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Introduction: Due to disabilities caused by the disease and the need 
for dialysis, end-stage renal disease (ESRD) is frequently comorbid 
with psychiatric disorders, adversely affects quality of life, and causes 
significant sexual dysfunction (SD). We aimed to investigate the 
psychiatric comorbidity, quality of life, depression and anxiety levels, 
and SD in ESRD patients undergoing hemodialysis.

Methods: Forty-nine patients undergoing hemodialysis treatment 
in a dialysis center and 44 non-ESRD control subjects selected with 
snowball sampling were enrolled in the study. All subjects were 
assessed using Structured Clinical Interview for Axis-I Disorders 
(SCID-I). Sociodemographic data form, Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS), Arizona Sexual Experience Scale (ASEX), 
and World Health Organization Quality of Life Short Form Turkish 
Version Scale (WHOQOL-BREF-TR) were applied to both groups. 

Results: There was no difference between the groups in terms of sex, 
age, education period, marital status, presence of additional physical 
illness, and past history of psychiatric disorders. Compared with the 
control group, HADS depression subscale and ASEX scores were 
significantly high (p<0.01) in the patient group, and WHOQOL-BREF-

TR psychological and physical domain scores were low (p<0.05 and 
p<0.01, respectively). There was a significant negative relationship 
between HADS scores and WHOQOL-BREF-TR psychological, 
environmental, and national environmental scores in the patient 
group (p<0.05). When the differences between the groups were re-
analyzed after controlling HADS depression scores with covariance 
analysis, the significant difference in ASEX and WHOQOL-BREF-
TR physical domain scores between the groups remained, but the 
significant difference in WHOQOL-BREF-TR psychological domain 
scores disappeared. 

Conclusion: The quality of life of ESRD patients was lower, especially 
in the psychological and physical domains, and psychiatric comorbidities 
and SD rates were higher than in non-ESRD control subjects. Quality 
of life is affected by SD. Recognizing and treating depressive symptoms 
will help improve the quality of life, especially in the psychological 
domain. 

Keywords: Kidney failure, quality of life, sexual dysfunctions, 
comorbidity

ABSTRACT

Amaç: Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY), hastalığın getirdiği kı-
sıtlılıklar ve diyaliz tedavisinin gerekleri gibi etkenlerden dolayı, sıklıkla 
psikiyatrik bozukluklarla birliktelik göstermekte, yaşam kalitesini olum-
suz yönde etkilemekte ve belirgin cinsel işlev bozukluğuna (CİB) sebep 
olmaktadır. Bu çalışmada hemodiyaliz tedavisi altındaki SDBY hastaları-
nın psikiyatrik komorbiditelerinin, depresyon ve anksiyete düzeylerinin, 
CİB sıklığının ve yaşam kalitelerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya, bir diyaliz merkezinde ayaktan hemodiyaliz tedavisi 
devam eden 49 hasta ile SDBY olmayan ve kartopu yöntemi ile top-
lanmış 44 kontrol vakası alınmıştır. Tüm katılımcılar Eksen I Bozukluklar 
için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I) ile değerlendirilmiştir. Her 
iki gruba sosyodemografik veri formu, Hastane Anksiyete Depresyon 
Ölçeği (HADÖ), Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği (ACYÖ) ve Dün-
ya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu Türkçe Versiyonu 
(WHOQOL-BREF TR) uygulanmıştır. 

Bulgular: Cinsiyet, yaş, eğitim süresi, medeni durum, ek fiziksel hastalık 
varlığı ve geçmiş psikiyatrik bozukluk öyküsü açısından gruplar arasında 

fark bulunmamaktadır. Hasta grubunda, HADÖ depresyon alt ölçek ve 
ACYÖ puanları kontrol grubuna göre daha yüksek (p<0,01), WHOQOL-
BREF-TR’nin psikolojik ve fiziksel alan puanları daha düşüktür (sırasıyla 
p<0,05 ve <0,01). Hasta grubunda HADÖ puanları ile WHOQOL-
BREF-TR psikolojik, çevre ve ulusal çevre puanları arasında negatif yönde 
anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05). Analizler HADÖ-D puanları kovar-
yant alınarak tekrarlandığında, grupların ACYÖ ve WHOQOL-BREF-TR 
fiziksel alan puanları arasındaki farklılık devam etmiş, WHOQOL-BREF-
TR psikolojik alan puanları arasındaki fark kaybolmuştur. 

Sonuç: SDBY hastalarının yaşam kalitelerinin özellikle psikolojik ve fi-
ziksel alanlarda kontrollere kıyasla daha düşük, psikiyatrik komorbidite 
ve CİB sıklıklarının daha fazla olduğu görülmektedir. Yaşam kalitesi CİB 
varlığından etkilenmektedir. Depresif belirtileri tanımak ve tedavi et-
mek, özellikle psikolojik alanda yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağ-
layacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Böbrek yetmezliği, yaşam kalitesi, cinsel işlev bo-
zuklukları, eşzamanlı hastalık

ÖZ



GİRİŞ
Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) olan kişilerde cinsel işlev bozuk-
luğu (CİB) sık rastlanan bir durum olup başarılı transplantasyon SDBY’li 
hastalarda normal cinsel fonksiyonu geri kazandırmanın en etkili yoludur 
(1,2,3,4). Türk Nefroloji Derneği’nin raporuna göre 2009 yılı sonu itibariy-
le toplam 59443 hasta renal replasman tedavisi (RRT) almakta, RRT alan 
hastaların sayısındaki artış eğilimi devam etmekte, en sık uygulanan RRT tipi 
hemodiyaliz (%78,5) olup, transplantasyon hastaların ancak %12,4’ünde 
gündeme gelmektedir (5).

Renal replasman tedavilerinin gündeme gelmesi ve teknolojik ilerlemelerin 
RRT’lere katkısıyla KBY hastalarında yaşam süreleri uzamaya başlamış ve 
özellikle de RRT alan hastaların yaşam kalitelerinin değerlendirilmesine yö-
nelik araştırmalar hız kazanmıştır (6). Birçok araştırma SDBY hastalarında 
yaşam kalitesinin, muhtemelen hastalığın getirdiği kısıtlılıklar ve diyaliz teda-
visinin gerekleri gibi etkenlerden dolayı, genel popülasyona göre daha düşük 
olduğuna işaret etmektedir (7,8,9). Son dönem böbrek yetmezliğine giden 
süreçte hastaların yaşadığı farklı ve ilerleyici nitelikteki metabolik, hormonal 
ve emosyonel düzensizlikler yükü artırmaktadır (10). Yaşam kalitesinin özel-
likle fiziksel ve psikolojik alanlarındaki kötüleşmenin, SDBY’de mortalite ve 
hastaneye yatış hızlarını artırdığı bildirilmekte, bu da bu hastalardaki yaşam 
kalitesinin önemine işaret etmektedir (11,12,13). Yaşam kalitesini etkileyen 
faktörleri inceleyen çalışmalar son yıllarda artmaya başlamış, özellikle CİB 
(2,14,15) ile anksiyete ve depresyon belirtileri (16,17,18,19,20) yaşam kalite-
sini etkileyen önemli değişkenler olarak değerlendirilmiştir. Peng ve ark. (21) 
çalışmalarında ileri yaş, diyabet ve depresif belirtilerin bağımsız olarak CİB ile 
ilişkili olduğu, CİB’i olan hastaların da yaşam kalitelerinin daha düşük olduğu 
saptanmıştır. Çalışmalar sıklıkla CİB’ in yaşam kalitesini etkilediğine dair kanıt-
lar sunsa da, aksi yönde bulgular da vardır (22). 

Literatürde CİB, depresyon ve anksiyete düzeylerinin yaşam kalitesini et-
kilediğini bildiren çalışmalar bulunmaktadır, ancak bu değişkenlerin birlikte 
ele alındığı ve katılımcıların ayrıca yapılandırılmış görüşmeler ile tanı konu-
larak incelendiği çalışmaların sayısı sınırlıdır. Bu çalışmada hemodiyaliz teda-
visi altındaki SDBY hastalarının psikiyatrik komorbiditelerinin, depresyon 
ve anksiyete düzeylerinin, CİB sıklığının ve yaşam kalitelerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

YÖNTEM
Türk Böbrek Vakfı`nın bünyesindeki köklü bir diyaliz merkezinde Şubat ve 
Nisan 2014 tarihleri arasında ayaktan hemodiyaliz tedavisi devam eden 
hastalardan çalışmaya dahil olma ölçütlerini karşılayanlar ardışık bir biçimde 
çalışmaya alınmıştır. Çalışma protokolü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman 
Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde-
ki Etik Kurul tarafından onaylanmıştır. Tüm katılımcılar çalışma konusunda 
bilgilendirilmiş, sözlü ve yazılı onamları alınmıştır. 

Çalışmanın içerme ölçütleri, 18-65 yaşları arasında olma, okuma yazma 
bilme, testleri anlayıp cevaplayabilecek zihinsel ve fiziksel yeterlikte olma 
ve en az 12 aydır hemodiyaliz tedavisi altında olmadır. Dışlama ölçütleri ise 
mental retardasyon, sigara dışında alkol ve/veya madde kullanım bozukluğu 
öyküsü, son 1 hafta içinde psikoaktif madde kullanmış olma, tanısal amaçlı 
psikiyatrik görüşme yapmaya engel olacak düzeyde işlevsellik kaybı ve dil 
probleminin olması, demans, deliryum ya da psikoz tanısının olması, son 3 
ay içinde hastaneye yatış ya da akut bir hastalık öyküsü ve kültürel neden-
lerle çalışmanın bazı ölçeklerini tamamlayamamadır. Çalışmamıza katılmayı 
reddeden 5 vaka, çalışmamız esnasında başka bir diyaliz merkezine nakil 
olan 6 vaka, çalışmamız süresince ölen 3 vaka ve psikiyatrik görüşmeler 
sırasında demans belirtileri saptanan 2 vaka çalışmaya dâhil edilmemiştir. 
Toplam 56 hasta çalışmaya dahil edilmiş, bunlardan 7 tanesi Arizona Cinsel 
Yaşantılar Ölçeği’ni (ACYÖ) boş bıraktığı için istatistiksel analizlerin dışında 
bırakılmış, böylece çalışma 49 hemodiyaliz hastası ile tamamlanmıştır. Böb-

rek yetmezliği olmayan 44 kişi de kartopu yöntemi ile kontrol grubu olarak 
çalışmaya dâhil edilmiştir. 

Toplam 93 katılımcının psikiyatrik durumları, araştırmanın beşinci yazarı ta-
rafından, Eksen I Bozukluklar için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I) 
aracılığı ile değerlendirilmiştir. 

Bu çalışmada, yaşam kalitesini etkilediği ve birbiriyle ilişkili olduğu düşünü-
len değişkenler incelenmiştir. Sosyodemografik özellikler, depresyon ve 
anksiyete düzeyleri, psikiyatrik bozukluk varlığı ve cinsel işlevler. Tüm ka-
tılımcılar sosyodemografik ve klinik veri formu, Arizona Cinsel Yaşantılar 
Ölçeği (ACYÖ), Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADÖ) ve 
Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu Türkçe Versiyo-
nu’nu (WHOQOL-BREF TR) doldurmuştur.

Katılımcılar ve diyaliz hastalarının sorumlu hekimi psikiyatrik değerlendir-
me sonuçları ile ilgili bilgilendirilmiş, gerekli durumlarda psikiyatrik tedavi 
için uygun yönlendirme yapılmıştır.

Değerlendirme Araçları
Sosyodemografik veri formu, olguların sosyodemografik (yaş, medeni du-
rum, eğitim durumu gibi) özelliklerini belirlemek için bu çalışmada kullanıl-
mak üzere geliştirilmiş yapılandırılmış soru formudur.

Eksen I Bozukluklar için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I, Structered 
Clinical Interview for Axis I Disorder), klinisyen tarafından uygulanan ve 
DSM-IV ölçütlerine göre eksen I bozukluk tanısı koymak için sistematik bir 
şekilde bilgi toplanmasını sağlayan yapılandırılmış bir ölçme aracıdır. First ve 
ark. (23) tarafından geliştirilmiş, Özkürkçügil ve ark. (24) tarafından Türk-
çe’ ye uyarlaması ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır.

Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADÖ), hastaneye başvurmuş 
hastalarda anksiyete ve depresyon riskini belirlemek, düzeyini ve şiddet 
değişimini ölçmek amacıyla Zigmond ve Snaith tarafından (25) geliştirilen, 
dörtlü Likert tipi bir ölçektir. Formun Türkçe geçerlik ve güvenilirliği Ay-
demir (26) tarafından yapılmış, ölçeğin bedensel hastalığı olanlarda dep-
resyon ve anksiyete belirtilerini tarama açısından güvenli olduğu belirlen-
miştir. Toplam 14 soru içermekte, tek sayılı maddeler anksiyeteyi, çift sayılı 
maddeler depresyonu ölçmektedir ve anksiyete (HADÖ-A) ve depresyon 
(HADÖ-D) alt ölçekleri vardır. Türkiye’de yapılan çalışma sonucunda ank-
siyete alt ölçeği için kesme puanı 10/11, depresyon alt ölçeği için 7/8 bulun-
muştur. İki alt ölçekten de alınacak en düşük puan 0, en yüksek puan 21’dir. 

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği (ACYÖ), cinsel işlevin beş temel bileşenini 
(uyarılma, tahrik olma, penis sertleşmesi/vajina ıslanması, orgazma ulaşma 
yeteneği ve orgazmdan alınan tatmin) değerlendirmek için tasarlanmış kısa 
bir ölçektir (27). ACYÖ’nin erkek ve kadın formları sadece sertleşme/ıs-
lanma ile ilgili soruda farklılık göstermektedir. Beş maddeden oluşan ACYÖ 
likert tipi bir ölçektir ve her soru 1 ile 6 arasında puanlanmaktadır. Düşük 
puanlar gelişmiş cinsel işlevi, yüksek puanlar ise cinsel işlev bozukluğunu 
yansıtmaktadır. Ölçeğin kesme puanı 19’dur. Türkçe geçerlik güvenilirlik ça-
lışması Soykan (28) tarafından hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda yapılmış, 
Cronbach alfa katsayısı kadınlarda 0,94, erkeklerde 0,92 saptanmıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu Türkçe Versiyonu 
(WHOQOL-BREF TR), WHOQOL grubu tarafından geliştirilmiş olan 
WHOQOL yaşam kalitesi ölçeğinin kısa formudur (29). Kısa form, biri ge-
nel algılanan yaşam kalitesi, diğeri algılanan sağlık durumunun sorgulandığı 
iki soruyla birlikte toplam 26 soruyu kapsamaktadır. Türkçe geçerlik çalış-
maları sırasında bir ulusal soru eklenmesiyle oluşan WHOQOL-BREF-TR 
27 sorudan oluşmaktadır. İlk iki genel soru dışındaki sorular kullanılarak be-
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densel, psikolojik, sosyal, çevre ve ulusal çevre alan puanları hesaplanmıştır. 
WHOQOL-BREF uygulandıktan sonra 0-100 puan üzerinden hesaplanan 
fizik, psikolojik, sosyal, çevre ve ulusal çevre alan puanlarında, puan yüksel-
dikçe yaşam kalitesi de yükselmektedir. Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güveni-
lirlik çalışmaları mevcuttur (30,31). 

İstatistiksel Analiz
Verilerin analizinde SPSS (IBM Statistical Package for the Social Sciences 
Statistics Armonk, New York, ABD) versiyon 18 paket program kulla-
nılmıştır. Gruplar arasında yüzdelik verilerinin karşılaştırılması için ki-kare 
testi, normal dağılımlı parametrik verilerde ortalamanın karşılaştırılması 
için bağımsız gruplar arası t testi yapılmıştır. Hasta grubunda ölçek puan-
larının birbiriyle ilişkisini değerlendirmek için pearson korelasyon analizi 
gerçekleştirilmiştir. Gruplar arasında fark saptanan verilerde depresyon 

puanlarının karıştırıcı etkisini kontrol etmek için ANCOVA yapılmış olup 
depresyon puanları kovaryans olarak alınmıştır. 

BULGULAR
Hasta ve kontrol grupları arasında yaş, eğitim süresi, cinsiyet, ek fiziksel hastalık 
ve daha önce geçirilmiş psikiyatrik hastalık sıklığı açısından fark yoktur (Tablo 1). 

Ancak hasta grubunda ek psikiyatrik tanısı olan kişi sıklığı kontrol grubu-
na göre anlamlı olarak daha yüksektir (sırasıyla, %49 ve %20,5, X2=8,241, 
p<0,01). Psikiyatrik ek tanılardaki bu sıklığa karşılık hastaların yalnızca %20, 
4’ünün (n=10) halihazırda bir psikiyatrik tedavi aldığı saptanmıştır.

Hasta ve kontrol grubunun ölçek puanlarının karşılaştırılması Tablo 2’de 
verilmiştir. Hasta grubunun HADÖ depresyon alt ölçeği ortalama puanı 
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Tablo 1. Hasta ve kontrol grubunun sosyodemografik ve klinik veriler açısından karşılaştırılması*

  Kontrol Grubu Hasta Grubu 

  (Ort±SS)/n (%) (Ort±SS)/n (%) Anlamlılık değerleri

Yaş  50,77±9,925 50,45±10,755 t=-1,50, p=0,881

Eğitim süresi (yıl)  8,52±3,31 8,77±3,59 t=-0,351, p=0,726

Cinsiyet Kadın 19/%43,2 18/%36,7 χ2=0,402, p=0,526

 Erkek 25/%56,8 31/%63,3 

Medeni durum Evli 11/%25,0 35/%71,4 χ2=0,150, p=0,698

 Evli Değil 33/%75,0 14/%28,6 

Ek fiziksel hastalık Yok 25/%56,8 26/%53,1 χ2=0,132, p=0,716

 Var 19/%43,2 23/%46,9 

SCID-I’e göre psikiyatrik tanı Yok 35/%79,5 25/%51,0 χ2=8,241, p=0,040

 Var 9/%20,5 24/%49,0 

SCID-I’e göre majör depresyon Yok 39/%88,6 35/%71,14 χ2=4,223, p=0,040

 Var 5/%11,4 14/%28,6 

Geçmişte psikiyatrik tanı Yok 34/%77,3 41/%83,7 χ2=0,608, p=0,435

 Var 10/%22,7 8/%16,3 

*χ2: Ki kare testi ve t: Bağımsız gruplar arası t testi uygulanmıştır. P≤0,05 olan değerler anlamlı kabul edilmiştir. Ort: ortalama; SS: standart sapma; SCID-I: Eksen I 
Bozukluklar için Yapılandırılmış Klinik Görüşme 

Tablo 2. Hasta ve kontrol grubunun ölçek puanları açısından karşılaştırılması* 

  Kontrol Grubu Hasta Grubu 

  (Ort±SS) (Ort±SS) Anlamlılık değerleri

  HADÖ-D 5,43±3,28 7,65±4,33 t=-2,761   p=0,007

  HADÖ-A 5,77±3,36 6,75±3,95 t=-1,283   p=0,203

  ACYÖ 13,70±5,48 17,85±6,71 t=-3,243   p=0,020

WHOQOL-BREF-TR Fiziksel alan 70,02±15,69 51,67±20,79 t=-4,83     p=0,000

 Psikolojik alan 68,27±14,03 60,91±17,22 t=-2,241   p=0,027

 Sosyal alan 64,56±16,30 60,20±18,24 t=-1,211   p=0,229

 Çevre alanı 59,93±14,80 63,55±18,92 t=-1,019   p=0,311

 Ulusal çevre 60,45±13,61 62,77±18,15 t=-0,702   p=0,485

*Bağımsız t testi uygulanmıştır. P≤0,05 olan değerler anlamlı kabul edilmiştir. Ort: ortalama; SS: standart sapma; HADÖ-D: Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği- 
Depresyon alt alanı; HADÖ-A: Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği- Anksiyete alt alanı; ACYÖ: Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği; WHOQOL-BREF-TR: Dünya 
Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu Türkçe Versiyonu



7,65±4,33, kontrol grubunun ise 5,43±3,28, hasta grubunun HADÖ anksi-
yete alt ölçeği ortalama puanı 6,75±3,95, kontrol grubunun ise 5,77±3,36 
olup, depresyon alt ölçek puanları hasta grubunda anlamlı olarak daha 
yüksektir (t=-2,761, p<0,01). Hasta grubunun ACYÖ puan ortalaması 
17,85±6,71 olup, kontrol grubunun puanından (13,70±5,48) anlamlı ola-
rak daha yüksektir (t=-3,243, p<0,01). Her iki grup WHOQOL-BREF-TR 
alt ölçek puanları (fiziksel, psikolojik, sosyal, çevre ve ulusal çevre) açısından 
karşılaştırıldığında hasta grubunda fiziksel ve psikolojik alan puanlarının an-
lamlı olarak daha düşük olduğu saptanmıştır (sırasıyla, t=-4,83, p<0,01 ve 
t=2,241, p<0,05). 

Ölçekler arasındaki korelasyon analizi Tablo 3’te verilmiştir. HADÖ’nün 
hem depresyon hem de anksiyete alt ölçeği puanları ile WHOQOL-
BREF-TR’nin psikolojik, çevre ve ulusal çevre alan puanları arasında is-
tatistiksel olarak anlamlı, negatif yönlü korelasyon ilişkisi saptanmıştır. 
ACYÖ puanları ile HADÖ alt alan puanları arasında ilişki saptanmaz-
ken, WHOQOL-BREF-TR’nin fiziksel alan puanı ile arasında istatistiksel 
olarak anlamlı ve negatif yönlü korelasyon ilişkisi saptanmıştır (r=-0,40, 
p<0,05) (Tablo 3). 

Hasta ve kontrol grupları arasında saptanan cinsel işlev bozukluğu ve 
yaşam kalitesi farkları üzerinde depresyonun bir karıştırıcı faktör olabile-
ceği (8,14,18) düşünülmüş, bu nedenle depresyonun değişkeninin kovar-
yant olarak alındığı, bir kovaryans analizi yapılmıştır (Tablo 4). Depres-
yon değişkeni kontrol edildiğinde grupların ACYÖ (F=5,84; p<0,05) ve 
WHOQOL-BREF-TR (F=15,07; p<0,01) fiziksel alan puanları arasındaki 
fark devam etmiş, WHOQOL-BREF-TR psikolojik alan puanları arasındaki 
fark kaybolmuştur.

TARTIŞMA
Bu çalışmada hemodiyaliz tedavisi altındaki bir grup SDBY hastasında ve 
KBY’i bulunmayan kontrollerde psikiyatrik komorbidite sıklığı, depresyon 
ve anksiyete düzeyleri, CİB sıklığı ve yaşam kalitesi düzeyi incelenmiştir. 

Çalışmalar, SDBY’de, hastalığın kronik seyirli oluşu, hemodiyalizin kişinin 
yaşamına kattığı zorluklar ve kısıtlılıklar, hastalığın neden olduğu hormonal 
ya da biyokimyasal bozukluklar gibi faktörler nedeniyle psikiyatrik bozuk-
lukların daha sık görüldüğünü bildirmektedir. Farklı ölçek ve tanı koyma 
yöntemi kullanan çalışmalar incelendiğinde %5’den %50’ye varan sıklıkta 
psikiyatrik komorbidite bildirilmektedir (19,32,33). Bir çalışmada Beck 
Depresyon Envanteri’ne göre SDBY hastalarının %47’si kesme puanı-
nın üzerinde bulunmuş, ancak yapılandırılmış görüşme sonucunda ancak 
%5’ine majör depresyon tanısı konulmuştur (32). SDBY hastalarında, iştah-
sızlık, uyku bozukluğu, halsizlik ve enerji azlığı gibi psikiyatrik bozukluklarda 
sık görülen somatik belirtiler hastalık ve hemodiyaliz tedavisine bağlı olarak 
da karşımıza çıktığından (34), SDBY hastalarını yapılandırılmış görüşmeler 
ile değerlendirmek daha doğrudur ve çalışmamızın bulguları bunu des-
teklemektedir. Bu nedenle çalışmamızda hastalara SCID-I kullanılarak tanı 
konmuş, var olan semptomların derecelendirilmesi, özellikle fiziksel hasta-
lıkları olan kişilerin değerlendirilmesinde kullanılması önerilen HADÖ ile 
yapılmıştır. Çalışmamızda SCID-I ile yapılan görüşme sonucunda hastaların 
%49’unda herhangi bir psikiyatrik bozukluk, %28,6’sında ise majör depresif 
bozukluk saptanmış olup, saptanan sıklıklar kontrol grubundan anlamlı ola-
rak yüksektir. Çalışmamızın bulguları kronik böbrek hastalıklarında sıklıkla 
komorbid psikiyatrik bozuklukların bulunduğuna işaret eden çalışmalarla 
uyumludur (19,20,33,35). Bu bulguyla paralel olarak, HADÖ depresyon 
alt ölçeği puanı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak hasta 
grubunda daha yüksek bulunmuştur. Hasta grubunda %49’a varan psikiyat-
rik komorbidite sıklığına karşılık, hastaların sadece %20,4’ünün psikiyatrik 
tedavi görüyor olması da çalışmamızın önemli bir bulgusu olup bu grupta 
komorbid psikiyatrik bozuklukların tanınmadığına ve gerekli müdahalele-
rin yapılmadığına işaret etmektedir. Psikiyatrik belirtilerin yaşam kalitesini 
olumsuz yönde etkilediği düşünüldüğünde özellikle bu hasta grubunun 
tedavisiyle birincil olarak ilgilenen sağlık çalışanlarının psikiyatrik belirti ve 
bulgular ile ilgili eğitilmesi farkındalığı artırabilir ve hastalara psikiyatrik te-
daviye ulaşma olanağı sağlayabilir.

Çalışmamızda hasta grubunun ACYÖ puanları kontrol grubundan anlamlı 
olarak daha yüksektir. Bu bulgu kronik böbrek hastalığı olan kişilerde cinsel 
işlev bozukluğunun daha fazla olduğunu gösteren diğer çalışmalar ile uyum-
ludur (3,4,35,36,37,38). Diyaliz tedavisi alan hastaların incelendiği bir çalış-
mada katılımcıların %65’i cinsel yaşantısından memnun olmadığını, %40’ı 
cinsel ilişkinin artık hiç ilgisini çekmediğini ve %25’i de muhtemel CİB’e ait 
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Tablo 3. Hasta grubunda uygulanan ölçeklerin puanlarının korelasyon ilişkisi*

     WHOQOL-BREF-TR

 HADÖ-A ACYÖ Fiziksel Alan Psikolojik Alan Sosyal Alan Çevre Alanı Ulusal Çevre

HADÖ-D r=0,668 r=0,216 r=-0,272 r=-0,611 r=-0,142 r=-0,454 r=-0,436

 p=0,000 p=0,135 p=0,059 p=0,000 p=0,032 p=0,001  p=0,020

HADÖ-A   r=0,128 r=-0,215 r=-0,697 r=0,239 r=-0,547 r=-0,563

   p=0,381 p=0,138 p=0,000 p=0,972 p=0,000 p=0,000

ACYÖ     r=-0,400 r=-0,142 r=-0,107 r=0,052 r=0,122

     p=0,048 p=0,332 p=0,464 p=0,721 p=0,404

*Pearson Korelasyon Analizi uygulanmıştır. P≤0,05 olan değerler anlamlı kabul edilmiştir. HADÖ-D: Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği- Depresyon alt alanı; 
HADÖ-A: Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği- Anksiyete alt alanı; ACYÖ: Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği; WHOQOL-BREF-TR: Dünya Sağlık Örgütü Yaşam 
Kalitesi Ölçeği Kısa Formu Türkçe Versiyonu

Tablo 4. HADÖ-D Puanları Kontrol Edildiğinde Gruplar Arası 
WHOQOL-BREF-TR Fiziksel ve Psikolojik Alan puanları ile ACYÖ 
puanlarının karşılaştırılması*

 Kontrol  Hasta    
 grubu grubu   Efa 

 (Ort/SS) (Ort/SS) F p Square

ACYÖ 14,26/0,911 17,35/0.,6 5,84 p=0,018 0,61

Psikolojik Alan 65,56/1,99 63,40/1,88 0,565 p=0,454 0,006

Fiziksel Alan 68,11/2,72 53,38/2,55 15,07 p=0,000 0,143

*Kovaryans Analizi uygulanmıştır. P≤0,05 olan değerler anlamlı kabul edilmiştir. 
HADÖ-D: Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği- Depresyon alt alanı; ACYÖ: 
Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği; WHOQOL-BREF-TR: Dünya Sağlık Örgütü Yaşam 
Kalitesi Ölçeği Kısa Formu Türkçe Versiyonu



belirtiler bildirmiştir (39). Peng ve ark. (40) kadın hemodiyaliz hastalarıyla 
yaptıkları çok merkezli çalışmada ise, hastaların %55,7’si hiç cinsel yaşantıları 
olmadığı gerekçesiyle çalışmaya katılmayı reddetmiş, çalışmayı tamamlayan 
138 hastanın sağlıklı kontrollere kıyasla anlamlı olarak daha fazla CİB yaşa-
dıkları saptanmıştır. Benzer sonuçlar erkek SDBY hastaları ile yapılan çalış-
malarda da tekrarlanmıştır (37). 

Çalışmamızda yaşam kalitesini değerlendiren WHOQOL-BREF-TR’nin alt 
alan puanlarına baktığımızda fiziksel ve psikolojik sağlık alanında hastaların 
yaşam kalitelerinin kontrol grubuna kıyasla daha düşük olduğu saptanmıştır. 
Yaşam kalitesinin, özellikle fiziksel ve psikolojik alanda, kronik böbrek hasta-
lığı olan hastalarda daha düşük olduğu daha önce yapılmış çalışmalarda sık-
lıkla karşımıza çıkmaktadır (3,7,8,9,41). Bu bağlamda çalışmamızın sonucu 
literatür verilerini destekler niteliktedir. Yaşam kalitesi, cinsel işlev bozuk-
luğu ve psikiyatrik belirtilerin birbiriyle ilişkisine bakıldığında, çalışmamız-
da, özellikle depresyon ve anksiyete belirtilerinin şiddetinin yaşam kalitesi 
ile ters yönde ilişkili olduğu saptanmıştır. Psikiyatrik bozuklukların, SDBY’ 
den bağımsız olarak da yaşam kalitesini kötüleştirdiği düşünüldüğünde (42) 
SDBY’ de var olan psikiyatrik hastalığın şiddeti arttıkça yaşam kalitesinin 
daha da düşmesi beklediğimiz bir bulgudur. Özçetin ve ark. (20) çalışma-
sında da diyaliz tedavisi alan hastalarda HADÖ puanları ile yaşam kalitesini 
ölçen SF-36 puanları arasında ters yönlü ilişki saptanmıştır. Çalışmamızın 
bulguları, SDBY’de yaşam kalitesinin genel popülasyona kıyasla daha düşük 
olduğu (6,7,8,9) ve var olan psikiyatrik belirtilerin yaşam kalitesini daha da 
kötüleştirdiğine (16,17,18,20) dair kanıt sunan diğer çalışmaların bulgularıy-
la örtüşmekte, SDBY’ de psikiyatrik bozuklukların tanınması ve tedavisinin 
öneminin altını çizmektedir.

Çalışmamızda ACYÖ puanları ile WHOQOL-BREF-TR’nin fiziksel sağlık 
alt alan puanı arasında ters yönlü ilişki olduğu saptanmıştır. Literatürde bu 
alanda farklı bulgular olduğu göze çarpmaktadır. Basok ve ark. (3) çalışma-
sında, özellikle fiziksel alandaki yaşam kalitesinin kadın hemodiyaliz hasta-
larındaki CİB ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Yaşam kalitesi ve CİB’ in ters 
yönlü ilişkisine dikkat çeken başka çalışmalar da vardır (40). Cinsel işlev 
bozukluğu özellikle kendine güven duygusunu, bütünlük hissini, sosyal ve 
evlilik içi ilişkileri etkileyen bir durum olarak yaşam kalitesini düşürebilir. 
Literatürde iki değişken arasında ilişki saptamayan çalışmalara da rastlamak 
mümkündür (22). Coelho-Marquez ve ark. (22) iki değişken arasında ilişki 
bulmamış ve bu bulguyu, hastaların, hastalığın ve hemodiyaliz tedavisinin 
getirdiği zorlukların yanında, cinselliği yaşam kalitesi içinde daha geri planda 
değerlendirmiş olabilecekleri şeklinde yorumlamışlardır. Ancak cinselliğin 
yaşam kalitesini belirleyen faktörler arasındaki yeri yadsınamaz ve genel 
literatür bulgularıyla uyumlu olarak çalışmamız CİB ile yaşam kalitesi ara-
sındaki ters ilişkiye işaret etmektedir. Yaşam kalitesini artırmaya yönelik 
müdahaleler içinde CİB’ e yönelik yaklaşımların da yer alması gerektiği söy-
lenebilir. 

Çalışmamızda kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, hasta grubunda, HA-
DÖ-D ve ACYÖ puanları anlamlı olarak daha yüksek; WHOQOL-BREF 
TR’nin fiziksel ve psikolojik sağlık alanlarındaki puanları daha düşük saptan-
mıştır. Bilindiği üzere depresif belirtiler, genel popülasyonda, hem CİB’e 
hem de yaşam kalitesindeki düşmeye sebep olmaktadır (43,44). Araştır-
mamızda her üç alanda vaka ve kontrol grubu arasında saptadığımız farklı-
lıklar depresyon puanları kontrol edilerek yeniden analiz edilmiş, bu analiz 
sonucunda hasta grubunda CİB şiddeti kontrol grubundan anlamlı olarak 
daha yüksek, fiziksel sağlık alanındaki yaşam kalitesi anlamlı olarak daha dü-
şük saptanmıştır. Depresif belirti şiddeti kontrol edildiğinde gruplar arasın-
da psikolojik sağlık alanındaki yaşam kalitesi farkı kaybolmuştur. Çalışmamız 
sonucunda, SDBY’ de, psikolojik sağlık alnındaki yaşam kalitesinin özellikle 
depresif belirtiler ile ilişkili, cinsel işlev bozukluğu ve fiziksel sağlık alanın-
daki yaşam kalitesi bozulmasının ise depresif belirtilerden bağımsız olduğu 

anlaşılmaktadır. Başarılı transplantasyonun SDBY’li hastalara normal cinsel 
fonksiyonu geri kazandırmanın en etkili yolu olduğu (1,2,3,4) düşünüldü-
ğünde, SDBY’de transplantasyon tedavisi bu açıdan da ön plana çıkmak-
tadır. Psikolojik sağlık alanındaki yaşam kalitesi SDBY’ de özellikle depresif 
belirtilerden etkilendiğinden, hemodiyaliz tedavisi alan SDBY hastalarının 
psikiyatrik açıdan değerlendirilmesi ve varsa depresyonun tedavisi yaşam 
kalitesinin psikolojik alanını düzeltmede faydalı olacaktır. 

Sonuç olarak hemodiyaliz tedavisi altındaki SDBY hastalarının yaşam ka-
litelerinin özellikle psikolojik ve fiziksel alanlarda kontrollere kıyasla daha 
düşük, psikiyatrik komorbiditeleri ve, CİB sıklıkları daha fazla olduğu görül-
mektedir. Depresif belirtileri tanımak ve tedavi etmek, özellikle psikolojik 
alanda yaşam kalitesini yükseltmekte katkı sağlayacaktır. Cinsel işlev bozuk-
luğu sadece psikiyatrik belirtilerden etkilenmediğinden ve halen bilinen en 
iyi tedavisi transplantasyon olduğundan, transplantasyon tedavisinin önemi 
CİB tedavisi açısından da ön plana çıkmaktadır. Çalışmamızın SDBY’ de 
cinsel işlev ve yaşam kalitesini etkileyebilecek hormonal ve biyokimyasal 
değerleri araştırmaması kısıtlılık olarak ön plana çıkmakta ve sonuçların bu 
kısıtlılıklar çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
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