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Fonksiyonel Barsak Hastalıùı tanısı için objektif muayene, laboratuar ve görüntüleme yöntemleri bulunmadıùından hastalık tanısı semptom tabanlıdır. Bu nedenle epidemiyolojik veriler soru formu
tabanlı oluüturulmuütur. ûimdiye kadar yapılan çalıümalarda FBH’nın ve/veya úBS’nin genel populasyonda % 5-20 gibi yüksek prevalansa ve bunun
sonucu ciddi iügücü kaybına neden olduùu görülmüütür. úBS de epidemiyolojik çalıümalar yapılırken sırası ile Manning, Roma I ve Roma II kriterleri
kullanılmıütır (). Kriterler arasındaki bazen anlamlı olabilen farklar sonuçların karüılaütırılmasını güçleütirmektedir. Daha da üzücü olan yanı ise úBS
prevalansını verdiùini iddia eden yayınların aslında FBH olması veya çoùunun özellikle Roma II için
oluüturulmuü, yayınlanmıü soru formunu kullanmadan bu kriterlere göre sonuçlarını açıklamasıdır.

DÜNYADA YAPILAN EP‹DEM‹YOLOJ‹K
ÇALIﬁMALAR
Avrupa ve Avustralya’da yapılan çalıümalarda
FBH ve úBS’de benzer sonuçlara ulaüılmıütır. Bu ülkelerde prevalansının % 0-20 ve insidensinin % 2 arasında olduùu söylenebilir (2). Buna karüın
Uzak Doùu ve Hindistan’da sıklık daha düüük olarak bulunmuütur. Hastalıùın kadınlarda erkeklerden daha sık görüldüùü iddia edilmiüse de bu daha çok kadınların yakınmalarını daha ciddiye alarak hekime daha fazla baüvurmalarından kaynaklanabilir. Örneùin Hindistan’da kast sisteminin
kadının sorunlarını açıklamada sorun yarattıùı ve
hekime baüvurmasını engellediùi, bunun da yalancı düüüklük oluüturduùu iddia edilmektedir.
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Hungin A.B.D’de telefon aracılıùı ile 8 yaü ve üzeri 5000 kiüiyle görüümüü hastalık prevalansını Roma II kriterlerine göre % 4, kadın erkek oranını 2:
bulmuütur (3). Yine aynı grup 2003 yılında telefon
aracılıùı ile yapmıü olduùu bir baüka çalıümanın
sonuçları Tablo 2’de sunulmuütur. Tuteja telefon
aracılıùı ile 069 kiüiyle görüümüü ve Roma II kriterlerine göre úBS’yi % 9 ve Jones Roma I kriterlerine
göre 992 kiüide úBS’yi % 22 olarak bulmuütur.Yapılan bu çalıümalarda hastalıùa kadınlarda daha
sık rastlanmıütır (4).
Nijerya’lı öùrenciler üzerinde yapılan bir baüka çalıümada Okeke ve ark. 330 (22 erkek ve 09 kadın) kiüide Roma II kriterlerini kullanmıü ve IBS oranını % 26. (erkeklerde % 26.4- kadınlarda % 25.7)
ve úBS olanlarda depresyon oranını % 24.4 olarak
bulmuütur (5). úzlanda’da Olafdottir ve ark 2000 kiüi ile yüzyüze görüüerek yaptıkları çalıümada Manning kriterleri kullanmıülar ve úBS oranını % 30.9 (%
25.3 erkek, % 35.8 kadın) gibi yüksek rakam olarak
bulmuütur (6). IBS prevalansı geliümiü ülkelerde geliümemiü olan ülkelere göre daha yüksek olarak
bulunmuütur. Amerika Birleüik Devletlerinde yaüayan Asya kökenli kiüilerde beyaz ırka göre daha
az úBS sıklıùı görülmüü. Andrews ve ark. 73 olguluk çalıümada IBS prevalansını Amerika Birleüik
Devletlerinde yaüayan Asya kökenli kiüilerde % 6.6
bulmuütur (7). Bir baüka çalıümada Amerika Birleüik Devletlerinde Wigington ve ark. 990 (670 Afrika
kökenli Amerikalı 320 beyaz ) kiüiyle yüzyüze yapılan görüümede Roma II kriterlerine göre úBS % 9.6
(Afrika kökenli Amerikalılarda % 7.9, beyazlarda %
3.) olarak bulmuütur. Bu çalıümada sosyo-de165

Tablo 1. Doùu toplumlarında Roma II kullanılarak yapılan çalıümalar
Ülke

Kiüi sayısı

Araütırma üekli

Roma II

Karaman

Türkiye

998

Yüzyüze

9.

Hoseini-Asl

úran

4762

Yüzyüze

5.8

Gwee

Singapur

2276

Yüzyüze

8.6

Rajendra

Malezya

949

Yüzyüze

5.7

Çelebi

Türkiye

766

Yüzyüze

6.3

Masud

Bangladeü

2426

Yüzyüze

8.5

Kwan

Hong Kong

000

Telefon

6.6

Lau

Hong Kong

298

Yüzyüze

3.7

mografik karakteristiklerini karüılaütırdıklarında ise
eùitimin beyazlarda daha yüksek olduùu ve eùitimin yükseldikçe úBS prevalansının arttıùı görülmüütür (8).
Papatheodoridis ve ark yapmıü oldukları bir baüka
çalıümada 700 eriükinde Roma II kriterleri dikkate
alınarak yapılan çalıümada úBS % 2 olarak tespit
edilmiü ve úBS’nin diùer fonksiyonel gastrointestinal
rahatsızlıklarla iç içe olduùu belirtilmiütir (9).
Creominini yapmıü olduùu metaanalizde úBS’nin
toplumlarda % 3-% 5 arasında deùiütiùi ve % 50
oranında úBS’nin depresyon ile iliükisi olduùunu tes-

pit etmiülerdir (0). Aynı üekilde úsrail’de Sperber ve
ark. yüzyüze görüüerek ve Roma II kriterleri kullanılarak 272 kiüide yaptıkları bir çalıümada úBS %
2.9, Singapur’da 500 olgu çalıümada Roma II kriterleri kullanılarak yapılan çalıümada % 2.3, Hollanda’da 500 kiüi ile telefon ile yapılan görüümede
FBH % 2.4 ve úBS sıklıùını % 5.8 olarak bulunmuütur. Hong Kong’da yapılan bir baüka çalıümada
2797 kiüide úBS prevalansı % 6, 6 olarak bulunmuütur (). úran’da yapılan bir çalıümada Hoseini-Asl
ve ark Shahrekord ilinde Aùustos 2002 ve Mart
2003 arasında 5492 kiüi ile yapılan çalıümada Roma II kriterlerine göre úBS sıklıùını % 5.8 olarak bul-

Tablo 2. Batı toplumunlarında Roma II kullanılarak yapılan çalıümalar
Thompson
Saito
Li
Dapoigny
Hilala
Corazziari
Hungin

Thompson
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Ülke

Kiüi sayısı

Araütırma üekli

Roma II

Kanada

49

Telefon

2.

ABD

643

Posta

4.7

Kanada

437

Telefon, posta

25.0

Fransa

20.000

Posta

4.7

Finlandiya

363

Posta

5.

útalya

46.39

Yüzyüze

0.7

Avrupa

4.984

Telefon

9.6

Belçika

5229

Telefon

6.7

Fransa

5003

Telefon

.3

Almanya

5002

Telefon

7.4

útalya

5453

Telefon

2.0

Hollanda

5082

Telefon

6.2

úspanya

5097

Telefon

7.3

úngiltere

5999

Telefon

2.0

úsviçre

5079

Telefon

8.4

Kanada

0.63

Telefon

2.
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muütur. Çalıüma yapılan il sosyoekonomik olarak
iyi düzeyde ve Asya kökenli topluma kapalı olan
bir il olmasına karüın batı toplumundan daha düüük úBS prevalansı bulunmuütur (7, 2) Doùuda
yapılan prevaprans çalıümalır Tablo ’de sunulmuüutur.
Tan ve ark Malezya’da yapmıü oldukları çalıümada Roma I kriterleri kullanılarak 533 kiüi (229 erkek
(% 43) ve 304 kadın (% 57) ile yapılan çalıümada
úBS oranı % 3. olarak bulmuü ve bu sonucun batı toplumları ile benzer olduùunu belirtmiülerdir
(3). Barbezat ve ark. Yeni Zelanda’da 980 kiüi üzerinde Manning kriterlerine göre úBS oranını % 8.8
ve batı toplumları ile uyumlu olarak bulmuütur
(4). Baretic ve ark Hırvatistan’da yapmıü oldukları Roma II kritelerine göre 500 kiüide úBS prevalansını % 28 olarak bulmuütur ve úBS’nin vücut kitle indeksi’nin yüksek olanlarda anlamlı yüksek görüldüùünü ortaya koymuülar (5). Masud ve ark
Bangladeü’te úBS prevalansın 2426 kiüide Roma II
kriterlerine göre % 24.4 olarak bulmuütur (6). Mason ve ark. Manning, Roma I ve Roma II’yi karüılaütırarak telefonla görüüerek yapmıü oldukları
822 kiüi çalıümada Manning kriterlerine göre %
2, Roma I kriterlerine göre % 9.2, Roma II kriterlerine göre ise % 5.2 olarak bulmuütur ve çalıümaya
katılan kiüilerin Roma I ile ilgili soruları daha iyi anladıklarını tespit etmiüler. Olden ve ark Roma I kriterlerini Roma II kriterlerine göre daha sensitif bulmuütur (7).
Bommelaer ve ark .3 kiüi ile telefon ile yapılan
görüümede Fransız toplumunda Roma I kriterlerine
göre yapılan çalıümada úBS oranını % 4 olarak
göstermiütir. Sosyal ve kültürel faktörlerinde úBS
prevalansı üzerine etkisi olduùu görülmüütür. Daha
fakir olan ülkelerde úBS’nin zengin olan ülkelere
göre daha az olduùu görülmüütür (8).

ÜLKEM‹ZDE YAPILAN
EP‹DEM‹YOLOJ‹K ÇALIﬁMALAR
Ülkemizde yapılan kısıtlı sayıda çalıümada genellikle metodolojik sorunlar vardır. Akpınar ve arkadaüları 77 olguluk ve özet formda yayınladıkları
çalıümalarında úBS prevalansını úzmir Narlıdere ilçesinde Roma II kriterlerine göre % 7.4 olduùunu
belirtmektedir. Bu çalıümanın soru formunu incelediùimizde orjinal Roma II soru formunun kullanılmadıùı, kendileri tarafından geliütirildiùi görülmüütür. Valide edildiùi belirtilmekteyse de validasyon
yayınlanmamıütır (9). Karaman ve ark. ise Sivas
bölgesinde Roma II kriterlerini kullanarak yaptıkları 998 olguluk çalıümada úBS prevalansını % 9.
GG

olarak bulmuülardır. Psikiyatrik problemler, geçirilmiü abdominal operasyonlar, barsak infeksiyonları, çalıüanlarda ve düzenli beslenmeyenlerde
(günde 3 öùünden az) diùer gruplara göre anlamlı yüksek oranda úBS tespit etmiülerdir. Eùitim, sigara, çay, kahve, alkol içmek, adet dönemleri ve düüük kilo ile ise anlamlı fark bulunmamıütır. Çalıümada randomizasyon, hasta seçimi ve dıülama
kriterleri, soru formu, validasyonu, anketörlerin niteliùi, görüüme tipi vs gibi esas bilgilerin hiçbiri yer
almamakta olup ülkemizin en önemli Gastroenteroloji dergisinde yayınlanan bu çalıümada materyal-metod sadece bir paragraftan oluümaktadır.
Çalıüma ile ilgili soru formuna ulaüılamamıütır (20).
Çelebi ve ark. Elazıù’da bir il ve 8 ilçede 766 (%
45.4 Erkek, % 54.6 kadın) eriükinde yüzyüze görüüerek yapmıü oldukları çalıümada úBS prevalansını
Roma II kriterlerine göre % 6.3 olduùunu göstermiülerdir. Çalıümayı incelediùimizde metodolojisinde soru formu detayları belirtilmemiü, validasyon
uygulanmamıütır. Anketlerin yüzyüze uygulanmıü
olması avantajdır. Bu çalıümada bakılan parametreler (karın aùrısı, karında üiükinlik ve rahatsızlık
hissi, acil tuvalet gereksinimi, medeni durum) arasında úBS ile her hangi bir anlamlılık bulunmamıütır (2). û.Yılmaz ve ark Güneydoùu Anadolu bölgesinde 3000 olguda (52 kadın ve 479 erkek)
Roma II kriterlerine göre % 0.2 (kentte % 9.4, kırsal
kesimde % 0.8) bulmuütur. IBS oranını kadınlarda
(% 2.4), erkeklere (% 8) göre, ve evlilerde (% .6)
bekarlara göre (% 6.7) daha yüksek tespit etmiüler
ve aralarında anlamlı bir fark bulmuülardır. Yaü,
eùitim ve meslek arasında ise fark saptanmamıütır.
Bu çalıümada da soru formuna eriüilememiütir. Olasılıkla valide bir soru formu deùil anketörün sorgulama sistemini kullanmıülardır. Randomizasyonun
nasıl yapıldıùı ve niçin bu kadar geniü bir populasyonun seçildiùi belirtilmemiütir. Görüümeler yüz yüzedir (22).
Ege Üniversitesi Namık Kemal Menteü Gastroenteroloji kliniùi olarak yaptıùımız çalıüma Devlet ústatistik Enstitüsü önerileri dahilinde toplam 20 ilden
324 kiüi üzerinde uygulanmıütır. Bu 20 il Türkiye
nüfusunun % 52’sini temsil etmektedir. Kullandıùımız soru formu Douglas A. Drossmann’ın editörlüùünü yaptıùı Roma II “The Functional Gastrointestinal Disorders” kitabındaki sayfa 69-70 da bulunan formun Türkçe’ye izin alınarak çevrilmesiyle
oluüturulmuütur. Formun dispepsi, úBS ve konstipaston alt grupları valide edilmiü fakat henüz yayınlanmamıütır. FBH oranı tüm Türkiye de % 22.4, úBS
ise % 2.7, FAB (üiükinlik) % 4.6, F-K (konstipasyon)
% 8.3, F-D (diyare) % .3 olarak bulunmuütur. Çalıümamızdan aüaùıdaki sonuçlar çıkarılmıütır;
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. Ülkemizde dispepsi ve úBS hariç FBH alt grupları
sıktır.
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3. Yurtdıüı yayınlarda sosyo-ekonomik düzeyi yüksek ve ileri eùitim grubunda FBH daha sık bulunmuü olup sonuçlarımız aksini göstermektedir.
4. úBS sonuçlarının beklenenin altında olması olasılıkla Roma II kriterlerinin yetersizliùi ile açıklanabilir. Klinik pratik anlamında ülkemizde úBS sıklıùının
yüksek olduùu vurgulanmakla birlikte klinisyenlerin tanı kriterleri Roma II’den çok farklı olup úBS deùil FBH tanısı koymaya yöneliktir. Fakat yılların
alıükanlıùı ile olgulara úBS denilmeye devam edilmektedir. Örneùin karında üiükinlik, kabızlık yakınmaları bulunan genç bir bayanda klinisyen úBS tanısı koyarken Roma II tanı kriterlerine göre bu olguda úBS yoktur. Literatürde vurgulanan rakamların úBS’den çok FBH olduùu kanısındayız.
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