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ÖZ
Hemodiyaliz tedavisi uygulanan bireylerde sık görülen kserostomi, ağız kuruluğunun subjektif
algısıdır. Sakız çiğneme yöntemi, ağız kuruluğunun tedavisinde kullanılan nonfarmakolojik tedavi
yöntemlerinden biridir.
Hemodiyaliz uygulanan bireylerde ağız kuruluğu üzerine sakız çiğnemenin etkisini değerlendirmektir.
Tarama, yıl sınırlaması olmaksızın Science Direct, Web of Science, Springer Link, The Networked
Digital Library of Theses & Dissertations, Ovid, CINAHL, Pubmed, Cochrane library, Proquest,
Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi, ULAKBIM veri tabanlarında yapılmıştır. Derleme
Cochrane sistematik derleme kılavuzuna ve dahil etme ve dışlanma kriterleri PICOS yöntemine
göre belirlenmiştir. Çalışmaya, randomize kontrollü, yarı deneysel ve pre-post test, beş çalışma
dahil edilmiştir.
Çalışmalarda sakız çiğnemenin ağız kuruluğuna, susamaya, aşırı hidrasyon ve interdiyalitik kilo
alımına etkisi değerlendirilmiştir. Hastalardan sakız çiğnemeleri dört çalışmada ağız kuruluğu ya
da susama hissettiklerinde ve bir çalışmada hemodiyaliz sırasında istenmiştir. Çalışmalarda sakız
çiğneme süreleri, 10-20 dakika arasında değişmekte ve bir çalışmada ise süre belirtilmemiştir.
Sakız çiğneme sıklığı, iki çalışmada günde en az altı kez, bir çalışmada günde en az üç kez, bir
çalışmada hemodiyaliz seansı sırasında uygulandığı için günde dört kez ve bir çalışmada ise sıklık
belirtilmemiştir. Ağız kuruluğu kserostomi envanteri ve araştırmacı tarafından hazırlanan form ile
değerlendirilmiştir.
Bu derlemenin sonucunda, sakız çiğnemenin ağız kuruluğu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir.
Anahtar kelimeler: Renal diyaliz, ağız kuruluğu, sakız çiğneme, hemşirelik
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The xerostomia is the subjective sensation of dry mouth. Chewing gum method is one of the
nonpharmacological methods used in the treatment of dry mouth.
To evaluate the effect of chewing gum on xerostomia in hemodialysis patients.
Systematic searches were conducted in Science Direct, Web of Science, Springer Link, The
Networked Digital Library of Theses & Dissertations, Ovid, CINAHL, Pubmed, Cochrane library,
Proquest, Council of Higher Education National Thesis Center, ULAKBIM Turkish National
Databases. The review was carried out in accordance with the Cochrane systematic review guideline and the inclusion and exclusion criteria of the PICOS method. Five studies including randomized controlled, quasi-experimental and pre-post test were included in the study.
In the studies evaluated the effect of chewing gum on xerostomia, thirst, overhydration and
interdialytic weight gain. The patients were requested to chew gums when they were feeling dry
mouth or thirst in four studies and during hemodialysis in one study The duration of chewing
ranged from 10 to 20 minutes and in one study any time limit was not indicated. Chewing gum
frequencies were determined as at least six times a day in two, three times a day in one study,
and four times a day during hemodialysis session in one study and chewing frequency was not
determined in one study. The xerostomia was assessed with xerostomia inventory and a form
prepared by the researcher.
As a result of this review, it has been shown that chewing gum is a positive effect on xerostomia.
Keywords: Renal dialysis, xerostomia, chewing gum, nursing
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GİRİŞ
Kronik böbrek yetmezliği (KBY), glomerüler filtrasyon
değerinde azalma sonucunda, vücudun sıvı-elektrolit,
metabolik-endokrin dengesini sürdürmek için gerekli
böbrek işlevlerinin kronik ve ilerleyici bozulma hali
olarak tanımlanmaktadır (1,2). Kronik Böbrek Yetmezliği
tanılı hastalarda hemodiyaliz, peritoneal diyaliz ve
böbrek transplantasyonu uygulanan tedavi yöntemleridir (3). Hemodiyaliz bu tedavi yöntemleri arasında
en sık uygulanan yöntemdir. Hemodiyaliz tedavisi
uygulanan bireylerde, hastalık ve tedavi sürecinde
fiziksel, ruhsal ve ekonomik yönden birçok sorun
yaşanmakta ve bu sorunlar bireylerin yaşam kalitelerini olumsuz etkilemektedir (4). Hastalarda görülen
sorunlardan biri de oral lezyonlardır. En sık görülen
oral lezyonlar ağız kuruluğu (kserostomi), hiposalivasyon, ilaç tedavisine bağlı yan etkiler, peteşi, gingival hiperplazi, oral enfeksiyonlar, diş anomalileri ve
kemik lezyonlarıdır (5,6).
Kserostomi, ağız kuruluğunun subjektif algısıdır (7).
Hemodiyaliz hastalarında ağız kuruluğu, sıvı alımının
kısıtlanması, tükürük sekresyonunda azalma, minör
tükürük bezlerinde parankimal fibrozis ve atrofi, ağız
solunumu, yaşlılık ve ilaç kullanımına bağlı olarak
ortaya çıkmaktadır. Antikolinerjik, sempatomimetik,
antihipertansif, sitotoksik, opioid, benzodiazepin,
anti-migren ve anti-HIV ilaçlar ağız kuruluğuna neden
olabilmektedir (8). Ayrıca, stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik faktörlere bağlı olarak da hastalar
ağız kuruluğu yaşayabilmektedir (8-10). Orellana ve ark.
tarafından yapılan bir sistematik derlemede hemodiyaliz hastalarında ağız kuruluğu prevalansı %0,9-%65,
Hopcraft ve Tan tarafından yapılan bir derlemede ise
%10-%46 olarak belirtilmiştir (11,12). Genel olarak
hemodiyaliz hastalarının %28-%66’sı ağız kuruluğu
sorunu yaşamaktadır (13).
Ağız kuruluğu, çiğneme, yutma, tat alma ve konuşma
güçlüğüne neden olabilmektedir (14,15). Ayrıca, ağız
kuruluğuna bağlı hastalar, mukoza, dil ve diş eti lezyonları, kandidiyaz, diş çürüğü ve periodontal hastalık gibi bakteriyel ve fungal enfeksiyon riskinde artış,
sıvı alımının artmasına bağlı interdiyalitik kilo alımı
ve yaşam kalitesinde azalma gibi birçok sorun yaşayabilmektedir (16).
Ağız kuruluğunun yönetiminde, yapay tükürük, pilo164

karpin hidroklorür gibi parasempatik sistemi uyaran
ilaçlar ve gargaralar kullanılmaktadır (17). Farmakolojik
tedavilere ek olarak ağız kuruluğunun yönetiminde
nonfarmakolojik yöntemlerden de yararlanılmaktadır. Bu yöntemler, tuz alımının kısıtlanması, çiğ meyve
ve sebze tüketimi, ağız bakımı, sert şekerlemeler,
sakız çiğneme ve buz emmedir (18). Bu yöntemlerden
sakız çiğneme, dişeti dokularındaki mekanoreseptörler uyarılmakta ve tükürük sekresyonunda artış meydana gelmektedir. Hemodiyaliz hastalarında sakız
çiğnemenin ağız kuruluğunu azalttığını gösteren
çalışmalar bulunmaktadır (19,20). Yapılan çalışmalarda
şeker içermeyen sakız çiğneme ile tükürük miktarının
12-14 kat arttığı belirtilmiştir (7).
Literatürde sakız çiğnemenin hemodiyaliz tedavisi
uygulanan hastalarda ağız kuruluğuna etkisini inceleyen sistematik derlemeye rastlanmamıştır. Bu sistematik derlemeden elde edilen verilerin, hemodiyaliz
tedavisi alan hastaların bakımına, semptom şiddetinin en aza indirilmesine ve hastaların konfor düzeyinin arttırılmasına yönelik girişimlerin planlanmasına,
ağız kuruluğunun yönetiminde sakız çiğneme ile ilgili
uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yarar sağlayacağı düşünülmektedir.
YÖNTEM
Amaç
Bu derlemenin amacı randomize kontrollü, yarı
deneysel ve pre-post test çalışmalarda sakız çiğnemenin hemodiyaliz uygulanan hastalarda ağız kuruluna etkisini değerlendirmektir.
Araştırma soruları;
1. Hemodiyaliz uygulanan hastalarda sakız çiğneme ağız kuruluğunun yönetiminde etkili
midir?
2. Hemodiyaliz uygulanan hastalarda ağız kuruluğunun yönetiminde sakız çiğneme kaç seans
uygulanmıştır?
3. Hemodiyaliz uygulanan hastalarda ağız kuruluğunun yönetiminde sakız çiğneme süresi ne
kadardır?
Araştırma Dizaynı
Bu sistematik derleme Cochrane kılavuzuna göre
hazırlanmış ve sunulmuştur (21).
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Araştırma Stratejisi
Hemodiyaliz uygulanan hastalarda ağız kuruluğunun
yönetiminde sakız çiğneme yöntemi uygulanan çalışmaları belirlemek için, Science Direct, Web of Science,
Springer Link, Networked Digital Library of Theses &
Dissertations, Ovid, CINAHL, Pubmed, Cochrane library, Proquest, YÖK Ulusal Tez Merkezi, ULAKBIM veri
tabanları (1960-Ağustos 2018) İngilizce olarak taranmıştır. Taramada “hemodialysis, xerostomia, chewing
gum, clinical trials” anahtar kelimeleri ve kombinasyonları kullanılmıştır.

• O: ağız kuruluğu sonuçlarının değerlendirildiği çalışmalar
• S: randomize kontrollü, yarı deneysel ve prepost test çalışmalar
Hariç tutma kriterleri;
• P: ≤18 yaş hasta grubunun olduğu çalışmalar
• I: gum arabic yönteminin uygulandığı çalışmalar
• C:rutin bakım ya da farklı bir yöntemle karşılaştırmanın uygulanmadığı çalışmalar
• O: ağız kuruluğu ile ilgili sonuçların rapor edilmediği çalışmalar

Çalışmalarda dahil etme ve hariç tutma kriterleri
PICOS yöntemine göre belirlenmiştir. PICOS, popülasyon (P), uygulama (I), karşılaştırma grubu (C), çalışma
sonuçları (O), çalışma dizaynı (S) oluşmaktadır (21).
Dahil etme kriterleri;
• P: ≥18 yaş ve hemodiyaliz tedavisine bağlı ağız
kuruluğu sorunu olan hastalar
• I: sakız çiğneme yöntemi uygulanan çalışmalar
• C: rutin bakım ya da farklı bir yöntemle karşılaştırmanın uygulandığı çalışmalar

Tanımlama

EBSCOHOST CINAHL
COMPLETE (N=13)

SPRINGER LINK
(N=9)

Dahil Edilenler

Uygunluk

İzlem

PROQUEST
(N=3)

• S: randomize kontrollü, yarı deneysel veya
pre-post test olmayan çalışmalar
Tarama sonucunda 434 çalışmaya ulaşılmıştır. İlk aşamada, tekrarlanan çalışmalar silinmiştir. Daha sonra
başlık veya özete uygun olmayan çalışmalar çıkarılmış, dahil etme kriterlerini karşılayan tam metin
çalışmalar incelenmiş ve son aşamada dahil etme
kriterlerini karşılamayan çalışmalar kaldırılmış ve beş
çalışma derlemeye dahil edilmiştir (Şekil 1).

COCHRANE CENTRAL REGISTER
OF CONTROLLED TRIALS (N=24)

SCIENCE DIRECT
(N=236)

NETWORKED DIGITAL LIBRARY OF THESIS
and DISSERTATIONS (N=0)

YÖK ULUSAL TEZ MERKEZİ
(N=1)

WEB OF SCIENCE
(N=91)

PUBMED
(N=13)

OVID
(N=51)

ULAKBİM
(N=3)

Duplikasyonlar kaldırıldıktan sonraki çalışmalar (N=413)

Başlık ya da özete göre seçilmiş çalışmalar (N=17)

Başlık ya da özete göre uygun olmayan çalışmalar
(N=396)

Dahil edilme kriterlerine uygunluğu belirlenmiş tam
metin çalışmalar (N=5)

Dahil edilen çalışmalar (N=5)

11 çalışma gum arabic olarak adlandırılan akasya cinsi
bir ağacın sakızı uygulandığı için, bir çalışmada aynı
yazar ve yöntem ama farklı başlık ve dergilerde yayınlandığı için 12 çalışma derlemeye dahil edilmemiştir.

Şekil 1. Çalışma seçimi akış diyagramı (22).
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(belirleme yanlılığı)
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+
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Sait & Mohammed, 2013

+
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+

+

+

+

Diğer
yanlılıklar

Katılımcıları ve personeli körleme
(performans yanlılığı)

?

Seçmeli raporlama
(raporlama yanlılığı)

Randomizasyon bilgisini gizleme
(seçim yanlılığı)

Bots ve ark., 2005

Tamamlanmayan sonuç vreileri
(kayıp yanlılığı)

Randomizasyon şekli
(seçim yanlılığı)
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Şekil 2. Yanlılık riski değerlendirilmesi: +, düşük risk; ?, belirsiz risk; -, yüksek risk.

Yanlılık Riskinin Değerlendirilmesi
Çalışmaların yanlılık riski, iki yazar tarafından
Cochrane Yanlılık Riski Değerlendirme aracı ile değerlendirilmiştir. Cochrane Yanlılık riski kriterleri;
• Randomizasyon şekli (seçim yanlılığı)
• Randomizasyon bilgisini gizleme (seçim yanlılığı)

verildi. Müdahalelerin doğası gereği çalışmalarda
hastaları ve personeli körleme zordur. Katılımcıları ve
personeli körleme tüm çalışmalarda belirsiz risk olarak değerlendirildi. Sonuç değerlendirmesinin körlemesi, kayıp yanlılığı, raporlama yanlılığı ve diğer
yanlılıklar ise düşük risk olarak değerlendirilmiştir.

• Katılımcıları ve personeli körleme (performans yanlılığı)

BULGULAR

• Sonuç değerlendirmede körleme (belirleme
yanlılığı)

Dahil edilen çalışmaların özellikleri
Dahil edilme kriterlerini karşılayan örneklem büyüklükleri 38 (27) ile 65 (28) arasında değişen beş çalışma
derlemeye dahil edilmiştir. Toplamda 284 hastanın
alındığı, beş çalışma Hollanda, İran, Mısır, Polonya ve
Türkiye de yapılmıştır. Çalışmaların birinde sakız çiğneme ve yapay tükürük uygulamasının ağız kuruluğuna ve susamaya etkisi (25), diğer bir çalışmada (26)
hemodiyaliz sırasında sakız çiğnemenin ağız kuruluğuna etkisi, bir diğer çalışmada 3 aylık düzenli sakız
çiğnemenin ağız kuruluğu ve aşırı hidrasyon üzerine
etkisi (27), başka bir çalışmada şekersiz sakız ile şekersiz şekerin ağız kuruluğuna etkisi karşılaştırılmış (7) ve
diğer çalışmada sakız çiğnemenin ağız kuruluğu,
susama ve interdiyalitik kilo alımına etkisi (24) değerlendirilmiştir. Çalışma türlerine baktığımızda, iki çalışma (25,26) randomize kontrollü crossover çalışma, iki
çalışma (7,24) yarı deneysel ve bir çalışma (27) preposttest çalışmasıdır (Tablo 1).

• Tamamlanmayan sonuç verileri (kayıp yanlılığı)
• Seçmeli raporlama (raporlama yanlılığı)
• Diğer yanlılıklar
Dahil edilen çalışmalarda yanlılık riski düşük, belirsiz
ve yüksek olmak üzere üç düzeyde değerlendirilmiştir (23) (Şekil 2).
Derlemeye beş çalışma dahil edilmiştir ancak bir
çalışma pre-post test olduğu için yanlılık riski değerlendirilmesi yapılmamıştır. Randomizasyon yöntemine göre randomizasyon şekli iki çalışmada (7,24) yeterli,
iki çalışmada (25,26) belirsiz yanlılık riskine karar verildi.
Randomizasyon bilgisinin gizlenmesi üç çalışmada
yeterli, bir çalışmada (26) ise randomizasyonun nasıl
yapıldığı belirtilmediği için belirsiz risk olarak karar
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Tablo 1. Alfabetik sıraya göre derlemeye dahil edilen çalışmaların özellikleri.
Yazar, yıl, ülke,
çalışma türü

Çalışma türü

Örneklem

Girişim

Sakız çiğnemenin
süresi, sıklığı ve sakız
türü

Kontrol grubu

Ölçüm aracı

Sonuç

Bots ve ark.,
2005, Hollanda

Randomized
crossover
çalışma

En az üç aydır
hemodiyaliz tedavisi
alan 65 hasta, her
iki gruba da dahil
olmuşlardır.

6 hafta uygulanmıştır. Süre: en az 10 dakika Yapay tükürük
Hastalar 2 hafta sakız
Sıklık: günde en az
uygulaması
çiğneme ya da yapay
6 kez
Günde en az
tükürük grubunda, 2
Sakız türü: ksilitol
6 kez, ağız
hafta ağız çalkalama,
ve sorbitol ile tatkuruluğu ya
2 hafta sakız çiğneme landırılmış, mentollü
da susama
ya da yapay tükürük
şekersiz sakız
hissettiklerinde
grubunda yer almıştır.
kullanmaları
istenmiştir.

Kserostomi
Envanteri

Sakız çiğnemenin
ağız kuruluğunu
istatistiksel olarak
anlamlı derecede
azalttığı, yapay
tükürük kullanımı
ile kıyaslandığında
ağız kuruluğunda
daha etkili olduğu
bildirilmiştir.

Duruk & Eşer,
2016, Türkiye

Randomize
kontrollü
crossover
çalışma

En az üç aydır hemo- İlk seans uygulandıkdiyaliz tedavisi alan
tan sonra iki hafta
61 hasta
ara verilmiş, 2. seans
Girişim grubu:31
uygulanmadan önce
Kontrol grubu:30
hastalara ulaşılmış ve
seanslarına gelmeden
2 saat önce kahvaltı
yapmaları ve ağız
hijyenlerini yapmaları
istenmiştir. Bu seansta
hastalardan sakız
çiğnemeleri istenmemiş ve hemodiyaliz
sırasında her saat
başında ağız kuruluğu
ve tükürük miktarı
değerlendirilmiştir.

Jagodzinska
ve ark., 2010,
Polonya

Pre-posttest
çalışma

En az 3 ay hemodiya3 ay uygulanmıştır.
Süre: en az 20 dakika
liz tedavisi uygulanan Hastalardan ana öğün- Sıklık: günde en az
38 hasta
lerinden sonra, ağız
3 kez
kuruluğu ve susama
Sakız türü: aspartam
hissettiklerinde sakız
ve sorbitol ile
çiğnemeleri istenmiştir.
tatlandırılmış, 4
tür şekersiz sakız
(güçlü yeşilnaneli,
orta naneli, elma ve
karpuzlu)

Mansouri ve
ark.,
2017, İran

Yarı deneysel
çalışma

En az 6 aydır hemo- 1 hafta uygulanmıştır.
diyaliz tedavisi
Hastalardan susama
uygulanan 60 hasta hissettiklerinde sakız
Girişim grubu 1:20 çiğnemeleri istenmiştir.
Girişim grubu 2:20
Girişim grubu 1’e
Kontrol grubu:20
şekersiz sakız, grişim
grubu 2’ye ise şekersiz
şeker kullanmaları
istenmiştir.

Said & Mohammed, 2013,
Mısır

Yarı deneysel
çalışma

En az 3 aydır
2 hafta uygulanmıştır. Süre: en az 10 dakika
hemodiyaliz tedavisi Hastalardan susama
Sıklık: günde en az
uygulanan 60 hasta ve ağız kuruluğu his6 kez
Girişim grubu:30
settiklerinde sakız çiğSakız türü: 2 tür
Kontrol grubu:30
nemeleri istenmiştir. (çilekli, güçlü naneli)
şekersiz sakız

Süre: 15 dakika
Girişim grubu Ağız Kuruluğu
Sıklık: hemodiyaliz ile aynı yöntem Semptomlarını
sırasında 1.2.3. ve 4. çapraz uygulan- Değerlendirme
saatlerin başında 15
mıştır.
Formu
dakika
Sakız türü: şekersiz
sakız

Süre: belirtilmemiş
Sıklık: belirtilmemiş
Sakız türü: şekerli
ve şekersiz sakız

Sakız çiğnemenin
ağız kuruluğunu
azaltmada etkili olmadığı bildirilmiştir.

Kontrol grubu
yok

Araştırmacı
tarafından
oluşturulan
ağız kuruluğu
ve susama
soru formu

Uygulamanın ilk
ve 3. ayı arasında hemodiyaliz
hastalarında ağız
kuruluğu düzeyinde
istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır.

Rutin bakım

Kserostomi
Envanteri

Şekersiz sakız çiğneyen grubtaki ağız
kuruluğu, şekersiz
şeker kullanan gruba
gore yüksek düzeyde
azalmıştır.

Rutin bakım

Kserostomi
Envanteri

Sakız çiğnemenin
ağız kuruluğunu
istatistiksel olarak
anlamlı derecede
azalttığı bildirilmiştir.

*p<0,001
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Dahil edilen çalışmaların girişimlerinin özellikleri
Derlemeye dahil edilen beş çalışmada girişim farklı
şekillerde uygulanmıştır. Sakız çiğneme girişiminin
uygulanma sürelerine baktığımızda, bir çalışmada (28)
hastalar iki hafta sakız çiğneme ya da yapay tükürük
grubunda, iki hafta ağız çalkalama, iki hafta tekrar
sakız çiğneme ya da yapay tükürük grubunda yer
almış ve toplamda girişim altı hafta, bir çalışmada (7)
bir hafta, bir çalışmada tek seans (26), bir çalışmada (27)
üç ay ve bir diğer çalışmada (24) ise altı seanstır.
Sakız çiğneme yönteminin uygulanma zamanlarına
baktığımızda, dört çalışmada hastalardan ağız kuruluğu ya da susama hissettiklerinde ve bir çalışmada
(26)
hemodiyaliz sırasında sakız çiğnemeleri istenmiştir. Çalışmalarda sakız çiğneme sürelerine baktığımızda iki çalışmada (24,28) en az 10 dakika, bir çalışmada
(26)
15 dakika, bir çalışmada (27) en az 20 dakika ve bir
çalışmada (7) süre belirtilmemiştir.
Sakız çiğneme sıklığını değerlendirdiğimizde, iki çalışmada (24,28) günde en az altı kez, bir çalışmada (27)
günde en az üç kez, bir çalışmada (26) hemodiyaliz
seansı sırasında uygulandığı için günde dört kez ve
bir çalışmada (7) ise sıklık belirtilmemiştir.
Ağız kuruluğu üç çalışmada (7,24,28) kserostomi envanteri ile, bir çalışmada (26) araştırmacı tarafından hazırlanan ağız kuruluğu semptomlarını değerlendirme
formu ile ve bir çalışmada (27) araştırmacı tarafından
oluşturulan ağız kuruluğu ve susama soru formu ile
değerlendirilmiştir. Çalışmaların tümünde şekersiz
sakız kullanılmıştır.
Çalışmaların sonuçlarını değerlendirdiğimizde, üç
çalışmada (7,24,28) sakız çiğnemenin ağız kuruluğunu
azaltmada etkili olduğu ve iki çalışmada (26,27) ise etkili olmadığı bulunmuştur (Tablo 1).
TARTIŞMA
Bu sistematik derlemede, hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalarda ağız kuruluğunun yönetiminde sakız
çiğnemenin etkisini inceleyen beş çalışmanın sonucu
özetlenmiştir.
Ağız içerisinde bulunan tükürük bezleri devamlı salgılama halindedir ve dakika da 0,5 ml tükürük salgılanmaktadır. Tükürük salgılanmasını uyaran birçok fak168

tör bulanmaktadır ve sinirsel mekanizmalarla kontrol
edilen refleks bir olaydır (29). Tükürük, tükürük bezi
kanallarında bulunan kılcallardaki intersitisyel sıvıdan oluşur. Tükürüğün içeriğinde %98 su, %2 elektrolit (Na, K, Mg, Cl), glikoprotein, mukopolisakkarid,
immünglobulin, amilaz, lizozim ve lingual lipaz enzimi bulunur (30). Ağız kuruluğunda tükürük salgılanma
hızı 0,3 ml’nin altına inmekte ve koruma, sindirim ve
konuşma fonksiyonlarında rol alan tükürüğün azalmasına bağlı olarak ağız içerisinde stomatit, çiğneme, yutma, tat alma ve konuşma güçlüğü ortaya
çıkabilmektedir (31). Sakız çiğnemede tükürük salgılanmasında artış sağlayan bir yöntemdir.
Literatüre göre yaklaşık 20-30 dakikalık sakız çiğneme sonrası, tükürük akış hızı dinlenme fazına göre
iki-üç kat artmaktadır. Ayrıca sakız çiğneme ile tükürük pH’ı ve mine remineralizasyonu da artmaktadır
(32,33)
. Derlemedeki dört çalışmada sakız çiğneme
süresi 10 ile 20 dakika arasında değişirken, bir çalışmada (7) süre belirtilmemiştir.
Günümüzde, farklı tatlar, şekiller, ticari paketlerde
birçok çeşit sakız bulunmaktadır ve bireylerin tercihlerine göre seçilmesi de önemlidir. Sakız seçiminin
bireyin uyumunda önemli olduğu ve uzun süreli
uyumu etkileyebileceği düşünülmektedir (34). Üç çalışmada tek tür sakız uygulanmış, bir çalışmada (27)
güçlü yeşilnaneli, orta naneli, elmalı ve karpuzlu
olmak üzere dört çeşit sakızdan ve bir çalışmada (24)
çilekli ve güçlü naneli olmak üzere iki çeşit sakızdan
birini seçmeleri istenmiştir.
Çalışmalarda semptomların değerlendirilmesinde,
geçerli, güvenilir ve kullanışlı bir ölçme aracının kullanılması önemlidir. Derlemeye dahil edilen çalışmalara baktığımızda üç çalışmada geçerli ve güvenilir bir
ölçme aracı kullanılmışken, iki çalışmada (26,27) ise
araştırmacı tarafından hazırlanan soru formu ile ağız
kuruluğu değerlendirilmiştir.
Derlemeye dahil edilen tüm çalışmalarda, sakız çiğneme yöntemin ağız kuruluğunu azaltmada etkili
olduğu, sakız çiğneme ve yapay salivasyon tedavisinin karşılaştırıldığı bir çalışmada (28) sakız çiğnemenin
yapay salivasyon tedavisine göre ağız kuruluğunu
azaltmada daha etkili olduğu bildirilmiştir. Ayrıca
hastalardan susama veya ağız kuruluğu hissettiklerinde sakız çiğnemeleri istenen çalışmalarda, sakız
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çiğneme yöntemi yapay salivasyon yöntemine göre
ağız kuruluğunun yönetiminde daha etkili bulunmuştur.
SONUÇ
Bu sistematik derlemenin sonucunda sakız çiğneme
yönteminin hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalarda ağız kuruluğunun yönetiminde olumlu bir etkiye
sahip olduğu gösterilmiştir. Çalışmalarda herhangi
bir yan etki bildirilmemiştir. Sakız çiğneme yöntemi,
hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalarda ağız kuruluğunun yönetiminde farmakolojik tedavi yöntemleri
ile birlikte uygulanabilir.
Sakız çiğneme yönteminin, etkilerine ilişkin kanıta
dayalı çalışmaların planlanması, semptom yönetiminde önemli rol oynayan hemşirelerin, hastaların
ilaç tedavisine ek olarak, bakım girişimlerinde sakız
çiğneme yöntemine yer vermeleri ile bakım kalitesinin artması ve maliyetin azalması beklenmektedir.
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