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ÖZET

SUMMARY

Dispepsi; karnın üst bölümünde ve epigastriumda tekrar edici
ve ısrarcı rahatsızlık hissi olarak tanımlanır. Genel populasyonun %25-30‘u hayatının herhangi bir döneminde dispepsi ile
karüılaüırlar. Pratisyen hekimlere baüvuran hastaların yaklaüık
%0’ unu dispepsili hastalar oluüturmakta, bunların da sadece
%0 ‘u ileri tetkike gönderilmektedir. Ülkemizde dispepsi
prevalansı ile ilgili çalıümalar yeterli deùildir, yöremizdeki
prevalansı bildirir bir çalıümaya rastlanmamıütır.Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi genelinde 400 öùrencide (grup ) ve
Tıp Fakültesi’nde 350 öùrencide olmak üzere (grup 2) toplam
750 kiüide dispepsi prevalansını belirlemeye yönelik yüzyüze
anket çalıüması gerçekleütirildi. Vakaların yaüları 7-29 yıl
arasında deùiüiyordu ve yaü 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 dispepsi prevalansı anlamlı olarak artıyordu. Aile öyküsü olanlarda prevalans yüksekti. Aspirin veya baüka analjezik kullananlarda da prevalans yüksekti.Olguların üniversite genelinde
%3.8 inin doktora baüvurduùu, %20. inin kendi kendini
tedavi ettiùi, %29.2 sinin de semptomları önemsemediùi
görüldü. Tıp fakültesi öùrencilerinde ise bu oran sırasıyla %30,
%34, %29. idi.

Dyspepsia is defined as a sense of recurrent and persistent discomfort localised at the upper abdomen and epigastrium. 2530% of the population meets dyspepsia in any time of their
lives. Dyspepsia patients form 0% of the applications to practitioners and only 0% of these are referred for further investigation.

Bu çalıümanın sonuçlarına göre yöremizde üniversite öùrencilerinde dispepsi, toplumda sık görülen, tetkik, ilaç ve kaybedilen iü günü nedeniyle maliyeti oldukça yüksek önemli bir
saùlık problemidir.
Anahtar kelimeler: Dispepsi, prevalans.

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 students 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 university 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
Key words: Dyspepsia, prevalence.

Dispepsi

luùu; epizodik veya tekrarlayıcı epigastrik aùrı,
rahatsızlık hissi, üiükinlik, geyirme, dolgunluk,
erken doyma, bulantı, kusma, eküime ve yanmadan oluüur (,2).
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yemek ile ilgili olarak erken
veya geç postprandiyal
dönemde ortaya çıkan üst gastrointestinal sistem
ile iliükili semptomları kapsar. Bu semptom toplu-

Dispeptik yakınmaları olan hastaların sosyoekonomik ve entellektüel seviyelerine göre bir
kısmı doktora hemen baüvurmakta, bir kısmı ise
uzunca bir süre bekleyip daha sonra baüvurmaktadırlar. Bir kısım hastalar ise kendi kendilerine
veya çevresindeki kiüilerin yönlendirmeleri doùrultusunda
bu
sorunlarını
gidermeye
çalıümaktadırlar. Dispeptik semptomlarla ortaya
çıkan iü gücü kaybı, tedavi giderleri ve hasta
olmanın verdiùi, kiüiyi ve çevresini etkileyen
demoralizasyon nedeni ile dispepsinin önemli bir
sosyal ve ekonomik problem olduùu ortadadır.
Tüm dünyada önemli bir saùlık sorunu olarak
kabul edilen dispepsi prevalansı hemen her
ülkede oldukça yüksektir. Genel popülasyonun
%25-30’unda görülmektedir (,2).
Ülkemizde bu konuda yeterli çalıüma olmamakla
birlikte bir takım prevalans çalıümaları yapılmıütır.
Sivas ve yöresinde dispepsi ile ilgili herhangi bir
çalıüma yoktur. Bu nedenle öncelikle Cumhuriyet
dispepsi
Üniversitesi
öùrencileri
arasında
prevalans çalıüması ve Tıp Fakültesi ile diùer fakültelerin
öùrencilerinin
dispepsi
açısından
karüılaütırılmasını amaçlayan bir çalıüma yapmayı planladık.

MATERYAL VE METOD
Bu çalıüma Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde
fakülteler ve yüksek okullarda, 7-29 yaüları
arasında, farklı cinslerden, farklı illerden gelmiü,
sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan farklı, ev veya
öùrenci yurdunda kalan öùrencilerin basit, rastgele örnekleme yoluyla seçilen 400 ünde ve aynı
üniversitenin Tıp Fakültesi’nde öùrenim gören ve
diùer öùrencilerle karüılaütırılmak üzere fakültenin
her döneminden basit rastgele örnekleme ile
seçilen 350 öùrenci olmak üzere toplam 750 öùrenciyle yüzyüze standart anket form soruları sorularak yapıldı.
Ankete katılanlara yaü, cinsiyet, yaüadıùı yer,
sigara ve/veya alkol kullanıp kullanmadıkları, dispeptik yakınmalarının olup olmadıùı, daha önce
gastrointestinal sistemle ilgili bir tanı alıp
almadıkları, ilaç reçete edilip edilmediùi soruldu.
Anket yapıldıùı zaman en az 5 gündür devam
eden abdominal aùrı, rahatsızlık, postbrandial dolgunluk, üiükinlik, geyirme, erken doyma, bulantı,
kusma, eküime, yanma, regürjitasyon gibi semptomların en az ikisine sahip olanlar dispepsili kabul
edildi.
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Tüm veriler SPSS programına girildi ve Khi-kare
testi uygulandı.

BULGULAR
Ankete yaü ortalaması 2.9+0.26 (7-29 yaü) olan
750 kiüi katıldı
Üniversite genelinde ankete katılan 400 kiüiden
(Grup ) 25’i (%62,7) erkek, 49’u (%37,3) kadındı.
Bu 400 kiüiden 54’ünde (%38,5) dispeptik
yakınmalar mevcut iken 246’sında (%6,5) dispepsi yok idi. 54 dispepsili olgudan 82’si (%53.2)
erkek, 72’si (%46.8) kadın idi ve kadınlarda dispepsi görülme sıklıùı erkeklere göre anlamlı derecede fazlaydı (p<0,0).
Tıp Fakültesinde ankete katılan 350 kiüiden (Grup
2) 209’u (%59,7) erkek, 4’i (%40.3) kadın idi. Bu
350 olgudan 40’ı (%40) dispepsili, 20’u (%60) dispepsili deùildi ve cinsiyetler arasında anlamlı bir
farklılık yoktu (p>0,05).

Dispepsili
olmayanlar

Anket sırasında
dispepsili olanlar
154

185

(%38.5)

(%46.25)

61
(%15.25)
Son 6 ayda dispeptik
üikayetleri olanlar

ûekil 1. Grup 1 deki olguların (n=400) dispepsi oranlarına göre deùerlendirilmesi

Tıp Fakültesi öùrencileri arasında dispepsi
görülme sıklıùı %40 ve diùer bölümlerin öùrencileri
arasında sıklıùı ise %38,5 idi ve aralarındaki bu
fark istatistiksel olarak anlamlı deùildi.(p>0.05)
Grup ’deki bireylerin 237’si (%59,25) sigara içiyordu 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) dispepsili iken 20’sinde (%73.6) dispepsi yoktu.
Mart 2002

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 kiüiden (%65.), 84’ü (%36,8) dispepsili iken
44’ü (%63.2) dispepsili deùildi. Sigara içenlerle
içmeyenler arasında anlamlı bir fark görülmüyordu (p>0,05).

Dispepsili
olmayanlar

Anket sırasında
dispepsili olanlar
154

185

(%38.5)

(%46.25)

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 deùildi. Alkol almayan 25
kiüinin (%62.7), 79’u (%3.5) dispepsili, 72’si
(%68.5) dispepsili deùildi. Alkol kullananlarla kullanmayanlar arasında dispepsi görülme sıklıùı
istatistiksel olarak anlamlı bir fark gösteriyordu
(p<0.0).

41
(%11.7)
Son 6 ayda dispeptik
üikayetleri olanlar

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
deùildi. Aile öyküsü olmayan 93 kiüinin (%48.3),
52’si (%26.9) dispepsili, 4’i (%73.) dispepsili
deùildi. Aile öyküsü olanlarda dispepsi görülme

ûekil 2. Tıp Fakültesi’ndeki olguların (n=350) dispepsi
oranlarına göre deùerlendirilmesi

Dispepsi görülme sıklıùı sigara içenlerle içmeyenler arasında anlamlı bir farklılık göstermekteydi
(p<0,0).
Tablo 1. Grup 1 ve Grup 2’nin özellikleri
Grup 1

Grup 2
Dispepsi

Toplam (%)

Var (%)

Dispepsi

Yok (%)

Toplam (%)

Var (%)

Yok (%)

34.9

45.9

54.

54.3

47.9

52.

Sigara

59.25

46.8

53.2

Alkol

37.3

50.3

49.7

Aile öyküsü

5.8

49.3

50.7

úlaç kullanımı

39

32.

Doktora baüvuru

39

3.3

Kendi kendine tedavi

20.

34.09

Semptomları önemsememe

29.2

29.

Tablo 2. Grup 1’deki cinsler arası dispepsi oranları

Tablo 3. Grup 2 deki cinsler arası dispepsi oranları
DúSPEPSú

DúSPEPSú
CúNS

Var

Yok

TOPLAM

CúNS

Var

Yok

TOPLAM

Erkek

82

69

209

Erkek

77

32

209

(%32.5)

(%67.3)

(%62.7)

(%36.8)

(%63.2)

(59.7)

72

77

49

63

78

4

(%48.3)

(%5.7)

(%37.3)

(%44.7)

(%55.3)

(%40.3)

54

246

400

40

20

350

(%38.5)

(%6.5)

(%00)

(%40)

(%60)

(%00)

Kadın

Toplam

χ2 = 9.03

GG

p< 0.0

Kadın

Toplam

χ2 = .84

p>0.05
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sıklıùı, 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 mevcuttu, 99’unda (%52.) dispepsi yoktu. Aile öyküsü
olmayan 60 kiüiden (%45.7), 49’unda (%30.6) dispepsi varken ’inde (%69.4) dispepsi yoktu. Bu
ankette de dispepsi görülme sıklıùı aile öyküsü
olanlarda olmayanlara göre istatistiksel olarak
anlamlı bir fark teükil ediyordu (p<0.05).
Birinci grupta anketin yapıldıùı zaman dispeptik
yakınmaları olmayan olguların son 6 ay içerisinde
6 inde (%5.25) dispepsiye ait semptomlar olduùu
ortaya çıktı. Bu da dahil edilirse son 6 ay dahil dispepsisi olan olgu sayısının 25 kiüi (%53.75) olduùu
tespit edilmiütir. Bu gruptaki olguların dispepsi
olgularına göre deùerlendirilmesi üekil ’de üematize edilmiütir.
úkinci grupta ise anket yapıldıùı zaman dispeptik
yakınmaları olmayan olguların son 6 ay içerisinde
4’inin (%.7) dispepsiye ait semptomları olduùu
ortaya konuldu. Bu olgularla birlikte son 6 aydaki
olgu sayısının 8 (%5.7) olduùu görüldü. Bu
gruptaki olguların deùerlendirilmesi üekil 2’de
üematize edilmiütir.
Grup ’de dispepsili olguların 49’u (%3.8) ilgili
üikayetleri için tanı almıü, 05’ (%68.2) tanı
almamıü ve olgulardan 60’ı (%39) doktora
baüvurmuü, 3’i (%20.) kendi kendini tedavi etmiü,
8’i (%.7) arkadaü tavsiyesi ile üikayetlerini
ortadan kaldırmaya çalıümıü ve 45’i (%29.2)
üikayetlerini önemsememiüti.
Grup 2’de dispepsili olguların 42’si (%30) üikayetleri
için tanı almıü, 98’i (%70) bir tanı almamıü ve olguların 44’ü (%3.3) doktora baüvurmuü, 47’si
(%34.09) kendi kendini tedavi etmiü, 8’i (%5.6)
arkadaü tavsiyesi ile üikayetlerini gidermeye
çalıümıü 4’i ise (%29.) üikayetlerini önemsememiüti.
Birinci grupta dispepsili olguların 60’ı (%39) bu
üikayetler için reçete almıü ve ilaç kullanmıü, 94’ü
(%6) reçete kullanmamıütı.
Tıp Fakültesi grubunda ise dispepsili olguların 45’i
(%32.) reçete kullanmıü, 95’i (%67.9) reçete
almamıütı.

TARTIﬁMA
Genel populasyondaki dispepsi prevalansı deùiüik
çalıümalara göre %20-%40 arasında deùiümektedir
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(3). úngiltere’de yapılan bir anket çalıümasında
toplumun %38’inin son 6 ay içinde dispepsi problemi olduùu, %70 inin yaüamının herhangi bir periyoduda dispeptik yakınmasının olduùu ve eskiden
dispepsisi olanların %50 sinde relaps olduùu
bildirilmiütir (4). Ülkemizde Ankara’da toplumun
çeüitli kesimlerinden 3543 olguda Özden ve arkadaüları anket yoluyla dispepsi prevalansının
araütırmıütır. Olguların %30.8 inde dispeptik
yakınmaların olduùu görülmüü, 6 aylık periyottaki
prevalans ise %62.2 olarak belirlenmiütir (5).
Sivas ilinde dispepsi prevalansı ile ilgili bir çalıüma
mevcut deùildir. Biz de öncelikle kendi
yaüadıùımız populasyondan baülayarak dispepsi
prevalansını belirlemeye çalıütık. Toplam 750
üniversite
öùrencisini
kapsayan
anket
çalıümasında dispepsi nokta prevalansı %40
dolayındaydı. 6 aylık periyottaki prevalans ise
%53.75 idi. Tıp Fakültesi öùrencileri ile üniversite
genelini karüılaütırdıùımızda dispepsi prevalansı
farklı deùildi.
Henüz kanıtlanmıü olmamakla beraber H.Pylori
enfeksiyonu, sigara, alkol, beslenme alıükanlıùı,
analjezik tüketimi gibi dispepsi patogenezinde rol
oynayan çevresel faktörlerin ve aile öyküsünün
dispepsi semptomları ile iliükili olduùu düüünülmüütür (6,7). 264 Akdeniz ’li bireyde yapılan bir
çalıümada dispepsi prevalansı ile demografik özellikler, sigara ve alkol arasında iliüki saptanamamıütır (6). Baüka bir çalıümada dispepsi
oluümasında H.pylori ile yaüam stili faktörlerinin
rolü karüılaütırılmıü ve obezite ile sigara içiminin
dispepsi oluüumu bakımından daha önemli risk
faktörleri olduùu sonucuna varılmıütır (7).
Nondurkar ve arkadaülarının çalıümasında
toplumdaki dispepsinin aspirin ve sigarayla
iliükiliyken H. pylori enfeksiyonu ile iliükili olmadıùı
bulunmuütur (8). Buna raùmen düüük H.pylori
prevalanslı geliümiü ülkelerdeki fonksiyonel dispepsili hastalarda H.pylori prevalansı kontrollere
göre yüksek bulunmaktadır (9). Talley ise fonksiyonel dispepsili hastalarda alkol, sigara ve NSAú
ilaç kullanımının dispepsi prevalansını etkilemediùini bildirdi (0)
Bizim çalıümamızda ise dispepsi oranı sigara ve
alkol alanlarda almayanlara göre istatistiksel
olarak anlamlı derecede yüksekti. Dispepsili olguların %5’inde aspirin veya diùer NSAú ilaçlarının
kullanımı bulunmaktaydı.
Mart 2002

Çeüitli çalıümalar dispepside ailevi yatkınlıùın
olduùunu göstermiütir (,2). Bizim çalıümamızda
aile öyküsü olanlarda dispepsinin anlamlı olarak
daha sık görülmesi genetik faktörlere baùlı olabileceùi gibi, aynı çevrenin paylaüılması, ailece
ortak gastrointestinal sistem yakınmaların farkına
varılması gibi faktörlere de baùlı olabilir, bu
konunun araütırılması gerekmektedir.
Dispepsi tedavi yöneliminde en önemli konu
organik dispepsi ile fonksiyonel dispepsiyi birbirinden ayırabilmektir. Yapılan tetkikler sonucunda lokal ve sistemik bir hastalıùın varlıùı ortaya
konmuü ise metabolik hastalıklar, ilaç ve toksinler
dispepsiye sebep olmuü ise buna organik dispepsi
denir (3). Dispeptik yakınmalarla baüvuran
hastalarda alarm semptomları denilen kilo kaybı,
anemi, rektal kanam, disfaji, ateü, arılık, karın
aùrısı, karında kitle, hastanın 40 yaüının üstünde
olması halinde organik bir hastalık olabileceùi
özellikle de malignite ihtimali üzerinde
durulmalıdır.
Fonksiyonel dispepsi terimi ise yapılan tetkikler
sonucu ortaya organik bir neden konulamadıùı
durumundaki dispeptik semptomların ifadesinde
kullanılır. Çeüitli çalıümalarda dispeptik hastaların
yalnızca /4 ‘ünün nedeninin peptic ulcusa atfedildiùi, /2’ sinde ise en ileri tetkikle bile altta yatan
lezyonun gösterilemediùi saptanmıütır (3).
Dispepsili hastaların çoùu üikayetleri nedeniyle
doktora baüvurmamakta, sadece %0-25 i doktora
gitmektedir (4-6). Diùerleri kendi kendilerini
tedavi etmektedirler. Aùrının üiddeti, süresi hastanın ciddi hastalık yönünden endiüesi, ileri yaü ve
düüük sosyo-ekonomik düzey baüvuruda önemli
faktörlerdir.
Olgularımızın incelenmesinde üniversite genelinin
%3.5’ inin doktora baüvurarak tanı aldıùının,
%20.’ inin kendi kendini tedavi ettiùini, %29.2’
sinin ise üikayetlerini önemsememiü olduùunu

gördük. Tıp Fakültesi öùrencilerinde ise bu oranların sırasıyla %30,%34, %29. olduùu gözlemlenmektedir. Hastalık ve ilaç bilgileri arttıkça kendi
kendini tedavi etme oranı artmıü gibi görünmektedir.
Dispepsili olgularda yaü 40’ın altında ve alarm
semptomları yoksa hiçbir tetkik yapmadan 4-6
haftalık bir tedavi verilebileceùi genel olarak
kabul edilmektedir. Böylece ileri tetkiklerin
getireceùi ekonomik yükten kurtulunabilir. Fakat
yaü 45’in üzerinde ve alarm semptomları da mevcutsa hemen ileri tetkik yapmak gerekir. Hastalar
iyi izlenerek semptomları devam edenlerin
endoskopik incelenmesi planlanmalıdır (7).
Çalıümamızın sonuçlarına göre üniversite
genelinde dispepsili olguların %39’unun, Tıp
Fakültesi öùrencilerinin %32.’inin reçete aldıùını
ve ilaç kullandıùını görüyoruz. Dispepsinin
ekonomik boyutu da önemli bir problemdir.98899 yılları arasında Almanya’da yapılan bir
çalıümada 44.5 milyon reçete gastrointestinal ilaç
yazılmıütır. Norveç gibi 8 milyonluk nufusa sahip
bir ülkede dispeptik yakınmaları olan hastaların
ayaktan tedavi masrafları 47 milyon Amerikan
dolarıdır. úü kaybı ve devletin ödediùi paralarla bu
oran 506 milyon USD’ na eriümektedir (8).
Dispepsi probleminin çözümünde; toplumu ve aile
hekimlerini dispepsi ile ilgili yeterli bilgiyle donatmanın yanısıra alkol ve sigara tüketiminin
azaltılması için çalıümak gerekmektedir. Ülkemizde varolan gereksiz ilaç tüketiminin önüne geçebilmek ve bu ekonomik yükten kurtulabilmek için
halkın mutlaka bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
Ülkemizde dispepsi probleminin daha etraflı bir
üekilde
ortaya
konulabilmesi
için
yeni
çalıümaların yapılması gerekmektedir. Dispepsi ile
mücadele edebilmek için onu tanımak ve sıklıùını
bilmek gerekir.
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