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ÖZET 

Turan, N. (2012). Abdominal Masajın Konstipasyon Ve YaĢam Kalitesi Üzerine Etkisi. 

Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, HemĢirelik Esasları ABD. Doktora 

Tezi. Ġstanbul.  

AraĢtırma, ortopedi ve travmatoloji kliniklerinde ameliyat edilerek bakım ve tedavisi 

sağlanan hasta bireylerde, abdominal masaj uygulamasının konstipasyon ve yaĢam 

kalitesi üzerine etkisini belirlemek amacı ile deneysel bir çalıĢma olarak gerçekleĢtirildi. 

AraĢtırma, bir üniversite ve bir eğitim araĢtırma hastanesinin ortopedi ve travmatoloji 

kliniğinde yatan ve randomize yöntemle belirlenen 60 hasta birey (30 deney, 30 kontrol) 

ile gerçekleĢtirildi. Verilerin toplanmasında; Hasta Bilgi Formu, Gastrointestinal 

Semptom Derecelendirme Ölçeği (GSDÖ), Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği (KCÖ), 

Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası, Konstipasyon YaĢam Kalitesi Ölçeği (KYKÖ) ve 

EuroQol Genel Sağlık Ölçeği (EQ-5D) kullanıldı. Veriler, kurumlardan gerekli izinler 

alındıktan sonra hasta bireylerden ameliyatın 4., 5. ve 6. günü sabah-akĢam ve taburcu 

edilirken toplandı. AraĢtırma sonucu elde edilen veriler SPSS 16 paket programı 

kullanılarak analiz edildi. 

Hasta bireylerin yaĢ ortalamasının 55,63±13,85 yıl, %83,3’ünün kadın, %63,3’ünün ev 

hanımı, %85’inin evli, %55’inin ilkokul mezunu, %46,7’sinin obez, hastanede yatıĢ 

süresinin 16,5±20,90 gün, %81,3’ünün ameliyat deneyimi olduğu, %91,7’sinin ameliyat 

türünün majör ve %60’ının genel anestezi ile ameliyat olduğu saptandı. Bireysel ve 

konstipasyonu etkileyebilecek özellikleri açısından deney ve kontrol grubu arasında 

anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Abdominal masaj uygulanan deney grubundaki hasta 

bireylerin kontrol grubundaki hasta bireylere göre ameliyattan sonra daha önce 

defekasyona çıktığı ve gruplar arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

olduğu saptandı (p≤0,001). Abdominal masaj uygulanan deney grubunun KYKÖ ve 

EQ-5D puan ortalamalarının taburculukta yükseldiği ve bu farkın istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı olduğu belirlendi (p≤0,001). Elde edilen veriler, ameliyat sonrası 

konstipasyon tanısı olan hasta bireylere uygulanan abdominal masajın; konstipasyon 

semptomları azalttığını, defekasyona çıkıĢ süresini kısalttığını ve yaĢam kalitesini 

yükselttiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Konstipasyon, abdominal masaj, yaĢam kalitesi, hemĢirelik bakımı 

Bu çalıĢma, Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiĢtir. Proje No: 9631 
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ABSTRACT 

Turan, N. (2012). The Effect of Abdominal Massage on Constipation and Quality of 

Life. Ġstanbul University, Institute of Health Science, Fundamentals of Nursing 

Division. Anabilim Dalının Ġngilizce Adı. PhD. Thesis Ġstanbul. 

The research was carried out in the form of an empirical study in order to find out the 

impact of abdominal massaging application on constipation and quality of life among 

individual patients who were operated on and received treatment and care services at 

orthopedics and traumatology clinics. The study was run among 60 individual patients 

(30 for the experimental group and 30 for control group) hospitalized at orthopedics and 

traumatology clinics of one university and one training and research hospital 

respectively using the method of randomization. To collect data, the following were 

utilized: Patient Information Form, Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS), 

Constipation Severity Instrument  (CSI), Bristol Scale Stool Form, Patient Assesment of 

Constipation Quality Of Life Scale (PAC-QOLQ) and European Quality of Life 

Instrument (EQ-5D). The data was collected from among the individual patients in the 

morning and evening on the 4
th

, 5
th

 and 6
th

 days of operation and at the time of release 

upon obtaining the required permissions from the relevant institutions. The data 

obtained as a result of the research was analyzed using the SPSS 16 packaged software.    

It was found out that the average age of the individual patients corresponded to 

55,63±13,85 year; while 83,3% consisted of women, 63,3% housewives, 85% married 

individuals, 55% primary school graduates and 46,7% obese patients. Average 

hospitalization period was 16,5±20,90 days. Of all the patients, 81,3% had previous 

experience in operations, 91,7% went through major operations and general anesthesia 

was applied on 60%. No significant findings were discovered between the experimental 

and control groups in terms of individual characteristics and characteristics which might 

influence constipation (p>0,05). It was found out that the individual patients who 

received abdominal massaging application defecated more often following their 

operations than the individual patients in the control group, which led to a statistically 

high level of significant difference between the groups (p≤0,001). It was also found out 

that the experimental group, which was intervened with, displayed higher average PAC-

QOLQ and EQ-5D scores on release. This difference was found to be of high statistical 

significance (p≤0,001). The data obtained indicated that abdominal massaging applied 

on individual patients diagnosed with post-operational constipation reduced symptoms 

of constipation, decreased time intervals between defecation and increased quality of 

life.     

Key Words: Constipation, abdominal massage, quality of life, nursing care   
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1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

BoĢaltım aktivitesi, yaĢamın sürdürülmesi için gerekli en temel ve en mahrem 

aktivitedir (Roper ve ark. 2003; Holland ve ark. 2008; Kaya N 2012).  BoĢaltım 

aktivitesinin istemli/ kontrollü ve bağımsız bir iĢlev olarak gerçekleĢtirilmesi, sağlıklı 

bir çocukta erken dönemde baĢlar. Doğumsal deformitelere bağlı olarak yenidoğan, 

bebeklik, oyun çocuğu ve okul çocukluğu döneminde, trafik/ spor ya da iĢ kazalarına 

bağlı olarak adölesan döneminde; ayrıca ortopedik, kardiyolojik, nöroĢirurji ya da 

onkolojik nedenlerle yaĢamın herhangi bir evresinde birey, cerrahi giriĢim geçirerek, 

ameliyat sonrası dönemde boĢaltım aktivitesi ile ilgili sorunlar deneyimleyebilir (Roper 

ve ark. 2003; Holland ve ark. 2008; Kaya N 2012). Ayrıca kesin yatak istirahati ve 

ameliyat sonrası dönemde, defekasyon hissinin bastırılması, sürgü kullanımı, hastane 

ortamında gizliliğin sağlanamaması, hasta bireylerin boĢaltım gereksinimlerini ifade 

etmekte güçlük çekmesi, özellikle bu aktivitenin gerçekleĢtirilmesinde profesyonel 

olmayan sağlık çalıĢanlarının görev alması ve ağrı yönetiminde kullanılan analjezik ilaç 

kullanımı (opioid ve nonopioid ajanlar) hasta bireylerde bağırsak boĢaltımı sorunlarına 

neden olabilmektedir (Roper ve ark. 2003; Erkal-Ġlhan 2007; Holland ve ark. 2008). Bu 

sorunlardan biri olan konstipasyon, sıklığı %2-28 arasında değiĢen gastrointestinal 

sisteme özgü bir sorundur (Uz ve ark. 2006). DeSouza (2002) ortopedi hastalarında 

ameliyat sonrası dönemde konstipasyonun (%40) en önemli bağırsak boĢaltımı sorunu 

olduğunu bildirmektedir. 

Konstipasyon kadınlarda erkeklere göre, yaĢlılarda gençlere göre daha sık 

oranda görülmektedir (Yurdakul 2004; Uz ve ark. 2006; Ünal ve ark. 2008). 

Konstipasyon bağımsız hemĢirelik giriĢimleri ile çözümlenebilecek bir sorundur ve bu 

özelliği nedeni ile de NANDA-I (North American Nursing Diagnosis Association-

International) hemĢirelik tanıları arasında yer almaktadır. Konstipasyona yönelik belirti 

ve bulgular; katı Ģekilli dıĢkı ve/ veya haftada üç kereden az dıĢkılama,  abdominal ve 

rektal ağrı, bağırsak seslerinde azalma, rektal dolgunluk hissi, rektumda basınç hissi, 

dıĢkılama sırasında zorlanma ve ağrı, dolgunluk hissi, iĢtah kaybı, baĢ ağrısı, yorgunluk 

ve hemoroittir (Howard ve ark. 2000; Çelik 2004; Yurdakul 2004; Doğan ve ark. 2005; 

Uz ve ark. 2006; Carpenito 2009). 

Konstipasyon, özellikle yatağa bağımlı bireylerde, sık görülen bir sağlık 

sorunudur ve bu sorun hemĢire, hekim, fizyoterapist, eczacı ve diyetisyeni içeren 
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multidisipliner bir ekip yaklaĢımı ile çözümlenebilir.  Sağlık ekibi içinde hemĢireler, 

hasta birey ve ailesini tüm boyutları ile tanılayabilen, iletiĢim kurabilen ve 

konstipasyonu olan bireyin bakımında etkin bir rol üstlenen ekip üyelerinden biridir 

(Ling 1999). 

Konstipasyon yönetiminde hemĢireler önemli bir role sahiptir. Bağırsak 

yönetimine iliĢkin alıĢkanlık ve uygulamalar, bireyden bireye farklılık göstereceği için 

hemĢirelik bakımında bireysel yaklaĢım oldukça önemlidir. Bu nedenle hemĢire, 

dıĢkılamayı etkileyen baĢlıca faktörleri tanılayabilmelidir. HemĢire, birey ve ailesi için 

ulaĢılabilir/ gerçekçi hedefleri belirlemeli ve gerekli giriĢimleri baĢlatmalıdır (Kaçmaz 

ve KaĢıkçı 2007). 

BoĢaltım aktivitesi biyo-fizyolojik, psikolojik, çevresel, sosyo-kültürel ve 

politiko-ekonomik faktörlerden etkilenmektedir. Biyo-fizyolojik etmenler kapsamında, 

otonom sinir sisteminin parasempatik bölümünün uyarılması yer alır. Parasempatik 

bölümün aktive olması, kasların hareketini, sindirim enzimlerinin salımını arttırır ve 

gastrointestinal kanaldaki sfinkterleri gevĢetir. Masaj, parasempatik bölümü uyarır. 

Bunun sonucu olarak gastrointestinal sistem etkilenir ve uyarılır. Masaj, abdominal 

boĢluk içindeki basıncı değiĢtirerek bağırsaklarda mekanik ve refleks etkisi oluĢturur, 

bu etki de peristaltizmi arttırır (Ernst 1999; Preece 2002). 

Masaj, konstipasyon sorununa yönelik en önemli bağımsız hemĢirelik 

giriĢimlerinden biridir. Konstipasyonun giderilmesinde, etkin bir yöntem olan 

abdominal masaj özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Nitekim 

literatürde de abdominal masajın konstipasyonun giderilmesinde etkin bir yöntem 

olduğu belirtilmektedir (Resende ve ark. 1993; Emly ve ark. 1998; Ernst 1999; AyaĢ ve 

ark. 2006).  

Konstipasyonu ve/ veya dıĢkı tutamama sorunları olan, abdominal kas tonusu 

değiĢen, kramplara veya gaza bağlı karın ağrısı çeken ve defekasyon sorunları olan 

bireylerde abdominal masajın etkili olduğu belirlenmiĢtir (Emly 2007). Özellikle 

ortopedi hastalarının cerrahi giriĢim sonrası kesin yatak istirahatinde bulunmaları,  

sürgü kullanımı ve kullanılan ilaçlar nedeniyle geliĢebilecek konstipasyonu önlemek ve 

ortadan kaldırmak amacıyla abdominal masaj tercih edilmelidir. 

Konspitasyon hemĢirelik tanısı olan hasta bireylere abdominal masaj 

uygulandığında; daha az farmakolojik ajanların uygulaması gerekmekte ve yaĢam 
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kalitesi yükselebilmektedir. Bu noktadan hareketle, araĢtırmada abdominal masajın, 

konstipasyonu olan hasta bireylerde gastrointestinal fonksiyonlar, yaĢam kalitesi ve 

laksatif kullanımı üzerindeki etkisi araĢtırılacaktır. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

Gastrointestinal sistem (GĠS), içi boĢ ve mukoza ile kaplı, çizgili kaslardan 

oluĢan bir organ dizisidir. Sindirim kanalı; ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince 

bağırsaklar, kalın bağırsaklar, rektum ve anüsten oluĢmaktadır. Sindirim kanalı 

kapsamında ele alınan organlar, içi boĢluklu organlar olup, ortak bir duvar yapısına 

sahiptir. Sindirim kanalı duvarı sırası ile (içten dıĢa doğru); mukoz membran, 

submukoza, kas tabakası ve seröz tabakadan oluĢmaktadır. BaĢlıca fonksiyonları; 

peristaltik hareketler ve segmentasyon ile besinlerin ileriye doğru hareketini, midede 

kısmen emilmiĢ besinlerin ince ve kalın bağırsaklarda absorbsiyonunu ve emilimden 

arta kalan maddelerin dıĢkılama ile dıĢarı atılmasını sağlamaktır (Akdemir ve Birol 

2005; Potter and Perry 2009; Kaya 2012). 

Ağız: Sindirim ağızda baĢlamakta, ince bağırsakta sonlanmaktadır. Ağız, 

mekanik ve kimyasal yollarla besinlerin kullanılabilir boyutta olmasını sağlamaktadır. 

DiĢler, besinleri yutulabilir boyuta getirmek amacı ile parçalamaktadır. Tükürük 

bezinden salgılanan tükürük salgısı ise besinleri yumuĢatmakta ve sulandırmaktadır 

(Akdemir ve Birol 2005; Potter and Perry 2009; Kaya H 2012).  

Yutak (Farenks): Bir taraftan ağız boĢluğu ve yemek borusu, diğer taraftan 

burun boĢluğu ve gırtlak ile bağlantı kuran yutak, sindirim ve solunum sistemlerinin 

ortak bir bölümüdür. Besinlerin yemek borusu ve mideye geçiĢini sağlamaktadır 

(Yıldırım 2001; Akdemir ve Birol 2005; Salvo 2007; Kaya H 2012).  

Yemek Borusu (Özefagus): Yutak ile mide arasındaki bağlantıyı sağlayan 25-

30 cm. uzunluğunda 2 cm. çapında farenksten midenin kardiyasına kadar uzanan, dar 

bir musküler borudur. Üst yemek borusuna gelen besinler, üst sfinkterden geçmektedir 

ve peristaltik hareketler ile aĢağıya doğru inmektedir. Yemek borusunun alt bölümüne 

gelen besinler, alt sfinkterden mideye geçmektedir. Sfinkter besinlerin mideden yemek 

borusuna geri kaçmasını engellemektedir. Özefagus, mukoza, areolar tabaka, adele 

tabakası ve fibröz tabaka olmak üzere dört tabakadan oluĢmaktadır (Erdil ve ElbaĢ 

2001; Yıldırım 2001; KoĢar ve Öztürk 2004; Akdemir ve Birol 2005; Salvo 2007; Potter 

and Perry 2009; Kaya H 2012).  
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Mide (Gastr): Diafragmanın altında, karın boĢluğunun üst bölümünde yer 

almaktadır. Sindirim kanalının en geniĢ ve yiyeceklerin depo edildiği bölüm olup, 

submukoz, musküler ve seröz tabaka olmak üzere üç tabakadan oluĢmaktadır. Midenin 

üç temel fonksiyonu vardır;  

 Yemek borusu yolu ile gelen besinleri, sindirilmek üzere geçici bir süre 

depolamaktadır. 

 Alınan besinleri mide salgısı ile karıĢtırarak yarı sıvı, yarı lapa Ģeklinde kimüs 

haline getirmektedir. 

 Yeterli sindirim ve emilim sağlanabilmesi için kimüsün ince bağırsaklara 

geçmesini sağlamaktadır (Erdil ve ElbaĢ 2001; Yıldırım 2001; Akdemir ve Birol 

2005; Salvo 2007; Craven ve Hirnle 2009; Potter ve Perry 2009; Kaya H 2012). 

Ġnce Bağırsaklar: Ġnce bağırsaklar, sindirim kanalının mide ile kalın bağırsaklar 

arasında uzanan parçasıdır. Doudenum, jejunum ve ileum olmak üzere üç bölüme 

ayrılmaktadır. Duodenum, ince bağırsakların mideden hemen sonraki ilk bölümü olup, 

25 cm. uzunluğunda ve ince bağırsakların en geniĢ bölümüdür. Jejunum ve ileum, ince 

bağırsakların en uzun, en kıvrımlı ve hareketli bölümüdür. Ġnce bağırsaklar; besinlerin 

ağızda baĢlayan sindiriminin tamamlanması, sindirilen besinlerin emilimi, safra ve 

pankreas salgısını düzenleyen hormonların ve intestinal sıvının salgılanması olmak 

üzere üç fonksiyonu bulunmaktadır. Açlık döneminin en az %80’ininde ince 

bağırsaklarda kas aktivitesi yoktur.  Her 1-2 saatte peristaltik dalga oluĢmaktadır ve 

motor kompleks ince bağırsağın daha aĢağı bölümlerine ilerlemektedir (Erdil ve ElbaĢ 

2001; Yıldırım 2001; KoĢar ve Öztürk 2004; Akdemir ve Birol 2005; Salvo 2007; 

Craven ve Hirnle 2009; Potter ve Perry 2009; Kaya H 2012).  

Kalın Bağırsaklar: Kalın bağırsaklar, bağırsak boĢaltımının temel/ primer 

organıdır. Sindirim kanalının ileumdan sonra anüse kadar uzanan yaklaĢık 125-200 cm. 

uzunluğundaki bölümüdür. Çıkan (assenden) kolon, enine (transvers) kolon, inen 

(desenden) kolon, rektum ve anüsten oluĢmaktadır. Asıl görevi, emilmeyen sodyum, 

suyun emilimini sağlamak, dıĢkıyı oluĢturmak ve dıĢkıyı belli bir süre bekletmektir. 

Ayrıca kalın bağırsaktaki yiyeceklerde yer alan bakteriler, etkileĢime geçerek vücut için 

gerekli K vitamini ve bazı kompleks B vitamini üretmektedir. Sindirim sistemi ile 

alınan besinler, son 48 saat içinde bağırsak boĢaltımı ile atılmasına rağmen, kalın 
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bağırsağın içeriği son 4 günde alınan besinlerden oluĢmaktadır (Berman ve ark. 2008). 

Kalın bağırsağa günlük olarak yaklaĢık 1500 mlt. kimüs gelmektedir. Bu içerik sulu ve 

akıcıdır. Kalın bağırsaktan kimüs geçerken, suyun büyük bir kısmı emilmektedir. 

Günlük olarak 800 mlt. ile 1000 mlt. sıvı kalın bağırsaklar tarafından emilmektedir. 

Burada dıĢkının yoğunluğu oluĢmakta ve dıĢkıya Ģekil verilmektedir. Emilim uygun 

Ģekilde gerçekleĢtirilemediğinde, atık ürünler pasajdan çok hızlı geçerek dıĢkı yumuĢak 

ve sulu olmaktadır. Diğer taraftan eğer dıĢkı bağırsaklarda çok uzun süre kalırsa, dıĢkı 

kuru ve sert olmaktadır (Erdil ve ElbaĢ 2001; Yıldırım 2001; Akdemir ve Birol 2005; 

Salvo 2007; Craven ve Hirnle 2009; Potter ve Perry 2009; Taylor ve ark. 2008; Kaya H 

2012).  

Rektum: Kalın bağırsakların son bölümüdür. Sigmoid kolunun 3. sakral 

vertebra düzeyinde baĢlamakta ve aĢağıya doğru uzanmaktadır. YaklaĢık 12 cm. 

uzunluğundadır. Normalde rektum boĢ olup, dıĢkıyı karĢılamak için önemli ölçüde 

geniĢleme kapasitesine sahiptir. Rektum dıĢkılamadan hemen önce dıĢkıyı 

boĢaltmaktadır. Rektum, dıĢkılama sırasında geçici bir süre dıĢkıyı tutabilmek için 

vertikal ve transvers kıvrımlardan oluĢmaktadır. Her kıvrım basınç durumunda 

geniĢleyebilen bir arter ve ven içermektedir (Erdil ve ElbaĢ 2001; Berman ve ark. 2008; 

Taylor ve ark. 2008; Craven ve Hirnle 2009; Kaya H 2012). DıĢkı rektumdan anal kanal 

ve anüs yolu ile dıĢarı atılmaktadır. DıĢkılama kontrolünü sağlayan iç ve dıĢ 

sfinkterlerin kasılması ve gevĢemesi, sempatik ve parasempatik uyarılar ile 

oluĢmaktadır. Anal kanal, dıĢkılama kontrolünü sağlamaya yardımcı sinirlerden 

zengindir. Gastrointestinal sistem, rektum ve anüs ile sonlanmaktadır (Yıldırım 2001; 

Akdemir ve Birol 2005; Salvo 2007; Taylor ve ark. 2008; Kaya H 2012).  

Anüs: Anüs, defekasyonun kontrolünde görev almaktadır. Ġnternal ve eksternal 

sfinkter olmak üzere iki ayrı sfinktere sahiptir. Ġnternal ve eksternal sfinkterin 

kontraksiyonu ve gevĢemesi, sempatik ve parasempatik uyaranlar tarafından uyarılması 

ile defekasyonun kontrolü amaçlanmaktadır. Anal kanal, dıĢkıyı kontrol etmek üzere 

zengin duyu sinirlerine sahiptir (Yıldırım 2001; Akdemir ve Birol 2005; Salvo 2007; 

Craven ve Hirnle 2009; Potter ve Perry 2009; Kaya H 2012). 

2.1. BOġALTIM SĠSTEMĠ 

BoĢaltım metabolik süreçler sonucu oluĢan atık ürünlerin organizmadan 

uzaklaĢtırılmasıdır. Normal vücut fonksiyonlarının sürdürülmesi için bağırsakların 
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düzenli olarak boĢaltılması gerekmektedir. BoĢaltım sistemi; üriner boĢaltım ve 

bağırsak boĢaltımı olmak üzere iki bölümden oluĢmaktadır (Salvo 2007; Berman ve ark. 

2008; Taylor ve ark. 2008; Kaya 2011; Kaya H 2012). 

2.1.1. Üriner BoĢaltım 

Vücudun sıvı elektrolit dengesini sağlamak ve sürdürmek, kan basıncını 

düzenlemek gibi birçok homeostatik mekanizmada rol oynayan üriner sistemin temel 

fonksiyonu, yıkım ürünlerinin ve sıvı atıkların vücuttan atılmasıdır. Üriner boĢaltım, 

metabilizma iĢlevleri sonucu sıvı atıklardan oluĢan idrarın mesanede toplanarak belli bir 

miktara ulaĢtıktan sonra, boĢaltılması sürecidir. Üriner boĢaltım, insan vücudunun temel 

bir fonksiyonudur (Craven ve Hirnle 2009). Üriner boĢaltım ile atık ürünlerin düzenli 

olarak vücuttan atılması, normal vücut fonksiyonlarını sürdürmek için önemlidir (Kaya 

1997; ġenturan 2010; BaĢak 2011).  

Üriner sistem, kandaki atıkları idrara dönüĢtüren iki böbrek, üretilen idrarı 

mesaneye taĢıyan iki üreter, idrarın biriktiği mesane ve mesanedeki idrarı meatüse 

taĢıyan üretradan oluĢmaktadır (Craven ve Hirnle 2009; ġenturan 2010).  

2.1.2. Bağırsak BoĢaltımı 

Bağırsak boĢaltımı, bütün insanların yaĢam süresince düzenli olarak devam 

ettirdikleri yaĢam aktivitelerinden biridir. Normal vücut fonksiyonlarının 

sürdürülebilmesi için bağırsakların düzenli olarak boĢaltılması gerekmektedir. Bağırsak 

fonksiyonları biyo-fizyolojik, psikolojik, çevresel, sosyo-kültürel ve politiko-ekonomik 

faktörlerden etkilenebildiği için, bu aktivitenin yerine getirilmesi bireyden bireye 

değiĢiklik gösterebilmektedir. Ayrıca birçok hastalık, tanı testleri, ilaçlar ve cerrahi 

giriĢimler de bağırsak boĢaltımını etkileyebilmektedir (Taylor ve ark. 2008; Kaya 2011; 

Turan ve ark. 2011b).  

BoĢaltım aktivitesi, beslenme aktivitesinde olduğu gibi uygun zaman ve mekan 

bulunana kadar istemli olarak birey tarafından ertelenebilmektedir. Dolayısı ile bağırsak 

hareketleri üzerinde istemli kontrol sağlanabilmektedir. BoĢaltım aktivitesi 

gerçekleĢtirilirken mahremiyet ve gizlilik oldukça önemlidir (Kaya 2011; Kaya H 

2012).  
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2.1.2.1. DıĢkının/ DıĢkılamanın Fizyolojisi 

DıĢkılama kalın bağırsağın boĢaltılması olarak tanımlanmaktadır. DıĢkılama 

refleksi, medulla ve spinal kord olmak üzere iki merkez tarafından yönetilmektedir 

(Taylor ve ark. 2008). 

DıĢkı kontrolü ve defekasyondan sorumlu majör yapılar; ekternal anal sfinkter, 

puborektal kas, internal anal sfinkter ve rektumdur. Bu yapıların sinirsel donanımından 

sakral pleksus sempatik lifleri ve torakolumber pleksus parasempatik lifler sorumludur. 

DıĢkılama, anorektal bölgenin motor ve duyusal sinirlerinin bir arada ve eĢgüdümlü 

çalıĢması  ile gerçekleĢmektedir (Özkan 2007). 

Parasempatik uyarı ortaya çıktığında, internal anal sfinkter gevĢemekte ve 

bağırsak kasılmaktadır. Böylece fekal kitlenin rektuma girmesi sağlanmaktadır. 

Rektumun fekal kitle ile ĢiĢmesi, dıĢkılama refleksi için birincil uyarandır. Rektal 

distansiyon, intrarektal basınçta artıĢa yol açmakta ve kasları germektedir. Böylece 

dıĢkılama refleksini uyarmakta ve daha sonra boĢaltımı gerçekleĢtirmeye zorlamaktadır. 

Eksternal anal sfinkterin gevĢemesi veya kasılması istemli olarak kontrol altındadır. 

Acil bir dıĢkılama gereksinimi birey tarafından, istemli olarak ertelenebilmektedir 

(Taylor ve ark. 2008). 

DıĢkılama sırasında, birçok kas bu sürece dahil olmaktadır. Bireyin nefesini 

tutması ile diyafram ve abdomen duvarındaki kaslar istemli olarak kasılmaktadır. 

Normal basınçta 4 veya 5 dakika içinde karın içi basınç artıĢı glotisi kapatmaktadır. Bu 

durum dıĢkının çıkıĢına yardımcı olmaktadır. Aynı anda pelvik tabandaki kaslar 

kasılmakta ve fekal kitlenin vücuttan dıĢarı çıkmasına yardım etmektedir. Abdominal 

basıncın artarak, uyluk kaslarının gevĢemesi dıĢkılamayı kolaylaĢtırmaktadır. Ayrıca 

oturma pozisyonu,  rektum üzerinde baskıyı aĢağı doğru arttırmaktadır (Taylor ve ark. 

2008). 

Birey defekasyon sırasında zorlandığında/ ıkındığında, batın içi basınç 

artmaktadır. Toraksta, atrium ve ventriküllere giden kan akımı azalmaktadır. Böylece 

geçici olarak kardiyak-output düĢmektedir. Bir kez bu zorlanma/ ıkınma gereksinimi 

durdurulursa, basınç azalmakta ve kalbe dönen kan miktarı daha fazla olmaktadır. 

Ancak bu hareket, aĢırı duyarlı bireylerde kan basıncını arttıracağı için tehlikeli 

olabilmektedir. Bu zorlanma/ ıkınma tekniği “Valsalva Manevrası” terimi ile ifade 
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edilmektedir ve bu durum kardiyovasküler/ diğer hastalıkları olan bireylerde 

sakıncalıdır (Taylor ve ark. 2008). 

2.1.2.2. Fekal BoĢaltım Süreci 

Defekasyon  

Defekasyon, feçes veya dıĢkı olarak bilinenen katı atıkların rektum ve anüsten 

atılması sürecidir. BoĢaltım aktivitesi hareketi olarak da adlandırılmaktadır (Berman ve 

ark. 2008; Craven ve Hirnle 2009). Defekasyon sıklığı ve niteliği bireyden bireye  

farklılık göstermektedir (Dedeli ve ark. 2007; Berman ve ark. 2008). 

Defekasyon süreci, feçesin rektum içinde peristaltik hareketlerle ilerlemesi ile 

baĢlamakta ve rektal gerilmeye/ geniĢlemeye neden olmaktadır.  Bu rektal gerilme/ 

geniĢleme ile düz kaslar harekete geçerek bağırsak boĢaltımını tetiklemektedir. DıĢkı, 

rektumu gerdiğinde/ zorladığında,  spinal kordun sakral segmentinde yer alan 

parasempatik sinirler uyarılmakta, inen kolon, sigmoid kolon, rektum ve anüste 

kontraksiyona neden olmakta ve iç anal sfinkterde gevĢeme görülmektedir. Gaita ya da 

fekal içeriğin, sigmoid kolondon rektuma doğru hareket etmesinden sakral refleks 

sorumludur ve bu durum “defekasyon refleksi” olarak tanımlanmaktadır (Berman ve 

ark. 2008; Ünal ve ark. 2008; Craven ve Hirnle 2009; Potter ve Perry 2009).  

Ġnternal ve eksternal sfinkter kasılmadığı sürece defekasyon, otomatik olarak 

devam etmektedir. Defekasyon refleksi olduğunda, bireyin defekasyon için uygun yer 

ve zaman kararına kadar, external anal sfinkter kontraksiyonda kalmaktadır. O zamana 

kadar birey, kendi isteğiyle uygun ortam sağladığında ekternal anal sfinkteri gevĢeterek 

dıĢkılama gereksinimini karĢılayabilmektedir. Ancak defekasyon gereksiniminin 

sıklıkla ertelenmesi, rektumun geniĢlemesine ve uzun süreçte dıĢkılama gereksinimini 

hissetmede sorunlar yaĢanmasına neden olabilmektedir (Berman ve ark. 2008; Kyle 

2008; Craven ve Hirnle 2009; Potter ve Perry 2009). 

Defekasyon sırasında dıĢkılamaya yardımcı olabilmek için derin nefes alınmakta 

(diyaframı hareket ettirmek), abdominal kaslar (intra-abdominal basıncı arttırmak) ve 

pelvis taban kasları (dıĢkıyı aĢağıya doğru hareket ettirmek) kasılmaktadır. Bu eylem/ 

giriĢim Valsalva Manevrası olarak adlandırılmaktadır. Kardiyovasküler hastalığı, 

glokomu, intrakraniyal basınç artıĢı veya yeni ameliyat deneyimi olan bireyler büyük 

risk altındadır. Kardiyak düzensizliklerde ve arteriyel kan basıncı  yüksekliklerinde 
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dıĢkının geçiĢi sırasında zorlamaktan/ ıkınmaktan kaçınmak gerekir. Normal 

defekasyon, ağrısız, yumuĢak geçiĢli ve dıĢkı formundadır (Berman ve ark. 2008; 

Craven ve Hirnle 2009; Potter ve Perry 2009). 

Feçes 

Normal feçes, %75 su ve %25 katı maddeden oluĢmaktadır. Feçes, yumuĢak 

fakat Ģekilldir. Katı madde; bakteri, sindirilmemiĢ lifler, yağ, inorganik madde ve bazı 

proteinleri içermektedir. Selüloz, sindirimi ve emilimi gerçekleĢtikten sonra dıĢkıda 

kalan, büyük sindirilmemiĢ bir liftir. Eğer diyetle alınan lif miktarı az ise, günlük olarak 

daha az feçes üretilmektedir (Berman ve ark. 2008; Craven ve Hirnle 2009). 

Bağırsak bakterileri ve enzimleri tarafından bilirubinin kimyasal dönüĢümü ve 

koyu sarı safra pigmentinden kaynaklanan ürobilin sonucu feçesin rengi kahverengi 

olmaktadır. Alınan besinler feçesin rengini etkileyebilmektedir (örneğin, Ģeker pancarı 

feçesi kırmızımsı renge boyayabilir). Ayrıca ilaçlar, feçesin rengini ve yoğunluğunu 

değiĢtirebilmektedir (Berman ve ark. 2008; Craven ve Hirnle 2009). 

Feçesin karakteristik kokusu, bağırsakta bulunan proteinlerin bakteriyel 

ayrıĢmasından kaynaklanmaktadır. Feçes, normalde yumuĢak kıvamda ve rektumun 

Ģekline uygun olarak silindir formundadır. Günlük olarak yaklaĢık 150-300 gr. arasında 

feçes üretilmektedir (Berman ve ark. 2008; Craven ve Hirnle 2009). 

2.1.2.3. Fekal BoĢaltım Sorunları 

En yaygın görülen fekal boĢaltım sorunlarının baĢında konstipasyon 

gelmektedir. Ayrıca dıĢkı tıkanlıklığı, diyare, dıĢkı inkontinası, flatulans, distansiyon, 

hemoroid, anal fissür ve bağırsak diversiyonları da, fekal boĢaltıma iliĢkin sıklıkla 

yaĢanan diğer sorunlar arasında yer almaktadır. 

DıĢkı Tıkanıklığı 

DıĢkı tıkanıklığı, sert dıĢkının birikmesi ve dıĢarı atılamamasıdır. Her yaĢ 

grubunda meydana gelebilmektedir. Genellikle konstipasyonun tedavi edilmemesi 

sonucu ortaya çıkmaktadır. DıĢkı tıkanıklığının belirtileri; konstipasyon, rektal 

rahatsızlık, anoreksia, bulantı, kusma, abdominal ağrı, diyare ve sık idrara çıkmadır. 

Ayrıca belirgin abdominal distansiyon görülebilmektedir. ġuuru kapalı, yatağa bağımlı 

bireyler, fiziksel ve mental yetersizliği olan yaĢlılar dıĢkı tıkanıklığı açısından büyük 

risk taĢımaktadır. DıĢkı tıkanıklığının tedavisinden ziyade oluĢumunun önlenmesi 
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gereklidir. Ancak oluĢtuktan sonra tek seçenek dıĢkının elle çıkarılmasıdır. Bu iĢlem 

birey için oldukça rahatsızlık verici ve utandırıcıdır. AĢırı rektal manüplasyon 

mukozada irritasyona, kanamaya ve vagus sinirinin uyarılması sonucu kalp atım hızının 

refleks olarak düĢmesine neden olmaktadır (Berman ve ark. 2008; Craven ve Hirnle 

2009; Potter ve Perry 2009; Kaya 2011; Kaya H 2012). 

Diyare 

Diyare; sık sık, sulu-Ģekilsiz dıĢkılama ile tanımlanmaktadır. Konstipasyonun 

tersidir. Diyare genellikle artan gastrointestinal hareketlilik ile iliĢkilidir. Diyarede 

bağırsak hareketleri çok hızlı olduğu için su ve elektrolitlerin absorbsiyonu mümkün 

değildir. Diyarede dıĢkının kontrolü çok zordur. Karında kramp Ģeklinde ağrı, dıĢkıda 

mukus ve kan görülebilmektedir. Diyare ve inkontinans tehlikesi birey açısından endiĢe 

ve utanç kaynağıdır. Ayrıca bulantı ve kusma, anal bölge ve perinede irritasyon da 

ortaya çıkabilmektedir. Diyare nedeniyle vücuttan sıvı ile beraber elektrolitler de 

atılmaktadır. Uzun süren diyarede, yorgunluk, güçsüzlük, halsizlik ve zayıflama 

görülebilmektedir. Diyare nedenlerinin baĢında; bağırsak enfeksiyonu (bakteri, virüs), 

yiyeceklere karĢı hassasiyet, laksatiflerin doğru kullanılmaması, ilaçlar (antibiyotik, 

tetrasiklin vb. gibi), psikolojik sorunlar ve diğer hastalıkların varlığı yer almaktadır. 

Akut ve kronik diyarede en sık görülen belirtiler, acil defekasyon isteği ve dıĢkı 

tutamamadır (Sabuncu ve ark.1991; KoĢar ve Öztürk 2004; Berman ve ark. 2008; Black 

ve Hawks 2009; Craven ve Hirnle 2009; Potter ve Perry 2009; Kaya H 2012). 

DıĢkı Ġnkontinansı  

DıĢkı inkontinansı, bireyin dıĢkı ve gaz çıkıĢını kontrol edememesi olarak 

tanımlanmaktadır. BaĢlıca nedenleri; omurilik yaralanması, anüsün dıĢ sfinkter kasının 

tümörleri, laksatiflere uzun süre bağımlı olma ve strestir. Anal/ rektal ameliyatlar, 

travma, kolostomi uygulaması, omurilik yaralanması nedeniyle oluĢabileceği gibi; 

ameliyat sonrası dönemde anksiyete deneyimleme ve laksatiflerin aĢırı kullanımı da 

bağırsak inkontinasına neden olabilmektedir. Ġnkontinans döneminde genellikle diyare 

görülmektedir. Diyare diyet ya da normal bağırsak florasını bozan antibiyotik kullanımı 

sonucu meydana gelebilmektedir. Diyare kontrol edilebildiği zaman lifli gıdalarla 

beslenmek intestinal geçiĢ süresini yavaĢlatmakta ve dıĢkı hacmini arttırmaktadır. 

Diyareyi kontrol etmeye yönelik kullanılan ilaçlar dıĢkının Ģekillenmesine, dolayısı ile 

inkontinans sıklığının azalmasına yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte bireyde 
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mikroorganizma (clostridium difficile) nedeniyle diyare varsa, intestinel geçiĢi 

yavaĢlatmaya yönelik tedavi giriĢimlerinden kaçınmak gerekmektedir. Bağırsak eğitimi 

sfinkter kontrolünü yeniden kazandırmak için etkili bir yöntemdir. Bağırsak eğitimi; 

diyet, sıvı alımı, egzersiz ve dıĢkılama alıĢkanlığını sürdürmeyi içermektedir (Berman 

ve ark. 2008; Black ve Hawks 2009; Craven ve Hirnle 2009; Potter ve Perry 2009; 

Denat 2010; Kaya 2011; Kaya H 2012). 

Flatulans 

Flatulans, abdominal distansiyon ya da rahatsızlığa neden olan gastrointestinal 

kütle içindeki anormal gaz birikimidir. Flatulans alt gastrointestinal sistemden, dıĢkı ile 

birlikte ya da  dıĢkılama olmadan atılmaktadır. Ağrılı, gürültülü ve kokulu olduğu için 

birey için sıkıntı verici bir durum olabilmektedir. Flatulans ĢiĢkinlik hissi, abdominal 

distansiyon, kramp ve anüsten gaz çıkıĢı belirtileri ile tanımlanmaktadır. Flatulans 

karında ve göğüste ağrıya neden olmaktadır. En yaygın nedenleri; gazlı içecekler içme, 

hızlı yemek yeme, pipetle içecek içme sonucu fazla miktarda hava yutma, bazı 

yiyecekler (fasulye, lahana, soğan vb.), konstipasyon, abdominal cerrahi giriĢim, 

bağırsak hareketini azaltan ilaçlar ve hareket kısıtlamasıdır. Flatulansı gidermeye 

yönelik en etkili yöntem egzersizdir. Yürümek ya da yatak içinde yapılan egzersizler 

bağırsak hareketlerini hızlandırmaktadır. Doğal yöntemlerle gaz çıkıĢı söz konusu değil 

ise, rektal tüp uygulaması ya da bazı ilaçların uygulanması gerekebilmektedir (Sabuncu 

ve ark.1991; Berman ve ark. 2008; Craven ve Hirnle 2009; Potter ve Perry 2009; Kaya 

2011; Kaya H 2012). 

Distansiyon 

Flatulans, sıvı veya katı bağırsak içeriğinin aĢırı miktarda birikimi abdominal 

distansiyona neden olmaktadır. Subjektif olarak birey, abdomende dolgunluk, 

rahatsızlık hissettiğinden, flatulans ve dıĢkı geçiĢinde yetersizlik olduğundan 

yakınmaktadır. Ġnspeksiyonda abdomende ĢiĢkinlik ve gerginlik görülmektedir. 

Flatulans ve bağırsaklarda dıĢkı miktarına bağlı olarak, abdomen biraz ĢiĢ ya da gergin 

görülebilmektedir. Feçes ya da flatulans ile pasajın tıkanması primer olarak abdominal 

distansiyona neden olmaktadır. Paralitik ileus ve abdominal tümörler, bağırsak 

obstrüksiyon türlerindendir ve distansiyona neden olmaktadır. Uzun süreli yatak 

istirahati ve hareketsizlik peristaltizmi yavaĢlatmakta ve kalın bağırsaklarda flatulans 
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birikmesine neden olmaktadır. Konstipasyon ve dıĢkı tıkanıklığı, distansiyona yol 

açabilmektedir (Craven ve Hirnle 2009). 

Hemoroit  

Hemoroit, rektumdaki venlerin geniĢlemesi sonucu oluĢmaktadır. Hemoroitler, 

karın içi basıncın artmasıyla geliĢmektedir. DıĢkılamada aĢırı ıkınma, hamilelik, kalp 

yetmezliği, kronik karaciğer hastalıkları hemoroite neden olmaktadır. Ġç veya dıĢ 

hemoroit olarak iki Ģekilde görülebilmektedir. DıĢ hemoroitler, dıĢarıda gözle 

görülebilmektedir ve herhangi bir renk değiĢimi tromboz geliĢtiğini göstermektedir. Bu 

durum aĢırı ağrıya neden olmakta ve cerrahi giriĢim uygulanması gerekebilmektedir. Ġç 

hemoroitler, mukoz membran ile kaplıdır ve dıĢarıdan gözle görülemezler. Defekasyon 

sırasında zorlama/ ıkınma ile birlikte özellikle gebelikte, kalp yetmezliğinde ve kronik 

akciğer hastalıklarında venöz basıncın artması sonucu hemoroit ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca kadın ve erkekte her yaĢ grubunda ortaya çıkabilen yaygın bir hastalıktır. Fakat 

insidansı 20 ile 50 yaĢları arasındaki bireylerde daha yüksektir (Erdil ve ElbaĢ 2001; 

Black ve Hawks 2009; Potter ve Perry 2009). 

Anal Fissür  

Anal kanaldaki derinin pekten çizgisinin 2 mm. aĢağısından, anüs kenarına 

kadar uzanan bir yırtılma ya da ülser olarak tanımlanmaktadır. Fissür kronikleĢebilir ve 

derinleĢirse, anal ülser geliĢebilmektedir. Fissürler sert dıĢkının mukozayı yırtması ile 

meydana gelmektedir. Anal fissürün en tipik belirti ve bulguları kanama ve ağrıdır. 

Akut fissürlerin %50’si bakım ve tedavi ile iyileĢebilmektedir (Erdil ve ElbaĢ 2001; 

Black ve Hawks 2009; Kaya H 2012). 

Bağırsak Diversiyonları 

Ostomiler: Ostomi bir açılma ya da ağızlaĢtırma oluĢturmak amacıyla yapılan 

cerrahi iĢlemlerin genel adıdır (Berman ve ark. 2008; Potter ve Perry 2009; Kaya H 

2012). 

Kolostomi: Kalın bağırsağın karın duvarına ağızlaĢtırılmasıdır. Distaldeki 

patolojik bir proçes bölgesinden dıĢkının geçmesini önlemek ya da tümör gibi bir 

patolojiye bağlı olarak tıkanıklık nedeni ile boĢalamayan kalın bağırsağı boĢaltmak 

amacı ile uygulanmaktadır. Anüs çevresindeki dokular ve rektumun çıkarılması sonucu 

kalıcı, akut bir olayın iyileĢmesine zaman kazanmak veya distalde yapılan kalın 



 14 

bağırsağın anastomozunun güvenliğini sağlamak amacı ile geçici kolostomi 

yapılmaktadır (Berman ve ark. 2008; Potter ve Perry 2009; Kaya H 2012). 

Jejunostomi: Ġnce barsağın jejunum kısmının karın duvarına ağızlaĢtırılmasıdır 

(Berman ve ark. 2008; Potter ve Perry 2009; Kaya H 2012). 

 Ġleostomi: Ġnce bağırsağın ileum  bölümünün karın duvarına ağızlaĢtırılmasıdır. 

Kalın bağırsak tıkanmaları, yaralanmaları, delinmesi, bağırsakta yapılan bir iĢlemin 

iyileĢmesini sağlamak, kalın bağırsağın tümünün çıkarılmasının gerekli olduğu, değiĢik 

nedenlerle kalın bağırsak ve rektumun ameliyatla tamamen alındığı ya da devre dıĢı 

bırakıldığı durumlarda ileostomi açılmaktadır (Berman ve ark. 2008; Potter ve Perry 

2009; Kaya H 2012). 

2.2. KONSTĠPASYON 

Konstipasyon, bağırsak hareketlerinin her gün ve aynı saatlerde olması 

gerekliliğine karĢın, bireylerin sıklıkla karĢılaĢtığı bir sorundur (Kaya 2011). 

Konstipasyonun kesin bir tanımı bulunmamaktadır. Genellikle konstipasyon, 

defekasyon sıklığında azalma, gaita sertliğinin artması, dıĢkı sayısının normalden az 

olması, yoğun ıkınma gereksinimi, tam boĢaltamama ve kuru dıĢkılama olarak 

tanımlanmaktadır (Berman ve ark. 2008; Black ve Hawks 2009; Craven ve Hirnle 2009; 

Korkmaz ve ark. 2011). DıĢkının kalın bağırsakta uzun süre kalması veya yavaĢ hareket 

etmesi sonucu konstipasyon geliĢebilmektedir. Konstipasyon, bireyin normal dıĢkılama 

(defekasyon) alıĢkanlığı, dıĢkı yoğunluğu (alıĢılmıĢtan daha sert ve kuru olması) ve 

dıĢkılama sayısı (alıĢılmıĢtan daha az) ile iliĢkili olarak tanımlanmaktadır (Berman ve 

ark. 2008; Black ve Hawks 2009; Craven ve Hirnle 2009; Satish 2009; Marples 2011). 

Konstipasyon bir hastalık değil bir semptomdur. Konstipasyonunu belirti ve 

bulguları; katı, Ģekilli dıĢkı ve/ veya haftada üç kereden az dıĢkılama, abdominal ve 

rektal ağrı, bağırsak seslerinde azalma, rektal dolgunluk hissi, rektumda basınç hissi, 

dıĢkılama sırasında zorlanma ve ağrı, dolgunluk hissi, iĢtah kaybı, baĢ ağrısı, yorgunluk 

ve hemoroittir (Berman ve ark. 2008; Potter and Perry 2009; Marples 2011; Yönt ve 

ark. 2011; Kaya H 2012).  

Genellikle günde üç ile üç günde bir arasında değiĢen dıĢkılama sayısı normal 

kabul edilmektedir (Yurdakul 2001a; Ünal ve ark. 2008). Ancak tek baĢına dıĢkılama 

sayısı yeterli bir ölçüt değildir. Çünkü dıĢkılama sayısı ve miktarı bireyden bireye ve 
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toplumdan topluma değiĢiklik göstermektedir (Ünal ve ark. 2008). Bu nedenle 

konstipasyonun tanımında iki veya daha fazla faktörün en az 3 ay boyunca var olması 

gerekmektedir. Bunlar; 1-Dört dıĢkılamanın en az birinde zorlanma, 2-Dört 

dıĢkılamanın en az birinde sert ve parçalar halinde dıĢkı çıkarma, 3-Dört dıĢkılamanın 

en az birinde dıĢkının tam boĢalmadığını hissetme, 4-Bağırsak hareketinin haftada 2 

veya daha az olmasıdır (Kaya 2011). 

Konstipasyonun tanılanmasında bir standart oluĢturmak için Roma komitesi 

konstipasyon için kriterler belirlemiĢtir. Konstipasyonun tanılanmasında kullanılmak 

üzere Roma I, Roma II, Roma III gibi değiĢik kriterler kullanılmaktadır (Omar 2008). 

Roma I kriterlerine göre en az 3 ay süre ile konstipasyon semptomlarının devamlı veya 

tekrarlayıcı olması öngörülürken; Roma II kriterlerinde semptomların son 12 ayın en az 

12 haftasında olması gerekmektedir. Ayrıca Roma II kriterlerinin bebekler, çocuklar ve 

yetiĢkinler için konstipasyonu tanımlayan giriĢimleri olmuĢtur. Mayıs 2006 da 

konstipasyon semptomlarının konstipasyon tanısından 6 ay önce baĢlamıĢ olması ve üç 

ay süre ile ayda üç veya daha fazla gün bu Ģikayetlerin bulunmasının gerekli olduğu 

Roma III kriterlerinde kabul edilmiĢtir (Yurdakul 2007; Craven ve Hirnle 2009; Arslan 

2010; Marples 2011). Ancak Roma II ve Roma III kriterleri en sık kullanılanlarıdır 

(Omar 2008). (Tablo 1) 

Ayrıca American College of Gastroenterology’de konstipasyon tanısında ortak 

dil oluĢturmak ve konstipasyon tanımını kolaylaĢtırmak amacı ile bir takım kriterler 

belirlemiĢtir. Bu kriterler; 

 DıĢkı sayısında azalma, 

 DıĢkılama sırasında; 

o Ikınma 

o Sert / topak Ģeklinde dıĢkı, 

o DıĢkılama sırasında zorlanma, 

o Tam boĢalamama, 

o DıĢkıma sırasında uzun zaman geçirme, 
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o DıĢkılama sırasında, hasta bireyin parmaklarını kullanarak anüs çevresine, 

perineye veya vajina duvarına masaj yapma gereksiniminin olması, Ģikayetlerin 

en az üç aydan beri var olmasıdır (Yurdakul 2007; Korkmaz ve ark. 2011). 

 

Tablo 1. Konstipasyon için Roma III kriteri 

Tanı kriterleri* 

1.   AĢağıdakilerden iki ya da daha fazlasını içermelidir 

Defekasyonların en az %25’inde zorlanma/ ıkınma 

Defekasyonların en az %25’inde topak topak ya da sert dıĢkılama 

Defekasyonların en az %25’inde tam boĢaltamadığını hissetme 

Defekasyonların en az %25’ini anorektal obstrüksiyon/blokaj hissi 

Defekasyonların en az %25’ini kolaylaĢtırmak üzere elle müdahale (örn; parmakla boĢaltım, pelvik 

tabandan destekleme) 

Bir haftada üçten az defekasyon 

2.Laksatiflerin kullanılmadığı zaman yumuĢak dıĢkının nadir görülmesi 

3.Ġrritabl bağırsak sendromu için yetersiz kriter bulunması 

Roma Foundation (2006). Roma III Diagnostic Criteria for Functional Gastrointestinal Disorders. EriĢim Tarihi: 

01.05.2012. http://www.romecriteria.org/assets/pdf/19_RomeIII_apA_885-898.pdf.  

* Semptomların tanı konulmadan en az 6 ay önce baĢlamıĢ olması ve üç ay süre ile ayda üç veya daha fazla gün bu 

kritelerin olması  

 

 

Konstipasyon  birden fazla nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir (KoĢar ve 

Öztürk 2004; Dener 2006; Berman ve ark. 2008; Craven ve Hirnle 2009). 

Konstipasyona neden olan faktörler; 

 DüĢük lifli hayvansal gıdalarla beslenme (et, süt ürünleri, yumurta),  

 Yetersiz sıvı alımı (günlük 2000 ml.’den az), 

 Yetersiz kalori alımı, 

 Düzensiz bağırsak alıĢkanlıkları ve dıĢkılama gereksinimini geciktirme, 

 Bağırsağı tam boĢaltamama, 

http://www.romecriteria.org/assets/pdf/19_RomeIII_apA_885-898.pdf
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 Uzun süreli yatak istirahati ya da düzenli egzersiz yapmama, 

 Mahremiyetin sağlanamaması, 

 Kronik hastalıklar (parkinson, multipl sklerozis, kronik bağırsak hastalıkları, 

irritabl bağırsak sendromu, depresyon, vb. gibi),  

 Durumsal/ kronik stres (aile üyelerinden birinin hastalanması, kaybedilmesi ya 

da boĢanma), 

 Bazı ilaçların yan etkileri (antiasitler, antidepresanlar, demir, narkotikler, 

antikolinerjikler ve antihipertansif) 

 Normal boĢaltım refleksinde azalma nedeni ile aĢırı laksatif veya enema 

kullanma,  

 YaĢlılarda bağırsak peristaltizminde, abdominal kas elastikiyetinde ve mukus 

sekresyonunda azalma,  

 Kalın bağırsağın sinir iletisini etkileyen nörolojik sorunlar (omurilik 

yaralanması, tümör vb. gibi), 

 Hipotiroidizm, hipokalsemi ya da hipokalemi gibi hastalıklar yer almaktadır 

(Berman ve ark. 2008; Taylor ve ark. 2008; Craven ve Hirnle 2009; Kaya H 

2012). 

Konstipasyon sağlık açısından önemli bir sorundur. DıĢkılama sırasında ıkınma/ 

zorlanma, abdominal, jinekolojik veya rektal cerrahi giriĢim ile sonuçlanabilecek 

sorunlara yol açabilmektedir. DıĢkının bağırsakta eforla/ zorla geçiĢi sırasında dikiĢlerin 

birbirinden ayrılarak yaranın tekrar açılmasına neden olabilmektedir. Buna ek olarak, 

kardiyovasküler hastalığı, glokomu, intrakraniyal basınç artıĢı olan bireylerde 

konstipasyonu önlemek ve Valsalva manevrasını kullanmaktan kaçınmak gerekmektedir 

(Potter and Perry 2009). 
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Konstipasyon Mekanizması 

1) Anorektal Bölgenin Fonksiyonunun Bozulması Ġle Birlikte Kalın Bağırsağın 

Normal Fonksiyonunun Olması  

Anorektal bölgenin fonksiyonunun bozulması “Fonksiyonel Defekasyon 

Bozuklukluğu (FDB)” olarak tanımlanmaktadır. Anorektal bölge fonksiyonu genel 

olarak iki Ģekilde bozulabilmektedir; 

a) Dissinerjik Defekasyon: Konstipasyonla veya irritabl bağırsak sendromu 

(IBS) ile birlikte görülebilmektedir. Bu bozuklukta, karın adaleleri ile rektoanal ve 

pelvik taban adalelerinin defekasyona yardımcı olmasında sorun bulunmaktadır.  

Bireyin defekasyon giriĢimi sırasında rektal basınç artmakta ancak bu sırada anal 

sfinkter basıncı da artıĢ gösterdiği için dıĢkı atılamamaktadır. Anal sfinkter basıncı 

artamamakta ve anal sfinkter yeteri kadar gevĢeyememektedir. Bu durumda yine normal 

dıĢkılama gerçekleĢememektedir. 

b) Defekasyon Ġtici Gücünde Yetersizlik: Defekasyon sırasında rektumun iç 

basıncı dıĢkıyı atacak kadar kuvvetli değildir (Yurdakul 2001b; Dener 2006; Ünal ve 

ark. 2008; Aygün ve Aygün 2010). 

2) Anorektal Bölge Fonksiyonunun Normal Olmasına Rağmen Kalın Bağırsak 

Fonksiyonunlarının Bozulması 

Konstipasyonda bağırsak hareketleri yavaĢlamakta ve dıĢkılama hareketinin 

sıklığı azalmaktadır. Yemeklerden sonra oluĢması beklenen refleksler ve laksatiflere 

olan yanıtlar yetersizdir. Bağırsakta hareketi sağlayan, elektriksel uyarıları üreten 

pacemaker hücrelerinin ve enterik nöronların sayısı azalmıĢ veya bu hücreler 

kaybolmuĢtur (Yurdakul 2001b; Dener 2006; Ünal ve ark. 2008; Aygün ve Aygün 

2010). 

2.2.1. Konstipasyonun Ġnsidans ve Prevalansı 

Konstipasyon, toplumda %2-28 arasında görülen bir semptomdur (Rigby ve 

Powell 2005; Dedeli ve ark. 2007; Korkmaz ve ark. 2011). Toplum temelli çalıĢmalarda 

ise, sağlıklı bireylerin yaklaĢık olarak %10-20’sinin dıĢkı sıklığı, dıĢkı sertliği ve 

zorlanma/ ıkınmayı içeren bir ya da daha fazla konstipasyon semptomu belirttiği 

görülmektedir (Yönt ve ark. 2011). Ülkemizde konstipasyonun görülme oranı %29-40 

arasında değiĢmektedir (Dedeli ve ark. 2007). Çetinkaya ve ark. (2000) tarafından 
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Ankara ilinde konstipasyon sıklığını belirlemeye yönelik yaptıkları bir çalıĢmada 

konstipasyon prevelansının %30,5, kadınlarda (%34,2) erkeklere (%26,2) göre daha sık, 

50 yaĢ ve üzerindeki bireylerde %39,2 ve 50 yaĢ ve altındaki bireylerde %23,8 olarak 

bulunmuĢtur.  

Batılı ülkelerde konstipasyonun %2-20 arasında görüldüğü bildirilmektedir. 

Konstipasyonun Amerika’da prevalansı en yüksek gastrointestinal sorun olduğu ve  

yetiĢkinlerde yaklaĢık %17 oranında görüldüğü saptanmıĢtır. Ġngiltere’de de 

konstipasyon en sık görülen gastrointestinal semptomların baĢında gelmektedir (Rigby 

ve Powell 2005; Sinclair 2010). Kuzey Amerika’da konstipasyon prevelansı %15-20 

arasında değiĢmektedir (Satish 2009).  

Konstipasyon, kadınlarda erkeklere göre, zencilerde beyazlara göre, çocuklarda 

yetiĢkinlere göre, yaĢlılarda gençlere göre, daha sık oranda görülmektedir (Türkay ve 

ark. 2005). Konstipasyon görülme sıklığının yaĢla birlikte arttığı, 65 yaĢ ve üzerindeki 

yaĢlı bireylerin %40’ının konstipasyon semptomlarını yaĢadığı belirtilmektedir (Frank 

ve ark. 2001; Rigby ve Powell 2005; Ünal ve ark. 2008; Satish 2009; Yönt ve ark. 

2011). Ancak konstipasyon prevelansı her iki cinsiyette yaĢ ile birlikte artmaktadır 

(Yurdakul 2001a). Konstipasyon ülkemizde kadınlarda ve yaĢlılarda daha sık 

görülmektedir (Arslan 2010). Kadınlarda seyrek dıĢkılama, parmakla müdahale ve 

laksatif kullanımının fazla olduğu, erkeklerde ise uzun süre dıĢkılama ve tam 

boĢalamama hissinin daha sık olduğu belirlenmiĢtir (Ünal ve ark. 2008). Avusturalya’da 

yapılan çalıĢmanın verilerine göre hamile kadınların %50’sinin konstipasyon 

deneyimlediği ve doğum sonrası dokuz hafta süresince de konstipasyonun devam ettiği 

belirlenmiĢtir (Rigby ve Powell 2005).  

2.2.2. Konstipasyon Tedavisi 

Konstipasyon yaygın görülen bir semptom olmasına rağmen halen bakım ve 

tedavisi istenilen düzeyde değildir Bakım ve tedavisindeki amaç, konstipasyon 

oluĢumunu önlemek ve konstipasyon ortaya çıktığında da semptomları azaltarak bireyin 

konforunu sağlamaktır (Kyle 2008). Konsipasyonu önlemeye veya ortadan kaldırmaya 

yönelik farmakolojik ve nonfarmakolojik olmak üzere pek çok tedavi seçeneği 

bulunmaktadır (Arslan 2010).  
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2.2.2.1. Farmakolojik Tedavi  

Laksatifler 

Defekasyon isteğini uyararak bağırsak peristaltizmini arttıran, bağırsak içeriğini 

yumuĢatarak defekasyonu kolaylaĢtıran lokal ilaçlardır. Laksatifler, konstipasyonun 

tedavisinde en sık kullanılan  farmakolojik ajanlardır. Günümüzde hacim oluĢturan 

laksatifler, stimulan laksatifler ve osmotik laksatifler, en sık kullanılan laksatif 

türlerindendir (SavaĢ 2004; Yurdakul 2007; Kyle 2008; Satish 2009; Kaya 2011; Kyle 

2011; Marples 2011). 

Hacim Oluşturan Laksatifler: Laksatifler içinde en az zararlı olan türüdür ve 

diyetteki lif miktarını arttırdığı için günlük yaĢamda diyetle birlikte kullanılması 

önerilmektedir (Kyle 2008; Kyle 2011). En sık kullanılan preparatları, ispaghula 

kabuğundan üretilmektedir (Kyle 2008). Laksatif etkisi 3-5 gün içinde görülmektedir. 

Ancak hacim oluĢturan laksatif kullanımında; abdomende ağrı, ĢiĢkinlik, aĢırı 

distansiyon görülebilmektedir. Bu nedenlerden dolayı tedaviye küçük dozlarda 

baĢlanarak daha sonra doz arttırımı daha uygun olabilmektedir (Yurdakul 2007; 

Korkmaz ve ark. 2011). Hacim oluĢturan laksatiflerle birlikte yeterli düzeyde sıvı 

alınması, bağırsak tıkanıklığını önlemek açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle sıvı 

alımında kısıtlaması olan veya yeterli düzeyde sıvı alamayacak olan bireyler için hacim 

oluĢturan laksafiler, uygun değildir. Bağırsak tıkanıklığı riskini azaltmak için, hacim 

oluĢturan laksatifler gece mide hareketlerinin azalmasına bağlı olarak bağırsak geçiĢini 

kısıtlamaktadır (Kyle 2008; Omar 2008; Kyle 2011). Hacim oluĢturan laksatifler, uzun 

süreli kullanımda en güvenilir olan laksatif türüdür, ancak etkileri tam olarak bir hafta 

sonra görülmekte ve obstrüksiyon bulguları varlığında, konstipasyon ve dissinerjik 

defekasyon bozukluklarında tercih edilmemektedir (SavaĢ 2004; Yurdakul 2007; Kaya 

2011). 

Stimulan Laksatifler: Stimulan laksatifler, etkilerinin çabuk baĢlaması 

nedeniyle sıklıkla kullanılmaktadır (Kyle 2011). En sık kullanılan stimulan laksatifler, 

antrakinon  ve  difenilmetandır. Ġntestinal duvarda direkt mukozaya etki ederek epitel 

hasarı, kas ve sinir uyarısı ile hem antiabsorbtif-sekretuar hem de prokinetik etki 

göstermektedir. Bununla birlikte bağırsak peristaltizmini ve mukus salgısını 

arttırmaktadır. Etkileri saatler içinde baĢlamakta ve maksimum 12-24 saatte etki 

etmektedir. Kramp tarzında karın ağrısı görülmektedir. Akut ve kısa süreli kullanımda 
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oldukça faydalı olmasına rağmen uzun süreli ve yüksek dozda kullanımda, bağırsak 

dilatasyonu ve konstipasyonla seyreden nörojenik obstrüksiyona yol açabilmektedir. 

AĢırı laksatif etki ile elektrolit bozuklukları, hipokalemi, hiponatremiye, osteomalazi, 

protein kaybettiren enteropatiye neden olabilmektedir. Ayrıca laksatif bağımlılığına 

neden olmaktadır. Bu nedenle sürekli kullanılmamalıdır; haftada veya iki haftada bir 

Ģeklinde özellikle konstipasyonda düzenli aralıklarla kullanımı önerilmektedir (SavaĢ 

2004; Kyle 2008; Omar 2008; Kaya 2011; Kyle 2011; Yurdakul 2007). 

Osmotik Laksatifler: Osmotik laksatifler, bağırsaklara osmotik etkiyle su 

çekerek daha yumuĢak ve hacimli dıĢkı oluĢturarak motiliteyi uyarmaktadır (Kyle 

2011).  Bu grup laksatifler, polietilen glikol ve emilimi zayıf olan Ģekerleri içeren 

karıĢık elektrolit solüsyonları içermektedir. Magnezyum tuzları, magnezyum hidroksit, 

magnezyum sitrat, magnezyum karbonat (magnesie calcinei) en sık kullanılan salin 

ozmotik laksatiflerdir. Osmotik laksatif kullanımında, abdomende distansiyona bağlı 

ĢiĢkinlik, flatulans, abdominal kramlar, diyare ve elektrolit dengesizlikleri 

görülebilmektedir. AĢırı ve uzun süre kullanımda laksatif bağımlılığına yol 

açabilmektedir. Bağırsak motilitesi bozulduğu zaman, konstipasyonun önlenmesi ve 

tedavisinde osmotik laksatifler uygun değildir. Ayrıca kardiyak ve renal hastalıkları 

olan bireylerde, osmotik laksatifler dikkatli kullanılmalıdır (SavaĢ 2004; Yurdakul 

2007; Kyle 2008; Omar 2008; Kaya 2011; Kyle 2011). 

Lavmanlar 

Bağırsağın peristaltizmini harekete geçirmek, dıĢkıyı yumuĢatmak ve çıkıĢını 

kolaylaĢtırmak için rektum ve sigmoid kolon yoluyla kalın bağırsağa belirli ve yeteri 

kadar sıvının verilmesi iĢlemidir. Verilen sıvı, rektum ve bağırsağa girerek yapacağı 

basınç ile  bağırsakların yüzeyindeki kas, sinir uçlarını uyararak bağırsakların hareketini 

arttırmaktadır. Öte yandan verilen sıvı miktarı feçes kitlelerini parçalayarak, yayarak, 

rektumun yan duvarına bulaĢtırmaktadır. Sıvının türü ya da miktarı dıĢkı kitlesinin 

rektum duvarın uyarılmasını ve defekasyon refleksini baĢlatmaktadır. Bağırsakların 

kontraksiyona geçmesi, kuvvetli peristaltizm hareketleri ile feçesin dıĢarıya çıkması 

sağlanmaktadır. Lavmanın en belirgin kullanım nedeni konstipasyonu tedavi etmektir. 

Diğer nedenleri ise, X-ray muayeneleri, endoskopi, ameliyat ya da doğum gibi 

nedenlerle bağırsakların boĢaltılması, bağırsak eğitimi için bir program amacı ile feçesin 

boĢaltılmasıdır (Yavuz 1990; Sabuncu ve ark. 1991; Kaya 2011).  
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Temizleyici lavmanlar kalın bağırsağın dıĢkıdan tamamen temizlenmesini 

sağlamaktadır. Yüksek volümlü solüsyon infüzyonu ile peristaltik hareketlerin 

baĢlaması sağlanmaktadır. Yağ tutucu lavmanlar, rektum ve kalın bağırsağı 

kayganlaĢtırarak etki göstermektedir. DıĢkı yağı absorbe etmekte, yumuĢatmakta ve 

geçiĢi kolaylaĢtırmaktadır. Ġlaçlı lavmanlar farmakoterapötik ajanları içerir ve sodyum 

polystyrene sulfonate (Kayexalate) lavmanlarda olduğu gibi yüksek serum potasyum 

düzeyini düĢürmek ya da bağırsak cerrahisi öncesi bakterileri yok etmek amacı ile 

uygulanması istenebilmektedir (Kaya 2011). Sıklıkla kullanılan lavman türleri; 

Musluk suyu (hipotonik) lavmanı, bir defadan fazla uygulanmamalıdır. Çünkü su 

zehirlenmesi ya da dolaĢım yüklenmesi meydana gelebilir. 

Serum fizyolojik lavmanı, en güvenli olanıdır. Ġzotoniktir, intertisiyel bölümdeki 

sıvı ile aynı osmotik basınca sahiptir. Bebek ve çocukların sıvı ve elektrolit 

dengesizliğine yatkınlığı nedeni ile ancak bu tür lavmanları tolere edebilirler.  

Hipertonik solüsyon, yüksek volümlü lavmanı tolere edemeyen bireylere 

uygulanmaktadır. Kalın bağırsak ve rektum mukozasını stimule ederek peristaltizmi 

uyarmaktadır. Miktarı 120 cc.’yi geçmemelidir.  

Hurris Flush lavman, intestinal gazın dıĢarı çıkarılmasını sağlayan basınçlı 

lavman türüdür. Sıvı kalın bağırsağa basınçla verilmektedir. Bu durum peristaltizmi 

arttırmakta ve gaz çıkmasını sağlamaktadır. 

Sabun köpüklü lavman, serum fizyolojik ya da musluk suyuna bireyin durumuna 

ve uygulamanın sıklığına göre saf sabun eklenmektedir. Yalnızca saf sabun 

kullanılmaktadır. Fazla sert solüsyon irritasyona neden olabilmektedir. Lavman 

torbasına önce su sonra sabun eklenmektedir. 

Yağlı lavman, yağ temelli solüsyonlardır. DıĢkının absorbe edebileceği küçük 

miktarlarda uygulanması gerekir. Absorbe olan yağ dıĢkının yumuĢamasını ve daha 

kolay çıkmasını sağlamaktadır. 

Gaz çıkarıcı (Carminative) solüsyon, distansiyonu gidermek için 

kullanılmaktadır. 90 ml. suya 60 ml. gliserin, 30 ml. magnezyum eklenerek 

hazırlanabilir (Kaya 2011). 

Lavmanların bir çoğu mukozayı irrite etmekte ve bazen dıĢkıda bulunan mukus 

miktarını attırabilmektedir. Özellikle çocuklarda ve yaĢlılarda megakolon olan 
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bireylerde lavman uygulaması sonucu konvülsiyon, koma, Ģok ve hiponatremi 

geliĢebilmektedir (Yavuz 1990; Sabuncu ve ark. 1991). 

Supozituvarlar  

Supozituvarlar değiĢik Ģekillerde (silindirik, konik veya globüler Ģekillerde kalıp 

kullanılarak) ve ağırlıklarda olup, oda sıcaklığında katı halde bulunan, vücut sıcaklığı 

ile eriyebilen ya da uygulandığı bölgedeki vücut salgılarında dağılan veya çözünen 

rektum, vajina veya üretra gibi vücut boĢluklarında tedavi amacıyla yerleĢtirilen katı ya 

da yarı katı ilaç formudur. Rektal, vajinal ve üretral supozituvarlar olmak üzere 

sınıflandırılmaktadır (Kardhiqi 2007; Omar 2008; Kyle 2011). 

Supozituvarlar lokal veya sistemik etki elde etmek amacıyla kullanılmaktadır. 

Rektal yolla kullanılan supozituvarlar genellikle 1-3 gr. ağırlığında ve 2-4 cm. boyunda 

olmaktadır. Koni Ģeklindeki supozituvarlar rektuma uygulanırken, rektum adelelerinin 

kasılmasıyla dıĢarı atılabildikleri için daha çok torpido Ģeklinde olan formları 

kullanılmaktadır. Bu Ģekil sayesinde supozituvarlar, adele kontraksiyonu ile içeri 

çekilmektedir ve uygulanması kolaylaĢmaktadır. Çocuk ve yetiĢkinlerde kullanılan 

supozituvarların ağırlıkları farklıdır. Supozituvarlar, etken madde ve sıvı yağ olmak 

üzere iki bölümden meydana gelmektedir (Kardhiqi  2007; Omar 2008). 

Supozituvarlar, oral laksatifler ile sonuç alınamadığı durumlarda veya bağırsak 

hareketlerinin hızlandırılması gerektiğinde kullanılmaktadır. Supozituvarlar, yalnız 

baĢına veya oral laksatiflerler ile kombine edilerek/ karıĢtırılarak kullanılabilmektedir. 

Ġnvazif bir giriĢim gerektiren supozituvarlar, bireyin utanmasına ve rahatsızlık 

hissetmesine neden olmaktadır (Kyle 2011). 

Günümüzde supozituvarın kullanımı giderek yaygınlaĢmaktadır. 

Supozituvarların avantajlarının yanı sıra dezavantajları da bulunmaktadır. BaĢlıcaları; 

rektumdaki sıvı içeriğinin duedonuma göre daha az olması nedeni ile bazı ilaçların 

çözülememesi ve emiliminin azalması, özellikle irritan ilaçların verilmesi ile 

defekasyon uyarılması nedeni ile emiliminin azalması olarak sıralanmaktadır (Kardhiqi 

2007). 

Cerrahi GiriĢim 

Tıbbi tedaviye ya da rehabilitasyona yanıt vermeyen bazı bireyler için son çare 

olarak cerrahi giriĢim uygulanmaktadır. Konstipasyonu olan bireylerde, subtotal ve 
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bazen total kolektomi ile ileorektal anastomoz yapılabilmektedir. Cerrahi giriĢim için 

bireyin belirlenmesi zordur. Çünkü cerrahi giriĢimin hastalığa, defekasyon sıklığına ve 

yaĢam kalitesine yönelik olumsuz etkileri olmaktadır. Genellikle bağırsak hareketlerinin 

yavaĢ olması nedeniyle ince bağırsaklar da etkilendiği için cerrahi giriĢim baĢarısızlıkla 

sonuçlanmaktadır (Yurdakul 2007; Marples 2011). 

2.2.2.2. NonFarmakolojik Yöntemler 

Konstipasyonun tedavisinde çeĢitli nonfarmakolojik yöntemler arasında 

egzersiz, sıvı ve lif alımını arttırma, abdominal masaj, biofeedback, akupunktur ve 

refleksoloji yer almaktadır (De Schryver ve ark. 2005; Kyle 2008; Arslan 2010; Kyle 

2011; Marples 2011). 

Egzersiz 

Kasların aktif, eforlu kasılmasına ve kas gruplarının gevĢemesine egzersiz denir. 

Egzersiz vücudun kondisyonunu ve formda kalmayı sağlama ve sürdürme, sağlığı 

geliĢtirme amacı ile veya terapötik bir giriĢim olarak uygulanan fiziksel bir aktivitedir. 

Bireye özgü bir egzersiz programı, bireyin yapabilme yeteneğine göre belirlenmektedir. 

Egzersiz, kas kasılması türüne dayalı olan egzersiz ve sağlığı geliĢtirme için yapılan 

egzersiz olmak üzere iki büyük gruba ayrılmaktadır. Düzenli egzersiz, sağlıklı iĢlev için 

gereklidir. Egzersizin kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, kas-iskelet sistemi, 

üriner sistem ve deri üzerinde sayısız yararı bulunmaktadır (Taylor ve ark. 2008; Kaya 

ve Turan 2012).  

Ayrıca egzersiz sırasında; kan, mide ve bağırsaklardan egzersiz yapılan kaslara 

doğru yer değiĢtirmektedir. Düzenli egzersiz ile bağırsak hareketlerinde artma meydana 

gelmektedir. Aynı zamanda hareketsiz ve egzersiz yapamayan bir bireyde, bağırsak 

hareketleri yavaĢlamakta, konstipasyon, yetersiz defekasyon refleksi, flatulans ve feçesi 

vücuttan dıĢarı atmada yetersizlikler görülmektedir (Taylor ve ark. 2008; Satish 2009; 

Kaya ve Turan 2012). 

Bağırsaklar, sabah uyandıktan ve yemek yedikten sonra daha hızlı çalıĢmaktadır. 

Bundan dolayı genellikle uyandıktan ve yemek yedikten sonraki ilk iki saat bağırsak 

hareketlerinin en hızlı olduğu zamandır. Bağırsak hareketini arttıran fizyolojik olaydan 

yararlanarak, bu süre zarfında egzersiz yapılması konusunda bireyin cesaretlendirilmesi 

oldukça önemlidir (Satish 2009). 
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Gözlemsel araĢtırmalarda, hareketsiz bireyler ile bağırsak fonksiyonları arasında 

iliĢki saptanmıĢtır (Kyle 2011). Konstipasyonu olan orta yaĢ hasta grubu üzerinde 

yapılan 12 haftalık bir çalıĢmada, yapılan düzenli fiziksel aktivite, total bağırsak ve 

rektosigmoid transit zamanını önemli ölçüde azaltarak olumlu sonuçlar göstermiĢtir (De 

Schryver ve ark. 2005). Abdominal kasların güçlendirilmesi ve nefes alıĢ veriĢlerin daha 

rahat kontrol edilebilmesi için orta derecede yürüyüĢ ve egzersizlerin yapılması 

önerilmelidir. 

Sıvı Alımını Arttırma 

Vücuttaki kas miktarına bağlı olarak vücut ağırlığının %55-70’ini su 

oluĢturmaktadır. Sıvı gereksinimlerini, su dıĢında alkolsüz içecekler (meyve suyu, çay, 

bitki çayları, limonata, kolasız içecekler, süt, ayran, vb. gibi) ve sulu yiyeceklerle 

(çorba, portakal, kavun, karpuz, domates, marul, salatalık, vb. gibi) karĢılanmaktadır 

(Yıldırım 2009).             

Konstipasyonun tedavisinde vücut için alınması gereken sıvı miktarı konusunda 

literatür ve araĢtırma sonuçlarına göre farklı bilgiler yer almaktadır. Dehidratasyon 

laboratuvar sonucuyla kanıtlanmadıkça, yalnızca sıvı alımının arttırılmasının 

konstipasyonun tedavisinde baĢarı sağladığına yönelik yeterli kanıt yoktur (Richmond 

ve Wright 2004; Müller-Lissner ve ark. 2005; Kyle 2011; Marples 2011). 

Sıvı alımı, susuzluk mekanizması tarafından kontrol edilmekte ve daha fazla 

suya gereksinim olduğu belirtilmektedir. YaĢlı bireyler, almaları gereken sıvı miktarını 

azaltarak noktürnal üriner inkontinanstan kaçınmak isterler. Dehidratasyon açısından 

yaĢlı bireyler, özellikle ciddi biliĢsel bozukluğa varan büyük riskler taĢımaktadırlar. 

Ayrıca dehidrasyon, kan plazması ve su içeriğinde azalmaya yol açmaktadır. Bu durum 

bağırsak mukozasında kılcal damarlar arasında osmotik bir fark oluĢturmaktadır. 

Ġntestinal sıvı arasındaki mukoza hücreleri, neden olduğu suyu intestinal hücre 

sıvısından, kapillere doğru hareket ettirmektedir. Bu süreç, sırayla intestinal hücre sıvısı 

arasında osmotik fark geliĢmesine neden olmaktadır ve bağırsak lümeninde sıvı 

kalmaktadır. Su, sonra intestinal sıvı ve mukoza hücrelerinin içine bağırsak lümene 

taĢınmaktadır. Sonuçta sert ve kuru dıĢkı oluĢmaktadır (Kyle 2011). 

Konstipasyonu ortadan kaldırmak amacıyla, bireylerin sıvı tüketiminin 

arttırılması ve bu konuda cesaretlendirilmesi gereklidir (Kyle 2011). Bununla birlikte 

Chung ve ark. (1999)’nın yaptıkları çalıĢmada, sıvı alımının arttırılmasının sağlıklı 
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yetiĢkin bireylerde feçes ağırlığında belirgin bir değiĢiklik olmadığı saptanmıĢtır. Sıvı 

eksikliğinin, henüz dıĢkı miktarındaki azalmayı gösterebilecek düzeyde olmadığı 

belirlenmiĢtir (Satish 2009). 

Lifli Beslenme/ Lif Alımını Arttırma 

Lif; insanların ince bağırsağında sindirime ve emilime dirençli olan ve kalın 

bağırsakta tam ya da kısmi fermantasyona uğrayan yenilebilir bitki kısımlarının temel 

unsurlarındandır. Genellikle günlük optimum olarak 20-30 gr. lif alınması 

gerekmektedir (Satish 2009). Lif içeriği fazla olan gıdalar ağızda uzun süre çiğnenme 

özelliklerinden dolayı, tükürük bezlerinin çalıĢmasını hızlandırmaktadır. Ayrıca mide 

asitlerinin salgılanması yönünde uyarıcı etkide bulunmaktadır. Lifler, enerji yoğunluğu 

düĢük olduğundan ve su çekici özelliklerinden dolayı mide içeriğinin yoğunluğunu 

arttırarak midenin boĢalmasını geciktirmektedir. Suda çözünen lifler, glikoz ve insülin 

metabolizmasını da düzelterek diyabetin kontrol edilmesinde yardımcı olabilirler. Aynı 

zamanda serum düĢük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol konsantrasyonunu 

azaltmaktadır. Liflerin, bağırsakta geçiĢ süresi, kısa zincirli yağ asitleri üretimi, bağırsak 

yoğunluğu, gaz üretimi, protein sindirimi, kolesterol ve diğer lipit metabolizmaları 

üzerine de etkili olmaktadır. Suda çözünmeyen lifler ise, bağırsak hareketleri ve 

bağırsak geçiĢ süresi üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Diyette lif alımının artıĢı 

ile fekal kitlenin arttığı ve bağırsak geçiĢ süresinin kısaldığı belirlenmiĢtir. Aksine 

diyetle birlikte yetersiz lif alımı konstipasyona neden olabilmektedir (Satish 2009). 

DıĢkı miktarındaki artıĢın esas nedeni, liflerin su bağlama özelliklerinden 

kaynaklanmaktadır. Lifler dıĢkı hacmini ve su miktarını arttırarak rahatlatıcı etkide 

bulunmaktadır, bu durum konstipasyonun önlenmesine yardımcı olmaktadır (Dönmez 

ve ark. 2010). 

Konstipasyonun yönetiminde lifli besinlerin arttırılması önerilmesine rağmen, 

yaĢam tarzındaki bu değiĢikliklerin etkilerine yönelik kanıtlar yetersizdir. Lif, dıĢkı 

içeriğine eklenerek dıĢkının Ģekil almasını sağlamaktadır. Ayrıca lif, bağırsak duvarının 

geniĢliğini arttırarak ve itici aktiviteyi tetikleyerek bağırsak geçiĢini hızlandırmaktadır. 

Dukas ve ark.’nın (2003) 3327 kadın üzerindeki prospektif çalıĢmasında, günlük lif 

alımının (20 gr./ gün) arttrılması ile subjektif olarak belirtilen konstipasyonun belirti ve 

bulgularının azaldığı saptanmıĢtır. Bununla birlikte bu konuda yapılan randomize 

kontrollü araĢtırmaların sınırlı olduğu belirlenmiĢtir (Kyle 2011). Özellikle lif eksikliği 
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önemli bir risk faktörü olduğunda, bazı bireyler lif oranı yüksek bir diyetle beslenerek 

faydasını görebilirler. Bununla birlikte ciddi konstipasyonu olan bireylerde lifli 

diyetteki lif miktarının arttırılması, konstipasyon semptomlarını arttırabilmektedir. 

(Müller-Lissner ve ark. 2005; Kyle 2011; Marples 2011).  

Abdominal Masaj 

Abdominal masaj, karın duvarı üzerinden bağırsakların bulunduğu bölgeye saat 

yönünde sıvazlama, yoğurma ve titreĢim hareketlerinin uygulanması sonucu bağırsak 

hareketlerini uyaran invaziv olmayan bir uygulamadır (Uysal 2010).  Abdominal masaj, 

karın içi basıncını değiĢtirerek peristaltizmi arttırmakta ve bağırsaklar üzerinde mekanik 

ve refleks bir etki oluĢturmaktadır. Peristaltizmin artması besinlerin GĠS’den geçiĢini 

hızlandırmaktadır. Böylece dıĢkının kalın bağırsakta kalıĢ süresini kısaltmakta ve 

bağırsak hareketlerini arttırmaktadır. Ayrıca abdominal masajla, abdominal kaslar, kalın 

bağırsaklar etkilenmekte ve hatta abdominal sinir ağı (plexus splanchinus) da uyarılarak 

bağırsak tonüsü değiĢebilmektedir Bu sayede bireyin ağrı ve rahatsızlık hissi 

azalmaktadır (Resedence ve ark.1993; Kanbir 1998; Kyle 2011; Tuna 2011). 

Literatürde abdominal masajın kronik konstipasyon, fekal inkontinans, 

abdominal kas tonüsündeki değiĢiklikler ve abdominal ağrı tedavisinde yaygın olarak 

palyatif bir yöntem olarak kullanıldığı ve herhangi bir yan etkisinin olmadığı 

belirtilmektedir (Uysal 2010). 

Konstipasyonun tedavisinde abdominal masajın etkili olduğuna yönelik birçok 

çalıĢma mevcuttur. Preece’in (2002) gündüz bakım merkezinde tek bir grup üzerinde 

(n=30) yaptığı araĢtırmada, 15 konstipasyonu olan hasta bireye bir hafta süreyle düzenli 

abdominal masaj uygulanmıĢ ve araĢtırma sonucunda hasta bireylerin 11’inde 

konstipasyonun sıkıntı veren semptomlarının (distansiyon, flatulans) azaldığı 

saptanmıĢtır. Lamas ve ark.’nın (2009) randomize kontrollü olarak deney ve kontrol 

grubu üzerinde gerçekleĢtirdikleri çalıĢmada, abdominal masaj uygulanan deney 

grubundaki hasta bireylerde, konstipasyon ve semptomlarının gözle görülür bir Ģekilde 

azaldığı ve bağırsak hareketlerinin arttığı belirlenmiĢtir. AyaĢ ve arkadaĢları (2006) 

spinal kord yaralanması olan hastalarla yaptıkları çalıĢmada, abdominal masajın 

defekasyon sıklığını arttırdığı, fekal inkontinans ve abdominal distansiyonu azalttığı 

saptanmıĢtır. Emly ve ark. (1998) serabral palsili hasta bireylerle yaptığı çalıĢmada, 

konstipasyon sorununu ortadan kaldırmada abdominal masajın kullanılması gerektiğini 
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belirtmiĢtir. Resedence ve ark.’nın (1993) abdominal masaj ve egzersizin bağırsak 

alıĢkanlıklarına etkisini belirlemeye yönelik araĢtırmalarında, klinikte yatan hastalara ilk 

6 hafta süresince abdominal masaj, ikinci 6 haftada ise laksatif ve lavman (klinik rutini 

olarak) uygulanmıĢtır. Uygulanan her iki tedavi sonrası bağırsak geçiĢ süresi arasında 

anlamlı bir fark saptanmamıĢtır.   

Abdominal masajın defekasyonla ilgili sorunu olan, flatulans ya da kramplar 

nedeni ile abdominal ağrısı olan, abdominal kas tonüsü değiĢmiĢ olan, fekal inkontinans 

ya da konstipasyonu olan bireylerde etkili olduğu belirlenmiĢtir (Uysal 2010; Kyle 

2011).  

Abdominal masaj, konstipasyon tedavisinde kabul edilen ve hemĢireler, sağlıklı/ 

hasta birey tarafından uygulanan, güvenli, invaziv olmayan ve hiçbir yan etkisi olmayan 

nonfarmakolojik bir yöntemdir (Sinclair 2010). 

Abdominal Masajın Uygulanmaması Gereken Bazı Durumlar 

* Bağırsak tıkanması ya da tıkanma Ģüphesi durumunda, 

* Abdominal tümör olduğunda, 

* Ġnflamatuar bağırsak hastalığında, 

* Abdominal bölgeye cerrahi giriĢim ya da radyoterapi uygulandığında, 

* Gebelerde abdominal masaj yapılmamalıdır (Uysal 2010). 

Abdominal Masaj Uygulama 

Abdominal masaja baĢlamadan önce abdomen değerlendirilmelidir. Abdominal 

masaj uygulaması, yemeklerden hemen sonra yapılmamalıdır. Uygulama öncesi bireyin, 

üriner boĢaltım gereksinimi karĢılanmıĢ olmalıdır (Fritz 2009; Uysal 2010; Tuna 2011). 

Uygulama sırasında bireyin baĢının altına küçük bir yastık yerleĢtirilmeli ve 

sakıncası yoksa dizleri hafifçe bükülmelidir (Tuna 2011). Abdominal masaj, abdomen 

duvarı üzerinden bağırsakların bulunduğu alana saat yönünde yapılmaktadır. Uygulama 

süresi yaklaĢık 15-20 dakikadır. Manipülasyonlar, sigmoid kolonun sol alt kadranından 

baĢlamaktadır (Madenci 2007; Pusak 2008; Uysal 2010).  

Ġlk defa abdominal masaj uygulanacak bireylerde, ilk temasta/ dokunuĢta birey 

kaslarını kasmaktadır ve bu durumda derin dokulara ulaĢma olanağı olmamaktadır. Bu 
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nedenle abdominal masaja hafif dairesel sıvazlama ile baĢlanarak gerginlik ortadan 

kaldırılmaya çalıĢılmaktadır. Abdominal masaja, abdominal duvarın gevĢemesini 

sağlamak için okĢama tarzında sıvazlama ile baĢlanmalıdır. Ġlk gerginlik ortadan 

kaldırıldıktan sonra esas masaj manevralarına geçilmektedir (Tuna 2011). Bu yöntemle 

kalın bağırsağa ulaĢılarak en sonunda tüm kolonu kapsayacak Ģekilde uygulama 

tamamlanmaktadır (Fritz 2009). 

Abdominal masaj uygulamasında uygulayıcının supine (sırt üstü) 

pozisyonundaki bireyin vücudunun sol tarafında olması, vücut mekaniğini 

kolaylaĢtırmaktadır (Fritz 2009). 

Konstipasyon için uygulanan abdominal masajın dört temel hareketi vardır: 

Yüzeyel efloraj, derin efloraj, petrisaj ve vibrasyondur (Fritz 2009; Uysal 2010; Tuna 

2011). 

Efloraj (Sıvazlama): Elin, vücut yüzeyi üzerinde hafif veya derin basınçla 

kaydırılmasıdır. Masajın temel manevrasıdır. Masaj manevraları arasında en sık  

kullanılanıdır. Genellikle avuç içi, baĢ parmak veya diğer parmaklar kullanılmaktadır. 

Abdominal masaj, eflorajla baĢlamakta ve eflorajla bitirilmektedir. Efloraj, yüzeyel ya 

da derin olmak üzere iki Ģekilde uygulanmaktadır (Beard ve Wood 1969; Kanbir 1998; 

Madenci 2007; Fritz 2009; Yüksel ve Baltacıoğlu 2010; Tuna 2011). 

Yüzeyel Efloraj: Refleks etki elde etmek amacıyla, tüm avuç içiyle ve 

olabildiğince az basınçla, yavaĢ ve sabit hızla, tek veya çift elle uygulanmaktadır. 

Basınç ne kadar hafif olursa, refleks etki o kadar güçlü olmaktadır. Hafif bir basınçla 

uygulandığı için, sadece deri ve deri altı dokusunda etkili olmaktadır (Yüksel ve 

Baltacıoğlu 2010). Uygulama sırasında parmaklar bitiĢiktir. BaĢ parmak, uygulama 

alanın büyüklüğüne göre, vücut yüzeyine tam yerleĢebilmesi için açık ya da bitiĢik 

bulunabilmektedir (Tuna 2011). El esnek ve güvenli yerleĢtirilmeli; tüm avuç içi deriye 

değmeli ve tedavi edilen alanın eğimlerine iletilen basınç eĢit ayarlanmalıdır. Hareketin 

hızı sabit, baĢlangıç ve bitiĢte elin deriye teması bireyin ancak hissedebileceği 

yumuĢaklıkta olmalıdır. Karın duvarının tüm yüzeyine, ilyak çıkıntıların üzerinden 

pelvisin her iki yanından, aĢağıya kasıklara doğru yapılmaktadır (Uysal 2010). Yüzeyel 

eflorajda basınç hafif olduğu ve kan dolaĢımın direkt etkilemediği için ilerleme yönü 

önemli değildir. Çekingen ve duyarlı bireylerde yüzeyel eflorajda, basınç yavaĢ yavaĢ 

arttırılmalıdır. Yüzeysel efloraj kalp yönünün tersine doğru uygulanmaktadır  (Beard ve 
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Wood 1969; Kanbir 1998; Madenci 2007; Fritz 2009; Tuna 2011; Yüksel ve 

Baltacıoğlu 2010). 

Derin Efloraj: Amaç, refleks etkiye ek olarak kan ve lenf dolaĢımının mekanik 

olarak desteklenmesidir. Bu nedenle daha derin bir basınç verilerek venöz ve lenfatik 

akım arttırılmaya çalıĢılmaktadır (Yüksel ve Baltacıoğlu 2010). Derin eflorajda yüzeyel 

venlerdeki kan akımı ve metabolitlerin vücuttan atımını hızlandırmaktadır (Kanbir 

1998). Derin efloraj, avuç içi parmaklar, baĢparmak ve el sırtıyla; tek ya da iki elle 

uygulanmaktadır. El ya da eller geriye gönüĢte vücuttan ayrılmamakta, çok yüzeyel 

olarak baĢlangıçtaki yerine dönmektedir (Tuna 2011).  Hareket süresince ellerin vücut 

yüzeyi ile teması kesilmemelidir. Bu devamlılığın amacı, basıncın kesilip tekrar 

verilmesi ile derideki sinir uçlarında refleks stimulus oluĢturmamak ve bireyin rahatsız 

olmasını önlemektir (Yüksel ve Baltacıoğlu 2010). Hareketin yönü venöz ve lenfatik 

dönüĢe uygun olarak kalbe doğru olmalıdır. Kolon, yatay kolon ve inen kolon yönünde 

yapılmaktadır. Yapılan basınç, kalın bağırsaklarda kontraksiyonların artmasını 

sağlamaktadır. Abdominal masajın baĢlangıç noktasından bölgenin sonuna kadar derin 

efloraj uygulanmaktadır (Beard ve Wood 1969; Kanbir 1998; Madenci 2007; Fritz 

2009; Uysal 2010). Abdominal masajda efloraj uygulanmasında; parmak uçları 

symphsis pubis üzerine yerleĢtirilir, M.rectus abdominis boyunca yukarı doğru derin 

efloraj ile ilerlenir, alt kostalar hizasında eller yanlara doğru açılır, transvers abdominal 

kasların hizası  boyunca orta alana kadar ilerletilip aĢağı inilir ve ikici efloraj dönüĢünde 

oblik olarak baĢlangıç noktasına gelinir. Ayrıca sağ el altta, sol el üstte olacak Ģekilde 

çekum üzerinde efloraja baĢlanır. Yükselen kolon üzerinde yukarıya doğru ilerlenir, orta 

hatta alttaki elin yönü değiĢtirilir, inen kolon üzerinde aĢağı doğru ilerlenir, pubise 

doğru oblik olarak inilir ve mesane üzerinden yüzeyel efloraj ile geçilir (Fritz 2009; 

Yüksel ve Baltacıoğlu 2010). 

 Petrisaj (Yoğurma): Amaç, dokuyu kaldırmak ve kaldırdıktan sonra 

sıkıĢtırmaktır. Yüzeyel fasya ve altındaki kas kitlesini kaldırmaya, yuvarlamaya ve 

hafifçe sıkıĢtırmaya yarayan yoğurma hareketidir (Yüksel ve Baltacıoğlu 2010). 

Kasların en etkili manüplasyonu olan petrisaj,  kasın büyüklüğüne ve biçimine göre tek 

ve çift elle, tüm elle ve parmakla uygulanmaktadır (Tuna 2011). Petrisaj, sıvazlamanın 

tersine yüzeyel fasyayı ve onun altındaki dokuları hedef almaktadır (Kanbir 1998). 

Petrisaj manevrası sabit olmamalı ve hep aynı nokta üzerine uygulanmamalıdır (Yüksel 
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ve Baltacıoğlu 2010). Avuç içi ve parmaklarla, çıkan kolonda yukarı doğru, inen 

kolonda aĢağıya doğru yapılmaktadır. Uygulamada basınç ardı ardına arttırılıp 

azaltılmaktadır. Yoğurma hareketinden  (petrisaj) sonra tekrar sıvazlama (efloraj)  

hareketine dönülmektedir. Abdominal masajda efloraj uygulanmasında; inen kolonun 

distalinde friksiyon hareketine baĢlanmakta, her seferinde 5 cm. yukarıya friksiyon 

uygulanarak baĢlangıç noktasına ilerletilmektedir. Aralarında derin efloraj 

kullanılmaktadır (Fritz 2009; Yüksel ve Baltacıoğlu 2010). 

Vibrasyon (Titreşim): El ve parmaklar vücuda sıkıca temas ettirilerek uygulanan 

titreĢim hareketidir. TitreĢimlerin sayısı saniyede 10-15 kadardır. Vibrasyonda el hiç bir 

yönde ilerlememekte ve hareket yalnız üzerinde bulunduğu kasa sınırlı kalmaktadır. 

Vibrasyon uzun süre ve yeterli Ģiddette uygulandığında refleks fizyolojik etkiler 

oluĢturmaktadır.  Genelde en son manüplasyon olarak uygulanmaktadır ve beklenen etki 

sinir sistemini uyarmak ve kasların gevĢemesini sağlamaktır. Vibrasyon bağırsak 

spazmını azaltmada oldukça etkili bir manevradır. Abdominal masaj uygulaması 

vibrasyon uygulanarak sonlandırılmaktadır. Vibrasyon, bağırsaklarda biriken flatulansın 

vücuttan atılmasına yardımcı olmaktadır (Beard ve Wood 1969; Madenci 2007; Fritz 

2009; Uysal 2010; Yüksel ve Baltacıoğlu 2010; Tuna 2011).  

Abdominal Masajın Sindirim Sistemi Organları Üzerine Mekanik ve Refleks 

Etkisi 

GĠS fonksiyonları otonom sinir sisteminin bölümü olan parasempatik 

aktivitesinden etkilenmektedir. Parasempatik stimulasyonu kasların motilitesini, 

sindirim sekresyonlarınının salınımını arttırmakta ve gastroinestinal kanaldaki 

sfinkterlerin gevĢemesini sağlamaktadır. Abdominal masaj parasempatik aktiviteyi 

uyarabilmekte ve yanıt olarak gastrointestinal yolu uyarabilmektedir. Literatürde 

gastrointestinal yol ile somatik dokuların refleks yolla bağlantısı olduğunu ve bunun 

vagus siniri yoluyla olduğunu belirlemiĢtir (Uysal 2010). AyaĢ  ve ark.’nın (2006) 

çalıĢmasında, abdominal masaj uygulanan bireylerin; bağırsak hareketlerinde artma, 

fekal inkontinansta azalma, abdominal distansiyonda ve flatulansta azalma, kalın 

bağırsak geçiĢ zamanında kısalma olduğu saptanmıĢtır. Lamas ve ark.’nın (2009) 

araĢtırma sonucuna göre abdominal masajın gastrointestinal semptomları azalttığı ve 

özellikle abdominal masajın konstipasyon semptomunu azalttığı belirlenmiĢtir. 
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Abdominal Masajın Mide Üzerine Etkisi 

Abdominal masajın, mide içeriğinin duedonuma doğru hareketine mekanik ve 

doğrudan etkisi vardır. Abdominal duvara yapılan masaj aynı zamanda bir nöral refleks 

yoluyla mide kaslarının kasılmasını sağlamaktadır. Yapılan, randomize kontrollü 

deneysel çalıĢmalarda abdominal masajın mide boĢalma hızını arttırdığı saptanmıĢtır 

(Bastin ve ark. 2004; Uysal 2010). 

Abdominal Masajın Bağırsaklar Üzerine Etkisi 

Abdominal masaj karın içi basıncı değiĢtirerek peristaltizmi hızlandırmakta, 

bağırsaklar üzerine mekanik ve refleks bir etki oluĢturarak bağırsağın mekanik olarak 

boĢaltılmasını sağlamaktadır (Kyle 2008; Fritz 2009; Kyle 2011). Abdominal masaj ile 

mide içeriği doğrudan bağırsakların içine doğru itilmektedir. Buna ek olarak iç organlar 

ve yüzeyel dokuların palpasyonu, refleks mekanizma ile peristaltik kontraksiyonlarla 

sonuçlanmaktadır. Ġnce bağırsaklar oldukça hareketlidir ve mekanik olarak boĢaltımın 

sağlanması oldukça güçtür ancak bu bölge üzerine elle yapılan basınç  içeriğin 

hareketini kolaylaĢtırmaktadır. Aynı Ģekilde transvers kolonun yerini belirlemek de 

zordur ancak palpasyonla fekal kitlenin varlığı belirlenirse abdominal masaj ile ileri 

itilmesi sağlanabilmektedir (Uysal 2010). 

Ernst (1999), abdominal masajın konstipasyonu olan bireylerdeki etkisini 

incelediği araĢtırmada, abdominal masajın konstipasyon üzerinde etkili olduğu 

saptanmıĢtır. Liu ve arkadaĢları (2005) masajın vagal aktivite ve gastrik motiliteyi 

arttırdığı belirlenmiĢtir. Ayrıca abdominal masajın, abdominal distansiyonda azalma, 

bağırsak hareketlerinde artma, fekal inkontinansda azalma, bağırsak geçiĢ süresinde 

azalma gibi olumlu etkileri bulunmaktadır (Uysal 2010). 

Abdominal Masajın Sfinkterler Üzerine Etkisi 

Sfinkterler, refleks hareket ile etkilenmektedir. Örneğin pilor sfinkteri otonom 

sinir sistemi kontrolü altındadır, abdominal masaja refleks yanıt vermektedir. Deriden 

yapılan uyaranlara bir cevap olarak sfinkter, yeterli ölçüde açılmakta veya 

gevĢemektedir (Uysal 2010). 
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Biofeedback 

Biofeedback (BF), elektronik cihazlar tarafından görsel ve iĢitsel sinyaller 

üreterek bilgi veren, bireyin bu bilgileri kullanarak vücut fonksiyonlarının farkında 

olmasını ve bu fonksiyonlarını istemli olarak değiĢtirebilmesini sağlayan bir yöntemdir. 

“Bio” yunancada hayat, “feedback” ise bilginin kaynağa, kökene geri döndürülmesidir. 

Biofeedback, yeniden eğitim ve denetim yöntemidir (Uzunca 2007). 

Elektromiyografik (EMG), pozisyonel, elektrogonyometrik, denge, güç-basınç, 

termal, respiratuvar ve EEG biofeedback olmak üzere farklı biofeedback türleri 

bulunmaktadır (Karcı 2008).  

Biofeedback, pelvik taban kaslarının yetersizliğine veya defekasyon güçlüğüne 

bağlı olarak geliĢen konstipasyonda sıklıkla kullanılmaktadır (Kyle 2011; Marples 

2011). Ayrıca defekasyon bozukluğunda özellikle pelvik taban kaslarının ve eksternal 

anal sfinkter kaslarının yetersiz kontraksiyonları, biofeedback ile düzeltilebilmektedir 

(Kyle 2008; Yurdakul 2007; Marples 2011). Bu yöntemde temel amaç, dıĢkılama 

sırasında anal sfinkter kaslarını gevĢeterek, abdominal kasları, rektum ve anal sfinkter 

kasları arasındaki koordinasyon bozukluğunu ortadan kaldırmak ve eğer varsa rektal 

duyarlılık kaybını düzeltmektir (Ünal ve ark. 2008; Kyle 2011; Marples 2011).  

Konstipasyonun tedavisinde laksatif uygulama ile etkili bir sonuç alınamadığı 

durumda genellikle biofeedback önerilmektedir. Bilgisayar ekranına bir rektal sensör 

aracılığıyla gerçek zamanlı geri bildirim alınırken, bireyin normal pelvis taban 

kaslarının fonksiyonlarını öğretmek amaçlanmaktadır. Bu durum, sağlık ekibi 

üyelerinin, bireye özgü olarak egzersiz programını düzenlemesine yardımcı olmaktadır. 

Birey, biofeedback ile anında görsel olarak geri bildirim aldığı için, hem motivasyonu 

hem de uyumu artmaktadır. Biofeedback’in birçok avantajı vardır fakat önemli olan 

birey açısından hiçbir dezavantajının bulunmamasıdır (Kyle 2008; Kyle 2011; Marples 

2011). 

Akupunktur 

Geleneksel Çin tıbbında önemli bir yeri olan akupunktur, günümüzde tüm 

dünyada tarafından kabul edilen çağdaĢ bir tedavi yöntemidir (Sezen 2002). 

Akupunktur; latince iğne (acus) ve batırma, delme (punctura) kelimelerinden 

oluĢmaktadır (Kavaklı 2010). Vücudun belli noktalarına çelik, gümüĢ ve altından 
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yapılmıĢ iğnelerin batırılması ile uygulanan bir yöntemdir. Akupunkturla, vücuttaki 

meridyenler üzerindeki belli noktalara iğne batırmak suretiyle, bozulan enerji akıĢının 

düzeltilmesi amaçlanmaktadır. Böylece, endokrin, limbik ve otonom sinir sistemlerinin 

bir uyum içerisinde çalıĢması sağlanmaktadır. Ana felsefesi, bütün evrende canlı cansız 

her yerde ve her Ģeyde var olan enerji akıĢları arasındaki birlik, denge ve uyuma 

dayanmaktadır (Nazlıkul ve Eraltan 2002; Turan ve ark. 2010). Akupunktur, basit, 

güvenli ve ekonomik bir tedavi yöntemidir (Sezen 2002). 

Kolda ve elde bulunan akupunktur noktaları ile konstipasyon tedavi 

edilebilmektedir (Kyle 2008). Akupunkturun, kısa süreli konstipasyon tedavisinde, 

tatmin edici sonuçlar elde edilmiĢtir. Ding ve ark.’nın (2009) 30 hasta birey üzerinde 

yaptıkları bir çalıĢmada, hasta bireylerin semptomlarının iyileĢtiği ve laksatif/ 

supozituvar kullanımının azaldığı belirlenmiĢtir. Bununla birlikte akupunkturun uzun 

süreli kullanımını ile iliĢkili araĢtırmalara gereksinim duyulmaktadır (Marples 2011).  

            Refleksoloji  

Refleksoloji, ayaklara uygulanan özel ovma hareketleri ile vücudun belli 

bölgelerinde bloke olmuĢ enerjiyi çözerek, vücudun kendi kendini iyileĢtirme gücünü 

harekete geçirmesi olarak tanımlanmaktadır. Refleksoloji “denge” sağlayan bir 

terapidir. Bu yöntemin tarihi 4000-5000 yıl öncesine Mısır Firavunlarına kadar 

uzanmaktadır (Nazlıkul ve Eraltan 2002). 

Refleksoloji rahatlamayı arttırmak için antik zamanlardan beri kullanılmaktadır. 

Bireyin kendisini fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak iyi hissetmesini sağlamakta ve 

doğal denge kazandırmaktadır. Refleksoloji, karıĢık vücut fonksiyonlarını düzenleyen 

bir masaj Ģeklidir. Bu uygulama destekleyici bir tedavi türüdür. Refleksoloji, hem 

sağlığın korunması ve yükseltilmesinde, hem de bazı rahatsızlıkların hafifletilmesinde 

yaygın olarak kullanılmaktadır (Nazlıkul ve Eraltan 2002; Bolsoy 2008). 

Basınç bölgeleri bireyden bireye farklılık gösterse de, genellikle bölgelere 

uygulanan dıĢ basınç aynıdır. El ile ayak baĢ parmağına uygulanan refleksoloji, kalın 

bağırsağa karĢılık gelmekte ve konstipasyon sorununu ortadan kaldırmaktadır (Nazlıkul 

ve Eraltan 2002; Kyle 2008; Kyle 2011). 
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2.3. KONSTĠPASYONU OLAN BĠREY VE ROPER, LOGAN, TIERNEY’ĠN 

HEMġĠRELĠK MODELĠ 

HemĢirelik modelleri, hemĢirelik bilgisini sistematize ederek hemĢireye rehberlik 

etmekte, profesyonel bir iletiĢimi sağlayarak hemĢirelik bakım uygulamalarının bilimsel 

bir temele dayandırılmasına yardım etmektedir (Roper ve ark. 2003; Terzi 2009; Kaya 

N 2012). 

HemĢirelik eğitimi ve uygulama alanında en çok kullanılan modellerden biri 

olan “HemĢirelik Modeli” ilk defa Britanya’da Roper (1976) tarafından tasarlanmıĢ; 

Roper, Logan ve Tierney bu çalıĢma üzerinde incelemeler yaptıktan sonra (1980, 1981, 

1983) son Ģeklini vermiĢlerdir. Roper, hemĢirelikte Ģans yerine, insani özelliklere dayalı 

bakımın uygulanması gereğine; gözlemlere, ölçülebilir olay ve aktivitelere 

odaklanmanın gerekliliğine inanmıĢ ve hemĢirelik hizmetlerini bu inançlara 

temellendirmiĢtir. Bu model, hemĢirelik uygulamalarının sağlık bakımı sistemlerinin 

tüm hizmet alanlarına entegre edilmesinin önemini belirtmekte ve bunu sağlayan bir 

yapı oluĢturmaktadır (Roper ve ark. 2003; Holland ve ark. 2008; Kaya N 2012). 

2.3.1. YaĢam Süresi 

YaĢam, konsepsiyon ile baĢlayan ve doğumdan ölüme kadar olan bir süreçtir.  

Bu modelde yaĢam dönemleri; doğum öncesi, bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetiĢkinlik 

ve yaĢlılık olarak ele alınmıĢtır (Roper ve ark. 2003; Kaya 2004; Holland ve ark. 2008; 

Kaya N 2012). 

BoĢaltım aktivitesine iliĢkin sorunları yaĢam evreleri bağlamında ele alacak 

olursak; konstipasyon, bebeklik döneminde, nadir/ ender olarak görülmesine karĢın, 

çocukluk döneminde sık karĢılaĢılan bir sorundur ve yaklaĢık olarak çocukların 

%3’ünde  görülmektedir (Özkan 2007; Puri ve Höllwarth 2009; SavaĢer ve ark. 2011). 

Ergenlikte konstipasyon, büyüme/ geliĢme ile birlikte beslenme ve hareket 

aktivitesindeki değiĢime bağlı olarak, 55 yaĢ ve üzeri yetiĢkinlerde dejeneratif 

değiĢiklikler ve buna bağlı biyolojik ve psikososyal sorunlar, yaĢlılık döneminde ise 

metabolizmanın yavaĢlaması, hareket aktivitesinde azalma, diĢ kayıpları ve buna bağlı 

olarak az yemek yeme/ yiyecekleri iyice çiğneyememe, kronik hastalıklar ve ilaç 

kullanımına bağlı olarak konstipasyon görülme sıklığı artmaktadır (Yurdakul 2001b; 

Holland ve ark. 2008; Kyle 2008; Korkmaz ve ark. 2011). 
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2.3.2. YaĢam Aktiviteleri 

YaĢam Aktiviteleri (YA), HemĢirelik Modeli’nin ana öğesi olup, 12 yaĢamsal 

aktiviteden meydana gelmektedir. Modelin merkezini birey ve/ veya yakınları ve 

toplum oluĢturmaktadır. Bu aktivitelerin bir bölümü (güvenli çevrenin sağlanması ve 

sürdürülmesi, solunum, beslenme, boĢaltım, vücut sıcaklığının kontrolü, hareket, uyku 

gibi) yaĢamın sürdürülmesi için gerekli olan biyolojik aktiviteleri kapsamaktadır. 

KiĢisel temizlik ve giyinme, iletiĢim, çalıĢma ve eğlenme, cinselliği ifade etme 

aktiviteleri ise yaĢam kalitesini yükselten aktivitelerdir. Ayrıca bu modelde yaĢam 

aktivitelerini etkilediği savunulan ölüm sürecine de yer verilmektedir. YaĢam 

Aktivitelerinin her biri, birbiri ile etkileĢim içindedir (Roper ve ark. 2003; Holland ve 

ark. 2008; Terzi 2009; Kaya N 2012).  

Güvenli Çevrenin Sağlanması ve Sürüdürülmesi Aktivitesi 

Bireyin canlı olarak kalabilmesi ve diğer yaĢam aktivitelerini 

gerçekleĢtirebilmesi için güvenli bir ortam içinde bulunması gerekmektedir. Biyo-psiko-

sosyo-kültürel bir varlık olarak tanımlanan insan, biyolojik, fiziksel, sosyal ve kültürel 

yönden güvenli bir ortamda yaĢam aktivitelerini gerçekleĢtirebilmektedir (Roper ve ark. 

2003; Holland ve ark. 2008; Kaya N 2008).  

Özellikle ameliyat deneyimi, bireyi tüm boyutları ile etkileyen ve güvenliğini 

tehdit eden bir durum olup güvenli çevrenin sağlanması ve sürdürülmesi adına birçok 

sorunu da beraberinde getirebilmektedir (Karaman 2008). Ameliyat sonrası erken 

dönemde geçirilen cerrahi travma, ameliyat sonrası geç dönemde fizik tedavi 

giriĢimleri, ambulasyonun erken dönemde sağlanmaması, bakım ve tedavi 

uygulamaları, uzun süre aynı pozisyonda kalma ve hareketsizlik konstipasyonun ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. Bireyin vücudunun mahrem bölümlerinin bir baĢkası 

tarafından görülmesini engellemek, defekasyon sonrası kötü koku oluĢumunu ortadan 

kaldırmak, odayı havalandırmak bireyin defekasyon gereksinimini ertelememesine ve 

gerçekleĢtirmesine böylece konstipasyonun ortaya çıkıĢına engel olmaktadır (Foxley 

2008; Foxx-Orenstein ve ark. 2008; Holland ve ark. 2008).  

ĠletiĢim Aktivitesi 

Ġnsanın sosyal bir varlık olması, yaĢadığı grup ve çevrede değiĢik yöntemlerle 

iletiĢim kurma gerekliliğini yaratmaktadır. ĠletiĢim sözel ve sözel olmayan yollarla 
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kurulabilmektedir (Roper ve ark. 2003; Holland ve ark. 2008; Özdemir 2011; Kaya N 

2012). 

Tanı ve tedavi iĢlemleri, geçirilen ameliyatlar, uzun süreli yatak istirahati, 

beslenme ve hareket aktivitesinde değiĢime bağlı ortaya çıkan konstipasyon, bireylerin 

korku, anksiyete, depresyon, sosyal izolasyon, öfke, kızgınlık, ümitsizlik ya da geri 

çekilme reaksiyonları yaĢamasına neden olmaktadır. Bireyin, ailesi ve sağlık bakım 

ekibi üyeleri ile iletiĢimini olumsuz yönde etkileyen bu davranıĢlar, geçirilen ameliyata 

ek olarak ortaya çıkan konstipasyonun bir sonucudur (Karaman 2008).  

Solunum Aktivitesi 

Ġnsanın yaĢamı ile baĢlayan ve ölümü ile son bulan çok önemli bir aktivitedir. 

Vücudun en küçük birimine kadar gerekli olan oksijen, yaĢamsal önem taĢımaktadır ve 

diğer aktivitelerin gerçekleĢmesi için varlığı zorunludur (Roper ve ark. 2003; Holland 

ve ark. 2008; Kaya N 2012). 

Özellikle ortopedik giriĢimlerde birçok bireyde ameliyat öncesi ve sonrası 

dönemde torako-lomber eğrilik ve vertebralar arasındaki ayrımların yokluğu/ 

düzensizliğinden, korse kullanımı, traksiyondan kaynaklanan ağrı ve konstipasyon 

nedeniyle diafragmanın aĢırı yorulmasına bağlı olarak etkisiz solunum 

görülebilmektedir. Ayrıca ameliyat sonrası dönemde doku oksijenlenmesindeki 

yetersizlik, ambulasyon sürecinin uzaması; konstipasyona bağlı yaĢanan ağrı ve 

anksiyete düzeyinin artmasına ve diğer yaĢam aktivitelerinde bağımlılık durumuna 

neden olabilmektedir. Benzer Ģekilde konstipasyon ile iliĢkili bakım ve tedavi 

uygulamalarına bağlı olarak kalp atım hızı ve solunum sayısında değiĢimler 

görülebilmektedir. Ayrıca konstipasyonu olan bireyin batını gerilerek akciğerlerindeki 

gaz değiĢimi olumsuz etkilenmekte, bu durum solunum sorunlarına yol açabilmektedir 

(Karaman 2008; Büyükyılmaz 2009; Terzi 2009). 

Beslenme Aktivitesi 

Beslenme, diğer aktivitelerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan enerjinin 

sağlanması, hücresel faaliyetlerin sürdürülmesi, yaĢamın devam ettirilmesi için günde 

birkaç kez yapılan temel aktivitelerden biridir. Ġnsanlar beslenme aktivitesini 

gerçekleĢtirmeden yaĢamlarını sürdüremezler (Roper ve ark. 2003; Holland ve ark. 

2008; Terzi 2009; Kaya N 2012). 
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Ameliyat sonrası dönemde yaĢanılan akut ağrı, kullanılan analjezik ilaçlar 

nedeniyle iĢtahsızlık, bulantı ve kusma görülebilmektedir. Buna bağlı olarak vücudun 

sıvı gereksiniminin karĢılanamadığı durumlarda, kalın bağırsaklardan fazla miktarda 

sıvı emilimi olmakta ve bu durum feçesin kalınlaĢıp, sertleĢmesine dolayısı ile 

konstipasyona yol açmaktadır (Satish 2009). 

Konstipasyonun önemli nedenlerinden biri liften eksik, peynir, yumurta ve et 

gibi yağdan zengin ve düĢük kalorili bir diyettir. Süt, pasta, çok piĢmiĢ meyve ve 

sebzelerde lif içeriği düĢük olduğundan dolayı bağırsak hareketlerini yavaĢlatmakta ve 

konstipasyona neden olmaktadır.  Lif tüketimi, bağırsakta geçiĢ süresi, kısa zincirli yağ 

asitleri üretimi, bağırsak yoğunluğu, gaz üretimi, protein sindirimi, kolesterol ve diğer 

lipit metabolizmaları üzerinde etkili olmaktadır. Liften zengin beslenmenin bağırsaktaki 

geçiĢ zamanını kısaltıp, dıĢkı ağırlığını, sıklığını arttırdığı ve konstipasyon sıklığını 

azalttığı belirlenmiĢtir. Bunun sonucu olarak lifli besinlerle beslenen bireylerde daha az 

konstipasyon görülmektedir (Johanson 2006; Foxx-Orenstein 2008; Satish 2009; 

Korkmaz ve ark. 2011). Ayrıca yetersiz sıvı alımının konstipasyonla iliĢkisi 

bilinmektedir. AĢırı süt içilmesi peristaltizmi azaltarak konstipasyona yol açmaktadır. 

Konstipasyonu ortadan kaldırmak amacıyla, bireylerin sıvı tüketiminin arttırılması ve 

bu konuda cesaretlendirilmesi oldukça önemlidir (Türkay ve ark. 2005; Foxx-Orenstein 

2008).  

BoĢaltım Aktivitesi 

YaĢamın sürdürülmesi için gerekli en temel ve en mahrem aktivitelerden biridir. 

Birbirinden farklı iki vücut sisteminin (üriner ve bağırsak boĢaltımı) fizyolojik 

sonuçları, yani artıkların atımı boĢaltım aktivitesini oluĢturmaktadır. BoĢaltımın istemli, 

kontrolü ve bağımsız bir iĢlev olarak gerçekleĢtirilmesi sağlıklı bir çocukta erken 

dönemde baĢlamaktadır. BoĢaltım, düzenli olarak bütün insanların yaĢam süresince 

devam ettirdikleri, yaĢamın zorunlu bir aktivitesidir. BoĢaltım alıĢkanlıkları bireyden 

bireye farklılık göstermektedir (Roper ve ark. 2003; Holland ve ark. 2008; Kyle 2008; 

Kaya N 2012).  

Ameliyat sonrası dönemde özellikle akut ağrı ile iliĢkili olarak hareket 

aktivitesindeki azalma, traksiyon, atel vb.gibi araçların kullanımına bağlı pozisyon 

vermeyi güçleĢtiren durumların varlığı, fiziksel yetersizlik, kesin yatak istirahatinde 

bulunma, boĢaltımı yatak içinde karĢılama, sürgü/ ördek kullanma zorunluluğu, bağımlı 
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olma ve analjezik ilaç kullanımı bağırsak fonksiyonlarının yavaĢlamasına ve 

konstipasyon geliĢmesine neden olmaktadır. Feçesin bağırsakta yavaĢ hareket etmesi ve 

dıĢkılama gereksinimini erteleme konstipasyonla sonuçlanmaktadır (Foxley 2008; Terzi 

2009). Ayrıca konstipasyon; üriner disfonksiyon, fissür, rektal prolapsus, hemoroid, 

bağırsak tıkanıklığı gibi boĢaltım sistemi ile iliĢkili sorunların ortaya çıkıĢını 

kolaylaĢtırmaktadır (Arslan 2010). 

KiĢisel Temizlik ve Giyinme Aktivitesi 

Bireylerin temiz ve görünümlerinin iyi olması, esenlik ve sağlık için gerekli 

olduğu kadar, özgüven ve sosyal sorumlulukların yerine getirilmesinde de büyük önem 

taĢımaktadır. KiĢisel temizlik aktivitesi, deri ve eklerinin temizlik ve bakımı ile ağız diĢ 

bakımını kapsayan uygulama ve alıĢkanlıklardan oluĢmaktadır. Giyinme aktivitesi ise, 

bireyin bedensel koruma ile geleneksel ve kültürel ifadenin yanı sıra seksüel ifadeyi 

yansıtmaktadır. Giyinme ayrıca sözsüz iletiĢim yollarından birini oluĢturmaktadır  

(Roper ve ark. 2003; Holland ve ark. 2008; Kaya N 2012). 

Bireyin konstipasyonla iliĢkili ağrı, anksiyete, depresyon ve yorgunluk 

deneyimlemesi buna ek olarak yatak istirahati ve hareket kısıtlamasına neden olan 

araçların varlığı (atel, alçı vb. gibi), kiĢisel temizlik ve giyinme aktivitesindeki 

alıĢkanlıkların sürdürülmesini etkileyebilmektedir. Ayrıca hastane ortamında bulunma, 

ortak kullanılan banyo ve tuvaletler,  ördek/ sürgü kullanımı, bir baĢkasına bağımlı olma 

nedeni ile mahremiyetin sağlanamaması bu aktivitenin gerçekleĢtirilmesini olumsuz 

yönde etkileyebilmektedir (Holland ve ark. 2008; Karaman 2008). 

Vücut Sıcaklığının Kontrolü Aktivitesi 

Ġnsan organizması, sıcaklığı hem üretici hem de kaybedici özellikte olup, vücut 

sıcaklığının kontrolü, üretilen ile kaybedilen sıcaklığın dengede olmasına bağlıdır. 

Sağlıklı birey, vücut sıcaklığını normal sınırlar içinde sürdürebilmek için, çevre ısısını 

ayarlama, ortamı havalandırma, giysi türü ve sayısını seçme, fiziksel aktiviteyi 

düzenleme gibi yöntemlerden yararlanmaktadır (Roper ve ark. 2003; Holland ve ark. 

2008; Kaya N 2012). 

Ancak ameliyat sonrası ağrı deneyimi, sempatik sinir sisteminin hipotalamik 

kontrolde azalmasına yol açarak, hipotermi ya da hipertermiye neden olmaktadır. 

Hastane ortamında konstipasyon sorunu nedeni ile sıkıntı yaĢayan bireylerin 
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konstipasyona yönelik uygulanan tüm hemĢirelik giriĢimleri (abdominal masaj, vb. gibi) 

ve tedavi uygulamaları (lavman, laksatif, vb. gibi) sırasında bireylerin üzerindeki 

giysilerin çıkarılması, yatmakta olan bireylerin vücut sıcaklığının düĢmesine neden 

olabilmektedir (Holland ve ark. 2008; Karaman 2008; Terzi 2009). 

Hareket Aktivitesi 

Hareket aktivitesi, Roper, Logan Tierney’in HemĢirelik Modeli öğelerinden biri 

olan bağımlılık-bağımsızlık dizgesi ile yakından iliĢkili ve yaĢamsal öneme sahip bir 

aktivitedir. Bireyin sağlığı, yani diğer tüm yaĢam aktivitelerini bağımsızca yerine 

getirebilmesi, hareket yeteneğini uygun Ģekilde kullanması ile doğrudan orantılıdır 

(Roper ve ark. 2003; Holland ve ark. 2008; Kaya N 2012; Kaya ve Turan 2012). 

Ameliyat sonrası hareket aktivitesinde kısıtlama olduğunda diğer yaĢam 

aktiviteleri de olumsuz yönde etkilenmektedir. Özellikle boĢaltım aktivitesinde, 

hareketsizlik ile bağırsak peristaltizmi arasında yakın bir iliĢki bulunmaktadır. 

Hareketsiz bir bireyde boĢaltım sisteminde normal kas aktivitesi yavaĢlamakta ve 

konstipasyon, yetesiz dıĢkılama refleksi, gaz ve feçesi atmada sorunlar meydana 

gelmektedir (Kaya ve Turan 2012). Bu bağlamda hastanede yatma, ameliyat olma ve 

hareketsizlik karın duvarındaki kaslarda güçsüzlüğe ve karın içi basıncını arttırmada 

zorluğa yol açmakta ve konstipasyona neden olmaktadır (Karaman 2008; Korkmaz ve 

ark. 2011). Benzer Ģekilde supine pozisyonunda yatma ve komod/ sürgü kullanma, 

egzersiz ve fiziksel aktivite yetersizliği, bireyin defekasyonunu gerçekleĢtirmesini 

zorlaĢtırmakta ve konstipasyon riskini arttırmaktadır (Türkay ve ark. 2005; Foxx- 

Orenstein 2008; Foxley 2008; Kyle 2008). 

ÇalıĢma ve Eğlenme Aktivitesi 

ÇalıĢma, bireyin kendisi ve sorumluğunu üstlendiği ailesi/ yakınlarının geçimini 

sağlama, ülke ekonomisine katkıda bulunma ve bireysel kimlik kazanma adına olduğu 

kadar, iyilik ve esenliğe ulaĢmada da önemli role sahip bir aktivitedir. Eğlenme ise, 

bireyin boĢ zamanlarında biyolojik, psikolojik ve sosyokültürel açıdan sağlığını 

sürdürücü ve geliĢtirici sevdiği aktivitelere yer vermesidir (Roper ve ark. 2003; Holland 

ve ark. 2008). 

Ortopedik sorun nedeniyle ameliyat olan bireyde ortaya çıkan konstipasyon, 

bireyin hastanede kalıĢ süresini uzatmakta, geçici bir süre iĢe dönüĢünü engellenmekte 
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ya da tamamen iĢsiz kalmasına neden olmakta, sağlık giderlerinin olduğu kadar temel 

gereksinimlerin karĢılanmasına iliĢkin birçok sorunu da beraberinde getirmekte ve 

bireyin tüm boyutlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca bireyin biyolojik, 

psikolojik ve sosyokültürel açıdan sağlığını geliĢtirici aktivitelere yer vermemesi bireyin 

stres ve anksiyete düzeyini arttırarak konstipasyonun geliĢimini kolaylaĢtırmaktadır 

(Kaya 2004). 

Hastane ortamında bireylerin boĢ vakitlerini geçirmeleri ve eğlenmeleri için 

uygulanan müzik, farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Bu bağlamda hastane ortamında 

dinletilen müzik, bireyin stresini azaltmakta, benlik saygısını, motor yeteneklerinin 

koordinasyonunu ve sosyalizasyonunu arttırmaktadır (Akın 2007). 

Cinselliği Ġfade Etme Aktivitesi 

Ġnsan neslinin devamını sağlayan yaĢamının önemli bir parçası olan bu aktivite, 

aynı zamanda cinsel kimliği ifade etmenin de bir yoludur (Kaya N 2012). Cinsellik 

insan yaĢamının temel gereksinimlerinden olan oldukça karmaĢık bir örüntüdür. 

Cinselliğin çok boyutlu ve mahrem yönünün olması, bireysel ve kültürel değerlerden 

çok fazla etkilenmesi nedeni ile anlaĢılması oldukça zordur. Oysa cinsellik yaĢamın 

baĢından ölüme kadar insanın yaĢamında yer almaktadır. Cinsellik seksüel ve üreme 

davranıĢını, kontrol, suçluluk, anksiyete, korku, utanma gibi duyguları kendilik, beden 

imajı, cinsel kiĢilik, cinsellik kavramları, hastalık, rahatsızlıkların ve fonsiyon 

bozuklukları gibi olayları içinde barındırmaktadır (Roper ve ark. 2003; Mete 2008; 

Holland ve ark. 2008; Kaya N 2012).  

Hastane ortamında genellikle hasta yataklarının birbirine yakın olması, 

bireylerin sürekli olarak birbirlerini görmesine olanak vermektedir. Bu durum özellikle 

bilinci açık olan bireylerin utanmasına, sıkılmasına ve kendilerini ifade edememelerine 

neden olmaktadır. Ortopedi kliniğinde yatan bireylere uygulanan çeĢitli araç-gereçler, 

geçirilen ameliyata bağlı pansumanlar, bireylerin beden imajını kötü algılamalarına 

neden olabilmekte ve yakınlarının kendilerini bu Ģekilde görmelerini 

istemeyebilmektedirler (Terzi 2009). Bireyin hastanede yatması, ev ve iĢ ortamından 

uzaklaĢması, eĢinden/ arkadaĢlarından uzak olması gibi faktörler bu aktivitenin 

gerçekleĢtirilmesini engelleyebilmektedir. Ayrıca konstipasyonun bakım ve tedavisinde 

kullanılan ilaçlar, cinsel disfonksiyona yol açabilmektedir (Karaman 2008; AktaĢ 2010). 
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Uyku ve Dinlenme Aktivitesi 

Uyku, bireyin çeĢitli derecedeki uyaranlarla uyarılabildiği, değiĢik bir bilinç 

durumu olup, insan yaĢamında temel ve vazgeçilmez aktivitelerden biridir (Roper ve 

ark. 2003; Holland ve ark. 2008; Kaya N 2012). 

Hastane ortamındaki yabancı sesler, insanlar, görüntüler ve algıların bireyde 

stres kaynağı yaratarak bireyin hem uyku süresini hem de uyku kalitesini olumsuz 

yönde etkilediği ifade edilmektedir. Özellikle konstipasyon sorunu bireyin uyku 

kalitesini etkileyerek uyku sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir 

(Karaman 2008; Terzi 2009). 

Ölüm Aktivitesi 

Ölüm, yaĢamsal sonu ifade etmekle birlikte tüm yaĢam aktivitelerini 

etkilemektedir. Ölümü yaklaĢan bireye yaklaĢım ve bireyin bakımı hemĢirenin önemli 

rol ve sorumlulukları arasındadır  (Roper ve ark. 2003; Holland ve ark. 2008; Kaya N 

2012).  

Ameliyat deneyimi, bireylerde ölüm korkusuna neden olmaktadır. Ölüm 

korkusu daha sonra yerini genel bir anksiyeteye bırakmaktadır. YaĢanan bu anksiyete, 

konstipasyonun geliĢmesine neden olmaktadır (Karaman 2008; Terzi 2009). 

2.3.3. YaĢam Aktivitelerini Etkileyen Faktörler 

Biyolojik, psikolojik, sosyokültürel ve politikoekonomik faktörler; ameliyat 

sonrası bireylerde görülen konstipasyonunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Roper 

ve ark. 2003; Holland ve ark. 2008; Kaya N 2012). 

Biyolojik Faktörler: Bireyin genetik yapısı, yaĢı, cinsiyeti, sağlık/ hastalık 

durumu, bedensel iĢlevlerinin durumu gibi özellikler bireyin tanılanmasında oldukça 

önemlidir (Roper ve ark. 2003; Holland ve ark. 2008; Kaya N 2012).  

Motilite sorunlarına neden olan nöropatik ya da myopatik kaynaklı interensek 

faktörler ve diyabetik nöropati, inme, spinal kord yaralanmaları, irritabl bağırsak 

sendromu, spastik kolon, parkinson hastalığı, multiple skleroz ya da serebral palsi gibi 

gastrointestinal fonksiyonları etkileyen majör nörolojik hastalıklar, hemoroit varlığı 

konstipasyona neden olabilmektedir. Ayrıca yaĢ (<4 yaĢ ve >65 yaĢ), cinsiyet, ırk, 

hamilelik, hareketsizlik, kesin yatak istirahatinde bulunma zorunluluğu, kronik 
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hastalıklar için kullanılan ilaçlar (kodein, analjezikler, demir ilaçları, vb. gibi), 

geçirilmiĢ bağırsak ameliyatları, son dönemlerde bağırsak boĢaltımındaki sorunlar, 

olumlu/ olumsuz ameliyat deneyimi, geçirilen ameliyat türü, yaĢlılıkla birlikte ortaya 

çıkan diĢ kayıpları, ameliyat sırasında verilen anestezi türü, tanı testleri (baryumlu 

testler, vb. gibi) ve ağrı varlığı, konstipasyonun geliĢimini arttıran biyolojik faktörler 

arasında yer almaktadır (Roper ve ark. 2003; Johanson 2006; Foxley 2008; Holland ve 

ark. 2008; Kyle 2008; Korkmaz ve ark. 2011).   

Psikolojik Faktörler: Entellektüel yetenek, bireysel alıĢkanlıklar, inançlar ve 

gizlilik, anksiyete, depresyon, korku ve heyecan bağırsak boĢaltımını olumsuz yönde 

etkileyen psikolojik faktörlerdir (Roper ve ark. 2003; Holland ve ark. 2008; Kaya N 

2012). 

Ameliyat deneyimi, yaĢam tarzında da büyük değiĢimlere neden olan bir 

durumdur. Bu duruma bağlı yaĢanan stres, anksiyete, depresyon, korku bireylerde 

bağırsak hareketlerini yavaĢlatarak konstipasyona neden olmaktadır (Foxley 2008). 

Defekasyonun yatak içinde karĢılanması, utanma, vb. gibi duygulara neden olacağından 

defekasyonun ertelenmesine ve konstipasyona yol açabilmektedir. Klinik uygulama ve 

çalıĢmalarda, konstipasyon ve yeme bozuklukları arasında güçlü bir iliĢki olduğu 

saptanmıĢtır (Fajardo ve Szarka 2006). Çocuklarda tuvalet eğitiminin strese yol açması 

konstipasyon geliĢmesine neden olmaktadır. Ayrıca bireysel alıĢkanlıklar ve inançlar, 

gizlilik, hafıza, algılama yeteneği, tuvalet eğitimi, defekasyon hissini erteleme, sorunu 

paylaĢmaktan kaçınma, duygusal gerilimler, heyecan  vb. gibi sorunlar konstipasyon 

riskini arttırmaktadır. Fiziksel/ cinsel istismara uğrayan veya travmatik bir çocukluk 

geçiren bireyler, rektum ve anüs ile ilgili sorunlar yaĢamaktadır. Bu durum 

konstipasyona eğilimi arttırmaktadır (Foxley 2008). 

SosyoKültürel Faktörler: Sosyokültürel etmenler, gelenek ve görenekler, 

yaĢamın spiritualite (maneviyat), din ve etik yönünü kapsamaktadır. Bireyin içinde 

yaĢadığı kültür, inanç, ahlaki değerler, sahip olduğu rol, statü, iliĢkiler, ait olduğu sosyal 

grup ve ailesinin varlığı/ yokluğu, yaĢam aktivitelerini ve konstipasyon geliĢmesini 

etkilemektedir (Roper ve ark. 2003; Holland ve ark. 2008; Kaya N 2012).  

Beslenme biçiminin değiĢmesi, boĢaltım hakkındaki bilgi düzeyi, fizik ortam 

değiĢiklikleri, eğitim düzeyi, kültürel faktörler, sosyal sınıflar, aile gelenekleri, dini 

inançlar, boĢaltım sonrası uygulamalar konstipasyona neden olabilir. Ayrıca eğitim yılı 
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ile konstipasyon prevalansı arasında ters yönde bir korelasyon olduğu bildirilmiĢtir 

(Johanson 2006). Amerika BirleĢik Devletleri, Avusturya ve Avrupa’da yapılan 

çalıĢmada, sosyoekonomik düzeyi ve eğitim düzeyi daha düĢük olan ailelerde 

konstipasyon sorununun daha yaygın olduğu görülmektedir (Kyle 2008).  

Çevresel Faktörler: Çevresel etmenler, bireyin yaĢadığı yerdeki atmosfer 

özellikleri (organik ve inorganik partiküller, güneĢ ıĢığı, ses ve elektrik dalgaları vb. 

gibi), bitkiler, hayvanlar, iklim ve coğrafi koĢullar, yapay çevre koĢulları, ev/ yaĢadığı 

ortamı vb. gibi özellikleri ifade etmektedir (Roper ve ark. 2003; Holland ve ark. 2008; 

Kaya N 2012).  

Hastane ortamında bulunma bireyin tuvalet alıĢkanlığını olumsuz 

etkileyebilmektedir. Konstipasyon geliĢmesine neden olan çevresel faktörler; hastanede 

bireye özel bir tuvaletin bulunmaması, alafranga ya da alaturka tuvalet olması, tuvaletin 

yeri, tuvaletlerin uzak olması, temiz ve konforlu olmaması, yönlendirme tabelalarının 

eksik olması, mahremiyet eksikliği, sürgü kullanımı (boĢaltımı yatak içinde 

gerçekleĢtirme), tuvalette (veya komodda) doğru poziyon alınmaması, hasta odasında 

baĢkalarının (diğer hastalar, refakatçiler) varlığı, sıkı kıyafetler, dıĢkılama isteğinin 

baskılanması ya da ertelenmesidir (Johanson 2006; Foxley 2008; Holland ve ark. 2008; 

Korkmaz ve ark. 2011). Ayrıca konstipasyon, coğrafik bölgelere göre farklı bir dağılım 

göstermektedir. Konstipasyonun geliĢiminde kırsal yaĢam, soğuk hava ve düĢük 

sosyoekonomik durum da  etkin rol oynamaktadır (Johanson 2006).  

PolitikoEkonomik Faktörler: YaĢamın yasal, yönetsel ve ekonomik yönleri ve 

sıklıkla politik ve/ veya ekonomik yaptırım ve eylemler, yasalar ile düzenlenmektedir 

(Roper ve ark. 2003; Holland ve ark. 2008; Kaya N 2012). Bireyin ekonomik durumu 

ve sosyal güvencesinin varlığı/ yokluğu, ulusal ve uluslararası yasalar, ülke ekonomisi 

yaĢam aktivitelerinin sürdürülmesinde önemlidir (Kaya N 2012).  

Gelir düzeyi, sosyal güvence varlığı/ yokluğu, hasta odasında tuvalet/ banyo 

bulunması konstipasyonu etkilemektedir. Konstipasyonun bakım ve tedavi maliyeti 

oldukça yüksektir. Amerika BirleĢik Devletleri’nde her yıl 2,5 milyon kiĢi konstipasyon 

sorunu ile hekime baĢvurmaktadır (Korkmaz ve ark. 2011). Amerika BirleĢik 

Devletleri’nde 800 milyon dolardan fazla ve  Ġngiltere’de 27 milyon pound laksatifler 

için sarfedilmektedir (Foxx-Orenstein ve ark. 2008; Kyle 2008). Konstipasyon nedeni 

ile iĢ gücü kaybı da oldukça fazladır. Ayrıca konstipasyon sorunu olan bireylerin iĢ 
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veriminin azaldığı ve iĢe gelmemenin/ devamsızlığın arttığı bildirilmiĢtir (Yurdakul 

2001a; Yurdakul 2007; Foxx-Orenstein ve ark. 2008).  

Konstipasyonun bakım ve tedavisi için harcanan miktar ülke ekonomisine ayrı 

bir yük getirmektedir. Türkiye’de ise bu anlamda yapılmıĢ güvenilir veriler mevcut 

değildir (Yurdakul 2001a; Yurdakul 2007; Korkmaz ve ark. 2011). 

2.3.4. Bağımlılık/ Bağımsızlık Dizgesi 

Bireyin biyolojik, psikolojik, sosyokültürel ve politikoekonomik durumu ile 

değiĢebilen bir öğedir ve HemĢirelik Modelinin en önemli öğelerinden biridir. Normal 

geliĢim sürecine göre; yaĢam süresinde, bebeklikten yetiĢkinliğe doğru yaĢam 

aktivitelerinin gerçekleĢtirilmesinde bağımsızlık artmakta, yetiĢkinlik döneminde 

bağımsızlığın en üst düzeyde olduğu ve yaĢlılıkta ise bağımsızlığın azalarak 

bağımlılığın arttığı görülmektedir.  

YaĢam dönemlerine göre konstipasyon sorunu incelendiğinde ise; özellikle 

bebeklik, çocukluk ve yaĢlılık dönemlerinde bireylerin baĢka bireylere olan bağımlılık 

düzeyleri artmaktadır.  Bu dönemlerde hastanede yatan bireyler, konstipasyon nedeni ile 

aile bireylerine daha fazla gereksinim duymaktadır. Adölesan ve yetiĢkinlik 

dönemindeki bireylerde ise tam bağımsızlık ön plandadır (Roper ve ark. 2003; Holland 

ve ark. 2008; Terzi 2009; Kaya N 2012). 

2.3.5. Bireye Özgü HemĢirelik Bakımı 

HemĢirelik Modelinin bu öğesinde; her insanın tüm yaĢam aktivitelerini 

gerçekleĢtirdiği, fakat her bireyin YaĢam Aktivitelerini farklı olarak gerçekleĢtirdiği 

vurgulanmaktadır. YaĢamda Bireysellik Öğesi, diğer tüm HemĢirelik Modeli öğelerinin 

YaĢam Aktiviteleri (YA) üzerindeki etkisinin ve bu modelin öğeleri arasındaki 

karmaĢık etkileĢimin bir ürünü olarak görülmektedir. YaĢam Aktivitelerini 

gerçekleĢtirmede her insanın bireyselliği,  bulunduğu yaĢam evresine, bağımlılık/ 

bağımsızlık derecesine göre belirlenmekte ve ayrıca çeĢitli biyolojik, psikolojik, 

çevresel, sosyokültürel, politikoekonomik faktörlerin derecesine göre 

biçimlendirilmektedir (Roper ve ark. 2003; Holland ve ark. 2008; Kaya N 2012). 

2.3.5.1. Tanılama 

Tanılama, sağlıklı/ hasta bireye ait verilerin sistemli ve sürekli toplanması, 

verilerin doğrulanması ve veriler arasında organizasyonun sağlanması sürecidir. Bu 
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veriler, sağlığı geliĢtiren uygulamalar ile sağlığın nasıl güçlendirildiğini veya hastalık ve 

yaralanma sonucu sağlığın nasıl bozulduğunu yansıtmaktadır (Kaya 2012a). 

Konstipasyonun tanılaması; hasta bireyin özgeçmiĢi, hemĢirelik öyküsünün 

alınmasını, abdominal bölgenin fizik muayenesi, dıĢkı özelliklerinin incelenmesini, 

tanıya yardımcı radyolojik ve laboratuar testlerinin değerlendirilmesini kapsamaktadır. 

Ayrıca konstipasyon ve konstipasyon riskini belirlemek üzere geçerliği ve güvenirliği 

yapılmıĢ ölçek ve skalalar konstipasyonun tanılanmasında sağlık ekibi üyeleri 

tarafından kullanılmaktadır (Korkmaz ve ark. 2011; Kaya H 2012). 

HemĢirelik Öyküsü;  

Ġdeal olarak bir hemĢirelik öyküsü, bireyin yeganeliği ve kendine özgülüğü dikkate 

alınarak elde edilmektedir, böylece bakım planı sağlıklı/ hasta bireyin gereksinimleri 

karĢılanacak Ģekilde örüntülenebilmektedir. Bundan dolayı hemĢirelik öyküsünün 

bireyin hastaneye kabulünden sonra en kısa zamanda alınması gerekmektedir ve 

hemĢirelik öyküsünü fizik muayene izlemelidir. HemĢirelik öyküsü, bireyin güçlü ve 

zayıf yönlerini, genetik ve çevresel faktörler gibi sağlık ile risklerini ve olası var olan 

sağlık sorunlarını tanılamalıdır. HemĢirelik öyküsü bireyi tanılama üzerine 

odaklanmaktadır (Kaya 2012a). 

Bireyin konstipasyon sorununun sorgulanması aĢağıdaki adımları içermektedir. 

 BoĢaltım alıĢkanlıklarının belirlenmesi; günün hangi saatlerinde ve kaç defa 

defekasyona çıktığı, 

 Diyet öyküsü (meyve, sebze tüketimi, lifli ve posalı besinler tüketme, düzenli 

beslenip beslenmediği vb. gibi),  

 ĠĢtah durumu (beslenme alıĢkanlıklarında ve kiloda değiĢim),  

 Günlük sıvı alımı (miktarı ve türü),  

 DıĢkılama öncesi zorlanma ve parmakla rektuma basınç yapma durumu, 

 DıĢkının özellikleri hakkında bireyin ifade ettikleri; dıĢkının yumuĢak, sert veya 

sulu olma durumu, rengi ve kan varlığı, 

 Normal boĢaltımın baĢlamasını sağlayan uygulamalar (ılık içeceklerin içilmesi, 

bazı yiyeceklerin yenmesi, günün belli saatlerinde tuvalete oturma vb. gibi),  
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 DıĢkılamaya yardımcı yöntemler kullanma durumu (enema, laksatif vb. gibi),  

 Bağırsak diversiyonu olup olmadığı (boĢaltım sıklığı, dıĢkının özellikleri, 

stomanın durumu, kullanılan torba türü vb. gibi), 

 GeçirilmiĢ gastrointestinal sistem hastalığı, cerrahi giriĢimler (ailede kolon 

kanseri öyküsü olup olmadığı vb. gibi) ve anorektal patolojiler, 

 Anatomik malformasyonlar, metabolik ve gastrointestinal hastalıklar 

(hirschsprung hastalığı, hipotrioidi, hiperkalsemi, hipokalemi, kistik fibroz, 

diabete mellitüs), nöropatik durumlar (spinal kord anomalileri ve travma, 

nörofibromatozis), intestinal sinir ve kas hastalıkları (intestinal nöronal displazi, 

viseral miyoati), down sendromu ve konnektif doku hastalıkları, 

 Ġlaç kullanma (laksatif, antiasit, analjezik, demir ilaçları vb. gibi), 

 Hareket (günlük egzersiz miktarı ve türü),  

 Ağrı ve rahatsızlık (abdominal ya da anal ağrı öyküsü, türü, Ģiddeti ve 

lokalizasyonu)  

 Emosyonel durumdur (ses tonu, davranıĢları) (Özkan 2007; Korkmaz ve ark. 

2011; Kaya H 2012). 

Fizik Muayene 

Konstipasyonun belirlenmesinde kullanılan diğer yöntem fizik muayenedir. Fizik 

muayene, sağlıklı/ hasta bireyin durumunun daha iyi tanımlanabilmesi amacıyla objektif 

verilerin değerlendirilmesidir ve hemĢirelik bakımının planlanmasına katkı 

sağlamaktadır.  HemĢireler tarafından yapılan fizik muayenenin amaçları; sağlıklı/ hasta 

bireyin sağlık durumunun tanılanması, sağlık sorununun belirlenmesi ve hemĢirelik 

giriĢimi için veri tabanının oluĢturulmasıdır. Fizik muayene sırasında veri toplamak 

amacıyla dört yöntem kullanılmaktadır. Bunlar; inspeksiyon, palpasyon, oskültasyon ve 

perküsyondur  (Orak 2010; Kaya 2012a).  

Ġnspeksiyon: HemĢire görme duyusu ile öncelikle bir bütün olarak sağlıklı/ hasta bireyi 

çevresiyle birlikte gözlemlemektedir ve bu durumda genel olarak bireyin nasıl 

göründüğü oldukça önemlidir (Kaya 2012a). Bu kapsamda dudaklar, damak ve dil 

herhangi bir yara varlığı açısından incelenmektedir. DiĢlerde eksiklik ya da çürüme 

beslenmeyi dolayısı ile konstipasyonu etkilemektedir. Abdominal bölge Ģekil, simetri, 
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cilt rengi, stoma, skar, lezyon, peristaltik hareketler ve kitle varlığı açısından 

gözlenmektedir. Normalde peristaltik hareketler dıĢarıdan gözlenemez. Gözlenebilir 

peristaltik hareketler genellikle bağırsak tıkanıklığının bir göstergesidir. Abdominal 

distansiyon dıĢarıdan gözlenebilir ve karın bölgesi gergindir. Anüs etrafı lezyon, renk 

değiĢimi, enflamasyon, hemoroid açısından gözlenmekte ve anormallikler not 

edilmektedir. 

Oskültasyon: Steteskop ile bağırsak sesleri dinlenmektedir. Normal bağırsak sesleri her 

5-15 saniyede bir duyulmaktadır.  Abdominal distansiyonda bağırsak sesleri çınlama 

sesi gibidir. Abdominal cerrahi giriĢim sonrası bağırsak seslerinin azalması (dakikada 

5’ten az) ya da yokluğu konstipasyonun göstergesi olabilmektedir (Kaya 2012a). 

Perküsyon: Abdominal bölgede gaz, sıvı, lezyon varlığını belirlemek amacı ile 

perküsyon yöntemi kullanılmaktadır. Konstipasyona bağlı gaz birikimi varsa ince tiz bir 

ses duyulmaktadır (Kaya 2012a). 

Palpasyon: Genel görüĢme içerisinde dokunma, hem tanılama hem de terapötik 

iletiĢimi baĢlatma adına oldukça önemlidir. Abdominal kasların sertliği, kitle ve 

konstipasyon açısından abdominal bölge dikkatlice palpe edilmektedir (Özkan 2007; 

Kaya 2012a). 

DıĢkının Ġncelenmesi 

DıĢkı, %75 su ve %25 katı maddelerden oluĢmaktadır. Katı bölümü; sindirilmemiĢ 

besinleri, ölü bakterileri, yağ, safra pigmentleri ve ince bağırsak mukozasında yer alan 

hücreleri içerir. Bebeklerde yeĢil, yetiĢkinlerde kahverengidir. Safra kesesinin 

yokluğunda beyaz veya kil rengi, üst gastrointestinal sistem kanamasında siyah, alt 

gastrointestinal sistem kanaması ve hemoroitte kırmızı renktedir. Kokusu alınan besin 

öğelerine, dıĢkıda kan varlığına ve enfeksiyonlara bağlı değiĢmektedir. Kıvamı 

yumuĢak ve Ģekillidir. Konstipasyonda dıĢkı çok serttir. YetiĢkin bir birey günde 

yaklaĢık 150-300 gr. dıĢkılama yapmaktadır. DıĢkı rektumun Ģeklini almaktadır (Kaya 

H 2012).  

Tanıya Yardımcı Uygulamalar 

Konstipasyon nedeni ile sağlık kurumuna baĢvuran hasta bireye bazı radyolojik ve 

laboratuar testleri uygulanabilmektedir. Bireyin radyolojik testler için hazırlanmasında 
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ve laboratuvara göndermek amacı ile örnek alınmasında hemĢirenin önemli rolleri 

vardır.  

Radyolojik Testler; 

Abdominal Grafi: Abdominal bölgenin basit röntgeninin çekilmesidir. Yatar ya da 

ayakta durur pozisyonda düz radyografiler en sık kullanılan ucuz, kolay ancak sınırlı 

bilgi veren incelemedir (Yurdakul 2001; Kaya H 2012).  

Üst Gastrointestinal Sistem (GĠS) Baryumlu Grafisi: Baryum içeren opak madde 

kullanılarak röntgen çekilmesi iĢlemidir. Baryumlu direkt grafileri ile çocuk ve 

gençlerde Hirschsprung hastalığındaki aganglionik distal bağırsağı, idiyopatik 

megarektumu görmek mümkündür.  Çekumdan rektuma kadar olan bölümün motilitesi, 

radyoopak marker metodları ve sintigrafik tekniklerle ölçülebilmektedir. Test sonrası 

baryumun atılabilmesi için bol miktarda sıvı alınmalıdır (Yurdakul 2001; Korkmaz ve 

ark. 2011; Kaya H 2012). 

Ultrason: Yüksek frekansta ses dalgalarının kullanıldığı bir tanılama yöntemidir. 

Hazırlık ultrasonla görüntülenecek organa bağlıdır. Testten bir gün önce gece yarısından 

sonra ağızdan hiçbir Ģey alınmaması gerekebilir ya da hiçbir hazırlık gerekmeyebilir 

(Kaya H 2012). 

Çift Kontrastlı Baryum Grafisi: Alt gastrointestinal sistemin opak madde ile 

incelenmesidir. Testten bir gün önce gece yarısından sonra ağızdan hiçbir Ģey 

alınmaması gerekmektedir. Bağırsakların boĢaltılması için magnezyum sitrat gibi bir 

lavman uygulanması gerekmektedir (Kaya H 2012). 

Sigmoidoskopi: Flexibl sigmoidoskop yardımı ile kalın bağırsağın son 60 cm.’lik 

kısmının incelenmesidir. DıĢkıda gizli kan testi ile beraber uygulandığında pek çok 

kanser ve polibin tanılanmasını sağlamaktadır (Yurdakul 2001; Kaya H 2012). 

Kolonoskopi: Tüm bağırsak mukozasının kolonoskop ile incelenmesidir. Tanı koymak, 

biyopsi yapmak ve gerektiğinde polipleri çıkarmak amacı ile kullanılmaktadır. Kolonu 

tıkayan veya daraltan lezyonların tanısında ideal tekniktir (Yurdakul 2001; Akdemir ve 

Birol 2005; Kaya H 2012). 

Anorektal Manometri: Noninvaziv bir test olup, konstipasyonu belirlemede oldukça 

önemlidir. Rektumda internal ve eksternal anal sfinkter hizasına yerleĢtirilen balonun 

taĢıdığı sensörlerle istirahat basınçları, daha sonra balon ĢiĢirilip ilk hissettiği basınç, 
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dıĢkılama hissi oluĢturan basınç ve maksimal basınç ölçülmektedir. Ayrıca bireyden 

rektum ve anal sfinkterin sıkılması sırasındaki basınç ölçülür, bireyden ıkınarak balonu 

atması istenir ve böylece bireyin internal ve eksternal sfinkterin uyumlu çalıĢıp 

çalıĢmadığı kontrol edilmektedir (Yurdakul 2001; Korkmaz ve ark. 2011). 

Elektromiyografi (EMG): Pelvik tabanda bozukluğa neden olan nöropati tespit 

edilebilir. Bireyde paradoksik pelvik kas kontraksiyonu ile uyumlu anismus 

değerlendirilmektedir (Korkmaz ve ark. 2011). 

Defekografi: DıĢkı kıvamına getirilmiĢ baryum ile yapılabilmektedir. Baryum dıĢkı 

kıvamında hazırlanarak, rektuma lavman yolu ile verilmektedir. Böylece baryumun 

dıĢkılanması videoya kayıt veya fluoroskopi ile takip edilmektedir. Bu yöntem ile 

anorektal açı, rektosel ve intussusception gibi anatomik anomaliler defekasyon sırasında 

görülmektedir (Yurdakul 2001; Ünal ve ark. 2008; Korkmaz ve ark. 2011). 

Laboratuvar Testleri; Bazı laboratuar testleri konstipasyon hakkında önemli ip uçları 

verebilmektedir. Hiperkalsemi, hiperglisemi, hipotroidi ve kurĢun zehirlenmeleri 

konstipasyon nedenleri arasında yer aldığından dolayı kan testleri ile altta yatan 

nedenler araĢtırılmalıdır. Kalsiyum, glukoz, TSH ve kurĢun düzeylerine bakılmaktadır 

(Kaya H 2012). 

Bu tanı ve testlerin dıĢında ayrıca literatürde konstipasyon tanılamasında 

kullanılan birçok ölçek ve skala bulunmaktadır. Tanılama araçlarından; Roma III 

kriterleri, Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası, Konstipasyon Risk Değerlendirme Ölçeği ve 

Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği sıklıkla kullanılan ölçeklerdir (Richmond ve Wright 

2004; Marquis ve ark. 2005; Koca ve ark. 2009; Kaya ve Turan 2010; Turan ve Kaya 

2011). 

Roma III Kriterleri: Konstipasyonun tanımlamasında bir standart oluĢturmak 

için Roma komitesi tarafından Roma I, Roma II ve Roma III kriterleri belirlenmiĢtir 

(Omar 2008). Bireyin konstipasyonun olduğunun kabul edilebilmesi için Ģikayetlerinin 

hastaneye baĢvurusundan altı ay önce baĢlamıĢ olması ve üç ay süre ile ayda üç veya 

daha fazla gün bu Ģikayetlerinin bulunması gerekmektedir (Yurdakul 2004; Turan ve 

Kaya 2011).  

Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası: Gastroenterologlardan oluĢan bir ekip tarafından 

Ġngiltere Bristol Üniversitesinde geliĢtirilen; Bristol  DıĢkı Kıvamı Skalası, dıĢkı biçimi 
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değerlendirmek ve bağırsak alıĢkanlıkları değiĢikliklerini saptamak amacıyla 

kullanılmaktadır.  Bu skala, dıĢkının yedi ayrı kategoride, kiĢinin bağırsak hareketleri 

sınıflandırmak için tasarlanmıĢtır.  DıĢkı Ģekli ile kolonda kalıĢ süresi arasında doğrudan 

bir iliĢki olduğu kabul edilmektedir (Lewis ve Heaton 1997). 

Konstipasyon Risk Değerlendirme Ölçeği (CRAS): Konstipasyon riskini 

değerlendirmek amacıyla Richmond tarafından (2006) geliĢtirilen ölçeğin Türkçe 

geçerlik ve güvenirliği Koca ve ark. (2009) tarafından yapılmıĢtır. Ölçeğin genel toplam 

puanına göre “düĢük”, “orta”, “yüksek” düzeyde konstipasyon riski 

belirlenebilmektedir. Toplam puanının yüksek olması, konstipasyon açısından büyük 

risk altında olduğunu göstermektedir. 

Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği (KCÖ): Varma ve arkadaĢları tarafından 2008 

yılında geliĢtirilen Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirliği 

Kaya ve Turan (2010) tarafından yapılmıĢ olup, bireylerin dıĢkılama sıklığını, 

yoğunluğunu ve dıĢkılama sırasında zorluğu/ güçlüğü belirlemeye yönelik bir ölçektir. 

Ölçekten alınan yüksek puan belirtilerin ciddi olduğunu göstermektedir. 

Elde edilen tüm bu veriler değerlendirilerek; bireyin yaĢam aktivitelerine iliĢkin 

varolan/ olası sorunları ile cinsiyet, beslenme, hareket ve boĢaltım aktivitesini etkileyen 

diğer tüm faktörler göz önüne alınarak yardım gereksiniminin türü/ derecesi 

belirlenerek ve birey için en doğru, en uygun giriĢimler planlanarak uygulanmaktadır 

(Kaya 2012a). 

2.3.5.2. HemĢirelik Tanısı 

HemĢirelik tanısı, hemĢireliğin sorumluluğu ve yükümlülüğü altında olan 

beklenen hasta sonuçlarına ulaĢılabilmesi için uygun hemĢirelik giriĢimlerinin 

seçiminde temel oluĢturmaktadır. Ayrıca hemĢirelik tanıları bireyin sağlık sorununa 

yönelik ne yapılması gerektiği konusunda hemĢirelik giriĢimlerinin seçimine rehberlik 

etmektedir (Karaman 2008; Büyükyılmaz 2009).  

Doğru tanıyı koymak sadece doğru tanılamaya bağlı değildir, aynı zamanda 

boĢaltımda değiĢimin tanımlayıcı özellikleri ve iliĢkili faktörlerinin de doğru 

belirlenmesi gerekir. Belirlenen hemĢirelik tanılarına yönelik beklenen hasta sonuçları 

ve bu sonuçlara ulaĢtıracak en doğru, en uygun giriĢimler hasta birey ve ailesinin 
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katılımı sağlanarak planlanmakta, uygulanmakta ve değerlendirilmektedir (Karaman 

2008). 

Konstipasyon tanısı olan bireylerde, tüm yaĢam aktivitelerinde bağımlı/ yarı 

bağımlı olduklarından baĢta konstipasyon olmak üzere, birçok hemĢirelik tanısı 

konulabilmektedir. Bu nedenle sıklıkla karĢılaĢılan hemĢirelik tanılarının tanımı, 

tanımlayıcı özellikleri ve iliĢkili faktörlerini açıklayacak olursak; 

HemĢirelik Tanısı: Konstipasyon 

Tanımı: Eliminasyon sıklığı azalan (haftada iki ya da daha az) ve/ veya kuru, sert 

dıĢkıya yol açacak Ģekilde kalın bağırsağında staz olan bir bireydeki durumdur.  

Tanımlayıcı Özellikler: Sert/ katı ve Ģekilli gaita ve/ veya defekasyonun haftada üç 

kezden daha az olması, uzun sürede ve güç defekasyon, bağırsak seslerinde azalma, 

rektal dolgunluk hissinin bildirilmesi, rektumda basınç hissinin olması, defekasyonda 

ağrı ve zorlanma, fekal tıkaç palpasyonu ve yetersiz boĢaltım olduğu hissidir. 

ĠliĢkili Faktörler: Spinal kord lezyonları, spinal kord travması, spinal bifida, demans, 

serebrovasküler olay, inme, nörolojik hastalıklar (multiple sklerozis, Parkinson 

hastalığı), obezite, diyabetik nöropati, üremi, hipotroidizm, hiperparatiroidizm, çoklu 

vajinal doğum ve kronik zorlanmadır (Carpenito 2009; Herdman 2009; Erdemir 2012). 

HemĢirelik Tanısı: Konstipasyon Riski 

Tanımı: Eliminasyon sıklığı azalan (haftada iki ya da daha az) ve/ veya kuru, sert 

dıĢkıya yol açacak Ģekilde kalın bağırsağında staz olması riski taĢıyan bireydeki 

durumdur. 

ĠliĢkili Faktörler: Spinal kord lezyonları, spinal kord travması, spinal bifida, demans, 

serebrovasküler olay, inme, nörolojik hastalıklar (multiple sklerozis, Parkinson 

hastalığı), obezite, diyabetik nöropati, üremi, hipotroidizm, hiperparatiroidizm, çoklu 

vajinal doğum ve kronik zorlanmadır (Carpenito 2009; Herdman 2009; Erdemir 2012). 

HemĢirelik Tanısı: Akut Ağrı 

Tanımı: 6 aydan kısa bir süre, bir rahatsızlık duygusu ya da Ģiddetli rahatsızlığı 

olduğunu bildiren ve bunu yaĢayan bireydeki durumdur. 

Tanımlayıcı Özellikler: Ağrının niteliği ve yoğunluğu konusunda bireyin kendi 

ifadeleri, terleme, kan basıncı ve nabızda değiĢimler, ağrılı vücut bölgesini koruyucu 
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davranma, yüzünü buruĢturma/ suratını ekĢitme, inleme, ağlama, huzursuzluk, aile/ 

bakım vericilerin bildirimleridir. 

ĠliĢkili Faktörler: Ameliyat deneyimi, konstipasyon, kas-iskelet sistemi bozuklukları, 

enflamasyona bağlı, immobilite/ uygun olmayan pozisyon, bağımlılık gereksiniminin 

karĢılanmamasıdır (Albayrak ve ark. 2007; Birol 2007; Carpenito 2009; Herdman 2009; 

Erdemir 2012). 

HemĢirelik Tanısı: Anksiyete 

Tanım: Belirsiz, spesifik olmayan bir tehdide karĢı otonom sinir sistemi aktive olan ve 

bir huzursuzluk yaĢayan bir birey ya da grubun durumudur. 

Tanımlayıcı Özellikler: Biyo-fizyolojik Belirtiler; Kan basıncı, nabız ve solunum 

hızında değiĢiklik, pupillada dilatasyon, keskin prekordiyal ağrı, ağız kuruluğu, 

konuĢma biçiminde bozulma, ses titremesi, vücutta titreme, bulantı, kusma ve gaz 

Ģikayeti, iĢtah kaybı/ artıĢı, diyare, konstipasyon, idrar sıkıĢıklığı, yorgunluk, göz göze 

gelmekten kaçınma, parestezi, uykusuzluk. BiliĢsel (Cognitif) Belirtiler; Hallüsinasyon, 

konsantre olamama, unutkanlık, geçmiĢe ve Ģimdiki zamana uyumsuzluk. Psikolojik 

(Emosyonel) Belirtiler; Korku, endiĢe, tedirginlik, sinirlilik, çaresizlik, huzursuzluk, 

güvensizlik, gerginlik, kontrolünü kaybetme, öfke, Ģüphecilik, suçluluk, duygularının 

sözel ifadesi. DavranıĢsal Belirtiler; Ġrritabilite, diğerlerini suçlama eğilimi, 

çekingenlik, ağlama, üzüntülü olma, dıĢa dönük davranıĢ, fazla konuĢma, hızlı 

konuĢma, ĢakalaĢma, uyku bozuklukları, hareket, duruĢ ve davranıĢlarda değiĢiklik. 

ĠliĢkili Faktörler: Konstipasyon, hastaneye yatma, ameliyat olma, temel gereksinimleri 

karĢılayamama, beden imajında bozulma riski, kontrol kaybı, bilgi eksikliği, hastane ile 

iliĢkili olumsuz deneyimler, bireyin iĢ ve sosyal çevreden uzaklaĢma, sevdiklerinden 

ayrılma (Akdemir ve Birol 2005; Albayrak ve ark. 2007; Carpenito 2009; Herdman 

2009; Erdemir 2012). 

HemĢirelik Tanısı: Uyku Örüntüsünde Rahatsızlık 

Tanım: Dinlenme örüntüsünün nitelik ve niceliğinde, rahatsızlığa yol açan ya da 

istenen yaĢam kalitesini etkileyen/ engelleyen bir değiĢim olan ya da bu riski taĢıyan bir 

bireydeki durumdur. 



 54 

Tanımlayıcı Özellikler: Uykuya dalmakta, uyumada ve uyanmada güçlük çektiğini 

sözel olarak ifade etme, uykunun bölünmesi, uyku kalitesinin bozulması, gündüz 

uyuma, sık sık esneme, huzursuzluk, ajitasyon, yorgunluk, ruh halindeki değiĢimler. 

ĠliĢkili Faktörler: Konstipasyon, gastrik problemler, anksiyete, stress, depresyon 

korku, ağrı, çevre değiĢimi, yaĢam tarzında değiĢimler, tanı testleri, iĢlemleri ve ilaçlar 

(Akdemir ve Birol 2005; Karaman 2008; Carpenito 2009; Herdman 2009; Erdemir 

2012). 

HemĢirelik Tanısı: Bilgi Eksikliği 

Tanım: Tedavi ve bakım planı ya da durumla ilgili biliĢsel ve/ veya psikomotor beceri 

eksikliği olan bir birey ya da gruptaki durumdur. 

Tanımlayıcı Özellikler: Ġstendik ya da tanımlanan bir sağlık davranıĢını doğru olarak 

yerine getirememe, bilgi ya da beceride bir eksiklik olduğunu sözel olarak ifade etme, 

anksiyete belirtileri gösterme, bilgi isteme, sağlık durumunu yanlıĢ anladığını gösterme, 

çok fazla soru sorma veya hiç soru sorulmaması. 

ĠliĢkili Faktörler: Hastane ortamı, ameliyat deneyimi, konstipasyon, bakım ve tedavi 

uygulamaları, bilgi eksikliği/ inkar, bilgi alamama, yeni bakım ve tedavi uygulamaları 

(Albayrak ve ark. 2007; Birol 2007; Karaman 2008; Carpenito 2009; Herdman 2009; 

Erdemir 2012). 

2.3.5.3. Planlama 

Tanılama verileri toplanıp analiz edildikten sonra ve hemĢirelik tanısı 

belirlendikten sonra hemĢirelik sürecinin üçüncü aĢaması olan planlama baĢlamaktadır. 

Bu aĢamada hemĢire tanılama verilerinin analizi sonucu oluĢturulan hemĢirelik 

tanılarına yönelik hasta için bireyselleĢtirilmiĢ beklenen sonuçları tanımlanmakta ve 

beklenen sonuçlara ulaĢmak için belirlenen hemĢirelik giriĢimleri içeren bir bakım planı 

geliĢtirilmektedir. Tanılama verilerine dayanarak oluĢturulan hemĢirelik tanılarında ve 

giriĢimlerinde bireye özgü değiĢimler göz önüne alınmalıdır. Ayrıca bu hemĢirelik 

tanılarının yanı sıra risk hemĢirelik tanıları ve diğer disiplinlerle iĢbirliği içinde 

çözülecek ortak kollobratif sorunda yer almaktadır (Acaroğlu ve ark. 2008). 
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HemĢirelik Tanısı: Konstipasyon  

Beklenen Hasta Sonuçları: 

 Bireyin ameliyat sonrası bağırsak boĢaltımını gerçekleĢtirmesi, 

 Normal sıklıkta ve kıvamda defekasyon yapabilmesi, 

 Yeterli sıvı alımının sağlanması, 

 Konstipasyon semptomlarının kontrol edilmesi, 

 Laksatif/ lavman ya da supozituvara gereksiniminin azalması, 

 Abdominal kasları güçlendirecek egzersizlerin düzenli yapabilmesi, 

 Tolere edebildiği yaĢam aktivitelerini bağımsız olarak yerine getirebilmesidir. 

HemĢirelik GiriĢimleri: 

 Konstipasyona neden olan risk faktörleri değerlendirilir. 

 Bireyin normal bağırsak boĢaltımı alıĢkanlığı değerlendirilir. 

 Bağırsak sesleri dinlenir. 

 Kilo ve boyuna göre sıvı alımı arttırılır. 

 Diyetisyenle iĢbirliği içinde beslenme programı hazırlanır. 

 Lifli gıdalar alması sağlanır. 

 Sakıncası yoksa sıvı alımı konusunda birey cesaretlendirilir. 

 Kullanılan ilaçların gastrointestinal sisteme yan etkileri değerlendirilir. 

 Bireyin bağırsak boĢaltım için düzenli bir zaman (her gün aynı saat) ayırması 

konusunda bilgi verilir. 

 Sürgü yerine mümkünse komod/ klozet kullanımına yardım edilir. 

 Mümkünse bireyin sürgü yerine bir klozet ya da komod kullanması sağlanır. 

 Bireyin tuvalette doğru poziyonu (normal-yarı çömelir) almasına yardım edilir. 

 Tuvalette iken alt abdomene masaj yapması öğretilir. 

 Normal boĢaltım süreci hakkında birey ve ailesine bilgi verilir. 
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 Defekasyon gereksinimini ertelememenin önemi konusunda bilgi verilir. 

 Birey vagal stimulasyon (baĢ dönmesi, nabızda yavaĢlama) yönünden izlenir. 

 Lavman ve hacim geniĢletici olmayan laksatifleri sık kullanmanın tehlikeleri 

açıklanır. 

 Düzenli egzersiz yapması konusunda birey cesaretlendirilir. 

 Eğer yürüyüĢ yasaklanmıĢ ise; günde 3-4 kez yatakta uzanarak her iki dizini 

sırayla göğsüne doğru çekip bırakması (her dizi 10-20 defa) ve günde 6-10 kez 

yatakta uzanarak ya da sandalyeye oturarak vücudu bir taraftan diğer tarafa 

döndürme (10-20 defa) Ģeklinde egzersizler öğretilir. 

 BoĢaltım sonrası perine temizliğine özen gösterilir (Bulechek ve ark. 2008; 

Carpenito 2009; Erdemir 2012). 

HemĢirelik Tanısı: Konstipasyon Riski 

Beklenen Hasta Sonuçları: 

 Bireyin bağırsak hareketlerinin  her 1-3 günde bir yeterli olarak devam ettiğini 

bildirmesi. 

 Normal sıklıkta ve kıvamda gaita yapması. 

 Sıvı ve posalı besinlerin ve  aktivitenin bağırsak boĢaltımı üzerine etkilerini 

bilmesi. 

 Defekasyon sırasında ağrı olmaması. 

HemĢirelik GiriĢimleri: 

 Lifli/ posalı gıdaların alınmasının önemi anlatılır. 

 Sakıncası yoksa günde en az iki litre sıvı alması önerilir. 

 Düzenli egzersiz yapmanın önemi anlatılır. 

 Defekasyon için düzenli (her gün aynı saatte) zaman belirlenir. 

 Defekasyon gereksinimini ertelememesi önerilir. 

 Defekasyon sırasında doğru pozisyonu alması (yarı çömelir) konusunda bilgi 

verilir. 
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 Sürgü yerine mümkünse klozet ya da komod kullanması önerilir (Birol 2007; 

Carpenito 2009; Erdemir 2012). 

HemĢirelik Tanısı: Akut Ağrı 

Beklenen Hasta Sonuçları: 

 Bireyin defekasyon sırasında ağrısı olmadığını ifade edebilmesi, 

 Bireyin ağrı nedenini, ağrısını azaltan ve arttıran faktörleri tanılaması, 

 Bireyin ağrısı olmadan yaĢam aktivitelerini bağımsız olarak yerine getirebilmesi. 

HemĢirelik GiriĢimleri: 

 Bireyin ağrı deneyimi değerlendirilir. 

 Ağrının yeri, Ģiddeti ve zamanı belirlenir. 

 Bireyin ağrısını azaltan ve arttıran faktörler belirlenir. 

 Ağrı konusunda bireyin soru sormasına ve endiĢelerini ifade etmesine izin 

verilir. 

 Ağrının nedenleri ve ağrı süresi konusunda birey ve ailesine bilgi verilir. 

 Nonfarmakolojik yöntemler (abdominal masaj, biofeedback, vb. gibi) bireyin 

tercihine göre yeterli sıklıkta uygulanır. 

 Ağrı kontrolü için uygulanacak yöntem, sağlık bakım ekibinin birlikte 

çalıĢmasıyla belirlenir. 

 Analjezik ilaçlar, hekim istemine göre düzenli aralıklarla (belirlenen zamanda) 

verilir. 

 Genellikle boĢaltım ihtiyacı öncesinde analjezik ilaçlar uygulanır. 

 Bireye güvenli bir çevre sağlama ve sürdürme adına, analjezik ilaçların/ ağrı 

tedavisinin yan etkileri gözlenir (Albayrak ve ark. 2007; Birol 2007; Bulechek 

ve ark. 2008; Karaman 2008; Carpenito 2009; AktaĢ 2010; Erdemir 2012). 
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HemĢirelik Tanısı: Anksiyete 

Beklenen Hasta Sonuçları: 

 Bireyin konstipasyon sorunu ile ilgili psikolojik ve fizyolojik rahatlıkta bir artma 

olduğunu ifade etmesi, 

 Kendi anksiyetesini ve baĢ etme örüntülerini tanımlaması ve kullanabilmesi, 

 Etkili baĢ etme yöntemleri geliĢtirebilmesi ve kullanabilmesi. 

HemĢirelik GiriĢimleri: 

 Uygun değerlendirme araçları ile bireyin anksiyete düzeyi belirlenir. 

 Bireyin boĢaltım gereksimini karĢılamasına iliĢkin duygu ve düĢüncelerini ifade 

etmesine fırsat verilir ve soru sorması sağlanır. 

 Bireyin anksiyete düzeyini arttıran uyaranlar uzaklaĢtırılır. 

 Güven verici bir iliĢki kurulur. 

 Konfor ve güvenliği sağlamak için güvenli bir çevre oluĢturulur. 

 Konstipasyon ile iliĢkili tüm bakım ve tedavi yöntemleri bireye açıklanır. 

 Ailenin bakıma katılımları sağlanır. 

 Bireyin kendi anksiyetesini tanıması sağlanır, anksiyete ile baĢa çıkma 

yöntemleri değerlendirilir, uygun yöntemlerin kullanılması sağlanır (müzik 

dinleme, egzersiz vb. gibi) ve yeni yöntemler geliĢtirilir. 

 Gerekirse, bireyin psikolojik destek alması için yönlendirilir (Akdemir ve Birol 

2005; Albayrak ve ark. 2007; Bulechek ve ark. 2008; Karaman 2008; Carpenito 

2009; Erdemir 2012). 

HemĢirelik Tanısı: Uyku Örüntüsünde Rahatsızlık 

Beklenen Hasta Sonuçları:  

 Bireyin dinlenme ve aktivite arasında optimal bir denge olduğunu ifade etmesi, 

 Bireyin uykusuzluk belirtilerinin azaldığını ifade etmesi, 

 Bireyin kesintisiz uyuduğunu ve dinlenmiĢ olduğunu belirtmesi. 

 YaĢam aktivitelerini sürdürmek için yeterli enerjiye sahip olduğunu göstermesi. 
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HemĢirelik GiriĢimleri: 

 Bireyin uyku düzeni, alıĢkanlıkları ve uyku sorununun türü tanılanır. 

 Bireyin uyku öncesi alıĢkanlıkları (banyo, içecekler, kitap okuma vb. gibi) 

mümkün olduğunca sürdürülür. 

 Yatma zamanından önce kafeinli içecekler içmemeleri, ağır yiyecekler 

yememeleri, boĢaltım aktivitesini gerçekleĢtirmeleri önerilir. 

 Uyku saatinde rahatlatıcı masaj yapılır. 

 Birey ile birlikte, gündüzleri uygulamak üzere, bir aktivite programı oluĢturulur 

(yürüyüĢ, fizik tedavi vb. gibi). 

 Bireyin uyumasına engel olan düĢüncelerini paylaĢması için cesaretlendirilir. 

 Gürültüsüz/ sakin bir ortam oluĢturulur. 

 Gerekirse güvenlik önlemleri alınır (yeterli aydınlatma, yatak kenarlıklarının 

yükseltilmesi, yatakta uygun pozisyon verilmesi). 

 Birey ve ailesine gevĢeme yöntemleri (sakinleĢtirici masaj, meditasyon, derin 

solunum egzersizleri vb. gibi) öğretilir. 

 Hekim istemi ile verilen, ilaçların etkinliği ve yan etkileri gözlenir (Akdemir ve 

Birol 2005; Bulechek ve ark. 2008; Carpenito 2009; Erdemir 2012). 

HemĢirelik Tanısı: Bilgi Eksikliği 

Beklenen Hasta Sonuçları:  

 Bireyin konstipasyonla iliĢkili bakım ve tedavi uygulamaları hakkında bilgi 

edindiğini sözel olarak ifade etmesi. 

 Bireyin konstipasyonun bakım ve tedavi uygulamalarını doğru olarak anladığını 

sözel olarak ifade etmesi. 

HemĢirelik GiriĢimleri: 

 Tanı, tedavi ve bakım uygulamaları hakkında bilgi vermek için bireyin isteği 

değerlendirilir ve öğrenme yeteneği belirlenir. 
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 Bireyin anlayabileceği Ģekilde konstipasyonun bakım ve tedavisi hakkında bilgi 

verilir, bireyin bakımı ile ilgili verileri kaydedilir ve gerektiğinde diğer sağlık 

ekibi üyeleri ile paylaĢılır. 

 Bireyin hekimi ile iletiĢimi koordine edilir. Bireyin ve ailesinin eğitimi sırasında 

çeĢitli eğitim araçları (broĢür, resim, Ģekil) kullanılır. 

 Birey ve ailesine hasta ziyaret saatleri açıklanır ve ulaĢılabilecek telefon 

numaraları verilir (Akdemir ve Birol 2005; Bulechek ve ark. 2008; Carpenito 

2009; Erdemir 2012). 

2.3.5.4. Uygulama 

Bakımda belirlenen hedefe ulaĢabilmek için bakım planının uygulamaya 

konmasıdır. Uygulamaya geçmeden önce bireyin yeniden değerlendirilmesi, bireyin 

durumunda veya hemĢirelik tanısında değiĢiklikler olduysa hemĢirelik giriĢimlerinde 

değiĢiklikler yapılması gerekmektedir. Öncelikler belirlendikten sonra planlanan 

hemĢirelik giriĢimleri uygulanmaktadır (Acaroğlu ve ark. 2008; AktaĢ 2010). 

Uygulama aĢamasında birey uygulanacak giriĢimler ile ilgili bilgilendirilerek 

gerekli izin alınmalı, beklenen hasta sonuçları ve planlanan giriĢimler gözden 

geçirilmeli, bireyin gizliliğine özen gösterilmeli, uygulama yöntemleri gözden 

geçirilmeli, öncelikler belirlenmeli, farmakolojik ve nonfarmakolojik yöntemlerden 

planlanan giriĢimler uygulanmalı ve bireyin uygulamaya verdiği yanıtlar 

değerlendirilmeli ve kayıt edilmelidir (Büyükyılmaz 2009). 

2.3.5.5. Değerlendirme 

Değerlendirme, bireyin durumundaki değiĢikliklerin, geliĢmelerin ve 

komplikasyonların belirlenebilmesine yardımcı olmaktadır. HemĢirelik bakımını 

değerlendirme, profesyonel uygulamaların önemli bir bölümüdür/ parçasıdır. Bireyin 

iyileĢme süreci ve hemĢirelik bakımının etkinliği hakkında geri bildirim sağlamaktadır 

(Holland ve ark. 2003). Değerlendirme beklenen hasta sonuçlarına (NOC) göre 

gerçekleĢtirilmektedir. Planlanan giriĢimlerin uygulanması sonucunda belirlenen 

hedeflere ulaĢılıp ulaĢılmadığı değerlendirilmektedir. Gerekirse değiĢen gereksinimleri 

belirlemek üzere odaklanmıĢ tanılama ile süreç tekrarlanmalıdır (Acaroğlu ve ark. 2008; 

Karaman 2008; AktaĢ 2010). 
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Konstipasyon tanısı olan hasta bireye gereksinimleri doğrultusunda uygulanan 

hemĢirelik bakımı sonucunda, planlama aĢamasında belirlenen hasta sonuçlarına ulaĢılıp 

ulaĢılamadığı değerlendirilmekte ve gerekirse değiĢen gereksinimleri belirlemek üzere 

odaklanmıĢ tanılama ile süreç tekrarlanmaktadır. Bunun için somut/ ölçülebilir bir 

gösterge olarak Gastrointestinal Semptom Derecelendirme Ölçeği (GSDÖ) ve 

Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği (KCÖ) ve Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası’ndan 

yararlanılabilmektedir (Kaya 2004; Karaman 2008). 

2.4. KONSTĠPASYON TANISI OLAN BĠREY VE YAġAM KALĠTESĠ 

YaĢam kalitesi; çok yönlü olması, sürekli değiĢim ve geliĢim göstermesi, 

bireyden bireye değiĢebilmesi, bireyin yaĢamında nelerden zevk alındığını, ne olmak ve 

nasıl yaĢamak istediğini ifade etmesi, sosyal, psikolojik, ekonomik ve kültürel 

faktörlerden etkilenmesi nedeniyle tanımlanması zor bir kavramdır. YaĢam kalitesi 

mutluluk, doyum, uyum ve iyi olma hali olarak tanımlanabilmektedir. Bir baĢka tanıma 

göre yaĢam kalitesi, yaĢamın subjektif değerlendirmesidir ya da Ģu anki fonksiyonel 

düzeyine rağmen subjektif yaĢam doyumunu ifade etmektedir (Kaya 1997; Kaya 2002; 

Parlar 2004; Akdemir ve Birol 2005; Güven 2007; AktaĢ 2010). 

YaĢam kalitesi ve sağlıkla iliĢkili yaĢam kalitesi farklı kavramlardır. YaĢam 

kalitesi daha geniĢ, çok boyutlu bir kavram olup fiziksel, emosyonel/ mental ve sosyal 

boyutları mevcuttur. Sağlıkla iliĢkili yaĢam kalitesi (SYK) ise, yaĢam kalitesinin sadece 

bir bölümünü oluĢturmakta ve bireyin içinde bulunduğu sağlık durumundan 

memnuniyet durumunu ve sağlık durumuna verdiği emosyonel cevabı da içeren bir 

kavram olarak kabul edilmektedir. Ayrıca sağlıkla iliĢkili yaĢam kalitesi kavramı, 

bireyin iĢlevsel durumu ve sağlığın birey tarafından değerlendirilmesini, sosyal boyutu 

ile birlikte içeren bir kavram olarak özetlenebilmektedir (Demiral 2001; Kaya 2002; 

Parlar 2004; Küçükdeveci 2005; Güven 2007; AktaĢ 2010). 

Literatürde yaĢam kalitesinin, objektif ve subjektif göstergeler olarak iki 

bölümde incelenebileceği belirtilmektedir. YaĢam kalitesinin objektif göstergeleri temel 

olarak fiziksel iyilik hali ile açıklanmaktadır. Fiziksel iyilik hali, fiziksel aktiviteleri 

yapmada güçlük, fonksiyonel yetersizlik, çalıĢma durumu, hastalık semptomları ve 

sağlık durumu ile ilgili konuları kapsamaktadır. Subjektif göstergeler ise, temelde 

psikolojik iyilik halini yansıtmaktadır ve emosyonel iyilik hali, yaĢama doyumu, 

psikolojik etki ile ilgili konuları kapsamaktadır (Kaya 1997; Güven 2007).  
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Hastalıkların veya tıbbi/ ameliyat sonuçlarının genellikle bireyin yaĢamını bir 

bütün olarak etkileme olasılığı nedeniyle genel amaçlı ölçekler, yapılan tıbbi giriĢime 

bağlı değiĢimi daha duyarlı olarak ölçebilmeleri nedeni ile de hastalığa ve duruma özgü 

ölçekler kullanılmaktadır. GeliĢtirilen ölçekler, sağlığı toplumsal, çevresel ve bireysel 

değerlendirmeye yöneliktir. Bu anlamda sağlığın toplumsal dağılımının ve sağlıkta 

eĢitsizliklerin belirlenmesinde yaĢam kalitesi ölçekleri kullanıĢlı araçlardır. Buna ek 

olarak yaĢam kalitesi ölçekleri, klinikte genellikle bir giriĢimin etkisini ölçmekte 

kullanıldığında, hasta kabulünde ölçümünün ne zaman yapılacağı izleyen ölçümler için 

rehber olmaktadır (Demiral 2001; AktaĢ 2010). 

Hasta birey/ ailelerinin hastalığa fiziksel ve psikososyal yanıtının tanılanması, 

uyum güçlüklerinin anlaĢılması ve uygun baĢetme yöntemlerinin geliĢtirilmesine destek 

olacak bakım giriĢimlerinin planlanması, yaĢam kalitesi değerlendirmeleri ile mümkün 

olabilmektedir (Güven 2007; Mollaoğlu 2007). 

YaĢam kalitesi ölçümleri hemĢirelikle yakından iliĢkilidir. Nitekim hemĢirelik 

bakımının temel amacı; bireye kendi bakımını yapar hale gelinceye dek yardımcı 

olmak, en kısa zamanda bireyin kendi bakımını üstlenmesini ve gereksinimlerini 

karĢılayabilmesini sağlamak ve tüm bu süreçlerde de yaĢam kalitesini yükseltmektir. 

HemĢirelikte yaĢam kalitesine yönelik uğraĢ verme, bireyi rahatlatmaya yardım etme, 

uygun bakımı verme ve tamamı hemĢireliğin alanı içinde olan yaĢamın biyolojik, 

psikolojik, sosyokültürel, politokoekonomik yönünü içeren esenlik durumunu 

yükseltmeyi hedefleyen hemĢireliğin gerekliliğini ifade etmektedir (Parlar 2004; 

Bayramova 2000). Bu özelliği ile yaĢam kalitesi ölçümleri hemĢireliğin insanın 

bütüncüllüğüne ve kendine özgülüğüne (eĢsizliğine) olan inancı ile paralellik 

göstermektedir (Mollaoğlu 2007). 

Hasta bireylerin yaĢam kalitesi birçok faktör tarafından etkilendiğinden dolayı, 

hemĢirelik bakımının önemi ortaya çıkmaktadır. Ayrıca yaĢam kalitesi hemĢirelik 

bakımının sonuçlarını değerlendirme açısından önemli ipuçları vermektedir. Sadece 

bağımlı rolleri yapmakla sınırlı olmayan profesyonel hemĢirelik, bireyi tüm boyutları ile 

ele alarak yarı bağımlı ve bağımsız rollerini yerine getirerek hasta bireyin yaĢam 

kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır (Kaya 1997).   

Konstipasyon tüm dünyada ve ülkemizde en sık görülen gastointestinal sisteme 

iliĢkin bir sorundur. Konstipasyon, yaĢamı tehdit edici bir durum olmamasına rağmen, 
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bireye getirmiĢ olduğu biyolojik, psikolojik, sosyokültürel ve ekonomik açıdan yük 

getirmesi nedeniyle bireyin yaĢam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir (Dedeli ve 

ark. 2007; Wald ve ark. 2007). Ayrıca konstipasyon sorunu yaĢayan bireylerin 

distansiyon, ĢiĢkinlik, karın ağrısı, rahatsızlık, rektal ağrı ve acil dıĢkılama gibi 

semptomlardan sıklıkla yakındıkları belirtilmektedir. Bu semptomlar, bireyin yaĢam 

aktivitlerini, fiziksel ve emosyonel iyilik halini, iĢ ve okul hayatını, yaĢam Ģeklini, 

performansını ve genel yaĢam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Konstipasyon 

semptomlarında ciddi artıĢ, iĢ ve okul yaĢamında devamsızlıklara neden olarak iĢ günü 

etkilemektedir (Glia ve Lindberg 1997; Wald ve ark. 2007). Ayrıca konstipasyonun 

tedavisinde yaygın olarak kullanılan laksatifler, bireyin yaĢam Ģekli, beslenme ve 

fiziksel aktivite düzeyini olumsuz yönde etkilemektedir. Konstipasyon sorununun 

Ģiddetli olması ve uzun sürmesi hasta bireylerin yaĢam kalitesinde belirgin bir azalma 

göstermektedir (Wald ve ark 2007). 

Wang ve ark.’nın (2009) sağlıklı ve konstipasyon tanısı olan iki farklı grup 

üzerinde yaptıkları araĢtırmada, konstipasyon tanısı olan bireylerin sağlıklı bireylere 

göre yaĢam kalitesinin daha düĢük olduğu saptanmıĢtır. Damon ve ark.’nın (2004), Glia 

ve ark.’nın (1997)  ve Simren ve ark.’nın (2001) gastrointestinal sistem 

hastalıklıklarının (fekal inkontinans, konstipasyon, irritabl bağırsak sendromu vb. gibi) 

yaĢam kalitesi üzerine etkisine yönelik yaptıkları araĢtırmalarda gastrointestinal sistem 

hastalıklarında uygulanan tedavinin bireyin yaĢam kalitesini azalttığı belirlenmiĢtir.   

HemĢireler, konstipasyonun bakım ve tedavisinin tüm aĢamalarında yer alan ve 

hasta bireyin sağlığını esenlik düzeyine yükseltmekle sorumlu sağlık profesyonelleridir. 

HemĢireler, birey ve ailesinin gereksinim duyduğu sağlık hizmetini karĢılayarak, hasta 

bireyin yaĢam biçiminde gerekli değiĢiklikleri yaparak, soruna yönelik birey ve ailesinin 

baĢetme mekanizmalarını kullanmasını sağlayan ve kaliteli bir yaĢama ulaĢmalarında 

önemli rol oynamaktadırlar (Bayramova 2000; Parlar 2004). 

Konstipasyon tanısı olan hasta bireylerin yaĢam kalitesinin değerlendirilmesi, 

hasta bireylere yapılacak hemĢirelik eğitimi yol gösterici olmakta ve yaĢam kalitesinin 

yükseltilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayamaktadır (Bayramova 2000; 

Parlar 2004). Bu bağlamda konstipasyon tanısı olan bireylerin, etkin bir Ģekilde bakım 

ve tedavisinin yapılması gerekmektedir. HemĢirelerin ve diğer sağlık ekibi üyelerinin 

konstipasyon sorununa yönelik kaliteli bir hizmet vermeleri birey ve ailesinin yaĢam 
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kalitesini arttırmaktadır. Böylece hasta birey ve yakınlarının memnuniyeti artmakta ve 

sağlık hizmetinin kalitesi yükselmektedir (Dedeli ve ark. 2007; Arslan 2010). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. ARAġTIRMANIN AMACI VE TĠPĠ 

Bu araĢtırma, ortopedi ve travmatoloji kliniklerinde ameliyat edilerek bakım ve 

tedavisi sağlanan hasta bireylerde, abdominal masaj uygulamasının konstipasyon ve 

yaĢam kalitesi üzerine etkisini belirlemek amacı ile deneysel bir çalıĢma olarak 

gerçekleĢtirildi. 

3.2. ARAġTIRMA HĠPOTEZĠ  

AraĢtırma hipotezleri; 

Hipotez 1 (H1): Konstipasyon hemĢirelik tanısı olan hasta bireylerde; 

abdominal masaj uygulananlarda, masaj uygulanmayanlara göre farmakolojik ajan 

kullanım oranı daha azdır. 

Hipotez 2 (H2): Konstipasyon hemĢirelik tanısı olan hasta bireylerde; 

abdominal masaj uygulananlarda, masaj uygulanmayanlara göre gastrointestinal 

fonksiyonlar daha iyidir.  

Hipotez 3 (H3): Konstipasyon hemĢirelik tanısı olan hasta bireylerde; 

abdominal masaj uygulananlarda, masaj uygulanmayanlara göre yaĢam kalitesi daha 

yüksektir. 

3.3. ARAġTIRMANIN DEĞĠġKENLERĠ 

AraĢtırmanın bağımsız değiĢkenleri abdominal masaj uygulaması, bağımlı 

değiĢkenleri ise, gastrointestinal fonksiyon ve yaĢam kalitesi olarak belirlendi. 

3.4. ARAġTIRMANIN YAPILDIĞI YER VE ZAMAN 

AraĢtırma 2010-2012 tarihleri arasında, Ġstanbul ilinde yer alan iki hastanenin 

(üniversite ve eğitim-araĢtırma) Ortopedi ve Travmatoloji Kliniklerinde gerçekleĢtirildi. 

3.5. ARAġTIRMANIN EVRENĠ VE ÖRNEKLEMĠ 

AraĢtırma evrenini; Ocak 2010- Haziran 2011 tarihleri arasında araĢtırma 

kapsamına alınan üniversite ve eğitim-araĢtırma hastanelerinin Ortopedi ve 

Travmatoloji Kliniklerinde yatan ve ameliyat sonrası ilk üç gün içinde defekasyona 

çıkmamıĢ hasta bireyler oluĢturdu. AraĢtırmanın örneklemi ise; bu hasta bireyler 
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arasından randomizasyon ile belirlenen deney ve kontrol gruplarından meydana geldi. 

Örneklem kriterlerini karĢılayan hasta bireylerin deney ya da kontrol grubunun 

hangisinde yer alacağı, araĢtırmacı tarafından randomizasyonla belirlendi. Bunun için 

“deney” ve “kontrol” adları araĢtırmacı tarafından aynı büyüklükte kesilmiĢ kâğıtlara 

yazıldı ve aynı Ģekilde katlanarak içi gözükmeyen bir torba içine atıldı. Örneklem 

kriterini karĢılayan her hasta için, araĢtırmacı torbadan bir kâğıt seçerek, hasta bireyin 

“deney grubunda” veya “kontrol grubunda” yer alacağını saptadı.  

 AraĢtırmanın gücü, GPower 3.1 programında hesaplandı. Konstipasyon YaĢam 

Kalitesi Ölçeği toplam puanı göz önüne alındığında; etki büyüklüğü 0,31 olarak 

bulundu. Bu çerçevede gruplarda 30’ar gözlem alındığında %5 anlamlılık düzeyinde 

testin gücü (1-β) 0,33 olarak saptandı. Konstipasyon YaĢam Kalitesi Ölçeği Fiziksel 

Rahatsızlık alt boyutu göz önüne alındığında; etki büyüklüğü 0,71 olarak bulundu. Bu 

çerçevede gruplarda 30’ar gözlem alındığında %5 anlamlılık düzeyinde testin gücü (1-

β) 0,86 olarak saptandı. Konstipasyon YaĢam Kalitesi Ölçeği Psikososyal Rahatsızlık 

alt boyutu göz önüne alındığında; etki büyüklüğü 0,41 olarak bulundu. Bu çerçevede 

gruplarda 30’ar gözlem alındığında %5 anlamlılık düzeyinde testin gücü (1-β) 0,48 

olarak saptandı.  

Gastrointestinal Semptom Derecelendirme Ölçeği toplam puanı göz önüne 

alındığında; etki büyüklüğü 0,52 olarak bulundu. Bu çerçevede gruplarda 30’ar gözlem 

alındığında %5 anlamlılık düzeyinde testin gücü (1-β) 0,63 olarak saptandı. 

Gastrointestinal Semptom Derecelendirme Ölçeği Karın Ağrısı alt boyutu göz önüne 

alındığında;  etki büyüklüğü 0,65 olarak bulundu. Bu çerçevede gruplarda 30’ar gözlem 

alındığında %5 anlamlılık düzeyinde testin gücü (1-β) 0,80 olarak saptandı. 

Gastrointestinal Semptom Derecelendirme Ölçeği Reflü alt boyutu göz önüne 

alındığında;  etki büyüklüğü 0,94 olarak bulundu. Bu çerçevede gruplarda 30’ar gözlem 

alındığında %5 anlamlılık düzeyinde testin gücü (1-β) 0,97 olarak saptandı. 

3.5.1. Örneklem Seçim Kriterleri 

Örneklem kapsamına alınacak hasta bireyler; 

 AraĢtırmaya katılım için gönüllü olması, 

 BiliĢsel, duyuĢsal ve sözel olarak iletiĢim kurmayı engelleyen herhangi bir 

sorunun bulunmaması, 
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 18 yaĢ ve üzerinde olması, 

 Psikiyatrik hastalığı, abdominal hernisi, bağırsak kanseri ve batın ameliyat 

öyküsü olmaması, 

 Ortopedi ve travmatoloji kliniklerinde ameliyat edilerek, yatarak bakım ve 

tedavi görmesi, 

 Ameliyat sonrası ilk üç gün içinde defekasyona çıkmamıĢ olması, 

 Ameliyat sonrası ilk üç günde laksatif etkili farmakolojik ve nonfarmakolojik 

ajanları kullanmaması, 

 En az 7 gün klinikte yatarak bakım ve tedavisinin sağlanması kriterlerine göre 

belirlendi. 

3.6. VERĠLERĠN TOPLANMASI 

3.6.1. Veri Toplama Araçları  

Verilerin toplanmasında; 

 Hasta Bilgi Formu, 

 Gastrointestinal Semptom Derecelendirme Ölçeği (GSDÖ), 

 Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği (KCÖ), 

 Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası, 

 Konstipasyon YaĢam Kalitesi Ölçeği (KYKÖ), 

 EuroQol Genel Sağlık Ölçeği (EQ-5D) kullanıldı (Tablo 3-2). 

Hasta Bilgi Formu (Ek 1): AraĢtırmacı tarafından literatür bilgisi doğrultusunda 

geliĢtirilen Hasta Bilgi Formu iki bölümden meydana geldi. Birinci bölümde; hasta 

bireyin yaĢı, cinsiyeti, medeni durumu, eğitim durumu, iĢ/ mesleki durumu, gelir 

durumu, doğum yerinin hangi Türkiye Bölgesi’nde bulunduğu gibi bireysel özellikler 

ikinci bölümde ise, geçmiĢ ameliyat deneyimi, ameliyat ve anestezi türü, tuvalet 

alıĢkanlığı, konstipasyon sorunu, kilo durumu, diyeti, beslenme alıĢkanlığı ve egzersiz 

durumuna iliĢkin sorular bulundu (Kaya ve Turan 2011; Korkmaz ve ark. 2011; Turan 

ve ark. 2011a; Kaya 2012). 
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Gastrointestinal Semptom Derecelendirme Ölçeği (GSDÖ) (Ek 2): Gastrointestinal 

sistem bozukluklarında sıklıkla görülen semptomları değerlendirmek üzere Revicki ve 

arkadaĢları (1998) tarafından geliĢtirilen ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirliği Turan 

ve AĢtı (2011) tarafından yapıldı.  

GSDÖ; 15 maddelik, “rahatsızlık yok”dan baĢlayıp, “çok Ģiddetli rahatsızlık 

var”a kadar giden seçenekleri olan 5 aĢamalı likert tipinde bir ölçektir. Faktör analizine 

dayalı olarak GSDÖ’nün 15 maddesi Karın Ağrısı, Reflü, Diyare, Hazımsızlık ve 

Konstipasyon olmak üzere beĢ alt boyuta sahiptir. GSDÖ'de bireyin son bir haftada 

gastrointestinal sorunlar yönünden kendini nasıl hissettiği sorgulanır. GSDÖ’den alınan 

yüksek puanlar semptomların daha Ģiddetli olduğunu gösterir (Revicki ve ark.1998; 

Kaya ve Turan 2011; Turan ve AĢti 2011). Yapılan çalıĢmalarda GSDÖ’nün test-tekrar 

test korelasyon katsayılarının, ölçeğin tüm maddelerinde 0,39-0,87 arasında değiĢtiği, 

ayrıca bu değerin Diyare için 0,47, Hazımsızlık için 0,66, Konstipasyon  için 0,71, 

Karın Ağrısı için 0,77, Reflü için 0,74 ve toplam puan için 0,83 bulunduğu 

belirtilmektedir. Ġç tutarlılığı saptamak amacıyla yapılan analizlerde, GSDÖ’nün toplam 

puan korelasyonun 0,17-0,67 değerleri arasında olduğu ve tüm maddeler için 

Cronbach’s  alpha değerinin 0,82 olduğu görülmektedir (Revicki ve ark.1998; Turan ve 

AĢti 2011). Bu araĢtırmanın verilerinden elde edilen GSDÖ ve GSDÖ alt boyutları  

Cronbach’s alpha ile hesaplanan α değerleri Tablo 3.1’de gösterildi. Sonuç olarak 

GSDÖ bu çalıĢma için güvenilir bir ölçme aracıdır. 

Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği (KCÖ) (Ek 3): Bireylerin dıĢkılama sıklığını, 

yoğunluğunu ve dıĢkılama sırasında zorlanma durumunu belirlemek amacı ile Varma ve 

ark. (2008) tarafından geliĢtirilen ölçeğin, Türkçe geçerlik ve güvenirliği Kaya ve Turan 

(2011) tarafından yapıldı. Ölçekte 16 soru yer almaktadır. KCÖ, DıĢkı Tıkanıklığı (DT), 

Kalın Bağırsak Tembelliği (KBT) ve Ağrı olmak üzere üç alt boyuta sahiptir. DT alt 

boyutundan alınabilecek puan 0-28, KBT alt boyutundan alınabilecek puan 0-29, Ağrı 

alt boyutundan alınabilecek puan ise 0-16 arasındadır. KCÖ’den alınabilecek toplam 

puan en düĢük 0, en yüksek 73’tür. Ölçekten alınan yüksek puan belirtilerin ciddi 

olduğunu gösterir (Varma ve ark. 2008; Kaya ve Turan 2011; Turan ve ark. 2011b). 

Yapılan çalıĢmalarda KCÖ’nün test-tekrar test korelasyon katsayılarının, ölçeğin tüm 

maddelerinde 0,20-0,84; madde-toplam puan korelasyonunun 0,40-0,82 ve Cronbach’s 

alpha değerinin 0,92-0,93 arasında olduğu belirtilmektedir (Varma ve ark. 2008; Kaya 
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ve Turan 2011). Bu araĢtırmadan elde edilen verilere göre KCÖ ve KCÖ alt boyutları 

Cronbach’s alpha  ile hesaplanan α değerleri Tablo 3.1’de gösterildi. Bu sonuçlar 

literatür (Kaya ve Turan 2011; Varma ve ark. 2008) verileri ile karĢılaĢtırıldığında 

KCÖ’nün güvenirliğinin korunduğu sonucuna varıldı. 

Konstipasyon YaĢam Kalitesi Ölçeği (KYKÖ) (Ek 4): Konstipasyonun yaĢam 

kalitesine etkisini belirlemek amacı ile Marquis ve ark. (2005) tarafından geliĢtirilen 

ölçeğin, Türkçe geçerlik ve güvenilirliği Dedeli ve ark. (2007) tarafından yapıldı. 

KYKÖ, “endiĢe/ kaygı” (11 madde), “fiziksel rahatsızlık” (dört madde), “psiko sosyal 

rahatsızlık” (8 madde), “memnuniyet” (beĢ madde) alt ölçeklerinden oluĢan toplam 28 

maddelik kendini değerlendirme ölçeğidir. BeĢli likert tipindeki ölçekten alınabilecek 

en yüksek puan 140, en düĢük puan 28’dir. Ölçekten alınan puanlar yükseldikçe yaĢam 

kalitesinin de olumsuz etkilendiği düĢünülmektedir  (Kaya ve Turan 2011; Turan ve ark. 

2011b). Yapılan çalıĢmalarda KYKÖ’nün Cronbach alfa katsayısının 0.91, her bir alt 

ölçeğin Cronbach alfa katsayılarılarının 0,76-0,88 arasında olduğu, ölçeğin test-tekrar-

test güvenilirliğinin ise r=0,96 olarak bulunduğu belirtilmektedir (Marquis ve ark. 2005; 

Dedeli ve ark. 2007). Bu araĢtırmanın verilerinden elde edilen KYKÖ ve KYKÖ alt 

boyutları Cronbach’s alpha  ile hesaplanan α değerleri Tablo 3.1’de gösterildi. Sonuç 

olarak KYKÖ bu çalıĢma için güvenilir bir ölçme aracıdır. 

EuroQol- Genel Sağlık Ölçeği (EQ-5D) (Ek 5, Ek 6, Ek 7): 1987 yılında beĢ Avrupa 

merkezinden araĢtırmacılar, hastalığa özgü olmayan bir ölçek geliĢtirmek ve 

uygulanabilirliğini test etmek amacı ile bir araya gelerek EuroQol grubunu oluĢturdu. 

Sonuçta geliĢtirilen EuroQol Ölçeği beĢ farklı boyutu (hareket, öz-bakım, olağan iĢler, 

ağrı/ rahatsızlık ve anksiyete/ depresyon) içeren betimleyici bir sistemden oluĢtu. Her 

bir boyut; sorun yok (1), bazı sorunlar var (2), aĢırı sorunlar var (3) olmak üzere üç 

düzeyde derecelendirilmekte ve ölçeği yanıtlayan bireylerden sadece birini 

seçebilecekleri ifade edilmektedir. Böylece sağlık durumunun sonuçları beĢ sabit 

numara ile ifade edilebilmektedir. Örneğin, 21132 ifadesi, hareket yönünde bazı 

sorunların olduğunu, öz-bakım ve olağan iĢlerlerde sorunların olmadığını, aĢırı ağrı/ 

rahatsızlık deneyimlendiğini, orta derecede anksiyete/ depresyon olduğunu gösterir. 

Aynı zamanda 21132 ifadesi, hesaplanarak veya grubun yayınladığı tablodan 

yararlanılarak bir puana  dönüĢtürülebilir. Bu puan EQ-5DSKOR olarak adlandırılır 

(Brooks 1996; Kaya 2002; Kaya ve ark. 2007; Bolol ve ark.2010). 
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Ölçeğin farklı ülkelerde uygulanabilme özelliğinde olması, EuroQol grubunun 

amaçlarından birini oluĢturur. Bu nedenle, bireylerin subjektif sağlık algılarını ifade 

edebilecekleri, hayal edebildikleri en iyi sağlık durumunun 100, en kötü sağlık 

durumunun ise 0 olduğu, kalibre edilmiĢ vertikal termometre Ģeklinde bir vizüel analog 

skala  ölçekte yer almaktadır. Ölçeğin bu bölümünden elde edilen veri EuroQolVAS 

olarak adlandırılır. EuroQol kısa ve sade oluĢunun yanı sıra Sağlığa ĠliĢkin YaĢam 

Kalitesini (SĠYK) geçerli ve güvenilir bir Ģekilde ölçtüğüne iliĢkin verilerin bulunduğu 

bir ölçek olarak değerlendirilir. EuroQol grubu, anketin Türkçe versiyonunu 

yayımlamıĢtır ve ülkemizde Türkçe Ģekli ile kullanılmaktadır (Brooks 1996; Kaya ve 

Babadağ 2004). Bu araĢtırmanın verilerinden elde edilen EQ-5DSKOR’dan elde edilen 

Cronbach’s alpha ile hesaplanan α değerleri Tablo 3.1’de gösterildi. Sonuçlar EQ-

5DSKOR’un verilerinin güvenirliğini desteklemektedir. 

Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası (Ek 8): Gastroenterologlardan oluĢan bir ekip tarafından 

Ġngiltere Bristol Üniversitesi'nde geliĢtirilen Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası; dıĢkı biçimini 

değerlendirmek ve bağırsak alıĢkanlıklarındaki değiĢiklikleri ve bağırsakta olabilecek 

patolojik bir oluĢum hakkında bilgi sahibi olmak amacı ile kullanılır. Bu skala, dıĢkının 

yedi ayrı kategoride, bireyin bağırsak hareketlerini sınıflandırmak için tasarlandı. 

Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası’na göre Tip 1 ve Tip 2 konstipasyon, Tip 3 ve Tip 4 

normal dıĢkılama, Tip 5, Tip 6 ve Tip 7 ise diyareyi ifade eder. DıĢkı Ģekli ile kolonda 

kalıĢ süresi arasında doğrudan bir iliĢki olduğu kabul edilir (Lewis ve Heaton 1997). 

 

Tablo 3-1. Ölçeklerin güvenirlik katsayıları (N=60) 

Ölçekler ve Alt Boyutları Madde Sayısı 
Cronbach's Alpha 

(Ameliyatın 4.günü 
Cronbach's Alpha 

(Taburcu edilirken 

G
S

D
Ö

 A
lt

 

B
o

y
u

tl
a

r 

Karın Ağrısı 3 -0,306 0,426 

Reflü 2 0,753 0,557 

Diyare 3 -0,034 0,041 

Hazımsızlık 4 0,753 0,527 

Konstipasyon 3 0,669 0,503 

GSDÖ Toplam 15 0,722 0,681 

K
C

Ö
 

DıĢkı tıkanıklığı 6 0,941 - 

Kalın bağırsak tembelliği 6 0,878 - 

Ağrı 4 0,904 - 

KCÖ Toplam 16 0,924 - 

K
Y

K
Ö

 

A
lt

 B
o

y
u

t Fiziksel rahatsızlık 4 0,808 0,766 

Psikososyal rahatsızlık 8 0,751 0,802 

Kaygı / endiĢe 11 0,932 0,905 

Memnuniyet 5 0,879 0,697 

KYKÖ Toplam 28 0,897 0,891 

EQ-5DSKOR 5 0,596 0,662 
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3.7. ARAġTIRMANIN UYGULANMASI 

3.7.1. Ön ÇalıĢma ve Veri Toplama Süreci 

AraĢtırma için örneklem seçim kritelerini karĢılayan hasta bireylere ameliyatın 

4. günü araĢtırmanın amacı, içeriği, yöntemi  konusunda bilgi verildi ve araĢtırmaya 

gönüllü olarak katılmayı kabul eden hasta bireylerden yazılı izin alınarak örneklem 

grubu oluĢturuldu. Uygulama öncesi çalıĢma planının uygulanabilirliğini 

değerlendirmek amacıyla  6 hasta birey üzerinde (4 deney ve 2 kontrol) ön çalıĢma 

yapıldı. 

Tez projesinde örneklem seçim kriterlerinden birini "Hasta bireyin en az 2 hafta 

klinikte kalabilmesi" oluĢturmuĢtu. Ancak ön çalıĢma sırasında; hasta bireylerin 

beklenen süreden (yaklaĢık 1 hafta) daha önce taburcu edildiği görüldü. Bu durum 

planlanan giriĢimlerin tamamlanmamasına ve uygulamayı değerlendirmek üzere 

kullanılan ölçeklerin belirtilen sürelerde uygulanamamasına neden oldu. Bu nedenle bu 

kriter, deney ve kontrol grubu hastaları için "Hasta bireyin en az 7 gün klinikte 

kalabilmesi" olarak değiĢtirildi. Bu doğrultuda; 

Deney grubundaki hasta bireylere, ameliyat sonrası 4. günün sabahında Hasta 

Bilgi Formu, Gastrointestinal Sistem Derecelendirme Ölçeği, Konstipasyon Ciddiyet 

Ölçeği, Konstipasyon YaĢam Kalitesi Ölçeği ve EuroQol Genel Sağlık Ölçeği 

uygulandı.  Ayrıca  ameliyatın 4. gününün sabahından itibaren deney grubundaki hasta 

bireylere 3 gün sabah ve akĢam olmak üzere toplam 6 kez 15 dk. sürecek abdominal 

masaj uygulandı ve uygulama sırasında müzik dinletildi. Ayrıca bu gruba laksatif, 

supozituvar ve lavman gibi dıĢkılamaya yardımcı ilaçlar uygulanmadı. Uygulanan 

masajdan sonra ilk kez defekasyona çıkan hasta bireylerin Bristol DıĢkı Kıvamı 

Skalası’na göre dıĢkı özellikleri değerlendirildi ve konstipasyon sorununu çözümleme 

derecesi belirlendi. Öte yandan müzik eĢliğinde uygulanan abdominal masajın etkisini 

değerlendirmek amacıyla ameliyatın 6. günün sonunda hasta bireylere Gastrointestinal 

Sistem Derecelendirme Ölçeği ve taburculukta ise Konstipasyon YaĢam Kalitesi Ölçeği 

ve EuroQol Genel Sağlık Ölçeği uygulandı. 

Kontrol grubundaki hasta bireylere ise; ameliyat sonrası 4. günün sabahında 

Hasta Bilgi Formu, Gastrointestinal Sistem Derecelendirme Ölçeği, Konstipasyon 

Ciddiyet Ölçeği, Konstipasyon YaĢam Kalitesi Ölçeği ve EuroQol Genel Sağlık Ölçeği   

uygulandı. Ayrıca ameliyatın 4. gününden itibaren; laksatif, supozituvar ve lavman gibi 
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klinik rutinine uygun ilaçlar verilmeye baĢlandı. Bu süre içinde ilk kez defekasyona 

çıkan hasta bireylere Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası dolduruldu. Ameliyatın 6. günün 

sonunda kontrol grubundaki hasta bireylere Gastrointestinal Sistem Derecelendirme 

Ölçeği ve taburculukta ise Konstipasyon YaĢam Kalitesi Ölçeği ve EuroQol Genel 

Sağlık Ölçeği uygulandı (ġekil 3-2 ve Tablo 3-2). 

3.7.2. Deney Grubunun OluĢturulması ve GiriĢimler 

Ameliyat sonrası 4. gün; 

 Öncelikle Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde yatan, ameliyat edilen ve 

örneklem seçim kriterlerini karĢılayan, hasta bireyler belirlendi. 

 Örneklem seçim kriterlerini karĢılayan hasta bireylere, araĢtırmanın türü, amacı 

ve uygulama süreci açıklanarak, giriĢim uygulamasını kabul edenlerden gerekli 

sözlü ve yazılı izin alınarak randomizasyonla deney grubu oluĢturuldu. 

 AraĢtırma kapsamında yapılacak nonfarmakolojik yöntemler (abdominal masaj 

ve müzik dinletme) hasta bireye araĢtırmacı tarafından açıklandı.  

 Deney grubunda yer alan hasta bireyler, laksatif, supozituvar ve lavman gibi 

farmakolojik uygulamaların yapılmayacağı konusunda bilgilendirildi. 

 Ameliyat sonrası 4. günün sabahında hasta bireylere, Hasta Bilgi Formu, 

Gastrointestinal Sistem Derecelendirme Ölçeği, Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği, 

Konstipasyon YaĢam Kalitesi Ölçeği ve EuroQol Genel Sağlık Ölçeği 

uygulandı.  

 Ameliyat sonrası 4. günün sabahından itibaren hasta bireylere 3 gün süre ile 

sabah ve akĢam olmak üzere toplam 6 kez 15 dk. sürecek abdominal masaj 

uygulandı ve müzik dinletildi. Abdominal masaj; efloraj (sıvazlama, yayma), 

petrisaj (yoğurma), vibrasyon (titreĢim) gibi masaj manevralarını içerir. GiriĢim 

uygulaması sırasında hasta yakınlarının odada bulunmamalarına, oda kapısının 

kapalı olmasına, hasta yatağındaki perde/ paravanın kapatılmasına, üriner ve 

bağırsak boĢaltımı aciliyetinin olmamasına, CD’nin ses yüksekliğinin hasta 

bireyin tercihine göre ayarlanmasına, odanın sessiz, sakin ve hasta tercihine göre 

loĢ ıĢıkta olmasına özen gösterildi. 
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 GiriĢim uygulamaya baĢlanmasından itibaren, bu süre içinde ilk kez 

defekasyona çıkan hasta bireylere Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası doldurularak 

dıĢkı özellikleri değerlendirildi. 

Ameliyat sonrası 6. gün; 

 Abdominal masajın etkisini değerlendirmek amacıyla ameliyat sonrası 6. günün 

sonunda hasta bireylere Gastrointestinal Sistem Derecelendirme Ölçeği 

uygulandı. 

Taburculukta; 

 Hasta bireye, Konstipasyon YaĢam Kalitesi Ölçeği ve EuroQol Genel Sağlık 

Ölçeği uygulandı (ġekil 3-2 ve Tablo 3-2). 

3.7.3. Kontrol Grubunun OluĢturulması ve GiriĢimler 

Ameliyat sonrası 4. gün; 

 Öncelikle Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde yatan ve örneklem seçim 

kriterlerini karĢılayan, hasta bireyler belirlendi. 

 Örneklem seçim kriterlerini karĢılayan hasta bireylere, araĢtırmanın türü, amacı 

ve içeriği açıklanarak, araĢtırmaya katılmayı kabul edenlerden gerekli sözlü ve 

yazılı izin alınarak randomizasyonla kontrol grubu oluĢturuldu. 

 Ameliyat sonrası 4. günün sabahında hasta bireylere, Hasta Bilgi Formu, 

Gastrointestinal Sistem Derecelendirme Ölçeği, Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği, 

Konstipasyon YaĢam Kalitesi Ölçeği ve EuroQol Genel Sağlık Ölçeği 

uygulandı.  

 Ameliyatın 4. gününden itibaren; laksatif, supozituvar ve lavman gibi klinik 

rutinine uygun ilaçlar verilmeye baĢlandı. Bu süre içinde defekasyona çıkan 

hasta bireylere Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası doldurularak dıĢkı özelliklikleri 

değerlendirildi. 

Ameliyat sonrası 6. gün; 

 Ameliyatın 6. günün sonunda hasta bireylere Gastrointestinal Sistem 

Derecelendirme Ölçeği uygulandı. 
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Taburculukta; 

 Hasta bireye, Konstipasyon YaĢam Kalitesi Ölçeği ve EuroQol Genel Sağlık 

Ölçeği uygulandı (ġekil 3-2 ve Tablo 3-2). 

Müzik Dinletme 

Hasta bireylere abdominal masaj uygulaması sırasında masaja konsantre 

olmaları ve dikkatin baĢka yöne dağılmasını engellemek amacıyla Türk Psikologlar 

Derneği tarafından hazırlanan “GevĢeme Egzersizleri CD”si kullanılarak müzik 

dinletildi. 3 bölümden oluĢan bu CD' nin ilk bölümünde 10 dakikalık derin gevĢemenin 

tanımı, amacı ve egzersiz sırasında dikkat edilmesi gereken uygulamalar 

açıklanmaktadır. 30 dakikalık 2. bölümünde ise; gevĢeme egzersizleri akarsu sesi ve 

sözlü yönerge eĢliğinde açıklanmaktadır. 30 dakikadan oluĢan 3. bölümde ise; yönerge 

olmadan yalnızca gevĢeme müziğini içermektedir. Bu araĢtırmada gevĢeme 

egzersizlerinin yalnızca üçüncü bölümü kullanılmıĢ olup; ameliyat sonrası 4., 5. ve 6. 

günlerde kurum politikası ve hasta bireyin iyileĢme süreci dikkate alınarak araĢtırıcı 

tarafından günde 2 kez (08:00-16:00), taĢınabilir VCD/ DVD oynatıcı kullanılarak, ses 

yüksekliği hasta bireyin tercihine göre ayarlanarak, hasta odasında/ yatağında masaj 

sırasında müzik dinletildi (Türk Psikologlar Derneği, 2010).  

Abdominal Masaj Uygulaması 

Abdominal masaj uygulaması araĢtırmacı tarafından hasta birey ve ailesine 

açıklandı. Abdominal masaj, ameliyat sonrası defekasyona çıkmamıĢ bireylere 

ameliyatın 4. gününden baĢlayarak 3. gün boyunca 15 dakika süre ile günde 2 kez 

uygulandı.  

Abdominal masaj uygulamasında, ellerin hasta bireyin cildinde daha rahat 

hareket etmesi ve bireye rahatsızlık hissi vermemesi için sıvı vazelin kullanıldı. Hasta 

bireyin karın bölgesi deri bütünlüğü ve kızarıklık yönünden değerlendirildi. 

Abdominal masaj uygulaması sırasında hasta bireye sırt üstü yatar pozisyon 

verilerek, riskli durumlar var ise hasta bireyin yatak baĢı 30-45° yukarıda tutuldu. Hasta 

bireyin karın bölgesi mahremiyetine dikkat edilerek açıldıktan sonra deri nemli ise bir 

havlu ile kurulandı. Avuç içine bir miktar sıvı vazelin dökülerek tüm elle yayıldıktan 

sonra “Abdominal Masaj Uygulama Yönergesine” göre 15 dakika boyunca masaj 
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uygulandı. Abdominal masaj uygulamasından sonra hasta bireyin karın bölgesi 

kapatılarak rahat bir pozisyonda yatması sağlandı (Preece 2002; Emly 2007; Uysal 

2010). 

Abdominal Masaj Uygulama Yönergesi 

Masaj uygulama zamanı: Saat 10
00

 ve 16
00

 beslenme öğününden 30 dakika sonra 

Masaj uygulama süresi: 15 dk. 

Masaj uygulama sıklığı: Günde 2 kez  

Gerekli araç - gereç: Sıvı vazelin, havlu. 

Masaj hareketleri: Efloraj, petrisaj, vibrasyon. 

Uygulama Basamakları 

1. Eller yıkanır. 

2. Hasta bireye ve hasta yakınına iĢlem hakkında bilgi verilir. 

3. Hasta bireyin abdominal bölgesinde ağrı, hassasiyet, gerginlik, kızarıklık, deri 

bütünlüğünde bir bozulma ve mesanenin boĢ olup olmadığı değerlendirilir. 

4. Hasta bireye sırt üstü yatıĢ pozisyonu verilir ya da riskli bir durum var ise hasta 

bireyin yatak baĢı 30-45
0
 yukarıda olabilir. 

5. Hasta bireyin mahremiyetine dikkat ederek abdominal bölge açılır. Deri nemli ise 

havlu ile kurulanır. 

6. Az miktarda sıvı vazelin ele dökülür, elleri ısıtmak ve losyonun yayılması sağlamak 

için eller ovuĢturulur.  

7. Hasta bireyin karnı üst epigastrik bölgeden baĢlanarak aĢağıya doğru, iliak 

kemiklerin üzerinden, pelvisin her iki yanından kasıklara doğru hafif basınç 

uygulanarak sıvazlanır. Bu sıvazlama ile ilk dokunmaya bağlı tepkisel karın duvarı 

gerginliği önlenmiĢ olur. 

8. Hasta bireyin karın duvarı gevĢedikten sonra; 

 Tüm hareketler saat yönünde olacak Ģekilde, 

 Sağ anterior superior iliak çıkıntıdan baĢlayarak kostaların hizasından sol 

anterior superior iliak çıkıntıya kadar olan anatomik alan dikkate alınarak, 
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 Öncelikle çıkan kolonun yer aldığı sağ alt kadran ve sağ üst kadrana, 

tranvers kolon için kaburgaların hizasından sol üst kadrana doğru ve inen 

kolon için sol üst ve sol alt kadrana masaj uygulanır. 

 Her bir kadrana uygulanan masaj en az 1 dakika sürer ve orta derecede 

basınç uygulanır. 

9. Sıvazlama hareketinden sonra yine aynı sıra takip edilerek avuç içi ile yoğurma  

(petrisaj) hareketi yapılır. 

10. Sıvazlama ve yoğurma hareketleri biribirini takip edecek Ģekilde sırasıyla 15 dakika 

uygulanır. 

11. Son olarak 1 dakika boyunca sadece parmak uçları kullanılarak titreĢim hareketi 

uygulanır ve iĢlem sıvazlama hareketi ile sonlandırılır. 

12. Hasta bireyin üstü örtülerek rahat bir pozisyon verilir (Preece 2002; Emly 2007; 

Fritz 2009; Uysal 2010) (ġekil 3-1). 

 

ġekil 3-1. Abdominal masaj uygulanması 

Fritz, S.(2009). Mosby’s Fundamentals Of The Therapeutic Massage. Fourth Edition, Mosby Elsevier Company, 

China, 333. 
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 ġekil 3-2. AraĢtırma deseni 

 

AMELĠYAT SONRASINDA KONSTĠPASYON SORUNU GELĠġEN OLGULARIN 

SAPTANMASI VE RANDOMĠZASYON ĠLE DENEY VE KONTROL GRUBUNA ATANMASI  

(N=60) 

 

DENEY GRUBU (n=30) 

1. Hasta Bilgi Formu 

2. Gastrointestinal Semptom Derecelendirme 

Ölçeği 

3. Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği 

4. Konstipasyon YaĢam Kalitesi Ölçeği 

5. EuroQol Genel Sağlık Ölçeği 

  

AMELĠYAT SONRASI 4.GÜN 

KONTROL GRUBU (n=30) 

1. Hasta Bilgi Formu 

2. Gastrointestinal Semptom  

Derecelendirme Ölçeği 

3. Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği 

4. Konstipasyon YaĢam Kalitesi Ölçeği 

5. EuroQol Genel Sağlık Ölçeği 

  

Abdominal Masaj Uygulama ve Müzik Dinletme Hekim Ġstemine Göre Ġlaç Uygulama 

(laksatif, supozituvar, lavman,vb) 

Hasta Bireyin Ġlk Defekasyona ÇıkıĢında  

Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası 

 

AMELĠYAT SONRASI 6.GÜN 

Gastrointestinal Semptom Derecelendirme  

Ölçeği 

Gastrointestinal Semptom Derecelendirme 

Ölçeği 

TABURCULUKTA 

1. Konstipasyon YaĢam Kalitesi Ölçeği 

2.   EuroQol Genel Sağlık Ölçeği 

 

 

1. Konstipasyon YaĢam Kalitesi Ölçeği 

 2.  EuroQol Genel Sağlık Ölçeği 

 

Hasta Bireyin Ġlk Defekasyona ÇıkıĢında  

Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası 
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Tablo 3-2: Veri toplamada uygulanan araçlar 

Ameliyat Sonrası 4.Gün 

Hasta Bilgi Formu 

Gastrointestinal Semptom Derecelendirme 

Ölçeği 

Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği 

Konstipasyon YaĢam Kalitesi Ölçeği 

EuroQol Genel Sağlık Ölçeği 

Hasta Bireyin Ġlk Defekasyona ÇıkıĢında Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası 

Ameliyat Sonrası 6.Gün 
Gastrointestinal Semptom Derecelendirme 

Ölçeği 

Taburculukta 
Konstipasyon YaĢam Kalitesi Ölçeği 

EuroQol Genel Sağlık Ölçeği 

 

3.8. ARAġTIRMANIN ETĠK ve YASAL YÖNLERĠ 

 AraĢtırmaya katılan deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylere ameliyat 

sonrası 4. günde; araĢtırmanın amacı, planı, süresi ve kendilerinden ne beklenildiği, 

elde edilen verilerin nasıl ve nerede kullanılacağı “Gönüllü Bilgilendirme Formu” 

aracılığı ile açıklanarak isteklilik ve gönüllülük ilkesi ıĢığında, araĢtırmaya 

katılımları için bilgilendirilmiĢ yazılı izinler alındı (Ek 9). 

 AraĢtırmaya katılmayı kabul eden hasta bireylere istediklerinde araĢtırmadan 

çekilebilecekleri bildirilerek “otonomi” ilkesine saygı gösterildi. 

 Hasta bireylere, kimliklerinin ve kendilerinden alınan bireysel bilgilerin araĢtırıcının 

dıĢında baĢka hiç kimseye açıklanmayacağı ya da bilgilere baĢkalarının ulaĢmasına 

izin verilmeyeceği kendilerine açıklanan amaç dıĢında hiçbir Ģekilde 

kullanılmayacağı konusunda güvence verilerek “sadakat-gizlilik” ilkesine bağlı 

kalındı. 

 Veriler, hasta bireylerin bakım ve tedavisini engellemeyecek zaman dilimlerinde 

toplanarak “Zarar vermeme-yarar sağlama” ilkelerine özen gösterildi (Acaroğlu 

2003). 
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 AraĢtırmanın yürütüleceği hastanelerin Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 

BaĢkanlıklarından yazılı izinler alındı. Daha sonra hastanenin etik kurulundan etik 

onay sağlandı ve Ġl Sağlık Müdürlüğü’nden gerekli izin alındı (Ek 13, Ek 14). 

 AraĢtırmanın yürütüleceği anabilim dallarının baĢhemĢireleri ve hemĢireleri 

araĢtırma hakkında bilgilendirildi ve destek sağlandı. 

 AraĢtırmada kullanılan KYKÖ ve EQ-5D için gerekli izinler alındı (Ek 10, Ek 11). 

 Deney grubuna uygulanan “GevĢeme Egzersizleri CD” sinin kullanımına yönelik 

Türk Psikologlar Derneği’nden izin alındı (Ek 12). 

3.9. ARAġTIRMANIN GÜÇLÜ VE SINIRLI YÖNLERĠ: 

Güçlü Yönler; 

 AraĢtırmada deney-kontrol gruplarının randomizasyonla belirlendi ve deneysel 

tasarım tipi kullanıldı. 

 Hasta bireylerin gastrointestinal semptomlarını, konstipasyon sorununun derecesini, 

konstipasyona yönelik ve genel yaĢam kalitelerinin değerlendirilmesinde Türkçe 

geçerlik ve güvenirliği yapılmıĢ GSDÖ, KCÖ, KYKÖ ve EQ-5D ölçekleri kullanıldı. 

 AraĢtırma sonucunda elde edilen verilerin, istatistik uzmanı yardımıyla lisanslı SPSS 

paket programında gerçekleĢtirildi. 

Sınırlı Yönler; 

 AraĢtırma bir üniversite ve bir eğitim-araĢtırma hastanesinin ortopedi ve travmatoloji 

kliniklerinde yatan, örneklem seçim kriterlerine uyan, randomizasyonla belirlenen ve 

araĢtırmaya katılmayı kabul eden hasta bireylerin katılımı ile gerçekleĢtirildi. Bu 

nedenle araĢtırma sonuçlarının, sadece bu örneklem grubundaki özellikleri taĢıyan 

hasta bireylere genellenebilmesi. 

3.10. ARAġTIRMANIN TAMAMLANMASINDA KARġILAġILAN 

DURUMLAR 

Olumlu Durumlar; 

 AraĢtırmanın yürütüldüğü birimlerde çalıĢan sağlık ekibi üyeleri ile olumlu iĢbirliği 

sağlandı ve sürdürüldü. 

 Verilerin toplanmasında herhangi bir sorun yaĢanmadı. 
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 Hasta bireylerin ve ailelerinin araĢtırmaya istekli ve gönüllü katılımları, araĢtırmanın 

yürütülmesini kolaylaĢtırdı. 

Olumsuz Durumlar;  

 AraĢtırmanın yapılacağı kurumda izin iĢlemlerinin uzun sürmesi nedeni ile 

hedeflenen örneklem sayısına planlanan zamanda ulaĢılamadı. 

 AraĢtırmanın 2 ayrı birimde yürütülmesi ve birimlerin birbirinden farklı yerlerde 

bulunması, zaman ve hastaların takibi açısından güçlüklere neden oldu. 

 AraĢtırıcının klinik alanda sürekli bulunamaması, zaman zaman hasta  kabulünden 

haberdar olamamasına neden oldu. 

3.11. VERĠLERĠN ĠSTATĠSTĠKSEL ANALĠZĠ 

 Verilerin değerlendirilmesinde, lisanslı SPSS for Windows 16 (Statistical 

Package for the Social Sciences) paket programı kullanıldı. AraĢtırma verileri 

değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (frekans, yüzde, ortalama, standart 

sapma) kullanıldı. Normal dağılımın incelenmesi için Kolmogorov - Smirnov dağılım 

testi uygulandı. Niteliksel verilerin karĢılaĢtırılmasında ise Pearson Ki-Kare testi 

kullanıldı. Niceliksel verilerin karĢılaĢtırılmasında iki grup durumunda, normal dağılım 

göstermeyen parametrelerin gruplar arası karĢılaĢtırmalarında Mann Whitney U test 

kullanıldı. Niceliksel verilerin karĢılaĢtırılmasında ikiden fazla grup durumunda, normal 

dağılım göstermeyen parametrelerin gruplar arası karĢılaĢtırmalarında Kruskal Wallis 

testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Mann Whitney U testi uygulandı. 

Sonuçlar % 95 güven aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi (Özdamar 

2003; Akgül 2005; Özdemir 2005). 
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4. BULGULAR 

Bu araĢtırma ortopedi ve travmatoloji kliniklerinde yatan ve ameliyat edilerek 

bakım ve tedavileri sağlanan hasta bireylerde, ameliyat sonrası nonfarmakolojik 

hemĢirelik giriĢimlerinden abdominal masaj uygulamasının konstipasyon ve yaĢam 

kalitesi üzerine etkisini belirlemek amacı ile deneysel olarak gerçekleĢtirildi ve 

araĢtırmadan elde edilen bulgular istatistiksel analizleri yapılarak tablolar halinde 

sunuldu. 

AraĢtırmanın bulguları; 

 Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin bireysel ve konstipasyon 

sorununu etkileyebilecek özelliklerine iliĢkin bulgular,  

 Hasta bireylerin ameliyatın 4. günü gastrointestinal semptomlar (GSDÖ), 

konstipasyon ciddiyeti (KCÖ), konstipasyona yönelik (KYKÖ) ve genel yaĢam 

kalitesine (EQ-5D) iliĢkin bulgular,  

 Ameliyat sonrası dönemde abdominal masaj uygulanan deney grubundaki hasta 

bireylerin ve farmakolojik ajan uygulanan kontrol grubundaki hasta bireylerin 

dıĢkılama özellikleri, ameliyatın 6. günü gastrointestinal sorunlar (GSDÖ) ve 

taburcu edilirken konstipasyona yönelik (KYKÖ) ve genel yaĢam kalitesine 

(EQ-5D) iliĢkin bulgular olmak üzere 3 bölümde incelendi. 

 

4.1. DENEY VE KONTROL GRUBUNDA YER ALAN HASTA BĠREYLERĠN  

BĠREYSEL VE KONSTĠPASYONU ETKĠLEYEBĠLECEK 

ÖZELLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN BULGULAR  

AraĢtırma kapsamına alınan deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin 

bireysel ve konstipasyonu etkileyebilecek özelliklerine iliĢkin bulguların dağılımı Tablo 

4-1, Tablo 4-2, Tablo 4-3, Tablo 4-4 ve Tablo 4-5’de yer aldı. 
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Tablo 4-1. Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin bireysel özelliklerinin 

dağılımı  

 
Deney (n=30) Kontrol(n=30) Toplam (N=60) χ2  

p n % n % N % 

Cinsiyet 
Kadın 25 83,3 25 83,3 50 83,3 

- 
Erkek 5 16,7 5 16,7 10 16,7 

YaĢ Grupları 

19-34 2 6,7 3 10 5 8,3 
X²=2,097 

p=0,553 

 

35-50 5 16,7 9 30 14 23,3 

51-66 14 46,7 12 40 26 43,4 

67 ve üstü 9 30 6 20 15 25 

Beden Kitle Ġndeksi 

Zayıf 1 3,3 0 0 1 1,7 

X²=1,077 

p=0,783 

 

Normal 6 20 7 23,3 13 21,7 

Fazla Kilolu 9 30 9 30 18 30 

Obez 14 46,7 14 46,7 28 46,7 

Medeni Durum 
Bekar 4 13,3 5 16,7 9 15 X²=0,131 

p=0,718 Evli 26 86,7 25 83,3 51 85 

Eğitim Durumu 

Okur-yazar değil 7 23,3 3 10 10 16,7 

X²=2,473 

p=0,781 

Okur-yazar 3 10 2 6,7 5 8,3 

Ġlkokul mezunu 15 50 18 60 33 55 

Ortaokul mezunu 2 6,7 3 10 5 8,3 

Lise mezunu 2 6,7 3 10 5 8,3 

Yüksekokul mezunu ve üstü 1 3,3 1 3,3 2 3,3 

ĠĢ/Meslek  Durumu 

Ev hanımı 20 66,7 18 60 38 63,3 

X²=4,372 

p=0,497 

Memur 0 0,0 1 3,3 1 1,7 

ĠĢçi 2 6,7 2 6,7 4 6,7 

Serbest Meslek 4 13,3 2 6,7 6 10 

Öğrenci 1 3,3 0 0,0 1 1,7 

Emekli 3 10,0 7 23,3 10 16,7 

Gelir Durumu 
Gelir gideri karĢılıyor 8 26,7 9 30 17 28,3 X²=0,082 

p=0,774 Gelir gideri karĢılamıyor 22 73,3 21 70 43 71,7 

Doğduğu Ġlin  

Türkiye Bölgesi 

Marmara Bölgesi 15 50 11 36,7 26 43,3 

 

X²=11,726 

p=0,068 

Ege Bölgesi 0 0,0 1 3,3 1 1,7 

Akdeniz Bölgesi 0 0,0 1 3,3 1 1,7 

Ġç Anadolu Bölgesi 10 33,3 5 16,7 15 25 

Karadeniz Bölgesi 2 6,7 7 23,3 9 15 

Doğu Anadolu Bölgesi 2 6,7 0 0,0 2 3,3 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 1 3,3 5 16,7 6 10 

Aile Tipi 
GeniĢ aile 4 13,3 9 30 13 21,7 X²=2,455 

p=0,117 Çekirdek aile 26 86,7 21 70 47 78,3 

Hastanede  

YatıĢ Süresi 

7-9 gün 6 20,7 7 23,3    13 21,7 
X²=0,287 

p=0,866 
10-12 gün 13 43,3 11 36,7 11 40,0 

13 gün ve üzeri 11 36,7 12 40,0 12 38,3 

χ2=Fridman 

 

Tablo 4-1’e göre deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin bireysel 

özelliklerinin dağılımı incelendiğinde, deney ve kontrol grubunda yer alan hasta 
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bireylerin %83,3’ünün kadın, %16,7'sinin erkek olduğu görüldü. Deney ve kontrol 

grubu arasında cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı 

saptandı (p>0,05). 

YaĢ grupları açısından deney ve kontrol grubu incelendiğinde, deney grubunda 

yer alan hasta bireylerin %46,7’sinin (n=14), kontrol grubunun ise %43,3'ünün (n=26) 

51-66 yaĢ grubunda olduğu saptandı. Gruplar arasında yaĢ grupları açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı belirlendi (p>0,05) (Tablo 4-1). 

Beden Kitle Ġndeksi (BKĠ) açısından gruplar incelendiğinde, deney ve kontrol 

grubunda yer alan hasta bireylerin %46,7’sinin obez olduğu görüldü. Deney ve kontrol 

grubu arasında BKĠ açısından yapılan istatistiksel değerlendirmede anlamlı bir farklılık 

olmadığı saptandı (p>0,05) (Tablo 4-1).  

Medeni durum açısından gruplar incelendiğinde, deney grubunda yer alan hasta 

bireylerin %86,7'sinin (n=26), kontrol grubunda ise hasta bireylerin %83,3'ünün (n=25) 

evli olduğu belirlendi. Medeni durum açısından gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05) (Tablo 4-1). 

Eğitim durumu açısından gruplar incelendiğinde, deney grubundaki hasta 

bireylerin %50’sinin (n=15), kontrol grubundaki hasta bireylerin ise  %60’ının (n=18) 

ilkokul mezunu olduğu saptandı. Gruplar arasında eğitim durumu açısından istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05) (Tablo 4-1). 

ĠĢ/ meslek durumu açısından gruplar incelendiğinde, deney grubundaki hasta 

bireylerin %66,7'sinin (n=20),  kontrol grubundaki hasta bireylerin ise %60’ının (n=18) 

ev hanımı olduğu görüldü. Gruplar arasında iĢ/ meslek durumu açısından istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık olmadığı belirlendi (p>0,05) (Tablo 4-1). 

Gelir durumu açısından gruplar incelendiğinde, deney grubundaki hasta 

bireylerin %73,3'ünün (n=22),  kontrol grubundaki hasta bireylerin ise  %70’inin (n=21) 

gelirinin giderini karĢılamadığı belirlendi. Deney ve kontrol grubu arasında gelir 

durumu açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05) (Tablo 4-1). 

Doğduğu ilin Türkiye bölgesi açısından gruplar incelendiğinde, deney 

grubundaki hasta bireylerin %50’sinin (n=15), kontrol grubundaki hasta bireylerin ise  

%36,7'sinin (n=11) Marmara Bölgesi’nde doğduğu belirlendi. Gruplar arasında 



 84 

doğduğu ilin Türkiye Bölgesi açısından anlamlı bir fark olmadığı görüldü (p>0,05) 

(Tablo 4-1). 

Aile tipi açısından gruplar incelendiğinde, deney grubundaki hasta bireylerin 

%86,7'sinin (n=26), kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin ise %70’inin (n=21) 

çekirdek ailede yaĢadığı belirlendi. Gruplar arasında aile tipi açısından istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05) (Tablo 4-1). 

Hastanede yatıĢ süresi açısından gruplar incelendiğinde, deney grubunda yer 

alan hasta bireylerin %43,3’ünün (n=13) 10-12 gün, kontrol grubunda yer alan hasta 

bireylerin ise %40’ının (n=12) 13 gün ve üzerinde hastanede yattığı saptandı. Gruplar 

arasında hastanede yatıĢ süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı 

(p>0,05) (Tablo 4-1). 

 

Tablo 4-2. Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin yaĢ, BKĠ, hastanede yatıĢ 

süresine iliĢkin tanımlayıcı bulgular 

 Deney (n=30) Kontrol (n=30) Toplam (N=60)  

 
Min-

Maks 
Ortanca X ±SS 

Min-

Maks 
Ortanca X ±SS 

Min-

Maks 
Ortanca X ±SS 

MW  

p 

YaĢ 19-79 59,5 57,26±14,05 25-77 56 54,00±13,69 19-79 57 55,63±13,85 
   MW=383 

 p=0,322 

BKĠ 18-42 29 29,10±5,73 19-40 29 29,23±5,85 18-42 29 29,16±5,74 
  MW=445 

 p=0,941 

Doğum 

Sayısı* 
0-9 2 2,63±2,25 0-8 2,5 2,70±2,07 0-9 2,25 2,66±2,14 

 

MW=431,5 

p=0,78 

Hastanede 

YatıĢ 

Süresi 

7-151 11 18,40±27,83 7-59 11 14,60±10,34 7-151 11 16,5±20,90 
   MW=432 

 p=0,789 

X =Ortalama     *Sadece kadın hastalar değerlendirilmeye alınmıĢtır (n=50) 

SS: Standart Sapma                             MW=Mann Whitney U Testi 

 

 

Tablo 4-2’de görüldüğü gibi deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin 

yaĢ, BKĠ, hastanede yattığı gün sayısına iliĢkin tanımlayıcı bulguları incelendiğinde; 

deney grubunda yer alan hasta bireylerin yaĢ ortalamasının 57,26±14,05 (19-79) yıl, 

kontrol grubundaki hasta bireylerin ise 54,00±13,69 (25-77) yıl olduğu ve yapılan 
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istatistiksel değerlendirmede gruplar arasında anlamlı farklılık olmadığı saptandı 

(p>0,05). 

Deney grubundaki hasta bireylerin BKĠ ortalaması 29,10±5,73 kg/ m² (18-42), 

kontrol grubundaki hasta bireylerin ise 29,23±5,85 kg/ m² (19-40) olduğu ve istatistiksel 

değerlendirme sonucu gruplar arasında anlamlı farklılık olmadığı belirlendi (p>0,05) 

(Tablo 4-2). 

Deney grubunda yer alan kadınların doğum sayısı ortalaması 2,63±2,25 (0-9), 

kontrol grubundaki kadınların ise 2,70±2,07 (0-8) olduğu ve yapılan istatistiksel 

değerlendirmede deney ve kontrol grubu arasında anlamlı farklılık olmadığı saptandı 

(p>0,05) (Tablo 4-2). 

Deney grubundaki hasta bireylerin hastanede yatıĢ süresinin 18,40±27,83 gün, 

kontrol grubundaki hasta bireylerin ise 14,60±10,34 gün olduğu ve gruplar arasında  

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı belirlendi (p>0,05) (Tablo 4-2). 

 

Tablo 4-3. Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin beslenme ve spor 

alıĢkanlıklarına iliĢkin özelliklerin dağılımı 

  Deney (n=30) Kontrol (n=30)   Toplam (N=60) 

  n % n % n % 
χ2 

p 

Diyet Sınırlaması 
Var 14 46,7 10 33,3 24 40 X²=1,111 

p=0,292 Yok 16 53,3 20 66,7 36 60 

Günlük Öğün Sayısı 

3 ana öğün 19 63,3 18 60 37 61,7 
X²=0,424 

p=0,809 

3 ana öğün  

ve ara öğün 6 20 8 26,7 14 23,3 

2 ana öğün 5 16,7 4 13,3 9 15 

Posalı gıda  

tüketme durumu 

Evet 26 86,7 24 80 50 83,3 X²=0,480 

p=0,488 Hayır 4 13,3 6 20 10 16,7 

Genel YaĢam Tarzı 
Aktif 24 80 23 76,7 47 78,3 X²=0,098 

p=0,754 Sedanter 6 20 7 23,3 13 21,7 

Düzenli Spor Yapma  
Evet 5 16,7 9 30 14 23,3 X²=1,491 

p=0,222 Hayır 25 83,3 21 70 46 76,7 

χ2=Fridman 
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Tablo 4-3’de görüldüğü gibi deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin 

beslenme ve spor alıĢkanlıkları incelendiğinde, deney grubundaki hasta bireylerin 

%53,3'ünün (n=16), kontrol grubundaki hasta bireylerin ise %66,7'sinin (n=20) herhangi 

diyet sınırlaması olmadığı belirlendi. Deney ve kontrol grubu arasında diyet sınırlaması 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0,05). 

Günlük öğün sayısı açısından gruplar incelendiğinde, deney grubundaki hasta 

bireylerin %63,3'ünün (n=19), kontrol grubundaki hasta bireylerin ise %60'ının (n=18) 

günde üç öğün yemek yediği saptandı. Günlük öğün sayısı açısından deney ve kontrol 

grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05) (Tablo 4-3). 

Posalı gıda tüketme açısından gruplar incelendiğinde, deney grubundaki hasta 

bireylerin %86,7'sinin (n=26), kontrol grubundaki hasta bireylerin ise %80'inin (n=24) 

posalı gıda tükettiği belirlendi. Gruplar arasında posalı gıda tüketme açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05) (Tablo 4-3). 

Genel yaĢam tarzı açısından gruplar incelendiğinde, deney grubundaki hasta 

bireylerin %80'inin (n=24),  kontrol grubundaki hasta bireylerin ise %76,7'sinin (n=23) 

aktif bir yaĢam tarzına sahip olduğu görüldü. Genel yaĢam tarzı açısından deney ve 

kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05) (Tablo 4-

3). 

Düzenli spor yapma açısından gruplar incelendiğinde, deney grubundaki hasta 

bireylerin %83,3'ünün (n=25), kontrol grubundaki hasta bireylerin ise %70’inin (n=21) 

düzenli spor yapmadığı saptandı. Düzenli spor yapma açısından gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05) (Tablo 4-3). 
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Tablo 4-4. Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin bağırsak boĢaltımına 

iliĢkin özelliklerinin dağılımı 

  Deney (n=30) Kontrol (n=30) Toplam (N=60)  

  n % n % n % 
χ2 

p 
 

Günde gerçekleĢtirdiği 

dıĢkılama sayısı 

Hiç 8 26,7 10 33,3 18 30 

X²=1,359 

p=0,715 

1 19 63,3 15 50 34 56,7 

2 2 6,7 4 13,3 6 10 

3 ve üzeri 1 3,3 1 3,3 2 3,3 

Haftada gerçekleĢtirdiği 

dıĢkılama sayısı 

1 2 6,7 1 3,3 3 5 

X²=0,354 

p=0,838 
2 4 13,3 4 13,3 8 13,3 

3 ve üzeri 24 80 25 83,4 49 81,7 

Konstipayon 

sorunu yaĢama durumu 

Evet 12 40 13 43,3 25 41,7 X²=0,069 

p=0,793 Hayır 18 60 17 56,7 35 58,3 

Bağırsak boĢaltımına 

iliĢkin sorunlarda ilaç 

kullanma alıĢkanlığı 

Var 6 20 8 26,7 14 23,3 
X²=0,373 

p=0,542 Yok 24 80 22 73,3 46 76,7 

χ2=Fridman 

 

Tablo 4-4’de görüldüğü gibi deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin 

bağırsak boĢaltımına iliĢkin özellikleri incelendiğinde, deney grubundaki hasta 

bireylerin %63,3'ünün (n=19), kontrol grubundaki hasta bireylerin ise %50’sinin (n=15) 

dıĢkılama sayısının günde 1 olduğu saptandı. Deney ve kontrol grubunun günde 

gerçekleĢtirdiği dıĢkılama sayısı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı 

(p>0,05).  

Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin haftada gerçekleĢtirdiği 

dıĢkılama sayısı incelendiğinde, deney grubundaki hasta bireylerin %80’inin (n=24), 

kontrol grubundaki hasta bireylerin ise %83,4'ünün (n=25) dıĢkılama sayısının haftada 3 

ve daha fazla olduğu belirlendi. Deney ve kontrol grubunun haftada gerçekleĢtirdiği 

dıĢkılama sayısı açısından anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05) (Tablo 4-4). 

Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin konstipasyon sorunu 

yaĢama durumu incelendiğinde, deney grubundaki hasta bireylerin %60’ının (n=18), 

kontrol grubundaki hasta bireylerin ise %56,7’sinin (n=17) konstipasyon sorunu 
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yaĢamadığı saptandı. Gruplar arasında konstipasyon sorunu yaĢama açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05) (Tablo 4-4). 

Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin bağırsak boĢaltımına iliĢkin 

sorunlarda ilaç kullanma alıĢkanlığı incelendiğinde, deney grubundaki hasta bireylerin 

%80’inin (n=24), kontrol grubundaki hasta bireylerin ise %73,3'ünün (n=22) ilaç 

kullanmadığı belirlendi. Deney ve kontrol grubu arasında ilaç kullanma alıĢkanlığı 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05) (Tablo 4-4). 

 

Tablo 4-5. Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin ameliyat deneyimi ve 

anestezi türüne iliĢkin özelliklerinin dağılımı 

  
Deney (n=30) Kontrol (n=30) Toplam (N=60) 

 

  
n % n % n % χ2 

p 

Ameliyat Deneyimi 

Var 24 80 25 83,3 49 81,7 X²=0,111 

p=0,739 Yok 6 20 5 16,7 11 18,3 

Ameliyat Türü 

Majör 28 93,3 27 90 55 91,7 X²=0,218 

p=0,640 Minör 2 6,7 3 10 5 8,3 

Anestezi Türü 

Genel anestezi 15 50 21 70 36 60 X²=2,500 

p=0,114 Lokal aneztezi 15 50 9 30 24 40 

χ2=Fridman 

 

Tablo 4-5’de görüldüğü gibi deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin 

ameliyat deneyimi ve anestezi türüne iliĢkin özellikleri incelendiğinde, deney 

grubundaki hasta bireylerin %80’inin (n=24), kontrol grubundaki hasta bireylerin ise 

%83,3'ünün (n=25) ameliyat deneyiminin olduğu görüldü. Deney ve kontrol grubu 

arasında ameliyat deneyimi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı 

(p>0,05). 

Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin ameliyat türü 

incelendiğinde, deney grubundaki hasta bireylerin %93,3'ünün (n=28), kontrol 

grubundaki hasta bireylerin ise, %90’ının (n=27) ameliyat türünün majör olduğu 
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saptandı. Deney ve kontrol grubu arasında ameliyat türü açısından istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmadı (p>0,05) (Tablo 4-5). 

Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin anestezi türü 

incelendiğinde, deney grubundaki hasta bireylerin %50’sinin (n=15), kontrol 

grubundaki hasta bireylerin ise  %70’inin (n=21) genel anestezi ile ameliyat olduğu 

belirlendi. Gruplar arasında anestezi türü açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmadı (p>0,05) (Tablo 4-5). 
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4.2. HASTA BĠREYLERĠN AMELĠYATIN 4. GÜNÜ GASTROĠNTESTĠNAL 

SEMPTOMLAR (GSDÖ), KONSTĠPASYON CĠDDĠYETĠ (KCÖ), 

KONSTĠPASYONA YÖNELĠK (KYKÖ) VE GENEL YAġAM KALĠTESĠNE 

(EQ-5D) ĠLĠġKĠN BULGULAR 

Hasta bireylerin ameliyatın 4. günü gastrointestinal semptomlar (GSDÖ), 

konstipasyon ciddiyeti (KCÖ), konstipasyona yönelik (KYKÖ) ve genel yaĢam 

kalitesine (EQ-5D) iliĢkin bulgular Tablo 4-6 ve Tablo 4-7’de belirtildi. 

Tablo 4-6’da görüldüğü gibi hasta bireylerin ameliyatın 4. günü GSDÖ puan 

ortalamaları incelendiğinde; GSDÖ toplam puan ortalamasının 32,28±8,25, GSDÖ alt 

boyutlarında Karın Ağrısı alt boyutu puan ortalamasının 8,60±2,78, Reflü alt boyutu 

puan ortalamasının 4,38±2,84, diyare alt boyutu puan ortalamasının 4,48±2,09, 

Hazımsızlık alt boyutu puan ortalamasının 12,71±6,00, Konstipasyon alt boyutu puan 

ortalamasının ise, 9,60±5,15 olduğu görüldü. 

Hasta bireylerin ameliyatın 4. günü KCÖ puan ortalamaları incelendiğinde; 

KCÖ toplam puan ortalamasının 18,98±13,87, KCÖ alt boyutlarında ise, DıĢkı 

Tıkanıklığı alt boyutu puan ortalamasının 9,75±7,65, Kalın Bağırsak Tembelliği alt 

boyutu puan ortalamasının 8,90±6,75, Ağrı alt boyutu puan ortalamasının ise 0,33±1,55 

olduğu belirlendi (Tablo 4-6). 

Hasta bireylerin ameliyatın 4. günü KYKÖ puan ortalamaları incelendiğinde; 

KYKÖ toplam puan ortalamasının 73,51±18,93, KYKÖ alt boyutlarında Fiziksel 

Rahatsızlık alt boyutu puan ortalamasının 10,15±4,33, Psikososyal Rahatsızlık alt 

boyutu ortalamasının 16,73±6,62, Kaygı/ endiĢe alt boyutu puan ortalamasının 

25,70±11,20, Memnuniyet alt boyutu ortalamasının ise 20,93±4,81 olduğu görüldü 

(Tablo 4-6). 

Hasta bireylerin ameliyatın 4. günü EQ-5D puan ortalamaları incelendiğinde; 

EQ-5DSKOR puan ortalamasının 0,49±0,26, EQVAS puan ortalamasının ise 81,06±11,21 

olduğu saptandı (Tablo 4-6). 
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Tablo 4-7. Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin ameliyatın 4. günü  

GSDÖ, KCÖ, KYKÖ ve EQ-5D puanlarının karĢılaĢtırılması 

 
  Deney (n=30)    Kontrol (n=30)  

 X ±SS X ±SS MW p 

G
S

D
Ö

 

Karın Ağrısı 9,46±2,64 7,73±2,67 288  0,015 

Reflü 5,60±3,32 3,16±1,53 224  0,001 

Diyare 4,80±2,17 4,16±2,00 368 0,183 

Hazımsızlık 12,46±6,43 12,96±5,63 410 0,548 

Konstipasyon 10,03±5,36 9,16±4,99 417 0,618 

GSDÖ Toplam 30,20±9,87 34,36±5,67 331 0,077 

K
C

Ö
 

DıĢkı Tıkanıklığı 9,66±8,22 9,83±7,18 424 0,698 

Kalın Bağırsak Tembelliği 9,06±7,06 8,73±6,56 437 0,841 

Ağrı 0,33±1,49 0,33±1,64 450 0,999 

KCÖ Toplam 19,06±14,79 18,90±13,14 430 0,761 

K
Y

K
Ö

 

Fiziksel Rahatsızlık 10,70±3,68 9,60±4,90 360 0,178 

Psikososyal Rahatsızlık 16,86±6,38 16,60±6,95 432 0,784 

Kaygı / EndiĢe  27,00±10,80 24,40±11,61 381 0,297 

Memnuniyet  21,90±3,29 19,96±5,86 398 0,431 

KYKÖ Toplam 76,46±15,53 70,56±21,68 323 0,060 

E
Q

-5
D

 EQ-5DSKOR   0,03±0,28 0,05±0,29 449 0,982 

EQVAS 61,50±15,76 59,83±16,73 416 0,601 

MW=Mann Whitney U Testi 

X =Ortalama   
SS: Standart Sapma                            
*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 

 

Tablo 4-7’e göre deney ve kontrol grubunun ameliyatın 4. günü GSDÖ, KCÖ, 

KYKÖ ve EQ-5D puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; deney grubunun GSDÖ toplam 

puan ortalamasının 30,20±9,87, kontrol grubunun GSDÖ toplam puan ortalamasının ise 

34,36±5,67 olduğu saptandı. Deney  ve kontrol grubu arasında GSDÖ toplam puan 

ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı saptandı (p>0,05). 

GSDÖ Karın Ağrısı alt boyutu puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, deney grubunun 

Karın Ağrısı alt boyutu puan ortalamasının (9,46±2,64), kontrol grubunun puan 

ortalamasından (7,73±2,67) yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı 
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olduğu belirlendi (p<0,05). GSDÖ Reflü alt boyutu puan ortalamaları gruplar açısından 

karĢılaĢtırıldığında, deney grubunun Reflü alt boyutu puan ortalamasının (5,60±3,32) 

kontrol grubunun puan ortalamasından (3,16±1,53) yüksek olduğu ve bu farkın 

istatistiksel açıdan ileri derecede anlamlı olduğu belirlendi (p≤0,001). Gruplar arasında 

GSDÖ Diyare alt boyutu puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, deney grubunun Diyare 

alt boyutu puan ortalamasının (4,80±2,17) kontrol grubunun puan ortalamasından 

(4,16±2,00) yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı belirlendi 

(p>0,05). Gruplar arasında GSDÖ Hazımsızlık alt boyutu puan ortalamaları 

karĢılaĢtırıldığında, deney grubunun puan ortalamasının (12,46±6,43) kontrol grubunun 

puan ortalamasından (12,96±5,63) düĢük olduğu ve bu farkın anlamlı olmadığı saptandı 

(p>0,05). GSDÖ Konstipasyon alt boyutu puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, deney 

grubununu Konstipasyon alt boyutu puan ortalamasının (10,03±5,36) kontrol grubunun  

puan ortalamasından (9,16±4,99) yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı 

olmadığu belirlendi (p>0,05) (Tablo 4-7). 

Ameliyatın deney ve kontrol grubunun ameliyatın 4. günü  KCÖ puan 

ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; deney grubunun  KCÖ toplam puan ortalamasının 

19,06±14,79, kontrol grubunun puan ortalamasının ise 18,90±13,14 olduğu belirlendi. 

Deney  ve kontrol grubu arasında KCÖ toplam puan ortalamaları açısından istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık olmadığı saptandı (p>0,05). Gruplar arasında KCÖ DıĢkı 

Tıkanıklığı alt boyutu puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, deney grubunun DıĢkı 

Tıkanıklığı alt boyutu puan ortalamasının (9,66±8,22) kontrol grubunun puan 

ortalamasından (9,83±7,18) düĢük olduğu ve bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı 

olmadığı belirlendi (p<0,05). KCÖ Kalın Bağırsak Tembelliği alt boyutu puan 

ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, deney grubunun Kalın Bağırsak Tembelliği alt boyutu 

puan ortalamasının (9,06±7,06) kontrol grubunun puan ortalamasından (8,73±6,56) 

yüksek olduğu ve  bu farkın anlamlı olmadığı saptandı (p>0,05). Gruplar arasında KCÖ 

Ağrı alt boyutu puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, deney grubunun Ağrı alt boyutu 

puan ortalamasının (0,33±1,49), kontrol grubunun puan ortalamasından (0,33±1,64) 

düĢük olduğu ve bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı belirlendi (p>0,05) 

(Tablo 4-7). 

Ameliyatın 4. günü KYKÖ puan ortalamaları değerlendirildiğinde; deney 

grubundaki hasta bireylerin KYKÖ toplam puan ortalamasının 76,46±15,53, kontrol 
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grubundaki hasta bireylerin KYKÖ toplam puan ortalamasının ise 70,56±21,68 olduğu 

belirlendi. Deney ve kontrol grubu arasında KYKÖ toplam puan ortalamaları açısından 

anlamlı bir farklılık olmadığı bulundu (p>0,05). KYKÖ Fiziksel Rahatsızlık alt boyutu 

puan ortalamaları incelendiğinde, deney grubundaki hasta bireylerin Fiziksel 

Rahatsızlık alt boyutu puan ortalamasının (10,70±3,68), kontrol grubundaki hasta 

bireylerin puan ortalamasından (9,60±4,90) yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel 

açıdan anlamlı olmadığı belirlendi (p>0,05). KYKÖ Psikososyal Rahatsızlık alt boyutu 

puan ortalamaları değerlendirildiğinde, deney grubundaki hasta bireylerin Psikososyal 

Rahatsızlık alt boyutu puan ortalamasının (16,86±6,38) kontrol grubundaki hasta 

bireylerin puan ortalamasından (16,60±6,95) yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel 

açıdan anlamlı olmadığı bulundu (p>0,05). KYKÖ Kaygı/ endiĢe alt boyutu puan 

ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, deney grubundaki hasta bireylerin puan ortalamasının 

(27,00±10,80)  kontrol grubundaki hasta bireylerin puan ortalamasından (24,40±11,61) 

yüksek olduğu ve  bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı belirlendi (p>0,05). 

KYKÖ Memnuniyet alt boyutu puan ortalamaları incelendiğinde, deney grubunun 

Memnuniyet alt boyutu puan ortalamasının (21,90±3,29), kontrol grubunun puan 

ortalamasından (19,96±5,86) yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı 

olmadığı belirlendi (p>0,05) (Tablo 4-7). 

Ameliyatın 4. günü EQ-5DSKOR ortalamaları incelendiğinde, deney grubunun EQ-

5DSKOR puan ortalamasının (0,03±0,28) kontrol grubunun puan ortalamasından 

(0,05±0,29) düĢük olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlendi 

(p>0,05). Gruplar arasında EQVAS puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, deney grubunun 

(61,50±15,76) EQVAS puan ortalamasının kontrol grubunun puan ortalamasından 

(59,83±16,73) yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı 

(p>0,05) (Tablo 4-7). 
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4.3. AMELĠYAT SONRASI DÖNEMDE ABDOMĠNAL MASAJ UYGULANAN 

DENEY GRUBUNDAKĠ HASTA BĠREYLERĠN VE FARMAKOLOJĠK AJAN 

UYGULANAN KONTROL GRUBUNDAKĠ HASTA BĠREYLERĠN 

DIġKILAMA ÖZELLĠKLERĠNE, AMELĠYATIN 6. GÜNÜ 

GASTROĠNTESTĠNAL SORUNLARINA (GSDÖ) VE TABURCU EDĠLĠRKEN 

KONSTĠPASYONA YÖNELĠK (KYKÖ) VE GENEL YAġAM KALĠTESĠNE 

(EQ-5D) ĠLĠġKĠN BULGULAR 

Ameliyat sonrası dönemde abdominal masaj uygulanan deney grubundaki hasta 

bireylerin ve farmakolojik ajan uygulanan kontrol grubundaki hasta bireylerin dıĢkılama 

özellikleri, ameliyatın 6. günü gastrointestinal sorunlar (GSDÖ) ve taburcu edilirken 

konstipasyona yönelik (KYKÖ) ve genel yaĢam kalitesine (EQ-5D) iliĢkin bulgular 

ġekil 4-1,Tablo 4-8, ġekil 4-2, Tablo 4-9, Tablo 4-10, Tablo 4-11, Tablo 4-12’de yer 

aldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4-1. Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin ameliyat sonrası ilk kez 

dıĢkılama günü  

 

ġekil 4-1’e göre deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin ameliyat 

sonrası ilk kez dıĢkılama günü; deney grubundaki hasta bireylerin %70’inin (n=21) 

ameliyatın 4. günü, %30’unun (n=9) ameliyatın 5. günü, kontrol grubundaki hasta 

bireylerin ise %16,7’sinin (n=5) ameliyatın 4. günü, %46,7’sinin (n=14) ameliyatın 5. 

günü, %30’unun (n=9) ameliyatın 6. günü, % 3.3’ünün (n=1) ameliyatın 7. günü, 

%3,3’ünün (n=1) ameliyatın 11. günü ilk kez dıĢkıladığı belirlendi. Deney ve kontrol 
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grubu arasında ameliyat sonrası ilk kez dıĢkılama günü açısından istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı bir fark bulundu (p≤0,001). 

 

Tablo 4-8. Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin Bristol DıĢkı Kıvamı 

Skalası’na göre dıĢkı özelliklerinin dağılımı 

  Deney (n=30) Kontrol (n=30)   Toplam (n=60)  

  n % n % n % 
        χ2 

p 

DıĢkı Özellikleri 

Tip 1 4 13,3 13 43,3 17 28,3  

 

 

X²=11,837 

p=0,019 

 

Tip 2 12 40 8 26,7 20 33,4 

Tip 3 4 13,3 7 23,3 11 18,3 

Tip 4 9 30 2 6,7 11 18,3 

Tip 5 1 3,4 0 0,0 1 1,7 

MW=Mann Whitney U Testi 

χ2=Fridman 

*p<0,05 

 

Tablo 4-8’e göre deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin Bristol 

DıĢkı Kıvamı Skalasına göre dıĢkı özelliklerinin dağılımı incelendiğinde; deney 

grubunda yer alan hasta bireylerin %40’ının (n=12) Tip 2, kontrol grubunda yer alan 

hasta bireylerin ise %43,3’ünün (n=13) dıĢkı özelliğinin Tip 1 olduğu belirlendi. Deney 

ve kontrol grubu arasında Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası’na göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark saptandı (p<0,05). 
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ġekil 4-2. Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin Bristol DıĢkı Kıvamı 

Skalası’na göre dıĢkı özelliklerinin değerlendirilmesi 

 

ġekil 4.2’ye göre deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin dıĢkı 

özelliklerinin Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası’na göre değerlendirilmesi incelendiğinde; 

deney grubunda yer alan hasta bireylerin %53,3’ünün (n=16), kontrol grubunda yer alan 

hasta bireylerin ise %70’inin (n=21) Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası’na göre konstipasyon 

sorunu olduğu belirlendi. Deney ve kontrol grubu arasında Bristol DıĢkı Kıvamı 

Skalası’na göre dıĢkı özelliklerinin değerlendirilmesinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmadı (p>0,05). 

 

Tablo 4-9. Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin ameliyat sonrası ilk kez 

dıĢkılama günü ile Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası arasındaki iliĢki  

  
Deney (n=30) Kontrol (n=30) 

  
 

Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası 
 

Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası 

  
r p r p 

Ameliyat sonrası ilk kez 

 dıĢkılama günü 
0,174 0,358 -0,086 0,650 

r=Nonparametrik korelasyon Spearman’s rho 
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Tablo 4-9’a göre ameliyat sonrası ilk kez dıĢkılama günü ile Bristol DıĢkı 

Kıvamı Skalası arasındaki iliĢki incelendiğinde; deney ve kontrol grubunda yer alan 

hasta bireylerin ameliyat sonrası ilk kez dıĢkılama günü ile Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢki bulunmadı (r=0,174 p>0,05; r=-0,086 

p>0,05). 

 

Tablo 4-10. Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin ameliyatın 6. günü 

GSDÖ puanlarının karĢılaĢtırılması 

     Deney (n=30)      Kontrol (n=30)   

 X ±SS X ±SS MW p 

Karın Ağrısı 5,40±2,74 6,16±2,30 341 0,103 

Reflü 3,60±2,09 3,13±1,57 423 0,665 

Diyare 4,66±1,64 4,60±1,90 417 0,613 

Hazımsızlık 8,00±2,84 11,00±2,76 190 0,000 

Konstipasyon 8,53±4,13 9,46±2,96 358 0,168 

GSDÖ Toplam 42,36±12,66 37,20±11,50 340 0,102 

MW=Mann Whitney U Testi 

*p<0,05  **p<0,01 ***p<0,001 

 

 

Tablo 4-10’a göre deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin 

ameliyatın 6. günü GSDÖ toplam puan ortalamaları incelendiğinde; deney grubunun 

GSDÖ toplam puan ortalamasının  42,36±12,66,  kontrol grubunun  ise 37,20±11,50 

olduğu belirlendi. GSDÖ toplam puan ortalamaları açısından deney ve kontrol grubu 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Gruplar arasında GSDÖ 

Karın Ağrısı alt boyutu puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, deney grubunun GSDÖ 

Karın Ağrısı alt boyutu puan ortalamasının (5,40±2,74) kontrol grubunun puan 

ortalamasından (6,16±2,30) düĢük olduğu ve bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı 

olmadığı belirlendi (p>0,05). Deney ve kontrol grubu arasında GSDÖ Reflü alt boyutu 

puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, deney grubunun Reflü alt boyutu puan 

ortalamasının (3,60±2,09) kontrol grubunun puan ortalamasından (3,13±1,57) yüksek 
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olduğu ve bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı saptandı (p>0,05). Gruplar 

arasında GSDÖ Diyare alt boyutu puan ortalamaları  karĢılaĢtırıldığında, deney 

grubunun GSDÖ Diyare alt boyutu puan ortalamasının (4,66±1,64) kontrol grubunun 

puan ortalamasından (4,60±1,90) yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığı belirlendi (p>0,05). Deney ve kontrol grubu arasında GSDÖ Hazımsızlık alt 

boyutu puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, deney grubunun GSDÖ Hazımsızlık alt 

boyutu puan ortalamasının (8,00±2,84) kontrol grubunun puan ortalamasından 

(11,00±2,76) düĢük olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olduğu 

belirlendi (p≤0,001). Gruplar arasında GSDÖ Konstipasyon alt boyutu puan 

ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, deney grubunun GSDÖ Konstipasyon alt boyutu puan 

ortalamasının (8,53±4,13) kontrol grubunun puan ortalamasından (9,46±2,96) düĢük 

olduğu ve bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı belirlendi (p>0,05). 

 

4-11. Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin taburcu edilirken KYKÖ ve 

EQ-5D puanlarının karĢılaĢtırılması 

 Deney (n=30)    Kontrol (n=30)   

 X ±SS X ±SS      MW p 

K
Y

K
Ö

 

Fiziksel Rahatsızlık 7,20±3,14 9,60±3,59 270    0,007 

Psikososyal Rahatsızlık 13,33±5,22 15,70±6,15 311  0,038 

Kaygı / endiĢe  21,56±7,38 24,03±9,47 335 0,447 

Memnuniyet  21,73±2,82 20,00±3,90 335 0,087 

KYKÖ Toplam 63,83±13,99 69,33±16,53 362 0,190 

E
Q

-5
D

 EQ-5DSKOR 0,48±0,27 0,51±0,26 411 0,552 

EQVAS 
82,16±10,96 79,96±11,53 379 0,283 

MW=Mann Whitney U Testi 

*p<0,05  **p<0,01 

 

 

Tablo 4-11’e göre deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin taburcu 

edilirken KYKÖ ve EQ-5D puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; deney grubunun 
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KYKÖ toplam puan ortalamasının 63,83±13,99, kontrol grubunun KYKÖ puan 

ortalamasının 69,33±16,53 olduğu saptandı. Deney ve kontrol grubu arasında KYKÖ 

puan ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı belirlendi 

(p>0,05). KYKÖ Fiziksel Rahatsızlık alt boyutu puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, 

deney grubunun KYKÖ Fiziksel Rahatsızlık alt boyutu puan ortalamasının (7,20±3,14), 

kontrol grubunun puan ortalamasından (9,60±3,59) düĢük olduğu ve bu farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (p<0,01). KYKÖ Psikososyal Rahatsızlık 

alt boyutu puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, deney grubunun Psikososyal 

Rahatsızlık alt boyutu puan ortalamasının (13,33±5,22), kontrol grubunun  puan 

ortalamasından (15,70±6,15) düĢük olduğu ve bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı 

olduğu görüldü (p<0,05). KYKÖ Kaygı/ endiĢe alt boyutu puan ortalamaları 

karĢılaĢtırıldığında, deney grubunun Kaygı/ endiĢe alt boyutu puan ortalamasının 

(21,56±7,38) kontrol grubunun puan ortalamasından (24,03±9,47) yüksek olduğu ve bu 

farkın anlamlı olmadığı saptandı (p>0,05). KYKÖ Memnuniyet alt boyutu puan 

ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, deney grubunun KYKÖ Memnuniyet alt boyutu puan 

ortalamasının (21,73±2,82) kontrol grubunun puan ortalamasından (20,00±3,90) yüksek 

olduğu ve bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı belirlendi (p>0,05). 

Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin EQ-5D Genel Sağlık 

Ölçeği’ne göre EQ-5DSKOR ve EQVAS puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; deney 

grubunun EQ-5DSKOR puan ortalamasının (0,48±0,27), kontrol grubunun puan 

ortalamasından (0,51±0,26) düĢük olduğu ve EQ-5DSKOR puan ortalamaları arasındaki bu 

farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlendi (p>0,05). Gruplar arasında EQVAS 

puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, deney grubunun EQVAS puan ortalamasının 

(82,16±10,96), kontrol grubunun puan ortalamasından (79,97±11,53) yüksek olduğu ve 

EQVAS puan ortalamaları arasındaki bu farkın istatistiksel açısından anlamlı olmadığı 

saptandı (p>0,05) (Tablo 4-11). 
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Tablo 4-12. Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin ameliyatın 4. günü 

abdominal masaj/ farmakolojik ajan uygulama öncesi ve taburculukta KYKÖ ve EQ-5D 

puanlarının karĢılaĢtırılması 

  Deney (n=30) Kontrol (n=30) 

  X ±SS X ±SS 

K
Y

K
Ö

 

Fiziksel Rahatsızlık 
 (Abdominal masaj/ farmakolojik ajan uygulama öncesi) 

10,70±3,68 9,60±4,90 

Fiziksel Rahatsızlık 
(Taburcu edilirken) 

7,20±3,14 9,60±3,59 

 p=0,000 p=0,999 

Psikososyal Rahatsızlık 
(Abdominal masaj/ farmakolojik ajan uygulama öncesi) 

16,86±6,38 16,60±6,95 

Psikososyal Rahatsızlık 
(Taburcu edilirken) 

13,33±5,22 15,70±6,15 

 p=0,000 p=0,134 

Kaygı / EndiĢe 
(Abdominal masaj/ farmakolojik ajan uygulama öncesi) 

27,00±10,80 24,40±11,61 

Kaygı / EndiĢe 
(Taburcu edilirken) 

21,56±7,38 24,03±9,47 

 p=0,002 p=0,508 

Memnuniyet  
(Abdominal masaj/ farmakolojik ajan uygulama öncesi) 

21,90±3,29  19,96±5,86  

Memnuniyet  
(Taburcu edilirken) 

21,73±2,82 20,00±3,90 

 p=0,591 p=0,968 

KYKÖ Toplam 
(Abdominal masaj/ farmakolojik ajan uygulama öncesi) 

76,46±15,53 70,56±21,68 

KYKÖ Toplam 
(Taburcu edilirken) 

63,83±13,99 69,33±16,53 

 p=0,000 p=0,891 

E
Q

-5
D

 

EQ-5DSKOR 
(Abdominal masaj/ farmakolojik ajan uygulama öncesi) 

0,03±0,28 0,05±0,29 

EQ-5DSKOR 
(Taburcu edilirken) 

0,48±0,27 0,51±0,26 

 p=0,000 p=0,000 

EQVAS 
(Abdominal masaj/ farmakolojik ajan uygulama öncesi) 

61,50±15,76 59,83±16,73 

EQVAS 
(Taburcu edilirken) 

82,16±10,96 79,96±11,53 

 p=0,000 p=0,000 

MW=Mann Whitney U Testi   

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 

 

Tablo 4-12’ye göre; deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin 

ameliyatın 4. günü abdominal masaj/ farmakolojik ajan uygulama öncesi ve 

taburculukta KYKÖ toplam puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; deney grubunun 

ameliyatın 4. günü KYKÖ toplam puan ortalamasının, taburculuk  KYKÖ toplam puan 
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ortalamasından yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

olduğu belirlendi (p≤0,001). Kontrol grubunun ise ameliyatın 4. günü KYKÖ toplam 

puan ortalamasının taburculuk KYKÖ toplam puan ortalamasından yüksek olduğu 

ancak bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü (p>0,05).  

KYKÖ Fiziksel Rahatsızlık, Psikososyal Rahatsızlık ve Kaygı/ endiĢe alt 

boyutları puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; deney grubunun ameliyatın 4. günü 

KYKÖ Fiziksel Rahatsızlık, Psikososyal Rahatsızlık ve  Kaygı/ endiĢe alt boyutları 

puan ortalamalarının taburculuk puan ortalamalarından yüksek olduğu ve bu farkın 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olduğu belirlendi (p≤0,001). Kontrol grubunda 

ise ameliyatın 4. günü KYKÖ Fiziksel Rahatsızlık, Psikososyal Rahatsızlık ve Kaygı/ 

endiĢe alt boyutları puan ortalamalarının taburculuk puan ortalamalarından yüksek 

olduğu ancak bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü (p>0,05) (Tablo 4-

12). 

KYKÖ Memnuniyet alt boyutu puan ortalamaları incelendiğinde, deney 

grubunun ameliyatın 4. günü KYKÖ Memnuniyet alt boyutu puan ortalamasının 

taburculuk puan ortalamasından yüksek olduğu ancak bu farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olmadığı görüldü (p>0,05). Kontrol grubunda ise ameliyatın 4. günü KYKÖ 

Memnuniyet alt boyutu puan ortalamasının taburculuk puan ortalamasından düĢük 

olduğu ancak bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı (p>0,05) (Tablo 4-

12). 

Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin ameliyatın 4. günü 

abdominal masaj/ farmakolojik ajan uygulama öncesi ve taburcu edilirken EQ-5D puan 

ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; deney grubunun ameliyatın 4. günü EQ-5DSKOR puan 

ortalamasının taburculuk puan ortalamasından düĢük olduğu saptandı. EQ-5DSKOR 

puanındaki artıĢın istatistiksel açıdan ileri düzeyde anlamlı olduğu görüldü (p≤0,001). 

Benzer Ģekilde kontrol grubunda ameliyatın 4. günü  EQ-5DSKOR puan ortalamasının 

taburculuk puan ortalamasından düĢük olduğu ve bu farkın istatistiksel açıdan ileri 

düzeyde anlamlı olduğu belirlendi (p≤0,001). 

Deney ve kontrol grubunun ameliyatın 4. günü abdominal masaj/ farmakolojik 

ajan uygulama öncesi ve taburcu edilirken EQVAS puanları değerlendirildiğinde; deney 

grubunun ameliyatın 4. günü EQVAS puan ortalamasının taburculuk puan ortalamasından 

düĢük olduğu saptandı. EQVAS puanındaki artıĢın istatistiksel açıdan ileri düzeyde 
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anlamlı olduğu görüldü (p≤0,001). Kontrol grubunda ameliyatın 4. günü EQVAS puan 

ortalamasının taburculuk puan ortalamasından düĢük olduğu ve bu farkın istatistiksel 

açıdan ileri düzeyde anlamlı olduğu görüldü (p≤0,001) (Tablo 4-12). 
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5. TARTIġMA 

Ameliyat sonrası dönemde hasta bireylerin genellikle kesin yatak istirahatinde 

bulunmaları, defekasyon hissini bastırmaları, sürgü kullanımı zorunluluğu, hastane 

ortamında gizliliğin sağlanamaması ve kullanılan ilaçlar bağırsak boĢaltımını olumsuz 

yönde etkilemekte ve sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Bu sorunlardan biri olan 

konstipasyon, klinik semptomların gözden kaçmasına bağlı olarak bağırsak 

obstrüksiyonu ile sonuçlanabilen ciddi bir sağlık sorunudur (Roper ve ark. 2003; Erkal-

Ġlhan 2007; Holland ve ark. 2008; Yont 2011). 

Bağırsak yönetiminde hemĢireler önemli bir role sahiptir. Bağırsak yönetimine 

iliĢkin alıĢkanlık ve uygulamalar, bireyden bireye farklılık göstermektedir. 

Konstipasyon riskinin erken dönemde tanılanması, uygun bağırsak yönetimi 

programlarının oluĢturulması ve bağırsak boĢaltımı için bireye özgü hemĢirelik 

giriĢimlerinin planlanması ve değerlendirilmesi hemĢirenin temel sorumlulukları 

arasında yer almaktadır (Richmond 2006; Yont ve ark. 2011). 

Bu araĢtırma ortopedi ve travmatoloji kliniklerinde yatan ve ameliyat edilerek 

bakım ve tedavileri sağlanan hasta bireylerde, ameliyat sonrası nonfarmakolojik 

hemĢirelik giriĢimlerinden abdominal masaj uygulamasının konstipasyon ve yaĢam 

kalitesi üzerine etkisini belirlemek amacı ile deneysel olarak gerçekleĢtirildi. 

Literatürde eliminasyon sıklığı azalan (haftada iki ya da daha az) ve/ veya kuru, 

sert dıĢkıya yol açacak Ģekilde kalın bağırsağında staz olan bireylere “Konstipasyon” 

tanısı konmakta ve buna yönelik laksatif, supozituvar türevi ilaçlar uygulanmaktadır 

(Erdemir 2012). Bu nedenle nonfarmakolojik hemĢirelik giriĢimlerinden biri olan 

abdominal masaj uygulaması, hasta bireye ameliyat sonrası  4., 5. ve 6. gün sabah-

akĢam olmak üzere günde 2 kez 15 dakika uygulanarak konstipasyon ve yaĢam kalitesi 

üzerindeki etkinliğinin değerlendirilmesine karar verildi. Bu uygulamanın seçilmesinin 

nedeni ise; noninvaziv olması, ekonomik olması, en az malzeme ile 

gerçekleĢtirilebilmesi ve etkilerinin hemen gözlenebilmesidir. Bu bilgilerden yola 

çıkarak elde edilen bulgular, üç baĢlık altında literatür doğrultusunda tartıĢıldı. 
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5.1. DENEY VE KONTROL GRUBUNDA YER ALAN HASTA BĠREYLERĠN 

BĠREYSEL VE KONSTĠPASYONU ETKĠLEYEBĠLECEK ÖZELLĠKLERĠNE 

ĠLĠġKĠN BULGULARIN TARTIġILMASI  

Bu bölümde deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin bireysel ve 

konstipasyonu etkileyebilecek özellikleri tartıĢıldı (Tablo 4-1, Tablo 4-2, Tablo 4-3, 

Tablo 4-4 ve Tablo 4-5). 

AraĢtırma kapsamına alınan deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireyler; 

cinsiyet, yaĢ grupları, BKĠ, medeni durum, eğitim durumu, iĢ/ meslek durumu, gelir 

durumu, doğduğu ilin Türkiye Bölgesi, aile tipi, hastanede yatıĢ süresi gibi bireysel 

özellikler açısından karĢılaĢtırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olmadığı görüldü (p<0,05) (Tablo 4-1). Sonuçlar her iki grubun bireysel 

özellikler açısından benzer olduğunu göstermektedir. Konstipasyon oldukça sık 

rastlanan bir semptom olup, her yaĢtaki kadınları etkilemektedir (Yurdakul 2004; Uz ve 

ark. 2006). Yapılan çalıĢmalar, ortopedik sorunlar nedeni ile hastanede yatan hasta 

bireylerin çoğunluğunun 50 yaĢ ve üzerinde kadın olduğunu göstermektedir (Uz ve ark. 

2006; Dedeli ve ark. 2007; Kaya ve Turan 2011; Turan ve Asti 2011). Kaçmaz ve 

KaĢıkçı (2007) ortopedi hastalarında konstipasyonun sıklıkla görüldüğünü ve ortopedik  

sorunların veya uygulanan tedavilerin kontipasyona neden olabildiğini belirtmektedir. 

Lamas ve ark.’nın (2009) yaptıkları çalıĢmada (N=59) çoğunluğun kadın (n=50) ve evli 

(n=37), yaĢ ortalamasının ise 63,7 yıl olduğu saptanmıĢtır. Kaya’nın (2002) 

araĢtırmasında ise olguların %65,2’sinin ilkokul mezunu, %55,7’sinin ev hanımı, 

%78,3’ünün evli olduğu belirlenmiĢtir. AraĢtırmanın bu bulguları belirtilen araĢtırma 

sonuçları ve literatür bilgisi ile benzerlik göstermektedir.  

Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin yaĢ, BKĠ, hastanede yatıĢ 

süresine iliĢkin tanımlayıcı özelliklerine bakıldığında, yaĢ ortalamasının 55,63±13,85 

yıl, BKĠ’ne göre hafif ĢiĢman oldukları (29,16±5,74), doğum sayısının  ortalama 

2,66±2,14 ve hastanede yatıĢ süresinin ortalama 16,5±20,90 gün olduğu belirlendi 

(Tablo 4-2). Deney ve kontrol grubu arasında yaĢ, BKĠ, doğum sayısı, hastanede yatıĢ 

süresi ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı (p>0,05) 

ve grupların eĢlenik olduğu görülmektedir. Atabek’in (1994)’in ortopedi hastaları ile 

yaptığı çalıĢmada hastaların yaĢ ortalaması 69,0 yıl ve Uz ve ark.’nın (2006) 
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araĢtırmasında ise olguların yaĢ ortalaması 53,45±16,72 yıl olarak belirlenmesi çalıĢma 

bulgusuna paraleldir.  

BKĠ, kas dokusu ile yağ dokusu artıĢına bağlı vücut ağırlığı arasındaki farkı 

tanımlamaktadır. Bununla birlikte BKĠ, hastalık ve ölüm riski yönünden iyi bir 

göstergedir. BKĠ’deki artıĢ iskelet sistemi üzerine mekanik yük eklemekte, sonuçta 

ortopedik sorunlara neden olmakta ve diğer sistemlerde ortaya çıkabilecek sorunları/ 

rahatsızlıkları hızlandırmaktadır (Yardımcı ve Özçelik 2006). Ayrıca BKĠ’deki artıĢ 

gastrointestinal sisteme iliĢkin hastalıklar/ rahatsızlıklar açısından da büyük önem 

taĢımaktadır. Yapılan epidemiyolojik çalıĢmalar obezite ile konstipasyon, irritabıl 

bağırsak sendromu (IBS), reflü gibi gastrointestinal semptomlar arasında iliĢki 

olduğunu göstermektedir (Van Oijen ve ark. 2006; Pourhoseingholi ve ark. 2009).  

Deney ve kontrol grubunda yer alan kadın hastaların doğum sayısının ortalama 3 

olması ülkemizdeki sosyo-kültürel yapının bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. 

Hasta bireylerin hastanede yatıĢ süresi ortalama 16,5±20,90 gün olarak 

belirlendi. Hastade yatıĢ süresinin uzaması bireylerde görülebilecek hastane 

enfeksiyonu riskini arttırmakta ve hastaneye mali açıdan ekstra yük getirmektedir. TaĢçı 

ve ark.’nın (2011) çalıĢmasında olguların hastanede yatıĢ süresi 18,00±9,70 gün olarak 

saptanmıĢtır. Bu bulgu diğer çalıĢma bulguları ile benzerlik göstermektedir (AktaĢ 

2010; Beyazit ve ark. 2011). 

AraĢtırma kapsamına alınan deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin 

beslenme ve spor alıĢkanlıklarına iliĢkin özelliklerine bakıldığında, büyük 

çoğunluğunun herhangi bir diyet sınırlaması olmadığı, günde 3 öğün yemek yediği, 

posalı gıdalar tükettiği belirlendi ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olmadığı görüldü (Tablo 4-3). Sonuçlar deney ve kontrol grubunun beslenme 

ve spor alıĢkanlıkları açısından eĢlenik olduğunu göstermektedir. Genellikle günlük 

optimum olarak 20-30 gr. posalı gıda alınması gerekmektedir (Kaçmaz ve KaĢıkçı 

2007; Satish 2009). Günlük yeterli miktarda posalı gıdaların alınamaması 

konstipasyonun temel nedenlerinden biri olarak gösterilmektedir (Fleming ve Wade 

2010). Posalı gıdaların yetersiz alınması dıĢkının sertleĢmesine ve azalmasına neden 

olmaktadır. Peristaltizmin yavaĢlaması ile beraber konstipasyon geliĢmektedir. Posalı 

gıdalar dıĢkı hacmini ve su miktarını arttırarak rahatlatıcı etkide bulunmaktadır. Bu 

durum konstipasyonun önlenmesine yardımcı olmaktadır (Dönmez ve ark. 2010; 
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Fleming ve Wade 2010). Turan ve ark.’nın (2011b) yaptıkları araĢtırmada olguların 

%32,1’inin günde 3 öğün yemek yediği, %88,6’sının posalı/ lifli gıda tükettiği 

saptanmıĢtır. Miyoung ve Euysoon’ın (2011) çalıĢmasında ise hastaların büyük 

çoğunluğunun günlük öğün sayısı ortalama 3 olarak belirlenmiĢtir. Yapılan çalıĢmalar 

araĢtırmanın bu bulgusunu destekler niteliktedir.  

Genel yaĢam tarzı ve egzersiz yapma durumu açısından deney ve kontrol grubu 

karĢılaĢtırıldığında, büyük çoğunluğunun aktif bir yaĢam tarzına sahip olduğu ancak 

düzenli spor yapmadıkları belirlendi (Tablo 4-3). Sonuçlar deney ve kontrol grubunun 

genel yaĢam tarzı ve egzersiz yapma durumu açısından eĢlenik olduğunu 

göstermektedir. Egzersiz, gastrointestinal sistemin fonksiyone olması açısından oldukça 

yararlıdır. Literatürde konstipasyonun hareketsizlikle iliĢkili olduğu vurgulanmaktadır 

(Simren 2002; Kaçmaz ve KaĢıkçı 2007; Uysal ve ark. 2010). Konstipasyon sedanter 

yaĢayan ve egzersiz yapmayan bireylerde daha sık görülmektedir (Resedence ve ark. 

1993). Ayrıca konstipasyon riskinin giderilmesinde tek baĢına erken ayağa kaldırmanın 

yeterli olmadığı beraberinde abdominal masaj uygulanmasının gerekliliği literatürde 

vurgulanmaktadır (Müller-Lissner 2009). Turan ve ark.’nın (2011b) yaptıkları 

çalıĢmada bireylerin %64,4’ünün kendi yaĢam tarzını aktif olarak tanımladığı 

belirlenmiĢtir. AraĢtırmanın bu bulgusunun, literatür ile uyumlu olduğu görülmektedir. 

Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin bağırsak boĢaltımına iliĢkin 

özellikleri incelendiğinde, günlük/ haftalık dıĢkılama sayısı ile konstipasyon sorunu 

yaĢama ve ilaç kullanma alıĢkanlığı bakımından deney ve kontrol grubu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı saptandı (p>0,05) (Tablo 4-4). Sonuçlar 

deney ve kontrol grubunun bağırsak boĢaltımına iliĢkin özellikleri açısından eĢlenik 

olduğunu göstermektedir. Hasta bireylerin çoğunluğunun dıĢkılama sayısının günde/ 

haftada ortalama 3 ve daha fazla olduğu saptandı. Günde/ haftada yaklaĢık üç dıĢkılama 

sayısı normal kabul edilmektedir (Ünal ve ark. 2008). Lamas ve ark.’nın (2009) 

deneysel olarak yaptıkları araĢtırmada deney grubunun dıĢkılama sayısı haftada 

ortalama 5,14, kontrol grubunun ise ortalama 5,03 olduğu saptanmıĢtır. Miyoung ve 

Euysoon’ın (2011) çalıĢmasında aromaterapi uygulanan hasta bireylerin dıĢkılama 

sayısı haftada ortalama 3.2±1.84, abdominal masaj uygulanan hasta bireylerin ise 

haftada ortalama 2,4±1,20 olduğu belirlenmiĢtir.  
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Hasta bireylerin konstipasyon sorunu yaĢama durumuna bakıldığında, büyük 

çoğunluğunun genel yaĢamında konstipasyon sorunu yaĢamadığı görüldü (Tablo 4-4). 

Konstipasyon, toplumda %2-28 arasında görülen bir  semptomdur (Rigby ve Powell 

2005; Dedeli ve ark. 2007; Korkmaz ve ark. 2011). Toplum temelli çalıĢmalarda ise, 

sağlıklı bireylerin yaklaĢık olarak %10-20’sinin dıĢkı sıklığı, dıĢkı sertliği ve zorlanma/ 

ıkınmayı içeren bir ya da daha fazla konstipasyon semptomu belirttiği görülmektedir 

(Talley ve ark. 2003; Yönt ve ark. 2011). Ülkemizde genel popülasyonda 

konstipasyonun görülme oranı %29-40 arasında değiĢmektedir (Dedeli ve ark. 2007). 

AraĢtırmanın bu bulgusu literatür ile uyumlu olup, yukarıda belirtilen araĢtırma 

bulguları ile benzerdir.  

Hasta bireylerin bağırsak boĢaltımına iliĢkin yaĢadıkları sorunlarda ilaç 

kullanma alıĢkanlığı incelendiğinde, büyük çoğunluğunun ilaç kullanmadığı görüldü 

(Tablo 4-4).  

AraĢtırma kapsamına  alınan  deney ve kontrol grubunda yer alan hasta 

bireylerin önceden genel anestezi alarak majör ameliyat deneyimi yaĢadıkları belirlendi. 

Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görüldü (p>0,05) 

(Tablo 4-5). Sonuçlar her iki grubun ameliyat deneyimi, ameliyat türü ve anestezi türü 

özellikleri açısından benzer olduğunu göstermektedir. AraĢtırmanın bu bulguları 

Büyükyılmaz (2009) ve Karaman’ın (2008) çalıĢma bulguları ile paraleldir. Sonuç 

olarak deney ve kontrol grubu, konstipasyonu etkileyebilecek özellikler açısından 

eĢleniktir. Bu bulgu çalıĢmada uygulanan/ test edilen giriĢimin (abdominal masaj) 

etkinliğini değerlendirmek için elde edilmesi gereken bir kriterdir. 

5.2. HASTA BĠREYLERĠN AMELĠYATIN 4. GÜNÜ GASTROĠNTESTĠNAL 

SEMPTOMLAR (GSDÖ), KONSTĠPASYON CĠDDĠYETĠ (KCÖ), 

KONSTĠPASYONA YÖNELĠK (KYKÖ) VE GENEL YAġAM KALĠTESĠNE 

(EQ-5D) ĠLĠġKĠN ÖZELLĠKLERĠNĠN TARTIġILMASI 

Bu bölümde hasta bireylerin ameliyatın 4. günü gastrointestinal semptomlar 

(GSDÖ), konstipasyon ciddiyeti (KCÖ), konstipasyona yönelik (KYKÖ) ve genel 

yaĢam kalitesine (EQ-5D) iliĢkin özellikleri tartıĢıldı (Tablo 4-6 ve  Tablo 4-7). 

Hasta bireylerin ameliyatın 4. günü gastrointestinal semptomları (GSDÖ) 

incelendiğinde; GSDÖ toplam puan ortalamasının 32,28±8,25, GSDÖ alt boyutlarında 
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Karın Ağrısı alt ölçeğininin puan ortalamasının 8,60±2,78, Reflü alt boyutu puan 

ortalamasının 4,38±2,84, Diyare alt boyutu puan ortalamasının 4,48±2,09, Hazımsızlık 

alt boyutu puan ortalamasının 12,71±6,00, Konstipasyon alt boyutu puan ortalamasının 

ise, 9,60±5,15 olduğu belirlendi (Tablo 4-6). Elde edilen bu veriler ölçeğin ve her bir alt 

boyutun puan durumuna göre incelendiğinde, hasta bireylerin gastrointestinal 

semptomların düĢük düzeyde olduğu saptandı. YaĢam süresinin uzaması, kronik 

hastalıklar, hareketsizlik, beslenme alıĢkanlıklarının değiĢmesi ve buna ek olarak 

hastaneye yatma ve ameliyat gibi risk faktörlerin eklenmesi gastrointestinal 

semptomların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Özellikle hasta organ/ bölüme 

odaklanılması, kullanılan bazı ilaçların yan etkilerinin diğer organlara etkisinin gözardı 

edilmesi gastrointestinal semptomların derecesini ve Ģiddetini etkileyebilmektedir. 

Hastanede yatan bireylerin gastrointestinal sisteme özgü semptomları belirlemek üzere 

Lamas ve ark.’nın (2009) yaptıkları çalıĢmada, GSDÖ toplam puan ortalamasının 32,14, 

alt boyutlarında ise, Karın Ağrısı için deney grubunda 6,5±3,46, kontrol grubunda 

6,6±3,43, Hazımsızlık için deney grubunda 11,00±4,97, kontrol grubunda 11,00±4,97, 

Diyare için deney grubunda 5,1±3,29, kontrol grubunda 5,3±1,87, Konstipasyon için 

deney grubunda 12,4±4,95, kontrol grubunda 8,8±4,56 olarak belirlenmiĢtir. Revicki ve 

ark.’nın (1998) çalıĢmasında ise GSDÖ alt boyutlarında, Karın Ağrısında 2,27±0,80, 

Reflüde 3,09±0,85, Diyarede 1,74±0,82, Hazımsızlıkta 2,48±0,77, Konstipasyonda 

2,27±0,80 olarak belirlenmiĢtir. AraĢtırmanın bu bulgusu yapılan diğer çalıĢmaları 

destekler niteliktedir. 

Hasta bireylerin ameliyatın  4. günü konstipasyon ciddiyeti (KCÖ) 

incelendiğinde; KCÖ toplam puan ortalamasının 18,98±13,87, KCÖ alt boyutlarında 

ise, DıĢkı Tıkanıklığı alt ölçeği puan ortalamasının 9,75±7,65, Kalın Bağırsak 

Tembelliği alt ölçeğini puan ortalamasının 8,90±6,75, Ağrı alt ölçeği puan 

ortalamasının 0,33±1,55 olduğu belirlendi (Tablo 4-6). Elde edilen bu veriler ölçeğin ve 

her bir alt boyutun puan durumuna göre incelendiğinde, konstipasyon semptomlarının 

düĢük düzeyde olduğu görüldü. Ameliyattan sonra ilk günlerde hasta bireyin ağrıya 

bağlı analjezik gereksinimi artmakta ve ameliyatla iliĢkili olarak tedavi süreci 

değiĢmektedir. Hasta bireyin beslenme ve hareket aktivitesinde de değiĢiklikler 

olmaktadır. Hasta birey ve ailesi alıĢık olmağı prosedürler ve uygulamalar ile karĢı 

karĢıya kalmaktadır. Tüm bu faktörler hasta bireyin dıĢkılama alıĢkanlığında 

değiĢikliklere yol açmakta ve bunun sonucunda konstipasyon ortaya çıkmaktadır 
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(Rasmussen 2010). Konstipasyona yönelik sorunu olan bireylerde, katı Ģekilli dıĢkı ve/ 

veya haftada üç kereden az dıĢkılama, abdominal ve rektal ağrı, bağırsak seslerinde 

azalma, rektal dolgunluk hissi, rektumda basınç hissi, dıĢkılama sırasında zorlanma ve 

ağrı, dolgunluk hissi, iĢtah kaybı, baĢ ağrısı, yorgunluk ve hemoroid görülebilmektedir. 

Turan ve ark.’nın (2011b) “HemĢirelik öğrencilerinin bazı değiĢkenler açısından 

konstipasyon sorunları” baĢlıklı çalıĢmasında Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği toplam 

puan ortalamasının 26.01 (SS=13.74), alt boyutları puan ortalamalarının ise DıĢkı 

Tıkanıklığında 13.70 (SS=6.45), Kalın Bağırsak Tembelliğinde 10.07 (SS=6.60), 

Ağrıda 2.23 (SS=3.05) olarak belirtilmektedir. Varma ve ark.’nın (2007) yaptıkları 

araĢtırmada ise KCÖ toplam puan ortalamasının 41,66±12,15, KCÖ alt boyutlarında ise, 

DıĢkı Tıkanıklığı alt ölçeği puan ortalamasının 19,63±5,19, Kalın Bağırsak Tembelliği 

alt ölçeğini puan ortalamasının 14,55±6,48, Ağrı alt ölçeği puan ortalamasının 6,28±4,6 

olduğu belirlendi. AraĢtırmanın bu bulgusu literatür ile uyumlu olup, yapılan araĢtırma 

bulguları ile benzerlik göstermektedir. 

Hasta bireylerin ameliyatın 4. günü konstipasyona yönelik yaĢam kalitesine 

(KYKÖ) bakıldığında; KYKÖ toplam puan ortalamasının 73,51±18,93, KYKÖ alt 

boyutlarında Fiziksel Rahatsızlık alt boyutu puan ortalamasının 10,15±4,33, Psikososyal 

Rahatsızlık alt boyutu ortalamasının 16,73±6,62, Kaygı/ endiĢe alt boyutu puan 

ortalamasının 25,70±11,20, Memnuniyet alt boyutu ortalamasının ise 20,93±4,81 

olduğu görüldü (Tablo 4-6). Elde edilen bu veriler ölçeğin ve her bir alt boyutun puan 

durumuna göre incelendiğinde, KYKÖ ve KYKÖ Fiziksel Rahatsızlık, Psikososyal 

Rahatsızlık, Kaygı/ endiĢe alt boyutlarına göre hasta bireylerin yaĢam kalitesinin orta 

düzeyde, Memnuniyet alt boyutuna göre ise üst düzeyde olduğu görüldü. Bağırsak 

boĢaltımı insan için temel gereksinimlerinden biridir. Konstipasyon bağırsak 

boĢaltımına iliĢkin en sık görülen sorundur. DeSouza (2002) ortopedi hastalarında 

ameliyat sonrası dönemde konstipasyonun (%40) en önemli bağırsak boĢaltımı sorunu 

olduğunu vurgulamaktadır. Literatürde konstipasyon sorunu olan bireylerin yaĢam 

kalitesinin sağlıklı bireylere göre azaldığı belirtilmektedir (O’Keefe et al. 1995;  Glia ve 

Lindberg 1997; Wang ve ark. 2009). Turan ve ark.’nın (2011b) çalıĢmasında, KYKÖ 

toplam puan ortalamasının 61,70 (SS=20,82), alt boyutları puan ortalamalarının ise 

EndiĢe/ kaygıda 22,79 (SS=10.37), Fiziksel Rahatsızlıkta 8,10 (SS=3.71), Psikososyal 

Rahatsızlıkta 16,03 (SS=6,87), Memnuniyette 14,78 (SS=4,57) olduğu belirlendi. Kock 

ve Hudson’un yaptıkları kalitatif çalıĢmada (2000) konstipasyon sorunu olan hastalar 



 111 

(65 yaĢ ve üzeri) yalnızlık, sosyal izolasyon ve anksiyete yaĢadıklarını belirtmiĢlerdir. 

Ayrıca laksatif kullanımına bağlı olarak sık sık bulantı, kusma, flatulans, zorlanma ve 

kramp gibi ağrılı ve hoĢ olmayan fiziksel semptomları yaĢadıklarını ve konstipasyonla 

iliĢkili olarak yaĢam kalitelerinin azaldığından yakınmıĢlardır. Friedrichsen ve  

Erichsen’ın (2004) araĢtırmasında ise palyatif bakım ve tedavi gören kanser hastalarının 

konstipasyonla iliĢkili olarak fiziksel, mental, sosyal olarak daha fazla stres yaĢadıkları 

saptanmıĢtır. AraĢtırmanın bu bulgusu yapılan çalıĢma sonuçları ile paralellik 

göstermektedir.  

Hasta bireylerin ameliyatın 4. günü genel yaĢam kalitesi (EQ-5D) 

değerlendirildiğinde; hasta bireylerin EQ-5DSKOR puan ortalamasının 0,49±0,26, EQVAS 

puan ortalamasının ise 81,06±11,21 olduğu saptandı (Tablo 4-6). Elde edilen bu veriler 

EQ-5D puan durumuna göre incelendiğinde, hasta bireylerin sağlık durumunun orta 

düzeyde olduğu görüldü. Sağlıkla Ġlgili YaĢam Kalitesi (SYK), yaĢamın çeĢitli boyutları 

açısından kendinden hoĢnut olabilmek ya da bireyin yaĢamdan beklentileri ile elde 

edebildikleri arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Sağlıkla ilgili baĢarının 

değerlendirilmesinde iki ayrı grup tamamlayıcı ölçüt kullanılmaktadır. Bunlar, objektif 

ve subjektif  ölçütlerdir (Eser 2012). EQ-5DSKOR objektif, EQVAS ise subjektif ölçüttür. 

EQVAS hasta bireyin genel sağlık durumunun subjektif bir değerlendirmesidir (Maher ve 

Lilman 2012). Yapılan birçok çalıĢmada konstipasyonun genel sağlık durumuna etkisi 

incelenmiĢ ve sağlık durumunu azalttığı belirlenmiĢtir (O’Keefe et al. 1995;  Glia ve 

Lindberg 1997; Wang ve ark. 2009). Kaya’nın (2002) “Romatoid artritli bireylerde 

sağlığa iliĢkin yaĢam kalitesi” baĢlıklı araĢtırmasında EQ-5DSKOR puan ortalamasını 

0,42±0,34, EQVAS puan ortalamasını ise 49,03±24,02 olarak belirlemiĢtir. Bolol ve 

ark’nın (2010) yaptıkları araĢtırmada EQ-5D verilerine göre sağlık durumunun iyi 

olduğu (EQ-5DSKOR=0,78±0,20, EQVAS=74,99±19,29) saptanmıĢtır. Kaya ve ark’nın 

(2007) yaptıkları çalıĢmada EQ-5DSKOR 0,66±0,27, EQVAS puan ortalamasının ise 58.57± 

24.75 olduğu görülmüĢtür. Yapılan araĢtırmalar araĢtırma bulgusunu desteklemektedir 

(Bolol ve ark. 2010; Kaya 2002). Sonuçlar deney ve kontrol grubunun GSDÖ, KCÖ, 

KYKÖ ve EQ-5D puan ortalamaları açısından benzer olduğunu ve eĢlenikliğin 

sağlanabildiğini göstermektedir. 

Ameliyatın 4. günü deney ve kontrol grubunun GSDÖ toplam puan ortalamaları 

karĢılaĢtırıldığında, deney grubunun GSDÖ puan ortalamasının kontrol grubunun puan 
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ortalamasından düĢük olduğu ve bu düĢüĢün istatistiksel açıdan anlamlı farklılık 

göstermediği belirlendi (p>0,05) (Tablo 4-7). Sonuçlar, her iki grubun GSDÖ puan 

ortalamaları açısından benzer olduğunu göstermektedir. Ancak GSDÖ Karın Ağrısı ve 

Reflü alt boyutu puan ortalamaları incelendiğinde, deney grubunun Karın Ağrısı ve 

Reflü alt boyutu puan ortalamalarının kontrol grubunun puan ortalamasından yüksek 

olduğu ve bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu belirlendi (p<0,05). Deney ve 

kontrol grubunda GSDÖ Diyare, Hazımsızlık ve Konstipasyon alt boyutları 

karĢılaĢtırıldığında, gruplar arasında puan ortalamaları açısından istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı belirlendi (p>0,05). Ancak deney ve kontrol grubu arasında Karın 

Ağrısı ve Hazımsızlık alt boyutları arasında görülen farkın deney grubunda yer alan 

hasta bireylerin (ağrıya duyarlılık, hastalık öyküsü, vb.) bireysel özelliklerinden 

kaynaklabileceği düĢünülmektedir. Bu sonucun araĢtırmada uygulanan giriĢimin 

(abdominal masaj) etkinliğini değerlendirmede bir compaunded (karıĢtırıcı) olduğu 

düĢünülebilir. Fakat deney grubunun (abdominal masaj uygulanan grup) karın ağrısı ve 

hazımsızlık puanlarının yüksek olması, diğer bir deyiĢle bu semptomları kontrol 

geubundan daha fazla deneyimlemeleri, olumsuz bir özelliktir. Dolayısı ile abdominal 

masaj uygulamasının bu semptomları gidermede farmakolojik ajanlardan daha fazla 

etkin olması beklenmektedir. Bu durum araĢtırma hipotezi ile (hipotez 2) 

çeliĢmemektedir.  

Ameliyatın 4. günü KCÖ toplam ve KCÖ DıĢkı Tıkanıklığı, Kalın Bağırsak 

Tembelliği ve Ağrı alt boyutu puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, gruplar arasında 

anlamlı fark olmadığı ve gruplar açısından eĢlenikliğin sağlandığı görülmektedir 

(p>0,05) (Tablo 4-7). Lamas ve ark.’nın (2009) yaptıkları araĢtırmada abdominal 

masajın özellikle konstipasyon ve abdominal ağrı ile iliĢkili gastrointestinal 

semptomların ciddiyetini azalttığı saptanmıĢtır. Miyoung ve Euysoon’ın (2011) 

deneysel olarak yaptığı çalıĢmada, aromaterapi uygulanan grubun KCÖ toplam puan 

ortalamasının uygulamanın 1. haftasında 33,4±7,8, 2. haftasında 31,7±8,9, 3. haftasında 

30,00±10,5, 4. haftasında ise 27,6±9,00; abdominal masajı uygulanan grupta ise KCÖ 

toplam puan ortalamasının 1. haftada 31,2±8,6, 2. haftada 26,0±6,7, 3. haftada 25,0±6,4, 

4. haftada ise 23,7±6,4 olduğu belirlenmiĢtir. Gruplar arasında KCÖ puan ortalamaları 

arasında anlamlı fark saptanmaması araĢtırma bulgusunu desteklemektedir. Bu sonucun 

diğer araĢtırma bulguları ile desteklenmesi hipotez ile uyumlu olduğunu göstermektedir. 
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Ameliyatın 4. günü KYKÖ ve KYKÖ Fiziksel Rahatsızlık, Psikososyal 

Rahatsızlık, Kaygı/ endiĢe, Memnuniyet alt boyutları puan ortalamaları 

karĢılaĢtırıldığında; deney ve kontrol grubu arasında KYKÖ ve alt boyutları puan 

ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptandı (p>0,05) 

(Tablo 4-7). AraĢtırmanın bu bulgusu, her iki grubun KYKÖ ve alt boyutları açısından 

benzer olduğunu göstermektedir. Konstipasyon bireyin yaĢam kalitesini olumsuz yönde 

etkileyerek fiziksel ve psikososyal rahatsızlıklara neden olmakta, ayrıca bireyin 

özgüvenini azaltmakta ve sosyal izolasyonuna neden olmaktadır. Bunun sonucu 

anksiyete, korku yaĢayan bireyin bakım/ tedavi süreci sırasında memnuniyet düzeyi 

etkilenebilmektedir. Deney ve kontrol gubunun KYKÖ ve alt boyutları puan 

ortalamaları arasında fark olmaması amaçlanan bir sonuçtur. 

Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin ameliyatın 4. günü EQ-

5DSKOR ve EQVAS puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; gruplar arasında anlamlı fark 

olmadığı belirlendi (p>0,05) (Tablo 4-7). Bu bulgu, EQ-5DSKOR ve EQVAS puan 

ortalamaları açısından her iki grubun benzer olduğunu ve gruplar açısından eĢlenikliğin 

sağlanabildiğini göstermektedir. Konstipasyon ve neden olduğu semptomlardan dolayı 

hasta bireylerin fiziksel, emosyonel fonksiyonları etkilenmekte ve sağlık ile ilgili yaĢam 

kalitesinde azalma meydana gelmektedir (Baloğlu 2010). Gruplar arasında genel yaĢam 

kalitesi açısından fark olmaması amaçlanan bir sonuçtur. 

5.3. AMELĠYAT SONRASI DÖNEMDE ABDOMĠNAL MASAJ UYGULANAN 

DENEY GRUBUNDAKĠ HASTA BĠREYLERĠN VE FARMAKOLOJĠK AJAN 

UYGULANAN KONTROL GRUBUNDAKĠ HASTA BĠREYLERĠN 

DIġKILAMA ÖZELLĠKLERĠ, AMELĠYATIN 6. GÜNÜ GASTROĠNTESTĠNAL 

SORUNLAR (GSDÖ) VE TABURCU EDĠLĠRKEN KONSTĠPASYONA 

YÖNELĠK (KYKÖ) VE GENEL YAġAM KALĠTESĠNE (EQ-5D) ĠLĠġKĠN 

ÖZELLĠKLERĠNĠN TARTIġILMASI 

Bu bölümde ameliyat sonrası dönemde abdominal masaj uygulanan deney 

grubundaki hasta bireylerin ve farmakolojik ajan uygulanan kontrol grubundaki hasta 

bireylerin dıĢkılama özellikleri, ameliyatın 6. günü gastrointestinal sorunlar (GSDÖ) ve 

taburcu edilirken konstipasyona yönelik (KYKÖ) ve genel yaĢam kalitesine (EQ-5D) 

iliĢkin özellikleri tartıĢıldı (ġekil 4-1,Tablo 4-8, ġekil 4-2, Tablo 4-9, Tablo 4-10, Tablo 

4-11, Tablo 4-12). 
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Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin ameliyat sonrası ilk kez 

dıĢkılama gününe iliĢkin özellikleri karĢılaĢtırıldığında, deney grubundaki hasta 

bireylerin büyük çoğunluğunun ameliyatın 4. günü, kontrol grubunda yer alan hasta 

bireylerin ise ameliyatın 5. günü ilk kez dıĢkılamasını gerçekleĢtirdiği görüldü (ġekil 4-

1). Günler arasındaki bu farkın istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olduğu saptandı 

(p≤0,001). Abdominal masaj uygulanan deney grubunun kontrol grubuna göre daha 

önce defekasyona çıkmıĢ olması, giriĢimin etkinliğini göstermektedir. Abdominal 

masaj, karın duvarı üzerinden bağırsakların bulunduğu bölgeye saat yönünde sıvazlama, 

yoğurma ve titreĢim hareketlerinin uygulanması sonucu bağırsak hareketlerini uyaran 

invaziv olmayan bir uygulamadır (Uysal 2010). Masaj, karın içi basıncını değiĢtirerek 

peristaltizmi arttırmakta ve bağırsaklar üzerinde mekanik ve refleks etki 

oluĢturmaktadır. Peristaltizmin artması besinlerin GĠS’den geçiĢini hızlandırmaktadır. 

Böylece dıĢkının kalın bağırsakta kalıĢ süresini kısalmakta ve bağırsak hareketlerini 

arttırmaktadır (Uysal 2010; Kyle 2011; McClurg ve ark. 2011a). Jeon ve Jung (2005) 

inmeli hasta grubu ile yaptıkları deneysel çalıĢmasında, abdominal masaj uygulanan 

deney grubunun (n=15) kontrol grubuna göre (n=15) defekasyona çıkma süresinin 

kısaldığı ve konstipasyon semptomlarının gözle görülür bir Ģekilde azaldığı 

saptanmıĢtır. Albers ve ark. (2006) paraplejik hastalarda abdominal masaj 

uygulamasının hastaların konfor düzeyini arttırdığı ve defekasyonu olumlu yönde 

etkilediğini saptamıĢtır. AraĢtırmanın bu bulgusu, literatür bilgisi ve belirtilen araĢtırma 

sonuçları ile benzerlik göstermektedir. 

Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin dıĢkı özellikleri ve 

değerlendirilmesine iliĢkin özellikleri karĢılaĢtırıldığında; Bristol DıĢkı Kıvamı 

Skalası’na göre deney grubunda yer alan hasta bireylerin çoğunluğunun Tip 2, kontrol 

grubunda yer alan hasta bireylerin ise dıĢkı özelliğinin Tip 1 olduğu saptandı (Tablo 4-8 

ve ġekil 4-2). Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası’na göre Tip 1 ve Tip 2 sınıflaması 

konstipasyon, Tip 3 ve Tip 4 sınıflaması normal dıĢkılama, Tip 5, Tip 6 ve Tip 7 

sınıflaması ise diyare olarak tanımlanmaktadır (Lewis ve Heaton 1997).  AraĢtırmanın 

bu bulgusu incelendiğinde her iki grupta yer alan hasta bireylerin Bristol DıĢkı Kıvamı 

Skalası’na göre konstipasyonu olduğu belirlendi. Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası, dıĢkı 

tanılamasında kullanılan bireylerin kolaylıkla kullanabileceği, güvenirliği yapılmıĢ bir 

araçtır. Ayrıca Roma Komitesi gastrointestinal semptomlarda dıĢkının tanılanması için 

Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası’nın yetiĢkin formunun kullanılmasını önermektedir (Lane 
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ve ark. 2011). DıĢkı Ģekli ve sıklığı gastrointestinal semptomlardan (konstipasyon, reflü, 

hazımsızlık, vb. gibi) enfeksiyon hastalıklarına (ülseratif  kolit, vb. gibi) kadar birçok 

önemli hastalık hakkında önemli ipucu vermektedir. DıĢkının Ģekli, türü ve yoğunluğu 

bakım ve tedavinin değerlendirilmesinde veya hastalığın klinik durumunun 

tanılanmasında yol gösterici olabilmektedir. Ayrıca uygulanan ilaçlar ve tedavi 

giriĢimleri bireylerin dıĢkı özelliğinde değiĢikliğe neden olabilmektedir (Chumpitazi ve 

ark. 2010). Rasmussen’in (2010) yaptığı araĢtırmada Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası’na 

göre hasta bireylerin büyük çoğunluğunun Tip 1 veya Tip 2 dıĢkı özelliğinde olduğu 

görüldü. AraĢtırmanın bu bulgusu literatür ile uyumlu olup, yapılan araĢtırma 

bulgularını destekler niteliktedir. 

Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin ameliyat sonrası ilk kez 

dıĢkılama günü ile Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası arasındaki iliĢki incelendiğinde; deney 

ve kontrol grubu arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢki bulunmadı (p>0,05) 

(Tablo 4-9). Moss ve ark.’nın (2007) konstipasyon sorunu olan çocuklar ile deneysel 

türde yaptıkları araĢtırmada Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası’na göre dıĢkı özellikleri 

incelenmiĢ ve abdominal masaj uygulanan deney grubundaki hasta bireylerin dıĢkı 

özelliğinin normale daha yakın olduğu ancak dıĢkılama günü arasında anlamlı fark 

olmadığı saptamıĢtır. Resedence ve ark.’nın (1993) egzersiz ve masajın bağırsak 

alıĢkanlıkları ve fekal inkontinans üzerine etkisini belirlemek üzere yatağa bağımlı 

bireylerde (n=12) yaptıkları çalıĢmada 12 hafta süresince uygulanan programda 

defekasyona çıkma günleri arasında anlamlı bir fark saptanmamıĢtır. Yapılan çalıĢmalar 

araĢtırma bulgusuna paraleldir. 

Deney ve kontrol grubunda yer alan hasta bireylerin abdominal masaj giriĢimi 

sonrası (ameliyatın 6. günü) GSDÖ ve GSDÖ alt boyutları puan ortalamaları 

karĢılaĢtırıldığında (Tablo 4-10), abdominal masaj uygulanan deney grubunun GSDÖ 

toplam ve GSDÖ alt boyutları puan ortalamalarının kontrol grubundan yüksek olduğu 

saptandı. Ancak grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı  

(p<0,05).  Abdominal masaj uygulamasının deney grubundaki hasta bireylerin karın 

ağrısı, reflü, diyare ve konstipasyon gibi gastrointestinal semptomları azattığını 

göstermektedir. Abdominal masaj ile ilgili yapılan çalıĢmalar, defekasyon ile ilgili 

sorunu olan, flatulans ya da kramplar nedeniyle abdominal ağrısı olan, abdominal kas 

tonüsü değiĢmiĢ olan, fekal inkontinans ya da kronik konstipasyonu olan bireylerde 
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etkili olduğu belirlenmiĢtir (Sinclair 2010; Uysal 2010; Kyle 2011). AraĢtırmanın bu 

bulgusu Lamas ve ark.’nın (2009) araĢtırma bulguları ile paraleldir. Sadece  deney ve 

kontrol grubu arasında GSDÖ Hazımsızlık alt boyutu puan ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (p≤0,001). Bu sonuç, abdominal masaj 

uygulamasının farmakolojik ajanlar kadar etkili olduğunu göstermektedir. Yarar 

sağlama ve zarar vermeme ilkesi göz önüne alındığında her farmakolojik ajanın mutlaka 

yan etkisi bulunmaktadır fakat abdominal masaj endike olduğu durumlarda uygulanırsa 

hasta birey açısından hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır. Böylece hasta bireye zarar 

vermekten öte yarar sağlamaktadır. 

Deney ve kontrol grubundaki hasta bireylerin taburcu edilirken aldıkları KYKÖ 

ve KYKÖ alt boyutları puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; deney grubunun Fiziksel 

Rahatsızlık ve Psikososyal Rahatsızlık alt boyutları puan ortalamalarının kontrol 

grubundan düĢük olduğu ve aradaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu saptandı 

(p>0,05) (Tablo 4-11). Abdominal masaj ile abdominal kaslar, kalın bağırsaklar 

etkilenmekte ve hatta abdominal sinir ağı (plexus splanchinus) da uyarılarak bağırsak 

tonüsü değiĢebilmektedir. Bu sayede bireyin ağrı ve rahatsızlık hissi azalmaktadır 

(Resedence ve ark.1993; Kanbir 1998; Kyle 2011; Tuna 2011). Literatürde, abdominal 

masajın parasempatik aktiviteyi tetikleyebileceği ve yanıt olarak gastrointestinal yolu 

uyarabileceği belirtilmektedir. Gastrointestinal yol ile somatik dokuların refleks yolla 

bağlantısı olduğunu ortaya koyan çalıĢmalar bunun vagus siniri yolu ile olduğunu 

açıklamaktadır. Ayrıca abdominal masajın karın içi basıncını değiĢtirerek peristaltizmi 

hızlandırdığı ve bağırsaklar üzerine mekanik ve refleks bir etki yarattığı belirlenmiĢtir 

(Uysal 2010). Preece’in (2002) tek bir grup (n=15) üzerinde yaptığı çalıĢmada 

hastaların 11’inde konstipasyon semptomlarının azaldığı saptanmıĢtır. McClurg ve 

ark’nın (2011b) yaptıkları çalıĢmada ise Multiple Sklerozu ve konstipasyon sorunu olan 

30 hastada  abdominal masaj uygulamasının konstipasyon semptomlarının gözle görülür 

bir Ģekilde iyileĢtirdiği belirtilmektedir. Yapılan çalıĢmalara göre abdominal masajın 

belirlenmiĢ olan etkileri; bağırsak hareketlerinde artma, fekal inkontinansda azalma, 

abdominal distansiyonda azalma, bağırsaktan geçiĢ zamanında anlamlı bir kısalma ve 

bağırsak fonksiyonlarının normale dönmesidir (AyaĢ ve ark. 2006). Liu ve 

arkadaĢlarının (2005) masajın vagal aktivite ve gastrik motiliteyi arttırdığını destekleyen 

çalıĢmasında, myelopati tanısı olan hasta bireylerde rektal dalgaları arttığını 

belirlemiĢtir. Lamas ve ark.’nın (2009) yaptıkları çalıĢmada abdominal masajın ciddi 
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gastrointestinal semptomların azalmasında etkili olduğu, özellikle ağrı ve 

konstipasyonla ilgili semptomları azalttığı belirlenmiĢtir. AraĢtırmanın bu bulgusu 

literatür ve yapılan diğer çalıĢmalar ile benzerlik göstermektedir. 

 Ancak KYKÖ, KYKÖ Kaygı/ endiĢe ve Memnuniyet alt boyutları açısından 

deney ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p<0,05). 

Ameliyat olmak üzere hastaneye yatan hasta birey ve ailesinin en büyük beklentisi 

sağlığına yeniden kazanmak/ sorunun tamamen ortadan kaldırılarak hastaneden 

ayrılmaktır. Günümüzde sağlık politikalarının amacı bireyin erken dönemde 

ambulasyonunun sağlanarak bağımsızlığını kazandırmak, hastane enfeksiyonlarından 

korumak, sağlık kurumlarından yararlanan kiĢi sayısını arttırmak, hastanenin giderlerini 

azaltmak ve hastanede yatıĢ süresini kısaltmaktır. Ayrıca fizik tedavi ve rehabilitasyon 

merkezlerinin artması ve aile hekimliği sistemi ile evlere kadar bakım ve tedavi 

hizmetlerinin götürülmesi nedeni ile sağlık bakım hizmetlerinin hastane sonrası 

devamlılığı sağlanmaktadır (Mollaoğlu 2007). Özellikle ortopedi ve travmatoloji 

klinikleri, kas-iskelet sistemi ile iliĢkili majör ameliyatların yapıldığı ve bireyin 

bağımlılık düzeyinde değiĢikliğe neden olan bölümlerden biridir. Ameliyat sonrası 

belirli bir süre ek araç-gereç (koltuk değneği, walker, baston, tekerlekli sandalye) 

kullanmak, öğretilen egzersizleri yapmak zorunda olan ve belirli bir süre iĢ/ okul 

yaĢantısından uzak kalan bireyler, taburcu olurken geleceğe yönelik endiĢe/ kaygı 

yaĢamaya baĢlamakta ve tüm bu sorunlar nedeni ile zaman zaman sağlık ekibi üyelerine 

duydukları memnuniyet düzeyi azalmaktadır. AraĢtırmanın bu bulgusu literatür ile 

uyumludur. 

Deney ve kontrol grubunun taburcu edilirken aldıkları EQ-5D puan ortalamaları 

karĢılaĢtırıldığında; gruplar arasında anlamlı fark olmadığı görüldü (p>0,05) (Tablo 4-

11). YaĢam kalitesi dinamik, değiĢken bir kavramdır. Literatürde yaĢam kalitesini 

etkileyen biyofizyolojik, psikolojik, sosyokültürel ve politikoekonomik pek çok faktör 

olduğundan tanımlanması zor bir kavram olduğu belirtilmektedir. YaĢam kalitesi birey 

üzerinde etkili olan tüm durum ve faktörleri kapsamaktadır. Bireyin hastalık/ 

rahatsızlığı ne olursa olsun bireyin yaĢam aktivitelerini bağımsız bir Ģekilde yerine 

getirememesi, fonksiyonel güçsüzlük, hastalık semptomları, hastaların fiziksel iyilik 

halinin bozulmasına ve yaĢam kalitesinin etkilenmesine neden olmaktadır (Akyol 1992; 
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Kaya 1997; Güven 2007). AraĢtırmanın bu bulgusu literatür ile uyumludur. Genel 

yaĢam kalitesi özellikle tıbbi giriĢimlerden etkilenmektedir.  

Deney grubunda yer alan hasta bireylerin ameliyatın 4. günü verilerine göre 

taburcu edilirken genel yaĢam kalitesinin arttığı görüldü (p<0,05) (Tablo 4-12). 

AraĢtırmanın bu bulgusu deney grubunda abdominal masaj uygulamasının konstipasyon 

ve semptomları üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Hasta bireyler abdominal 

masajı uygulamasını yaralı bir giriĢim olarak görmektedirler. Ayrıca  masaj uygulaması 

hemĢire, hasta birey ve ailesinin iletiĢimini arttırmaktadır. Abdominal masaj uygulanan 

hasta bireylerin konfor düzeyinin arttığı görülmektedir (Kyle 2011). Abdominal masaj, 

noninvaziv, ucuz, yararlı ve yan etkisi olmayan bir uygulamadır (Sinclair 2010). AyaĢ 

ve ark (2006) spinal kord yaralanması olan 24 hastaya her gün 15 dakika uygulanan 

abdominal masaj sonrasında dıĢkının bağırsakta geçiĢ süresini, abdominal distansiyonu, 

fekal inkontinansı azalttığı ve defekasyon sıklığını arttığı saptanmıĢtır. Ernst’in (1999) 

sistematik review çalıĢmasında abdominal masajın konstipasyonun tedavi 

seçeneklerinden biri olduğunu bildirmektedir.  

Kontrol grunda ise taburcu edilirken değerlendirilen KYKÖ ve KYKÖ alt 

boyutlarının puan ortalamasının ameliyatın 4. günü KYKÖ ve KYKÖ alt boyutlarının 

puan ortalaması arasında belirgin bir fark olmadığı saptandı. AraĢtırmanın bu bulgusu 

konstipasyonun tedavisinde kullanılan laksatif  türevi ilaçların konstipasyon yaĢam 

kalitesi üzerinde abdominal masaj uygulaması kadar etkin olmadığını göstermektedir. 

Laksatifler, defekasyon isteğini uyararak bağırsak peristaltizmini arttıran, bağırsak 

içeriğini yumuĢatarak defekasyonu kolaylaĢtıran lokal ilaçlardır. Laksatifler, 

konstipasyonun tedavisinde en sık kullanılan  farmakolojik ajanlardır (Yavuz 1990; 

Sabuncu ve ark. 1991; Kaya 2011). Amerika BirleĢik Devletlerinde yapılan ulusal bir 

çalıĢmada laksatif kullanımı 29 yaĢ ve üzerinde %31,5 iken, 60 yaĢ ve üzerinde %51,7 

olduğu rapor edilmiĢtir (Wald ve ark. 2008). Laksatif kullanımı yaĢ ile artıĢ 

göstermektedir. Uzun süreli kullanımda ise konstipasyon ve fekal inkontinansı içeren 

ciddi yan ekileri görülebilmektedir (Sinclair 2010).  

ÇalıĢmada hasta bireylerin sağlık durumlarına iliĢkin verdikleri EQ-5DSKOR ve 

EQVAS puanın (algılanan sağlık durumunun) her iki grupta ameliyatın 4. gününe göre 

taburculukta yükseldiği ve aradaki farkın ileri düzeyde anlamlı olduğu görüldü 

(p≤0,001). Maher ve Kilmartin (2012) ameliyat öncesi ve sonrası olguların (n=11) 
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yaĢam kalitesini belirlemek üzere yaptıkları çalıĢmada, giriĢim sonrası  EQ-5DSKOR 

puanında gözle görülür bir değiĢiklik olmasına rağmen  EQVAS puanındaki değiĢim EQ-

5DSKOR puanına göre daha az olduğu saptandı. AktaĢ’ın (2010) inmeli hasta yakınlarına 

verilen eğitimin yaĢam kalitesi, anksiyete ve depresif belirti düzeyi üzerine etkisini 

belirlemek amacıyla yaptığı araĢtırmada, genel yaĢam kalitesi (EQ-5D) hastaneye 

kabulde, hastaneden çıktıktan 3 ve 6 ay sonra olmak üzere üç defa ölçülmüĢtür. Buna 

göre giriĢim uygulanan grupta EQ-5DSKOR puanları kabulde 1,85±0,53, 3 ay sonra 

1,66±0,48, 6 ay sonra 1,46±0,50 kontrol grubunda ise EQ-5DSKOR puanları kabulde 

1,99±0,60, 3 ay sonra 1,91±0,48, 6 ay sonra 1,77±0,44 olarak bulunmuĢtur. Deney ve 

kontrol grubunda yer alan ve ortopedik sorunlar nedeni ile kliniğe yatan ve ameliyat 

olan hasta bireylerin EQ-5DSKOR ve EQVAS sonuçları açısından benzer olmaları hem 

ortopedik sorun/ rahatsızlık hem de konstipasyon açısından sorunlarının ortadan 

kaldırılarak taburcu olmaları ile açıklanabilir. AraĢtırmanın bu bulgusu yapılan 

çalıĢmalara paraleldir. 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

AraĢtırma, ortopedi ve travmatoloji kliniklerinde ameliyat edilerek bakım ve 

tedavisi sağlanan hasta bireylerde, abdominal masaj uygulamasının konstipasyon ve 

yaĢam kalitesi üzerine etkisini belirlemek amacı ile deneysel bir çalıĢma olarak 

gerçekleĢtirildi. 

AraĢtırma sonucunda; 

 AraĢtırma kapsamına alınan hasta bireylerin %83,3’ünün kadın, %16,7'sinin 

erkek, %43,4’ünün 51-66 yaĢ grubunda, %46,7’sinin obez, %85’inin evli, 

%55’inin ilkokul mezunu, %63,3’ünün ev hanımı, %71,7’sinin gelirinin giderini 

karĢılamadığı, %43,3’ünün Marmara Bölgesinde doğduğu, %40’ının hastanede 

yatıĢ süresinin 10-12 gün olduğu ve gruplar arasında anlamlı farklılık olmadığı 

(p>0,05), 

 Hasta bireylerin yaĢ ortalamasının 55,63±13,85 (19-79) yıl, BKĠ ortalamasının 

29,16±5,74 (18-42), doğum sayısı ortalamasının 2,66±2,14, hastanede yatıĢ 

süresi ortalamasının 16,5±20,90 gün olduğu ve gruplar arasında anlamlı farklılık 

olmadığı (p>0,05), 
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 Hasta bireylerin beslenme ve spor yapma alıĢkanlıkları incelendiğinde, %60’ının 

herhangi bir diyet sınırlaması olmadığı, %61,7’sinin günde 3 öğün yemek 

yediği, %83,3’ünün posalı/  lifli gıda tükettiği, %78,3’ünün genel yaĢam tarzının 

aktif olduğu, %76,7’sinin düzenli spor yapmadığı ve gruplar arasında anlamlı 

farklılık olmadığı (p>0,05), 

 Hasta bireylerin bağırsak boĢaltımına iliĢkin özellikleri incelendiğinde, 

%56,7’sinin günde 1 kez, %81,7’sinin hafta 3 kez ve üzerinde dıĢkılamada 

bulunduğu, %58,3’ünün normal yaĢamda konstipasyon sorunu yaĢamadığı, 

%76,7’sinin bağırsak boĢaltımına iliĢkin sorunlarda ilaç kullanma alıĢkanlığının 

olmadığı ve gruplar arasında anlamlı farklılık olmadığı (p>0,05), 

 Hasta bireylerin ameliyat deneyimi ve anestezi türüne iliĢkin özellikleri 

incelendiğinde, %81,7’sinin ameliyat deneyiminin olduğu, %91,7’sinin ameliyat 

türünün majör olduğu, %60’ının genel anestezi ile ameliyat edildiği ve gruplar 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olmadığı (p>0,05), 

 Hasta bireylerin ameliyatın 4. günü gastrointestinal semptomları (GSDÖ) 

incelendiğinde, GSDÖ toplam puan ortalamasının 32,28±8,25, GSDÖ alt 

boyutlarında Karın Ağrısı alt ölçeğininin puan ortalamasının 8,60±2,78, Reflü 

alt boyutu puan ortalamasının 4,38±2,84, Diyare alt boyutu puan ortalamasının 

4,48±2,09, Hazımsızlık alt boyutu puan ortalamasının 12,71±6,00, Konstipasyon 

alt boyutu puan ortalamasının ise 9,60±5,15 olduğu, 

 Hasta bireylerin ameliyatın 4. günü konstipasyon ciddiyeti (KCÖ) 

incelendiğinde, KCÖ toplam puan ortalamasının 18,98±13,87, KCÖ alt 

boyutlarında ise, DıĢkı Tıkanıklığı alt ölçeği puan ortalamasının 9,75±7,65, 

Kalın Bağırsak Tembelliği alt ölçeği puan ortalamasının 8,90±6,75, Ağrı alt 

ölçeği puan ortalamasının ise 0,33±1,55 olduğu, 

 Hasta bireylerin ameliyatın 4. günü konstipasyona yönelik yaĢam kalitesi 

(KYKÖ) incelendiğinde, KYKÖ toplam puan ortalamasının 73,51±18,93, 

KYKÖ alt boyutlarında Fiziksel Rahatsızlık alt boyutu puan ortalamasının 

10,15±4,33, Psikososyal Rahatsızlık alt boyutu ortalamasının 16,73±6,62, 

Kaygı/ endiĢe alt boyutu puan ortalamasının 25,70±11,20, Memnuniyet alt 

boyutu ortalamasının ise 20,93±4,81 olduğu, 
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 Hasta bireylerin ameliyatın 4. günü genel yaĢam kalitesi (EQ-5D) 

incelendiğinde, hasta bireylerin EQ-5DSKOR puan ortalamasının 0,49±0,26, EQVAS 

puan ortalamasının ise 81,06±11,21 olduğu, 

 Ameliyatın 4. günü GSDÖ puan ortalamaları incelendiğinde, deney grubunun 

30,20±9,87, kontrol grubunun ise 34,36±5,67 olduğu ve gruplar arasında anlamlı 

farklılık olmadığı (p>0,05), GSDÖ alt boyutlarında ise, deney grubunun GSDÖ 

Karın Ağrısı (9,46±2,64) ve Reflü (5,60±3,32) alt boyutları puan 

ortalamalarının, kontrol grubunun Karın Ağrısı (7,73±2,67) ve Reflü 

(3,16±1,53) alt boyutları puan ortalamalarından yüksek olduğu ve istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık gösterdiği (p<0,05), deney grunun GSDÖ Diyare 

(4,80±2,17), Hazımsızlık (12,46±6,43) ve Konstipasyon (10,03±5,36) alt 

boyutları puan ortalamaları ile kontrol grubunun GSDÖ Diyare (4,16±2,00), 

Hazımsızlık (12,96±5,63) ve Konstipasyon (9,16±4,99) alt boyutları puan 

ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (p>0,05), 

 Ameliyatın 4. günü KCÖ puan ortalamaları incelendiğinde, deney grubunun 

19,06±14,79, kontrol grubunun ise 18,90±13,14 olduğu ve gruplar arasında 

anlamlı farklılık olmadığı (p>0,05) saptandı. KCÖ alt boyutlarında ise, deney 

grubunun KCÖ DıĢkı Tıkanıklığı (9,66±8,22), Kalın Bağırsak Tembelliği 

(9,06±7,06), Ağrı (0,33±1,49) alt boyutları puan ortalamaları ile kontrol 

grubunun KCÖ DıĢkı Tıkanıklığı (9,83±7,18), Kalın Bağırsak Tembelliği 

(8,73±6,56), Ağrı (0,33±1,64) alt boyutları puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı (p>0,05), 

 Ameliyatın 4. günü KYKÖ puan ortalamaları incelendiğinde, deney grubunun 

76,46±15,53, kontrol grubunun ise 70,56±21,68 olduğu gruplar arasında anlamlı 

farklılık olmadığı (p>0,05), KYKÖ alt boyutlarında ise, deney grubunun KYKÖ 

Fiziksel Rahatsızlık (10,70±3,68), Psikososyal Rahatsızlık (16,86±6,38), Kaygı / 

endiĢe (27,00±10,80), Memnuniyet (21,90±3,29) alt boyutları puan ortalamaları 

ile kontrol grubunun KYKÖ Fiziksel Rahatsızlık (9,60±4,90), Psikososyal 

Rahatsızlık (16,60±6,95), Kaygı/ endiĢe (24,40±11,61), Memnuniyet 

(19,96±5,86) alt boyutları puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olmadığı (p>0,05), 
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 Ameliyatın 4. günü EQ-5D ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, deney grubunun 

EQ-5DSKOR puan ortalamasının (0,03±0,28) kontrol grubunun puan 

ortalamasından (0,05±0,29) düĢük olduğu ve gruplar arasında anlamlı farklılık 

olmadığı (p>0,05), EQVAS puan ortalamaları açısından ise deney grubunun EQVAS 

puan ortalamasının (61,50±15,76) kontrol grubunun puan ortalamasından 

(59,83±16,73) yüksek olduğu ve gruplar arasında anlamlı farklılık olmadığı 

(p>0,05), 

 Ameliyat sonrası ilk kez dıĢkılama günü incelendiğinde, deney grubununun 

%70’inin ameliyatın 4. günü, kontrol grubunun ise, %46,7’sinin ameliyatın 5. 

günü ilk kez dıĢkılamasını gerçekleĢtirdiği ve gruplar arasında ameliyat sonrası 

ilk kez dıĢkılama günü açısından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir 

fark olduğu (p≤0,001), 

 Hasta bireylerin Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası’na göre dıĢkı özellikleri 

incelendiğinde, deney grubunun %40’ının Tip 2, kontrol grubunun  %43,3’ünün 

ise dıĢkı özelliğinin Tip 1 olduğu ve gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

görüldüğü (p<0,05), 

 Hasta bireylerin Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası’na göre dıĢkı özellikleri 

değerlendirildiğinde, deney grubunun %53,3’ünün, kontrol grubunun ise 

%70’inin Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası’na göre konstipasyon sorunu yaĢadığı,  

deney ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı 

(p>0,05), 

 Deney ve kontrol grubunun ameliyat sonrası ilk kez dıĢkılama günü ile Bristol 

DıĢkı Kıvamı Skalası arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢki olmadığı 

(p>0,05), 

 Deney ve kontrol grubunun ameliyatın 6. günü GSDÖ ve alt boyutları puanları 

karĢılaĢtırıldığında, gruplar arasında sadece GSDÖ Hazımsızlık alt boyutu puan 

ortalamaları açısından istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir fark olduğu 

(p≤0,001), GSDÖ ve Karın Ağrısı, Reflü, Diyare ve Konstipasyon alt boyutları 

puan ortalamaları açısından anlamlı fark olmadığı (p>0,05), 

 Deney ve kontrol grubunun taburcu edilirken KYKÖ puanları 

karĢılaĢtırıldığında, gruplar arasında KYKÖ Fiziksel Rahatsızlık ve Psikososyal 
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Rahatsızlık alt boyutları puan ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı 

fark olduğu (p<0,05), KYKÖ ve Kaygı/ endiĢe, Memnuniyet alt  boyutları puan 

ortalamaları açısından anlamlı fark olmadığı (p>0,05), 

 Deney ve kontrol grubunun taburcu edilirken EQ-5D Genel Sağlık Ölçeği’ne 

göre EQ-5DSKOR ve EQVAS puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, deney ve 

kontrol grubunun EQ-5DSKOR ve EQVAS puan ortalamaları açısından anlamlı fark 

olmadığı (p>0,05), 

 Ameliyatın 4. günü ve taburculukta KYKÖ puanları karĢılaĢtırıldığında, deney 

grubunun KYKÖ, KYKÖ Fiziksel Rahatsızlık, Psikososyal Rahatsızlık, Kaygı/ 

endiĢe alt boyutları puan ortalamalarının taburculuk KYKÖ ve KYKÖ Fiziksel 

Rahatsızlık, Psikososyal Rahatsızlık, Kaygı / endiĢe alt boyutlarından yüksek ve 

aradaki farkın  anlamlı olduğu (p<0,05), kontrol grubunun ise ameliyatın 4. günü 

ve taburculukta KYKÖ ve KYKÖ alt boyutları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı (p>0,05), 

 Ameliyatın 4. günü ve taburculukta EQ-5D puan ortalamaları 

karĢılaĢtırıldığında, deney ve kontrol grubunun EQ-5DSKOR ve EQVAS puan 

ortalamalarının taburculukta yükseldiği ve bu farkın ileri düzeyde anlamlı 

olduğu (p≤0,001) saptandı.  

Bu sonuçlar doğrultusunda; 

 Bir hemĢirelik modelinin kullanılarak süreç doğrultusunda bakım verilmesi ve 

özellikle tanılama aĢamasında hemĢirelerde konstipasyon sorununa yönelik 

farkındalık oluĢturulması, 

 HemĢirelere kontipasyonun tedavisinde nonfarmakolojik yöntemlerden biri 

abdominal masaj uygulaması konusunda bilgi verilmesi ve bu konuda hizmet içi 

eğitim programlarının düzenlenmesi, 

 HemĢirelerin, konstipasyon tanısı olan hasta bireylere ameliyatın 4. , 5., ve 6. 

günü sabah ve akĢam olmak üzere günde 2 kez 15 dakika abdominal masajı 

uygulaması, 

 Hasta bireyin bütüncül bakımında etkili bir Ģekilde konstipasyonun tanılanması, 

bunun için de kliniklerde tanılama ve izlem formlarının kullanılması,  
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 Hasta birey ve ailesinin, konstipasyonun koruyucu önlemleri, belirtileri 

hakkında bilinçlendirilmesi ve farkındalık kazandırılması, 

 Hasta birey ve ailesine konstipasyon sorununu gidermeye yardımcı ve rehber 

olabilecek yazılı materyallerin verilmesi,  

 Konstipasyon tanısı olan hasta bireyler için diyetisyen ve fizik tedavi uzmanı ile 

birlikte beslenme ve egzersiz programının oluĢturulması, 

 Hasta birey ve ailesinin, posalı/ lifli gıdalarla beslenmeyi tercih etmeleri ve 

düzenli egzersiz yapmaları konusunda bilinçlendirilmesi, 

 Hasta birey ve ailesine konstipasyon ile baĢ etmeye yönelik sağlık 

davranıĢlarının kazandırılması, 

 Ameliyat sonrası dönemde konstipasyonun önlenmesi ve giderilmesine yönelik 

kurum politikalarının oluĢturulması, 

 Konstipasyon sorununu giderecek/ hafifletebilecek nonfarmakolojik yöntemleri 

içeren farklı deneysel çalıĢmaların yapılması önerilmektedir. 
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Ek 1 

HASTA BĠLGĠ FORMU 

Anket No:                    Ameliyat Tarihi:…………………………. 

Deney Grubu (   )       Kontrol Grubu  (   )   

YatıĢ Tarihi:......................      Taburculuk Tarihi:............................. 

1.  YaĢınız: 

2.  Boyunuz:…………………………………….cm. 

3.  Kilonuz:…………………………………….kg. 

4.  Beden Kitle Ġndeksi (BKI):…………………….. 

5.  Cinsiyetiniz: 

1-) Kadın    (   ) 

2-) Erkek    (   ) 

6. Doğum Sayınız:………………………………………. 

7. Medeni Durumunuz: 
1-) Bekar    (   ) 

2-) Evli     (   ) 

8. Eğitim Durumunuz: 

1-) Okur-yazar  değil   (   ) 

2-) Okur-yazar    (   ) 

3-) Ġlkokul mezunu   (   ) 

4-) Ortaokul mezunu   (   ) 

5-) Lise mezunu    (   ) 

  6-) Yüksekokul mezunu ve üstü  (   ) 

9. ĠĢ/Meslek Durumunuz: 
1-) ĠĢsiz     (   ) 

2-) Ev Hanımı    (   ) 

3-) Memur    (   ) 

4-) ĠĢçi     (   ) 

5-) Serbest Meslek   (   ) 

6-) Öğrenci    (   ) 

7-) Emekli    (   ) 

10. Gelir Durumunuz: 

 1-) Gelirim giderimi karĢılıyor  (   ) 

 2-) Gelirim giderimi karĢılamıyor (   )  

11. Doğum yeriniz:………………………………………… 

12. Doğduğunuz ĠlinTürkiye Bölgesi: 

            1-) Marmara Bölgesi   (   )     

   2-) Ege Bölgesi    (   ) 

   3-) Akdeniz    (   )      

                      4-) Ġç Anadolu Bölgesi   (   ) 

   5-) Karadeniz Bölgesi   (   )    

               6-) Doğu Anadolu Bölgesi  (   ) 

   7-) Güneydoğu Anadolu Bölgesi  (   ) 

13. Aile Tipiniz: 

   1-) GeniĢ aile    (   )   

   2-) Çekirdek aile   (   ) 

         

 14. Günde kaç kez bağırsak boĢaltımınızı (büyük abdest) gerçekleĢtirirsiniz? 

  1-) Hiç     (   ) 

  2-) 1     (   ) 

  3-) 2     (   ) 

  4-) 3     (   ) 

  5-) 4 ve üzeri    (   ) 
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15. Haftada kaç kez bağırsak boĢaltımınızı (büyük abdest) gerçekleĢtirirsiniz? 

  1-) Hiç     (   ) 

  2-) 1     (   ) 

  3-) 2     (   ) 

  4-) 3     (   ) 

  5-) 4 ve üzeri    (   ) 

16. Konstipasyon (kabızlık) sorunu yaĢar mısınız? 

   1-) Evet     (   ) 

  2-) Hayır    (   ) 

17. Bağırsak boĢaltımına iliĢkin sorun yaĢadığınızda ilaç alır mısınız? 

  1-) Evet     (   ) 

  2-) Hayır    (   ) 

18. Herhangi bir diyet sınırlamanız var mı? 

  1-) Evet     (   )  

            2-) Hayır    (   ) 

19. Günlük öğün ve ara öğün sayınız: 

  1-) 3 ana öğün    (   )  

  2-) 3 ana ve ara öğünler   (   ) 

  3-) 2 ana öğün    (   )  

  4-) 2 ana ve ara öğünler   (   )  

  5-) 1 ana öğün    (   ) 

  6-) 1 ana öğün ve ara öğünler  (   ) 

20. Posalı-lifli gıdalar tüketir misiniz? 

  1-) Evet     (   )  

  2-) Hayır    (   ) 

 21. Genel yaĢam tarzınızı nasıl tanımlarsınız? 

   1-) Aktif    (   ) 

   2-) Sedanter (Sakin)   (   ) 

 22. Düzenli egzersiz/spor yapıyor musunuz? 

   1-) Evet     (   ) 

   2-) Hayır    (   ) 

   23. Ameliyat deneyiminiz: 

   1-) Var     (   ) 

   2-) Yok     (   ) 

 24. Ameliyat türününüz: 

               1-) Majör    (   ) 

  2-) Minör    (   ) 

25. Anestezi türünüz: 

  1-) Genel anestezi   (   ) 

  2-) Lokal aneztezi   (   ) 

26.Ameliyattan sonra ilk kez defekasyona çıkma zamanı:..................... 
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Ek 2 
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Ek 3 

KONSTĠPASYON CĠDDĠYET ÖLÇEĞĠ (KCÖ) 
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Ek 4 
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Ek 5 

 

EuroQol Genel Sağlık Ölçeği  

AĢağıda, her grubun karĢısında bulunan kutulardan birine yandaki gibi bir iĢaret 

koyarak ( bu Ģekilde), bugünkü sağlık durumunuzu en iyi ifade eden cümleciği 

iĢaretleyiniz. 

 

Hareket edebilme 

Yürürken, hiç bir güçlük çekmiyorum  

Yürürken bazı güçlüklerim oluyor  

Yatalağım  

 

Kendi Kendine Bakabilme 

Kendime bakmakta güçlük çekmiyorum                      

Kendi kendime yıkanırken veya giyinirken bazı güçlüklerim oluyor  

Kendi kendime yıkanacak veya giyinebilecek durumda değilim  

 

 

Olağan iĢler (örneğin ; iĢ, ders çalıĢma, ev iĢleri, aile içi veya 

 boĢ zaman faaliyetleri) 

Olağan iĢlerimi yaparken herhangi bir güçlük çekmiyorum  

Olağan iĢlerimi yaparken bazı güçlüklerim oluyor  

Olağan iĢlerimi yapabilecek durumda değilim  

 

 

Ağrı/Rahatsızlık 

Ağrı veya rahatsızlığım yok  

Orta derecede ağrı veya rahatsızlıklarım var  

AĢırı derecede ağrı veya rahatsızlıklarım var  

 

 

EndiĢe / Moral Bozukluğu 

EndiĢeli veya moral bozukluğu içinde değilim  

Orta derecede endiĢeliyim veya moralim bozuk   

AĢırı derecede endiĢeliyim veya moralim çok bozuk  
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Ek 6  

                       EuroQol Genel Sağlık Ölçeği (EQVAS) 

 

 

Sağlık durumunun ne kadar iyi veya kötü olduğunu ifade 

edebilmede yardımcı olabilmek için, üzerinde hayal 

edebildiğiniz en iyi sağlık durumunu 100 ile, ve hayal 

edebildiğiniz en kötü sağlık durumunu ise 0 ile 

gösterebileceğiniz, (termometreye oldukça benzeyen) bir 

ölçek çizdik.  

 

Bu ölçek üzerinde, bugünkü sağlığınızın kendi 

düĢüncenize göre ne kadar iyi veya kötü olduğunu 

iĢaretlemenizi istiyoruz. Lütfen, bunu; alttaki kutucuktan, 

Ģu anki sağlık durumunuzun ne kadar iyi veya kötü 

olduğunu gösteren noktaya kadar bir çizgi çizerek yapınız. 

Çizginiz ölçek üstündeki bir noktayı mutlaka kesmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugünkü 

sağlık 

durumunuz 

9 0 

8 0 

7 0 

6 0 

5 0 

4 0 

3 0 

2 0 

1 0 

100 

Hayal edilebilecek 

en kötü sağlık 

durumu 

 

0 

Hayal edilebilecek 

en iyi sağlık 

durumu 
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Ek 7 
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Ek 8 

BRĠSTOL DIġKI KIVAMI SKALASI 

Genelde dıĢkı Ģekliniz aĢağıdaki dıĢkı formlarından hangisine benzemekte? (Lütfen 

cevabınızı yuvarlak içine alınız) 
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Ek 9  

GÖNÜLLÜ BĠLGĠLENDĠRME FORMU (Deney Grubu) 

AraĢtırma, abdominal masajın konstipasyon ve yaĢam kalitesi üzerine etkisini 

belirlemek amacıyla deneysel bir çalıĢma olarak planlanmıĢtır. 

ÇalıĢmayı kabul ettiğiniz takdirde; ameliyat sonrası 4. günde bireysel ve hastalık 

özelliklerinizi içeren bilgi formu, Gastrointestinal Sistem Derecelendirme Ölçeği, 

Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği, Konstipasyon YaĢam Kalitesi ve Genel Sağlık Anketi 

uygulanacaktır. Ayrıca  4. günün sabahından itibaren hasta bireylere 3 gün sabah ve 

akĢam olmak üzere toplam 6 kez 15 dk. sürecek abdominal masaj uygulanacak ve 

müzik dinletilecektir. Laksatif, suppozituvar ve lavman gibi ilaçlar uygulanmayacak ve 

bu süre içinde ilk kez defekasyona çıktığınzda Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası 

doldurulacaktır. Abdominal masajın etkisini değerlendirmek amacıyla 6. günün sonunda 

Gastrointestinal Sistem Derecelendirme Ölçeği ve taburculukta ise Konstipasyon 

YaĢam Kalitesi ve Genel Sağlık Anketi uygulanacaktır. 

Bu çalıĢmaya katılmama hakkına ve katıldığınız takdirde yazılı onay vermiĢ 

olmanıza rağmen çalıĢmanın herhangi bir aĢamasında ayrılma hakkına sahipsiniz. 

Ayrıca sizin isteğinize bakılmaksızın komplikasyon, erken taburculuk, baĢka bir kuruma 

sevk olma v.b. gibi nedenlerden dolayı araĢtırmacı tarafında da araĢtırma dıĢı 

bırakılabilirsiniz. Ġsminiz saklı tutulacaktır. Ancak etik kurullar ve resmi makamlar size 

ait tıbbi bilgilere ulaĢabilir. AraĢtırma sırasında size ait bir bilgi söz konusu olduğunda, 

bu size veya yasal temsilcinize bildirilecektir. ÇalıĢmada yer aldığınız için size hiçbir 

ücret ödenmeyecektir. 

       TeĢekkürlerimle. 

       Sorumlu AraĢtırmacı 

       Doktora Öğrencisi  

                                                                                   Nuray TURAN 

Hastanın Adı-Soyadı: 

Ġmza: 
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GÖNÜLLÜ BĠLGĠLENDĠRME FORMU (Kontrol Grubu) 

AraĢtırma, abdominal masajın konstipasyon ve yaĢam kalitesi üzerine etkisini 

belirlemek amacıyla deneysel bir çalıĢma olarak planlanmıĢtır. 

ÇalıĢmayı kabul ettiğiniz takdirde; ameliyat sonrası 4. günde bireysel ve hastalık 

özelliklerinizi içeren bilgi formu, Gastrointestinal Sistem Derecelendirme Ölçeği, 

Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği, Konstipasyon YaĢam Kalitesi ve Genel Sağlık Anketi 

uygulanacaktır. Ayrıca gastrointestinal bozuklukların yaygın semptomlarını 

değerlendirmek üzere ameliyatın 6. günü Gastrointestinal Semptom Derecelendirme 

Ölçeği ile tekrar bilgi toplanacaktır. Bu süre içinde ilk kez defekasyona çıktığınızda 

Bristol DıĢkı Kıvamı Skalası doldurulacaktır. Taburcu edilirken ise Konstipasyon 

YaĢam Kalitesi  Ölçeği ve Genel Sağlık Anketi uygulanacaktır. 

Bu çalıĢmaya katılmama hakkına ve katıldığınız takdirde yazılı onay vermiĢ 

olmanıza rağmen çalıĢmanın herhangi bir aĢamasında ayrılma hakkına sahipsiniz. 

Ayrıca sizin isteğinize bakılmaksızın komplikasyon, erken taburculuk, baĢka bir kuruma 

sevk olma v.b. gibi nedenlerden dolayı araĢtırmacı tarafında da araĢtırma dıĢı 

bırakılabilirsiniz. Ġsminiz saklı tutulacaktır. Ancak etik kurullar ve resmi makamlar size 

ait tıbbi bilgilere ulaĢabilir. AraĢtırma sırasında size ait bir bilgi söz konusu olduğunda, 

bu size veya yasal temsilcinize bildirilecektir. ÇalıĢmada yer aldığınız için size hiçbir 

ücret ödenmeyecektir. 

       TeĢekkürlerimle. 

       Sorumlu AraĢtırmacı 

       Doktora Öğrencisi  

                                                                                   Nuray TURAN 

Hastanın Adı-Soyadı: 

Ġmza: 
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Ek 10 
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Ek 11 
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Ek 12  
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ETĠK KURUL KARARI 

Ek 13 
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Ek 14 
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