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Giriş 

Diyabetes mellitus gibi kronik hastalıkların hastalara 
duygusal stres yüklediği iyi bilinmektedir. Diyabet 
hastalığının prognozu, psikolojik distres ve 
semptomlardan etkilenebilmektedir. Son zamanlarda 
gösterilmiştir ki, psiklojik distres (1) ve stresle başa 
çıkma tarzı (2) glisemik kontrolü de 

etkileyebilmektedir. Psikolojik distres ve glisemik 
kontrol arasındaki ilişkinin karşılıklı olduğu hipotezi de 
ortaya atılmıştır (3). Stresle başa çıkma tarzı önemlidir, 
çünkü probleme dayalı stresle başa çıkma yönteminde 
(aktif yöntem) diyabetin klinik seyirinde daha yavaş 
kötüleşme gösterilmiştir (4) ve duyguya dayalı stresle 
başa çıkma yöntemi (pasif yöntem) kötü metabolik 
kontrol ile ilişkilidir (5). 

ÖZET 

Amaç: Uyku bozukluğunun diyabetik hastalarda stresle başa çıkma yöntemleri üzerine etkisini araştırmak 
Yöntem: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi diyabet kliniğine ayaktan takibe gelen 105 diyabet hastası (40 erkek, 65 kadın) 
2011 Şubat ayında çalışmamıza katılmayı kabul etmiştir. Tüm hastalardan sosyodemografik anketi, Epworth 
uykululuk testi ve Stresle Başa Çıkma Tarzları ölçeğini doldurması istenmiştir. 
Bulgular: Tüm diyabet hastaları genellikle, kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım ve sosyal destek arama 
yaklaşımını kapsayan probleme dayalı stresle başa çıkma yöntemini kullanmıştır. Uyku bozukluğu yaşayan diyabet 
hastaları anlamlı şekilde duyguya dayalı stresle başa çıkma yöntemi olan boyun eğici yaklaşımı (p:0.040) 
kullanmıştır ve çaresiz yaklaşımı (p:0.081) kullanma yönünde eğilim göstermiştir. 
Sonuç: Uyku bozukluğu diyabetik hastaların stresle başa çıkma yöntemlerini etkileyebilmektedir. Uyku bozukluğu 
olan hastalar, probleme dayalı çözümü kullanmaktan ziyade duyguya dayalı çözümü kullanmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Uyku bozukluğu, Stresle Başa Çıkma Yöntemleri, Diyabetes Mellitus 
 
ABSTRACT 
 
Objective: To examine the effect of sleep impairment on coping style of patients with diabetes  
Research Design and Methods:  A total of 105 patients (40 male, 65 female) with diabetes mellitus were recruited 
from outpatient diabetic clinics in Cerrahpasa School of Medicine in 2011 February. All patients were asked to fill 
the sociodemographic inquiry, Epworth Sleepiness Scale and Coping Style Inventory. 
Results: All diabetic patients had generally used problem-oriented coping style like self confident, optimistic and 
seeking social support. Patients with sleep impairment had significantly used emotion-oriented coping style like 
submissive style (p=0.040) and had a trend to use more helpless style (p=0.081).  
Conclusions: Sleep impairment can influence the coping style of patients with diabetes. The patients with sleep 
impairment are more prone to use emotion-oriented coping style rather than problem-oriented coping style. 
 
Keywords: Sleep Disorder, Coping Style, Diabetes Mellitus 
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Uykunun niteliği ve niceliği diyabetin gelişme riskini 
öngörebilir (6) ve diyabetin metabolik kontrolü 
uykunun kalitesi ve süresinden etkilenebilir (7). Gün 
içindeki uykululuk hali motivasyonda genel düşmeye 
sebep olur ve sonuç olarak diyabet hastalarının 
psikolojik iyi hallerini olumsuz yönde değiştirebilir (8). 
Bundan dolayı düzenli bir uyku, psikolojik distreslerle 
başa çıkmak için gereken gücü sağlamada önemli bir 
faktördür. 

Çalışmamızda, uyku bozukluğunun diyabet 
hastalarında stresle başa çıkma tarzına olan etkisini 
araştırmayı hedefledik. İkinci olarak, uyku 
bozukluğunun, glisemik kontrol üzerine olan 
muhtemel etkisini incelemeyi amaçladık. 

Yöntem 

Bu kesitsel çalışma, 2011 Şubat ayında Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Diyabet ve Metabolizma kliniğinde 
gerçekleşmiştir. Klinikten takipli hastalara sunulan 
davette, yüz beş hasta çalışmaya katılmayı kabul 
etmiştir. Hastalara çalışma hakkında bilgi verildikten 
sonra, hastalardan sosyodemografik anketi, Epworth 
Uykululuk Testini ve Stresle Başa Çıkma Tarzları 
Ölçeğini doldurmaları istendi. Epworth Uykululuk 
Testi, Johns (1991) tarafından oluşturulmuştur ve 
gündüz uykulu olma halini değerlendirme amacıyla 
kullanılmıştır (9). Test, gün içinde sekiz farklı durumda 
uyuklama ihtimalini değerlendiren kısa bir anketten 
oluşmaktadır ve her soru 0 ile 3 puan arasında 
değerlendirilmektedir. On puan ve üzeri durumlar aşırı 
gündüz uykululuğunu yansıtmaktadır. 

Stresle başa çıkma tarzları ölçeği, Lazarus ve Folkman 
tarafından oluşturulan Stresle Başa Çıkma Anketi’nden 
(10) faydanılarak Şahin ve Durak tarafından (11) 50 
sorudan 30 soruya azaltılarak geliştirilen bir ölçektir. 
Ölçek, bireylerin genel ve gündelik hayatlarında stresle 
baş etme yollarını belirlemeye yöneliktir. Ölçek, beş 
alt birimden oluşmaktadır; iyimser yaklaşım, kendine 
güvenli yaklaşım, çaresiz yaklaşım, boyun eğici 
yaklaşım ve sosyal destek arama yaklaşımı. Yüksek 
puanlar, o tarzın daha fazla kullanıldığını 
belirtmektedir. 

İstatistiki analiz SPSS 16 kullanılarak yapılmıştır. 
Stresle başa çıkma tarzı ile uykululuk arasındaki ilişki 
“t” testi ve “tek yönlü varyans analizi-one way anova 
testi” ile incelenmiştir. Çalışmamız, Diyabet Bölümü 
başkanlığının izni ve bilgisi dahilinde gerçekleşmiştir. 

Bulgular 

Çalışmamızda 40 erkek ve 60 kadın hasta vardı. 
Hastalardan 17’si (%16.2) tip 1 DM, 82’si (%78.1) tip 2 
DM ve 6’sı (%5.7) gestasyonel DM hastasıydı. 
Katılanların ortalama yaşı 54.3 ±1.48’di. Katılanların 
%21.9’u (n=23) normal ağırlıkta (BMI<25), %36.2’si 
(n=38) fazla kilolu (BMI 25-30), %34.3’ü (n=36) obez 
(BMI 30-40) ve %7.6’sı (n=8) morbid obez idi. 
Ortalama BMI skoru 30.14±6.72 idi. Ortalama HbA1c 
seviyesi 8.00±1.75 idi. 

Epworth Uykululuk testine göre katılanların 
%15.2’sinin (n=16) gündüz uykululuğu vardı ve erkek 
ile kadınlar arasında anlamlı fark yoktu (p=0.613). 
Ortalama Epworth skoru 4.78±4.57 idi. Uyku 
bozukluğu olan hastaların çoğu diyabetik 
komplikasyonlarından (diyabetik nöropati, nefropati 
ve retinopati) birisine sahipti (p=0.004). Diyabetin 
tipine, süresine,  HbA1c seviyesine, hipoglisemik krize 
ve vücud kitle indeksine göre uyku bozukluğu 
açısından anlamlı fark bulunamadı (p=0.637; p=0.307; 
p=0.477, p=0.580 ve p=0.403; sırasıyla). Sigara içme, 
alkol kullanma ve düzenli fiziksel egzersiz ile uyku 
bozukluğu arasında anlamlı fark bulunamadı (p=0.623; 
p=0.587 ve p=0.348; sırasıyla). 

Stresle başa çıkma tarzları ölçeğine göre, diyabet 
hastaları stresle başa çıkma tarzı olarak kendine 
güvenli (%66), iyimser (%61), sosyal destek arama 
(%54), çaresiz (%49) ve boyun eğici (%47) yaklaşımı 
sıklık sırasına göre kullanmıştır. Uyku bozukluğu olan 
hastalar boyun eğici yaklaşımı anlamlı şekilde daha 
fazla kullanmıştır (p=0.040, F=4.32) ve çaresiz 
yaklaşımı kullanma yönünde eğilimleri olmuştur 
(p=0.081, F=3.10). Yeterli uyku uyuyan hastalar  
(günde 6-8 saat) kendine güvenli yaklaşımı anlamlı 
şekilde daha fazla kullanırken (p<0.001, F=9.84), 
yetersiz uyku uyuyan hastalar boyun eğici yaklaşımı 
anlamlı şekilde fazla kullanmıştır (p<0.001, F=11.34). 
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Kadın hastalar boyun eğici yaklaşımı anlamlı şekilde 
daha fazla kullanmıştır (p=0.037, F=2.33). 
Çalışmamızsa stresle başa çıkma tarzı ile vücud kitle 
indeksi arasında morbid obezite hariç anlamlı fark 
bulunamamıştır (bkz. Tablo 1). 

Sonuç 

Çalışmamızda uyku bozukluğunun diyabet 
hastalarında stresle başa çıkma tarzını etkileyebildiği 
gösterdik. Uyu bozukluğu yaşayan hastalar boyun eğici 
gibi duyguya dayalı yaklaşımı anlamlı şekilde daha 
fazla kullanmıştır ve çaresiz yaklaşımı kullanma 
yönünde eğilimleri olmuştur. 

Stresle başa çıkma iki kategoriye ayrılabilir; probleme 
dayalı stresle başa çıkma ve duyguya dayalı stresle 
başa çıkma. Diyabet hastalarında stresle başa çıkma 
yöntemi çalışmaları göstermiştir ki aktif veya 
probleme dayalı yöntem diyabetin klinik seyrinde 
daha yavaş kötüleşme ile ilişkiliyken (4) duyguya dayalı 
yöntem kötü metabolik kontrol ile ilişkilidir (5). 

Uykunun, hormonlar üzerinden diyabetin glisemik 
kontrolü üzerinde modülatör etkisi olabilir. Uyku 
bozukluğu kan glukozunu ve psikolojik savunma 
mekanizmalarını değiştirebilen bir stres faktörüdür 
(12).Cuellar ve ark. (13) geçenlerde yüksek HbA1c 
seviyelerinin uykusuzlukla ilişkili olduğunu 
göstermiştir. Fakat bizim çalışmamızda HbA1c seviyesi 
ile gündüz uykululuğu arasında anlamlı fark 
bulunamadı.  Bu bulgular uyku bozukluğu yaşayan 
grubun sayıca azlığından kayanaklanabilir (n=16). 

Çalışmamızın bazı sınırlamaları bulunmaktadır. 
Öncelikle, küçük örnek kümesi ve kesitsel çalışma tarzı 
bulguları yorumlamayı zayıflatabilmektedir. İkinci 
olarak, uyku bozukluğu yaşayan diğer kronik hastaların 
kontrol grubu olarak kullanılması daha anlamlı 
olacaktır ve böylece diyabet hastalarının uyku 
bozukluğu ve stresle başa çıkma tarzları arasındaki 
ilişki daha açıklayıcı tartışılabilecektir. 

Sonuç olarak, bu çalışma uyku bozukluğunun diyabet 
hastalarının stresle başa çıkma tarzını etkileyebildiğini 
göstermektedir. Uyku bozukluğu olan hastalar 
probleme dayalı yöntemden ziyade duyguya dayalı 

yöntemi kullanmıştır. Bu ilişkinin muhtemel 
mekanizmasın yönelik detaylı çalışmalara da ihtiyaç 
duyulacaktır. 
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