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ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to evaluate the factors affecting fatigue in pa-
tients with chronic renal failure. 
Methods: Data was collected by applying Information Form, the Beck Anxiety 
Inventory (BAI), the Fatigue Impact Scale (FIS) and the Fatigue Severity Scale
(FSS) to 401 patients.  Statistical analysis was performed with t-test, one-way
analysis of variance, Tukey’s test, and Pearson’s correlation.
Results: It was found that 46% of patients were 46-64 years of age, 55%  were
male, 70.8% were married, 64.1% graduated from primary school, 39.2% were
housewives, 66.3% had a medium socio-economic status, 59.1% had been 
diagnosed 5 or more years ago, 50.4% had been under treatment since 5 years
or more, 48.4% had little information related to illness, 86% had never taken any
psychological help, and 70.8% had not received training related to the illness.
We also observed that fatigue interfered significantly with the daily lives of 
patients with chronic renal failure who were in the age group 65-89, were 
female, illiterate, housewife, had a bad economic status and little illness-
related information, and received no training related to illness; moreover, 
the above-mentioned patients, but with medium economic status, had more 
intense fatigue. It was seen that patients’ anxiety levels affected the levels of
fatigue severity and intensity (p<0.01).   
Conclusion: Taking into account the variables mentioned above, arrangement of
different education programmes about fatigue and anxiety may be suggested to
the patients with chronic renal failure. (Archives of Neuropsychiatry 2011; 48: 59-65)
Key words: Anxiety, chronic renal failure, fatigue

ÖZET 
Amaç: Çal›flma kronik böbrek yetmezli¤i olan hastalarda yorgunlu¤a etki eden
faktörlerin de¤erlendirilmesi amac›yla yap›ld›.   
Yöntemler: Veriler 401 kronik böbrek yetmezli¤i hastas›na tan›t›c› bilgi formu,
Beck Anksiyete Ölçe¤i (BAÖ), Yorgunluk Etki Ölçe¤i (YEÖ) ve Yorgunluk fiiddeti
Ölçe¤i (YfiÖ) uygulanarak topland›. ‹statistiksel de¤erlendirmede;  t-testi, tek
yönlü varyans analizi, Tukey testi, Pearson korelasyon analizi kullan›ld›.
Bulgular: Hastalar›n %46’s› 46-64 yafl grubunda, %55.1’i erkek, %70.8’i evli,
%64.1’i ilkö¤retim mezunu, %39.2’ si ev han›m›, %66.3’ ünün ekonomik durumu-
nun orta, %59.1’inin 5 y›l ve üzeri tan›, %50.4’ünün 5 y›l ve üzeri tedavi süresi al-
d›¤›, %48.4’ünün hastal›k hakk›nda az bilgi sahibi oldu¤u, %86’s›n›n psikolojik
yard›m almad›¤›, %70.8’ inin hastal›kla ilgili e¤itim almad›¤› belirlendi. Yorgunlu-
¤un hastalardan 65-89 yafl grubundakilerin, kad›nlar›n, okuryazar olmayanlar›n,
ev han›mlar›n›n, ekonomik durumu kötü olanlar›n, hastal›k hakk›nda az bilgi sa-
hibi olanlar›n ve e¤itim durumu düflük olanlar›n günlük yaflamlar›n› daha fazla
etkiledi¤i; 65-89 yafl grubundakilerin, okuryazar olmayanlar›n, ev han›mlar›n›n,
ekonomik durumu orta olanlar›n, hastal›k hakk›nda bilgi sahibi olmayanlar›n
yorgunluk fliddetlerinin daha yüksek oldu¤u saptand›. Hastalar›n anksiyete dü-
zeylerinin yorgunluk etki ve fliddeti düzeylerini etkiledi¤i görüldü (p<0.01).   
Sonuç: Kronik böbrek yetmezli¤i hasta gruplar›na ait de¤iflkenler göz önünde
bulundurularak hastalara yorgunluk ve anksiyete ile ilgili farkl› e¤itim program-
lar›n›n düzenlenmesi önerilebilir. (Nöropsikiyatri Arflivi 2011; 48: 59-65)
Anahtar kelimeler: Anksiyete, kronik böbrek yetmezli¤i, yorgunluk
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Girifl

Yorgunluk, afl›r› fiziksel ya da zihinsel aktivite sonucu ortaya
ç›kan ve bireyin fonksiyonel kapasitesini etkileyen bir durumdur.
Yorgunluk sa¤l›kl› kiflilerde, afl›r› fiziksel egzersiz ya da yetersiz
uyku sonucunda görülürken; böbrek, kalp yetersizligi, romatoid
artrit ile kanser gibi baz› kronik hastal›klarda hastal›¤›n ve tedavi-
nin etkilerine ba¤l› olarak ortaya ç›kabilmektedir (1).  Hastal›klar-

la birlikte ortaya ç›kan yorgunlu¤un derecesini fizyolojik, psikolo-
jik ve durumsal faktörlerin birlikteli¤i belirler (2).  Yorgunlu¤un eti-
yolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte yorgunlu¤a neden olan
psikososyal faktörlerin bafl›nda; stres, anksiyete ve motivasyon
azalmas› gelmektedir (3). Bu faktörlerden anksiyete düzeyinin
yüksek olmas› hastan›n hastal›¤› olumsuz alg›lamas›na yol açar,
sosyal etkileflimini bozabilir ve kiflinin kendisini yorgun hissetme-
sine sebep olabilir. Kronik böbrek yetmezli¤i (KBY) hastalar›nda



s›k görülen belirtilerden biri olan yorgunluk, kardiyovasküler, he-
matopoetik, metabolik ve endokrin sistem ifllevlerinin etkilenmesi
sonucu ortaya ç›kmaktad›r.  Hastal›k tablosuna ek olarak, hemo-
diyaliz uygulamas› nedeniyle k›s›tlamalar (diyet, gelecek ile ilgili
planlar), beden imaj›nda de¤ifliklikler (idrar yapamama, cinsel et-
kinlikte azalma), ba¤›ml›l›¤›n artmas›, ölüm tehdidi, aile içindeki
rollerin de¤iflmesi, ekonomik sorunlar, sosyal aktivitelerde azal-
ma, sa¤l›k çal›flanlar›n›n olumsuz tav›rlar›, sa¤l›k çal›flanlar› ile ile-
tiflim eksikli¤i gibi faktörler de stres, anksiyete, suçluluk, düflman-
l›k, depresyon, endifle, kendini de¤ersiz görme gibi çeflitli psiko-
sosyal sorunlar›n ortaya ç›kmas›na neden olabilmektedir (4).  Bu
çal›flmada, KBY olan hastalarda yorgunlu¤a etki eden faktörleri
incelemeyi amaçlad›k.

Yöntemler

Örneklem
Araflt›rma verileri 25.11.2009-25.01.2010 tarihleri aras›nda

izin al›nan befl diyaliz merkezi ve bir böbrek vakf›nda izlenen,
en az 18 yafl›nda, 6 ay süredir tan› alan hemodiyaliz hastalar›n-
dan toplanm›flt›r. Araflt›rman›n evrenini veri toplama sürecinde
baflvuran 1098 diyaliz hastas›; örneklemini ise 401 diyaliz hasta-
s› oluflturdu.

Uygulanan Ölçekler
Hastalara sosyo-demografik ve hastal›¤a iliflkin bilgilerden

oluflan tan›t›c› bilgi form, Yorgunluk fiiddet Ölçe¤i (YfiÖ), Yorgunluk
Etki Ölçe¤i (YEÖ) ve Beck Anksiyete Ölçe¤i (BAÖ) uygulanm›flt›r. 

Beck Anksiyete Ölçe¤i
BAÖ, Ulusoy ve arkadafllar› (1998) taraf›ndan Türkçe’ye

çevrilmifl olup anksiyete belirtilerinin s›kl›¤›n›n belirlenmesi
amac›yla kullan›l›r (5). BAÖ 21 maddeden oluflan,  “hiç” , “hafif
derecede”,  “orta derecede”,  “ciddi derecede” seçeneklerini
içeren ve 0-3 aras› puanlanan Likert tipi bir ölçektir.  Puan ara-
l›¤› 0-63 olup,  toplam puan›n yüksekli¤i bireyin yaflad›¤› anksi-
yetenin fliddetini gösterir. Çal›flman›n BAÖ Cronbach alfa de¤e-
ri 0.906 olarak bulunmufltur.

Yorgunluk fiiddet Ölçe¤i
YfiÖ, Krupp ve arkadafllar› taraf›ndan 1988’de multiple skle-

roz hastalar›ndaki yorgunluk fliddetini ölçmek amac›yla geliflti-
rilmifltir (6).  Ölçe¤in Türkçe versiyonu Armutlu ve arkadafllar›
taraf›ndan (2007) multiple skleroz hastalar›nda uygulanm›flt›r
(7).  Çal›flman›n Cronbach alfa de¤eri 0,978 olarak bulunmufltur.
Ölçek 9 sorudan oluflmakta olup likert tipindedir.  Her bir soru 1
(hiç kat›lm›yorum) -7 (tamam›yla kat›l›yorum) aras›nda puanla-
n›r.  YfiÖ puan› sorular›n ortalama de¤eridir.  YfiÖ’de ortalama
puan 5 ve üzeri ise ‘’yorgunluk var’’ olarak de¤erlendirilir. 

Yorgunluk Etki Ölçe¤i
YEÖ, günlük yaflam kalitesi ve günlük yaflam aktivitelerinde

yorgunlu¤un etkisini ölçmek amac›yla kullan›l›r.  Fisk ve arka-
dafllar› taraf›ndan (1994) kliniksel ve deneysel çal›flmalarda kul-
lan›larak gelifltirilmifltir (8).  Ölçe¤in Türkçe versiyonu Armutlu
ve arkadafllar› taraf›ndan (2007) multiple skleroz hastalar›nda
uygulanm›flt›r (7). Çal›flman›n Cronbach alfa de¤eri hemodiyaliz
hastalar›nda ise 0.968 olarak bulunmufltur.  Ölçek 40 sorudan
oluflan likert tipinde bir ölçektir ve 0-4 aras› puanlama yap›l›r.

Maksimum toplam puan 160’t›r.  Yorgunlu¤un etkisi hiç/bi-
raz/orta/önemli/çok önemli/ problemi var fleklinde yorumlan›r.

‹statistiksel Analiz
Çal›flmam›zda ba¤›ms›z de¤iflken olarak sosyo-demografik

özellikler hastal›¤a iliflkin özellikler, BAÖ puan›, ba¤›ml› de¤ifl-
kenler olarak ise yorgunluk etki ölçe¤i ve yorgunluk fliddet ölçe-
¤i puan› kullan›lm›flt›r.  Verilerin istatistiksel analizi, bilgisayar
ortam›nda SPSS 15.0 istatistik analiz paket program› ile t-testi,
tek yönlü varyans analizi ve ard›ndan Tukey testi, Pearson ko-
relasyon analizi kullan›larak gerçeklefltirilmifltir. 

Bulgular

Araflt›rmam›zdaki örneklem grubunun yafl ortalamas›
57.34±14.61 idi.  Hastalar›n BAÖ’ den ald›klar› toplam puan›n or-
talamas› 17.66±12.46, YEÖ den ald›klar› toplam puan›n ortalama-
s› 58.92±34.66 ve YfiÖ den ald›klar› toplam puan›n ortalamas›
5.63±1.70 olarak bulundu. Hastalar›n yafl grubu de¤iflkenine gö-
re YEÖ ve YfiÖ puanlar› aras›nda yap›lan tek yönlü varyans ana-
lizi ve ard›ndan yap›lan Tukey testi sonuçlar›na göre, 65-89 yafl
grubundaki YEÖ ve YfiÖ’ den 19-45 yafl grubundaki hastalardan
(p<0.001) ve 46-64 yafl grubundaki hastalardan (p<0.01, p<0.05)
daha yüksek puan ald›klar› saptand›.

Hastalar›n›n cinsiyet de¤iflkenine göre YEÖ ve YfiÖ puanla-
r› aras›nda yap›lan t-testi sonuçlar›na göre, kad›n hastalar YEÖ
ve YfiÖ’ den erkek hastalara göre daha yüksek puan ald›klar›
saptand›. (p<0.001).

Okur-yazar olmayan hastalar YEÖ’den, lise mezunu hastala-
ra (p<0.001), lisans ve üzeri mezunu olan hastalara göre
(p<0.01); Okur-yazar olmayan hastalar YfiÖ’ den ilkö¤retim me-
zunu hastalara (p<0.05),  lise mezunu hastalara (p<0.001) ve li-
sans ve üzeri mezunu hastalara göre (p<0.01); ilkö¤retim mezu-
nu hastalar YEÖ’ den, lise mezunu hastalara göre daha yüksek
puan ald›¤› görüldü (p<0.05); 

Ev han›m› hastalar YEÖ’den, iflçi hastalara (p<0.001) ve me-
mur hastalara göre (p<0.01); ev han›m› hastalar YfiÖ’den, iflçi
grubu hastalara (p<0.01), esnaf grubu hastalara (p<0.01) ve me-
mur grubu hastalara göre daha yüksek puan ald›klar› saptand›
(p<0.05).

Ekonomik durumu kötü olan hastalar YEÖ’den, ekonomik du-
rumu iyi olan hastalara göre (p<0.001); ekonomik durumu orta
düzeyde olan hastalar›n YEÖ ve YfiÖ’den, ekonomik durumu iyi
olan hastalara göre (p<0.001, p<0.01) daha yüksek puan ald›kla-
r› görüldü.  Hastalar›n medeni durumlar›na göre YEÖ toplam pu-
anlar› ve YfiÖ ortalama puanlar› aç›s›ndan istatistiksel olarak
anlaml› bir fark saptanmad› (p>0.05) (Tablo 1, 2).        

Hastal›klar›yla ilgili az bilgi sahibi olan hastalar›n YEÖ’den,
hastal›klar›yla ilgili yeterli bilgi sahibi olan hastalara göre
(p<0.01); hastal›k hakk›nda hiç bilgi sahibi olmayan hastalar›n
YfiÖ’ den, hastal›k hakk›nda yeterli bilgi sahibi olan hastalara
göre (p<0.001) ve hastal›k hakk›nda az bilgi sahibi olan hastala-
ra göre (p<0.001) daha yüksek puan ald›klar› görüldü.  

Yorgunluk ve anksiyetenin tedaviden kaynakland›¤›n› düflü-
nen hastalar›n YEÖ ve YfiÖ’den, yorgunluk ve anksiyetenin te-
daviden kaynaklanmad›¤›n› düflünen (p<0.01, p<0.001) ve yor-
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Tablo 1. Hemodiyaliz hastalar›n›n sosyodemografik özelliklerinin YEÖ puan› ile iliflkisi (n:401)

De¤iflkenler De¤iflken kategorileri n % Ortalama puan ss F / t

Yafl 19-45 87 21.7 51.05 28.72 F=7.25

46-64 185 46.1 56.38 32.29

65-89◊* 129 32.2 67.87 39.62

Cinsiyet kad›n◊ 180 44.9 65.77 35.54 t =3.62

erkek 221 55.1 53.34 32.98

Medeni durum evli 284 70.8 60.16 35.36 t =1.11

bekar 117 29.2 55.92 32.86

E¤itim durumu okur-yazar olmayan◊* 60 15.0 71.40 38.72 F=9.06

ilkö¤retim† 257 64.1 61.07 35.02

lise 56 14.0 42.42 23.89

lisans ve üzeri 28 7.0 45.50 24.37

Meslek serbest 77 19.2 57.93 31.44 F=6.05

esnaf 56 14.0 58.10 36.69

iflçi 70 17.5 48.52 30.62

memur 41 10.2 45.43 24.89

ev han›m›◊* 157 39.2 67.86 37.06

Ekonomik durum kötü◊ 88 88 67.13 37.33 F=9.87

orta◊ 266 266 59.54 34.09

iyi 47 47 40.08 24.95

p<0.05: †;  p<0.01: *;  p<0.001:◊ ANOVA,Tukey, t-testi

Tablo 2. Hemodiyaliz hastalar›n›n sosyodemografik özelliklerinin YfiÖ puan› ile iliflkisi (n:401)

De¤iflkenler De¤iflken kategorileri n % Ortalama puan ss F / t

Yafl 19-45 87 21.7 5.15 1.85 F=8.63

46-64 185 46.1 5.54 1.67

65-89†* 129 32.2 6.08 1.53

Cinsiyet kad›n 180 44.9 5.94 1.52 t =3.32

erkek 221 55.1 5.38 1.79

Medeni Durum evli 284 70.8 5.59 1.73 t =0.67

bekar 117 29.2 5.72 1.62

E¤itim durumu okur-yazar olmayan†*◊ 60 15.0 6.34 1.32 F=7.22

ilkö¤retim 257 64.1 5.66 1.65

lise 56 14.0 4.49 2.00

lisans ve üzeri 28 7.0 5.13 1.62

Meslek serbest 77 19.2 5.19 1.79 F=5.49

esnaf 56 14.0 5.18 1.79

iflçi 70 17.5 5.82 1.60

memur 41 10.2 5.22 1.87

ev han›m›*† 157 39.2 6.03 1.51

Ekonomik durum kötü 88 88 5.39 1.77 F=6.34

orta* 266 266 5.83 1.54

iyi 47 47 4.97 2.18

p<0.05: †;  p<0.01: *;  p<0.001:◊, ANOVA, Tukey, t-testi



gunluk ve anksiyetenin tedaviden kaynakland›¤›n› k›smen düflü-
nen hastalara göre (p<0.05, p<0.001); yorgunluk ve anksiyetenin
tedaviden kaynaklanmad›¤›n› düflünen hastalar YfiÖ’den, 
yorgunluk ve anksiyetenin tedaviden kaynakland›¤›n› k›smen
düflünen hastalara göre (p<0.01) daha yüksek puan ald›klar›
saptand›.  

Diyalizde iken kendini her zaman yorgun hisseden hasta-
lar›n YEÖ’den, diyalizde iken kendini genellikle yorgun hisseden
(p<0.05), kendini nadiren yorgun hisseden ve hiçbir zaman yor-
gun hissetmeyen hastalara göre (p<0.001) daha yüksek puan al-
d›klar› saptand›.

Diyalizde iken kendini her zaman yorgun hisseden hasta-
lar›n YfiÖ’den, kendini nadiren yorgun hisseden ve hiçbir zaman
yorgun hissetmeyen hastalara göre (p<0.001) daha yüksek pu-
an ald›klar› bulundu.

Diyalizde iken kendini genellikle yorgun hisseden hastalar›n
YfiÖ’den, kendini nadiren yorgun hisseden hastalar (p<0.05) ve
hiçbir zaman yorgun hissetmeyen hastalara göre (p<0.001) da-
ha yüksek puan ald›klar› bulundu.

Diyalizden ç›kt›ktan sonra çok yorgun olan hastalar›n
YEÖ’den, diyalizden ç›kt›ktan sonra biraz yorgun olan hastalar
(p<0.05), diyalizden ç›kt›ktan sonra hiç yorgun olmayan hastalar
(p<0.001) ve diyalizden önce daha yorgun olan hastalara göre
(p<0.001) daha yüksek puan ald›klar› saptand›.

Diyalizden ç›kt›ktan sonra çok yorgun olan hastalar›n
YfiÖ’den, diyalizden ç›kt›ktan sonra hiç yorgun olmayan hasta-
lara (p<0.001)  ve diyalizden önce daha yorgun olan hastalara
göre (p<0.001) daha yüksek puan ald›klar› bulundu.

Diyalizden ç›kt›ktan sonra biraz yorgun olan hastalar›n
YfiÖ’den,  diyalizden ç›kt›ktan sonra hiç yorgun olmayan hasta-
lardan (p<0.05) ve diyalizden önce daha yorgun olan hastalar-
dan (p<0.001) daha yüksek puan ald›klar› bulundu. 

Hastal›klar›yla ilgili e¤itim almayanlar YEÖ’den, hastal›klar›yla
ilgili e¤itim alanlardan (p<0.001) daha yüksek puan ald›klar› sap-
tand›. Hastalar›n tan› ve tedavi süreleri de¤iflkenine göre,  psiko-
lojik yard›m alma de¤iflkenine göre YEÖ toplam puanlar› ve YfiÖ
ortalama puanlar› aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› bir fark
saptanmad› (p>0.05). Hastalar›n hastal›klar›yla ilgili e¤itim alma
durumu de¤iflkenine göre YfiÖ ortalama puanlar› aç›s›ndan ista-
tistiksel olarak anlaml› bir fark saptanmad› (p>0.05) (Tablo 3, 4).       

Yap›lan Pearson korelasyon analizi sonuçlar›na göre anksi-
yete puanlar› ile yorgunluk etki düzeyi (r= 0.56, p<0.01) aras›nda
pozitif yönde anlaml› güçlü iliflki; yorgunluk fliddet düzeyi ile
(r=0.27, p<0.01) pozitif yönde anlaml› orta düzeyde iliflki saptan-
d›. YEÖ puan› ile YfiÖ  (r=0.42, p<0.01) puan› aras›nda pozitif yön-
de anlaml› orta düzeyde iliflki saptand› (Tablo 5).
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Tablo 3. Hemodiyaliz hastalar›n›n hastal›k özelliklerinin YEÖ puan› ile iliflkisi

De¤iflkenler De¤iflken kategorileri n % Ortalama puan s.s. F ve t

Tan› süresi 6-60 ay 164 40.9 57.96 35.50 F=0.46

61-üzeri ay 237 59.1 59.59 34.13

Tedavi süresi 1-60 ay 199 49.6 54.72 36.43 F=0.64

61-üzeri ay 202 50.4 60.03 32.89

Bilgi sahibi olma durumu Yeterli 110 27.4 51.80 33.22 F=4.78

Az* 194 48.4 64.10 37.56

Hiç yok 97 24.2 56.64 28.27

Psikolojik yard›m alma Evet 56 14 51.05 26.79 t=1.83

Hay›r 365 86 60.20 35.65

Yorgunluk ve anksiyetenin sebebinin Evet* 296 73.8 62.67 35.79 F=7.30
tedaviden kaynakland›¤›n› düflünme durumu

Hay›r 87 4.5 49.86 29.22

K›smen 18 21.7 41.11 26.88

Diyalizdeyken yorgunluk durumu Her zaman†◊ 132 32.9 71.59 38.18 F=11.57

Genellikle 106 26.4 58.93 36.01

Nadiren 84 20.9 50.04 28.73

Hiçbir zaman 79 19.7 47.20 24.38

Diyalizden sonra yorgunluk durumu Çok yorgun†◊ 132 72.3 71.59 38.18 F=11.57

Biraz yorgun 106 20.7 58.93 36.01

Hiç yorgun de¤il 84 6.2 50.04 28.73

Diyalizden önce daha yorgun 79 0.7 47.20 24.38

Hastal›kla ilgili e¤itim alma durumu Evet 117 29.2 46.61 22.99 t=4.68

Hay›r◊ 284 70.8 64.00 37.32

p<0.05: †;  p<0.01: *;  p<0.001:◊ANOVA, Tukey, t-testi



Tart›flma

Çal›flmam›zdaki hemodiyaliz hastalar›n›n düflük düzeyde
anksiyeteye sahip olduklar› görüldü. Çelik (2007) hemodiyaliz
hastalar›n›n orta düzeyde anksiyeteye sahip oldu¤unu bulmufl-
tur (9). Ayr›ca YfiÖ de¤erlendirmesine göre hastalar›n yorgun
oldu¤unu ve YEÖ de¤erlendirmesine göre bu yorgunlu¤un gün-
lük yaflam aktivitelerini biraz etkiledi¤ini saptad›k.  Bossalo ve
arkadafllar› (2009) yorgunlu¤a etki eden en önemli faktörler ara-
s›nda anksiyete, depresyon oldu¤unu göstermifltir (10).  Brunier
ve Graydon (1996)  KBY olan hastalarda yorgunlu¤un en s›k ya-
k›n›lan ve hastalar›n günlük yaflam aktivitelerini en çok etkile-
yen faktör oldu¤unu belirtmifllerdir (11). Çal›flmam›zda; yorgun-
lu¤un 19-45 yafl ve 46-64 yafl grubu hastalar›n günlük yaflam ak-
tivitelerini biraz etkilerken, 65-89 yafl grubu hastalar›n yaflam
aktivitelerini orta düzeyde etkiledi¤i görüldü.  Çal›flmam›zda bü-
tün yafl grubundakilerin yorgun oldu¤u, en yorgun grubun 65-89
yas grubu oldugu, bunu sirasiyla 46-64 ve 19-45 yas grubunun
izledigi görüldü.  Yorgunlu¤un yaflla birlikte ortaya ç›kan fizyo-

lojik de¤iflikliklerden ve uzun süre kronik bir hastal›¤›n varl›¤›n›n
neden oldu¤u biyo-psiko-sosyal sorunlardan kaynakland›¤› dü-
flünülebilir.  Yorgunlu¤un erkek hastalar›n günlük yaflam aktivi-
telerini biraz etkilerken, kad›n hastalar›n yaflam aktivitelerini or-
ta düzeyde etkiledi¤i ve kad›nlar›n erkeklere göre daha yorgun
olduklar› bulundu. Baydo¤an ve Da¤ (2008) büyük yafl grubun-
daki ve kad›n hemodiyaliz hastalar›n›n daha depresif oldu¤unu
göstermifltir (12). Kad›n hastalar›n daha yorgun olmas›n›n
nedeni toplumumuzda ev içinde kad›nlardan beklenen sorumlu-
luklar›n daha fazla olmas› olabilir. Akyol ve Karadakovan (2002)
medeni durumun hemodiyaliz hastalar›nda öz bak›m gücüne et-
kisinin olmad›¤›n› saptam›flt›r (13). Araflt›rmam›zda evli ve bekar
KBY hasta gruplarinda yorgunluklarinin günlük yasam
aktivitelerini biraz etkiledigi görüldü, ancak her iki grup arasin-
da istatistiksel olarak fark yoktu. Bu da ailesel deste¤in hasta-
lar›n yorgunluk düzeylerine önemli bir etkisinin olmad›¤›n› dü-
flündürebilir. Okuryazar olmayanlar›n yorgunluklar›n›n yaflant›-
lar›n› orta düzeyde etkiledi¤i, di¤er hastalar›n yorgunluklar›n›n
yaflant›lar›n› biraz etkiledi¤i belirlendi.  Sar› ve arkadafllar›
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Tablo 4. Hemodiyaliz hastalar›n›n hastal›k özelliklerinin YfiÖ puan› ile iliflkisi

De¤iflkenler De¤iflken kategorileri n % Ortalama puan s.s. F ve t

Tan› süresi 6- 60 ay 164 40.9 5,62 1.78 F=0.05

61-üzeri ay 237 59.1 5,63 1.64

Tedavi süresi 1-60 ay 199 49.6 5,60 1.79 F=0.35

61-üzeri ay 202 50.4 5,66 1.61

Bilgi sahibi olma durumu Yeterli 110 27.4 5,25 1.84 F=15.31

Az 194 48.4 5,45 1.78

Hiç yok◊◊ 97 24.2 6,42 0.97

Psikolojik yard›m alma Evet 56 14 5,41 1.64 t=1.02

Hay›r 365 86 5,66 1.71

Yorgunluk ve anksiyetenin sebebi Evet◊ 296 73.8 5,99 1.40 F=36.08
tedaviden kaynakland›¤›n› düflünme durumu

Hay›r* 87 4.5 4,89 1.97

K›smen 18 21.7 3,36 1.95

Diyalizdeyken yorgunluk durumu Her zaman◊ 132 32.9 6,24 1.30 F=16.23

Genellkikle†◊ 106 26.4 5,86 1.42

Nadiren 84 20.9 5,15 1.73

Hiçbirzaman 79 19.7 4,81 2.11

Diyalizden sonra yorgunluk durumu Çok yorgun◊◊ 132 72.3 6,24 1.30 F=16.23

Biraz yorgun†◊ 106 20.7 5,86 1.42

Hiç yorgun 84 6.2 5,15 1.73

Diyalizden önce daha yorgun 79 0.7 4,81 2.11

Hastal›kla ilgili e¤itim alma durumu Evet 117 29.2 5,59 1.66 t=5.66

Hay›r 284 70.8 5,64 1.72

p<0.05: †;  p<0.01: *;  p<0.001:◊, ANOVA, Tukey, t-testi



(2010) periton diyalizi tedavisi alan hastalarda hasta e¤itim dü-
zeyi yükseldikçe hasta sa¤ kal›m oran›n›nda art›fl oldu¤unu
göstermifl, buna sebep olarak da e¤itim düzeyinin hastalar›n te-
daviyi kolay anlay›p uyum sa¤lamalar›nda önemli bir faktör ol-
du¤unu ileri sürmüfltür (14).  Ev han›m› olan hastalarda yorgun-
luk durumu günlük yaflam› orta düzeyde etkilerken, di¤er mes-
lek grubundaki hastalarda yorgunluk durumu günlük yaflam› bi-
raz etkilemifltir.  Ev han›mlar›n›n yorgunluk fliddet puan›n›n di-
¤er meslek gruplar›ndan daha yüksek oldu¤u görüldü. Ev ha-
n›mlar›nda yorgunluk; hastal›ktan kaynaklanan fiziksel ve psiko-
lojik y›pranma paylar›n›n yüksek olmas›n›n yan› s›ra evde ifl yü-
künün yüksek olmas›, eve ba¤›ml› olmaya ba¤l› stres ve depres-
yona neden olan tetikleyici faktörlere daha fazla maruz kalma-
lar› gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Ekonomik durumu kötü
olan hastalar›n yorgunluklar› yaflant›lar›n› orta düzeyde etkiler-
ken di¤er gruptaki hastalar›n yaflant›lar›n› biraz etkiledi¤i,  eko-
nomik durumu kötü ve orta olan hastalar›n yorgun oldu¤u, eko-
nomik durumu iyi olan hastalar›n yorgun olmad›¤› saptand›. Ba-
ko¤lu ve arkadafllar› da (2009) ekonomik düzeyi yüksek olan pe-
riton diyalizi hastalar›n›n öz bak›m güçlerinin daha iyi oldu¤unu
tespit etmifllerdir (15). Ekonomik düzey hastalar›n sa¤l›k hizmet-
lerine ulaflmas›nda ve yararlanmas›nda etkili bir faktör olup
hastalar›n yaflam aktivitelerinde daha az güç sarf etmeleri so-
nucu yorgunluklar›n›n azalmasina da neden olabilir.  

Tan› ve tedavi süresine göre tüm gruptaki hastalar›n yorgun
olduklar›, YEÖ puan de¤erlendirmesine göre yorgunluklar›n›n
yaflamlar›n› biraz etkiledi¤i görüldü.  Güler ve arkadafllar› (2007)
diyaliz süresinin art›fl›yla birlikte tedaviye uyumun da artt›¤›n›
göstermifltir (16). Kronik böbrek yetmezli¤i olan hastalarda tan›
ve tedavi süresi artt›kça depresyon ve anksiyete düzeylerinin
de artt›¤› gösterilmifltir. (17) Hastalar›n depresyon düzeylerinin
saptanmamas› çal›flman›n eksikliklerindendir. 

Hastalar hastal›klar›yla ilgili ald›klar› e¤itim durumlar›na gö-
re puan›n; bütün gruptaki hastalar›n yorgun olduklar› ancak e¤i-
tim almayan hastalar›n yorgunluklar›n›n günlük yaflamlar›n›  da-
ha fazla etkiledi¤i görüldü. Y›ld›r›m (2006) yapt›¤› çal›flmada KBY
hastalar›na gevfleme egzersizleriyle ilgili e¤itim vermifl ve e¤i-
tim sonras› hastalarda iskelet kas› gerginli¤i ve kas›lmalar›n›n
hafifledi¤ini, uykunun düzeldi¤ini görmüfltür (18). ‹lginin a¤r›dan
baflka yöne çekilmesi gibi nedenler kiflinin anksiyete düzeyinin
azalmas›na, böylece yorgunlu¤unun da azalmas›na etki etmifl
olabilir. Karadeniz ve arkadafllar› (2003) hemodiyaliz hastalar›-
n›n hastal›klar› hakk›nda bilgilendirilmesinin, tedaviye ve diyet-
lerine uyma, yan etkilerden korunma, yaflam düzenini sa¤lama

ve kendi bak›m›n› gerçeklefltirmede yol gösterici oldu¤unu bil-
dirmifltir (19). Buna göre; KBY hastalar›na verilecek etkin bir
e¤itim program› anksiyete ve yorgunluk düzeyini düflürebilir.  

Araflt›rmam›zda hastalar›n ald›klar› psikolojik yard›m›n yor-
gunluklar› ve yorgunluk fliddetleri üzerine herhangi bir etkisi ol-
mam›flt›r.  Hastalar›n antidepresan veya di¤er ilaç kullan›m›n›n
araflt›r›lmas› da yorgunlu¤un nedenlerini anlamak aç›s›ndan
yararl› olabilir. Yorgunluk ve anksiyetelerinin sebebinin tedavi-
den kaynakland¤›n› düflünenlerin yorgun olduklar› ve yorgun-
luklar›n›n yaflamlar›n› biraz etkiledi¤i görüldü.

Diyalizdeyken hiç yorgunluk hissetmeyen hastalar›n hiç
yorgun olmad›¤›n›, di¤er gruptakilerin ise yorgun oldu¤unu gör-
dük.  Diyalizdeyken kendisini her zaman yorgun hisseden has-
talar›n yorgunluklar› yaflamlar›n› orta düzeyde etkilerken, di¤er
gruptaki hastalar›n yorgunluklar› yaflamlar›n› biraz etkilemifltir.
Hastalar›n yorgunluklar›n›n nedenleri aras›nda hastal›¤›n fizik-
sel etkileriyle beraber hastal›¤›n kronik olmas›, hemodiyaliz ma-
kinas›na ba¤›ml› olma, diyetteki ciddi k›s›tlamalar ve tüm bu ne-
denlere ba¤l› olarak bireyin günlük yaflant›s›n› devam ettirme-
deki zorluklar›, sosyal iliflkilerin k›s›tl› olmas› gibi faktörler düflü-
nülebilir. Çal›flmam›zla paralel olarak Cardenas çal›flmas›nda
(1982) KBY hastalar›n›n %84’ünün yorgunluktan yak›nd›klar›n›
saptam›flt›r (20).  Diyalizden sonra yorgunluk durumu de¤iflkeni
incelendi¤inden diyalizden önce daha yorgun olan hastalar›n
yorgun olmad›¤›n›; di¤er gruptaki hastalar›n ise yorgun oldu¤u-
nu gördük. Diyalizden sonra çok yorgun olan hastalar›n yorgun-
luklar› yaflamlar›n› orta derecede etkilerken; di¤er gruptaki has-
talar›n yorgunluklar› yaflamlar›n› biraz etkilemektedir. Diyaliz
hastalar›nda afl›r› s›v› birikimi kan bas›nc›n› yükseltir, kalbin yü-
künü art›r›r (13).  Bu durumun da diyalizden ç›kt›ktan sonra has-
talarda yorgunlu¤a sebep oldu¤u düflünülebilir. Lobbedez ve
arkadafllar› (2008) diyalize giren hastalar›n diyalize girmeyen
hastalara göre yorgunluk puan›n›n yüksek oldu¤unu saptam›fl-
t›r (22). Bu aç›dan sa¤l›k çal›flanlar› taraf›ndan diyaliz öncesi ve
sonras› hastalara yorgunluk durumlar› ile ilgili e¤itim vermek
yararl› olabilir. Hekimlerin diyaliz hastalar›nda yorgunlu¤u kli-
nik olarak belirlemesi güç olabilir ve yorgunlu¤un sosyo-de-
mografik ve hastal›¤a iliflkin parametrelerin yan›nda fizyolojik
pek çok nedeni olabilir (23). Bu aç›dan fizyolojik ve di¤er psiko-
lojik parametrelerin ve ilaç kullan›m özelliklerinin olmay›fl› çal›fl-
mam›z›n k›s›tl›l›klar›ndand›r.

Sonuç

Araflt›rmam›zda, hastalar›n anksiyete düzeylerinin yorgun-
luklar›nda ve yorgunluklar›n›n günlük yaflant›lar›nda etkisi oldu-
¤u görüldü. Hastalar›n yorgun olmas› psikolojik olarak kendini
kötü durumda hissetmesine ve hastal›¤› ile ilgili kayg› duymas›-
na sebep olabilir. KBY hastalar›na yafl, cinsiyet, e¤itim durumu,
meslek, ekonomik durum, hastal›kla ilgili bilgi sahibi olma ve 
e¤itim alma durumu gibi de¤iflkenleri göz önüne al›narak hasta-
l›k semptomlar› ile ilgili etkin e¤itim programlar›n›n haz›rlanma-
s› kayg› düzeylerini azaltarak yorgunluklar› ile bafl etmelerini
kolaylaflt›rabilir.
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Tablo 5. Kronik böbrek yetmezli¤i hastalar›n›n BAÖ, YEÖ, YfiÖ puanlar› 
aras›ndaki korelasyon 

BAÖ YEÖ YfiÖ

BAÖ 1 0.564** 0.274**

YEÖ 0.564** 1 0.422**

YfiÖ 0.274** 0.422** 1
(p<0.01)**Pearson korelasyon analizi
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