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Amaç: Bu çalışmada da bir kongre esnasında katılımcı olan hemşirelerdeki süreğen yorgunluk semptomları sıklığı tespit
edilmeye çalışılmıştır.
Gereç ve Yöntem: 2012 yılında değişik servislerde görev yapan ve çalışmayı kabul eden 120 gönüllü hemşireye süreğen
yorgunluk yakınmalarını değerlendirmeye yönelik geliştirilmiş olan 20 soruluk bir sormaca uygulandı.
Bulgular: Sormacada hemşirelerin %21,6’sında (26) yorgunlukla uyumlu yanıtlar saptandı. Çalışmaya katılan 120
hemşirenin %86,6’sı (104) çalışma ortamında strese maruz kaldığını ifade ederken; kendini sürekli olarak yorgun, bitkin ve
halsiz hissedenler %68 (82) oranındaydı. Bu hemşirelerin ileri değerlendirilmelerinde süreğen yorgunluk yakınmaları
örneklem içinde %5 (6) olarak saptandı.
Sonuç: Farklı hastanelerde çalışan hemşireler arasında süreğen yorgunluk yakınmaları sıklığı %5’dir. Bu değer ülkemizde
görece düşük olmasına rağmen; yurtdışındaki değerlere kıyasla daha yüksektir.
Anahtar Kelimeler: Kronik yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü, somatoform bozukluk.
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SUMMARY
Aim: In this study, it’s aimed to find out the frequency of chronic fatigue syndrome among nurses who had attended a
congress.
Materials and Methods: A questionnare, with 20 questions, that is improved to evaluate chronic fatigue syndrome
symptoms is applied to 120 volunteer nurses who are working in different departments in 2012.
Results: 21.6% of the nurses (n: 26) gave answers that are harmonious with fatigue. 86.6% of the nurses (n: 104) among 120
volunteers declared that they expose to stress in their working conditions. Besides; ratio of the nurses who always feel
themselves tired, exhausted and fatigued. According to further examinations of these nurses, frequency of chronic fatigue
syndrome is detected as 5% (n:6) for our study group.
Conclusion: Chronic fatigue syndrome frequency is found 5% among nurses for our study sample. This level is lower than
the levels in studies for Turkey, but quite high than the levels detected in different countries. More researches must be done
on this subject.
Key words: Chronic fatigue, consantration difficulties, somatoform disorder.s

GİRİŞ
Genel olarak yorgunluk; toplum içinde sık görülen ve
birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuru nedenleri
arasında önde gelen bir şikâyettir (1). Ancak yorgunluk şikâyeti olan bireylerin hepsi, süreğen (kronik)
yorgunluk sendromu (SYS) değildir.
Kronik yorgunluk sendromu olarak isimlendirilen
bozukluk; bir takım açıklanamayan, aralıklı olarak
ortaya çıkan veya sürekli devam eden yorgunluk,
halsizlik, bitkinlik ve benzeri şikâyetleri içerir. Yorgunluk egzersiz ile devam eder, istirahat ile düzelmez.
Yorgunlukla birlikte hafıza kaybı ya da konsantre
olmada güçlük görülebilir. Sık sık tekrarlayan kas
ağrıları, kızarıklık veya şişlik olmaksızın eklem
ağrıları, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve uyku bozuklukları
da tipiktir (2). Yatak istirahati ile düzelmeyen ve en az
6 aydan beri mevcut olan derin yorgunluk ile birlikte,
sayılan diğer bulgulardan en az dördünün bulunması
tanı koydurur (1).
Bunların dışında hastalarda baş dönmesi, iştah azalması, bulantı veya midede rahatsızlık hissi görülebilir.
Hastalar enerjilerinin azaldığını ifade ederler. Bazı
kişilerde yorgunluk hissi o kadar ağırdır ki günlük
işlerini bile yapmak istemezler. Kronik yorgunluk
sendromu görülenlerde karar verme güçlüğü de
olabilir. Çabuk karar veremediklerinden işlerini
erteleme duygusu içine girerler. Yorgunluk hali,
kişinin giyim ve görünümüne de yansıyabilir. Kişi
alışılmadık şekilde özensiz giyinebilir. Şayet çalışan
bireyse, belirgin sorumsuzluk nedeniyle bir işle
çalışmayı güç bulabilir. İşe devam etmeyebilir, erken
saatlerde işi bırakıp çıkabilir, düzenli çalışmayabilir.
Olguların 1/3’ ü hiç çalışmazken, 1/3’ünün de yarım
gün çalıştığı gözlenmiştir (3,4). Hastalık ilerledikçe

bir özgüven kaybı tepkisine neden olur. Kaygıya;
çökkünlük, suçluluk ve çaresizlik duyguları eşlik eder.
Bu kaygı veren duygu ve düşünceler devam ederse,
bunlar ile baş etmede çeşitli zorluklar gelişerek hastayı
özkıyıma kadar sürükleyebilir.
Yorgunluk genel toplumda yaygın olarak görünse de,
yorgunluk semptomları gösteren çoğu hasta kronik
yorgunluk sendromu kriterlerini taşımamaktadır. Kronik yorgunluk sendromuna eşlik eden başka sendromlar da mevcuttur; majör depresyon %30-70, somatoform bozukluk %30, fibromyalji %70 oranında gözlenmektedir.
Bu hastalar öncelikle psikiyatri hekimince dikkatli bir
şekilde muayene edilmeli; depresyon, psikotik bozukluk, madde bağımlılığı gibi durumların ayırımı yapılmalıdır. Kronik yorgunluk sendromunda yorgunluğu
açıklayacak olan herhangi bir organik veya psikiyatrik
etkilenme olmamalıdır.
Kronik yorgunluk sendromu; süreğen yorgunluk ve
imün bozukluk sendromu (SYİBS) veya miyaljik
ensefalomyelit (ME) olarak da bilinir (5,6). Amerika
Birleşik Devletleri’nde prevalansın 100,000 kişide 422
olduğu ve yaklaşık 836,000 SYS hastasının bulunduğu bildirilmektedir. Kadınlarda ki prevalans 100,000
kişide 522 iken, erkeklerde 100,000 kişide 291’dir
(7,8). Topluma dayalı bir çalışmada, SYS’da yaşam
kalitesinin diğer kronik hastalıklardan belirgin olarak
daha düşük olduğu bildirilmiştir. SYS’nun kadınlarda,
latin ve zencilerde, 40-49 yaşındakilerde, deneyimli
çalışanlarda daha sık görüldüğü bildirilmiştir (9).
Süreğen yorgunluk sendromunun fizyopatolojisi hala
daha belli değildir. Ancak Epstein-Barr, Herpes
virüsün kronik yorgunluk sendromu semptomlarını
tetiklediğine dair bilgiler vardır (10,11). İncline,
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Nevada, Punta Gorda ve diğer yerlerde görülen
salgınlar, kronik yorgunluk sendromunun bulaşıcı bir
hastalık olduğunu düşündürmüşse de; kişiden kişiye
bulaşma tespit edilememiş ve bu çalışmalar içinde
değerlendirilen hastalar kronik yorgunluk sendromu
kriterlerini taşımamışlardır. Dikkatli bir şekilde yapılan olgu-kontrol çalışmalarında SYS hastaları ile
kontrol gruplarında; kronik yorgunluk sendromu ile
hastalık etkeni arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır (3). İnterlökin-1(IL-1), IL-2, IL-6’da artma gözlenirken doğal öldürücü hücrelerde azalma, lenfositik
cevapta azalma ve CD8 baskılayıcı hücrelerde azalma
gözlenmektedir (12). Süreğen Yorgunluk Sendromuyla ilişkili hipotalamik salgılayıcı eksen üzerinde
yapılan çalışmalar, bazı vakalarda normal kortizol
seviyesi ancak azalmış ACTH yanıtı gözlendiği
bildirilmiştir (13,14). Ayrıca uyku, duygu durum,
enerji üzerinde etkili olduğu düşünülen DHEA sülfat
düzeylerinde sağlıklı bireylere göre belirgin derecede
azalmış olduğu belirlenmiştir (15). Kronik yorgunluk
sendromuna yakalanan kişilerin mükemmelci, aşırı
özenli, çalışkan, belli ölçüde nörotik içe dönük ve
sınırlarını zorlayan kişilik özellikleri olduğu belirtilmiştir (16). Sosyal destek azlığı, hastalığın algılanış
biçimi hastalığı devam ettirici özellikler olduğu
belirtilmiştir (17).
Fukuda ve ark. tarafından 1994 yılında yeniden gözden geçirilerek yenilenen Süreğen Yorgunluk Sendromu kriterleri (Tablo 1) şunlardır (3):
Tablo 1. Süreğen yorgunluk sendromu tanı kriterleri (3).
SYS TANI KRİTERLERİ
A – Açıklanamayan ciddi yorgunluk (En Az 6 Ay)
1. Yeni başlamamış ve belirlenmemiş
2. Devamlı bir ekzersizin sonucu oluşmamış
3. Dinlenmeyle geçmeyen
4. Fonksiyonel bozukluğa yolaçan
B –Süreğen yorgunlukla birlikte en az dört semptomun
varlığı
1. Bellek ve konsantrasyon kaybı
2. Boğaz ağrısı
3. Hassas lenf bezleri
4.
Ağrılı-katı kaslar
5.
Bir çok eklemde ağrı
6. Yeni baş ağrısı
7.
Rahatlatmayan uyku
8.
Egzersiz sonrası ağrı

1. Faaliyet sonucu olmayan, dinlenme ile geçmeyen
mesleki, sosyal veya kişisel aktivitelerde belirgin
azalma ile seyreden uzamış yorgunluk. (6 veya daha
fazla takip eden ay)

2. Israrla devam eden veya takip eden 6 veya daha
fazla ay zarfında depreşen eşzamanlı en az 4 veya
daha fazla semptom. (Kendisinin tanımladığı kısa
süreli bellekte bozulma veya konsantrasyon boz, kas
ağrısı, eklem şişliği veya kızarıklığı olmadan çoğul
eklem ağrısı, yeni tip, özellik veya ciddiyette
başağrısı, dinlendirici olmayan uyku, faaliyet sonrası
24 saatten uzun süren rahatsızlık)
Esas olarak, süreğen yorgunluk sendromlu hastalar
yorgunluk başlangıcına göre de üç ana başlıkta
sınıflandırılır:
1-Uzamış yorgunluk (UY): (Bir ay veya daha uzun
süre uzamış veya tekrarlayan yorgunluk)
2-İdiopatik süreğen yorgunluk (IKY): (6 ay veya daha
uzun süren ancak, yorgunluk şiddeti ve kriter sayısını
tam karşılamayan yorgunluk)
3-Süreğen yorgunluk sendromu (SYS): (Tıbbi bir
açıklaması bulunmayan ve diğer semptomlardan en az
dördünü bulunduran, 6 ay veya daha uzun süre uzamış
veya tekrarlayan yorgunluk) (3,18)
Günümüze kadar kronik yorgunluk sendromu için tanı
koydurucu duyarlı ve özgül bir test bulunamamıştır.
Süreğen yorgunluğu bulunan hastaların klinik değerlendirmesi, yorgunluğun altında yatan tıbbi ve psikiyatrik
nedenlerin araştırılmasını amaçlar (19,20). Hastalığa
özgün tanısal bir test olmadığı gibi, belirli bir tedavi
yöntemi de bulunamamıştır (1).
Bu önçalışmada; bir kongre esnasında, katılımcı hemşirelerde süreğen yorgunluk sendromu sıklığının belirlenmesi için sormaca çalışması gerçekleştirilmiştir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışma 2012 yılında bir kongreye katılmış olan,
farklı hastanelerin değişik servislerinde görev yapan
hemşireler üzerinde gerçekleştirildi. Araştırmacılar
tarafından, o anda kongrede bulunan hemşirelere
önceden hazırlanan 20 soruluk bir sormaca uygulandı.
Gönüllülük esasıyla, katılımı kabul eden hemşire
sayısı 120 kişi idi.
Araştırmacılar tarafından düzenlenen anket formu ile;
hemşirelerin servislere göre dağılımı, çalışma
ortamındaki stres düzeyi, kendilerini sürekli yorgun,
halsiz, bitkin hissedip hissetmedikleri, yorgunluğun
istirahatle ilişkisi, ek hafıza kaybı, konsantrasyon
güçlüğü, kas-eklem-boğaz ağrıları, baş dönmesi,
iştahsızlık, bulantı şikayetleri, uyku düzensizlikleri, ev
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ve işyerindeki aktivite durumu, başarı düzeyi, sinirlilik
gibi şikayetler sorgulandı. Sormacanın hazırlanmasında Fukuda ve ark. tarafından belirlenmiş olan süreğen
yorgunluk sendromu kriterleri esas alındı. Sonuçlar
yüzde istatistik yöntemiyle verildi.
SONUÇLAR
Çalışmaya katılan hemşirelerin çalıştıkları servislere
dağılımı incelendiğinde, 26 hemşire (%21,66) ile
Dahiliye servisi ilk sırada, 16 hemşire (%13,33) ile
Acil servis ikinci sırada ve 12 hemşire (%10) ile Evde
Bakım birimi üçüncü sırada yer almaktaydı. Süreğen
yorgunluk sendromu kriterlerini karşılayan (6 aydan
fazla süren kronik yorgunlukla birlikte ektekilerden en
az dört bulgu 1. Hafıza ve konsantrasyon kaybı, 2.
Boğaz ağrısı, 3. Hassas lenf bezleri, 4. Ağrılı-sert
kaslar, 5. Bir çok eklemde ağrı, 6. Yeni baş ağrısı, 7.
Rahatlatmayan uyku, 8. Egzersiz sonrası ağrı) olgu
sayısı altı (%5), idiyopatik kronik yorgunluk bulunan
ancak diğer kriterleri karşılamayan olgu sayısı ise
ondur (%8,3). İki olgu (%1,6) ise uzamış yorgunluk
olarak değerlendirilmiştir.
Hemşire örnekleminde, altı olgu (6/120, %5)süreğen
yorgunluk sendromunun tüm kriterlerini karşılamakta
olup; toplam 26 olgu (26/120, %21,6) süreğen
yorgunluk sendromu + idiyopatik kronik yorgunluk +
uzamış yorgunluk başlığı altında toplanmıştır.
SYS+İKY+UY başlığına girmeyen hemşire sayısı 100
olmasına rağmen; 120 hemşirenin 104’ünün (%86,6)
çalışma ortamında strese maruz kaldığını ifade etmesi
de önemli bir bulgudur. Kendini sürekli olarak yorgun,
bitkin ve halsiz hisseden hemşirelerin sayısı da 82
(%68) oranında saptanmıştır.
TARTIŞMA
Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada hemşireler,
özellikle nöbet mesaisi olan ve bu süre zarfında büyük
dikkat göstererek oldukça yoğun çalışmak zorunda
olan bir meslek grubu içerisinde yer almaktadır.
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Dikkat edilmesi gereken mesleki stres etkenlerinin
sayısı ve tipleri düşünüldüğünde; hemşireler fiziksel
hastalıklar için yüksek riskli bir topluluk olarak
gösterilebilirler. Hemşireler üzerinde odaklanan az
sayıda epidemiyolojik çalışma yapılmıştır. Bu konuda
1993’de yapılan ilk çalışmalardan birinde (9), hemşire
grubunda süreğen yorgunluk sendromu prevalansı
100.000 de 1,088 olarak hesaplanmıştır. 1998’deki
ikinci çalışmada, Amerika’da iki farklı hem-şire grubu
değerlendirilmiştir (21). Başka bir çalışmada ise
Amerika’da iki hemşire birliğinin üyeleri arasında,
yorgunluk sıklıkla karşılaşılan bir durum olarak ortaya
konmuş, ancak bunun ne kadarının süreğen yorgunluk
sendromu ile ilişkilendirilebileceği net olarak açıklanamamıştır (22).
Bu alanda ülkemizde yapılmış geniş kapsamlı bir
prevalans çalışmasına rastlanmamıştır. Diyarbakır’da
33 hemşire üzerinde yapılan bir çalışmada; hemşirelerin %12,1’inin kronik yorgunluk sendromunun tüm
kriterlerini karşılamakta olduğu; ancak %30,3’ünde
SYS+IKY+UY ile ilişkili bulgular bulunduğu tespit
edilmiştir (23). Yapılan çalışmada ise SYS sıklığı %5,
SYS+IKY+UY sıklığı %21,6 bulunmuştur. Çalışmamızda
tespit edilen değerler Diyarbakır’da gerçekleştirilen
çalışmanın hemen hemen yarısı düzeyindedir. Özellikle
yurtdışında yapılan çalışmalardaki prevalanslarla
karşılaştırıldığında, bu kadar fazla değişkenlik
görülmesi toplumsal özelliklerden kaynaklanabileceği
gibi; değişik branşlardaki tanı koyan hekimlerin tanı
kriterlerine uymamasını da akla getirmektedir (23). Bu
sebeple ülkemiz hemşirelerinde süreğen yorgunluk
sendromunun dağılımını gösteren detaylı çalışmaların
yapılması gereklidir.
Sonuç olarak; ülkemizde hemşirelerde yüksek oranda,
mesleki strese bağlı olabilen süreğen yorgunluk
sendromu, idyopatik süreğen yorgunluk ve uzamış
yorgunluk gibi sağlık problemleri saptanmıştır. Bu
veriler konuya çözümlere yönelik çabaları hızla
harekete geçirecek düzeydedir.
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