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Özet
A maç: Bu çalışma, bazı sosyal, demografik ve tıbbi
faktörlerin, ishalli çocukların dehidratasyona girm e
olasılığını ne ölçüde etkUediğini belirlemek amac ıyla
yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırn1a 1998 yılı Haziran -Eylül
ayları arasında Erciyes Universilesi Gevher Nesibe
Hastanesi'nin
çocuk polikliniği ve çocuk acil
polikliniğine
ishal nedeniyle getirilen 0-5 yaş
grubundaki 164 çocuk üzerinde yapılmıştır. Araştırma
kapsamına
alınan
çocukları
hastaneye getiren
yakınlarına y.izyüze görüşme yöntemiyle 54 soru içeren
bir anket formu araştırmacı/ar tarafından uygulanmış,
diğer veriler ise hasta dosyaları incel enerek ve
poliklinik hekimi ile görüşülerek elde edilmiştir.
Çocuğun yaşı, annenin öğrenim durumu, ailenin geliri
ve sosyal güvencesi , ishalin süresi, gün lük dışkılama
sayısı, kusma durumu, dışkı kültüründe üreme durumu
bağımsız değişkenler olarak, çocukta dehidratasyon
olma durumu ise bağımlı değişken olarak alınmıştır.
Bağımsız
değişkenler
kümesinin
dehidratasyon
durumuna etkisi logisıik regresyon yöntemiyle anali z
edilmiştir.

grubundaki
çocukların
dehidratasyon tespit edilmiştir. Tek
değişkenli istatistiksel
analiz sonuçlarına göre;
çocuğun yaşı, dışkılama sıklığı, kusma durumu, annenin
öğrenim durumu, ailenin sosyal güvence durumu ve
aylık gelirinin, dehidratasyon olasılığını önemli ölçüde
etkilediği
bulunmuş tur.
Buna karşılık; logistik
regresyon analiz i sonucunda , sadece çocuğun yaşı,
dışkılama sıklığı ve kusma durumu ile aile geli rinin
dehidrat asyo n gelişme olasılığını önemli ölçüd e

Bulgular:
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Araştırma

etkilediği belirlenmiştir.

Sonuç: İshalli çocuklarda dehidratasyon gelişmesini
etkileyen en önemli faktörler; çocuğun yaş ı, günlük
dış kılama sayısı, kusma durumu ve ailenin ekonomik
durumu olup, tek değişke nli istatistiksel analizlerl e,
logistik regresyon analizi sonuçları birbirinden farklı
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A bstract
Purpose : This invesligalion was carried out in order to
determin e the e.ffects o/ s ome s ocial, demographic and
medical factors on dehydration in ehi/dre n wiıh
diarrhoea .
Materials and Methods: The invesligalion was carried
out on 164 0-5 year-old ehi/dren who were broııght to
/he general and emergency paed iatric policlinics of
Erc iyes University Gevher Nesibe Hospital between
01.06.1998 and 30.09.1998. A questionnaire inclııding
54 questions was applied ıo the relalives of the ehi/dren
in the study group through face to f ace method. Other
data was obtained ji-om doctors and hospital records .
The age of the child, educationa / !evet of the mother ,
monthly income and social insu ran ce of ıh e family ,
duration of diarrhoea , daily defecation number,
vomiting and the resulı of stool cultııre were laken as
independent variables , and the dehydration in the child
was laken as a dependent variab/e . The effects of the
independent variables on dehydration were analysed by
logistic regression method.
Results: Dehydration was diagnosed in .18. 9 % of the
stııdy group. Accor ding to the resıılts of ıınivariable
statistical nıethods, the effects of the · age, daily
defecat ion number , vomiting of the child, mother 's
educati onal !eve/, socia l insurance and monthly income
of the fa mily on dehidratation were found statistica//y
significant. But accordin g to the results of logistic
regression analysis, on/y ıhe age, vomiting and dai/y
defeca tion nunıber of the child and the fanıily income
were found affecting ıhe probability of dehydration
signijicantly.
Conclusion : The mos t significant fac tors affecting
dehydratation prob abili ty in the ehi/dren with
diarrho ea were found the age, vomitin g and dai/y
defecati on number of the child and the faınily inconıe.
The results of univariable and nıultivariable statistical
methods werefoıınd differen tfrom each other

bulunmuştur.
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İshal , enfeksiyöz , metabo lik. nutr isyonel vb çeşitli
nede nlere bağlı olarak , sulu ve sık dışkılama olarak
ken dini . gös teren bir hastal ık bul gusud ur. Genel
olarak , günde üç ya da daha s ı k sulu dışkılama ishal
' olarak kabul edi lir(!) .

Gürbüz , Günay, Öztürk

İshal tüm yaşlarda görülmekle beraber, 5 yaş altı
çocuklarda daha sık görülür ve ölüme neden olur.
İshal! i hastalıklar, özellikle
gelişmekte olan
ülkelerdeki 5 yaş altı çocuklarda en sık görülen ve
en çok ölüme yol açan hastalıklar arasında yer alır.
Gelişmekte olan ülkelerde doğan çocuklar,
yaşamlarının ilk yıllarında, yılda ortalama 3-4, bazı
bölgelerde daha fazla kez ishal olmakta ve yılda
yaklaşık 2.2
milyon çocuk ishal nedeniyle
ölmektedir (2).

ishal vakaları genellikle akut seyirli olup, vakaların
sadece %3-10 kadarında ishal 15 günden daha uzun
sürer ( 1,3). Akut ishal vakaları, uygun tedavi ile
hemen daima şifa ile sonuçlandığı halde, zamanında
uygun tedavi uygulanmaması, sıvı ve elektrolit
kayıplarının
yerine
konmaması
halinde,
dehidratasyon ve ölüm görülebilir. Dehidratasyon,
çocukta ölüme ya da kronik malnutrisyona neden
olmasının yanısıra, ishal tedavisinin maliyetini de
önemli ölçüde artırmaktadır (4). Çocuğun daha
önceki beslenme durumu ve hastalıkları, ishalin tipi,
tedavi durumu ve ailenin bu konudaki tutum ve
davranışını etkileyen faktörler, ishalli bir çocukta
dehidratasyon gelişme olasılığını etkileyebilir (5-7).
Bu araştırma, ishal nedeniyle hastaneye başvuran
çocuklarda dehidratasyon görülme olasılığını ve bu
olasılığı etkileyen
faktörleri
değerlendirmek,
böylece çocukları dehidratasyondan korumak için
alınabilecek
önlemleri
tartışmak
amacıyla

görüşülerek

elde edildi.

Çocuğun yaşı, annenin öğrenim durumu, ailen in
geliri ve sosyal güvencesi , ishalin süresi, günlük
dışkılama sayısı, kusma durumu, dışkı kültüründe
üreme olup olmaması bağımsız değişkenler olarak,
çocuktaki dehidratasyon
durumu ise bağımlı
değişken olarak alındı. Çocuğun günde üçten fazla
sulu dışkı yapması ishal olarak kabul edildi.
Çocuklardaki dehidratasyon durumu; genel durum,
nabız, solunum, fontanel çöküklüğü, sistolik kan
basıncı, deri turgoru, gözlerde çöküklük, gözyaşı
durumu, mukoza kuruluğu ve idrar miktarına göre
değerlendirilerek; hafif, orta ve ağır dehidratasyon
vakaları belirlendi (8). istatistiksel değerlendirmede
dehidratasyonun
ağırlığı
göz
önünde
bulundurulmadı
ve
çocuklar
dehidratasyon
durumuna göre "var-yok" olarak iki grupta toplandı.

Elde edilen veriler bilgisayarda SPSS 9 .0 program ı
Dehidratasyonu olan ve
olmayan gruplar, çeşitli özell ikler açısından
unpaired t testi ile karşılaştırıldı. Daha sonra
bağımsız değişkenler kümes inin dehidratasyon
durumuna etkisi logistik regresyon yöntemiyle
analiz edildi. Bağımlı değişkeni 'istatist iksel açıdan
önemli ölçüde etkileyen bağımsız değişkenler i n
seçimi forward selection yöntemiyle yapıldı.
İstatistiksel analizlerde P0.05 değerleri anl am lı
kabul edildi.

yardımıyla değerlendirild i .

yapılmıştır.

BULGULAR
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Araştırma kapsamına alınan

Araştırma

1998 yılı Haziran-Eylül ayları arasında
Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi'nin
çocuk polikliniği ve çocuk acil polikliniğine ishal
nedeniyle getirilen 0-5 yaş grubundaki 164 çocuk
üzerinde yapılmıştır.
Araştırma kapsamına alınan çocukları

hastaneye
yöntemiyle,

getiren yakınlarına, yüzyüze görüşme
54 soru içeren bir anket formu araştırmacılar
tarafından uygulandı, diğer veriler
ise hasta
dosyaları incelenerek
ve poliklinik hekimi ile

164 ishali i çocuğun
17'sinde hafif , 11'inde orta ve 3 'ünde ağır olmak
üzere toplam 31 'inde (%18.9) dehidratasyon
saptanmıştır.
Dehidratasyon
saptanan
ve
saptanmayan vakaların çeşitli özellikler açısından
karşılaştırılması Tablo !'de gösterilmiştir.
Tablo !'de görüldüğü gibi, dehidratasyonu olan ve
olmayan çocuklar arasında; yaş, günlük dışkılama
sayısı, kusma durumu , annenin öğrenim durumu ,
ailenin sosyal güvence durumu ve ailenin aylık geliri
açısından istatistiksel açıdan önemli düzeyde fark
bulunmuştur.

Çeşitli faktörlerin

ishalli çocuklarda dehidratasyon

gelişmesine

İshalli çocuklarda dehidratasyon gelişme olasılığını
etkileyeceği

düşünülen

bağımsız

etkisi

Tablo II'de görül düğü gibi , multi p le regre syon
analizine göre çocuğun yaşı, kusma durumu , gün lük
dışkılama sayısı ve ailenin geliri ile dehidrata syon
arasında istataistik se l açıdan önem li bir ilişk i

değişkenler

kümesinin dehidratasyona etkisini değerlendirmek
amacıyla, logistic regresyon analizi uygulanmış,
forward selection yöntemiyle elde edilen değişken
seçimi sonuçları Tablo II'de gösterilmiştir.

bulunmuştur.

Tablo I. Dehidratasyonu olan ve olmayan çocuklarda çeşitli özellikler in karşılaştırılması

Dehidratasyon
Özellikler

Var (n= 31)

Yok (n= 133)

9.2 ± 8.4

21.8 ± 19.8

5.50

0.05

İshal süresi (gün) (X ±.SD)

6.1 ± 4.7

5.5 ± 4.9

0.08

0.05

Dışkılama sayısı/gün

6.8 ± 2.1

5.4 ± 1.9

3.47

0.05

Kusma (%)

90.3

61.7

3. 13

0.05

Dı ş kı

kültüründe üreme(%)

16.1

7.5

1.50

0.05

Anne

öğrenimi

7.4

40.2

2.00

0.05

71.0

91.7

3.26

0.0 5

246.7± 179.9

395.4 ± 309.5

3.38

0.05

Çocuğun yaşı

(ay) (X ± SD)

(X ± SD)

ilkokul üstü(%)

Sosyal güvence(%)
Ailenin

aylık

geliri (USD) (X ± SD)

p

Tablo il. Logistik regresyon analizi ile d eğişken seçimi sonuçl arı

Bağımlı değişkenler:

Dehidratasyon

Bağımsız değişkenler

Y aş

-0.049

0.023

4.71 l

0.030

-0.137

0.952

0.9 11-0.995

Aile geliri

-0.003

0.001

4.319

0.038

-0.127

0.997

0.99 5-0.999

K usma

1.567

0.675

5.390

0.020

0.154

4.793

l.2 77-17.996

Dışkılama sayısı

0.338

0.125

7.253

0.007

0.191

1.402

1.096- 1.793

Constant

-3.251

1.055

9.496

0.002
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TARTIŞMA

ishal geçirmesi ya da ishal sırasında uygun bakımın
gibi neden lerle , dehidratasyon daha
sık olabilir.
sağlanamaması

Tablo I'de görüldüğü gibi, dehidratasyonu olan ve
olmayan çocuklar arasında yaş ortalaması açısından
önemli fark bulunmuştur. Küçük çocuklarda
dehidratasyon riskinin daha fazla olduğunu gösteren
çeşitli araştırmalar vardır (5,7). Bu nedenle,
dehidratasyonlu çocuklarda yaş ortalamasının düşük
olması beklenen durumdur.

Dehidratasyonu olan ve o lmayan çocukla r arasında,
ishal
süresi
açısından
önemli
bir
fark
bulunamamıştır.
Bu
durum,
dehi dratasyon
gelişiminde ishalin süres inde n çok, ağırlığının ve
uygulanan
bakımın
etkili
olduğunu
düşündürmektedir.

Araştırma

grubunda günlük ortalama dışkılama
sayısı 6 dolayında olup, bu değer dehidratasyonu
olanlarda dehidratasyonu olmayanlardan önemli
ölçüde yüksektir. Adana'da yapılan bir araştırmada,
beş yaş altındaki ishalli çocuklarda günlük ortalama
dışkılama sayısı 6.2 olarak
bulunmuştur (9).
Dışkılama sayısının fazla olması daha fazla sıvı ve
elektrolit kaybına yol açacağı için, dehidratasyonlu
çocuklarda
dışkılama
sayısının
fazla olması
beklenir.
Benzer biçimde; dehidratasyonu olan
kusması olanların oranı da
çocuklar içerisinde
dehidratasyonu
olmayanlardan
önemli ölçüde
yüksek bulunmuştur.
Dehidratasyonlu çocukların sadece %7 kadarının
annesi beş yıldan fazla öğrenim gördüğü halde, bu
oran
dehidratasyonu
olmayan
grupta
%40
dolayındadır. İstanbul'da yapılan bir araştırmada,
annenin öğrenim düzeyi düştükçe çocukta ishal
görülme olasılığının arttığı gösterilmiştir (4).
Kayseri'de yapılan bir araştırmada ise, annenin
öğrenim düzeyi yükseldikçe ishalli çocuğa sıvı
verilmesi gerektiğini bilenlerin oranının arttığı
görülmüştür ( 1O).
Dehidratasyonlu
gruptaki çocukların %71 'inin
aile s inin sosyal güvencesi vark en, bu oran
dehidratasyonu olmayan grupta %90'ın üzerindedir.
Aradaki fark istatistiksel açıdan da önemli
bulunmuştur. Benzer
biçimde ; dehidratasyonlu
çocukların ailelerinin
ortalama aylık geliri de
dehidratasyonu olmayan gruptan önemli ölçüde
düşük bulunmuştur. İstanbul ' da yapılan bir
araştırmada, aile geliri ile ishal arasında ilişki
bulunmuştur (4). Düşük gelirli ailelerde çocuğun
önceki beslenme durumunun kötü olması, daha sık

Araştırma

grubundaki çocukların %9 kadarında
kültüründe bakte riyel üreme tesp it edilm iştir.
Kültürde üreme oranı dehidrata syonlu grupta
%16.1, diğer grupta %7.5 olmasına rağmen, grup lar
arasındaki fark önemli bulunmamıştır. Bu durum,
ishalli hastalarda etk en izolasyonunun yetersiz
olmasına bağlı olabilir. Nitekim , İstanbu l 'da yap ılan
bir araştırmada, ishal vakalarının %33 'ünde
bakteriyel etken belirlenmiştir (4).
dışkı

Tablo II'de görüldüğü gibi, logistic regresyon
analizine alınan sekiz bağımsız değişkenden sadece;
yaş, aile geliri, ku sma durumu ve dışkılama
sıklığının dehidratasyon durumuna etk isi istatistiksel
açıdan
önemli
bu lunmuştur.
Dehidratasyon
olasılığını en fazla etk ileyen faktör kusma olup,
çocukta kusma olması dehidratasyon olasılığını
yaklaşık beş kat artırmaktadır. Dehidratasyonu olan
ve olmayan çocuklar arasında, annenin öğrenim
durumu ve- ailenin sosyal güve nces i açısından
önemli fark bulunmuş olmasına rağmen , logistic
regresyon analizinde bu iki fak törün deh idratasyona
etkisi önemli bulunmamışt ır. Bu durum annenin
öğrenim durumu, ailenin sosyal güvencesi ve ailenin
ekonomik durumu arasında etkileşim oldu ğu nu ,
bunlar arasında çocu kta dehidra ta syon ge li şme
olasılığını en fazla etkileyen faktör ün ai lenin ge lir
düzeyi olduğunu düşündürmektedir.
Bu araştırmada başlıca şu sonuç lar elde edilm iştir :
1.
Araştırma kapsamına alınan ishalli çocukların
%18.9'unda
değişik derece lerde de hidratasyon
saptanmıştır.

2.

Dehidratasyonu

olan ve olmayan çocuklar
kusma , anne n in
durumu, ailenin sosyal güvence durumu ve

arasında ; yaş, dışkılama sayısı,
öğrenim

Çeşitli faktörlerin

ishalli çocuklarda dehidratasyon gelişmesine etkisi

geliri açısından önem li ölçüde fark bulunmuştur.
3.
Logistic regresyon analizi sonucunda, ishalli
çocuklarda dehidratasyon gelişme olasılığını en
fazla etkileyen faktörlerin, çocuğun yaşı, dışkılama
sıklığı, kusma olup olmaması ve ailenin gelir düzeyi
olduğu belirlenmiştir.
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