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ÖZET 

Özkan, Z. (2012). Gebelikte Uyku Kalitesinin Travay Süresi ve Doğum Ağrısı Üzerine 

Etkisi. Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Anabilim Dalı. Yüksek 

Lisans Tezi. Ġstanbul.  

Gebelikte uykunun yetersiz olmasının, doğumun uzaması, daha fazla ağrı, sezaryen 

oranlarının artması ve erken doğum ile iliĢkili olduğu belirtilmektedir. Gebelikte uyku 

kalitesinin travay süresi ve doğum ağrısı üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılan bu 

araĢtırma, tanımlayıcı nitelikte gerçekleĢtirildi. AraĢtırma verileri Kasım 2011-Mart 

2012 tarihleri arasında elde edildi. AraĢtırmanın evreni 160 gebe kadın, örneklemini ise 

örneklem seçim kriterlerine uyan 75 gebe kadın oluĢturdu. Verileri toplamak için; 

KiĢisel Bilgi Formu, Pittsburg Uyku Kalitesi Ġndeksi, Epworth Uykululuk Skalası ve 

Vizüel Ağrı Skalası kullanıldı. Gebe kadınların %89,3‟ünün uyku kalitesi kötü olduğu 

görüldü. Gebelikte sırt, bel ve bacak ağrısı yaĢamanın uyku kalitesini olumsuz etkilediği 

belirlendi. Uyku kalitesi kötü olan gebelerin travayın ikinci evre süresinin daha kısa 

olduğu saptandı. Gündüz uykuluğunun ve uyku süresinin travay evre sürelerini 

etkilemediği görüldü. Gündüz uykululuğu, uyku kalitesi ile doğum ağrısı arasında 

anlamlı bir fark bulunamadı. Sonuç olarak, gebelikte uyku kalitesinin olumsuz 

etkilendiği söylenebilir. Uyku kalitesinin doğum eyleminin süresi, Ģekli ve doğumda 

hissedilen ağrıya etkisini belirlemek için daha fazla çalıĢma sonucuna ihtiyaç vardır.  

Anahtar Kelimeler: ağrı, doğum süresi, gebelik, uyku kalitesi  

Bu çalıĢma, Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiĢtir. Proje No: 19784 
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ABSTRACT 

Ozkan, Z. (2012). The Effect of Sleep Quality in Pregnancy to the Duration of Labor 

and Labor Pain. Istanbul University Institute of Health Science, Department of 

Midwifery. Master‟s Thesis. Istanbul. 

It is stated that underreporting of sleep during pregnancy is associated with prolonged 

labor, more pain, rising rates of caesarean section and premature birth. This research 

was conducted to determine the effect of sleep quality in pregnancy to the duration of 

labor and labor pain in a descriptive design. Data was collected in between November 

2011-March 2012. The population of study consists of 160 pregnant women, the sample 

consists of 75 pregnant women who are suitable for the criteria of sample. Personal 

Information Form, Pittsburg Sleep Quality Index, Epworth Sleepiness Scale and Visual 

Pain Scale was used to collect the data. Sleep quality was determined as poorer in 

89.3% of women. It was determined back, waist and leg pain in pregnancy negatively 

affected to sleep quality. The duration of second stage of labor was shorter in pregnant 

who had poor sleep quality. It was seen that daytime sleepiness and the duration of 

sleep didn‟t effect to the lenght of labor. It wasn‟t found a significant difference 

between daytime sleepiness and sleep quality with labor pain. In consequence, ıt‟s said 

that sleep quality effects negatively in pregnancy. It‟s necessary more research results to 

determine the effect of sleep quality to the duration of labor, type of delivery and the 

pain in labor. 

Key Words: labor duration, pain, pregnancy, sleep quality 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 

No. 19784  

 



 

1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Uyku; yemek, nefes almak, boĢaltım gibi vazgeçilmez, bireyin yaĢam kalitesini 

ve iyilik durumunu önemli ölçüde etkileyen fizyolojik bir gereksinimdir (Lafçı 2009). 

Kadınların yaĢ, fiziksel, emosyonel ve hormonel değiĢiklikler nedeniyle uykuları 

etkilenmektedir (Yanıkkerem 2009). Gebelik, kadının daha önce uyku ile sorunu 

olmamasına rağmen ciddi uyku bozukluklarının yaĢandığı bir dönem olabilmektedir 

(Chang ve ark. 2009). Uyku sorunları gebelerin öz-bakım gücünü azaltarak, yaĢam 

kalitesini etkilemektedir (GüneĢ ve ark. 2009). 

Uyku kalitesi, kiĢinin zinde olması kendini yeni güne hazır ve dinlenmiĢ 

hissetmesi anlamına gelmektedir (Lafçı 2009). Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde derin 

uykunun azalması ve geceleri sık uyanmalar nedeniyle uyku kalitesi bozulmaktadır 

(Yanıkkerem 2009; Çoban ve Yanıkkerem 2010). Uyku kalitesinin bozulması fiziksel, 

biliĢsel ve duyuĢsal çökkünlüğe, yorgunluk ve ağrıya karĢı duyarlılığın artmasına, motor 

becerilerin bozulmasına, karar verme güçlüğüne, performansın düĢmesine, sağlığın ve 

iliĢkilerin bozulmasına yol açar (Arslan ve Fadıloğlu 2009; NSF 2011b). 

Gebelikte uyku kalitesi ve miktarını inceleyen çok fazla çalıĢma 

bulunmamaktadır. Gebe kadınların özellikle fetüsün geliĢimi ve doğumda gerekli olan 

enerjiyi sağlayabilmeleri için yeterli uykuya ihtiyaçları vardır. Gebelikte uyku sorunları 

daha uzun doğum, daha fazla ağrı algılama, yüksek sezaryen oranları ve erken doğum 

ile iliĢkili bulunmuĢtur (Moline ve ark. 2003; Beebe ve Lee 2007; Signal ve Ark. 2007; 

Chang ve ark. 2009). 

Uyku kalitesinin kötü olması doğum eyleminin uzamasına, annenin eylem 

sırasında daha fazla yorulmasına neden olabileceği gibi, fetüs sağlığı üzerinde de 

olumsuz etkileri olabilir. Doğum eyleminin uzamasına bağlı annede uterus rüptürü, 

postpartum hemoraji, atoni, enfeksiyon ve dehidratasyon geliĢebilir. Ayrıca doğum 

eyleminin yavaĢ ilerliyor olması, annede engellenme ve doğumu yapamayacağı 

duygusuna, dolayısıyla da annenin korku ve anksiyetesinin artmasına neden olur. 

Annenin yaĢadığı korku ve stres nedeniyle kan basıncında, solunum ve kalp hızında 

artma görülebilir. AĢırı maternal stres nedeniyle annede kortizol ve katekolamin 

düzeyinin artmasına bağlı vazokonstrüksiyon geliĢir, uterin perfüzyon azalır, fetüsün 



 

oksijenasyon miktarı azalır ve fetüsün hayatı tehlikeye girer. Uterin perfüzyonunun 

bozulmasına bağlı anne daha fazla ağrı hissedebilir (TaĢkın 2007).  

Doğum öncesi ebelik hizmetleri; fiziksel bakımın sağlanmasının yanı sıra 

gözlem, destek, eğitim ve danıĢmanlık hizmetlerini de kapsar (Yanıkkerem 2009). Uyku 

bozuklukları sık rastlanan bir durum olmasına rağmen, uykunun doğum öncesi bakımda 

önemsenmediği görülmektedir. Ebeler doğum öncesi bakımda uykuyu temel insan 

gereksinimleri ve günlük yaĢam aktiviteleri açısından ele almalıdır. (GüneĢ ve ark. 

2009).  

 Gebelerin akut ve kronik uyku bozukluklarının tanılanması, tedavisi, uyku 

sorunlarının çözümünde ebeler anahtar rol oynamaktadır. Ebenin öncelikli hedefi, 

gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde anne ve fetus sağlığını korumak, geliĢtirmek 

ve dolayısıyla bebeğin sağlıklı doğmasını sağlamaktır (ġahin 2009). Ebelerin gebelere 

bütüncül bir bakım verebilmesi için uyku sorunlarını, nedenlerini ve etkileyen faktörleri 

saptamalıdır (Karagözoğlu ve ark. 2007; Yılmaz ve ark. 2008). Gebenin uyku 

özelliklerinin bilinmesi ve uyku problemleri olan gebelere ebelik yaklaĢımı, hem 

gebeliğin sağlıklı bir Ģekilde sürdürülmesi, hem de doğum eyleminin sağlıklı 

sonlanması açısından önemlidir (Lafçı 2009). Kadının gebelikte uyku ile ilgili yaĢadığı 

sorunlar azaltarak anne, yenidoğan ve dolaylı olarak toplum sağlığını geliĢtirmeye katkı 

sağlanabilir (Çoban ve Yanıkkerem 2010).  

Bu çalıĢma gebelikte uyku kalitesinin travay süresi ve doğum ağrısı üzerine 

etkisini belirlemek amacıyla planlanmıĢtır. 

Elde edilen verilerin, annelere sağlık hizmeti sunan ebe, hemĢire ve hekimlerin 

uyku sorunlarına yönelik aldığı kararlar için kanıt oluĢturması ve bu konudaki literatüre 

önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. UYKU 

2.1.1. Uykunun Tanımı ve ĠĢlevleri 

Uyku, farklı ve tekrarlayan evrelerden oluĢan, belli dönemlerinde beyinin 

uyanıklıktaki gibi aktif olduğu, dıĢ uyaranlara cevabın azaldığı, yeterli miktarda uyaran 

olduğu zaman bilinç durumuna geri dönebilen bilinçsizlik ve seçici yanıtsızlık özelliği 

gösteren bir süreçtir (Öztürk 2007; TaĢkıran 2009).  

Ġnsan fiziksel, sosyal, duygusal ve entelektüel gereksinimleriyle bir bütündür. 

KiĢinin tam bir iyilik halinde olabilmesi, gereksinimlerinin karĢılanmasına bağlıdır. 

Uyku, yemek yemek, nefes almak, boĢaltım gibi temel ve vazgeçilmez 

gereksinimlerden biridir (Doğan ve ark. 2005; Karagözoğlu ve ark 2007). Böbreklerden 

fosfat salgılanması, büyüme ve adrenal bezi hormonlarının salgılanması, vitamin 

kullanımı, deri onarımı, doku yenilenmesi, yaraların kapanması gece uykusunda 

gerçekleĢir. Uyku üretkenlik, verimlilik, hafıza, konsantrasyon gibi biliĢsel iĢlevleri 

etkilemekte, enerjinin korunmasını, beyin detoksifikasyonu, fiziksel ve psikolojik 

onarıma katkı sağlamakta, bireyin yaĢam kalitesi ve iyilik halini etkilemektedir. 

Öğrenme, emosyonel durum ve uyku arasında iliĢki vardır. Uykusuz bir gecenin 

ardından, kiĢinin kendini huzursuz, gergin hissetmesi, iĢine konsantre olmakta güçlük 

çekmesi sıkça gözlenir (Erdem 2005; Öztürk 2007; Timur 2008; GüneĢ ve ark. 2009). 

Fiziksel egzersiz, hastalık, gebelik gibi durumlarda uyku ihtiyacı artmaktadır. 

Yorgun ve bitkin kiĢiler günlük aktivitelerini devam ettirmek için daha fazla uyurlar. 

Gebelikte uyku bozukluğunun; hipertansiyon, pre-eklampsi, pulmoner hipertansiyon, 

gestasyonel diyabet, fetal geliĢme geriliği, fetal ölüm gibi faktörlerle iliĢkisi olduğu 

belirtilmektedir (Erdem 2005; UrsavaĢ 2011). 

2.1.2. Uykunun Fizyolojisi 

Uyku insan yaĢamının yaklaĢık üçte birini kapsayan fizyolojik bir süreçtir. 

Uyku; beyinsapı, hipotalamus, talamus ve bazal önbeyin bölgelerindeki merkezlerin 

fonksiyonu sonucu oluĢur (Öztürk 2007). 

Hipotalamustaki ventrolateral preoptik çekirdeğin (VLPO) uykuyu baĢlattığı 

kabul edilir. Beyindeki retiküler aktivatör sistem ve bulbal alanın, birlikte uykunun 
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yapısını kontrol ettiği düĢünülmektedir. Uyku ve uyanıklığı sağlayan merkezlerin, beyin 

sapı boyunca bulbustan baĢlayıp pons ve orta beyine kadar uzanan hücre grupları 

olduğu gösterilmiĢtir (Kara 1996).  

Retiküler formasyonun refleks ve istemli hareketleri dıĢarıdan gelen uyarıların, 

beyine ulaĢmasını engelleyerek uykunun devamını sağlar. Uyanıklığa neden olan 

uyaranlar; görme, iĢitme, koklama, ağrı uyarımları, açlık, susuzluk ve cinsel ihtiyaçlar 

gibi fizyolojik ihtiyaçlardır. Uykuya neden olan uyaranlar ise; monoton olarak tekrar 

eden görme, iĢitme uyarımları, sıcaklık, mide doluluğu gibi iç organ hisleri, isteyerek 

uyuma gibi uyaranlardır. Bu uyaranlardan hangisi daha ağır basarsa, diğer sistemi 

baskılar, böylece uyanıklılık ya da uyku oluĢur (Günce 1968; Kara 1996). 

Ġnsanlarda uyku-uyanıklık döngüsü, zaman, ıĢık ve homeostatik etkenlerin 

(vücutta sentezlenen maddeler) etkisi ile ortaya çıkmaktadır. Serotonin uykuyu 

baĢlatmada, asetilkolin sürdürmede, noradrenalin ve dopamin uyanmada etkilidir. Beyin 

sapındaki mezopontin çekirdekler ise uyku evrelerini kontrol etmektedir (Tural 2011).  

DıĢ uyaranlar olmadığı takdirde, insanın doğal içsel uyku uyanıklık saati 

yaklaĢık 23–28 saat arasında değiĢmektedir. DıĢ dünyadaki ıĢık, günlük iĢlevler, yeme 

ihtiyacı gibi nedenlerle bu süre 24 saate düĢmekte, kiĢi günde bir veya iki kez uyku 

ihtiyacı hissetmektedir (Tural 2011). 

Uyku zamanlaması, beyindeki sirkadiyen biyolojik saat tarafından düzenlenir. 

Uykunun 24 saatlik zaman diliminde sirkadiyen ritmi, hipotalamusta bulunan 

suprachiasmatic çekirdek (SCN) tarafından sağlanır.  Retinadan gelen ıĢık uyaranları, 

retinohipotalamik yolla bu merkeze ulaĢır ve biyolojik saat gibi çalıĢarak uyku ritmini 

sağlar. Sirkadiyen saat, uyku uyanıklık döngüsünde, zamanlama yapmaya ek olarak 

gece gündüz döngülerinde, birçok vücut fonksiyonunu da düzenler. Önemli hormonlar 

salgılar, kan basıncı ve böbrek fonksiyonlarını etkiler. KiĢi kendini 24 saatlik periyotta, 

en fazla gece saat 02:00-04:00 arasında, öğlen 13:00-15:00 arasında uykulu hisseder 

(Karacan ve Özmen 1990; NSF 2011b). 

2.1.3. Uykunun Evreleri 

Ġlk kez 1974 yılında, Jerome Holland tarafından kullanılmaya baĢlanan, 

polisonograf adı verilen aletler ile uyku klinik olarak ölçülmüĢtür (Çiftçi ve Köktürk 

2004; Timur 2008). 
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Polisonograf ile uyku esnasında vücutta gerçekleĢen fizyolojik değiĢiklikler 

değerlendirilmektedir; 

 Beyindeki elektriksel aktivite (Elektroensefalografi),  

 Kalpteki elektriksel aktivite (Elektrokardiyografi),  

 Oro-nasal hava akımı ve solunum sayısı, 

 Vücut ısısı,  

 Penisteki değiĢiklikler (özellikle ereksiyon), 

 Oksijen satürasyonu,  

 Göz hareketleri (Elektrookülografi),   

 Uykudaki periyodik bacak hareketleri (Elektromyografi), 

 Torako-abdominal hareketler , 

 Vücut pozisyonudur (Çiftçi ve Köktürk 2004; Özer 2008). 

Bu incelemeler sonucunda göz küresinin hareketlerine göre uyku REM (Rapid 

Eye Movement) ve NREM (Nonrapid Eye Movement) uyku olarak iki ana bölüme 

ayrılmaktadır. REM hızlı göz hareketlerinin gözlendiği ve rüyaların görüldüğü dönem, 

NREM  ise yavaĢ göz hareketlerinin gözlendiği ve genellikle vücutta değiĢikliklerin 

izlendiği derin uyku dönemidir. Uyku bu iki dönemin birbirini belli sürelerle takip 

etmesiyle oluĢmaktadır. 90-120 dakika arasında REM ve NREM döngüsü 

tekrarlanmaktadır. Dinlenmeye ve vücut onarımına yardımcı olan bu döngü kiĢiden 

kiĢiye ve yaĢa göre değiĢiklik göstermektedir (NSF 2011b). 

NREM gece uykusunun %75‟ini oluĢturur. Yattıktan ortalama 15–20 dakika 

içinde kiĢi uykuya dalar, 4 aĢamalı NREM evresi baĢlar ve sonraki 45 dakika içinde de 

derin uykuya geçer (NSF 2011b). 

1. Evre: Uyku ile uyanıklılık arası, hafif uyku, kiĢi kolaylıkla uyanabilir, bu evre 

yalnızca birkaç dakika sürer. 

2. Evre: Uyku baĢlangıcı, çevre ile iliĢki kesilir, solunum ve kalp hızı düzenli, vücut 

ısısı düĢer, kiĢi daha zor uyandırılabilir. 

 3. Evre: Derin uykuya geçilen bu evrede, kaslar gevĢer, refleksler kaybolur, kan basıncı 

düĢer, kalp atıĢları yavaĢlar ve pupillalar tam daralır.  

4. Evre: Uykunun en derin ve onarıcı evresidir. Kan basıncı düĢer, solunum yavaĢlar, 

enerji kazanılır, büyüme hormonu, testesteron ve prolaktin salgıları artar. Tüm bu 
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değiĢimler, bedensel dinlenmeye ve yenilenmeye hizmet eder. Bu dönemde kiĢinin 

uyandırılabilmesi için daha güçlü bir uyarana ihtiyaç duyulmaktadır. YaĢ ile bu evrenin 

süresi kısalmakta, altmıĢ yaĢından sonra ise bu evre gözlenmemektedir. Horlama, 

uykuda konuĢma, yürüme ve yatak ıslatma gibi olaylar bu evrede gerçekleĢmektedir 

(Karamürsel 2003; NSF 2011b). 

Dördüncü evreden ortalama 45 dakika sonra, ilk REM dönemi baĢlar ve 

ortalama 90 dakika sürer. Bu dönemde kiĢi kısa süre uyuduğunda dinlenmiĢ olarak 

kalkar. Uyku esnasında gözlerde hızlı hareketler, boyun kaslarında atoni, parmak 

uçlarında seyirmeler, kalp atıĢlarında düzensizlik görülür. NREM uykusuna göre daha 

derin olan REM uykusundan kiĢileri uyandırmak daha da zor olmakla birlikte, sabahları 

spontan uyanma bu fazda gerçekleĢir. REM uykusu, günlük performans için önemlidir 

ve hafızayı güçlendirmeye katkıda bulunur (Karamürsel 2003; NSF 2011b).  

2.1.4. Uyku Gereksinimi 

Yeterli ve kaliteli uyku günlük performansı, emosyonel durumu ve yaĢam 

kalitesini büyük ölçüde etkilemektedir (NSF 2011b). 

Yeterli uyku, ertesi gün uykulu hissetmemek için gereken uyku olarak 

tanımlanmaktadır. KiĢi uyandığında kendini bedensel ve ruhsal açıdan güne hazır, 

dinlenmiĢ hissediyorsa iyi bir uyku uyuduğu söylenebilir. KiĢi günlük aktiviteleri 

yapmakta zorluk yaĢıyorsa, daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyor demektir. YetiĢkinlere 7-

8 saatlik uyku uyumaları tavsiye edilmekle birlikte, bazı insanlar daha az, bazıları ise 

daha fazla uyuduklarında ertesi gün sorun yaĢamamaktadır (Chang ve ark. 2009; NSF 

2011b). Literatürde Türkiye‟de toplumun büyük çoğunluğunun, 7-8 saat süreyle uyuma 

alıĢkanlığına sahip olduğu belirtilmektedir (Erdem 2005). 

 Uyku gereksiniminin kısa ve uzun süre uyuyan kiĢiler arasında bazı farklılıkları 

olduğu ileri sürülmektedir. YaĢ uykunun yapısal özellikleri açısından en etkili faktördür 

(UrsavaĢ 2011). Uyku için en düĢük sınır, 5 saat olarak kabul edilmektedir. YaĢ 

ilerledikçe REM uykusu azalmaktadır. Ergenliğe girerken uyku uyanıklık döngüsü 

değiĢmekte, uyku düzeninde kaymalar olmakta ve günde ortalama 9 saat uykuya ihtiyaç 

duyulmaktadır. 20 yaĢ civarında uyanıklılık sayısı azalmakta ve uyku derinliğinin 

yüksek olduğu uykular sürmektedir. 35 yaĢ civarında REM uykusunun, toplam uyku 

süresine oranı %25 olarak sabit kalmaktadır. YetiĢkinlik boyunca uyku ihtiyacı aynı 

kalmakta uyku düzeni değiĢebilmektedir (GüneĢ ve ark. 2009; NSF 2011b). 
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2.1.5. Uyku Kalitesi  

Kaliteli uyku sürekli, kesintisiz uyku anlamına gelir. Ağrı, rahatsızlık, miksiyon 

ihtiyacı, tıbbi problemler, ilaç kullanımı gibi durumlarda, uyku bozuklukları 

yaĢanmaktadır. Düzenli uyuyup uyanmak, biyolojik sirkadiyen saatin düzenli 

çalıĢmasına, uykunun enerji verici, onarıcı ve canlandırıcı etkilerinin ortaya çıkmasına 

yardımcı olur. Uyku kalitesinin bozulması bireylerin duygu, düĢünce ve 

motivasyonunun bozulmasına neden olabilir. Yetersiz uyuyan insanlarda fiziksel, 

biliĢsel ve duyuĢsal çökkünlük yaĢanır; yorgunluk, ağrıya karĢı duyarlılığın artması, 

irritabilite, sinirlilik, mantık dıĢı düĢünceler ve boĢaltımda güçlük gibi durumlar görülür 

(Arslan ve Fadıloğlu 2009; NSF 2011b). 

2.1.5.1. Uyku Kalitesini Etkileyen Faktörler 

Uyku kalitesini etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Merkezi sinir sistemi 

üzerinde etkili olan maddeler, hızlı yaĢam temposu, vardiyalı çalıĢma, gebelik ve 

menopoz gibi nedenler uyku ve uyanıklılık süreçlerini etkilemekte, gece gündüz ritmi 

bozulmakta ve uyku bozukluklarının ortaya çıkması kolaylaĢmaktadır  (Karacan ve 

Özmen 1990; Timur ve ġahin 2010). 

Kadınların erkeklere göre daha fazla oranda uyku bozuklukları yaĢadıkları, uyku 

kalitelerinin erkeklerden daha kötü olduğu ve daha fazla uykuya gereksinimleri olduğu 

belirlenmiĢtir. Uyku kalitesi ve süresinin sadece cinsiyet farklılığından değil, aynı 

zamanda kadının toplumdaki ve aile içindeki rolleri gibi sosyal faktörlerden de 

etkilendiği görülmektedir (Dzaja ve Ark. 2005; Kiper ve Sunal 2009). 

Egzersiz sırasında salgılanan serotonin dinlenme ve uyku düzenini sağlamada 

etkili olmasına karĢın, uykudan önce yapılan aĢırı fiziksel ve zihinsel egzersizler 

uykuyu bozar (Kara 1996; Esen 2008; Timur 2008). 

Stresli kiĢi uykuya dalmakta güçlük çeker, gereğinden fazla uyuma eğilimi 

gösterir, stres nedeniyle REM süresi azaldığı için dinlenmiĢ olarak uyanamaz. Ailede 

kayıp, korku, endiĢe gibi faktörler uyku sorunlarını arttırabilir (Özgen 2001; Ġncekara 

2004; Esen 2008; Timur 2008). 

Uyanık olma arzusu ve dikkat, aĢırı yemek yeme uyku düzenini bozabilir. Kilo 

verme kesik kesik uyumaya ve daha erken uyanmaya neden olurken, kilo alımı uyku 
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süresinin artmasına ve sabahları geç uyanmaya neden olmaktadır (Kara 1996; Ġncekara 

2004; Esen 2008; Lafçı 2009). 

Fazla miktarlarda alınan alkol REM uykusunu etkilemektedir. Nikotinin uyarıcı 

etkisi kiĢinin uykuya dalmasını güçleĢtirir. Sigara içenler kolaylıkla uyanırlar. Alkol ve 

sigara kullanımı bilinen diğer etkileri dıĢında gebelikte uyku rahatsızlıklarının 

artmasıyla da iliĢkilidir. Ġçki ve sigara kullanan gebelerde yetersiz uyku, uykuya dalma 

ve sürdürme güçlüğü, sabah erken uyanma, kısa uyku süresi, gündüzleri aĢırı uyku hali 

ve huzursuz bacak sendromu gibi uyku rahatsızları oranının arttığı tespit edilmiĢtir. Çay, 

kahve, kola, kakao, çikolata gibi kafein içeren içecekler merkezi sinir sistemini uyararak 

birçok insanda uykuya dalma yeteneğini bozar (Kara 1996; Kaneita ve ark. 2005; Timur 

2008). 

ĠĢ ve aile yaĢantısı ile ilgili durumlar, rutinde yapılan iĢler veya yaĢam biçiminde 

meydana gelen değiĢiklikler uyku kalitesini bozmaktadır (Kara 1996; Timur 2008). 

Hastalıkların fizyolojik ve psikolojik etkileri uyku kalitesini, ritmini ve süresini 

bozmaktadır. Enfeksiyon hastalığı olan insanların yorgunlukla baĢetmek için daha çok 

uyuması buna örnek verilebilir (Kara 1996; Esen 2008).  

Bazı ilaçlar ajitasyon, yorgunluk, uykusuzluk gibi yan etkilere neden olup uyku 

kalitesini bozmaktadır. Örneğin; antidepresanlar, barbiturat gibi ilaçlar REM uykusunu 

azaltır (Kara 1996; Timur 2008). 

Ağrı, fizyolojik gereksinimlerin yeterince karĢılanamaması gibi durumlar da 

uyku bozukluklarına neden olur (Timur 2008). 

2.2. GEBELĠK VE UYKU  

Gebelikte fetüsün gereksinimlerinin karĢılanması, fetal büyüme ve geliĢmenin 

sağlanması ve doğuma hazırlanması için kadının vücudunda anatomik, fizyolojik ve 

biyokimyasal pek çok değiĢiklik meydana gelmektedir. Gebelikteki bu fiziksel ve 

hormonal değiĢiklikler uyku rutinini, uyku süresini ve tipini etkilemekte, uykuya dalma 

ve sürdürme zorlaĢmaktadır. Gebelik kadının daha önce uyku ile sorunu olmamasına 

rağmen, ciddi uyku bozukluklarının yaĢandığı bir  dönem olabilmektedir (TaĢkın 2007; 

Chang ve ark. 2009; TaĢkıran 2009).  

Gebelikte bazı  hormonlardaki artıĢ, baĢta pelvis olmak üzere tüm kas-iskelet 

sisteminde gevĢemeye neden olur. Ġkinci trimesterden itibaren progesteron, relaksin 
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hormonları, pelvik kanlanma ve ödemin etkisiyle pelvik ligamentler ve eklemler 

yumuĢamaya baĢlar. Büyüyen uterus öne doğru çıktığı için lumbo sakral bölgede 

lordosise, sakroiliak eklemin yükünün artmasına, dolayısıyla bel ağrılarına neden 

olmaktadır. Gebelikte vücut postürünün değiĢimine bağlı geliĢen sorunlar nedeniyle 

uyku problemi yaĢanabilmektedir (Sharma ve Franco 2004; TaĢkın 2007; Çoban ve 

Yanıkkerem 2010).  

Gebelikte oksijen harcanması, kırmızı kan hücreleri, plazma volumü, lokosit 

düzeyleri, kardiyak output artarken, periferik damar direncinde ve sistemik kan 

basıncında azalma görülür. Uykunun çeĢitli evrelerinde kardiyovasküler sistem ve 

solunum sistemindeki fizyolojik aktivitelerin değiĢmesi, özellikle kalp rahatsızlığı olan 

gebelerde anjinaya yol açabilir. Uykuda solunum bozukluğu (uyku apnesi vb) olanların 

kalp fonksiyonları etkilenebilir (Edwards ve ark. 2002; Ġncekara 2004; TaĢkın 2007). 

Büyüyen uterus diyaframın yükselmesine, dolayısıyla fonksiyonel rezidüel 

kapasitenin azalmasına yol açabilir. Sırt üstü yatar pozisyonda, ventilasyon/perfüzyon 

uyumsuzluğu, havayolunun kapanmasında artıĢ olabilir (Edwards ve ark. 2002; Trakada 

ve Ark. 2003).  

Gebelikte abdominal rahatsızlıklar nedeniyle uyku kalitesi değiĢebilir. 

Progesteronun etkisi ve büyüyen uterus mideye, bağırsaklara baskı yapar, motilite 

azalır, ince bağırsaklar daha geç boĢalır, bulantı ve konstipasyon görülebilir. Gebeliğin 

ilk 12 haftasında sabah bulantıları nedeniyle kadınlar uykudan sık uyanabilir. Büyüyen 

uterusa yer açmak için, özellikle sırt üstü yatarken, bağırsaklar ve özofageal sfinkterin 

yer değiĢtirmesi, hormonların düz kaslar üzerine gevĢetici etkisinden dolayı özofagual 

sfinkterin tonusu azalır. Bu değiĢiklikler, gebelikte normal kabul edilen, gastroözofageal 

reflüye (GÖR),  mide ekĢimesi ve yanmasına (pyrosis) neden olur.  Daha çok geceleri 

ortaya çıkan GÖR uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir (Sharma ve Franco 2004; 

TaĢkın 2007; TaĢkıran 2009; NSF 2011c; 2011e). 

Gebelikte böbrekler maternal ve fetal atık ürünlerin atılımını sağlamak için daha 

çok çalıĢır ve glomerüler filtrasyon hızı %50 civarında artar. Ġlerleyen dönemlerde 

uterusun mesaneye bası yapması ve mesane kapasitesin azaltmasına bağlı sık idrara 

çıkma sorunu yaĢanır. Pek çok gebe kadın geceleri sık sık tuvalete gitmek için 

kalkmakta, uyku düzeni bozulmakta ve uyku kalitesi değiĢmektedir (TaĢkın 2007; NSF 

2011c; 2011e). 
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Gebeliğin erken dönemlerinde göğüslerde hassasiyet, dolgunluk ve ağrı gibi 

yakınmalar, yüz üstü yatmayı zorlaĢtırabilir. Yüzüstü yatma alıĢkanlığı olan gebe 

kadınların uyku düzeni ve kalitesi etkilenebilir (TaĢkın 2007; NSF 2011e).  

Gebeliğe ait fizyolojik ve hormonal değiĢiklikler, psikolojik değiĢikliklere de 

yol açmaktadır. YaĢamdaki değiĢiklikler, yeni rollere uyum gibi endiĢe ve stres 

oluĢturabilecek birçok etken bu dönemin bir kriz dönemi olarak algılanmasına yol 

açabilir. Gebelik olgunluk, kendini gerçekleĢtirme ve mutluluk kaynağı olabileceği gibi; 

endiĢe, kaygılı bekleyiĢ, emosyonel sıkıntıların arttığı bir dönem Ģeklinde de yaĢanabilir  

(SertbaĢ 1988; TaĢkın 2007; Vırıt ve Ark. 2008).  

KiĢisel deneyimler, kültür, yaĢam felsefesi, ailedeki mutluluk, aile bireylerinin 

tutumları, sosyo-ekonomik düzey, anneliğe hazırlıklı olma, ruhsal hastalıklar, 

abortuslar, gebelikteki riskli durumlar, çocuk sayısı, gebeliğin istenmesi ya da 

istenmemesi gibi durumlar gebe kadınların uykularını etkilemektedir (Kılıçarslan 2008).  

Gebe kalmak ve çocuk doğurmak, özellikle ilk kez anne olacak kadınların 

rüyalarını etkileyen emosyonel durumlardır. ÇalıĢmalar gebe kadınların çoğunun 

bebekleri ile ilgili rüya gördüklerini göstermektedir. Kadınların yaĢadığı psikolojik stres 

ve kaygılar nedeniyle kötü rüyalar görülebileceği gibi bu durum ciddi uyku 

bozukluklarının bir sonucu olarak da görülebilir (Nielsen ve Paquette 2007; Hedman, 

Pohjasvaara, Tolonen, Salmivaara ve ark. 2002). 

Gebelik süresince her trimesterde uyku sorunlarının Ģekli, Ģiddeti değiĢir. Ebeler 

her izlemde gebe kadının uyku kalitesini gözden geçirmelidir. 

Birinci Trimesterde Uyku 

Ġlk trimester, özellikle ilk bebeğine gebe olan kadınlar için, heyecan ve sürpriz 

yaĢanılan karıĢık bir dönemdir. Kadın zihinsel ve fiziksel değiĢikliklere uyum 

sağlamaya çalıĢır (NSF 2011e).   

Gebeliğin erken dönemlerinde, kadınların %10-15‟inin sık idrara gitme, sırt 

ağrıları ve mide bulantıları nedeniyle uykularının bozulduğu belirtilmektedir. Birinci 

trimesterde toplam uyku süresi, gündüz uykululuğu, insomnia ve geceleri uyanma 

sıklığı artmakta, NREM uykusunun 3.ve 4. evreleri ile toplam uyku kalitesi 

azalmaktadır (Lee ve Caughey 2006; UrsavaĢ ve Karadağ 2009).  
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Uyku sorunları, yetersiz uyku, uyku kalitesinin kötü olması ve bunun yol açtığı 

yorgunluk gebelikte yaĢanan en önemli sorunlardandır. Literatürde kadınların %78‟inin 

gebeliğinde, diğer zamanlardan daha fazla uyku sorunları yaĢadığı ve özellikle birinci 

ve üçüncü trimesterda aĢırı yorgun hissettiği, daha önce anne olmuĢ kadınların, ilk kez 

anne olanlara göre geceleri daha fazla uyudukları belirtilmektedir (Çoban ve 

Yanıkkerem 2010; NSF 2011c; 2011e;). 

Ġkinci Trimesterde Uyku 

Ġkinci trimester özellikle ilk kez anne olacak gebeler için bir rahatlama 

dönemidir. Pek çok kadın kendini daha enerjik hissetmeye baĢlar. Bu dönemde  

bulantılar azalır ve hormon seviyelerinin düzelmesi ile kadınlar tuvalete gitmek için 

daha az kalkmaya baĢlar (NSF 2011f). 

Ġkinci trimesterde toplam uyku süresi normale dönerken, gece uyanıklık artar ve 

NREM uykunun 3., 4. evresi ile REM uykusu azalır. Birinci trimesterde büyüyen 

uterusun mesaneye basısı, ikinci trimesterde uterusun pelvisten abdomene doğru 

büyümesiyle rahatlamaktadır. Ancak bu kez de mide ekĢimeleri ve fetal hareketler 

nedeniyle uyku bozulmaktadır (Lee ve Caughey 2006; Sloan 2008; UrsavaĢ ve Karadağ 

2009; NSF 2011f).  

Üçüncü Trimesterde Uyku  

Üçüncü trimester gebelikte en fazla uyku değiĢimlerinin yaĢandığı dönemdir. 

Literatürde üçüncü trimesterdaki gebelerin %97‟sinde uyku rahatsızlıkları olduğu 

bildirilmektedir. Sırt ağrısı, sık idrara çıkma, halsizlik, fetal hareketler, normal 

aktivitelere ayak uydurmada yetersizlik gibi nedenlerle kadınlar kendilerini uyanık 

kalmak için zorlamaktadır (Sharma ve Franco 2004; Dzaja ve Ark. 2005; NSF 2011g). 

Geceleri uyanıklılık, gündüz uykululuğu, uyku baĢladıktan sonra uyanma, 

NREM uykunun 1. evresi artarken, toplam uyku süresi, NREM uykunun 3., 4. evreleri 

ile REM uykusu azalmaktadır. Üçüncü trimesterde görülen uykusuzluk geceleri 

oksitosinin pik yapmasıyla açıklanmaktadır (Sloan 2008; UrsavaĢ ve Karadağ 2009). 

Üçüncü trimesterde kadınların büyük bir çoğunluğunun; sık idrara gitme, sırt ağrısı, 

nefes darlığı, bacak krampları, huzursuz bacak sendromu, deride kaĢıntı, korkutucu rüya 

ve kabuslar gibi septomlardan yakındıkları, geceleri iki veya üç kez uyandıkları, bazı 
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kadınların geceleri 3-4 saat uyudukları bildirilmektedir (Lee ve Caughey 2006). 

Özellikle üçüncü trimesterde birçok kadın horlamaya baĢlamaktadır (NSF 2011g). 

2.2.1. Gebelikte Yaygın Olarak Görülen Uyku Sorunları  

Uyku bozuklukları bazen baĢka bir bedensel ya da ruhsal hastalığın bir belirtisi 

olarak ortaya çıkabildiği gibi, baĢlı baĢına bir hastalık olarak da görülebilmektedir 

(Tural 2011). 

Uykuda Solunum Bozuklukları  

Gebelikte, östrojen ve progesteron hormonu seviyelerinin dolaĢımda artması ile 

solunum fonksiyonları arasında iliĢki olduğu bildirilmektedir. Literatürde 36. gebelik 

haftasındaki kadınların %42‟sinde nazal konjesyon ve rinit bildirilmektedir. Gebelikteki 

östrojen konsantrasyonun dolaĢımda artması ile rinit arasında iliĢki bulunmuĢtur 

(Edwards ve ark. 2002).  

Üst solunum yolu direncinin artması, östrojenin nazal kongesyona ve rinite 

neden olması, hipokapni ve respiratuar alkolozis, üst solunum yolunda negatif 

inspiratuar basınç, mevcut uykuda solunum bozukluğunun (horlama, obstrüktif uyku 

apne/hipopne sendromu gibi) sıklığı ve Ģiddetini arttırabileceği gibi yeni hastalıkların 

geliĢmesine de neden olabilir (Edwards ve ark. 2002; UrsavaĢ ve Karadağ 2009).  

Uykuda solunum bozukluğu ile gebelikteki hipertansiyon, preeklampsi, anormal 

fetal kalp atımı, fetal büyüme geriliği, fetal ölüm, pulmoner hipertansiyon arasında iliĢki 

olduğu belirtilmektedir. Literatürde az uyuyan, kilolu ve horlayan gebelerin diyabet 

olma risklerinin arttığı belirtilmektedir (Edwards ve ark. 2002; UrsavaĢ 2011). 

Horlama  

Gebelikte birçok kadın nazal konjesyon ve karın çevresinin artması, uterusun 

diyaframa bası yapması, hormonların kaslar üstüne inhibitör etkisi nedeniyle horlamaya 

baĢlamaktadır. Tıkanma Ģiddetli ise uyku apnesi ortaya çıkabilir (NSF 2011c; 2011g). 

Literatürde gebe olmayan kadınlar ile kıyaslandığında, gebe kadınların horlama 

sıklığının daha fazla olduğu, uyku esnasında anormal solunumun, normal gebeliklerde 

de gözlenebileceği ve bu durumun gündüz uykusunu etkileyebileceği belirtilmektedir 

(Guilleminault ve Ark. 2000). 
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Gebelikte horlama maternal hipertansiyon ve preeklampsi ile iliĢkili olabilecek 

önemli bir bulgudur. Yüksek riskli gebeliklerde kan basıncı, risk faktörü olarak ele 

alınmalıdır. Horlama, ciddi gündüz uyku hali, baĢ ağrısı ve bacaklarda ĢiĢme ile 

birlikteyse daha dikkatli araĢtırılmalıdır. Horlayan gebe kadınların horlamayanlara 

oranla iki kat daha fazla hipertansiyon, preeklampsi ve intrauterin geliĢme geriliği riski 

olduğu belirtilmektedir (Franklin ve Ark. 2000; Guilleminault ve Ark. 2000; Edwards 

ve ark. 2002; NSF 2011g). 

Obstrüktif Uyku Apnesi (OUA)  

Uyku apnesi, periferik ya da santral faktörlerin etkisiyle, uykuda uzun 

duraksamaların eĢlik ettiği, Ģiddetli horlama sonrasında, 10 saniyeden uzun süren 

solunum durması, homurdanma ve nefes nefese kalma tablosudur. Apneyi takip eden 

hava açlığı ve hırıltılı solunum nedeniyle uyku sık sık bölünür. YaĢamı tehdit eden ani 

gece ölümleri, kalp krizi, inme riski, immün fonksiyonlarda bozulma, yorgunluk, 

isteksizlik, verimsizlik, biliĢsel iĢlevlerde bozulma ile psikiyatrik belirtilere yol açabilir. 

AĢırı kilolu kiĢilerde yaygındır (Karacan ve Özmen 1990; Özgen 2001; NSF 2011b; 

2011c). 

Literatürde uyku apnesinin hipopneyle birlikte, uykuda maternal desaturasyona 

neden olduğu belirtilmektedir (Edwards ve ark. 2002). Yapılan bir çalıĢmada, uykuda 

supine pozisyonda, PaO2 seviyesinin gebelikte belirgin Ģekilde düĢtüğü bulunmuĢtur 

(Trakada ve Ark. 2003). Uyku solunum bozukluğuna eğilimi olan kiĢilerin 

gebeliklerinde OUA yaĢayabileceği veya Ģiddetinin artabileceği yapılan çalıĢmalarla 

kanıtlanmıĢtır (Edwards ve ark. 2002). 

Üreme çağındaki kadınlarda OUA prevalansının yaklaĢık %5 olduğu bilinirken, 

gebelikte uyku solunum bozukluğu prevalansı tam olarak bilinmemektedir (Edwards ve 

ark. 2002). Puapornpong ve ark. (2010) yaptıkları çalıĢmada uyku apne sıklığını %5, 

ġahin ve ark. (2008) ise %14.5 olarak bulmuĢtur. 

Üçüncü trimesterde OUA tanısı konulan pek çok kiĢide, pulmoner 

hipertansiyon, preeklampsi ve gestasyonel diabet gibi gebelik komplikasyonlarına 

rastlanıldığı, OUA‟nın fetüs için de riskleri olabileceği, intrauterin geliĢme geriliği ile 

iliĢkisi bulunduğu belirtilmektedir (Edwards ve ark. 2002). 
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Gündüz AĢırı Uykululuk  

Gündüz aĢırı uykululuk, gün içinde uykululuk halinin devam etmesi Ģeklinde 

tanımlanmaktadır. Ġlk trimesterde görülen gündüz uykululuğunun sebebi kanda 

progesteron seviyesinin yükselmesidir. Ayrıca gebeliğinde uyku apnesi yaĢamamıĢ 

kadınlara göre uyku apnesi yaĢayan kadınlarda, gündüz uykuluğu daha fazla 

görülmektedir (Ġnönü ve Köktürk 2010; NSF 2011c). 

Huzursuz Bacak Sendromu (HBS)  

Huzursuz bacak sendromu genellikle uyku veya uyanıklık dönemlerinde 

dinlenme esnasında ortaya çıkan karıncalanma, çekme, ağrı, kaĢınma gibi hoĢ olmayan 

hisler ve hareket ettirme dürtüsüyle karakterize nörolojik duyu motor bozukluğudur. 

Hareket ettirmek, esnetmek veya basınç ile geçici olarak rahatlama sağlanır. KiĢiler 

çoğu zaman sorunlarıyla baĢetmek için ayaklarını ovuĢturmakta, masaj yapmakta, 

dolaĢmakta, bazen da bir Ģeyler yiyerek yeniden yatmayı denemektedir. Bu kiĢiler 

uykuya dalsalar bile uykunun devamlılığı bozulmaktadır (Özgen 2001 NSF 2011c; 

2011d). 

Çok nadir olmakla birlikte huzursuz bacak sendromu ellerde, yüzde, gövdede ve 

genital bölgede de görülebilmektedir. Semptomlar genellikle akĢamları ve gece 

saatlerinde ortaya çıkar, kiĢinin uykusunu ve günlük yaĢamını bozabilir. HBS kiĢilerde 

uyuklama eğilimi, kronik uyku kaybı, biliĢsel ve fiziksel yorgunluğa neden olmaktadır. 

Uyku kalitesinin kötü olması ve gece uykularının az olması nedeniyle yaĢam kaliteleri 

bozulmaktadır (NSF 2011d). 

HBS gebelik, demir eksikliği anemisi ve folik asit eksikliği ile iliĢkili 

bulunmuĢtur. Literatürde gebelikte huzursuz bacak sendromunu kadınların %26‟sının 

yaĢadığı belirtilmektedir, ülkemizde ise ġahin ve ark. yaptığı çalıĢmada sıklığını %19 

olarak bulmuĢtur (Sharma ve Franco 2004; Lee ve Caughey 2006; ġahin ve Ark. 2007; 

NSF 2011c; 2011d;).  

Prenatal dönemde folat içeren vitaminler ve demir preparatları HBS belirtilerini 

azaltmaya yardımcı olabilir. Bazı besinler HBS‟yi kötüleĢtirebileceği için bunlardan 

kaçınılmalıdır. Uyku hijyeninin sağlanması önemlidir. Nikotin, kafein, alkol, dopamin 

antagonistleri, andidepresanların hepsi, antihistaminikler ve bulantı giderici ilaçların bir 
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çoğundan uzak durulmalıdır. Doğumdan sonra HBS ortadan kalkmaktadır (Lee ve 

Caughey 2006; ġahin ve Ark. 2007; NSF 2011c; UrsavaĢ 2011). 

Periyodik Bacak Hareket Bozukluğu  

HBS, olan kiĢilerin büyük bir kısmında, periyodik bacak hareket bozukluğu 

mevcuttur. Özellikle alt ekstremitelerde ortaya çıkan, yineleyici ve kısa süreli atmalar 

Ģeklinde kendini gösterir. Çoğul gebeliklerde daha fazla görüldüğü belirtilmektedir. 

Hareketlerin sayısı fazla ise uykusuzluğa ve sık sık uyanmaya yol açabilir. Sürekli 

pozitif havayolu basıncı (CPAP) tedavisi ile ataklar giderilir ve plasental perfüzyon 

iyileĢtirilir (Özgen 2001; Lee ve Caughey 2006; NSF 2011d). 

Ġnsomnia  

Ġnsomnia, uykusuzluk, uykuya dalamama veya bunu sürdürememe olarak 

tanımlanmaktadır. Uykuya dalma güçlüğü, uykudan sık uyanma ve tekrar dalmada 

güçlük çekme, gündüz aĢırı uykululuk, ertesi gün erken kalkma, kendini yenilenmiĢ 

hissetmeme, konsantrasyon güçlüğü ve iritabilite gibi belirtileri vardır (NSF 2011a; 

2011c). 

Ġnsomnia, kısa ya da uzun süreli, sıkça karĢılaĢılan bir sorundur. Bir aydan uzun 

sürüyorsa kronik insomniadan bahsedilir. Kronik insomnia, kadınlarda, yaĢlılarda ve 

medikal/psikiyatrik sorunları olanlarda yaygındır. Kronik uykusuzluğun yağ, 

karbonhidrat metabolizması, immün sistem, öğrenme ve biliĢsel fonksiyonlar, sosyal 

iliĢkiler, iĢ performası, mental sağlık, yaĢam kalitesi üzerine olumsuz etkileri vardır 

(Özgen 2001; Chang ve ark. 2009; NSF 2011b). 

Ġnsomnia tek baĢına olabildiği gibi psikiyatrik bir rahatsızlık nedeniyle de ortaya 

çıkabilir. Bazen sevilen bir kiĢinin veya iĢin kaybedilmesi, evlilik veya iliĢkilerin 

bitmesi, trajik bir olay yaĢamak da insomniaya neden olur. Grip ve allerji ilaçları, 

doğum kontrol hapları, tansiyon, kalp, tiroid, astım ilaçları, ağrı kesiciler ile 

antidepresanlar insomniaya neden olabilmektedir. Hormonal değiĢikliklerin en önemli 

etken olduğu belirtilmektedir (Krystal 2003; NSF 2011a).  

Gebelikte uykusuzluk doğum stresi ve anksiyete ile iliĢkilendirilmekte, doğum 

ve annelik ile ilgili kaygılar uyku problemlerinin yaĢanmasına neden olmaktadır. 

Sağlıklı uyku alıĢkanlıklarının geliĢtirilmesi, gevĢeme teknikleri ve uyku hijyeni faydalı 
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olabilir. Bazı durumlarda nonfarmakolojik yöntemler yararlı olmayabilir, bu durumda 

anne ve fetüsün güvenliği düĢünülerek ilaç kullanılmalıdır (Krystal 2003; NSF 2011c). 

Narkolepsi  

Narkolepsi, uyanıklıkta uyku atakları ve katapleksi, uyku-uyanıklık geçiĢi 

sırasında da uyku paralizisi ve halusinasyonlarla karakterize bir bozukluktur. Gündüz 

uyku atakları en yaygın rastlanan yakınmadır. REM uykusuna giriĢ oldukça kısalmıĢtır 

(Karacan ve Özmen 1990; Özgen 2001). 

Heyecansal durumlardaki ani değiĢimler karĢısında, kısa süreli çizgili kas tonusu 

değiĢikliği, kas kontrolünün kaybedileceğine iliĢkin duygular, katalepsi olarak 

adlandırılmaktadır. Uykuya dalarken ya da uyanırken kiĢiler hafif felç yaĢayabilir ya da 

canlı görüntü veya sesler duyabilirler. Birden konuĢamaz, elindeki bir Ģeyi düĢürebilir. 

Ancak bu durum kısa sürede ortadan kalkar (Özgen 2001; NSF 2011b). 

Narkolepsili kiĢilerde gündüz aĢırı uykululuk mevcuttur ve bu kiĢiler ayakta, 

araba kullanırken, gülerken veya sohbet ederken birden uykuya dalabilir. Menstruasyon, 

gebelik, stres gibi durumların narkolepsiye eğilimi arttırdığı belirtilmektedir. Gebelikte 

katalepsi ile birlikte narkolepsinin sezaryen doğuma neden olduğu düĢünülmektedir 

(Kara 1996; UrsavaĢ 2011).   

Parasomnia  

Parasomnialar uyanıkken yapılan hareketlerin, uyku sırasında yapılması Ģeklinde 

görülmektedir. Rüya sıkıntı bozukluğu (korkutucu rüya ve karabasanlar görme), uyku 

terörü, uyur-gezerlik (somnambulizm), uykuda konuĢma, uykuda diĢ gıcırdatma 

(bruksizm) ve uykuda yatak ıslatma (enürezis) sık görülen parasomnialardandır (Kara 

1996; NSF 2011b). 

Uyurgezerlik ve gece terörü yavaĢ dalgalı NREM uykusunda ortaya 

çıkmaktadır. Bu uyku bozukluklarının gebelikte ortaya çıkabildiği veya varsa bu 

durumun Ģiddetlendiği belirtilmektedir (UrsavaĢ 2011). 

Gebelikte ve postpartum dönemde, yenidoğan ile ilgili görülen rüyalar ve 

kabuslar nedeniyle kadınların daha fazla anksiyete yaĢadığı ve bebeğini tehlike içinde 

gördükleri bulunmuĢtur. Gebelik ve doğumsonu dönemde, bebekle ilgili rüyaların 

yaygın olarak görülmesinin sebebi annelerin kaygılarının duygusal etkileri olabileceği 
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gibi ciddi uyku bozuklukları, REM uyku yoksunluğu, hormon düzeylerinin 

değiĢmesinden kaynaklanabilir (Nielsen ve Paquette 2007). Hedman ve ark. (2002) 

gebelikte parasomnia görülme sıklığının azaldığını, parasomnia görülen olgularda bu 

durumun psikolojik stres ile iliĢkili olduğunu bulmuĢtur. 

Tedavi edilmezlerse gebe kadın ve bebek için olumsuz etkileri olabilir. Riskli 

gruptaki kadınların kadın doğum uzmanlarının yanı sıra psikiyatri uzmanı tarafından 

değerlendirilmesinde de fayda vardır (Hedman, Pohjasvaara, Tolonen, Salmivaara ve 

ark. 2002). 

2.2.2. Gebelikte Uyku Bozukluklarına Ebelik YaklaĢımı 

Kilolu, aĢırı kilo alan ve horladığını belirten gebe kadınlar uyku apnesi 

yönünden değerlendirilmelidir. AĢırı kilo almaktan kaçınmak, beden kitle indeksinin 

25kg/m² ve altında olması, nazal tıkanıklığın tedavi edilmesi, allerjenlerden uzak 

durulması, sedatif ve alkolun kısıtlanması gibi koruyucu önlemler alınabilir. Gebelikte 

uyku apnesi için sürekli pozitif havayolu basıncı (CPAP) güvenli ve etkili bir tedavi 

yöntemidir. Pre-eklampsili kadınlarda gece kan basıncındaki artıĢları düĢürmede yararlı 

olduğu bildirilmektedir (Edwards ve ark. 2002; Epstein ve ark. 2009; NSF 2010b; 

2011c; UrsavaĢ 2011).  

Kullanılan ilaçların fetüse zarar verme olasılığı nedeniyle gebelikte uyku 

bozukluklarının tedavisi zordur. Ġnsomnia tedavisinde kullanılan birçok ilacın bilinen 

riskleri nedeniyle, gebe ve emziren kadınların bu ilaçları kullanması önerilmemektedir. 

Ġyi bir uyku hijyeni ile çoğu kadında gebeliğe bağlı uykusuzluk yönetilebilir. Gebe 

kadınlar fiziksel yönden olduğu kadar duygusal yönden de desteklenmelidir. Ebeler 

özellikle gebelikte ve erken postpartum dönemdeki değiĢimler konusunda kadınlara 

bilgi vermeli, psikolojik sorunları olan, ağır uyku kaybı ve bozukluğu yaĢayan kadınları 

belirlemeli, endiĢe, stres ve uyku bozukluklarıyla baĢ etme becerileri kazanmada 

kadınlara yardımcı olmalıdır (SertbaĢ 1988; Signal ve Ark. 2007; NSF 2010; NSF 

2011c). 

Uyku hijyeni, uykuya dalmaya engel olan veya yavaĢlatan her türlü alıĢkanlığı, 

kiĢinin hayatından çıkarmasıdır. Uykusuzluğunun hafif olduğu ya da uykuyla ilgili kötü 

alıĢkanlıkları olduğu belirlenen kiĢiye, yapılacak ilk tedavi uyku hijyeninin sağlanması 

olacaktır (Tural 2011 ). 
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Uyku hijyenini sağlamak için yapılacaklar: 

 Uykuya olabildiğince zaman ayrılmalı. 

 Tutarlı bir uyku programı oluĢturulmalı, aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmak bütün 

uyku evrelerini yaĢamaya yardımcı olur. 

 Gece ne kadar az uyunsada sabahları hep aynı saatte kalkılmalı, yatakta kalma süresi 

uzatılmamalı.  

 Uyku gelmeden yatağa yatmamalı, uyumaya zorlanmamalı. Yattıktan 20–30 dakika 

içinde uykuya dalınamazsa, yataktan kalkıp kitap okumak, ılık bir duĢ almak gibi 

Ģeyler yapılabilir.  

 Uyumak için karanlık, sessiz, tercihen serin ve konforlu uygun bir ortam yaratılmalı.  

 Gün boyunca bol sıvı (özellikle su) tüketmeye özen gösterilmeli, ancak yatma 

zamanından önce sıvı alımı kesilmeli. 

 Uzun süre sırt üstü yatmaktan kaçınılmalı, fetüse, uterusa ve böbreklere kan akıĢının 

iyi olmasını sağlamak için, sol yan pozisyonda uyunmalıdır (yatarken dizlere, karnın 

altına ve sırta bir yastık yerleĢtirilmesi bele olan basıncı azaltır). Sert yatakta 

yatılması, gebeler için yapılmıĢ özel yastıklar ve Ģilteler daha iyi uyumaya yardımcı 

olabilir.  

 Geceleri tuvalet ya da banyoyu kullanmak için ıĢığı yakmak yerine, buralarda gece 

lambası kullanılmalı.  

 Gün içerisinde az ve sık yemek yenmelidir. Mide bulantılarını önlemek için kraker 

gibi aperatif besinler yenebilir. Mide ekĢimesini önlemek için, fazla  miktarda 

baharatlı, asitli veya kızartma türü yiyecekler yenmemeli ve mide yanması varsa, 

uyurken baĢ bir yastıkla yükseltilmeli.  

 AkĢam yemeği hafif olmalı, yatma saatine yakın yemek yenmemelidir. Uyku 

sorunlarına neden olacağından kafein (kahve, çay, çikolata gibi), nikotin (tütün 

ürünleri) ve alkolden uzak durulmalıdır. Yatmadan önce kafeinsiz sıcak ya da ılık 

bir içecek içilmesi (süt gibi) faydalı olabilir. 

 Eğer kabuslar ve rüyalar strese neden oluyorsa, bir terapiste yönlendirmek yararlı 

olabilir.  

 Bacak krampları varsa gazlı soda ve içeceklerden uzak durulmalı, kalsiyum içeren 

besinler (süt, yoğurt, peynir, sebze, meyve gibi) tüketilmelidir. Bacağa kramp 
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girdiyse bacağı düzeltip, ayak parmaklarını kendine doğru çekmek sorunu 

giderecektir.  

 Yatak sadece uyumak için kullanılmalı, televizyon seyretmek, kitap okumak gibi 

aktivitelerden kaçınılmalıdır.  

 Çok yorgunluk hissedilse bile gündüz kestirmekten kaçınmalı, uykunun gece 

saatlerine yoğunlaĢtırılması sağlanmalıdır. AĢırı çalıĢma ya da uzun yolculuk gibi 

durumlarda gün içinde Ģekerleme yapılabilir. 

 Düzenli egzersiz (açık havada yürüme, boyun ve kas gevĢetici egzersizler, omuz ve 

kol egzersizleri gibi) yapılmalıdır. Ancak egzersiz yatma saatinden en az 3 saat önce 

bitirilmelidir (CoĢkun 2000; TaĢkın 2007; NSF 2010; NSF 2011b; 2011e; 2011f; 

2011g; 2011h).  

Bu alıĢkanlıkların düzene girmesi için birkaç hafta yapılması gerekir. Bütün bu 

yöntemlere rağmen uyku problemi devam ediyorsa, bir hekime yönlendirilmelidir (NSF 

2011b; 2011 h). 

2.3. NORMAL DOĞUM EYLEMĠ 

Doğum eylemi son menstrual periyottan 40 hafta sonra, dıĢ dünyada yaĢama 

Ģansı kazanmıĢ fetüsün, uterus kontraksiyonları ve diğer yardımcı güçlerin etkisiyle, 

fizyolojik olarak doğum kanalından geçerek dıĢarıya itildiği süreçtir (CoĢkun 2000; 

TaĢkın 2007). 

2.3.1. Travay Evreleri 

 Birinci Evre: Gerçek doğum ağrıları ile baĢlayıp, servikal silinme ve dilatasyonun 

tamamlanması ile sonlanan evredir. Doğum eyleminin en uzun evresidir. 

Primiparlarda 6-12 saat, multiparlarda 2-10 saat arasında değiĢir. Latent faz  ve aktif 

faz olmak üzere iki fazda incelenir (CoĢkun 2000; TaĢkın 2007).  

a. Latent Faz: Düzenli kontraksiyonların baĢlamasından servikal dilatasyon 3 cm 

olana kadar geçen süredir. Primiparlarda bu süre 8-9 saat sürer ve 20 saati 

geçmemesi beklenir. Multiparlarda ise 5-6 saat sürer ve 14 saati geçmemesi 

beklenir. Bu fazda kontraksiyonlar baĢlangıçta 10-20 dakika da bir gelir, 15-20 

saniye sürer. Bu süre gittikçe uzar ve 5-7 dakikada bir gelen 30-40 saniye süren, 

hafif Ģiddette kontraksiyonlar oluĢur (CoĢkun 2000; TaĢkın 2007).                                                             
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b. Aktif Faz: Servikal açıklık 4 cm olduğunda baĢlar ve servikal dilatasyon ve silinme 

tamamlanana kadar ortalama 4-5 saat sürer. Bu fazda gelen kontraksiyonlar, 

baĢlangıçta orta Ģiddette iken, sonlara doğru 1-2 dakikada bir gelen, 60-90 saniye 

süren Ģiddetli kontraksiyonlara dönüĢür. Bu evrenin sonuna doğru annede 

hiperventilasyon, yorgunluk, bulantı-kusma, rektal basınç, konuĢulanları 

anlayamama, kontraksiyonlar sırasında, öfkelenme ve terleme gözlenmektedir 

(CoĢkun 2000; TaĢkın 2007). 

 Ġkinci Evre: Servikal silinme ve dilatasyonun tamamlanmasıyla baĢlar, bebeğin 

doğumu ile sonlanır. Bu evre primiparlarda 3 dakika ile 2 saat arasında değiĢirken, 

multiparlarda bu süre 5-30 dakika arasındadır. Bu evrede kontraksiyonlar 1,5-2 

dakikada bir olmakta, 60-90 saniye sürmektedir. Annede aktif ıkınma zorluğu ve 

tükenme görülebilir (CoĢkun 2000; TaĢkın 2007).  

 Üçüncü Evre: Bebeğin doğumu ile baĢlayıp, plasentanın çıkmasıyla sonlanır. Bu 

evre 5-30 dakika arasında değiĢmektedir (TaĢkın 2007). 

 Dördüncü Evre: Bu evre plasentanın doğumu ile baĢlayıp, 1-4 saatlik süreyi 

kapsamaktadır. Erken postpartum, iyileĢme dönemi olarak da adlandırılmaktadır 

(CoĢkun 2000; TaĢkın 2007). 

2.3.2. Doğum Eyleminin Süresini ve ġeklini Etkileyen Faktörler 

Doğum eyleminin süresini; anne yaĢı, epidural analjezi, anestezinin süresi ve 

dozu, oksitosin veya misoprostol kullanılarak doğumun indüklenmesi, amniyotomi, 

erken membran rüptürü, fetüsün büyük (>4000gram) veya küçük olması, fetal pozisyon 

(fetüsün baĢı, duruĢu, yatıĢı, prezentasyon, pozisyonu ile plasentanın durumu), doğum 

eylemini destekleyen güçler (ıkınma, kontraksiyonlar, annenin bebeği itmek için 

kullandığı abdominal kaslar, fetüsün basıncı, hidroamniyoz gibi durumlar), annenin 

psikolojisi (doğuma hazırlık, duygusal durum, gebeliği isteme, deneyimler), annenin 

yorgun olması, doğum pozisyonu (supine, yan ve dik pozisyon), gestasyonel diyabet, 

hipertansif durumlar, doğum sayısı (primipar ya da multipar) ve pelvik yapı gibi pek 

çok faktör etkilemektedir (Randhawa ve ark. 1991; Feinstein ve ark. 2002; O‟connel ve 

ark. 2003; Hofmeyr 2005; TaĢkın 2007). 

Bu faktörlerin bazıları, doğum eyleminin süresinin kısalmasına katkıda 

bulunurken, bazılarının da doğum eyleminin uzamasına, fetal distrese, 5. dakikadaki 

apgar skorunun 7‟den düĢük olmasına, annenin yorulmasına, maternal distres ile 
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müdehaleli doğumlara ve sezaryena neden olduğu saptanmıĢtır (Feinstein ve ark. 2002; 

Maghoma ve Buchmann 2002; Kennely ve ark. 2003; Hofmeyr 2005; Elvander ve ark. 

2012).  

Yetersiz uykunun doğum üzerine etkileri olduğu, geceleri 6 saatten daha az 

uyuyan gebelerin, doğum sürelerinin uzadığı yapılan bir araĢtırma ile ortaya 

çıkarılmıĢtır (Lee ve Gay 2004). Uyku kalitesinin kötü olmasının, doğum eyleminin 

uzaması, annenin eylem sırasında daha fazla yorulması ve fetüs sağlığı üzerine olumsuz 

etkileri olabilir (TaĢkın 2007).  

Gebeliğinde yetersiz uyuyan kadınların yorgunluk ve ağrı düzeylerinin daha 

fazla olduğu kanıtlanmıĢtır. Gebe kadın yeterince dinlenemez ve yorgun düĢerse doğum 

eyleminin ikinci evresinde bebeği itmek için yeterince enerji bulamaz. Doğum 

eyleminin sürmesi için müdehalelerin (fundal basınç, indüksiyon, epizyotomi, sezaryen 

gibi) yapılması gerekir (Beebe ve Lee 2007; TaĢkın 2007). 

Geceleri 6 saatten daha az uyuyan gebelerin, 4,5 kat daha fazla sezaryen 

oldukları bildirilmektedir (Lee ve Gay 2004). Wangel ve ark. (2010) yaptıkları 

çalıĢmada, gebe kadınlarda görülen stres, endiĢe ve uyku bozukluklarının  ilk kez anne 

olan kadınlarda acil sezaryen olma olasılığını arttırdığını bulmuĢtur. 

2.4. AĞRI 

2.4.1. Ağrının Tanımı  

Uluslararası Ağrı AraĢtırmaları TeĢkilatı‟na göre ağrı, mevcut veya olası doku 

hasarına eĢlik eden veya bu hasar ile tanımlanabilen, hoĢa gitmeyen duyusal ve 

emosyonel deneyimdir (IASP 1994). 

Ağrı vücudun belirli bir bölgesinden kaynaklanan, doku harabiyetine bağlı olan 

ya da olmayan, kiĢinin geçmiĢteki deneyimleri ile ilgili, acil dikkat gerektiren, kiĢiyi 

bunaltan, davranıĢ ve düĢüncelerini bozan, davranıĢsal tepkilere neden olan, hoĢ 

olmayan emosyonel bir duyumdur (Güzeldemir 1995; Aslan ve Badır 2005). 

2.4.2. Ağrının Değerlendirilmesi 

Ağrının algılanması ve ağrıya yanıt kiĢiden kiĢiye farklılıklar gösterdiğinden 

değerlendirilmesi ve tedavisi zordur. Her Ģeyden önce kiĢinin ağrısı gerçek kabul 

edilmeli ve ciddiye alınmalıdır. Ağrı kiĢinin geçmiĢten gelen deneyimlerinden 
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etkilendiği için, mutlaka kiĢisel özellikler taĢır. KiĢinin tanımlayabileceği en basit ağrı 

düzeyine ağrı eĢiği denir. Ağrı eĢiği kiĢiden kiĢiye ve hatta aynı kiĢide zaman içinde 

değiĢiklik gösterir. Uykusuzluk, yorgunluk, anksiyete, korku, endiĢe, stres, yalnızlık, 

üzüntü, depresyon gibi durumlar ağrı eĢiğini azaltırken, ruhsal durumun iyi olması, 

umut, yeterli uyku uyuma, dinlenme ve gevĢeme gibi durumlar ağrı eĢiğini 

arttırmaktadır (Aslan ve Badır 2005; Ertem ve Sevil 2005). 

Ağrıyı en kolay değerlendirme yolu, kiĢiye ağrısının olup olmadığını sormaktır. 

Ancak kiĢinin sadece ağrısı olduğunu belirtmesi yeterli değildir. Ağrının çeĢitli 

skalalarla ölçülerek, Ģiddetinin de değerlendirilmesi gerekmektedir (Güzeldemir 1995). 

Ağrının değerlendirilmesi gözlemle baĢlar. Gözlemden sonra iyi bir anamnez 

alınıp, fizik muayene yapılmalıdır. Vücut hareketleri, yüz ifadeleri ve ses çıkarma gibi 

ağrı ile ilgili sözsüz davranıĢlar, ebeler tarafından ağrının Ģiddeti ve niteliklerini 

belirlemekte kullanılmaktadır. Hem sözlü hem de sözsüz ağrı ile ilgili davranıĢların, 

ebeler tarafından değerlendirilmesi doğumun olumlu deneyimlenmesi için önemlidir. 

Fizik muayenede, vital bulgular, genel görünüĢ, yürüyüĢ, nörolojik muayene, kas-iskelet 

sistemi, eklem hareket açıklığı değerlendirilmelidir (Baker ve ark. 2001; Babacan 

2011). 

Ebenin gebe kadın ile diğer ekip üyelerinden daha uzun süre birlikte olması, 

kiĢinin önceki ağrı deneyimlerini ve baĢetme yöntemlerini bilmesi ve gerektiğinde 

bunlardan yararlanması, ağrı ile baĢ etme yöntemlerini gebeye öğreterek ona rehberlik 

yapması konularında önemli sorumlulukları vardır. Antenatal bakımda, gebe kadının 

doğuma hazırlanması ve ağrı ile baĢetme becerileri kazanması sağlanır (Aslan ve Badır 

2005; Ertem ve Sevil 2005). 

2.4.3. Doğum Ağrısı 

Doğum ağrısı, bugüne kadar tanımlanan en Ģiddetli, kontrolü en zor 

ağrılardandır. Fizyolojik sürecin bir parçası olduğu halde, endiĢe, korku ve kaygı 

hissettiren akut bir ağrıdır. Doğum ağrısı, akut ağrı olmasının yanı sıra, duygusal 

bileĢenleri de içine alan, kompleks ve öznel bir ağrıdır. Ağrının iki boyutu vardır. 

Birincisi duyusal (ağrılı uyaranı beyne ileten), ikincisi bireye özgü biliĢsel, duygusal, 

sosyal, kültürel özellikler ile bu uyarananın yorumlanmasından doğan duygusal 

boyutudur. Çocuğun doğumu, yaĢamın en pozitif olaylarından olduğu için doğum 

ağrısının doğası, hastalık, rahatsızlık, travma, cerrahi ve tıbbi iĢlemler sonucu oluĢan 
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ağrıdan farklıdır (Brown ve ark. 2001; Ergin 2009; Sayıner ve Özerdoğan 2009; 

Capogna ve ark. 2010). Doğum ağrısı beklenen ve hazırlık dönemi olan bir özelliktedir. 

Ağrı günlerce veya aylarca sürmez (belirli bir zaman sürecini kapsar). Sürekli değil, 

dinlenme dönemleri vardır ve Ģiddeti değiĢkendir (Ertem ve Sevil 2005). 

Ağrının algılanması kiĢiye göre değiĢtiğinden, her gebenin bireysel olarak 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle primiparlarda, uterin kontraksiyon ağrısı, 

doğumda karĢılaĢılan en Ģiddetli ağrı deneyimi olarak tanımlanmaktadır. Kadınların 

büyük bir çoğunluğunun, doğum ağrısını Ģiddetli ya da çok Ģiddetli olarak algıladıkları 

belirtilmektedir. Ancak ağrı kiĢinin geçmiĢteki deneyimleri ile ilgili olduğundan, bazı 

multiparlar daha Ģiddetli bir ağrı da hissedebilir (Ertem ve Sevil 2005; Ergin 2009).  

Doğum sırasında, ağrının sıklığı ve Ģiddetini pek çok faktör etkilemektedir. 

Maternal yaĢ, eğitim durumu, kilo, fiziksel ve emosyonel durum, gebelik ve doğum 

sayısı, abortus, dismenore öyküsü, fetüsün ağırlığı ve pozisyonu,  doğum eyleminin 

süresi, sefalopelvik uyumsuzluk, perinedeki gerilme, mesane, bağırsak ve pelvik 

yapılara olan basınç, doğum pozisyonu (yan yatma, dik oturma, ayakta durma, çömelme 

gibi), kontraksiyonların süresi, Ģiddeti ve sıklığı, servikal dilatasyon, prezente olan 

kısmın iniĢi, amniyotomi, yapılan uygulamalar, oksitosin veya misoprostol kullanımı, 

epidural analjezi/anestezinin süresi ve dozu, korku, anksiyete, depresyon gibi psikolojik 

faktörler, kültür, etnik köken, daha önceki doğum deneyimleri, doğum ile ilgili 

beklentiler, doğuma hazır olma, gebelik süresince destek görme, sosyoekonomik düzey, 

egzersiz ve doğum öncesi eğitim alma gibi faktörler doğum ağrısını etkiler (Molina ve 

ark. 1997; Rowlands ve Permezel 1998; Sheiner ve ark. 1999; Baker ve ark. 2001; 

TaĢkın 2007).  

Bunların yanı sıra uyku düzenindeki bozulmalar, bireyleri olumsuz yönde 

etkilemekte, ağrıya karĢı duyarlılığın artmasına sebep olmaktadır. Uyku kalitesi kötü 

olan gebelerin, uterin perfüzyonunun bozulmasına bağlı daha fazla ağrısı olabilir 

(TaĢkın 2007; GüneĢ ve ark. 2009; Chang ve ark. 2009). Bebee ve Lee (2007) yaptıkları 

çalıĢmalarında, doğumdan önceki son beĢ gündeki uyku ile doğumdaki ağrı ve 

yorgunluk arasında iliĢki olduğunu bulmuĢtur. 

2.4.4. Doğum Ağrısının Fizyolojisi 

Doğum ağrısı, solunum, kardiyovasküler, gastrointestinal, üriner ve 

nöroendokrin sistem fonksiyonlarını etkiler (Rowlands ve Permezel 1998).  



24 

 

Akciğerlerin vital kapasitesi azalır. Solunum sisteminde hiperventilasyon 

görülür; doğum eylemi ilerledikçe hipokarbi, respiratuar alkolozis ve metabolik asidoza 

neden olur. Doğum nedeniyle oksijen tüketimi artmasına rağmen, ağrı sırasında 

dokulara giden oksijen miktarı azalmaktadır. Ancak bu değiĢikler ağrı geçince normale 

döner (Rowlands ve Permezel 1998; Çöçelli ve ark. 2008). 

Ağrıya karĢı oluĢan nöroendokrin yanıt nedeniyle, kalbin iĢ yükü ve miyokardın 

oksijen tüketmesi periferal resistans ve kardiyak outputta artıĢ gözlenir. Çok Ģiddetli 

ağrılar gebenin hareket etmesini engelleyerek, venöz dönüĢte azalmaya ve 

tromboembolik durumlara zemin hazırlar. AĢırı sempatik aktivite uterin disfonksiyona, 

doğum eyleminin uzamasına ve anormal fetal kalp hızına neden olabilir (Rowlands ve 

Permezel 1998; Çöçelli ve ark. 2008). 

Hipofizin ağrıya olan yanıtları, korku ve anksiyete ile birlikte artar ve bu da ağrı 

Ģiddetinin artmasına neden olur. Yine anksiyete nedeniyle kas tonusu, kasların oksijen 

tüketimi, laktik asit üretimi artar ve laktik asit birikimine bağlı kramplar ortaya çıkar 

(Rowlands ve Permezel 1998; Çöçelli ve ark. 2008). 

Travayın Birinci Evresindeki Ağrı 

Doğum ağrısının nöral mekanizması, diğer akut ağrılara benzese de doğum 

ağrısına özgü pek çok özellik taĢımaktadır. Doğumun birinci evresinde, uterusun alt 

segmentindeki mekanik gerilme ve serviksin dilatasyonu, kontraksiyon sırasında 

uterusta oluĢan hipoksi ve iskemi, adneksler parietal peritonyum ve onları saran yapılar, 

mesane, üretra, rektum ve pelvisteki basınç ve gerilme, lumbosakral pleksustaki baskı 

ve iskelet kaslarındaki spazmlar nedeniyle uterus ve adnekslerin olduğu bölgelerde ağrı 

hissedilir (Molina ve ark. 1997; Demir ve ark. 1998; Rowlands ve Permezel 1998; 

Ertem ve Sevil 2005). 

Uterus ve serviks, uterin ve servikal pleksustaki sempatik sinirlerden ileti 

almaktadır. Ağrı reseptörleri küçük, miyelinsiz C lifleri ile iletilir. Lomber ve alt trokal 

sempatik zincirden T10-11-12 ve L1 sinirlere doğru geçiĢ yapar. Kontraksiyon ağrısı 

T10-11-12 ve L1 lifleriyle iletilir ve zayıf lokalizedir. Erken birinci evrede, T11-T12 

bölgesinde künt bir ağrı hissedilir. Doğum eylemi ilerlediğinde ağrı giderek Ģiddetlenir 

ve T10-L1 sinirlerle karın, alt bel ve üst sakral bölgeye iletilir. Bu dönemde ağrı belden 

sırta ve bacaklara doğru yayılır, gittikçe Ģiddetlenir ve visseral bir ağrı Ģeklini alır. 

Doğum eyleminin ilk evresindeki ağrının Ģiddeti, serviks geniĢledikçe artar, ağrının 
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baĢlaması, uterin kasılmaların baĢlamasından 15-30 saniye sonra ve amniyon basıncının 

15 mmHg‟yı aĢmasıyla ancak algılanır. Genellikle kadınlar bu rahatsızlığı sadece 

kontraksiyon sırasında yaĢarlar ve kontraksiyon arasında ağrı yoktur (Demir ve ark. 

1998; Rowlands ve Permezel 1998; Ertem ve Sevil 2005; Kömürcü 2005; Ergin 2009).  

Travayın Ġkinci Evresindeki Ağrı 

Doğumun ikinci evresinde ise ilk evrede olduğu gibi uterus gerilmeye, serviks 

açılmaya devam eder. Uterus kaslarının hipoksisi, fetüsün perineye ve çevre dokulara 

olan baskısı ile fetüs ilerledikçe perineal bölgede gerilme, geniĢleme, pelvisteki basıncın 

artmasına ve bazen yırtılmaya bağlı ağrı ortaya çıkar (Demir ve ark. 1998; Rowlands ve 

Permezel 1998; Ergin 2009). 

Genellikle keskin olarak tanımlanan ikinci evredeki bu ağrı, perine bölgesi, anüs 

ve rektum ile kalça ve bacaklarda hissedilir. Bu ağrının parietal periton, uterin 

ligamentler, üretra, mesane, rektum, lumbosakral pleksus, pelvik fasya ve pelvik 

kaslardaki çekilme ve basınçtan kaynaklandığına inanılır. Lumbosakral basınçtan dolayı 

nöropatik ağrı ortaya çıkar. Vajina ve perinenin gerilmesi pudental sinir stimulasyonuna 

neden olur. Bu evredeki ağrılar iyi lokalize edilir ve somatik ağrı olarak adlandırılırlar 

(Demir ve ark. 1998; Rowlands ve Permezel 1998; Ertem ve Sevil 2005; Ergin 2009).  

2.4.5. Doğum Ağrısına Ebelik YaklaĢımı 

Toplumda doğum ağrısının doğal olduğu, her annenin bu ağrıyı çekmesi 

gerektiği Ģeklinde yanlıĢ bir inanıĢ mevcuttur. Doğum sırasında çoğu kadın korku ve 

anksiyete yaĢadığından, ağrıya tolerans azalır ve bu durum ağrının Ģiddetli 

algılanmasına neden olur. Doğum ağrısı farmakolojik ve nonfarmakolojik yöntemlerle 

kontrol altına alınabilir. Kontraksiyonlar arası bir dinlenme süresi yoksa, ağrı hissi 

sürekli ise analjezik kullanılması gerekir. Doğum ağrısının kontrolünde kullanılan 

farmakolojik yöntemler; narkotikler, sedatifler, tranklizan ve amnetiklerle sistemik 

tedavi, bölgesel ve genel anesteziden oluĢmaktadır (Yıldırım ve ġahin 2003; Ertem ve 

Sevil 2005). 

Kalın barsaktaki enerji, meridyen noktasına buz masajı uygulanması, steril su 

enjeksiyonu, müzik, masaj, gevĢeme, karın, kasık, perine bölgesine sıcak kompresler 

uygulama, gebe kadının üstünü sıcak bir battaniye ile örtme, bel, anüs ve perine 

bölgesine soğuk kompresler uygulama, hidroterapi gibi yöntemlerin ağrıyı azalttığı, 
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ağrıya olan toleransı arttırdığı, rahatlatma sağladığı, anksiyete, ajitasyon ve depresif 

duygudurumunu azalttığı ve daha az aneljeziye gerek duyulduğu bilinmektedir (Brown 

ve ark. 2001; Phumdoung ve Good 2003; Öztürk 2006; Peart 2008).  

Nonfarmakolojik yöntemlerin farmakolojik yöntemlere göre avantajları olduğu 

görülmüĢtür (Yıldırım ve ġahin 2003; Ergin 2009). Ebeler gebe kadınlara, ağrıyla baĢ 

etme yöntemleri konusunda eğitim vermeli, iĢ birliği yapmalıdır. Ağrı ve anksiyete 

arasındaki yakın iliĢki nedeniyle kadınların doğum eylemine psikolojik olarak 

hazırlanması son derece önemlidir (Brown ve ark. 2001; Yıldırım ve ġahin 2003).   

Gebe kadınların, özellikle fetüsün geliĢimi ve doğumda gerekli olan enerjiyi 

sağlayabilmeleri için kaliteli uykuya ihtiyaçları vardır. Bu nedenle uyku kalitesinin 

doğum eyleminin sağlıklı sonlanması ve doğum ağrısı üzerine etkisi olabileceği 

unutulmamalıdır. Ebeler gebe olan kadınlara, uyku ile ilgili sorunların nedenini anlatıp 

çözüm önerileri getirerek rahatlamalarına yardımcı olabilir. Gebelik izlemlerinde 

kadınlara sağlıklı uykunun önemi anlatılmalıdır (Beebe ve Lee 2007; Chang ve ark. 

2009; NSF 2011e). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. AraĢtırmanın Amacı ve ġekli 

Gebelikte uyku kalitesinin travay süresi ve doğum ağrısı üzerine etkisini 

belirlemek amacıyla yapılan bu araĢtırma tanımlayıcı nitelikte gerçekleĢtirildi. 

3.2. AraĢtırmanın Soruları  

 Gebe kadınların uyku kalitesinin travay süresine etkisi var mı? 

 Gebe kadınların gündüz uykulu olma durumu travayı etkiler mi? 

 Gebe kadınların uyku kalitesi travaydaki ağrı Ģiddetini etkiler mi? 

 Gebe kadınların gündüz uykulu olma durumu travaydaki ağrı Ģiddetini etkiler mi? 

3.3. AraĢtırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 

AraĢtırma Ġstanbul ilinde, T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı, bir Kadın Hastalıkları 

ve Doğum Eğitim ve AraĢtırma Hastanesinde yapıldı. AraĢtırma verileri Kasım 2011-

Mart 2012 tarihleri arasında elde edildi. 

3.4. AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi 

Verilerin toplandığı kadın hastalıkları ve doğum hastanesinin gebe izlem 

polikliniğinde kayıtlı 350 gebe kadından, 160‟ının gebelik haftasının 38 hafta ve 

üzerinde olduğu belirlendi. AraĢtırmanın evrenini Kasım 2011-Mart 2012 tarihleri 

arasında doğum yapması beklenen, örneklem seçim kriterlerine uyan 160 gebe kadın 

oluĢturdu. Uzman bir istatistikçi tarafından araĢtırma için güven düzeyi ve kabul 

edilebilir hataya göre örneklem büyüklüğü hesaplandı. Kabul edilebilir %5 hata ve %95 

güven seviyesinde örneklem büyüklüğünün 114 gebe kadın olması gerektiği belirlendi. 

Verilerin toplanması için ayrılan sürede, örneklem seçim kriterlerine uyan 114 gebe 

kadına ulaĢılmaya çalıĢıldı. 

Örneklem seçim kriterleri; 

 Gebelik haftasının 38 hafta ve üzerinde olması, 

 Pozisyon ve prezentasyon anomalisi bulunmaması, 

 Riskli gebelik olmaması (diyabet, hipertansiyon, preeklamsi vb.), 
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 Doğumun izlemin yapıldığı hastanede gerçekleĢmesi, 

 Doğum sırasında epidural anestezi uygulanmaması, 

 Normal doğum yapmayı istemesi, 

 Doğum eylemi sırasında ağrı kesici uygulanmaması, 

 Ölçek ve soru formundaki ifadeleri anlayabiliyor olması Ģeklinde belirlendi. 

Veri toplama için ayrılan sürede toplam 118 gebe ile görüĢüldü. 14 gebe normal 

doğum süreci baĢlamadan sezaryen ile doğum yaptığından, 29 gebe baĢ pelvis 

uyumsuzluğuna bağlı, normal doğumun ilerleyememesi nedeniyle, sezaryen doğum 

yaptığından çalıĢma dıĢında bırakıldı. Böylece araĢtırmanın örneklemini 75 gebe 

oluĢturdu. 

3.5. AraĢtırmanın DeğiĢkenleri  

AraĢtırmanın Bağımlı DeğiĢkenleri: Uyku kalitesi puanları (Pittsburg Uyku 

Kalitesi Ġndeksi, Epworth Uykululuk Skalası) ve ağrı skalası puanları araĢtırmanın 

bağımlı değiĢkenlerini oluĢturdu. 

AraĢtırmanın Bağımsız DeğiĢkenleri: Gebelerin sosyodemografik özellikleri 

(yaĢ, kilo, boy, eğitim, çalıĢma durumu, çay-kahve tüketimi, sigara kullanımı, ilaç 

kullanımı, uyku ile ilgili alıĢkanlıklar, egzersiz yapma), obstetrik öyküsü (antenatal 

kontrol durumu, toplam gebelik, doğum sayısı, düĢük, küretaj, çocuk sayısı, gebelik 

haftası, gebeliğe eĢlik eden hastalığın varlığı, gebelikteki sorunlar, sosyal destek 

durumu, doğumun I., II. ve III. evreleri ve toplam doğum süresi, doğuma müdahale 

durumu) bağımsız değiĢken olarak kabul edildi. 

3.6. Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmada verileri toplamak için, KiĢisel Bilgi Formu (Ek-1), Pittsburg Uyku 

Kalitesi Ġndeksi (Ek-2), Epworth Uykululuk Skalası (Ek-3) ve Vizüel Ağrı Skalası (Ek-

4) kullanıldı. 

KiĢisel Bilgi Formu (Ek-1): AraĢtırmacı tarafından literatür bilgileri ve uzman 

görüĢleri doğrultusunda geliĢtirilen; gebelerin kiĢisel- demografik (15 soru), obstetrik ve 

gebelik (7 soru), doğum ve travaya ait bilgileri (7 soru) elde etmek için (13 açık uçlu, 16 

kapalı uçlu) toplam 29 sorudan oluĢtu.  
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Pittsburg Uyku Kalitesi Ġndeksi (PUKĠ) (Ek-2): Uykusu iyi ve kötü olan kiĢileri ayırt 

etmek ve uyku kalitesini etkileyebilecek çeĢitli uyku rahatsızlıklarını değerlendirmek 

amacıyla, 1988 yılında Buysse ve ark. tarafından geliĢtirilmiĢ, 24 maddeden oluĢan bir 

ölçektir (Buysse ve ark. 1988). 

PUKĠ, uyku bozukluklarının seyri, çeĢitli değiĢkenler arasında iliĢki arama, uyku 

bozukluklarının saptanması ya da tekrarlanma durumunu belirlemek için 

kullanılabilmektedir (Buysse ve ark. 1988).  

PUKĠ, geçen bir aydaki uyku kalitesini belirleyen, 19 adet kendini 

değerlendirme, 5 adet yatak veya oda arkadaĢı tarafından değerlendirilen, toplam 24 

maddeden ve 7 alt bileĢenden oluĢan bir ölçektir. 19. soru bir oda arkadaĢı ya da eĢin 

olması durumunu sorgulamakta ve ölçeğin puanlamasında dikkate alınmamaktadır. Son 5 

madde sadece klinik bilgi için kullanılmakta, ölçek skoruna eklenmemektedir. PUKĠ alt 

bileĢenleri; öznel uyku kalitesi, uyku latensi, uyku süresi, alıĢılmıĢ uyku etkinliği, uyku 

rahatsızlıkları, uyku ilacı kullanımı, gündüz iĢlev bozukluğu içermektedir (Buysse ve 

ark. 1988). 

18 sorunun her biri belirti sıklığına göre, 0 ile 3 arasında değiĢen aralıkta 

puanlanmaktadır.  

BileĢen 1‟de uyku kalitesinin değerlendirmesi aĢağıdaki Ģekilde puanlanmaktadır;  

Çok iyi  

Oldukça iyi  

Oldukça kötü 

Çok kötü  

0 puan  

1 puan  

2 puan  

3 puan  

BileĢen; 2,3,4,5,6,7 aĢağıdaki Ģekilde puanlanmaktadır;  

Geçen ay boyunca hiç olmamıĢ 

Haftada birden az 

Haftada bir veya iki kez  

Haftada üç veya daha fazla  

0 puan  

1 puan  

2 puan  

3 puan 

BileĢenlerin puanları toplanarak, 0-21 arasında değiĢen Global Pittsburg Uyku 

Kalitesi Ġndeksi (Global PSQI) toplam puanı elde edilir. Yüksek puanlar uyku 
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kalitesinin kötü olduğunu gösterir. Toplam global puanı 5‟in altında olanlar uyku 

kalitesi iyi, 5 ve üzerinde olanlar ise uyku kalitesi kötü olarak değerlendirilir. Ölçeğin 

Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalıĢması Ağargün ve arkadaĢları tarafından yapılmıĢ 

olup iç tutarlılık katsayısı 0.80 olarak bildirilmiĢtir (Ağargün ve ark. 1996). ÇalıĢma 

grubumuzda iç tutarlılık katsayısı 0.76 olarak bulunmuĢtur. 

Epworth Uykululuk Skalası (Ek-3): Murray W. Johns tarafından geliĢtirilmiĢ, basit 

bir kendi kendini değerlendirme skalası olup, kiĢinin gündüz uykululuk düzeyini ölçer. 

Gündüz uyku ve uykululuk durumlarını ortaya çıkaran, uykuya neden olduğu bilinen 

sekiz durumu temel almaktadır. Yorgun hissetme ile uyuklama arasında ayrım 

yapmaktadır (Johns 1991).  

Ölçekte yer alan her bir durum 0-3 arasında puanlanır. 

Puanlanma aĢağıdaki Ģekilde yapılmaktadır;  

Hiçbir zaman olmaz  

Nadiren olur  

Orta sıklıkla olur  

Büyük olasılıkla olur  

0 puan 

1 puan 

2 puan 

3 puan

Sekiz durum için 0-24 arasında toplam puan elde edilir. 1-6 arasında iyi uyuyan, 

10‟un üzeri puan uykulu, 16 üzeri puan ise Ģiddetli uykulu olarak değerlendirilir. 

Epworth uykululuk skalası yetiĢkinlerde uykuya eğilim konusunda geçerli ve güvenilir 

bir ölçüm aracıdır (Johns 1991). Ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalıĢması 

Ağargün ve arkadaĢları tarafından yapılmıĢ olup iç tutarlılık katsayısı 0.80 olarak 

bildirilmiĢtir (Ağargün ve ark. 1999). ÇalıĢma grubumuzda iç tutarlılık katsayısı 0.54 

olarak bulunmuĢtur. 

Vizüel Ağrı Skalası (VAS) (Ek-4): Ağrı Ģiddetinin değerlendirilmesinde 

kullanılan bu ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiĢtir. (Wewers ve ark. 1990; 

Cline ve ark. 1992; Collins ve ark. 1997; Summers 2001; Aslan 2002). 

Sayısal olarak ölçülemeyen bazı değerleri sayısal hale çevirmek için kullanılır. 

Ölçekte ağrıyı değerlendirmek için 10 cm lik bir çizginin iki ucuna, bir ucunda hiç 

ağrım yok, diğer ucunda ise çok Ģiddetli ağrım var yazan bir çizgi üzerinde, bireyden 

kendi durumuna uyan yere çizgi çekmesi veya nokta koyması istenir. Ağrının hiç 
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olmadığı yerden, bireyin iĢeretlediği yere kadar olan mesafe bir cetvel yardımıyla 

ölçülür. Böylece ağrı sayısal olarak değerlendirilmiĢ olur. Yüksek puan ağrının Ģiddetli 

olduğunu gösterir. Bir dili olmaması, uygulama kolaylığı, yatay ve dikey kullanılması 

gibi avantajları vardır. Dikey ya da yatay kullanıma, araĢtırma yapılacak nüfusun okuma 

alıĢkanlığı göz önünde bulunarak karar verilmelidir (Wewers ve ark. 1990; Williamson 

ve Hoggart 2005). 

Değerlendirmenin aynı ölçek üzerinde yapılması durumunda, hasta önceki ağrı 

puanına göre değerlendirme yapabileceğinden, tekrarlayan değerlendirmelerde her 

defasında yeni bir ölçek kullanılması önerilmektedir (Cline ve ark. 1992, Aslan 2002). 

3.7. Verilerin Toplanması  

Gebe kadınlara gebe izlem polikliniğinde görüĢme için ayrılan bir odada, yüz 

yüze görüĢme tekniği ile KiĢisel Bilgi Formu ve Uyku Kalitesi Ölçekleri uygulandı. 

Aynı gebe kadınlar doğuma geldiğinde travay boyunca izlenerek, travay bilgileri 

(servikal açıklık, kontraksiyonların sıklığı ve Ģiddeti, çocuk kalp sesleri) ve VAS 

puanları elde edildi.  

Uyku, doğum ağrısı iliĢkisini değerlendirmek amacıyla, travay sırasında servikal 

açıklık 1-3 cm iken ilk kez, 4-10 cm arasında iken ikinci kez ve  plasenta çıktıktan sonra 

üçüncü kez olmak üzere, toplam üç kez ağrı ölçeği uygulanarak, ağrı Ģiddeti belirlendi. 

Travay sırasında kadına hissettiği ağrının Ģiddetini, ağrı skalası üzerinde göstermesi 

veya iĢaret koyması istendi. Travaydaki kadına ağrı ölçeği, ağrının olmadığı aralarda 

uygulandı. Değerlendirmenin aynı ölçek üzerinde yapılması durumunda, gebe kadın 

önceki ağrı puanına göre değerlendirme yapabileceğinden, her defasında farklı bir ağrı 

ölçeği kullanıldı.  

3.8. AraĢtırmanın Etik Yönleri 

 Uyku anketlerinin ülkemizde geçerlilik ve güvenilirliğini yapan, araĢtırıcıdan 

elektronik posta yolu ile izin alındı (Ek-6). 

 Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi, Etik Kurul‟undan etik kurul izni 

alındı (Ek-7). 

 Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğünden, araĢtırmanın kadın hastalıkları, doğum eğitim ve 

araĢtırma hastanesinde yapılması için yazılı izin alındı (Ek-8). 
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 Gebe izlem polikliniğinde izlenen, örneklem seçim kriterlerine uyan gebe kadınlara 

araĢtırmanın amacı açıklandı. Elde edilen bilgilerin sadece bu araĢtırma için 

kullanılacağı anlatıldıktan sonra, araĢtırmaya katılmaya gönüllü gebelerden sözlü ve 

yazılı onam alındı (Ek-5). 

3.9. Verilerin Değerlendirilmesi  

AraĢtırma sonucunda elde edilen veriler bilgisayar ortamında, Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) 15.0 programı kullanılarak bir uzman tarafından 

analiz edildi. Veriler ortalama, frekans, Fisher tam ki-kare testi, Mann Whitney U testi 

ve Kruskal Wallis ile değerlendirildi. Ġstatistiksel anlamlılık %95‟lik güven aralığında, 

p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.  

3.10. AraĢtırmanın Sınırlılıkları ve YaĢanan Güçlükler 

 AraĢtırmanın Ġ.Ü. CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Hastanesi‟nin gebe izlem polikliniğinde 

izlenen, aynı hastanenin doğumhanesinde doğum yapacak gebe kadınlarla yapılması 

planlanmıĢtı. Ancak çoğunlukla riskli gebelerin normal doğum için gelmeleri ve 

araĢtırmaya dahil edilen gebelerin sezaryen ile doğum yapması, doğuma giden 

gebelerin araĢtırmacıya bildirmemeleri nedeniyle veri toplama sürecinin uzayacağı 

saptandı. Bu nedenlerle araĢtırmanın normal doğumların daha fazla olduğu baĢka bir 

hastanede yapılmasına karar verildi ve verilerin toplandığı hastane değiĢtirildi.  

 Veri toplama araçlarının uzun olması, bazen dikkatin dağılmasına yol açmıĢ olabilir.  

 Oksitosin, epidosin, amniyotomi, epizyotomi gibi uygulamalar travayın süresi ve 

travayda algılanan ağrıyı etkilemiĢ olabilir. 

 Ġzlenen gebelerin sezaryene alınması, veri toplama süresinin uzamasına neden oldu. 

 AraĢtırmanın verileri iki basamaklı elde edilmiĢtir. 38-40 gebelik haftasında olan 

gebeler ile ilk kez gebe izlem polikliniğinde görüĢülerek uyku kalitesi ölçekleri ve 

kiĢisel bilgi formu doldurulmuĢtur. Ġkinci basamakta ise travay süresince aynı gebe 

kadınlara üç kez VAS ağrı ölçeği uygulanmıĢtır. Bu durum zaman ve ekonomik 

açıdan araĢtırmacının zorlanmasına ve veri toplama sürecinin uzamasına neden 

olmuĢtur. 
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4. BULGULAR 

AraĢtırmada elde edilen bulgular beĢ bölüm halinde sunuldu. 

4.1. AraĢtırmaya katılan kadınların demografik ve obstetrik özellikleri, 

4.2. Doğuma iliĢkin özellikler, 

4.3. Gebe kadınların uyku kaliteleri ile demografik ve obstetrik özelliklerinin 

karĢılaĢtırması, 

4.4. Gebe kadınların uyku ve travay özelliklerinin karĢılaĢtırması, 

4.5. Gebe kadınların uyku ve travaydaki ağrı özelliklerinin karĢılaĢtırması 

4.1. Demografik ve Obstetrik Özellikler 

Bu bölümde çalıĢmaya katılan gebe kadınların demografik, obstetrik özellikleri 

ve alıĢkanlıkları incelenmiĢtir. 

AraĢtırmaya Ġstanbul ilindeki bir kadın hastalıkları ve doğum hastanesinin gebe 

izlem biriminde izlenen 75 gebe kadın katılmıĢtır. 

 

Tablo 4-1: Gebe Kadınların Demografik Özellikleri (N:75) 

Özellikler  n % 

YaĢ       

   ≤ 29 yaĢ   53 70,7 

   ≥ 30 yaĢ  22 29,3 

Eğitim      

   Okur-yazar değil 22 29,3 

   1-5 yıl  28 37,3 

   6 yıl ve üzeri 25 33,3 

 

ÇalıĢma grubundaki gebe kadınlar; 16-42 yaĢ aralığında, %70,7‟si 29 yaĢ ve 

altında, yaĢ ortalaması ise 26,05±6,25 idi. Eğitim durumlarına bakıldığında, 

%37,3‟ünün bir ile beĢ yıl arasında eğitim gördüğü ve %98,7‟sinin ev hanımı olduğu 

görüldü (Tablo 4.1).  
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Tablo 4-2: Gebe Kadınların Obstetrik Özelikleri (N:75) 

Özellikler n  % 

Gebeliğin planlı olma durumu     

   Planlı 37 49,3 

   Plansız 38 50,7 

Gebelik haftası     

   38. hafta 25 33,3 

   39. hafta 19 25,3 

   40. hafta 21 28,0 

   41. hafta ve üzeri 10 13,3 

Gebelik sayısı     

   Primigravida  20 26,7 

   Multigravida 55 73,3 

Doğum yapma durumu      

   Primipar 22 29,3 

   Multipar   53 70,7 

DüĢük yapma durumu     

   Var 11 14,7 

   Yok 64 85,3 

Küretaj olma durumu     

   Var 9 12,0 

   Yok 66 88,0 

Çocuk     

   Var 51 68,0 

   Yok 24 32,0 

Antenatal izlem     

   Var 35 46,7 

   Yok 40 53,3 

Gebelikte eĢ ve çevre desteği      

   Var 56 74,7 

   Yok 19 25,3 

 

ÇalıĢma grubundaki kadınların %49,3‟ünün gebeliği planlı, %33,3‟ünün 

gebeliğin 38. haftasında olduğu, %73,3‟ünün ise multigravida (iki ve daha fazla 

gebelik) olduğu, %29,3‟ünün primipar (ilk doğum) olduğu saptandı. Kadınların 

%14,7‟sinin daha önce düĢük yaptığı, %12‟sinin küretaj olduğu, %68‟inin bir veya daha 

fazla çocuğu olduğu görüldü. Gebe kadınların %46,7‟sinin antenatal takiplerinin düzenli 

olarak yapıldığı ve %74,7‟sinin gebeliğinde eĢi veya sosyal çevresi tarafından destek 

gördüğü belirlendi (Tablo 4.2). 



35 

 

Tablo 4-3: Gebe Kadınların Uyku Düzenini Etkileyebilecek AlıĢkanlıklar (N:75) 

Özellikler n % 

Sigara kullanımı     

   Evet 10 13,3 

   Hayır 65 86,7 

Çay tüketimi (gün)     

   Hiç içmeyen 6 8,0 

   1-3 bardak 37 39,4 

   4 bardak ve üzeri 32 42,6 

Kahve tüketimi (gün)     

   Hiç içmeyen 66 88,0 

   1-2 bardak  9 12,0 

Uyumadan önce uykuya dalmayı 

kolaylaĢtıran alıĢkanlıklar 

    

   Var (kitap okuma, müzik dinleme, duĢ) 13 17,3 

   Yok 62 82,7 

Düzenli egzersiz yapma durumu     

   Evet (yürüyüĢ) 19 25,3 

   Hayır 56 74,7 

 

Gebe kadınların alıĢkanlıkları incelendiğinde; %13,3‟ünün gebelikte sigara 

içtiği, %39,4‟ünün günde bir-üç bardak arasında çay tükettiği, %12‟sinin günde 1-2 

bardak kahve içtiği saptandı. Kadınların gebelikleri süresince %17,3‟ünün, uyumadan 

önce uykuya dalmayı kolaylaĢtıran bir alıĢkanlığı olduğu ve %25,3‟ünün düzenli 

egzersiz yaptığı görüldü (Tablo 4.3).  
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Tablo 4-4: Gebelikte Sık YaĢanan Sorunların Dağılımı (N:75) 

Özellikler n % 

Gebelikte sık yaĢanan sorunlar*     

   Sık idrara çıkma  56 74,7 

   Sırt-bel-kasık ağrısı 54 72,0 

   Bacak ağrısı (kramplar-varis-ödem) 53 70,7 

   Gerginlik-ruhsal sıkıntı 40 53,3 

   Bulantı-kusma/mide yanması 29 38,7 

   Bacakta uyuĢma-karıncalanma  26 34,7 

   El ve parmaklarda uyuĢma 2  2,7 

Sorunlarla ilgili destek alma      

   Var 13 17,3 

   Yok 62 82,3 

*Birden fazla sorun bildirilmiĢtir. 

 

Gebe kadınların %74,7‟sinin sık idrara çıkma, %72‟sinin sırt/bel/kasık ağrısı, 

%70,7‟sinin bacak ağrısı gibi Ģikayetleri sıklıkla belirttiği ve yaĢadığı sorunlarla ilgili 

%17,3‟ünün destek aldığı belirlendi (Tablo 4.4).  
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4.2. Doğuma ĠliĢkin Özellikler 

Bu bölümde kadınların doğuma müdahale durumları, uygulanan ilaçlar, servikal 

açıklık (dilatasyon), kontraksiyon sıklığı-Ģiddeti, çocuk kalp sesleri, doğum eyleminin 

süreleri, ağrı puanları ile doğum komplikasyonları incelenmiĢtir. 

 

Tablo 4-5: Doğuma ĠliĢkin Özelliklerin Dağılımı (N:75) 

Özellikler n % 

Vajinal doğumda yapılan müdahaleler     

   Ġndüksiyon 66 88,0 

   Amniyotomi 29 38,7 

   Fundal basınç 17 22,7 

   Epizyotomi 35 46,7 

Travay sırasında uygulanan ilaçlar     

   Kontraksiyon düzenleyici (Synpitan) 66 88,0 

   Servikal açıklığı sağlayan (Epidosin- 

   cytotec-propess) 
42 56,0 

*Birden fazla müdahale yapılmıĢtır. 

 

ÇalıĢma grubundaki kadınların %88‟ine doğum sırasında indüksiyon ile 

müdehale edildiği ve indüksiyon içinde synpitan uygulandığı saptandı (Tablo 4.5). 
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Tablo 4-6: Ağrı Ölçeği Uygulandığı Sırada Kadınların Travayın Birinci Evresindeki 

Özellikleri (N:75)  

Özellikler n % x ±SD Min-Max 

Servikal dilatasyon (cm)        

Latent faz (1-3 cm)     

1,08±1,27  

 

1-3 
   1 46 61,3 

   2 12 16,0 

   3 17 22,2 

Aktif faz (4-10 cm)     

7,25±1,54  

 

   4-5 5  6,9  

   6-7 42 56,0 4-10 

   8-9 17 22,7  

   10 11 14,7  

Kontraksiyon Sıklığı (dk)         

Latent faz (0-10 dk)     
 

2,81±3,65  

 

0-10 
   0-4 51 68,0 

   5-10 24 32,0 

Aktif faz (0-10 dk)     

2,36±1,34  

 

0-10 
   0-4 65 86,7 

   5-10 10 13,3 

Kontraksiyon Ģiddeti (mmHg)        

Latent faz (0-100 mmHg)     

23,60±29,28  

 

0-95 
   Hafif (20- 39) 52 69,3 

   Orta (40-59) 10 13,3 

   ġiddetli (≥ 60) 13 17,3 

Aktif faz (0-100mmHg)     

60,20±27,01  

 

0-100 
   Hafif (20- 39) 12 16,0 

   Orta (40-59) 17 22,7 

   ġiddetli (≥ 60) 46 61,3 

 

ÇalıĢma grubundaki kadınlara, ağrı ölçeği ilk uygulandığında, travayın latent 

fazında %61,3‟ünün 1 cm açıklığa sahip olduğu, servikal açıklık ortalamasının 

1,08±1,27 olduğu, aktif fazda ise, %56,0‟sının 6-7 cm açıklığı olduğu ve servikal 

açıklık ortalamasının 7,25±1,54 olduğu saptandı. Gebe kadınların latent fazdaki 

kontraksiyon sıklığı incelendiğinde, %68‟inin sıfır ile dört dakika arasında 

kontraksiyonları olduğu ve kontraksiyon sıklığı ortalamasının 2,81±3,65 dakika olduğu, 

aktif fazdaki kontraksiyon sıklığının %86,7‟sinin sıfır ile dört dakika arasında, 

kontraksiyon sıklığı ortalamasının 2,36±1,34 dakika olduğu görüldü. Gebe kadınların 

latent fazda %69,3‟ünün, kontraksiyon Ģiddetinin 20 ile 39 mmHg arasında, 

kontraksiyon Ģiddeti ortalamasının ise 23,60±29,28 olduğu saptandı. Aktif fazdaki 

kontraksiyon Ģiddetleri incelendiğinde, %61,3‟ünün kontraksiyon Ģiddetinin 60 mmHg 
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ve üzerinde olduğu, kontraksiyon Ģiddeti ortalamasının ise 60,20±27,01 olduğu 

belirlendi. (Tablo 4.6).  

Tablo 4-7: Travay Evrelerinin Ortalama Süre Dağılımı (N:75) 

Özellikler n  x ±SD Min-Max 

Doğum evrelerinin 

süreleri (dk) 
    

 

Birinci evre       

   Primigravida 20 954,75±473,57   334-1830 

   Multigravida 55 777,90±521,02 130-2370 

Ġkinci evre      

   Primigravida 20 15,60±24,30  1-115 

   Multigravida 55 7,80±4,59 1-20 

Üçüncü evre      

   Primigravida 20 12,50±4,43  7-25 

   Multigravida 55 14,60±9,35  5-60 

Toplam travay süresi (dk)      

   Primigravida 20 982,85±472,44 350-1861 

   Multigravida 55 799,00±520,78 160-2385 

 

Doğuma gelen primigravidalarda birinci evre süresinin ortalaması 

954,75±473,57 dakika, multigravidalarda 777,90±521,02 dakida idi. Primigravidalarda 

ikinci evre ortalaması 15,60±24,30 dakika iken, multigravidalarda 7,80±4,59 dakika 

olduğu saptandı. Travayın üçüncü evresi primigravidalarda ortalama 12,50±4,43 dakika, 

multigravidalarda 14,60±9,35 dakika idi. Toplam travay süresinin primigravidalarda 

ortalama 982,85±472,44 dakika iken, multigravidalarda ortalama 799,00±520,78 dakika 

olduğu belirlendi (Tablo 4.7). 

 

Kadınların (n:27) %36‟sında travay sırasında komplikasyonlar olduğu, (n:27) 

%36‟sında korku anksiyete olduğu, (n:26) %34,7‟sinde perineal yırtık geliĢtiği görüldü. 
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4.3. Gebe Kadınların Uykuları ile Demografik ve Obstetrik Özelliklerinin 

KarĢılaĢtırması 

Bu bölümde kadınların demografik ve obstetrik özelliklerine göre uyku 

anketlerinden aldıkları puan ortalamaları karĢılaĢtırılmıĢtır. 

 

Tablo 4-8:Gebe Kadınların Pittsburg Uyku Anketi Puanlarının Dağılımı (N:75) 

Özellikler  
Uyku Kalitesi  

Ġyi (<5 puan) (n:8) Kötü (≥ 5puan) (n:67) 

Pittsburg Uyku Anketi BileĢenleri n % n % 

 Öznel Uyku Kalitesi         

   Çok iyi (0 puan) 4 50,0 7 10,7 

   Oldukça iyi (1 puan) 4 50,0 35 48,8 

   Oldukça kötü (2 puan) - - 16 27,4 

   Çok kötü (3 puan) - - 9 13,1 

 Uyku Latensi          

   15 dakika altında (0 puan) 2 25,0 3 4,5 

   16-30 dakika arasında (1 puan 3 37,5 9 13,4 

   31-60 dakika arası (2 puan) 3 37,5 29 43,3 

   60 dakika üzeri (3 puan) - - 26 38,8 

 Uyku Süresi         

   7 saat ve üzeri (0 puan) 8 100,0 30 44,8 

   6-6,9 saat (1 puan) - - 11 16,4 

   5-5,9 saat (2 puan) - - 15 22,4 

   5 saat altı (3 puan) - - 11 16,4 

 AlıĢılmıĢ Uyku Etkinliği          

   %85 üzeri (0 puan) 8 100,0 17 25,4 

   %75-84 (1 puan) - - 12 17,9 

   %65-74 (2 puan) - - 13 19,4 

   %65 altında (3 puan) - - 25 37,3 

 Uyku Bozukluğu Sıklığı         

   Hiç yaĢanmadı (0 puan) - - - - 

   Haftada 1‟den az (1 puan) 2 25,0 5 7,5 

   Haftada 1-2 defa (2 puan) 6 75,0 41 61,2 

   Haftada 3 ve üzerinde (3 puan) - - 21 31,3 

 Gündüz ĠĢlev Bozukluğu Sıklığı 
    

   Hiç yaĢanmadı (0 puan) 5 62,5 29 43,3 

   Haftada 1‟den az (1 puan) 3 37,5 20 29,9 

   Haftada 1-2 defa (2 puan) - - 14 20,9 

   Haftada 3 ve üzerinde (3 puan) - - 4 6,0 

 Uyku Ġlacı Kullanma Durumu         

   Hiç kullanmıyor (0 puan) 
    

   Haftada 1‟den az (1 puan) - - - - 

   Haftada 1-2 defa (2 puan) 
    

   Haftada 3 ve üzerinde (3 puan) 
    

 Global Skor 8 10,7 67 89,3 

 

Kadınların uyku kalitesi bileĢenleri ve global skor dağılımları Tablo 4.8‟de 

gösterilmiĢtir. Buna göre kadınların %89,3‟ünün kötü uyku kalitesine sahip olduğu 

anlaĢılmaktadır (Tablo 4.8).  
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Kadınların geceleri ortalama 6,57±2,02, min-mak 3-10 saat uyudukları, 

%90,6‟sının geceleri uyandığı, %41,3‟ünün ise kötü rüyalar gördüğü saptanmıĢtır. 

 

Tablo 4-9:Gebe Kadınların Epworth Uykululuk Skalasından Aldıkları Puanların Dağılımı 

(N:75) 

Epworth Skoru  n % 

   Ġyi uyuyan (<10 puan) 68 90,7 

   Gündüz Uykulu (≥10 puan) 7 9,3 

 

ÇalıĢma grubundaki gebe kadınların %9,3‟ünde gündüz uykululuğu olduğu 

saptandı (Tablo 4.9). 

 

Tablo 4-10: Pittsburg Uyku Anketi BileĢenlerinin Gebe Kadınların YaĢına Göre Dağılımı 

(N:75) 

Özellikler 29 YaĢ Altı 30 YaĢ Üzeri 
  

Pittsburg Uyku Anketi 

BileĢenleri 
x ±SD x ±SD KW-²* p 

  Öznel Uyku Kalitesi 1,30±0,91 1,31±0,77 0,02 0,86 

  Uyku Latensi 1,98±0,93 2,22±0,75 0,84 0,35 

  Uyku Süresi 0,90±1,18 1,18±1,05 1,69 0,19 

  AlıĢılmıĢ Uyku Etkinliği 1,41±1,27 1,72±1,24 0,78 0,37 

  Uyku Bozukluğu 2,18±0,59 2,18±0,58 0,00 0,95 

  Uyku Ġlacı Kullanma - - - - 

  Gündüz ĠĢlev Bozukluğu 0,86±0,89 0,77±0,97 0,32 0,56 

  Global Skor 8,66±3,74 9,40±3,47 0,95 0,32 

* KW-²:Kruskall Wallis 

 

Gebe kadınların yaĢları ile Pittsburg uyku anketi bileĢenleri arasında istatistiksel 

olarak bir fark bulunmadı (p>0,05; Tablo 4.10). 
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Tablo 4-11: Gebelerin Uykularını Etkileyebilecek Özelliklere Göre Uyku Kalitelerinin 

KarĢılaĢtırması (N:75) 

 

Özellikler 

Uyku Kalitesi  

 

p 

Ġyi (n:8) Kötü (n:84) 

n % n % 

Çay tüketimi         
 

   Var 3 9,4 29 90,6 
1,00* 

   Yok 5 11,6 38 88,4 

Düzenli egzersiz yapma 

durumu 
        

 

   Evet 2 10,5 17 89,5 
1,00* 

   Hayır 6 10,7 50 89,3 

Gebeliğin planlı olması         
 

   Planlı 5 13,5 32 86,5 
0,48* 

   Plansız 3 7,9 35 92,1 

Antenatal izlem         
 

   Var 4 11,4 31 88,6 
1,00* 

   Yok 4 10,0 36 90,0 

Gebelikte EĢ ve Çevre 

Tarafından Desteklenme  
        

 

   Var 6 10,7 50 89,3 
1,00* 

   Yok 2 10,5 17 89,5 

* Gözlerde 5‟ten küçük beklenen sayı olduğu için Fisher Tam Ki-Kare Testi yapılmıĢtır.  

 

ÇalıĢma grubundaki gebe kadınların uykularını etkileyebilecek bazı özelliklere 

göre uyku kalitesi incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlendi 

(p>0,05; Tablo 4.11). 
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Tablo 4-12: Gebelikte YaĢanan Sorunların Uyku Kalitesi ile KarĢılaĢtırması (N:75) 

 

Özellikler 

Uyku Kalitesi   

 

p 

Ġyi (n:8) Kötü (n:84) 

n % n % 

Sırt ve bel ağrısı            
 

   Var  7 13,0 47 87,0 
0,42 

   Yok  1 4,8 20 95,2 

Bacak ağrısı/kramp             
 

   Var 3 5,7 50 94,3 
0,04 

   Yok  5 22,7 17 77,3 

Sık idrara çıkma          
 

   Var 3 5,4 53 94,6 
0,02 

   Yok  5 26,3 14 73,7 

Bulantı-kusma/mide yanması          
 

   Var 3 10,3 26 89,7 
1,00 

   Yok  5 10,9 41 89,1 

Bacakta uyuĢma-karıncalanma          
 

   Var 1 3,8 25 96,2 
0,24 

   Yok  7 14,3 42 85,7 

Gerginlik/ruhsal sıkıntı      

   Var 1 2,5 39 97,5 
0,02 

   Yok  7 20,0 28 80,0 

* Gözlerde 5‟ten küçük beklenen sayı olduğu için Fisher Tam Ki-Kare Testi yapılmıĢtır.  

 

Gebelikte yaĢanan sorunlara göre uyku kalitesi incelendiğinde; bacak ağrısı/ 

kramp, sık idrara çıkma ve gerginlik/ruhsal sıkıntı sorunları açısından istatistiksel olarak 

anlamlı fark olduğu görüldü (p<0,05; Tablo 4.12). 
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Tablo 4-13: Gebelerin Uykularını Etkileyebilecek Özelliklere Göre Epworth Uykululuk 

Skalası Puanlarının KarĢılaĢtırması (N:75)  

 

Epworth Uykululuk Skalası 

Puanları   

Özellikler n x ±SD MW-U* p 

YaĢ     

   ≤ 29 yaĢ   53 4,67±3,37 478,00 

 

0,21 

    ≥ 30 yaĢ  22 3,59±2,50 

Çay tüketimi     

   Var 43 4,16±3,10 
623,50 0,48 

   Yok 32 4,62±3,27 

Düzenli egzersiz yapma 

durumu 
    

   Evet 19 4,26±2,37 
500,50 0,69 

   Hayır 56 4,39±3,40 

Gebeliğin planlı olması     

   Planlı 37 4,45±3,25 
673,00 0,74 

   Plansız 38 4,26±3,11 

Antenatal izlem     

   Var 35 4,54±3,55 
690,50 0,91 

   Yok 40 4,20±2,82 

Gebelikte eĢ ve çevre tarafından 

desteklenme görme durumu 
       

   Var 56 4,35±3,04 
507,00 0,75 

   Yok 19 4,36±3,59 

*MW-U:Mann Whitney-U 

 

Gebelerin uykularını etkileyebilecek bazı özelliklere göre epworth uykululuk 

skalasından aldıkları puanlar karĢılaĢtırıldığında; istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı belirlendi (p>0,05; Tablo 4.13).  
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Tablo 4-14: Gebelikte YaĢanan Sorunlar ile Epworth Uykululuk Skalası Puanlarının 

KarĢılaĢtırması (N:75) 

 

Epworth Uykululuk Skalası 

Puanları  

Özellikler n x ±SD MW-U* p 

Sırt ağrısı     

   Var 54 4,24±3,07 
528,00 0,64 

   Yok  21 4,66±3,43 

Bacakta uyuĢma-karıncalanma      

   Var 26 4,30±3,08 
630,50 0,94 

   Yok 49 4,38±3,23 

Sık idrara çıkma     

   Var 56 4,53±3,15 
441,00 0,26 

   Yok 19 3,84±3,23 

Bacak ağrısı       

   Var 53 4,39±3,22 
570,00 0,87 

   Yok 22 4,27±3,08 

Bulantı-kusma/mide yanması      

   Var 29 4,89±3,24 
554,00 0,21 

   Yok 46 4,02±3,10 

Gerginlik,/ruhsal sıkıntı     

   Var 40 3,60±2,72 
516,50 0,05 

   Yok 35 5,22±3,43 

*MW-U: Mann Whitney-U 

 

Gebelikte yaĢanan sorunlara göre gebelerin epworth uykululuk skalası puanları 

karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05; Tablo 4.14).  
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Tablo 4-15:Pittsburg Uyku Anketi BileĢenleri Puanlarının Gebelik Haftasına Göre Dağılımı 

(N:75) 

 

Özellikler 

38. Hafta 

(n:25) 

39. Hafta 

(n:19) 

40. Hafta 

(n:21) 

41. Hafta ve 

Üzeri (n:10) 

 

 

 

 

Pittsburg Uyku 

Anketi BileĢenleri 
x ±SD x ±SD x ±SD x ±SD KW-²* p 

Öznel Uyku Kalitesi 1,32±0,90 1,26±0,65 1,23±0,99 1,50±0,97 0,62 0,89 

Uyku Latensi 1,88±0,92 2,36±0,59 1,95±1,02 2,10±0,87 3,05 0,38 

Uyku Süresi 1,12±1,23 0,84±0,95 1,09±1,33 0,70±0,82 0,86 0,83 

AlıĢılmıĢ Uyku 

Etkinliği 
1,44±1,29 2,00±1,05 1,28±1,30 1,20±1,39 4,15 0,24 

Uyku Bozukluğu 2,12±0,66 2,26±0,45 2,28±0,56 2,00±0,66 1,90 0,59 

Uyku Ġlacı Kullanma - - - - - - 

Gündüz ĠĢlev 

Bozukluğu 
1,04±0,93 1,10±1,04 0,42±0,67 0,70±0,82 7,13 0,06 

Global Skor 8,92±3,45 9,84±2,87 8,28±4,19 8,20±4,39 3,30 0,34 

*KW-²:Kruskall Wallis 

 

Pittsburg uyku anketi bileĢenlerinin, gebelik haftasına göre puan dağılımları 

incelendiğinde, istatistiksel olarak bir fark olmadığı görüldü (p>0,05; Tablo 4.15). 
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Tablo 4-16: Pittsburg Uyku Anketi BileĢenlerinin Gebelik Sayısına Göre Dağılımı (N:75) 

 Özellikler 
Primigravida 

(n:20) 

Multigravida 

(n:55) 

 

 

 

 

Pittsburg Uyku Anketi 

BileĢenleri 
x ±SD x ±SD MW-U* p 

   Öznel Uyku Kalitesi 1,20±0,95 1,34±0,84 502,50 0,53 

   Uyku Latensi 2,20±0,76 2,00±0,92 496,00 0,49 

   Uyku Süresi 0,85±1,18 1,03±1,13 493,00 0,46 

   AlıĢılmıĢ Uyku Etkinliği 1,60±1,31 1,47±1,25 514,00 0,65 

   Uyku Bozukluğu 2,10±0,64 2,21±0,56 499,00 0,47 

   Uyku Ġlacı Kullanma - - - - 

   Gündüz ĠĢlev Bozukluğu 1,10±0,85 0,74±0,92 412,50 0,07 

   Global Skor 9,05±4,07 8,81±3,53 542,00 0,92 

*MW-U: Mann Whitney-U 

 

Gebelik sayısına göre Pittsburg uyku anketi alt bileĢenlerinin puan ortalamaları 

incelendiğinde, bileĢenler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptandı 

(p>0,05; Tablo 4.16). 

 

Tablo 4-17: Pittsburg Uyku Anketi BileĢenleri Puanlarının Doğum Sayısına Göre Dağılımı 

(N:75) 

 Özellikler Primipar (n:22) Multipar (n:53) 
 

 

 

 

Pittsburg Uyku Anketi 

BileĢenleri x ±SD x ±SD MW-U* p 

   Öznel Uyku Kalitesi 1,09±0,97 1,39±0,81 471,50 0,15 

   Uyku Latensi 2,09±0,86 2,03±0,89 568,50 0,85 

   Uyku Süresi 0,90±1,15 1,01±1,15 551,00 0,68 

   AlıĢılmıĢ Uyku Etkinliği 1,54±1,29 1,49±1,26 566,00 0,83 

   Uyku Bozukluğu 2,18±0,66 2,18±0,55 580,00 0,96 

   Uyku Ġlacı Kullanma - - - - 

   Gündüz ĠĢlev Bozukluğu 1,09±0,81 0,73±0,94 429,50 0,05 

   Global Skor 8,90±3,97 8,86±3,55 574,50 0,92 

*MW-U: Mann Whitney-U 

 

Kadınların doğum sayısına göre Pittsburg uyku anketi bileĢenlerinin puan 

ortalamaları incelendiğinde, bileĢenler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı belirlendi (p>0,05; Tablo 4.17). 
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Tablo 4-18: Pittsburg Uyku Anketi BileĢenleri Puanlarının Çocuk Sahibi Olmaya Göre 

Dağılımı (N:75) 

Özellikler 
Çocuk 

  Var (n:51) Yok (n:24) 

Pittsburg Uyku Anketi BileĢenleri x ±SD x ±SD MW-U* p 

   Öznel Uyku Kalitesi 1,41±0,82 1,08±0,92 486,50 0,12 

   Uyku Latensi 2,03±0,89 2,08±0,88 599,50 0,87 

   Uyku Süresi 1,00±1,13 0,95±1,19 593,50 0,82 

   AlıĢılmıĢ Uyku Etkinliği 1,49±1,25 1,54±1,31 595,00 0,84 

   Uyku Bozukluğu 2,17±0,55 2,20±0,65 589,00 0,76 

   Uyku Ġlacı Kullanma - - - - 

   Gündüz ĠĢlev Bozukluğu 0,74±0,95 1,04±0,80 471,00 0,08 

   Global Skor 8,86±3,60 8,91±3,84 610,00 0,98 

*MW-U: Mann Whitney-U 

 

Gebe kadınların çocuk sahibi olmasına göre Pittsburg uyku anketi bileĢenlerinin 

puan ortalamaları incelendiğinde, bileĢenler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı görüldü (p>0,05; Tablo 4.18). 
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Tablo 4-19: Epworth Uykululuk Skalası Puanları ile Obstetrik Özelliklerin 

KarĢılaĢtırması (N:75) 

 

Epworth Uykululuk Skalası 

Puanları  

Özellikler n x ±SD KarĢılaĢtırma p 

Gebelik haftası     

   38. hafta 25 4,80±3,80 

1,15 0,76 
   39. hafta 19 4,63±3,07 

   40. hafta 21 3,71±2,66 

   41. hafta ve üzeri 10 4,10±2,68 

Gebelik sayısı 
    

   Primigravida  20 4,70±3,11 
491,00 0,47 

   Multigravida  55 4,23±3,20 

Doğum yapma durumu  
    

   Primipar  22 4,45±3,08 
558,50 0,77 

   Multipar 53 4,32±3,22 

YaĢayan çocuk sayısı 
    

   Var 51 4,09±3,05 
524,00 0,31 

   Yok 24 4,91±3,38 

*Ġkili gruplarda Mann Whitney-U, üç ve daha fazla sayıda gruplarda Kruskal Wallis Testi kullanıldı 

 

Gebelerin epworth uykululuk skalasından aldıkları puanların ortalamalarına 

göre, obstetrik özellikler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 

belirlendi (p>0,05; Tablo 4.19). 
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4.4. Kadınların Uyku ile Travay Özelliklerinin KarĢılaĢtırması 

Bu bölümde kadınların uyku özellikleri (uyku kalitesi, gündüz uykululuk 

durumu) ile travaya iliĢkin özellikleri incelenmiĢtir. 

 

Tablo 4-20: Gebe Kadınların Uyku Kalitesi ile Travay Evrelerine ĠliĢkin Özelliklerin 

KarĢılaĢtırması (N:75) 

Özellikler 
Uyku kalitesi iyi 

olan (n:8) 

Uyku kalitesi kötü 

olan (n:67) 

 

  

Travayın Birinci Evresi  x ±SD x ±SD MW-U* p 

Laten Faz        
 

 Servikal açıklık (cm) 1,62±1,40 1,01±1,24 204,50 0,23 

 Kontraksiyon sıklığı (dk) 3,62±4,20 2,71±3,60 229,50 0,47 

 Kontraksiyon Ģiddeti (mmHg) 43,12±38,44 21,26±27,44 177,00 0,08 

 Çocuk kalp sesleri (ÇKS) 88,50±73,57 62,88±70,70 212,00 0,29 

Aktif Faz        
 

 Servikal açıklık (cm) 6,75±0,88 7,31±1,59 221,00 0,40 

 Kontraksiyon sıklığı (dk) 2,75±1,48 2,32±1,33 234,00 0,52 

 Kontraksiyon Ģiddeti(mmHg) 76,25±18,27 58,28±27,35 157,50 0,05 

 Çocuk kalp sesleri (ÇKS) 135,37±8,03 129,26±38,12 213,00 0,34 

Travay Evrelerinin Süreleri 

(dk) 
      

 

 Birinci evre  670,00±413,49 843,58±521,75 215,50 0,36 

 Ġkinci evre  15,00±7,55 7,66±4,42 100,00 0,00 

 Üçüncü evre 10,12±2,94 14,50±8,67 181,50 0,10 

 Toplam travay süresi  695,12±415,10 866,83±521,68 216,00 0,37 

*MW-U:Mann Whitney-U 

 

Gebelerin uyku kalitesi ile travay evrelerine iliĢkin özellikler karĢılaĢtırıldığında; 

travayın ikinci evre süresinin, uyku kalitesi iyi olan gebelerde istatistiksel olarak 

anlamlı bir farkla daha uzun olduğu saptandı (p<0,05; Tablo 4.20). 
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Tablo 4-21: Gebe Kadınların Gün Ġçinde Uykulu Olma Durumu ile Travay Evrelerine 

ĠliĢkin Özelliklerin KarĢılaĢtırması (N:75) 

Özellikler 

Ġyi Uyuyan  

(<10 puan)  

(n:68) 

Gündüz Uykulu 

(≥ 10 puan)  

(n:7) 
  

 Travayın Birinci Evresi  x ±SD x ±SD MW-U* p 

Latent Faz      
  

   Servikal açıklık 1,08±1,26 1,00±1,41 231,50 0,89 

   Kontraksiyon sıklığı 2,73±3,56 3,57±4,75 226,00 0,81 

   Kontraksiyon Ģiddeti 24,70±30,13 12,85±17,04 197,50 0,42 

   Çocuk kalp sesleri (ÇKS) 66,33±71,24 58,57±73,07 216,00 0,66 

Aktif Faz  
    

   Servikal açıklık 7,23±1,54 7,42±1,61 225,50 0,81 

   Kontraksiyon sıklığı 2,38±1,34 2,14±1,46 209,00 0,56 

   Kontraksiyon Ģiddeti 59,77±26,51 64,28±33,59 204,00 0,53 

   Çocuk kalp sesleri (ÇKS) 131,11±34,30 118,28±52,87 194,00 0,42 

Travay Evrelerinin Süreleri 

(dk)     

   Birinci evre  825,17±525,19 824,00±387,06 215,50 0,68 

   Ġkinci evre  9,89±13,94 9,71±6,18 206,50 0,55 

   Üçüncü evre 14,38±8,68 10,71±1,88 182,50 0,26 

   Toplam travay süresi  848,94±525,03 844,42±389,34 216,00 0,68 

*MW-U: Mann Whitney-U  

 

Gebe kadınların epworth uykululuk skalasından aldıkları puanlar ile travay 

evrelerine iliĢkin özellikler karĢılaĢtırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı belirlendi (p>0,05; Tablo 4.21). 
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Tablo 4-22: Gebe Kadınların Uyku Süresi ile Travay Evreleri Sürelerinin KarĢılaĢtırması 

(N:75) 

Özellikler 

 

Uyku Süresi 

  6 Saat ve Altı 

(n:49) 

7 Saat ve Üzeri 

(n:26)   

Travay Evrelerinin Süreleri 

(dk) 
x ±SD x ±SD MW-U* p 

   Birinci evre  840,24±527,01 796,46±490,49  611,50  0,77 

   Ġkinci evre  10,18±15,86 9,30±6,79  619,50  0,84 

   Üçüncü evre 14,44±9,40 13,26±5,97  631,50  0,94 

   Toplam travay süresi  864,36±527,49 818,65±489,38  608,50  0,75 

*MW-U: Mann Whitney-U  

 

Gebe kadınların uyku sürelerine göre travay evrelerinin süreleri açısından 

istatistiksel olarak fark saptanmadı (p>0,05; Tablo 4.22). 
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4.5. Kadınların Uyku Kaliteleri ile Travaydaki Ağrı Özelliklerinin KarĢılaĢtırması 

Bu bölümde kadınların uyku özellikleri (uyku kalitesi, gündüz uykululuk durumu) 

ile travaydaki ağrı puanlarına iliĢkin özellikler incelenmiĢtir. 

 

Tablo 4-23: Gebe Kadınların Uyku Kalitesi ile Travaydaki Ağrı Puanlarının KarĢılaĢtırması 

(N:75) 

Özellikler 
Uyku Kalitesi Ġyi 

Olan (n:8) 

Uyku Kalitesi Kötü 

Olan (n:67)   

Travay Evrelerinde Ağrı 

Puanları 
x ±SD x ±SD MW-U

²
* p 

Birinci Evre     

   Latent faz  5,06±3,59 3,84±2,66 208,00 0,30 

   Aktif faz  8,75±1,58 9,17±1,57 216,00 0,28 

Üçüncü Evre     

   Plasenta Çıktıktan Sonra  3,68±3,43 5,15±3,28 194,50 0,20 

*MW-U: Mann Whitney-U  

 

Pittsburg uyku anketine göre uyku kalitesi iyi ve kötü olan gebe kadınların travay 

evrelerindeki ağrı puanları incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 

görüldü (p>0,05; Tablo 4.23). 
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Tablo 4-24: Gebe Kadınların Gün Ġçinde Uykulu Olma Durumu ile Travay Sırasındaki Ağrı 

Puanlarının KarĢılaĢtırması (N:75) 

Özellikler 

Ġyi Uyuyan  

(<10 puan)  

(n:68) 

Gündüz Uykulu  

(≥ 10 puan)  

(n:7) 
  

Travay Evrelerinde Ağrı 

Puanları  
x ±SD x ±SD MW-U* p 

Birinci Evre     

   Latent faz  3,83±2,68 5,28±3,43 171,50 0,22 

   Aktif faz  9,12±1,59 9,14±1,46 235,50 0,95 

Üçüncü Evre     

   Plasenta Çıktıktan Sonra  4,97±3,27 5,28±3,86 233,50 0,93 

*MW-U: Mann Whitney-U  

 

Gebe kadınların, epworth uykululuk skalası puanlarının <10 puan (iyi uyuyan) ve ≥ 

10 puan (gündüz uykulu) olmasına göre travay evrelerindeki ağrı puanları irdelendiğinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlendi (p>0,05; Tablo 4.24).  
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5. TARTIġMA 

Yeterli ve kaliteli uyku kiĢinin tüm zihinsel performansı ve motor aktiviteleri, 

emosyonel durumu ve yaĢam kalitesini etkilemektedir (NSF 2011b). Kadınlar, 

sorumluluklarının fazla olması, aile içindeki geleneksel rollerini devam ettirmek 

zorunda kalmaları, evlilik, boĢanma gibi sorunlara, gebelik, menopoz, hastalıklar ve 

ruhsal durumdaki değiĢikliklere daha duyarlı olması nedeniyle daha sık uyku sorunları 

yaĢamaktadır (Dzaja ve Ark. 2005; Kiper ve Sunal 2009).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Gebelik uyku bozukluklarına neden olabileceği gibi, mevcut uyku sorunlarını da 

arttırabilir. Gebelikteki fiziksel ve hormonal değiĢiklikler gebelerin uyku kalitelerini 

olumsuz etkilemekte ve uyku kalitesini bozmaktadır (NSF 2011c; 2011e; UrsavaĢ 

2011). Hedman ve ark. (2002) kadınların gebelikte uyku kalitelerinin bozulduğunu 

belirtmektedir. TaĢkıran (2009) gebelerin %86‟sının uyku kalitelerinin kötü olduğunu 

saptamıĢtır. ÇalıĢma grubundaki gebe kadınların %89,3‟ünün uyku kalitesinin kötü 

olduğu belirlendi (Tablo 4.8). Gebelikte kadınların çoğunluğunun uyku kalitesinin 

olumsuz etkilendiği görülmektedir. Bu sonuçlar TaĢkıran (2009), Hedman ve ark. 

(2002)‟nın sonuçları ile paralellik göstermektedir. 

Gebelikte uyku kalitesi en çok üçüncü trimesterde bozulmaktadır (Dzaja ve ark. 

2005; NSF 2011g). Lee ve Caughey (2006) üçüncü trimesterde kadınların çoğunun gece 

iki veya üç kez uyandıklarını ve ortalama 7,5 saat uyuduklarını belirtmektedir. ÇalıĢma 

grubumuzda üçüncü trimesterdeki gebe kadınların %90,6 gece en az bir kez uyandığı ve 

geceleri ortalama 6,5 saat uyudukları belirlendi. Bu sonuçlar literatür ile paralellik 

göstermektedir.  

Gebelikte yaĢanan sorunlar uyku bozukluklarına yol açmaktadır. Zip ve ark. 

(1999) gebelerde yaĢanan sorunları araĢtırdıkları çalıĢmalarında, gebelerin genel olarak 

sık idrara çıkma, yorgunluk, uykusuzluk ve bel ağrısı Ģikayetlerinden yakındığını 

belirlemiĢtir. Yanıkkerem ve ark. (2006) gebelikte yaĢanan sorunları trimesterlere göre 

irdelemiĢ; ilk trimesterde sık idrara çıkma, yorgunluk, bulantı-kusma, ikinci trimesterde 

sık idrara çıkma, yorgunluk, bel ağrısı, üçüncü trimesterde ise yorgunluk, sık idrara 

çıkma ve bel ağrısının en sık yaĢanan sorunlar olduğunu saptamıĢtır. Lee ve Caughey 

(2006) üçüncü trimesterde kadınların (%65-80) büyük çoğunluğunun sık idrara gitme, 
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sırt ağrısı ve bacak krampları yaĢadığını bildirmiĢtir. ÇalıĢma grubumuzdaki kadınların 

gebeliklerinde; sırt, bel, kasık ağrıları (%72), bacak ağrıları (%70,7), sık idrara çıkma 

(%74,7) sorunları ilk üç sırada sıkça yaĢadığı belirlendi (Tablo 4.4). Bulgularımız 

benzer çalıĢmalardaki sonuçlar ile paralellik göstermektedir.  

Pek çok gebe kadının geceleri birden fazla kez tuvalete gitmek için uyandığı, 

sırt, boyun, bel ağrılarının sık olduğu, bu durumun uyku kalitesini bozduğu 

bildirilmektedir (Sharma ve Franco 2004; Lee ve Caughey 2006). AraĢtırmamızda 

gebelikte sıkça yaĢanan sorunlardan sırt, bel ağrısının uyku kalitesini etkilemediği ancak 

bacak ağrısı/kramp ve sık idrara çıkma sorunu olan gebelerin uyku kalitelerinin kötü 

olduğu belirlendi (Tablo 4.12). Bu bulgularımız gebelere hizmet veren sağlık 

personelinin, uyku sorunları yaĢayan gebe kadınlarda bacak ağrısı/kramp ve sık idrara 

çıkma sorunları öncelikli olarak sorgulanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu 

sorunları yaĢayan gebelere verilecek uygun önerilerle sorunlarının azaltılması dolayısı 

ile uyku kalitesinin iyileĢtirilmesi sağlanabilir. 

Yanıkkerem (2009) 20-24. gebelik haftasındaki gebe kadınların %75,6‟sının 

pirozis (mide yanması) yaĢadığını, bu durumun uyku kalitelerini etkilediğini 

saptamıĢtır. Bu çalıĢmada kadınların %38,7‟inin pirozis, bulantı-kusma gibi Ģikayetleri 

olduğu ve bu sorunun uyku kalitesini etkilemediği görüldü (Tablo 4.4; Tablo 4.12). 

ÇalıĢma grubumuzdaki kadınlarda uyku kalitesini etkilememesi, üçüncü trimesterdeki 

gebelerde bu yakınmaların Ģiddeti ve Ģeklinin değiĢmiĢ olması ile açıklanabilir. Ancak 

38-41 gebelik haftasındaki kadınların 1/3‟den fazlasının hala bu yakınmaları bildirmesi 

yine de azımsanmayacak bir orandır. 

Bacak ağrıları Ģikayetlerine bağlı olarak uyku problemi yaĢanabilmektedir (NSF 

2011d; 2011g). Literatürde gebe kadınların %25‟inde huzursuz bacak sendromu 

görüldüğü belirtilmektedir (Sharma ve Franco 2004). ġahin ve ark. (2007) gebelikte 

huzursuz bacak sendromu sıklığını %19 olarak bulmuĢtur. ÇalıĢma grubundaki gebe 

kadınların %34,7‟sinde bacakta uyuĢma-karıncalanma olduğu ve bu sorunun uyku 

kalitesini etkilemediği belirlenmiĢtir (Tablo 4.4; Tablo 4.12). Literatürde bacakta 

uyuĢma-karıncalanma yakınmalarının uyku kalitesini etkilediği, biliĢsel ve fiziksel 

yorgunluğa yol açtığı belirtilmektedir (NSF 2011d). Bulgularımız literatür bilgisini 

desteklememektedir.  
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Hedman ve ark. (2002) kabusların gebelikle birlikte azaldığını bulmuĢtur. 

Nielsen ve Paquette (2007) gebe kadınların %34‟ünün korkutucu rüyalar ve kabuslar 

gördüğünü saptamıĢtır. ÇalıĢma grubundaki kadınların %41,3‟ünün kötü rüyalar 

gördüğü belirlenmiĢtir. Bu sonuçlar Nielsen ve Paquette (2007)‟nin sonuçları ile 

benzerlik göstermektedir. Gebelikte kötü rüyaların yaygın olarak görülmesinin kaygı, 

uyku bozuklukları veya hormon düzeylerinin değiĢmesinden kaynaklandığı 

bildirilmektedir (NSF 2011f).  

Primipar gebeler multiparlara göre uykusuzluk açısından daha fazla sorun 

yaĢamaktadır. Lee ve ark. (2000), multiparlarla primiparlar arasında uyku açısından 

farklar olduğunu, uyku bozukluklarının ilk kez anne olanlarda daha belirgin olduğunu 

bulmuĢtur. Signal ve ark. (2007), primiparların verimli uyumadığını, ikinci trimesterde 

geceleri daha fazla uyandıklarını saptamıĢtır. ÇalıĢma grubundaki kadınların doğum 

sayısının uyku kalitesini etkilemediği ve gündüz uykululuğu açısından (p>0,05; Tablo 

4.17; Tablo 4.19) anlamlı bir fark olmadığı saptandı. Bu durum örneklem grubumuzun 

küçük olmasından kaynaklanmıĢ olabilir. 

Hedman ve ark. (2002) 30 yaĢın üstündeki gebe kadınların, 30 yaĢından küçük 

olanlara göre daha az uyuduğunu saptamıĢtır. ÇalıĢma grubundaki gebelerin yaĢlarının 

uyku kalitesini etkilemediği (p>0,05; Tablo 4.10), çalıĢma bulgularımızı Hedman ve 

ark‟nın bulgularıyla karĢılaĢtırdığımızda, ters yönde sonuçlar elde ettiğimiz 

anlaĢılmaktadır. Bu fark ölçüm aracının farklılığı ve örnekleme kabul edilen gebelerin 

özelliklerinden kaynaklanmıĢ olabilir. Hedman ve ark. (2002) gebelikten üç ay önce, 

gebeliğin üç trimesterende ve doğumdan üç ay sonra Temel Nordik Uyku Anketi 

kullanarak verilerini elde etmiĢtir.  

Hedman ve ark. (2002) çocuk sahibi olmanın uykuyu etkilemediğini bulmuĢtur. 

Benzer Ģekilde çalıĢma grubundaki gebelerde de çocuk sahibi olmanın uyku kalitesini 

etkilemediği (p>0,05; Tablo 4.18) görüldü.  

Yetersiz uykunun doğum üzerine etkileri Lee ve Gay (2004) tarafından 

incelenmiĢtir. Lee ve Gay (2004) geceleri 6 saatten daha az uyuyan gebelerin doğum 

sürelerinin uzadığını bulmuĢtur. ÇalıĢma grubundaki kadınlarda, uyku sürelerinin travay 

sürelerini etkilemediği saptandı (Tablo 4.22). Bu konuda yapılmıĢ baĢka çalıĢmaya 

rastlanmamıĢ, Lee ve Gay‟in sonuçları ile karĢılaĢtırıldığında ise sonuçların tamamen 

farklı olduğu görülmüĢtür. Her iki çalıĢmada ölçümler için kullanılan araçların farklı 
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olması sonuçları etkilemiĢ olabilir. Farklı çalıĢma sonuçlarına hala ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Literatürler incelendiğinde uyku kalitesinin travaya etkisini irdeleyen sınırlı 

sayıda çalıĢma sonucuna rastlanmıĢtır (Lee ve Gay 2004). Lee ve Gay (2004) uyku 

kalitesinin travay süresini etkilediğini belirlemiĢtir. ÇalıĢma grubumuzdaki uyku kalitesi 

kötü olan gebelerin anlamlı olarak travayın ikinci evre süresinin daha kısa olduğu 

(p<0,05) diğer evre sürelerinin ise anlamlı olmamakla birlikte daha uzun olduğu 

saptandı (Tablo 4.20). Lee ve Gay‟in sonuçları ile farklı olması; örneklem büyüklüğü, 

kullanılan yöntemin farklılığı ile açıklanabilir. Lee ve Gay gebelerin uyku kalitesi ve 

süresini irdelemek için aktigrafi aleti ve uyku ölçeği  kullanmıĢtır. Uyku kalitesinin 

travaya etkisini irdeleyen çalıĢma sonuçlarının sınırlı ve farklı olması kesin yorumlar 

yapmayı engellemektedir. Bu nedenle daha fazla araĢtırmaya ihtiyaç olduğu 

görülmektedir. 

Yetersiz uyuyan insanlarda fiziksel, biliĢsel ve duyuĢsal çökkünlük yaĢanır ve 

ağrıya karĢı duyarlılık artar (Erdem 2005; Öztürk 2007; Arslan ve Fadıloğlu 2009). 

Uykusuzluk, yorgunluk gibi durumların ağrı eĢiğini azalttığı buna karĢılık yeterli uyku, 

dinlenme ve gevĢemenin ağrı eĢiğini arttırdığı belirtilmektedir. Uyku kalitesinin kötü 

olması gebelerin uterin perfüzyonunu bozarak daha fazla ağrı hissetmelerine ve 

olumsuz doğum deneyimi yaĢamasına sebep olabilmektedir (Waldenström 1999; Lang 

ve ark. 2006). Bebee ve Lee (2007) yaptıkları çalıĢmalarında; doğumdan önceki beĢ 

gündeki uyku ile doğum sırasındaki ağrı ve yorgunluk arasında iliĢki olduğunu 

belirlemiĢtir. ÇalıĢma grubundaki gebelerin uyku kalitesi ve gündüz uykulu olma 

durumunun; travaydaki ağrı puanlarını etkilemediği (p>0,05; Tablo 4.23; Tablo 4.24) 

saptandı. Bulgularımız Bebee ve Lee (2007)‟nin bulgularını desteklememektedir.  
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6. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 ÇalıĢma grubumuzdaki gebe kadınların %89,3‟ünün uyku kalitesinin kötü 

olduğu belirlendi. Sağlık çalıĢanları antenatal bakımda uykuyu temel insan 

gereksinimleri ve günlük yaĢam aktiviteleri açısından ele almalıdır. 

 Gebelikte yaĢanan bacak ağrısı ve sık idrara çıkma gibi yakınmaların uyku 

kalitesini olumsuz etkilediği belirlendi. Antenatal izlemlerde bu yakınmalar her 

izlemde gözden geçirilmelidir. 

 Gebe kadınların %90,6‟sının gece en az bir kez uyandığı ve geceleri ortalama 

6,5 saat uyudukları saptandı. Ebeler gebelikteki uyku sorunları ile baĢ etme 

konusunda gebe kadınlara rehberlik etmelidir.  

 Uyku kalitesi kötü olan gebelerin travayın ikinci evre sürenin daha kısa olduğu 

belirlendi.  

 ÇalıĢma grubundaki gebelerin uyku kalitesi ve gündüz uykulu olma durumu 

travaydaki ağrı puanlarını etkilemediği saptandı. 

 Ortalama uyku süresinin travay evre sürelerini etkilemediği belirlendi.  

 Gebelikte uyku ile ilgili sorunların azaltılması anne ve yenidoğan sağlığını 

geliĢtirmeye önemli katkılar sağlayacaktır. Ebeler eğitim ve danıĢmanlık rolleri 

kapsamında gebe kadınların uyku sorunlarını irdelemelidir.  

 Bu konuda sınırlı sayıda veri olması ve örneklem sayımızın düĢük olması 

nedeniyle daha fazla çalıĢma yapılması önerilebilir.  
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EK-1:  

KĠġĠSEL BĠLGĠ FORMU 

 „‟Gebelikte Uyku Kalitesinin Travay Süresi ve Doğum Ağrısı Üzerine Etkisi‟‟nin incelenmesi 

amacıyla bir çalıĢma yapmaktayım. Sorulara vermiĢ olduğunuz yanıtlar baĢka bir amaçla 

kullanılmayacaktır. Soruları içtenlikle yanıtlamanız araĢtırma sonuçlarının güvenirliği açısından 

önemlidir. Katıldığınız için teĢekkür ediyorum.  

                                                                                    AraĢtırmacı: Zeynep Özkan 

Protokol No:.................                       Anket No:..........                Tarih:................................. 

Adınız-Soyadınız:..................................Ev Tel: ................................ Cep Tel: .............................. 

1) YaĢınız:………...(yıl) 

2) Eğitiminiz:..........(yıl) 

3) ÇalıĢma Durumunuz;                                         1. ÇalıĢıyor                         2. Ev hanımı 

4) ġu andaki gebelik haftanız:.................. 

5) Gebeliğiniz planlanlı bir gebelik miydi?               1. Evet                                2. Hayır 

6) Obstetrik bilgiler 

1. Gebelik sayısı:........... 

2. Doğum sayısı………. 

3. DüĢük sayısı……….. 

4. Kürtaj sayısı………...…….. 

5. YaĢayan çocuk sayısı…….. 

7) Gebeliğiniz boyunca düzenli takiplere gittiniz mi?1. Evet                               2. Hayır 

8) Gebeliğiniz boyunca sigara kullandınız mı?           1.  Evet ( Günde......tane )    2.Hayır 

9) Günlük tükettiğiniz: kahve miktarı............. kahve fincanı /gün 

10) Günlük tükettiğiniz çay miktarı....................çay bardağı /gün 

11) Düzenli kullandığınız ilaçlar var mı?                 1. Evet                                  2. Hayır 

12) 11. Soruya yanıtınız „Evet‟ ise kullandığınız ilaçları belirtiniz 

1. Vitamin  

2. Demir Ġlacı     

3. Folik Asit   

4. Diğer (..............................)  

13) Gebeliğiniz boyunca hiç uyku ilacı kullandınız mı? 1. Evet                           2. Hayır 

14) Uyumadan önce yaptığınız ve uykuya dalmanızı kolaylaĢtıran herhangi bir alıĢkanlığınız 

var mı? 

1. Evet                                                      2. Hayır 

15) Uyku ile ilgili alıĢkanlıklarınız varsa belirtiniz (birden fazla seçenek belirtilebilir) 

1. Kitap okumak 

2. Müzik dinlemek   

3. Tv izlemek    

4. DuĢ almak 

5. Diğer (..............................) 
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16) Düzenli egzersiz yapar mısınız?             1. Evet                                 2. Hayır 

17) 16. Soruya yanıtınız „Evet‟ ise yaptığınız egzersiz türünü belirtiniz 

1. YürüyüĢ 

2. Yüzme  

3. Pilates  

4. Yoga  

5. Diğer (...............................)              

18) Haftada kaç kez egzersiz yapıyorsunuz? 

1. Haftada 3 ve daha az                               2. Haftada 3 ten fazla 

19) Gebeliğiniz boyunca eĢiniz ve sosyal çevreniz tarafından desteklendiğinizi düĢünüyor 

musunuz? 

1. Evet                                                     

2. Hayır  

3. Kısmen  

20) Gebelik sürecinde doğum/doğum sonu dönem konusunda eğitim aldınız mı? 

1. Evet                                                        2. Hayır 

21) Gebeliğiniz süresince aĢağıdaki sorunlardan hangisini sıklıkla yaĢadınız (birden fazla 

seçenek iĢaretlenebilir) 

1. Sırt ağrıları 

2. Huzursuz bacak sendromu 

3. Sık idrara çıkma 

4. Bacak krampları 

5. Abdominal rahatsızlıklar 

6. Gerginlik / Ruhsal sıkıntı 

7. Diğer (…………..……..)  

22) 21. Soruya yanıtınız „Evet‟ ise herhangi bir destek aldınızmı? 

 1.  Evet (belirtiniz………...............)       2. Hayır 

Doğum İle İlgili Bilgiler 

23) Kan ġekeri:..........mg/dl             Hemoglobin:..........g/dl              Hemotokrit: %............  

24) Doğum Ģekli:    1. Normal doğum                        2. Sezaryen   

25) Normal doğum sırasında yapılan müdahaleler  

1. Ġndüksiyon                        

2. Amniyotomi               

3. Fundal basınç  

4. Vakum 

5. Forseps 

6. Epizyotomi 

26) Travay sırasında uygulanan ilaçlar 

1. Synpitan/Postuitrin   

2. Epidosin 

3. Dolantin/Diazem 

 

4. Diğer (............................) 
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27)

 

 

 

 

28) Doğum eyleminin birinci, ikinci ve üçüncü evresinin süreleri 

1. Kontraksiyonların baĢlangıcı tarih-saat:......……...... - ….. : .....         

2. Membran rüptürü tarih-saat:……...….....……...…... - ….. : .….         

3. 10 cm açıklık tarih-saat :.......................…………... - ….. : ..… 

4. Birinci evrenin  toplam süresi ..……………….....……..…….…. 

5. Bebeğin  doğumu tarih-saat:……...….....…….…..... - ...... : …..         

6. Ġkinci evrenin toplam süresi…………………...……….…....…....  

7. Üçüncü evrenin ( plasenta ayrılması )  zamanı........................dk                  

Plasentanın çıkma Ģekli    1. Spontan       2. Elle halas      3. Kürete 

Plasenta çıktıktan sonra Vas‟a göre ağrı puanı:.............................. 

8. Toplam travay süresi................................................................. 

29) Doğum eylemi süresince ve eylem tamamlandığında annede geliĢen komplikasyonlar 

1. Doğum eylemi sırasında 

 korku/anksiyete  

2. Uterus rüptürü 

3. Postpartum hemoraji 

4. Atoni 

5. Enfeksiyon 

6. Dehidratasyon  

7. Kan basıncında artma 

8. Solunum/kalp hızında artma 

9. Hematom 

10. Epizyotomi dikiĢlerinin ayrılması 

11. Diğer(................................) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğumun birinci  

evresinin fazları 
Saat 

Servikal 

açıklık 

Kontraksiyon 

Sıklığı-

ġiddeti 

Çks 
Vas'a göre 

ağrı puanı 

Latent Faz (1-3 cm)           

Aktif Faz (4-10 cm)           



74 

 

 

EK-2:  

PĠTTSBURGH UYKU KALĠTESĠ ĠNDEKSĠ (PUKĠ) 

Adınız – Soyadınız : .............................................               Tarih:  ................................ 

AĢağıdaki sorular yalnızca geçen ayki alıĢkanlıklarınızla ilgilidir. Cevaplarınız geçen ay 

içindeki gün ve gecelerin çoğuna uyan en doğru karĢılığı belirtmelidir. Lütfen tüm 

soruları cevaplayınız. 

1. Geçen ay geceleri genellikle ne zaman yattınız?         

GENEL YATIġ SAATĠ:…………. 

2. Geçen ay, geceleri uykuya dalmanız genellikle ne kadar zaman (dakika olarak) aldı?  

DAKĠKA:………  

3. Geçen ay, sabahları genellikle ne zaman kalktınız?    

GENEL KALKIġ SAATĠ:………………… 

4. Geçen ay, geceleri kaç saat gerçekten uyudunuz? (Bu süre yatakta geçirdiğiniz süreden farklı 

olabilir.) 

BĠR GECEDEKĠ UYKU SÜRESĠ:………………………..SAAT. 

AĢağıdaki sorunların her biri için en uygun cevabı seçiniz. Lütfen tüm soruları 

cevaplandırınız. 

5. Geçen ay,  aĢağıdaki durumlarda belirtilen uyku problemlerini ne sıklıkla yaĢadınız? 

(a) 30 dakika içinde uykuya dalamadığınız oluyor mu? 

(  ) geçen ay                      (  ) haftada                     (  ) haftada bir                     (  ) haftada üç  

      boyunca hiç                      birden az                        veya iki kez                        veya daha fazla                                                          
 
(b) Gece yarısı veya sabah erkenden uyandığınız oluyor mu? 

(  ) geçen ay                      (  ) haftada                     (  ) haftada bir                     (  ) haftada üç  

      boyunca hiç                      birden az                        veya iki kez                        veya daha fazla                                                            
 
( c) Lavaboya gitmek üzere kalkmak zorunda kaldığınız oluyor mu? 

(  ) geçen ay                      (  ) haftada                     (  ) haftada bir                     (  ) haftada üç  

      boyunca hiç                      birden az                        veya iki kez                        veya daha fazla 

 
(d) Rahat bir Ģekilde nefes alıp veremediğiniz oluyor mu? 

(  ) geçen ay                      (  ) haftada                     (  ) haftada bir                     (  ) haftada üç  

      boyunca hiç                      birden az                        veya iki kez                        veya daha fazla 

 

(e) Öksürdüğünüz veya gürültülü bir sekilde horladığınız oluyor mu? 

(  ) geçen ay                      (  ) haftada                     (  ) haftada bir                     (  ) haftada üç  

      boyunca hiç                      birden az                        veya iki kez                        veya daha fazla  
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(f) AĢırı derecede üĢüdüğünüz oluyor mu? 

(  ) geçen ay                      (  ) haftada                     (  ) haftada bir                     (  ) haftada üç  

      boyunca hiç                      birden az                        veya iki kez                        veya daha fazla  

(g) AĢırı derecede sıcaklık hissettiğiniz oluyor mu? 

(  ) geçen ay                      (  ) haftada                     (  ) haftada bir                     (  ) haftada üç  

      boyunca hiç                      birden az                        veya iki kez                        veya daha fazla  

 

(h) Kötü rüyalar gördüğünüz oluyor mu? 

(  ) geçen ay                      (  ) haftada                     (  ) haftada bir                     (  ) haftada üç  

      boyunca hiç                      birden az                        veya iki kez                        veya daha fazla  

  

(i) Ağrı duyduğunuz oluyor mu? 

(  ) geçen ay                      (  ) haftada                     (  ) haftada bir                     (  ) haftada üç  

      boyunca hiç                      birden az                        veya iki kez                        veya daha fazla 

 

(j) Diğer neden(ler) lütfen belirtiniz....................................................................................    

............................................................................................................................. ................     

(k) Geçen ay bu neden(ler)den dolayı ne kadar sıklıkla uyku problemi yaĢadınız? 

(  ) geçen ay                      (  ) haftada                     (  ) haftada bir                     (  ) haftada üç  

      boyunca hiç                      birden az                        veya iki kez                        veya daha fazla 

 

6. Geçen ay, uyku kalitenizi bütünüyle nasıl değerlendirebilirsiniz? 

(  ) Çok iyi                        (  ) Oldukça iyi              (  ) Oldukça kötü                (  ) Çok kötü 

 
7. Geçen ay, uyumanıza yardımcı olması için ne kadar sıklıkla uyku ilacı (reçeteli ya da 

reçetesiz) aldınız? 

(  ) geçen ay                      (  ) haftada                     (  ) haftada bir                     (  ) haftada üç  

      boyunca hiç                      birden az                        veya iki kez                        veya daha fazla  

 

8. Geçen ay, araba sürerken, yemek yerken veya sosyal bir aktivite esnasında ne kadar sıklıkla 

uyanık kalmak için zorlandınız? 

(  ) geçen ay                      (  ) haftada                     (  ) haftada bir                     (  ) haftada üç  

      boyunca hiç                      birden az                        veya iki kez                        veya daha fazla  

 
9. Geçen ay, bu durum iĢlerinizi yeteri kadar istekle yapmanızda ne derecede problem 

oluĢturdu? 

(  ) Hiç problem oluĢturmadı.                                  

(  ) Bir dereceye kadar problem oluĢturdu. 

(  ) Yalnızca çok az bir problem oluĢturdu.             

(  ) Çok büyük bir problem oluĢturdu. 
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EK-3:  

EPWORTH UYKULULUK SKALASI 

 

Son zamanlarda, günlük yaĢantınız içinde, aĢağıda belirtilen durumlarda hangi sıklıkla 

uyuklarsınız? (Buradan yorgun hissetmek değil, uyuklamak veya uyuya kalmak anlaĢılmalıdır.) Bu 

Ģeylerden birini son zamanlarda yapmamıĢ olsanız bile, böyle bir  durumun, sizi nasıl etkileyeceğini 

düĢünmeye çalıĢarak cevap veriniz. 

 

 

 

            Durum 
Hiçbir 

Zaman 

Olmaz 

Nadiren 

Olur 

Orta 

Sıklıkta 

Olur 

Büyük 

Olasılıkla 

Olur 

1. OturmuĢ birĢeyler okurken         

2. Televizyon seyrederken         

3. Toplum içinde hareketsizce otururken (örneğin:    

    herhangi bir toplantıda veya tiyatro gibi yerlerde) 
        

4. Ara vermeden en az bir saat süren araba  

    yolculuğunda yolcu olarak bulunurken 
        

5. Öğleden sonra koĢullar uygun olduğunda, dinlenmek  

    için uzanmıĢken 
        

6. Birisiyle oturmuĢ konuĢurken         

7. Alkol almadığım bir öğle yemeğinden sonra sessizce  

    otururken 
        

8. Ġçinde olduğum araba, trafikte birkaç dakika için  

    durduğunda 
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EK-4:  

VĠZÜEL AĞRI SKALASI 

                                          

   Ad-Soyad:           Tarih:      

                       

   Lütfen ağrı Ģiddetinizi aĢağıdaki ölçek üzerinde iĢaretleyiniz.   

                   Çok       

        Hiç                ġiddetli       

      Ağrım               Ağrım      

       Yok               Var      
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EK-5:  

BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU 

AraĢtırmanın BaĢlığı: Gebelikte Uyku Kalitesinin Travay Süresi ve Doğum Ağrısı Üzerine 

Etkisi 

AraĢtırmacı: Zeynep Özkan Cumhuriyet Mah. Safahat Cad. No:16/4 Sultangazi /ĠST Tel: (212) 

594 35 30 

DanıĢman: Yard. Doç. Dr. Gülçin Bozkurt (Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Ebelik Bölümü-ĠĢ tel: 0212 660 11 25 - 27612) 

 

I. AraĢtırmayla Ġlgili Bilgiler 

Gebelikte Uyku Kalitesinin Travay Süresi ve Doğum Ağrısı Üzerine Etkisini belirlemek 

amacıyla yürütülen bu çalıĢma, Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik 

Anabilim Dalında Yükseklisans tezi olarak yürütülmektedir. 

Uyku kalitesinin kötü olması doğum eyleminin uzamasına, annenin eylem sırasında daha fazla 

yorulmasına neden olabileceği gibi bebek sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri olabilir. Uyku 

sorunu olan gebelerde hipertansiyon, bebekte büyüme geriliği ve sezaryen doğum olasılığında 

artıĢ olduğu görülmektedir. Yine uyku kalitesi kötü olan anne daha fazla ağrı hissedebilir. 

Gebelik döneminde uyku ile ilgili sorunların yaygın olması ve gebelik, doğum ve doğumsonu 

dönemde anne ve bebek sağlığını etkilemesi nedeniyle uyku sorunları önemsenmelidir. Gebenin 

uyku özelliklerinin bilmesi ve uyku problemleri olan gebelere ebelik yaklaĢımı, hem gebeliğin 

sağlıklı bir Ģekilde sürdürülmesi, hem de doğum eyleminin sağlıklı sonlanması açısından 

önemlidir. 

AraĢtırma sırasında gönüllünün karĢılaĢabileceği riskler ve rahatsızlıklar bulunmamaktadır.  

 

II. Gönüllünün Haklarıyla Ġlgili Bilgiler 

 Gönüllü, araĢtırmaya katılmayı ret etme hakkına sahiptir. 

 Gönüllü, istediği anda araĢtırmacıya haber vererek çalıĢmadan çekilebilir ya da 

araĢtırmacı tarafından gerek görüldüğünde araĢtırma dıĢı bırakılabilir. 

 Gönüllü, araĢtırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk 

altına girmeyecek ayrıca kendisine de bir ödeme yapılmayacaktır.  

 Anket ve ölçeğin doldurulması sırasında gönüllüden alınan bilgiler yalnızca adı geçen 

bu çalıĢmada kullanılacaktır. 

 Gönüllünün kimlik bilgileri gizli tutulacaktır. 
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Katılımcının Beyanı: 

AraĢtırıcı tarafından “Gebelikte Uyku Kalitesinin Travay Süresi ve Doğum Ağrısı Üzerine 

Etkisi” ile ilgili bilimsel bir araĢtırma yapılacağı belirtilerek araĢtırma ile ilgili yukarıdaki 

bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra böyle bir araĢtırmaya “katılımcı” (denek) olarak 

davet edildim. 

Eğer bu araĢtırmaya katılırsam araĢtırıcı ile aramda kalması gereken bana ait bilgilerin 

gizliliğine bu araĢtırma sırasında büyük özen ve saygı gösterileceğine inanıyorum. AraĢtırma 

sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kiĢisel bilgilerimin ihtimamla 

korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi.  

AraĢtırmanın yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araĢtırmadan çekilebilirim 

(Ancak araĢtırmacıları zor durumda bırakmamak için araĢtırmadan çekileceğimi önceden 

bildirmemin uygun olacağının bilincindeyim). Ayrıca araĢtırıcı, bilgim dahilinde veya isteğim 

dıĢında, bana verilerin güvenilirliğine dair Ģüphe duyduğunda verilerin güvenilirliği için 

araĢtırmadan çıkarabilir. 

AraĢtırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına girmiyorum. 

Bana bir ödeme yapılmayacaktır.  

AraĢtırma ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda; herhangi bir saatte, AraĢtırıcı Zeynep Özkan 

0544 246 64 12 / 0212 594 35 30 telefon numaralarından ve Cumhuriyet Mah. Safahat Cad. 

No:16/4 Sultangazi /ĠST adresinden arayabileceğimi biliyorum. Bu araĢtırmaya katılmak 

zorunda değilim ve katılmayabilirim. AraĢtırmaya katılmam konusunda zorlayıcı bir davranıĢla 

karĢılaĢmıĢ değilim.  

Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamıĢ bulunmaktayım. Kendi baĢıma belli bir 

düĢünme süresi sonunda, adı geçen bu araĢtırma projesinde “katılımcı” (denek) olarak yer alma 

kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir memnuniyet ve gönüllülük içerisinde kabul 

ediyorum. 
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ARAġTIRMANIN BAġLIĞI: Gebelikte Uyku Kalitesinin Travay Süresi ve Doğum Ağrısı 

Üzerine Etkisi 

 

Yukarıda gönüllüye araĢtırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni okudum. 

Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koĢullarla söz konusu klinik 

araĢtırmaya kendi rızamla hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum. 

 

Gönüllü Onayı: 

Adı-Soyadı: 

Adresi: 

Tel.-Faks: 

Tarih ve Ġmza: 

 

Açıklamaları Yapan AraĢtırmacının; 

Adı-Soyadı: Zeynep Özkan 

Görevi: Ebe 

Adresi:  Cumhuriyet Mah. Safahat Cad. No: 16/4 Sultangazi / ĠSTANBUL 

Tel.: 0544 246 6412 / (212) 594 3530  

Tarih ve Ġmza: 

 

Rıza Alma ĠĢlemine BaĢından Sonuna Kadar Tanıklık Eden KuruluĢ Görevlisinin; 

Adı-Soyadı: 

Görevi: 

Tarih ve Ġmza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

EK-6:  

UYKU ANKETLERĠ ĠZĠN YAZISI 
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EK-7:  

ETĠK KURUL KARARI 
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EK-8:  

ARAġTIRMANIN YAPILABĠLMESĠ ĠÇĠN ALINAN KURUM ĠZNĠ 
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ÖZGEÇMĠġ 

KiĢisel Bilgiler 

Adı  Zeynep Soyadı  Özkan 

Doğ.Yeri  Bakırköy Doğ.Tar.  12.03.1988 

Uyruğu  T.C. TC Kim No - 

Email zeynepozzkann@gmail.com Tel 0544 246 64 12 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Yük.Lis. Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi …  

Lisans Ġstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu 2010 

Lise  ġehremini (Y.D.A.) Lisesi 2006 

ĠĢ Deneyimi (Sondan geçmiĢe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. Kadın Doğum Servisinde Ebe Ġnternational Hospital 2010 

 

Yabancı 

Dilleri 

Okuduğunu 

Anlama* 
KonuĢma* Yazma* 

KPDS/ÜDS 

Puanı 

(Diğer) 

                  Puanı 

Ġngilizce iyi orta orta 57,5 - 

Almanca orta orta zayıf - - 

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal EĢit Ağırlık Sözel 

ALES Puanı  70.588 60.659 48.444 

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Microsoft Office (excel, word, power point) iyi 

SPSS orta 

Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

Özkan, Z., Almas, M., Hamlacı, Y. ve Yazıcı, S. (2010). Ebelik Öğrencilerinin Ebelik 

Mesleğine ve Eğitimine Yönelik GörüĢleri. 1.Ulusal ve Uluslararası Ebelik Kongresi. 5-

7 Mayıs 2010. Ġzmir. (Sözel Bildiri) 

Ġ.Ü. CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Adolesan Sağlığı Sempozyumu Katılım Belgesi (27-28 

Mart  2008 )     

1.Ulusal ve Uluslararası Ebelik Kongresi Katılım Belgesi (5-7 Mayıs 2010) 
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Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası (24-26 Mayıs 2010) 

Okul 1.liği (2010) 

Özel Ġlgi Alanları (Hobileri):  

Kitap okumak, müzik dinlemek, spor yapmak 

 

 


