
Önceki yıllarda ülkemizde yapılmış akut bronşiolitli 
çocuklardaki RSV sıklığını belirlemeye yönelik çalışmalar-
da <2 yaşta RSV sıklığı %29,2 - 51,2 olarak bildirilmiştir 
(2). Azkur ve ark. (3) ait 2011-2012 kış-ilkbahar sezonun-
da <2 yaş 55 olgudan oluşan çoklu viral akut bronşiolit 
etkenlerinin değerlendirildiği benzer bir çalışmada RSV 
sıklığı %45,5, Rhinovirus sıklığı  %16,4, human Metap-
neumovirus sıklığı %14,5 olarak bildirilmiş olup, RSV’nin 
en sık etken olduğu dikkat çekmektedir. Kanık ve ark. (1) 
çalışmasına konjenital kalp hastalığı ve prematürite öy-
küsü olmayan olguların dahil edilmesi,  önceki çalışma-
larda bildirilen değişik yüksek risk gruplarından bağımsız 
olmak üzere <2 yaş tüm sağlıklı çocukların RSV’ye bağlı 
solunum yolu enfeksiyonu geçirme riskinin yüksek oldu-
ğu verisini desteklemektedir (2). Çalışmada saptanan 
RSV+ akut bronşiolitli olguların ortalama yaşlarının diğer 
etkenlere bağlı gelişen akut bronşiolitli olgulardan düşük 
olması (5,53±4,79 aya karşılık 7,60±5,41 ay, p=0,018) ve 
RSV’nin tek etken olarak diğer viruslara göre daha yüksek 
oranda (%30) gösterilmesi literatürle uyumlu bir sonuçtur 
(2, 4). Bu sonuçlar RSV alt solunum yolu enfeksiyonlarını 
önlemede erken sütçocukluğu döneminde uygulanabilir 
bir RSV aşısına ihtiyaç olduğunu akla getirmektedir. Pou-
wels ve ark. (5) Bursa’daki RSV+ alt solunum yolu enfek-
siyonu 1 yıllık verilerinden yola çıkarak hazırladıkları çoklu 
kohort Markov modeli çalışmasında, sütçocuklarının 2 ve 
4. aylarda RSV aşısı ile aşılanmasının Türkiye şartlarında 
maliyet etkin bir uygulama olacağı öngörülmüştür.  RSV 
aşı çalışmalarının tüm dünyada hızla devam ettiği günü-
müzde, piyasaya çıkacak RSV aşı/aşılarının ülkemiz ko-
şullarında maliyet etkin olup olmayacağını öngörmede 
yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Yalaki ve ark. (1) “Lisede Okuyan Öğrencilerin İnsan 
Papilloma Virüs Enfeksiyonu Hakkındaki Bilgi Düzeyleri” 
başlıklı çalışmalarında enfeksiyon etkenlerinin bulaşması 
için en riskli dönem olan ergen dönemdeki lise öğrencileri-
nin HPV enfeksiyonu hakkında bilgi düzeylerinin ve tutum-
larının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yüksek riskli 
Human Papillona Virüs (HPV) tipleri tüm dünyada görülen 
serviks kanserlerinin en önemli nedenidir. Bu durum HPV 
enfeksiyonunu dünya çapında bir halk sağlığı sorunu ha-
line getirmektedir (2). Çalışmanın önemli bir yönü ergen 
dönemde olan lise öğrencilerinde yapılmış olmasıdır. Ço-
cukluktan erişkinliğe geçiş süreci olan bu dönem biyolo-
jik, fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişme ve olgunlaşmanın 
meydana geldiği bir öğrenme dönemidir. Ergenler bu dö-
nemde sağlık açısından riskli davranışlar edinebilmekte-
dir (3). Enfeksiyondan birincil korunmanın en etkin olacağı 
yaş grubunu kapsaması açısından çalışmanın sonuçları 
dikkat çekicidir. 

Çalışmanın önemli sonuçlarından biri öğrencilerin 
genel olarak HPV ile ilgili bilgi düzeylerinin düşük olarak 
bulunmasıdır. Çalışma grubunu oluşturan sağlık mes-
lek lisesi öğrencilerinde bile düşük olan bilgi düzeyini, 
kontrol grubunu oluşturan diğer liselerde okuyan öğren-
cilerin gösterememesi üzerinde durulması gereken bir 
durumdur. Çalışmada sağlık meslek lisesi öğrencilerinin 
bilgi düzeyleri daha iyi olarak belirtilse de okullarında 
sağlık konusunda yoğun eğitim alan bu öğrencilerin 
verdikleri doğru cevap oranlarının %60,0’ın altındadır. 
Oysa öğrenciler HPV hakkındaki en önemli bilgi kay-
nağı olarak okulu göstermişlerdir. Çalışmaya katılan 
öğrencilerin yarıdan fazlasının sağlık meslek lisesi öğ-
rencileri olması bu sonucu etkilemiş olabilir. Ancak, bu 
sonuç koruyucu hekimlik açısından değerlendirildiğinde 
okullarda verilecek sağlık eğitimlerinin ergenlerin sağlık 
açısından riskli davranışlardan kaçınmaları ve olumlu 
sağlık davranışlarını edinmelerinde etkili olacağını gös-
termesi açısından önemlidir. Çalışmanın bir diğer önem-
li sonucu ise öğrencilerin çok azının (%12,2) HPV aşısı 
olmayı düşündüklerinin bildirilmesi ve çoğunun aşının 
pahalı olduğunu düşündükleri için aşı olmayı istemedik-
lerini belirtmesidir. Özellikle ergen çağdaki kızlara HPV 
aşı uygulamasının hastalıktan korunma açısından mali-
yet etkin bir uygulama olduğu kabul edilmektedir. Rutin 
olarak 11-12 yaşlarında önerilmekte ve birçok ülkede 
uygulanmaktadır (4). Aşının ülkemizde rutin programa 
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girmemiş olmasının ve bireylerin bu konudaki bilgi ek-
sikliklerinin sonuçta etkili olabileceği düşünülmelidir. 
Çalışmada da belirtildiği gibi HPV ile ilgili çeşitli yön-
temler birlikte kullanılarak toplumun bilgi düzeyinin art-
tırılması uygun olacaktır. 

Tüm bu önemli sonuçların yanı sıra çalışma ile ilgili 
bazı noktaların da tartışılmasının uygun olacağı kana-
atindeyim. Araştırmalarda iki ya da daha fazla grubun 
karşılaştırılabilmesi açısından kontrol grubu kullanı-
labilir. Kontrol grubu seçilirken bazı ilkelere uyulması 
gerekir. Kontrol grubunun seçimi araştırmanın yöntemi 
açısından önemli bir konudur (5). Çalışmada kontrol 
grubunun polikliniğe başvuran ergenlerden seçilmesi 
seçimde uygunsuzluk olduğunu düşündürmektedir. Ça-
lışma ile ilgili bir diğer tartışılması gereken nokta ise dar 
bir çalışma grubunun sonuçlarının tüm ülkeye genellen-
mesidir. Çalışmada örneklem seçilmediği görülmektedir. 
Örneklem sağlık olaylarının oluştuğu ve yaşandığı can-
lılar toplumunun tümü olarak tanımlanan evrenin içeri-
sinden seçilen, nitel ve nicel olarak evreni temsil eden, 
evrenden daha küçük bir modeldir. Örneklemin nitelik 
ve nicelik özelliklerine göre evreni temsil etme özelliği 
değişmektedir (5). Çalışmada bir örneklem yöntemiyle 
örneklem seçilmemesi ve örneklem hacmi hesaplan-
mamış olması sonuçların genellenmesini imkansız hale 
getirmektedir.

Sonuç olarak, konu ile ilgili Yalaki ve ark. (1) çalışma-
sının ülkeyi temsil yeteneği olan daha büyük çalışma grup-
larında tekrarlanması gereği bulunmaktadır.
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Yalaki ve ark. (1) tarafından yazılan “Lisede okuyan 
öğrencilerin İnsan Papilloma virüs (HPV) enfeksiyonu 
hakkındaki bilgi düzeyleri” isimli özgün araştırmayı ilgi 
ile okuduk. Araştırmada, sağlık meslek liselerinde okuy-
an öğrenciler ile çocuk polikliniklerine çeşitli nedenler ile 
başvuran diğer lise öğrencilerinin HPV enfeksiyonu ve 
HPV aşısı hakkındaki bilgi ve tutumları karşılaştırılmıştır 
(1). Kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci sıklıkta 
görülen serviks kanseri, %80’den fazlası gelişmekte olan 
ülkelerde olmak üzere 250.000’den fazla ölüme neden 
olmuştur (2). Türkiye’de kansere bağlı ölüm nedenleri 
arasında 13. sıradadır (3). Serviks kanserinde en önemli 
risk etmeni HPV ile enfekte olmaktır.

Yalaki ve ark. (1) çalışması, 564 olguyu içeren yük-
sek bir katılımcı sayısı ile yapılmıştır. Çalışmanın sonu-
cunda, sağlık meslek liselerinde okuyan öğrencilerin HPV 
enfeksiyonu ve HPV aşısı hakkındaki bilgi düzeyinin, diğer 
liselerde okuyan öğrencilere göre daha yüksek olduğu or-
taya çıkmıştır. Öneri olarak da, lise eğitimi sırasında HPV 
ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında bilgile-
ndirme yapılmasının bu yöndeki farkındalığı arttıracağı 
söylenmiştir (1). 

Çalışmada, anne-baba eğitim seviyesi, aylık gelir du-
rumu gibi ayrıntılı sosyoekonomik verileri paylaşılmıştır. 
Yeni bir çalışma planında, ailenin sosyoekonomik duru-
munun (HPV hakkında herhangi bir seviyede bilgisi olan 
olgular üzerinde) HPV enfeksiyonu ve aşısı hakkındaki 
bilgi düzeyini nasıl etkilediğine dair bir değerlendirme 
yapılmasının popüler bir yaklaşım olacağını düşünüyoruz. 
Farklı bir çalışma dizaynı ile bu tarz verilerin tartışılmasının, 
ülkemizdeki sosyoekonomik seviyenin hastalıklar ile ilgili 
bilgi düzeyine etkisine ışık tutacağını düşünüyoruz. 

Süleymaniye Doğumevi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde yapmış olduğumuz ‘’Ergen kızların human 
papillom virüsü ve aşısı hakkındaki bilgi düzeyleri’’ isimli 
çalışmamızda, olguların sadece %4,5’inin HPV hakkında 
bilgisi olduğu bulunmuştur (4). Yalaki ve ark. (1) yaptıkları 
çalışmada ise “HPV’nin hangi hastalığa neden olduğunu 
biliyor musunuz?” sorusuna olguların %74,3’ ü “Bilmiyo-
rum” cevabını, %4,3’ü ise yanlış cevap vermiştir. Bu du-
rumda, olguların %21,4’ ünün HPV hakkında herhangi bir 
seviyede bilgi sahibi olduğu ortaya çıkmaktadır. İki çalışma 
arasında, HPV bilinirliği göz önüne alındığında, görül-
en ciddi değişikliğin, olgu popülasyonu farklılığına bağlı 
olduğunu düşünmekteyiz. Yalaki ve ark. (1) çalışmasının 
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