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ÖZET 

Uzunöner H. (20 ı ı) Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti öncesi ve sonrası 

cinsiyet faktörünün yaşam kalitesi üzerine etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Kardiyoloji ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 

AMAÇ: Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (PTKA) uygulanan hastalarda, 

uygulama öncesi ve ı ay sonrasında "MacNew" Kalp Hastalığı Sağlıkla İlgili Yaşam 

Kalitesi Anketi'ni (MacNew) ve Kısa Form-36 (KF-36) anketini kullanarak cinsiyet 

faktörünün yaşam kalitesi üzerine etkisini araştırmaktır. 

GEREÇ VE YÖNTEM: PTKA işlemi uygulanacak 80 hastaya ( 40 kadın, 40 erkek) 

PTKA öncesi ve bir ay sonrası KF-36'yı ve MacNew anketleri uygulandı. 

BULGULAR: MacNew anketİ emosyonel bölüm(p<O,Oı), fiziksel limitasyon (p=O,Oı 7) 

ve sosyal bölüm (p=0,029) skorlarının birinci ay sonu-ilk ölçüm farkları erkeklerde 

kadınlara oraniara daha yüksek bulundu. Anketin toplam skorunda cinsiyetler arasında 

anlamlı fark saptanmadı. KF-36 anketİ fiziksel fonksiyon (p<O,OOı) ve sosyal fonksiyon 

(p=0,022) bölüm skorları birinci ay-ilk ölçüm farklarının erkeklerde kadınlara oranla 

anlamlı derecede daha yüksek olduğu görüldü. Fiziksel rol (p=0,003 ), emosyonel rol 

(p=0,008) ve ağrı (p=0,02) bölüm skorları ise kadınlarda erkeklere göre anlamlı 

derecede daha yüksek bulundu. 

SONUÇ: PTKA sonrası yaşam kalitesi MacNew ve KF-36 anketlerinin çoğu 
bölümlerinde erkeklerde kadınlara göre daha fazla artmıştır. 

Anahtar Kelimeler: MacNew Kalp Hastalığı Sağlıkla İlgili Yaşam kalitesi Anketi, Kısa 
Form-36, PTKA 
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ABSTRACT 

U zunöner H. (20 ll) The effect of gender difference on quality of life before and after 

Percutane Transluminal Coronary Angioplasty. Istanbul University Institute of Health 

Science, Department of Cardiology. Master Thesis. İstanbul. 

OBJECTiVE: The goal is to investigate the effect of gender difference on the PTCA 

patients using "MacNew" Heart Disease Health-related Quality of life instrument 

(MacNew) and Short Form-36 SF-36) before and 1 month the process. 

METHOD: SF-36 and MacNew surveys have been applied to 80 patients (40 women, 

40 men) who will be PTCA before and 1 month after process. 

RESULTS: Men's l.month-first evaluation difference was higher than women in the 

MacNew questionnaire emotional part (p<O.Ol), physical limitation part (p=O.Ol 7) and 

social part (p=0.029). There was no significant difference between genders on the total 

score of the questionnaire. Men's l.month-first evaluation difference was higher than 

women in the physical function (p<O.OOl) and social function (p=0.022) parts of the SF-

36 survey. In the role physical (p=0.003) , role emotional (p=0.008) and pain (p=0.02) 

seeres women were significantly higher than men. 

CONCLUSION: After PTCA, the most of the parts of MacNew and SF-36 quality of 

life surveys increased more in men than women. 

Key Words: MacNew Hearth Disease Health-related Quality of Life Questionnaire, 

Short -Form 36, PTCA 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Kardiyevasküler hastalıklar tüm dünyada, mortalite ve morbiditenin majör 

nedeni olma yolunda gittikçe artan bir rol üstlenmektedir. Çalışmalar, tüm dünyada 

kardiyevasküler hastalıklardan ölüm oranının 1990 ve 2020 yılları arasında, % 28.9'dan 

% 36.3'e yükseleceğini göstermektedir (1). Kardiyevasküler hastalıklar arasında önemli 

bir yere sahip olan koroner arter hastalığının, endüstrileşmiş ülkelerde erişkin 

ölümlerinin birinci nedeni olduğu ve yaşadığımız yüzyılın ilk çeyreğinde tüm dünyada 

ölüınierin ilk nedeni olacağı bildirilmektedir (2,3). Amerika Birleşik Devletleri'nde kalp 

hastalığı prevalansı yaklaşık %8 olup, 22 milyon yetişkin kalp hastası vardır. Koroner 

arter hastalığı 13.200.000 hasta sayısı ile kalp hastalıklarının başında gelmektedir. 

Amerikan Kalp Derneği 'nin verilerine göre, bu sayıya 2004 yılında 1,2 milyon yeni ya 

da tekrarlayan koroner atak eklenmiştir ( 4,5). 

Ülkemizde, Türk Kardiyoloji Derneği'nin öncülüğünde 1990 yılından beri 

yürütülen TEKHARF (Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri) 

çalışmasının 10 yıllık izlem verilerine göre, Türkiye'de 2 milyon koroner kalp 

hastasının bulunduğu ve yılda 160.000 yurttaşımızın koroner kalp hastalığından öldüğü 

tahmin edilmektedir (6). 

Koroner arter hastalığının tanısında; öykü ve fizik muayene, laboratuvar, 

radyolojik ve elektrokardiyografik testler, ekokardiyografi, kalbin nükleer 

görüntülemesi, tomografi ve anjiyografi yer almaktadır. Tedavide ise; ilaç tedavisi, 

PTKA, stent yerleştirilmesi, atherektomi, lazer anjiyoplasti ve koroner arter by-pass 

greft ameliyatı (KABG) gibi yöntemler kullanılmaktadır (7). 

PTKA koroner stenozun tedavisinde etkili ve kabul görmüş bir 

revaskülarizasyon yöntemi olup ilk defa 1977 yılında Andreas Gruentzig tarafından 

koroner bypass operasyonlarına alternatif olarak uygulanmıştır. O tarihten itibaren 

giderek yaygınlaşan bir şekilde uygulanmaya devam edilmektedir (8). Yapılan 

çalışmalar PTKA girişiminden sonra anj ina pektoris insidansında azalma, egzersiz 

kapasitesi ve yaşam kalitesinde belirgin artış olduğunu göstermiştir (9, 1 2). 

Hastalıkların yaşam üzerine olumsuz etkileri ve çeşitli tedavi seçeneklerinin 

insan sağlığına katkısının değerlendirilmesinde, sağlıkla ilgili yaşam kalitesi kavramı 
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son yıllarda önemli bir ölçü olarak sık kullanılmaktadır. Sağlıkta yaşam kalitesinin 

(SYK) tanımı ile ilgili henüz tam bir görüş birliği olmamakla birlikte fiziksel, ruhsal ve 

sosyal iyilik durumu olarak tanımlanabilmektedir. Kronik hastalıklarda yaşam 

kalitesinin değerlendirilmesi laboratuar veya teşhis amaçlı yapılan testlerle elde edilen 

bilgilere ilaveten son derece önemli medikal bilgi kaynağı oluşturmaktadır. 

Kardiyevasküler sistem hastalığı olan olgularda araştırma veya klinik amaçlı 

uygulamalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde birkaç genel ölçek 

kullanılmaktadır. Bu hasta grubunda Nottingham Sağlık Profili, KF -36, Hastalık Etki 

Profili, MacNew en sık kullanılan genel ölçeklerdir (13). 

PTKA sonrası yaşam kalitesi farklı çalışmalarda araştırılmıştır (14-23 ). Ancak 

cinsiyet faktörünün yaşam kalitesi üzerine etkisine yönelik çalışmalar yetersizdir. Bu 

nedenle PTKA sonrası cinsiyet faktörünün yaşam kalitesine etkisini araştırmak 

amacıyla yaşam kalitesini değerlendirmek için kullanılan en yaygın jenerik ölçütlerden 

olan MacNew ve KF-36 anketlerini kullandık. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Kalp 

2.1.1. Kalbin Anatomisi 

Kalp, vücudun en hareketli ve hareketi en sürekli olan organıdır. Kalbin sağ 

tarafında, sağ atrium ve sağ ventrikülden oluşan bölümüne sağ kalp; sol atrium ve sol 

ventrikülden oluşan bölümüne sol kalp denir. Her iki tarafın sağladığı dolaşım ayrıdır. 

Kalbin 1/3 kısmı orta hattın sağında, 2/3 kısmı orta hattın solundadır. Kalp, ortalama 

12x9x6 cm büyüklüğündedir (24). 

AR-I'{JN YA YILDJ(i[ OZI:L YOLI..Ail. BUNLARIN H.ASTA.Lii'lr 1CA.1..P 
t!LL)JıU ... AKlJtiA Nt.:..W:.N ULLK 

Şekil 2-1: Kalbin Anatomisi 

Kalp kası (miyokardium) iskelet kası gibi çizgili bir kastır. Tek tek lifler çok 

çekirdekli hücrelerle birbirine bağlantılıdır. Böylece bir hücre stimule ya da depolarize 

olduğunda oluşan aksiyon potansiyeli miyokardiumun tüm hücrelerine yayılarak kalbin 

bir bütün olarak fonksiyon görmesini sağlar. Kalp 2 pompa olarak düşünülebilir. Kalbin 

sağ tarafını oluşturan boşluklar vücutta dönen kanı toplayıp pulmoner dolaşımla 
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havalandırılmak üzere akciğeriere gönderirken; sol kalp oksijenlenmiş kanı 

akciğerlerden alır ve aortaya iletir. Böylece kan sistemik dolaşımla vücuda dağılır (24-

25). Kalın musküler bir duvar olan septum, kalbi sağ ve sol bölümlerine ayırır. 

Atriyoventriküler kapaklar sağ atriumdan ventriküle geçişi triküspit kapakla, sol kalpte 

sol atriumdan ventriküle geçişi mitral kapakla sağlar. Semilunar kapaklar tam kalbin 

dışında yerleşmiştir ve kontraksiyon sırasında kanın kalbe geri dönmesine engel olurlar. 

Nispeten ince duvarlı atrial odalar ventriküler kontraksiyon sırasında kanı alma ve 

depolama işini yaparlar. Atriumlara dönenkanın % 70' i atrium kontraksi yonundan önce 

direkt olarak ventriküllere girer. Her atriumun aynı andaki kontraksiyonu kalan kanın 

ventriküllere geçmesini sağlar. Atrial kontraksiyandan hemen sonra ventriküller tekrar 

kasılır ve kalp kapakları 0.02- 0.06 sn kapalı kalır. Bu kısa interval, ventriküler gerilimi 

arttırır. Bu sırada kalp hacmi ve lif uzunluğu değişmez. Buna kalbin izometrik fazı 

denir. Ventriküler basınç arteriyal basıncı aşınca kan kalpten atılır (25-28). 

2.1.2. Koroner Arterierin Anatomisi 

Aortadan, kalbin beslenmesini sağlayan sol ana koroner arter ve sağ koroner 

arter çıkar. Bu arterler epikardın içinde yer alırlar ve ventriküllerin diyastolü sırasında 

dolar lar. 

Sol Ana Koroner Arter(LMA): Aort kökünden çıkar. 3-6 mm arasında çapa ve 

15 mm'ye ulaşabilen uzunluğa sahiptir. Sol valsalva sinüsten köken aldıktan sonra sol 

ön inen arter (LAD) ve sol sirkümfleks arter (LCX) olmak üzere iki dala ayrılır. 

Hastaların %30'unda LMCA'dan orjin alan ve LAD ile CX arasından çıkan 

intermediyer olarak adlandırılan üçüncü bir dal bulunabilir. 

a. Sol Ön inen Arter: Kalbin ön yüzünde sol ve sağ ventriküller arasında sınır 

oluşturur. 

b. Sol Sirkumfleks Arter: LCX posteriyor atriyoventriküler oluk içinde ilerler, 

hastaların %15'inde dominant arterdir. 

c. İntermediyer Arter: Hastaların %30'unda görülür. 

Sağ Koroner Arter(RCA): Aort kökünden çıkar, sağ atriyoventriküler sulkus 

boyunca dallar vererek ileder ve sağ ventrikül serbest duvarını besler (29, 30). 



t.ut rjin D.alı 

Şekil 2-2: Koroner arterler ve dalları 

2.2. Koroner Arter Hastalığı 

Ark Inen Arter 

h 

O ı cın t 
U llıır 

Su 1 Ön i 11 n Ar r 

Koroner arter hastalığı (KAH), atherosklerozu içeren kan damarları hastalığının 

bir tipidir. Atherosklerozis, Yunanca iki kelimeden oluşmuştur; atlıere "yağlı tabaka" ve 

skleroz "sert, sıkı". Bu kelimeler, atherosklerozun yumuşak yağ birikimi şeklinde 

başladığı ve yaşla birlikte sertleştiğini anlatır. Ateroskleroz, büyük ve orta boyuttaki 

arterlerin, temel olarak intima tabakasına yerleşen, kesintisiz bir süreçtir. Bu hastalık 

sürecini tanımlamak için kullanılan terimler arasında atherosklerotik kalp hastalığı, 

kardiyovasküler kalp hastalığı, iskemik kalp hastalığı ve koroner kalp hastalığı yer alır 

(31,32). 

5 
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2.2. 1. Koroner Arter Hastalığının N edeni 

Atheroskleroz Süreci 

Atherosklerozis, KAH'ın başlıca nedenidir. Aterosklorotik süreci hangi olayın 

ya da olaylar dizisinin başlattığı bilinmemektedir. Bu süreci açıklamaya yönelik 

geliştirilen hipotezler içinde en yaygın kabulü "hasara tepki hipotezi" görmektedir. 

Buna göre olayı endotel disfonksiyonu başlatmaktadır. Metabolik, mekanik, toksik, 

immünolajik olaylar ile enfeksiyonlar endotel disfonksiyonuna neden olurlar. Bilinen 

risk faktörlerinin hemen hepsi (sigara, hipertansiyon, diyabet, hiperkolesterolemi, 

akside LDL kolesterol) endotelde işlevsel bozukluğa yol açabilir. Disfonksiyon, tek 

hücre sırasında oluşan bu tabakanın, kan ile damar duvarı arasında bariyer olma 

özelliğini, seçici geçirgenliği ve antitrombotik yapısını bozar. Bunun sonucunda gelişen 

inflamatuar ve proliferatif olaylar dizisi aterosklerotik plağın oluşmasına neden olur 

(32). 

2.2.2. Risk Faktörleri 

KAH gelişimine neden olan risk faktörleri uzun yıllardır değiştirilebilir ve 

değiştirilemeyen risk faktörleri olarak kabul edilmekteyken günümüzde major bağımsız 

risk faktörleri, hazırlayıcı risk faktörleri ve şartlı risk faktörleri olarak kabul 

görmektedir. 

Major bağımsız risk faktörleri: 

*Sigara kullanımı 

*Artmış kan basıncı 

*Artmış total serum kolesterol ve LDL düzeyleri 

*Azalmış HDL serum kolesterolü 

*Diyabet 

* Hazırlayıcı (etken) risk faktörleri: 

*Obezite 

* Abdominal obezite 

*Fiziksel inaktivite 



*Koroner kalp hastalığına yönelik aile öyküsü 

*Etnik karakteristikler 

*Psikososyal risk faktörleri 

Şarth-kontrol edilebilir risk faktörleri 

*Artmış serum trigliserit düzeyleri 

*Artmış serum homosistein 

*Artmış seruın lipoprotein(a) 

*Protrombik faktörler (fibrinojen) 

*İnflamatuar markerlar (C-reaktifprotein) (33-35). 

Ayrıca bu sınıflama dışında lipid ve metabolik risk faktörleri olarak da 

sınıflanabilmektedir. 

Buna göre metabolik risk faktörleri; 

*Diyabet 

*Bozulmuş glikoz toleransı 

*Bozulmuş bağlanan glikozdur. 

Lipid risk faktörleri ise; 

*Trigliserit oranında artma 

*Artmış lipoprotein(a) 

*Homositein düzeylerinde artma 

* T romboj enik ve hem o statik faktörler 

*İnflamatuar markerlar ve C reaktif proteine duyarlılıkta artmadır (31 ). 

Aynı zamanda son yıllarda sol ventrikül hipertrofisinin de damar hastalıkları 

için bağımsız bir risk faktörü olduğu vurgulanmaktadır. Sol ventrikül hipertrofisinin 

artarak ilerlemesi kardiyovasküler komplikasyonları etkiler ve kardiyak patolojilerin 

oluşumuna zemin hazırlar (25). Koroner kalp hastası olarak belirlenmiş kişilerde en sık 

rastlanan risk faktörü hipertansiyondur (%36.0). Sigara içimi %27.0, hiperkolesterelomi 
0
1Ô 16.0, obezite % 15.0, diyabet 0/o 7.5 oranında saptanmıştır (33). 

7 
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2.2.3. Tedavi 

Tedavide temel hedefler semptomları azaltmak, yaşam kalitesini arttırmak, 

myokardın hasarını azaltmak ve tekrarlamaları önlemektir (36). 

KAH'ın tıbbi tedavisinde; koroner vazodilatörler, nitritler, beta adrenerjik blok 

yapan ilaçlar, dijital ve diüretikler kullanılabilir. Ayrıca sigaranın bıraktırılması, 

hipertansiyonun kontrolü ve diyetteki lipit alımının azaltılması, hastanın kilosunun 

normal sınırlar içinde olmasının sağlanması ve düzenli bir fiziksel egzersiz programının 

uygulanması gerekmektedir (3 7). 

KAH'da tıbbi tedavinin yanında, revaskülarizasyon tedavisi de 

uygulanmaktadır. Koroner arter hastalığı teşhisi konmuş hastalarda koroner 

revaskülarizasyon endikedir. Noninvaziv veya invaziv değerlendirme genellikle klinik 

sendroma göre çizilir. 

Koroner arter hastalarının anjinal ağrılannın ortadan kaldırılmasında, yaşam 

kalitesinin iyileştirilmesinde ve miyokardın korunmasında KABG ve PTKA kabul 

edilmiş tedavi yöntemleridir (38,39). 

2.3.Perkutan Translüminal Koroner Anjiyoplasti 

Anjiyoplasti işlemi kalp damarlarında görülen darlık ve tıkanıklıkların açılması 

ve dolayısıyla kalbin gereksinimi olan kan akımının rahat sağlanması amacıyla darlık 

bölgesinin mekanik olarak genişletilmesidir. 

İlk koroner anjioplasti 1974 yılında İsviçre'de Andreas Gruentzig tarafından 37 

yaşında yüksek derecede proksimal sol anterior descending lezyonunda uygulanmıştır. 

1990'1ı yıllarda koroner kataterizasyon teknolojisi ve anjiyoplasti hızla yayılmaya ve 

uygulanmaya başlanmıştır. Rotasyonel, direk, eksizyonel atherektomi, lazer 

anjiyoplasti, trombektomi, intravasküler ultrason, kullanılan diğer kataterler koroner 

girişimlerin komponentleri haline gelmiştir ( 40). 

Bu uygulama, bir balon kateterin arteryel yolla lezyon bölgesine ilerletilip, belli 

sürede, plak üzerine basınç yapacak şekilde şişirilmesi işlemidir. Böylece aterosklerotik 

plağın damar çeperine yapışması sağlanarak tıkanıklık açılır ve damar lümeni 

genişletilir. Koroner anjiyoplasti son yıllarda artan deneyim ve teknolojik ilerlemeler 

sayesinde KAH'ın tedavisinde mortalite ve morbidite oranının az olduğu, oldukça 
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yüksek başarı oranlarına sahip, cerrahi dışı bir revaskülarizasyon işlemi olmuştur 

( 4 ı ,42). 

Koroner anjiyoplasti; kronik stabil anjina pektoriste, medikal tedaviye cevap 

alınmayan tıkanıklıklarda, unstabil anjina pektoriste, Akut Miyokard İnfarktüsü 

(AMI)' de, normal veya hafif derecede bozulmuş sol ventrikül fonksiyonunda ve KABG 

cerrahisi sonrasında tıkanan safen vene uygulanabilmektedir (37,43). 

Koroner anjiyoplasti işleminin riskli olduğu durumlar arasında; uzunluğu 20 

mm'den fazla diffüz lezyonlar, 45 derecenin üzerinde açılanma görülen koroner damar 

üzerindeki lezyonlar, proksimal yerlesimli lezyonlar ve tıkanıklığın %ı 90' dan fazla 

olduğu lezyonlar yer almaktadır ( 44 ). 

Koroner damarlarda kullanılan balonlar, damarın çapı ve darlığın uzunluğuna 

göre değişik çap ve uzunluklarda olabilirler. Balon inik haldeyken darlık bölgesine 

yerleştirilip içi röntgen ışınları geçirmeyen bir sıvı ile ( kontrast madde) doldurulup belli 

bir basınca kadar ( çoğunlukla 6-1 O atmosfer ) şişirilir ve darlık mekanik olarak açılır. 

Balonun içinde röntgen ışınlarını geçirmeyen bir sıvı olduğu için balonun nerede olduğu 

ve darlığı ne kadar açtığı floroskopi ile anlaşılabilir. Daha sonra balonun içindeki sıvı 

geri çekilir ve geri alınır ( 45). Balon ile koroner damarlardaki darlıklar genişletildikten 

sonra aynı bölgede gelişebilecek tekrar kapanma (recoil) veya diseksiyonların 

önlenilmesi için damar duvarına mekanik olarak destek olan çelik kafesler yani stentler 

geliştirilmiştir. 

Günümüzde koroner stentler çok sık olarak balon ile genişletme sonrasında veya 

direk olarak darlığa balon uygulamaksızın kullanılmaktadır. 

PTKA İşleminin Başlıca Komplikasyonları 

- AMI (%3-5) 

- Acil KABG (%3-7) 

- Ölüın (%ı0-2) 

Bu olaylar genellikle yaygın koroner arter disseksiyonu, intra koroner trombozis 

veya her ikisine birden bağlıdır. Nadiren koroner arteryel perforasyon, rüptür veya 

embolizasyon meydana gelir. 
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Türk Kardiyoloji Derneği (TKD), Duke Üniversitesi bilgi bankası verilerini 

incelemiştir. Bu verilere göre, tek damar hastalığında 5 yıllık yaşam süresi koroner 

anjiyoplasti ile % 95, tıbbi tedavi ile % 94, iki damar hastalığında koroner anjiyoplasti 

ile % 9 ı, tıbbi tedavi ile % 86, üç damar hastalığında koroner anjiyoplasti ile % 8 ı, tıbbi 

tedavi ile % 72' dir. TKD' nin belirttiğine göre, V eterans Administration of Angioplasty 

with Medical Theraphy çalışmasında; koroner anjiyoplasti işlemi uygulanan hastalarda 

anjinanın geçmesi ve egzersiz toleransındaki artış tıbbi tedaviye göre üstün görülmüştür 

(% 64'e karşılık 0/o 48). Ancak bu hastaların °/o ı5'inde yeniden koroner anjiyoplasti 

veya KABG cerrahisi gerekli olmuştur ( 42). 

Kattainen ve ark. ( 46)' nın yaptığı bir çalışmada da, KABG ve koroner 

anjiyoplasti işlemi uygulanan hastaların 6. ve ı 2. ayda yaşam kalitelerinde benzer 

şekilde düzelme olduğu görülmüştür. 

2.3. Yaş am Kalitesi Anketleri 

SYK ölçekleri hastalıklardan öte, uygulanan tedavi yöntemleri ile birlikte sağlık 

hizmetlerini etkileyen başka değişkenlerin, bireylerin yaşamı üzerindeki etkilerini 

saptayabilmektedir. Bu ölçekierin yardımıyla, fiziksel, ruhsal ve sosyal fonksiyonları, iş 

yapabilme yeteneği ağrı ve halsizlik gibi sağlık sorunları varlığında, hastalar kendilerini 

değerlendirme olanağı bulmaktadır. SYK, hastaların sağlık durumu ve sağlık hizmetleri 

çıktılarını değerlendiren: biyolojik fizyolojik göstergeler, semptomlar, iş yapabilme 

yeteneği, genel sağlık durumu ve iyilik hali veya yaşam kalitesi olarak tanımlanabilir. 

(47). 

2.3.1.MacNew Kalp Hastalığı Sağlıkla İlgili Kaliteli Yaşam Anketİ (MacNew) 

MacNew anketİ 3 bölüme ayrılan 27 maddeden oluşmaktadır [ı 3 madde 

fiziksel I imitasyon bölüm skalası, ı 4 madde emosyonel fonksiyon bölüm skalası, ve ı 3 

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

darlığı, yorgunluk, baş dönmesi ve ağrılı hacakla ilgili bilgi almamızı sağlıyor. MacNe\:v 

anketİ için zaınan dilimi önceki iki haftadır ( 48). MacNew anketinde skorlama nettir. 

Her bölüm için olabilecek maksimum skor 7 [yuksek] ve minimum ı' dir[ zayıf]. Eksik 

yanıtlar sk o ra katılmaz. Örneğin; eğer ı 4 emosyonel maddeden ı O tanesi cevaplanmış sa 

emosyonel skor ıo cevabın ortalamasıdır. Bölümde %50'den fazla madde 

cevaplanmamışsa, o bölüm için skor hesaplanmaz, eksik olarak göz önune alınır. Eğer 
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bir bölüm tamamen eksik değilse bütün skorlanmış maddelerin ortalaması alınarak 

anketin genel skoru hesaplanır ( 49). 

MacNew anketi en küçük kliniksel önemli değişiklikleri ölçmede geçerli, 

güvenilir ve duyarlı olduğunu kanıtlamıştır ve post miyokar infarktüsü, stabil anjina, 

aritmi ve kalp yetmezliği olan hasta gruplarında kullanılmaktadır. MacNew anketi 

kardiyovasküler hastaların hastalık semptomlarını ve değişen durumlarını güvenilir bir 

şekilde karşılaştırmayı sağlayan sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin ölçümü için hastalığa 

özel uluslararası tek ankettir. MacNew anketinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik 

çalışması Daşkapan ve arkları tarafından yeni yapılmıştır (50). 

2.3.1.Kısa Form-36 (KF -36) 

Yaşam kalitesi ölçekleri içinde jenerik ölçüt özelliğine sahip ve geniş açılı 

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

1992 yılında geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur (51). 

KF-36'nın özelliklerinin başında bir kendini değerlendirme ölçeği olması 

gelmektedir (52). Ölçek adından da anlaşılacağı gibi 36 maddeden oluşmaktadır ve 

bunlar 8 boyutun ölçümünü sağlamaktadır: Fiziksel fonksiyon (1 O 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). Ölçek son 4 haftayı 

göz önüne alarak değerlendirmektedir Ölçek yalnızca tek bir toplam puan vermek 

yerine, her bir alt ölçek için ayrı ayrı puan vermektedir ve puanlar 0-100 arasında 

değişmektedir. "1 00" puan iyi sağlık durumunu gösterirken, "O" kötü sağlık durumunu 

göstermektedir (53). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

"Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti öncesi ve sonrası cinsiyet 

faktörünün yaşam kalitesi üzerine etkisi" başlıklı bu çalışmamız için İstanbul ı No'lu 

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan onay alındı. Çalışma hastalara ayrıntılı olarak 

anlatılarak gönüllü bilgilendirme formları imzalatıldı. 

3. 1. Hastaların Seçimi 

Çalışmaya İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsünde Ocak 2009-Nisan 

20 ı ı tarihleri arasında PTKA uygulanan 80 ( 40 kadın, 40 erkek) hasta alındı. 

3.1.1. Çalışmaya Dahil Edilme Kriterleri 

Okur-yazar olmak. 

3.2. Hastaların Değerlendirilmesi 

PTKA uygulanan hastalarda yaşam kalitesini değerlendirmek için, PTKA 

öncesinde ve PTKA işlemi gerçekleştikten bir ay sonra hastalarla bire bir görüşülerek 

yaşam kalitesini ölçen Kısa Form-36 (Ek- ı) ve hastalığa özel "MacNew" Kalp Hastalığı 

Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Anketi (Ek-2) dalduruldu ve PTKA sonrası cinsiyet 

faktörünün yaşam kalitesi üzerine etkisi araştırıldı. 

3.3. İstatistiksel Analiz 

Hastaların fiziksel özellikleri, risk faktörleri dağılımı, klinik özellikleri, 

anj iyoplastiuygulamaları ve sosyodemografik özellikleri açısından karşılaştırılmarı 

Mann Whitney, x.2ve fisher analiz yöntemlerinden yararlanıldı. 

Skalaların ilk ölçüm ve birinci ay ortalama ve standart sapmaları normal 

dağılıma uygun olduğu için bağımsız gruplar için t testi ile kıyaslandı. Birinci ay ilk 

ölçüm farklarının ise gruplararası kıyaslamaları Mann whitney u testi; grup içi 

kıyaslamaları ise Wilcoxon testi ile yapıldı. 

Aralarındaki ilişkiyi belirlemek için "Spearman" kalerasyon testi kullanıldı. 

Tüm testlerde anlamlılık seviyesi 0,05 olarak kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

Çalışmaya İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'ne Kasım 2009-Nisan 

2011 tarihleri arasında PTKA işlemi geçiren 40'ı kadın 40'ı erkek olmak üzere toplam 

80 hasta alındı. 

Kadın ve erkek hastaların demografik özelliklerinin karşılaştırılması Tab lo 

4.1 'de gösterildi. 

Tablo 4-1: Kadın ve erkek hastaların fiziksel özelliklerinin karşılaştırılması 

Kadın Erkek 

(n=40) (n=40) p değeri 

ort±ss ort±ss 

Yaş 59,30±9, 14 57,75±8,57 0,44 

Boy (cm) ı 56,93±5,98 ı 76,95±8, ı 2 <0,001 

Kilo (kg) 59,80±8,89 79,98±8,62 <0,001 

BKİ (kg/ m2) 24,27±3, ı 8 25,60±1,93 0,027 

<25 23 (%57,5) 14 (%35) 0,044 

25-29.9 ı 7 (%42,5) 26 (%65) 0,044 

Veriler ortalama değer± ss (standart sapma) veya hasta sayısı (%) olarak ifade edildi. 

BKİ: Beden kitle indeksi 

Erkek ve kadın hastaların yaş ortalamaları karşılaştırıldığında, gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görüldü. Boy, kilo ve beden kitle indeksi 

dağılımları incelendiğinde, boy (p< 0,001), kilo (p <0, 001) ve beden kitle indeksi (p 

=0,027) ortalamaları erkek hastalarda, kadınlara oranla daha yüksek bulundu. Beden 

kitle indeksine göre dağılımlarında BKI< 25 olanlarda (p=0,044) kadın hasta sayısının 
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erkeklerden daha fazla, BKI= 25-29.9 olanlarda (p=0,044) ise erkek hasta sayısının 

kadınlardan daha fazla olduğu saptandı. 

Kadın ve erkek hastaların risk faktörleri dağılımı Tablo 4.2 'de gösterildi. 

Tablo 4-2: Kadın ve erkek hastaların risk faktörlerinin dağılımı 

Kadın Erkek 

(n=40) (n=40) p değeri 

n(%,) n (0/o) 

Heredi te ı4 (%35) 8 (%20) o,ı3 

Hiperlipidemi ıo (%25) ı ı (%27,5) 0,79 

Hipertansiyon ı8 (%45) ı5 (%37,5) 0,49 

Sigara ı6 (%40) 22 (%55) o,ı8 

Veriler hasta sayısı(%) olarak ifade edildi. 

Kadın ve erkek hastalar risk faktörleri açısından karşılaştırıldığında heredite, 

hiperlipidemi, hipertansiyon, obesite ve sigara dağılımı her iki grup için de benzer 

bulundu. Beden kitle indeksi 30'un üzerinde hasta olmadığı için obezite bir risk faktörü 

olarak görülınedi. 

Kadın ve erkek hastaların klinik özelliklerinin karşılaştırılması Tablo 4.3 'de 

gösterildi. 
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Tablo 4-3 Kadın ve erkek hastaların klinik özelliklerinin karşılaştırılması 

Kadın Erkek 

(n=40) (n=40) p değeri 

n (0/o) n(%,) 

Geç. MI 18 (%45) 22 (%55) 0,37 

Geç. PTKA 9 (%22,5) 14 (%35) 0,22 

Prosedür endikasyonu 

Unstable anjina 15 (%37,5) 13 (%32,5) p<O,OOl 

MI 21(%52,5) 25 (%62,5) p<O,OOl 

Diğer 4 (%10) 2 (%5) p<O,OOl 

Veriler hasta sayısı (%) olarak ifade edildi. 

Daha önce geçirilmiş MI ve PTKA öyküsü açısından kadın ve erkek hastalar 

karşılaştırıldıklarında, her iki grup arasında anlamlı fark olmadığı gözlendi. Prosedür 

endikasyonu açısından karşılaştırıldıklarında ise, unstable anjina (p<O,OOl) ve diğer 

(p<O,OOl) grubundaki kadın hasta sayısı erkek hasta sayısından daha yüksek bulurken, 

MI grubundaki (p<O,OO 1) erkek hasta sayısı kadın hasta sayısından daha fazla bulundu. 

Kadın ve erkek hastaların anjiyoplasti uygulamaları açısından karşılaştırılması Tablo 

4.3 'de gösterildi. 
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Tablo 4-4: Kadın ve erkek hastaların anjiyoplasti uygulamaları açısından karşılaştırılması 

Kadın Erkek 

(n=40) (n=40) p değeri 

n (0/o) n (0/o) 

PTKA ı5 (%37,5) ı2 (%30) 0,48 

PTKA+STENT 25 (%62,5) 28 (%70) 0,48 

Stent sayısı 

o ı 5 (o/o3 7 ,5) ı2 (%30) 0,38 

ı ı4 (%35) ı 7 (%42,5) 0,38 

2 9 (%22,5) 8 (%20) 0,38 

3 2 (%40) 3 (%7,5) 0,38 

Veriler hasta sayısı(%) olarak ifade edildi. 

PTKA, PTKA + stent ve s te nt sayıları açısından hasta kadın ve erkek hastalar 

karşılaştırıldığında hasta sayıları açısından gruplar arasında fark gözlenmedi. 



Tablo 4-5: Kadın ve erkek hastaların sosyodemografik özellikler açısından 
karşılaştırılması 

Kadın Erkek 

(n=40) (n=40) 

n(%)) n(%) 

Medeni hal 

Evli 34 (%85) 38 (%95) 

Aylık gelir 

150-299 ı5 (%37,5) ı6(%40) 

300-599 ı6 (%40) ı8 (%45) 

~600 9 (%22,5) 6 (%ı5) 

Eğitim durumu 

İlkokul ve altı ı 7 (%42,5) ı3 (%32,5) 

Ortaokul ı2 (o/o30) ı2 (%30) 

Lise ıo (%25) ı ı (%27,5) 

Üniversite ve üzeri ı (%2,5) 4 (%ıO) 

Veriler hasta sayısı(%) olarak ifade edildi. 

ı7 

p değeri 

0,26 

0,58 

0,58 

0,58 

0,28 

0,28 

0,28 

0,28 

Kadın ve erkek hastalar, medeni hal, aylık gelir ve eğitim durumu açısından 

karşılaştırıldıklarında gruplararası istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görüldü. 
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Hastaların PTKA işlemi öncesinde uygulanan MacN e w ve KF-3 6 anketlerinin 

kendi içlerindeki ve toplam bölüm puanları karşılaştırmaları sırasıyla Tablo 4.6'de ve 

Tablo 4. 7' de gösterildi. 

Tablo 4-6: MacNew anketİ için cinsiyetierin ilk ölçümlerinin karşılaştırılması* 

Kadın Erkek 
p 

(n=40) (n=40) 
değeri 

ort±ss ort±ss 

Ma eN ew Sosyal 4,86±1,11 4,91±1,35 0,863 

Ma eN ew Fiziksel 4,39±1, 13 4,56±1,35 0,534 

MacN ew Emosyonel 4,53±0,95 4,74±1,18 0,373 

MacNew Toplam 4,50±1,01 4,92±1,18 0,100 

*bağımsız gruplar için t testiyle 

PTKA öncesinde MacNew anketİ toplam skor, emosyonel bölüm, fiziksel 

limitasyon ve sosyal bölüm skorlarında cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark saptanmadı. 
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Tablo 4-7: KF -36 anketİ için cinsiyetierin ilk ölçümlerinin karşılaştırılması* 

Kadın Erkek 
p 

(n=40) (n=40) 
değeri 

ort±ss ort±ss 

KF -36 Genel Sağlık 52, ı 1±25,95 6 ı ,25±26,96 0,129 

KF -36 Fiziksel Fonksiyon 53,44±27,46 37,50±40,82 0,045 

KF -36 Fiziksel Rol 28,59±39,77 56,88±28,12 0,001 

KF -36 Emosyonel Rol 39,23±3 1,89 58,48±22,52 0,003 

KF -36 Sosyal Fonksiyon 56,0 1±26,05 4 7, 73±25,18 0,155 

KF-36 Ağrı 40,46±27,63 69, 79±30,05 <0,001 

KF -36 Vi tali te 52,44±26,87 48,33±36,1 7 0,567 

KF -36 Mental Sağlık 50,90±1 8,32 56,95±22,44 0,194 

*bağımsız gruplar için t testiyle 

PTKA öncesinde KF-36 anketinde erkek hastalarda kadın hastalara göre fiziksel 

rol (p=O,OOl), emosyonel rol (p=0,003) ve ağrı (p<O,OOl) skorlarının daha yüksek, 

fiziksel fonksiyon skorunun (p=0,045) ise daha düşük olduğu görüldü. Genel sağlık, 

sosyal fonksiyon, vitalite ve mental sağlık bölümlerinde cinsiyetler arasında anlamlı bir 

fark saptanmadı. 

Hastaların PTKA işleminden 1 ay sonra uygulanan MacNew ve KF-36 

anketlerinin kendi içlerindeki ve toplam bölüm puanları karşılaştırmaları sırasıyla Tablo 

4-8 ve Tablo 4. 9' da gösterildi. 
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Tablo 4-8: MacNew anketiiçin cinsiyetierin birinci ay sonu ölçümlerinin karşılaştırılması* 

Kadın Erkek 

(n=40) (n=40) 
p 

değeri 
ort±ss ort±ss 

MacNew Sosyal 5,15±0,95 5,42±1,02 0,227 

MacNew Fiziksel 4,68±1,15 5,20±1,01 0,036 

MacNew Emosyonel 4,66±1,02 5,35±0,95 0,003 

MacNew Toplam 4,86±0,78 5,33±0,89 0,014 

*bağımsız gruplar t testiyle 

PTKA' dan 1 ay sonra MacNew anketinde erkek hastalarda toplam skor 

(p=O,Ol4), emosyonel bölüm (p=0,003) ve fiziksel limitasyon (p=0,036) skorlarının 

kadın hastalara göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptandı. Sosyal bölüm skorları 

benzer bulundu. 
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Tablo 4-9 KF-36 anketİ için cinsiyetierin birinci ay sonu ölçümlerinin karşılaştırılması* 

Kadın Erkek 
p 

(n=40) (n=40) 
değeri 

ort±ss ort±ss 

KF -36 Genel Sağlık 61,65±22,82 80,00±1 7,54 <0,001 

-
KF -36 Fiziksel Fonksiyon 56,13±38,52 75,63±32,27 0,016 

KF -36 Fiziksel Rol 59,63±23,50 76,95±17,12 <0,001 

KF -36 Emosyonel Rol 59,64±25,86 69,95±17,37 0,040 

KF -36 Sosyal Fonksiyon 62,81±20,29 67,50±14,89 0,243 

KF-36 Ağrı 63, 18±18,31 80, 73± 18,02 <0,001 

KF -36 Vi tali te 79,18±24,68 79, 18±24,68 0,084 

KF -36 Mental Sağlık 61,30±14,13 68, 75±17,02 0,036 

-
*bağımsız gruplar için t testiyle 

PTKA'dan I ay sonra KF-36 anketinde genel sağlık (p<O,OOl), fiziksel 

fonksiyon (p=0,016), fiziksel rol (p<O,OOl), emosyonel rol (P=0,04), ağrı (p<O,OOI) ve 

mental sağlık (p=0,036) bölüm skorlarının erkek hastalarda kadınlara göre anlamlı 

olarak daha yüksek olduğu görüldü. Sosyal fonksiyon ve vitalite bölümlerinde 

cinsiyetler arasında anlamlı derecede fark saptanmadı. 

MacNew ve KF-36 anketlerinin PTKA öncesi ve PTKA'dan 1 ay sonra ölçüm 

farkları tablo 4-1 O ve 4-11 'de gösterildi. 



Tablo 4-10: PTKA öncesi ve PTKA'dan 1 ay sonra MacNew anketİ ölçüm farkları 

MacNew Sosyal 

Ma eN ew Fiziksel 

MacNew Emosyonel 

MacNew Toplam 

*cınsıyetler arası fark 

**kadınların kendi içinde farkı 

***erkeklerin kendi içinde farkı 

Kadın 

(n=40) 

ort±ss 

0,29±0,42 

0,30±0,82 

0,13±1,0ı 

0,36±0,40 

Erkek 

(n=40) 

ort± ss 

0,51±0, 72 

0,64±0,79 

0,60±0,86 

0,42±0,79 

p* p** 

değeri değeri 

0,465 <0,001 

<0,001 <0,001 

0,017 <0,001 

0,029 <0,001 
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p*** 

değeri 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

MacNew anketİ emosyonel bölüm(p<O,O 1 ), fiziksel limitasyon(p=O,O ı 7) ve 

sosyal bölüm (p=0,029) skorlarının birinci ay sonu-ilk ölçüm farkları erkeklerde 

kadınlara aranlara daha yüksek bulundu. Anketin toplam skorunda cinsiyetler arasında 

anlamlı fark saptanmadı. 

Erkek ve kadın hastalarda MacN ew anketinin toplam skorlarının ve anketim tüm 

alt bölüm skorlarının PTKA' dan ı ay sonra PTKA öncesine göre anlamlı olarak arttığı 

görüldü (p<O,OO 1 ). 



23 

Tablo 4-11: PTKA öncesi ve PTKA'dan 1 ay sonra KF-36 anketi ölçüm farkları 

Kadın Erkek 
p* p** p*** 

(n=40) (n=40) 
değeri değeri değeri 

ort±ss ort±ss 

KF -36 Genel Sağlık ı 0,84±34,98 18,75±14,75 0,130 0,178 <0,001 

KF -36 Fiziksel Fonksiyon 4,03±35,47 38,13±33,49 <0,001 0,306 <0,001 

KF -36 Fiziksel Rol 31,75±45,82 20,08±ı7,75 0,003 0,001 <0,001 

KF -36 Emosyonel Rol 2 ı ,39±42,36 ı ı ,48±ı ı ,62 0,008 0,003 <0,001 

KF -36 Sosyal Fonksiyon 8,20±29,46 ı 9, 78±ı 7,95 0,022 0,148 <0,001 

KF-36 Ağrı 23, 73±34,67 ı 0,94±20,50 0,022 <0,001 0,001 

KF -36 Vi tali te ı7,ı3±42,37 30,85±37,28 o,ı69 0,032 <0,001 

1-

KF -36 Mental Sağlık ll ,68± 15,92 ı ı ,80± ı 8,39 0,896 <0,001 <0,001 

'---
*cınsıyetler arası fark 

**kadınların kendi içinde farkı 

***erkeklerin kendi içinde farkı 

KF-36 anketİ fiziksel fonksiyon (p<O,OOı) ve sosyal fonksiyon (p=0,022) bölüm 

skorları birinci ay-ilk ölçüm farklarının erkeklerde kadınlara oranla anlamlı derecede 

daha yüksek olduğu görüldü. Fiziksel rol (p=0,003), emosyonel rol (p=0,008) ve ağrı 

(p=0,02) bölüm skorları ise kadınlarda erkeklere göre anlamlı derecede daha yüksek 

bulundu. 

KF-36 anketinin tüm alt bölüm skorlarında, erkek hastalarda PTKA sonrasında, 

PTKA öncesine anlamlı gelişme (p<O,OO ı) saptanırken, kadın hastalarda fiziksel rol 

(p=O,OOl), emosyonel rol (p=0,003), ağrı (p<O,OOı), vitalite (p=0,032) ve mental sağlık 

(p<O,OO ı) bölümlerinin toplam skorlarında anlamlı değişiklik görüldü, genel sağlık, 

fiziksel fonksiyon ve sosyal fonksiyondaki değişim anlamlı bulunmadı. 

PTKA öncesinde KF-36 ile MacNew yaşaın kalitesi anketleri bölümlerinin 

korelasyon u incelendi ve Tablo 4. I 2' de gösterildi. 
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Tablo 4-12 PTKA öncesinde tüm hastaların MacNew ve SF-36 bölümleri arasındaki 
korelasyon* 

İlk ölçüm KF-36 

MacNew GS FF FR ER SF A V 

r değeri 0,332 0,539 0,441 0,457 0,387 0,424 0,480 

Ma eN e w Sosyal 

p değeri 0,003 p<O,OOl p<O,OOl p<O,OOl p<O,OOl p<O,OOl p<O,OOl 

r değeri 0,407 0,589 0,503 0,454 0,399 0,431 0,565 

Ma eN ew Fiziksel 

p değeri p<O,OOl p<O,OOl p<O,OOl p<O,OOl p<O,OOl p<O,OOl p<O,OOl 

r değeri 0,297 0,407 0,454 0,531 0,352 0,426 0,368 
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MS 

0,416 

p<O,OOl 

0,433 

p<O,OOl 

0,596 

MacNew Emosyonel 

p değeri 0,008 p<O,OOl p<O,OOl p<O,OOl 0,002 p<O,OOl 0,001 p<O,OOl 

r değeri 0,368 0,447 0,502 0,489 0,343 0,494 0,447 0,463 

MacNew Toplam 

-
p değeri 0,001 

*spearman korelasyon testi 

r: korelasyon katsayısı 

<0,30 düşük korelasyon 

0,30-0,60 oıta düzeyde korelasyon 

GS: Genel sağlık 

FF: Fiziksel fonksiyon, 

FR: Fiziksel rol, 

ER: Emosyonel rol, 

p<O,OOl p<O,OOI p<O,OOl 0,002 

0,60-0,80 yüksek düzeyde korelasyon 

>0,80 çok yüksek düzeyde korelasyon 

SF:Sosyal fonksiyon 

A:Ağn 

V:Vitalite 

M:Mental sağlık 

p<O,OOl p<O,OOI p<O,OOI 

PTKA öncesinde MacNew yaşaın kalitesi anketinin toplam skorları, fiziksel ve 

sosyal bölüın skorları ile KF -36 anketinin tüın alt bölüm skorları arasında orta derecede 

korelasyon saptandı. MacNew yaşam kalitesi anketinin eınosyonel bölüm skorları ile 

KF-36 anketinin genel sağlık skorları arasında düşük ilişki görülürken. KF-36 anketinin 

diğer alt bölümleri ile orta derecede ilişki saptandı. 



Birinci ay sonu KF-36 ile MacNew yasarn kalitesi anketleri bölümlerinin 

korelasyon u incelendi ve Tablo 4.13 'da gösterildi. 

Tablo 4-13: PTKA'dan 1 ay sonra MacNew ile KF-36 anketinin bölümleri arasındaki 
korelasyon* 

Birinci ay sonu KF-36 

MacNew GS FF FR ER SF A V 

r değeri 0,470 0,410 0,287 0,365 0,498 0,432 0,163 

Ma eN ew Sosyal 
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MS 

0,516 

p değeri p<0,001 p<0,001 0,010 0,001 p<0,001 p<0,001 0,150 p<0,001 

r değeri 0,550 0,486 0,328 0,373 0,474 0,432 0,274 0,534 

MacNew Fiziksel 

p değeri p<0,001 p<0,001 0,003 0,001 p<0,001 p<0,001 0,015 p<0,001 

r değeri 0,404 0,398 0,300 0,272 0,409 0,401 0,197 0,528 

MacNew Emosyonel 

p değeri p<0,001 p<0,001 0,007 0,015 p<0,001 p<0,001 0,082 p<0,001 

r değeri 0,532 0,444 0,306 0,376 0,517 0,446 0,225 0,561 

MacNew Toplam 

p değeri p<0,001 p<0,001 0,006 0,001 p<O,OOI p<0,001 0,046 p<0,001 

*spearman korelasyon testi 

r: korelasyon katsayısı 

<0,30 düşük korelasyon 

0,30-0,60 ona düzeyde korelasyon 

0,60-0,80 yüksek düzeyde korelasyon 

>0,80 çok yüksek düzeyde korelasyon 

PTKA~dan bir ay sonra MacNe\v yaşam kalitesi anketinin toplam skorları ile 

KF -36 anketinin vitalite skorları arasında düşük ilişki görülürken, KF -36 anketinin diğer 

alt bölüınleri ile orta derecede ilişki saptandı. MacNew yaşan1 kalitesi anketinin 

emosyonel bölüın skorları ile KF-36 anketinin eınosyonel rol skorları arasında düşük 

ilişki görülürken, KF-36 anketinin vitalite dışında diğer alt bölümleri ile orta derecede 
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ilişki saptandı. MacNew yaşam kalitesi anketinin fiziksellin1itasyon skorları ile KF-36 

anketinin vitalite skorları arasında düşük ilişki görülürken, KF -36 anketinin diğer 

bölümleri arasında orta derecede ilişki saptandı. MacNevv anketinin sosyal bölün1 

skorlan ile KF-36 anketinin fiziksel rol skorları arasında düşük ilişki görülürken, KF-36 

anketinin vitalite dışında diğer alt bölümleri ile orta dercede ilişki görüldü. 

MacNew ile KF-36 bölümleri farkı korelasyonu incelendi ve tablo 4-14'de 

verildi. 

Tablo 4-14: MacNew ile KF-36 bölümleri farkı korelasyonu* 

Bölüm farkı KF-36 

MacNew GS FF FR ER SF A V MS 

r değeri -0,200 0,259 0,069 0,218 0,072 0,069 0,116 -0,052 

Ma eN ew Sosyal 

p değeri 0,077 

r değeri -0,096 

MacN ew Fiziksel 

p değeri 0,401 

r değeri -0,073 

MacNew Emosyonel 

p değeri 0,522 

r değeri -0,157 

MacNew Toplam 

p değeri 0,166 

*spearman korelasyon testi 

r: korelasyon katsayısı 

<030 düşük korelasyon 

0,30-0,60 orta düzeyde korelasyon 

0,021 0,544 0,053 0,528 

0,238 0,228 O, 151 -0,043 

0,034 0,043 0,183 0,707 

0,218 0,037 0,235 0,039 

0,054 0,746 0,037 0,730 

0,107 0,251 0,248 -0,082 

0,350 0,025 0,028 0,473 

0.60-0.80 yüksek düzeyde korelasyon 

>0,80 çok yüksek düzeyde korelasyon 

0,545 0,309 0,648 

0,150 0,310 0,088 

0,188 0,005 0,440 

0,093 0,152 0,121 

0,417 0,182 0,290 

0,169 0,100 0,059 

0,137 0,379 0,603 
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MacNew ile KF-36 bölümleri korelasyonuna bakıldığında, MacNew anketinin 

toplam skorları ile KF -36 anketinin fiziksel rol ve emosyonel rol skorları arasında düşük 

ilişki saptandı. MacNew anketİ ile KF-36 anketinin emosyonel bölüm skorları ile KF-36 

anketinin emosyonel rol skorları arasında düşük ilişki saptandı. MacN e\v anketinin 

fiziksel limitasyon skorları ile SF -36 anketinin fiziksel fonksiyon ve fiziksel rol skorları 

arasında düşük ilişki görülürken, vitalite skorları arasında orta derecede ilişki saptandı. 

MacNew anketinin sosyal bölüm skorları ile KF -36 anketinin fiziksel fonksiyon skorları 

arasında düşük ilişki saptanmıştır. 
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S. TARTIŞMA 

Kardiyevasküler hastalıklar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli 

ölümcül hastalıkların başında gelmektedir (2). Kardiyevasküler hastalıkların klinik seyri 

sırasında anjina pectoris, kalp yetmezliği ve senkop gibi semptomların neden olduğu 

fiziksel yetersizliğin yanı sıra kronik hastalık zemininde gelişen ruhsal gerginlik de 

yaşam kalitesini etkilemektedir. Güncel farmakolojik ve non-farmakolojik tedavi 

yaklaşımları, yaşam süresinin uzatılması, semptomların giderilmesi ve fonksiyonel 

kapasitenin arttırılmasının yanı sıra, hastaların yaşam kalitesini de arttırmalıdır. Bu 

nedenle alternatif tedavi seçeneklerinin hastalıklar üzerindeki olumlu etkilerini 

değerlendirirken geleneksel ölçüderin yanında algılanan yaşam kalitesinin de önemli 

sağlık çıktılarından biri olması gerekmektedir (3). Dünya Sağlık Örgütü'nün 1948 

yılında "Sağlık" kavramının, çeşitli hastalıkların yokluğunun yanı sıra fiziksel, sosyal 

ve ruhsal iyilik durumu olarak tanımlaması ile birlikte yaşam kalitesi sağlık hizmeti ve 

araştırmalarda giderek önem kazanmıştır ( 13). 

Kardiyevasküler hastalıkların tedavisinde kullanılan PTKA yöntemi koroner 

revaskülarizasyon amacı ile en sık kullanılan majör tedavi yöntemi olmuştur. Son 25 yıl 

içinde, PTKA koroner arter hastalığı tedavisinde en ön sırada yer almıştır (54). 

Günümüzde yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla kullanılan çeşitli ölçekler 

vardır. Bu ölçekler kullanışlı, geçerli ve güvenilir olmalıdır. Sağlıkla ilgili yaşam 

kalitesini değerlendirmede kullanılan ölçekler; Genel yaşam kalitesi ölçekler (generic 

quality of life sc al es) ve hastalığa özgü yaşam kalitesi ölçekleri (disease specific health 

related quality of life scales) olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. 

Yaşam kalitesinde kullanılan ölçekierin doğru seçimi ancak hastaların içinde 

bulunduğu sağlık sorunlarının göz önünde bulundurulınası ile mümkün olmaktadır. 

Genel ve hastalığa özgü yaşam kalitesi ölçeklerinin her birinin kendine özgü güçlü ve 

zayıf taraflarının olması ile birlikte, sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin ölçümünde her iki 

tip ölçekierin kullanılması önerilmektedir (13). Bu nedenle PTKA öncesi ve sonrası 

cinsiyet faktörünün yaşam kalitesi üzerine etkisini araştırmak için yaptığımız 

çalışmamızda genel sağlıkla ilgili yaşam kalitesini değerlendirmek için KF -36 'yı ve 
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hastalığa özgü sağlıkla ilgili yaşam kalitesini değerlendirmek için MacNew anketini 

kullandık. 

Yapılan çalışmalar kardiyak hastalığın yaşam kalitesi üzerinde negatif etkiye 

sahip olduğunu göstermiştir (55-57). Yaşam kalitesindeki kötüleşme morbidite ve 

mortalitedeki artış ile birliktedir (58). Yapılan çalışmaların çoğunda primer olarak erkek 

hastalarda hastalığın yaşam kalitesi üzerine etkisi araştırılmıştır (57, 58) bununla birlikte 

sınırlı sayıda çalışma kardiyak hastalığı olan kadınlarda da yaşam kalitesinde anlamlı 

azalmalar görüldüğünü (56) ve yaşam kalitesindeki kötüleşmenin diğer negatif 

prognostik göstergelerle birlikte olduğunu göstermiştir (59). Kardiyak veya koroner 

arter hastalığı olan kadın hastaların erkek hastalara göre anlamlı olarak daha düşük 

yaşam kalitesine sahip olduğu rapor edilmiştir (60,61). Zhang ve arkadaşları (62) PTKA 

öncesinde kadın (yaş ortalaması 65.7) ve erkek (yaş ortalaması 60.2) hastalarda SAQ 

anketİyle yaşam kalitesini değerlendirmişler ve kadın hastaların erkek hastalara göre 

daha düşük fiziksellimitasyon skorlarına sahip olduğu sonucuna varmışlardır. Bununla 

birlikte anjina stabilitesi, anjina sıklığı, tedavinin yararı ve yaşam kalitesi skorları kadın 

ve erkek hastalar için benzer bulunmuştur. PTKA uygulanacak kadın (yaş ortalaması 

59.3) ve erkek (yaş ortalaması 57. 7) hastalarda yaşam kalitesini değerlendirmek için 

yaptığımız çalışmamızda ise PTKA öncesinde MacNew anketİ toplam skor ortalamaları 

emosyonel bölüm, fiziksel limitasyon ve sosyal bölüm skorlarında cinsiyetler arasında 

anlamlı fark olmadığını saptadık. PTKA öncesinde uygulanan KF-36 anketinde erkek 

hastalarda kadın hastalara göre fiziksel rol (p=O.OOı), emosyonel rol (p=0.003) ve ağrı 

(p<O.OOı) skorlarının daha yüksek, fiziksel fonksiyon skorunun (p=0.045) ise daha 

düşük olduğunu gördük. Genel sağlık, sosyal fonksiyon, vitalite ve mental sağlık 

bölümlerinde cinsiyetler arasında anlamlı bir fark saptamadık. 

Bir çok çalışmanın sonucu anjiyoplastinin yaşam kalitesini pozitif yönde 

etkilediğini göstermektedir (63-71 ). Benzer ve arkadaşları (72) PTKA uygulanan 52 

hastada yaşaın kalitesini değerlendirmek için PTKA öncesinde ve PTKA' dan ı2 ay 

sonra MacNew anketini uygulamışlardır. Değerlendirme sonunda toplam skorda 

(p=O.OO ı), fiziksel limitasyon (p=O.OO ı), emosyonel bölüm (p=0.002) ve sosyal bölüm 

(p=O.OO ı) skorlarında anlamlı artış olduğunu görmüşlerdir. Seto ve arkadaşları (70) 70 

yaş ve üzerindeki hastalarda (yaş ortalaması 74) KF-36 ve SAQ anketini kullanarak 

PTKA öncesi, PTKA' dan 6 ay ve ı yıl sonra yaşam kalitesini değerlendirmişlerdir. 
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Yaşlı hastalarda PTKA'dan sonra yaşam kalitesinde görülen gelişmenin 70 yaş altındaki 

hastalarda (yaş ortalaması 57) görülen gelişmeye benzer olduğu sonucuna varılmıştır. 

Zhang ve arkadaşları (62) PTKA'dan 6 ay sonra kadın ve erkek hastalarda SAQ 

anketi ile değerlendirilen yaşam kalitesinde anlamlı gelişme olduğunu rapor etmişlerdir. 

6. ayda erkek hastalarda fiziksel limitasyon (%24.5, p=0.45) ve yaşam kalitesinde 

(%2 ı .6, p=O. ı 6) kadın hastalara göre daha büyük kazançlar görülmüştür. 

Çalışmamızda, MacNew anketinde PTKA'dan ı ay sonra PTKA öncesine göre erkek ve 

kadın hastalarda toplam skorların (p<O.OO ı) ve anketin tüm alt bölüm skorlarının 

anlamlı olarak arttığını (p<O.OOı) bulduk. KF-36 anketinde, erkek hastalarda PTKA 

sonrasında, PTKA öncesine göre tüm alt bölüm skorlarında anlamlı gelişme (p<O.OO ı) 

saptadık. Kadın hastalarda ise fiziksel rol(p=O.OOl), emosyonel rol(p=0.003), 

ağrı(p<O.OO ı), vitalite (p=0.032) ve mental sağlık(p<O.OO ı) bölümlerinin toplam 

skorlarında anlamlı değişiklik bulduk, genel sağlık, fiziksel fonksiyon ve sosyal 

fonksiyanda anlamlı değişim saptamadık. Kadın ve erkekler arasındaki değişimi 

incelediğimizde ise PTKA'dan ı ay sonra MacNew anketinin emosyonel bölüm 

(p<O.Oı), fiziksel limitasyon (p=O.Oı 7) ve sosyal bölüm (p=0.029) skorlarının 

erkeklerde kadınlara oraniara daha yüksek olduğu gördük. Anketin toplam skorunda 

cinsiyetler arasında anlamlı fark saptamadık. KF -36 anketinde ise fiziksel fonksiyon 

(p<O.OO ı) ve sosyal fonksiyon (p=0.022) bölüm skorlarının erkeklerde kadınlara oranla 

anlamlı derecede daha yüksek olduğunu gördük. Fiziksel rol (p=0.003 ), emosyonel rol 

(p=0.008) ve ağrı (p=0.02) bölüm skorları ise kadınlarda erkeklere göre anlamlı 

derecede daha yüksek olduğunu saptadık. 

Spertus ve arkadaşları (73) perkutan koronar girişim öncesi ve girişimden bir yıl 

sonra yaşam kalitesini değerlendirmek için yaş ortalamaları 66 olan toplam ı 5 ı 8 

hastaya (%69'u erkek) Seatlle Anjina Anketİ (SAQ) anketini uygulamışlardır. Perkütan 

koroner girişimden bir yıl sonra yaşam kalitesindeki gelişimin en güçlü göstergelerinin 

başlangıçtaki anjina sıklığı ve fiziksel fonksiyon olduğu görülmüştür. Aylık, haftalık ve 

günlük anjinası olan hastalada karşılaştırıldığında anjina görülmeyen hastalarda yaşam 

kalitesindeki gelişimin sırasıyla ortalama 21.4, 30.7 ve 34.6 puan daha fazla olduğu 

(p<O.OO 1) rapor edilmiştir. Başlangıçta hafif, orta ve ciddi fiziksel limitasyonu olan 

hastalarda minimal fiziksel limitasyonu olan hastalara göre sırasıyla ı 3.8, 20.0 ve 13.5 

puan daha fazla gelişme görüldüğü (p<O.OO ı) bildirilmiştir (1 0). Skaggs ve arkadaşları 
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(74) koroner anjiyoplasti uygulanan 36 hastada işlem öncesinde ve işlemden 3 ay sonra 

yaşam kalitesini değerlendirmek için Yaşam Kalitesi İndeksini (QLI-kardiyak 

versiyonu) kullanmışlardır. Takip sırasında hastaların %44'ünde anjina geliştiği rapor 

edilmiştir. Anjina görülen hastalarda görülmeyeniere göre anlamlı olarak daha düşük 

sağlık ve fonksiyon (20.6-23.7, p<0.05), psikolojik ve ruhsal (21.6-24.8, p<0.05) 

skorları görüldüğü bildirilmiştir. 

Yapılan bazı çalışmalarda ise KABG cerrahisi ve PTKA uygulanan hastalarda 

bu uygulamaların yaşam kalitesine etkisi araştırılmış ve yaşam kalitesinde görülen 

değişiklikler her iki uygulama için karşılaştırılmıştır (75-79). Hlatky ve arkadaşları (75) 

KABG cerrahisi ve anjiyoplastiden 1 O ve 12 yıl sonraki yaşam kalitesi ve medikal 

giderleri araştırmışlardır. Sonuç olarak, KABG cerrahisi ve PTKA arasındaki erken 

değişikliklerin maliyet ve yaşam kalitesi açısından önemli olmadığını ve KABG 

cerrahisinin maliyetinin PTKA'dan daha yüksek olduğunu rapor etmişlerdir. Zhang ve 

arkadaşları (76) KABG cerrahisi ve PTCA ile birlikte stent uygulanan hastalarda 

hastalığa özgü sağlık durumunu araştırdıkları çalışmalarında, 6 ve 12 aylık takiplerinde 

KABG cerrahisi ve anjiyoplasti yapılan hasta gruplarında kalple ilişkili sağlık 

durumlarının çarpıcı bir şekilde geliştiğini saptamışlardır. 1 yıl sonra anj ina ve fiziksel 

limitasyonun KABG cerrahisi geçirenlerde daha çok geliştiği bulunmuştur. Borkon ve 

arkadaşları (77) işlemlerden 12 ay sonra KABG cerrahisi geçiren hastaların sağlık 

durumlarının perkütan koroner girişimiere göre daha çok geliştiğinin rapor etmişlerdir. 

Brorsson ve arkadaşları (78) kronik stabil anjinalı, bir ya da iki damar hastalığı 

olanlarda KABG cerrahisi ve anjiyoplasti olan iki grubun da yaşam kalitelerinin 

arttığını, 6 ay sonra KABG cerrahisinde daha iyi yaşam kalitesinin bulunduğunu ancak 

48 ay sonra her iki prosedürde de yaşam kalitesinin aynı olduğunu rapor etmişlerdir. 

PTKA ve KABG öncesi ve sonrası yaşam kalitesi ve yaşam kalitesini etkileyen 

faktörleri değerlendirdİğİ çalışmasında Muammer (79), KABG ve PTKA grubunda 

fiziksel aktivite, emosyonel durum ve yaşam kalitesi toplam skorunda anlamlı 

gelişmeler olduğunu bulmuştur. KABG ve PTKA uygulamalarının hastaların yaşam 

kalitesini olumlu yönde etkilediği sonucuna varmıştır. 

Çalışman1ızın limitasyonu cinsiyet faktörünün hastalık sonrası yaşam kalitesi 

üzerine kısa dönem etkisinin araştırılmasıdır. Daha uzun süreli çalışmalarla PTKA 
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geçirmiş hastalarda cinsiyet faktörünün yaşam kalitesi üzerinde uzun vadeli etkisinin 

incelenmesine ihtiyaç vardır. 

Çalışmamızın güçlü yönü MacN e w anketinin geçerlilik çalışması yeni yapılmış 

olup Türkiye' de bu anketin PTKA geçiren hastalar üzerinde kullanımını araştıran az 

sayıda araştırma olmasıdır. 

Sonuç olarak; 

Y PTKA öncesinde MacNew anketİ toplam skor, emosyonel bölüm, fiziksel 

limitasyon ve sosyal bölüm skorlarında cinsiyetler arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmadı. KF-36 anketinde ise erkek hastalarda kadın hastalara 

göre fiziksel rol, emosyonel rol ve ağrı skorlarının daha yüksek, fiziksel fonksiyon 

skorunun ise daha düşük olduğunu bulundu. Genel sağlık, sosyal fonksiyon, 

vitalite ve mental sağlık bölümlerinde cinsiyetler arasında anlamlı bir fark 

görülmedi. 

Y PTKA' dan 1 ay sonra MacN e w anketinde erkek hastalarda toplam skor, 

emosyonel bölüm ve fiziksel limitasyon skorlarının kadın hastalara göre anlamlı 

derecede daha yüksek olduğu, sosyal bölüm skorlarının ise benzer olduğunu 

görüldü. KF-36 anketinde ise genel sağlık, fiziksel fonksiyon, fiziksel rol, 

emosyonel rol, ağrı ve ınental sağlık bölüm skorlarının erkek hastalarda kadınlara 

göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu görülürken, sosyal fonksiyon ve vitalite 

bölümlerinde cinsiyetler arasında anlamlı derecede fark saptanmadı. 

Y Birinci ay sonu-ilk ölçüm farkları MacNew anketinde, emosyonel bölüm, fiziksel 

limitasyon ve sosyal bölüm skorlarında erkeklerde kadınlara oraniara daha yüksek 

bulunurken, toplam skorda cinsiyetler arasında anlamlı fark saptanmadı. Erkek ve 

kadın hastalarda MacNew anketinin toplam skorlarının ve anketin tüm alt bölüm 

skorlarının PTKA' dan 1 ay sonra PTKA öncesine göre anlamlı olarak arttığı 

görüldü. Birinci ay sonu-ilk ölçüm farkları KF-36 anketinde ise fiziksel fonksiyon 

ve sosyal fonksiyon bölüm skorlarında erkeklerde kadınlara göre anlamlı derecede 

daha yüksek olduğu görüldü. Fiziksel rol, emosyonel rol ve ağrı bölüm skorları ise 

kadınlarda erkeklere oranla anlamlı derecede daha yüksek bulundu. KF -36 

anketinin tüm alt bölüm skorlarında; erkek hastalarda PTKA sonrasında, PTKA 

öncesine göre anlamlı gelişme saptanırken, kadın hastalarda fiziksel rol, 

emosyonel rol, ağrı, vitalite ve mental sağlık bölümlerinin toplam skorlarında 
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anlamlı değişiklik görüldü, genel sağlık, fiziksel fonksiyon ve sosyal 

fonksiyondaki değişim anlamlı bulunmadı 

~ PTKA öncesinde, MacN e w yaşam kalitesi anketinin toplan1 skorları, fiziksel ve 

sosyal bölün1 skorları ile KF-36 anketinin tün1 alt bölüm skorları arasında orta 

derecede korelasyon saptandı. MacNew yaşanı kalitesi anketinin emosyonel 

bölüm skorları ile KF-36 anketinin genel sağlık skorları arasında düşük ilişki 

görülürken, KF-36 anketinin diğer alt bölünıleri ile orta derecede ilişki bulundu. 

~ PTKA'dan bir ay sonra MacNe\v yaşam kalitesi anketinin toplam skorları ile KF-

36 anketinin vi tali te skorları arasında düşük ilişki görülürken, KF -36 anketinin 

diğer alt bölümleri ile orta derecede ilişki saptandı. MacNew yaşam kalitesi 

anketinin emosyonel bölüın skorları ile KF -36 anketinin emosyonel rol skorları 

arasında düşük ilişki bulunurken, KF -36 anketinin vitalite dışında diğer alt 

bölümleri ile orta derecede ilişki bulundu. MacNew yaşam kalitesi anketinin 

fiziksel limitasyon skorları ile KF-36 anketinin vitalite skorları arasında düşük 

ilişki görülürken, KF-36 anketinin diğer bölümleri arasında orta derecede ilişki 

saptandı. MacNe\v anketinin sosyal bölüm skorları ile KF -36 anketinin fiziksel rol 

skorları arasında düşük ilişki görülürken, KF -36 anketinin vitalite dışında diğer alt 

bölümleri ile orta dercede ilişki görüldü. 

~ MacNew ile KF-36 bölüm farkı korelasyonuna bakıldığında, MacNew anketinin 

toplam skorları ile KF-36 anketinin fiziksel rol ve emosyonel rol skorları arasında 

düşük ilişki saptandı. MacNew anketi ile KF -36 anketinin emosyonel bölüm 

skorları ile KF-36 anketinin emosyonel rol skorları arasında düşük ilişki görüldü. 

MacNew anketinin fiziksel limitasyon skorları ile SF -36 anketinin fiziksel 

fonksiyon ve fiziksel rol skorları arasında düşük ilişki görülürken, vitalite skorları 

arasında orta derecede ilişki bulundu. MacNew anketinin sosyal bölüm skorları ile 

KF-36 anketinin fiziksel fonksiyon skorları arasında ise düşük ilişki görüldü. 
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FORMLAR 

EK-1 

!\ F-1 6 SA GLIK D EıVETİIY!İ 

Bilgi: -.:F.)6 sa~{ık dene!fmi sağlı~ını: iıai::kı.ndaki g6rJ,#erini;;i SOf""J'ılamaiaaair. Bu tesc ile r.asıl 
hissercigirıi;: W! :;~.'le! -jKriYıte!erfnizdt ne kadar iyi olauğıınu;:: iıaid..-:.nda bilgi sahibi .olaiıilirsrni=. 

.'.f,,. 7nrıımm w:ınwnı ısurıılai.~f gıoi ifareril!yini:. Efer sor.mun czvciımdan emin aegiiseni;: 
Vt::!!!Oıfı.Ji~im;: ~~~ ıyt ·;ı:YI.JUI Vıt/'1111;;. • 

Müke:nme! 
Çok iyi 
tvt 
f:!\a degil 
K3rü 

(bir !anesini işarcteyini:d 
! ' . 

1 
3 
+ 
5 

1.• Bir iıuf'..a ün eni ilr kıırrıia.;:ırrJıgını::.da ;u. ana'ııi..i ra~fık tiurumunu.:::ı nasıl (/~erll!ndiriyor;unu:.l 
(bir canesirıi işurate;•ini::) 

Bir haıtl 6nc:s,in~:l ~k daruı iyi l 
Bit hana 6ne!Siricie:ı diınııiyi 2 
3ir ilaila öm:~ivie a•tru 3 
Bir hafta önt-..siriae:; d:ıi\3 kool. . +-
air iillfra Jo~:Sinae!\ ~k i:Ukı 'ötü ) 

l· A,fağıtiakiier ?iht içiııde .v:ıpaot.le.::~t<Jini:: aktivicıde.rden bar.:lo.ruiır. Bu a/i:::i11iteic- sırasında .)·aglıqıruz 
si:i Hrrrirliı.·ur mu." Unriıl(\'tırsn nt:: ;.adar? (lıttr sanrtı'an bir numuruyı i.şarerl.cy·ini:) 

::·v'Et.çok liıniılencii E\I'ET,:z Umıt!e:tdi P.A r'1.R.liıniıle:ımcci 

a- K.:ışmak. a~!r .,Ojt!e:i btdmn:ık. 
yorucu ipor J.ktivi te!e:-inc: ~u!mak ~ibi 
Siddetli Jk"'Jvice!c:r · 

b- M.asavı ha.re!:et !::ti rme. !:ek-Jik 
5üı;>ılr~csiuı icme. oowling ::ad::ı ~if gibi 
Or.::ı .;c_:-:~:!i lk~ivne!!:-

l:ışuna 

e- me:d.ive:ı.in p::kçok oasarn:ı~ru ç:..~-ua 

(. 

alr milde:ı faz!a yürürnek 

ÇoJk blok_yurüme!-: 

l3 ir blok y\lni.ıne.~ 

j- Banyo y~pına!.:. ya da giyinmek 

ı 

ı 

ı 3 

1 J 

:ı 3 
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ı l 

ı 
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1f- Geçen hajla i:ıo.vunc:: pinluk !:ktivitelerini:?a da if.rıi: sırasmdafi;ik.sei scğlı_gvtı,: tıede .. ı:yl~ ·.1~xartıd.::t:.7. 
problemlerle :Carrdayam:: mı? (her s.:wr.:::~n bir numara işarıuie."r'IFJi=) 1" 

a- ÇJ..lışmak ya da d.iğ'!r lktivite!e: ;ç:n harc:ıdığıruı: 
:-.:ım:1nı :lı~ıltm:ı 

b- fstediğinizden c!lha azım iJaşawoilrne 
c· Ç!sidi iş ya da aktivitelerde litrutle~e 
d· tşini'z ya da diğer a.ktiviteie:iniı :&r.ısınd;1 ~e~kli 

-! pe:ionnansı g1s~eroıe!ce ;:o d anma( önef.n cana faz.ia 
er'or >a.ri'etme!< ) 

eVET 
l 

HA rm. 
2 

2 
2 
1 

5· C:ı:!t;!!.'1 :.ıcJİa bo.Hmc~ gtJn{ıJ/.: :ıi::ivilelerini= .va da işini: stresında duygr.ısai ,:;roalt!mle.~fni: ne:Ü."Zi'Vi-t 
c-Fağıdckı proôil!.mier!e .k:ar.;ıı'ctc:.-u: nıı:> ıher Janrdan bir numara ifiJrıuieyım::: 

!VET IUYIR 
:ı- Ç.11tşm:ı.k :'a d::ı ji~'!r a..lctivice!e: lç;:ı h:ırcacığ!nız t ı 
z:ıınilnt :ız:ılcmn 
b- ls~~ı:!.i~inizde:ı. .:..'lh:ı :ız!:u basanotlmt: 
t:· !si niz- y:ı d::ı aktivüt!'!nnio: s~~s;.r.d:ı h'r z:ırnan o!C.uğunuı. 

.ıL 
2 
ı. 

;.;::1<±1r ctikkaı.!i ol:ım:am:ı 

;i- G!:!;en hcft:.ı :ır;ywtcafl:!k.sel s~pıg:nı::.ya da duygvsa! ?roôlemierifti= :i!tmi:. =r:Wdqiar.m::.. 
5·af.:mı'cr:nı= ;.:::de gr:tbun:.ı: fçf,ıcf~kf nor:·:ıci RJsyc! ::k:i-..·irl!trfni=: tU! 1)/ç-Jde ak:!ecü? 
,·a:r ;cmtsirıt :şaredeyim:/ 

,_ 

=::J.::ilemed.f 
.>l.z 
Or.:a 
C·)k 
oıaukÇJ !azın 

~Jç 
Çok !1:ırif 
~::u:il 
O~::ı 
Sicide:.!i 
Çok Şiddetli 

l 
2 
1 
4 
5' 
6 

8- Geçrn na;ıa oo.vunc:ı ağrım= normalt~ilfi=i( ev işleri ve !V dı~mdcki iş!e:-f kapsamak a:er!) ne kader 
aksam? (Bi~ canesini i.;cruieyır.i:) 
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F.iç 
Cvk :ız 
Oı.a der~de 

F:ır.!:ı 

ı 
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Oldu.kÇJ. fazla 5 
9- .4,şcğıdaki sor.Jiar si::·n geçerrlrafia boyunca nasıl iıisseuiğini:: itckJandodır. F.er sor.ı için hisseuiğinı=: 
zn yak;ı:ı ;ıid.:.: :şoredeyini=. Geçen iıojla boyunca ne /.::adar sıidıkia: ( ?ier sar;rc!cn bir numara i,şartrleyinı=j 

a.- K~ndinizi girişken hisset-
tiruz·! · 

b~ k~ndini;.i iirİirli hissetti
niz? 

c- Kendinizi hiçbir $eyin )izi mutlu 
deme:~gi !cadı:ır kederli (ifssetoniz ? 

d.. K!ndinizi 5akin ve huı:ur!u !üsset
~niz? 

~~ K~ndiniz.i !>ükin hissl!~iniz'? 

{~h'. ·!<:Jndinizi m ml u ~İi~~.e:dniz·? 

!<e:ıdiniz! yorgun hissediniz·? 
; . 

Tüm hafta Çogı.ı :mıan Stk.lıkla Bazen Baze:ı . niç!:iir ::.aman 

3 5 

ı 

·ı 

l 3 4 6 

l 3 4 6 

ı 3 s 6 
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1 6 

ı l 5 

1 (J:. Geçen hcfra btJ.vttnca :u kader sıkf:.k!a sesyol ak;ivHeluinı:( ~rkad:.şicr:nı=: ::~vara l!!nıek gf/;ii ji:::'kse:· 
ı.-:.gh'jınt.: ycd'a du."'f]USiJ.i proble.mier:'ni: neden(vie urg#!ll,::-ıal? (Bir tcnumi işar~deymı:ı 

Ee:- z:ıtri:ln 
ÇoE".ı ı:::amun 

3a.::::ı 

Nadiren 
Hiç 

l 
l 
3 
4 
s 

Jl. .~şr.!;ıdc:i..·i dur-.ımlcr:n heroirf ~·t:!n fçfn ne k:ıd:ır D00RC ya da ::~:'/UŞ? 

K!sinJikJe doğ:u 

a- Diğ'!:.- insanln.rd.an 
daha koiny hasuılaru:.oruın'? 

b- 7.mıd.ığ"!m he:kes kadar 
SJ~!ı.Jdıyun? 

tf· Sağliğırnın kötüye gjde:::· 
· öini saruvorum 

::ı • 

d- Saglıg-ım mük:mmd 

Doğr.ı 
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(Ht.~ saf!r".:cn btr :emt ı'şcn!!~ . ..r.::_:. 
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EK-2 

:VIACNEW .. 
t-• . ,. '« 

::' Kalp· Hastailgi Sagllkla Ilgili Yasarn Kalitesi Anketi 

Lutfen cevabımza uygun kutucugu O lsarelleyinlz. 

1. Son Iki hafta boyunca, ne kadar zaman, kendintzJ sinirli, sabirsiz veya ofkell hlssettinlz? 

1 0 HERZAMAN 
2 .. Q COGUNLUKl.A 

3 0 SlKSlK 
4 D BAZEN 
5 Cl AZ 
6 [) NADIREN 
7 0 HICBIR ZAMAN 

2. don iki hafta boyunca, ne kadar sildlkta, kendlntzJ degersi:z veya yetersiz hlaaettlnlz? 

HERZAMAN 
COGUNLUKlA 
SlKSlK 
BAZEN 
AZ 
NADIREN 
HICBIR ZAMAN 

3. Son Iki hafta boyUnca, ne ~dar mnian, kendfntzl kalp probiemınızıe mesgul olabilecek 
kadar guvenll ve emin t:ıliaettınlz? . . : 

1 0 HICBIR ZAMAN 
2 0 NADIREN 
3 D AZ 
4 D BAZEN 
5 0 SlKSlK 
6 0 .. ' COGUNLUKLA 
7 0 HERZAMAN 

.. 
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: Son iki hafta tioyunta, ne kadar zaman, kendinlzi keyifsiz ve kederli hissettinrz? 
. . . r 

f::iERZAMAN 
GO~UNLUKLA 
SlKSlK 
BAZEN 
AZ 
NADIREN 
HICBIR ZAMAN 

... 

5. Son lkl hafta boyunca, ne kadar zaman, kendinizi rahatlamis ve huzurlu hlssettiniz? 

1 D HICBlR ZAMAN 
2 .. 0 NADIREN 
3 o AZ. 
4 0 BAZEN 
5 0 SlKSlK 
6 0 COGUNLUKlA 
7 D HERZAMAN 

ô. Son ikJ hatta boyunca. ıie kadar sik.Ukta, kendinlll yorgun ve halsiz hlssettlnlz? 

1 0 HERZAMAN 
2 0 ÇOGUNLUKLA 
3 0 SlKSlK 
4 0 BAZEN 
5 o AZ. 
6 0 NADIREN 
7· .o HIC.BIR ZAMAN 

" 
1. Ş9n l.k.J hafta·~yun·ea, Oiel yasanHnlzla liglll otarak ne kadar mutlu, hosnut veya 

· memnunsunl:IZ? 

1 0 COGUNLUKL.A HOSNÜTSUZ. COGU ZAMAN MUTSUZ 
2 · 0 GEN~LDE HOSNUTSUi:. MUTSUZ 
3 . 0 BIRAZ HOSNUTSUZ, MUTSUZ 
4 0 GENELLIKLE HOSNUT 
5 D GENELLIKLE MUTLU 
6 0 GENELLllKLE COK MUTLU 
7 0 · ,COK MllTLU, VE MEMNUN 



.·;·, 3onJkl tJatta boyunca, ·~eikadar siklikta, kendinizi huzursuz veya tedirgin hissettini~! 
. ::. ' ~. \ . 

ı;·, o' -HER ZAMAN 
2 tl. COGUNLUKLA 
3 0 · SlKSlK 

~:·4 0 BAZEN 

5 0 AZ 
6 Q. NADIREN 
7 0 HICBIR ZAMAN 

9. Son Ud hafta boyunca. gunluk fiziksel aktlvitel~rinlıf yaparken ne kadar nefes darligl 
cektlnlz? · 

ASIRI NEFES DARUGI 
COK NEFES DARUGl 
EPEYCE NEFES DARLIGI 
ORTA DUZEYDE NEFES OARUGI 
BlRAZ NEFES OARUGl 
COK AZ NEFES OARLIGI 
NEFES DARLIGI YOK 

1 O. Son Iki hafta boyunca, ne kadar slkJikta, kendlnlzl aglayacakmls gibi hlssettlnlz? 

HERZAMAN 
COGUNLUKl.A 

:. SlKSlK 
BAZEN 
AZ 
NAi:>IR~N·. 
HICBIR~ 
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11. . Sçm İki ~a~ boyiJnea, ne kadar slkllkta, kendinizi kalp probfe~lnizden oneesine gore. 
daha baglmll hlssettlnlz? · . . · .. 

HERZAMAN 
COGUNLUKLA 
SlKSlK 
BAZEN 
AZ 

··NADIREN 
1 

HICBIR ZAMAN 
ı 



'. J 2:. : Son Iki hafta boyqnca,'·ne kadar siklikta, sosyal veya ailenizle ilgili aktivitelerinizi , 
<~eekle,ştlm:ı~de kendinizi yet~rsiz hissettiniz? ,. 
'l' _. - 1:: .. j ~ -~- ' ı. . 

~ ~ ('' ı;'·~ 1 o 
-: :2·0 

30· 
~·. 4 o 

sO 
eO 
70. 

HERZAMAN 
COGUNLUKLA 
SlKSlK 
BAZEN 
AZ 
NADIREN 
HICBIR ZAMAN 

13. Son iki hafta boyunca, ne kadar sikllkta. diger kimselerin size olan guveninln kalp 
probleminizden oneesi gibi o(madlglnl hissetünfı:? 

1 '0 HERZAMAN 
2 0 COGUNLUKLA 
3 0 SlKSlK 
4 0 BAZEN 
5 o /lZ. 
6 () NADIREN 
7 0 HICBIR ZAMAN 

48 

14. Son Iki hafta boyunca, gunluk ak1ivfteJerinfzJ yapart<en ne kadar slklikta, gogus agrisl 
cakmeldesfnlz? 

HERZAMAN 
COGUNLUKl.A 
ŞlK~IK 
:BAZEN 
. }ii"~:'' 
:·tJAon=\EN . 

·. · t:·fioinR·ZAMAN .. '.' .. · .. · 

15. : S~n lkl hafta bpyun~; n~ ~dar slkllk:ta, ·kendinizden emin olmadlglnlzl veya kendinize 
olan guvenlnl;zde azal~l:l. old~gunu' hlssettlnlı:? 

1 0 HERZAMAN 
2 0 COGUNLUKLA 
3 0 SlKSlK 
4 0 BAZEN 
5 o /J;Z 

6 0 NADIREN 
7 0 .:' HICBIRZAMAN! 
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.... :ıo.· .. 

. ~i~~·~·::. :s~_n· iki-hatta b~yun~-,.ne kadar siklikta. bacaklarinizda agri ve yorgunluk hisse~ini.z? 
.... •..J. • 

,-. 1 D:~· .. 
) • • 4 ı..D 

. •, '. . 
·tt~R~ 

• ..• 
30 
40 
sO 
aD 
70 

C_OGlJNLUKLA 
SlKSlK 
8A.ZEN 
AZ 
NADIREN 
HICBIR ZAMAN 

17. Son Iki hafta boyunca, kalp problemintzin sonucu olarak, egzerslz veya spor yaparken 
ne kadar llmftJisintz? 

ASIRI DERECEDE LIMITLI 
COKUMITU 
EPEYCE LIMI11.1 
ORTA DERECEDE LIMITLI 
BIRAZ LJMITU 
AZUMITU 
U MITSIZ 

18. Son Ud hafta boyunca. ne kadar siklikta, kendinlzt endiseli ve korkulu hissettın Iz? 

HERZAMAN 
COGUNLUKLA 
SlKŞlK 

B~N. 
p;z· 
·NAbıREN 
HıS~iR·tAMAN 
•• f • • 

··: ··" •. 

· 1 ~~ . · ·. Soı:ı Jkl hafta .boyunca,· tie kad~r slklikta, keridlnfzl sasldn veya sersemlemls gibi 
hlasettftılz? · . . . 

2
t 0

0
: HER ZAMAN 

COGUNLUKLA 
3 0 SlKSlK 
4 0 BAZEN 
5 o AZ. 
6 0 WADIREN 
7 D HICBIR ZAMAN 
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20. . qort lkJ hafta bQyunea, kalp probleminizin sonucu olarak, ne kadar siktikta, kendinizi kisitli 
.):a .da llm!~li hissetti niz? . .'. ,. · . . 

' '· ı.~ • 

-· . f{ER ZAMAN 
.COGUNLUKLA 
SlKSlK 
BAZEN 
p.;z 

NADIREN 

HICBIR ZAMAN 

21. Son lkl hafta boyunca, ne kadar fiziksel aktivite veya egzersiz yapmanız gerektlgl hakkinda, 
l<endlnlzl ne kl!ldar slkllkta, endiseli hlssettinlz? 

HERZAMAN 
COGUNLUKLA 

: StKSlK 
BAZEN 
AZ 
NADIREN 
HICBIR ZAMAN 

22. Son lkJ hafta boyunca, ne kadar slk:likta, allenızı stze karsi aslri koruyucuymus glbl 
hissettın Iz? 

10 
zO 
30 
40. 

·s.a-· 
Er'El · 
·.7.0 

,•" ,. 

HERZAMAN 
COGUNLUKLA 
SlKSlK 
BAZEN 

-M. 
:NApiRE~. 
. ~ıcaiR.ZAMAN .. 

Z3~ · ·-.so~ ıkı hatta b6yii~~: ne ~dar siklik.t:ı, kendinizi diger ldsfier uzarinde yukmus gibi 
hlssettlntz? ·. 

HERZAMAN 
COGUNLUKLA 
SlKSlK 
BAZEN 

,AZ. 
NADIREN 
HICBIR ZAMAN 
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}~, : Sqrt lkl hafta bdyuo~ kalp probleminizin sonucu olarak, ne kadar siklikta, ket']çjinizi 
'diger klsilede.birHkte yapitaı:-ı ~slerden ayıi tutulmus hissettiniz? 

,-. _;:. ' .;. . ~ 

.• ~ 1 o. -
'2·0 
30 
40 
sO 
sO 
70 

. HERZAMAN 

COGUNLUKLA 

SlKSlK 
BAZEN 
AZ 
NADIREN 
HICBIR ZAMAN 

25. Son Iki hafta boyunea, kalp problemlnlı:ln sonucu olarak, ne kadar slklikta, kendinizi 
sosyallesmede yetersiz hlssettint!? 

.1 0 HER ZAMAN 
2 0 ·COGUNLUKLA 
3 0 SlKSlK 
4 0 BAZEN 
5 0 AZ 
6 0 NADIREN 
7 0 HICBIR ZAMAN 

26. Son tk! hafta boyunca, kalp probleminiz nedeniyle, fizJksel yonden ne kadar kisıtli veya 
llmıtllslnlz? · 

HERZAMAN 
ÇOGUNLUKlA 
SI~ ŞlK 
~-

AZ' 
.NAQIR~· 

HICBIR .. ZAMAN 
,_ • .A•> ••' 

· ·.2(.. ;son Iki hafta bOyun~, ·rtQ.kada'r slk!l~;kalp probleminfzin cinsel hayatinizi llmltlediglnl 
veya engeUediglnl hlssetme~ntz? 

10 
20 
30 
40 
sO 
eD 
70 .. 
a 

HERZAMAN 
COGUNLUKLA 
SlKSlK 
BAZEN 
Az 
NADIREN 1 

HICBIR ZAMAN 
CEVAPSIZ 

Sorulari yamtladiginlz Için tesekkurler .. 
[Haziran 2003] 
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DEGERLENOIRILEN 
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ETİK KURUL KARARI 

Karar No: 0-013 12.01.2010 

Yüksek Lisans Öğrencisi Hancüt Uzunöner'in sorum!ul~unda yapılması tasarlanan ve yukarıda başvuru 
bilgileri verı!en khnik araştırma başvuru dosyası ve ılgili belgeler araştırmanın gerekçe, amaç, yaklaşım ve 
yöntemleri dikkate ahnarak ıncelenmiş. gerçekleşliri!mesinde etik sakınca bıılunrnaoığına ve Kurulumuz 
karaıının başvuru sahibi tarafından Saghk Bakanhgı'na arı:ına toplantıya katılan etik kurul uyelerının oy birliı)ı 
ile karar vetilmiştir 

t-,...-.. -=:u:n=v=a=n=atA:...,.d-ı=fS:o=v~a-d~ı-_-_ -_ -......-c-~co--z--~--~--n....,ı,....,,k-A-=-ı,_a_n_• · ....... e·i_ıl<"t<Y=~~~vel.l-E~;;,sıyeı·-ı;rşkı•TK"bı;m" --------ı;;;z.- --i 
i ... ! 

r~~~k~~) öner suzER Farmakolöii-- r?:~:~~~t:rşa-·· ... ··-I·-· - ---~g··r·· -~Er··· . .......... . . ...... 1 

Prof. Dr. zgür Çöcl:iksa~~~ve ..... ·ru:·cerrahpaŞa·t ....... E ..... _ ...... E .. O ..... ~ ... ---. E 

KASAPÇOPUR Hastalıklan Tıp Fakültesi j H D H D 
(Başkan Yardımcısı) ! 
Yrd. Doç. or. fı'kayA[P · E.c:ZaCı'_____ ı.u. Eczacılık K 
(Genel Sekreter) Fakültesi 

Prof. or. Hoseyin ez _ _.,l'-Anesıeziyölô}fVe Ti:rc·erratipa·ş-a· 
(Üye) , Reanimasyon Tıp Fakültesi 
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(Uye) l Enstitüsü 
ooç. Or. Mehmet Rıza ~ç··H'asiaiıktan ___ .. Tu-:-cerrati·p:a-ş-a··· E 
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Al TIPARMAK (Üye) Tıp Fakültesi 
ooç·:-or~AidffuR.NA'.. . .GÖQils,'cerrahisi-+_..;s~o:_re:_yy:::a:pa:ş:a_-4---=E~-+__:~~+-~~-:.,L..i-~~:;:::::::;;::;;---
(Üye) Göğüs Hst.ve 

GöğOs Cerrahisi 
Eğ.ve Araş.Has. 

h>tanbul1 No1u Klınıli Araşttmlalar Ehk Kuıulu Tel +90 (212) 414 32 52, 414 30 00122300 
Internet adr"' www ctf edu tr!etıkkuwı E-posta f.rt~l~.@!ştf.nll!!!P.21l .. !r Forrn reviıyon tarihi 21.10 2009 
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ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler 

Adı Han de Soyadı Uzunöner 

Doğ.Yeri Üsküdar Doğ.Tar. 28. 04. ı985 

Uyruğu TC TC Kim No 3ı954595304 

Email handeuzunoner@hotmail.com Tel 0535 36 ı ı 936 

Eğitim Düzeyi 

Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Lisans İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. 2008 

Lise Şehremini Lisesi 2003 

İş Deneyimi (Son dan geçmişe doğru sıralayın) 

1 Görevi Kurum Süre (Yıl- Yıl) 

ı. Fizyoterapist 
Soylu Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon 2011-.... 
Merkezi 

Yabancı Okuduğunu 
Konuşma* Yazma* 

KPDS!ÜDS (Diğer) 

Dilleri Anlama* Puanı Puanı 

İngilizce ıyı orta orta 55 -

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

LES Puanı 80 

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Word İyi 

Excel İyi 
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Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: 

*Türkiye Fizyoterapistler Derneği 

Kongre, Sempozyum ve toplantılar: 

*3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi 14-16 Mayıs 20 ll, İstanbul 

* 13. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu , 7-9 Ekim 20 I O , Hatay 
*Emirates Physiotherapy Conference 28- 30 Mart 2010, Dubai 
*2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi 14- 16 Mayıs 2009, İzmir 
* 12. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 6-9 Kasım 2008, Eskişehir 
* 1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-5 Mayıs 2007, Ankara 

Özel İlgi Alanları (Hobileri): Yüzrnek 


