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ÖZET 

ÇELİK ö. (2012): Açık kalp cerrahisinden sonra sigarayı bırakan olguların yaşam 

kalitesi ve depresyon durumlarının incelenmesi: nikotin bağımlılık derecesinin etkileri. 

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kardiyoloji Enstitüsü. Kardiyoloji 

ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 

Nikotin bağımlılık sendromu, dünyadaki majör sağlık problemlerinden biri olarak 

tanımlanmaktadır. Sigara kullanımı koroner arter hastalarında yaygın karşılaşılan bir 

durumdur. Sigara kullanan kişilerin yaşam kalitesi daha kötüdür. Yaşam kalitesinin 

arttırılması koroner arter bypass greft cerrahisinin en önemli amaçlarından biridir. 

Bu nedenle açık kalp cerrahisi ile birlikte sigarayı bırakan olgularda, nikotin bağımlılık 

derecesine göre yaşam kalitesinde ve depresyon durumunda olan değişiklikleri 

incelemek amacıyla bu çalışma planlandı. 

Bu çalışmaya yaşları 35-72 arasında değişen 142 gönüllü, açık kalp cerrahisi geçiren ve 

geçirdikten sonra sigarayı bırakan erkek hastalar katıldı. Hastalar önce nikotin 

bağımlılık derecesi değerlendirmesine alınarak, az bağımlı ve yüksek bağımlı olmak 

üzere iki temel gruba ayrıldı. Yaşam kalitesi ve depresyon durumları operasyondan 

önce, operasyondan sonra ikinci ayda ve operasyondan sonra altıncı ayda tekrar 

değerlendirildi. Sonuçlar karşılaştırıldı ve istatistiksel olarak değerlendirildi. İstatistiksel 

analiz için SPSS 11.5 kullanıldı. 

Çalışmamızda nikotin bağımlılık derecesi, SF-36 Yaşam Kalitesi Anketi fiziksel 

fonksiyon, fiziksel rol kısıtlılığı alt ölçek skorlarını ve Beck Depresyon Envanteri 

skorlarını olumsuz yönde etkilemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sigara Bırakma, Nikotin Bağımlılık Derecesi, SF-36 Yaşam Kalitesi 

Anketi, Açık Kalp Cerrahisi, Depresyon. 
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ABSTRACT 

ÇELİK ö. (20 ı ı): Assessing health quality and depression state of the cases that 

cessate smoking after open heart surgery: the effect of nicotin dependence level. 

İstanbul University, Institute of Health Sciences, Institute of Cardiology, Department of 

Cardiology. Master thesis. İstanbul. 

Nicotine dependence syndrome is recognized as one of the maJor public health 

problems in the world. Cigarette smoking is common among patients with coronary 

artery disease. Smokers are more likely to have worse health quality. Improvement of 

health quality is one of the most im portant aim of open heart surgery. 

Consequently, our study was planned because of assessing the changes in health quality 

and depression state according to nicotine dependence level in the cases that cessate 

sm o king after open he art surgery. 

This study was carried out on ı42 male patient whose ages are between 35-72 and who 

quit smoking after open heart surgery. Principally the patients assessed for nicotine 

dependence level and were divided into two main group. Health quality and depression 

state w ere as sessed before the open he art surgery, two month la ter and s ix month la ter 

after the open heart surgery. The results were compared statistically evaluated. SPSS 

ı ı .5 was used for statistical analysis. 

In our study nicotine dependence level had an negative impact on SF-36 health survey 

questionnaire s co res (physical function, role-physical scales) and Be c k Depression 

İnvantory scores. 

Key Words: Smoking Cessation, Nicotine Dependence Level, SF-36 Health Survey 

Questionnaire, Open Heart Surgery, Depression. 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

ı.ı. GİRİŞ 

Koroner arter bypass greft cerrahisinin en önemli hedefleri yaşam kalitesinde 

gelişmeyle birlikte morbidite ve mortalitede azalma sağlamaktır. Özellikle ilerleyen 

yaşlarda yaşam beklentisi limitlendiğinde, yaşam kalitesi cerrahi için giderek artan 

önemli bir endikasyon olarak ortaya çıkar (1 ). Cerrahi prosedürler tipik olarak olguların 

yaşam kalitesi ve fonksiyonel kapasitelerini arttırsalar da opere olan olguların tümü bu 

durumdan eşit olarak faydalanamazlar (2). 

Anjinanın azaltılması ve buna bağlı fiziksel aktivitenin arttırılması bypass 

cerrahisinin temel amaçlarından biridir. Fiziksel aktivitede elde edilen bu kazanım, iş 

gücü, ruhsal durum ve sosyal aktiviteler için olumlu sonuçlar doğuracaktır. Başarılı 

cerrahi işlemler kişilerin günlük yaşama daha etkili bir şekilde devam etmesine olanak 

tanır. Özellikle bypass cerrahisinden 6 ay sonra hastaların fiziksel (örneğin daha az 

aktivite kısıtlaması), sosyal (örneğin daha fazla sosyal katılım ve hobi ile uğraşı) ve 

mesleki durumlarında iyileşme ve gelişmeler bildirilmektedir (3). 

Depresyon genelde açık kalp cerrahisi sonrası ve çoğunlukla da bypass cerrahisi 

sonrası görülen bir tablodur ( 4 ). Kardiyak cerrahi prosedürlerden sonra depresyon 

durumu ve öncesinde yaşanan depresif problemler yaşam kalitesi ile ilgili 

olabilmektedir. Birkaç psikososyal bileşen içerisinde, depresyon özellikle önemli 

olabilir. Genellikle açık kalp cerrahilerinden sonra depresyon hastane taburculuğundan 

hemen sonra artar ve sonradan preoperatif dönemlere göre azalabilir ( 5). Bypass 

cerrahisinden 6 ay sonra anksiyete, depresyon, yorgunluk ve uyku problemlerinde 

azalmalar bildirilmiştir (3). 

Sigara kullanımı ve bağımlılığı koroner arter hastalarında yaygın karşılaşılan bir 

durumdur. Özellikle major depresif rahatsızlığa, ilaç bağımlılığı ve davranış 

bozukluğuna eğilimi olan adölesanlarda, psikiyatrik hastalıklar ve sigara arasında ilişki 

olduğu bilinmektedir ( 6). Sigara kullanımı depresyon gelişimine eğilimi arttırmaktadır. 

(7). Ayrıca sigara kullanımı mental sağlığı olumsuz etkilemektedir. Sigara içenlerde 

içmeyeniere göre depresif semptomlar ve anksiyete daha fazla görülmektedir. Sigarayı 

bırakan kişilerde, bıraktıktan 6 ay sonra mental sağlıkta olumlu gelişmeler meydana 

gelmektedir (8). 
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Bypass cerrahisinden sonra sigaranın bırakılması cerrahi sonrası uzun dönem 

takip süreci boyunca olaylar üzerinde oldukça faydalı etkiye sahip olabilmektedir (9). 

Sigara içen kişilerde bypass cerrahisi sonrası fonksiyonel kapasite sigara içmeyeniere 

göre daha az gelişme göstrerir (1 0). Ayrıca perkütanöz translüminar koroner 

anjioplastiden (PTKA) sonra sigara kullanımı yaşam kalitesinin azalmasına neden 

olmaktadır. Perkütanöz girişimler ile cerrahi koroner revaskülarizasyonlardan sonra 

sigara içen kişiler myokardiyal infarktüs geçirme ve buna bağlı ölüm açısından daha 

fazla risk taşımaktadır. Sigara, epikardiyal revaskülarizasyonun normal koroner kan 

akımını yeniden düzenleme kabiliyetini limitleyebilen, mikrovasküler endotelyal 

disfonksiyon ile ilişkilidir (ll). PTKA'dan sonra sigara içen kişiler içmeyeniere gore 

daha düşük egzersiz kapasitesine sahiptir (12). 

1.2. AMAÇ 

Sigaranın koroner ateroskleroz gibi çeşitli kalp problemlerindeki zararlı etkisi 

bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Açık kalp cerrahisinden sonra sigara kullanımının 

relapsında bu patolojik durumların tekrar ortaya çıkabileceği bilinmektedir. Bizim bu 

çalışmadaki temel hedefimiz açık kalp cerrahisinden sonra sigarayı bırakan olgularda, 

nikotin bağımlılık derecesine göre yaşam kalitesinde ve depresyon durumunda olan 

değişiklikleri incelemektir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Nikotin Bağımlılığı 

Nikotin bağımlılık sendromu, dünyadaki majör sağlık problemlerinden biri 

olarak tanımlanmaktadır. Yapılan değerlendirmelere göre, 20. yüzyıl boyunca yaklaşık 

olarak 100 milyon kişi sigara kullanımı ile ilişkili hastalıklar nedeniyle yaşamını 

kaybetmiştir (13). Sigara kullanımı sağkalımı azaltır, tüm medikal maliyeti arttınr 

ayrıca üretkenlik kaybına neden olur (14). 

Sigara kullanmaya başlama, kullanmaya devam etme ve bırakınayı etkileyen 

değişkenlerle birlikte sigara içme alışkanlığını değerlendiren çalışmalar, tütün tüketimi 

ve nikotin bağımlılığının, psikolojik, fizyolojik ve sosyal değişkenler nedeniyle, 

oldukça karmaşık bir durum olduğunu göstermişlerdir (15). 

Sigara içme veya dumanının inhalasyonu zamanla kişide kuvvetli psişik ve zayıf 

fiziksel bağımlılık oluşturur. Farmakolojik kanıtlar tütünde esas bağımlılık yapan 

maddenin nikotin olduğunu göstermişlerdir. Sigaradaki nikotinin bağımlılıktan sorumlu 

tutulma nedenleri arasında psikoaktif oluşu ve pozitif pekiştirici (keyif verici) etkisi, 

sigara dışı yollarla uygulanan nikotinin de bağımlılık yapması ve nikotini azaltılmış 

sigaraların rağbet görmemesi sayılabilir. (16) 

Nikotin bağımlılığının sigara içme davranışının sürdürülmesinde ve tedavi 

girişimlerinin genel başarısızlığında birinci neden olduğu belirtilmektedir. Sigara 

bağımlılığının sadece psikolojik nedenlere değil, çevresel ve fizyolojik nedenlere de 

bağlı olduğu kabul edilmektedir. Nikotinin beyindeki ve diğer organlardaki nikotinik 

kolinerjik reseptörler üzerinden etkinlik gösterdiği; daha fazla oranda presinaptik alana 

etki ettiği ve burada asetilkolin, norepinefrin, dopamin ve serotonin gibi 

nörotransmitterlerin salınımı arttırdığı düşünülmektedir (17). 

Nikotine olan fiziksel bağımlılığı değerlendirmek için bazı araçlar 

geliştirilmiştir. Bunların en yaygın olarak kullanılanlarından biri Fagerström Nikotin 

Bağımlılık Testidir (FTND). FTND non-invaziv, edinilmesi kolay olan kişisel bildirim 

aracıdır. Fizyolojik ve davranışsal semptomlar aracılığıyla bağımlılık kavramını 

oluşturur (18). 

FTND, orjinal Fagerström Tolerans Anketinin 6 sorusundan oluşmaktadır. Test 

kolay anlaşılır ve hızlı uygulanır bir testtir. Testin puanlama sistemine göre sigara 

bağımlılığı 5 seviyeye ayrılır: çok az (0-2), az (3-4), orta (5), yüksek (6-7) ve çok 
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yüksek (8-ı 0). FTND; Fransızsa, ispanyolca, Japonca, Almanca ve Türkçeye 

çevrilmiştir. Bildirilen sonuçlar orijinal versiyonunda ortaya çıkan sonuçlarla benzerdir 

(19). 

2.2. Sigara ve Mortalite 

Sigara kullanımı hastane maliyeti, mortalite ve morbidite bakımından anlamlı ve 

önemli bir halk sağlığı problemidir. Ayrıca en önemli hastalık ve erken ölüm sebebidir. 

Dünya sağlık örgütünün (WHO) değerlendirmesine göre 2020 yılında, sigara kaynaklı 

ölümlerin sayısı yaklaşık ı O milyon olacaktır (20). 

Sigara üretiminde ve tüketiminde yapılacak değişiklikler olası tehlikeleri bir 

dereceye kadar engelleyebilir ve bu değişikliklerin neoplastik, respiratuvar ve kısmen de 

vasküler hastalıkların tedavisi veya önlenmesinde önemli değişikliklere katkı 

sağlayabildiği belirtilmektedir. Sigara tüketiminde yapılan değişikliklerin, sigara 

içenlerin mortalite oranlarında, içmeyen grupların mortalite oranlarına göre daha büyük 

azaimalara katkı sağladığı bilinmektedir. Devamlı sigara kullanan kişilerin yaklaşık 

olarak yarısının bu alışkanlıklarından dolayı yaşamlarını yitirdiği, sigara içenlerin 

içmeyeniere göre ortalama olarak ı O yıl daha erken yaşamlarını yitirdiği, eliili yaşlarda 

sigara kullanımının bırakılmasının olası tehlikeleri yarıya indirdiği, 30 yaşında sigaranın 

bırakılmasının ise bu tehlikelerin büyük bir çoğuuluğunu ortadan kaldırdığı, 60, 50, 40, 

30 yaşında sigara bırakımının sırasıyla sağkalımı ortalama olarak 3, 6, 9, ı O yıl arttırdığı 

gösterilmiştir (2ı ). 

Sigara başta vasküler ve respiratuvar hastalıklar ile belli kanser türleri olmak 

üzere hospitalizasyona yol açan sağlık problemlerinin çoğuna olumsuz katkı 

sağlamaktadır. Buna ek olarak sigara kullanımı cerrahi· prosedürlerle ilişkili olan 

hospitalizasyon riskini arttırmaktadır. Özellikle sigara ve tütün tüketimi ile ilişkili 

hastalıklar için hospitalizasyon, sigara bırakma yollarının anlaşılırlığını ve kabul 

edilebilirliğini arttırmaktadır. Hastalıklar aynı zamanda sigara içicilerine, sıgara 

bırakma çağrısı veya yöntemlerini sağlayan sağlık profesyonelleriyle temas 

kurduklarında, sağlık bakım düzenlemelerini zorunlu hale getirir. Hastanın kardiyak 

durumu hakkında detaylı bilgi veren koroner anjiyografı gibi prosedürler, sıgara 

bırakılmasının desteklenmesi hususunda, hastanın muhtemel kardiyak riski 

reddetmesini engelleme potansiyeline sahiptir. Hastanelerin büyük bir kısmı, personeli 

ve diğer hastaları pasif içicilikten korumak amacıyla, hastaların hastane sınırları 
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içerisinde sigara içmelerini kısıtlayabilir ve yasaklayabilir. Sigara içilmeyen bir çevre 

aynı zamanda, sigara içilen genel çevrelerde de sigaradan kaçınılması girişimine bir 

katkı sağlar. Bu nedenlerle, hastanelerde tütün bağımlılığı tedavilerinin 

desteklenmesinin, etkileyici bir önleyici sağlık stratejisi olabileceği belirtilmektedir 

(22). 

2.3. Sigara ve Egzersiz Kapasitesi 

2.3.1. Sigara ve Kardiyorespiratuvar Fonksiyon 

Sigara kullanımı kalp hızını, sistolik kan basıncını ve plazma katekolamin 

seviyelerini arttırır (23). Sigara kullanımı düşük egzersiz kapasitesine, düşük kalp hızı 

rezervine ve şiddetli olmayan egzersiz kalp hızı yanıtına neden olmaktadır (24 ). 

Aktif ya da pasif sigara içiciliği, kalpte kronotropik inkompetans, egzersize 

azalmış kalp hızı yanıtı, damarlarda ateroskleroza eğilime neden olabilmektedir 

Sigaraya bağlı olarak gelişebilen koroner vazokonstriksiyon ve myokardiyal iskeminin, 

kalp atım yanıtındaki değişiklikleri açıklaması tam olarak mümkün değildir. Sigara 

içiciliğinden kaynaklanabilecek diğer bir olasılıksa, kronik nikotin alımından 

kaynaklanan otonomik değişiklerdir. Sigara beta-adrenerjik reseptörlerin "down" 

regülasyonuyla bağlantılı olup, sigara içicilerinde, artan lokal katekolamin miktarıyla 

ilişkili olarak İstirahat durumunda kalp hızı ve kan basıncı artmaktadır. Bu durum, aynı 

zamanda nikotinin kronik alımıyla ilişkili sempatik rezervi azaltabilir; egzersizdeki 

noradrenaline yanıtı düşürür ve egzersiz sırasında yaşa göre tahmin edilen "maksimal 

hedef kalp hızına ulaşınada başarısızlık" olarak tarif edilen kronotropik yetersizliğe yol 

açabilir (25). 

Aterosklerotik kardiyevasküler hastalığı olan olgular, düşük oranlarda olsa bile 

karboksihemoglobin varlığından negatif olarak etkilenebilirler. Allred NE ve 

arkadaşlarının (26) yaptığı çalışmada koroner arter hastalığı olan olgularda egzersiz 

boyunca, karbonmonoksit maruziyetinin myokardial iskemi üzerine etkileri 

araştırılmıştır. Her test gününde çalışmaya alınan olgulara treadmillde iki kez semptom 

limitli egzersiz testi uygulanmıştır. Olgular 50 ile 70 dakika, ya oda havasına ya da 

karbonmonoksitin iki konsantrasyonundan birini içeren hava içeriğine maruz 

bırakılmışlardır. Her ortamda, ne olgulara ne de personele ortamın karbon monoksit 

durumu hakkında bilgi verilmemiştir. Çalışmanın sonunda karboksihemoglobinin düşük 
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seviyelerinin, koroner arter hastalarında egzersız sırasında myokardial iskemiyi 

tetikleyebileceği belirtilmiştir (26). 

Sigara kullanan olgularda ekspirasyon havasında daha yüksek karbonmonoksit 

seviyeleri görülmektedir. Egzersiz sonrası ortalama sistemik arteriyal basıncın sigara 

içen kişilerde daha yüksek olduğu bilinmektedir. Egzersiz sonrası pik ekspiratuar akım 

sigara kullananlarda daha düşüktür. Sigara kullanan kişilerin yukarıda bahsedilen 

nedenlerle daha düşük egzersiz kapasitesine sahip oldukları bilinmektedir (27). 

Sigara kullanımını takiben kalp hızı, kan basıncı ve karboksihemoglobin 

konsantrasyonu yükselir, koroner arterler vazokonstruksiyona uğrar ve egzersiz 

toleransı azalır. Sigara kullanımının uzun süreli fizyolojik etkileri ise, trombozise artmış 

eğilim, anormal egzersiz toleransı, azalmış koroner arter akım rezervi, artmış 

myokardial oksijen tüketimi ve artmış hemoglobin konsantrasyonudur. Bu değişiklikler 

sistemik oksijen transportunu azaltır ve koroner iskemi olasılığını arttırır (28). Genç 

sağlıklı erkeklerde sigara bırakımından yedi gün sonra egzersiz performansında artış 

görüldüğü, egzersiz zamanının uzadığı ve treadınili egzersizi boyunca kalp hızının 

anlamlı olarak azaldığı bildirilmiştir (29). 

Hirsch GL ve arkadaşlarının (30) yaptığı çalışmada, sağlıklı erkeklerde sigara 

içiminin egzersiz sırasında kardiyorespiratuar fonksiyon üzerindeki akut etkisi 

araştırılmıştır. Sigara kullanımını takiben yapılan egzersiz testinde sigara kullanılmadan 

yapılan egzersiz testine göre daha düşük VOımax, anaerobik eşik ve oksijen nabız 

değerleriyle daha yüksek halp hızı ve hız basınç çarpımı değerleri saptanmıştır. Buna ek 

olarak, daha yüksek VnNr'ye ve arteriyal-end-tidal PCOı farkına eğilim oduğu 

görülmüştür. Sigara kullanımının, egzersiz sırasında kardiovasküler fonksiyon üzerinde 

taşikardi, hız basınç çarpımında artış ve Oı sunumunda azalma gibi erken zararlı 

etkilere neden olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca solunum fonksiyonu üzerindeki akut 

etkilerin daha az olduğu ve primer olarak ventilasyon perfüzyon uyumsuzluğunu 

yansıtan anormalliklerle sınırlı olduğu belirtilmiştir. 

Cooper HK ve arkadaşlarının (31) yapmış olduğu araştırmada, 419 olguda 

verilen temel eğitimden altı hafta önce ve sonra, sigaranın endurans performansı 

üzerinde etkisi ölçülmüştür. Çalışmaya katılan 4 7 olguda kardiyopulmoner indeksler 

gözlemlenmiştir. Çalışmanın sonucunda endurans performansının günlük içilen sigara 

adedi ve sigara içme durasyonu ile ters orantılı olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda 

sigara kullananların egzersiz eğitimine yanıtının azaldığı gözlemlenmiştir. 
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Strand BH. ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, daha uzun yıl sigara içen 

orta yaşlı olguların, daha düşük fiziksel performans gösterdikleri, ve sigara kullandıkları 

her on yıl başına fiziksel performanslarının anlamlı olarak azaldığı gösterilmiştir. Sigara 

kullanım yılı eliili yaşlarda, fiziksel performansla kuvvetli olarak ilişkili bulunmuş ve 

sigara kullanan kişilerin yetişkinlik dönemine azalmış fizyolojik rezervle girecekleri 

belirtilmiştir. Sigaranın olumsuz etkilerinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sigara 

bırakma programiarına teşviği arttıracağı düşünülmektedir (32). 

2.3.2. Sigara ve Pulmoner Fonksiyon 

Sigara dumanında bulunan nikotinin terminal bronşiyolleri daraltarak havanın 

ıçe ve dışa akımını engellemesi, irritan maddelerin bronşiyal mukozada sıvı 

sekresyonunu artırıp aynı zamanda epitel yapısını bozarak yabancı partiküllerin 

atılmasını güçleştirmesi, elastik lifterin haraplanmasıyla birlikte alveollerde kollaps 

veya havanın tutulmasına neden olur. Solunum yollarının direncini artırıp kapasitelerini 

azaltan bu patolojik faktörler, ventilasyonun bozulmasıyla solunurnun etkinliğini 

azaltmaktadır (33). Kronik respiratuar semptomu olmayan kişilerde sigaranın 

bırakılması, periferal hava yollarındaki goblet hücresi sayısını azaltır ve bu azalma 

öksürük ve balgam üretiminin azalmasına neden olur (34). 

Sigara bağımlılığı net bir şekilde azalmış pulmoner fonksiyonunun primer sebebi 

olarak gösterilmiştir. Ayrıca sigara bağımlılığının kardiyovasküler rahatsızlıklar, 

serebrovasküler rahatsızlıklar, KOAH ve kanseriere neden olduğu da bilinmektedir. 

Aktif ya da pasif sigara içiciliğinin, özellikle ı saniye zorlu ekspirasyonu hacmi 

(FEVı), zorlu vital kapasite (FVC), FEVl/FVC, ve karbonmonoksit difüzyon kapasitesi 

olmak üzere temel akciğer fonksiyonu değerlendirme parametreleri üzerinde, negatif 

etkileri olduğuna inanılmaktadır. Sedanter yaşam tarzının ve sigara içiminin, hem 

kadınlarda hem erkeklerde, düşük maksirnal treadınil testi (MTT), FEVı, FVC, 

FEVl/FVC oranlarıyla ilişkili olduğu gösterilmiştir (35,36). 

Ayrıca sigara içen kişilerde ı O yıl içerisinde içmeyeniere göre FEV 1 'de daha 

hızlı bir azalma olduğu görülmüştür (3 7). Sigara kullanımı hem erkeklerde hem de 

kadınlarda ventilatuar kapasite üzerinde zararlı etkilere neden olmakta ve obstruktif 

havayolu hastalığı gelişme riskini arttırmaktadır (3 8). 
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Sigara bronş epiteli ve alveollere toksik ve irritant etkileri sonucu, inflamasyon, 

mukus üretiminde artış ve siliyar fonksiyon bozukluğuna neden olmaktadır. Sigara içimi 

KOAH gelişimine neden olan birincil faktördür. Sigaranın olumsuz etkileri, içilen 

sigaranın yoğunluğu ile ilişkilidir. Sigara içme miktarı arttıkça, KOAH görülme sıklığı 

da artış göstermektedir. Sigarayı bırakma, KOAH gelişim riskini, havayolu 

obstruksiyonunu ve KOAH ilerlemesini azaltır (39,40). 

2.4. Yaş am Kalitesi 

Yaşam kalitesi, "kişinin kendi durumunu kültürü ve değerler sistemi içinde 

algılayış biçimi" olarak tanımlanmıştır. Kişinin yaşadığı yeri, amaçlanm, beklentilerini 

ve ilgilerini kapsar. Yaşam kalitesi kavramı içinde, fiziksel sağlık, ruh sağlığı, 

bağımsızlık düzeyi, sosyal ilişkiler, çevre etkenleri, aktiviteler, kişisel inançlar, yaşama 

ve sağlığa bakış açısı, beklentiler, alışkanlıklar yer almaktadır. Yaşam kalitesi, arzu 

edilen ve mevcut olan yaşam biçimi arasındaki farkı yansıtır. Yaşam kalitesi ve sağlık 

durumu ölçümleri pratikte, birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Ancak bireysel 

özellikler, yaşam kalitesini etkilediğinden "sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi" terimi 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu terim, bireyin sağlığının yaşam kalitesine olan etkisinin 

daha subjektif bir ifadesidir ve daha değerlidir. Çünkü hastalığa bağlı günlük yaşam 

aktivitelerinin ve iyilik halinin bozulmasım ifade eder. Bu nedenle, yaşam kalitesinin 

daha doğru tanımı olarak kullanılması önerilmektedir ( 41 ). 

Koroner arter hastalığı olan olgularda sağlık değerlendirmelerinin önemli bir 

belirleyicisi olan yaşam kalitesinin ölçümünde anlamlı ve hızlı gelişmeler olmaktadır. 

Koroner kalp hastalığının kliniksel sürecinde, hastanın yaşam kalitesini etkileyebilecek 

birçok durum mevcuttur. Bunlar, anjina ve kalp yetmezliği semptomlan, limitli egzersiz 

kapasitesi, fiziksel güçsüzlük, kronik stresle ilişkili olan psikolojik strestir. Günümüzde 

yapılan modem tedaviler, sadece sağkalım, semptomlar ya da fonksiyonel durum 

üzerine değil aynı zamanda yaşam kalitesi üzerine de yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle, 

sağlık ilişkili yaşam kalitesinin geliştirilmesi, terapatik faydanın belirlenmesinde 

önemlidir ve primer sonuçlar için oldukça önemli kabul edilir ( 42). 

Genellikle koroner arter bypass greft cerrahisinin sonuçlan mortalite ve 

morbidite açısından değerlendirilmektedir. Tedavinin başarısı ve sonuçları, sağkalımlar, 

test sonuçları, işe dönme oranları, klinik karar verme ile ölçülmektedir. Sağlık ilişkili 

yaşam kalitesi, sağlık durumlarının fiziksel fonksiyon üzerindeki etkisi anlamına 
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gelmektedir. Medikal veya cerrahi müdahalelerin fiziksel sonuçlarına ek olarak, 

psikososyal faktörler de ek olarak hesaba katılmaktadır (33). Sağlık ilişkili yaşam 

kalitesinin gelişimi ve mortalite, morbiditenin azalması koroner arter bypass greft 

cerrahisinin en önemli amaçlarını oluşturmaktadır. Bypass cerrahisi sonrası mortalite ve 

şiddetli morbidite, hastaların günümüzde olguların yaş ortalaması daha yüksek olmasına 

rağmen geçmiş yıllara göre azalmaktadır. Özellikle ilerleyen yaşlarda, sağkalım 

limitleneceğinden, yaşam kalitesi cerrahi prosedür için önemli bir endikasyon ortaya 

çıkarmaktadır ( 43). 

2.4.1. SF -36 Yaş am Kalitesi Ö Içe ği 

SF -36 (36 maddelik kısa form sağlık araştırması), yaşam kalitesini 

değerlendirmek amacıyla Rand Corporation tarafından geliştirilmiştir (44). Türkçe'ye 

çevrilmiş, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır ( 45). Jenerik ölçüt özelliğine 

sahip bir kendini değerlendirme ölçeğidir ( 46). 

SF-36, 8 alanı içeren (fiziksel fonksiyon, sosyal fonksiyon, emosyonel rol 

kısıtlılığı, fiziksel rol kısıtlılığı, duygu durumu, yaşam gücü, ağrı ve genel sağlık), 36 

maddelik bir değerlendirme aracıdır. SF-36 yaşam kalitesi ölçeği yaygın olarak anjina, 

miyokard infarktüsü ve kalp yetmezliği durumlarında kullanılır. Yeni miyokard 

infarktüsü geçiren hastalara aktif müdahaleden sonraki dönemde, SF-36 yaşam kalitesi 

ölçeğinin sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin gelişimini belirlemede daha duyarlı bir araç 

olduğu gösterilmiştir ( 42). 

2.5. Sigara ve Depresyon 

Sigara kullanımı ve depresif rahatsızlıklar arasındaki ilişki hem epidemiyolojik 

hem kliniksel örneklerde bildirilmektedir. Bu nedenle depresyonun değerlendirilmesi ve 

tedavisinin sigarayı bırakmanın olumlu sonuçlarının geliştirilmesinde önemli rol 

oynayabileceği belirtilmektedir ( 4 7). Özellikle sigara bırakmak için tedavi amaçlı gelen 

olguların büyük çoğunluğunun majör depresyon hikayesine sahip olduğu bilinmektedir. 

Depresyon hikayeleri olan olgularda, majör depresyon bulgularının görülme olasılığı 

daha yüksektir. Sigara bıraktıktan sonra görülen ağır depresif semptomların başlangıç 

süresi, ilk sigara bırakılan dönemden 2 gün ile 6 hafta arasında değişmektedir ( 48). 
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Major depresyon akut miyokard infarktüsü geçiren hastaların yaklaşık olarak 

yüzde yirmisinde görülmektedir. Akut miyokard infarktüsü sonrası depresyon 

semptomları, düşük fiziksel kondisyonun, düşük yaşam kalitesi, yüksek sağlık bakım 

maliyeti ve artmış kardiak morbiditenin önceden haber vericisidir. Kanada 

Kardiovaskuler Derneği 'nin (Canadian Cardiovascular Society) klinik rehberi ise 

hastaların Beck Depresyon Envanteri ile değerlendirilmesini önermektedir ( 49). 

Beck depresyon envanteri (BDE), Beck ve arkadaşları tarafından adölesan ve 

erişkinlerde depresyonun davranışsal bulgularını ölçmek amacıyla 1961 yılında 

geliştirilmiştir (50). Depresyonun şiddetini ölçmek, tedavi ile olan değişimleri 

izleyebilmek ve hastalığı tanımlayabilmek amacıyla tasarlanmıştır. BDE'deki maddeler 

asıl olarak depresyonlu hastaların psikoanalitik tedavileri sonucunda yapılan gözlemlere 

dayanmaktadır. Depresyona özgü davranışlar ve semptomlar bir dizi cümle ile 

tanımlanmıştır ve her bir cümleye sayı olarak 0-3 arasında numara verilmiştir. Yirmi 

bir maddeden oluşmaktadır ve maddeler hafif formdan şiddetli forma göre sıralanmıştır. 

Hastalardan şimdiki durumlarını en iyi tanımlayan ifadeyi işaretlerneleri istenmekte ve 

sonuç maddelerin toplamı ile elde edilmektedir. BDE'nin avantajları hasta tarafından 

doldurulması, basit bir dile sahip olması ve skorlamanın kolay olmasıdır. Dezavantajları 

ise; kadınlar, yaşlılar, adölesanlarda, düşük eğitim düzeyinde ve eşlik eden psikiyatrik 

bozuklukların varlığında olduğundan yüksek skorların işaretlendiğinin bildirilmiş 

olmasıdır (51). Ölçek Türkçe'ye BDE ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) adıyla iki 

ayrı form olarak çevrilmiş, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır (52, 53). 

Depresyon ve anksiyete semptomları, birçok kardiyevasküler cerrahi prosedür 

geçiren hastada preoperatif ve postoperatif olarak görülmektedir. Depresyon ve 

anksiyete semptomlarının preoperatif olarak değerlendirilmesi, rehabilitasyon süreci 

boyunca riskli grubu işaret edebilir ve depresyon ile ilgili bakım prosedürlerini akla 

getirebilir (54). 



ı ı 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereç 

Bu çalışmaya 25.10.2010 ve 05.04.2011 tarihleri arasında Kartal Koşuyolu 

Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde açık 

kalp cerrahisi uygulanan ve cerrahi prosedürle birlikte sigarayı bırakan yaşları 35-72 

arasında değişen 142 erkek hasta alındı. Kadın olguların hiç biri operasyon öncesinde 

sigara kullanmadığından çalışmaya dahil edilmedi. Çalışmaya İstanbul Üniversitesi 

Kardiyoloji Enstitüsü Etik Değerlendirme Komisyonu'nun 25.01.2011 tarihli 22 sayılı 

toplantısında "Helsinki Deklerasyonu"na göre onay alındı. Hastalara gönüllü 

bilgilendirme formu okutularak onayları alındı ve gönüllü olur formu imzalatıldı. 

Çalışmaya mental retardasyonu olan olgular, psikiyatrik hastalık yönünde teşhisi olan 

olgular çalışmaya dahil edilmedi. Açık kalp cerrahisinden sonra sigara kullanımı devam 

eden olgular gruptan çıkarıldı. 

3.2. Yöntem 

3.2.1. Operasyon öncesi değerlendirme 

Çalışmaya alınan olguların yaş, boy, vücut ağırlığı, beden kitle indeksleri, eğitim 

düzeyleri, risk faktörleri, kronik hastalıkları, sigara öyküleri (bir günde tüketilen paket 

sayısı ve sigara kullanım süresi) kaydedildi. Fagerström Nikotin Bağımlılık Testine 

(FTND; Fagerström Test for Nicotine Dependence) göre nikotin bağımlılık derecesi 

belirlendi. Yaşam kalitesi SF-36 yaşam kalitesi ölçeğiyle, depresyon durumu ise Beck 

Depresyon Envanteri ile değerlendirildi. 

3.2.2. Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi 

İsveçli Dr. Karl Fagerström tarafından geliştirilmiş olan ölçektir. FTND, orjinal 

Fagerström Tolerans Anketinin 6 sorusundan oluşmaktadır. Test kolay anlaşılır ve hızlı 

uygulanır bir testtir. Testin puanlama sistemine göre sigara bağımlılığı 5 seviyeye 

ayrılır: çok az (0-2), az (3-4) orta (5), yüksek (6-7) ve çok yüksek (8-10) (55). 

3.2.3. SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği 

SF -36 bir öz-bildirim ölçeğidir ve fiziksel işlevsellik, sosyal işlevsellik, rol 

güçlükleri (fiziksel ve emosyonel), ruhsal sağlık, canlılık (vi tali te), ağrı ve sağlığın 

genel olarak algılanması gibi sağlığın 8 boyutunu 36 madde ile incelemektedir. Ölçek O 
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ila 100 arasında değerlendirme sağlamaktadır ve daha yüksek puan daha iyi sağlık 

düzeyini göstermektedir (56). 

3.2.4. BECK Depresyon Envanteri 

Beck depresyon envanteri (BDE), Beck ve arkadaşları tarafından adolesan ve 

erişkinlerde depresyonun davranışsal bulgularını ölçmek amacıyla 1961 yılında 

geliştirilmiştir. Yirmi bir maddeden oluşmaktadır ve maddeler hafif fonndan şiddetli 

forına göre sıralanmıştır. Şiddet olarak; (0-9) minimal depresyon belirtileri, (1 0-16) 

hafif şiddette depresyon belirtileri, (17-29) orta şiddette depresyon belirtileri, (30-63) 

şiddetli depresyon belirtileri şeklinde yorumlanmaktadır ( 51 ). 

3.2.5. Operasyon sonrası değerlendirme 

Açık kalp cerrahisi uygulanan olguların operasyon tipleri (bypass cerrahisi, 

kapak cerrahisi ve aort cerrahisi), entübasyon süreleri ve hastanede kalış süreleri 

kaydedildi. 

3.2.6. Operasyondan sonra ikinci ay ve altıncı ay değerlendirmeleri 

Operasyondan sonra ikinci ve altıncı ayda çalışmaya alınan olguların yaşam 

kalitesi ve depresyon durumları yeniden değerlendirildi. 

3.2.7. İstatistiksel Analiz 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, elde edilen veriler elektronik 

ortama aktanldı ve istatistiksel analizler için SPSS 11.5 programı kullanıldı. Verilerin 

nonnal dağılıma uygunlukları merkezi ve yaygınlık ölçütlerinin incelenmesinin yanı 

sıra, histogramlarının çizilmesi ve One Sample Kolmogorow-Smimow testi ile sınanmış 

nonnal dağılıma uygun olduğu saptandı. Bazı analizlerde ise nonnal dağılımdan 

sapmalar gözlenmiştir. Bu nedenle çalışmada uygun koşullara göre parametrik ve non

parametrik önemlilik testleri kullanıldı. Analiz ve değerlendirmelerde sıklık tabloları, 

merkezi ve yaygınlık ölçütleri ile çalışmada gruplar arasındaki veri analizinde bağımsız 

gruplarda t testi, Mann-Whitney u testi ve tekrarlanan ölçümlerde varyans analizi 

(Repeated measures of ANOVA) analizi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 

düzeyinde değerlendirildi. 
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. 4. BULGULAR 

Bu çalışmaya Kartal Koşuyolu Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde açık kalp cerrahisi uygulanan ve cerrahi prosedürle 

birlikte sigarayı bırakan yaşları 3 5-72 arasında değişen 14 2 erkek hasta alındı. 

Çalışmaya dahil edilen olguların nikotin bağımlılık derecesi Fagerström Nikotin 

Bağımlılık testine göre az bağımlı ve yüksek bağımlı olarak belirlendi. Olgular nikotin 

bağımlılık derecelerine göre az bağımlı (n=69, yaş aralığı 35-72) ve yüksek bağımlı 

(n=73, yaş aralığı 40-71) olmak üzere iki gruba ayrıldılar. Her iki gruptaki olguların 

fiziksel özellikleri ve sigara öyküleri Tablo 4-1 'de gösterildi. 

Tablo 4-1: Nikotin bağımlılık derecesi az ve yüksek olan grupların fıziksel 

özellikleri ve sigara öyküleri 

Az Bağımlı Grup Yüksek Bağımlı Grup 

(n=69) (n=73) p değeri 

ort±ss ort±ss 

Yaş 56,74±7,57 55,11±6,77 ,178 

Boy 169, ı 0±6,56 169,47±6,53 ,741 

Vücut ağırlığı 80,64±11,08 84,78±ı 1,74 ,033 

BKİ 28,17±3,86 29,43±3,33 ,040 

Tüketilen sigara 
1,33±0,56 1,42±0,71 ,393 

paketi/gün 

Sigara kullanma yılı 31,32±10,82 33,67±10,13 ,183 

BKI: Beden kıtle ındeksı 
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Her iki gruptaki hastaların yaş ve boy ortalamaları karşılaştınldığında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görüldü. Kilo (p=0,033) ve beden kitle indeksi 

(p=0,040) ortalamalan yüksek bağımlı grupta düşük bağımlı gruba oranla daha yüksek 

bulundu. Bir günde tüketilen sigara paketi ve sigara kullanım süresi ortalamaları ise her 

iki grup için benzerdi. 

Az bağımlı gruptaki hastaların %5 8' inin ilkokul, %23,2' sinin ortaokul, 

%ı3'ünün lise, %5,8'inin ise üniversite mezunu olduğu saptandı. Yüksek bağımlı 

gruptaki hastaların %63'ünün ilkokul, %ı6,4'ünün ortaokul, %ı6,4'ünün lise, 

%4, ı 'inin ise üniversite mezunu olduğu saptandı (Tablo 4-2). Her iki grubun eğitim 

durumları 'Ki-kare testi' ile karşılaştınldığında gruplar arasında anlamlı bir fark 

bulunmadı (p=0,694). 

Tablo 4-2: Hastaların eğitim durumlarına göre dağılımı 

Az Bağımlı Grup Yüksek Bağımlı Grup 

Eğitim Durum u n % n Ofo 

İlkokul mezunu 40 58,0 46 63,0 

Ortaokul mezunu 16 23,2 12 16,4 

Lise mezunu 9 13,0 12 16,4 

Üniversite mezunu 4 5,8 3 4,1 

Toplam 69 100,0 73 100,0 

Ki-kare=ı ,450; p=0,694 

Hastaların risk faktörlerine ve klinik özelliklerine göre dağılımı tablo 4-3 'te 

gösterildi. Olguların %54,9'unun operasyondan önce miyokard infarktüsü geçirdiği 

saptandı. Aynca %38'inde hipertansiyon, %ı9'unda hiperlipidemi, %ı9,7'sinde 

diyabet, %ı2,7'sinde KOAH/Astım, %4,9'unda konjestif kalp yetmezliği, %2,8'inde 

periferik arter hastalığı ve %ı ,4 'ünde kronik böbrek yetmezliği olduğu görüldü. 
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Tablo 4-3: Hastaların risk faktörlerine ve klinik özelliklerine göre dağılımı 

Gruplar 

Az Bağımlı Grup YüksekBağımlı Grup 
Risk faktörü 

(n=69) (n=73) 
Toplam (n=142) 

n o/o n Ofo n 0/o 

MI 41 59,4 37 50,7 78 54,9 

Hipertansiyon 28 40,6 26 35,6 54 38,0 

Diyabet 13 18,8 15 20,5 28 19,7 

Hiperlipidemi 15 21,7 12 16,4 27 19,0 

KOAH/Astım 5 7,2 ı3 17,8 ı8 ı2,7 

Konjestif Kalp 
2 2,9 5 6,8 7 4,9 

Yetmezliği 

Periferik Arter 
2 2,9 2 2,7 4 2,8 

Hastalığı 

Kronik Böbrek 
ı ı,4 ı ı,4 2 ı,4 

Yetmezliği 

MI: Miyokard ınfarktüsu KOAH: Kronik obstrüktıf akcığer hastalığı 

Hastaların nikotin bağımlılık derecelerine göre entübasyon süresi ve hastanede 

kalış süresi ortalama değerleri Tablo 4-4 'te gösterildi. Yüksek bağımlı grubun 

entübasyon süresi (p=O, 00 ı) ve hastanede kalış süresi (p=O, 00 ı) ortalamaları az bağımlı 

gruba oranla daha yüksek bulundu. 
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Tablo 4-4: Hastaların nikotin bağımlılık derecesine göre hastanede kalış ve 

entübasyon sürelerinin karşılaştırması 

Az Bağımlı Grup Yüksek Bağımlı Grup 

(n=69) (n=73) p değeri 

ort±ss ort±ss 

Hastanede kalış süresi 
9,90±2,15 13,64±3,86 

(gün) 
0,001 

Entübasyon 
9,33±1,81 12,29±2,65 0,001 

süresi (saat) 

Hastaların nikotin bağımlılık derecesine göre operasyon tipleri karşılaştırıldığında 

gruplar arasında istatistiksel farklılık saptanmadı (p=O,ı38) (Tablo 4-5). 

Tablo 4-5: Nikotin bağımlılık derecesine göre operasyon tiplerinin karşılaştırılması 

Grup 

Az Bağımlı Yüksek Bağımlı Toplam 

Grup Grup 

Operasyon tipi n % n % n % 

B yp ass cerrahisi 57 82,6 50 68,5 ıo7 75,4 

Kapak cerrahisi ı ı ı5,9 20 27,4 3ı 2ı,8 

Aort cerrahisi ı ı,4 3 4,ı 4 2,8 

Toplam 69 ıoo,o 73 ıoo,o ı42 ıoo,o 

Ki-kare=3,96ı; p=O,ı38 
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Yüksek bağımlı grupta hastaların geçirdiği operasyon tipine göre entübasyon 

süresi ve hastanede kalış süreleri karşılaştırıldığında aort, kapak ve bypass cerrahisi alt 

grupları arasında hastane kalış süresi ve entübasyon süresi değerleri bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05) (Tablo 4-6) (Tablo 4-7). 

Tablo 4-6: Grupların geçirdikleri operasyon tipine göre hastanede kalış sürelerinin 

karşılaş tırılınası 

Az Bağımlı Grup Yüksek Bağımlı Grup 

Operasyon Aort Kapak Bypass Aort Kapak Bypass 

tipi cerrahisi cerrahisi cerrahisi cerrahisi cerrahisi cerrahisi 

n ı ll S7 3 20 so 

Hastane 
14,00 8,91±1,70 10,02±2,14 13,67±2,S8 13,2S±3,92 13,80±3,98 

kalış süresi 

(gün) 

•p değeri * ,868 

Operasyon tipi aort cerrahisi grubunda tek kişi olduğundan analiz yapılamamıştır. 

Tablo 4-7: Grupların geçirdikleri operasyon tipine göre entübasyon sürelerinin 

karşılaştırılması 

Az Bağımlı Grup Y~ksek Bağımlı Grup 

Operasyon Aort Kapak Bypass Aort Kapak Bypass 

tipi cerrahisi cerrahisi cerrahisi cerrahisi cerrahisi cerrahisi 

n ı ll S7 3 20 so 

Entübasyon 
ıs,oo 10,04±1,60 11,20±2,26 1S,04±1,SO 13,70±2,1S 13,S4±3,02 

süresi (gün) 

•p değeri * ,237 

Operasyon tipi aort cerrahisi grubunda tek kişi olduğundan analız yapılmamıştır. 
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Tablo 4-8: Preoperatif dönemde ve postoperatir 2. ve 6. aylarda SF -36 Yaş am 

Kalitesi Anketİ Genel Sağlık Alt Ölçeği skorları 

SF -36 Yaşam Kalitesi 
Az bağımlı grup Yüksek bağımlı grup 

Anketİ Genel Sağlık (n=69) (n=73) p değeri 

Alt Ölçeği ort±ss ort±ss 

1. Ölçüm 
34,55±23,53 

(preoperatif) 
26, 15±24,41 0,039 

2. Ölçüm 
49,57±22,41 0,665 

(postoperatif 2.ay) 
47,57±21,75 

3. Ölçüm 
65,21±21 ,49 56,67±21,93 0,021 

(postoperatif 6.ay) 

Nikotin bağımlılık derecesi az ve yüksek olan grupların preoperatif dönemde ve 

postoperatif 2. ve 6. aylarda değerlendirilen SF-36 yaşam kalitesi anketi genel sağlık alt 

ölçeği skorları Tablo 4-8' de gösterildi. 

Postoperatif 2. ayda SF-36 yaşam kalitesi anketi genel sağlık alt ölçeği 

skorlarının her iki grup için benzer olduğu görüldü. Preoperatif dönem ve postoperatif 

6. ayda ise nikotin bağımlılık derecesi az olan grubun SF-36 anketi genel sağlık alt 

ölçeği skorunun nikotin bağımlılık derecesi yüksek olan gruba göre anlamlı olarak daha 

yüksek olduğu saptandı (p=0,039, p=0,021). 

Her iki grupta preoperatif döneme göre postoperatif 2. ve 6. aylarda ve 

postoperatif 2. aya göre postoperatif 6. ayda SF-36 anketi genel sağlık alt ölçeği 

skorlarında anlamlı gelişme olduğu görüldü (p=O,OOl) (Tablo 4-9). 
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Tablo 4-9: Nikotin bağımlılık derecesi az ve yüksek olan gruplarda SF -36 Yaşam 

Kalitesi Anketi Genel Sağlık Alt Ölçeği skorlarının preoperatif ve postoperatir 

dönemlerde karşılaştırılması 

Karşılaştırdan Ölçümler 
Ortalamalar Farkı 

(SF -36 Genel sağlık alt ölçeği) 
p değeri 

Preoperatif Postoperatif 

dönem ikinci ay 
15,029 0,001 

Preoperatif Postoperatif 
Az Bağımlı Grup 30,667 0,001 

dönem altıncı ay 
(n=69) 

Postoperatif ikinci Postoperatif 
15,633 0,001 

ay altıncı ay 

Preoperatif Postoperatif 

dönem ikinci ay 
21,822 0,001 

Yüksek Bağımlı Grup Preoperatif Postoperatif 
30,521 0,001 

(n=73) dönem altıncı ay 

Postoperatif ikinci Postoperatif 
8,699 0,001 

ay altıncı ay 

Tablo 4-10: SF -36 Yaşam Kalitesi Anketİ Genel Sağlık Alt Ölçeğindeki 

değişimierin gruplar arası karşılaştırılması 

SF-36 Yaşam Az Bağımlı Yüksek Bağımlı 
Kalitesi Anketİ Genel Grup Grup 

Sağlık Alt Ölçeği (n=69) (n=73) p değeri 
ort±ss ort±ss 

Preop.- Postop 2. ay 15,02±8,74 21,82±21,14 0,228 

Preop.- Postop 6. ay 30,67±12,80 30,52±22,25 0,130 

Postop 2. ay- Postop 15,63±9,21 8,69±7,13 0,001 
6.ay 
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Preoperatif döneme göre postoperatif 2. ay ve preoperatif döneme göre 

postoperatif 6. ayda SF-36 yaşam kalitesi anketi genel sağlık alt ölçeği skorlarındaki 

artışın her iki grup için benzer olduğu görüldü (Tablo 4- ı 0). Fakat az bağımlı grupta 

postoperatif 2. aya göre postoperatif 6.ayda genel sağlık skorlarında meydana gelen artış 

yüksek bağımlı gruba göre daha fazla bulundu (p=O,OOı). 

Tablo 4-11: Preoperatif dönemde ve postoperatif 2. ve 6. aylarda SF-36 Yaşam 

Kalitesi Anketİ Fiziksel Fonksiyon Alt Ölçeği skorları 

SF-36 Yaşam Kalitesi 
Az bağımlı grup Yüksek bağımlı grup 

Anketİ Fiziksel (n=69) (n=73) p değeri 

Fonksiyon Alt Ölçeği ort±ss ort±ss 

1. Ölçüm 
34,05±24,51 32,87±22,72 0,766 

(p reoperatif) 

2. Ölçüm 
43,62±24,02 42,87±23,86 0,853 

(postoperatif 2.ay) 

3. Ölçüm 
60,43±19,09 55,89±19,74 0,166 

(postoperatif 6.ay) 

Nikotin bağımlılık derecesi az ve yüksek olan grupların preoperatif dönemde ve 

postoperatif 2. ve 6. aylarda değerlendirilen SF-36 yaşam kalitesi anketİ fiziksel 

fonksiyon alt ölçeği skorları Tablo 4- ı ı' de gösterildi. 

Preoperatif dönem, postoperatif 2. ay ve postoperatif 6. ayda SF-36 yaşam 

kalitesi anketi fiziksel fonksiyon alt ölçeği skorlarının her iki grup için benzer olduğu 

görüldü. 

Her iki grupta preoperatif döneme göre postoperatif 2. ve 6. aylarda ve 

postoperatif 2. aya göre postoperatif 6. ayda SF-36 anketi fiziksel fonksiyon alt ölçeği 

skorlarında anlamlı gelişme olduğu görüldü (p=O,OOl) (Tablo 4- ı2). 
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Tablo 4-12: Nikotin bağımlılık derecesi az ve yüksek olan gruplarda SF -36 Yaşam 

Kalitesi Anketi Fiziksel Fonksiyon Alt Ölçeği skorlarının preoperatif ve 

postoperatir dönemlerde karşılaştırılması 

Karşılaştırdan Ölçümler 

(SF -36 Fiziksel Fonksiyon Ortalamalar Farkı p değeri 

Alt Ölçeği) 

Preoperati f Postaperatİf 
9,565 0,001 

dönem ikinci ay 

Az Bağımlı Grup 
Preoperatif Postoperatif 

26,377 0,001 
dönem altıncı ay 

(n=69) 

Postaperatİf ikinci Postoperatif 
ı 6,812 0,001 

ay altıncı ay 

Preoperatif Postoperatif 
lO 

dönem ikinci ay 
0,001 

Yüksek Bağımlı Grup Preoperatif Postoperatif 
23,014 0,001 

(n=73) dönem altıncı ay 

Postoperatif ikinci Postoperalif 
13,014 0,001 

ay altıncı ay 

Tablo 4-13: SF -36 Yaşam Kalitesi Anketi Fiziksel Fonksiyon Alt Ölçeğindeki 

değişimierin gruplar arası karşılaştırılması 

SF-36 Yaşam Az Bağımlı Yüksek Bağımlı 
Kalitesi Anketi Grup Grup 

Fiziksel Fonksiyon (n=69) (n=73) p değeri 
Alt Ölçeği ort±ss ort±ss 

Preop.- Postop 2. ay 9,56±7,79 10,00±7,86 0,957 
Preop.- Postop 6. ay 26,37±14,06 23,01±1 1,56 0,113 
Postop 2.ay- Postop 16,81±12,18 13,01±1 1,26 0,042 

6.ay 
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Az bağımlı grupta postoperatif 2. aya göre postoperatif 6.ayda fiziksel fonksiyon 

skorlarında meydana gelen artış yüksek bağımlı gruba göre daha fazla bulundu 

(p=0,042) (Tablo 4-13). 

Nikotin bağımlılık derecesi az ve yüksek olan grupların preoperatif dönemde ve 

postoperatif 2. ve 6. aylarda değerlendirilen SF-36 yaşam kalitesi anketİ fiziksel rol 

kısıtlılığı alt ölçeği skorları Tablo 4-14' de gösterildi. 

Preoperatif dönemde SF-36 yaşam kalitesi anketi fiziksel rol kısıtlılığı alt ölçeği 

skorlarının her iki grup için benzer olduğu görüldü. Postoperatif 2. ay ve postoperatif 6. 

ayda ise nikotin bağımlılık derecesi az olan grubun SF-36 anketi fiziksel rol kısıtlılığı 

alt ölçeği skorunun nikotin bağımlılık derecesi yüksek olan gruba göre anlamlı olarak 

daha yüksek olduğu saptandı (p=0,024, p=O,OO 1 ). 

Tablo 4-14: Preoperatif dönemde ve postoperatiC 2. ve 6. aylarda SF-36 Yaşam 

Kalitesi Anketİ Fiziksel Rol Kısıtldığı Alt Ölçeği skorları 

SF -36 Yaşam Kalitesi 
Az bağımlı grup Yüksek bağımlı grup 

Anketİ Fiziksel (n=69) (n=73) p değeri 

Fonksiyon Alt Ölçeği ort±ss ort±ss 

1. Ölçüm 
34,05±25,39 30,82±22,25 0,420 

(preoperatif) 

2. Ölçüm 
55,07±20,37 4 7 '60± ı 8 '7 ı 0,024 

(postoperatif 2.ay) 

3. Ölçüm 
80,79±ı 9,24 67,80±ı5,85 0,001 

(postoperatif 6.ay) 

Her iki grupta preoperatif döneme göre postoperatif 2. ve 6. aylarda ve 

postoperatif 2. aya göre postoperatif 6. ayda SF-36 anketİ fiziksel rol kısıtlılığı alt ölçeği 

skorlarında anlamlı gelişme olduğu görüldü (p=O,OOl) (Tablo 4- 15). 
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Tablo 4-15: Nikotin bağımlılık derecesi az ve yüksek olan gruplarda SF-36 Yaşam 

Kalitesi Anketİ Fiziksel Rol Kısıtldığı Alt Ölçeği skorlarının preoperatif ve 

postoperatir dönemlerde karşılaştırılması 

Karşılaştırdan Ölçümler 
Ortalamalar Farkı p değeri 

(SF -36 Fiziksel rol kısıtldığı alt ölçeği) 

Preoperatif Postoperatif 
21,014 0,001 

dönem ikinci ay 

Prcoperati f Postoperatif 
Az Bağımlı Grup 46,719 0,001 

dönem altıncı ay 
(n=69) 

Postoperatif ikinci Postoperatif 
25,725 0,001 

ay altıncı ay 

Preoperatif Postoperatif 
16,73 ı 0,001 

dönem ikinci ay 

Yüksek Bağımlı Grup Preoperatif Postoperati f 

dönem 
36,986 0,001 

(n=73) altıncı ay 

Postoperatif ikinci Postoperatif 
20,205 0,001 

ay altıncı ay 

Tablo 4-16: SF-36 Yaşam Kalitesi Anketinin Fiziksel Rol Kısıtldığı Alt Ölçeğindeki 

değişimierin gruplar arası karşılaştırılması 

SF -36 Yaşam Kalitesi Az Bağımlı Yüksek Bağımlı 
Anketİ Fiziksel Rol Grup Grup 
Kısıtldığı Alt Ölçeği (n=69) (n=73) p değeri 

ort±ss ort±ss 

Preop.- Postop 2. ay 21,01±18,99 16,78±17,20 0,109 

Preop.- Postop 6. ay 46,73±28,41 36,58±26,05 0,026 

Postop 2.ay-Postop 6. ay 25,75±20,54 20,20±21 '16 0,171 
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Az bağımlı grupta preoperatif döneme göre postoperatif 6.ayda fiziksel rol 

kısıtlılığı skorlarında meydana gelen artış yüksek bağımlı gruba göre daha yüksek 

bulundu (p=0,026) (Tablo 4- ı 6). 

Tablo 4-17: Preoperatif dönemde ve postoperatiC 2. ve 6. aylarda SF -36 Yaşam 

Kalitesi Anketİ Emosyonel Rol Kısıtldığı Alt Ölçeği skorları 

SF-36 Yaşam Kalitesi Az bağımlı grup Yüksek bağımlı grup 

Anketİ Emosyonel 
(n=69) 

Rol Kısıtldığı Alt 
(n=73) p değeri 

Ölçeği ort±ss ort±ss 

1. Ölçüm 
30,88±29 ,30 20,52±27 ,54 0,032 

(preoperatif) 

2. Ölçüm 
52,13±27,69 0,050 

(postoperatif 2.ay) 
42,43±30,57 

3. Ölçüm 
72,42±26, 18 63,42±24,32 0,036 

(postoperatif 6.ay) 

Nikotin bağımlılık derecesi az ve yüksek olan grupların preoperatif dönemde ve 

postoperatif 2. ve 6. aylarda değerlendirilen SF-36 yaşam kalitesi anketi emosyonel rol 

kısıtlılığı alt ölçeği skorları Tablo 4- ı 7' de gösterildi. 

Postoperatif 2. ayda SF-36 yaşam kalitesi anketİ emosyonel rol kısıtlılığı alt 

ölçeği skorlarının her iki grup için benzer olduğu görüldü. Preoperatif dönemde ve 

postoperatif 6. ayda ise nikotin bağımlılık derecesi az olan grubun SF-36 anketi 

emosyonel rol kısıtlılığı alt ölçeği skorunun nikotin bağımlılık derecesi yüksek olan 

gruba göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptandı (p=0,032, p=0,036). 

Her iki grupta preoperatif döneme göre postoperatif 2. ve 6. aylarda ve 

postoperatif 2. aya göre postoperatif 6. ayda SF-36 anketi emosyonel rol kısıtlılığı alt 

ölçeği skorlarında anlamlı gelişme olduğu görüldü (p=O,OO ı) (Tablo 4- ı 8). 
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Tablo 4-18: Nikotin bağımlılık derecesi az ve yüksek olan gruplarda SF -36 Yaşam 

Kalitesi Anketİ Emosyonel Rol Kısıtldığı Alt Ölçeği skorlarının preoperatif ve 

postoperatiC dönemlerde karşılaştırılması 

Karşılaştırdan Ölçümler 

(SF -36 Emosyonel rol kısıtldığı alt Ortalamalar Farkı p değeri 

ölçeği) 

Preoperatif Postoperatif 
21,245 0,001 

dönem ikinci ay 

Az Bağımlı Grup 
Preoperatif Postoperatif 

41,535 0,001 
dönem altıncı ay 

(n=69) 

Postoperatif ikinci Postoperatif 
20,290 0,001 

ay altıncı ay 

Preoperatif Postoperatif 

dönem ikinci ay 
21,903 0,001 

Yüksek Bağımlı Grup Preoperatif Postoperatif 
42,900 0,001 

(n=73) dönem altıncı ay 

Postoperatif ikinci Postoperatif 
20,997 0,001 

ay altıncı ay 

Tablo 4-19: SF -36 Yaş am Kalitesi Anketİ Emosyonel Rol Kısıtldığı Alt Ölçeğindeki 

değişimierin gruplar arası karşılaştırılması 

SF-36 Yaşam Kalitesi Az Bağımlı Yüksek Bağımlı 
Anketİ Emosyonel Grup Grup 
Rol Kısıtldığı Alt (n=69) (n=73) p değeri 

Ölçeği ort±ss ort±ss 

Preop.- Postop 2. ay 2ı,24±27,38 2ı,90±27,32 0,934 

Preop.- Postop 6. ay 4 ı ,53±28,8 ı 42,90±30, ı5 0,754 

Postop 2.ay-Postop 20,28±25,72 20,99±23,23 0,837 
6.ay 
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Preoperatif döneme göre postoperatif 2. ayda ve 6.ayda ve postoperatif 2. aya 

göre postoperatif 6. ayda SF-36 yaşam kalitesi anketi emosyonel rol kısıtlılığı alt ölçeği 

skorlarındaki artışın her iki grup için benzer olduğu görüldü (Tablo 4- ı 9). 

Tablo 4-20: Preoperatif dönemde ve postoperatiC 2. ve 6. aylarda SF -36 Yaşam 

Kalitesi Anketİ Sosyal Fonksiyon Alt Ölçeği skorları 

SF -36 Yaş am Kalitesi Az bağımlı grup Yüksek bağımlı grup 

Anketİ Sosyal (n=69) (n=73) p değeri 

Fonksiyon Alt Ölçeği 
ort±ss ort±ss 

ı. Ölçüm 

(preoperatif) 
27 ,23±20,42 23,28±21,37 0,263 

2. Ölçüm 
44,74±24,57 0,132 

(postoperatif 2.ay) 
38,86±21,60 

3. Ölçüm 

(postoperatif 6.ay) 
69,02±24,12 64,21±21,07 0,207 

Nikotin bağımlılık derecesi az ve yüksek olan grupların preoperatif dönemde ve 

postoperatif 2. ve 6. aylarda değerlendirilen SF-36 yaşam kalitesi anketi sosyal 

fonksiyon alt ölçeği skorları Tablo 4-20' de gösterildi. 

Preoperatif dönemde, postoperatif 2. ay ve postoperatif 6. ayda SF-36 yaşam 

kalitesi anketİ sosyal fonksiyon alt ölçeği skorlarının her iki grup için benzer olduğu 

görüldü. 

Her iki grupta preoperatif döneme göre postoperatif 2. ve 6. aylarda ve 

postoperatif 2. aya göre postoperatif 6. ayda SF-36 anketİ sosyal fonksiyon alt ölçeği 

skorlarında anlamlı gelişme olduğu görüldü (p=O,OO ı) (Tablo 4-2 ı). 
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Tablo 4-21: Nikotin bağımlılık derecesi az ve yüksek olan gruplarda SF -36 Yaşam 

Kalitesi Anketİ Sosyal Fonksiyon Alt Ölçeği skorlarının preoperatif ve postoperatir 

dönemlerde karşılaştırılması 

Karşılaştırdan Ölçümler 
Ortalamalar Farkı p değeri 

(SF -36 Sosyal fonksiyon alt ölçeği) 

Preoperatif Postoperatif 
17,513 0,001 

dönem ikinci ay 

Az Bağımlı Grup 
Preoperati f Postoperatif 

41,788 0,001 
dönem altıncı ay 

(n=69) 

Postoperatif ikinci Postaperatİf 
24,275 0,001 

ay altıncı ay 

Preoperatif Postoperalif 
15,582 0,001 

dönem ikinci ay 

Yüksek Bağımlı Grup Preoperati f Postoperatif 
40,925 0,001 

(n=73) dönem altıncı ay 

Postoperatif ikinci Postoperatif 
25,342 0,001 

ay altıncı ay 

Tablo 4-22: SF -36 Yaşam Kalitesi Anketİ Sosyal Fonksiyon Alt Ölçeğindeki 

değişimierin gruplar arası karşılaştırılması 

SF-36 Yaşam Az Bağımlı Yüksek Bağımlı 
Kalitesi Anketİ Grup Grup 

Sosyal Fonksiyon (n=69) (n=73) p değeri 
Alt Ölçeği ort±ss ort±ss 

Preop.- PostoQ 2.ay 17,51±15,33 15,58±14,24 0,450 
Preop.- Postop_ 6.ay 41 ,53±28,81 40,92±17,58 0,640 
Postop 2.ay-Postop 20,28±25,72 25,34±20,83 0,801 

6.ay 
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Preoperatif döneme göre postoperatif 2. ayda ve 6.ayda ve postoperatif 2. aya 

göre postoperatif 6. ayda SF-36 yaşam kalitesi anketİ sosyal fonksiyon alt ölçeği 

skorlarındaki artışın her iki grup için benzer olduğu görüldü (Tablo 4-22). 

Nikotin bağımlılık derecesi az ve yüksek olan grupların preoperatif dönemde ve 

postoperatif 2. ve 6. aylarda değerlendirilen SF-36 yaşam kalitesi anketİ ağrı alt ölçeği 

skorları Tablo 4-23 'te gösterildi. 

Preoperatif dönemde ve postoperatif 6. ayda SF-36 yaşam kalitesi anketİ ağrı alt 

ölçeği skorlarının her iki grup için benzer olduğu görüldü. Postoperatif 2. ayda ise 

nikotin bağımlılık derecesi az olan grubun SF-36 anketİ emosyonel rol kısıtlılığı alt 

ölçeği skorunun nikotin bağımlılık derecesi yüksek olan gruba göre anlamlı olarak daha 

yüksek olduğu saptandı (p=0,038). 

Tablo 4-23: Preoperatif dönemde ve postoperatiC 2. ve 6. aylarda SF -36 Yaşam 

Kalitesi Anketİ Ağrı Alt Ölçeği skorları 

SF -36 Yaş am Kalitesi 
Az bağımlı grup Yüksek bağımlı grup 

Anketi Ağrı Alt (n=69) (n=73) p değeri 

Ölçeği ort±ss ort±ss 

1. Ölçüm 
30,92±16,18 

(preoperatif) 
26,41±19,29 0,132 

2. Ölçüm 
50,34±20,66 0,038 

(postoperatif 2.ay) 
42,21±25,20 

3. Ölçüm 

(postoperatif 6.ay) 
69,69±22,75 63, ı 9±22,37 0,081 

Her iki grupta preoperatif döneme göre postoperatif 2. ve 6. aylarda ve 

postoperatif 2. aya göre postoperatif 6. ayda SF-36 anketi ağrı alt ölçeği skorlarında 

anlamlı gelişme olduğu görüldü (p=O,OOl) (Tablo 4-24). 
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Tablo 4-24: Nikotin bağımlılık derecesi az ve yüksek olan gruplarda SF -36 Yaşam 

Kalitesi Anketİ Ağrı Alt Ölçeği skorlarının preoperatif ve postoperatir dönemlerde 

karşılaştırılması 

Karşılaştırdan Ölçümler 
Ortalamalar Farkı 

(SF -36 Ağrı alt ölçeği) 
p değeri 

Preoperatif Postoperalif 

dönem 
19,420 0,001 

ikinci ay 

Preoperatif Postoperatif 
Az Bağımlı Grup 

dönem 
38,768 0,001 

altıncı ay 
(n=69) 

Postoperatif ikinci Postuperatİf 
19,348 0,001 

ay altıncı ay 

Preoperatif Postoperalif 

dönem 
15,808 0,001 

ikinci ay 

Yüksek Bağımlı Grup 
Preoperatif Postoperatif 

dönem 
36,781 0,001 

altıncı ay 
(n=73) 

Postoperatif ikinci Postoperatif 
20,973 0,001 

ay altıncı ay 

Tablo 4-25: SF -36 Yaşam Kalitesi Anketİ Ağrı Alt Ölçeğindeki değişimierin 

gruplar arası karşılaştırılması 

Az Bağımlı Yüksek Bağımlı 
SF-36 Yaşam Grup Grup 

Kalitesi Anketİ (n=69) (n=73) p değeri 
Ağrı Alt Ölçeği ort ±ss ort±ss 

Preop.- Pastop 2.ay 19,42±13,64 15,80±13,92 0,095 

Preop.- Pastop 6.ay 38,76±18,61 36,78±20,69 0,484 

Pastop 2.ay-Postop 19,34±14,96 20,97±23,81 0,547 

6.ay 
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Preoperatif döneme göre postoperatif 2. ayda ve 6.ayda ve postoperatif 2. aya 

göre postoperatif 6. ayda SF-36 yaşam kalitesi anketi ağrı alt ölçeği skorlarındaki artışın 

her iki grup için benzer olduğu görüldü (Tablo 4-25). 

Tablo 4-26: Preoperatif dönemde ve postoperatiC 2. ve 6. aylarda SF -36 Yaşam 

Kalitesi Anketİ Enerji Alt Ölçeği skorları 

SF -36 Yaşam Kalitesi 
Az bağımlı grup Yüksek bağımlı grup 

Anketİ Enerji Alt (n=69) (n=73) p değeri 

Ölçeği 
ort±ss ort±ss 

1. Ölçüm 
28,84±22, 18 24,58±23,34 0,268 

(preoperatif) 

2. Ölçüm 
53,62±20,41 O, 121 

(postoperatif 2.ay) 
47,67±24,97 

3. Ölçüm 
72,31 ±ı 7,45 68,42± ı 4,04 O, ı47 

(postoperatif 6.ay) 

Nikotin bağımlılık derecesi az ve yüksek olan grupların preoperatif dönemde ve 

postoperatif 2. ve 6. aylarda değerlendirilen SF-36 yaşam kalitesi anketİ enerji alt ölçeği 

skorları Tablo 4-26' da gösterildi. 

Preoperatif dönemde, postoperatif 2. ay ve postoperatif 6. ayda SF-36 yaşam 

kalitesi anketİ enerji alt ölçeği skorlarının her iki grup için benzer olduğu görüldü. 

Her iki grupta preoperatif döneme göre postoperatif 2. ve 6. aylarda ve 

postoperatif 2. aya göre postoperatif 6. ayda SF-36 anketi enerji alt ölçeği skorlarında 

anlamlı gelişme olduğu görüldü (p=O,OO 1) (Tablo 4-27). 
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Tablo 4-27: Nikotin bağımlılık derecesi az ve yüksek olan gruplarda aylarda SF-36 

Yaşam Kalitesi Anketİ Enerji Alt Ölçeği skorlarının preoperatif ve postoperatir 

dönemlerde karşılaştırılması 

Karşılaştırılan Ölçümler 
Ortalamalar Farkı p değeri 

(SF -36 Enerji alt ölçeği) 

Preoperatif Postoperatif 
24,783 0,001 

dönem ikinci ay 

Az Bağımlı Grup 
Preoperatif Postoperatif 

dönem 
43,498 0,001 

(n=69) 
altıncı ay 

Postoperatif ikinci Postoperatif 
18,696 0,001 

ay altıncı ay 

Preoperatif Postoperalif 

dönem 
23,082 0,001 

ikinci ay 

Yüksek Bağımlı Grup Prcoperatif Postoperatif 

dönem 
43,836 0,001 

(n=73) altıncı ay 

Postoperalif ikinci Postuperatİf 
20,753 0,001 

ay altıncı ay 

Preoperatif döneme göre postoperatif 2. ayda ve 6. ayda ve postoperatif 2. aya 

göre postaperatİf 6. ayda SF-36 yaşam kalitesi anketİ enerji alt ölçeği skorlarındaki 

artışın her iki grup için benzer olduğu görüldü (Tablo 4-28). 
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Tablo 4-28: SF -36 Yaşam Kalitesi Anketİ Enerji Alt Ölçeğindeki değişimierin 

gruplar arası karşılaştırılması 

Az Bağımlı Yüksek Bağımlı 
SF-36 Yaşam Grup Grup 

Kalitesi Anketİ (n=69) (n=73) p değeri 
Enerji Alt Ölçeği ort±ss ort±ss 

Preop.- Postop 2.ay 24,78±12,64 23,08±18,25 0,343 
Preop.- Postop 6 .ay 43,47±13,80 43,83±17 ,84 0,756 
Postop 2.ay-Postop 18,69±9,91 20,75±16,59 0,948 

6.ay 

Tablo 4-29: Preoperatif dönemde ve postoperatiC 2. ve 6. aylarda aylarda SF -36 

Yaşam Kalitesi Anketi Mental Sağlık Alt Ölçeği skorları 

SF -36 Yaşam Kalitesi 
Az bağımlı grup Yüksek bağımlı grup 

Anketİ Mental Sağlık (n=69) (n=73) p değeri 

Alt Ölçeği ort±ss ort±ss 

1. Ölçüm 
29,50±18,52 24,32±20,04 O, 113 

(preoperatif) 

2. Ölçüm 
47,53±16,45 0,071 

(postoperatif 2.ay) 
41 ,86±20,39 

3. Ölçüm 

(postoperatif 6.ay) 
58, 14±20,9 ı 53,83± 17,90 0,189 

Nikotin bağımlılık derecesi az ve yüksek olan grupların preoperatif dönemde ve 

postoperatif 2. ve 6. aylarda değerlendirilen SF-36 yaşam kalitesi anketi mental sağlık 

alt ölçeği skorları Tablo 4-29' da gösterildi. 

Preoperatif dönemde, postoperatif 2. ay ve postoperatif 6. ayda SF-36 yaşam 

kalitesi anketİ mental sağlık alt ölçeği skorlarının her iki grup için benzer olduğu 

görüldü. 
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Her iki grupta preoperatif döneme göre postoperatif 2. ve 6. aylarda ve 

postoperatif 2. aya göre postoperatif 6. ayda SF-36 anketi mental alt ölçeği skorlarında 

anlamlı gelişme olduğu görüldü (p=O,OOl) (Tablo 4-30). 

Tablo 4-30: Nikotin bağımlılık derecesi az ve yüksek olan gruplarda SF -36 Yaşam 

Kalitesi Anketİ Mental Sağlık Alt Ölçeği skorlarının preoperatif ve postoperatir 

dönemlerde karşılaştırılması 

Karşılaştirılan Ölçümler 
Ortalamalar Farkı p değeri 

(SF -36 Mental sağhk alt ölçeği) 

Preoperatif Postoperarif 

dönem 
18,029 0,001 

ikinci ay 

Az Bağımlı Grup 
Preoperatif Postoperarif 

dönem 
28,638 0,001 

(n=69) 
altıncı ay 

Postoperatif ikinci Postoperalif 
10,609 0,001 

ay altıncı ay 

Preoperatif Postoperalif 

dönem 
17,534 0,001 

ikinci ay 

Yüksek Bağıruh Grup Preoperati f Postoperarif 

dönem 
29,507 0,001 

(n=73) altıncı ay 

Postoperarif ikinci Postoperalif 
11,973 0,001 

ay altıncı ay 
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Tablo 4-31: SF -36 Yaşam Kalitesi Anketİ Mental Sağlık Alt Ölçeğindeki 

değişimierin gruplar arası karşılaştırılması 

SF-36 Yaşam Az Bağımlı Yüksek Bağımlı 
Kalitesi Anketİ Grup Grup 

Mental Sağlık Alt (n=69) (n=73) p değeri 
Ölçeği ort±ss ort±ss 

Preop.- Postop 2.ay 18,02±7,81 17 ,53± 16,05 0,253 
Preop.- Postop 6.ay 28,63±13,48 29,50±18,10 0,719 
Postop 2.ay-Postop 16,60±12,16 11,97±16,06 0,614 

6.ay 

Preoperatif döneme göre postaperatİf 2. ayda ve 6.ayda ve postoperatif 2. aya 

göre postaperatİf 6. ayda SF-36 yaşam kalitesi anketİ mental sağlık alt ölçeği 

skorlarındaki artışın her iki grup için benzer olduğu görüldü (Tablo 4-3 1). 

Tablo 4-32: Preoperatif dönemde ve postoperatir 2. ve 6. aylarda aylarda Beck 

Depresyon Envanteri skorları 

Az bağımlı grup Yüksek bağımlı grup 

Beck Depresyon 
(n=69) (n=73) p değeri 

Envanteri 
ort±ss ort±ss 

1. Ölçüm 
7,30±3,55 

(preoperatiO 
10,33±5,26 0,001 

2. Ölçüm 
4,93±3,48 0,001 9,10±4,59 

(postoperatif 2.ay) 

3. Ölçüm 
2,74±3,03 0,001 9,29±4,78 

(postoperatif 6.ay) 
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Nikotin bağımlılık derecesi az ve yüksek olan grupların preoperatif dönemde ve 

postoperatif 2. ve 6. aylarda değerlendirilen Beck Depresyon Envanteri skorları 

Tablo 4-32' de gösterildi. 

Preoperatif dönemde, postoperatif 2. ayda ve postoperatif 6. ayda nikotin 

bağımlılık derecesi az olan grubun Beck Depresyon Envanteri skorlarının nikotin 

bağımlılık derecesi yüksek olan gruba göre anlamlı olarak daha düşük olduğu saptandı 

(p=O,OOl) (p=O,OOl) (p=O,OOl). 

Az bağımlı grupta preoperatif döneme göre postoperatif 2. ve 6. aylarda ve 

postoperatif 2. aya göre postoperatif 6. ayda Beck Depresyon Envanteri skorlarında 

anlamlı azalma olduğu görüldü (p=O,OO 1 ). Yüksek bağımlı grupta preoperatif döneme 

göre postoperatif 2. ve 6. aylarda Beck Depresyon Envanteri skorlarında anlamlı azalma 

olduğu görülürken postoperatif 2. aya göre postoperatif 6. ayda Beck Depresyon 

Envanteri skorlarında anlamlı bir değişim görülmedi (Tablo 4-33). 

Tablo 4-33: Nikotin bağımlılık derecesi az ve yüksek olan gruplarda Beck 

Depresyon Envanteri skorlarının preoperatif ve postoperatir dönemlerde 

karşılaştırılması 

Karşılaştırdan Ölçümler 

( Beck Depresyon Envanteri Ortalamalar Farkı p değeri 

Skorları) 

Preoperatif Postoperatif 

dönem ikinci ay 
-2,377 0,001 

Az Bağımlı Grup Preoperatif Postoperatif 
-4,565 0,001 

(n=69) dönem allıncı ay 

Postoperalif ikinci Postoperalif 
-2,188 0,001 

ay altıncı ay 

Preoperatif Postoperatif 
-1,233 0,001 

dönem ikinci ay 

Yüksek Bağımlı Grup Preoperatif Postoperatif 
-1,041 0,001 

(n=73) dönem altıncı ay 

Postoperalif ikinci Postaperatİf 
+,192 1,000 

ay altıncı ay 
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Tablo 4-34: Nikotin bağımlılık derecesi az ve yüksek olan gruplarda Beck 

Depresyon Envanteri skorlarındaki değişimin karşılaştırılması 

Az Bağımlı Yüksek Bağımlı 
Beck Depresyon Grup Grup 

Envanteri (n=69) (n=73) p değeri 
ort±ss ort±ss 

Preop.- Postop 2.ay -2,37±1,15 -ı ,23±1 ,46 0,001 

Preop.- Postop 6.ay -4,56±1,93 -1,04±2,43 0,001 

Postop 2.ay-Postop -2,18±1,72 +0, 19±1,96 0,001 
6.ay 

Nikotin bağımlılık derecesi yüksek olan grupta preoperatif döneme göre 

postoperatif 2. ayda, preoperatif döneme göre postaperatİf 6. ayda Beck Depresyon 

Envanteri skorlarındaki azalınanın nikotin bağımlılık derecesi az olan gruba göre daha 

düşük olduğu görüldü (p=O,OO 1 ). Postoperatif 6. ayda postoperatif 2. aya göre az 

bağımlı grupta depresyon skorları yüksek bağımlı gruba göre anlamlı olarak daha fazla 

azaldı (p=O,OOl) (Tablo 4-34). 
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S. TARTIŞMA 

Bu çalışmada açık kalp cerrahisi sonrasında sigarayı bırakan olguların yaşam 

kalitesi ve depresyon durumları incelenmiş ve nikotin bağımlılık derecesinin etkileri 

araştırılmıştır. Operasyon öncesinde Fagerström nikotin bağımlılık testine göre yapılan 

değerlendirmede hastalar az bağımlı grup ve yüksek bağımlı grup olmak üzere iki gruba 

ayrılmıştır. Her iki gruptaki olguların yaşam kalitesi ve depresyon durumu preoperatif 

dönemde ve postaperatİf 2. Ve 6. aylarda değerlendirilerek gruplar birbirleriyle 

karşılaştırılmıştır. Grupların demografik ve genel özellikleri incelendiğinde; grupların 

eğitim seviyesi, kullandıkları günlük ortalama sigara miktarı, kullanım yılı, boy 

parametreleri bakımından birbirine benzer olduğu görülmüştür. Sadece vücut ağırlığı ve 

BKİ parametresi açısından iki grup arasında istatiksel olarak fark ortaya çıkmıştır. 

Vücut ağırlığı (p=0,033) ve beden kitle indeksi (p=0,040) ortalamaları yüksek bağımlı 

grupta düşük bağımlı gruba oranla daha yüksek bulunmuştur (Tablo 4-1). 

Her iki gruptaki hastaların operasyon tiplerinin (aort cerrahisi, bypass cerrahisi 

kapak cerrahisi) benzer olduğu görülmüştür (Tablo 4-5). Operasyon tipinin yaşam 

kalitesini etkileyen faktörler arasında olmasından dolayı grupların bu bakımdan benzer 

olması önemlidir. PE Falcoz ve arkadaşlarının (57) yaptığı çalışmada açık kalp 

cerrahisinden önce ve bir yıl sonra yaşam kalitesi ve etkileyen faktörler 

değerlendirilmiştir. 293 hastanın dahil edildiği çalışmada kapak cerrahisi geçiren 

hastaların bypass cerrahisi geçirenlere göre daha zor iyileştiği görülmüştür. Bununla 

birlikte S. Chocron ve arkadaşlarının (58) yaptığı çalışmada açık kalp cerrahisinden 

önce ve 3 ay sonra yaşam kalitesi değerlendirilmiştir. 215 olgunun dahil edildiği 

çalışmada açık kalp cerrahisinin genel olarak yaşam kalitesini arttırdığı ve bu gelişimin 

hem bypass cerrahisi hem kapak cerrahileri için benzer olduğu gösterilmiştir. 

Açık kalp cerrahisi sonrası entübasyon süresi önemlidir. Erken trakeal 

ekstübasyonun bypass hastaları için toplam maliyeti, yoğun bakırnda ve hastanede kalış 

süresini azalttığı bildirilmiştir (59). Çalışmamızda hastalar aort cerrahisi, kapak 

cerrahisi ve bypass cerrahisi alt gruplarına ayrılarak operasyon sonrası entübasyon 

süresi ve hastanede kalış süreleri bakımından karşılaştırıldığında, yüksek bağımlı grupta 

üç operasyon tipi arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir (Tablo 4-6) 

(Tablo 4-7). Az bağımlı grupta tek bir hastaya aort cerrahisi uygulandığından 
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istatistiksel analiz yapılamamıştır. Bu nedenle çalışmamızda yüksek bağımlı grupta 

operasyon tipinin entübasyon süresi ve hastanede kalış süresini etkilemediğini 

söyleyebiliriz. Entübasyon sürelerinin operasyon tipleri için benzer olması önemlidir. 

Açık kalp cerrahisinden sonra erken ekstübasyon postoperatif komplikasyonları, 

maliyeti ve hastanede kalış süresini azaltmak amacıyla önerilmektedir (59, 60, 6ı). 

Çalışmamızda nikotin bağımlılık derecesi yüksek olan grubun entübasyon süresi 

(p=O,OO ı) ve hastanede kalış süresinin (p=O,OO ı) nikotin bağımlılık derecesi az olan 

gruba oranla daha yüksek olduğu görülmüştür (nikotin bağımlılık derecesi az olan 

grubun entübasyon sürelerinin ortalaması 9,33±2,ı5 saat hastanede kalış sürelerinin 

ortalaması 9,90±2, ı5 gün, nikotin bağımlılık derecesi yüksek olan grubun entübasyon 

sürelerinin ortalaması ı2,29±2,65 saat hastanede kalış sürelerinin ortalaması ı3,64±3,86 

gün). Çalışmamızın sonucunda nikotin bağımlılık derecesinin entübasyon süresi ve 

hastanede kalış süresini etkilediği sonucuna vardık. 

Bypass cerrahisinden sonra hastaların fiziksel, emosyonel ve sosyal 

fonksiyonlarının gelişim gösterdiği dolayısıyla yaşam kalitesinin arttığı bilinmektedir 

(62). Lindquist R. ve arkadaşlarının (62) yaptıkları çalışmada KABC uygulanan 

hastalarda işlem öncesi ve işlemden 6 hafta, 6 ay ile ı yıl sonra yaşam kalitesi ve 

depres yon durumları değerlendirilmiştir. 405 erkek, 269 kadın hastanın dahil edildiği 

çalışmada, işlemden 6 hafta sonra tüm hastalar işlem öncesine göre daha az anksiyete ve 

depresyon belirtileri göstermiştir (p<O,OOı). Aynı zamanda cerrahi işlemden 6 ay sonra 

tüm hastaların fiziksel ve sosyal fonksiyon bakımından anlamlı gelişme gösterdiği 

saptanmıştır (P <0,00 ı). 

Çalışmamızda yukarıdaki çalışmayı destekler şekilde gruplarda yapılan SF-36 

Yaşam Kalitesi Ölçeğinin değerlendirme sonuçlarına göre her iki grupta preoperatif 

döneme göre postoperatif 2. ve 6. aylarda ve postoperatif 2. aya göre postoperatif 6. 

ayda SF-36 anketinin genel sağlık (Tablo 4-9), fiziksel fonksiyon (Tablo 4- ı2), fiziksel 

rol kısıtlılığı (Tablo 4- ı 5), emosyonel rol kısıtlılığı (Tablo 4- ı 8), sosyal fonksiyon 

(Tablo 4-21), ağrı (Tablo 4-24), enerji (Tablo 4-27), mental sağlık (Tablo 4-30) alt 

ölçek skorlarında anlamlı gelişme olduğu görülmüştür (p=O,OO ı). 

B yp ass cerrahisi geçiren ve bununla birlikte preoperatif dönemde sağlık durum 

defisitleri olan hastalarda, preoperatif dönemde daha iyi durumda olan hastalara göre 

yaşam kalitesi yönünden daha olumlu gelişmeler gözlenmiştir (63). Rumsfeld J.S. ve 

arkadaşlarının (63) yaptığı çalışmada koroner arter bypass cerrahisi geçiren hastalarda 
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preoperatif dönemde ve postoperatif altıncı ayda yaşam kalitesi değerlendirilmiştir. 

Yaşam kalitesini değerlendirirken SF-36 Yaşam Kalitesi Anketi kullanılmıştır. Yaş 

ortalaması 63±9 ,2 olmakla birlikte %98, 7' si erkek olan ı 7 44 olgunun dahil edildiği 

çalışmada bypass cerrahisinden sonra hastaların hem fiziksel hem mental sağlık durumu 

iyileşme göstermiştir. Çalışmada preoperatif sağlık durumunun, yaşam kalitesindeki 

değişikliğin major belirleyicisi olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada bypass cerrahisi 

sonrası hastaların fiziksel ve mental sağlık durumunda gelişme görülürken bizim 

çalışn1amızda açık kalp cerrahisi sonrası SF-36 Yaşam Kalitesi Envanterinin tüm alt 

ölçeklerinde preoperatif döneme göre anlamlı gelişme görülmüştür. 

Fiziksel fonksiyon ve mental sağlık, yaşam kalitesinin en önemli 

komponentlerinden biridir. Douki Z.E ve arkadaşlarının (64) yaptığı çalışmada bypass 

cerrahisinden önce ve ı 8 ay sonra yaşam kalitesi ve fonksiyonel kapasite 

değerlendirilmiştir. 187 olgunun dahil edildiği çalışmada özellikle hastaların fiziksel 

fonksiyonlarında (p<O.OO 1) ve mental sağlık durumlarında (p<O.OO 1) olumlu gelişmeler 

gözlemlenmiştir. Bizim çalışmamızda da benzer şekilde operasyondan sonra sigarayı 

bırakan hastaların tümünde yaşam kalitesi alt ölçek skorlarında anlamlı artış olduğu 

görülmüştür. Genel sağlık, fiziksel fonksiyon fiziksel rol kısıtlılığı alt ölçek skorlarında 

postoperatif ikinci aya göre postoperatif 6. aydaki değerlendirmede, nikotin bağımlılık 

derecesi az olan grupta nikotin bağımlılık derecesi yüksek olan gruba göre daha fazla 

artış olduğu sonucuna varılmıştır. Nikotin bağımlılık derecesi genel sağlık, fiziksel 

fonksiyon ve fiziksel rol kısıtlılığı alt ölçek skorlarını anlamlı düzeyde etkilemiştir. 

Emosyonel rol kısıtlılığı, sosyal fonksiyon, ağrı, enerji ve mental sağlık alt ölçek 

skorlarındaki artışın her iki grup için benzer olduğu görülmüştür. 

Sigara kullanımının yaşam kalitesini azalttığı ve sigara bırakımının yaşam 

kalitesini artırdığı bilinmektedir (65). Wilson D. ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 

farklı sigara kullanma kategorilerindeki olgular ile hiç sigara içmeyen olguların yaşam 

kalitesi karşılaştırılmıştır. 301 O olgunun dahil edildiği çalışmada hiç sigara içmeyenler, 

sigarayı bırakanlar, hafif orta ve ağır sigara içici grupları arasında ortalama yaşam 

kalitesi değerleri bakımından istatiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ağır 

sigara içiciliği olan grubun diğer gruplara göre yaşam kalitesi ortalamasının daha düşük 

olduğu görülmüştür (66). Bizim çalışmamızda da preoperatif dönemde nikotin 

bağımlılık derecesi az olan grupta nikotin bağımlılık derecesi yüksek olan gruba göre 
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genel sağlık (p=0,039) (Tablo 4-8) ve emosyonel rol kısıtlılığı (p= 0,032) (Tablo 4-1 7) 

skorlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Koroner arter hastalarında ve kardi yak nedenlerle cerrahi müdahale geçirmiş 

olgularda depresif semptomlar, hastanın fiziksellimitasyonu, yaşam kalitesi ve hastalık 

semptomlarıyla kuvvetli bir şekilde ilişkilidir. Sağlık durumunun geliştirilmesi mutlaka 

depresif semptomların değerlendirmesi ve tedavisini içermelidir (69). Bernica R. ve 

arkadaşlarının ( 69) yaptığı çalışmada koroner arter hastalarında depresif semptomların 

ve kardiyak fonksiyonun sağlık durumuna etkileri araştırılmıştır. 1024 katılımcının 

dahil olduğu çalışmada, depresif semptomların daha düşük yaşam kalitesi, daha fazla 

fiziksel limitasyon ve daha kötü genel sağlık durumu ile ilişkili olduğu sonucuna 

varılmıştır. Preoperatif dönemde depresyon durumunun değerlendirmesi yaşam kalitesi 

bakımından önemlidir. Bizin1 çalışmamızda preoperatif dönemde nikotin bağımlılık 

derecesi az olan grubun Beck Depresyon Envanteri skorunun nikotin bağımlılık 

derecesi yüksek olan gruba göre anlamlı olarak daha düşük olduğu saptandı (p=O,OOl) 

(Tablo 4-32). 

Koroner kalp hastalığı olan kişilerde depresyon yüksek oranda kardiyovaskuler 

mortalite ve morbidite ile ilişkilidir (70). Özellikle akut koroner sendromu olan ve tıbbi 

müdahalede bulunulan kişilerde anlamlı yaşam kalitesi defisitleri görülmektedir (71 ). 

Rumsfeld J.D. ve arkadaşlarının (7 1) yaptığı çalışmada akut koroner sendromlu 

hastaların taburculuğundan 7 ay sonra depresyon hikayesi ile yaşam kalitesi, hasta 

bildirimli anjina sıklığı ve fiziksel limitasyon arasındaki ilişki araştırılmıştır. Hastaların 

%26,7'sinde depresyon öyküsü tespit edilmiştir. Taburculuktan sonra 7 ayı tamamlayan 

1957 hastanın dahil edildiği çalışmada akut koroner sendromdan sonra depresyon 

öyküsünün daha sık anjina, daha fazla fiziksel limitasyon ve daha kötü yaşam kalitesiyle 

anlamlı derecede ilişkili olduğu görülmüştür. 

Sigara kullanıcılarının depresyon durumlarının sıgara bırakınayı etkilediği 

bilinmektedir (67). Sonne S.C. ve arkadaşlarının (67) yaptığı çalışmada depresyon 

semptomlarının (n=70) veya depresyon hikayesinin (n=llO) sigara bırakma üzerine 

etkileri değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. 180 olgunun dahil edildiği araştırmada 

sigara bırakma zorluğu ile depresyon durumu arasında anlamlı ilişki görülmüştür. 

Ayrıca depresyon durumunun değerlendirilmesi ve tedavisinin sigara bırakma 

yöntemlerinin geliştirilmesinde ve daha anlamlı sonuç vermesinde önemli rol 

oynayabileceği belirtilmiştir. 
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Depresyon hikayesi olan olguların sigarayı bıraktıktan sonra depresyon gelişimi 

göstermeye daha yatkın oldukları bilinmektedir. Ayrıca sigara bırakımının depresyon 

geliştirebileceği de belirtilmektedir (68). Tsoh J.Y. ve arkadaşlarının (68) yaptığı 

çalışmada sigara bıraktıktan ı2 ay sonra major depresyonun görülme sıklığı ve 

nedenleri araştırılmıştır. 304 olgunun dahil edildiği çalışmada sigara bırakmadan on iki 

ay sonra major depresyonun görülme sıklığı % ı4.ı olarak bulunmuştur. Çoklu 

analizierin sonucunda depresyon hikayesi, sigara başlama yaşı ve başlangıç Beck 

Depresyon Envanteri skorlaması depresyonun anlamlı nedenleri olarak bulunmuştur. 

Depresyon hikayesi olan olguların sigara bıraktıktan sonra tekrar depresyon geçirme 

riski olduğu belirtilmiştir. 

Lindquist R. ve arkadaşlarının (62) yaptıkları çalışmada KABC uygulanan 

hastalarda işlem öncesi ve işlemden 6 hafta, 6 ay ile ı yıl sonra yaşam kalitesi ve 

depresyon durumları değerlendirilmiştir. 405 erkek, 269 kadın hastanın dahil edildiği 

çalışn1ada, işlemden 6 hafta sonra tüm hastalar işlem öncesine göre daha az anksiyete ve 

depresyon belirtileri göstermiştir (p<O,OO ı). Bizim çalışmamızda nikotin bağımlılık 

derecesi az olan grupta preoperatif döneme göre postoperatif 2. ve 6. aylarda ve 

postaperatİf 2. aya göre postaperatİf 6. ayda Beck Depresyon Envanteri skorlarında 

anlamlı azalma olduğu görüldü (p=O,OO ı). Yüksek bağımlı grupta preoperatif döneme 

göre postaperatİf 2. ve 6. aylarda Beck Depresyon Envanteri skorlarında anlamlı azalma 

olduğu görülürken postaperatİf 2. aya göre postaperatİf 6. ayda Beck Depresyon 

Envanteri skorlarında anlamlı bir değişim görülmedi (Tablo 4-33). 

Ayrıca çalışmamızda yüksek bağımlı grupta preoperatif döneme göre 

postaperatİf 2. ayda, preoperatif döneme göre postoperatif 6. ayda Beck Depresyon 

Envanteri skorlarındaki azalmanın az bağımlı gruba göre daha düşük olduğu görüldü 

(p=O,OO ı). Postoperatif 6. ayda postaperatİf 2. aya göre az bağımlı grupta depresyon 

skorları yüksek bağımlı gruba göre anlamlı olarak daha fazla azaldı (p=O,OO ı) 

(Tablo 4-34 ). Bu nedenle çalışmamızın sonucunda nikotin bağımlılık derecesinin 

depresyon skorlarını olumsuz yönde etkilediği sonucuna vardık. 
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SONUÇ 

Preoperatif dönemde nikotin bağımlılık derecesi az olan grubun genel sağlık ve 

emosyonel rol kısıtlılığı alt ölçek skorlarının nikotin bağımlılık derecesi yüksek olan 

gruba göre anlaınlı olarak daha yüksek olduğu görülmüştür. Fakat preoperatif dönem, 

postaperatİf 2. ay ve postaperatİf 6. ayda SF-36 Yaşam Kalitesi Anketİ fiziksel rol 

kısıtlılığı, fiziksel fonksiyon, ağrı, enerji, mental sağlık, sosyal fonksiyon alt ölçek 

skorlarının her iki grup için benzer olduğu görüldü. 

Açık kalp cerrahisinden sonra her iki grupta preoperatif döneme göre 

postaperatİf 2. ve 6. aylarda ve postaperatİf 2. aya göre postaperatİf 6. ayda SF-36 

Yaşam Kalitesi Anketİ genel sağlık alt ölçeği skorlarında anlamlı gelişme olduğu 

görülmüştür. Nikotin bağımlılık derecesi genel sağlık, fiziksel fonksiyon ve fiziksel rol 

kısıtlılığı alt ölçek skorlarını anlamlı düzeyde etkilemiştir. Emosyonel rol kısıtlılığı, 

sosyal fonksiyon, ağrı, enerji ve mental sağlık alt ölçek skorlanndaki artışın her iki grup 

için benzer olduğu görülmüştür. 

Ayrıca nikotin bağımlılık derecesi az olan grubun entübasyon ve hastanede kalış 

sürelerinin nikotin bağımlılık derecesi yüksek olan gruba göre daha düşük olduğu 

saptanmıştır. 

Preoperatif dönemde nikotin bağımlılık derecesi az olan grubun Beck 

Depresyon Envanteri skorlarının nikotin bağımlılık derecesi yüksek olan gruba göre 

anlamlı olarak daha düşük olduğu saptanmıştır. Nikotin bağımlılık derecesi az olan 

grupta preoperatif döneme göre postaperatİf 2. ve 6. aylarda ve postaperatİf 2. aya göre 

postaperatİf 6. ayda Beck Depresyon Envanteri skorlarında anlamlı azalma olduğu 

görüldü. Yüksek bağımlı grupta preoperatif döneme göre postaperatİf 2. ve 6. aylarda 

Beck Depresyon Envanteri skorlarında anlamlı azalma olduğu görülürken postaperatİf 

2. aya göre postaperatİf 6. ayda Beck Depresyon Envanteri skorlarında anlamlı bir 

değişim görülmemiştir. 

Sonuç olarak nikotin bağımlılık derecesi, SF-36 yaşam kalitesi anketinin fiziksel 

fonksiyon ve fiziksel rol kısıtlılığı alt ölçek skorlarını ve Beck Depresyon Envanteri 

skorlarını olumsuz yönde etkilemiştir. Bu nedenle özellikle sigara kullanan kişiler, açık 

kalp cerrahisi geçirdiklerinde rehabilitasyon programiarına alınıp hem fiziksel hem 

emosyonel yönden desteklenerek yaşam kalitesi ve depresyon durumlarında daha 

yüksek artışlar hedeflenmelidir. 
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FORMLAR 

YAŞAM KALİTESİ (SF-36) FORMU 

1. Genel sağlığınızı nasıl değerlendirirsiniz ? 

Bir tanesini yuvarlak içine alınız 

Mükemmel 5 

Çok iyi 4,4 

iyi 3,4 

Orta 2 

Kötü ı 

2. Geçen yıl ile karşılaştırıldığında, sağlığınızı şu an için nasıl değerlendirirsiniz ? 

Geçen seneden çok daha i yi 

Geçen seneden biraz daha iyi 

Geçen sene ile aynı 

Geçen seneden biraz daha kötü 

Geçen seneden çok daha kötü 

Bir tanesini yuvarlak içine alınız 

5 

4 

3 

2 

50 
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3. Aşağıdaki tipik bir günümüzde yapmış olabileceğiniz bazı aktiviteler yazılmıştır. 
Sağlığınız bunları yaparken sizi sınırlandırmaktamıdır? Öyleyse ne kadar? 

Bir tanesini yuvarlak içine alınız 

Evet, çok 
Evet, çok az kısıtlıyor 

Hayır, hiç 
AKTiViTELER 

kısıtlıyor kısıtlamı yor 

a. Kuvvet gerktiren 

aktiviteler, koşma, ağır 
ı 2 3 

eşyaları kaldırmak, zor 

sporlar 

b. Orta aktiviteler, bir 

masayı oynatmak, elektrik 
ı 2 3 

süpürgesi ile süpürmek, 

bowling,golf 

c. Sebze-meyveleri ı 2 3 

kaldırmak, taşımak 

d. Pek çok katı çıkmak ı 2 3 

e. Tek katı çıkmak 
ı 2 3 

f. Çömelmek, diz çökmek, ı 2 3 

eğilrnek 

g. ı kilometreden fazla ı 2 3 

yürüyebilmek 

h. Pek çok mahalle arası ı 2 3 

yürüyebilmek 

i. Bir mahalleden (sokak) ı 2 3 

diğerine yürümek 

j. Kendi kendine ı 2 3 

yıkanmak, giyinmek 



4. Son 4 hafta içerisinde, fiziksel sağlığınız yüzünden günlük iş veya 
aktivitelerinizde aşağıdaki problemlerle karşılaştınız mı ? 
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Bir tanesini yuvarlak içine alınız 

EVET HAYIR 

a. İş yada diğer aktiviteler için harcadığınız zamanda kesinti 

b. İstediğinizden daha az miktar işin tamamlanması 

c. İşin veya diğer aktivitelerin çeşidinde kısıtlama 

d. İş veya diğer aktiviteleri yaparken zorluk olması 

ı 

ı 

ı 

2 

2 

2 

2 

5. Son 4 hafta içerisinde, duygusal problemler (örnek-üzüntü ya da sinirli hissetmek) 

yüzünden günlük iş veya aktivitelerinizde aşağıdaki problemlerle karşılaştınız 

mı? 

Bir tanesini yuvarlak içine alınız 

EVET 

a. İş yada diğer aktiviteler ayırdığınız süreden kesilme oldu mu ? ı 

b. İstediğinizden daha az kısım tamamlanması ı 

c. İşin veya diğer aktiviteleri eskisi gibi dikkatli yapınama ı 

HAYIR 

2 

2 

2 

6. Geçen 4 hafta içinde, fiziksel sağlık ve~a duygusal problemler, aileniz, 
arkadaşınız, komşularınız veya gruplar ıle olan normal sosyal aktivitelerinize ne 

Hiç 

Çokaz 

kadar engel oldu? 

Orta derecede 

Biraz 

Oldukça 

Bir tanesini yuvarlak içine alınız 

5 

4 

3 

2 

ı 



7. Son 4 hafta içerisinde, ne kadar fiziksel acı (ağrı) hissettiniz? 

Hiç 

Çok az 

Orta 

Çok 

İleri derecede 

Çok şiddetli 

Bir tanesini yuvarlak içine alınız 

6 

5,4 

4,2 

3,ı 

2,2 

ı 

8. Son 4 hafta içerisinde, ağrı normal işinize ne kadar engel oldu? 

Hiç 

Çokaz 

Orta 

Çok 

İleri derecede 

Bir tanesini yuvarlak içine alınız 

5 

4 

3 

2 
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9
. Aşağıdaki sorular sizin son 4 hafta içerisinde kendinizi nasıl hissettiğiniz ve işlerin 

nasıl gittiği ile ilgilidir. Lütfen her soru için hissettiğİnize en yakın olan sadece ı cevap 

verı n. 
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Bir tanesini yuvarlak içine alınız 

Her Zaman Çoğu Zaman Bir Kısım Bazen Çok Nadir Hiçbir Zaman 

a. Kendinizi 

capcanh 
6 5 4 3 2 ı 

hissediyarınusu 

n uz? 

b. Çok sinirli bir 
ı 2 3 4 5 6 

kişi misiniz? 

c. Kendinizi 

hiçbir şey 

güldürmeyecek 
ı 2 3 4 5 6 

kadar batmış 

hissediyarınusu 

n uz? 
1'--

d. Kendinizi 

sakin ve huzurlu 6 5 4 3 2 ı 

hissettiniz mi? 
ı--

e. Çok enerjiniz 
6 5 4 3 2 ı 

Var mı? 
'--

f. kendinizi 

çökmüş ve 
ı 2 3 4 5 6 

karamsar 

hissettiniz mi? 
.._ 

g. Y ıpranmış 
ı 2 3 4 5 6 

hissettiniz mi? 
....... 

h. Mutlu bir 
6 5 4 3 2 ı 

insanmıydın ız? 
......... 

i. Yorulmuş 
ı 2 3 4 5 6 

hissettiniz mi? 
-.... 
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10. Geçen 4 hafta içende, fiziksel sağlık veya duygusal problemler, sosyal 

aktivitelerinize (arkadaşları, akrabaları ziyaret etmek gibi) ne kadar engel oldu? 

Her zaman 

Çoğu zaman 

Bazı zamanlarda 

Çok az zaman 

Hiçbir zaman 

Bir tanesini yuvarlak içine alınız 

ı 

2 

3 

4 

5 

11. Aşağıdaki cümleler sizin için ne kadar doğru ya da yanlış? 

Bir tanesini yuvarlak içine alınız 

Tamamen Çoğunlukla 
Bilmiyorum 

Çoğunlukla Tamamen 

Doğru Doğru Yanlış Yanlış 

a. Diğer 

insanlardan biraz 
ı 2 3 4 5 

daha kolay hasta 

oluyorum 

b. Tanıdığım 

herkes kadar 5 4 3 2 ı 

sağlıklı yı m 

c. Sağlığıının 

kötüleşmesini ı 2 3 4 5 

bekliyorum 

d. Sağlığım 5 4 3 2 ı 

mükemmel 



Beck Depresyon Ölçeği 

1. (O) Üzgün ve sıkıntılı değilim. 

( 1) Kendimi üzüntülü ve sıkıntılı hissediyorum. 

(2) Hep üzüntülü ve sıkıntılıyım. Bundan kurtularnı yorum. 

(3) O kadar üzgün ve sıkıntılıyım ki, artık dayanamıyorum. 

2. (O) Gelecek hakkında umutsuz ve karamsar değilim. 

(ı) Gelecek için karam s arım. 

(2) Gelecekten beklediğim hiçbir şey yok. 
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(3) Gelecek hakkında umutsuzuro ve sanki hiçbir şey düzelmeyecekmiş gibi geliyor. 

3. (O) Kendimi başarısız biri olarak görmüyorum. 

(ı) B aşkalarından daha başarısız olduğumu hissediyorum. 

(2) Geçmişe baktığımda başarısızlıklada dolu olduğunu görüyorum. 

(3) Kendimi tümüyle başarısız bir insan olarak görüyorum. 

4. (O) Herşeyden eskisi kadar zevk alıyorum. 

(ı) Birçok şeyden eskiden olduğu gibi zevk alaını yorum. 

(2) Artık hiçbir şey bana tam anlamıyla zevk vermiyor. 

(3) Herşeyden sıkılıyorum. 

s. (O) Kendimi herhangi bir biçimde suçlu hissetmiyorum. 

(ı) Kendimi zaman zaman suçlu hissediyorum. 

(2) Çoğu zaman kendimi suçlu hissediyorum. 

(3) Kendimi her zaman suçlu hissediyorum. 

6. (O) Kendimden memnunum. 

(ı) Kendimden pek memnun değilim. 

(2) Kendime kızgınım. 

(3) Kendimden nefrete ediyorum. 



7. (O) Başkalarından daha kötü olduğumu sanmıyorum. 

( 1) Hatalanın ve zayıf taraftarım olduğunu düşünmüyorum. 

(2) Hatalanından dolayı kendimden utanıyorum. 

(3) Herşeyi yanlış yapıyormuşuro gibi geliyor ve hep kendimi kabahat buluyorum. 

8. (O) Kendimi öldürmek gibi düşüncülerim yok. 

(1) Kimi zaman kendimi öldürmeyi düşündüğüm oluyor ama yapmıyorum. 

(2) Kendimi öldürmek isterdim. 

(3) Fırsatını bulsam kendimi öldürürüm. 

9. (O) İçimden ağlamak geldiği pek olmuyor. 

( 1) Zaman zaman içimden ağlamak geliyor. 

(2) Çoğu zaman ağlıyorum. 

(3) Eskiden ağlayabilirdim ama şimdi istesem de ağlayamıyorum. 

10. (O) Her zaman olduğumdan daha canı sıkkın ve sinirli değilim. 

(ı) Eskisine oranla daha kolaY canım sıkılıyor ve kızı yorum. 

(2) Herşey canımı sıkıyor ve kendimi hep sinirli hissediyorum. 

(3) Canımı sıkan şeylere bile artık kızamıyorum. 

11. (O) Başkalarıyla görüşme, konuşma isteğimi kaybetmedim. 

(ı) Eskisi kadar insanlarla birlikte olmak istemi yorum. 

(2) Birileriyle görüşüp konuşmak hiç içimden gelmiyor. 

(3) Artık çevremde hiçkimseyi istemiyorum. 

12. (O) Karar verirken eskisinden fazla güçlük çekmiyorum. 

(1) Eskiden olduğu kadar kolay karar veremiyorum. 

(2) Eskiye kıyasla karar vermekte çok güçlük çekiyorum. 

(3) Artık hiçbir konuda karar veremi yorum. 
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13. (O) Her zamankinden farklı göründüğümü sanmıyorum. 

(ı) Aynada kendime her zamanklİnden kötü görünü yorum. 

(2) Ayna ya baktığımda kendimi yaşlanmış ve çirkinleşmiş buluyorum. 

(3) Kendimi çok çirkin buluyorum. 

14. (O) Eskisi kadar iyi iş güç yapabiliyorum. 

(1) Her zaman yaptığım işler şimdi gözümde büyüyor. 

(2) Ufacık bir işi bile kendimi çok zorlayarak yapabiliyorum. 

(3) Artık hiçbir iş yaparnı yorum. 

15. (O) Uykum her zamanki gibi. 

(1) Eskisi gibi uyuyamıyorum. 

58 

(2) Her zamankinden ı -2 saat önce u yanıyorum ve kolay kolay tekrar uykuya 

dalarnı yorum. 

(3) Sabahlan çok erken uyanıyorum ve bir daha uyuyaını yorum. 

16. (O) Kendimi her zamankinden yorgun hissetmiyorum. 

(1) Eskiye oranla daha çabuk yoruluyorum. 

(2) Her şey beni yoruyor. 

(3) Kendimi hiçbir şey yapamayacak kadar yorgun ve bitkin hissediyorum. 

17. (O) İştahım her zamanki gibi. 

(ı) Eskisinden daha iştahsızım. 

(2) İştahım çok azaldı. 

(3) Hiçbir şey yiyemiyorum. 

18. (O) Son zamanlarda zayıflamadım. 

(ı) Zayıflamaya çalışmadığım halde en az 2 Kg verdim. 

(2) Zayıflamaya çalışmadığım halde en az 4 Kg verdim. 

(3) Zayıflamaya çalışmadığım halde en az 6 Kg verdim. 
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19. (O) Sağlığımla ilgili kaygılarım yok. 

( 1) Ağrılar, mide sancıları, kabızlık gibi şikayetlerim oluyor ve bunlar beni 

tasalandırıyor. 

(2) Sağlığıının bozulmasından çok kaygılanıyorum ve kafaını başka şeylere 

vermekte zorlanıyorum. 

(3) Sağlık durumum kafama o kadartakılıyor ki, başka hiçbir şey düşünemi yorum. 

20. (O) Sekse karşı ilgimde herhangi bir değişiklik yok. 

(ı) Eskisine oranla seks e ilgi m az. 

(2) Cinsel İsteğim çok azaldı. 

(3) Hiç cinsel istek duymuyorum. 

21. (O) Cezalandırılması gereken şeyler yapığımı sanmıyorum. 

(ı) Yaptıklanından dolayı cezalandırılabileceğimi düşünüyorum. 

(2) Cezaını çekmeyi bekliyorum. 

(3) sanki cezaını bulmuşuro gibi geliyor. 

Toplam skor 
0-9 puan = Minimal düzeyde depresif belirtiler 

ı 0- ı 6 puan = Hafif düzeyde depresif belirtiler 

ı 7-29 puan= Orta düzeyde depresif belirtiler 

30-63 puan = Şiddetli düzeyde depresif belirtiler 

Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi 

Soru 1: İlk sigaranızı sabah uyandıktan ne kadar sonra içersiniz? 

a. Uyandıktan sonraki ilk 5 dakika içinde (3 puan) 

b. 6- 30 dakika içinde (2 puan) 

c. 3 ı_ 60 dakika (ı puan) 

d. ı saatten fazla (O puan) 
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Soru 2: Sigara içmenin yasak olduğu örneğin; otobüs, hastane, sinema gibi yerlerde bu 

yasağa 

uymakta zorlanıyor musunuz? 

a. evet : (ı puan) 

b. hayır: (O puan) 

Soru 3: içmeden duramayacağınız , diğer bir deyişle vazgeçemeyeceğiniz sigara 

hangisidir? 

a. Sabah içtiğim ilk sigara (ı puan) 

b. Diğer herhangi biri (O puan) 

Soru 4: Günde kaç adet sigara içiyorsunuz? 

a. ı o adet veya daha az (O puan) 

b. ı I- 20 (l puan) 

c. 2ı- 30 (2 puan) 

d. 3ı veya daha fazlası (3 puan) 

Soru 5: Sabah uyanınayı izleyen ilk saatlerde, günün diğer saatlerine göre daha sık 

sigara içer 

misiniz? 

a. evet (ı puan) 

b. hayır (O puan) 

Soru 6: Günün büyük bölümünü yatakta geçirmenize neden olacak kadar hasta olsanız 

bile 
... ? 

sigara içer mısınız · 

a. evet (ı puan) 

b. hayır (O puan) 

Toplam skor 

0_ 2: Çok az bağımlılık 

3-4: Az bağımlılık 

5: Orta derecede bağımlı 

6-7: Yüksek bağımlılık 

S-1 0: Çok yüksek bağımlılık 
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