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Müzi¤in t›pta rahatlat›c› olarak kullan›lmas› çok eski
tarihlere dayanmaktad›r. Müzik, a¤r› ve anksiyeteyi al-
g›lama üzerine olan etkisi ile regüler sedatif ilaç dozla-
r›nda azalmaya neden olan ucuz, güvenli, efektif ve
non-farmakolojik anksiyolitik bir ajand›r. Müzi¤in tafl
k›rma, gastrointestinal endoskopi gibi birçok ifllem s›ra-
s›nda anksiyeteyi azaltt›¤› gösterilmifltir (1,2). 

Daha önce yap›lan çal›flmalarda elektif cerrahi ifl-
lemlerden önce ebeveynlerin patolojik düzeylerde ank-
siyete duydu¤u bildirilmifltir (3). Bu ciddi düzeylere ula-

flan anksiyetenin ifllem s›ras›nda ve sonras›nda çeflitli
sorunlara ve çocukta da anksiyeteye neden oldu¤u bilin-
mektedir (4).  Bunu engellemek için ebeveynlerin ifllem
öncesi bilgilendirilmesi veya anestezi indüksiyonu s›ra-
s›nda çocuklar›n›n yan›nda bulunmalar› gibi de¤iflik
yöntemler denenmifltir (5). Ancak bildi¤imiz kadar›yla,
müzi¤in etkisi araflt›r›lmam›flt›r. Biz bu çal›flmada ço-
cuklar›na anestezi uygulanacak ebeveynlerin anksiyete-
leri üzerine müzi¤in etkisini araflt›rmay› amaçlad›k.

ÖZET
Amaç: Bu çal›flman›n amac› manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yap›lacak çocuk hastalar›n ebeveynlerinde müzi¤in

anksiyete üzerine etkisini araflt›rmakt›r.
Yöntem: Manyetik rezonans görüntüleme yap›lan 140 çocuk hastan›n ebeveynleri çal›flmaya dahil edildi. Ebeveynler randomize

olarak iki gruba ayr›ld›. Birinci gruptakilere çocuklar› ifllemde iken be¤endikleri bir enstrümantal müzik dinletildi. ‹kinci gruptakilere
dinletilmedi. Anksiyeteyi de¤erlendirmek için duruma özel anksiyete skoru kullan›ld›. Ayr›ca çocuklar›n da ifllem öncesi ve sonras›
anksiyete skorlar› kaydedildi.

Bulgular: Gruplar aras›nda ifllem öncesi ve sonras› anksiyete ve çocuk anksiyetesi aç›s›ndan fark bulunamad›. Her iki grubun
kendi içinde ifllem öncesi ve sonras›nda uygulanan sürekli anksiyete düzeylerinde de¤ifliklik görülmezken, durumluk anksiyete
düzeylerinde azalma saptand› (p<0.05).

Sonuç: Sonuç olarak MR görüntüleme yap›lacak çocuk hastalar›n ebeveynlerinde müzik dinlemek anksiyetelerini etkilememektedir.
ANAHTAR KEL‹MELER: Anksiyete; Müzik; Pediatrik.

SUMMARY
EFFECT OF MUSIC ON PARENTAL ANXIETY THOSE CHILDREN UNDERGOING ANESTHESIA
Objective: The aim of this study was to examine the efects of music on parental anxiety whose children undergone a magnetic

resonance (MR) imaging procedure.
Method: Parents of one hundred and forty children sheduled for MR imaging were included in the study. The parents of each

patient were randomized to 2 groups. Parents in the group 1 listened preferred enstrumantal music while group 2 was control.
State Trait Anxety Inventroy (STAI) was used in order to evaluate anxiety. Additionally anxiety score of patients were recorded pre
and postoperatively.

Results: Both pre and postoperative parental and children anxiety scores did not differ between groups. There were no statistically
significant change in pre and postoperative continuity anxiety score while the state anxiety levels reduced significantly for both
groups (p<0.05).

Conclusion: Listen to music has no significant effect on anxiety of parents whose children undergoing a MR imaging proce-
dure.

KEYWORDS: Anxiety; Music; Pediatrics.
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GEREÇ VE YÖNTEM

Etik kurul izni al›nd›ktan sonra, manyetik rezonans gö-
rüntüleme (MRG) yap›lacak 0-16 yafl aras› 140 çocuk has-
tan›n ebeveynleri çal›flmaya dahil edildi. ‹flitme problemi,
psikiyatrik hastal›¤›, senil demans› olan ve son 72 saat
içinde anksiyolitik ilaç alm›fl kifliler çal›flma d›fl› b›rak›ld›. 

Tüm ebeveynlerin anksiyeteleri sürekli kayg› envateri
(state trait anxiety inventory, STAI) ile de¤erlendirildikten
sonra ebeveynler randomize olarak iki gruba ayr›ld›.
Birinci gruptaki ebeveynlere çocuklar›na anestezi alt›nda
MRG ifllemi yap›l›rken kendi getirdikleri, sevdikleri bir
enstrümantal müzik dinletildi (Grup M). ‹kinci gruptakilere
ise dinletilmedi (Grup K). ‹fllem bitiminde ebeveynlerin
anksiyeteleri tekrar de¤erlendirildi. Ebeveynler anestezi
indüksiyonu s›ras›nda çocuklar›n›n yan›na al›nmad› ve
tüm ebeveynlere ifllem öncesi anestezi ve ifllem hakk›nda
ayn› tip bilgilendirme yap›ld›. Ebeveynlerin ne kadar s›kl›k-
la müzik dinledikleri, müzi¤e olan ilgileri de sorguland›. 

Durumluk-Sürekli Kayg› Envateri (Ek 1) 1970 y›l›n-
da Spielberger ve ark. taraf›ndan gelifltirilmifl ve 1977
y›l›nda Öner ve ark. taraf›ndan Türk popülasyonu için
güvenilirli¤i ve geçerlili¤i teyit edilmifltir. Bu envanter-
de 2 ayr› bölümde toplam 40 soru vard›r. Sürekli bölü-
münde 20 soruda kiflinin genel mizac› de¤erlendirilir-
ken, durumluk bölümünde kiflinin o anda nas›l hissetti¤i
de¤erlendirilmektedir. Sürekli kayg› bireyin kayg› ya-
flant›s›na olan yatk›nl›¤›d›r. Durumluk kayg› ise bireyin
içinde bulundu¤u stresli durumdan dolay› hissetti¤i sub-
jektif korkudur. Stresin yo¤un oldu¤u durumda yükselir-
ken, stres ortadan kalk›nca düflme olur. Biz de çal›flma-
m›zda Durumluk kayg› düzeylerindeki de¤iflikli¤i de-
¤erlendirmeyi esas ald›k. Envanter doldurulurken 4 fl›k-
tan birisi tercih edilmekte; al›nan puanlar toplanmakta

ve yüksek puanlar, yüksek anksiyete düzeylerini göster-
mektedir. Ayr›ca tüm çocuklar›n ifllemden hemen önce
ve ifllem sonras› ay›lma ünitesine al›nd›ktan sonra anksi-
yete skorlar› kaydedildi (1= a¤l›yor, koopere de¤il, 2=
anksiyeteli ama koopere, 3=uyan›k ve sakin, 4=uykulu).

Verilerin de¤erlendirilmesi için SPSS 11.5 (SPSS
Inc., Chicago, IL) kullan›ld›. Kategorik veriler say› ve
yüzde olarak verildi. Kategorik verilerin alt gruplar›n›n
karfl›laflt›r›lmas› için Ki-Kare testi, parametrik verilerin
karfl›laflt›r›lmas› için t testi kullan›ld›. Say›sal verilerin
normal da¤›l›m› Kolmogorov Simirnov ile test edildi.
STAI de¤erlendirmelerinin gruplar aras›nda karfl›laflt›r›l-
mas›nda tekrarlayan ölçümler ANOVA, grup içi karfl›-
laflt›rmalarda efllefltirilmifl t testi kullan›ld›. Veriler orta-
lama ± standart sapma olarak sunuldu. Olas›l›k de¤eri
p< 0.05 anlaml› kabul edildi. 

BULGULAR

Çal›flmaya 2008-2009 y›llar› içinde çeflitli nedenlerle
MRG yap›lacak 140 çocuk hastan›n ebeveynleri dahil
edildi. Gruplar aras›nda ebeveyn ve çocuklar›n bireysel
özellikleri benzer bulundu (Tablo I).

Her iki grupta da durumluk anksiyete sonuçlar› aç›-
s›ndan ifllem öncesi ve ifllem sonras› aras›nda istatistik-
sel olarak anlaml› bir fark varken (Grup M için p=0.039,
Grup K için p=0.005) gruplar aras›nda fark yoktu
(p=0.62) (Tablo II).

Sürekli anksiyete sonuçlar› aç›s›ndan ise ifllem öncesi
ve ifllem sonras› aras›nda her iki grup içinde ve gruplar ara-
s›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark yoktu (Tablo II).

Bir daha ayn› ifllem yap›lsa yine ayn› yap›lmas›n› is-
ter misiniz, sorusuna müzik grubundakiler %90 oran›n-
da evet derken, müzik dinlemeyen gruptakiler %70 ora-
n›nda evet demifllerdir (p=0.02).

Tablo I. Ebeveyn ve çocuklar›n bireysel özellikleri

Müzik grubu Kontrol grubu p                   

Ebeveyn

Yafl  (y›l) 34 ± 5 35 ± 6 0.33

Cinsiyet (E/K) 40/30 39/31 0.13

Müzik dinleme s›kl›¤› günde birkaç kez/bir/ haftada birkaç kez/bir 34/20/13/3 42/13/13/2 0.26 

Müzi¤e olan ilgi müzik geçmiflim yok/var 57/13 65/5 0.17

Çocuk

Yafl  (y›l) 5 ± 3.7 6±4.5 0.32

Cinsiyet  (E/K) 41/29 38/32 0.61

ASA (I/II) 70/0 68/2 0.15

Daha önce benzer ifllem (hay›r/evet ) 60/10 61/9 0.8

Tablo II. ‹fllem öncesi ve sonras› sürekli durum anksiyete skorlar› (ortalama±SD)

Müzik grubu Kontrol grubu

‹fllem öncesi ‹fllem sonras› p (grup içi) ‹fllem öncesi ‹fllem sonras› p (grup içi) p (gruplar aras›)

Durumluk 48.5 ± 7.5 46.2 ± 8.5 0.039 49.9 ± 7.9 46.8 ± 8.1 0.005 0.62

Sürekli 47 ± 4.5 46.3 ± 5.5 0.125 47.8 ± 5 46.8 ± 6.4 0.195 0.76
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Ebeveyn anksiyetesini etkileyen di¤er bir nedende
cerrahi veya di¤er nedenlerle uygulanan anestezi olabi-
lir. Bizim çal›flmam›zda gruplar›n ifllem öncesi durum-
luk anksiyete skorlar› müzik grubu için 48.5 ± 7.5, kont-
rol grubu için 49.9 ± 7.9 iken, baflka bir çal›flmada cer-
rahi ifllem uygulanacak çocuklar›n ebeveynlerinin du-
rumluk anksiyete skorlar› 40.5 ± 1.7 idi (12). Bu fark›n
nedeni kültürel farkl›l›klar da olabilir (8). Ayr›ca bizim
çal›flmam›zda durumluk anksiyete skorlar› ifllem sonras›
her iki grupta da düflmüfltür. ‹fllemin sona ermesiyle
(stresin ortadan kalkmas› ile) durumluk anksiyetesinin
düflmesi beklenen bir sonuçtur.

Daha önceki çal›flmalarda da belirtildi¤i gibi ebe-
veyn anksiyetesi çocuk anksiyetesi ile de iliflkili olabilir
(10). Çocuklar›n›n anksiyetesi yüksek olan ebeveynlerin
anksiyetesi de yüksek olmaktad›r. Bizim çal›flmam›zda
gruplar aras›nda çocuklar›n anksiyeteleri aç›s›ndan her-
hangi bir fark yoktu ve ebeveyn anksiyeteleri de çocuk
anksiyeteleri ile uyumlu bulundu. 

STAI’de 20-30 aras› skor düflük anksiyete, 40-59 aras›
orta derecede anksiyete, 60-80 aras› ise yüksek anksiyete-
yi gösterir (13). MRG s›ras›nda uygulanacak anestezi
ebeveynlerde orta derecede anksiyeteye neden olmufltur.
Çocuklar› ameliyata al›nacak ebeveynlerde anksiyete ne-
denleri olarak; cerrahi, anestezi, preoperatif açl›k, posto-
peratif tedavi, a¤r›, hastanede kalma bildirilmifltir. Anksi-
yetenin önlenmesi için ise sa¤l›k personelinden daha fazla
bilgi alma, çocu¤a operasyon odas›na kadar efllik etme ve
indüksiyonda bulunmay› bildirmifllerdir (8). Ebeveynler
olmas› gerekti¤inden daha fazla anksiyeteli olduklar›nda
bu çocuklar›na yans›makta ve hastane yat›fl süreleri uza-
yabilmektedir (14). Bu da ebeveyn anksiyetesinin önlen-
mesinin önemini vurgulamaktad›r.

Birçok çal›flmada müzi¤in hasta memnuniyetini art-
t›rd›¤› bulunmufltur (15-17). Eskiden memnuniyetten zi-
yade mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörlerin daha
önemli oldu¤u düflünülürdü. Ancak, günümüzde mem-
nuniyet düzeyleri daha çok önem kazanm›flt›r ve çal›fl-
malar›n amac› olmaktad›r (10). Çal›flmam›zda her ne ka-
dar anksiyete skorlar›nda farkl›l›k bulunmasa da, müzik
dinleyenlerin memnuniyet düzeyleri daha yüksektir.

Bu çal›flman›n s›n›rl›l›klar› aras›nda ebeveyn anksi-
yetesini de¤erlendirmede sadece sürekli kayg› envante-
rinin kullan›lmas›d›r. Bu baflar›l› ve s›k kullan›lan bir
yöntem olmas›na karfl›n daha önceki çal›flmalarda oldu-
¤u gibi anksiyetenin fizyolojik belirtileri (kan bas›nc›,
nab›z) ve nöroendokrin de¤iflkenler de (epinefrin, nore-
pinefrin ve kortizol) bak›labilir (9).

Sonuç olarak ebeveynler, çocuklar›na anestezi uygula-
n›rken müzik dinlemekten memnun kalm›fllar ancak bu
anksiyetelerini azaltma üzerine ek bir fayda sa¤lamam›flt›r. 

Çocuk anksiyeteleri aç›s›ndan sonuçlar de¤erlendi-
rildi¤inde; ebeveynleri müzik dinleyen çocuklar›n ifllem
öncesi anksiyete skorlar› 1.64 ± 0.8 iken kontrol grubu
ebeveynlerin çocuklar›n›nki 1.69 ± 0.7 ve iki grup ara-
s›nda istatistiksel olarak fark bulunamad› (p=0.53). Ayn›
flekilde ifllem sonras› anksiyete skorlar›na bak›ld›¤›nda
da müzik grubundaki çocuklar›n ifllem sonras› anksiyete
skorlar› 3.73 ± 0.8 ve kontrol grubununki 3.74 ± 0.6 ve
istatistiksel bir fark bulunamad› (p=0.85). 

TARTIfiMA

Çal›flmam›zda çocuklar›na anestezi uygulanacak
ebeveynlerin anksiyeteleri üzerine müzi¤in herhangi bir
etkisi bulunamam›flt›r ancak müzik dinlemekten mem-
nun kalm›fllard›r. Bizim çal›flmam›za benzer flekilde
Cruise ve ark. (6) da retrobulbar blokla yap›lan katarakt
ameliyat›nda müzi¤in hastalar›n memnuniyetlerini art-
t›rd›¤›n› ama anksiyete düzeylerini etkilemedi¤ini bil-
dirmifllerdir. Bunun yan› s›ra Y›lmaz ve ark. (2) da
ESWL s›ras›nda hastalara dinletilen müzi¤in ek analje-
zik dozunu azaltt›¤›n› göstermifller ve midazolama alter-
natif olabilece¤ini belirtmifllerdir. Ayr›ca sezaryen s›ra-
s›nda dinletilen müzi¤in anksiyeteyi azaltt›¤› bildiril-
mifltir (7). Bütün bunlar müzi¤in t›bbi ifllemler s›ras›nda
kullan›labilecek ucuz, etkili bir sedatif ve anksiyolitik
oldu¤unu göstermektedir. 

Daha önce yap›lan çal›flmalarda çocuklar›na anestezi
uygulanacak ebeveynlerin stres düzeylerini azaltmak için
operasyon odas›na kadar çocuklar›na efllik etme, indüksi-
yonda beraberlerinde bulunma ve preoperatif dönemde
daha çok bilgilendirme yap›ld›¤› bildirilmifltir (8). Zuwala
ve ark. (9) anestezi öncesi ebeveynlere inhalasyon aneste-
zi¤i ile indüksiyonu izletmifller ve anksiyetelerinin azald›-
¤›n› göstermifllerdir. Daha önce yap›lan randomize kont-
rollü iki çal›flmada ise ebeveynlerin indüksiyon s›ras›nda
çocuklar›n›n yan›nda bulunmalar›n›n anksiyetelerini
azaltmad›¤› bildirilmifltir (10,11). Bu da ebeveyn anksiye-
tesinin birçok nedene ba¤l› oldu¤unu ve buna engel olma-
n›n da kolay olmad›¤›n› göstermektedir. Bizim çal›flma-
m›zda müzik tek bafl›na yeterli olmam›flt›r. Belki de mü-
zik, ebeveynlerin indüksiyon s›ras›nda çocuklar›n›n ya-
n›nda olmalar›, anestezi öncesi görüntülü e¤itim gibi me-
todlarla birlefltirilirse etkinli¤ini daha iyi gösterebilir. 

Ebeveynlerin anksiyetelerinin azalmamas›n›n bir ne-
deni ebeveynlerin müzik dinleme al›flkanl›klar› olabilir.
Müzik dinlemeyi seven, s›k müzik dinleyenlerde müzik
daha etkili olabilir. Ancak ebeveynlerin müzik dinleme
s›kl›klar›nda da herhangi fark bulunmam›flt›r. Di¤er bir
etkenin de müzi¤e olan ilgi olabilece¤ini düflündük. A-
ma ebeveynlerin müzik geçmiflleri aç›s›ndan da fark bu-
lunamad›. 
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Ek 1. STAI FORM TX – I (DURUMLUK KAYGI ÖLÇE⁄‹)

YÖNERGE: Afla¤›da kiflilerin kendilerine ait duygular›n› anlatmada kulland›klar› bir tak›m ifadeler verilmifltir. Her ifadeyi okuyun, sonra da o
anda nas›l hissetti¤inizi ifadelerin fla¤ taraf›ndaki parantezlerden uygun olan›n› iflaretlemek suretiyle belirtin. Do¤ru ya da yanl›fl cevap yoktur.
Herhangi bir ifadenin üzerinde fazla zaman sarfetmeksizin an›nda nas›l hissetti¤inizi gösteren cevab› iflaretleyin.

H‹Ç B‹RAZ ÇOK TAMAM‹YLE

1 fiu anda sakinim (1) (2) (3) (4)

2 Kendimi emniyette hissediyorum (1) (2) (3) (4)

3 Su anda sinirlerim gergin (1) (2) (3) (4)

4 Piflmanl›k duygusu içindeyim (1) (2) (3) (4)

5 fiu anda huzur içindeyim (1) (2) (3) (4)

6 fiu anda hiç keyfim yok (1) (2) (3) (4)

7 Bafl›ma geleceklerden endifle ediyorum (1) (2) (3) (4)

8 Kendimi dinlenmifl hissediyorum (1) (2) (3) (4)

9 fiu anda kayg›l›y›m (1) (2) (3) (4)

10 Kendimi rahat hissediyorum (1) (2) (3) (4)

11 Kendime güvenim var (1) (2) (3) (4)

12 fiu anda asab›m bozuk (1) (2) (3) (4)

13 Çok sinirliyim (1) (2) (3) (4)

14 Sinirlerimin çok gergin oldu¤unu hissediyorum (1) (2) (3) (4)

15 Kendimi rahatlam›fl hissediyorum (1) (2) (3) (4)

16 fiu anda halimden memnunum (1) (2) (3) (4)

17 fiu anda endifleliyim (1) (2) (3) (4)

18 Heyecandan kendimi flaflk›na dönmüfl hissediyorum (1) (2) (3) (4)

19 fiu anda sevinçliyim (1) (2) (3) (4)

20 fiu anda keyfim yerinde (1) (2) (3) (4)
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Ek-2. STAI FORM TX – 2 (SÜREKL‹ KAYGI ÖLÇE⁄‹)

YÖNERGE: Afla¤›da kiflilerin kendilerine ait duygular›n› anlatmada kulland›klar› bir tak›m ifadeler verilmifltir. Her ifadeyi okuyun, sonra da o
anda nas›l hissetti¤inizi ifadelerin sa¤ taraf›ndaki parantezlerden uygun olan›n› iflaretlemek suretiyle belirtin. Do¤ru ya da yanl›fl cevap yoktur.
Herhangi bir ifadenin üzerinde fazla zaman sarfetmeksizin  an›nda nas›l hissetti¤inizi gösteren cevab› iflaretleyin. 

Hemen hemen Bazen Çok zaman Hemen her zaman
hiçbir zaman 

21 Genellikle keyfim yerindedir (1) (2) (3) (4)

22 Genellikle çabuk yorulurum (1) (2) (3) (4)

23 Genellikle kolay a¤lar›m (1) (2) (3) (4)

24 Baflkalar› kadar mutlu olmak isterim (1) (2) (3) (4)

25 Çabuk karar veremedi¤im için f›rsatlar› kaç›r›r›m (1) (2) (3) (4)

26 Kendimi dinlenmifl hissediyorum (1) (2) (3) (4)

27 Genellikle sakin, kendine hakim ve so¤ukkanl›y›m (1) (2) (3) (4)

28 Güçlüklerin yenemeyece¤im kadar birikti¤ini hissederim (1) (2) (3) (4)

29 Önemsiz fleyler hakk›nda endiflelenirim (1) (2) (3) (4)

30 Genellikle mutluyum (1) (2) (3) (4)

31 Herfleyi ciddiye al›r ve endiflelenirim (1) (2) (3) (4)

32 Genellikle kendime güvenim yoktur (1) (2) (3) (4)

33 Genellikle kendimi emniyette hissederim (1) (2) (3) (4)

34 S›k›nt›l› ve güç durumlarla karfl›laflmaktan kaç›n›r›m (1) (2) (3) (4)

35 Genellikle kendimi hüzünlü hissederim (1) (2) (3) (4)

36 Genellikle hayat›mdan memnunum (1) (2) (3) (4)

37 Olur olmaz düflünceler beni rahats›z eder (1) (2) (3) (4)

38 Hayal k›r›kl›klar›n› öylesine ciddiye al›r›m ki hiç unutamam (1) (2) (3) (4)

39 Akl› bafl›nda ve kararl› bir insan›m (1) (2) (3) (4)

40 Son zamanlarda kafama tak›lan konular beni tedirgin ediyor (1) (2) (3) (4)


