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Dispepsiyemek ile ilgili olarak erken
veya geç postprandiyal

dönemde  ortaya çıkan üst gastrointestinal sistem
ile ili�kili semptomları kapsar. Bu semptom toplu-

lu�u; epizodik veya  tekrarlayıcı epigastrik a�rı,
rahatsızlık hissi, �i�kinlik, geyirme, dolgunluk,
erken doyma, bulantı, kusma, ek�ime ve yan-
madan olu�ur (�,2).
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ÖZET

Dispepsi; karnın üst bölümünde ve epigastriumda tekrar edici
ve ısrarcı rahatsızlık hissi olarak tanımlanır. Genel populas-
yonun %25-30‘u hayatının herhangi bir döneminde dispepsi ile
kar�ıla�ırlar. Pratisyen hekimlere ba�vuran hastaların yakla�ık
%�0’ unu dispepsili hastalar olu�turmakta, bunların da sadece
%�0 ‘u ileri tetkike gönderilmektedir. Ülkemizde dispepsi
prevalansı ile ilgili çalı�malar yeterli de�ildir, yöremizdeki
prevalansı bildirir bir çalı�maya rastlanmamı�tır.Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi genelinde  400 ö�rencide (grup �) ve
Tıp Fakültesi’nde 350 ö�rencide olmak üzere (grup 2) toplam
750 ki�ide dispepsi prevalansını belirlemeye yönelik yüzyüze
anket çalı�ması gerçekle�tirildi. Vakaların ya�ları �7-29 yıl
arasında de�i�iyordu ve ya� ortalamaları 2�.9 + 0.26 idi.
Bunların 460’ı erkek ve 290’ı kadın idi. Dispepsinin nokta
prevalansı ve son 6 aylık prevalansları grup � ve 2’de sırayla
%38.5/%53.75, %40/%5�.7 idi.Sigara ve alkol kullanımı ile dis-
pepsi prevalansı anlamlı olarak artıyordu. Aile öyküsü olanlar-
da prevalans yüksekti. Aspirin veya ba�ka analjezik kullanan-
larda da prevalans yüksekti.Olguların üniversite genelinde
%3�.8 inin doktora ba�vurdu�u, %20.� inin kendi kendini
tedavi etti�i, %29.2 sinin de semptomları önemsemedi�i
görüldü. Tıp fakültesi ö�rencilerinde ise bu oran sırasıyla %30,
%34, %29.� idi.

Bu çalı�manın sonuçlarına göre yöremizde  üniversite ö�renci-
lerinde dispepsi, toplumda sık görülen, tetkik, ilaç ve kaybe-
dilen i� günü nedeniyle maliyeti oldukça yüksek önemli bir
sa�lık problemidir.

Anahtar kelimeler: Dispepsi, prevalans.

SUMMARY

Dyspepsia is defined as a sense of recurrent and persistent dis-
comfort localised at the upper abdomen and epigastrium. 25-
30% of the population meets dyspepsia in any time of their
lives. Dyspepsia patients form �0% of the applications to practi-
tioners and only �0% of these are referred for further investiga-
tion.

Studies about dyspepsia are scarce in our country and there is
no other study reporting dyspepsia prevalence in our region

A face to face survey was performed in a total of 750 students
including 400 of them in Sivas Cumhuriyet Unıversity (group �)
and 350 of them attending the medical school (group 2).

The ages of the patients varied between �7-29 years and their
mean age was 2�.9 + 0.26. 460 of the students were male and
290 were female. The point prevalances of dyspepsia were
%38.5/%53.75, %40/%5�.7 respectively in groups � and 2.

Dyspepsia prevalence was significantly related to smoking
and alcohol consumption. The prevalence was higher in stu-
dents having a family history. The prevalance was also high in
the aspirin or other analgesic drug users. It was observed that
%3�.8 of the cases in university applied to the doctor, %20.� self
treated themselves and %29.2 ignored their symptoms. The
ratios in medical students were %30, %34, %29 respectively.

According to the results of this study; dyspepsia of the universi-
ty students at our region is an important health problem
because of its high cost due to the required investigations and
medication use and it leads to a loss of work performance
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Dispeptik yakınmaları olan hastaların sosyo-
ekonomik ve entellektüel seviyelerine göre bir
kısmı doktora hemen ba�vurmakta, bir kısmı ise
uzunca bir süre bekleyip daha sonra ba�vurmak-
tadırlar. Bir kısım hastalar ise kendi kendilerine
veya çevresindeki ki�ilerin yönlendirmeleri do�rul-
tusunda bu sorunlarını gidermeye
çalı�maktadırlar. Dispeptik semptomlarla ortaya
çıkan i� gücü kaybı, tedavi giderleri ve hasta
olmanın verdi�i, ki�iyi ve çevresini etkileyen
demoralizasyon nedeni ile  dispepsinin önemli bir
sosyal ve ekonomik problem oldu�u ortadadır.
Tüm dünyada önemli bir sa�lık sorunu olarak
kabul edilen dispepsi prevalansı  hemen her
ülkede oldukça yüksektir. Genel popülasyonun
%25-30’unda görülmektedir (�,2).

Ülkemizde bu konuda yeterli çalı�ma olmamakla
birlikte bir takım prevalans çalı�maları yapılmı�tır.
Sivas ve yöresinde dispepsi ile ilgili herhangi bir
çalı�ma yoktur. Bu nedenle öncelikle Cumhuriyet
Üniversitesi ö�rencileri arasında dispepsi
prevalans çalı�ması ve Tıp Fakültesi ile di�er fakül-
telerin ö�rencilerinin dispepsi açısından
kar�ıla�tırılmasını amaçlayan bir çalı�ma yap-
mayı planladık.

MATERYAL VE METOD

Bu çalı�ma Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde
fakülteler ve yüksek okullarda, �7-29 ya�ları
arasında, farklı cinslerden, farklı illerden gelmi�,
sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan farklı, ev veya
ö�renci yurdunda kalan ö�rencilerin basit, rast-
gele örnekleme yoluyla seçilen 400 ünde ve aynı
üniversitenin Tıp Fakültesi’nde ö�renim gören ve
di�er ö�rencilerle kar�ıla�tırılmak üzere fakültenin
her döneminden basit rastgele örnekleme ile
seçilen 350 ö�renci olmak üzere toplam 750 ö�ren-
ciyle yüzyüze standart anket form soruları soru-
larak yapıldı.

Ankete katılanlara ya�, cinsiyet, ya�adı�ı yer,
sigara ve/veya alkol kullanıp kullanmadıkları, dis-
peptik yakınmalarının olup olmadı�ı, daha önce
gastrointestinal sistemle ilgili bir tanı alıp
almadıkları, ilaç reçete edilip edilmedi�i soruldu.

Anket yapıldı�ı zaman en az �5 gündür devam
eden abdominal a�rı, rahatsızlık, postbrandial dol-
gunluk, �i�kinlik, geyirme, erken doyma, bulantı,
kusma, ek�ime, yanma, regürjitasyon gibi semp-
tomların en az ikisine sahip olanlar dispepsili kabul
edildi.

Tüm veriler SPSS programına girildi ve Khi-kare
testi uygulandı.

BULGULAR

Ankete ya� ortalaması 2�.9+0.26 (�7-29 ya�) olan
750 ki�i katıldı

Üniversite genelinde ankete katılan 400 ki�iden
(Grup �) 25�’i (%62,7) erkek, �49’u (%37,3) kadındı.
Bu 400 ki�iden �54’ünde (%38,5) dispeptik
yakınmalar mevcut iken 246’sında (%6�,5) dispep-
si yok idi. �54 dispepsili olgudan 82’si (%53.2)
erkek, 72’si (%46.8) kadın idi ve kadınlarda dis-
pepsi görülme sıklı�ı erkeklere göre anlamlı dere-
cede fazlaydı (p<0,0�).

Tıp Fakültesinde ankete katılan 350 ki�iden (Grup
2) 209’u (%59,7) erkek, �4�’i (%40.3) kadın idi. Bu
350 olgudan �40’ı (%40) dispepsili, 2�0’u (%60) dis-
pepsili de�ildi ve cinsiyetler arasında anlamlı bir
farklılık yoktu (p>0,05).

154

(%38.5)

185

(%46.25)

Anket sırasında
dispepsili olanlar

Dispepsili
olmayanlar

Son 6 ayda dispeptik
�ikayetleri olanlar

61

(%15.25)

�ekil 1. Grup 1 deki olguların (n=400) dispepsi oran-
larına göre de�erlendirilmesi

Tıp Fakültesi ö�rencileri arasında dispepsi
görülme sıklı�ı %40 ve di�er bölümlerin ö�rencileri
arasında sıklı�ı ise %38,5 idi ve aralarındaki bu
fark istatistiksel olarak anlamlı de�ildi.(p>0.05)

Grup �’deki bireylerin 237’si (%59,25) sigara içiyor-
du ve bu olguların ���’inde (%46.8) dispepsi var
ve �26’sında (%53,2) dispepsi yoktu. Sigara
içmeyen �63 olgudan (%40.75), 43’ü (%26,4) dis-
pepsili iken �20’sinde (%73.6) dispepsi yoktu.
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Grup 2’deki bireylerin �22’si (%34,9) sigara içiyordu
ve bunların 56’sında (%45,9) dispepsi vardı. 66
olguda (%54.�) dispepsi yoktu. Sigara içmeyen
228 ki�iden (%65.�), 84’ü (%36,8) dispepsili iken
�44’ü (%63.2) dispepsili de�ildi. Sigara içenlerle
içmeyenler arasında anlamlı bir fark görülmüyor-
du (p>0,05).

Grup 2’de sigara kullanımı %34.9 iken Grup �’de
bu oran %59.25 idi.

Grup �’deki olguların �49’u (%37.3) alkol
kullanıyordu ve bunların 75’i (%50.3) dispepsili
74’ü (%49.7) dispepsili de�ildi. Alkol almayan 25�
ki�inin (%62.7), 79’u (%3�.5) dispepsili, �72’si
(%68.5) dispepsili de�ildi. Alkol kullananlarla kul-
lanmayanlar arasında dispepsi görülme sıklı�ı
istatistiksel olarak anlamlı bir fark gösteriyordu
(p<0.0�).

Grup �’deki bireylerin 207’sinin (%5�.8) ailesinde
dispeptik yakınmaları olan vardı. Bu 207 olgunun
�02’si (%49.3) dispepsili, �05’i (%50.7) dispepsili
de�ildi. Aile öyküsü olmayan �93 ki�inin (%48.3),
52’si (%26.9) dispepsili, �4�’i (%73.�) dispepsili
de�ildi. Aile öyküsü olanlarda dispepsi görülme

Dispepsi görülme sıklı�ı sigara içenlerle içmeyen-
ler arasında anlamlı bir farklılık göstermekteydi
(p<0,0�).

154

(%38.5)

185

(%46.25)

Anket sırasında
dispepsili olanlar

Dispepsili
olmayanlar

Son 6 ayda dispeptik
�ikayetleri olanlar

41

(%11.7)

�ekil 2. Tıp Fakültesi’ndeki olguların (n=350) dispepsi
oranlarına göre de�erlendirilmesi

Tablo 1. Grup 1 ve Grup 2’nin özellikleri

Grup 1 Grup 2

Dispepsi Dispepsi 

Toplam (%) Var (%) Yok (%) Toplam (%) Var (%) Yok (%)

Sigara 59.25 46.8 53.2 34.9 45.9 54.�

Alkol 37.3 50.3 49.7

Aile öyküsü 5�.8 49.3 50.7 54.3 47.9 52.�

�laç kullanımı 39 32.�

Doktora ba�vuru 39 3�.3

Kendi kendine tedavi 20.� 34.09

Semptomları önemsememe 29.2 29.�

Tablo 2. Grup 1’deki cinsler arası dispepsi oranları

D�SPEPS�

C�NS Var Yok TOPLAM

Erkek 82 �69 209

(%32.5) (%67.3) (%62.7)

Kadın 72 77 �49

(%48.3) (%5�.7) (%37.3)

Toplam �54 246 400

(%38.5) (%6�.5) (%�00)

χ2 = 9.03         p< 0.0�

Tablo 3. Grup 2 deki cinsler arası dispepsi oranları

D�SPEPS�

C�NS Var Yok TOPLAM

Erkek 77 �32 209

(%36.8) (%63.2) (59.7)

Kadın 63 78 �4�

(%44.7) (%55.3) (%40.3)

Toplam �40 2�0 350

(%40) (%60) (%�00)

χ2 = �.84          p>0.05



(3). �ngiltere’de yapılan bir anket çalı�masında
toplumun %38’inin son 6 ay içinde dispepsi proble-
mi oldu�u, %70 inin ya�amının herhangi bir periy-
oduda dispeptik yakınmasının oldu�u ve eskiden
dispepsisi olanların %50 sinde relaps oldu�u
bildirilmi�tir (4). Ülkemizde Ankara’da toplumun
çe�itli kesimlerinden  3543 olguda Özden ve arka-
da�ları anket yoluyla dispepsi prevalansının
ara�tırmı�tır. Olguların %30.8 inde dispeptik
yakınmaların oldu�u görülmü�, 6 aylık periyottaki
prevalans ise %62.2 olarak belirlenmi�tir (5).

Sivas ilinde dispepsi prevalansı  ile ilgili bir çalı�ma
mevcut de�ildir. Biz de öncelikle kendi
ya�adı�ımız populasyondan ba�layarak dispepsi
prevalansını belirlemeye çalı�tık. Toplam 750
üniversite ö�rencisini kapsayan anket
çalı�masında dispepsi nokta prevalansı %40
dolayındaydı. 6 aylık periyottaki prevalans ise
%53.75 idi. Tıp Fakültesi ö�rencileri ile üniversite
genelini kar�ıla�tırdı�ımızda  dispepsi prevalansı
farklı de�ildi.

Henüz kanıtlanmı� olmamakla beraber H.Pylori
enfeksiyonu, sigara, alkol, beslenme alı�kanlı�ı,
analjezik tüketimi gibi dispepsi patogenezinde rol
oynayan çevresel faktörlerin ve aile öyküsünün
dispepsi semptomları ile ili�kili oldu�u dü�ünül-
mü�tür (6,7). 264 Akdeniz ’li bireyde yapılan bir
çalı�mada dispepsi prevalansı ile demografik özel-
likler, sigara ve alkol arasında ili�ki saptana-
mamı�tır (6). Ba�ka bir çalı�mada dispepsi
olu�masında H.pylori ile ya�am stili faktörlerinin
rolü kar�ıla�tırılmı� ve obezite ile sigara içiminin
dispepsi olu�umu bakımından daha önemli risk
faktörleri oldu�u sonucuna varılmı�tır (7).

Nondurkar ve arkada�larının çalı�masında
toplumdaki dispepsinin aspirin ve sigarayla
ili�kiliyken H. pylori enfeksiyonu ile ili�kili olmadı�ı
bulunmu�tur (8). Buna ra�men dü�ük H.pylori
prevalanslı geli�mi� ülkelerdeki fonksiyonel dis-
pepsili hastalarda H.pylori prevalansı kontrollere
göre yüksek bulunmaktadır (9).  Talley ise fonksiy-
onel dispepsili hastalarda alkol, sigara ve NSA�
ilaç kullanımının dispepsi prevalansını etkileme-
di�ini  bildirdi (�0)

Bizim çalı�mamızda ise dispepsi oranı sigara ve
alkol alanlarda almayanlara göre istatistiksel
olarak anlamlı derecede yüksekti. Dispepsili olgu-
ların %�5’inde aspirin veya di�er NSA� ilaçlarının
kullanımı bulunmaktaydı.

sıklı�ı, aile öyküsü olamayanlara göre istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık gösteriyordu (p<0.05).

Grup 2’deki olguların �90’ında (%54.3) aile öyküsü
vardı ve bunların 9�’inde (%47.9) dispepsi mevcut-
tu, 99’unda (%52.�) dispepsi yoktu. Aile öyküsü
olmayan �60 ki�iden (%45.7), 49’unda (%30.6) dis-
pepsi varken ���’inde (%69.4) dispepsi yoktu. Bu
ankette de dispepsi görülme sıklı�ı aile öyküsü
olanlarda olmayanlara göre istatistiksel olarak
anlamlı bir fark te�kil ediyordu (p<0.05).

Birinci grupta anketin yapıldı�ı zaman dispeptik
yakınmaları olmayan olguların son 6 ay içerisinde
6� inde (%�5.25) dispepsiye ait semptomlar oldu�u
ortaya çıktı. Bu da dahil edilirse son 6 ay dahil dis-
pepsisi olan olgu sayısının 2�5 ki�i (%53.75) oldu�u
tespit edilmi�tir. Bu gruptaki olguların dispepsi
olgularına göre de�erlendirilmesi �ekil �’de �ema-
tize edilmi�tir.

�kinci grupta ise anket yapıldı�ı zaman dispeptik
yakınmaları olmayan olguların son 6 ay içerisinde
4�’inin (%��.7) dispepsiye ait semptomları oldu�u
ortaya konuldu. Bu olgularla birlikte son 6 aydaki
olgu sayısının �8� (%5�.7) oldu�u görüldü. Bu
gruptaki olguların de�erlendirilmesi �ekil 2’de
�ematize edilmi�tir.

Grup �’de dispepsili olguların 49’u (%3�.8) ilgili
�ikayetleri için tanı almı�, �05’ (%68.2) tanı
almamı� ve olgulardan 60’ı (%39) doktora
ba�vurmu�, 3�’i (%20.�) kendi kendini tedavi etmi�,
�8’i (%��.7) arkada� tavsiyesi ile �ikayetlerini
ortadan kaldırmaya çalı�mı� ve 45’i (%29.2)
�ikayetlerini önemsememi�ti.

Grup 2’de dispepsili olguların 42’si (%30) �ikayetleri
için tanı almı�, 98’i (%70) bir tanı almamı� ve olgu-
ların 44’ü (%3�.3) doktora ba�vurmu�, 47’si
(%34.09) kendi kendini tedavi etmi�, 8’i (%5.6)
arkada� tavsiyesi ile �ikayetlerini gidermeye
çalı�mı� 4�’i ise (%29.�) �ikayetlerini önemseme-
mi�ti.

Birinci grupta dispepsili olguların 60’ı (%39) bu
�ikayetler için reçete almı� ve ilaç kullanmı�, 94’ü
(%6�) reçete kullanmamı�tı.

Tıp Fakültesi grubunda ise dispepsili olguların 45’i
(%32.�) reçete kullanmı�, 95’i (%67.9) reçete
almamı�tı.

TARTIfiMA

Genel populasyondaki dispepsi prevalansı de�i�ik
çalı�malara göre %20-%40 arasında de�i�mektedir
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Çe�itli çalı�malar dispepside ailevi yatkınlı�ın
oldu�unu göstermi�tir (��,�2). Bizim çalı�mamızda
aile öyküsü olanlarda dispepsinin anlamlı olarak
daha sık görülmesi genetik faktörlere ba�lı ola-
bilece�i gibi, aynı çevrenin payla�ılması, ailece
ortak gastrointestinal sistem yakınmaların farkına
varılması gibi faktörlere de ba�lı olabilir, bu
konunun ara�tırılması gerekmektedir.

Dispepsi tedavi yöneliminde en önemli konu
organik dispepsi ile fonksiyonel dispepsiyi bir-
birinden ayırabilmektir. Yapılan tetkikler sonucun-
da lokal ve sistemik bir hastalı�ın varlı�ı ortaya
konmu� ise metabolik hastalıklar, ilaç ve toksinler
dispepsiye sebep olmu� ise buna organik dispepsi
denir (�3). Dispeptik yakınmalarla ba�vuran
hastalarda alarm semptomları denilen kilo kaybı,
anemi, rektal kanam, disfaji, ate�, arılık, karın
a�rısı, karında kitle, hastanın 40 ya�ının üstünde
olması halinde organik bir hastalık olabilece�i
özellikle de malignite ihtimali üzerinde
durulmalıdır.

Fonksiyonel dispepsi terimi ise yapılan tetkikler
sonucu ortaya organik bir neden konulamadı�ı
durumundaki dispeptik semptomların ifadesinde
kullanılır. Çe�itli çalı�malarda dispeptik hastaların
yalnızca �/4 ‘ünün nedeninin peptic ulcusa atfedil-
di�i, �/2’ sinde ise en ileri tetkikle bile altta yatan
lezyonun gösterilemedi�i saptanmı�tır (3).

Dispepsili hastaların ço�u �ikayetleri nedeniyle
doktora ba�vurmamakta, sadece %�0-25 i doktora
gitmektedir (�4-�6). Di�erleri kendi kendilerini
tedavi etmektedirler. A�rının �iddeti, süresi has-
tanın ciddi hastalık yönünden endi�esi, ileri ya� ve
dü�ük sosyo-ekonomik düzey ba�vuruda önemli
faktörlerdir.

Olgularımızın incelenmesinde üniversite genelinin
%3�.5’ inin doktora ba�vurarak tanı aldı�ının,
%20.�’ inin kendi kendini tedavi etti�ini, %29.2’
sinin ise �ikayetlerini önemsememi� oldu�unu

gördük. Tıp Fakültesi ö�rencilerinde ise bu oran-
ların sırasıyla %30,%34, %29.� oldu�u gözlemlen-
mektedir. Hastalık ve ilaç bilgileri arttıkça kendi
kendini tedavi etme oranı artmı� gibi görünmekte-
dir.

Dispepsili olgularda ya� 40’ın altında ve alarm
semptomları yoksa hiçbir tetkik yapmadan 4-6
haftalık bir tedavi verilebilece�i genel olarak
kabul edilmektedir. Böylece ileri tetkiklerin
getirece�i ekonomik yükten kurtulunabilir. Fakat
ya� 45’in üzerinde ve alarm semptomları da mev-
cutsa hemen ileri tetkik yapmak gerekir. Hastalar
iyi izlenerek semptomları devam edenlerin
endoskopik incelenmesi planlanmalıdır (�7).

Çalı�mamızın sonuçlarına göre üniversite
genelinde dispepsili olguların %39’unun, Tıp
Fakültesi ö�rencilerinin %32.�’inin reçete aldı�ını
ve ilaç kullandı�ını görüyoruz. Dispepsinin
ekonomik boyutu da önemli bir problemdir.�988-
�99� yılları arasında Almanya’da yapılan bir
çalı�mada 44.5 milyon reçete gastrointestinal ilaç
yazılmı�tır. Norveç gibi 8 milyonluk nufusa sahip
bir ülkede dispeptik yakınmaları olan hastaların
ayaktan tedavi masrafları 47 milyon Amerikan
dolarıdır. �� kaybı ve devletin ödedi�i paralarla bu
oran 506 milyon USD’ na eri�mektedir (�8).

Dispepsi probleminin çözümünde; toplumu ve aile
hekimlerini dispepsi ile ilgili yeterli bilgiyle donat-
manın yanısıra alkol ve sigara tüketiminin
azaltılması için çalı�mak gerekmektedir. Ülkem-
izde varolan gereksiz ilaç tüketiminin  önüne geçe-
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