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T›p fakültesi ve konservatuvar ö¤rencilerinde
fibromiyalji s›kl›¤›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Comparison of fibromyalgia prevalence in medical school and music academy students

Özet

Summary

Amaç: Fibromiyalji sendromu (FMS), eklem d›ﬂ› tutulumla giden,
yayg›n vücut a¤r›s› ve hassas noktalar›n varl›¤› ile karakterize kronik bir hastal›kt›r. FMS’nin patogenezinde psikososyal stres risk
faktörleri aras›nda yer almaktad›r. Son y›llarda kronik a¤r›n›n tedavi basamaklar› içerisinde sakinleﬂtirici ve dinlendirici etkisi nedeniyle müzik ile tedavi yer almaktad›r. Bu çal›ﬂman›n amac› uzun süreli ve yo¤un bir e¤itim program› sebebiyle stres faktörünün daima
hissedildi¤i T›p Fakültesi ö¤rencilerinde ve müzi¤in olumlu etkisinin hissedilebilece¤i Devlet Konservatuvar› ö¤rencilerinde FMS s›kl›¤›n›n saptanmas› ve karﬂ›laﬂt›r›lmas›d›r.

Objective: Fibromyalgia syndrome (FMS) is a chronic condition characterized by generalized pain and presence of tender points.
Psychosocial stress is one of the risk factors in the pathogenesis of
the syndrome. Recently, musical therapy increasingly takes part in
the management of the chronic pain due to its calming and soothing effect. The aim of this study is to determine and compare the
FMS frequencies among the medical school students where stress
has always been felt due to the long and intensive education period and the students of musical academy where positive effect of
music can always been sensed.

Yöntem: Bu tan›mlay›c› çal›ﬂmaya T›p Fakültesi’nden 258 ve Devlet Konservatuar›’ndan 184 ö¤renci dahil edildi. FMS tan›s› Amerikan Romatoloji Derne¤i'nin (ACR) 1990 kriterlerine göre kondu.
Veriler ki-kare, student t testi ve Mann-Whitney U testi ile de¤erlendirildi.

Methods: In this descriptive study, 258 students from the medical
school and 184 students from the musical academy were enrolled.
FMS was diagnosed according to the American College of
Rheumatology (ACR) 1990 criteria. Data were analyzed with the chisquare test, student t test and the Mann-Whitney U test.

Bulgular: T›p Fakültesi’nde %2.3, Devlet Konservatuar›’nda %5.4
ö¤renci FMS tan›s› ald›. ‹ki ö¤renci grubu aras›nda istatistiksel fark
yoktu (p=0.123).

Results: FMS frequencies were 2.3% among the students of medical school and 5.4% among the musical academy students.
Difference between the two groups was not significant (p=0.123).

Sonuç: Bu çal›ﬂmada di¤er üniversite e¤itimlerine göre daha uzun
ve zor olan t›p e¤itimi nedeniyle stres faktörünün yüksek oldu¤u
T›p Fakültesi ö¤rencilerinde FMS s›kl›¤›, Devlet Konservatuvar› ö¤rencilerinden farkl› bulunmad›. Di¤er yandan, FMS s›kl›¤›n› etkileyebilecek sosyoekonomik düzey gibi di¤er faktörlerinde araﬂt›r›ld›¤› ileri çal›ﬂmalar farkl› verilere ulaﬂmam›z› sa¤layabilir.

Conclusion: In this study, FMS frequency among the medical school
students where the stress factor is higher due to the longer and
harder education was not differ from that of the musical academy.
On the other hand, further studies investigating the other risk factors of FMS such as socioeconomic level may provide different
results.

Anahtar sözcükler: Fibromiyalji sendromu, ö¤rencileri, prevalans.
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uyku bozukluklar›, yorgunluk, baﬂ a¤r›s›, sabah tutuklu¤u,
parestezi ve anksiyete gibi çeﬂitli klinik tablolar s›kl›kla eﬂlik eder.[1] FMS günlük yaﬂam aktivitelerine zarar verir,
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sosyal yaﬂam› k›s›tlar ve sonuçta yaﬂam kalitesini olumsuz
yönde etkiler.[2] FMS en s›k 20-50 yaﬂ aras› kad›nlarda görülen bir hastal›k olarak kabul edilmekle birlikte erkeklerde, çocuklarda, gençlerde ve yaﬂl›larda da görülebilir.[1,3]
Son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalarda FMS’nin patogenezinde, a¤r›l› ya da a¤r›s›z uyaranlara karﬂ› artm›ﬂ duyarl›l›¤› içeren santral sensitizasyonun önemli bir yeri oldu¤u
gösterilmiﬂtir. Ayr›ca FMS’nin patogenezinde genetik,
travma, endokrin disfonksiyon, viral enfeksiyonlar, çevresel faktörler, sempatik aktivitede art›ﬂ ve psikososyal stres
gibi faktörlerin rol oynad›¤› belirtilmektedir.[4] Buna karﬂ›l›k müzi¤in dinlendirici ve sakinleﬂtirici etkisi yüzy›llard›r
bilinmektedir. Son y›llarda kronik a¤r›n›n tedavi basamaklar› içerisinde müzik ile tedavi yer almakta ve kronik a¤r›
üzerinde müzi¤in etkileri araﬂt›r›lmaktad›r.[5,6] FMS’de
yayg›n vücut a¤r›s› ile seyretti¤i için, müzikle u¤raﬂan konservatuvar ö¤rencilerinde bu sendromun daha az görülebilece¤i hipotezi, çal›ﬂman›n ç›k›ﬂ noktalar›ndan birisi olmuﬂtur. Müzikle tedavi ve müzikle u¤raﬂ farkl› ﬂeyler olsa
da, müzikle ilgilenmenin FMS ve eﬂlik eden semptomlar›n
daha az görülmesine neden olabilece¤i düﬂünülmüﬂtür.
Yukar›daki hipotez temelinde bu çal›ﬂmada, uzun süreli fiziksel ve zihinsel yo¤un bir e¤itim program› sebebiyle
stres faktörünün hep hissedildi¤i[7-9] T›p Fakültesi ö¤rencilerinde ve müzi¤in dinlendirici, sakinleﬂtirici olumlu etkisinin hissedilebilece¤i Devlet Konservatuvar› ö¤rencilerinde FMS s›kl›¤›n›n saptanmas› ve karﬂ›laﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.

Gereç ve Yöntem
Tan›mlay›c› tipteki çal›ﬂma Afyon Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi 1-5. s›n›f ö¤rencileri ile Devlet Konservatuvar› ö¤rencileri aras›nda gerçekleﬂtirildi. Çal›ﬂmaya dâhil edilme gönüllülük esas›na göre yap›ld›; ö¤renciler çal›ﬂma hakk›nda bilgilendirildikten sonra sözlü
onamlar› al›nd›. Çal›ﬂmada tüm ö¤rencilere ulaﬂ›lmas›
hedeflendi. Metabolik-endokrin bozuklu¤u olan, nörolojik ya da inflamatuar romatolojik hastal›k tan›s› alan, malignensisi bulunan ve travma geçirmiﬂ ö¤renciler çal›ﬂmaya al›nmad› ve bunlar d›ﬂlanma kriterleri olarak kabul
edildi. D›ﬂlanma kriterleri saptanmayan tüm gönüllüler
çal›ﬂmaya dâhil edildi.
T›p Fakültesi ö¤rencilerinden dört gönüllü ö¤renciye,
ayn› fiziyatrist taraf›ndan ilk olarak FMS insidans›, etyolojisi, klinik bulgular› ve tan› yöntemlerini içeren teorik bilgi verildikten sonra, anket uygulamas› için özel bir e¤itim
verildi. E¤itim veren fiziyatristin gözetiminde, e¤itim alan
gönüllü ö¤renciler taraf›ndan kat›l›mc›lara anket uyguland› ve tüm gönüllülerin fizik bak›lar› ayn› Fizik Tedavi Uzman› taraf›ndan yap›ld›. Her kat›l›mc›ya uygulanan, demografik bilgiler ve klinik özellikleri sorgulayan bu ankette yaﬂ, cinsiyet, ders programlar› haricinde ortalama gün-
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lük ders çal›ﬂma süresi (saat olarak) sorguland› ve kaydedildi. Ayr›ca spor yapma durumu, ruhsal s›k›nt›, uyku problemleri, yorgunluk, el parmaklar›nda sabah tutuklu¤u ve
ﬂiﬂli¤i, s›k baﬂ a¤r›s›, dismenore, ishal-kab›zl›k ataklar›,
a¤›z-göz kurulu¤u hissetme durumu evet-hay›r ﬂeklinde
sorguland› ve kaydedildi. Ad› geçen ﬂikâyetleri Devlet
Konservatuvar›’ndaki ö¤rencilerin do¤ru anlayabilmesi
için kendilerine bilgilendirici aç›klamalar yap›ld›.
FMS tan›s› Amerikan Romatoloji Derne¤i’nin (ACR)
1990 y›l› kriterlerine göre kondu.[10] Buna göre, üç aydan
daha uzun süreli yayg›n vücut a¤r›s› olan ve belirlenmiﬂ 18
noktadan en az 11 tanesinde hassasiyet saptanan ö¤renciler
FMS tan›s› ald›. Hassas nokta (HN) say›s› fizik bak›da dijital palpasyon yoluyla tespit edildi. Dijital palpasyon yönteminde; oksiput, alt servikal, trapezius, supraspinatus, ikinci kosta, lateral epikondil, gluteal, büyük trokanter ve diz
medialinde yer alan noktalara[10,11] elin baﬂparma¤›n› beyazlaﬂt›racak ﬂiddette yaklaﬂ›k 4 kg/cm2 bas›nç uyguland›.
‹statistiksel analizden önce, cevaplanmayan ya da çoklu cevaplanan sorular aç›s›ndan anketler yeniden gözden
geçirildi, uygun olmayanlar elendi. Anket verileri SPSS
18.0 paket program› kullan›larak de¤erlendirildi. ‹statistiksel analizlerde ba¤›ms›z grup ortalamalar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› student t testi ve Mann-Whitney U testi ile yap›ld›. T›p Fakültesi ve Devlet Konservatuvar› gruplar›nda
karﬂ›laﬂt›r›lan de¤iﬂkenlerin da¤›l›m özellikleri araﬂt›r›ld›;
normal da¤›l›m gösterdi¤inde t testi ile normal da¤›l›m
saptanmad›¤›nda ise Mann-Whitney U testi ile de¤erlendirildi. Her iki grupta FMS oranlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› kikare testi uygulanarak gerçekleﬂtirildi. P de¤erinin 0.05’in
alt›nda oldu¤u durumlar istatistiksel olarak anlaml› kabul
edildi.

Bulgular
Devlet Konservatuvar›’nda toplam olarak 225 (müzik
bölümü 88, Türk sanat müzi¤i 67 ve Türk halk müzi¤i
70) ö¤renci bulunmaktayd›. Bunlardan 28’i çal›ﬂmaya kat›lmak istemediklerinden, ikisi anket formunu eksik
ve/veya hatal› doldurdu¤undan ve 11’i de d›ﬂlanma kriterleri kapsam›na girdi¤inden çal›ﬂmaya dâhil edilmediler.
T›p fakültesinde 1.-5. dönemler aras›nda toplam 409 ö¤renci mevcuttu. Bunlar›n 126’s› çal›ﬂma davetine olumlu
yan›t vermedikleri ve dördü anket formunu eksik ve/veya
hatal› doldurduklar› için, 21’i de d›ﬂlanma kriterleri nedeniyle çal›ﬂmaya al›nmad›lar. Çal›ﬂmaya T›p Fakültesi’nden 115’i k›z (%44.6), 143’ü erkek (%55.4) olmak
üzere toplam 258 ve Devlet Konservatuvar›’ndan 78’i k›z
(%42.4), 106’s› erkek (%57.6) olmak üzere toplam 184
ö¤renci dâhil edildi. Kat›l›mc›lar›n yaﬂ ortalamas› T›p
Fakültesi ö¤rencilerinde 20.6±1.9; Devlet Konservatuvar›
ö¤rencilerinde ise 22.4±2.5 idi. Her iki grup aras›nda yaﬂ
ve cinsiyet aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› bir fark
yoktu (p>0.05).
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T›p fakültesi ö¤rencilerinde e¤itim program› d›ﬂ›nda
günlük ortalama ders çal›ﬂma süresi 2.0±1.4 saat iken, konservatuvar ö¤rencilerinde 2.4±1.7 saat idi. Egzersiz yapma
oran› t›p fakültesi ö¤rencilerinde %42.2 (109/258), konservatuvar ö¤rencilerinde %35.3 (65/184) bulundu. Her
iki grup aras›nda ders çal›ﬂma saatleri ve egzersiz yapma
oran› aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› bir fark yoktu
(p>0.05). Kat›l›mc›lar›n demografik özellikleri Tablo 1’de
özetlenmiﬂtir.

T›p Fakültesi ve Devlet Konservatuvar›’nda FMS’ye
en s›k eﬂlik eden ﬂikâyetler s›rayla; dismenore (k›zlarda, s›ras›yla %78.2 ve %83.3 ), sürekli yorgunluk hissi (%41.5
ve %57.1), uyku problemleri (%34.9 ve %53.8) ve ruhsal
s›k›nt› hissetme (%31.8 ve %51.1) idi. Sendroma eﬂlik
eden semptomlar›n gruplar aras› da¤›l›m› Tablo 3’te gösterilmiﬂtir. Sendroma eﬂlik eden uyku problemi yaﬂad›¤›n›
düﬂünme, ruhsal s›k›nt› hissetme, el parmaklar›nda sabah
tutuklu¤u ve ﬂiﬂli¤i hissetme Devlet Konservatuvar› ö¤rencilerinde T›p Fakültesi ö¤rencilerine göre istatistiksel
olarak anlaml› oranda daha fazla saptand› (s›ras›yla
p=0.014, p=0.009, p=0.006, p=0.001). Baﬂ a¤r›s›, dismenore, a¤›z ya da göz kurulu¤u, kendini sürekli yorgun hissetme ﬂikâyetleri aç›s›ndan ise istatistiksel olarak anlaml› bir
fark yoktu (p>0.05).

Tart›ﬂma
FMS, bel a¤r›s› ve osteoartritten sonra en s›k görülen
romatolojik hastal›kt›r.[11] FMS için 1990 ACR tan› kriterleri kabul edilmeden önce yap›lan çal›ﬂmalarda hastal›¤›n insidans›, romatoloji kliniklerinde %10-20, genel
t›p polikliniklerinde ise %2.1-5.7 oran›nda saptanm›ﬂt›r.
Genel popülasyondaki FMS prevalans›n›n, %0.5-10 oran›nda oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r.[12] Elde edilen farkl› sonuçlar büyük olas›l›kla çal›ﬂmalar›n yap›ld›¤› popülasyonun
karakteristik özelliklerinin, kullan›lan metodolojinin ve
tan› kriterlerinin çeﬂitlili¤inden kaynaklanm›ﬂt›r.[13]
1990 ACR tan› kriterlerinin kullan›ma girmesiyle birlikte çeﬂitli ülkelerde FMS prevalans› genel popülasyonda
Danimarka’da %0.66, ‹sveç’te %1.3, Norveçli kad›nlarda
%10.5, Fransa’da %1.6 ve Amerika’da %2 oran›nda saptanm›ﬂt›r.[14-18] Türkiye’de Topbaﬂ ve ark.’n›n yapt›¤› bir

T›p
Fakültesi
(s=258)

Devlet
Konservatuvar›
(s=184)

p
de¤eri

K›z/erkek oran› (s)
Yaﬂ ortalamas› (y›l)

115/143
20.6±1.9

78/106
22.4±2.5

0.721
0.697

E¤itim program› d›ﬂ›nda
ders çal›ﬂma süresi (saat/gün)

2.01±1.41

2.4±1.6

0.693

42.2

35.3

0.362

Spor yapma oran› (%)

Tablo 2. Üniversite ö¤rencilerinde fibromiyalji sendromu s›kl›¤›

FMS s›kl›¤› s (%)
FMS olan k›z ö¤renci
FMS olan erkek ö¤renci

T›p
Fakültesi
(s=258)

Devlet
Konservatuvar›
(s=184)

p
de¤eri

6 (%2.3)
4 (%3.4)
2 (%1.4)

10 (%5.4)
6 (%7.6)
4 (%3.7)

0.123
0.324
0.407
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FMS s›kl›¤› T›p Fakültesi ö¤rencilerinde %2.3 (6/258;
2 erkek, 4 k›z) iken, Devlet Konservatuvar› ö¤rencilerinde
%5.4 (10/184; 4 erkek, 6 k›z) olarak saptand› ve gruplar
aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark yoktu (p>0,05).
T›p Fakültesi’ndeki k›z ö¤rencilerde %3.4 (4/115) ve erkek
ö¤rencilerde %1.4 (2/143) FMS varl›¤› saptan›rken, Devlet Konservatuvar›’nda FMS s›kl›¤› k›z ö¤rencilerde %7.6
(6/78), erkek ö¤rencilerde %3.7 (4/106) idi. Her iki grupta
FMS tan›s› alan ö¤rencilerin aras›nda, cinsiyet aç›s›ndan da
istatistiksel olarak anlaml› bir fark bulunmad› (p>0.05). Ö¤rencilerde saptanan FMS s›kl›¤› Tablo 2’de özetlenmiﬂtir.

Tablo 1. Üniversite ö¤rencilerinin demografik özellikleri

Tablo 3. Fibromiyalji sendromuna eﬂlik eden semptomlar›n gruplar aras› da¤›l›m›

Sürekli yorgunluk
Uyku problemleri
Psikolojik s›k›nt›
El parmaklar›nda sabah tutuklu¤u
El parmaklar›nda ﬂiﬂlik hissi
Baﬂa¤r›s›
Dismonere
‹shal-kab›zl›k ataklar›
A¤›z-göz kurulu¤u hissi

T›p Fakültesi
ö¤rencileri
(s=258)

Konservatuvar
ö¤rencileri
(s=184)

p
de¤eri

107 (%41.5)
90 (%34.9)
82 (%31.8)
29 (%11.2)
24 (%9.3)
48 (%18.6)
201 (%78.2)
35 (%13.6)
39 (%15.1)

105 (%57.1)
99 (%53.8)
94 (%51.1)
42 (%22.8)
44 (%23.9)
52 (%28.3)
153 (%83.3)
18 (%9.8)
45 (%24.5)

0.064
0.014*
0.009*
0.006*
0.001*
0.07
0.78
0.304
0.054

*p<0.05

çal›ﬂmada, FMS prevalans› 20-64 yaﬂ aras› kad›nlarda
%3.6 oran›nda bulunmuﬂtur.[19] Ayn› çal›ﬂmada 20-29 yaﬂ
aras› kad›nlarda saptanan FMS prevalans› ise %0.9’dur.
Bizim çal›ﬂmam›zda k›z ö¤rencilerde saptanan FMS s›kl›¤›, hem T›p Fakültesi (%3.4) hem de Devlet Konservatuvar›’nda (%7.6) çok daha yüksektir. Çal›ﬂmam›zdaki yaﬂ
grubu Topbaﬂ ve ark.’n›n belirtmiﬂ oldu¤u yaﬂ aral›¤›n›n
alt s›n›r›na yak›nd›r. Ancak bizim çal›ﬂmam›z genel nüfusu de¤il, daha spesifik bir ö¤renci grubunu hedef alm›ﬂt›r.
FMS etyolojisi henüz tam anlam›yla ayd›nlat›lamam›ﬂt›r,
ancak kad›n cinste daha çok görülmesi bilinen bir durumdur; bizim sonuçlar›m›z bu veri ile uyumludur.
Stres ve FMS aras›ndaki iliﬂkiye birçok çal›ﬂmada de¤inilmiﬂtir. Çok geniﬂ FMS’li hasta popülasyonu ile yap›lan bir çal›ﬂmada hastalar›n %83 kadar› emosyonel stres
varl›¤› bildirmiﬂlerdir. Ayr›ca bu çal›ﬂmada hastalar›n
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%42 kadar›nda, tetikleyici faktör olarak kronik stres varl›¤› belirlenmiﬂtir.[20-22] Bu veriler ›ﬂ›¤›nda, uzun ve yo¤un
e¤itim program› nedeniyle stresin yüksek oldu¤u düﬂünülen T›p Fakültesi ö¤rencileri aras›nda FMS s›kl›¤› baﬂka çal›ﬂmalarda da de¤erlendirilmiﬂtir. Eyigör ve ark.,
T›p Fakültesi ö¤rencilerinde FMS prevalans›n› araﬂt›rd›klar› bir çal›ﬂmada, yaﬂ ortalamas› 20.2±1.5 olan 306 t›p
fakültesi ö¤rencisinin %2’sinde FMS saptam›ﬂlard›r.[23]
Çal›ﬂmam›zda T›p Fakültesi’ndeki ö¤rencilerde FMS
s›kl›¤›, bu çal›ﬂmaya benzer ﬂekilde %2.3 bulunmuﬂtur.
Çal›ﬂmam›zda yaﬂ ve cinsiyet uyumlu iki farkl› grup
(Devlet Konservatuvar› ve T›p Fakültesi ö¤rencileri)
FMS varl›¤› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Devlet Konservutavar› çal›ﬂmaya dâhil edilirken müzi¤in yüzy›llard›r bilinen dinlendirici ve sakinleﬂtirici etkisi göz önüne al›nm›ﬂt›r. Ayr›ca son y›llarda kronik a¤r›n›n tedavi basamaklar› içerisinde müzik ile tedavinin yer almas› ve kronik a¤r› üzerinde müzi¤in etkilerinin araﬂt›r›lmakta olmas› yol
gösterici olmuﬂtur.[5,6] Ancak beklenenin aksine istatistiksel olarak anlaml› olmamakla birlikte, Devlet Konservatuvar› ö¤rencilerinde daha yüksek (%5.4) FMS prevalans›
saptanm›ﬂt›r. Bu sonuç çal›ﬂma baﬂlang›c›ndaki hipotezimizi do¤rulamamaktad›r. Bu durumun nedeni konservatuvar ö¤rencilerinin müzik aletleriyle çal›ﬂma s›ras›ndaki
postür bozukluklar›ndan kaynakland›¤› düﬂünülebilir.
Her iki grupta da ders çal›ﬂma s›ras›nda postüre ba¤l› sorunlar oluﬂmas› mümkün olmakla birlikte, konservatuvar
ö¤rencilerinin ders d›ﬂ› çal›ﬂma saatlerinin daha fazla oluﬂu bu görüﬂü desteklemektedir. Postür farklar›n› ortadan
kald›racak bir desende geliﬂtirilecek yeni araﬂt›rmalar›n
konuya aç›kl›k getirmesi mümkündür.
Yap›lan bir çal›ﬂmada hastalar semptomlar›n›n gürültü,
hava, ›ﬂ›k gibi faktörlerin yan› s›ra postur de¤iﬂiklikleri ile
de alevlendi¤ini belirtmiﬂlerdir.[24] Baﬂka bir çal›ﬂma ise
641 genç atlet incelenmiﬂ ve FMS prevalans› %0.16 olarak
tespit edilmiﬂtir. Araﬂt›rmac›lar bu oran›n genel popülasyondan daha düﬂük oldu¤unu ve yaﬂ›n yan› s›ra atletlerdeki yüksek zindelik durumunun, olas›l›kla FMS’den koruyucu bir faktör oldu¤unu belirtmiﬂlerdir.[13]
FMS’ye yorgunluk, uyku bozukluklar›, huzursuz (irritable) barsak sendromu, haf›za ile ilgili s›k›nt›lar ve duygu
durum de¤iﬂiklikleri eﬂlik edebilir. Özellikle uyku bozukluklar› ve depresyon varl›¤› ile kronik a¤r› sendromlar›
aras›nda güçlü bir iliﬂkili oldu¤u ve bu klinik tablolar›n
hastalarda somatik ve ruhsal semptomlar› ﬂiddetlendirdi¤i ve yaﬂam kalitesini bozdu¤u belirtilmiﬂtir.[25] Dinlendirici olmayan kalitesiz uyku, uykusuzluk ve sabahlar› erkenden uyanma gibi uyku bozukluklar›, sendroma s›kl›kla eﬂlik eder.[26] Birçok çal›ﬂmada kötü uyuma, dinlendirmeyen uyku ve yorgunluk gibi semptomlar %70’ten daha
yüksek oranlarda bildirilmiﬂtir.[27] FMS’li hastalarda %3562 oran›nda anksiyete ve %58-86 oran›nda depresyon gö-
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rüldü¤ü belirtilmiﬂtir. Baz› kaynaklara göre FMS’ye %2080 oran›nda depresyon eﬂlik etmektedir. FMS’li hastalar,
sa¤l›kl› kiﬂilere göre beﬂ kat daha fazla depresyon ile karﬂ›laﬂmaktad›r. Depresyon tan›s› t›bbi anlamda konmasa
bile, bu hastalar›n yaklaﬂ›k %40 kadar›nda depresif semptomlar görülmektedir.[28] Literatürü destekler biçimde çal›ﬂmam›zda FMS’ye en s›k eﬂlik eden semptomlar T›p Fakültesi ve Devlet Konservatuvar› ö¤rencileri için s›ras›yla
sürekli kendini yorgun hissetme (%41.5 ve %57.1), uyku
problemleri (rahat uyuyamama, uykunun bölünmesi, zamans›z uyanma ve tekrar uyuyamama gibi) yaﬂama
(%34.9 ve %53.8) ve ruhsal s›k›nt› hissetmedir (%31.8 ve
%51.1). Uyku problemleri ve ruhsal s›k›nt› hissetme ﬂikâyetlerinin, Devlet Konservatuvar› ö¤rencilerinde T›p Fakültesi ö¤rencilerine göre istatistiksel olarak anlaml›
oranda yüksek bulunmas›, FMS s›kl›¤›n›n bu grupta daha
fazla saptanmas› ile uyumludur.
Bu çal›ﬂman›n güçlü yanlar›; tan›mlay›c› bir çal›ﬂma
olmas›, geniﬂ bir popülasyona 1990 y›l› ACR tan› kriterlerine uyarak tarama yap›lmas› ve ekibin e¤itimli kiﬂilerden oluﬂmas›d›r. K›s›tl›l›klar› ise çal›ﬂma grubunda genç
yaﬂ ve e¤itimli olmak d›ﬂ›nda genetik, sosyoekonomik
durum veya kognitif özelliklerin incelenmemesidir.
Sonuç olarak, bu çal›ﬂmada di¤er üniversite e¤itimlerine göre daha uzun ve meﬂakkatli olan t›p e¤itimi nedeniyle stres faktörünün yüksek oldu¤u T›p Fakültesi ö¤rencilerinde ve Devlet Konservatuvar› ö¤rencilerinde FMS s›kl›¤› istatistiksel olarak benzer bulunmuﬂtur. Kendini yorgun hissetme, uyku problemleri yaﬂama ve ruhsal s›k›nt›
hissetme yak›nmalar› FMS ile iliﬂkilidir.
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