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ÖZET
Giriş: Günümüzde kronik hastalıkların artmasına paralel olarak, hastalıkların tedavisinde ve semptomların ha-
fifletilmesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) yöntemlerinin kullanımı artmaktadır. Bu çalışma astım 
tanılı hastaların GETAT kullanımlarını değerlendirmeyi amaçlamıştır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Kastamonu Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Has-
talıkları Polikliniğine Aralık 2018-Şubat 2019 tarihleri arasında başvuran ve 6 aydan uzun süredir astım tanısı 
olan hastalar alındı. Yüz-yüze görüşme şeklinde yapılan ankette katılmayı kabul edenlere GETAT yöntemleri 
hakkındaki eğilimlerini ölçen sorular yöneltildi. Anket soruları GETAT kullanımını değerlendiren literatürler göz 
önüne alınarak göğüs hastalıkları bölümünde çalışan iki öğretim üyesi tarafından hazırlanmıştır.  Hastaların 
demografik verileri ve anket cevapları değerlendirildi.
Bulgular: 71 hastanın yaş ortalaması 51±16.38 (minimum=19, maksimum=78 yıl) olup vakaların %21,1’i erkek 
(n=15), % 78,9’u (n=56) kadındı. Hastaların %35,2’si (n=25) GETAT yöntemlerinden birini kullandığını ve bu 
yöntemi kullanan hastaların %75’i (n=18) yarar gördüğünü ifade etmişlerdi. Hastaların %54,2’si bitkisel, %20
,8 ‘i apiterapi, %12,5’i hacamat, %4,2’si termal, %4,2’si tuz ve %4,2’si akupunktur yöntemini kullanmıştı. Astım 
kontrol düzeyi ve cinsiyet ile GETAT kullanımı arasında fark yoktu. Ek hastalığı olanlar olmayanlara göre GETAT 
yöntemini az kullanmaktaydı (p=0,049).
Sonuç: Astım hastalarında her üç kişiden birinin GETAT yöntemini kullandığı, sıklıkla da bitkisel ürünlerin tercih 
edildiğini saptadık. Astım hastalarında GETAT kullanımı konusunda geniş çaplı çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar kelimeler: Astım; Geleneksel ve tamamlayıcı tıp; Kontrol

ABSTRACT
Introduction: Nowadays, in parallel to increase in chronic diseases, the use of Traditional and Complementary 
Medicine (TCAM) methods is increasing in the relieving symptoms and treatment. This study aimed to evalu-
ate TCAM use of asthma patients.
Material and Method: Patients with asthma diagnosis more than 6 months who admitted to Kastamonu 
State Hospital and Duzce University Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases between December 
2018-February 2019 were included to study. Questions that measure the tendency of TCAM methods to those 
who accepted to participate in the face-to-face interview were asked. Survey questions were prepared by two 
faculty members working in the chest diseases considering the literature that was evaluating the use of TCAM. 
Demographic data and questionnaire responses of the patients were evaluated.
Results:The mean age of 71 patients was 51±16.38 (minimum=19, maximum=78 years). 21.1% of the patients 
were male (n=15) and 78.9% (n=56) were female. Of the patients, 35.2% (n=25) reported using one of the 
TCAM methods, and 75% (n=18) of the patients were benefiting from used method. Of the patients 54.2% 
had used herbal, 20.8% had apitherapy, 12.5% had hijama, 4.2% had thermal, 4.2% had salt and 4.2% used 
acupuncture. There was no difference between asthma control level, gender and TCAM use. Patients with 
comorbidities, used the TCAM method less than those without (p=0.049).
Conclusion: It was determined that one of three asthma patients used TCAM method and often found that 
herbal products are preferred. Large-scale studies about use of TCAM in asthma patients are needed.
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GİRİŞ
Günümüz hekimliğinde tedavi anlayışı kanıta dayalı, 
koruyucu ve tedavi edici uygulamaları  içeren çağdaş 
tedavi anlayışını kapsamaktadır. Geleneksel ve 
tamamlayıcı tıp (GETAT) uygulamaları son dönemlerde 
dünya çapında olduğu gibi ülkemizde de popülerlik 
kazanmıştır (1-3). Özellikle kesin tedavisi mümkün 
olmayan; kanser, romatizmal hastalıklar, diyabet gibi 
birçok hastalıkta legal ya da illegal yollardan alternatif 
tedaviler kullanılabilmektedir (4,5). Solunum sistemi 
hastalıkları içinde astım ve kronik obstrüktif akciğer 
hastalığı (KOAH) önemli kronik hastalıklar olup, 
hastalar tarafından zaman zaman alternatif tedavilere 
başvurulmaktadır. 

GETAT yöntemlerinin yaygın olarak kullanıldığı 
kronik hastalıklardan biri olan astımda hastaların bu 
uygulamaları kullanmadan önce bu uygulamaların 
kanıta dayalı olup olmadığını öğrenme konusunda 
bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle sağlık 
çalışanlarının çalıştıkları toplumun bu tedavilere 
yaklaşımı, bu uygulamaların olası riskleri, yararları ve 
kısıtlamaları gibi konularda bilgi sahibi olmaları ayrıca 
hasta ile yakınlarını bilgilendirme ve onlardan gelecek 
tüm soruları yanıtlayabilme bilgi ve becerisine sahip 
olmaları gerekmektedir.

Biz bu çalışmada astım tanılı hastalarımız GETAT 
kullanımlarını değerlendirmeyi amaçladık.
 
GEREÇ VE YÖNTEMLER
Etik kurul; Helsinki deklarasyonu ile uyumlu olarak, 
çalışma için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik 
Kurulundan 2019/20 sayılı karar ile onay alındı.

Hasta Grubu
Çalışmaya Kastamonu Devlet Hastanesi ve Düzce 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları 
Polikliniğine Aralık 2018-Şubat 2019 tarihleri 
arasında başvuran en az son 6 aydır astım tanısı olan 
hastalar alındı. Yüz-yüze görüşme şeklinde yapılan 
ankete katılmayı kabul edenlere GETAT yöntemleri 
hakkındaki eğilimlerini ölçen sorular yöneltildi. Bal ve 
bal ürünlerini kullanan (polen, propolis gibi) hastalar; 
‘apiterapi’ kullanımı olarak değerlendirildi. Ihlamur, 
nane gibi bitkileri satın almak ya da yetiştirmek 

yoluyla kullanan ve aktardan hastalığı için bitki 
talep eden hastalar; ‘bitkisel ürün’ kullanıyor olarak 
değerlendirildi.

İşitme problemi olan, çalışmayı kabul etmeyen, <18 
yaş olan kişiler çalışma dışı bırakılmıştır. 

Astım kontrol testi 
Astım kontrol testi (AKT); astım kontrolünün başarısını 
değerlendirmek için  kullanıldı . AKT; günümüzde en 
çok kullanılan, astımın iyi veya kötü seyirde olduğunu 
gösteren önemli bir testtir. AKT, 5 sorudan oluşan bir 
ankettir. Hastalar, her bir soruya bir ile beş arasında 
puan verir. Beş sorunun toplam puanı, test sonucunu 
oluşturur. Toplam puan 25 ise tam kontrol, 24-20 ise 
kısmi kontrol ve ≤19 ise kontrol altında değil olarak 
değerlendirilir (6). 

İstatistiksel Analiz
Veriler, Statistical Package for the Social Sciences  
(Windows sürüm 20.0; SPSS Inc, Chicago [IL], ABD) 
kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmadaki tüm 
değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri (ortalama, 
standart sapma, medyan, minimum, maximum ) 
hesaplanmıştır. Kategorik değişkenler arasındaki 
“Pearson Chi-Square” veya “Fisher’s Exact Test’ 
kullanılarak incelendi. p<0.05 istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edildi.
 
BULGULAR
Çalışmaya katılan 71 hastanın yaş ortalaması 51±16.38 
(minimum: , maksimum:  yıl) olup vakaların %21,1’i 
erkek (n=15), % 78,9’u (n=56) kadındı. Hastaların 
%42,3’ü (n=30) 10 yıldan uzun süredir astım tanılı 
idi ve % 56,3’ünde (n=40) astım dışında ek bir kronik 
hastalık mevcuttu. Hastaların % 59,2’ si ortaöğretim 
mezunu, %74,6’sı (n=53) evli idi. Hastaların sosyo-
demografik ve klinik özellikleri Tablo 1’ de verilmiştir. 
Çalışmaya katılan hastaların %35,2’si (n=25) en az bir 
GETAT yöntemi kullandığını belirtmiştir. Hastaların 
%54,2‘si (n=13) bitkisel yöntemi kullandığını belirtmiş 
ve %70,8’i (n=17) GETAT yöntemini rahatlamak amacı 
ile, %62,5’i (n=15) balgam çıkarmayı kolaylaştırmak 
için kullanmıştır. %72,2’si (n=13) tercih ettiği GETAT 
yöntemini aktardan temin etmiştir. Hastaların GETAT 
kullanımına ilişkin bilgileri Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Hastaların Sosyo-Demografik ve Klinik Özellikleri

GETAT kullanan hastaların  %75’i (n=18) herhangi 
bir bilgi edinmeden kullanmış ve çalışmaya katılan 
hastaların %90,2’si GETAT yöntemleri hakkında bilgi 
almak istediğini söylemiştir. Tüm hastalara AKT 
yapılmış, hastaların %64,8’i (n=46) kısmen, %8,5’i (n=6) 
kontrol altında değil, %26,8’i (n=9) tam kontrol olarak 
değerlendirilmiştir. GETAT kullanımı ile astım kontrol 
düzeyi arasında fark saptanmamıştır (p=0,983). 

GETAT kullanımı ile; cinsiyet, eğitim ve ek hastalığı 
olanlar karşılaştırıldığında GETAT kullanımı ile cinsiyet 
ve eğitim düzeyi arasında anlamlı fark saptanmadı 
(sırası ile; p=0,864, p=0,298). Ek hastalığı olanlar GETAT 
yöntemini olmayanlara göre daha az kullanmaktaydı 
(p=0,049).

Tablo 2. Hastaların GETAT kullanımına ilişkin özellikleri

 

Yaş (Ort ± SS)                                51,84 ± 16.38

N=71 % 

Cinsiyet

Kadın 56 78,9

Erkek 15 21,1

GETAT$ kullanımı

Var 25 35,2

Yok 46 64,8

Eğitim durumu   

Okuryazar değil 16 22,5

Ortaöğretim 42 59,2

Lise ve üzeri 13 18,4

Medeni durum   

Evli 53 74,6

Bekar 10 14,1

Dul 8 11,3

Sigara içme durumu    

İçiyorum 8 11,3

Bıraktım 15 21,1

Hiç içmedim 48 67,6

Hastalık süresi   

<5 yıl 26 36,6

5-10 yıl 15 21,1

> 10 yıl 30 42,3

Ek kronik hastalık varlığı    

Evet 40 56,3

Hayır 31 43,7

Astım Kontrol Test   

Kontrol altında 6 8,5

Kısmen Kontrol Altında 46 64,8

Kontrol altında değil 19 26,8
$ : GETAT: Geleneksel ve tamamlayıcı tedaviler

Hastaların GETAT kullanımına ilişkin özellikleri n=71

ÖZELLİKLER n %

GETAT yöntemi kullanımı

Evet 25 35,2

Hayır 46 64,8

Kullanılan GETAT yöntemi

Hacamat 3 12,5

Hayvansal Ürün* 5 20,8

Bitkisel Ürün 13 54,2

Termal Yöntem 1 4,2

Akupunktur 1 4,2

Tuz Odası 1 4,2

GETAT kullanımını gerektiren semptomlar¹

Öksürük 7 29,2

Balgam 15 62,5

Nefes darlığı 2 8,3

GETAT kullanım amacı¹

Rahatlama 17 70,8

Ataklardan korunma 4 16,7

Destek 1 4,2

Tedavi 2 8,3

GETAT temin yöntemi²

Aktar 13 72,2

İnternet pazarlama 2 11,1

Kendi ürünü 3 16,7

GETAT yönteminden fayda sağlama durumu¹

Evet 18 75

¹: 1 kişi bu soruyu cevaplamamıştır

²: 7 kişi bu soruyu cevaplamamıştır
$ : GETAT: Geleneksel ve tamamlayıcı tedaviler
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Tablo 3. GETAT yöntemlerini kullanan ve kullanmayan 
grupların karşılaştırılması

TARTIŞMA
GETAT yöntemlerinin hem dünya genelinde hem 
ülkemizde kullanımı giderek artma eğilimindedir (1-3). 
Özellikle kesin tedavisi mümkün olmayan kanser, artrit, 
inflamatuvar barsak hastalıkları, diyabet gibi kronik 
hastalıklarda GETAT yöntemlerinin kullanımı giderek 
artmaktadır (4,6,7). Astım hastalarında GETAT kullanım 
sıklığını araştırdığımız  bu kesitsel çalışmada hastaların 
üçte birinin GETAT kullandığı, eğitim düzeyi arttıkça 
GETAT kullanım sıklığının arttığı sonucuna varıldı.

GETAT kullanımı son yıllarda hem sanayileşmiş ülkelerde 
hem de gelişmekte olan birçok ülkede düzenli bir 
şekilde artmıştır. GETAT kullanımı; Amerika’da %42,1, 
Avrupa ülkelerinde %49,3, Afrika ülkelerinde  ise %80 
oranına ulaşabilmektedir (7). Ülkemizle ilgili bu konuda 
sağlıklı veriler bulunmamaktadır. 

Astım tüm dünyada önemli bir kronik sağlık problemidir. 
Astım dünyada 300 milyon kişiyi etkilemekte ve GINA’ya 
göre bu sayı 2025 yılında 400 milyona ulaşacaktır. 
Astım da GETAT yöntemlerinin sık kullanıldığı kronik 
hastalıklardan biridir (8). İngiltere’de yapılan bir 
çalışmada astımlıların yaklaşık %50’sinin GETAT 

kullandığı, Almanya’da katılımcılarının %13’ü astım 
olan bir başka çalışmada ise hastaların %26,5’nin GETAT 
kullandığı tespit edilmiştir (9,10). Türkiye’de astım 
hastalarında GETAT kullanımı daha çok pediatrik hasta 
populasyonunda çalışılmış olup, GETAT kullanımı oranı 
%60 civarında tespit edilmiştir (11). Kurt ve arkadaşları 
(12) alerjik hastalıklarda GETAT kullanımı araştıran bir 
çalışmada GETAT kullanımı nı %38 olarak saptanmıştır. 
Çalışmamız yetişkin populasyonunda astımda yapılan 
birkaç çalışmadan biri olup çalışmamızda GETAT 
kullanımı %35 civarında tespit edilmiştir. 

Modern tıbbın gelişiminden önce bitkiler hastalıkların 
tedavisinde en sık başvurulan doğal kaynakların 
başında sayılabilir. Yapılan çalışmalarda GETAT yöntemi 
kullanan hastaların önemli bir bölümünün bitkisel 
yöntemleri tercih ettiği görülmektedir. Türkiye’de 
geleneksel olarak kullanılan halk ilaçlarının çeşitliliği 
ise oldukça fazladır. Bunda Türkiye’nin zengin bitki 
florasının olması en büyük etkendir. Sanayi ürünü 
ilaçlarda çeşitli yan etkilerin görülmesi, maliyetlerinin 
yüksek olması bitkisel ilaçlara olan talebi arttırmaktadır 
(13). Çalışmamızda da en sık başvurulan GETAT 
yönteminin bitkisel kaynaklı olduğu tespit edildi.

Öztürk ve arkadaşları (11) tarafından GETAT kullanımıyla 
ilgili 11 çalışmanın analiz edildiği derlemede hastaların 
büyük bir kısmının (%79) GETAT ile ilgili bilgi kaynağının 
hastaların arkadaş ve akrabaları olduğu görülmüştür. 
Çalışmaya katılanların sadece % 2-17’sinin sağlık 
çalışanlarından bilgi aldığı tespit edilmiştir. Diğer bilgi 
kaynakları ise internet ve televizyonu içeren medyadır. 
Amerika’da yapılan çalışmalarda %59 oranında, 
Meksika’da yapılan çalışmada %44 oranında tanıdık 
-eş dost birincil bilgi kaynaklarıdır (11). Bu çalışmada 
tanıdık-eş dosttan bilgi edinme %52 iken sağlık 
çalışanlarından bilgi edinimi %4,2 oranında kalmıştır. 
Bu sonuçların muhtemel nedeni hastaların doktor-
hemşireler tarafından tepki göreceği endişesiyle bilgi 
istemeye cesaret edememeleri olabilir. 

Hastaların GETAT kullanma nedenleri semptomların 
giderilmesinden tamamen kür sağlanmasına kadar 
değişen bir beklenti aralığında olabilir. Kaya ve 
arkadaşlarının (14) çocuk astım hastalarında yaptıkları 
çalışmalarında ebeveynlerin % 81.7’sinin tıbbi tedaviye 

GETAT (-)
(n=)%

GETAT (+)
(n=)% p

Cinsiyet Kadın 36(78,3) 20(80)
0,864

Erkek 10(21,7) 5(20)

Eğitim 
durumu

Okur yazar 
değil 

11(24) 5(20)

0,298Ortaöğretim 29(63) 13(52)

Lise ve üzeri 13(6) 7(28)

Astım 
kontrol 
test

Tam kontrol 4(8,7) 2(8)

0,983Kısmi kontrol 30(65,2) 16(64)

Kontrol 
altında değil

12(26,1) 7(28)

Ek 
hastalık

Var 30(65,2) 10(40)
0,049

Yok 16(34,8)) 15(60)

GETAT: Geleneksel ve tamamlayıcı tedaviler
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destek olmak için, % 17.8’inin ise tıbbi tedaviden 
tatmin olamadıkları için çocuklarında alternatif tedavi 
kullandığı görülmüştür. Spigelblatt ve arkadaşlarının 
(15) çalışmasına göre hastaların bir kısmının ilaçların 
yan etkisinden korktuğu için tamamlayıcı ve alternatif 
tedavilere yöneldiği görülmüştür. Bu çalışmada 
hastaların çok büyük bir kısmı rahatlama  amacıyla 
kullandığı tespit edildi. 

Kaya ve arkadaşlarının (14) bronşial astım hastalarında 
GETAT yöntemlerinin kullanımıyla ilgili çalışmasında 
bu yöntemleri en az bir kez denemiş olanların yaklaşık 
%13’ü bu yöntemlerden fayda görmediğini belirtmiştir. 
Bu çalışmaya katılan hastaların %75’i kullandığı GETAT 
yönteminden fayda gördüğünü ifade etmiştir. Fakat 
biz GETAT kullanımının astım kontrolüne anlamlı 
bir etkisi olmadığını tespit ettik. Hastaların GETAT 
yöntemi kullanımı ile astım kontrolü arasında anlamlı 
bir ilişki tespit edilmedi Bu sonuçlardan hastaların 
psikolojik olarak kaygılarını giderdiği, iyi olacaklarına 
inanmalarının verdiği rahatlama için kullandığını 
düşünebiliriz. 

Yapılan birçok çalışmada GETAT kullanımının 
hastaların sosyodemografik özellikleriyle olan 
ilişkileri araştırılmıştır. Literatürde yer alan bu bilgiler 
değişkendir. Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezinin 2008 
yılı aralık ayı verilerine göre Amerikalılarda GETAT 
kullanımı eğitim düzeyi yüksek olanlarda, kadınlarda 
ve gelir düzeyi yüksek gruplarda daha fazladır (16). 
Bu çalışmada astımlı hastaların GETAT kullanımın 
eğitimden bağımsız olduğu sonucuna varıldı.

Sonuç olarak, astım hastalarında GETAT kullanımının 
azımsanmayacak düzeydedir. Buna rağmen GETAT 
kullanımın astım kontrolüne bir etkisinin olmadığını 
düşünüyoruz. Toplumdaki GETAT kullanımına olan 
bu ilginin ciddiyetle ele alınması gerekmektedir. 
Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının yaşanılan 
bölge ve ülkede en sık kullanılan GETAT yöntemleri 
hakkında doğru önerilerde bulunacak kadar bilgi sahibi 
olmalarının gerektiğine inanmaktayız.
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