi 
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maddeleri çoğunlukla olaydan sonra hasta nasıl hissediyor noktasına odaklandığını 

belirtmiştir ve bu durumun anjinalı Türk hastaların “MacNew” ve KF-36 anketlerinde 

sorular açısından benzemeyen alt grupları arasında beklenenden yüksek çıkan 

korelasyonunu açıkladığını belirtmişler. Çalışmamızda ise yukardaki sonuçların her 

ikisiyle de karşılaşılmamıştır. Kardiyak rehabilitasyondan önce ve sonra değerlendirilen 

“MacNew” ve KF-36 anketlerinin benzeyen ve benzemeyen alt gruplarının korelasyonu 

orta dereceli (r>0.30) ve yüksek (r>0.50)  bulunmuştur fakat bu anketlerin kardiyak 

rehabilitasyondan önce ve sonra yapılan değerlendirmeleri kıyaslanıp bölüm puanları 

arasındaki farkların korelasyonunda benzeyen alt gruplar arasında korelasyon orta 

dereceli (r>0.30) ve yüksek iken (r>0.50), benzemeyen alt gruplar arasında hiç 

korelasyon görülmemiştir (p>0.05). Bu duruma paralel olarak KF-36 ve “MacNew” 

anketlerinin rehabilitasyon öncesi ve sonrası bölüm puanlarının arasında oluşan 

değişikliklerin çoğu benzerlik göstermiştir. “MacNew” anketinin sosyal ve fiziksel 

bölümlerinde anlamlı azalma görülürken, KF-36 ölçeği sosyal fonksiyon ve fiziksel rol 

alt skalalarında anlamlı azalma, fiziksel fonksiyon alt skalalarında da anlamlı olmasa da 

azalma saptanmıştır. KF-36 ölçeği emosyonel rol,  mental sağlık, ağrı ve vitalite alt 

skalaları puanlarında anlamlı artış gözlenmiş, bununla orantılı olarak “MacNew” anketi 

emosyonel bölümünde de anlamlı olmasa da artış bulunmuştur.  

Daşkapan ve arkadaşları 9.7±8.3 hafta anginası olan hastalara KBÜ’ne yatışlarından 2-3 

gün sonra “MacNew” anketini doldurtmuşlar ve toplam “MacNew” anketi puanını 

4.7±1.1 olarak bulmuşlar. Biz de hastaların ilk anketini KBÜ’ne yatışlarından 2-3 gün 

sonra doldurttuk ve toplam “MacNew” anketi puanını 5.50±0.84 olarak bulduk. Bu 

durum AMĐ’lü hastaların 9.7±8.3 hafta anginası olan hastalara göre hastane öncesi 2 

haftaya ait yaşam kalitelerinin daha yüksek olduğunu göstermiştir.   

 

Leal ve arkadaşları (76) Akut Koroner Sendromlu (MĐ 70.7%, anjina 17.3%, diğer 12%) 

50 hastaya uyguladıkları 2 ay süren Faz II kardiyak rehabilitasyon eğitimi sonrasında 

hastaların “MacNew” anketi skorlarında anlamlı gelişme görmüşlerdir. Hastaların 

kardiyak rehabilitasyondan önceki toplam “MacNew” anketi puanı 5.09±0.92 iken 

rehabilitasyon sonrası 5.43±0.88’e yükselmiştir. Bizim çalışmamızda ise ilk 

değerlendirmede AMĐ öncesini sorgulanmış, ikinci değerlendirmede ise hastane 

yatışları sırasındaki dönem sorgulanmıştır. Đkinci sorgulamada toplam “MacNew” 

anketi puanlarının 5.50±0.84’den 5.41±0.63’e düşüşü istatistiksel olarak anlamlı 
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olmadığı gibi, hastalığın akut ve subakut döneminin gerektirdiği kısıtlamadan dolayı 

beklenen bir durumdur. Yaşam kalitesi puanlarının fazla azalmayışı hastalarımıza AMĐ 

sonrası iyi bir medikal bakım ve erken mobilizasyon ve kardiyak rehabilitasyon 

programı uygulamasınına bağlanabilir. 

 Çalışmamızın limitasyonu; kontrol grubunun olmamasıdır. Bunun sebebi 

hastanemizde AMĐ sonrası her hastaya rutin olarak 6 adımlık EMKR programının 

uygulanıyor olması ve bundan dolayı kontrol grubu oluşturulmasının etik olarak uygun 

bulunmamasıdır. 

 Çalışmamızın güçlü yönü ise; literatürde 6 DYT’nin erken dönemde uygulanan 

erken mobilizasyon ve kardiyak rehabilitasyon programının etkinliğini 

değerlendirmesiyle  ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bizim çalışmamız bu yönde 

olan ilk çalışma olma özelliğine sahiptir. “MacNew” anketinin Türkçe geçerlilik ve 

güvenilirlik çalışması yeni yapılmıştır ve Türkiye’de bu anketin AMĐ’lü hastalar 

üzerinde kullanımı ile  ilgili çalışma yapılmamıştır. Bu konuda da ilktir. 

 

Sonuç olarak;  

� AMĐ’lü hastalarda hastane içi dönemde hastane öncesine göre yaşam 

kalitelerinin fonksiyonel ve sosyal durumlarında olumsuz bir değişim 

gözlenmesine rağmen emosyonel durumlarında öncesine göre iyileşme 

görülmüştür ve toplamda anlamlı bir değişiklik olmamıştır. 

� AMĐ’lü hastalarda; iyi bir medikal bakım ve erken mobilizasyon ve kardiyak 

rehabilitasyon uygulaması hastaların hastane içi yaşam kalitelerinin hastane 

öncesine göre  kötüleşmemesini sağlamıştır ve bu uygulamaların hasta bakışı 

açısından olumlu olarak değerlendirildiğini göstermiştir. 

� 6 DYT erken mobilizasyon ve kardiyak rehabilitasyon programının etkinliğini 

değerlendirmede başarılı olmuş ve anlamlı gelişme görülmüştür. Ancak yaşam 

kalitesi anketlerindeki sorular direk fiziksel aktiviteyi yansıtmadığı için 6 DYT 

ile aralarında ilişki bulunamamıştır. 
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FORMLAR 

FORM 1: 

Gönüllü bilgilendirme ve onay formu örneği: 

                             

Katılacağınız çalışmanın adı “Erken mobilizasyon uygulanan Akut Miyokard 

Đnfarktüs'lü hastalarda yaşam kalitelesi ölçütleri ile  6 dakika yürüme testindeki 

değişimler ve birbirleriyle ilişkisi”dir. 

Çalışmamızdaki amacımız, hastaların yatış sonrasında  yaşam kalitelerini ölçmek ve 

yatış sırasında uygulanan erken mobilizasyon ve kardiyak rehabilitasyon programın 

hastaların yaşam kaliteleri ile ilgili görüşlerine etki edip etmediğini, program sırasında 

aktivite düzeylerinin gelişip gelişmediğini 6 dakika yürüme testi ile test ederek 

aralarındaki  ilişkiyi araştırmaktır. 

Genel durumunuzun stabilleştiği hekiminiz tarafından bildirildikten sonra rutin 

uygulamamız olan 6 Adımlık Erken Mobilizasyon ve Kardiak Rehabilitasyon 

Programına alınacaksınız. Bu programda hergün artan yatak içi egzersizler ve 

aktiviteleri düzenleyen öneriler ve yürüyüşler bir fizyoterapist tarafından taburculuğa 

kadar size uygulanacaktır. Her adımın egzersizi belirlidir. Bu programa alınmadan önce 

genel yaşam kalitesini ölçen Kısa Form-36 (Kf-36), hastalığa özel MacNew Kalp 

Hastalığı Sağlıkla Đlgili Yaşam Kalitesi Anketi (MacNew) doldurulacaktır. Programın 

seyri sırasında 4. adımda (yatak içi egzersizlere ilave olarak 5-10 m. yürüme ile 

başlanarak yürüyüş miktarı dereceli olarak arttırılır) mobilize olduğunuzda 6 dakika 

yürüme testi uygulanacaktır. Taburcu olmadan önce yaşam kalitesi anketleri ve yürüme 

testi tekrarlanacaktır.  

Açıklanan değerlendirmeler Đstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Kardiyoloji 

A.B.D.’da yapılacaktır. 

Çalışma için sizden hiçbir ücret talep edilmeyecektir ve karşılığında herhangi bir ödeme 

yapılmayacaktır. 

Bu çalışma sonucunda, çalışmaya katılan siz gönüllülerin yaşam kaliteleriniz ile ilgili 

görüşlerinizin olumlu yönde etkilenmesini ve 6 dakika yürüme testi ile  ölçtüğümüz 

aktivite düzeyinizin gelişmesi beklenmektedir. 
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Gönüllü olarak araştırmaya başladıktan sonra, istemediğiniz durumda araştırmacıya 

haber vererek çalışmadan ayrılabileceksiniz. Gönüllünün kendi rızasına bakılmaksızın, 

gönüllü sorumlu araştırmacı tarafından çalışma dışı bırakılabilecektir.  

Çalışma sırasında alınan kimlik bilgileri büyük bir özen ve saygı ile gizli tutulacaktır. 

Riski olmayan bu çalışmaya gönüllülerin katılımı beklenmektedir.  

 
Sayın Fzt. Gülhan YILMAZ tarafından  Đstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji 
Enstitüsü, Kardiyoloji ABD.’nda tıbbi bir araştırma yapılacağı belirtilerek  bu 
araştırma ile ilgili yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra böyle 
bir araştırmaya “katılımcı” (gönüllü) olarak davet edildim. 
Eğer bu araştırmaya katılırsam fizyoterapist ile aramda kalması gereken bana ait 
bilgilerin gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile 
yaklaşılacağına inanıyorum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla 
kullanımı sırasında kişisel bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda bana 
yeterli güven verildi.  
Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan 
çekilebilirim. (Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan 
çekileceğimi önceden bildirmemim uygun olacağının bilincindeyim) Ayrıca tıbbi 
durumuma herhangi bir zarar verilmemesi koşuluyla araştırmacı tarafından 
araştırma dışı da tutulabilirim.  
Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk 
altına girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır.  
Đster doğrudan, ister dolaylı olsun araştırma uygulamasından kaynaklanan 
nedenlerle meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorunumun ortaya çıkması 
halinde, her türlü tıbbi müdahalenin sağlanacağı konusunda gerekli güvence 
verildi. (Bu tıbbi müdahalelerle ilgili olarak da parasal bir yük altına 
girmeyeceğim). 
Araştırma sırasında bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; herhangi bir saatte, 
Sayın Fzt. Gülhan YILMAZ’ı  0533 690 63 49 nolu telefon ve Akdeniz cad.�o:71-A 
Fatih adresinden arayabileceğimi biliyorum. Bu araştırmaya katılmak zorunda 
değilim ve katılmayabilirim. Araştırmaya katılmam konusunda zorlayıcı bir 
davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı reddedersem, bu durumun tıbbi 
bakımıma ve hekim ile olan ilişkime herhangi bir zarar getirmeyeceğini de 
biliyorum.  
Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi 
başıma belli bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde 
“katılımcı” (denek) olarak yer alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti 
büyük bir memnuniyet ve gönüllülük içerisinde kabul ediyorum. 
Đmzalı bu form kağıdının bir kopyası bana verilecektir. 
 



 48

GÖ�ÜLLÜ O�AY FORMU  

Yukarıda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri 
gösteren metni okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü 
açıklamalar yapıldı. Bu koşullarla söz konusu klinik araştırmaya kendi 
rızamla hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum. 

 

Gönüllünün Adı-soyadı, Đmzası, Adresi (varsa telefon no., faks no,...) 
 

Velayet veya vesayet altında bulunanlar için veli veya vasinin Adı-
soyadı, Đmzası, Adresi (varsa telefon no., faks no,...) 

 

Açıklamaları yapan araştırmacının Adı-soyadı, Đmzası  
Fzt.Gülhan YILMAZ 

 

Rıza alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş 

görevlisinin Adı-soyadı, Đmzası, Görevi 

Kıymet Muammer, Fizyoterapist 
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EKLER 

  EK 1 

T.C. 

ĐSTA�BUL Ü�ĐVERSĐTESĐ 

Kardiyoloji Enstitüsü 

 

MĐYOKARD Đ�FARKTÜS HASTA DEĞERLE�DĐRME FORMU 

 

 

Protokol �o: 

Ad Soyad:                                                                            Yatış Tarihi: 

 

Cinsiyet:                                                                               Yaş: 

 

TA�I:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Risk faktörleri: ………………………………………………………………………… 

 

Hikaye:…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………… 
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EK 2 

NYHA FONKSĐYONEL     SINIFLANDIRMA 

 

SINIF 1: Fiziksel   aktivite   kısıtlanması olmaksızın kardiyak hastalığı olan hastalarda 

alışkın fiziksel aktivite yersiz yorgunluğa, kalp çarpıntısına ,dispne veya anjinal ağrıya 

sebep olmaz.  

 

SINIF 2: Fiziksel aktivitenin hafif kısıtlanmasıyla sonuçlanan kardiyak hastalığı olan 

hastalar istirahatte rahattırlar, alışkın fiziksel aktivite yorgunluk, kalp çarpıntısı, dispne  

veya anjinal ağrıya neden olur.  

 

SINIF 3: Fiziksel aktivitenin belirgin olarak kısıtlanmasıyla sonuçlanan kardiyak 

hastalığı olan hastalar istirahatte rahattırlar, alışkın fiziksel aktiviteden daha az fiziksel 

aktivite yorgunluğa, kalp çarpıntısına, dispne veya anjinal ağrıya sebep olur. 

 

SINIF 4: Rahatsız olmadan herhangi bir fiziksel aktiviteyi sürdürmedeki   yetersizliğiyle 

sonuçlanan kalp hastalığı olan  hastalarda kardiyak yetmezlik semptomları veya anjinal 

sendromları istirahatte bile olabilir.Eğer herhangi bir fiziksel aktiviteye başlarsa 

rahatsızlığı artar.
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EK 3 

 

KF-36 SAĞLIK TARAMASI 

YÖNERGE:Bu tarama formu size sağlığınızla ilgili görüşlerinizi sormaktadır.Bu bilgiler 

sizin nasıl hissettiğinizi ve her zamanki faaliyetlerinizi ne rahatlıkla yapabildiğinizi izlemekte 

yardımcı olacaktır. 

Bütün soruları belirtildiği şekilde cevaplayın.  Eğer bir soruyu ne şekilde 

cevaplayacağınızdan emin olmazsanız, lütfen en yakın cevabı işaretleyin. 

1.  Genel olarak sağlığınızı nasıl değerlendirirsiniz? 

(birinin etrafına daire çizin) 

Mükemmel ................................................................................ 1 

Çok iyi ....................................................................................... 2 

Đyi .............................................................................................. 3 

Fena değil.................................................................................. 4 

Kötü .............. ." .......................................................................... 5 

2.   Bir hafta öncesi ile karşılaştırıldığında, simdi sağlığınızı nasıl değerlendirirsiniz ? 

(birinin etrafına daire çizin) 

Bir hafta önceye göre çok daha iyi ............................................. 1 

Bir hafta önceye göre daha iyi ..................................................  2 

Hemen hemen aynı ................................................................... 3 

Bir hafta önceye göre daha kötü ............................................... 4 

Bir hafta Önceye göre çok daha kötü ........................................ 5 
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3. Aşağıdakiler normal olarak gün içerisinde yapıyor olabileceğiniz bazı faaliyetlerdir. Şu 

sıralarda sağlığınız sizi bu faaliyetler bakımından kısıtlıyor mu? Kısıtlıyorsa ne kadar? 

(Her satırda bir sayının etrafına daire çizin.) 

 

FAALĐYETLER Evet, 

Oldukça 

Kısıtlıyor 

Evet, 

Biraz 

Kısıtlıyor 

Hayır, Hiç 

Kısıt-

lamıyor 
 

a. Kuvvet gerektiren faaliyetler, örneğin ağır eşyalar 

kaldırmak, futbol gibi sporlarla uğraşmak 

1 2 3 

b. Orta zorlukta faaliyetler, örneğin masa kaldırmak, 

süpürmek, yürüyüş gibi hafif spor yapmak 

1 2 3 

c. Çarşı-Pazar torbalarını taşımak 1 2 3 

d. Bir kat merdiven çıkmak 1 2 3 

e. Birkaç kat merdiven çıkmak 1 2 3 

f. Eğilmek, diz çökmek, yerden bir şey almak 1 2 3 

g. Bir kilometre1 den fazla yürümek 1 2 3 

h. Birkaç yüz metre yürümek 1 2 3 

i. Yüz metre yürümek 1 2 3 

j. Yıkanmak ya da giyinmek 1 2 3 
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5. Geçtiğimiz 1 hafta içerisinde işinizde veya diğer günlük faaliyetlerinizde bedensel 

sağlığınız nedeniyle aşağıdaki sorunların herhangi biriyle karşılaştınız mı? 

(Her satırda bir sayının etrafına daire çizin.) 

 

 EVET HAYIR 

a. Đş ya da iş dışı uğraşlarınıza verdiğiniz zamanı kısmak zorunda 

kalmak 

1 2 

b. Yapmak istediğinizden daha azını yapabilmek ( bitmeyen projeler, 

temizlenmeyen ev gibi...) 

1 2 

c. Yapabildiğiniz iş türünde ya da diğer faaliyetlerde kısıtlanmak 1 2 

d. Đş ya da diğer uğraşları yapmakta zorlanmak 1 2 

5. Geçtiğimiz bir hafta içerisinde işinizde veya diğer günlük faaliyetlerinizde duygusal 

problemleriniz nedeniyle (üzüntülü ya da kaygılı olmak gibi) aşağıdaki sorunların 

herhangi biriyle karşılaştınız mı? 

(Her satırda bir sayının etrafına daire çizin.) 

 

 EVET HAYIR 

a. Đş ya da iş dışı uğraşlarınıza verdiğiniz zamanı kısmak zorunda 

kalmak 

1 2 

b. Yapmak istediğinizden daha azını yapabilmek ( bitmeyen projeler, 

temizlenmeyen ev gibi...) 

1 2 

c. Đş ya da diğer uğraşları her zamanki gibi dikkatlice yapamamak 1 2 
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6. Son 1 hafta içerisinde bedensel sağlığınız ya da duygusal problemleriniz aileniz, 

arkadaşlarınız, komşularınızla ya da diğer gruplarla normal olarak yaptığınız 

sosyal faaliyetlere ne ölçüde engel oldu? 

(birinin etrafına daire çizin) 

Hiç ................................................................................ 1 

Biraz ............................................................................ 2 

Orta derecede .............................................................. 3 

Epeyce ......................................................................... 4 

Çok fazla ..................................................................... 5 

7.      Geçtiğimiz 1 hafta  içerisinde ne kadar bedensel ağrılarınız oldu?' 

(birinin etrafına daire çizin) 

Hiç ................................................................................ 1 

Çok hafif; .................................................................... 2 

Hafif ........................................................................... 3 

Orta hafiflikte .............................................................. 4 

Aşırı derecede..... ......................................................... 5 

Çok aşırı derecede ........................................................ 6 
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8. Son bir 1 hafta içerisinde, ağrınız normal işinize (ev dışı ve ev içi) ne kadar engel 

oldu? 

(birinin etrafına daire çizin) 

Hiç olmadı .................................................................. 1 

Biraz ........................................................................... 2 

Orta derecede .............................................................. 3 

Epey ............................................................................ 4 

Çok fazla .................................................................... 5 

9. Aşağıdaki sorular geçtiğimiz bir hafta içerisinde kendinizi nasıl hissettiğinizle 

ve işlerin sizin için nasıl gittiğiyle ilgilidir. Lütfen, her soru için nasıl hissettiğinize 

en yakın olan cevabı verin. 

Geçtiğimiz 1 hafta içindeki sürenin ne kadarı- 

 (Her satırda bir sayının etrafına daire çizin) 

 Her 

zaman 

Çoğu 

zaman 

Epeyce Arada 

sırada 

Çok 

ender 

Hiçbir 

zaman 

a.Kendinizi          hayat          dolu 

hissettiniz? 

1 2 3 4 5 6 

b.Çok sinirli bir kişi oldunuz? 1 2 3 4 5 6 

c.Hiçbir şeyin sizi neşelendire-

meyeceği kadar moraliniz bozuk 

ve kötü oldu? 

1 2 3 4 5 6 

d.Sakin ve huzurlu hissettiniz? 1 2 3 4 5 6 

e.Çok enerjiniz oldu? 1 2 3 4 5 6 

f.Mutsuz ve kederli oldunuz? 1 2 3 4 5 6 

g.Kendinizi bitkin hissettiniz? 1 2 3 4 5 6 

h.Mutlu ve sevinçli oldunuz? 1 2 3 4 5 6 

i.Yorgun hissettiniz? 1 2 3 4 5 6 
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10.    Geçtiğimiz bir 1 hafta içerisinde, bu sürenin ne kadarında bedensel sağlığınız 

ya da duygusal problemleriniz, sosyal faaliyetlerinize (arkadaş, akraba ziyareti 

gibi) engel oldu? 

(Her satırda yanıtınıza karşılık gelen bir sayının etrafına daire çiziniz) 

Her zaman .................................................................... 1 

Çoğu zaman ................................................................... 2 

Bazen ............................................................................ 3 

Çok ender ....................................................................... 4 

Hiçbir zaman .................................................................. 5 

11.   Aşağıdaki her bir ifade sizin için ne kadar DOĞRU ya da YANLIŞTIR? 

(Her satırda yanıtınıza karşılık gelen bir sayının etrafına daire çiziniz) 

 

 Kesinlikle 

Doğru 

Çoğunlukla 

Doğru 

Bilmiyo-

rum 

Çok kere 

Yanlış 

Kesinlikle 

Yanlış 

a. Başkalarından daha kolay 

hastalandığımı düşünüyorum. 

1 2 3 4 5 

b.   Ben  de  tanıdığını   herkes 

kadar sağlıklıyım. 

1 2 3 4 5 

c. Sağlığımın kötü gideceğini 

sanıyorum. 

1 2 3 4 5 

d. Sağlığım mükemmeldir. 1 2 3 4 5 
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EK 4 

MAC�EW 

Kalp Hastalığı Sağlıkla Đlgili Yaşam Kalitesi Anketi 

 

Son iki hafta içinde kendinizi nasıl hissettiğiniz hakkında size bazı sorular sormak istiyoruz.. 

Lütfen cevabınıza uygun kutucuğu □ işaretleyiniz.  

1. Son iki hafta boyunca, ne kadar zaman, kendinizi sinirli, sabırsız veya öfkeli hissettiniz? 

 

1 □ HER ZAMAN  

2 □ ÇOĞUNLUKLA 

3 □ SIK SIK 

4 □ BAZEN  

5 □ AZ  

6 □ NADĐREN  

7 □ HĐÇBĐR ZAMAN 

 

2.        Son iki hafta boyunca, ne kadar sıklıkta, kendinizi değersiz veya yetersiz hissettiniz? 

1 □ HER ZAMAN  

2 □ ÇOĞUNLUKLA 

3 □ SIK SIK 

4 □ BAZEN  

5 □ AZ  

6 □ NADĐREN  

7 □ HĐÇBĐR ZAMAN 

 

3. Son iki hafta boyunca, ne kadar zaman, kendinizi kalp probleminizle meşgul olabilecek kadar 

güvenli ve emin hissettiniz? 

 

1 □ HĐÇBĐR ZAMAN 

2 □ NADĐREN  

3  □ AZ  
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4  □ BAZEN  

5  □ SIK SIK 

6  □ ÇOĞUNLUKLA 

7  □ HER ZAMAN 

 

4. Son iki hafta boyunca, ne kadar zaman, kendinizi keyifsiz ve kederli hissettiniz? 

 1 □ HERZAMAN  

2 □ ÇOĞUNLUKLA 

3 □ SIK SIK 

4 □ BAZEN  

5 □ AZ  

6 □ NADĐREN  

7 □ HĐÇBĐR ZAMAN 

 

          5. Son iki hafta boyunca, ne kadar zaman, kendinizi rahatlamis ve huzurlu hissettiniz? 

 1 □ HĐÇBĐR ZAMAN 

2 □ NADĐREN  

3  □ AZ  

4  □ BAZEN  

5  □ SIK SIK 

6  □ ÇOĞUNLUKLA 

7  □ HER ZAMAN 

 

6.  Son iki hafta boyunca, ne kadar sıklıkta, kendinizi yorgun ve halsiz hissettiniz? 

1 □ HER ZAMAN  

2 □ ÇOĞUNLUKLA 

3 □ SIK SIK 

4 □ BAZEN  

5 □ AZ  

6 □ NADĐREN  

              7 □ HĐÇBĐR ZAMAN 
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7. Son ikj hafta boyunca özel yaşantınızla ilgili olarak ne kadar mutlu hoşnut veya 

memnunsunuz? 

 

1 □ ÇOĞUNLUKLA HOŞNUTSUZ, ÇOĞU ZAMAN MUTSUZ 

2 □ GENELDE HOŞNUTSUZ, MUTSUZ 

3 □ BĐRAZ HOŞNUTSUZ, MUTSUZ 

4 □ GENELLĐKLE HOŞNUT 

5 □ GENELLĐKLE MUTLU 

6 □ GENELLĐKLE ÇOK MUTLU 

7 □ ÇOK MUTLU, VE MEMNUN 

 

8. Son jki hafta boyunca, rie kadar sıklıkta, kendinizi huzursuz veya tedirgin hissettiniz? 

 

 1 □ HER ZAMAN  

2 □ ÇOĞUNLUKLA 

3 □ SIK SIK 

4 □ BAZEN  

5 □ AZ  

6 □ NADĐREN  

7 □ HĐÇBĐR ZAMAN 

9. Son iki hafta boyunca, günlük fiziksel aktivitelerinizi yaparken ne kadar nefes darlığı 

çektiniz? 

1 □ AŞIRI NEFES DARLIĞI 

2 □ COK NEFES DARLIĞI 

3 □ EPEYCE NEFES DARLIĞI 

4 □ ORTA DÜZEYDE NEFES DARLIĞI 

5 □ BĐRAZ NEFES DARLIĞI 

6 □ ÇOK AZ NEFES DARLIĞI 

7 □ NEFES DARLIĞI YOK 
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10. Son iki hafta boyunca, ne kadar sıklıkta, kendinizi ağlayacakmiş gibi hissettiniz? 

1 □ HER  ZAMAN 

2 □ ÇOĞUNLUKLA 

3 □ SIK SIK 

4 □ BAZEN 

5 □ AZ 

6 □ NADĐREN  

7  □ HĐÇBĐR  ZAMAN 

11.      Son iki hafta boyunca, ne kadar sıklıkta kendinizi kalp probleminizden öncesine 

göre daha bağımlı hissettiniz? 

1 □ HER  ZAMAN 

2 □ ÇOĞUNLUKLA 

3 □ SIK SIK 

4 □ BAZEN 

5 □ AZ 

6 □ NADĐREN 

7 □ HĐÇBĐR  ZAMAN 

 

12.Son iki hafta bıyunca, ne kadar sıklıkta,sosyal veya ailenizle ilgili 

altivitilerinizi gercekleştirmede kendinizi yetersiz hissettiniz? 

1 □ HER  ZAMAN 

2 □ ÇOĞUNLUKLA 

3 □ SIK SIK 

4 □ BAZEN 

5 □ AZ 

6 □ NADĐREN 

7 □ HĐÇBĐR  ZAMAN 

 

13.Son iki hafta boyunca , ne kadar sıklıkta diğer kimselerinin size olan 

güveninin kalp probleminizden öncesi gibi olmadığını hisettiniz? 

1 □ HER  ZAMAN 

2 □ ÇOĞUNLUKLA 
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3 □ SIK SIK 

4 □ BAZEN 

5 □ AZ 

6 □ NADĐREN 

7 □ HĐÇBĐR  ZAMAN 

 

14.Son iki hafta boyunca , günlük aktivitelerinizi yaparken ne kadar sıklıkta 

göğüs ağrısı çekmektesiniz? 

1 □ HER  ZAMAN 

2 □ ÇOĞUNLUKLA 

3 □ SIK SIK 

4 □ BAZEN 

5 □ AZ 

6 □ NADĐREN 

7 □ HĐÇBĐR  ZAMAN 

 

15.Son iki hafta boyunca ,ne kadar sıklıkta ,kendinizden emin olmadığınızı veya 

kendinize olan güveninizde azalma olduğunu hissettiniz? 

1 □ HER  ZAMAN 

2 □ ÇOĞUNLUKLA 

3 □ SIK SIK 

4 □ BAZEN 

5 □ AZ 

6 □ NADĐREN 

7 □ HĐÇBĐR  ZAMAN 

 

16.Son iki hafta boyunca,ne kadar sıklıkta ,bacaklarınızda ağrı ve yorgunluk 

hissettiniz? 

1 □ HER  ZAMAN 

2 □ ÇOĞUNLUKLA 

3 □ SIK SIK 

4 □ BAZEN 

5 □ AZ 
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6 □ NADĐREN 

7 □ HĐÇBĐR  ZAMAN 

 

17.Son iki hafta boyunca ,kalp probleminizden sonucu olarak,egzersiz veya spor 

yapar  veya spor yaparken ne kadar limitlisiniz? 

1 □ AŞIRI DERECEDE LĐMĐTLĐ 

2 □ ÇOK LĐMĐTLĐ 

3 □ EPEYCE LĐMĐTLĐ 

4 □ ORTA DERECEDE LĐMĐTLĐ 

5 □ BĐRAZ LĐMĐTLĐ 

6 □ AZ LĐMĐTLĐ 

7 □ LĐMĐTSĐZ 

 

18.Son iki hafta boyunca ,ne kadar sıklıkta ,kendinizi endişeli ve korkulu 

hissettiniz? 

1 □ HER  ZAMAN 

2 □ ÇOĞUNLUKLA 

3 □ SIK SIK 

4 □ BAZEN 

5 □ AZ 

6 □ NADĐREN 

7 □ HĐÇBĐR  ZAMAN 

19.Son iki hafta boyunca , ne kadar sıklıkta ,kendinizi şaşkın veya sersemlemiş 

gibi hissettiniz? 

1 □ HER  ZAMAN 

2 □ ÇOĞUNLUKLA 

3 □ SIK SIK 

4 □ BAZEN 

5 □ AZ 

6 □ NADĐREN 

7 □ HĐÇBĐR  ZAMAN 

20.Son iki hafta boyunca ,kalp probleminizden sonucu olarak,ne kadar sıklıkta 

,kendinizi kısıtlı ya da limitli hissettiniz? 
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1 □ HER ZAMAN 

2 □ ÇOĞUNLUKLA 

3 □ SIK SIK 

4 □ BAZEN 

5 □ AZ 

6 □ NADĐREN 

7 □ HĐÇBĐR  ZAMAN 

 

21.Son iki hafta boyunca , ne kadar fiziksel aktivite veya egzersiz yapmanız 

gerektiği hakkında ,kendinizi ne kadar sıklıkta endişeli hissettiniz? 

1 □ HER  ZAMAN 

2 □ ÇOĞUNLUKLA 

3 □ SIK SIK 

4 □ BAZEN 

5 □ AZ 

6 □ NADĐREN 

7 □ HĐÇBĐR  ZAMAN 

 

22.Son iki hafta boyunca,ne kadar sıklıkta ,ailenizi size karşı aşırı korucuymuş 

gibi hissettiniz? 

1 □ HER  ZAMAN 

2 □ ÇOĞUNLUKLA 

3 □ SIK SIK 

4 □ BAZEN 

5 □ AZ 

6 □ NADĐREN 

7 □ HĐÇBĐR  ZAMAN 

23.Son iki hafta boyunca , ne kadar sıklıkta ,kendinizi diğer kişiler üzerinde 

yükmüş gibi hissetiniz? 

1 □ HER  ZAMAN 

2 □ ÇOĞUNLUKLA 

3 □ SIK SIK 

4 □ BAZEN 
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5 □ AZ 

6 □ NADĐREN 

7 □ HĐÇBĐR  ZAMAN 

 

24.Son iki hafta boyunca,kalp probleminizin sonucu olarak,ne kadar sıklıkta, 

kendinizi diğer kişilerde birlikte yapılan işlerden ayrı tutulmuş hissettiniz? 

1 □ HER  ZAMAN 

2 □ ÇOĞUNLUKLA 

3 □ SIK SIK 

4 □ BAZEN 

5 □ AZ 

6 □ NADĐREN 

7 □ HĐÇBĐR  ZAMAN 

 

25.Son iki hafta boyunca,kalp probleminizin sonucu olarak,ne kadar 

sıklıkta,kendinizi sosyalleşmede yetersiz hissettiniz? 

1 □ HER ZAMAN 

2 □ ÇOĞUNLUKLA 

3 □ SIK SIK 

4 □ BAZEN 

5 □ AZ 

6 □ NADĐREN 

7 □ HĐÇBĐR ZAMAN 

 

26.Son iki hafta boyunca ,kalp probleminiz nedeniyle ,fiziksel yönden ne kadar 

kısıtlı veya limitisizsiniz? 

1 □ HER  ZAMAN 

2 □ ÇOĞUNLUKLA 

3 □ SIK SIK 

4 □ BAZEN 

5 □ AZ 

6 □ NADĐREN 

7 □ HĐÇBĐR  ZAMAN 
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27.Son iki hafta boyunca ine kadar sıklıkta,kalp probleminizin cinsel hayatınızı 

limitlediğine veya engellediğine hissetmektesiniz? 

1 □ HER  ZAMAN 

2 □ ÇOĞUNLUKLA 

3 □ SIK SIK 

4 □ BAZEN 

5 □ AZ 

6 □ NADĐREN 

7 □ HĐÇBĐR  ZAMAN 

 

Soruları yanıtladığınız için teşekkürler. 
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EK 5: 

 Ad- Soyad: .................................  

Tel No: ................................ Yaş: 

1.Altı Dakika Yürüme Testi (6DYT)  

Başlangıç kalp hızı: ..................................  

Başlangıç TA: .............................  

Başlangıç Sa02: ............................  

Vizüel Analog Skala (VAS): 

6DYT önce 0 

Cinsiyet: 

 

.... Tarih: ........... 

Boy: ........ Kilo: 

Bitiş kalp hızı: 

Bitiş TA: ..........  

Bitiş Sa02:.... 

BKĐ: 

lOO(şiddetli) 

 
6DYT sonra           lOO(şiddetli) 

 
Yürüme öncesi Borg Dispne Skalası: 

        1 Hiç yok 
0.5 Çok çok hafif 
1 Çok hafif 
2 Hafif 
3 Orta 
4 Biraz Ağır 
5 Ağır 
6  
7 Çok Ağır 
8  
9 Çok çok Ağır 
10 Maksimum 

Yürüme Sonrası: 

        1 Hiç yok 
0.5 Çok çok hafif 
1 Çok hafif 
2 Hafif 
3 Orta 
4 Biraz Ağır 
5 Ağır 
6  
7 Çok Ağır 
8  
9 Çok çok Ağır 
10 Maksimum 

 
Yürüme Öncesi Borg Yorgunluk Skalası: 
0      Hiç yok 
0.5   Çok çok hafif 
1      Çok hafif 
2       Hafif 

 3 Orta 
 4  
 5 

Biraz Ağır  
Ağır 

 6  
 7  
 8  
 9  
10 

Çok Ağır 

Çok çok Ağır  

Maksimum 

Yürüme Sonrası: 

0 
0.5 
1  
2 

Hiç yok  
Çok çok hafif 
Çok hafif 
Hafif 

3  Orta 
4  Biraz Ağır 
5  Ağır 
6  
7  
8  
9  
10 

Çok Ağır 

Çok çok Ağır 

Maksimum 
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1.Yürüme Mesafesi: ..................................  m 

1.Dinlenme Süresi: ................  

2.Altı Dakika Yürüme Testi  

 

Başlangıç kalp hızı: ..................................  

Başlangıç TA: .............................  

Başlangıç Sa02: ............................  

Vizüel Analog Skala (VAS): 

6DYT önce 0 

 

 

.... Tarih: ........... 

Bitiş kalp hızı: 

Bitiş TA: ..........  

Bitiş Sa02:.... 

 

lOO(şiddetli) 

 
6DYT sonra           lOO(şiddetli) 

 
Yürüme öncesi Borg Dispne Skalası: 

1 Hiç yok 
0.5 Çok çok hafif 
1 Çok hafif 
2 Hafif 
3 Orta 
4 Biraz Ağır 
5 Ağır 
6  
7 Çok Ağır 
8  
9 Çok çok Ağır 
10 Maksimum 

Yürüme Sonrası: 

1 Hiç yok 
0.5 Çok çok hafif 
1 Çok hafif 
2 Hafif 
3 Orta 
4 Biraz Ağır 
5 Ağır 
6  
7 Çok Ağır 
8  
9 Çok çok Ağır 
10 Maksimumf 

 
Yürüme Öncesi Borg Yorgunluk Skalası: 
0 Hiç yok 
0.5   Çok çok hafif 
1 Çok hafif 
2 Hafif 

 3 Orta 
 4  
 5 

Biraz Ağır 
Ağır 

 6  
 7  
 8  
 9  
10 

Çok Ağır 

Çok çok Ağır  
Maksimum 

Yürüme Sonrası: 

0 
0.5 
1 

       2 

Hiç yok Çok çok 
hafif Çok hafif 
Hafif 

3 Orta 
4 Biraz Ağır 
5 Ağır 
6  
7  
8  

       9  
10 

Çok Ağır 

 

Çok çok Ağır 
Maksimum 

 



2.Yürüme Mesafesi: ..................................  m 

2.Dinlenme Süresi: ................  
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ETĐK KURUL KARARI 
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ÖZGEÇMĐŞ 

Kişisel Bilgiler 

Adı  Gülhan  Soyadı  Yılmaz  

Doğ.Yeri  Mersin/Tarsus Doğ.Tar.  12.06.1981 

Uyruğu  TC TC.Kim �o 35719664922 

Email gulhan2605@yahoo.com Tel 0533 6906349 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Lisans 
Đstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Y.O. 

2004 

Lise  Mersin Fen Lisesi 1999 

Đş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. Fizyoterapist 
Yedi Damla Özel Eğitim ve Reh. 
Merk. 

2008-… 

2. Fizyoterapist 
S.B. Đstanbul Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi 

2006-2007 

3. Fizyoterapist Đ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü 2005-2006 

 

Yabancı 
Dilleri 

Okuduğunu 
Anlama* 

Konuşma* Yazma* 
KPDS/ÜDS 

Puanı 
(Diğer) 

           Puanı 

Đngilizce  Çok iyi iyi Çok iyi - 55 

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

LES Puanı  56   

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Word Çok iyi 

Excel Đyi  

Spss Đyi 
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Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri 

� Türkiye Fizyoterapistler Derneği 

� Türkiye Çocuk Fizyoterapistleri Derneği 

� Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 

Ulusal Kongrelerde Sunumlar ve  Özet Kitabında Basılan Bildiriler 

• Yılmaz G, Yiğit Z, Gürses HN. Miyokard Đnfarktüsü Sonrası Erken Dönemde 6 

Dakika Yürüme Testi Sırasında Kardiyopulmoner Değişiklikler. Türkiye 

Solunum Araştırmaları Derneği 30. Ulusal Kongresi Bildiri Özet Kitabı 2008;53 

 

Kongre, Sempozyumu ve Toplantıları 

Kursiyer: 

• “Solunum problemli hastanın evde bakımı, evde bakımda ekipman ve teknoloji 

kullanımı” Kursu – 2. Ulusal Evde Bakım Kongresi, 2008  

 

• Neurodevelopment Treatment (NDT) 

Bobath Semineri ve Pilate Tabanlık Yapımı – Rize / 27-31 Temmuz 2007 

 

• Sensory Integration Theory: Neurobiological Foundation & Clinical Roots 

As orijinally organized and offered by Sensory Integration International 

Istanbul, Turkey  On 17-20 November, 2007 for 24 course hours 

Katılımcı: 

• IPTOP ISTANBUL’06 - 3RD Congress of International Association of Physical 

Therapists Working With Older People, 03-05, 2006 Istanbul / TURKEY 

• Manuel Terapi ve Osteopati Günleri Sempozyumu, 17-18 Nisan 2004, Đstanbul 

• X.Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu, 28-31 Ekim 2004, Antalya 
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Özel Đlgi Alanları (Hobileri): Tenis oynamak, yürüyüş yapmak, kitap okumak, sinema 

izlemek 




