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ÖZ

EuroQol befl soru (EuroQolSKOR) ve bir vizuel analog skaladan (EuroQolVAS) meydana gelen, genel sa¤l›k ölçe¤idir. Bu pilot

çal›flma, EuroQol Ölçe¤inin larinjektomili bireylerde güvenirli¤ini ve geçerli¤ini belirlemek amac› ile yap›lm›flt›r. Örneklem
1998-2003 y›llar› aras›nda larinjektomi ameliyat› olan 42 kulak burun bo¤az poliklini¤i hastas›ndan meydana gelmifltir. Eu-
roQol'un güvenirli¤ini belirlemek amac› ile anket, 22 larinjektomili bireye 15 gün aralar ile iki kez uygulanm›flt›r. Test-tek-
rar test güvenirlik katsay›lar›n›n EuroQol'un befl sorusunda 0.75-0.91 aras›nda oldu¤u, EuroQolSKOR'un 0.80, EuroQolVAS'›n

ise 0.68 oldu¤u belirlenmifltir. EuroQol'un geçerli¤i, 42 larinjektomili bireyde ölçüte ba¤l› geçerlik yöntemi ile s›nanm›flt›r.
EuroQol ve duruma özgü ölçekler olan EORTC QLQ-C30 (genel sa¤l›k durumu, fonksiyonel ölçekler; fiziksel fonksiyon, rol
fonksiyonu, emosyonel fonksiyon, biliflsel fonksiyon, sosyal fonksiyon, semptom ölçekleri / maddeleri; yorgunluk, a¤r›, disp-
ne, uykusuzluk, ifltah kayb›) ile EORTC QLQ-H&N35'in (a¤r›, duyusal sorunlar, konuflma sorunlar›, sosyal ortamlarda yeme
sorunlar›, sosyal etkileflim sorunlar›, cinsellikte azalma, kendini hasta hissetme, a¤r› kesicileri kullanma, kilo kayb›) bir çok
ölçe¤i ve maddeleri aras›nda anlaml› iliflkiler bulunmufltur. EuroQolVAS ile yutma, a¤z› açma aras›nda anlaml› iliflki belirle-

nirken, EuroQolSKOR'un bu maddelerle iliflkili olmad›¤› saptanm›flt›r. Bununla birlikte difller maddesi EuroQolSKOR ile anlam-

l› iliflki gösterirken, EuroQolVAS ile göstermemifltir. Öte yandan EuroQol ve EORTC QLQ-C30 (bulant› ve kusma, konstipas-

yon, diyare, ekonomik sorunlar) ile EORTC QLQ-H&N35'in (a¤›z kurulu¤u, yap›flkan saliva, öksürme, beslenme deste¤i, ki-
lo alma) baz› maddeleri aras›nda istatistiksel anlaml›l›k tafl›yan bir iliflki belirlenmemifltir. Sonuç olarak EuroQol kullan›m›
kolay, geçerli, de¤iflime duyarl›, güvenilir bir ölçektir, fakat bu ölçe¤in larinjektomili bireyleri de¤erlendirdi¤i çal›flmalar art-
t›r›lmal›d›r. 

Anahtar kelimeler: EuroQol, Larinjektomi, Sa¤l›¤a ‹liflkin Yaflam Kalitesi, Güvenirlik, Geçerlik.

ABSTRACT

The EuroQol generic health index comprises a five part questionnaire (EuroQolSKOR) and a visual analogue self-rating sca-

le (EuroQolVAS). The aim of this pilot study was to test validity and reliability of EuroQol in patients with laryngectomy. The

subjects were 42 otorhinolaryngology out-patients operated from laryngectomy between 1998-2003 years. EuroQolVAS app-

lied to 22 patients with laryngectomy and repeated after a two-week interval for reliability. The reliability coefficients of test-
retest for EroQol are as follows: between 0.75-0.91 in EuroQol dimensions, 0.80 in EuroQolSKOR, 0.68 in EuroQolVAS. Vali-

dity of EuroQol was assessed in 42 patients with laryngectomy. It was tested validity by means of methods of concurrent va-
lidity. EuroQol showed significant and clinically relevant correlations with most scales / items of condition-specific instru-
ments that were EORTC QLQ-C30 (global health status, functional scales; physical functioning; role functioning, emotional
functioning, cognitive functioning, social functioning, symptom scales / items; fatigue, pain,  dyspnea, insomnia, appetite
loss), EORTC QLQ-H&N35 (pain, senses problems, speech problems, trouble with social eating, trouble with social contact,
less sexuality, felt ill, pain killers, weight loss). EuroQolVAS showed significant relevant with swallowing, opening mouth, but
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G‹R‹fi

Larinks kanserleri tüm kanserlerin % 2-3'ünü
oluflturmakta ve dünyada her y›l yaklafl›k 12.500
larinks kanserinin meydana geldi¤i tahmin edil-
mektedir. Larinks kanserli bireylerde hastal›¤›n
ve tedavinin etkileri ile hem estetik hem ifllev-
sel deformiteler meydana gelmekte, dolay›s› ile
hemflirelik bak›m› birçok yönden önem kazan-
maktad›r. Selim ve erken dönem habis tümör-
lerde birey, k›smi cerrahi giriflimlerle tedavi
edilmekte ve böylece daha az ifllevsel kay›plar-
la iyileflebilmektedir. ‹leri dönem tümörlerde cer-
rahi, radyoterapi ve kemoterapiden oluflan kap-
saml› tedavi giriflimleri uygulanabilmektedir
(Black and Jacobs 1997, Kaya 2004, Lewis et
al. 2000).

Yaflam› tüm boyutlar› ile uzun süreli etkileyen
larinks kanseri sonucunda larinjektomi ameliyat›
geçiren bireyin Sa¤l›¤a ‹liflkin Yaflam Kalitesi-
nin (S‹YK) araflt›r›lmas›, hemflirelik bak›m›n›n
stratejilerini belirlemede rehber nitelik tafl›yaca-
¤›, yap›lan çal›flmalarda vurgulanmaktad›r. Öte
yandan bireyin S‹YK de¤erlendirilerek, gereksi-
nimleri ve bak›m kalitesi, beklenti ve de¤erleri
ile hastal›k aras›ndaki etkileflimi belirlenebilmek-
te; ayr›ca ayn› klinik tabloya sahip bireylerin
yan›tlar›n›n farkl›l›¤› tan›mlanabilmektedir (Hurst
et al. 1994, Kaya 2004, Patrick and Deyo
1989).

S‹YK ölçümlerinde (1) genel, (2) hastal›¤a/du-
ruma özgü ölçekler ve (3) araflt›rman›n amac›-
na, gereç ve yöntemine ba¤l› olarak, ayr› ayr›
ya da her ikisi de kullan›lmaktad›r. Bununla bir-

likte literatürde, genel ve duruma/hastal›¤a özgü
S‹YK ölçeklerinin birlikte kullan›lmas›n›n, öl-

çümleri daha de¤erli k›ld›¤› belirtilmektedir (Pat-
rick and Deyo 1989, Ringash and Bezjak 2001).  

EuroQol - Genel Sa¤l›k Ölçe¤i

1987 y›l›nda befl Avrupa merkezinden araflt›rma-
c›lar, hastal›¤a özgü olmayan bir ölçek gelifltir-
mek ve uygulanabilirli¤ini test etmek amac› ile
bir araya gelerek EuroQol grubunu oluflturmufl-
lard›r. Sonuçta gelifltirilen EuroQol Ölçe¤i befl
farkl› boyutu (hareket, öz-bak›m, ola¤an ifller,
a¤r›/rahats›zl›k ve anksiyete/depresyon) içeren
betimleyici bir sistemden oluflmaktad›r. Her bir
boyut; sorun yok (1), baz› sorunlar var (2), afl›-
r› sorunlar var (3) olmak üzere üç düzeyde de-
recelendirilmifl ve denekler bu üç düzeyden sa-
dece birini seçebilmektedirler. Böylece sa¤l›k
durumunun sonuçlar› befl sabit numarayla ifade
edilebilmektedir. Örne¤in 21132 ifadesi, hareket
yönünde baz› sorunlar›n oldu¤unu, öz-bak›m ve
ola¤an ifllerde sorunlar›n olmad›¤›n›, afl›r› a¤-
r›/rahats›zl›k deneyimlendi¤ini, orta derecede
anksiyete/depresyon oldu¤unu göstermektedir.
Ayn› zamanda 21132 ifadesi, hesaplanarak veya
grubun yay›nlad›¤› tablodan yararlan›larak top-
lam puana dönüfltürülebilmektedir. Bu puan Eu-
roQolSKOR olarak adland›r›lmaktad›r (Brooks and

EuroQol© Group 1996, Dolan 1997, EuroQol
Group 2004, EuroQol0© Group 1992, EuroQol©

Group 1990, Hurst et al. 1997).

Ölçe¤in farkl› ülkelerde uygulanabilme özelli¤in-
de olmas›, EuroQol grubunun amaçlar›ndan bi-
rini oluflturmaktad›r. Bu nedenle, bireylerin sub-
jektif sa¤l›k alg›lar›n› ifade edebilecekleri, hayal
edebildikleri en iyi sa¤l›k durumunun 100, en
kötü sa¤l›k durumunun ise 0 oldu¤u, kalibre
edilmifl vertikal termometre fleklinde bir vizüel

it wasn't relevant between EuroQolSKOR and this items. Conversely EuroQolSKOR showed significant relevant with teeth, but

EuroQolVAS wasn't. In addition to this, it wasn't determined significant correlations between EuorQol and some items of

EORTC QLQ-C30 (nausea and vomiting, constipation, diarrhea, financial difficulties), EORTC QLQ-H&N35 (dry mouth,
sticky saliva, coughing, nutritional supplements, weight gain). Consequently, EuroQol is simple to use, valid, responsive to
change and sufficiently reliable, but further work is required on patients with laryngectomy. 

Key words: EuroQol, Laryngectomy, Health Related Quality of Life, Reliability, Validity.
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analog skalay› ölçe¤e koymufllard›r. Ölçe¤in bu
bölümünden elde edilen veri EuroQolVAS olarak

adland›r›lmaktad›r (EuroQol© Group 1990). 

EuroQol k›sa ve sade oluflunun yan› s›ra
S‹YK'ni geçerli ve güvenilir bir flekilde ölçtü¤ü-
ne iliflkin verilerin bulundu¤u bir ölçek olarak
de¤erlendirilmektedir. EuroQol grubu, anketin
Türkçe versiyonunu yay›mlam›flt›r ve ülkemizde
Türkçe flekli ile kullan›lmaktad›r (Kaya ve Ba-
bada¤ 2004). Öte yandan birçok hastal›kta (ka-
raci¤er transplantasyonu, ast›m, diyabet, nöro-
müsküler hastal›klar, prostatektomi, katarakt,
gastrointestinal kanama, romatoid artrit vd.) ge-
çerlik ve güvenirli¤inin araflt›r›lmas›na karfl›n la-
rinjektomili bireylere yönelik bu konuda araflt›r-
man›n yap›lmad›¤› görülmüfltür (Dolan 1997,
EuroQol Group 2004, Fries and Ramey 1997,
Heleen et al. 1994, Hurst et al. 1997, Ringash
and Bezjak 2001).

Bu noktadan hareket ederek, çal›flma larinjekto-
mili bireylerin sa¤l›¤a iliflkin yaflam kalitesini de-
¤erlendirmede, EuroQol Ölçe¤inin güvenirlik ve
geçerli¤ini belirlemek amac› ile gerçeklefltirilmifl-
tir. 

GEREÇ VE YÖNTEM
Araflt›rman›n Evreni ve Örneklem Seçimi: A r a fl-
t›rman›n evreni; ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla
T›p Fakültesi Kulak Burun Bo¤az Anabilim Da-
l›nda 1998-2003 y›llar› aras›nda larinjektomi ame-
liyat› olmufl ve halen hayatta olan 190 hastadan
meydana gelmektedir. Örneklem grubu ise basit

rastgele örnekleme yöntemi ile bu evren aras›n-
dan seçilen 42 bireyden meydana gelmektedir.
Veri Toplama Araçlar›:
Hasta Bilgi Formu: Konu ile ilgili literatür reh-
berli¤inde haz›rlanm›fl olup cinsiyet, yafl ve has-
tal›k süresi gibi de¤iflkenlerden oluflmaktad›r.
EuroQol Ölçe¤i: EuroQolSKOR'un potansiyel da¤›-

l›m› -0.59 - 1.00, EuroQolVAS'›n potansiyel da-

¤›l›m› ise 0 - 100 aras›ndad›r. 

EORTC QLQ-C30: EORTC yaflam kalitesi so-

ru formu kanser hastalar›n›n S‹YK'ni de¤erlen-

dirmede kullan›lan bir ölçektir. Toplam 30 so-
rudan (28 soru 4 aflamal› likert tipi ölçek, ge-
nel yaflam kalitesini ölçen son iki soru ise 7
aflamal› yatay bir s›ralama), 5 fonksiyonel ölçek-
ten (fiziksel fonksiyon, rol fonksiyonu, emosyo-
nel fonksiyon, biliflsel fonksiyon, sosyal fonksi-
yon), 3 semptom ölçe¤inden (yorgunluk, bulan-
t› ve kusma, a¤r›), genel sa¤l›k durumu / ya-
flam kalitesi ölçe¤inden, tek bir madde ile de-
¤erlendirilen ve kanser hastalar›n›n ço¤unun ifa-
de etti¤i semptomlardan (dispne, uykusuzluk, ifl-
tah kayb›, konstipasyon ve diyare), hastal›¤›n
ekonomik durum üzerine etkisini belirleyen eko-
nomik sorunlar alt boyutundan meydana gelmek-
tedir. EORTC QLQ-C30'daki tüm ölçekler ve
tek madde ölçümleri 0 - 100 aras›nda puanlan-
d›r›labilmektedir. Yüksek puan, yüksek yan›t dü-
zeyini ifade etmektedir. Böylece;

• Fonksiyonel ölçeklerdeki yüksek puan yüksek
/ sa¤l›kl› fonksiyonel düzeyi,

• Genel sa¤l›k durumundaki / yaflam kalitesin-
deki yüksek puan yüksek yaflam kalitesini, oysa,

• Semptom ölçeklerindeki / maddelerindeki
yüksek puan semptomlar›n yo¤un yafland›¤›n› /
sorun düzeyinin yüksek oldu¤unu ifade etmektedir.
(Fayers et al. 2001).

EORTC QLQ-H&N35: EORTC'un bafl & boyun
kanserleri modülü, hastal›¤›n her döneminde ve
çeflitli tedavi yöntemlerinde (örne¤in cerrahi,
radyoterapi, kemoterapi) kullan›labilen hastal›¤a
özgü bir ölçektir. EORTC QLQ-H&N35 semp-
tomlar›, tedavinin yan etkilerini, sosyal fonksi-
yonu ve beden imaj›n› / cinselli¤i de¤erlendir-
meyi sa¤layan 35 sorudan meydana gelmektedir.
A¤r›, yutma, duyular (tat ve koklama), konufl-
ma, sosyal ortamlarda yemek yeme, sosyal etki-
leflim ve cinsellik birden fazla madde ile; difl-
ler, a¤z› açma, a¤›z kurulu¤u, yap›flkan saliva,
öksürük, kendini hasta hissetme, a¤r› kesiciler
kullanma, beslenme deste¤i, tüple beslenme, ki-
lo kayb›, kilo alma semptomlar› tek madde ile

de¤erlendirilmektedir. Tüm ölçeklerden / madde-
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lerden al›nan yüksek puan semptomlar›n yo¤un
yafland›¤›n› / sorun düzeyinin yüksek oldu¤unu
ifade etmektedir ve puan da¤›l›m› 0 - 100 ara-
s›nda de¤iflmektedir (Fayers et al. 2001).

Çal›flmam›zda ölçüte ba¤l› geçerli¤i s›namada
EORTC QLQ-C30 ve EORTC QLQ-H&N35 öl-
çeklerinden yararlan›lmas›n›n nedeni bu ölçekle-
rin uluslararas› alanda geçerlik ve güvenirlik ça-
l›flmalar›n›n bafl-boyun kanserli bireylerde tüm
yönleri ile araflt›r›lm›fl olmas›d›r (Ringash and
Bezjak 2001).

Güvenirlik ve Geçerlilik Yöntemleri: EuroQol

Ölçe¤i'nin larinjektomili bireylerde güvenirli¤i
test-tekrar test yöntemi ile; geçerli¤i ise ölçüte
ba¤l› geçerlik s›nanarak gerçeklefltirilmifltir. Öl-
çüte ba¤l› geçerli¤in s›nanmas›nda; EORTC
QLQ-C30 (kanserli bireylere özgü S‹YK ölçe¤i),
EORTC QLQ - H&N35 (bafl-boyun kanserli bi-
reylere özgü S‹YK ölçe¤i) ölçekleri ile
EuroQolSKOR ve EuroQolVAS aras›ndaki korelas-

yon araflt›r›lm›flt›r. 

Verilerin Analizi ve De¤erlendirilmesi: P a r a m e t-

rik (sürekli) de¤iflkenler aritmetik ortalama ve
standart sapma, minimum ve maksimum de¤erler
olarak, nonparametrik (süreksiz) de¤iflkenler ise
frekans ve yüzde olarak de¤erlendirilmifltir. Euro-
Qol'un test-tekrar test güvenirlik katsay›lar›n›n be-
lirlenmesinde ve EuroQol ile duruma özgü ölçek-
lerin verilerinin karfl›laflt›r›lmas›nda Pearson's Mo-
mentler Çarp›m› Korelâsyon Tekni¤i kullan›lm›fl-
t›r. 

Araflt›rman›n Etik Yönleri: Araflt›rma kapsam›-

na al›nan larinjektomili bireylere çal›flman›n
amaç ve yararlar› aç›kland›ktan sonra araflt›rma-
ya kat›lmaya isteklilik, gönüllülük ilkesine özen
gösterilerek onam/onaylar› al›nm›fl ve uygulama-
ya bafllanm›flt›r. Araflt›rma verilerinin elde edil-
di¤i ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakül-
tesi Kulak Burun Bo¤az Anabilim Dal›na çal›fl-
man›n amaç ve kapsam›n› içeren bir bilgi for-

mu ile baflvuruda bulunulmufl ve izin al›nm›flt›r.
Ayr›ca araflt›rmac›lar, EuroQol Sa¤l›k Ölçe¤inin,

EORTC QLQ-30 (version 3.0), EORTC QLQ-
HN&35 ölçeklerinin çal›flmada kullan›labilmesi

için gereken yaz›l› izini elde etmifllerdir.

BULGULAR VE TARTIfiMA

Araflt›rma kapsam›na al›nan larinjektomili birey-
lerin % 92.9'unun (n=39) erkek, % 7.1'inin (n=3)
kad›n; % 54.8'inin (n=23) 51 - 65, % 19.1'inin
(n=8) 65 ve üstü, % 16.6's›n›n (n=7) 36 - 50,
% 9.5'inin (n=4) 21 - 35 yafl grubunda; %
40.5'inin (n=17) 2 y›l, % 14.3'ünün (n=6) 3 y›l,
% 14.3'ünün (n=6) 1 y›l, % 16.7'sinin (n=7) 4
y›l, % 9.5'inin (n=4) 6 y›l, % 4.8'inin (n=2) 5
y›ld›r larinks kanseri tan›s›n›n oldu¤u saptanm›fl-
t › r .

Duruma Özgü S‹YK Ölçeklerinin ve EuroQol
Sa¤l›k Ölçe¤inin Puanlar› 

EORTC QLQ-C30 puanlar›n›n da¤›l›m› incelen-
di¤inde, genel sa¤l›k durumu puan ortalamas›n›n
52.78±22.74 oldu¤u saptanm›flt›r. Fonksiyonel
ölçeklerden ald›klar› puan ortalamalar› ise fizik-
sel fonksiyonda 82.54±13.41, rol fonksiyonunda
82.54±15.16, emosyonel fonksiyonda 59.52±22.73,
biliflsel fonksiyonda 91.67±11.20, sosyal fonksi-
yonda 74.21±20.56 olarak belirlenmifltir (Tablo
1). Genel sa¤l›k durumu ve fonksiyonel ölçek-
lerden al›nan yüksek puan›n, yaflam kalitesinin
iyi oldu¤una ve sa¤l›kl› fonksiyonel duruma ifla-
ret etti¤i göz önüne al›nd›¤›nda, çal›flma kapsa-
m›na al›nan larinjektomili bireylerin en olumlu-
su biliflsel fonksiyon olmak üzere s›ras› ile fi-
ziksel, rol ve sosyal fonksiyon puanlar›n›n üst
s›n›ra yak›n oldu¤u; emosyonel durum puanlar›-
n›n ise potansiyel da¤›l›m ortalamas›n›n biraz
üstünde bulundu¤u, ayn› flekilde yaflam kalitele-
rinin orta derecede etkilendi¤i saptanm›flt›r.
Armstrong ve ark. (2001) larinjektomiden sonra
bireylerin yaflam kalitesini belirlemek için genel
S‹YK ölçe¤i SF-36'y› kullanm›fllar ve ameliyat
öncesi ve sonras› verileri karfl›laflt›rm›fllard›r.
Ameliyat sonras› verileri çal›flmam›z sonuçlar›na
benzerlik göstermekle birlikte, bu çal›flmada la-
rinjektomili bireylerin ameliyat sonras› dönemde
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yaflam kalitesi puanlar›n›n yükseldi¤i vurgulan-
maktad›r.

Araflt›rma kapsam›na al›nan bireylerin semptom
ölçeklerinden / maddelerinden ald›klar› puan or-
talamalar›n›n yorgunlukta 25.40±17.91, bulant› ve
kusmada 6.75±12.24, a¤r›da 22.22±24.88, dispne-
de 29.36±22.33, uykusuzlukta 28.57±34.19, ifltah
kayb›nda 11.90±19.23, konstipasyonda 8.73±18.12,
diyarede 3.17±9.90, ekonomik sorunlarda
15.08±22.33 oldu¤u Tablo 1'de görülmektedir.
Semptom ölçeklerinde / maddelerinde düflük pu-
an bu semptomlar›n yo¤un yaflanmad›¤›n› ifade
etmektedir. Bu ba¤lamda araflt›rmadaki larinjekto-
mili bireyler EORTC QLQ-C30'un ölçtü¤ü semp-
tomlarda çok yo¤un sorunlar yaflamamakla birlik-

A¤r›

Yutma 

Duyusal (Tat ve Koku) Sorunlar

Konusma Sorunlar›

Sosyal Ortamlarda Yeme Sorunlar›

Sosyal Etkileflim Sorunlar›

Cinsellikte Azalma

Difller

A¤z› Açma 

A¤›z Kurulu¤u

Yap›flkan Saliva

Öksürme 

Kendini Hasta Hissetme

A¤r› Kesicileri Kullanma

Beslenme Deste¤i

Tüple Beslenme

Kilo Kayb›

Kilo Alma 

0   50.00  14.48 12.22

0   58.33  19.64 15.59

0   100.00 31.75 27.98

11   100.00 53.44 33.94

0   58.00  19.84 16.15

0   66.67  28.10 21.21

0   100.00 46.03 31.84

0   67.00  4.76  15.74

0   67.00  10.32 18.75

0   66.67  32.54 21.45

0   66.67  27.78 21.98

0   67.00  28.57 18.87

0   100.00 32.54 30.79

0   100.00 57.14 50.09

0   100.00 9.52  29.71

-     -     -     -      

0   100.00 28.57 45.72

0   100.00 23.81 43.11

Tablo 1. EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ - H&N35 Ölçeklerinin Puanlar›n›n Da¤›l›m›

EORTC QLQ-C30 Min. Max. Ort. SS

Genel Sa¤l›k Durumu 16.67 83.33 52.78 22.74

Fiziksel Fonksiyon

Rol Fonksiyonu

Emosyonel Fonksiyon

Biliflsel Fonksiyon

Sosyal Fonksiyon

53.33 100.00 82.54  13.41

50.00 100.00 82.54  15.16

25.00  91.67 59.52  22.73

67.00 100.00 91.67  11.20

33.00 100.00 74.21  20.56

Fonksiyonel Ölçekler

Semptom Ölçekleri / Maddeleri

Yorgunluk

Bulant› ve Kusma

A¤r› 

Dispne

Uykusuzluk

‹fltah Kayb›

Konstipasyon

Diyare

Ekonomik Sorunlar

0   66.67 25.40  17.91

0   33.00 6.75 12.24

0   66.67 22.22  24.88

0   67.00 29.36  22.33

0  100.00 28.57  34.19

0   66.67 11.90  19.23

0   66.67 8.73 18.12

0   33.00 3.17 9.90

0   67.00 15.08  22.33

EORTC QLQ-C30 ve EORTC QLQ - H&N35 ölçeklerinin puanlar›n›n potansiyel da¤›l›m› 0 - 100 aras›ndad›r.

te en fazla dispne flikâyetlerinin oldu¤u, bu
semptomu s›ras› ile uykusuzluk, yorgunluk, a¤r›,
hastal›¤›n neden oldu¤u ekonomik sorunlar, ifltah
kayb›, konstipasyon, bulant›-kusma, diyare flikâ-
yetlerinin izledi¤i görülmüfltür. 

EORTC QLQ - H&N35 semptom ölçeklerinin /
maddelerinin puan ortalamalar› incelendi¤inde en
fazla sorun yaflanan semptomun a¤r› kesicileri
kullanma maddesinde oldu¤u (57.14±50.09), bu
maddeyi s›ras› ile konuflma sorunlar› (53.44±33.94),
cinsellikte azalma (46.03±31.84), a¤›z kurulu¤u
(32.54±21.45), kendini hasta hissetme (32.54±30.79),
duyusal sorunlar - tat ve koku (31.75±27.98), ök-
sürme (28.57±18.87), kilo kayb› (28.57±45.72),
sosyal etkileflim sorunlar› (28.10±21.21), yap›flkan

QLQ-H&N35 Min. Max. Ort. SS

Semptom Ölçekleri / Maddeleri

Nurten Kaya, fiöhret Solmaz, Nurper Bolol
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saliva (27.78±21.98), kilo alma (23.81±43.11),
sosyal ortamlarda yeme sorunlar› (19.84±16.15),
yutma (19.64±15.59), a¤r› (14.48±12.22), a¤z› aç-
ma (10.32±18.75), beslenme deste¤i (9.52±29.71),
difller (4.7±15.74) ölçek ve maddelerinin izledi¤i
görülmüfltür. Öte yandan araflt›rma kapsam›na al›-
nan larinjektomili bireyler aras›nda tüple beslenen
hastan›n olmad›¤› saptanm›flt›r (Tablo 1).

EuroQol Boyutlar›ndaki Sorunlar›n Düzeylerine
‹liflkin Da¤›l›m incelendi¤inde fiekil 1'de de gö-
rüldü¤ü gibi; bireylerin % 57.1'inin (n=24) yü-
rürken, % 69'unun (n=29) öz-bak›m gereksinim-
lerini karfl›lamada, % 52.4'ünün (n=22) ola¤an ifl-
lerde sorunlar›n›n olmad›¤›, % 54.8'inin (n=23)
a¤r›/rahats›zl›k deneyimlemedi¤i, endifle/depresyon
boyutunda sorun yok, biraz sorun yafl›yorum, afl›-
r› sorunlar›m var ifadelerindeki da¤›l›m birbirine
yak›n olmakla birlikte % 38.1'lik (n=16) bir ço-
¤unlu¤un sorun yaflamad›¤› görülmektedir.

Tablo 2 incelendi¤inde larinjektomili bireylerin

S‹YK (EuroQolSKOR) puanlar›n›n ortalamas›n›n

0.66±0.27, subjektif sa¤l›k alg›lar›n›n (EuroQolVAS)

ortalamas›n›n ise 58.57±24.75 oldu¤u görülmek-
tedir. Elde edilen bu sonuçlar potansiyel da¤›l›m-
lar›na göre incelendi¤inde araflt›rma kapsam›nda-
ki bireylerin genel S‹YK'leri orta derecede etki-
lenmifltir.

EuroQol Ölçe¤i'nin Larinjektomili Bireylerde
Güvenirli¤i: 

Zamana göre de¤iflmezlik: Bu güvenirlik, arac›n
de¤iflik zamanlardaki yinelemeli ölçümlerde ben-
zer ölçüm de¤erlerini sa¤lama özelli¤i ile ilgile-
nir (Erefe 2002). Türkçe EuroQol ölçe¤inin gü-
venirli¤i “Test-tekrar test” yöntemi ile s›nanm›fl-
t›r ve 22 larinjektomili bireye 15 gün aralarla
EuroQol Ölçe¤i uygulanm›flt›r. 

Tablo 3 incelendi¤inde EuroQol Ölçe¤inin her bir
maddesindeki test-tekrar test korelasyon katsay›-
s›n›n 0.75-0.91 aras›nda de¤iflti¤i, toplam korelas-
yonun ise 0.90 oldu¤u görülmektedir. Literatürde
EuroQol ölçe¤inin güvenirli¤ini s›naman›n en iyi
yolunun test-tekrar test yöntemi oldu¤u belirtil-
mektedir (Brooks and EuroQol© Group 1996).
York Grubu (1996) 221 sa¤l›kl› ‹ngiliz bireyler
üzerinde yapt›¤› test-tekrar test güvenirli¤i çal›fl-
mas›nda korelasyonu 0.78 olarak bulmufltur (Bro-
oks and EuroQol© Group 1996). 

Bireylerde subjektif sa¤l›k alg›s›na iliflkin verile-
ri elde etmek amac›yla yararlan›lan anketin Vi-
züel Analog Skala (EuroQolVAS) bölümünün bi-

rinci ve ikinci uygulama aras›ndaki korelasyonu
0.68 olarak bulunmufltur. Yukar›da belirtildi¤i gi-
bi anket maddelerinden yararlan›larak elde edilen
skorun (EuroQolSKOR) test-tekrar test korelasyonu

ise 0.80 olarak belirlenmifltir (Tablo 3). Hurst ve
ark. (1997) romatoid artritli bireylerde bu de¤e-
rin EuroQolVAS için 0.61, EuroQolSKOR için 0.55

oldu¤unu belirtmekte olup bu sonuçlar çal›flma-
m›z›n güvenirlik verilerini desteklemektedir.

fiekil 1. EuroQol Boyutlar›ndaki Sorunlar›n Düzeylerine
‹liflkin Da¤›l›m (N=42)

Tablo 2. EuroQol Ölçe¤inin Puanlar›n›n Da¤›l›m› (N=42)

EuroQol Min. Max. Ort. SS

EuroQolSKOR 0.19 1.00 0.66 0.27

EuroQolVAS 20 95 58.57 24.75

EuroQolSKOR potansiyel da¤›l›m› -0.59 - 1.00, EuroQolVAS
potansiyel da¤›l›m› 0 - 100 aras›ndad›r 

Larinjektomili Bireylerin Sa¤l›¤a ‹liflkin Yaflam Kalitesini De¤erlendirmede Euroqol Ölçe¤inin Güvenirlik ve Geçerli¤i
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EuroQol Ölçe¤inin Larinjektomili 
Bireylerde Geçerli¤i:

Geçerlik (validity) bir veri toplama arac›n›n, in-
celemeyi amaçlad›¤› kuram, kavram ya da de¤ifl-
kenle ilgili bileflenleri ne derecede kapsad›¤›n› ya
da yans›tt›¤›n› yarg›lamay› sa¤layan ikinci önem-
li niteliktir. Arac›n çok do¤ru ölçümler yapmas›,
onun istenileni tam olarak yapt›¤›n› kan›tlamaz.
Geçerlik sorunu araflt›rmac›n›n ölçtü¤ünü düflün-
dü¤ü de¤iflkeni gerçekten ölçüp ölçmedi¤i sorusu
ile ilgilidir. Buna karfl›l›k, ölçüm yan›lg›s› veren,
de¤iflken ölçümler yapan, yani güvenilirli¤i s›n›r-
l› bir arac›n en geçerli göstergeleri içeriyor olsa
bile yan›lt›c› sonuçlar vermesi kaç›n›lmazd›r. Bu
nedenle geçerlik ve güvenilirlik, bir arac›n birbi-
rinden ba¤›ms›z olarak düflünülemeyen iki önem-
li niteli¤idir (Erefe 2002).

Geçerli¤in incelenen örnekler ve ortamlar bak›-
m›ndan de¤iflikli¤e u¤rayaca¤›, bu nedenle geçer-
lik s›namas›n›n bir arac› belli gruplar ve amaç-
lar için geçerli yapaca¤› savunulmaktad›r. Bir
araflt›rma durumunda yüksek geçerlilik tafl›yan bir
araç, baflka bir durumda geçerli bulunmayabilir.
EuroQol Ölçe¤inin birçok hastal›kta geçerli bu-
lunmas› larinjektomili bireylerde geçerli olaca¤›
anlam›na gelmez ve s›nanmas› gerekir.

Geçerli¤in s›nanmas› için gelifltirilmifl birden faz-
la yöntem vard›r ve bunlar araç geçerli¤i gibi
karmafl›k bir olgunun de¤iflik yönlerinin kan›tlan-

mas›nda kullan›l›r. Literatür incelendi¤inde çal›fl-
mam›zda EuroQol Ölçe¤inin geçerli¤ini araflt›r-
man›n en iyi yollar›ndan birinin ölçüte ba¤l› ge-
çerlik yöntemini kullanmak oldu¤u saptanm›flt›r
(Erefe 2002, EuroQol Group 2004, EuroQol©

Group 1990, Ringash and Bezjak 2001).

Tablo 4'e göre larinjektomili bireylerin EORTC
QLQ-C30'un genel sa¤l›k durumu, fonksiyonel
ölçeklerinden ald›klar› puanlar ile EuroQolSKOR ve

EuroQolVAS puanlar› aras›nda do¤ru yönde ve is-

tatistiksel olarak çok ileri derecede anlaml› bir
iliflki söz konusudur (p≤0.001). Bu sonuç, larin-
jektomili bireylerin EORTC QLQ-C30'un genel
sa¤l›k durumu ve fonksiyonel ölçeklerinden al-
d›klar› puanlar yükseldikçe EuroQolSKOR ve

EuroQolVAS puanlar›n›n yükseldi¤ini göstermekte-

dir. EORTC QLQ-C30'un genel sa¤l›k durumun-
daki / yaflam kalitesindeki yüksek puan›n yüksek
yaflam kalitesini, fonksiyonel ölçeklerindeki yük-
sek puan›n yüksek / sa¤l›kl› fonksiyonel düzeyi
gösterdi¤i, ayn› flekilde EuroQol Ölçe¤inden elde
edilen yüksek EuroQolSKOR ve EuroQolVAS puan-

lar›n›n yüksek yaflam kalitesini ifade etti¤i göz
önüne al›nd›¤›nda EuroQol'un larinjektomili bi-
reylerin genel S‹YK'ni ve fonksiyonel durumu
de¤erlendirebildi¤i sonucuna var›lm›flt›r. 

EORTC QLQ-C30 ve EORTC QLQ-H&N35'in
semptom ölçekleri / maddeleri ile EuroQolSKOR ve

EuroQolVAS puanlar› aras›ndaki iliflki incelendi¤in-

de ise kilo alma maddesi d›fl›ndaki tüm ölçek /
maddelerde ters bir ba¤›nt› saptan›rken baz›lar›n-
da istatistiksel anlaml›l›k bulunamam›flt›r. Yüksek
EuroQolSKOR ve EuroQolVAS puanlar›n›n yüksek

yaflam kalitesini, EORTC QLQ-C30 ve EORTC
QLQ-H&N35'in semptom ölçekleri / maddelerin-
deki yüksek puan›n semptomlar›n yo¤un yafland›-
¤›n› gösterdi¤i göz önüne al›nd›¤›nda, semptom
puanlar› yükseldikçe yaflam kalitesinin puanlar›
düflmekte ve bu durum aradaki ters ba¤›nt›y›
aç›klamaktad›r. Söz konusu ba¤›nt› incelendi¤inde;

• EORTC QLQ-C30'un yorgunluk, a¤r›, uykusuz-
luk, ifltah kayb›; EORTC QLQ-H&N35'in konufl-

Tablo 3. EuroQol Ölçe¤inin Test-Tekrar Test
Güvenirlik Katsay›lar›

Hareket Edebilme

Öz-bak›m

Ola¤an ‹fller

A¤r›/Rahats›zl›k

Endifle/Depresyon

TOPLAM

EuroQolVAS

EuroQolSKOR

1.40±0.50

1.35±0.49

1.45±0.51

1.85±0.67

1.95±0.69

8.00±1.81

53.50±24.87

0.61±0.30

1.50±0.51

1.30±0.47

1.50±0.51

1.60±0.50

1.80±0.77

7.70±1.78

60.75±24.99

0.68±0.24

0.82

0.89

0.91

0.75

0.78

0.90

0.68

0.80

EuroQol Boyutlar›,  
EuroQolVAS ve

EuroQolSKOR

K o r e l a s y o n u
(Pearson's r )

T e s t
(N = 22)

Tekrar Test
(N = 22)

X ± S S X ± S S
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ma sorunlar›, sosyal iletiflim sorunlar›, cinsellikte
azalma, kendini hasta hissetme, a¤r› kesicileri
kullanma, semptom ölçekleri / maddeleri ile
EuroQolSKOR ve EuroQolVAS aras›ndaki ters ba¤›n-

t›n›n çok ileri derecede anlaml›l›k tafl›d›¤›
(p≤0.001), 

• EORTC QLQ-C30'un dispne maddesi,
EORTCQLQ-H&N35'in a¤r› ölçe¤i ile
EuroQolSKOR aras›ndaki ters ba¤›nt› ileri derecede

anlaml›l›k tafl›rken (p≤0.01) EuroQolVAS'ta bu ba-

¤›nt›n›n çok ileri derecede anlaml› oldu¤u
(p≤0.001),

• EORTC QLQ-C30'un bulant› ve kusma, kons-
tipasyon, diyare, ekonomik sorunlar; EORTC
QLQ-H&N35'in a¤›zda kuruma, yap›flkan saliva,
öksürme, beslenme deste¤i semptom ölçekleri /
maddeleri ile EuroQolSKOR ve EuroQolVAS ara-

s›nda ters bir iliflki olmakla birlikte bu iliflkinin
istatistiksel anlaml›l›k tafl›mad›¤› (p>0.05) görül-
müfltür.

• EORTC QLQ-H&N35'in kilo alma maddesi ile
EuroQolSKOR ve EuroQolVAS aras›ndaki iliflki is-

tatistiksel anlaml›l›k tafl›mamakla (p>0.05) birlik-
te bu iliflkinin pozitif yönde olmas› larinjektomi-

A¤r›

Yutma 

Duyusal (Tat ve Koku) Sorunlar

Konuflma Sorunlar›

Sosyal Ortamlarda Yeme Sorunlar›

Sosyal Etkileflim Sorunlar›

Cinsellikte Azalma

Difller

A¤z› Açma 

A¤›z Kurulu¤u

Yap›flkan Saliva

Öksürme 

Kendini Hasta Hissetme

A¤r› Kesicileri Kullanma

Beslenme Deste¤i

Tüple Beslenme

Kilo Kayb›

Kilo Alma

-0.44**

-0.01§

-0.42**

-0.61***

-0.33*

-0.67***

-0.49***

-0.30*

-0.21§

-0.19§

-0.26§

-0.14§

-0.84***

-0.60***

-0.11§

-

-0.38*

0.05§

-0.56***

-0.32*

-0.33*

-0.61***

-0.49***

-0.61***

-0.53***

-0.05§

-0.34*

-0.13§

-0.21§

-0.29§

-0.83***

-0.542***

-0.18§

-

-0.30*

0.05§

Korelasyon (Pearson's r )

EuroQol Ölçe¤i

EuroQolSKOR EuroQolVAS

QLQ-H&N35

Semptom Ölçekleri / Maddeleri

Tablo 4. EuroQol Ölçe¤i ile Duruma Özgü Ölçekler Aras›ndaki Korelasyon

Larinjektomili Bireylerin Sa¤l›¤a ‹liflkin Yaflam Kalitesini De¤erlendirmede Euroqol Ölçe¤inin Güvenirlik ve Geçerli¤i

Fonksiyonel Ölçekler

Semptom Ölçekleri / Maddeleri

Fiziksel Fonksiyon

Rol Fonksiyonu

Emosyonel Fonksiyon

Biliflsel Fonksiyon

Sosyal Fonksiyon

0.68***

0.76***

0.81***

0.55***

0.66***

0.74***

0.72***

0.77***

0.60***

0.61***

Yorgunluk

Bulant› ve Kusma

A¤r› 

Dispne

Uykusuzluk

‹fltah Kayb›

Konstipasyon

Diyare

Ekonomik Sorunlar

-0.67***

-0.07§

-0.65***

-0.40**

-0.61***

-0.48***

-0.06§

-0.21§

-0.20§

-0.82***

-0.02§

-0.79***

-0.49***

-0.60***

-0.63***

-0.02§

-0.15§

-0.03§

Korelasyon (Pearson's r )

EuroQol Ölçe¤i

EuroQolSKOR EuroQolVAS

EORTC QLQ-C30

* p ≤ 0.05, ** p ≤ 0.01, *** p≤ 0.001, § anlaml› iliflki yok

Genel Sa¤l›k Durumu 0.78*** 0.90***
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li bireylerin kilo almay› olumsuz bir durum ola-
rak alg›lamamalar›na ba¤lamak olas›d›r. 

• Öte yandan EORTC QLQ-H&N35'in yutma,
a¤z› açabilme ölçekleri / maddeleri ile EuroQolSKOR
aras›nda istatistiksel anlaml›l›k bulunamazken
(p>0.05) EuroQolVAS aras›nda anlaml› bir iliflki

saptanm›flt›r (p≤0.05). 

• Bu durumun aksine EORTC QLQ-H&N35'in
difller maddesi ile EuroQolVAS aras›nda istatistik-

sel anlaml›l›k bulunamazken (p>0.05) EuroQolSKOR
aras›nda anlaml› bir iliflki saptanm›flt›r (p<0.05). 

• EORTC QLQ-H&N35'in sosyal ortamlarda ye-
me sorunlar›, duyusal sorunlar ve EuroQolSKOR,

EuroQolVAS aras›nda çeflitli derecelerde istatistik-

sel anlaml›l›k tafl›yan ters bir iliflki saptanm›flt›r
(p≤0.05, p≤0.01, p≤0.001). 

• Araflt›rma kapsam›nda tüple beslenen larinjek-
tomili birey olmad›¤› için bu madde de¤erlendi-
rilememifltir.

Bu sonuçlar EurQol'un larinjektomili bireylerdeki
tüm semptomlar›n derecesini tahmin edebildi¤i
sonucuna varmak için vaka say›s›n›n artt›r›larak
benzer çal›flmalar›n yap›lmas› gerekti¤ini düflün-
dürmektedir. 

Armstrong ve ark. (2001) larinjektomili bireyler-
de genel S‹YK ölçe¤i SF-36 sonuçlar› ile ileti-
flim ve beslenme-yutma puanlar›n› karfl›lat›rm›fllar
ve aralar›nda anlaml› bir iliflkinin oldu¤unu oysa
di¤er de¤iflkenlerle SF 36'n›n iliflkili olmad›¤›n›
belirtmifllerdir. Bu durum konuflma, ifltah kayb›,
sosyal yeme sorunlar› ile EuroQol'un aras›nda an-
laml› bir iliflkinin olmas›na benzerlik göstermek-
tedir. Öte yandan yutma, beslenme deste¤i gibi
beslenmeyle iliflkili maddeler ile EuroQol aras›n-
da anlaml› bir iliflkinin olmamas› / zay›f bir ilifl-
kinin olmas› çal›flma kapsam›n al›nan bireylerde
bu semptomlar›n düflük oranda görülmesi ile de
aç›klanabilir kan›s›nday›z. 

SONUÇ ve ÖNER‹LER

Bu çal›flma larinjektomili bireylerde EuroQol Öl-
çe¤inin geçerlik ve güvenirli¤inin araflt›r›ld›¤› ilk
çal›flmad›r. EuroQol'un larinjektomili bireylerde
test-tekrar test korelasyonu kabul edilir düzeyde
bulunmufltur. Öte yandan EoruQol'un duruma öz-
gü ölçeklerle korelasyonunun bir çok alt boyutta
istenen düzeyde iken baz› semptomlarda oldukça
zay›f oldu¤u görülmüfltür. EuroQol, EORTC
QLQ-C30 ve EORTC QLQ-H&N35 ölçeklerinin
genel sa¤l›¤a iliflkin bölümleri ile yüksek kore-
lasyon göstermektedir. Bu nedenle larinjektomili
bireylerde duruma özgü S‹YK ölçe¤i ile birlikte
genel S‹YK ölçe¤i olarak EuroQol kullan›labilir
sonucuna var›lm›flt›r. Ayn› zamanda larinjektomi-
li bireylerde s›kl›kla görülen semptomlar ile
EuroQol aras›nda iliflkiyi inceleyen çal›flmalar
sürdürülmelidir. 
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