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ÖZET

ABSTRACT

Giriﬂ: Serviks kanseri dünyada meme kanserinden sonra kad›nlarda en s›k rastlanan kanser türüdür. Human papilloma virus (HPV)
ad› verilen virüs serviks, vulva ve vajina kanserine yakalanma riskini
art›rmaktad›r. Son y›llarda geliﬂtirilen HPV aﬂ›s›, HPV virüsünün dört
tipine karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k oluﬂturabilmektedir.
Amaç: Bu çal›ﬂman›n amac› Baﬂkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Poliklini¤e baﬂvuran kad›nlar›n
serviks kanseri ve HPV aﬂ›s› hakk›ndaki bilgi düzeylerini de¤erlendirmektir.
Materyal ve Yöntem: Çal›ﬂma tan›mlay›c› türde kesitsel bir çal›ﬂmad›r. Baﬂkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve
Do¤um Poliklini¤e 1 Ocak-31 Mart 2008 tarihleri aras›nda baﬂvuran kad›nlar araﬂt›rman›n evrenini ve örneklemini oluﬂturmuﬂtur. Araﬂt›rmaya kat›lmay› kabul eden 471 kad›n çal›ﬂmaya al›nm›ﬂt›r. Kad›nlara serviks kanseri risk faktörlerini ve HPV aﬂ›s› hakk›ndaki bilgi düzeylerini
de¤erlendirebilecek sorulardan oluﬂan bir soru ka¤›d› uygulanm›ﬂt›r.
Bulgular: Araﬂt›rmaya kat›lan kad›nlar›n %83.8’ inin 15-49 yaﬂ
grubunda olduklar›, %52.2’ sinin y›lda bir kez jinekolojik kontrole geldikleri, %92.6’ s›n›n serviks kanserini duyduklar›, %53,5’ inin serviks
kanseri ile ilgili bilgi ald›klar›, %42.9’unun bu bilgiyi bas›n yay›n yoluyla edindi¤i, %72.6’ s›n›n bu bilgiyi yetersiz gördü¤ü tespit edilmiﬂtir. Kad›nlar›n e¤itim durumlar› ile jinekolojik kontrolle gelmeleri (x2
= 5.419, p<0.02), pap smear testini bilme (x2 = 96.484, p<0.001) ve yapt›rma durumlar› (x2=21.697, p<0.001), serviks kanserini bilmeleri (x2 =
59.892, p<0.001), HPV aﬂ›s›n› duymalar› (x2 = 77.160, p<0.001) aras›ndaki farklar istatistiksel olarak anlaml› bulunmuﬂtur.
Sonuç: Elde edilen verilere dayanarak serviks kanseri risk faktörleri ve HPV aﬂ›s› konusunda kad›nlar›n yeterli bilgiye sahip olmad›klar› belirlenmiﬂtir. Kendi sa¤l›¤› ve aile üyelerinin sa¤l›¤›n›n korunmas› aç›s›ndan önemli sorumluluklar› olan kad›nlar›n bu konuda bilgilendirilmesi gelecek nesillerin daha bilgili ve sa¤l›kl› olmalar›n› sa¤lamak için gerekli ve önemlidir. Bu anlamda toplumun her kesiminin
özellikle de kad›nlar›n e¤itilmesi önerilebilir.

Introduction: Cervix cancer is the second most common cancer
type in female worldwide. Human Papilloma Virus (HPV) is a risk factor for cervix, vulva and vagina cancers. Recently developed HPV vaccination against four types of the virus is used for the immunization.
Aim: The aim of this study was to evaluate the level of HPV vaccination and cervix cancer knowledge of females admitted to Baskent
University Ankara Hospital, Gynecology and Obstetrics outpatient
clinics.
Material and Method: It was a descriptive and cross-sectional
study. The sample of the study was the females who were admitted to
the outpatient clinic between the dates of January 1, 2008 and March
31, 2008. A questionnaire that includes questions about the risk factors
of cervix cancer and HPV vaccination was applied to 471 females who
accepted to participate to the study.
Results: Most of the participants (83.8%) were between 15 and 49year age group. It was noted that 52.2% visited outpatient clinic once
a year, 92.6% heard the name of cervix cancer, 53.5% received information about cervix cancer. Participants mentioned that they received
this information via media (42.9%) and this information was not sufficient (72.6%). There were statistically significant correlations between
the education level of females and their regular visits to outpatient
clinic (x2 = 5.419, p<0.02), knowing Pap Smear test (x2 = 96.484,
p<0.001) and giving sample for Pap Smear test (x2 = 21.697, p<0.001),
knowing cervix cancer (x2 = 59.892, p<0.001), knowing HPV vaccination (x2 = 77.160, p<0.001).
Conclusion: The results of this study show that most of the female
has not information about risk factors of cervix cancer and HPV vaccination from the media. Additionally, increased level of education
strongly correlates with their knowledge on cervix cancer, risk factors
and HPV vaccination. It is important that female should be informed
about this issue for their and their family members’ health to be able
to have a more healthy and well-informed future generations.
Key Words: Cervix cancer, HPV, HPV vaccination.

Anahtar Kelimeler: Serviks kanseri, HPV, HPV aﬂ›s›.

Geliﬂ tarihi: 01/04/2010
Kabul tarihi: 08/04/2010
1Baﬂkent Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemﬂirelik Bölümü, ANKARA
2Baﬂkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Maltepe Kad›n Do¤um Poliklini¤i, ANKARA

‹letiﬂim: Dr. Gül P›nar
1Baﬂkent Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemﬂirelik Bölümü
Tel: 0312 234 10 49
E-posta: gpinar@baskent.edu.tr

ANKARA

11

12

PINAR ve Ark.

G‹R‹ﬁ

AMAÇ

Servikal kanser dünya genelinde kad›nlarda meme ve kolorektal kanserlerden sonra en yayg›n üçüncü kanser durumundad›r. Jinekolojik kanserlerde ise
birinci s›radad›r (1). Dünya genelinde y›lda 370 bin
yeni olgu ç›kaca¤›, 190 bin serviks kanserinden ölüm
olaca¤› öngörülmüﬂ olmas›na ra¤men 2000 y›l›nda
493 binden fazla yeni vaka, 273 bin ölüm tespit edilmiﬂtir. Serviks kanseri vakalar›n›n %99’u Human Papillomavirus (HPV) enfeksiyonu ile iliﬂkilidir (2). Geliﬂmiﬂ ülkelerde serviks kanseri, 1970’li y›llara kadar
genital maligniteler aras›nda ilk s›rada iken günümüzde etkili taraman›n sonucu olarak 2.-3. s›ralara
inmiﬂtir. Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde 2005
verilerine göre y›ll›k 10.370 yeni serviks kanseri olgusu saptanm›ﬂ ve bu vakalar›n 3600’ü serviks kanserinden ölümle sonuçlanm›ﬂt›r. Y›ll›k servikal kanser
olgu say›s› Avrupa’da 59.929, ABD’de 14.670, Güney
Asya’da 157.759 olarak tahmin edilmektedir (3,4).
T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› Kanserle Savaﬂ Dairesi verilere
göre bir lokal çal›ﬂmada, serviks kanseri s›kl›¤›n›n
yaklaﬂ›k 100 bin’de 4.5 oldu¤u tahmin ediliyor (5).
Mevcut veriler, cinsel yönden aktif kad›nlar›n %7080’inin yaﬂamlar› boyunca en az bir kez HPV enfekte
ile oldu¤unu göstermektedir (2). Ülkemizde servikal
kanserin di¤er ülkelere göre daha az görülmesi gerçek bir durum mudur, yoksa takip ve bildirim sisteminin yetersizli¤inden mi kaynaklanmaktad›r; bu konuda yorum yapmak güçtür. Ancak bunu saptamak
için daha geniﬂ kapsaml› ve özellikle düﬂük dereceli
lezyonlar› da içeren tarama programlar›na ihtiyaç bulunmaktad›r (1). Serviks kanserinin insidans› tüm
dünyada artmakla birlikte Bat›’da ölüm h›z› 40 y›l öncesine göre düﬂüﬂ göstermektedir. Örne¤in yaﬂam›
süresince bir kad›nda servikal kanseri geliﬂme riski
‹ngiltere’de 1/116 iken, Güney Afrika’da 1/26’dir.
Özellikle Bat› da ölüm h›z›ndaki bu düﬂüﬂ erken tan›
ve tedavi tekniklerinin geliﬂmesinin bir sonucudur.
PAPS testi ile serviks kanserinden ölüm oranlar› %70
oran›nda azalm›ﬂ olup, erken tan›da önemli bir role
sahiptir (4).
Serviks kanseri risk faktörlerini saptanmas›, risk
faktörlerine iliﬂkin hizmet modeli çerçevesinde bireylere ve ailelerine yönelik e¤itim ve dan›ﬂmanl›k yap›lmas›nda, dolay›s› ile olumlu sa¤l›k davran›ﬂlar›n›n
toplumda pekiﬂmesinde e¤itimli ebe ve hemﬂirelere
önemli görevler düﬂmektedir (1).

Bu çal›ﬂmada, Baﬂkent Üniversitesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Poliklini¤ine baﬂvuran hastalar›n
HPV aﬂ›s› ve serviks kanseri ile ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanm›ﬂt›r.

GEREÇ VE YÖNTEM
Baﬂkent Üniversitesi Hastanesi Kad›n Hastal›klar›
ve Do¤um Poliklini¤ine 1 Ocak-31 Mart 2008 aylar›
aras›nda baﬂvuran, okuma yazma bilen, 18 yaﬂ üstü
araﬂt›rmaya kat›lmay› kabul eden 471 hasta de¤erlendirmeye al›nm›ﬂt›r.
Verilerin toplanmas›nda, bireylerin sosyodemografik özellikleri, HPV aﬂ›s› ve rahim a¤z› kanseri ile
bilgi durumlar›n›n sorguland›¤› anket formu kullan›lm›ﬂt›r. Anket formu yüz yüze görüﬂme tekni¤i ile
araﬂt›rmac›lar taraf›ndan uygulanm›ﬂt›r. Verilerin de¤erlendirilmesinde, say›, yüzde ve ki kare önemlilik
testinden yararlan›lm›ﬂt›r. 0.05 anlaml›l›k düzeyi kabul edilmiﬂtir.

BULGULAR
Araﬂt›rma kapsam›na al›nan kad›nlar›n yaﬂ ortalamas› 36,78±10,41 (min:19, max:65). Kad›nlar›n
%39,1’u çal›ﬂ›yor %60,9’u ev han›m›d›r. Çal›ﬂanlar›n
%21,8’i dan›ﬂman-sekreter, %25,7’si ö¤retmen, geri
kalan› emeklidir. E¤itim durumlar› incelendi¤inde
%22,1’i ilkö¤retim, %77,9’u lise ve üzeridir. Ekonomik durumu; %65,2’si “orta”, %32,1’i “iyi” olarak belirtmiﬂtir. %33,1’inin çocu¤u yok, %49,3’ünün 1-2,
%17,6’s›n›n 3-4 aras›nda çocu¤u bulunmaktad›r.
Kad›nlar›n %52,2’si düzenli olarak jinekolojik
kontrollere gitmediklerini, %10,4’ü “y›lda bir”,
%37,4’ü “2 y›lda bir” kontrollere gittiklerini, %73,9’u
pap smearin ne amaçla yap›ld›¤›n› bildiklerini belirtmiﬂlerdir. Menopoza girmeyenlerin oran› %80 olarak
bulunmuﬂtur (Tablo 1).
Araﬂt›rma kapsam›na al›nan kad›nlar›n %92,6’s›
serviks kanseri duyduklar›n›, %53,5’i daha önce serviks kanseri hakk›nda bilgi ald›klar›n›, %42,9’u bu
bilgiyi bas›n-yay›n arac›l›¤› ile edindi¤ini ve %72,6’s›
bilgilerini yeterli bulmad›klar›n› belirtmiﬂlerdir (Tablo 2).
Kad›nlar›n %86,2’si serviks kanserinden korunman›n mümkün oldu¤u görüﬂündedir. Serviks kanserinden korunmak için neler yap›labilir sorusuna
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Tablo 1—Kad›nlar›n Menopozla ‹lgili Özellikleri
Menopozla ‹lgili Özellikler

Say›

Yüzde

246
49
176

52,2
10,4
37,4

348
123

73,9
26,1

Jinekolojik kontrole gitme durumu
Yok
Y›lda bir
2 y›lda bir
Smear hakk›nda bilgi durumu
Var
Yok
Menopoza girme durumu
Evet
Hay›r
Menopoza girme yaﬂ›
< 42 y
42-50 y
< 50 y
Menopozda de¤il

83
388

17,6
82,4

23
46
22
380

4,9
9,8
4,7
80,6

Toplam

471

100,0

Tablo 2—Kad›nlar›n Serviks Kanseri ‹le ‹lgili Özellikleri
Serviks Kanseri ‹le ‹lgili Özellikler
Serviks kanserini duyma durumu
Evet
Hay›r
Serviks kanseri bilgi durumu
Evet
Hay›r
Bilgi kayna¤›
Aile içi kaynaklar
Arkadaﬂ çevresi
Bas›n-yay›n
Sa¤l›k personeli
Bilgiyi yeterli görme durumu
Evet
Hay›r
Toplam

Say›

Yüzde

436
35

92,6
7,4

252
219

53,5
46,5

23
34
202
121

4,9
7,2
42,9
25,7

129
342

27,4
72,6

471

100,0

“genital bölgenin hijyenini sa¤lama” (%83,7), “HPV
aﬂ›s› olma” (%66,2), “prezervatif kullanma”(%34,4),”
oral kontraseptif kullanma” (%4,0) ﬂeklinde belirtmiﬂlerdir. Ailesinde rahim a¤z› kanseri olan kiﬂi risk
alt›nda m›d›r sorusuna %47,1’i evet, %17’si hay›r,
%35,9’u fikrim yok yan›t›n› vermiﬂtir. Kad›nlar›n
%78,8’i pap smear testini duyduklar›n›, %59,2’si daha
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önce pap smear testi yapt›rd›klar›n›, %69’u bu testi
birden fazla yapt›rd›klar›n› belirtmiﬂlerdir. Pap smear testi ne s›kl›kla yap›lmal›d›r sorusuna %39,1’i “ﬂikayeti oldukça”, %40,6’s› “y›lda bir”, %20,3’ü “2 y›lda bir” yan›t›n› vermiﬂlerdir. Kad›nlar›n %57,7’si
HPV aﬂ›s›n› duyduklar›n›, %84,9’u HPV aﬂ›s›n›n genital bölge enfeksiyonu ve baz› lezyonlar›n oluﬂmas›n› engelledi¤ini belirtmiﬂlerdir. HPV aﬂ›s› kimlere yap›lmal›d›r sorusuna %69’u “kad›nlara”, %25,7’si “her
iki cinsiyete” yan›t›n› vermiﬂtir. Bu soruya kat›l›mc›lar›n %5,1’i cevap vermemiﬂtir. HPV aﬂ›s› hangi yaﬂ
grubuna uygulanmal›d›r sorusuna %38’i “evlenmiﬂ
olan herhangi bir yaﬂtaki kad›na” ﬂeklinde yan›t verirken, %62’si bu soruyu boﬂ b›rakm›ﬂt›r.
Tablo 3’de kad›nlar›n serviks kanseri risk faktörleri ile ilgili verilen ifadelere kat›lma durumlar› verilmiﬂtir. Buna göre s›kl›kla belirtilen durumlar sosyodemografik özelliklerde; 30-55 yaﬂ›nda olma (%38),
geçmiﬂ t›bbi öyküde anormal pap smear (%38,2), genital hijyenle ilgili faktörlerde; tuvaletten önce (%61)
ve sonra (%59,7) elleri y›kama, genital hastal›klar ilgili faktörlerde; kendi ya da cinsel eﬂin genital organ
hastal›¤› olmas› (%57,7), düzensiz adet kanamalar›lekelenmeler (%51,6), cinsel davran›ﬂlar ilgili faktörlerde; tek eﬂli olma (%48,4), yaﬂam biçimi ilgili faktörlerde; sigara (>10 adet/gün) kullanma (%61,4) ve do¤umu evde sa¤l›k personeli yard›m› olmadan yapma
olarak belirtilmiﬂtir (%34,8).
Kad›nlar›n e¤itim durumlar› ile jinekolojik kontrolle gelmeleri (x2=5.419, p<0.02), pap smear testini
bilme (x2=96.484, p<0.0001) ve yapt›rma durumlar›
(x2=21.697, p<0.0001), serviks kanserini bilmeleri
(x2=59.892, p<0.00), HPV aﬂ›s›n› duymalar›
(x2=77.160, p<0.00) aras›ndaki farklar istatistiksel olarak anlaml› bulunmuﬂtur.

TARTIﬁMA
Jinekolojik kanserler aras›nda en s›k görülen serviks kanserinin tedavi edilebilmesi aç›s›ndan risk faktörlerinin belirlenmesi, erken tan› ve tedavi oldukça
önemlidir (1,2). Ancak evlili¤in 20 yaﬂ›ndan önce olmas› erken cinsel aktivite ile birlikte serviks kanseri
aç›s›ndan risk oluﬂturmaktad›r. Gebelik say›s›n›n fazla olmas›n›n serviks kanseri aç›s›ndan risk faktörleri
aras›nda oldu¤u bilinmektedir. Serviks kanserinde
risk faktörlerinden birisi de kötü hijyendir. Genital
bölge hijyenine uyma olas› genital enfeksiyonlar›n ve
dolay›s›yla serviks kanserinin önlenmesi aç›s›ndan
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Tablo 3—Kad›nlar›n Serviks Kanseri Risk Faktörleri ‹le ‹lgili Verilen ‹fadelere Kat›lma Durumu
Sosyodemografik özellikler ve geçmiﬂ t›bbi öyküsü

Say›

Yüzde

30-55 yaﬂ›nda olmak
Sosyoekonomik düzeyi düﬂük olanlar
Uzun süre do¤um kontrol hap› kullanmak ( 5 y›l ve üzeri)
Anormal pap smear (rahim a¤z›ndan örnek alma)

179
123
101
180

38,0
26,1
21,4
38,2

283
281
247
280
266
211
265

60,1
59,7
52,4
59,4
56,5
44,8
56,3

151
272
243
230

32,1
57,7
51,6
48,8

222
173
228

47,1
36,7
48,4

120
97
116
164
39
289

25,5
20,6
24,6
34,8
7,8
61,4

Genital hijyenle ilgili faktörler
Tuvaletten önce elleri y›kama
Tuvaletten sonra elleri y›kama
Vajeni (hazne) y›kama
Tuvalet temizli¤ini önden arkaya do¤ru yapma
Adet döneminde en geç 3-4 saat aral›klarla ped de¤iﬂtirme
Adet döneminde ayakta ›l›k duﬂ alma
Hijyenik haz›r ped kullanma
Genital hastal›klar ilgili faktörler
Az miktarda kokusuz ak›nt›
Kendi ya da cinsel eﬂin genital organ hastal›¤› olmas›
Düzensiz adet kanamalar› ve lekelenmeler
Cinsel iliﬂki sonras› kanama
Cinsel Davran›ﬂlar ilgili faktörler
Cinsel iliﬂkiye erken yaﬂta (18 ve alt›) baﬂlamak
Cinsel iliﬂki esnas›nda prezervatif kullanmak
Tek eﬂli olma
Yaﬂam biçimi ilgili faktörler
3 den fazla gebelik
‹lk do¤umu 20 yaﬂ›ndan sonra yapmak
Uzun süre do¤um kontrol hap› kullanmak (5 y›l ve üzeri)
Do¤umu evde sa¤l›k personeli yard›m› olmadan yapmak
Vitamin A , C ve folik asit yönünden zengin beslenme
Sigara (günde 10 adet üzeri) kullanma

önemlidir (1,6). Ekonomik durum beslenme ve hijyen
konusunda kaynaklara ulaﬂmada s›n›rl›l›k oldu¤undan serviks kanseri aç›s›ndan risk oluﬂturabilmektedir. Literatürde 5 y›l ve üzerinde OKS kullananlar›n
kullanmayanlara göre daha fazla oranda servikal
dizplazi oldu¤u saptanm›ﬂt›r (7). Ülkemizde düﬂük
ve küretajlar›n yayg›n olarak yap›lmas› sonucu kad›nlar›n jinekolojik rahats›zl›klar›n›n da yo¤un olarak
yaﬂanmas›na neden olmaktad›r (2). Tedavi edilmeyen
bu rahats›zl›klar sonucunda ileride malign durumlar
görülebilir. Bu sonuç ak›nt› sorunun yayg›nl›¤›n› göstermektedir. Ak›nt›lar›n enfeksiyonla iliﬂkisi düﬂünüldü¤ünde bu sorunun serviks erezyonuna neden

olabilece¤i belirtilmektedir. Serviks kanseri gibi kad›nlar›n hayat›n› tehdit eden önemli problemler ortaya ç›kmadan genital enfeksiyonlar›n araﬂt›r›lmas›, tedavinin sa¤lanmas› ve erken tan›nmas› aç›s›ndan ebe
ve hemﬂirelerin bilinçli yaklaﬂ›m› gereklidir (1).
Bekar ve arkadaﬂlar›n›n (2008) Sivas ili Halk E¤itim Merkezi’ne baﬂvuran kad›nlar›n jinekolojik kanserden korunmaya yönelik baz› bilgi ve uygulamalar›n›n belirlenmesi amac›yla yapt›klar› çal›ﬂmada, kad›nlar›n %33,6’s› hijyenik ped kullanmad›¤›, vajinal
duﬂ yapma al›ﬂkanl›¤›na sahip olduklar› belirlenmiﬂtir. %17,1’i iç çamaﬂ›r›n› haftada bir de¤iﬂtirdi¤ini,
%18,6’s› kulland›¤› menstrüal pedi günde bir kez de-
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¤iﬂtirdi¤ini, %37,1’i arkadan öne do¤ru taharetlendi¤ini belirtmiﬂtir. Kad›nlar›n %87,8’inin ﬂimdiye kadar
hiç pap smear test ve jinekolojik muayene yapt›rmad›¤› belirlenmiﬂtir. Kad›nlar›n %30,7’si jinekolojik
kanserden korunma hakk›nda bilgi almak istemektedir. Kad›nlar›n tümü jinekolojik bir sorun yaﬂad›klar›n› belirtirken, %79.3’ünün bu sorunlar ile ilgili bir
ﬂey yapmad›¤› ve rahats›zl›¤›n kendili¤inden düzelmesini bekledi¤ini ifade etmiﬂlerdir (8).
Güvenç ve arkadaﬂlar›n›n (2008) yapt›¤› araﬂt›rmada kad›nlar›n HPV’yi duyma oran› %25,8, rahim
a¤z› kanseri aﬂ›lar›n› duyma oran› %62,2 olarak bulunmuﬂtur. Hem HPV’nin hem de rahim a¤z› kanseri
aﬂ›lar›n›n en yüksek oranda televizyondan ö¤renildi¤i belirlenmiﬂtir. Ayn› çal›ﬂmada kad›nlar›n %89,7’si
pap smear testini duydu¤unu, %58,1’i daha önce pap
smear testi yapt›rd›¤›n› belirtmiﬂtir. Pap smear testi
hakk›nda bilgi sahibi olan ve test yapt›ran kad›nlarda
HPV enfeksiyonu ve HPV aﬂ›lar›n› bilme oran›n›n daha yüksek bulunmuﬂtur (p<0.05). Kad›nlar aﬂ› yapt›rma kararlar›n› etkileyen faktör olarak %95,6 oran›nda
aﬂ›n›n koruyuculu¤unun yüksek olmas›n› belirtmiﬂtir (9). Halk taraf›ndan rahim a¤z› kanserinden koruma aﬂ›s› olarak bilinen ve o ﬂekilde tan›t›lan HPV enfeksiyonu aﬂ›lar›n›n Türkiye’de uygulanma aç›s›ndan
çok yak›n bir geçmiﬂi vard›r. Buna ra¤men HPV aﬂ›lar›n›n özellikle medyadan duyulma oran› yüksektir
(2). Burada aﬂ›lar›n piyasaya sürülmesiyle birlikte
medyada yürütülen tan›t›m programlar›n›n etkili oldu¤u düﬂünülmektedir. Nitekim çal›ﬂmam›zda da
kad›nlar›n ço¤unun (%78,8) pap smear testini duyduklar›, %59,2’sinin daha önce pap smear testi yapt›rd›klar› (%69’u bu testi birden fazla), %92,6’s›n›n serviks kanserini duyduklar›n›, %53,5’inin daha önce
serviks kanseri hakk›nda bilgi ald›klar›n›,
%42,9’unun bu bilgiyi bas›n-yay›n arac›l›¤› ile edindi¤ini ve %72,6’s›n›n bilgilerini yeterli bulmad›klar› belirlenmiﬂtir.
Akyüz ve arkadaﬂlar›n›n (2006) Gülhane Askeri
T›p Akademisi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Poliklini¤ine baﬂvuran, 19-61 yaﬂlar› aras›ndaki kad›nlar›n
pap smear yapt›rma durumlar› ile bunu etkileyen
faktörleri belirlemek amac›yla yapt›klar› çal›ﬂmada,
265 kad›n›n 136’s›n›n (%51.3) daha önce pap smear
testi yapt›rd›¤›n› belirtmiﬂtir. Pap-smear yapt›rma
oran›n›n kad›nlar›n yaﬂ›yla, evlilik süresiyle, do¤um
say›s›yla, pap smear hakk›ndaki bilgi düzeyleriyle ve
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serviks kanseriyle ilgili risk alg›lamalar›yla artt›¤› belirlenmiﬂtir (p<0.05) (10). Çal›ﬂmam›zda e¤itim durumu yüksek olan grubun pap smear testini bildikleri,
jinekolojik muayeneye düzenli geldikleri, serviks
kanseri ile HPV virusu ve aﬂ›s› aras›ndaki iliﬂkiyi bildikleri belirlenmiﬂtir. Yap›lan istatistiksel de¤erlendirmede aralar›ndaki fark anlaml› bulunmuﬂtur
(p<0.05).
Serviks kanseri riskini azaltan birçok sa¤l›k davran›ﬂ› vard›r, ancak hiçbir davran›ﬂ rutin pap smear
yapt›rma kadar etkili de¤ildir. Geliﬂmiﬂ ülkelerde son
50 y›ld›r rutin pap smear tarama testinin kullan›lmas›yla invaziv servikal kanser oranlar› düﬂmüﬂtür. Servikal tarama yap›lacak kad›n grubunun ve pap smear yapt›rma aral›¤›n›n belirlenmesinde, risk faktörlerinin göz önünde tutulmas› önemlidir (6). Avrupa ülkelerinde pap smear testi yaﬂ gruplar›na göre belirli
aral›klarla uygulanmaktad›r. Örne¤in bu ülkelerden;
Belçika’da 25-64 yaﬂ aral›¤›nda 3 y›l süre ile, ‹sveç’te
20-60 yaﬂ aral›¤›nda 3 y›l süre ile, Hollanda’da 30-60
yaﬂ aral›¤›nda 3-5 y›l süre ile Yunanistan’da 25-64 yaﬂ
aral›¤›nda 2-3 y›l süre ile uyguland›¤› bildirilmiﬂtir (7).
Pap smear yapt›rma durumu kad›nlar›n yaﬂ›, e¤itimi, ›rk›, sosyoekonomik durumu ve kültürel özelliklerine göre farkl›l›k göstermektedir. Pap smear
yapt›rma oranlar›n›n, geliﬂmiﬂ ülkelerde yaﬂl›, fakir
ve az›nl›k gruplarda daha düﬂük oldu¤u saptanm›ﬂt›r
(10). Ülkemizde kad›nlar›n hastalanmadan sa¤l›k
kontrolüne gitme al›ﬂkanl›¤›n›n henüz tam yerleﬂmemiﬂ oldu¤u bilinmektedir. Türkiye’de yap›lm›ﬂ benzer bir çal›ﬂmada da, sosyal güvencenin olmas›, evlilik süresi, yaﬂ ve e¤itim seviyesi artt›kça pap smear
yapt›rma davran›ﬂ›n›n daha s›k oldu¤u görülmektedir (11). Wellensiek ve arkadaﬂlar›n›n (2002) Güney
Afrika’da yapt›klar› çal›ﬂmada, do¤um yapan kad›nlarda pap smear yapt›rma oran›n›n yükseldi¤ini, sosyo ekonomik ve egitim düzeyi düﬂük olan kad›nlar›n
%87’sinin pap smear testini bilmedikleri için test yapt›rmad›klar› saptanm›ﬂt›r (12). Risk faktörlerinin ve
smear testinin bilinmemesi korunma, erken tan› ve
tedavi yöntemlerinin kullan›lmamas›na neden olmaktad›r.
Serviks kanserinin erken dönemde tesbit edilebilmesi; hem birey hem de toplumun bu hastal›kla en az
zarar ve ekonomik kay›pla mücadele edebilmesini
sa¤layacakt›r. Bunun için etkin bir tarama program›n›n geliﬂtirilmesi ve uygulanmas›n›n gereklili¤i göz
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önündedir (1). Petry ve arkadaﬂlar› (2003) 2003 y›l›nda 8466 kad›na servikal kanser taramas› yapm›ﬂt›r ve
86 kad›nda CIN II, %43.5’ünde displazi görülmüﬂtür
(13). American College of Obstetricians and Gynecologist (ACOG); hayat› boyunca herhangi bir dönemde veya halen seksüel aktif olan ya da 21 yaﬂ›na gelmiﬂ tüm kad›nlar›n y›ll›k pelvik muayene ve pap
smear yapt›rmalar›n›, 30 yaﬂ üzerinde ve 3 y›l ard›ﬂ›k
y›ll›k normal pelvik muayene ve pap smear sonucu
olan kad›nlar›n daha uzun aral›klarla kontrol edilebilece¤ini bildirmiﬂtir (2, 4). Ancak, çal›ﬂmam›zda kad›nlar›n pap smear yapt›rmas› gereken grubu ve ne
s›kl›kta yap›lmas› gerekti¤ini tam olarak tan›mlayamad›klar›, %40,8’inin bu testi daha önce hiç yapt›rmad›klar› saptanm›ﬂt›r.
Çal›ﬂmam›zda serviks kanseri risk faktörleri aras›nda; 30-55 yaﬂ›nda olma (%38), anormal pap smear
(%38,2), genital hijyenle (%61), kendi ya da cinsel eﬂin
genital organ hastal›¤› olmas› (%57,7), düzensiz adet
kanamalar›-lekelenmeler (%51,6), tek eﬂli olma
(%48,4), sigara (>10 adet/gün) kullanma (%61,4) ve
do¤umu evde sa¤l›k personeli yard›m› olmadan yapma (%34,8) gösterilmiﬂtir. Lee ve arkadaﬂlar›n›n
(2007) yapt›klar› çal›ﬂmada, 40 yaﬂ›n üzerindeki Amerika’da yaﬂayan Çinli kad›nlar›n (n=100) %68’inin
pap smear yapt›rd›¤› (3 y›l içinde), %84’ünün düzenli kontrole geldikleri belirlenmiﬂtir. Ayn› zamanda
sosyal güvencesi olanlar›n, e¤itimli ve gelir düzeyi iyi
olanlar›n, erken yaﬂta Amerika’ya göç edenlerin, düzenli sa¤l›k kontrolüne gelenlerin konuyla ilgili daha
fazla bilgi sahibi olduklar› saptanm›ﬂt›r (p<0.05). Sonuç olarak kad›nlar›n %42’si HPV’yi bildiklerini belirtmiﬂlerdir. Serviks kanseri-HPV enfeksiyonu risk
faktörleri üzerinde; %41’i erken cinsel aktiviteye baﬂlama, %58’i cinsel yolla bulaﬂan bir enfeksiyon varl›¤›, %60’› çok eﬂlili¤in, %82’si kötü hijyenin, %39’unun
rahim içi araç kullan›m›n›n, %59’u uzun süre kontraseptif kullan›m›n›n, %38’i birden fazla düﬂük öyküsü
olmas›n›n, %25’i s›k cinsel aktivitenin etkili olabilece¤ini bildirmiﬂtir. Ayn› çal›ﬂmada kad›nlar›n %80’i
herhangi bir ﬂikayeti olmayanlar›n, %60’› evli olmayanlar›n, %22’si ise menopoza girenlerin, pap smear
yapt›rman›n gerekli olmad›¤›n› düﬂünmektedir (14).
Sa¤l›k sistemimiz içinde bu sorunlara bütüncül bak›labilmesini sa¤lamada, hemﬂirelerin “karﬂ›lanmayan
gereksinim”lerin belirlenmesi, bu gereksinimlere yönelik bak›m ve dan›ﬂmanl›k rollerinin ortaya konulabilmesinde kan›ta dayal› çal›ﬂmas› gerekmektedir.

SONUÇ VE ÖNER‹LER
Yap›lan de¤erlendirme sonucunda kad›n do¤um
poliklini¤ine baﬂvuran hastalar›n konuyla ilgili bilgi
düzeylerinin yeterli olmad›¤› belirlenmiﬂtir. Bunu takiben e¤itim gereksinimlerine uygun e¤itim programlar›n›n planlanmas› ve bu konularda hasta e¤itimi ile fark›ndal›k art›r›labilir. Erken tan› ve korunma
ile ilgili düzenlenen e¤itimler toplum sa¤l›¤›n›n sürdürülmesine katk› sa¤layacakt›r.
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