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ÖZET 

Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) gittikçe artan bir halk sağlığı 

sorunudur.  SDBY’nin başlıca tedavisi diyaliz ve böbrek naklidir. Birçok çalışma, 

SDBY olan hastaların psikiyatrik morbiditelerinin ve yeti yitimlerinin yüksek olduğunu 

bildirmektedir. Bunların çoğu transplantasyonun diyalize göre ruhsal açıdan daha 

avantajlı olduğunu bildirmektedir. Bu çalışmanın amacı böbrek nakli yapılan hastalarda 

psikiyatrik tanı ve semptom dağılımını incelemek ve nakil hastalarını diyaliz hastaları 

ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırmaktır. Bu çalışmaya Atatürk Üniversitesi Yakutiye 

Araştırma Hastanesi Nefroloji bölümünce takibi yapılan 48 böbrek nakli ve 42 diyaliz 

hastası ile 43 sağlıklı kontrol dahil edildi. Denekler DSM–IV Eksen I Bozuklukları için 

Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu, sosyo-demografik  bilgi formu, Durumluk 

Süreklik Kaygı ölçeği (STAI I–II), Hastane Anksiyete Depresyon ölçeği (HAD), Çok 

Boyutlu Algılanan Sosyal Destek ölçeği (ÇBASD), Başa Çıkma Tutumları ölçeği 

(COPE), Pittsburg Uyku Kalitesi ölçeği (PUKİ) ve Arizona Cinsel Yaşantılar ölçeği 

(ACYÖ) ile değerlendirildi. İstatistiksel analizde One–Way ANOVA, Pearson 

Korelasyon ve ki–kare testleri kullanıldı. Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, 

gelir durumu açısından her üç grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. 

Diyaliz hastalarında; aktif iş yaşantısının olmaması durumu diğer iki gruptan daha 

yüksekti. SDBY hastalarında ilaç uyumu, doktor randevularına uyum ve diyet uyumu 

için depresif bozukluk varlığı öngördürücü idi. Doktor randevularına uyum hastalık 

hakkında bilgi düzeyi ile ilişkili bulundu. Grupların ölçek puanlarının ortalamaları 

karşılaştırıldığında STAI–II, HADS anksiyete, PUKİ toplam, ACYÖ toplam ve tüm alt 

boyutlarının ortalamalarının diyaliz grubunda diğer iki gruptan daha yüksek olduğu 

görüldü. Nakil ve diyaliz grupları için KRY süresi ile STAI I–II arasında negatif, diyaliz 
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süresi ile HADS puanları arasında pozitif korelasyon saptandı. PUKİ toplam puanları ile 

yaş, STAI I–II; HADS, ACYÖ puanları arasında pozitif korelasyon vardı. Her üç 

grubun ÇBASD puanları benzerdi, ÇBASD toplam ve alt ölçek puanları ile HADS 

puanları arasında negatif korelasyon saptandı. Diyaliz grubunda duygusal odaklı başa 

çıkma tutumları daha yüksekti. Gruplarda psikiyatrik bozuklukların SCID’e göre 

dağılımına bakıldığında tüm psikiyatrik tanılarda nakil grubu kontrol grubuna 

benzerken, diyaliz grubunda depresif bozukluk oranı her iki gruptan daha yüksekti. 

Bizim çalışmamızda da diyaliz uygulanan hastalarda depresyonun sık görüldüğü, 

diyalizin sosyal ve cinsel yaşamı olumsuz yönde etkilediği, nakil ile hastaların kontrol 

grubuna yakın iyilik halini yakaladığı saptanmıştır. SDBY'nin seyri ve sonlanışını 

etkileme potansiyeli olan depresyonun tanınması ve tedavisi önemlidir. Bu sonuçlar 

ışığında, diyaliz veya böbrek nakli tedavisi uygulanan hastaların biyolojik 

değerlendirilme ile beraber psikiyatrik yönden de değerlendirilmesi önemli 

görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, psikiyatrik tanı, diyaliz 
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SUMMARY 

End–stage renal disease (ESRD) is a growing public health problem. Primary 

treatment modalities of ESRD are dialysis and renal transplantation.  A lot of studies 

report that psychiatric morbidity and disability of ESRD are high. Most of them report 

that transplantation is more advantageous than dialysis. The aim of this study was to 

investigate the frequencies of psychiatric diagnoses and symptoms in transplant 

recipients and make a comparison among patients with renal transplantation, dialysis 

and healthy volunteers. 48 transplant recipients and 42 patients on maintenance 

receiving dialysis who have been followed up by nephrology unit of Atatürk University 

Yakutiye Research Hospital and 43 healthy volunteers have been included in this study. 

All subjects were assessed with the validated Turkish versions of Structured Clinical 

Interview for the DSM–IV (SCID–I), Sociodemographic data form, State and Trait 

Anxiety Inventory (STAI I–II), Hospital Anxiety Depression Scales (HADS), 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS), COPE, Pittsburg Sleep 

Quality Index (PSQI), Arizona Sexual Experiences Scale (ASEX). One–Way ANOVA 

test, Pearson correlation and chi–square test were used for statistical analyse. Age, 

gender, education, income, marital status was not significantly different between three 

groups. There was significant difference between the three groups in employment. The 

patients who had dialysis had significantly more unemployed and inactive business life.  

In dialysis group the self reported compliance of medication and diet was worse than 

other groups. Existence of depressive disorder predicted adherence of medication, diet 

and regular doctor controls. Regularity of doctor controls was associated with the level 

of information about their illness. The mean scores and sub scores of STAI–II, HADS 

anxiety, PSQI and ASEX of the patients in dialysis group was significantly higher than 
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in transplantation patients and normal controls. In transplantation and dialysis groups; 

the duration of chronic renal disease was negatively correlated with STAI I–II scores 

and the duration of receiving dialysis was positively correlated with HADS scores. 

Total PSQI scores were positively correlated with age STAI I–II, HADS, ASEX scores. 

MSPSS scores were similar in all groups. The total and subscale scores of MSPSS were 

negatively correlated with HADS scores. Using emotional social support was 

significantly higher in dialysis group. The distribution of psychiatric diagnosis by 

SCID–I was similar in control and transplantation group while depressive disorder was 

more frequent in dialysis group than the others. In this study it is determined that 

patients with dialysis had more depression and dialysis effects their social and sexual 

life negatively  while transplant patients have a similar wellbeing with healthy controls. 

The diagnosis and treatment of depression which effect the prognosis and conclusion of 

the SDBY in dialysis patients is important. In the light of our results, the evaluation of 

psychiatric aspects in dialysis and transplantation patients with biological aspects seems 

important.  

Key words: Renal transplantation, psychiatric diagnosis, dialyse 
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1. GİRİŞ 

 
Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) böbrek işlevlerinin ilerleyici şekilde, 

geriye dönüşü olmaksızın kaybedildiği yaygın bir hastalıktır. Bu hastalık tüm organ ve 

sistemleri etkiler ve yaşamı tehdit eder. Önemli ölçüde iş gücü ve yaşam kalitesi 

kaybına neden olur. SDBY, sıklığı, kompleks tedavileri ve yüksek ekonomik giderleri 

nedeniyle ülkemiz için ciddi bir halk sağlığı sorunudur. 

Hastalığın tanısı, glomerüler filtrasyon hızının 15 ml/dakikanın altına 

düşmesiyle konur (1). Bu aşamada, renal replasman tedavisi (RRT) başlanmalıdır. 

Genel olarak tedavide amaç, diyaliz ya da transplantasyon ile, hastalarda üreminin ileri 

belirtilerinin gelişmesini önlemektir (1). Sürekli gelişen tedavi yöntemleri ile hastaların 

yaşam sürelerinin uzaması birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. 

Uygulanacak her türlü tedavide, gerek fiziksel gerek psikolojik gerekse sosyal yön ele 

alınmalı ve bu üç alanın birbiriyle etkileşimi göz ardı edilmemelidir. Bu bütüncül 

yaklaşımın eksiksiz olabilmesi ve verilecek sağlık hizmetinin tam olmasında 

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi’nin önemi göz ardı edilemez (2). 

Böbrek transplantasyonu, SDBY hastaları için en seçkin tedavi yöntemidir. 

Böbrek nakli yapılan hastalarda psikiyatrik morbiditenin değişkenlik gösterdiği, 

transplantasyonun psikiyatrik morbiditeyi azaltarak yaşam kalitesini arttırdığı 

düşünülmektedir (3,4,5). Bir diğer görüş de SDBY’nde psikiyatrik morbiditenin yüksek 

olduğu ve seçilen tedavi yöntemi ile ilişkili olmadığıdır. Farklı tedavi yöntemleri 

uygulanan SDBY hastalarında kullanılan araştırma yöntemi ve kullanılan tanı araçlarına 

bağlı olarak bulgular değişebilmekle beraber, hastalarda başta depresif bozukluk ve 

yaygın anksiyete bozukluğu olmak üzere psikiyatrik morbiditenin yüksek olduğu 

bildirilmektedir (6).  

Transplantasyon hastalarının yarısından fazlasında anksiyetenin uzun yıllar 

devam ettiği bildirilmiş olmasına karşın; hastaların üçte ikisine yakınında anksiyetenin 

görüldüğü, ancak genellikle ameliyat sonrası erken dönemdeki rejeksiyon kaygısıyla 

ilişkili ve kısa süreli olduğu da bildirilmektedir (7). Hastalarda sık karşılaşılan bir diğer 

ruhsal bozukluk da depresyon olup; depresyon puanındaki yükselme ile tedaviye 
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uyumun düştüğü, rejeksiyon riskinin arttığı ve yaşam kalitesinin bozulduğu 

belirlenmiştir (8, 9, 10).  

Tüm dünyada ve ülkemizde tranplantasyon ve ilişkili sorunlar giderek daha çok 

gündeme gelmektedir. Tranplanrtasyon olgularının artması ile birlikte hastaların diğer 

sağlık sorunları ve konforları daha çok önem kazanmaktadır. Biz bu çalışmada 

tranplastasyonla ilgili önemli bir alanı vurgulamak istedik. 

Bu çalışmanın amaçları:  

1. Son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle böbrek nakli yapılan 

hastalarının psikiyatrik semptom ve tanı dağılımını objektif muayene ve testlerden elde 

edilen bilgiler doğrultusunda saptamak. 

2. Çalışma grubunu psikiyatrik belirti ve tanı dağılımı açısından SDBY 

nedeniyle RRT olarak diyaliz uygulanan hastalar ve sağlıklı bireyler ile karşılaştırmak. 

3. SDBY nedeniyle böbrek nakli yapılan ve diyaliz uygulanan hastaların 

kronik hastalıklarının tedavilerine uyumlarını etkileyen risk faktörlerini belirleyerek, 

iyileştirilmeleri için yapılacak çalışmalara ışık tutmaktır. 

Hipotezimiz böbrek nakli yapılan hastaların psikiyatrik belirti ve tanı 

dağılımlarının diyaliz programında olan hastalardan ve sağlıklı bireylerden farklı 

olduğudur. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2. 1. Kronik Böbrek Yetmezliği 

Kronik böbrek yetmezliği (KBY), glomerüler filtrasyon hızında azalma 

sonucunda böbreğin sıvı–elektrolit dengesini düzenleme ve metabolik-endokrin 

fonksiyonlarının geri dönüşsüz ve ilerleyici olarak bozulması durumudur. KBY pek çok 

etiyolojik sebebi olan patofizyolojik bir süreçtir. Çoğu zaman tipik olarak sürekli ve 

belirti vermeyen nefron fonksiyon kaybı sonucunda son dönem böbrek yetmezliği 

(SDBY) gelişir (11).  

Klinik semptom ve bulgular böbrek yetmezliğinin derecesi ve gelişme hızı ile 

ilişkili olup asemptomatik böbrek fonksiyon azalmasından, üremiye kadar değişen bir 

spektrum gösterir. Böbrek yetmezliğinin evreleri birbiri içine girmiş olup kesin sınırla 

ayrılması güçtür. A.B.D. Ulusal Böbrek Vakfının (NKF) belirlediği evreleme Tablo 2.1’ 

de verilmiştir (12, 13). 

Tablo 2. 1. Kronik böbrek yetmezliği evreleri 
Evre 1 GFR ≥ 90 ml/dk Böbrek hasarı ile birlikte normal veya artmış GFR 

Evre 2 GFR 60–89 ml/dk Kanıtlanmış böbrek hasarı 

Evre 3 GFR 30–59 ml/dk Orta derecede böbrek yetmezliği 

Evre 4 GFR 15–29 ml/dk Şiddetli böbrek yetmezliği 

Evre 5 GFR < 15 ml/dk Son dönem böbrek yetmezliği 

 Kronik böbrek yetmezliğinin erken evresinde sadece böbreğin fonksiyonel 

rezervinde azalma vardır. Glomerüler filtrasyon hızı (GFR) nın düştüğünün göstergesi 

olarak serum üre ve kreatinin seviyesi yükselse bile GFR normalin % 30 una düşmediği 

sürece hastalar asemptomatik kalabilirler (14). Glomerüler filtrasyon hızının 20–25 

ml/dk ya düşmesiyle böbrek yetmezliği sonucu tüm organlardaki fonksiyonel bozukluğu 

yansıtan klinik ve laboratuar sendrom olan üremi görülmeye başlar. Endojen renal 

fonksiyonun irreverzibl kaybı ile glomeruler filtrasyon hızının 15 ml/dk’ nın altına 

düşmesi ile karakterize terminal döneme SDBY denir (1).  

Bu döneme gelindiğinde hastayı hayatta tutabilmek için renal replasman 

tedavileri (RRT) adı verilen kronik düzenli hemodiyaliz (HD), sürekli ayaktan periton 
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diyalizi (SAPD) veya böbrek nakli (BTx) gibi tedavi yöntemlerinden birini uygulamak 

şarttır (11).  

2. 2. Son Dönem Böbrek Yetmezliği Epidemiyolojisi 

SDBY, dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın halini almış önemli bir halk 

sağlığı sorunudur. Amerika Birleşik Devletleri Böbrek Bilgi Sistemi (USRDS)’nin 

verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri’nde 2007 yılında SDBY prevalansı 1665 

mnb (milyon nüfus başına) olarak bildirilmiştir. İnsidensi ise 354 mnb olarak 

saptanmıştır (15). Türk Nefroloji Derneği’nin 2007 yılı verilerine göre ülkemizde RRT 

gerektiren SDBY nokta prevalansı 709 mnb dır. Bir önceki yıla göre prevelansta artma 

dikkati çekmektedir (16).  

2. 3. Son Dönem Böbrek Yetmezliği Etiyolojisi 

Son dönem böbrek yetersizliğine yol açan primer neden sıklıkla böbrek 

biyopsisi ile saptanır. Böbrek hastalıkları genellikle sinsi bir şekilde seyrettiği için 

hekime başvuru ancak son dönem böbrek yetersizliğinin geliştiği aşamada gerçekleşir. 

Bu aşamada yapılan böbrek biyopsisinde çoğu kez nonspesifik bulgular ile karşılaşılır 

ve altta yatan sebebin ortaya çıkarılması mümkün olamayabilir. Bu nedenle, ülkeden 

ülkeye değişmekle birlikte, kronik böbrek yetmezliği olan hastaların bir kısmında altta 

yatan primer olay belirlenemeyebilir.  

Kronik böbrek yetmezliği birçok nedenle gelişebilir. Obstrüktif üropati, primer 

interstisyel nefrit ve iskemik nefropati, kistik böbrek hastalıkları gibi nonglomerüler 

hastalıklar ve proteinüri ya da nefrotik sendrom ile ortaya çıkan glomerülonefritler 

olasıdır. Sekonder böbrek hastalıkları olguların % 60–70’den fazlasında SDBY’nin 

etiyolojisini ortaya koyar. Hipertansiyon ve diyabet genellikle SDBY’ne neden olmadan 

önce en az 10 yıllık öyküye sahiptir. Son dönem böbrek yetmezliğine neden olan 

hipertansiyon, sıklıkla kontrolsüz ve akselere hipertansiyondur. Analjezikler ya da ağır 

metaller gibi nefrotoksinlere maruz kalma ürolojik nedenler veya lupus, orak hücreli 

anemi ya da malignite gibi sistemik hastalıklar diğer SDBY nedenlerindendir (17). 

Tablo 2.2’ de 2007 Kayıt sistemi Raporuna göre mevcut SDBY hastalarının böbrek 

yetmezliği nedenleri sunulmuştur (15, 16). 



5 
 

 

Tablo 2. 2. 2007 yılı verilerine göre son dönem böbrek yetmezliği nedenleri (% ) 
Etiyoloji ABD Türkiye 
Diyabetes mellitus 44.0 26.1 
Hipertansiyon 27.6 24.4 
Kronik glomerülonefrit 6.8 9.4 
Polikistik böbrek 2.4 4.4 
Pyelonefrit – 4.1 
Amiloidoz – 2.1 
Renal vasküler hastalık – 1.0 
Ürolojik nedenler 1.4 – 
Diğer nedenler 12.7 7.9 
Etiyolojisi bilinmeyen 4.2 18.4 
Bilgi yok 1.4 1.8 

 

Geçmişte KBY ye götüren en sık sebep olarak glomerülonefritler suçlanırken 

günümüzde toplumlara göre değişiklik göstermekle beraber (Tablo 2) en sık neden 

diyabetik ve hipertansif nefropatilerdir. Etiyolojideki bu değişikliğin nedeni 

glomerülonefritlerin günümüzde daha efektif tedavisi ve korunması ile aynı zamanda 

yıllar içinde sağlık koşullarının iyileşmeye başlaması ve önceden kısa süre içinde 

kaybedilen pek çok diyabetik ve hipertansiyonlu hastanın son dönem böbrek yetersizliği 

gelişmesine kadar hayatta kalabilmesi olarak bildirilmektedir (14).  

2. 4. Üremik Semptomların Patogenezi  

Böbrek yetmezliği gelişmesiyle böbreklerin fizyolojik, biyokimyasal ve 

hormonal işlevlerinde ilerleyici bir kayıp oluşur. Üremik semptomların patogenezinden 

çeşitli toksinler sorumlu tutulmuştur. Üremide biriken solütler molekül ağırlıklarına 

göre üç gruba ayrılır. 

1. Düşük MA'lı solütler (< 300 D): Örneğin; üre, kreatinin 

2. OrtaMA'h solütler (300–12.000 D): Örneğin; PTH, p2 mikroglobulin 

3. Yüksek MA'lı  

Üremik semptomlardan, orta molekül ağırlıklı solütlerin daha çok sorumlu 

olduğu iddia edilmiştir. Bu moleküllerin bir kısmı da serum kreatinin değeri gibi böbrek 

işlevlerindeki bozulmanın derecesini belirlemek için kullanılabilmektedir (14). 
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2. 5. Kronik Böbrek Yetmezliğinin Klinik Özellikleri 

Kronik böbrek yetmezliğinden etkilenmeyen organ veya sistem hemen hemen 

yoktur (18). Tablo 2.3’de KBY belirti ve bulguları özetlenmektedir. 

Tablo 2. 3. KBY’nin semptom ve bulguları  

Sıvı–Elektrolik Bozuklukları 
Hipovolemi, hipervolemi, hipernatremi, hiponatremi, 
hipokalsemi, hiperpotasemi, hipopotasemi, hiperfosfatemi, 
metabolik asidoz, hipermagnezemi 

Psikiyatrik Bulgular 

Uyum ve davranış bozuklukları, bilişsel bozulmalar, 
anksiyete bozukluğu, depresyon, uyku bozuklukları, cinsel 
sorunlar, fotofobi, selektif amnezi, ilaç ve gıda 
kleptomanisi 

İrritatif Bulgular 

Fasikülasyonlar, adele çekilmeleri, baş ağrısı, baş dönmesi, 
sersemlik, meningism, serebellar ataksi, flepping tremor, 
tik, miyoklonus, huzursuz bacak (restless leg) sendromu, 
santral bulantı, konvülziyon 

Santral Sinir Sistemi 
Bulguları 

Stupor, koma, konuşma bozuklukları, demans, konvülsiyon 

Periferik Sinir Sistemi 
Bulguları 

Polinöropati, kaşıntı, parestezi, ayaklarda yanma, ayaklarda 
kasılma ve düşme, monopleji, parapleji, duyusal ve motor 
kusurlar, mesane atonisi ve fonksiyon bozukluğu 

Göz Bulguları 
Nistagmus, miyozis, anizokori, gözlerde yanma, körlük, 
kırmızı göz sendromu, konjunktival veya korneal 
kalsifikasyonlar, bant keratopatisi 

Gastrointestinal Sistem 
Bulguları 

Hıçkırık, parotit, gastrit, iştahsızlık, stomatit, pankreatit, 
ülser, bulantı, kusma gastrointestinal kanama, kronik 
hepatit, motilite bozuklukları, özofajit, intestinal 
obstrüksiyon, perforasyon, asit. 

Hematoloji–İmmünoloji 
Bulguları 

Normokrom normositer anemi, eritrosit frajilitesinde artış, 
kanama, lenfopeni, infeksiyonlara yatkınlık,  kanser, 
mikrositik anemi, aşıyla sağlanan immünitede azalma, 
tüberkülin gibi tanısal testlerde bozulma, trombosit 
fonksiyon bozuklukları 

Kardiyovasküler Sistem 
Bulguları 

Perikardit, ödem, hipertansiyon, kardiyomyopati, hızlanmış 
atheroskleroz, aritmi, kapak hastalığı 

Pulmoner Sistem Bulguları Plevral sıvı, üremik akciğer, pulmoner ödem. 

Cilt Bulguları Kaşıntı, gecikmiş yara iyileşmesi, solukluk, tırnak atrofisi, 
hiperpigmentasyon, üremik döküntü, ülserasyon, nekroz 

Metabolik–Endokrin Sistem 
Bulguları 

Glukoz intoleransı, hiperlipidemi, hiperparatiroidi, büyüme 
geriliği, hipoganadizm, impotans, libido azalması, 
hiperürisemi, malnütrisyon, hiperprolaktinemi. 

Kemik Bulguları Üremik kemik hastalığı, hiperparatiroidi, amiloidoz, D 
vitamini metabolizması bozuklukları, artrit. 

Diğer Bulgular 
Susuzluk, kilo kaybı, hipotermi, üremik ağız kokusu, 
miyopati, yumuşak doku kalsifikasyonu, akkiz renal kistik 
hastalık, karpal tünel sendromu, noktüri 
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2. 6. Son Dönem Böbrek Yetmezliğinin Tedavisi 

SDBY nedeniyle uygulanan renal replasman tedavileri (RRT) diyaliz ve 

transplantasyondur. 2007 yılsonu itibari ile RRT programındaki hastalarla ilgili bazı 

bilgiler tablo 2.4’de verilmiştir (16). 

Tablo 2. 4. 2007 yılsonu itibariyle prevalan (mevcut) SDBY hastalarının RRT oranları 
 Hemodiyaliz Periton Diyalizi Böbrek Nakli 

2007 yılında eklenen hasta sayısı n=5.317 n=1.559 n=1.316 

2007 yılsonu itibariyle hasta sayısı n=39.267 n=5.307 n=5.647 

2007 yılsonu itibariyle hasta yüzdesi % 75.7 % 10.3 % 14.0 

Cinsiyet 
Erkek % 56.1 % 51.2 % 58.7 

Kadın % 43.9 % 48.8 % 41.3 

Yaş dağılımı 

0–19 yaş arası % 1.1 % 2.9 % 7.9 

20–44 yaş arası % 22.0 % 35.0 % 72.4 

45–64 yaş arası % 43.9 % 45.4 % 19.3 

65–74 yaş arası % 23.4 % 13.0 % 0.4 

75 yaş ve üzeri % 9.7 % 3.7 % 0 

n=sayı, % yüzde   

2.6.1. Diyaliz 

Diyaliz kanda biriken maddelerin yarı geçirgen bir membran aracılığı ile 

diyaliz solüsyonuna geçmesi ve bu solüsyon aracılığı ile vücuttan uzaklaştırılmasıdır. 

Difuzyon ve ultrafiltrasyon olmak üzere iki temel prensibi vardır (19).  

Diyaliz iki membran aracılığı ile uygulanabilir: 

1. Sentetik bir membran aracılığı ile hemodiyaliz 

2. Periton aracılığı ile periton diyalizi 

2.6.1.1. Hemodiyaliz 

HD hastadan alınan kanın sıvı ve solüt içeriğinin bir membran aracılığı ve bir 

makine yardımı ile yeniden düzenlenmesi ve hastaya geri verilmesi işlemidir (20).  

Renal replasman tedavileri arasında en sık kullanılanı HD’dir (21).    

Kronik hemodiyaliz tedavisi hastanın kalan böbrek fonksiyonlarına ve diyetle 
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aldığı protein miktarına bağlı olmak üzere haftada 2–3 kez 4–6 saat süre ile uygulanır. 

Yetersiz diyaliz bu hastalarda morbidite ve mortaliteyi artıran önemli bir nedendir (22).  

2007 yılsonu itibariyle ülkemizde düzenli HD programında olan hastaların HD seans 

sayısı; haftada bir kez % 0,9, haftada iki kez % 7,8, haftada üç kez % 89,9, haftada üç 

kez den fazla veya noktürnal HD % 1,4 (16). 

A. Tarihçesi: 1861’de ilk defa Graham diyaliz olayının tıp alanında 

kullanılabileceğini vurgulamıştır. 1913’de Abel ve arkadaşlarınca selofan membran 

kaplı tüpler ve sülükten elde ettikleri hirudin ile diffüz maddelerin kandan 

uzaklaştırılabileceğini köpek deneylerinde gösterilmiştir (23).  İlk insan diyalizi 1924–

1928 yılları arasında George Haas tarafından terminal böbrek yetmezlikli 4 hastaya 

uygulanmış, fakat teknik ve antikogagulasyon problemleri yüzünden başarılı 

olunamamıştır (24). Willem Kolff insanlar için kullanıma uygun ilk diyalizörü 1943’te 

tanıtmıştır. Belding H. Schribner arteriovenöz kanül sistemini 1960’ta hemodiyalizde 

vasküler yol olarak tanıtmış ancak hemodiyaliz uygulamasında extrakorporal sisteme 

yeterli volümde kan çekebilmek için gerekli vasküler giriş yerinin sorun teşkil etmiştir 

(25). Bundan 6 yıl sonra Brescia ve arkadaşları cerrahi olarak arteriovenöz fistülleri 

oluşturmuştur (26).  

B. Hemodiyaliz Prensipleri: Hemodiyaliz; hastadan alınan kanın sıvı ve 

solüt içeriğinin bir membran aracılığı ve bir makine yardımı ile yeniden düzenlenmesi 

ve hastaya geri verilmesidir. Hemodiyaliz işleminin gerçekleşmesi için yeterli kan akımı 

sağlanmalı ve bir membran ile makine kullanılmalıdır. Yarı geçirgen membranın bir 

tarafından kan akarken; diğer tarafından suda ozmotik olarak dengeli elektrolitler ve 

glukoz içeren diyaliz sıvısı akar. Membranın porları su molekülleri ve küçük molekül 

ağırlıklı solütlerin diyalizata geçmesine izin verirken, proteinler ve kan hücreleri gibi 

daha geniş solütler kanda kalır. Membran boyunca solüt geçişi diffüzyon veya 

ultrafiltrasyonla olur. Membran boyunca solütlerin net geçiş oranları kan ve diyalizat 

arasındaki konsantrasyon gradientinin büyüklük ve yönüne bağlıdır, gradient en 

büyükken bu geçiş en fazla olur. HD sırasında maksimum konsantrasyon gradientini 

sağlamak için kan ve diyaliz sıvısının karşıt yönlerde akmaları sağlanır. Membran 

boyunca moleküllerin diffüzyon oranı molekülün ağırlığına ve diffüzyona karşı 

membran direncine bağlıdır, bu oran molekül ağırlığının artması ve membran direncinin 
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artmasıyla azalır. HD sisteminin majör komponentleri kan dolaşımı ve diyalizat 

dolaşımıdır. Kan hastadan vasküler yol kanülü ile arteryel segmentten diyalizöre 

pompalanır ve sonra diyalizörden hastaya venöz segmente geri döner. Heparinle 

antikoagulasyon ekstrakorporal kan dolaşımında pıhtılaşmayı önlemek için kullanılır 

(27).  

C. Diyalizörler: Diyalizör membranlarından moleküllerin geçişi genellikle 

diffüzdür. Membran yüzeyinin kan volümüne oranı optimal etki için yüksek olmalıdır. 

Bu amaç için hemodiyalizörlerin iki tipi vardır: “paralel plate” (paralel tabakalar) ve 

“hollow fiber” (ince kapiller borular) şeklinde olanlar. Bugün en çok kullanılan hollow 

fiber şeklinde olanlardır. Hollow fiber membranların genelde yüzey alanları yaklaşık 

1,2 m2’dir, bu sayede kan kompartmanındaki volümün artan basınçla artması 

(kompliyans) engellenmiştir ve kan kompartmanındaki volüm nadiren 90 ml’yi geçer. 

D. Membranlar: İki tip diyalizör membranı vardır. Selüloz temelli ve 

sentetik temelli olanlar. Selüloz temelli olan kuprofandır ve en sık kullanılan diyaliz 

membranıdır. Sentetik membran örnekleri ise polisulfon, polikarbonat, poliamid ve 

poliakrilonitrildir. Membranların solüt geçirgenlikleri, hidrolik geçirgenlikleri ve kanla 

reaksiyonları farklıdır. Genel olarak sentetik membranlar kan hücreleri ve plazma 

proteinleri ile selüloz membranlara göre daha az reaksiyona girerler (28). 

Diyalizatlar içerdikleri tampon maddeye göre ikiye ayrılırlar, asetat ve 

bikarbonat. Hemodiyaliz işlemi esnasındaki hipotansyiyondan sorumlu tutulan 

faktörlerden birisi asetattır. Bikarbonat diyalizi daha fizyolojiktir. Günümüzde 

bikarbonat diyalizi tercih edilmektedir.  

E. Hemodiyalize Bağlı Görülebilen Komplikasyonlar: Medikal ve teknik 

alandaki ilerlemeler sayesinde hemodiyalizin güvenilirliği her geçen gün artmaktadır. 

Yine de hemodiyaliz çeşitli riskleri olan bir tedavidir ve bu tedaviye bağlı çeşitli 

komplikasyonlarla karşılaşmak mümkündür. 

Hemodiyalizde en sık görülen komplikasyonlar sıklık sırasıyla şunlardır: 

Hipotansiyon (% 20–30), kramplar (% 5–20), bulantı ve kusma (% 5–15), baş ağrısı (% 

5), göğüs ağrısı (% 2–5), sırt ağrısı (% 2–5), kaşıntı (% 5), titreme ve ateş (% 1). 
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Hemodiyaliz sırasında seyrek görülen fakat ciddi olan bazı komplikasyonlar 

vardır. Bunlar; Disekilibrium sendromu, aşırı duyarlılık reaksiyonları, aritmiler, kalp 

tamponadı, intrakraniyal kanama, konvulsiyonlar, hemoliz ve hava embolizmi 

sayılabilir (29). 

Tablo 2. 5. Hemodiyaliz esnasında görülebilen komplikasyonlar 
1. Hipotansiyon 11. Diyalizör Reaksiyonları 
2. Kas krampları. 12. Anaflaksi 
3 Bulantı kusma 13. Hemoliz 
4. Baş ağrısı 14. İntrakraniyal kanama 
5. Göğüs ve sırt ağrıları 15. Diseqlurium Sendromu 
6. Kaşıntı 16. Kardiyak tamponat 
7. Ateş ve titreme 17. Konvulziyon 
8. Aritmi 18. Hava embolisi 
9. İlaçların vücuttan uzaklaştırılması 19. Nötropeni ve kompleman 
10. Hipoksi  

 

2.6.1.2. Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD) 

Periton diyalizi, SDBY olan hastalarda alternatif tedavi yöntemlerinden biridir 

ve ülkemizde giderek artan sayıda hastaya uygulanmaktadır  

A. Tarihçesi: İlk periton diyalizi 1923 yılında Ganter tarafından 

uygulanmıştır. Periton kapillerlerindeki kan ve diyalizat arasında solütlerin difüzyonu 

ve hipertonik solüsyonların periton boşluğuna ultrafiltrasyonuna yol açmaları periton 

diyalizini mümkün kılmıştır. 1976'ya kadar intermittant periton diyalizi (IPD), 

hemodiyalizin yegane alternatifi olarak, intermittant (aralıklı, kesintili) şekilde ve 

haftada 3–4 kez, 10–12 saat şeklinde uygulanmıştır. 1976'da Popovich ve Moncrief’ in 

SAPD'ni tarif etmiştir. 1976'da ilk başladığında SAPD şişelerle yapılmış, dializat 

verildikten sonra şişelerin setlerden ayrılması nedeniyle bu yöntem yüksek peritonit 

insidansına neden olmuştur. 1978'de Oreopöulos, Robson plastik torbaları (bags) 

kullanmaya başlamışlardır. Torbaların avantajı boşaltıldığı zaman diyaliz solüsyonunu 

periton boşluğunda kaldığı süre (dwell time) boyunca sistemin ayrılmamaları sayesinde 

kontaminasyonun azalmasıdır. Plastik torbaların kullanımı peritonit sıklığında belirgin 

azalma sağlamıştır (28). 
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B. Periton Diyalizi Prensipleri: Periton diyalizi sistemi temel alarak, 

peritona giriş sağlayan bir yol ile periton boşluğuna diyalizatın verilmesi, belirli bir süre 

tutulması ve bu süre sonunda boşaltılması şeklinde olmaktadır. Diyalizatın periton 

boşluğunda beklediği dönemde, kanda yüksek konsantrasyonda bulunan üre gibi azotlu 

maddeler ve diğer üremik toksinler difüzyonla diyalizata geçerek vücuttan 

uzaklaştırılabilir. Ultrafiltrasyon, diyalizat içindeki ozmotik maddelerin (sıklıkla glikoz) 

oluşturduğu, kan ve diyalizat arasındaki ozmotik fark sayesinde gerçekleşir ve ozmotik 

eşitlik sağlayıncaya kadar su kapillerlerdeki kandan periton boşluğuna geçerek vücuttan 

sıvı çekilmiş olur. Ultrafiltrasyon sonunda hastaya verilen diyalizattan daha fazla sıvıyı 

geri almak mümkündür. Periton boşluğunda sıvı hareketinde rol oynayan bir diğer 

faktör subdiyafragmatik lenfatiklerdir. Periton boşluğundaki sıvının bir kısmı lenfatikler 

yoluyla sistemik dolaşıma döner ve ozmotik maddelerle sağlanan net ultrafiltrasyon 

miktarının azalmasına sebep olur. 

    Bu sistemde periton boşluğunda sürekli olarak diyalizat sıvısı 

bulunmaktadır. Peritondaki sıvı hasta tarafından günde 3–4 kez dışarı boşaltılır ve 

peşinden yeni bir diyalizat periton boşluğuna verilir. Bir sonraki değişime kadar 

diyalizat periton boşluğunda kalır. Diyalizat akım hızının düşük olmasına karşın sistem 

basit, kullanışlı ve etkindir. 

 SAPD'nin basit, kolay öğrenebilen ve uygulanabilen ve özgürlük sağlayan bir 

tedavi yöntemi olması tedaviyi cazip hale getirmektedir. Ancak teknik gelişmelere rağmen 

bugünde hemodiyaliz periton diyalizine üstünlük göstermektedir. Bununla beraber 

hemodiyalizin çeşitli komplikasyonları bazı hasta guruplarının periton diyalizini daha 

iyi tolere edebilmeleri, hemodiyaliz merkezlerinin sayıca yetersiz olması, hastanın 

merkezlere uzaklığı, maliyet sorunu göz önüne alındığında periton diyalizi giderek 

önemini artırmaktadır. SAPD' nin hastanın kendi kendine yapabildiği bir diyaliz yöntemi 

olması hastanın uyumunun önemini ortaya koymaktadır (30,31).  Vasküler veya kardiyak 

problemi olan hastalar, diyabetik hastalar için, özellikle tercih edilmesinin yanında, iyi 

bir biyokimyasal kontrol, eritropozein düzelmesi, kan basıncının daha kolay kontrolü 

diyet kısıtlamalarının azalması ve hastaya özgürlük tanınması, HD'e tercih edilmesine 

neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, SAPD bazı dezavantajlar da taşımaktadır. 

SAPD ve HD survileri, pek çok çalışmada benzer bulunmuştur. 1 yıllık hasta 
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survisi % 95, 5 yıllık hasta survisi % 75 civarındadır. Ölüm sebepleri her iki gurupta da 

aynıdır ve birinci sırada kardiovasküler nedenler yer almaktadır. Her iki diyaliz 

yönteminin de ayrı ayrı üstünlükleri olduğundan, hastanın tıbbi, demografik ve 

psikososyal durumu göz önünde bulundurularak kronik diyaliz tedavisi planlanır (32). 

C. Periton Diyalizine Bağlı Görülebilen Komplikasyonlar: İnfeksiyoz 

komplikasyonlar; peritonit, çıkış yeri enfeksiyonu ve tünel enfeksiyonunu içerir. 

Peritonit: SAPD' nde en sık karşılaşılan komplikasyondur. Başlangıçta peritonit sıklığı 

fazla iken yeni bağlantı sistemleri ve uygun takiple bu sıklık azaltılmıştır. 2009 

Regestry Raporu’nda 2007 yılı içinde PD uygulanan hastalarda peritonit sıklığı 39.0 

ayda bir olarak bildirilmiştir. 

Erişkinlerde yaş, cinsiyet ve diyabetin peritonit insidansına etkisi olmadığı 

gösterilmiştir, ancak çocukların peritonit insidansı erişkinlerden daha yüksektir. Hastada 

peritonit gelişme riskini tayin etmede kişinin savunma mekanizmalarının önemli 

olabileceği gösterilmiştir. Periton boşluğunda düşük IgG, opsonin, sitokin seviyeleri ve 

makrofajların yetersiz interlökin-1 üretimi ile peritonit sıklığı ilişkili bulunmuştur (33).  

SAPD hastalarında peritonitin mortalitesi % 2–3 civarındadır. Fekal 

kontaminasyonun neden olduğu peritonit yüksek ölüm riski taşır ve bunlarda erken 

dönemde cerrahi müdahale düşünülüp katater çıkarılmalıdır. Peritonit sonucu fibröz 

adezyonlar gelişmesi sonucunda peritonun solut değişim alanı azalır ve ayrıca geç 

dönemde barsak obstrüksiyonuna da neden olabilir.  

İnfeksiyon dışı komplikasyonlar; membran yetersizliği, ultrafiltrasyon 

yetersizliği, hipotansiyon, abdominal fıtıklar, diyalizat sızması, genital ödem, 

hidrotoraks, sklerozan kapsüllü peritonit, periton içi kanama, metabolik 

komplikasyonlardır. 

2.6.2. Böbrek Nakli  

Transplantasyon, bir organ ya da dokunun bireylere nakledilmesi olarak 

tanımlanır. Canlıdan veya kadavradan alınan böbreğin üremili hastalara nakli, organ 

nakillerinden en başarılı sonuç veren ve en çok yapılanıdır. Son dönem böbrek 

yetmezliğinde koşulların uygunluğunda gerek morbidite gerek mortalite gerekse yaşam 
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kalitesi bakımından en seçkin uygulama böbrek naklidir (34). 

A. Tarihçesi: İlk böbrek nakli dünyada 1954 yılında, ülkemizde ise 1975 

yılında yapılmıştır (35).  Son 20–30 yıl içinde gerçekleşen diyaliz ve transplantasyon ile 

ilgili gelişmeler kronik böbrek yetmezliği tanısı alan hastaların yaşam süresini 

uzatmaktadır (36). İmmunosüpresif ilaçlar geliştirilmeden önce başarılı böbrek nakli 

sadece tek yumurta ikizleri arasında yapılabilmekteydi. Bu yüzden başarılı böbrek 

naklinde en önemli pay zamanla geliştirilen immunosüpresif ilaçlara aittir 1960 yılında 

azatioprinin bulunması transplantasyon başarısında önemli bir adım olmuştur. 1980 

yılında siklosporinin kullanıma girmesi ile daha az akut rejeksiyona rastlanılmış ve greft 

sağ kalım süresinde belirgin uzama gözlenmiştir. Daha sonra 1996 yılında diğer bir 

kalsinörin inhibitörü olan takrolimus böbrek nakli için kullanılmaya başlanmış ve 

böylece immunosüpresif tedavi protokollerinde alternatifler çoğalmıştır (37). Son 

yıllarda immünsupresif tedavide, infeksiyonların kontrolünde ve cerrahi teknikte 

sağlanan gelişmeler böbrek naklini en başarılı replasman tedavisi yöntemi haline 

getirmiştir (34).  

B. Transplantasyon Prensipleri:  Böbrek nakli yapılması için alıcı ile 

verici arasında ABO kan grubu sisteminde uyum olmalıdır; uyum kuralları kan 

transfüzyonundaki gibidir. Rh sisteminin ise bir önemi yoktur. Doku grubu olarak 

bilinen HLA sistemi 6. kromozomun kısa kolu üzerinde yerleşmiş doku uygunluk 

antijenlerini içerir. HLA bölgesindeki antijenler 1. sınıf (A, B, C) ve 2. sınıf (8D, DR, 

DP, DQ) olmak üzere ikiye ayrılır. Böbrek naklinde önemli olan A, B ve DR 

antijenlerdir. Her insanda ikişer tane bulunurlar ve bunların önemi A:B:DR = 2:3:5 

olarak kabul edilebilir. Transplantasyonda en iyi sonuç doku uygunluk antijenlerinde 

tam uyum olduğu durumlarda alınmaktadır. Vericide alıcıda olmayan A, B, DR 

antijenleri arttıkça alıcının böbreği reddetme olasılığı artmaktadır. Alıcının takılan 

böbreği kabul etmesini minör doku uygunluk antijenleri de etkilemektedir (38). 

Hastanın primer böbrek hastalığı, yapılan kan transfüzyon sayısı ve daha önceki 

transplantasyonlar da başarıyı etkileyen faktörlerdir (35). Gerekli hazırlıklardan sonra 

vericiden alınan böbrek koruyucu sıvıdaki işlemi takiben alıcının iliak fossasına 

retroperitoneal olarak yerleştirilir. Renal arter, ven ve üreterin uygun teknikle 

anastomozu yapılır (39). 
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Gerek canlı vericiden gerekse kadavradan yapılan başarılı böbrek nakillerinde, 

diyaliz tedavilerinde olduğu gibi böbrek fonksiyonlarından bazıları değil, tamamı yerine 

getirilir. Buna ek olarak, hem tüm böbrek fonksiyonları yerine getirildiğinden hem de 

hastalar için sürekli diyaliz işlemlerinin oluşturduğu fiziksel ve psikolojik zorluklar 

ortadan kalktığından yaşam kalitesi daha iyidir.  

Ülkemizde yaşayan organ nakilli hasta sayısı hemodiyalize girenlerin % 10 'u 

civarındadır ve batı ülkeleri ortalamasının çok altındadır. 2007 yılında yapılan BTx 

sayısı toplam 1316 olarak bildirilmiştir. 2007’de canlı donörlerden yapılan BTx’lerin % 

80.7’si kan bağı olan akraba donörlerden yapılmıştır.  Kadavra donörü oranı % 33.2 

olup bu oran bir önceki yıla oranla önemli ölçüde artmıştır. Batı ülkelerinde yapılan 

böbrek naklinin % 80 gibi büyük bir bölümü kadavradan olmasına rağmen, ülkemizde 

büyük oranda canlıdan (akrabadan) yapılmaktadır. Canlı vericiden yapılan 

transplantasyon ile 5 yıllık hasta yaşamı % 90–95, kadavradan yapılan 

transplantasyonda ise % 80–85 civarındadır (16). Ülkemizde greft kayıplarının en sık 

rastlanan nedenleri kronik rejeksiyon (% 39.1) ve ölümdür (% 47.0). 2007 yılı verilerine 

göre mortalite oranı % 0.9 olup mortalite analizinde infeksiyonların en önemli ölüm 

nedeni olduğu (% 75.0) saptanmıştır. Bu oran önceki yıllara göre önemli derecede 

yüksek bulunmuştur. Diğer önemli nedenler kardiyovasküler hastalıklar, 

serebrovasküler hastalıklar, pulmoner emboli ve malignite olarak bildirilmiştir. 2007 

yılında böbrek nakli yapılan hastaların durumu Tablo 2.6. da özetlenmiştir (16). 

Tablo 2. 6. 2007 yılı içinde BTx yapılan hastaların son durumu  
İzlemde % 95.4 
Serum kreatinin <2 mg/dl % 75.9 
Serum kreatinin ≥2 mg/dl % 19.5 
Diyalize döndü % 2.0 
Retransplantasyon yapıldı % 0.4 
Öldü % 0.9 

 

C. Böbrek naklinin kontrendike olduğu durumlar 

HLA antijenlerine karşı sitotoksik antikor varlığı (pozitif T hücresi 

crossmatch), metastatik veya tedavi edilmemiş kanser, aktif enfeksiyon, kronik aktif 

hepatit, karaciğer sirozu ciddi kalp yetersizliği veya koroner yetersizliği aktif vaskülit 
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veya glomerülonefrit düzeltilemeyen alt üriner sistem hastalığı, aktif peptik ülser, 

tedaviye uyumsuzluk, tedavi edilemeyen psikoz, primer oksalozis, kardiyovasküler 

açıdan stabil olmayan hastalardır (40).  

Genç yetişkin transplantasyonlu hastanın yaşam oranı diyaliz tedavi 

programındakilere göre daha iyi iken yaşlı hasta grubunda bu oran nispeten 

azalmaktadır (41). Transplantasyonda üst yaş sınırı belirlenmesi uygun olmadığı halde, 

transplantasyon böbreği sağlamada yaşlı hasta grubuna daha az öncelik verilmesi doğru 

olacaktır. Bu konuda ki yaklaşım; 60 yaşa kadar transplantasyonu kabul, 60–70 yaş 

arasında daha sıkı bir seleksiyon, 70 yaşından sonra ise çok sınırlayıcı davranmak 

biçiminde olması şeklindedir. Yine canlı donörde, diyabet, hipertansiyon, proteinüri, 

kreatinin klirensinin 80 ml/dakikadan az olması, böbrek taşı, orak hücreli anemi, 

bulaşıcı hastalıklar, kanser ve psikiyatrik öyküsünün olması transplantasyon için 

kontrendike durumlardır (39). 

D. Transplantasyon sürecinde psikiyatri: 

 Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi, klinik servisle, psikiyatri ve tıbbın diğer 

alanlarının buluştuğu ortamlarda eğitim ve araştırma ile ilgilenir. Genel tıp ve klinik 

uzmanlık dalları ile psikiyatri arasında bağlantı ve işbirliğini yürütür. Genel hastanede 

yürütüldüğü için hem iyi bir genel tıp bilgisi hem de psikiyatride bazı alanlarda 

özelleşme gerektirmektedir (42).   

Liyezon modelinde psikiyatr, özel bir medikal veya cerrahi ekibin bir 

parçasıdır. Psikiyatrla genel hastane çalışanları ve hastalar arasında düzenli bir temas 

söz konusudur. Sadece hastanın semptomları için değil aynı zamanda ekibin kendi 

içinde ve hastayla olan ilişkilerindeki problemlerde de tavsiyeleriyle ekibe destekte 

bulunur (43). 

Böbrek nakli öncesindeki süreçte psikiyatr tarafından alıcının, ruhsal durum 

muayenesinin yapılması, psikiyatrik öyküsünü sorgulanması, psikiyatrik hastalık 

öyküsü varsa yineleme riskini değerlendirilmesi, organ yetmezliği nedeniyle olası 

farmakokinetik ve farmakodinamik değişiklikleri ve bağışıklık dizgesini baskılayan 

ilaçlarla psikotrop ilaçlar arasındaki etkileşimlerin dikkate alınması gerekmektedir (44).  
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Tedaviye uyum öyküsü, aile ve sosyal desteğin yeterli olup olmadığı, 

transplantasyona bilişsel ve duygusal yönlerden ne ölçüde hazır olunduğu, karar verme 

yetisi, transplantasyonla ilgili beklentilerin gerçekçi olup olmadığı, baş etme 

düzenekleri, engellenme eşiği ve dürtü kontrolü gözden geçirilmesi gereken diğer 

konulardır.  

Çoğu merkez için psikiyatrik değerlendirmenin organ transplantasyonlarında 

kullanılmasının başlıca nedeni tedaviye uyum göstermeme olasılığı olan hastaların 

önceden belirlenerek programdan dışlanmalarıdır.  

Vericilerin psikiyatrik değerlendirmelerine ilişkin standart bir uygulama 

bulunmamakla beraber vericinin, böbreğini bağışlamasının olası zararları ile organ reddi 

olasılığı hakkında yeterli bilgiye sahip olup olmadığı, transplantasyonla ilgili 

beklentileri, karar verme yetisi, psikiyatrik öyküsü, bilinç ya da bilinç dışı süreçlerdeki 

güdülenmeleri, aile dinamikleri ve transplantasyon sonrası alıcı–verici ilişkisinin 

zedeleneceğine işaret eden etkenler gözden geçirilmesi yararlı olacaktır (44). 

 Alıcı ve verici adaylarının seçimi, böbrek nakli sürecinde alıcı ve vericilerde 

gözlenen ruhsal sorunlar ve bu sorunların yaşam niteliği üzerine olan etkileri takip 

edilmelidir. 

Transplantasyonlu hastaların yaşadıkları süreci, transplantasyona hazırlık, 

transplantasyon dönemi ve transplantasyon sonrası dönem olmak üzere üç grupta 

incelenebilir: 

Transplantasyon öncesi dönem: Transplantasyon uzun bir tetkik ve bekleme 

döneminin ardından gerçekleşecektir. Beklemek başlı başına bir stres kaynağı olarak 

anksiyete, ajitasyon, korku, kızgınlık, çaresizlik ve zaman zaman umutsuzluk 

duygularına yol açabilir. Kadavra vericiden böbrek beklerken; beklemek ve çıkacak 

böbreğin doku grubunun kendisininkine uymasını dilemekten başka yapacak bir şeyi 

olmadığını düşünebilir. Bu bir yerde birisinin ölmesini beklemek anlamına gelmektedir 

ve alıcı bu düşüncesinden dolayı suçluluk hissedebilir. Canlı vericiden böbrek 

beklerken; yakınlarından böbrek vermek istemeyenlere öfke duyabilir ve bu durumdan 

aile ilişkileri etkilenebilir. Böbreğini veren kişiye karşı aşırı düzeyde minnet, 
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sorumluluk ve suçluluk duyguları yaşanabilir (45). 

Transplantasyon dönemi: Hastanede yatan hastada, cerrahi girişime, 

ameliyatın başarısına, böbreğin uyum sağlayıp sağlamayacağına ilişkin kaygılar 

görülebilir. Kaygı nedenleri arasında; drenlerin çalışıp çalışmadığı, günlük idrar miktarı 

ve yapılan testlerin sonuçları yer almaktadır. Hastaya takılan böbreğin reddi endişesi, 

tekrar diyalize dönme korkusu aşırı boyutlarda yaşanabilir. Kortikosteroidlerin 

kullanımına, elektrolit ve hormonal dengesizliklere, homeostatik dengenin bozulmasına 

bağlı olarak organik beyin sendromları görülebilmektedir (36). 

Transplantasyon sonrası rehabilitasyon dönemi: Böbrek nakli sonrası 

taburcu olan hastanın yaşamındaki ilk değişiklik ikinci bir şansla yeniden yaşama 

başlama duygusudur. Alıcı tarafından bir başkasına ait organın fizyolojik ve psikolojik 

kabulü söz konusudur Böbrek nakli sonrası hastalar, yaşamı yönetme becerisi 

kazanmada, denge kurmada, yeni organa uyumda güçlük, rejeksiyon olasılığı, ömür 

boyu kullanmak zorunda oldukları ilaçlar ve yan etkileri, aile sürecindeki değişim, iş ve 

sosyal yaşamdaki kayıp endişesi gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilirler (44). 

 Böbrek nakli SDBY olan hastalarda en seçkin tedavi yöntemidir. Hemodiyaliz 

ve sürekli periton diyalizi gibi diğer renal replasman tedavileri ile karşılaştırıldığında 

hastaların yaşam kalitesinin arttığı ve yaşam sürelerinin belirgin bir şekilde uzadığı 

görülür (46). 

2. 7. Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında psikiyatrik bozukluklar: 

2.6.3. Uyum ve davranış bozuklukları 

Uyum kavramı üzerine profesyonel bakış açısı ve kuramsal varsayımlarda iki 

önemli görüş hakimdir.  Bu görüşlerden birincisine göre, bedensel bir hastalığa uyum, 

hastanın bulunduğu duruma yüklediği kişisel anlamla ilişkilendirilmiştir (47). Yüklenen 

bu anlam ciddi ve tedavisi olmayan bir kanser türünde ya da başka kronik 

rahatsızlıklarda bile olumlu etki yaratabilecek güçte algılanabilir (48). İkinci görüşte ise, 

uyumun sosyal yönünün, SDBY'nin ve tedavisinin sosyal etkinlikler ile rolleri etkileyip 

etkilememesi ve hastaların sosyal desteği algılamaları bağlamında anlaşıldığı 

vurgulanmaktadır (49). 
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Abram (1970) diyalize uyum sürecini genel olarak dört aşamalı ele alıp 

değerlendirmektedir (50). İlk dönem diyalize başlanmadan önceki dönem (üremik 

dönem) dir. Hastalar çoğunlukla kronik hastalığın fizyolojik ve ruhsal komplikasyonlan 

içindedirler. Yaşamlarının tehdit altında olduğu endişesi yaygındır. Yorgunluk, 

halsizlik, zihinsel çökkünlük içindedirler. İkinci dönem ise diyaliz uygulamasına 

başlandıktan sonraki dönemdir. Bu dönemde apatinin azaldığı, ölümden geri dönme 

duygu ve düşüncesinin geliştiği, sıklıkla öforinin de eşlik ettiği bir tablo görülür. 

Yaşama dönüş evresi olarak da tanımlanan üçüncü dönemde ise diyaliz uygulanmasına 

başlandıktan üç hafta ya da sekiz–dokuz diyaliz uygulamasından sonra, başlangıçtaki 

öforinin azaldığı, hastanın diyalize alıştığı ancak bunun yanında makineye bağlı olma 

ile ilgili psikososyal sorunların geliştiği görülmektedir. Kısıtlamalar, engellemeler, 

uyum güçlükleri, bağımlılık çatışmalarının geliştiği bu dönem üç–oniki ay sürebilir. 

Normale dönüşün yaşandığı dördüncü ve son dönem ise, ölümden kurtuluşun 

gerçekleştiği ancak yaşam kalitesinin gündeme geldiği dönemdir. Bu dönemde hastanın 

makineye alıştığı, hastalığının ve tedavi uygulamalarının elverdiği ölçüde uyumunun ve 

yaşama bağlılığının daha iyi bir düzeye geldiği görülür. Gerçekçi kabullenme 

sağlanmış, ileriye dönük plan ve beklentiler (organ nakli) gelişmiştir (51). 

 Hemodiyaliz hastalarının çoğu sürekli haftada üç kez diyalize girdiklerinden, 

ilaçların yanında sıkı bir diyete tabii olduklarından şehir dışına dahi çıkamazlar. 

Hastalarda makineye olduğu kadar tıbbi personel ve tedavi ekibine de bağımlılık vardır. 

İnkar, negativizim ve tedaviyi reddetme ya da uyum güçlüğü bu hastalarda sık görülen 

reaksiyonlardır. Bu reaksiyonlar genellikle hastanın makineye bağımlı olma, 

otonomisini kaybetme, hastalığın kronikleşmesi gibi nedenlerle yaşadığı öfke ve isyanın 

neden olduğu, mutsuzluk duyguları ile ilişkilidir. Hastanın hastalığından dolayı yaşadığı 

kaygıyı, yakınlarına, aileye ve çevreye yansıtabileceği bilinerek ilişki kurulmalıdır. 

Hasta diyaliz ünitesince bilgilendirilmeli, her aşamada görüşülmeli ve psikososyal 

yönden desteklenmelidir. Katastrofik kaygı ve panik ile baş edebilme sürecinde 

kızgınlık ve inkar davranışları görülür (52). Duygularını ifade edebilen, yeni ilgi ve 

yaşam alanları yaratabilen hastalarda uyum daha kolaydır (53).   

 Tedavi ekibi ile hastanın ilişkileri ve ortam, hastanın uyumunda ya da 

kaygısında önemli rol oynar. Hastanın beklentileri, içsel duygu ve reaksiyonları 
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görüşülerek değerlendirilmeli, tedavi yöntemleri ve teknik faktörler hakkında hasta 

bilgilendirilmelidir. Tedavi ekibinin empatik tutum ve desteği, kaygının azaltılması ve 

uyumda çok önemlidir (54). 

SDBY olan hastalarda biyolojik, ruhsal ve sosyal iyilik halinin bozulduğu 

bilinmektedir. Böbrek hastalığı farkı şekillerde SDBY şekline gelebilir; seyrin kronik ya 

da akut oluşu hastanın olayları değerlendirme, tolere etme ve tedaviye uyumunda 

farklılıklar gösterebilir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada uyum güçlüğü diyaliz 

hastalarında en sık rastlanan ruhsal bozukluk olarak saptanmış, en sık görülen uyum 

bozukluğu da % 45 oranında depresif belirtilerle giden uyum bozukluğu olarak 

bildirilmiştir (55). 

Güleç ve ark.nın (2004) yaptığı çalışmada diyaliz hastalarının % 14.3'ünün 

depresif duygudurumla giden uyum bozukluğu gösterdiği bulunmuştur (56). House ve 

ark (1987) 80 KBY hastasında DSM–III (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders–III) tanı ölçütlerine göre, % 30 oranında ruhsal bozukluk saptamış, % 14 

oranında uyum bozukluğu, % 12.5 oranında majör depresif nöbet, % 2 oranında panik 

bozukluğu, % 1.5 oranında genelleşmiş anksiyete bozukluğu olduğunu belirtmiştir (54). 

Soykan ve ark (2004) hemodiyalizle tedavi gören 50 hastaya SCID–I (Structured 

Clinical Interview for DSM) uygulamış, hastaların % 32’sinde psikiyatrik bozukluk 

belirlemiştir. Bu çalışmada hastaların % 24’ünde başka türlü adlandırılamayan depresif 

bozukluk, % 8’inde de uyum bozukluğu ve distimik bozukluk saptanmıştır (57).  

Hemodiyalizle tedavi gören hastaların diyet ve sıvı kısıtlamasına uymaması, 

kilo alımı ve konjestif kalp yetmezliği gibi ciddi tıbbi sorunlara yol açabilmektedir (58). 

Ruhsal sorunların tedaviye uyumsuz davranışlarla ilişkili olduğu, sıvı kısıtlamasının 

diyaliz hastalarında en sık rastlanan stresör olduğu belirtilmektedir (59).  

SDBY nedeniyle diyaliz programında olan hastalarda, diyalize uyum, 

makineye bağlı yaşamı kabullenme, diyaliz uygulamasının içeriği ile ilgili sorunlar 

yaşanabilir. Tedaviye uyum güçlükleri bu hastalar için hayati önem taşır (60). Diyaliz 

uygulaması öncesine göre, bu hastaların diyaliz uygulamasından bir yıl sonra ki genel 

işlevsellik ve rehabilitasyon oram % 20–60 arasındadır (42). Uyum ve işlevsellikteki 

azalmada, hastalık ve diyaliz ile ilgili nedenlerin yanında psikolojik ve psikososyal 
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faktörlerin de rolü olduğu düşünülmektedir (61). 

Genel olarak araştırmacılar transplantasyon alıcıları için çok daha düşük 

psikiyatrik morbidite yaygınlığı saptarlarken, hastalarda ve hastaların aile bireylerinde 

ortaya çıkan uyum bozukluklarının ve psikiyatrik belirtilerin organ yetmezliğinin neden 

olduğu ek–hastalık düzeyine ve tıbbi ve cerrahi girişimlerdeki başarıya bağlı olduğunu 

düşünmektedirler (62, 63, 64). 

Diyaliz hastalarında diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi anksiyete ve 

depresyon belirtileri sıklıkla görülür. Görülen ruhsal sorunlar içinde uyum bozukluğu % 

14 ile ilk sırayı alırken majör depresyon (% 12.5), agorafobili panik bozukluğu (% 2) ve 

yaygın anksiyete bozukluğu (% 1.5) bu tanıyı izlemektedir (45).  

Ülkemizde yapılan ve hastalarda transplantasyon sonrası erken ve geç dönem 

psikiyatrik bozuklukları saptamayı amaçlayan bir çalışmada (Enderer ve ark 1994) ilk 1 

ay içinde en sık görülen tanının % 33.3'lük bir oranla anksiyeteli uyum bozukluğu 

olduğu bildirilmiştir. Transplantasyon sonrası süre uzadıkça psikiyatrik morbidite 

oranının belirgin biçimde azaldığı saptanmıştır (65). 

 Kronik hastalığı olan kişilerin yaşadıkları sorunların çoğu bilgi eksikliği ve 

hastalık yaşantısı ile baş edebilmek için gereken becerinin olmaması ile ilgilidir. Baş 

etme, riskli ya da tehdit edici durumun üstesinden gelebilmek için yapılan sorun çözme 

çabalarıdır. Kronik hastalığa uyumla ilgili yapılan çalışmalarda, hastaların baş etme 

biçimi ve destek sistemlerinin hastalığa uyumda önemli bir faktör olduğu saptanmıştır 

(66, 67). 

2.6.4.    Bilişsel Bozulmalar 

Diyaliz hastalarında merkezi sinir sistemini etkileyen çeşitli toksik ve 

metabolik faktörlere bağlı olarak bilişsel bozulma gelişme riski fazladır. Birçok hasta 

diyaliz günü yaklaştıkça zihinsel işlevlerinde yavaşlama ve karışıklık geliştiğini, 

unutkanlık, dikkatini toplayamama ve sinirlilik ortaya çıktığım ifade eder. Diyalizden 

sonra ise sıvı ve elektrolit dengesindeki ani değişiklik nedeniyle, birkaç dakikadan, 

birkaç saate kadar sürebilen bir öfori ve uyarılmışlık hali, baş ağrısı, bulantı görülebilir. 

Diyaliz hastalarında konvülsiyonlar ve diğer merkezi sinir sistemi bozuklukları sık 
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gelişmektedir. Konvülsiyonlar içinde de kompleks parsiyel nöbetler en sık görülür (53). 

Anemi, endokrinopati, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık gibi diğer tıbbi 

hastalıkları olan diyaliz hastalarında, merkezi sinir sistemi bozuklukları daha çabuk ve 

daha sık gelişir. 

Diyaliz hastalarında görülen en ciddi ve ölümcül ruhsal bozukluk diyaliz 

ensefalopatisidir. Genellikle uzun süredir (iki yıldan fazla) diyaliz uygulanan hastalarda 

gelişir (68). Diyaliz hastalarında dizartri, konuşma güçlüğü, myokloniler, bellek 

işlevlerinde zayıflama, zihinsel karışıklık, tremor, istemsiz hareketler, asteriksis, 

ajitasyon gibi nöro–psikiyatrik bulgular uyarıcı olmalıdır. Erken müdahale yapılmazsa 

genellikle fataldir. 

Diyaliz hastalarında kronik organik beyin sendromu (demans) gelişimi de 

bildirilmiştir. Toksik, metabolik faktörlerin merkezi sinir sistemine etkisi yanında, 

alüminyum tuzlarının da demans gelişiminde rolü olduğu belirtilmiştir (14). Kronik 

böbrek yetmezliği olan hastalarda bilişsel işlev bozuklukları üzerine yapılan 

araştırmalarda da çelişkili bulgular elde edildiği görülmektedir. Hemodiyalize giren 15 

hasta üzerinde yapılan bir araştırmada, böbrek nakli öncesinde bilişsel bozulmayı işaret 

eden bulgular olduğu (kısa mental durum muayenesinde düşük puan alınması gibi), 

nakil sonrasında ise bilişsel işlevlerle birlikte bunlarda da düzelmeler olduğu 

belirlenmiştir. Yine 15 hasta üzerinde yapılan prospektif bir araştırmada 10 hastada 

serebral atrofı olduğu on yıl sonra bunun derecesinin daha da arttığı gösterilmiştir (69). 

Pliskin ve ark ise, 16 hasta üzerinde yaptıkları araştırmalarında nöropsikolojik test 

bataryalarından elde edilen sonuçlara göre, bilişsel işlevlerin kontrol grubuna göre farklı 

olmadığım belirlemişler ve özellikle eski yayınlarda belirtilen sonuçların, yetersiz 

diyaliz uygulamalarına ya da bu çalışmalarda kontrol gruplarıyla sağlıklı eşleştirmelerin 

yapılmamış olmasına bağlı olabileceğini ileri sürmüşlerdir (70).  

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda sık görülen bellek–dikkat 

bozukluğunu araştırmak amacıyla hemodiyaliz programındaki 426 hasta üzerinde 

yapılan başka bir araştırmada da, bilişsel işlevleri nörobiyolojik değişkenlerden çok 

depresyon ve kişilik özelliklerinin etkilediği, bu nedenle de bellek ve dikkat azalması 

olan hastaların ruhsal yönden değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır (71).  
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Psikiyatrik sendromların ortaya çıkmasında en önemli faktör kuşkusuz kronik 

hastalığın kendisidir. Ancak ortaya çıkan bu komplikasyonlar tedavi edilmezlerse, 

doğrudan fiziksel hastalığın seyrini ve morbiditesini olumsuz etkilerler. Kimi yazarlar, 

kronik diyaliz sürecinde görülen psikopatolojilerin, çoğul organik etiyopatojeneze bağlı 

olarak gelişen ortak bir bilişsel bozukluk sonrası oluştuğunu savlamışlardır. Başlangıçta 

affektif, nörotik ve kişilik bozukluğu olarak kendini gösteren bu psikopatolojilerin 

zamanla daha da kötüleşerek diyaliz demansı gibi çeşitli tablolarla sonuçlanabileceğini 

ileri sürmüşlerdir (72).  

Hemodiyaliz Disequilibrium Sendromu 

İleri derecede üreminin hızlı düzeltilmesi neticesinde, bazen diyalizin son 

kısmında veya diyalizden hemen sonra ortaya çıkan, sistemik ve nörolojik birtakım 

bulgular ile bunlara sıklıkla eşlik eden karakteristik elektro ensefalografik bulgulardan 

oluşan bir sendromdur. İlk belirtileri iyi hissetmeme, bulantı, kusma, baş ağrısı ve 

yorgunluk şeklindeki belirtilerdir. Ağır formunda aritmi, epilepsi ve koma şeklinde 

hayatı tehdit eden acil durumlar oluşabilmektedir. Bu semptomlar HD sırasında solüt 

konsantrasyonlarında ve PH’daki hızlı değişikliklere bağlı olarak oluşmaktadır. Diyaliz 

sırasında plazma solüt düzeyi hızla düşürülürse, plazma, beyine göre daha hipotonik 

hale gelir ve bu da suyun plazmadan beyin dokusuna geçerek beyin ödemine neden olur. 

Diyaliz sırasında serebrospinal sıvı pH 'sındaki azalmaya bağlı olarak hidrojen iyon 

konsantrasyonu artmakta ve beyin ödeminin artışına neden olduğu da öne sürülmektedir 

Disequilibrium sendromunun majör şekli genellikle ilk kez diyalize girenlerde gelişir, 

ancak kronik tedavi sırasında da minör bulgular görülebilir. 

Transplantasyon sonrası beklenen sonuç, merkezi sinir sistemi (MSS) 

işlevlerinde düzelmedir. Ancak transplantasyonun hemen sonrasında en sık ortaya çıkan 

psikiyatrik bozukluklar, organik beyin sendromu ve organik duygudurum bozukluğudur 

(73,74,75). Böbrek alıcılarında organik beyin sendromu, hastalara yüksek doz 

kortikosteroid ile immunosupresif tedavinin uygulandığı 1960'lı ve1970'li yıllarda çok 

daha sık görülmekteydi (76). Yüksek doz kortikosteroid alanlarda sıklıkla geçici uyku 

bozuklukları, değişen algı düzeyi ve değişken (labil) duygudurum ortaya çıkmaktadır. 

Kortikosteroidler, hastadan çok çevredekilerin farkında olduğu duygudurum 

değişikliklerinden ve huzursuzluktan sorumlu olabilmektedirler. Steroidlerin yan 
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etkilerinden limbik sistemdeki değişikliklerin sorumlu olabileceği düşünülmektedir. Bir 

başka immunosupresif ilaç olan siklosporinin organik beyin sendromu, tremor, nöbetler 

veya başka türlü açıklanamayan nörotoksisite etiyolojisinde olası rolü bulunduğu 

üzerinde durulmaktadır (77).  

2.6.5. Duygudurum Bozuklukları 

Somatik semptomların varlığında psikiyatrik hastalık tanısı koymak 

tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Medikal hastalığı olan hastalarda depresyonla 

ilintisiz olarak huzursuzluk, üzgünlük, umutsuzluk ve karar vermede güçlük gibi 

psikiyatrik hastalıklarda görülen semptomlara sıkça rastlanmaktadır. Diyaliz 

hastalarında depresyon prevalansı çeşitli çalışmalarda % 0–100 arasında değişmekle 

birlikte, genellikle % 30–50 arasındadır (78).  Bildirilen oranların farklı olması 

depresyon tanısında kullanılan metodoloji ve kriterlerin farklılığına bağlanmaktadır 

(79). Somatik maddeler ölçeklere dahil edildiğinde prevalans oldukça yüksek 

bulunmaktadır. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda tavsiye edilen “General Health 

Questionnaire” (GHQ) ile tespit edilen indeks vakalara klinik görüşme yapılmasıdır. Bir 

diğer alternatif de “Hastane Kaygı ve Depresyon Ölçeği”dir fakat bunun GHQ’ya 

üstünlüğü gösterilememiştir. MDB tanısını koymak için psikiyatrik görüşme dışında 

kullanılabilecek bir yöntem tanımlanmamaktadır. Yapılan çalışmalarda tarama amacı ile 

Beck Depresyon Envanteri (BDE), Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği 

(HDDÖ), Zung Ölçeği veya Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HAD) kullanılmıştır 

(79,80,81,82). MDB tanısının birebir yapılan psikiyatrik muayene sonucunda DSM IV 

TR'ye göre konduğu çalışmada, SDBY hastalarının sağlıklarını, fiziksel güçlerini, cinsel 

potansiyellerini, otonomilerini, çalışabilme yeteneklerini kaybedecekleri endişesinin, 

depresyon gelişmesindeki önemli unsurlar olduğu gösterilmiştir (83,84).  

Diyaliz hastalarının genelinde yıllık mortalite % 10 olarak bildirilmektedir. 

Makineye bağımlılık, otonominin, işlevselliğin, zamanın ve diyetin kısıtlanması, beden 

algısı, cinsel işlev bozukluğu, aile, iş düzenin bozulması ile karşılaşılan ekonomik 

yetersizlikler, sürekli kullanılması gereken ilaç tedavileri, ölümden ve gelişebilecek 

komplikasyonlardan aşırı korkma gibi ağır fiziksel, psikolojik ve psikososyal stres 

etkenlerinin altında kalan diyaliz hastalarında, başta depresyon ve bunaltı bozuklukları 

olmak üzere, ruhsal bozukluklar sık görülmektedir (42, 85, 86, 87). Bunlara ek olarak, 
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böbrek yetersizliğinin fiziksel semptomları ve kronik düşkünlük oluşturan hastalığa 

yanıt olarak ortaya çıkan patofizyolojik değişiklikler, ilâçlar ve ilâçların yan etkileri de 

depresyona neden olabilir (88). 

Duygudurum bozukluklarının önemli bir bölümünü oluşturan depresif 

bozukluklar hastalarda, çökkünlük, düşünce, konuşma ve hareketlerde yavaşlama, 

durgunluk, değersizlik, küçüklük, güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık gibi belirtilere 

neden olurlar. Hastaların sağlıklarını, fiziksel güçlerini, cinsel güçlerini, 

bağımsızlıklarını, çalışabilme yeteneklerini kaybedecekleri endişesi, depresyon 

gelişmesindeki en önemli unsurlardır. Fiziksel durumun kötüleşmesi ile depresyon 

şiddeti arasında ilişki vardır. Psikososyal destek ve güvenceleri yetersiz olan hastalar 

daha büyük risk altındadırlar (53). 

Kimmel ve ark (2003) bir yıl izledikleri hemodiyaliz hastalarının % 10'unda en 

az bir ruhsal bozukluk bulunduğunu belirlemişlerdir (89). En sık konulan depresyon 

tanısını, sırasıyla; diğer duygulanım bozuklukları, organik beyin sendromu ve demans, 

alkol ve madde kötüye kullanımı, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar ile anksiyete 

ve kişilik bozuklukları izlemektedir. Ülkemizde hemodiyalize devam etmekte olan 70 

hastayla yapılan bir araştırmada ise, ICD–10 tam ölçütlerine göre, % 22.9 oranında en 

az bir ruhsal bozukluk saptanmıştır. Majör depresyon % 17.1 ile, yaygın anksiyete 

bozukluğu ise % 8.7 ile en sık konulan tanılardır (90). 

Diyaliz hastalarında, düşük egzersiz kapasitesi ile depresyon arasında pozitif 

korelasyon tespit edildiği bildirilmektedir (91). Böbrek yetmezliği ve onun tedavisine 

bağlı, azalan iştah, ağız kuruması, konstipasyon, azalan cinsel istek ve yetersizlik 

depresyona eşlik eden belirtilerdir (83, 92)  

Depresyon bağışıklık sistemi işlevlerini olumsuz yönde etkileyerek ve hastada 

geri çekilme, izolasyon ve azalmış mücadele etme isteğine neden olarak kronik 

hastalığın seyrini olumsuz etkiler (55). Üzüntü, elem, zevk duygusunun azalması, uyku 

bozuklukları, sosyal geri çekilme, çevreye ilginin azalması gibi reaksiyonlar tedavi 

sürecini bozar 

Diyaliz ve son dönem böbrek yetmezliğine bağlı bozukluklar genç erişkin ve 
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orta yaş dönemlerinde daha sıkıntı vericidir (93). Bu nedenle bu yaş grubundaki 

hastalarda depresyon gelişmesi daha sıktır (94, 95). Hemodiyalizden sonraki kötü ruhsal 

durumun aile sorunlarının varlığı, tam gün bir işe sahip olmama ve 20–40 yaş 

gurubunda olma ile ilişkili olduğu (96), genç yaş grubunda, kadınlarda depresyona daha 

çok rastlandığı bildirilmektedir (92, 97).  Hemodiyaliz hastalarında depresyonun 

mortalite ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (98). Diğer tıbbî parametrelerdeki değişiklikler 

kontrol edilerek yapılan bir çalışmada diyaliz hastalarında depresyonun % 18–32 artmış 

mortalite ile ilişkili olduğu bulunmuştur (78). 

Diyaliz hastalarında intihar davranışı, sadece genel nüfustan değil, diğer kronik 

hastalığı olanlardan da anlamlı ölçüde daha fazladır. Yaklaşık her 500 diyaliz 

hastasından birinin intihara başvurduğu bildirilmiştir (99, 100). Çok sayıda diyaliz 

hastasının ölümü, öz kıyım eğilimi ile ilgili olarak tedaviye uyumsuzluğa bağlıdır. Bu 

hastalar fistüllerine zarar verip, ilaçlarını almayabilirler ya da potasyum almayı 

sürdürüp diyalizi geçiştirebilirler. Diyete uymama, diyalizi reddetme gibi uyum 

güçlükleri sıklıkla depresyona bağlı davranışlardır (1). 

Diyalize giren hasta grubunda görülen depresyonun klinik özellikleri üzerine 

yapılan araştırmalar, üremi belirtileri ile depresyona ait vejatatif belirtileri ayırt etmenin 

güç olabileceğini, bu nedenle depresyon tanısı konurken affektif ve bilişsel öğelere 

dikkat edilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Depresyonu olan hastaları olmayanlardan 

en iyi ayırt ettiren belirtiler, çökkün duygulanım, ilgi kaybı, düşüncelerde yavaşlama 

yada karışıklık, değersiz yada suçlu hissetme, intihar düşünceleri, iştahsızlık ve kilo 

kaybıdır; halsizlik, uyku bozukluğu ve cinsel istek azalması belirtilerinin tanı değeri 

düşüktür (6, 92). 

Hemodiyaliz hastaları ile ilgili psikososyal değişkenleri ele alan çalışmalara 

bakıldığında, bu çalışmaların depresyon (88, 101) ve genellikle düşük olduğu bilinen 

yaşam kalitesi (102) değişkenleri üzerine yoğunlaştıkları dikkati çekmektedir. 

Türkiye’de yapılan çalışmalar ülkemizde de hemodiyaliz hastalarında en sık rastlanan 

ruhsal bozukluğun depresyon olduğuna işaret etmekte ve depresyon ile yaşam kalitesi 

arasındaki ilişkiye yoğunlaşmaktadırlar (6, 44). 

SAPD tedavisi gören hastalara göre HD uygulanan hastalarda yaşam 
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kalitesinde daha fazla kötüleşme olduğunu bildiren çalışmalar olduğu gibi, iki yöntem 

arasında fark bulamayan araştırmalar da vardır (103, 104, 105). Periton diyalizi ve HD 

ile kombine tedavi çalışma grubu bir gözden geçirme yazısında, HD ve periton 

diyalizinin birlikte uygulanmasının hastaya psikososyal yarar sağlayacağı ve yaşam 

kalite–sinde iyileşme olacağını tartışılmıştır (106).   

Böbrek nakli yapılan hastalarda da psikiyatrik morbiditenin yüksek olduğu 

bildirilmektedir (4, 5). Depresyon puanındaki yükselme ile tedaviye uyumun düştüğü 

(93) rejeksiyon riskinin arttığı ve yaşam kalitesinin bozulduğu belirlenmiştir (10, 4, 5) 

(Böbrek nakli yapılan hastalardaki ruhsal morbidite ve ilişkili sosyo-demografik sağlık 

değişkenleri üzerine ülkemizde yapılan araştırmalardan alınan sonuçlar şu şekilde 

özetlenebilir: Ortalama 5 yıl önce böbrek nakli yapılmış 40 hasta üzerinde yapılan bir 

araştırmada (Arapaslan ve ark 2004), yapılandırılmış tanı araçları ile DSM–IV tanı 

ölçütlerine göre % 50 oranında ruhsal bozukluk, % 25 oranında da majör depresyon 

bulunduğu; ruhsal bozukluğu olan ve olmayan gruplar arasında sosyo-demografik, 

SDBY ve ameliyattan sonra geçen süreler bakımından fark olmadığı belirlenmiştir 

(107). Akman ve ark 88 hasta üzerinde ruh sağlığı tarama anketleri uygulayarak 

yaptıkları araştırmada ise (Akman ve ark 2004), depresyon oranının ortalama 38 ay 

önce böbrek nakli yapılan hastalarda % 22.2, kronik rejeksiyon nedeniyle diyaliz 

programında olan hastalarda % 61.3, böbrek nakli ameliyatı için bekleme listesinde olan 

hastalarda % 40 düzeyinde olduğu belirlenmiştir (3). Böbrek transplantasyonunu 

takiben yüksek hızlarda psikiyatrik morbidite görüldüğü bildirilmektedir. Depresyon, 

anksiyete, hipokondriyazis ve organik beyin sendromu tanı sıklıklarının yüksek 

olduğunu belirlemişlerdir (108). Bir araştırmada, alıcıların % 15'inin izlem dönemi 

içinde intihar ettiği bildirilmiştir (109). Genel olarak araştırmacılar transplantasyon 

alıcıları için çok daha düşük psikiyatrik morbidite yaygınlığı saptarlarken, hastalarda ve 

hastaların aile bireylerinde ortaya çıkan uyum bozukluklarının ve psikiyatrik belirtilerin 

organ yetmezliğinin neden olduğu ek hastalık düzeyine ve tıbbi ve cerrahi 

girişimlerdeki başarıya bağlı olduğunu düşünmektedirler (62, 63, 64). Dört yüz sekiz 

böbrek nakli hastasıyla gerçekleştirilen geriye dönük bir çalışmada, madde kötüye 

kullanımının, depresyonun ve 31 yaş altında olmanın tedaviye uyum göstermeme 

nedeniyle böbreklerini kaybeden % 1.7 hastadaki ortak bulgular olduğu bildirilmiştir 

(10).  
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2.6.6. Anksiyete Bozuklukları 

Kronik hastalıkların birçoğunda olduğu gibi, SDBY hastalarında da anksiyete 

bozukluğu sık görülmektedir. SDBY nedeni ile hemodiyaliz (HD) ve sürekli ayaktan 

periton diyalizi (SAPD) tedavisi uygulanan hastalarda depresyon ve anksiyetenin daha 

sık görüldüğünü bildiren birçok çalışma vardır (103, 110, 111). 

Böbrek nakli sonrası hastalarda ruhsal sıkıntı ve psikiyatrik morbiditenin 

yüksek olduğu bildirilmiştir (4, 5). 

Hemodiyaliz hastalarıyla transplant hastalarının karşılaştırıldığı bir çalışmada 

transplant hastalarında anksiyete skorları anlamlı olarak daha düşük olduğu ve 

transplant alıcılarında, transplantasyon zamanı 35 yaşından küçük olanlarda ve organ 

reddi öyküsü olanlarda anksiyete skorlarında ciddi yükseklik tespit edilmiştir (112).   

Kadavradan transplantasyon için belirsiz bir bekleme sürecine girilmektedir. 

Organ yetmezliği olan hastalar arasında aile ve evlilik stresi belirgindir. Ailelerin 

ölümle ilgili endişelerinin hastaların elini kolunu bağladığı ve zaman içinde evlerinde 

yalnızca birer izleyici konumuna geçtikleri saptanmıştır (113). 

Çoğu araştırmacı, organ naklinin, kronik böbrek yetmezliğinde (KBY) 

olabildiğince iyi rehabilitasyon sağladığını, hastaları doyurucu ve üretken bir yaşama 

döndürdüğünü (114, 115), diyalize kıyasla ruhsal açıdan daha olumlu etkilere sahip 

olduğunu ve hastaların yaşam kalitesini arttırdığını bildirmiştir (62, 63, 64). Ancak 

hastaların bir kısmında umutların, beklentilerin yanı sıra fiziksel, ruhsal sorunlar ile yeni 

duruma uyum sağlama güçlükleri ortaya çıkmaktadır. Özellikle bu tür transplantasyon 

alıcıları organik beyin sendromu, depresyon, anksiyete ve öz kıyım açısından risk 

grubudur (10). Böbrek transplantasyonunu takiben yüksek hızlarda psikiyatrik 

morbidite görüldüğü bildirilmektedir. Bazı araştırmacılar alıcıların % 50'sinden 

fazlasının transplantasyondan yıllar sonra bile anksiyete yaşadıklarını belirlemişlerdir 

(116). Olguların yarısından fazlasında anksiyete yakınmalarının uzun yıllar devam ettiği 

bildirilmiş olmasına karşın (8) böbrek nakline bağlı anksiyetenin hastaların üçte ikisinde 

görüldüğü, genellikle operasyon sonrası organ reddi korkusu şeklinde olduğu ve 

zamanla azaldığı bildirilmiştir (7, 117, 118). 
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Anksiyetenin, dokunun işlevini ne kadar süre koruyacağı, ölüm korkusu, 

operasyonun hastalık öncesi yaşam niteliğine ve işlevselliğe dönüşü ne ölçüde 

sağlayacağı ile ilgili olabileceği belirtilmiştir. Alıcının transplantasyonla ilgili umudu ne 

kadar fazlaysa anksiyetesinin de o kadar belirgin olduğu gözlenmiştir. 

Sensky (1989), bekleme listesindeki 51 kronik diyaliz hastasını anksiyete, 

depresyon ve sosyal uyum açısından incelemiş, % 33'ünde psikiyatrik bozukluk 

belirlemiştir (8). Daha sonra içlerinden transplantasyon uygulanan 18'ini bir yıl süreyle 

takip etmiştir. Yalnız üçünde operasyon sonrası psikiyatrik bozukluk saptamıştır. 

Operasyon öncesi psikiyatrik bozukluk öyküsünün, izlem sırasında ortaya çıkan 

psikiyatrik belirtilerin temel yordayıcısı olduğunu vurgulamıştır. 

2.6.7. Cinsel İşlev Bozuklukları 

Cinsel işlev bozukluğu SDBY olan hastalarda ortak problemdir. Erkeklerde 

erektil disfonksiyon (ED), kadınlarda menstruasyon anormallikleri, her iki cinste 

azalmış libido, azalmış cinsel birleşme sıklığı bu problemlerden bazılarıdır (119). Cinsel 

işlev bozukluğunun nedeni genelde organik olmakla birlikte multifaktöriyeldir. SDBY 

olan hastaların % 50’ye yakınında cinsel işlev bozukluklarının bulunduğu; erkeklerde 

ereksiyon yetmezliğinin, kadınlarda ise uyarılma ve orgazm bozukluklarının daha çok 

görüldüğü; eşlik eden depresyon ile cinsel işlev bozukluğu oranlarının yükseldiği; 

diyaliz tedavi süresinin ise bir etkisinin olmadığı bildirilmektedir (120). Cinsel işlev 

bozukluklarının etiyolojisinde ruhsal sorunlar, ilaç yan etkileri, penis vaskularitesinde 

ve nörotransmitterlere kavernöz kas yanıtında azalma ve endokrinolojik faktörlerin rolü 

olduğu düşünülmektedir (121,122). Kullanılan çeşitli ilaçlar (antihipertansifler gibi), 

genel fiziksel durum, aile içinde sosyal rollerdeki değişimler, psikososyal faktörler ve 

depresyon çeşitli oranlarda cinsel işlevleri bozabilir.  

Kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda depresyonun çok yaygın olması hem 

biyolojik tetikleyiciler hem de fiziksel, bilişsel yetiler ve cinsel işlevlerde kayıplarla 

ilgilidir (60). Primer depresyon azalmış seksüel fonksiyon, azalmış libido ve birleşme 

sıklığına yol açabilmektedir. Bu konuyu ele alan çalışmalarda çelişkili sonuçlar ortaya 

çıkmıştır. Procci ve ark (1981) yaptıkları çalışmada depresyonun cinsel işlev 

bozukluğuyla ilişkili olmadığını bulmuşlardır (123). Steele ve ark (1996) cinsel işlev 
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bozukluğuyla depresyon arasında ilişki bulmuşlardır (124). 

Erkek hastalarda empotans yaygındır (125). Erkek hastalarda testosteron 

düzeyinde ve spermatogenezde azalma bildirilmiştir (126, 127). Erkek hastalarda iş ve 

ev dışı rol ve etkinliklerde azalma, kadın hastalara kıyasla daha fazla ölçüde genel bir 

yetersizlik duygusuna yol açmaktadır. Birçok erkek hastada cinsel organlarının idrar 

boşaltma amacını artık yerine getirmiyor olması, cinsel işlevlerine ilişkin de ciddi 

endişelere sebep olmaktadır (45, 93). 

Kahvecioğlu ve ark (2004) tarafından yapılan bir çalışmada, % 11 hastada ağır, 

% 33 hastada ise hafif erektil disfonksiyon saptanmıştır (128). Göldeli ve Özaltın (2005) 

yaptıkları çalışmada hemodiyaliz hastalarında % 57.1 oranında cinsel sorunların 

görüldüğünü belirtmişlerdir (129). 

Diyaliz hastalarında empotans gelişiminde organik faktörlerin rolü yüksek 

olmakla birlikte, ortaya çıkan cinsel işlev güçlüğünün şiddet ve yaygınlığını açıklayacak 

oranda değildir. Diyaliz hastalarını cinsel işlev bozuklukları konusunda bilgilendirme 

önemlidir. Başarısızlık kaygılarının azaltılmasında davranışsal tedavilerin de yeri vardır. 

Kalıcı empotans gelişen erkek hastalarda protez ve benzeri diğer teknik ve tedaviler, 

psikiyatri ile işbirliği içinde uygulanabilir (44, 93, 127). Hemodiyaliz hastalarında cinsel 

istek azalmasının sık olduğu, erkeklerin yarıya yakınında kadınların dörtte birinde 

görüldüğü belirtilmektedir (130). 

Ayrıca fizyolojik ve ruhsal değişiklilerle birlikte beden imge ve cinsel işlev 

bozuklukları da sık görülmektedir (130). 

Böbrek nakli sonrasında, özellikle 40 yaş altındaki hastalarda, cinsel işlevlerde 

iyileşme gözlense de (121) ereksiyon yetmezliğinin % 20–% 50 oranlarında devam 

edebildiği belirlenmiştir (131).  Matas ve ark (2202) 4247 böbrek nakli yapılmış hastada 

yaşam kalitesi ve yan etkileri araştırdıkları boylamsal çalışmada nakil sonrası süre 

ortalama 5,1 yıl olarak değerlendirilen örneklemlerinde cinsel ilgi ve güç de azalmanın 

olduğu emosyonal ve psikolojik problemlerin yaşam kalitesinde büyük etkilerinin 

olduğu bildirilmiştir (5). 
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2.6.8. Uyku Bozuklukları 

Genel sağlıktaki bir aksama ilk olarak kendini uykuda ortaya koyduğu gibi 

uyku düzenindeki en küçük bir aksama da genel sağlık ve günlük hayat üzerinde kesin 

ve doğrudan etkilere yol açabilir (132, 133, 134) 

 Uyku kalitesi tanımlanması ve nesnel olarak ölçülmesi güç olan karmaşık bir 

fenomendir. Uyku kalitesi; uyku latansı, uyku süresi ve bir gecedeki uyanma sayısı gibi 

uykunun niceliksel yönlerini ve uykunun derinliği, dinlendiriciliği gibi daha öznel 

yönlerini içerir (135). Hastalıklar, ilaçlar, nikotin, kafein, alkol, uykusuzluk, yorgunluk, 

ajitasyon gibi nedenler uyku kalitesini bozar.  

Diyaliz hastalarında uyku bozuklukları oldukça sıktır ve son yıllarda diyaliz 

hastalarında uyku kalitesine ilgi giderek artmaktadır. Diyaliz hastalarıyla yapılan 

çalışmalarda; uyku bozukluklarının % 20–83 oranında görüldüğü ve subjektif yaşam 

kalitesini olumsuz yönde etkilediği belirtilmiştir. En sık rastlanan uyku bozukluğu 

nedeni psikososyal strese bağlı uyku bozukluğudur. Anksiyete ve depresyona bağlı 

uykusuzluk da izlenebilir. Bazı ilaçlar (bazı antihipertansifler, steroidler, tiroksin, 

simetidin, vb.) da uykusuzluğa neden olabilir. Bu hastalarda görülen üremi; 

huzursuzluk, iştahsızlık, çökkünlük, apati, yorgunluk, dikkat eksikliği ve uykusuzluk 

belirtilerine yol açar. Uyku bozuklukları zihinsel aktivitelerde azalmaya yol açabilir (44, 

136, 137, 138). 

Hemodiyalize giren hastalarda uyku bozukluklarının da sık görüldüğü, yaşa ve 

uzun süreli hemodiyalize bağlı bedensel yakınmalarla birlikte daha da arttığı 

bildirilmektedir (139). 48 hemodiyaliz hastası üzerinde yapılan bir çalışmada, % 52 

oranında uyku bozukluğu olduğu tespit edilmiştir (140). Bu hastaların % 84'ünde 

huzursuz bacak sendromu, % 76'sında uykuya dalma, % 76'sında uykuyu sürdürme, % 

72'sinde erken uyanma sorunu olduğu görülmüş, miyoklonus ise % 20 gibi düşük bir 

oranda belirlenmiştir. 

Yapılan çalışmalarda, diyaliz hastalarının % 41–52’sinin bir veya daha fazla 

uyku yakınmasının olduğu ve bir uyku laboratuarında incelenen vakaların % 50’sinden 

fazlasında objektif olarak belgelenmiş bir uyku bozukluğunun bulunduğu bildirilmiştir 
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(141). 

Barrett ve ark (1990) diyaliz hastalarında yaptıkları çalışmalarında HD 

hastalarının % 40, PD hastalarının % 20 oranında uyku bozukluğundan şikayet ettiğini 

saptamıştır (142). Walker ve ark (1995) diyaliz hastalarında uyku bozukluklarının % 83 

oranında görüldüğünü ve bunların sonucunda gelişen kötü uyku kalitesinin yaşam 

kalitesini olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir (143). Holley ve ark (1992) HD 

hastalarında % 52, PD hastalarında % 50 oranında uyku problemi tespit etmişlerdir 

(144). De Vecchi ve ark (2000) 84 PD, 87 HD hastasıyla yaptıkları çalışmalarında, PD 

hastalarında % 49, HD hastalarında ise % 56 oranında uyku problemi görüldüğünü 

saptamışlardır (145). 

Genel olarak öznel uyku kalitesinde bozulmalar, psikiyatrik bozukluğu olan 

hastaların önemli bir özelliği olup; başta depresyon olmak üzere panik bozukluk, sosyal 

fobi hastalıklarının önemli bir yordayıcısı olabileceği düşünülmektedir (146). 

Hemodiyaliz hastalarında uyku problemlerinin ve nedenlerinin araştırılması ise son 10 

yılda giderek artan bir ivme kazanmıştır. Bu hastalarda hem organik hem de psikolojik 

sebeplere bağlı olduğu düşünülen uyku bozukluklarına sıkça rastlanmakta olup; söz 

konusu uyku bozuklukları arasında uyku–uyanıklık şikayetleri, uykuyla ilişkili düzensiz 

solunum, aşırı uykululuk, uyku apnesi ve huzursuz bacak sendromu yer almaktadır 

(147, 148, 149, 150).  

Yapılan çalışmaların önemli bir çoğunluğu hemodiyaliz hastalarında uyku 

bozukluklarının ve kötü uyuyanların sıklığını ele almıştır (148,149, 150) ve pek çoğu bu 

oranı % 65’in üzerinde bulmuştur. Sadece birkaç çalışmada bu oran % 47 ile % 50 

arasındadır (151, 152). 

Türkiye’de böbrek nakli hastalarında yapılan ve uyku kalitesine bakılan bir 

çalışmada Eryılmaz ve ark (2005) PUKI kullanmışlar ve böbrek nakli hastalarında, 

hemodiyaliz hastaları kadar olmasa da genel popülasyona oranla daha fazla uyku 

bozukluğu olduğunu belirtmişlerdir (153). 

2.6.9. Algılanan Sosyal Destek 

Alınan ve önerilen sosyal destek algısı pek çok kronik hastalıkta daha uzun 
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yaşam süresi ile ilişkili bulunmuştur. Yüksek sosyal destek düzeyi diyaliz hastalarında 

anksiyete ve depresyona olan yatkınlığı azaltmaktadır (154). Hastalar bakım sağlayan 

kişileri destek ve anlayış konularında yetersiz olarak algılamaktadır ve onlarla 

ilişkilerinde gücenme, öfke, hayal kırıklığı, suçluluk gibi duygular yaşadıkları için bu 

kişileri güçlük ve sıkıntı kaynağı olarak görebilmektedirler. Hastalar ayrıca bağımlı 

olma duygularını hissetmelerine hastalıktan çok, kendilerine bakım veren kişilerin yol 

açtığını düşünmektedirler. Bu durum SDBY’nin sosyal yönünün daha önceki 

çalışmalarda ortaya konulandan daha karmaşık olduğunu göstermektedir. Başka bir 

ifadeyle, bu kanıtlara göre SDBY’de uyumun sosyal yönü SDBY’nin sosyal eylemlere 

ve rollere etkisi algılanan sosyal desteğe erişim ile ilişkilidir (155). Kilo almama ve sıvı 

kısıtlamasına uyumda en önemli parametrenin sosyal destekten memnuniyet olduğu 

(156), yüksek sosyal destek düzeyinin diyaliz hastalarında anksiyete ve depresyona olan 

yatkınlığı azalttığı bildirilmiştir (154).  

Yüksek sosyal destek düzeyi diyaliz hastalarında anksiyete ve depresyona olan 

yatkınlığı azaltmaktadır (93). Sıkı aile bağları, hemodiyaliz hastalarında olumlu sosyal 

işlevsellik ve moralle, transplantasyon hastalarında ise düşük anksiyete düzeyi ve 

yüksek kendilik saygısıyla ilişkili bulunmuştur (157). Özellikle hastalığın fiziksel 

etkilerinin fazla olduğu hasta grubunda, aile desteği ile psikolojik iyilik hali arasında 

pozitif bir ilişki bulunduğu belirlenmiştir (158). Aile desteğinin olmayışı ise öz kıyım 

riskini arttırmaktadır (159). 

2.6.10. Başa Çıkma Tutumları  

Stres verici olaylar ya da etkenlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek ya da 

tümüyle ortadan kaldırmak için bazı başa çıkma tutumlarını kullanmak evrensel bir 

tutumdur. “Başa çıkma”, bireyin kendisi için stres oluşturan olay ya da etkenlere karşı 

direnmesi ve bu durumlara karşı dayanma amacıyla gösterdiği bilişsel, duygusal ve 

davranışsal tepkilerin tümü olarak tanımlanabilir (160, 161). Söz konusu durumlara 

karşı kişinin kullandığı başa çıkma tutumları yaş, cinsiyet, kültür ve hastalık gibi çok 

çeşitli etkenlere bağlı olarak değişebilir ve bireye özgü bir nitelik taşımaktadır (162). 

Genel olarak başa çıkma tutumlarını sorun çözmeye yönelik olanlar ve emosyon odaklı 

olanlar şeklinde ikiye ayırmak olasıdır. Bunlardan ilki sorunun ana kaynağına ilişkin 

başa çıkma tutumlarını, ikincisi ise ana kaynağın yol açtığı duygusal etkiyle başa çıkma 
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tutumlarını içerir (163). Bir başka şekilde, başa çıkma tutumlarını aktif ve pasif olan 

tutumlar şeklinde tanımlanmaktadır. Aktif olanlar stresörün kendisinin değiştirilmesini 

ya da ortadan kaldırılmasını hedefleyen davranışsal ya da psikolojik yanıtları, pasif 

olanlar ise stresörlerden uzaklaştıran davranışları içerir (164). Bu açıdan başa çıkma 

tutumlarını uyuma yönelik olanlar ve olmayanlar şeklinde tanımlamak da mümkündür. 

Uyuma yönelik olmayan (maladaptif) başa çıkma tutumları, stres oluşturan etkenler ya 

da yaşam olayları ile psikiyatrik bozukluklar arasındaki ilişkinin anlaşılmasında merkezi 

bir rol oynamaktadır. Uyuma yönelik ya da aktif başa çıkma tutumlarından çok, 

emosyonel gerilimi azaltmaya yönelik başa çıkma tutumlarının kullanılması ile 

psikopatolojik belirtilerin ortaya çıkmasında ve sürmesinde anlamlı bir ilişki olduğu 

gösterilmiştir (160, 161, 165).  

Uyuma yönelik olmayan tutumlar problemin çözümünü daha da zor ve 

karmaşık hale getirebilir. Bu durumlarda yapılacak daha ileri çabalamalar da yetersiz 

kalacak olursa kişinin durumu daha da kötüleşebilir ve tamamen bozuk işlevli tepkiler 

kişinin psikopatolojisinin pekişmesine ya da yenilerinin oluşumuna neden olabilir. 

Özellikle duyguya odaklanma, bastırma, yadsıma, kaçınma gibi tutumlar ile bazı 

psikopatolojik belirtilerin şiddeti arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur (166, 167, 168). 

Sorun çözmeye yönelik başa çıkma tutumları ruhsal sıkıntıyı azaltırken, duygusal odaklı 

yaklaşımlar artırabilmektedir. Bununla birlikte,  başa çıkma tutumlarının uyum 

sağlamaya yönelik olup olmadıkları stresörün özelliğine de bağlı olarak değişmektedir 

(165). Duygusal odaklı tutumlar bazı stresörlere yanıtta fayda sağlamalarına karşın, 

genellikle şiddetli psikopatoloji ve işlevsellikteki bozulmayla birliktedir (164,166). Hem 

klinik (169, 170), hem de klinik dışı (171) örneklemde gerçekleştirilen çalışmalarda 

duygusal odaklı başa çıkma tutumları ile anksiyete ve depresyon düzeyleri arasında 

ilişki olduğu belirtilmektedir. Duygusal odaklı başa çıkma tutumlarının kullanımı 

duygudurum bozukluklarının gelişimi için de risk oluşturmaktadır (172). Uyuma 

yönelik bazı başa çıkma tutumları ise, örneğin problem çözme becerilerinin 

artırılmasının yada probleme odaklanan tutumların psikopatolojiye yatkınlığın 

azaltılmasında rolü olabilmektedir (173, 174, 175).  

Ruhsal sorunların ortaya çıkmasında en önemli faktör, kronik hastalığın 

kendisidir. Kronik hastalıklar kişiye, topluma, yaşa, kültüre, hastalığı nasıl algıladığına, 
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hastalıkla ilgili olası güçlüklere bağlı olarak değişerek kişinin denge ve uyumunu bozar 

(45). Fiziksel hastalığın sekonder bir travma olarak ortaya çıkması alışılagelmiş baş 

etme yöntemlerinin zorlanmasına yol açar (176, 177, 178). 

Ümitsizlik, çaresizlik, isteksizlik, yaşamın anlam ve önemini yitirmesi gibi 

sorunlar yaşayan ve sorun çözme yetenekleri bozulan hastalara sorunlarım saptama ve 

çözümüne ilişkin hemşirelik girişimlerinin uygulanması psikososyal sorunların 

azalmasını ve daha etkin yaşam sürmelerini sağlayabilir (179, 180). 

Depresif şikayetlerin etkisiz başa çıkma tutumlarıyla ilişkili olduğu 

bulunmuştur. Uyuma yönelik ya da aktif başa çıkma tutumlarından çok, emosyonel 

gerilimi azaltmaya yönelik başa çıkma tutumlarının kullanılması ile psikopatolojik 

belirtilerin ortaya çıkmasında ve sürmesinde anlamlı bir ilişki olduğu da gösterilmiştir 

(160). 

Batıda yapılan bazı araştırmalarda hemodiyaliz hastalarının depresif 

reaksiyonlar göstermelerinde başa çıkma stratejileri kişilik değişkeninin rollerine ilişkin 

bulgular bildirilmiştir (181). Hemodiyaliz hastalarının duygu odaklı başa çıkmaları daha 

çok kullandıkları bildirilmiştir (182, 183). Bu hastalarda başa çıkma stratejilerinin 

değiştirilmesine yönelik müdahalelerin depresif belirtilerin düzeyinde değişikliklere yol 

açabildiği bildirilmektedir (184). 

Nakil hastalarının genel İsveç örneklemi ile karşılaştırıldığı çalışmada Hasta 

örneklemi, genel populasyon örnekleminden anlamlı olarak daha iyimser, kendine 

güvenen, destekleyici ve duygusal başa çıkma tutumları kullanıldığı saptanmıştır. 

Baştan savma, duygusal ve kaderci başa çıkma tutumları, durumun değişik bakış 

açılarıyla ele alınmasında etkinliğin düşüklüğü ile ilişkili olduğu belirtilmiştir (185). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma, son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle böbrek nakli yapılan 

hastaların psikiyatrik belirti ve tanı dağılımını ve bunların sosyo-demografik  ve klinik 

özelliklerle ilişkisini ortaya koymaya yönelik bir vaka kontrol çalışmasıdır. Çalışmaya 1 

Aralık 2008 – 31 Mayıs 2009 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma 

Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji polikliniğinde takibi yapılanlardan 

SDBY nedeni ile böbrek nakli yapılmış 48 hasta ve diyaliz programında bulunan 42 

hasta ile benzer sosyo-demografik özelliklere sahip hasta yakınlarından 43 sağlıklı 

kontrol olmak üzere 133 kişi alındı. 

3.1. Çalışmaya Alma Ölçütleri 

Transplantasyon grubu için: 

1. Son dönem böbrek yetmezliği nedeni ile en az 6 ay önce böbrek nakli 

yapılmış olmak. 

2. 18– 65 yaş aralığında olmak. 

3. Verilen testleri cevaplayabilecek düzeyde okuma–yazma biliyor olmak. 

4. Klinik görüşme yapabilmeyi ve verilen testlere cevap verebilmeyi 

etkileyecek düzeyde fiziksel ve psikiyatrik rahatsızlığı olmamak.     

5. Araştırmaya katılmayı kabul etmiş olmak. 

Diyaliz grubu için:  

1. 18– 65 yaş aralığında olmak. 

2. Verilen testleri cevaplayabilecek düzeyde okuma–yazma biliyor olmak. 

3. En az 6 ay süreyle hemodiyaliz veya periton diyalizi programında olmak. 

4. Araştırmaya katılmayı kabul etmiş olmak. 

Kontrol grubu için:  

1. 18– 65 yaş aralığında olmak. 

2. Verilen testleri cevaplayabilecek düzeyde okuma–yazma biliyor olmak. 

3. Bilinen önemli bir hastalığı olmamak. 

4. Araştırmaya katılmayı kabul etmiş olmak. 
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3.2. Veri Toplama Araçları 

Çalışma sırasında tüm katılımcılardan öncelikle aydınlatılmış onam alınmış ve 

sosyo-demografik ve klinik bilgi formu doldurulmuştur. Böbrek nakli yapılmış hastalar 

ve SAPD tedavi programındaki hastalar ile poliklinik kontrolleri sonrasında, 

hemodiyaliz programındaki hastalar ile hemodiyaliz uygulaması sonrasında psikiyatrik 

görüşme yapılmıştır. Katılımcılara ilk görüşmede DSM–IV Eksen I Bozuklukları için 

Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu (SCID–I) uygulanmıştır. Hastane Anksiyete ve 

Depresyon Ölçeği, Durumluluk–sürekli kaygı ölçeği, Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi, 

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Başa 

Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği katılımcılara verilerek görüşmeden sonraki 

bir hafta içinde doldurarak teslim etmeleri istenmiştir. Testleri doldurmayan veya tekrar 

görüşülemeyen yedi nakil ve beş diyaliz hastası çalışma dışı bırakılmıştır. Testleri 

yardımsız dolduramayan kişilerin ölçekleri, soruların çalışmacı tarafından okunması ve 

alınan yanıtların işaretlenmesi suretiyle doldurulmuştur. 

3.2.1. Sosyodemografîk ve Klinik Bilgi Formu 

Bu form klinik deneyim ve literatürde gözlenen verilere ve araştırmanın 

amacına uygun olarak hazırlanmış olup SDBY hastaları için diyaliz süresi, kronik renal 

yetmezlik süresi, hastaneye yatış sayı ve süresi, hastalık–tedavi ve seyir hakkında bilgi 

düzeyi, ilaç–doktor randevuları ve diyet uyumu, tedavi hakkındaki görüşü, aktivite 

düzeyi ve nakil hastaları için nakil süresi, verici gibi bir takım sorular eklenmiştir (EK– 

1, EK –2) 

3.2.2. DSM–IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme 

Formu (Structured Clinical Interview for DSM–IV Axis I Disorders) (SCID–I) 

First ve ark (1997) tarafından, DSM–IV Eksen I tanılarının konması için 

geliştirilen yapılandırılmış klinik görüşme formudur (186). Çalışmada, deneklere 

Eksen–I tanısı koymak amacıyla, geçerlik ve güvenirliği Çorapçıoğlu ve ark (1999) 

tarafından yapılmış olan Türkçe çevirisi kullanılmıştır (187). 
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3.2.3. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADÖ) 

Hastada anksiyete ve depresyon yönünden riski belirlemek, düzeyini ve şiddet 

değişimini ölçmek amacıyla Zigmond ve Snaith (1983) tarafından geliştirilen, dörtlü 

Likert tipi bir ölçektir (188). Toplam 14 soru içermekte ve tek sayılar anksiyeteyi, çift 

sayılar depresyonu ölçmektedir. Formun Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği Aydemir ve 

ark (1997) tarafından yapılmış, ölçeğin bedensel hastalığı olanlarda depresyon ve 

anksiyete belirtilerini tarama açısından güvenli olduğu belirlenmiştir (189). Anksiyete 

(HAD–A) ve depresyon (HAD–D) alt ölçekleri vardır. Türkiye’de yapılan çalışma 

sonucunda anksiyete alt ölçeği için kesme puanı 10/11, depresyon alt ölçeği için 7/8 

bulunmuştur. Bu puanların üzerinde puan alanlar risk altında olarak değerlendirilir. İki 

alt ölçekten de alınacak en düşük puan 0, en yüksek puan 21’dir. HADÖ bedensel 

belirtilere ilişkin madde içermemesi nedeniyle tercih edilmiştir (190) (EK–3).  

3.2.4. Durumluluk–Sürekli Kaygı Ölçeği (State–Trait Anxiety Inventory 

STAI) 

1975 yılında Türkçeye çevrilerek geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan 

ölçek yirmişer maddelik durumluluk kaygı ölçeği ve sürekli kaygı ölçeklerinden 

oluşmaktadır (191). Her iki ölçekten elde edilen toplam puan değeri 20 ile 80 arasında 

değişir. Büyük puan yüksek kaygı seviyesini, küçük puan ise düşük kaygı seviyesini 

belirtir (EK–4, EK–5). 

3.2.5. Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği (ACYÖ) 

Hastaların cinsel alanda yaşadıkları sorunları kısa, kolay biçimde taramak ve 

saptamak amacıyla McGahuey ve ark (1997) tarafından geliştirilen bu ölçek, altılı 

Likert tipinde değerlendirme yapmaya olanak sağlayan 5 maddeden oluşmakta ve 

kadın–erkek için ayrı formları bulunmaktadır (192). Yönergede, son bir haftanın 

değerlendirilmesi istenmektedir. Ölçeğin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği 

Soykan (2004) tarafından yapılmıştır (193). SDBY olan hastalarda kesme puanı 11 

olarak bulunmuştur (EK–6, EK–7). 
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3.2.6. Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) 

Bir uyku kalitesi ölçeği olup 7 bileşen (öznel uyku kalitesi, uyku gecikmesi, 

uyku süresi, alışılmış uyku etkinliği, uyku bozukluğu, uyku ilacı kullanımı, gündüz işlev 

bozukluğu) ve bir de toplam uyku puanı üzerinden değerlendirilmektedir. Uygulama 

yapılan kişi tarafından doldurulan ölçek, geçen ay bağlamında uykunun niteliğini 

değerlendirir. Her bir bileşen 0 ile 3 arası puanlanır ve ölçekten toplam 0 ile 21 arası bir 

puan alır. Yükselen puanlar azalan uyku kalitesine işaret eder. PUKİ, iyi ve kötü 

uyuyanları da seçmeye yarar; 5 puanın üzeri puan alan, en az 2 alanda güçlüğü olan 

yada 3’ten fazla alanda güçlükle başa çıkmaya çalışan kişi ‘kötü uyuyan” olarak 

değerlendirilir. Türkçe güvenirlik ve geçerlik çalışması Ağargün ve ark (1996) 

tarafından yapılmıştır (135). Ölçek için Cronbach alfa katsayısı 0.80 olarak bulunmuştur 

ve tüm maddeler yüksek bir iç tutarlık göstermektedir. Tüm 7 bileşen için α katsayıları 

sırasıyla şöyledir: 0.88, 0.87, 0.92, 0.91, 0.84, 0.67, 0.35 (EK–8) 

3.2.7. Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) 

Zimet ve ark (1988) tarafından geliştirilen, Çakır ve Palabıyıkoğku (1997) 

tarafından Türkçe güvenirlik ve geçerlik çalışması yapılan ölçek; üç farklı kaynaktan 

alınan sosyal desteğin yeterliliğini öznel olarak değerlendiren, kullanımı kolay, kısa bir 

ölçektir (194, 195). ÇBASDÖ 12 maddeden oluşan bir ölçektir. Her biri 4 maddeden 

oluşan desteğin kaynağına ilişkin 3 grubu içerir. Bunlar; aile, arkadaş ve özel bir 

insandır. Her madde 7 aralıklı bir ölçek kullanılarak derecelendirilmiştir. Bu çalışmada, 

her alt ölçekteki dört maddenin puanlarının toplanması ile alt ölçek puanı elde edilmiş 

ve bütün alt ölçek puanlarının toplanması ile de ölçeğin toplam puanı elde edilmiştir. 

Elde edilen puanın yüksek olması algılanan sosyal desteğin yüksek olduğunu ifade 

etmektedir (EK–9). 

3.2.8. Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (COPE) 

Carver ve ark (1989)  tarafından geliştirilen Ağargün ve ark (2005)  tarafından 

Türkçe güvenirlik ve geçerlik çalışması yapılan ölçek; 60 sorudan oluşan bir öz bildirim 

ölçeğidir (196, 197). Altmış farklı durum dört seçenek üzerinden yanıtlandırılır. Bu 

yanıtlar: 1=Asla böyle bir şey yapmam; 2=Çok az böyle yaparım; 3=Orta derecede 
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böyle yaparım; 4=Çoğunlukla böyle yaparım. Ölçek 60 soru ve 15 alt ölçekten 

oluşmuştur. Her alt ölçek dörder sorudan oluşmaktadır. Bu alt ölçeklerin her biri ayrı bir 

başa çıkma tutumu hakkında bilgi verir. Sonuç olarak alt ölçeklerden alınacak puanların 

yüksekliği hangi başa çıkma tutumunun kişi tarafından daha çok kullanıldığı hakkında 

yorum yapma olasılığı verir (197). Bu 15 başa çıkma tutumu ya da alt ölçek şunlardır: 1. 

Pozitif yeniden yorumlama ve gelişme, 2. Zihinsel boş verme, 3. Soruna odaklanma ve 

duyguları açığa vurma, 4. Yararlı sosyal destek kullanımı, 5.Aktif başa çıkma, 6. İnkar, 

7. Dini olarak başa çıkma, 8. Şakaya vurma, 9. Davranışsal olarak boş verme, 10. Geri 

durma, 11. Duygusal sosyal destek kullanımı, 12. Madde kullanımı, 13. Kabullenme, 

14. Diğer meşguliyetleri bastırma, 15. Plan yapma (EK-10). 

3.3. İstatistiksel Analiz 

İstatistiksel değerlendirmeler için SPSS for Windows 15.0 (Statistical Package 

for Social Sciences) paket programı kullanılmıştır. Ölçümle elde edilen veriler aritmetik 

ortalama ve bir standart sapma (Ort. ± 1 SS) ; sayımla elde edilen veriler sayı (n) ve 

yüzde (%) olarak gösterilmiştir. Değerlendirmelerde anlamlılık düzeyi p< 0.05 olarak 

kabul edilmiştir. Anlamlılık düzeyi çoklu karşılaştırmalarda (post hoc) ise  

“0.05/karşılaştırma sayısı” olarak alınmıştır.   

Üç grubun (grup 1=Nakil, grup 2=Diyaliz, grup 3=Kontrol) ölçümsel (interval) 

değişkenleri için verilerin parametrik koşulları taşıyıp taşımadığı One–Sample 

Kolmogorov–Smirnov Testi kullanılarak bakılmış, ölçümsel değişkenlerin ortalama 

değerlerinin normal dağılıma uyanları One–Way ANOVA testi, normal dağılıma 

uymayanları Kruskal–Wallis testi kullanılarak, gruplar arasındaki ortalama puan farkları 

karşılaştırılmıştır. Anlamlılık düzeyi çoklu karşılaştırmaları (post hoc) Tukey HSD testi 

ile incelenmiştir. 

 Cinsiyet gibi ordinal (kategorik, niteliksel) verilerin frekansları bakımından 

gruplar arasındaki farklar ki–kare (χ², chi–square) testi ile incelenmiştir. 

 Tüm örneklemde yaş ve STAI–I,II, HAD, ÇBASD, PUKİ, ACYÖ, COPE 

klinik ölçek puanları karşılaştırılmasında Pearson Korelasyon analizi uygulandı.  

Nakil ve diyaliz gruplarındaki hastalar; SDBY nedeniyle tedavi alan hastalar 
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olarak tek bir grup olarak değerlendirilerek bu grupta tedaviye uyum ve aktif psikiyatrik 

bozukluk varlığında; KRY süresi, diyaliz süresi, öğrenim durumu, yerleşim yeri, 

cinsiyet, hastalık hakkında bilgi düzeyi gibi değişkenlerin yordayıcılığı açısından Lineer 

Regresyon analizi uygulanmıştır. 
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4. BULGULAR 

Çalışmaya; 01.12.2008– 01.06.2009 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi 

Yakutiye Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji polikliniğince 

takip edilen SDBY nedeniyle RRT olarak böbrek nakli yapılmış 48 hasta, diyaliz 

uygulanan 42 hasta ve 43 sağlıklı kontrol olmak üzere, 133 kişi dahil edildi. 

4.1. Sosyo-Demografik Özellikler İle İlgili Bulgular 

Çalışma, karşılaştırma ve kontrol gruplarının yaş, cinsiyet ve yaş dağılımı 

sorgulandı. Toplam 133 kişiden oluşan örneklemin yaş aralığı 18–62 yaş arasında olup, 

ortalama 36,0 ± 11,99 idi. Çalışma grubunu oluşturan nakil hastalarının yaş ortalaması 

34,79 ± 10,96 idi (minimum 18, maksimum 57). Karşılaştırma grubu olan diyaliz 

hastalarının yaş ortalaması 39,97 ± 12,27 idi. (minimum 18, maksimum 62). Kontrol 

grubunun yaş ortalaması 35,19 ± 11,07 idi (minimum 18, maksimum 59). Gruplar 

arasında yaş dağılımları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu ( p=0.067) 

(Tablo 4. 1).    

Tablo 4. 1. Örneklemin yaş ortalamaları ve karşılaştırılması 
 Nakil (n=48) Diyaliz (n=42) Kontrol (n=43) p 

X SS X SS X SS 
Yaş  34.79 10.96 39.97 12.27 35.19 11.07 0.067 

X:Aritmetik ortalama,  SS: Standart sapma 

Toplam 133 olgunun % 40,6’sını kadın (n=54), % 59,4’ ünü (n=79) erkek 

bireyler oluşturuyordu. Çalışma grubunun % 35,4‘ü (n=17) kadın, % 64,6‘sı (n=31) 

erkek birey, karşılaştırma grubunun % 45,2 (n=19) kadın, % 54,8‘i (n=23) erkek birey 

ve kontrol grubunun % 41,9’i (n=18) kadın, % 58,1’i (n=25)  erkek bireylerden 

oluştuğu saptandı. Gruplar cinsiyet dağılımı açısından benzerdi (χ²=0.938, p=0.62) 

(Tablo 4. 2).  

Yaş gruplarına göre incelendiğinde nakil grubundaki bireylerin % 22,9‘u 

(n=11) 18– 25 yaş aralığında, % 35,4’ ü (n=17) 26– 35 yaş aralığında, % 22,9‘u (n=11) 

36– 45 yaş aralığında, % 16,7’si (n=8) 46– 55 yaş aralığında ve % 2’si (n=1) 56– 65 yaş 

aralığında idi. Karşılaştırma grubunun % 11,9 (n=5) 18– 25 yaş aralığında, % 28,6’sı 

(n=12) 26– 35 yaş aralığında, % 19’u (n=8) 36– 45 yaş aralığında, % 28,6’sı (n=12) 46– 

55 yaş aralığında ve % 11,9’u (n=5) 56– 65 yaş aralığında idi. Kontrol grubunun % 
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23,3’ü (n=10) 18– 25 yaş aralığında, % 44,2’si (n=19) 26– 35 yaş aralığında, % 18,6’sı 

(n=8) 36– 45 yaş aralığında, % 9,3’ü (n=4) 46– 55 yaş aralığında ve % 4,7’si (n=2) 56– 

65 yaş aralığında idi. Gruplar yaş grupları açısından benzerdi (χ²=11,776, p=0,16) 

(Tablo 4. 2). 

Çalışmaya alınan bireylerin medeni durumu değerlendirildiğinde; nakil 

grubunun % 35,4’ü (n=17) bekar, % 64,6’sı (n=31) evli, karşılaştırma grubunun % 31’i 

(n=13) bekar, % 69’u (n=29) evli ve kontrol grubunun % 37,2’si (n=16) bekar, % 62,8’i 

(n=27) evliydi. Gruplar medeni durum açısından benzerdi (χ²=0,391, p=0,82) (Tablo 4. 

2).               

Çalışmaya alınan bireylerin öğrenim durumları değerlendirildiğinde nakil 

grubunda; okuryazar % 8,3 (n=4), ilkokul mezunu % 33,3 (n=16), ortaokul mezunu % 

20,8 (n=10), lise mezunu % 27,1 (n=13), yükseköğrenim alanlar % 12,5 (n=5) iken, 

karşılaştırma grubunda; okuryazar % 4,8 (n=2), ilkokul mezunu % 42,9 (n=18), ortaokul 

mezunu % 11,9 (n=5), lise mezunu % 28,6 (n=12), yükseköğrenim alanlar % 11,9 (n=5) 

ve kontrol grubunda okuryazar % 2,3 (n=1), ilkokul mezunu % 20,9 (n=9), ortaokul 

mezunu % 20,9 (n=9), lise mezunu % 44,2 (n=19), yükseköğrenim alan % 11,6 (n=5) 

idi. Gruplar öğrenim durumu açısından benzerdi (χ²=8,484, p=0,39) (Tablo 4. 2). 

Nakil hastalarının % 39,6’sı (n=19) çalışmıyor, % 18,8’i (n=9) memur, % 2,1’i 

(n=1) öğrenci, % 27,1’i (n=13) serbest meslek, % 12,5’i (n=6) emekli; diyaliz 

hastalarının % 52,4’ü (n=22) çalışmıyor, % 14,3’ü (n=6) memur, % 4,8’i (n=2) öğrenci, 

% 2,4’ü (n=1) serbest meslek, % 26,2’si (n=11) emekli ve kontrol grubundaki bireylerin 

% 30,2’si (n=13) çalışmıyor, % 16,3’ü (n=7) memur, % 9,3’ü (n=4) öğrenci, % 39,5’i 

(n=17) serbest meslek, % 4,7’si (n=2) emekli idi. Gruplar arasında meslek grupları 

açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Diyaliz hastalarının çalışmama oranı 

nakil ve kontrol grubundan yüksekti (χ²=25,244, p=0,001) (Tablo 4. 2). 

Katılımcıların yerleşim yerlerine bakıldığında nakil hastalarının % 66,7’si 

(n=32) il merkezinde, % 14,6’sı (n=7) ilçede, % 18,8’i (n=9) köyde; diyaliz hastalarının 

% 66,7’si (n=28) il merkezinde, % 21,4’ü (n=9) ilçede, % 11,9’u (n=5) köyde ve 

kontrol grubunun % 65,1’i (n=28) il merkezinde, % 23,3’ü (n=10) ilçede, % 11,6’sı 

(n=5) köyde ikamet ediyordu. Gruplar yerleşim yeri açısından benzer özellikte idi 
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(χ²=2,043, p=0,73) (Tablo 4. 2). 

Sosyoekonomik düzey sorgulandığında; nakil hastalarının % 6,3’ü (n=3) üst, % 

85,4’ü (n=41) orta, % 8,3’ü (n=4) alt, karşılaştırma grubunun % 4,8’i (n=2) üst, % 81’i 

(n=34) orta, % 14,3’ü (n= 6) alt ve kontrol grubunun % 4,7’si (n=2) üst, % 83,7’si 

(n=36) orta, % 11,6’sı (n= 5) alt olarak ifade etti. Gruplar sosyoekonomik durum 

bakımından benzerdi (χ²=0,904, p=0,92) (Tablo 4. 2).  

Nakil hastalarının % 66,8’i (n=33) çekirdek aile, % 31,2’si (n=15) geniş ailesi 

olduğunu ve ailedeki kişi sayısını % 47,9’u (n=23) 1–4 kişi, % 41,7’si (n=20) 5–7 kişi 

ve % 10,4’ü (n=5) 8 kişi ve üzerinde olarak bildirdi. Karşılaştırma grubunun % 71,4’ü 

(n=30) çekirdek aile, % 28,6’sı (n=12) geniş ailesi olduğunu ve ailedeki kişi sayısını % 

59,5’i (n=25) 1–4 kişi, % 28,6’sı (n=12) 5–7 kişi ve % 11,9’u (n=5) 8 kişi ve üzerinde 

olarak bildirdi. Kontrol grubunun % 76,7’si (n=33) çekirdek aile, % 23,3’ü (n=10) geniş 

ailesi olduğunu ve ailedeki kişi sayısı % 44,2’si (n=19) 1–4 kişi, % 53,5’i (n=23) 5–7 

kişi ve % 2,3’ü (n=1) 8 kişi ve üzerinde idi. Gruplar aile tipi ve ailedeki kişi sayısı 

bakımından benzerdi (χ²=0,739, p=0,69 ve χ²=7,050, p=0,13) (Tablo 4. 2). 

Alkol madde kullanımı sorgulandığında nakil hastalarının % 2,1’inin (n=1) 

alkol kullanmayı bıraktığı, % 97,9’u (n=47) hiç kullanmadığı, diyaliz hastalarının % 

4,8’inin (n=2) alkol kullanmayı bıraktığı, % 95,2’sinin (n=40) hiç kullanmadığı ve 

kontrol grubunda % 4,7’sinin (n=2) alkol kullanmayı sürdürdüğü, % 95,3’ünün (n=41) 

hiç kullanmadığı öğrenildi. Tüm örneklemde madde kullanımı yoktu. Gruplar alkol ve 

madde kullanımı açısından benzerdi (χ²=6,354, p=0,17) (Tablo 4. 2). 

Sigara kullanımına bakıldığında nakil hastalarının % 2,1’inin (n=1) sigara 

kullandığı, % 27,1’inin (n=13) sigarayı bıraktığı, % 70,8’inin (n=34) hiç kullanmadığı, 

karşılaştırma grubunun % 16,7’sinin (n=7) sigara kullandığı, % 16,7’sinin (n=7) 

sigarayı bıraktığı, % 66,6’sının (n=28) hiç kullanmadığı ve kontrol grubundaki kişilerin 

% 37,2’sinin (n=16) sigara kullandığı, % 62,8’inin (n=27) hiç kullanmadığı öğrenildi. 

Sigara kullanımı açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı, 

sigara kullanma oranı kontrol grubunda en yüksekken, bırakma oranı en fazla böbrek 

nakli yapılmış grupta idi.  (χ²=26,965, p=0,001) (Tablo 4. 2). 
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Nakil grubunun % 10,4’ünün (n=5)  psikiyatrik hastalık öyküsü varken % 

4,2’sinin (n=2) ailesinde psikiyatrik hastalık vardı. Karşılaştırma grubunda % 14,3’ünün 

(n=6) psikiyatrik hastalık öyküsü ve % 2,4 (n=1)  ailede psikiyatrik hastalık mevcuttu. 

Kontrol grubunda % 7 (n=2) psikiyatrik hastalık öyküsü ve % 14 (n=6)  ailede 

psikiyatrik hastalık mevcuttu. Gruplar arasında psikiyatrik hastalık öyküsü ve ailede 

psikiyatrik hastalık varlığı bakımından anlamlı bir istatistiksel farklılık yoktu (χ²=1,206, 

p=0,55 ve χ²=5,315, p=0,07) (Tablo 4. 2). 

Nakil hastalarının  % 37,5’inde (n=18) ek fiziksel hastalık var iken, 

karşılaştırma grubunda % 71,4 (n=30) ve kontrol grubunda % 7 (n=3) fiziksel hastalık 

varlığı saptandı. Gruplar arasında fiziksel hastalık varlığı bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde farklılık vardı. Fiziksel hastalık en fazla diyaliz grubunda iken en az 

kontrol grubunda idi (χ²=37,355, p=0,001). 
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Tablo 4. 2. Demografik Özelliklerinin Dağılımı 

n=sayı, % : yüzde 

 

Demografik Özellikler Nakil (n=48) Diyaliz Kontrol(n=43)  
n %  n %  n %  

Cinsiyet 
Erkek 31 64.6 23 54.8 25 58.1 χ²=0.938 

p=0.62 Kadın 17 35.4 19 45.2 18 41.9 

Yaş Grupları 

18– 25 yaş  11 22.9 5 11.9 10 23.3 

χ²=11.769 
p=0.16 

26– 35 yaş 17 35.4 12 28.6 19 44.2 
36– 45 yaş 11 22.9 8 19.0 8 18.6 
46– 55 yaş 8 16.7 12 28.6 4 9.3 
56– 65 yaş 1 2.1 5 11.9 2 4.7 

Öğrenim Durumu 

Okuryazar 4 8.3 2 4.8 1 2.3 

χ²=8.484 
p=0.39 

İlkokul 16 33.3 18 42.9 9 20.9 
Ortaokul 10 20.8 5 11.9 9 20.9 
Lise 13 27.1 12 28.6 19 44.2 
Yüksekokul 5 10.4 5 11.9 5 11.6 

Medeni Durumu 
Bekar 17 35.4 13 31.0 16 37.2 χ²=0.032 

p=0.86 Evli 31 64.6 29 69.0 27 62.8 

Meslek 

Çalışmıyor  19 39.6 22 52.4 13 30.2 

χ²=25.244 
p=0.001 

Memur 9 18.8 6 14.3 7 16.3 
Öğrenci 1 2.1 2 4.8 4 9.3 
Serbest 13 27.1 1 2.4 17 39.5 
Emekli 6 12.5 11 26.2 2 4.7 

Yerleşim Yeri 
İl merkezi 32 66.7 28 66.7 28 65.1 

χ²=2.043 
p=0.73 

İlçe 7 14.6 9 21.4 10 23.3 
Köy 9 18.8 5 11.9 5 11.6 

Sosyoekonomik 
Durumu 

Üst 3 6.3 2 4.8 2 4.7 
χ²=0.904 
p=0.92 

Orta 41 85.4 34 81.0 36 83.7 
Alt 4 8.3 6 14.2 5 11.6 

Aile Tipi 
Çekirdek 33 68.8 30 71.4 33 76.7 χ²=0.739 

p=0.69 Geniş 15 31.2 12 28.6 10 23.3 

Ailedeki Kişi 
Sayısı 

1–4 Kişi 23 47.9 25 59.5 19 44.2 
χ²=7.050 
p=0.13 

5–7 Kişi 20 41.7 12 28.6 23 53.5 
8 ve üzeri 5 10.4 5 11.9 1 2.3 

Sigara Alışkanlığı 
Kullanıyor 1 2.1 7 16.7 16 37.2 

χ²=26.965 
p=0.001 

Kullanmamış 34 70.8 28 66.6 27 62.8 
Bırakmış 13 27.1 7 16.7 0 0 

Alkol Alışkanlığı 
Kullanıyor 0 0 2 4.8 2 4.7 

χ²=6.354 
p=0.17 

Kullanmamış 47 97.9 40 95.2 41 95.3 
Bırakmış 1 2.1 0 0 0 0 

Fiziksel Hastalık 
Var 18 37.5 30 71.4 3 7.0 χ²=37.355 

p=0.001 Yok 30 62.5 12 28.6 40 93.0 
Psikiyatrik 
Hastalık Öyküsü 

Var 5 10.4 6 14.3 3 7.0 χ²=1.206 
p=0.55 Yok 43 89.6 36 85.7 40 93.0 

Ailede Psikiyatrik 
Hastalık 

Var 2 4.2 1 2.4 6 14.0 χ²=5.315 
p=0.07 Yok  46 95.8 41 97.6 37 86.0 
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4.2. Nakil ve Diyaliz Gruplarında SDBY Klinik Özellikleri İle İlgili 

Bulgular 

Nakil grubunda kadavradan gerçekleşen nakiller % 20,8 (n=10) iken canlı 

vericiden gerçekleşen nakiller % 79,2 (n=38) idi. Nakil süresi 43,00±62,76 ay 

(minimum 6– maksimum 276 ay)  olup; hastaların % 41,6’sında (n=20) 6–12 ay, % 

27,1’inde (n=13) 13–24 ay, % 6,3’ünde (n=3) 24–60 ay, % 12,5’inde (n=6) 60–120 ay 

ve % 12,5’inde (n=6) 120 aydan çoktu (Tablo 4. 3). 

 

 Tablo 4. 3. Nakil Grubunun Klinik Özellikleri 
 Nakil (n=48) n %  

Verici Kadavra 10 20.8 
 Canlı 38 79.2 

Nakil Süresi 

6–12 ay 20 41.6 
13–24 ay 13 27.1 
24–60 ay 3 6.3 
60–120 ay 6 12.5 

120 aydan çok 6 12.5 
 

Nakil grubunda KRY süresi 74,70±68,68 ay (minimum 4– maksimum 302 ay) 

iken; % 14,6’sında (n=7) 6–12 ay, % 20,7’sinde (n=10) 13–24 ay, % 18,8’inde (n=9) 

24–60 ay, % 27,1’inde (n=13) 60–120 ay ve % 18,8’inde (n=9) 120 aydan çoktu. 

Diyaliz grubunda KRY süresi 58,07±42,29 ay (minimum 7 ay, maksimum 180 ay) ve % 

11,9’unda (n=5) 6–12 ay, % 14,3’ünde (n=6) 13–24 ay, % 28,6’sında (n=12) 24–60 ay, 

% 35,7’sinde (n=15) 60–120 ay ve % 9,5’inde (n=4) 120 aydan çoktu. Nakil ve diyaliz 

grubu KRY süresi açısından benzerdi (χ²=5,117, p=0,402) (Tablo 4. 4). 

Çalışma grubunda nakilden önce hastaların % 83,3’ü Hemodiyaliz, % 12,5’i 

(n=6) SAPD ve % 4,2’si (n=2) preemptif diyaliz tedavi öyküsü bildirdi. Nakilden önce 

diyaliz süresi 20.08±28.33 (min.0– max.114 ay) olup; % 53,2’sinde (n=27) 0–6 ay, % 

8,4’ünde (n=4) 6–12 ay, % 4,2’sinde (n=2) 13–24 ay, % 16,7’sinde (n=8)  24–60 ay, % 

12,5’inde (n=6) 60–120 ay ve % 2,1’inde (n=1) 120 aydan çoktu. Diyaliz grubunun % 

59,5’i (n=25) Hemodiyaliz programında, % 40,5’i (n=17) SAPD programında yer 

alıyordu. Ortalama diyaliz süresi 46,33±38,83 ay (minimum 6, maksimum 180 ay) olup; 

% 4,8’inde (n=2) 0–6 ay, % 19,0’unda (n=8) 6–12 ay, % 9,5’inde (n=4) 13–24 ay, % 

40,5’inde (n=17) 24–60 ay, % 23,8’inde (n=10) 60–120 ay ve % 2,4’ünde (n=1) 120 

aydan çoktu. Çalışma ve karşılaştırma grubu diyaliz uygulama şekli ve süresi 
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bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi. Nakil öncesi dönemde 

hemodiyaliz uygulama oranı daha yüksek iken diyaliz süresi Diyaliz grubundaki 

hastalarda daha uzundu (sırasıyla χ²=10,368, p=0,006 ve χ²=27,737, p=0,001) (Tablo 4. 

4). 

Nakil hastalarına hastalıkları hakkındaki bilgi düzeyleri sorulduğunda 

hastaların % 23’ü (n=11) zayıf, % 25’i (n=12) orta, % 29’ u (n=14) iyi ve % 23’ü  

(n=11) çok iyi olarak ifade etti. Tedavi hakkındaki bilgi düzeylerini hastaların % 12,5’i 

(n=6) zayıf, % 14,6’sı (n=7) orta, % 35,4’ü (n=17) iyi ve % 37,5’i (n=18) çok iyi olarak 

ifade etti. Seyir hakkındaki bilgi düzeyini hastaların % 10,4’ü (n=5) zayıf, % 22,9’u 

(n=11) orta, % 45,9’u (n=22) iyi ve % 20,8’i (n=10) çok iyi olarak ifade etti. 

Karşılaştırma grubundaki diyaliz hastalarına hastalıkları hakkındaki bilgi düzeyleri 

sorulduğunda hastaların % 14,2’si (n=6) zayıf, % 28,6’sı (n=12) orta, % 45,2’si (n=19) 

iyi ve % 11,9’u (n=5) çok iyi olarak ifade etti. Tedavi hakkındaki bilgi düzeylerini 

hastaların % 4,8’i (n=2) zayıf, % 28,6’sı (n=12) orta, % 45,2’si (n=19) iyi ve % 21,4’ü 

(n=9) Çok iyi olarak ifade etti. Seyir hakkındaki bilgi düzeyini hastaların % 26,2’si 

(n=11) zayıf, % 21,4’ü (n=9) orta, % 38,1’i (n=16) iyi ve % 14,3’ü (n=6)çok iyi olarak 

ifade etti. Nakil ve diyaliz grubunun hastalık, tedavi ve seyir hakkındaki bilgi düzeyleri 

benzerdi (sırayla χ²=5,834, p=0,212; χ²=8,637, p=0,071 ve χ²=4,836, p=0,305) (Tablo 4. 

4). 

Hastaların tedaviye uyumu; ilaç uyumu, doktor kontrollerine uyum ve diyet 

uyumu yönleri ile değerlendirildi. Nakil hastalarının % 68,8’i (n=33) ilaç uyumunu çok 

iyi ve % 31,2’si (n=15) iyi olarak değerlendirdi. Doktor kontrollerine uyumu hastaların 

% 64,6’sı (n=31) çok iyi, % 31,3’ü (n=15) iyi ve % 4,2’si (n=2) kötü; diyet uyumunu 

nakil hastalarının % 25,0’ı (n=12) çok iyi, % 58,3’ü (n=28) iyi ve % 16,7’si (n=8) kötü 

olarak değerlendirdi. Karşılaştırma grubunda yer alan diyaliz hastaları ilaç uyumlarını; 

% 52,4 (n=22) çok iyi, % 31,0 (n=13) iyi ve % 16,7 (n=7) kötü olarak ifade etti. Doktor 

kontrollerine uyumu diyaliz hastalarının % 52,4’ü (n=22) çok iyi, % 31,0’ı (n=13) iyi ve 

% 16,7’si (n=7) kötü; diyet uyumunu % 16,7’si (n=7) çok iyi, % 42,9’u (n=18) iyi ve % 

40,5’i (n=17) kötü olarak değerlendirdi. Nakil grubunda ilaç ve diyet uyumu diyaliz 

grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha iyi iken; doktor kontrollerine uyum 

her iki grupta da benzerdi (sırayla χ²=8,983, p=0,011; χ²=6,358, p=0,041 ve χ²=4,067, 
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p=0,131) (Tablo 4. 4). 

Hastaların mevcut replasman tedavileri hakkındaki görüşleri sorulduğunda 

nakil hastalarının % 97,9 ‘u (n=47) tedavi memnuniyeti bildirirken bu oran diyaliz 

grubunda % 88,1 (n=37) düzeyinde idi. Gruplar tedavi memnuniyeti açısından benzerdi 

(χ²=3,473, p=0,062) (Tablo 4. 4). 

Nakil hastalarında aktivite durumu % 41,7’sinde (n=20) tamgün çalışabilen ve 

normal fizik aktivite gösteren (evre 3), % 33,3’ü (n=16) yarım gün çalışabilen veya 

hafif ev işi şeklinde kısmi ve kısıtlı aktivite gösterebilen (evre 2), % 25,0’ı (n=12) ancak 

kendi ihtiyacını karşılayabilen (sedanter) (evre 1) aktivite düzeyinde iken hiçbir hasta 

yardıma muhtaç (evre 0) aktivite düzeyi tanımlamadı. Karşılaştırma grubundaki 

hastaların % 26,2’si (n=11) evre 3, % 52,4’ü (n=22) evre 2, % 21,4’ ü (n=9) evre 1 ve % 

0 (n=0) evre 0 aktivite düzeyinde idi. Grupların aktivite düzeyi benzerdi (χ²=3,605, 

p=0,165) (Tablo 4. 4). 

 Nakil hastalarının % 29,2’si (n=14) emekli sandığı, % 41,7’si (n=20) SSK, % 

4,2’si (n=2) Bağkur, % 25,0’ı (n=12) yeşil kart sağlık güvencesine sahipti. Diyaliz 

hastalarının % 33,3’ü (n=14) emekli sandığı, % 33,3’ü (n=14) SSK, % 7,1’i (n=2) 

Bağkur, % 26,2’si (n=11) yeşil kart sağlık güvencesine sahipti. Gruplar sağlık 

güvencesi açısından benzerdi (χ²=12,610, p=0,126) (Tablo 4. 4). 



49 
 

 

Tablo 4. 4.Nakil ve Diyaliz Gruplarının SDBY İle İlgili Klinik Özellikleri 

Demografik Özellikler Nakil (n=48) Diyaliz (n=42)  
n %  n %  

Diyaliz Şekli 
Preemptif  2 4.2 0 0 

χ²=10.368 
p=0.006 HD 40 83.3 25 59.5 

SAPD 6 12.5 17 40.5 

KRY Süresi 

6–12 ay 7 14.6 5 11.9 

χ²=5.117 
p=0.402 

13–24 ay 10 20.7 6 14.3 
24–60 ay 9 18.8 12 28.6 
60–120 ay 13 27.1 15 35.7 
120 aydan çok 9 18.8 4 9.5 

Diyaliz Süresi 

0–6 ay 27 53.2 2 4.8 

χ²=27.737 
p=0.001 

6–12 ay 4 8.3 8 19.0 
13–24 ay 2 4.2 4 9.5 
24–60 ay 8 16.7 17 40.5 
60–120 ay 6 12.5 10 23.8 
120 aydan çok 1 2.1 1 2.4 

Hastalık 

Hakkında Bilgi 

Düzeyi 

Zayıf 11 23.0 6 14.2 
χ²=5.834 
p=0.212 

Orta 12 25.0 12 28.6 
İyi 14 29.0 19 45.2 
Çok iyi 11 23.0 5 11.9 

Tedavi Hakkında 

Bilgi Düzeyi 

Zayıf 6 12.5 2 4.8 
χ²=8.637 
p=0.071 

Orta 7 14.6 12 28.6 
İyi 17 35.4 19 45.2 
Çok iyi 18 37.5 9 21.4 

Seyir Hakkında 
Bilgi Düzeyi 

Zayıf 5 10.4 11 26.2 
χ²=4.836 
p=0.305 

Orta 11 22.9 9 21.4 
İyi 22 45.9 16 38.1 
Çok iyi 10 20.8 6 14.3 

İlaç Uyumu 
Çok iyi 33 68.8 22 52.4 

χ²=8.983 
p=0.011 

İyi 15 31.2 13 31.0 
Kötü 0 0 7 16.7 

Doktor 
Kontrollerine 
Uyum 

Çok iyi 31 64.6 22 52.4 
χ²=4.067 
p=0.131 

İyi 15 31.3 13 31.0 
Kötü 2 4.2 7 16.7 

Diyet Uyumu 
Çok iyi 12 25.0 7 16.7 

χ²=6.358 
p=0.041 

İyi 28 58.3 18 42.9 
Kötü 8 16.7 17 40.5 

Görüşü Olumlu 41 97.9 1 2.1 χ²=3.473 
p=0.062 Olumsuz 37 88.1 5 11.9 

Aktivite Düzeyi 

Evre 3 20 41.7 11 26.2 
χ²=3.605 
p=0.165 

Evre 2 16 33.3 22 52.4 
Evre 1 12 25.0 9 21.4 
Evre 0 0 0 0 0 

Kurum 

Emekli Sandığı 14 29.2 14 33.3 
χ²=12.610 
p=0.126 

SSK 20 41.7 14 33.3 
Bağkur 2 4.2 3 7.1 
Yeşil kart 12 25.0 11 26.2 
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4.3. Klinik Değerlendirmelere İlişkin Bulgular 

4.3.1.  STAI–I, STAI–II, HAD, ÇBASD Ölçek Puan Ortalamalarının 

Karşılaştırılması 

Grupların STAI puanı nakil grubunda Durumluk Kaygı Envanteri STAI–I 

puanı 22–61 aralığında olup, ortalama 41,31±8,7 iken, karşılaştırma grubunda STAI–I 

puanı 20–71 aralığında olup, ortalama 45,83±11,76 ve kontrol grubunda bu puan 25–65 

aralığında olup, ortalama 41,02±9,9 idi. Her üç grubun STAI–I ölçek ortalamaları 

benzerdi ( p=0,085) (Tablo 4. 5). 

Grupların Sürekli Kaygı Envanteri STAI–II puanı nakil grubunda 24–63 

aralığında olup, ortalama 40,54±9,1 iken, karşılaştırma grubunda STAI–II puanı 24–62 

aralığında olup, ortalama 46,36±8,80 ve kontrol grubunda bu puan 21–70 aralığında 

olup ortalama 40,83±9,5 idi. Grupların STAII ölçek puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0,003) 

(Tablo 4. 5). Grup içinde bu farklılığın diyaliz grubu puan ortalamalarının her iki grup 

ortalamalarından daha yüksek olmasından kaynaklandığı anlaşıldı (p<0,05). 

Hastane Anksiyete Depresyon ölçek puanları nakil grubu için HAD–Anksiyete 

alt ölçek puanı 0–15 puan aralığında, ortalama 5,77±3,9 ve HAD–Depreyon alt ölçek 

puanı 0–18 puan aralığında, ortalama 5,47±4,2 iken karşılaştırma grubu için HAD–

Anksiyete alt ölçek puanı 0–19 puan aralığında, ortalama 6,59±4,9 ve HAD–Depreyon 

alt ölçek puanı 0–20 puan aralığında, ortalama 8,12±3,9 ve kontrol grubu için HAD–

Anksiyete alt ölçek puanı 0–15 puan aralığında, ortalama 6,11±3,8 ve HAD–Depresyon 

alt ölçek puanı 1–17 puan aralığında, ortalama 6,55±3,9 idi. HAD toplam puanları nakil 

grubunda 0–32 puan aralığında, ortalama 11,25±7,7 iken karşılaştırma grubunda 2–32 

aralığında, ortalama 14,95±8,4 ve kontrol grubunda 1–30 puan aralığında, ortalama 

12,46±6,7 idi. Grupların HAD toplam ve HAD–Anksiyete alt ölçek puan ortalamaları 

benzer iken, HAD–Depresyon alt ölçek ortalamasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptandı (sırayla p=0,111; p=0,882 ve p=0,011) (Tablo 4. 5). Grup içinde HAD– 

Depresyon ortalamalarındaki farklılık diyaliz grubunda nakil grubuna göre 

ortalamaların daha yüksek olmasından kaynaklanmaktaydı (p<0,05). HAD–Anksiyete 

alt ölçeği için kesme puanı 11, HAD–Depresyon alt ölçeği için 8 alınarak bu puanların 
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üzerinde puan alanlar risk altında olarak değerlendirildiğinde; HAD–Anksiyete için 

nakil grubunda 11 ve üstü puan alan  % 12,5 (n=6), diyaliz grubunda % 23,8 (n=10) ve 

kontrol grubunda % 14,0 (n=6) olarak belirlenmiştir. HAD–Depresyon alt ölçek puanı 8 

ve üzerinde puan olan nakil grubunda % 27,1 (n=13), diyaliz grubunda % 54,8 (n=23) 

ve kontrol grubunda % 27,9 (n=12) olarak belirlenmiştir. Gruplarda eşik üstü puan alma 

durumu karşılaştırıldığında HAD–Anksiyete puanlarında gruplar benzerken (p> 0,05), 

HAD–Depresyon puanı için gruplar arasında istatistiksel fark saptanmıştır (p=0,01), 

diğer bir değişle diyaliz grubunda depresyon riski altındaki kişi sayısının diğer iki 

gruptan daha fazla olduğu görüldü.  

Nakil ve diyaliz gruplarında HAD–Depresyon alt ölçeğinden eşik üstü puan 

alanların sosyo-demografik özellikleri eşik altı puan alanlarla karşılaştırıldığında; yaş 

grup, cinsiyet, yerleşim yeri, öğrenim durumu, medeni hal, meslek, sosyoekonomik 

durum, aile tipi, fiziksel hastalık varlığı, alkol madde kullanımı, sigara alışkanlığı, KRY 

süresi, diyaliz türü, diyaliz süresi, nakil süresi, aktivite durumu yönünden iki grup 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görüldü ( her biri için p>0,05) 

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek puanları Özel Kişi alt ölçeği için nakil 

grubu puanı 4–28 aralığında, ortalama 20,22±8,0, karşılaştırma grubunda 4–28 

aralığında, ortalama 21,38±8,5 ve kontrol grubunda 4–28 aralığında, ortalama 

19,69±8,8 idi. Aile alt ölçek puanları nakil grubunda 6–28 aralığında, ortalama 

23,31±5,9, karşılaştırma grubunda 4–28 aralığında, ortalama 22,24±6,9 ve kontrol 

grubunda 4–28 aralığında, ortalama 21,02±7,5 idi. Arkadaş alt ölçek puanı nakil 

grubunda 4–28 aralığında, ortalama 19,68±6,6; karşılaştırma grubunda 4–28 aralığında, 

18,81±7,0 ve kontrol grubunda 4–28 aralığında, ortalama 18,67±7.5 idi. ÇBASD 

Toplam puanları nakil grubunda 23–84 puan aralığında, ortalama 63,19±16,8; 

karşılaştırma grubunda 18–84 aralığında, ortalama 62,83±15,9 ve kontrol grubunda 24–

84 puan aralığında, ortalama 59,65±17,9 idi. ÇBASD ölçeğinin toplam ve tüm alt ölçek 

puan ortalamaları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu 

(p>0,05).  
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Tablo 4. 5. Grupların STAI–I, STAI–II, HAD, ÇBASD ölçek puan ortalamaları. 
 Nakil (n=48) Diyaliz (n=42) Kontrol (n=43)  

 x ss x ss x ss p 

Durumluk Kaygı Envanteri puanı 41.31 8.7 45.83 11.8 41.02 9.9 0.09 

Sürekli Kaygı Envanteri puanı 40.54 9.1 46.36 8.8 40.83 9.5 0.05 

HAD– Anksiyete alt puanı 5.77 3.9 6.59 4.9 6.11 3.8 0.88 

HAD–Depresyon alt puanı 5.47 4.2 8.12 3.9 6.55 3.9 0.01 

HAD–Toplam puanı 11.25 7.7 14.95 8.4 12.46 6.7 0.11 

ÇBASD–Özel kişi puanı 20.22 8.0 21.38 8.5 19.69 8.8 0.52 

ÇBASD–Aile puanı 23.31 5.9 22.24 6.9 21.02 7.5 0.44 

ÇBASD–Arkadaş puanı 19.68 6.6 18.81 7.0 18.67 7.5 0.84 

ÇBASD–Toplam puanı 63.19 16.8 62.83 15.9 59.7 17.9 0.58 

X: aritmetik ortalama, SS: Standart sapma 

4.3.2. COPE Ölçek Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 

Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (COPE) ile nakil, diyaliz ve 

kontrol grubunun sorun odaklı başa çıkma tutumları değerlendirildiğinde; yararlı sosyal 

destek kullanımı, aktif baş etme, geri durma, diğer meşguliyetleri bastırma, plan yapma 

alt ölçek ve sorun odaklı başa çıkma tutumları toplam puan ortalamaları benzerdi 

(p>0,05) (Tablo 4.6).   

Duygusal odaklı başa çıkma tutumları değerlendirildiğinde; gruplar arasında 

pozitif yeniden yorumlama ve gelişme, şakaya vurma, dini olarak baş etme ve duygusal 

sosyal destek kullanımı alt ölçek puan ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı 

fark saptanmadı (p>0,05) (Tablo 4.6). Kabullenme alt ölçek ve duygusal odaklı başa 

çıkma tutumları toplam puan ortalamalarında gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptandı (p=0,03, p=0,03) (Tablo 4.6). Post Hoc testlerde grup içinde bu 

farklılığın  kabullenme alt ölçek puan ortalamalarının diyaliz grubunda kontrol 

grubundan daha yüksek ve duygusal odaklı başa çıkma tutumları  toplam puan 

ortalamalarının nakil grubunda kontrol grubunda daha yüksek olmasından 

kaynaklandığı anlaşılmıştır (p<0,05). 

İşlevsel olmayan başa çıkma tutumları değerlendirildiğinde; zihinsel boş 

verme, soruna odaklanma, duyguları açığa vurma, inkar, davranışsal olarak boş verme, 

madde kullanımı alt ölçek ve işlevsel olmayan başa çıkma tutumları toplam puan 

ortalamaları tüm gruplarda benzerdi (p>0,05) (Tablo 4.6).  
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Tablo 4. 6. Grupların COPE ölçek puan ortalamaları.  

Başa Çıkma Tutumları Nakil (n=48) Diyaliz 
(n=42) 

Kontrol 
(n=43) p 

x ss x ss x ss 
Sorun odaklı başa çıkma tutumları        

Yararlı sosyal destek kullanımı 10.95 3.25 11.55 2.62 11.77 2.91 0.51 
 Aktif baş etme 12.66 2.90 12.07 2.59 12.37 2.29 0.48 
 Geri durma 10.52 2.43 10.09 2.06 10.65 2.29 0.36 
 Diğer meşguliyetleri bastırma 10.56 2.47 11.43 2.17 10.70 2.06 0.21 
 Plan yapma 11.81 2.63 11.36 2.26 11.93 2.34 0.56 
Toplam 57.33 9.08 56.50 9.06 56.72 7.76 0.71 
Duygusal odaklı başa çıkma tutumları        
Pozitif yeniden yorumlama ve gelişme 13.41 2.02 12.38 2.94 13.16 2.15 0.26 
Dini olarak baş etme 14.75 1.67 14.67 2.58 13.74 2.98 0.12 
Şakaya vurma 8.13 2.71 7.98 2.92 7.09 2.27 0.16 
Duygusal sosyal destek kullanımı 11.23 2.72 11.17 2.36 10.58 2.44 0.55 
Kabullenme 10.88 2.83 11.26 2.28 9.72 2.62 0.03 
Toplam 58.40 7.69 57.45 7.08 54.30 7.39 0.03 
İşlevsel olmayan başa çıkma tutumları        
Zihinsel boş verme 9.27 2.54 9.62 2.60 9.65 2.65 0.86 
Soruna odaklanma–duyguları açığa vurma 10.93 2.25 10.48 2.40 10.95 3.25 0.57 
İnkar 8.33 2.57 8.24 2.73 7.74 2.61 0.49 
Davranışsal olarak boş verme 7.10 2.70 7.93 2.97 7.26 2.80 0.32 
Madde kullanımı 4.29 1.11 5.05 2.36 5.19 2.62 0.09 
Toplam 39.94 6.85 41.31 6.91 40.79 8.76 0.66 

X: aritmetik ortalama, SS: Standart sapma 

4.3.3.  PUKİ Ölçek Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 

Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ölçek toplam puan ortalamaları ve 

uyku kalitesi, uyku latansı, uyku süresi, alışılmış uyku etkinliği ve uyku ilacı kullanımı 

alt ölçek puan ortalamalarında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttu 

(p<0,05) (Tablo 4.5). Post Hoc testlerde grup içinde bu farklılığın  uyku kalitesi ve uyku 

latansı alt ölçek puan ortalamalarının diyaliz grubunda kontrol grubundan daha yüksek 

olmasından, PUKİ toplam ve uyku süresi puan ortalamalarının diyaliz grubunda her iki 

grup puan ortalamalarından daha yüksek olmasından, alışılmış uyku etkinliği puan 

ortalamalarının diyaliz grubunda kontrol grubundan daha yüksek olmasından ve uyku 

ilacı kullanımı puan ortalamalarının kaynaklandığı anlaşılmıştır (p<0,05).  
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Uyku bozukluğu ve gündüz işlev bozukluğu alt ölçek puan ortalamalarında 

gruplar arasında fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05) (Tablo 4. 7). 

Tablo 4. 7.Grupların PUKİ ölçek puan ortalamaları. 
 Nakil (n=48) Diyaliz (n=42) Kontrol (n=43) p 

x ss x ss x ss 
Uyku Kalitesi 0.90 0.63 1.29 0.89 1.19 0.80 0.04 
Uyku Latansı 1.15 0.77 1.74 1.01 1.44 0.85 0.01 
Uyku Süresi 0.67 0.75 1.45 1.19 0.74 0.79 0.01 
Alışılmış Uyku Etkinliği 0.75 0.89 1.17 1.10 0.53 0.88 0.01 
Uyku Bozukluğu 0.53 0.88 1.55 0.50 0.27 0.64 0.11 
Uyku İlacı Kullanımı 0.33 0.78 0.33 0.87 0.00 0.00 0.01 
Gündüz İşlev Bozukluğu 0.63 0.84 0.86 0.93 0.93 0.76 0.20 
Toplam Puanı 5.40 2.67 8.31 4.31 6.16 3.28 0.01 

X: aritmetik ortalama, SS: Standart sapma  

PUKİ toplam puanında 5 puanın üzeri puan alan, en az 2 alanda güçlüğü olan 

ya da 3’ten fazla alanda güçlükle başa çıkmaya çalışan kişi ‘kötü uyuyan” olarak ifade 

edildiğinde; nakil grubunun % 14,6’sı (n=7) kötü uyuyan iken karşılaştırma grubunun 

% 47,6’sı (n=20) ve kontrol grubunun % 30,2’si (n=13) kötü uyuyan olarak 

değerlendirildi. Gruplar arasında kötü uyuyan kişi sayısı açısından nakil ve kontrol 

grubu benzer iken diyaliz grubunda kötü uyuyan kişi sayısı istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksekti (χ²=11,625, p=0,03). 

4.3.4.  ACYÖ Ölçek Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 

Nakil grubunda 40 kişi (10 kadın, 30 erkek), karşılaştırma grubunda 34 kişi (12 

kadın, 22 erkek) ve kontrol grubunda 31 kişi (11 kadın, 20 erkek) olmak üzere toplam 

105 kişi Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ile değerlendirildi. Grubunda ölçek 

dolduranlar arasında cinsiyet, yaş grupları ve medeni durum açısından istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).  

Grupların ACYÖ ölçek puanları incelendiğinde; ACYÖ genel toplam ve tüm 

alt boyut puan ortalamalarında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

mevcuttu (p<0,05) (Tablo 4.8). Grup içinde bu farkın diyaliz grubunda tüm 

ortalamaların her iki gruptan daha yüksek olmasından kaynaklandığı anlaşıldı (p<0,05). 
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Tablo 4. 8. Grupların ACYÖ ölçek puan ortalamaları. 
 Nakil (n=40) Diyaliz (n=34) Kontrol (n=31) p 

x ss x ss x ss 

Cinsel Dürtü 2.38 1.17 3.32 1.30 2.97 1.33 0.01 

Psikolojik Uyarılma 2.48 1.22 3.35 1.45 2.81 1.14 0.02 

Fizyolojik Uyarılma 2.53 1.26 3.41 1.40 2.74 1.37 0.02 

Orgazma Ulaşma Kapasitesi 2.70 1.20 3.38 1.30 2.77 1.28 0.05 

Doyum Duygusu 2.28 1.28 3.47 1.33 2.74 1.41 0.01 

Toplam Puanı 12.45 4.88 17.21 5.64 14.03 5.29 0.01 

X: aritmetik ortalama, SS: Standart sapma  

ACYÖ kesme puanı 11 olarak alındığında nakil grubunun % 55 ‘inin (n=22), 

diyaliz grubunun % 88,2’sinin (n=30) ve kontrol grubunun % 64,5’inin (n=20) cinsel 

yaşam sorunları ifade ettiği belirlendi. Eşik üstü cinsel yaşam sorunları açısından nakil 

ve kontrol grubu benzer (χ²=0,655, p=0,418) iken diyaliz grubu istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek cinsel yaşam sorunları bildirdi. (χ²=9,755, p=0,008). Tüm 

örneklemde eşik üstü belirtiler daha çok erkeklerde ve aktif meslek hayatı olmayanlarda 

fazla idi  (p>0,05). 

4.4. Gruplarda Psikiyatrik Bozuklukların SCID’e Göre Dağılımları 

Bu bölümde her üç grubun, psikiyatrik bozukluk tanı dağılımları analiz edildi, 

tanı dağılımı açısından gruplar arasında karşılaştırma yapıldı. 

 Depresif Bozukluk, Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Özgül Fobi, Obsesif 

Kompulsif Bozukluk, Post Travmatik Stres Bozukluğu, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, 

Somatizasyon Bozukluğu, Hipokondriazis, Anoreksiya Nervoza, Uyum Bozukluğu, 

Distimi, Genel Tıbbi Duruma Bağlı Depresif Bozukluk, Başka Türlü Adlandırılamayan 

Depresif Bozukluk, Genel Tıbbi Duruma Bağlı Anksiyete Bozukluğu, Başka Türlü 

Adlandırılamayan Anksiyete Bozukluğu tanı dağılımları karşılaştırıldı.  

Major Depresif Bozukluk tanı alma oranı nakil grubunda % 37,5 (n=18), 

diyaliz grubunda % 52,4 (n=22) ve kontrol grubunda % 25,6 (n=11) idi. Nakil grubunda 

Depresif Bozukluk görülme oranı kontrol grubu ile benzer iken (p=0.12), diyaliz 

grubunda istatistiksel olarak anlamlı yükseklik vardı (p=0,04) (Tablo 4.9).  

Diğer Eksen I tanılarının görülme sıklığı açısından gruplar arasında anlamlı 
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fark tespit edilmedi (p>0,05) (tablo 4.9).  

Tüm örneklem Depresif Bozukluk tanısı olan ve olmayan şeklinde 

gruplandırılarak sosyo-demografik ve klinik değişkenler kıyaslandığında; depresyon 

tanısı olan grupta çalışma durumu, tedavi memnuniyeti,  ilaç, doktor, diyet uyumu, 

nakilden sonra geçen süre ve aktivite düzeyi açısından gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). Gruplar arasında yaş grupları, cinsiyet, 

medeni durum, öğrenim durumu, sosyoekonomik düzey, aile tipi, ruhsal hastalık 

öyküsü, fiziksel hastalık varlığı, verici, KRY süresi, diyaliz süresi açısından fark 

saptanmamıştır (p>0,05). 
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Tablo 4. 9. SCID’ e Göre Psikiyatrik Bozukluk Tanı Dağılımları 
 Nakil 

(n=48) 

Diyaliz 

(n=42) 

Kontrol 

(n=43) p 

n %  n %  n %  

Depresif Bozukluk 
Var 18 37.5 22 52.4 11 25.6 

0.04 
Yok 30 62.5 20 47.6 32 74.4 

Panik Bozukluğu 
Var 1 2.1 1 2.4 2 4.7 

0.74 
Yok 47 97.9 41 97.6 41 95.3 

Sosyal Fobi 
Var 1 2.1 4 9.5 3 7.0 

0.32 
Yok 47 97.0 38 90.5 40 93.0 

Özgül Fobi 
Var 10 20.8 7 16.7 15 34.9 

0.12 
Yok 38 79.2 35 83.3 28 65.1 

Obsesif Kompulsif Bozukluk 
Var 1 2.1 4 9.5 4 9.3 

0.27 
Yok 47 97.9 38 90.5 39 90.7 

Post Travmatik Stres Bozukluğu 
Var 0 0,0 5 11.9 3 7.0 

0.06 
Yok 48 100,0 37 88.1 40 93.0 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu 
Var 0 0.0 0 0.0 1 2.3 

0.35 
Yok 48 100.0 42 100.0 42 97.8 

Somatizasyon Bozukluğu 
Var 1 2.1 3 7.1 3 7.0 

0.46 
Yok 47 97.9 39 92.9 40 93.0 

Hipokondriazis 
Var 2 4.2 1 2.4 2 4.7 

0.91 
Yok 46 95.8 41 97.6 41 95.3 

Anoreksiya Nervoza 
Var 0 0.0 0 0.0 1 2.3 

0.34 
Yok 48 100.0 42 100.0 42 97.7 

Uyum Bozukluğu 
Var 7 14.6 6 14.3 3 7.0 

0.24 
Yok 41 85.4 36 85.7 40 93.0 

Distimi 
Var 2 4.2 6 14.3 4 9.3 

0.25 
Yok 46 95.8 36 85.7 39 90.7 

Genel Tıbbi Duruma Bağlı 

Depresif Bozukluk 

Var 2 4.2 4 9.5 2 4.7 
0.51 

Yok 46 95.8 38 90.5 41 95.3 

Başka Türlü Adlandırılamayan 

Depresif Bozukluk 

Var 1 2.1 0 0.0 4 9.3 
0.06 

Yok 47 97.9 42 100.0 39 90.7 

Genel Tıbbi Duruma Bağlı 

Anksiyete Bozukluğu 

Var 2 4.2 4 9.5 2 4.7 
0.51 

Yok 46 95.8 38 90.5 41 95.3 

Başka Türlü Adlandırılamayan 

Anksiyete Bozukluğu 

Var 6 12.5 2 4.8 6 14.0 
0.33 

Yok 42 87.5 40 95.2 37 86.0 

n=sayı, % : yüzde 
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4.5. Grupların Belirti Dağılımları ve Karşılaştırılması 

4.5.1.  Gruplarda Depresif Bozukluk Semptom Dağılımları 

Her üç gruptaki bireylerde Depresif Bozukluk semptom dağılımları 

karşılaştırıldı. Tüm depresif belirtilerin gruplar arası dağılımına bakıldığında aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi (p>0,05).  SCID’e göre gruplarda 

Depresif Bozukluk ile ilgili belirti dağılımları Tablo 4.10 ’da gösterildi.  

Tablo 4. 10. SCID’ e Göre Gruplarda Depresif Bozukluk ile İlgili Belirti Dağılımları 

Semptom 
Nakil (n=48) Diyaliz (n=42) Kontrol (n=43) 

p 
n %  n %  n %  

Depresif duygudurum 
Var 16 33.3 13 31.0 15 34.9 

0.93 
Yok 32 66.7 29 69.0 28 65.1 

İlgi istek azalması 
Var 15 31.3 22 52.4 18 41.9 

0.12 
Yok 33 68.8 20 47.6 25 58.1 

İştah değişikliği 
Var 15 31.3 15 35.7 17 39.5 

0.71 
Yok 33 68.8 27 64.3 26 60.5 

Uyku değişikliği 
Var 20 41.7 21 50.0 21 48.8 

0.69 
Yok 28 58.3 21 50.0 22 51.2 

Yorgunluk  
Var 14 29.2 19 45.2 10 23.3 

0.08 
Yok 34 70.8 23 54.8 33 76.7 

Psikomotor  değişiklik 
Var  11 22.9 15 35.7 9 20.9 

0.24 
Yok 37 77.1 27 64.3 34 79.1 

Değersizlik düşüncesi 
Var 10 20.8 14 33.3 7 16.3 

0.15 
Yok 38 79.2 28 66.7 36 83.7 

Dikkat bozukluğu 
Var 14 29.2 15 35.7 12 27.9 

0.60 
Yok 34 70.8 27 64.3 30 69.8 

İntihar düşüncesi 
Var 1 2.1 1 2.4 2 4.7 

0.74 
Yok 47 97.9 41 97.6 41 95.3 

n=sayı, % : yüzde    

 

4.5.2.  Gruplarda Anksiyete Semptom Dağılımları 

Her üç gruptaki bireylerde anksiyete sırasında ortaya çıkan otonomik ve 

nörolojik semptomlar sorgulandı ve semptom dağılımları karşılaştırıldı. Tüm anksiyete 

belirtilerin gruplar arası dağılımına bakıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı 

fark tespit edilmedi (p>0,05). SCID’e göre gruplarda Anksiyete Bozuklukları ile ilgili 
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belirti dağılımları Tablo 4.11 ’de gösterildi. 

Tablo 4. 11. SCID’e Göre Gruplarda Anksiyete ile İlgili Belirti Dağılımları 

Değişken Nakil (n=48) Diyaliz (n=42) Kontrol (n=43) p 
n %  n %  n %  

Taşikardi 
 Var 1 2.1 3 7.1 4 9.3 

0.32  Yok 47 97.9 39 92.9 39 90.7 

Terleme 
 Var 1 2.1 2 4.7 2 4.7 

0.75  Yok 47 97.9 40 95.3 41 95.3 

Titreme 
 Var 1 2.1 2 4.7 5 11.6 

0.14  Yok 47 97.9 40 95.3 38 88.4 

Nefes alma zorluğu 
 Var 0 0.0 1 2.4 3 7.0 

0.14  Yok 48 100.0 41 97.6 40 93.0 

Boğulma hissi 
 Var 1 2.1 3 7.1 3 7.0 

0.46  Yok 47 97.9 39 92.9 40 93.0 

Göğüste baskı hissi 
 Var 1 2.1 3 7.1 1 2.3 

0.93  Yok 47 97.9 39 92.9 42 97.7 

Gıs şikayetleri 
 Var 1 2.1 2 4.8 1 2.3 

0.72  Yok 47 97.9 40 95.2 42 97.9 

Derealizasyon  
 Var 1 2.1 1 2.4 1 2.3 

0.99  Yok 47 97.9 41 97.6 42 97.9 
Kontrolünü kaybetme 

korkusu 

 Var 0 0.0 1 2.4 1 2.3 
0.56  Yok 48 100.0 41 97.6 42 97.7 

Ölüm korkusu 
 Var 1 2.1 2 4.8 3 7.0 

0.53  Yok 47 97.9 40 95.2 40 93.0 

Parestezi  
 Var 1 2.1 2 4.8 1 2.3 

0.72  Yok 47 97.9 40 95.2 42 97.9 

n=sayı % :yüzde  

4.6. Kullanılan Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması 

Tüm örneklemde klinik değerlendirme ölçeklerinin puanları arasındaki ilişkiyi 

incelemek amacıyla Bivariate Correlations analizi yapıldı.  

4.6.1.  Algılanan Sosyal Destek puanlarının Anksiyete ve Depresyon Ölçek 

Puanları ile Karşılaştırılması 

Durumluk Kaygı Ölçeği (STAI–I) ölçek puanı ile Sürekli Kaygı Ölçeği 

(STAI–II) ölçek puanı, Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği toplam (HAD–Toplam), 

Depresyon ve Anksiyete (HAD–Dep. ve HAD–Ank.) alt ölçek puanları arasında pozitif 

korelasyon saptandı (p=0,001) (Tablo 4.12). STAI–I ölçek puanı ile Çok Boyutlu 
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Algılanan Sosyal Destek (ÇBASD) Aile boyut puanı ve toplam ÇBASD puanı arasında 

negatif korelasyon olduğu görüldü (sırasıyla; r:–0,257, p=0,003 ve r:–0,206, p=0,017) 

(Tablo 4. 12).  

Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI–II) ölçek puanı ile HAD–Toplam, HAD–Dep. ve 

HAD–Ank toplam ve alt ölçek puanları arasında pozitif korelasyon saptandı (p=0,001) 

(Tablo 4. 12). STAI–II ölçek puanı ile ÇBASD Arkadaş boyut puanı arasında negatif 

korelasyon olduğu görüldü (r:–0,173, p=0,047) (Tablo 4. 12). 

HAD–Anksiyete alt ölçek puanları ile HAD–Dep. ve HAD–Toplam puanları 

arasında pozitif korelasyon saptandı ( p=0,001) (Tablo 4. 12). HAD–Anksiyete alt ölçek 

puanları ile ÇBASD ölçeğinin tüm alt boyut puanları ve ÇBASD toplam puanı arasında 

negatif korelasyon saptandı (p<0,05) (Tablo 4. 12). HAD–Depresyon alt ölçek puanları 

ile ve HAD–Toplam puanları arasında pozitif korelasyon saptandı ( p=0,001) (Tablo 4. 

12). ). HAD–Depresyon alt ölçek puanları ile ÇBASD ölçeğinin tüm alt boyut puanları 

ve ÇBASD toplam puanı arasında negatif korelasyon saptandı (p<0,05) (Tablo 4. 12). 

HAD–Toplam puanları ile ÇBASD ölçeğinin tüm alt boyut puanları ve ÇBASD toplam 

puanı arasında negatif korelasyon saptandı (p<0,05) (Tablo 4. 12). 

Tablo 4. 12.  Algılanan Sosyal Destek puanlarının Anksiyete ve Depresyon Ölçek Puanları ile 
Karşılaştırılması 

Değişken STAİ– I STAİ–II 
Ozel 

Destek 

Aıle 

Destek 

Arkadaş 

Destek 

Toplam 

Destek 

HAD 

Ank 

HAD 

Dep 

STAİ–I 
r 1        
p         

STAİ–II 
r ,615**        
p ,000        

Ozel  
Destek 

r –,156 –,047       
p ,072 ,593       

Aıle  
Destek 

r –,257** –,153 ,475**      
p ,003 ,079 ,000      

Arkadaş 
Destek 

r –,084 –,173* ,216* ,344**     
p ,336 ,047 ,012 ,000     

Toplam 
Destek 

r –,206* –,143 ,789** ,790** ,641**    
p ,017 ,101 ,000 ,000 ,000    

HAD Ank 
r ,603** ,481** –,172* –,190* –,190* –,244**   
p ,000 ,000 ,048 ,029 ,028 ,005   

HAD Dep 
r ,445** ,324** –,220* –,295** –,261** –,332** ,635**  
p ,000 ,000 ,011 ,001 ,002 ,000 ,000  

HAD  
Toplam 

r ,600** ,455** –,200* –,262** –,230** –,299** ,914** ,872** 
p ,000 ,000 ,021 ,002 ,008 ,000 ,000 ,000 

r=Pearson Korelasyon katsayısı, p=anlamlılık düzeyi, n=sayı 
*korelasyon  0,05 düzeyinde anlamlı **korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlı 
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4.6.2. Cinsel Yaşantılar ve Uyku Kalitesi Ölçek Puanlarının Anksiyete, 

Depresyon Ölçek Puanları ve Yaş ile Karşılaştırılması 

Pittshburgh Uyku Kalitesi Ölçeği (PUKİ) toplam ölçek puanı ile yaş, STAI–I, 

STAI–II, HAD–Ank, HAD–Dep, HAD toplam ve ACYÖ toplam ölçek puanı arasında 

pozitif korelasyon tespit edildi (p<0,05) (Tablo 4.13). ACYÖ toplam ölçek puanı ile yaş 

arasında pozitif korelasyon tespit edildi (p<0,05) (Tablo 4.13). 

Tablo 4. 13. Cinsel Yaşantılar ve Uyku Kalitesi Ölçek Puanlarının Anksiyete, Depresyon Ölçek 
Puanları ve Yaş ile Karşılaştırılması 

Değişken 
Yaş STAİ–I STAİ–II HAD 

Anksiyete 

HAD 

Depresyon 

HAD 

Toplam 

PUKİ 

Toplam 

STAİ–I 
r –,002       
p ,983       
n 133       

STAİ–II 
r –,031 ,615**      
p ,724 ,000      
n 133 133      

HAD 
Anksiyete  

r –,042 ,603** ,481**     
p ,631 ,000 ,000     
n 133 133 133     

HAD  
Depresyon 

r ,063 ,445** ,324** ,635**    
p ,469 ,000 ,000 ,000    
n 133 133 133 133    

HAD  
Toplam 

r ,007 ,600** ,455** ,914** ,872**   
p ,940 ,000 ,000 ,000 ,000   
n 133 133 133 133 133   

PUKİ  
Toplam  

r ,181* ,200* ,173* ,187* ,211* ,248**  
p ,038 ,021 ,047 ,031 ,015 ,004  
n 133 133 133 133 133 133  

ACYÖ 
Toplam 

r ,302** ,059 ,153 ,088 ,188 ,151 ,255** 
p ,002 ,549 ,119 ,373 ,055 ,124 ,009 
n 105 105 105 105 105 105 105 

r=Pearson Korelasyon katsayısı, p=anlamlılık düzeyi, n=sayı 
*korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlı **korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlı 

 

4.6.3. Başa Çıkma Tutumları Ölçek Puanlarının Anksiyete ve Depresyon 

Ölçek Puanları İle Karşılaştırılması 

Tüm örneklemin (n=133) Başa Çıkma Tutumları Ölçeği (COPE) puanları 

Durumluluk  ve Süreklilik Kaygı Ölçeği (STAI–I, II) ve Hastane Anksiyete Depresyon 

Ölçeği (HAD) puanları ile karşılaştırıldı. Sorun odaklı başa çıkma tutumları toplam 

puanı ile HAD Depresyon alt ölçek puanı ve HAD toplam puanı arasında negatif 

korelasyon tespit edildi.( sıra ile r:–0,275, p=0,001; r:–0,208, p=0,016) (Tablo 4.14). 

Sorun odaklı başa çıkma tutumları ayrı ayrı ele alındığında; yararlı sosyal destek 

kullanımı alt ölçek puanı ile HAD Depresyon alt ölçek puanı ve HAD toplam puanı 
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arasında negatif korelasyon tespit edildi (r:–0,218, p=0,012; r:–0,183, p=0,035). Aktif 

baş etme alt ölçek puanı ile STAI–I, STAI–II, HAD Anksiyete ve HAD Depresyon alt 

ölçek puanı ve HAD toplam ölçek puanı arasında negatif korelasyon tespit edildi (sıra 

ile r:–0,240, p=0,005; r:–0,208, p=0,016) Plan yapma alt ölçek puanı ile STAI–I, STAI–

II, HAD Depresyon ve HAD toplam ölçek puanı arasında negatif korelasyon tespit 

edildi. (sıra ile r:–0,178, p=0,040; r:–0,177, p=0,042; r:–0,321, p=0,001; r:–0,240, 

p=0,001) 

Duygusal odaklı başa çıkma tutumları toplam puanı ile HAD Depresyon alt 

ölçek puanı arasında negatif korelasyon tespit edildi.( r:–0,281, p=0,001) (Tablo 4. 14). 

Duygusal odaklı başa çıkma tutumları tek tek ele alındığında; pozitif yeniden 

yorumlama ve gelişme alt ölçek puanı ile STAI–II, HAD Depresyon ve HAD toplam 

puanı arasında negatif korelasyon tespit edildi (sıra ile r:–0,173, p=0,04; r:–0,252, 

p=0,003; r:–0,186, p=0,03). Şakaya vurma alt ölçek puanı ile HAD Depresyon puanı 

arasında negatif korelasyon vardı  (r:–0,203, p=0,02). Duygusal sosyal destek kullanımı 

alt ölçek puanı ile HAD Depresyon alt ölçek ve HAD toplam puanı arasında negatif 

korelasyon saptandı. (sıra ile r:–0,294, p=0,003; r:–0,189, p=0,03). 

İşlevsel olmayan başa çıkma tutumları toplam puanı ile STAI–II, HAD 

Anksiyete ve HAD toplam ölçek puanı arasında pozitif korelasyon tespit edildi (sıra ile 

r:0,252, p=0,003; r:0,247, p=0,004; r:0,189, p=0,03) (Tablo 4.14). İşlevsel olmayan 

başa çıkma tutumlarından zihinsel boş verme alt ölçek puanı ile HAD Anksiyete alt 

ölçek puanı ve HAD toplam puanı arasında pozitif korelasyon tespit edildi.  (r:0,237, 

p=0,006). Davranışsal olarak boş verme alt ölçek puanı ile STAI–II, HAD Anksiyete ve 

HAD toplam ölçek puanı arasında pozitif korelasyon tespit edildi (sıra ile r:0,299, 

p=0,001; r:0,255, p=0,003; r:0,245, p=0,004).  
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Tablo 4. 14. Başa Çıkma Tutumları Ölçek Puanlarının Anksiyete ve Depresyon Ölçek Puanları 
İle Karşılaştırılması 

Değişken STAİ–I STAİ–II HAD 
Anksiyete 

HAD 
Depresyon 

HAD 
Toplam 

Sorun 
odaklı 
başa 

Duygusal 
odaklı 
başa 

STAİ–II 
r ,615**       
p ,000       

HAD 
Anksiyete  

r ,603** ,481**      
p ,000 ,000      

HAD  
Depresyon 

r ,445** ,324** ,635**     
p ,000 ,000 ,000     

HAD  
Toplam 

r ,600** ,455** ,914** ,872**    
p ,000 ,000 ,000 ,000    

Sorun odaklı başa 
çıkma tutumları 

r –,118 –,047 –,085 –,275** –,208*   
p ,177 ,588 ,328 ,001 ,016   

Duygusal odaklı başa 
çıkma tutumları 

r –,095 ,020 –,028 –,281** –,155 ,631**  
p ,278 ,823 ,745 ,001 ,075 ,000  

İşlevsel olmayan başa 
çıkma tutumları 

r ,049 ,252** ,247** ,067 ,189* ,327** ,339** 
p ,572 ,003 ,004 ,441 ,029 ,000 ,000 

r=Pearson Korelasyon katsayısı, p=anlamlılık düzeyi  
*korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlı **korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlı 

4.6.4.  Nakil ve Diyaliz Gruplarının SDBY İle İlgili Klinik Parametrelerle 

Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması 

SDBY böbrek nakli yapılan (n=48) veya diyaliz tedavisi alan (n=42) hastanın 

KRY süresi, diyaliz süresi ve nakil süresi ile STAI–I,II, HAD, PUKİ ve ACYÖ ölçek 

puanlarının korelasyonu incelendi (Tablo 4.15). KRY süresi ile STAI–II Sürekli Kaygı 

Ölçeği puanları arasında negatif korelasyon tespit edildi (p=0,001). Diyaliz süresi ile 

STAI–I ve STAI–II puanları arasında negatif korelasyon bulunurken, HAD toplam ve 

alt ölçek puanları arasında pozitif korelasyon görüldü (p<0,05) (Tablo 4.15). 

Tablo 4. 15. SDBY İle İlgili Klinik Parametrelerle Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması 

 STAİ–I STAİ–II 
HAD 

Anksiyete 

HAD 

Depresyon 

HAD 

Toplam 

PUKİ 

Toplam 
ACYÖ 

Toplam 

KRY 
süre 

r –,245* –,333** –,109 ,042 –,033 ,105 ,114 
p ,02 ,001 ,462 ,777 ,826 ,479 ,483 
n 90 90 90 90 90 90 40 

Nakil 
süre 

r –,124 –,206 –,157 –,016 –,090 ,053 ,095 
p ,402 ,160 ,285 ,1336 ,545 ,718 ,560 
n 48 48 48 48 48 48  

Diyaliz 
süre 

r –,292* –,317* ,363* ,362* ,387** ,138 ,069 
p ,047 ,030 ,012 ,012 ,007 ,356 ,677 
n 47 47 47 47 47 47 39 

r=Pearson Korelasyon katsayısı, p=anlamlılık düzeyi, n=sayı 
*korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlı **korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlı 
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4.7. Nakil ve Diyaliz Gruplarında Tedaviye Uyum ile İlişkili Faktörler 

Nakil ve diyaliz grubunda yer alan hastalar, SDBY tanısı ile tedavi alan 

hastalar olarak tek bir grup olarak değerlendirildi. Hastalarda (n=90) tedaviye uyum 

parametreleri ilaç tedavisine, doktor randevularına ve diyete uyum bağımlı değişken 

olarak alınarak regresyon analizleri yapıldı. Her üç uyum parametresi için Depresif 

Bozukluk varlığı tedaviye uyumla ilişkili bulundu (p<0,05) (Tablo 4.16, 4.17, 4.18). 

Hastanın hastalık hakkındaki bilgi düzeyi ile doktor randevularına uyumu ilişkili 

bulundu (p<0,05) (Tablo 4.16, 4.17, 4.18). KRY süresi, diyaliz süresi, cinsiyet, öğrenim 

durumu, yerleşim yeri, çalışma durumu ile tedaviye uyum arasında istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde bir ilişki saptanmadı (p>0,05) (Tablo 4.16, 4.17, 4.18). 

Tablo 4. 16. İlaç uyumunun sosyo-demografik  ve klinik değişkenlerle ilişkisi 
Bağımsız Değişkenler B Standart  

Sapma Beta t p 

Sabit 

Hastalık hakkında bilgi düzeyi 

KRY süresi grup 

Diyaliz süresi grup 

Öğrenim durumu 

Depresif Bozukluk varlığı 

Cinsiyet 

2,797 

,026 

–,034 

–,002 

–,024 

–,332 

,041 

,429 

,070 

,061 

,002 

,074 

,142 

,164 

 

,045 

–,070 

–,103 

–,044 

–,260 

,032 

6,521 

,372 

–,559 

–,830 

–,320 

–2,346 

,251 

,000 

,711 

,578 

,409 

,750 

,021 

,802 

Bağımlı değişken: İlaç uyumu 

Tablo 4. 17. Doktor uyumunun sosyo-demografik  ve klinik değişkenlerle ilişkisi 

Bağımsız Değişkenler B Standart  
Sapma Beta t p 

Sabit 

Hastalık hakkında bilgi düzeyi 

KRY süresi grup 

Depresif Bozukluk varlığı 

Çalışma durumu 

Yerleşim yeri 

Öğrenim durumu 

2,528 

,157 

–,001 

–,313 

–,029 

–,033 

–,108 

,482 

,069 

,056 

,146 

,045 

,102 

,069 

 

,257 

–,002 

–,232 

–,069 

–,037 

–,188 

5,246 

2,262 

–,016 

–2,141 

–,641 

–,329 

–1,556 

,000 

,026 

,987 

,035 

,524 

,743 

,124 

Bağımlı değişken: Doktor uyumu 
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Tablo 4. 18. Diyet uyumunun sosyo-demografik ve klinik değişkenlerle ilişkisi 

Bağımsız Değişkenler B Standart  
Sapma Beta t p 

Sabit 

Hastalık hakkında bilgi düzeyi 

KRY süresi grup 

Diyaliz süresi grup 

Öğrenim durumu 

Depresif Bozukluk varlığı 

Cinsiyet 

2,832 

,037 

–,112 

–,001 

–,111 

–,490 

,015 

,444 

,072 

,064 

,002 

,077 

,147 

,170 

 

,058 

–,210 

–,058 

–,187 

–,350 

,011 

6,372 

,505 

–1,761 

–,495 

–1,443 

–3,341 

,089 

,000 

,615 

,082 

,622 

,153 

,001 

,929 

Bağımlı değişken: Diyet uyumu 
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5. TARTIŞMA 

Son Dönem Böbrek Yetmezliği’nin (SDBY) birincil tedavi yöntemleri, diyaliz 

ve transplantasyondur. 2007 yılı verilerine göre ülkemizde 39.267 hemodiyaliz, 5.307 

periton diyalizi ve 5.647 transplantasyon hastası bulunmaktadır. Sadece 2007 yılında 

eklenen hasta sayısı hemodiyaliz programında 5.317, periton diyalizi uygulamasında 

1.559 iken 1 yılda ancak 1.316 adet böbrek transplantasyonu yapılabilmiştir (16). 

Başarılı transplantasyon, SDBY tedavi seçenekleri arasında, normal böbrek işlevlerine 

en yakın sonucu sağlayan yöntemdir (34). Ancak organ bağışındaki yetersizlik 

nedeniyle SDBY hastalarının esas destek kaynağı diyalizdir. Bazı araştırmacılar, SDBY 

olan hastaların psikiyatrik morbiditelerinin ve yeti yitimlerinin yüksek olduğunu ve 

seçilen tedavi yönteminin psikiyatrik anlamda bir fark yaratmadığını belirtirken, 

çoğunluk transplantasyonun diyalize kıyasla ruhsal açıdan daha avantajlı olduğunu ve 

hastaların yaşam niteliğini arttırdığını bildirmektedir (44). 

 SDBY nedeniyle böbrek nakli yapılan hastaların psikiyatrik semptom ve tanı 

dağılımını objektif muayene ve testlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda saptayarak 

nakil hastalarını RRT olarak diyaliz uygulanan hastalar ve sağlıklı bireyler ile 

karşılaştırmak ve SDBY hastalarının psikiyatrik açıdan yapılan takipleri ile tedavilerine 

uyumlarını etkileyen risk faktörlerini araştırmak amacıyla yapılan bu çalışmadan elde 

edilen bulgular ilgili literatür ışığında tartışılmıştır. 

Nakil ve diyaliz gruplarıdaki deneklerin yaşları ile klinik ölçek puanları 

arasındaki ilişkiyi incelediğimizde anksiyete, depresyon, sosyal destek algıları ve başa 

çıkma tutumları ile ilişki saptanmazken, uyku problemlerinin ölçüldüğü PUKİ ve cinsel 

problemlerin ölçüldüğü ACYÖ ölçek puanları ile yaş dağılımı arasında ilişki bulduk. 

PUKİ toplam ve ACYÖ toplam ölçek puanları ile yaş arasında pozitif korelasyon tespit 

edildi. Güler ve ark (2005) yaş ortalaması ile SCL–90 alt ölçeklerinin çoğu arasında 

negatif bir korelasyon saptamış, yaş ortalamasının artmasının psikiyatrik açıdan 

koruyuculuğunu öne sürmüşlerdir (198). Bu çalışmada yaş ortalamasını 49.53±16.84 

olarak tespit etmişlerdir, çalışmamızda nakil hastalarının yaş ortalaması 34,79±10,96, 

diyaliz hastalarının yaş ortalaması 39,97±12,27 olup örneklemimiz çok daha genç 

bireylerden oluşmaktadır. Devins ve ark (1997) yaptıkları çalışma sonucunda uygulanan 
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tedaviden bağımsız olarak, hastalığını kabullenmeyen gençlerde psikososyal iyilik 

halinin azaldığı, yaşlı hastalarda ise hastalığını kabullenenlerde aynı sonucun ortaya 

çıktığını bildirmiştir (199).  

Çalışmamızın nakil ve diyaliz gruplarını oluşturan hastaların sosyo–

demografik özellikleri ülkemizde yapılan başka çalışma sonuçları ile benzerlik 

göstermektedir (6, 87). Erkekler, evliler, öğrenim durumu ortaöğrenim ve altında olanlar 

ve aktif iş hayatı olmayanlar çoğunlukta idi. Çalışma örnekleminin büyük kısmı il 

merkezinde ikamet ediyordu, orta sosyoekonomik durumda idi ve çekirdek aileye 

sahipti. Nakil grubunda kadavradan gerçekleşen nakiller % 20,8 (n=10) iken canlı 

vericiden gerçekleşen nakiller % 79,2 (n=38) idi. Türk Nefroloji Derneği kayıtlarına 

göre 2007’de kadavra donörü oranı ülke çapında % 33,2 olarak bildirilmiş olmasına 

karşın bizim çalışma grubumuzu oluşturan deneklerde kadavra donörü % 20,8 gibi 

oldukça düşük bir oranda idi. Nakil süresi 43,00±62,76 ay (minimum 6– maksimum 276 

ay)  olup; hastaların % 41,6’sında (n=20) 6–12 ay, % 27,1’inde (n=13) 13–24 ay, % 

6,3’ünde (n=3) 24–60 ay, % 12,5’inde (n=6) 60–120 ay ve % 12,5’inde (n=6) 120 

aydan uzundu. Nakil öncesi ortalama hemodiyaliz süresi 20,1±28 ay bulundu. Nakil 

süresi ile ölçek puanları arasında anlamlı bir korelasyon saptanmamıştır. Bu durum 

çalışmadaki nakil hastaların büyük çoğunluğunda nakil süresinin iki yıldan az 

olmasından kaynaklanmış olabilir.  

Çalışmamızda nakil ve diyaliz hastalarının tedaviye uyumu; ilaç uyumu, 

doktor kontrollerine uyum ve diyet uyumu yönleri ile değerlendirilmiştir. Nakil 

grubunda ilaç ve diyet uyumu diyaliz grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

daha iyi iken; doktor kontrollerine uyum her iki grupta da benzer olarak bulunmuştur. 

Tedaviye uyum ile ilgili çalışmalar büyük oranda diyaliz hastalarında yürütülmüş ve 

hastaların tedaviye uyumsuzluk oranlarının % 50–60 olduğu bildirilmiştir (200, 201, 

202). Ateş’in (2003), kronik hemodiyaliz hastalarında görülen psikiyatrik bozuklukların 

ve klinik parametrelerin hasta uyumu ile ilişkisini araştırdığı çalışmasında; hastaların 

kendilerinin yaptığı genel uyum değerlendirmesi ile sosyo-demografik, sağlık ve 

bilgilendirme değişkenlerinin ilişkisine bakıldığında, sadece eğitim süresi ile anlamlı bir 

ilişki olduğu ve genel uyum düzeyi iyi olan hastalarda eğitim alınan yıl ortalamalarının 

daha yüksek olduğu saptanmışsa da; regresyon analizi sonuçlarına göre, istatistiksel 
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olarak anlamlı düzeyde yordayıcı bir değişken bulunmamıştır (203). Everett ve ark 

(1985) hemodiyaliz hastalarında, stres ve depresyon ile iki diyaliz seansı arasında 

kazanılan fazla kilonun direkt ilişkili olduğunu bildirmiştir (204).  

Dört yüz sekiz böbrek nakli hastasıyla gerçekleştirilen geriye dönük bir 

çalışmada, madde kötüye kullanımının, depresyonun ve 31 yaş altında olmanın tedaviye 

uyum göstermeme nedeniyle böbreklerini kaybeden % 1,7 hastadaki ortak bulgular 

olduğu bildirilmiştir (10). Hemodiyalizle tedavi gören hastaların diyet ve sıvı 

kısıtlamasına uymaması, kilo alımı ve konjestif kalp yetmezliği gibi ciddi tıbbi 

sorunlara yol açabilmektedir (58). Ruhsal sorunların tedaviye uyumsuz davranışlarla 

ilişkili olduğu, sıvı kısıtlamasının diyaliz hastalarında en sık rastlanan stresör olduğu 

belirtilmektedir (204). Hemodiyaliz hastaları hipervolemiyi kontrol altına almak için 

diyet, ilaç ve diyaliz tedavileri tedavilere uyum göstermedikleri zaman hipervolemi 

direkt olarak kardiyovasküler problemlere yol açabilmektedir. Diyaliz hastalannda 

ölümlerin yaklaşık % 45–50'sinden kardiyak nedenler sorumludur (205). 

Bizim çalışmamızda ilaç uyumu, doktor kontrollerine uyum ve diyet uyumu 

parametrelerinin üçü için Depresif Bozukluk varlığı, tedaviye uyumla ilişkili 

bulunurken; doktor randevularına uyumda hastanın hastalık hakkındaki bilgi düzeyi de 

yordayıcı olarak tespit edilmiştir. Hastalık hakkında bilgi düzeyini ‘kötü’ ve ‘orta’ 

olarak ifade edenler nakil grubunda % 48 ve diyaliz grubunda % 33 idi. Bu durum 

hastalığın etiyolojisindeki belirsizlikten kaynaklanabileceği gibi, hastalara mevcut 

durumları ile ilgili yeterli bilgilendirmenin yapılmamasından da kaynaklanıyor olabilir. 

Sağduyu ve arkadaşlarının (2006) 5 yıl ya da daha uzun süredir hemodiyaliz 

programında olan 34, böbrek nakli yapılmış olan 30 hastaya geriye doğru dosya tarama 

yöntemiyle ulaşarak; Böbrek Nakli Uyum Değerlendirme Skalası uyguladıkları 

çalışmada; hastaların % 26,6’sı nakil ameliyatı öncesinde bilgilendirilmediğini ya da 

yetersiz bilgilendirildiğini, hasta yakınlarının % 46,6’sı ise hastalarının sağlık tutumu 

önerilerine uyumunun iyi düzeyde olduğunu belirtmiştir (206). Çalışmamızda KRY 

süresi, diyaliz süresi, cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu, yerleşim yeri, çalışma 

durumu ile tedaviye uyum arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki 

saptanmamıştır. Bu sonuçlar ruhsal sorunların (depresyon, bunaltı, madde kullanımı, baş 

etme yetilerindeki eksiklik, kaçınan kişilik özellikleri gibi) ve bilgilendirme 
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yetersizliğinin tedaviye uyumu olumsuz yönde etkilediğini bildiren önceki çalışma 

bulgularını desteklerken bazı demografik özelliklerin (genç yaş grubunda, kadınlarda ve 

evli olmayanlarda) ve sosyal destek yetersizliğinin tedaviye uyumu olumsuz yönde 

etkilediğini bildiren çalışma bulgularını desteklememiştir (207, 208).  

 SDBY hastalarında morbidite ve mortalitede etkili bulunan tedaviye uyumun 

bilgilendirme eksikliği ve altta yatan bir psikiyatrik bozukluğa bağlı olabileceği göz 

önünde bulundurularak SDBY hastalarının kapsamlı bir psikiyatrik değerlendirmeye 

alınmaları gerekmektedir. 

SDBY nedeni ile hemodiyaliz (HD) ve sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) 

tedavisi uygulanan hastalarda depresyon ve anksiyetenin daha sık görüldüğünü bildiren 

birçok çalışma vardır (103, 110, 111). SDBY hastalarında psikiyatrik sendromların 

ortaya çıkmasında en önemli faktör kuşkusuz kronik hastalığın kendisidir. Diyalizin 

zaman alıcı bir işlem olması, çoğunlukla ev dışında uygulanabilmesi, diyet ve sıvı 

alımına kısıtlamalar getirmesi, ciddi komplikasyonlarının yaşam süresini kısaltması ve 

uzun dönemde pahalı bir tedavi yöntemi olması gibi unsurlar anksiyete kaynağı 

olmaktadır (110). Çalışmamızda her üç grubun anksiyete düzeylerini belirlemek üzere 

uygulanan STAI–I ölçek ortalamaları üç grupta benzer iken, STAI–II ölçek puan 

ortalamaları diyaliz grubunda diğer iki grup ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde daha yüksek bulunmuştur. SDBY nedeni ile böbrek nakli yapılan (n=48) veya 

diyaliz tedavisi alan (n=42) hastaların KRY süresi ile STAI–II Sürekli Kaygı Ölçeği 

puanları arasında negatif korelasyon tespit edilmiş ve diyaliz süresi ile STAI–I ve 

STAI–II puanları arasında negatif korelasyon bulunmuştur. Çalışmamızda KRY süresi 

ve diyaliz süresi uzadıkça hastaların anksiyete düzeylerinin azalması; hastalığın kronik 

seyrinin kavranmış olmasını ve ruhsal açıdan adaptasyon süreçlerinin olumlu yönde 

değişmesini yansıtıyor olabilir. Diğer yandan psikolojik uyumun KBY tedavisinin 

gidişinde değişkenlik gösterdiği, zamanla ruhsal belirti düzeylerinde düşüş olduğu 

literatürde de bildirilmiştir (60, 209). 

Ülkemizde yapılan ve alıcılarda transplantasyon sonrası erken ve geç dönem 

psikiyatrik bozuklukları saptamayı amaçlayan bir çalışmada ilk 1 ay içinde en sık 

görülen tanının % 33,3'lük bir oranla anksiyeteli uyum güçlüğü olduğu bildirilmiştir. 
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Transplantasyon sonrası süre uzadıkça psikiyatrik morbidite oranının belirgin biçimde 

azaldığı saptanmıştır (65). Hemodiyaliz hastalarıyla transplant hastalarının 

karşılaştırıldığı bir çalışmada transplant hastalarında anksiyete skorlarının anlamlı 

olarak daha düşük olduğu ve transplant alıcılarında, transplantasyon zamanı 35 yaşından 

küçük olanlarda ve organ reddi öyküsü olanlarda anksiyete skorlarında ciddi yükseklik 

tespit edilmiştir (112).   

Böbrek transplantasyonunu takiben yüksek hızlarda psikiyatrik morbidite 

görüldüğü bildirilmektedir. Bazı araştırmacılar alıcıların % 50'sinden fazlasının 

transplantasyondan yıllar sonra bile anksiyete yaşadıklarını belirlemişlerdir (116). 

Dokunun işlevini ne kadar süre koruyacağı, ölüm korkusu, operasyonun hastalık öncesi 

yaşam niteliğine ve işlevselliğe dönüşü ne ölçüde sağlayacağı ile ilgili kuşkuların 

anksiyetenin nedeni olabileceği belirtilmiştir. Alıcının transplantasyonla ilgili umudu ne 

kadar fazlaysa anksiyetesinin de o kadar belirgin olduğu gözlenmiştir. Olguların 

yarısından fazlasında anksiyete yakınmalarının uzun yıllar devam ettiği bildirilmiş 

olmasına karşın böbrek nakline bağlı anksiyetenin hastaların üçte ikisinde görüldüğü, 

genellikle operasyon sonrası organ reddi korkusu şeklinde olduğu ve zamanla azaldığı 

bildirilmiştir (8).  

Çalışmamızda hastalarda anksiyete ve depresyon yönünden riski belirlemek, 

düzeyini ve şiddet değişimini ölçmek amacıyla Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği 

(HADÖ) kullanılmıştır. SDBY hasta grubunda görülen depresyonun klinik özellikleri 

üzerine yapılan araştırmalarda, üremi belirtileri ile depresyona ait vejetatif belirtileri 

ayırt etmenin güç olabileceği, bu nedenle depresyon tanısı konurken affektif ve bilişsel 

öğelere dikkat edilmesi gerektiği ortaya konduğu için Hastane Anksiyete ve Depresyon 

Ölçeği tercih edilmiştir (206). Grupların HAD toplam ve HAD–Anksiyete alt ölçek 

puan ortalamaları benzer bulunmuştur. HAD–Anksiyete alt ölçeği için kesme puanı 11 

bu puanların üzerinde puan alanlar risk altında olarak değerlendirildiğinde; HAD–

Anksiyete için nakil grubunda 11 ve üstü puan alanların oranı % 12,5 (n=6), diyaliz 

grubunda % 23,8 (n=10) ve kontrol grubunda % 14,0 (n=6) olarak belirlenmiştir. 

Gruplarda HAD–Anksiyete ölçeğinde eşik üstü puan alma durumu karşılaştırıldığında 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır.  Nakil ve diyaliz 

grupları için diyaliz süresi ile HAD toplam ve alt ölçek puanları arasında pozitif ilişki 
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tespit edilmiştir. Araştırmacılar uzun süreli hemodiyaliz tedavisinin beraberinde 

getirdiği fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlara bağlı olarak yaşanan yoğun 

baskı ve stres ortamının bu duruma neden olduğunu bildirmektedirler (210, 45).  

Grupların HAD–Depresyon alt ölçek ortalamaları karşılaştırıldığında gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. Grup içinde HAD–Depresyon 

ortalamalarındaki fark diyaliz grubunda nakil grubuna göre ortalamaların daha yüksek 

olmasından kaynaklanıyordu. HAD–Depresyon alt ölçeği için kesme puanı 8 alınarak 

bu puanların üzerinde puan alanlar depresyon için risk grubunda olarak 

değerlendirildiğinde;  HAD–Depresyon alt ölçek puanı 8 ve üzerinde puan alanların 

oranı nakil grubunda % 27,1 (n=13), diyaliz grubunda % 54,8 (n=23) ve kontrol 

grubunda % 27,9 (n=12) olarak belirlenmiştir. Gruplarda eşik üstü puan alma durumu 

karşılaştırıldığında HAD–Depresyon puanı için gruplar arasında istatistiksel fark 

saptandı, diyaliz grubunda depresyon riski altındaki kişi sayısının diğer iki gruptan daha 

fazla olduğu görüldü. Akman ve ark (2001) 88 hasta üzerinde ruh sağlığı tarama 

anketleri uygulayarak yaptıkları araştırmada, depresyon oranının ortalama 38 ay önce 

böbrek nakli yapılan hastalarda % 22,2, kronik rejeksiyon nedeniyle diyaliz 

programında olan hastalarda % 61,3, böbrek nakli ameliyatı için bekleme listesinde olan 

hastalarda % 40 düzeyinde olduğu belirlenmiştir (211). Birçok diğer çalışmada da nakil 

ve hemodiyaliz hastalarında depresyonun önemli bir psikiyatrik bozukluk olduğu 

belirtilmiştir (6, 78, 212, 213). Literatürde, SDBY nedeniyle diyaliz programında olan 

hastalarda çeşitli depresyon ölçekleri kullanılarak yapılan çalışmalarda depresyon 

belirtilerinin prevalansının % 25 ile % 70 arasında değiştiği bildirilmiştir (79–82). 

Oranlar arasındaki farklılık büyük ölçüde kullanılan yöntem ve ölçeklerin farklı 

olmasından kaynaklanmaktadır (79). Yapılan çalışmalarda tarama amacı ile Beck 

Depresyon Envanteri (BDE), Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ), 

Zung Ölçeği veya Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HAD) gibi ölçekler 

kullanılmıştır Somatik maddeler ölçeklere dahil edildiğinde prevalans oldukça yüksek 

bulunmaktadır. Bu ölçeklerin ‘kesin ruhsal bozukluk’ tanısı koydurmadığı, belirtilerin 

sıklık ve şiddetini gösterdiğini göz önüne alarak alınan sonuçların temkinli 

yorumlanması ve daha fazla sayıda araştırma ile irdelenmesi gerekmektedir. 

Hemodiyaliz hastalarında Beck Depresyon Envanteri kullanılarak yapılan bir 

araştırmada depresyon belirtilerinin prevalansının % 25,5 olduğu bulunmuştur (214). 
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Zung Depresyon Ölçeği kullanılarak yapılan bir araştırmada ise % 50'ye varan oranlarda 

klinik önemi olan depresyon ve bunaltı belirtileri bulunduğu gözlenmiştir (215).  

Çalışmamızda, HAD–Depresyon ölçeğinden eşik üstü puan alan nakil ve 

diyaliz hastalarının demografik ve klinik özellikleri eşik altı puan alanlarla benzer 

bulunmuştur. Literatürde bizim sonuçlarımızdan farklı olarak hemodiyaliz hastalarında 

HAD’nin depresyon alt ölçeğinde eşiği geçme yönünde yordayıcı etkiye sahip 

değişkenlerin kadın cinsiyet, genç yaş grubu, yalnız yaşamak, işsizlik, düşük eğitim 

düzeyi ve iki yıl ya da daha az diyaliz süresi olduğu gösterilmiştir (92).  

Hasta ve kontrol gruplarının sosyal destek algıları Çok Boyutlu Algılanan 

Sosyal Destek (ÇBASD) ölçeği ile değerlendirildiğinde;  toplam ve tüm alt ölçek puan 

ortalamaları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. ÇBASD 

ölçeğinin tüm alt boyut puanları ve ÇBASD toplam puanı ile HAD toplam ve alt ölçek 

puanları arasında negatif korelasyon saptanmıştır. Sosyal destek algısı arttıkça anksiyete 

ve depresyon düzeyleri azalmaktadır. Bu sonuç başka çalışmalarda da doğrulanmıştır 

(154, 157).  Sıkı aile bağları, hemodiyaliz hastalarında olumlu sosyal işlevsellik ve 

moralle, transplantasyon hastalarında ise düşük anksiyete düzeyi ve yüksek kendilik 

saygısıyla ilişkili bulunmuştur. Özellikle hastalığın fiziksel etkilerinin fazla olduğu 

hasta grubunda, aile desteği ile psikolojik iyilik hali arasında pozitif bir ilişki bulunduğu 

belirlenmiştir (158). Aile desteğinin olmayışının ise öz kıyım riskini arttırdığı 

gösterilmiştir (159). 

Kronik hastalığı olan kişilerin yaşadıkları sorunların çoğu bilgi eksikliği ve 

hastalık yaşantısı ile baş edebilmek için gereken becerinin olmaması ile ilgilidir. Baş 

etme, riskli ya da tehdit edici durumun üstesinden gelebilmek için yapılan sorun çözme 

çabalarıdır. Kronik hastalığa uyumla ilgili yapılan çalışmalarda, hastaların baş etme 

biçimi ve destek sistemlerinin hastalığa uyumda önemli bir faktör olduğu saptanmıştır 

(66, 67). Depresif şikayetlerin etkisiz başa çıkma tutumlarıyla ilişkili olduğu 

bulunmuştur. Uyuma yönelik ya da aktif başa çıkma tutumlarından çok, emosyonel 

gerilimi azaltmaya yönelik başa çıkma tutumlarının kullanılması ile psikopatolojik 

belirtilerin ortaya çıkması ve sürmesi arasında anlamlı bir ilişki olduğu da gösterilmiştir 

(160, 216). Batıda yapılan bazı araştırmalarda hemodiyaliz hastalarının depresif tepkiler 
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göstermelerinde başa çıkma stratejilerinin rollerine ilişkin bulgular bildirilmiştir (181).  

Çalışmamızda Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (COPE) 

kullanarak sorun odaklı, duygusal odaklı, işlevsel olmayan başa çıkma tutumlarını 

araştırdık. Nakil, diyaliz ve kontrol grubunun sorun odaklı başa çıkma tutumları 

değerlendirildiğinde; yararlı sosyal destek kullanımı, aktif baş etme, geri durma, diğer 

meşguliyetleri bastırma, plan yapma alt ölçek ve sorun odaklı başa çıkma tutumları 

toplam puan ortalamaları benzerdi. Tüm örneklemde sorun odaklı başa çıkma tutumları 

puanları arttıkça anksiyete ve depresyon ölçek puanlarının azaldığı görüldü. Duygusal 

odaklı başa çıkma tutumları; pozitif yeniden yorumlama ve gelişme, dini olarak baş 

etme, şakaya vurma, duygusal sosyal destek kullanımı ve kabullenme alt ölçeklerinden 

oluşuyordu. Gruplar arasında duygusal odaklı başa çıkma tutumları toplam puan ve 

kabullenme alt ölçek ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. 

Kabullenme alt ölçek puan ortalamaları diyaliz grubunda kontrol grubundan daha 

yüksek ve duygusal odaklı başa çıkma tutumları toplam puan ortalamalarının nakil 

grubunda kontrol grubunda daha yüksek olarak saptandı. Duygusal odaklı başa çıkma 

tutumları toplam puanı ile HAD Depresyon puanı arasında negatif korelasyon tespit 

edildi. Duygusal odaklı tutumların bazı stresörlere yanıtta fayda sağlamalarına karşın, 

genellikle şiddetli psikopatoloji ve işlevsellikteki bozulmayla birlikteliği gösterilmiştir 

(182, 183). Hem klinik, hem de klinik dışı örneklemde gerçekleştirilen çalışmalarda 

duygusal odaklı başa çıkma tutumları ile anksiyete ve depresyon düzeyleri arasında 

ilişki olduğu belirtilmektedir (169–171). Duygusal odaklı başa çıkma tutumlarının 

kullanımı duygudurum bozukluklarının gelişimi için de risk oluşturmaktadır (172). 

Nakil hastalarının genel İsveç örneklemi ile karşılaştırıldığı bir çalışmada hasta 

örnekleminin, genel populasyon örnekleminden anlamlı olarak daha fazla iyimser, 

kendine güvenen, destekleyici ve duygusal başa çıkma tutumlarını kullanıldığı 

saptanmıştır. Baştan savma, duygusal ve kaderci başa çıkma tutumları, durumun değişik 

bakış açılarıyla ele alınmasında etkinliğin düşüklüğü ile ilişkili olduğu belirtilmiştir 

(185). 

İşlevsel olmayan başa çıkma tutumları değerlendirildiğinde; zihinsel boş 

verme, soruna odaklanma–duyguları açığa vurma, inkar, davranışsal olarak boş verme, 

madde kullanımı alt ölçek ve işlevsel olmayan başa çıkma tutumları toplam puan 
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ortalamaları tüm gruplarda benzerdi. İşlevsel olmayan başa çıkma tutumları toplam 

puanı ile STAI–II, HAD Anksiyete ve HAD toplam ölçek puanı arasında pozitif 

korelasyon tespit edildi. Literatürde fiziksel hastalığın alışılagelmiş baş etme 

yöntemlerinin zorlanmasına yol açtığı (176–178) özellikle uzun süre diyaliz tedavisinde 

olan hastaların, psikiyatrik sorunlarını yok sayma eğiliminde oldukları belirtildiği gibi 

(217), psikolojik uyumun hastalığın tedavisinin gidişinde değişkenlik gösterdiği, 

zamanla psikiyatrik belirti düzeylerinde düşüş olduğu da belirtilmektedir (215). Bizim 

sonuçlarımızı destekler nitelikte literatürde hemodiyaliz hastalarının duygu odaklı başa 

çıkmaları daha çok kullandıklarını bildiren çalışmalar vardır (182,183). Bu hastalarda 

başa çıkma stratejilerinin değiştirilmesine yönelik müdahalelerin depresif belirtilerin 

düzeyinde değişikliklere yol açabildiği bildirilmektedir (184). 

Hasta ve kontrol gruplarının uyku kalitesini karşılaştırmak için Pittsburgh 

Uyku Kalitesi İndeksi ölçeğini kullandık. PUKİ toplam puan ortalamaları ve uyku 

kalitesi, uyku latansı, uyku süresi, alışılmış uyku etkinliği ve uyku ilacı kullanımı alt 

ölçek puan ortalamalarında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttu 

Uyku kalitesi, uyku süresi, uyku latansı, alışılmış uyku etkinliği ve PUKİ toplam ve 

puan ortalamaları diyaliz grubunda daha yüksekti. Uyku ilacı kullanımı puan ortalaması 

ise kontrol grubunda diğer iki gruptan daha düşüktü. PUKİ toplam puanında 5 puanın 

üzeri puan alanlar ‘kötü uyuyan” olarak ifade edildiğinde; nakil grubunun % 45,8’i 

(n=22), diyaliz grubunun % 73,8’i (n=31) ve kontrol grubunun % 51,2’si (n=22) kötü 

uyuyan olarak değerlendirildi. Kötü uyuyan kişi sayısı açısından nakil ve kontrol grubu 

benzer iken diyaliz grubunda kötü uyuyan kişi sayısı istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksekti. Pittshburgh Uyku Kalitesi Ölçeği toplam ölçek puanı ile yaş, STAI–

I, STAI–II, HAD–Ank, HAD–Dep, HAD toplam ve ACYÖ toplam ölçek puanı arasında 

pozitif korelasyon tespit edildi. Literatürde böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda 

yapılan az sayıda uyku çalışması vardır. Sabbatini ve ark (2005) PUKİ kullanarak 

yaptıkları bizim çalışmamızın desenine benzer bir çalışmada benzer şekilde tüm PUKİ 

skorlarını nakil grubunda diyaliz grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha 

düşük bulmuşlardır (147). Bu çalışmada bizim sonuçlarımızdan farklı olarak nakil 

grubunda kontrol grubundan daha yüksek PUKİ skorları bulunmuş ve nakil grubunda 

kötü uyuyan yüzdesi % 52,5 olarak açıklanmıştır. PUKİ ‘de 5 den yüksek puan alma 

(kötü uyuyan) durumu, psikolojik problemler ile ilişkili bulunmuştur. Genel sağlıktaki 
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bir aksama ilk olarak kendini uykuda ortaya koyduğu gibi uyku düzenindeki en küçük 

bir aksama da genel sağlık ve günlük hayat üzerinde kesin ve doğrudan etkilere yol 

açabilir (132–134). Novak ve ark (2006) böbrek nakli yapılan hastalar ve nakil için 

bekleme listesinde olan diyaliz hastalarında yaptıkları geniş tabanlı prospektif kohort 

çalışmasında hemodiyaliz grubunda (n=183) insomnia % 15 ve nakil grubunda (n=884) 

ise % 8 insomnia saptamışlardır. Nakil grubundaki bu oran genel popülasyondaki 

insomnia oranından farklı bulunmamıştır. Depresyon prevelansı, Huzursuz Bacak 

Sendromu ve OSAS ve komorbiditede artış ve nakil grubu için böbrek fonksiyonlarında 

bozulma ile insomnia ilişkili bulunmuştur (218). Türkiye’de böbrek nakli hastalarında 

yapılan, uyku kalitesine bakılan bir çalışmada Eryılmaz ve ark (2006) PUKI 

kullanmışlar ve böbrek nakli hastalarında, hemodiyaliz hastaları kadar olmasa da genel 

popülasyona oranla daha fazla uyku bozukluğu olduğunu ve kötü uyuyanların daha 

genç, eğitim durumu daha düşük ve daha depresif olduğunu belirtmişlerdir (219). 

Çalışma sonuçlarımızı destekler nitelikte; literatürde yapılan çalışmaların önemli bir 

çoğunluğu hemodiyaliz hastalarında uyku bozukluklarının ve kötü uyuyanların sıklığını 

ele almış ve pek çoğu bu oranı % 65’in üzerinde bulmuştur (149, 150, 220, 221).  

Sadece birkaç çalışmada bu oran % 47 ile % 50 arasındadır (151, 152).  Bir uyku 

laboratuarında incelenen vakaların % 50’sinden fazlasında objektif olarak belgelenmiş 

bir uyku bozukluğunun bulunduğu, uyku bozukluğunun subjektif yaşam kalitesini 

olumsuz yönde etkilediği belirtilmiştir. En sık rastlanan uyku bozukluğunun psikososyal 

strese bağlı uyku bozukluğu olduğu,  anksiyete ve depresyon ile bazı ilaçların (bazı 

antihipertansifler, steroidler, tiroksin, simetidin vb.) da uykusuzluğa neden olabildiği 

bildirilmiştir. Bu hastalarda görülen üreminin; huzursuzluk, iştahsızlık, çökkünlük, 

apati, yorgunluk, dikkat eksikliği ve uykusuzluk belirtilerine yol açtığı, uyku 

bozukluklarının zihinsel aktivitelerde azalmaya yol açabildiği ifade edilmiştir (136, 137). 

Genel olarak öznel uyku kalitesinde bozulmalar, psikiyatrik bozukluğu olan hastaların 

önemli bir özelliği olup; başta depresyon olmak üzere panik bozukluk, sosyal fobi 

hastalıklarının önemli bir yordayıcısı olabileceği düşünülmektedir (146). SDBY 

hastalarında uyku problemlerinin ve nedenlerinin araştırılması ise son 10 yılda giderek 

artan bir ivme kazanmıştır. Bu hastalarda hem organik hem de psikolojik sebeplere 

bağlı olduğu düşünülen uyku bozukluklarına sıkça rastlanmakta olup; söz konusu uyku 

bozuklukları arasında uyku–uyanıklık şikayetleri, uykuyla ilişkili düzensiz solunum, 
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aşırı uykululuk, uyku apnesi ve huzursuz bacak sendromu yer almaktadır (147–150). 

Kronik diyaliz hastalarında yaygın olarak görülen uyku yakınmaları ve bunların 

sonucunda gelişen kötü uyku kalitesi hastaların yaşam kalitelerini olumsuz bir şekilde 

etkileyerek kötüleştirdiği ve mortaliteyi arttırdığı gösterilmiştir (222). Nakil hastalarında 

uyku problemlerinin sağlıklı kontrollerden farklı bulunmaması bir kez daha 

transplantasyonun önemini göstermiştir.  

Deneklerin cinsel yaşamlarına ilişkin sorunları Arizona Cinsel Yaşantılar 

Ölçeği ile belirlendi. ACYÖ genel toplam ve tüm alt boyut puan ortalamalarında gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttu. Grup içinde bu farklılığın diyaliz 

grubunda tüm ortalamaların her iki gruptan daha yüksek olmasından kaynaklandığı 

anlaşıldı. Nakil grubunun ölçek puanları sağlıklı kontrollerle benzerdi. ACYÖ kesme 

puanı 11 olarak alındığında nakil grubunun % 55’ inin (n=22) diyaliz grubunun % 

88,2’sinin (n=30) ve kontrol grubunun % 64,5’inin (n=20) cinsel yaşam sorunları ifade 

ettiği belirlendi. Eşik üstü cinsel yaşam sorunları açısından nakil ve kontrol grubu 

benzer  iken diyaliz grubu istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek cinsel yaşam 

sorunları bildirdi. Böbrek nakli sonrasında, özellikle 40 yaş altındaki hastalarda, cinsel 

işlevlerde iyileşme gözlense de, ereksiyon yetmezliğinin % 20–% 50 oranlarında devam 

edebildiği belirlenmiştir (121, 131).  Matas ve ark (2002) 4247 böbrek nakli yapılmış 

hastada yaşam kalitesi ve yan etkileri araştırdıkları boylamsal çalışmada nakil sonrası 

süre ortalama 5,1 yıl olarak değerlendirilen örneklemlerinde cinsel ilgi ve güçte 

azalmanın olduğu emosyonal ve psikolojik problemlerin yaşam kalitesinde büyük 

etkilerinin olduğu bildirilmiştir (5). Diyaliz grubunda tespit edilen % 88 gibi yüksek 

oran literatürle de desteklenmektedir. Türk ve ark (2001) yaptıkları bir çalışmada 

hemodiyalizli hastalarda % 71, periton diyalizinde ise % 80 oranında erektil 

disfonksiyon tespit etmişlerdir (223). PD’de ED sıklığını araştıran başka bir çalışmada 

da 44 olgu incelenmiş ve ED % 88 oranında tespit edilmiştir (224). Prevalansın yüksek 

olmasının sebebi ateroskleroz, diabetes mellitus ve hipertansiyon gibi problemlerin 

SDBY ile sık birlikteliğindendir (225). 

Katılımcılardan ölçek dolduranların yaklaşık 2/3’ ü evli ve erkeklerdi. 

Çalışmada eşik üstü cinsel yaşam sorunlarının daha çok erkeklerde ve evlilerde tespit 

edilmiş olması kadın ve bekar katılımcıların sayısının oldukça az olmasından 
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kaynaklanmış olabilir. Çalışmamızda aktif meslek yaşantısı olmayanlarda daha çok 

sorun görülürken, psikopatoloji varlığı ile cinsel yaşam sorunları ilişkili bulunmadı. 

Erkek hastalarda cinsel işlev bozukluğu gelişiminde hastalığa ilişkin organik faktörlerin 

yanında, hastalığın psikolojik ve psikososyal komplikasyonları da rol oynamaktadır 

(126, 127). Erkek hastalarda iş ve ev dışı rol ve etkinliklerde azalmanın, kadın hastalara 

kıyasla daha fazla ölçüde genel bir yetersizlik duygusuna yol açtığı, birçok erkek 

hastada cinsel organlarıının idrar boşaltma amacını artık yerine getirmiyor olmasının, 

cinsel işlevlerine ilişkin de ciddi endişelere sebep olduğu ortaya konulmuştur (45, 93). 

 ACYÖ toplam ölçek puanı ile yaş arasında pozitif korelasyon tespit edildi. 

Geniş bir toplum tabanlı epidemiyolojik çalışma olan Massachusetts Erkek Yaşlanma 

çalışmasında (MMAS) 40–70 yaş arası erkeklerin üçte biri ED bildirmiştir. MMAS’da 

incelenen populasyonda ED prevalansının yaşamın her on yılı için % 10 arttığı, 40 

yaşlarındaki erkeklerin % 39’u, 70 yaşlarındakilerin % 67’sinin ED’li olduğu 

gösterilmiştir. Yaşlanmaya eşlik etmesine karşın ED yaşlanma sürecinin doğrudan 

sonucu olmayıp daha çok diğer yaşa bağlı hastalıklara ve onları tedavi etmek için 

kullanılan bazı ilaçlara bağlanmıştır (226). Yine Türkiye’de yapılan bir çalışmada 

hemodiyalize giren 50 yaş altı hastalarda ED % 74,5 iken 50 yaş ve üstü hastalarda bu 

oran % 86,6 olarak bulunmuştur (227). Finkelstein ve ark (1993) yaptığı çalışmada 

psikolojik faktörlerin SDBY’de seksüel fonksiyonlar üzerine önemli olumsuz etkileri 

gösterilmiştir (228). Aynı çalışmada hiç cinsel aktivitesi olmayan erkeklerin depresyon 

ve anksiyete skorlarının ayda iki kez cinsel aktivitede bulunan erkeklere göre oldukça 

yüksek olarak bulunmuştur Hemodiyaliz hastalarında cinsel istek azalmasının sık 

olduğu, erkeklerin yarıya yakınında kadınların dörtte birinde görüldüğü belirtilmektedir. 

Yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve hastalığın sosyal yaşamı etkileme durumu ile cinsel 

yaşam arasında anlamlı ilişki belirlenmiştir. Cinsiyet ve mesleksel durumun hastaların 

anksiyete düzeyini; gelir durumu, hastalığın aile içi rolleri ve sosyal yaşamı 

etkilemesinin ise hastaların depresyon düzeyini anlamlı düzeyde etkilediği 

belirlenmiştir. Erkeklerin cinsel yaşamı ve depresyon puanları arasında pozitif yönde ve 

önemli ilişki bulunmuştur (130, 229). 

ACYÖ puanları klinik ölçek puanları ile karşılaştırıldığında anksiyete ve 

depresyon düzeyleri ile ilişki bulunmazken uyku kalitesi ile pozitif korelasyon tespit 
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edildi. Literatürde tek bir çalışmada bizim sonuçlarımızla benzer olarak depresyonun 

cinsel işlev bozukluğu ile ilişkili olmadığını bulunmuştur (223). Farklı olarak SDBY 

olan hastalarda pek çok çalışmada cinsel işlev bozukluğuyla depresyon ilişkili 

bulunmuştur (60, 120, 121, 124, 128).  

SDBY olan hastalarda cinsel işlev bozuklukları ortak problemdir, hastaların % 

50’ye yakınında cinsel işlev bozukluklarının bulunduğu; erkeklerde ereksiyon 

yetmezliğinin, kadınlarda ise uyarılma ve orgazm bozukluklarının daha çok görüldüğü; 

her iki cinste azalmış libido, azalmış cinsel birleşme sıklığı olduğu, eşlik eden 

depresyon ile cinsel işlev bozukluğu oranlarının yükseldiği; diyaliz tedavi süresinin ise 

bir etkisinin olmadığı bildirilmektedir (119, 120). Cinsel işlev bozukluğunun nedeni 

genelde organik olmakla birlikte çok boyutludur. Cinsel işlev bozukluklarının 

etiyolojisinde ilaç yan etkileri, penis vaskularitesinde ve nörotransmitterlere kavernöz 

kas yanıtında azalma, üremik nöropati ve hiperparatiroidizm, hiperprolaktinemi, düşük 

testosteron seviyesi gibi endokrinolojik faktörlerin rolü olduğu düşünülmektedir (121, 

122). Organik faktörler temel teşkil etmekle birlikte ortaya çıkan cinsel işlev 

güçlüğünün şiddet ve yaygınlığını açıklayacak oranda değildir. Psikojenik faktörler, 

genel fiziksel durum, aile içinde sosyal rollerdeki değişimler, psikososyal faktörler ve 

depresyon çeşitli oranlarda cinsel işlevleri bozabilir.  

Gruplarda psikiyatrik bozuklukların SCID’e göre dağılımları analiz edildi. 

Nakil grubunda Uyum Bozukluğu % 15, Major Depresif Bozukluk % 37,5, Distimi % 4, 

GTDB Depresif Bozukluk % 4, BTA Depresif Bozukluk % 2, GTDB Anksiyete 

Bozukluğu % 4, BTA Anksiyete Bozukluğu % 12,5, OKB % 2, Panik Bozukluğu % 2, 

Sosyal Fobi % 2, Özgül Fobi % 21, Somatizasyon Bozukluğu % 2, Hipokondriazis % 4 

oranında tespit edilmiştir. Diğer iki grupta psikiyatrik bozuklukların dağılımı benzer 

iken Depresif Bozukluk oranı diyaliz grubunda her iki gruptan daha yüksek bulundu (% 

52). Literatür incelendiğinde, SDBY olan hastalarda ruhsal bozuklukların sıklığı kesin 

olarak bilinmemekle beraber; kullanılan tanı koyma yöntemi, görüşme ölçeği ve 

örneklem seçimine bağlı olarak değiştiği görülmektedir (78, 230). Yapılandırılmış tanı 

araçları kullanılarak yapılan araştırmada, hemodiyaliz hastalarında DSM–IV’e göre 

majör depresif atak oranlarının % 35’leri ve yaygın bunaltı bozukluğu oranlarının % 

20’leri (231), böbrek nakli yapılanlarda ise DSM–IV’e göre ruhsal bozukluk oranlarının 
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% 50’leri, majör depresyon oranlarının % 25’leri bulabildiğini göstermektedir (107). 

Genel olarak araştırmacılar transplantasyon alıcıları için çok daha düşük psikiyatrik 

morbidite yaygınlığı saptarlarken, hastalarda ve hastaların aile bireylerinde ortaya çıkan 

uyum bozukluklarının ve psikiyatrik belirtilerin organ yetmezliğinin neden olduğu ek–

hastalık düzeyine ve tıbbi ve cerrahi girişimlerdeki başarıya bağlı olduğunu 

düşünmektedirler (62–64). Sensky (1989), bekleme listesindeki 51 kronik diyaliz 

hastasını anksiyete, depresyon ve sosyal uyum açısından incelemiş, % 33'ünde 

psikiyatrik bozukluk belirlemiştir. Daha sonra içlerinden transplantasyon uygulanan 

18'ini bir yıl süreyle takip etmiştir. Yalnız üçünde operasyon sonrası psikiyatrik 

bozukluk saptamıştır. Operasyon öncesi psikiyatrik bozukluk öyküsünün, izlem 

sırasında ortaya çıkan psikiyatrik belirtilerin temel yordayıcısı olduğunu vurgulamıştır 

(8). Fakat biz çalışmamızda psikiyatrik hastalık öyküsü ile depresif bozukluk varlığını 

ilişkili bulmadık. Diyaliz hastalarında ise Kimmel ve ark (2003) bir yıl izledikleri 

hemodiyaliz hastalarının % 10'unda en az bir ruhsal bozukluk bulunduğunu 

belirlemişlerdir (89). En sık konulan depresyon tanısını, sırasıyla; diğer duygulanım 

bozuklukları, organik beyin sendromu ve demans, alkol ve madde kötüye kullanımı, 

şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar ile anksiyete ve kişilik bozuklukları 

izlemektedir. Hemodiyaliz tedavisi gören hastaların böbrek nakli yapılmış hastalar ve 

genel dahiliye hastaları ile karşılaştırıldığı bir çalışmada, psikiyatrik morbiditenin 

hemodiyaliz hastalarında yükseldiği ve genel sağlık anketi puanlarına göre depresyon, 

anksiyete, uyum bozukluğu, cinsel bozukluklar gibi psikiyatrik bozuklukların bulunma 

oranının % 43'ü bulduğu belirlenmiştir (223) . Ülkemizde hemodiyalize devam etmekte 

olan 70 hastayla yapılan bir araştırmada ise, ICD–10 tam ölçütlerine göre, % 22,9 

oranında en az bir ruhsal bozukluk saptanmıştır. Majör depresyon % 17,1 ile yaygın 

anksiyete bozukluğu ise % 8,7 ile en sık konulan tanılardır. En sık konulan depresyon 

tanısını, sırasıyla; diğer duygulanım bozuklukları, organik beyin sendromu ve demans, 

alkol ve madde kötüye kullanımı, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar ile anksiyete 

ve kişilik bozuklukları izlemektedir (6). 

Organ naklinin, SDBY’nde olabildiğince iyi rehabilitasyon sağladığını, 

hastaları doyurucu ve üretken bir yaşama döndürdüğünü, diyalize kıyasla ruhsal açıdan 

daha olumlu etkilere sahip olduğunu ve hastaların yaşam kalitesini arttırdığını daha 

önceki çalışma sonuçları bildirmiştir (62–64,114,115). Transplantasyon sonrası 



80 
 

 

beklenen sonuç, merkezi sinir sistemi (MSS) işlevlerinde düzelmedir. Ancak hastaların 

bir kısmında nakille ilgili gerçekçi olmayan beklentiler nedeniyle yeni duruma uyum 

sağlama güçlükleri ve ruhsal sorunlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle bu tür 

transplantasyon alıcılarının organik beyin sendromu, depresyon, anksiyete, 

hipokondriazis ve öz kıyım açısından risk grubu oluşturduğu bildirilmiştir (4, 5, 10). 

Nakil hastalarının olaya bakışı, yaşamdan beklentileri ve beklentilerinin karşılanıp 

karşılanmaması, organın psikolojik kabulü ile organ reddi arasında ilişki olduğunu 

söyleyen, bununla birlikte genel karamsarlık ve panik halinin organ reddini 

kolaylaştırdığı, gerçekçi umutlanma, işbirliği, ambivalansın olmaması ya da ciddi psişik 

semptomların gelişmemesinin organın organizma tarafından kabullenilmesini 

kolaylaştırdığını ileri süren görüşler mevcuttur (62, 114, 115).  

Çalışma örneklemimizde Depresif Bozukluk tanısı alma oranı nakil grubunda 

% 37,5, diyaliz grubunda % 52 ve kontrol grubunda % 25,5 idi. Nakil grubunda 

Depresif Bozukluk görülme oranı kontrol grubu ile benzer iken, diyaliz grubunda 

kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı yükseklik vardı. Erişkinlerde majör 

depresif bozukluğun toplum örneklemlerindeki nokta prevalansı kadınlar için % 5–9 

arasında, erkekler için % 2–3 arasında değişmektedir (233). Çalışmamızda kontrol 

grubunda % 25,5 gibi genel toplum örnekleminde oldukça yüksek depresif bozukluk 

yüzdesi; kontrol grubumuzun sağlıklı kişiler olmakla beraber aynı zamanda kronik 

hastalığı olan SDBY grubunun bakım veren yakınları olması, onların da hastalar kadar 

kronik hastalık ve hastane ortamı ile iç içe olmaları ile açıklanabilir. Bizim 

çalışmamızda yapılandırılmış SCID–I ile yapılan görüşme ile HAD–Depresyon 

ölçeğinde eşik üstü puan alanların oranları birbirine yakın bulunmuş iken 

yapılandırılmış tanı araçları ile yapılan araştırmalarda, belirti tarama anketlerinden 

alınan sonuçlara göre genel olarak daha düşük oranlar elde edildiği ifade edilmektedir 

(6). 

 Tüm örneklemde Depresif Bozukluk tanısı olan grupta çalışma durumu; tedavi 

memnuniyeti;  ilaç, doktor, diyet uyumu; nakilden sonra geçen süre ve aktivite düzeyi 

açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. Literatürde tam 

gün aktif iş yaşantısının olmayışı diyaliz hastalarında depresyonla ilişkili bulunmuştur 

(96).  Bizim sonuçlarımızla benzer olarak diyaliz hastalarında, düşük aktivite düzeyi ile 
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depresyon arasında pozitif korelasyon tespit edildiği bildirilmektedir (91). Hemodiyaliz 

tedavisinin süresi ile depresyon düzeyi arasında ilişki bulunmadığını gösteren 

bulgularımız başka çalışmalarca da gösterilmiştir (60, 209). Bu sonuç hastaların 

zamanla hastalıklarını kabullenip, makineye alışmalarına, tedaviye uyumlarının ve 

yaşama bağlılıklarının artarak ölüm korkularının azalmasına bağlanabilir. Kronik 

böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyalize giren hastalar üzerinde yapılan bir diğer 

araştırmada, Araştırma İçin Tanı Ölçütlerine (Research Diagnostic Criteria) göre % 17,7 

oranında minör, % 6,5 oranında majör depresyon bulunmuştur (234). Ülkemizde 

Baştürk ve ark.nın (1993) hemodiyaliz hastaları üzerinde yapmış oldukları çalışmada ise 

majör depresyon oram % 11,4 bulunmuştur (235). DSM–III tanı ölçütlerini temel alan 

Tanısal Görüşme Çizelgesi (Diagnostic Interview Schedule–DIS) uygulanarak yapılan 

diğer bir araştırmada da depresyon yaygınlığı % 8,1 düzeyinde bulunmuştur (92). 

Nakil hastalarında depresyon puanındaki yükselme ile tedaviye uyumun 

düştüğü, rejeksiyon riskinin arttığı ve yaşam kalitesinin bozulduğu belirlenmiştir (9). 

Böbrek alıcılarında yüksek doz kortikosteroid alanlarda sıklıkla geçici uyku bozuklukları, 

değişen algı düzeyi ve değişken (labil) duygudurum ortaya çıkmaktadır. 

Kortikosteroidler, hastadan çok çevredekilerin farkında olduğu duygudurum 

değişikliklerinden ve huzursuzluktan sorumlu olabilmektedirler. Steroidlerin yan 

etkilerinden limbik sistemdeki değişikliklerin sorumlu olabileceği düşünülmektedir (77). 

Immunosupresif tedavi dozları ve ilaç saatleri düzene girer girmez alıcılar bir miktar 

rahatladığı bilinmektedir. Belli ölçülerdeki organ reddine çoğu kez içe çekilme, 

depresyon ve daha önce varolan sağlık sorunuyla ilişkili duyguların tekrar su yüzüne 

çıkması eşlik edebildiği, bu tür sorunların başarılı immunosupresif tedaviyle hızla 

düzeldiği bildirilmektedir (236). Ayrıca transplantasyon sonrası dönemde gözlenen 

depresyonda önemli bir nedenin de nakil sonrası ilaç tedavisinin önemli bir 

komplikasyonu olan enfeksiyonlar olduğu, özellikle sitomegalovirüs enfeksiyonu olan 

hastalar arasında depresyonun yaygın olduğu ifade edilmiştir (236, 237). Nakilden bir 

süre sonra hemen tüm hastalarda belirli düzeyde anksiyete ve depresyon gözlendiği 

bildirilse de işlevini gören doku, alıcının duygusal iyilik halinde belirgin bir düzelme 

sağlamaktadır (238). 

Diyaliz ve son dönem böbrek yetmezliğine bağlı bozukluklar genç erişkin ve 
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orta yaş dönemlerinde daha sıkıntı verici olduğu, bu nedenle bu yaş grubundaki 

hastalarda depresyon gelişmesinin daha sık olduğu gösterilmiştir. Bizim çalışmamızda 

diyaliz grubunda depresyon oranlarının diğer yapılandırılmış görüşme sonuçlarına göre 

daha yüksek olmasının sebebi bizim diyaliz grubumuzun daha genç bireylerden 

oluşması olabilir. (94, 95). 

MDB tanısının birebir yapılan psikiyatrik muayene sonucunda DSM IV TR'ye 

göre konduğu çalışmada, SDBY hastalarının sağlıklarını, fiziksel güçlerini, cinsel 

potansiyellerini, otonomilerini, çalışabilme yeteneklerini kaybedecekleri endişesinin, 

depresyon gelişmesindeki önemli unsurlar olduğu gösterilmiştir (83, 84). Makineye 

bağımlılık, otonominin, işlevselliğin, zamanın ve diyetin kısıtlanması, beden algısı, 

cinsel işlev bozukluğu, aile, iş düzenin bozulması ile karşılaşılan ekonomik 

yetersizlikler, sürekli kullanılması gereken ilaç tedavileri, ölümden ve gelişebilecek 

komplikasyonlardan aşırı korkma gibi ağır fiziksel, psikolojik ve psikososyal stres 

etkenlerinin altında kalan diyaliz hastalarında, başta depresyon ve bunaltı bozuklukları 

olmak üzere, ruhsal bozukluklar sık görülmektedir (85–87, 113). Bunlara ek olarak, 

böbrek yetersizliğinin fiziksel semptomları ve kronik düşkünlük oluşturan hastalığa 

yanıt olarak ortaya çıkan patofizyolojik değişiklikler, ilaçlar ve ilaçların yan etkileri de 

depresyona neden olabilir (88). 

Hemodiyalizden sonraki kötü ruhsal durumun aile sorunlarının varlığı, tam gün 

bir işe sahip olmama ve 20–40 yaş gurubunda olma ile ilişkili olduğu, genç yaş 

grubunda, kadınlarda depresyona daha çok rastlandığı bildirilmektedir (92, 96, 98). 

Hemodiyaliz hastalarında depresyonun mortalite ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (78). 

Diğer tıbbî parametrelerdeki değişiklikler kontrol edilerek yapılan bir çalışmada diyaliz 

hastalarında depresyonun % 18–32 artmış mortalite ile ilişkili olduğu bulunmuştur  (98). 

Diyaliz hastalarında intihar davranışı, sadece genel nüfustan değil, diğer kronik 

hastalığı olanlardan da anlamlı ölçüde daha fazladır. Yaklaşık her 500 diyaliz 

hastasından birinin intihara başvurduğu bildirilmiştir (99, 100). Çok sayıda diyaliz 

hastasının ölümü, öz kıyım eğilimi ile ilgili olarak tedaviye uyumsuzluğa bağlıdır. Bu 

hastalar fistüllerine zarar verip, ilaçlarını almayabilirler ya da potasyum almayı 

sürdürüp diyalizi geçiştirebilirler. Diyete uymama, diyalizi reddetme gibi uyum 

güçlükleri sıklıkla depresyona bağlı davranışlardır (100). 
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Çalışmamızda, literatürde yer alan birkaç çalışmada da olduğu gibi 

hemodiyaliz tedavisinin süresi ile depresyon arasında ilişki bulunmamıştır (60, 209). Bu 

sonuç hastaların zamanla hastalıklarını kabullenip, makineye alışmalarına, tedaviye 

uyumlarının ve yaşama bağlılıklarını artarak ölüm korkularının azalmasına bağlanabilir. 

Hemodiyaliz hastalarında hafif ve orta düzeyde bir depresyonun sebat etme eğiliminde 

olduğu görülmüştür (60, 209). Hemodiyaliz hastalarında görülen depresyonun zamanla 

şiddetinin azalmasına rağmen, devamlılık göstererek kronikleşmesi hastaların 

işlevselliklerini ve yaşam kalitelerini daha kalıcı düzeyde etkileyebilmektedir. 

Depresyon ve diğer psikiyatrik bozukluklar hastaların yaşam kalitelerini ve 

tedaviye uyumlarını olumsuz yönde etkileyerek sağ kalım şanslarını azaltmaktadır (203, 

209, 239).  
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6. SONUÇ 

Son yıllarda SDBY gelişen hastaların sayısında önemli artışlar olmaktadır. Bu 

nedenle SDBY olan hastaların prognozlarını etkileyen faktörlerle ilgili çalışmalar hız 

kazanmıştır. Hastaların yaşam kalitelerini ve uzun dönem sonuçlarını olumsuz etkileyen 

problemler ve tıbbî durumlara etkili müdahaleye yönelik tedavi yaklaşımları giderek 

önemli hâle gelmiş, psikososyal problemler bazı araştırmacıların ilgisini çekmiştir. 

Psikososyal uyum ve işlevsellik ile yaşam niteliği söz konusu olduğunda ise, deneyimli 

klinisyenler bile, hangi hastanın hangi tedavi seçeneğinden daha çok yararlanacağını 

öngörmenin güç olduğunu vurgulamaktadırlar (240,241). 

Son dönem böbrek yetmezliğinde koşullar uygun olduğunda gerek morbidite 

ve mortalite gerekse yaşam kalitesi bakımından en seçkin uygulamanın böbrek nakli 

olduğu bilinmektedir (34). Bizim çalışmamızda da diyaliz uygulanan hastalarda 

depresyonun sık görüldüğü, diyalizin sosyal ve cinsel yaşamı olumsuz yönde etkilediği, 

nakil ile hastaların kontrol grubuna yakın iyilik halini yakaladığı saptanmıştır. 

Hemodiyaliz hastalarında makineye bağımlılık; otonominin, işlevselliğin, zamanın ve 

diyetin kısıtlanması; beden algısı ve cinsel işlev bozukluğu; aile, iş düzeninin bozulması 

ile karşılaşılan ekonomik yetersizlikler; sürekli alınması gereken ilaçlar; ölüme ve 

gelişebilecek komplikasyonlara karşı duyulan aşırı korku gibi ağır fiziksel, psikolojik ve 

psikososyal stres etkenleri, başta depresyon ve anksiyete bozuklukları olmak üzere pek 

çok psikiyatrik bozukluğa neden olmaktadır (85–87, 113). SDBY olgularında en sık 

görülen psikiyatrik bozukluk olan depresyon ile tedaviye uyum arasında ilişki 

çalışmamızda da saptanmıştır. Ortaya çıkan bu psikiyatrik komplikasyonlar, tedavi 

edilmezlerse, doğrudan fiziksel hastalığın seyrini ve morbiditesini olumsuz 

etkileyeceklerdir. Depresyon ve diğer psikiyatrik bozukluklar hastaların yaşam 

kalitelerini ve tedaviye uyumlarını olumsuz yönde etkileyerek sağ kalım şanslarını 

azaltmaktadır (209, 239). Tüm bu nedenlerle depresyonun tanınması ve düzeltilmesi 

sadece genel tıbbî durumdan ayrı bir psikopatolojik sorunun tedavisi değil, hastaların 

uzun dönem tıbbî sonuçlarını da etkileyebilecek, çok yönlü yaklaşımın bir parçası 

olarak görülmelidir. 

SDBY hastalarında depresyonun, psikofizyolojik ve somatik belirtileri, tıbbî 
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değerlendirmeyi daha da güçleştirir. Depresyonu olan hastaları olmayanlardan en iyi 

ayırt ettiren belirtiler, çökkün duygulanım, ilgi kaybı, düşüncelerde yavaşlama ya da 

karışıklık, değersiz ya da suçlu hissetme, intihar düşünceleri, iştahsızlık ve kilo 

kaybıdır. Halsizlik, uyku bozukluğu ve cinsel istek azalması belirtilerinin tanı değeri 

düşüktür (147,148). Depresyon ayırıcı tanısında yetersiz diyaliz, hiperkalsemi, 

hiponatremi, hipotiroidi gibi organik bozukluklar da düşünülmelidir. Fiziksel durumun 

kötüleşmesi ile depresyon şiddeti arasında ilişki vardır. Psikososyal destek ve 

güvenceleri yetersiz olan hastalar daha büyük risk altındadırlar (6, 92). Katastrofik 

kaygı ve panik ile baş edebilme sürecinde kızgınlık ve inkar davranışları görülür. 

Duygularını ifade edebilen, yeni ilgi ve yaşam alanları yaratabilen hastalarda uyum daha 

kolaydır (53). Bu tepkiler genellikle hastanın makineye bağımlı olma, otonomisini 

kaybetme, hastalığın kronikleşmesi gibi nedenlerle yaşadığı öfke ve isyanın neden 

olduğu, mutsuzluk duyguları ile ilişkilidir (85–87) . Hastanın hastalığından dolayı 

yaşadığı kaygıyı yakınlarına, aileye ve çevreye yansıtabileceği bilinerek ilişki 

kurulmalıdır. Hasta diyaliz ünitesince bilgilendirilmeli, her aşamada görüşülmeli ve 

psikososyal yönden desteklenmelidir. Diyaliz hastalarını cinsel işlev bozuklukları 

konusunda da bilgilendirme önemlidir. Başarısızlık kaygılarının azaltılmasında 

davranışsal tedavilerin de yeri vardır. (44, 52, 93).  

Depresyon bağışıklık sistemi işlevlerini olumsuz yönde etkileyerek ve hastada 

geri çekilme, izolasyon ve azalmış mücadele etme isteğine neden olarak kronik 

hastalığın seyrini olumsuz etkiler (52, 55). Üzüntü, elem, zevk duygusunun azalması, 

uyku bozuklukları, sosyal geri çekilme, çevreye ilginin azalması gibi tepkiler tedavi 

sürecini bozar. 

SDBY'nin seyri ve sonlanışını etkileme potansiyeli olan depresyonun 

tanınması ve tedavisi önemlidir. Bu nedenle hastaların ve psikiyatri dışı sağlık 

çalışanlarının SDBY hastalarındaki MDB riski hakkında bilgilendirilmesi 

gerekmektedir. Bu çalışmaya alınmış olan ve psikiyatrik görüşme sonucu MDB tanısı 

konan hastaların hiçbirisinin psikiyatrik başvurusunun olmaması, bu hastalarda mevcut 

depresyonun tanınamamasının göstergesi olabilir Genel hastanede psikiyatrik morbidite 

yüksek olmasına rağmen hastaların önemli bir kısmında psikiyatrik bozukluklar 

hekimleri tarafından fark edilmemektedir. Hastaların gözden kaçmasında birçok sebep 
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öne sürülmüştür: tıp eğitiminde psikiyatri eğitiminin kalitesinin yetersizliği, hastaların 

yüksek döngüsü, tıp eğitiminde hastaları dinlemenin yerine tıbbi gerçeklerin 

vurgulanması, hastalarla ilgilenen kıdemsiz hekimlerin emosyonel verilere kendilerini 

kapatan aşırı yorgunluk ve tükenmişliği bu nedenlerden bazıları olarak 

kaydedilmektedir (242). Yazıcı ve ark (2003) yaptıkları bir çalışmada, yatan hastalardan 

psikiyatri konsültasyonu isteme oranının yetersiz olduğunu belirtmişler ve hekimlere 

mezuniyet sonrası eğitimi verilmesini, hastaların ruhsal sıkıntılarını ifade etmelerine 

olanak veren ortamlar sağlanmasını ve geleneksel konsültasyon modeli yerine liyezon 

modeline dayalı yaklaşımın benimsenmesini önermişlerdir (243). Tedavi ekibi ile 

hastanın ilişkileri ve ortam, hastanın uyumunda ya da kaygısında önemli rol oynar. 

Hastanın beklentileri, içsel duygu ve tepkileri görüşülerek değerlendirilmeli, tedavi 

yöntemleri ve teknik faktörler hakkında hasta bilgilendirilmelidir. Tedavi ekibinin 

empatik tutum ve desteği, kaygının azaltılması ve uyumda çok önemlidir (54). 

Bu çalışmanın kısıtlılıklarından en önemlisi; uzmanlık tezi olarak tasarlanması 

nedeni ile prospektif tasarlanamamış olmasıdır. Bunda oluşan zaman kısıtlılığı rol 

oynamıştır. Nakil hastalarının nakilden önceki ve nakil sürecindeki durumu hakkında 

yeterli bilgi elde edilememiştir. Diğer bir kısıtlılık hastaların uyum değerlendirmesinde 

objektif ölçeklerin kullanılmamış olmasıdır. Ayrıca hastaların yaşam kalitesi ölçekle 

değerlendirilmemiştir. Transplantasyondan önce ve sonra alıcılarda ruhsal bozukluk 

sıklığını ve şiddetini ölçmek, transplantasyondan sonra psikososyal sorunların yıllar 

içindeki değişimini incelemek, transplantasyonun yaşam niteliği üzerine etkisini 

araştırmak daha nitelikli ruh sağlığı hizmeti verilmesini sağlayabilir. 

Bu sonuçlar ışığında, diyaliz veya böbrek nakli tedavisi uygulanan hastaların 

biyolojik değerlendirilme ile beraber psikiyatrik yönden de değerlendirilmesi önemli 

görülmektedir. Hem yaşam kalitesi, hem de psikiyatrik belirti dağılımı yönünden 

kötüleşmeye neden olabilen depresyon ve/veya anksiyete açısından izlenmesi, uygun 

sosyal destek ve gerekirse tedavilerinin yapılmasının yararlı olacağı söylenebilir. Bu 

sayede hastalara gerekli psikiyatrik destek sağlanarak yaşam kalitelerinin 

artırılabilmesinin yanı sıra, psikiyatrik belirtiler de daha kolay tanınıp gerekli önlemler 

alınabilir.  

Diyaliz hastalarındaki yüksek psikiyatrik morbidite, transplantasyonun sadece 
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etkinlik–maliyet açısından değil aynı zamanda ruhsal durum açısından da önemli 

olduğunu göstermektedir. Böbrek naklinin arttırılması için üniversite, bakanlık ve 

toplum ilişkilerinin geliştirilmesi ve etkin bir organizasyon kurulması hastaların sağlığı 

ve ülke ekonomisi açısından çok önemlidir. Transplantasyon sayısı önceki yıllara göre 

artmış olmakla birlikte olması gerekenin çok altındadır. En önemli potansiyel kaynak 

olan kadavra kaynağının artırılması gerekmektedir. Kadavra vericilerinin yakınlarına 

devlet tarafından çeşitli avantajlar sağlanması gibi bir takım yöntemlerle ve 

kampanyalarla organ bağışı desteklenmelidir. 

Gelişmiş ülkelerde bile organ naklinin yasal ve etik yönleri kişisel haklar ve 

hasta ihtiyaçları anlamında eksiklikler göstermektedir. Kadavradan transplantasyon için 

belirsiz bir bekleme sürecine girilmektedir. Gelişen cerrahi ve tıbbi tekniklerle böbrek 

nakli yaygınlaşmakta, arz ve talep arasındaki uçurum da her geçen gün büyümektedir. 

Organ bağışı kampanyaları ile kadavradan transplantasyon olasılığı arttırılmaya çalışılsa 

da, din, kültür ve gelenek gibi çeşitli etkenler sürece farklı güçlükler katmaktadır. 

Sonuçta çoğunlukla canlıdan sağlanan böbrekle transplantasyon gerçekleştirilmektedir. 
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EK 1. 

Renal Transplant Hastaları İçin Görüşme Formu 

Adı Soyadı                                                                                                  Dosya Protokol No 
 Yaşı                                                                                                                                                         
Adres ve Telefon                                                                                                                                                  
Yaşadığı Yer:  İl  İlçe  Kasaba  Belediye  Köy   Mezra 
Tıbbi Tanı  
Etyoloji  
 
Tıbbi Tanıyı Aldığı Tarih 
Hastalık hakkında yeterli bilgiye sahip mi? 5 4 3 2 1 
Tedavi hakkında yeterli bilgiye sahip mi? 5 4 3 2 1 
Seyir hakkında yeterli bilgiye sahip mi?   5 4 3 2 1  
Tıbbi tanı nedeniyle yer değişikliği oldu mu? Evet Hayır  
Transplantasyon tarihi 
Hastanın mevcut tedavisi hakkındaki görüşü  Olumlu  Olumsuz 
Tedavi öncesi kaygıları:  Gerçekleşti  Gerçekleşmedi 
Tedavi öncesi beklentileri:  Gerçekleşti  Gerçekleşmedi 
Verici:  Kadavra        
             Canlı   Yakınlık derecesi                     
Transplantasyon Sonrası Yaşam Değişikliği   Tıbbi   Sosyal      
Önceki Hastanede Yatış Sayısı ve Süresi: 
Hemodiyaliz Öyküsü / Süresi 

1. Cinsiyeti:  a. Kadın b. Erkek 

2 . Öğrenim Düzeyi:  -okur yazar değil  –okur yazar  –ilkokul  –ortaokul  
    –lise    –yüksek okul    -üniversite 

3. Medeni Durum: 
a. Hiç evlenmemiş   b. Resmi Evli   c.Resmi Olmayan Evlilik   
d.  Boşanmış               e. Eşi Ölmüş      f. Ayrı yaşıyor 

4. Mesleği: 
a. Çalışmıyor   b. Ev kadını  c. Memur  d. Öğrenci 
e. Serbest çalışıyor  f. Emekli  g. Çiftçi  h. Diğer 

5. Sosyoekonomik Düzey: 
a. Üst    b. Orta   c. Alt  
 
6. Aile Tipi: 
a. Çekirdek   b. Geniş  c. Diğer (parçalanmış vs.) 

7. Ailede yaşayan toplam insan sayısı: 
a. 1–4    b. 5–7   c.8 ve yukarısı 
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8. Sağlık Güvencesi: 
a. Em. San.   b. S.S.K.  c. . Bağkur  d. Yeşil Kart e Ücretli f. Diğer  
9. Tedavi protokolü- dozu: 
 
10.Tedavi protokolü ile ilişkili yan etki: 
Siklosporin A için;  Hırsıtismus var  yok   Diş eti hipertrofisi  var  yok  
 Nefrotoksisite var   yok 
Deliryum var  yok   anksiyete var  yok   depresyon var  yok   
Prednizolon için;  Psikiyatrik semptomlar  

11. I- Transplantasyondan önce  - intihar girişimi:  Var (sayısı-şekli) Yok 
                                                           - İntihar planı  Var    Yok 
                                                           - İntihar düşüncesi   Var   Yok  
 II- Transplantasyondan sonra  - intihar girişimi  Var (sayısı-şekli)  Yok 
                                                           - İntihar planı  Var    Yok 
                                                           - İntihar düşüncesi   Var    Yok                

12. Alkol ya da uyuşturucu madde alışkanlığı: 
a. Yok  b.  Alkol  c. Madde  d. Alkol + Madde  e. Sigara 

13. Psikiyatrik hastalık öyküsü: 
a. Yok  b.  Var (Açıklayınız : ) 
 
14. Diğer fiziksel hastalıklar: 
a.    b.    c.   d. 
Aldığı  ek tedaviler   Düzenli   Düzensiz 
 
15.Tedaviye uyum (hasta yakınına göre) 
a) ilaç ve doktor randevularına uyum (mükemmel-çok iyi-iyi-orta-kötü) 
b) diyet kısıtlamasına uyum (mükemmel-çok iyi-iyi-orta-kötü) 
 
16. Tedaviye uyum(objektif ölçülerle) enfeksiyon öyküsü  
 sağlıklı dosya kayıtları, 
 kan biyokimyası  
 kilo takipleri 

17. Cinsel ilgisi (Hastalık öncesine oranla): 
a. Hiç yok  b. Çok az  c. Hafif azalmış  d. Aynı  e. Artmış 

18. Cinsel ilişki sıklığı: 
a. Haftada 2'den fazla  b. Haftada 1  c. 15 günde 1  d. Ayda 1  e. Aydan 1 'den az 
 
19.Aktivite durumu 
Evre 3: Tam gün çalışabilen ve normal fizik aktivite gösteren hastalar 
Evre 2: Yarım gün çalışabilen veya hafif ev işi şeklinde kısmi ve kısıtlı aktivite gösterebilen 
hastalar 
Evre 1: Ancak kendi ihtiyacını karşılayabilen (sedanter) 
Evre 0: Yardıma muhtaç 
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EK 2. 
Hemodiyaliz Hasta Grubu Görüşme Formu 

Adı Soyadı                                                                                                  Dosya Protokol No 
Yaşı                                                                                                                                                         
Adres ve Telefon                                                                                                                                                  
Yaşadığı Yer:  İl  İlçe  Kasaba   Belediye  Köy   Mezra 
Tıbbi Tanı  
Etyoloji 
Tıbbi Tanıyı Aldığı Tarih 

Hastalık Hakkında Yeterli Bilgiye Sahip misiniz? Evet  Hayır 
Tedavi Hakkında Yeterli Bilgiye Sahip misiniz?  Evet  Hayır  
Seyir Hakkında Yeterli Bilgiye Sahip misiniz?   Evet   Hayır 
Tıbbi tanı nedeniyle yer değişikliği oldu mu?       Evet  Hayır                                         
Diyalize Başlangıç Yaşı Diyaliz Süresi 
Haftalık Diyaliz Sayısı- Süresi 
Seans kaçırmış mı?   Evet   Hayır 
Hastanın mevcut tedavisi hakkındaki görüşü  Olumlu  Olumsuz 
Önceki Hastanede Yatış Sayısı ve Süresi: 

1. Cinsiyeti:  a. Kadın b. Erkek 

2 . Öğrenim Düzeyi: -okur yazar değil –okur yazar  –ilkokul  –ortaokul  
              –lise    –yüksek okul    -üniversite 

3. Medeni Durum: 
a. Hiç evlenmemiş   b. Resmi Evli   c.Resmi Olmayan Evlilik   
d.  Boşanmış              e. Eşi Ölmüş  f. Ayrı yaşıyor 

4. Mesleği: 
a. Çalışmıyor   b. Ev kadını  c. Memur  d. Öğrenci 
e. Serbest çalışıyor  f. Emekli  g. Çiftçi  h. Diğer 

5. Sosyoekonomik Düzey: 
a. Üst    b. Orta   c. Alt  
 
6. Aile Tipi: 
a. Çekirdek   b. Geniş  c. Diğer (parçalanmış vs.) 

7. Ailede yaşayan toplam insan sayısı: 
a. 1–4    b. 5–7   c.8 ve yukarısı 

8. Diyaliz Masrafları: 
a. Em. San.   b. S.S.K.  c. . Bağkur  d. Yeşil Kart e. Ücretli f. Diğer  
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9. Transplantasyon Öyküsü: 
a. Başarısız transplantasyon   b. Transplantasyon bekliyor 
c. Transplantasyon planlanmıyor  d. Diğer 

10. I- Geçmişte intihar girişimi: 
a. Yok   b. Var (Sayısını ve zamanını belirtiniz:      
    II- İntihar planı   Var   Yok 
   III- İntihar düşüncesi   Var   Yok 

11. Alkol ya da uyuşturucu madde alışkanlığı: 
a. Yok  b.  Alkol  c. Madde  d. Alkol + Madde  e.Sigara 

12. Psikiyatrik hastalık öyküsü: 
a. Yok  b.  Var (Açıklayınız : ) 
 
13. Diğer fiziksel hastalıklar: 
a.    b.    c.   d. 
Aldığı  ek tedaviler   Düzenli   Düzensiz 
 
14. Tedaviye uyum (hasta yakınına göre) 
a) ilaç ve doktor randevularına uyum (mükemmel-çok iyi-iyi-orta-kötü) 
b) diyet kısıtlamasına uyum (mükemmel-çok iyi-iyi-orta-kötü) 
c)  kilo değişimi 
 
15. Tedaviye uyum(objektif ölçülerle) katater enfeksiyonu öyküsü  
 sağlıklı dosya kayıtları, 
 kan biyokimyası  
 kilo takipleri 

16. Cinsel ilgisi (Hastalık öncesine oranla): 
a. Hiç yok  b. Çok az  c. Hafif azalmış  d. Aynı  e. Artmış 

17. Cinsel ilişki sıklığı: 
a. Haftada 2'den fazla  b. Haftada 1  c. 15 günde 1  d. Ayda 1  e. Aydan 1 'den az 
 
18.Aktivite durumu 
Evre 3: Tam gün çalışabilen ve normal fizik aktivite gösteren hastalar 
Evre 2: Yarım gün çalışabilen veya hafif ev işi şeklinde kısmi ve kısıtlı aktivite gösterebilen 
hastalar 
Evre 1: Ancak kendi ihtiyacını karşılayabilen (sedanter) 
Evre 0: Yardıma muhtaç 
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EK 3. 
HAD Ölçeği 

Hasta Adı soyadı Tarih: 

Bu anket sizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Her maddeyi okuyun ve son birkaç 
gününüzü göz önünde bulundurarak nasıl hissettiğinizi en iyi ifade eden yanıtın yanındaki 
kutuyu işaretleyin. Yanıtınız için çok düşünmeyin, aklınıza ilk gelen yanıt en doğrusu 
olacaktır. 

1) Kendimi gergin, 'patlayacak gibi' hissediyorum. 
♦ Çoğu zaman 
♦ Birçok zaman 
♦ Zaman zaman, bazen 
♦ Hiçbir zaman 

2) Eskiden zevk aldığım şeylerden hâlâ zevk alıyorum. 
♦ Aynı eskisi kadar 
♦ Pek eskisi kadar değil 
♦ Yalnızca biraz eskisi kadar 
♦ Neredeyse hiç eskisi kadar değil 

3) Sanki kötü bir şey olacakmış gibi bir korkuya kapılıyorum. 
♦ Kesinlikle öyle ve oldukça da şiddetli 
♦ Evet, ama çok da şiddetli değil 
♦ Biraz, ama beni endişelendiriyor 
♦ Hayır, hiç öyle değil 

4) Gülebiliyorum ve olayların komik tarafını görebiliyorum. 
♦ Her zaman olduğu kadar 
♦ Şimdi pek o kadar değil 
♦ Şimdi kesinlikle o kadar değil 
♦ Artık hiç değil 

5) Aklımdan endişe verici düşünceler geçiyor. 
♦ Çoğu zaman 
♦ Birçok zaman 
♦ Zaman zaman, ama çok sık değil 
♦ Yalnızca bazen 

6) Kendimi neşeli hissediyorum. 
♦ Hiçbir zaman 
♦ Sık değil 
♦ Bazen 
♦ Çoğu zaman 
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7) Rahat rahat oturabiliyorum ve kendimi gevşek hissediyorum. 
♦ Kesinlikle 
♦ Genellikle 
♦ Sık değil 
♦ Hiçbir zaman 

8) Kendimi sanki durgunlaşmış gibi hissediyorum. 
♦ Hemen hemen her zaman 
♦ Çok sık 
♦ Bazen 
♦ Hiçbir zaman 

9) Sanki içim pır pır ediyormuş gibi bir tedirginliğe kapılıyorum. 
♦ Hiçbir zaman 
♦ Bazen 
♦ Oldukça sık 
♦ Çok sık 

10) Dış görünüşüme ilgimi kaybettim. 
♦ Kesinlikle 
♦ Gerektiği kadar özen göstermiyorum 
♦ Pek o kadar özen göstermeyebiliyorum 
♦ Her zamanki kadar özen gösteriyorum 

11) Kendimi sanki hep bir şey yapmak zorundaymışım gibi huzursuz hissediyorum. 
♦ Gerçekten de çok fazla 
♦ Oldukça fazla 
♦ Çok fazla değil 
♦ Hiç değil 

12) Olacakları zevkle bekliyorum. 
♦    Her zaman olduğu kadar 
♦    Her zamankinden biraz daha az 
♦    Her zamankinden kesinlikle daha az  
♦    Hemen hemen hiç 

13) Aniden panik duygusuna kapılıyorum. 
♦ Gerçekten de çok sık 
♦ Oldukça sık 
♦ Çok sık değil 
♦ Hiçbir zaman 

14) İyi bir kitap, televizyon ya da radyo programından zevk alabiliyorum. 
♦ Sıklıkla 
♦ Bazen 
♦ Pek sık değil 
♦ Çok seyrek 
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EK 4. 
STAI FORM TX-1 

YÖNERGE: Aşağıda kişilerin kendilerine ait duygularını anlatmada kullandıkları birtakım 
ifadeler verilmiştir. Her ifadeyi okuyun, sonra da nasıl hissettiğinizi ifadelerin sağ tarafındaki 
parantezlerden uygun olanını karalamak suretiyle belirtin. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. 
Herhangi bir ifadenin üzerinde fazla zaman sarf etmeksizin anında nasıl hissettiğinizi 
gösteren cevabı işaretleyin. 

Hiç       Biraz        Çok        Tamamıyla 

1. Şu anda sakinim. (1) (2) (3) (4) 

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

3. Şu anda sinirlerim gergin. (1) (2) (3) (4) 

4. Pişmanlık duygusu içindeyim. (1) (2) (3) (4) 

5. Şu anda huzur içindeyim. (1) (2) (3) (4) 

6. Şu anda hiç keyfim yok. (1) (2) (3) (4) 

7. Başıma geleceklerden endişe ediyorum. (1) (2) (3) (4) 

8. Kendimi dinlenmiş hissediyorum. (1) (2) (3) (4) 

9. Şu anda kaygılıyım. (1) (2) (3) (4) 

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

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

12. Şu anda asabım bozuk. (1) (2) (3) (4) 

13. Çok sinirliyim. (1) (2) (3) (4) 

14. Sinirlerimin çok gergin olduğunu hissediyorum. (1) (2) (3) (4) 

15. Kendimi rahatlamış hissediyorum. (1) (2) (3) (4) 

16. Şu anda halimden memnunum. (1) (2) (3) (4) 

17. Şu anda endişeliyim. (1) (2) (3) (4) 

18. Heyecandan kendimi şaşkına dönmüş hissediyorum. (1) (2) (3) (4) 

19. Şu anda sevinçliyim. (1) (2) (3) (4) 

20. Şu anda keyfim yerinde. (1) (2) (3) (4) 
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EK 5. 
STAI FORM TX-2 

YÖNERGE: Aşağıda kişilerin kendilerine ait duygularını anlatmada kullandıkları birtakım 
ifadeler verilmiştir. Her ifadeyi okuyun, sonra da genel olarak nasıl hissettiğinizi, ifadelerin 
sağ tarafındaki parantezlerden uygun olanını karalamak suretiyle belirtin. Doğru ya da yanlış 
cevap yoktur. Herhangi bir ifadenin üzerinde fazla zaman sarf etmeksizin genel olarak nasıl 
hissettiğinizi gösteren cevabı işaretleyin. 

 Hemen  Hemen 
hiçbir zaman  Bazen   Çok zaman   her zaman 

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

22. Genellikle çabuk yoruluyorum. (1) (2) (3) (4) 

23. Genellikle kolay ağlarım. (1) (2) (3) (4) 

24. Başkaları kadar mutlu olmak isterim. (1) (2) (3) (4) 

25. Çabuk karar veremediğim için fırsatları kaçırırım. (1) (2) (3) (4) 

26. Kendimi dinlenmiş hissederim. (1) (2) (3) (4) 

27. Genellikle sakin, kendime hakim ve soğukkanlıyım. (1) (2) (3) (4) 

28. Güçlüklerin yenemeyeceğim kadar biriktiğini 
hissederim. (1) (2) (3) (4) 

29. Önemsiz şeyler hakkında endişelenirim. (1) (2) (3) (4) 

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

31. Her şeyi ciddiye alır ve etkilenirim. (1) (2) (3) (4) 

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

33. Genellikle kendimi güvende hissederim. (1) (2) (3) (4) 

34. Sıkıntılı ve güç durumlarla karşılaşmaktan kaçırırım. (1) (2) (3) (4) 

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

36. Genellikle hayatımdan memnunum. (1) (2) (3) (4) 

37. Olur olmaz düşünceler beni rahatsız eder. (1) (2) (3) (4) 

38. Hayal kırıklıklarını öylesine ciddiye alırım ki 

hiç unutamam. (1) (2) (3) (4) 

39. Aklı başında ve kararlı bir insanım. (1) (2) (3) (4) 

40. Son zamanlarda kafama takılan konular beni 

tedirgin eder. (1) (2) (3) (4) 
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EK 6. 

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği (ACYÖ) 
ERKEK FORMU  

Hastanın Adı, Soyadı: 

Hastanın Yaşı ve Cinsiyeti: Değerlendirici: 

 

Lütfen her madde için BUGÜN de dahil GEÇEN HAFTAKİ durumunuzu işaretleyin 

1. Cinsel açıdan ne derece isteklisiniz? 
1 2 3 4 5 6 

Oldukça istekli Çok istekli Biraz istekli Biraz isteksiz Çok isteksiz Tamamen 

isteksiz 
2. Cinsel açıdan ne kadar kolay uyarılırsınız (tahrik olursunuz)? 
1 2 3 4 5 6 

Oldukça kolay Çok kolay Biraz kolay Biraz zor Çok zor Oldukça zor 

3. Penisiniz / cinsel organınız kolayca sertleşir ve bu sertliğini sürdürür mü? 
1 2 3 4 5 6 

Oldukça kolay Çok kolay Biraz kolay Biraz zor Çok zor Asla olmaz 

4. Ne kadar kolay boşalırsınız? 
1 2 3 4 5 6 

Oldukça kolay Çok kolay Biraz kolay Biraz zor Çok zor Asla 

boşalamam
5. Boşalmanız tatmin edici midir? 
1 2 3 4 5 6 

Oldukça 

tatmin edici 

Çok tatmin 

edici 

Biraz tatmin 

edici 

Pek tatmin 

etmiyor

Çok tatmin 

etmiyor

Hiç 

boşalamam
Yorumlar: 
 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  
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EK 7.  

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği (ACYÖ) 
KADIN FORMU 

Hastanın Adı, Soyadı: 

Hastanın Yaşı ve Cinsiyeti: Değerlendirici: 

Lütfen her madde için BUGÜN de dahil GEÇEN HAFTAKİ durumunuzu işaretleyin 

1. Cinsel açıdan ne derece isteklisiniz? 
1 2 3 4 5 6 

Oldukça istekli Çok istekli Biraz istekli Biraz isteksiz Çok isteksiz Tamamen 

isteksiz 
2. Cinsel açıdan ne kadar kolay uyarılırsınız (tahrik olursunuz)? 
1 2 3 4 5 6 

Oldukça kolay Çok kolay Biraz kolay Biraz zor Çok zor Oldukça zor 

3. Vajinanız/cinsel organınız ilişki sırasında ne kadar kolay ıslanır veya 

nemlenir? 
1 2 3 4 5 6 

Oldukça kolay Çok kolay Biraz kolay Biraz zor Çok zor Asla olmaz 

4. Ne kadar kolay orgazm olursunuz? 
1 2 3 4 5 6 

Oldukça kolay Çok kolay Biraz kolay Biraz zor Çok zor Asla 

boşalamam
5. Orgazmınız tatmin edici midir? 
1 2 3 4 5 6 

Oldukça 

tatmin edici 

Çok tatmin 

edici 

Biraz tatmin 

edici 

Pek tatmin 

etmiyor

Çok tatmin 

etmiyor

Orgazma 

ulaşamam 
Yorumlar: 
 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  
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EK 8. 

Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi 
İsim:  .............................  Yaş: .... Tarih:  ...................  

Açıklamalar 

Aşağıdaki sorular yalnızca geçen ayki mutad uyku alışkanlıklarınızla ilgilidir. 
Cevaplarınız geçen ay içindeki gün ve gecelerin çoğuna uyan en doğru karşılığı 
belirtmelidir. Lütfen tüm soruları cevaplandırınız. 

1. Geçen ay geceleri genellikle ne zaman yattınız?  ...............  
2. Geçen ay geceleri uykuya dalmanız genellikle ne kadar zaman (dakika olarak) aldı?  
3. Geçen ay sabahları genellikle ne zaman kalktınız?  ................  
4. Geçen ay, geceleri kaç saat gerçekten uyudunuz? (Bu süre yatakta geçirdiğiniz 

süreden farklı olabilir)  ................................  
Aşağıdaki soruların her biri için uygun cevabı seçiniz. Lütfen tüm soruları 

cevaplandırınız.  
5. Geçen ay aşağıdaki durumlarda belirtilen uyku problemlerini ne kadar sıklıkla 

yaşadınız? 
a. 30 dakika içinde uykuya dalamadınız. 
1. Geçen ay boyunca hiç 3. Haftada bir veya iki kez 
2. Haftada birden az 4. Haftada üç veya daha fazla 
b. Gece yarısı veya sabah erkenden uyandınız. 
1. Geçen ay boyunca hiç 3. Haftada bir veya iki kez 
2. Haftada birden az 4. Haftada üç veya daha fazla 
c. Banyo yapmak üzere kalkmak zorunda kaldınız. 
1. Geçen ay boyunca hiç 3. Haftada bir veya iki kez 
2. Haftada birden az 4. Haftada üç veya daha fazla 
d. Rahat bir şekilde nefes alıp veremediniz. 
1. Geçen ay boyunca hiç 3. Haftada bir veya iki kez 
2. Haftada birden az 4. Haftada üç veya daha fazla 
e. Öksürdünüz veya gürültülü bir şekilde horladınız. 
1. Geçen ay boyunca hiç 3. Haftada bir veya iki kez 
2. Haftada birden az 4. Haftada üç veya daha fazla 
f. Aşara derecede üşüdünüz. 
1. Geçen ay boyunca hiç 3. Haftada bir veya iki kez 
2. Haftada birden az 4. Haftada üç veya daha fazla 
g. Aşırı derecede sıcaklık hissettiniz. 
1. Geçen ay boyunca hiç 3. Haftada bir veya iki kez 
2. Haftada birden az 4. Haftada üç veya daha fazla 
h. Kötü rüyalar gördünüz. 
1. Geçen ay boyunca hiç 3. Haftada bir veya iki kez 
2. Haftada birden az 4. Haftada üç veya daha fazla 
i. Ağrı duydunuz. 
1. Geçen ay boyunca hiç 3. Haftada bir veya iki kez 
2. Haftada birden az 4. Haftada üç veya daha fazla 
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j. Diğer neden(ler). Lütfen belirtiniz  ______________________________  . 
Geçen ay bu neden(ler)den dolayı ne kadar sıklıkla uyku problemi yaşadınız? 
1. Geçen ay boyunca hiç 3. Haftada bir veya iki kez 
2. Haftada birden az 4. Haftada üç veya daha fazla 
6. Geçen ay, uyku kalitenizi tümüyle nasıl değerlendirebilirsiniz? 
1. Çok iyi       2. Oldukça iyi 3. Oldukça kötü 4. Çok kötü 
7. Geçen ay, uyumanıza yardımcı olması için ne kadar sıklıkla uyku ilacı (reçeteli veya 
reçetesiz) aldınız? 
1. Geçen ay boyunca hiç 3. Haftada bir veya iki kez 
2. Haftada birden az 4. Haftada üç veya daha fazla 
8. Geçen ay, araba sürerken, yemek yerken veya sosyal bir aktivite esnasında ne kadar 
sıklıkla uyanık kalmak için zorlandınız? 
1. Geçen ay boyunca hiç 3. Haftada bir veya iki kez 
2. Haftada birden az 4. Haftada üç veya daha fazla 
9. Geçen ay, bu durum işlerinizi yeteri kadar istekle yapman ızda ne derecede problem 
oluşturdu? 
1. Hiç problem oluşturmadı 
2. Yalnızca çok az problem oluşturdu 
3. Bir dereceye kadar problem oluşturdu 
4. Çok büyük bir problem oluşturdu 
10. Bir yatak partneriniz veya oda arkadaşınız var m ı? 
1. Bir yatak partneri veya oda arkadaşı yok 
2. Diğer odada bur yatak partneri veya oda arkadaşı var 
3. Partner aynı odada fakat aynı yatakta değil 
4. Partner aynı yatakta 
11. Eğer bir oda arkadaşınız veya yatak partneriniz varsa ona geçen ay aşağıdaki 

durumları ne kadar sıklıkla yaşadığınızı sorun 
a. Gürültülü horlama. 
1. Geçen ay boyunca hiç 3. Haftada bir veya iki kez 
2. Haftada birden az 4. Haftada üç veya daha fazla 
b. Uykuda iken nefes alıp vermeler arasında uzun aralıklar. 
1. Geçen ay boyunca hiç 3. Haftada bir veya iki kez 
2. Haftada birden az 4. Haftada üç veya daha fazla 
c. Uyurken bacaklarda seğirme veya sıçrama. 
1. Geçen ay boyunca hiç 3. Haftada bir veya iki kez 
2. Haftada birden az 4. Haftada üç veya daha fazla 
d. Uyku esnasında uyumsuzluk veya şaşkınlık. 
1. Geçen ay boyunca hiç 3. Haftada bir veya iki kez 
2. Haftada birden az 4. Haftada üç veya daha fazla 
e. Uyurken olan diğer huzursuzluklarınız, lütfen belirtiniz. 
1. Geçen ay boyunca hiç 3. Haftada bir veya iki kez 
2. Haftada birden az 4. Haftada üç veya daha fazla 
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EK 9. 

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Formu 
Aşağıda 12 cümle ve her birinde de cevaplarınızı işaretlemeniz için 1'den 7'ye kadar 

rakamlar verilmiştir. Her cümlede söylenenin sizin için ne kadar çok doğru olduğunu veya 

olmadığını belirtmek için o cümle altındaki rakamlardan yalnız bir tanesini daire içine alarak 

işaretleyiniz. Bu şekilde 12 cümlenin her birinde bir işaret koyarak cevaplarınızı veriniz. 

1-İhtiyacım olduğunda yanımda olan özel bir insan var. 
Kesinlikle hayır 1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 
 
2-Sevinç ve kederlerimi paylaşabileceğim özel bir insan var 
Kesinlikle hayır 1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 
 
3-Ailem bana gerçekten yardımcı olmaya çalışır. 
Kesinlikle hayır 1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 
 
4-İhtiyacım olan duygusal yardımı ve desteği ailemden alırım 
Kesinlikle hayır 1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 
 
5-Beni gerçekten rahatlatan özel bir insan var. 
Kesinlikle hayır 1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 
 
6-Arkadaşlarım bana gerçekten yardımcı olamaya çalışırlar. 
Kesinlikle hayır 1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 
 
7-İşler kötü gittiğinde arkadaşlarıma güvenebilirim. 
Kesinlikle hayır 1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 
 
8-Sorunlarımı ailemle konuşabilirim. 
Kesinlikle hayır 1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 
 
9-Sevinç ve kederlerimi paylaşabileceğim arkadaşlarım var. 
Kesinlikle hayır 1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 
 
10-Yaşamımda duygularıma önem veren özel bir insan var. 
Kesinlikle hayır 1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 
 
11-Kararlarımı vermede ailem bana yardımcı olmaya isteklidir. 
Kesinlikle hayır 1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 
 
12-Sorunlarımı arkadaşlarımla konuşabilirim. 
Kesinlikle hayır 1 2 3 4 5 6 7 Kesinlikle evet 
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EK 10. 
Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (COPE) 

 
Seçenekleri bir sorunla karşılaştığınızda genel olarak ne yaptığınızı ya da nasıl davrandığınızı 
düşünerek işaretlemeye çalışınız. Seçenekleri işaretlerken bir öncekinden bağımsız 
düşünmeye özen gösterin. Seçenekleri belirtirken su belirtilen puanlamayı kullanınız: 
 
1=Asla böyle bir şey yapmam     2=Çok az böyle yaparım    3=Orta derecede böyle yaparım        4=Çoğunlukla 
böyle yaparım 
 
1.Sorunla karşılaştığımda daha önceki tecrübelerden yararlanıp sorunun üstesinden gelmeye çalışırım.    
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 

 
2.Sorun olan şeyleri aklımdan atmak için bir şeyler yapmaya ya da başka turlu meşguliyetlere 
yönelirim. 
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 

 
3.Sorunla karşılaştığımda moralim bozulur ve duygularımı dışarıya yansıtırım.  
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
4.Başkalarından bu tur sorunlarda ne yaptıkları konusunda tavsiyeler almaya çalışırım.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
5.Sorunla basa çıkma konusunda kendimi konsantre ederim.  
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
6.Kendi kendime “böyle bir sorunun gerçekte var olmadığını” söylerim.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
7.Allah`a tevekkül eder, O`na dayanırım.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
8.İçinde bulunduğum sorunla ilgili olarak gülerim.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
9.Kendi kendime bir şey yapamayacağımı söyleyerek çabalamayı bırakır ve soruna teslim olurum.  
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
10.Kendimi hemen bir şeyler yapmaktan vaz geçiririm. 
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
11.Duygularımı bir başkasıyla tartışırım.  
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
12.Kendimi daha iyi hissedebilmek için alkol ya da sakinleştirici ilaç alırım.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
13.Kendimi yasadığım soruna alıştırmaya çalışırım.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
14.Sorunla ilgili bir şeyler öğrenmek için birileriyle konuşurum.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
15.Diğer düşünce ve meşguliyetlere yönelmem ve sorundan kendimi uzak tutmaya uğraşmam.  
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
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16.Karşılaştığım sorundan farklı şeylerle ilgili hayaller kurarım.  
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
17.Üzülürüm ama söz konusu sorunun bilincinde olurum.  
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
18.Allah`in yardımını umarım.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
19.Bir eylem planı yaparım.  
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
20.Söz konusu sorunla ilgili sakalar yaparım.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
21.Karşıma çıkan sorunun var olduğunu ve değişmeyeceğini kabullenirim.  
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
22.Sorun el verinceye kadar herhangi bir şey yapmayı ertelerim.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
23.Arkadaş veya akrabalarımdan moral ve manevi destek almaya çalışırım.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
24.Sorunla bas etmede amacıma ulaşmaya çabalamaktan hemen vaz geçerim.  
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
  
25.Sorunun üstesinden gelebilmek için ilave şeyler yaparım.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
26.Alkol ya da sakinleştirici alarak bir an olsun kendimi kaybedip olanları unutmaya çalışırım.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
27.Sorun olduğuna inanmayı reddederim.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
28.Duygularımı dışarı vururum.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
29.Daha olumlu taraflarını görebilmek için sorunu başka bir acıdan ele almaya çalışırım.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
30.Sorunla ilgili somut bir şeyler yapabilen kişilerle konuşurum.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
31.Sorunla karsılaştığımda her zamankinden daha çok uyurum.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
32.Ne yapacağım ya da yapmam gerektiği konusunda bir strateji belirlemeye çalışırım.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
33.Sorunu çözmeye odaklanır ve eğer gerekirse yapmam gereken diğer şeyleri bir sure kendi haline 
bırakırım.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
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34.Başkalarından sempati ve anlayış görmeyi beklerim.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
35.Sorunla daha az meşgul olmak için alkol ya da ilaç alırım.  
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
36.Sorunla ilgili saka yaparım.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
37.İstediğimi elde etmeye uğraşmayı bırakırım.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
38.İyiye giden bir şeyler arayıp bulmaya çalışırım.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
39.Sorunu en iyi nasıl çözebileceğim konusunda düşünürüm.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
40.Sorun gerçekte olmamış gibi davranırım.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
41.Olumsuz şeyler yaparak islerin daha da kötüye gitmesine yol açmadığımdan emin olmak isterim.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
42.Sorunun çözümüne yönelik gayretlerime engel olabilecek şeyleri önlemeye ciddi şekilde caba 
gösteririm.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
43.Sorunla karşılaştığımda sinemaya gider veya TV izler ya da sorunla ilgili daha az düşünürüm.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
44.Olup biten şeyin ya da sorunun bir realite olduğunu kabul ederim. 
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
45.Benzer durumlarla karşılaşan kişilere bur durumda ne yaptıklarını sorarım.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
46.Büyük oranda duygusal rahatsızlık hisseder ve bu tur hisleri dışarıya yansıtırım.  
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
47.Sorunla aktif olarak uğraşmayı hedefleyerek için dobra dobra bir tavır takınırım.  
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
  
48.Sorunla karşılaştığımda dini inancımda bir huzur bulmaya çalışırım.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
49.Bir şeyler yapmak konusunda kendimi uygun ve doğru zamanı beklemeye zorlarım.    
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
  
50.Sorunlu durumla ilgili eğlenir ya da oyun oynarım.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
51.Sorunu çözmeye yönelik çabalarımı azaltırım.  
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
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52.Neler hissettiğim konusunda birisiyle konuşurum.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
53.Yaşadıklarım konusunda kendi kendime yardım olsun diye alkol ya da sakinleştirici ilaç alırım.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
54.Sorunla birlikte yaşamayı öğrenirim.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
55.Soruna odaklanabilmek için diğer meşguliyetlerimi bir tarafa bırakırım.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
56.Takınmam gereken tavır konusunda daha ciddi düşünürüm.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
57.Sanki sorun yokmuş veya hiç olmamış gibi davranırım.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
58.Yapmam gereken şey neyse atmam gereken adimi zamanında atarım. 
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
59.Basıma gelen şeyden ya da yaşadığım sorundan bir şeyler öğrenir ya da tecrübe kazanırım.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
60.Her zamankinden daha çok dua ve ibadet ederim.   
1 ( )     2 ( )     3 ( )      4 ( ) 
 
 
 
Çok teşekkürler. 
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