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Araflt›rmalar/Researches

G‹R‹fi

Hemodiyaliz hastalar› ile ilgili psi-
kososyal de¤iflkenleri ele alan
çal›flmalara bak›ld›¤›nda, bu

çal›flmalar›n depresyon (1-7) ve genel-
likle düflük oldu¤u bilinen yaflam kalite-
si (8-11) de¤iflkenleri üzerine yo¤unlafl-

t›klar› dikkati çekmektedir. Kronik böb-
rek yetersizli¤i olan hastalarda depres-
yonun çok yayg›n olmas› (12) hem bi-
yolojik tetikleyiciler hem de fiziksel, bi-
liflsel yetiler ve cinsel ifllevlerde kay›p-
larla ilgilidir. Türkiye’de yap›lan çal›flma-
lar (13) ülkemizde de hemodiyaliz has-
talar›nda en s›k rastlanan ruhsal bozuk-
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ÖZET:
Hemodiyaliz hastalar›n›n öznel uyku kaliteleri üzerine
karfl›laflt›rmal› bir çal›flma ve uyku kalitesini yorday›c›
faktörlerin araflt›r›lmas› 

Amaç: Bu çal›flman›n temel amac› hemodiyaliz ve kontrol gruplar›
aras›nda özellikle öznel uyku kalitesi aç›s›ndan bir fark olup olmad›¤›-
na bakmak; ayr›ca hemodiyaliz grubunda uyku kalitesini yordayan
de¤iflkenleri araflt›rmakt›r.
Yöntem: Çal›flman›n örneklemi 49 hemodiyaliz hastas› ve 35 kiflilik bir
kontrol grubundan oluflmaktad›r. Her iki gruba da SF-36 yaflam kali-
tesi ölçe¤i, Pittsburgh Uyku Kalitesi ‹ndeksi (PUK‹), Beck depresyon Öl-
çe¤i (BDÖ) ve demografik bilgilere yönelik bir anket uygulanm›flt›r. 
Bulgular: Araflt›rman›n sonuçlar› hemodiyaliz grubunun, uyku ile ilgi-
li sorunlar›n varl›¤›na iflaret eden PUK‹ uyku kalitesi puanlar›n›n kon-
trol grubuna oranla anlaml› ölçüde yüksek oldu¤unu göstermektedir.
Hemodiyaliz grubu içinde kesme puan›na göre kötü uyuyan grup
%78 olarak bulunmufltur. Uyku kalitesinin yorday›c›s› SF-36 yaflam ka-
litesi ölçe¤inin fiziksel boyutu FB olup PUK‹’den al›nan puanlar›n
SF-36’n›n FB boyutu ile anlaml› olumsuz iliflkisi oldu¤u saptanm›flt›r.
Hemodiyaliz grubunun, SF-36 FB puanlar›n›n kontrol grubuna oranla
anlaml› seviyede daha düflük oldu¤u görülmektedir. Bu, hemodiyali-
ze girenlerin, yaflam kalitesinin fiziksel ifllevler, a¤r› ve bunlara ba¤l›
rol k›s›tl›l›klar›na dair daha çok s›k›nt› yaflamakta olduklar›na iflaret et-
mektedir. BDÖ puanlar› ile SF-36 FB puan› aras›nda negatif ve PUK‹
aras›nda pozitif korelasyon bulunmufltur. Uyku kalitesi için kesme
puan› 5 al›nd›¤›nda, üstünde kalan “kötü uyuyanlar” ile alt›nda kalan
ve “iyi uyuyanlar” aras›nda BDÖ ve yaflam kalitesinin FB’nun farkl›lafl-
makta oldu¤u; kötü uyuyan grupta depresyonun daha yüksek ve ya-
flam kalitesi boyutu puan›n›n daha düflük oldu¤u görülmektedir. 
Tart›flma: Bu çal›flman›n bulgular› yaflam kalitesinin özellikle FB’nun
hemodiyaliz hastalar›nda uyku kalitesine büyük bir etkisi oldu¤unu ve
uyku kalitesi ile ilgili çal›flmalarda depresyonun kontrol edilmesinin
önemini ortaya koymaktad›r. 

Anahtar sözcükler: Hemodiyaliz, öznel uyku kalitesi, SF-36 fiziksel bo-
yut, depresyon 
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ABSTRACT:
Subjective sleep quality and predictors of sleep quality
in hemodialysis patients

Objective: The main objective of this study was to compare the
hemodialysis group and controls in terms of subjective sleep quality
and to investigate the predictors of the sleep quality of the
hemodialysis patients.
Method: The sample of the study consisted of 49 hemodialysis
patients and a healthy control group of 35 subjects (20 F, 15 M).
Participants were administered SF-36 Quality of Life Index, Pittsburgh
Sleep Quality Index (PSQI), Beck Depression Inventory (BDI), and a
questtionnaire for demografic information.
Results: The results of the study indicates that PSQI scores of the
hemodialysis group are significantly higher than controls. The “poor
sleepers” who are below the cut off score, are 78%. The main
predictor of the sleep quality is the physical dimension of (PD) SF-36
Quality of life scale. Also there was a negative correlation between
PSQI and PD scores. The scores of SF-36 PD in hemodialysis group
was significantly lower than the control group. There was a negative
correlation between BDI scores and SF-36 (PD) as well as a positive
correlation with PSQI in hemodialysis group. A further investigation
reveals that among “good “ and “poor” sleepers, who are below and
above the PSQI cut-off score, there is a differentiation in terms of BDI
and PD scores. Mainly, depression scores are higher and PD scores
are lower in poor sleeping group.
Discussion: This study emphasizes the effect of physical dimension of
quality of life (PD) on the sleep quality scores of hemodialysis patients
and the importance of controlling the depression factor.  

Key words: Hemodialysis, subjective sleep quality, SF-36 - physical
dimension, depression
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lu¤un depresyon oldu¤una iflaret etmekte ve depres-
yon ile yaflam kalitesi aras›ndaki iliflkiye yo¤unlaflmak-
tad›rlar (14-16).

Genel olarak öznel uyku kalitesinde bozulmalar,
psikiyatrik bozuklu¤u olan hastalar›n önemli bir özelli-
¤i olup; baflta depresyon olmak üzere panik bozukluk,
sosyal fobi hastal›klar›n›n önemli bir yorday›c›s› olabi-
lece¤i düflünülmektedir (17). Hemodiyaliz hastalar›nda
uyku problemlerinin ve nedenlerinin araflt›r›lmas› ise
son 10 y›lda giderek artan bir ivme kazanm›flt›r. Bu
hastalarda hem organik hem de psikolojik sebeplere
ba¤l› oldu¤u düflünülen uyku bozukluklar›na s›kça
rastlanmakta olup; söz konusu uyku bozukluklar› ara-
s›nda uyku-uyan›kl›k flikayetleri, uykuyla iliflkili düzen-
siz solunum, afl›r› uykululuk, uyku apnesi ve huzursuz
bacak sendromu (18-21) yer almaktad›r.

Yap›lan çal›flmalar›n önemli bir ço¤unlu¤u hemodi-
yaliz hastalar›nda uyku bozukluklar›n›n ve kötü uyu-
yanlar›n s›kl›¤›n› ele alm›flt›r (20,21,22-24) ve pek ço¤u
bu oran› %65’in üzerinde bulmufltur. Sadece birkaç ça-
l›flmada bu oran %47 ile %50 aras›ndad›r (25,26).

Yaflam kalitesi ile kötü uyuma aras›ndaki iliflkiyi ele
alan çal›flmalar uyku kalitesinin düflmesinin yaflam ka-
litesinin azalmas› ile iliflkili oldu¤undan (24,27,28) ve uy-
ku kalitesinin yaflam kalitesinin önemli bir belirleyicisi
oldu¤undan söz etmektedirler (20,21). Hemodiyalize
girme süresinin de uyku problemlerinin ciddiyeti ile
ba¤lant›l› oldu¤u düflünülmektedir (22,25). 

Son birkaç y›lda yap›lan çok yeni çal›flmalar, uyku
kalitesi d›fl›nda uyku bozukluklar›n›n araflt›r›lmas›nda
polisomnografik ölçümlerin kullan›lmas› gerekti¤ini
(28), hastalarda s›v› yitimi, üre al›m› ve efl tan› al›p al-
mad›klar›n›n araflt›r›lmas›n›n önemini ifade etmifller
(23) ve “a¤r›n›n” yeterince bu hastalarda çal›fl›lmad›¤›-
na dikkat çekmifllerdir (29). Türkiye’de böbrek nakli
hastalar›nda yap›lan ve uyku kalitesine bak›lan öncü
nitelikli bir çal›flmada Ery›lmaz ve arkadafllar› (30) PUK‹
kullanm›fllar ve böbrek nakli hastalar›nda, hemodiyaliz
hastalar› kadar olmasa da genel popülasyona oranla
daha fazla uyku bozuklu¤u oldu¤unu belirtmifllerdir.

Bu çal›flman›n temel amaçlar› s›ras›yla, 
1. Uyku kalitesi ve yaflam kalitesi puanlar› aç›s›ndan

hemodiyaliz ve kontrol gruplar› aras›nda bir fark
olup olmad›¤›n› de¤erlendirmek,

2. Hemodiyaliz grubunda uyku kalitesini yordayan

de¤iflkenleri araflt›rmak,
3. Ayr›ca uyku kalitesi kesme puan› 5 al›nd›¤›nda, üs-

tünde kalanlar ile alt›nda kalanlar aras›nda depres-
yon puan› ve yaflam kalitesi alt boyutlar› aras›nda
bir fark olup olmad›¤›n› incelemektir. 

YÖNTEM

Örneklem 
Çal›flman›n örnekleminin klinik grubunu ‹stanbul’da

bir hastanenin hemodiyaliz klini¤inden, bu çal›flmaya
kat›lmay› kabul etmifl, 49 hemodiyaliz hastas› olufltur-
maktad›r. Uygun örneklem yoluyla toplanm›fl ve yafl
ile cinsiyet aç›s›ndan klinik gruptan anlaml› farkl›l›k
göstermeyen 35 kiflilik bir kontrol grubu da al›nm›flt›r.
Hasta grubununun hastal›k süresi ortalamas› 8 (±6,6)
y›ld›r. Hemodiyaliz almaya bafllama süresi ortalamas›
ise 3.9 (±2,9) y›ld›r. Okuma-yazma bilmeyenler ile sa¤-
l›k ve biliflsel durum aç›s›ndan çal›flmaya kat›lmas›
merkez sa¤l›k ekibi taraf›ndan uygun görülmeyenler
araflt›rma örneklemine dahil edilmemifltir. 

Hemodiyaliz grubu 27 kad›n, 22 erkek, kontrol gru-
bu ise 20 kad›n, 15 erkekten oluflmaktad›r. Hemodiya-
liz grubunun yafl ortalamas› 53.47 (±14.07), kontrol gru-
bunun ise 53.51 (±13.11) olup; iki grup aras›nda anlam-
l› bir fark yoktur (p>.05). Medeni durum aç›s›ndan ince-
lendi¤inde hemodiyaliz grubunun %75.51’i , kontrol
grubunun ise %73.53’ü evlidir. 

Örneklemin tamam› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda e¤itim
durumu oldukça düflük olarak saptanm›fl olup; %72.3’si
ilkokul mezunu veya okur yazard›r. Bu oran hemodiya-
liz grubunda %75.51 iken, kontrol grubunda %67.65’dir.
Hemodiyaliz grubunun %85.71’i (n=42) çal›flmamakta-
d›r. Kontrol grubunda ise bu oran %62.86’d›r (n=22) ve
aralar›ndaki fark anlaml›d›r (χ2 =6.41, sd=2, p<0.05). Ek
hastal›klar aç›s›ndan her iki gruba bak›ld›¤›nda, hemo-
diyaliz grubunun %53’ünün ek hastal›¤› varken; kontrol
grubunda bu oran %70’dir ve aradaki fark anlaml› de-
¤ildir (Tablo 1). Hemodiyaliz grubunun BDÖ ortalamas›
17.2 (±10.03) olup, bu ortalama klinik depresyona sahip
olma anlam›na gelmektedir. Kontrol grubunun ortala-
mas› ise 14.34 (±11.11) olarak saptanm›fl olup, bu fark
istatistiksel olarak anlaml› de¤ildir (Tablo 2).

Veri toplama ifllemi 
Çal›flmaya kat›lmas› hemodiyaliz ünitesi doktoru

Hemodiyaliz hastalar›n›n öznel uyku kaliteleri üzerine karfl›laflt›rmal› bir çal›flma ve uyku kalitesini yorday›c› faktörlerin araflt›r›lmas›



Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 18, Say›: 2, 2008 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 18, N.: 2, 2008 - www.psikofarmakoloji.org 107

taraf›ndan genel sa¤l›k ve biliflsel durum bak›m›ndan
uygun görülen hastalara çal›flma hakk›nda k›sa bir ön
bilgi verilmifltir. Kat›lmaya istekli olanlara bilgilendiril-
mifl onam verilerek çal›flma yap›lm›flt›r. 

Uygun örneklem yoluyla hastane d›fl› ortamdan
toplanan kontrol grubu kat›l›mc›lar›na da k›sa bir ön
bilgi ve bilgilendirilmifl onam verilerek çal›flma yap›l-
m›flt›r. Hemodiyalizden geçme süresi 1 y›ldan az olan
ve her iki grupta da formlar› eksik dolduran toplam 6
kifli örnekleme dahil edilmemifltir.

Tüm deneklere içinde Beck Depresyon Ölçe¤i (BDÖ),
Pittsburgh Uyku Kalitesi ‹ndeksi (PUK‹), SF-36 Yaflam
Kalitesi Ölçe¤i ve araflt›rmac› taraf›ndan haz›rlanm›fl bir
demografik bilgi formu bulunan test bataryas› veril-
mifltir. Her bir uygulama yaklafl›k 25-30 dakika sürmüfl
ve ayn› gün içinde tamamlanm›flt›r. 

Veri toplama Araçlar›
Demografik Bilgi formu 
Yafl, cinsiyet, e¤itim, çal›flma durumu, medeni du-

rum, böbrek rahats›zl›¤›n›n bafllama tarihi, Hemodiyali-
ze girifl y›l› ve ek fiziksel hastal›klar gibi de¤iflkenler
hakk›nda bilgi toplamak için haz›rlanm›flt›r. 

Beck Depresyon Ölçe¤i (BDÖ) 
BDÖ, depresyonda görülen belirtileri ölçmek için

araflt›rmalarda s›kça kullan›lan, geçerlik ve güvenilirlik
de¤erleri yüksek, toplam 21 maddelik bir ölçektir. Her
bir madde 0 ile 3 aras›nda puanlan›r ve en yüksek pu-
an 63’dür. Türkçe’ye çevirisi ve uyarlamas› yap›lm›flt›r
(31,32). Bu formda ikiye bölünmüfl güvenirlik katsay›s›
0.86 olarak bulunmufltur. Test-yeniden test güvenirli¤i
0.74’dür. Hamilton Depresyon Ölçe¤i ile kriter geçerli¤i
0.75’dir. Onyedi puan ve üstü klinik depresyon için kes-
me puan›d›r (31). 

SF-36 Yaflam Kalitesi Ölçe¤i 
SF-36 Yaflam Kalitesi Ölçe¤i 36 maddelik hem kli-

nik hem de sa¤l›kl› popülasyonla kullan›labilen k›sa
bir ankettir (33). Sa¤l›kla ilgili 8 alan› de¤erlendirir: Fi-
ziksel ifllevler (F‹), sosyal eylemler (S‹), fiziksel prob-
lemlere ba¤l› olarak rollerde engellenme (FRE), be-
densel ac› (BA), ruhsal sa¤l›k (RS), duygusal sorunlara
ba¤l› olarak rollerde engellenme (DRE), yaflam enerji-
si (YE), genel sa¤l›k alg›s› (GSA). F‹ fiziksel k›s›tl›l›klar›
ölçer. DRE duygusal ve FRE fiziksel problemlerin has-
talar›n faaliyetlerini ne kadar k›s›tlad›¤›n› sorgular.
A¤r› skalas› BA; vücut a¤r›lar›n›n derecesini ve a¤r›la-
r›n hastan›n günlük hayat›n› ne kadar etkiledi¤ini de-
¤erlendirir. GSA hastalar›n kendilerini nas›l hissettikle-
rini ve genel olarak sa¤l›klar›n›n nas›l olaca¤›na dair
tahminleri ölçer. YE skalas›; enerji durumlar›n› ve yor-
gunlu¤u ölçer. S‹ hastalar›n aile, arkadafl ve di¤er
gruplarla olan sosyal aktivitelerini fiziksel ve duygusal
problemlerin ne kadar etkiledi¤ini sorgular. RS kayg›,
depresyon, duygusal bozuklu¤u ve psikolojik iyilik
hali gibi konularda ruh sa¤l›¤› durumunu ölçer. SF-36,
her bir alt ölçe¤inde puan yükseldikçe sa¤l›kla iliflkili
yaflam kalitesi artacak flekilde pozitif olarak puanlan-
m›flt›r. Örne¤in; a¤r› skalas›ndaki yüksek puan asl›nda
azalm›fl a¤r› durumunu gösterecektir. Ölçek ayr›ca
mental boyut ve fiziksel boyut olmak üzere 2 boyut
alt›nda alt ölçeklerin toparland›¤› bir puanlamaya da
uygundur. SF-36’nin alt ölçekleri üzerinde yürütülen
analizlerde, ölçe¤in orijinaldeki gibi toplam de¤iflimin
%51.5’ini aç›klayan mental boyut (MB) ve toplam de-
¤iflimin %67.6’sini aç›klayan Fiziksel Boyut (FB) olmak
üzere 2 boyutu oldu¤unu ve DRE ve RS alt testlerinin
MB boyutu ve FB, FRE ve BA alt testlerinin de FB ile
yüksek düzeyde pozitif korelasyonlar› oldu¤u görül-
müfl (33) ve bu puanlama baz› araflt›rmalarda tercih
edilmifltir (34). DB, DRE (Duygusal problemlere ba¤l›
rol k›s›tl›l›klar› ve RS (Duygusal iyilik hali) alt test pu-
anlar›n›n; FB ise F‹ (Fiziksel ifllevsellik), FRE (Fiziksel
sa¤l›¤a ba¤l› rol k›s›tl›l›klar›) ve BA (A¤r›) alt test puan-
lar›n›n ortalamas›d›r.

Pittsburgh Uyku Kalitesi ‹ndeksi (PUK‹)
Pittsburgh Uyku Kalitesi ‹ndeksi, bir uyku kalitesi

ölçe¤i olup 7 bileflen üzerinden (öznel uyku kalitesi,
uyku latans›, uyku süresi, al›fl›lm›fl uyku etkinli¤i, uyku
bozuklu¤u, uyku ilac› kullan›m›, gündüz ifllev bozuklu-

Y. Korkut

Grup Hemodiyaliz grubu Kontrol grubu
(n= 49) (n=34)

n % n %

Çal›flma durumu
Çal›fl›yor 7 14.3 12 35.3 
Çal›flm›yor 42 85.7 22 64.7

Ek hastal›k
Yok 23 46.9 8 29.6
Var 26 53 19 70.3

Tablo 1: Hemodiyaliz ve kontrol gruplar›nda çal›flma durumu ve ek
hastal›¤a sahip olma 
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¤u) ve bir de toplam uyku puan› üzerinden de¤erlendi-
rilmektedir (35). Uygulama yap›lan kifli taraf›ndan dol-
durulan ölçek, geçen ay ba¤lam›nda uykunun niteli¤i-
ni de¤erlendirir. Her bir bileflen 0 ile 3 aras› puanlan›r
ve ölçekten toplam 0 ile 21 aras› bir puan al›r. Yükse-
len puanlar azalan uyku kalitesine iflaret eder. PUK‹, iyi
ve kötü uyuyanlar› da seçmeye yarar; 5 puan›n üzeri
puan alan, en az 2 alanda güçlü¤ü olan yada 3’ten faz-
la alanda güçlükle bafla ç›kmaya çal›flan kifli ‘kötü uyu-
yan” olarak de¤erlendirilir (15). Türkçe güvenirlik ve ge-
çerlik çal›flmas› A¤argün ve arkadafllar› (36) taraf›ndan
yap›lm›flt›r. Ölçek için Cronbach alfa katsay›s› 0.80 ola-
rak bulunmufltur ve tüm maddeler yüksek bir iç tutar-
l›k göstermektedir. Tüm 7 bileflen için α katsay›lar› s›-
ras›yla flöyledir: 0.88, 0.87, 0.92, 0.91, 0.84, 0.67, 0.35. 

‹statistik
Araflt›rman›n sonuçlar› SPSS-11 sürümü ile analiz

edilmifltir. Demografik bulgular yüzde de¤erleri ve ki-
kare de¤erleri çerçevesinde de¤erlendirilmifltir. Hemo-
diyaliz ve kontrol grubunun karfl›laflt›lmas›nda ba¤›m-
s›z t-testi kullan›lm›flt›r. Yaflam kalitesinin 2 boyutunun
uyku kalitesi üzerindeki etkisini ele almak amac›yla
aflamal› regresyon analizi yap›lm›flt›r. 

BULGULAR

Karfl›laflt›rma sonuçlar›
Bu çal›flman›n ilk amac› uyku kalitesi ve yaflam ka-

litesi puanlar› aç›s›ndan, hemodiyaliz ve kontrol grubu
aras›nda bir fark olup olmad›¤›n› araflt›rmakt›r. Her iki
grubun yaflam kalitesi ve uyku kalitesi de¤iflkenleri
aç›s›ndan karfl›laflt›r›lma sonuçlar› Tablo 2’de görül-
mektedir. Hemodiyaliz ve kontrol grubunun PUK‹ uy-
ku toplam puan› (t=2.28, p<0.05) ve SF-36 yaflam kali-
tesi ölçe¤inin fiziksel boyutu (FB) aç›s›ndan (t=-2.39,
p<0.025) farkl›laflt›¤› anlafl›lmaktad›r. Hemodiyaliz gru-
bunda uyku kalitesi puanlar› kontrol grubuna oranla
anlaml› derecede yüksek; SF-36 fiziksel boyut puanla-
r› ise daha düflüktür. Depresyon ve duygusal iyilik ha-
li boyutu aç›s›ndan ise anlaml› bir fark görülmemifltir.

Her iki grup, SF-36 Yaflam Kalitesi ölçe¤inin alt öl-
çekleri aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›¤›nda aralar›nda F‹ (fizik-
sel ifllevsellik), BA (A¤r›) ve GSA (genel sa¤l›k) alt ölçek-
leri aras›nda anlaml› fark gözlenmifltir. Hemodiyaliz
grubunun F‹ (t=-2.22, p<0.05), FRE (t=-2.67, p<0.01) ve

GSA (t= -2.64, p<0.025) puanlar› kontrol grubuna oranla
daha düflüktür (Tablo 3).

Regresyon analizi sonuçlar›
Çal›flman›n ikinci amac›, hemodiyaliz grubunda he-

modiyalizle iliflkili olabilecek yafl, hemodiyalize baflla-
ma y›l› (37) gibi de¤iflkenlerin ve yaflam kalitesinin 2
temel boyutunun uyku kalitesini yorday›p yordamad›-
¤›n› araflt›rmakt›r. Sadece hemodiyaliz grubunda uyku
kalitesini yordayan de¤iflkenleri belirlemek amac›yla,
s›ras›yla hemodiyalize bafllama y›l›, yafl, SF-36 zihinsel
ve fiziksel boyutlar al›narak aflamal› regresyon analizi
yap›lm›flt›r. Yaln›zca yaflam kalitesinin fiziksel boyutu-
nun toplam varyans› aç›klamakta etkili oldu¤u (R2=.11,
p<0.05) anlafl›lmaktad›r (Tablo 4). 

Hemodiyaliz hastalar›n›n öznel uyku kaliteleri üzerine karfl›laflt›rmal› bir çal›flma ve uyku kalitesini yorday›c› faktörlerin araflt›r›lmas›

Test Grup N Ort±SS t* p

BDÖ Hemodiyaliz 49 17.20±10.04 1.23 AD
Kontrol 35 14.34±11.12

SF- 36 FB Hemodiyaliz 49 54.32±25.52 -2.39 .025
Kontrol 35 68.54±28.83

SF- 36 DB Hemodiyaliz 49 59.38±21.98 .53 AD
Kontrol 35 56.36±29.87

PUK‹ toplam Hemodiyaliz 49 9.29±5.08 2.28 .05
Kontrol 35 7.03±3.44

Ort±SS: Ortalama±Standart sapma, *: student t testi (serbestlik dercesi 82),

AD: Anlaml› de¤il, BDÖ: Beck depresyon ölçe¤i; PUK‹: Pittsburgh Uyku Kalitesi ‹ndeksi,

SF- 36 Fiziksel Boyut (FB), SF- 36 Duygusal Boyut (DB)

Tablo 2: BDÖ, PUK‹ ve SF-36 puanlar›n›n gruplar aras› istatistiksel
karfl›laflt›r›lmas›

Testler Grup N Ort±SS t* p

SF-36 F‹ alt testi Hemodiyaliz 49 60±28.3 -2.22 .05
Kontrol 35 73.7±27.4

SF-36 FRE alt testi Hemodiyaliz 49 35.9±37.7 -2.67 .01
Kontrol 35 59.9±44.2

SF-36 DRE alt testi Hemodiyaliz 49 53±39.1 .37 AD
Kontrol 35 49.5±46

SF-36 YE alt testi Hemodiyaliz 49 55±26.4 -.22 AD
Kontrol 35 56.3±27.2

SF-36 RS alt testi Hemodiyaliz 49 65.8±21.8 .55 AD
Kontrol 35 63.20±20.4

SF-36 S‹ alt testi Hemodiyaliz 49 67.7±29.4 -.95 AD
Kontrol 35 73.7±27.6

SF-36 BA alt testi Hemodiyaliz 49 67±30.8 -.79 AD
Kontrol 35 72±25.4

SF-36 GSA alt testi Hemodiyaliz 49 43.1±24.3 -2.64 .025
Kontrol 35 58.4±28.6

Ort±SS: Ortalama±Standart sapma,  *: student t testi (serbestlik dercesi 82), AD: Anlaml› de¤il, 

Tablo 3: SF-36 alt ölçek puanlar›n›n gruplar aras› istatistiksel
karfl›laflt›r›lmas› 
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Korelasyon sonuçlar›
Ayr›ca hemodiyaliz grubunda BDÖ, PUK‹, SF-36 gibi

temel de¤iflkenlerle, Hemodiyalizle iliflkili olabilecek
yafl, hemodiyaliz y›l› gibi di¤er de¤iflkenler aras› iliflki-
ler afla¤›daki tabloda (Tablo 5) görülmektedir. Özellikle

BDÖ puanlar› ile SF-36 fiziksel boyut puan› (FB) aras›n-
da negatif (r=-.56, p<0.01) ve PUK‹ aras›nda (r=.56,
p<0.01) pozitif korelasyon dikkat çekmektedir. Di¤er
bir deyiflle depresyon puan› azalmas› ile yaflam kalite-
sinin fiziksel boyut puan› artma e¤ilimi göstermekte;
uyku kalitesindeki problemlere iflaret eden PUK‹ puan-
lar› azalmaktad›r. 

BDÖ ile SF-36’n›n flu alt ölçekleri aras›ndaki negatif
korelasyonlar (p<0.01) ayn› tablodan izlenebilir: (F‹,
r=.38), (FRE, r=.42), (YE, r=.50), (RS, r=.57), (S‹, r=.45), (BA,
r=.54), (GSA, r=.38). BDÖ puan› artt›kça yaflam kalitesinin
fiziksel eylemler, fiziksel rol k›s›tl›l›¤›, yaflam enerjisi,
ruh sa¤l›¤›, sosyal ifllevsellik, ac›, genel sa¤l›k alg›s› bo-
yutlar›ndan al›nan puanlar da düflmektedir.

Uyku kalitesi ölçe¤i PUK‹’den al›nan puanlar›n
SF-36’n›n Fiziksel alt boyutu (r=-.40) ve alt ölçeklerden
yanl›z F‹ alt ölçe¤i aras›nda (r=-.38) kuvvetli olumsuz ilifl-
kiler izlenmektedir (p<0.01). PUK‹ puanlar› düfltükçe, ya-

flam kalitesinin fiziksel eylemlerle ilgili alt boyutundan
ve genel olarak SF-36 Fiziksel boyutundan al›nan puan-
lar yükselmektedir. Yafl, sadece SF-36 ile negatif kore-
lasyon göstermekte, di¤er bir ifade ile yafl art›kça sos-
yal ifllevsellik azalmaktad›r (p<0.05).

Son olarak, SF-36’n›n ikili Fiziksel boyutu (FB) ve Duy-
gusal iyilik hali (D‹) boyutu için öngörülen alt ölçekler
(33-34) bu çal›flmada da bu 2 boyutla olumlu yönde ilifl-
kili ç›km›fllard›r. FB ile FRE (r=.81), BA (r=.81) ve F‹ (r=.74)
iliflkili iken; D‹ ile DRE (r=.87) ve RS (r=.46) iliflkili görün-
mekte ve birlikte artmakta yada azalmaktad›r (p<.001).

Kontrol grubu için çal›flman›n temel de¤iflkenleri ile
ilgili korelasyonlar da hesaplanm›flt›r. Burada dikkati-
mizi çeken BDÖ puanlar› ile PUK‹ puanlar› aras›nda
olumlu yöndeki ve SF-36 fiziksel boyut ile olumsuz
yöndeki iliflkinin yan›s›ra, ruhsal boyut ile de olumsuz
bir iliflki olmas›d›r. BDÖ puanlar› artt›kça PUK‹ puanlar›
da artmakta, ancak SF-36 Fiziksel ve Ruhsal boyut pu-
anlar› azalmaktad›r (p<0.01) (Tablo 6).

Y. Korkut

De¤iflken R R2 F SH Beta t p

Fiziksel boyut .330 .109 5.117 1.789 -.330 -2.262 .05

SH: Standart hata

Tablo 4: Hemodiyaliz grubu için aflamal› regresyon analizi sonucu

Yafl HMY BDÖ F‹ RF DRE YE RS S‹ BA GSA FB RB PUK‹
( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1
2 -.19
3 -0.2 .09
4 -.30 .22 -.38**
5 -.08 .08 -.42** .36*
6 -.08 -.05 .02 -.11 .34*
7 -.24 .17 -.50** .55** .33* .06
8 -.05 -.11 -.57** .24 .21 .04 .69**
9 -.30* .12 -.45** .44 .27 -.01 .48** .37*
10 .01 -.06 -.53** .49** .49** -.07 .44** .47** .43**
11 .05 -.38** .25 .22 .09 .51** .43** .17 .35
12 -.15 .98 -.56** .74** .81** .01 .55** .38** .47** .81** .34*
13 -.010 -.10 -.26 .03 .41** .87** .40** .46** .14 .17 .29* .28
14 -.02 .13 .56** -.38** -.32* -.05 -.25* -.32* -.36* -.26 -.34* -.40** -.21

**Korelasyon .01 seviyesinde anlaml› (2 uçlu), *Korelasyon .05 seviyesinde anlaml› (2-uçlu), BDÖ: Beck depresyon ölçe¤i; PUK‹: Pittsburgh Uyku Kalitesi ‹ndeksi, HDY: hemodiyaliz y›l›,

FB: SF-36 Fiziksel boyut, RB: SF-36 Ruhsal boyut.

Tablo 5: Hemodiyaliz hastalar›nda çal›flman›n önde gelen de¤iflkenleri aras›ndaki iliflkiler

Yafl BDÖ Fiziksel (FB) Ruhsal (RB) PUK‹
(1) (2) (3) (4) (5)

1
2 .17
3 -.58** -.55**
4 -.26 -.54** .59**
5 .14 .48** -.33 -.20

**Korelasyon .01 seviyesinde anlaml› (2 uçlu), BDÖ: Beck depresyon ölçe¤i;

PUK‹: Pittsburgh Uyku Kalitesi ‹ndeksi

Tablo 6: Kontrol grubu için korelasyon tablosu
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Bu çal›flman›n bir di¤er amac›, uyku kalitesi için
kesme puan› 5 al›nd›¤›nda, bu puan›n üstünde kalan-
lar ile alt›nda kalanlar aras›nda BDÖ ve yaflam kalitesi
alt boyutlar› aras›nda bir fark olup olmad›¤›na bak-
makt›. Hemodiyaliz grubunda uyku kalitesine, kesme
puan› 5’e göre bak›ld›¤›nda BDÖ ve fiziksel boyutun
(FB) farkl›laflmakta oldu¤u, 5 puan üstü al›p “kötü uyu-
yan” grupta depresyonun daha yüksek ve fiziksel ya-
flam kalitesi boyutu puan›n›n daha düflük oldu¤u izlen-
mektedir. Kesme puan›n›n üzerinde olan 38 kiflidir ve
bu durum, örneklemin Hemodiyaliz grubunun %78’inin
“kötü uyuyan” oldu¤una iflaret etmektedir (Tablo7).

Ayn› analiz kontrol grubu üzerinden yap›l›p uyku ka-
litesine, kesme puan› 5’e göre bak›ld›¤›nda yanl›z BDÖ
farkl›laflmaktad›r. Di¤er bir ifade ile 5 puan üstü al›p kö-
tü uyuyan grupta depresyon daha yüksektir (Tablo 8). 

TARTIfiMA

Çal›flmada hemodiyaliz grubu içinde kesme puan›-
n›n üzerinde olup kötü uyuyan olarak adland›rabilecek
olan grup %78 olarak bulunmufltur. Bu bulgu, de San-
to ve arkadafllar›n›n (23) %77.3’lük oran›na son derece
yak›n olup, benzer pek çok araflt›rmay› desteklemek-
tedir (21,22,24). Bu çal›flman›n temel amaçlar›ndan biri-

si özellikle depresyon kontrol edildi¤inde uyku kalitesi
ve yaflam kalitesi aç›s›ndan hemodiyaliz ve kontrol
grubu aras›nda bir fark olup olmad›¤›na bakmakt›. Ay-
r›ca iki grup aras›nda sahip olunan ek fiziksel hastal›k-
lar aç›s›ndan da fark yoktur. Bu ba¤lamda her iki unsu-
run da etkisinin kontrol alt›nda oldu¤unu düflünebiliriz.
Bu iki faktörün kontrol edilmesi önemlidir, zira ek has-
tal›¤a sahip olman›n yaflam kalitesini olumsuz etkiledi-
¤ine dair bilinen baz› çal›flmalar mevcuttur (38-39) ve
depresyon yaflam kalitesini do¤rudan etkilemektedir
(14-16). Yap›lan karfl›laflt›rma sonucunda hemodiyaliz
grubunun, uyku ile ilgili sorunlar›n varl›¤›na iflaret eden
uyku kalitesi puanlar›n›n, kontrol grubuna oranla an-
laml› ölçüde yüksek oldu¤u bulunmufltur. Bu sonuç,
hemodiyaliz grubunda regresyon analizinde SF-36 fi-
ziksel boyutunun uyku kalitesinin yorday›c›s› olarak
saptanmas› ve ayn› boyutun PUK‹ puanlar›yla negatif
korelasyon göstermesiyle birlikte; yaflam kalitesinin
uyku kalitesiyle ba¤lant›s›ndan söz eden literatürü
kuvvetle desteklemektedir (20,21,24,29).

Yine hemodiyaliz grubunda SF-36 fiziksel boyut puan-
lar› kontrol grubuna göre anlaml› düzeyde daha düflüktü.
Bu bulgu, hemodiyalize girenlerin beklenece¤i üzere fi-
ziksel ifllevler, a¤r› ve bunlara ba¤l› rol k›s›tl›l›klar›na dair
daha çok s›k›nt› yaflamakta olduklar›na iflaret etmekte-
dir. Hemodiyaliz grubunun F‹, BA ve GSA puanlar› kontrol
grubuna oranla anlaml› düzeyde daha düflüktür. Bu bo-
yutlar›n her üçü de fiziksel s›k›nt›lara ba¤l› yaflam kalite-
si ile ilgilidir ve bu anlamda yukarda sözü geçen fiziksel
boyut bulgusuyla tam bir paralellik göstermektedir. 

Araflt›rman›n ikinci amac› çerçevesinde hemodiyaliz
grubunda uyku kalitesini yordayan de¤iflkenleri belirle-
mek amac›yla, s›ras›yla hemodiyalize bafllama y›l›, yafl,
zihinsel ve fiziksel boyutlar al›narak yap›lan aflamal› reg-
resyon analizi sonucu yaflam kalitesinin fiziksel boyutu-
nun ön plana ç›kt›¤› görülmüfltür. Bu durumda fiziksel ifl-
levsellikte sorun, fiziksel problemlere ba¤l› rol k›s›tlamas›
yaflamak ve a¤r›-ac› duyumundan oluflan fiziksel boyu-
tun, uyku kalitesinin yorday›c›s› oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

Hemodiyaliz grubunda depresyon puanlar› ile SF-36
fiziksel boyut puan› aras›nda negatif, PUK‹ puanlar› ara-
s›nda pozitif korelasyon izlenmektedir. Depresyon pua-
n› azalmas› ile yaflam kalitesinin fiziksel boyutu artma
e¤ilimi göstermekte ve uyku problemleri azalmaktad›r.
Bu bulgular uyku problemlerinin depresyonun yorday›-
c›s› olarak görüldü¤ü literatür bilgisi ile örtüflmektedir

Hemodiyaliz hastalar›n›n öznel uyku kaliteleri üzerine karfl›laflt›rmal› bir çal›flma ve uyku kalitesini yorday›c› faktörlerin araflt›r›lmas›

Test Grup n Ort±SS t* p

SF-36 Fiziksel 5 puan üstü 38 48.31±23.89 3.72 .001
boyut 5 puan alt› 11 75.07±20.09

SF-36 Ruhsal 5 puan üstü 38 56.22±21.44 1.92 AD
boyut 5 puan alt› 11 70.29±21.20

BDÖ 5 puan üstü 38 19.84±9.64 -5.57 .001
5 puan alt› 11 8.09±4.70

Ort±SS: Ortalama±Standart sapma, *: student t testi (serbestlik derecesi 47), AD: Anlaml› de¤il,

BDÖ: Beck depresyon ölçe¤i; PUK‹: Pittsburgh Uyku Kalitesi ‹ndeksi

Tablo 7: Hemodiyaliz grubunda (n=49) PUK‹ kesme puan›na göre
SF-36 FB, RB ve BDÖ puanlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›

Test Grup n Ort±SS t* p

SF-36 Fiziksel 5 puan üstü 25 65.06±30.13 1.14 AD
boyut 5 puan alt› 10 77.25±24.50

SF-36 Ruhsal 5 puan üstü 25 56±30.42 .11 AD
boyut 5 puan alt› 10 57.27±30.02

BDÖ 5 puan üstü 25 17.52±11.62 -2.97 .01
5 puan alt› 10 6.40±2.95

Ort±SS: Ortalama±Standart sapma,  *: student t testi (serbestlik derecesi 33),

AD: Anlaml› de¤il,  BDÖ: Beck depresyon ölçe¤i; PUK‹: Pittsburgh Uyku Kalitesi ‹ndeksi

Tablo 8: Kontrol grubunda (n=35)  PUK‹ kesme puan›na göre
SF-36 FB, RB ve BDÖ puanlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›
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(17). Di¤er korelasyon sonuçlar› depresyon puan›n›n ar-
t›fl›yla yaflam kalitesinin fiziksel eylemler, fiziksel rol k›-
s›tl›l›¤›, yaflam enerjisi, ruh sa¤l›¤›, sosyal ifllevsellik, ac›,
genel sa¤l›k alg›s› boyutlar›ndan al›nan puanlar›n›n düfl-
mekte oldu¤una iflaret etmektedir. Daha önce k›saca
de¤inildi¤i gibi PUK‹ puanlar›yla SF-36 fiziksel alt boyutu
ve sadece fiziksel eylemler alt ölçe¤i puanlar› aras›nda
kuvvetli olumsuz iliflkiler saptanm›flt›r. PUK‹ puanlar›
düfltükçe, yani uyku problemlerinin miktar› azald›kça;
yaflam kalitesinin fiziksel eylemlerle ilgili alt boyutun-
dan ve genel olarak SF-36 Fiziksel boyutundan al›nan
puanlar yükselmektedir. Kontrol grubuna dair yap›lan
korelasyon analizleri ise depresyonun uyku kalitesi ile
pozitif, SF-36’n›n her iki boyutu ile negatif korelasyonu
oldu¤unu göstermektedir. Yafl fiziksel boyut ile olumsuz
iliflkilidir ve yafl›n artmas› ile fiziksel s›k›nt›lar artmakta-
d›r; bu bulgu ilgili literatürü desteklemektedir (37).

Araflt›rman›n bir di¤er amac› uyku kalitesi için kes-
me puan› 5 al›nd›¤›nda, üstünde kalan “kötü uyuyan-
lar” ile alt›nda kalan ve nisbeten “iyi uyuyanlar” aras›n-
da BDE, ve yaflam kalitesi alt boyutlar› aras›nda hem
hemodiyaliz grubunda hem de kontrol grubunda bir
fark olup olmad›¤›na bakmakt›. Hemodiyaliz grubunda
uyku kalitesine, kesme puan›na göre bak›ld›¤›nda BDÖ
ve fiziksel boyutun (FB) farkl›laflmakta oldu¤u, 5 puan
üstü al›p kötü uyuyan grupta depresyonun daha yük-
sek ve fiziksel yaflam kalitesi boyutu puan›n›n daha
düflük oldu¤u görülmektedir. Oysa kontrol grubuna
bakt›¤›m›zda kötü uyuyanlar ve iyi uyuyanlar›n sade-
ce depresyon puanlar› aç›s›ndan anlaml› olarak farkl›-
laflmakta oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu sonuçlar›n tama-
m› bize depresyonun kötü uyumadaki genel rolüne

iflaret etmektedir. Hemodiyaliz grubunun kontrol gru-
bundan farkl› olarak yaflad›¤› fiziksel problemlere ba¤-
l› olarak, yaflam kalitesinin fiziksel boyutu uyku kalite-
sinde belirleyici olarak ön plana ç›kmaktad›r. 

Araflt›rman›n s›n›rl›l›klar› aras›nda çal›flma statüsü ve
e¤itim boyutlar› aç›s›ndan hemodiyaliz grubu ile kontrol
grubu aras›nda tercih edilen ölçüde bir dengelemenin
tam yap›lamam›fl olmas› ve hemodiyaliz grubunun kan,
tansiyon arteryal vb. biyolojik de¤erlerinin kontrol edil-
memifl olmas›, hemodiyaliz hastalar›n›n araflt›rmaya
al›nmadan önce özel bir psikiyatrik de¤erlendirmeden
geçmemifl olmalar› say›labilir. Her ne kadar hemodiya-
liz hastalar›na yönelik spesifik bir yaflam kalitesi ölçe¤i
kullanmak (40) daha uygun olsa da bu araflt›rma baflla-
t›ld›¤› tarihte söz konusu ölçekle ilgili çal›flma henüz ya-
y›nlanmam›fl oldu¤undan bu mümkün olamam›flt›r. 

Sonuç olarak bu çal›flma Türkiye’de pek çal›fl›lma-
m›fl boyutlar› ile hemodiyaliz hastalar›n›n uyku kalite-
lerine bakmakta oldu¤u için ve literatürle paralel bul-
gular içerdi¤i için önemlidir. Tüm bulgular bize hemo-
diyaliz hastalar› için depresyonun asl›nda son derece
önemli bir de¤iflken oldu¤unu ve özellikle uyku kalite-
si üzerinde yap›lan çal›flmalarda, bu çal›flmada oldu¤u
gibi, kontrol edilmesi gerekti¤ine iflaret etmektedir. Yi-
ne, yaflam kalitesinin özellikle fiziksel boyutunun (FB)
hemodiyaliz hastalar›nda uyku kalitesine büyük bir et-
kisi oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 
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