
De¤erli Okuyucular›m›z, 

Diyabet Obezite ve Hipertansiyon’da Hemflirelik” dergimizin alt›nc› y›l›n›n ilk say›s›yla sizlere

yeniden merhaba diyoruz. 

Bu say›m›zda da meslektafllar›m›z›n geliflmelerine katk› sa¤layacak araflt›rma makaleleri ve

diyabet, obezite ve hipertansiyon bak›m›na güncel yaklafl›m sunan derleme makaleleri yer

almaktad›r. Bu konuda bize birbirinden de¤erli meslektafllar›m›z yard›mc› oldu. 

Yrd. Doç. Dr. Ezgi Karada¤, Doç. Dr. Gülnaz Karatay, Yrd. Doç. Dr. Serap Parlar K›l›ç

“Türkiye’nin Do¤usunda Tip 2 Diyabetlilerde Sosyal Destek ve Öz Yeterli¤in Özbak›m

Aktivitelerine Etkisi” konulu araflt›rma makalesini meslektafllar› paylaflm›fllard›r. Yrd. Doç. Dr.

Nurgül Güngör Tavflanl›, Hemflire Zeynep Nerse ve Volkan fiençolaklar “14 Kas›m Dünya

Diyabet Günü Manisa Devlet Hastanesi Tarama Sonuçlar›” isimli araflt›rma makalesinde hem

toplumsal fark›ndal›k hem de diyabet taramas›n›n önemini yans›tm›fllard›r. Uzm Hemflire Nurcan

Kösecik “Kolesistit/Kolelitiazis Hastalar›nda Diyabet ve ‹liflkili Faktörlerin De¤erlendirilmesi” konulu

araflt›rma makalesinde özellikle diyabet tan›s› almadan kolesistit/kolelityazis tan›s› ile yatan

hastalarda diyabet aç›s›ndan risk oluflturacak faktörlerin incelenmesinin önemini ortaya

koymufltur. Dr. P›nar Özdemir, Dr. Sinan Kazan, Uzm. Dr. Seydahmet Ak›n, Uzman Dr. Erman

Özdemir ve Doç. Dr. Mehmet Aliustao¤lu “Obezite Hastalar›nda Metabolik Sendrom

Prevalans›” konulu araflt›rma makaleleri ile ça¤›m›z›n hastal›¤› Obezite ve metabolik sendrom

görülme s›kl›¤›n› ve iliflkili faktörleri incelemifllerdir. Dr. Hemflire ‹lknur Özkan, Uzm. Hemflire Mine

Bahar, Hemflire Saniye Çaml› Kocailik ve Hemflire Aynur Y›ld›r›m “Diyabet Hastalar›nda Uygun

Ayakkab› Kullan›m›n›n De¤erlendirilmesi” konulu araflt›rma makalelerini paylaflm›fllar.

Arafl. Gör. Dr. Hamdiye Arda Sürücü ve Hemflire Yeter Erbil bir vaka çal›flmas› üzerinden

“Gestasyonel diyabetli gebede hemflirelik giriflimlerin etkisinin incelenmesi” konulu makaleleri

farkl› bir bak›fl aç›s› ile gestasyonel diyabetli bireyin duygu yo¤unlu¤unu dile getirmesi aç›s›ndan

önemli bir paylafl›m olmufltur. Arafl. Gör. Dr. Sevgin Samanc›o¤lu ve Prof. Dr. Aynur Esen

“Hemflirelik Biliminde Bir ‹lk:  Deneysel Hayvan Modeli ‹le Çal›flma Deneyimi” konulu derleme

makaleleri ile mesleki anlamda farkl› bir deneyime öncülük etmifllerdir. Yrd. Doç. Dr. Özlem Tekir

ve Prof. Dr. Aynur Esen “Tip 2 Diyabetli Bireylerin Diyabet ‹le ‹lgili Ça¤r›fl›mlar›n›n ve

Benzetmelerinin ‹ncelenmesi” konulu niteliksel bir çal›flmay› meslektafllar›m›zla paylaflm›flt›r.

Uzm. Hemflire Sultan Yurtsever, Prof. Dr. Birsen Yürügen, Uzm. Dr. Tülin Saraç ve Doç. Dr. Dede fiit

“Diyabet Riski Düflük ve Yüksek Olan Hemflirelerde ‹nsülin Direnci Varl›¤›n›n Araflt›r›lmas›” konulu

araflt›rmalar›n› bizlerle paylaflm›flt›r. Yrd. Doç.Dr. Derya Atik “Obezite Geliflimini Etkileyen

Davran›flla ‹liflkili Faktörler” konulu derleme makalesiyle konuya dikkat çekmifltir. Ö¤r. Gör.

Kadriye Aldemir, Yrd. Doç. Dr. Hayat Yal›n “ Diyabetik Nöropati olan Hastalarda Yaflam

Kalitesini De¤erlendirilmesi” araflt›rma makalesini paylaflm›fllard›r. Son olarak bu say›m›zda ‹nsülin

Enjeksiyonu Yapan Diyabetli hastalarda Lipohipertrofi S›kl›¤› ve Risk Faktörleri konulu uluslararas›

bir araflt›rma makalesi meslektafllar›m›z›n dikkatine sunulmufltur. 

Tüm yazarlar›m›za ve bu say›n›n haz›rlanmas›nda eme¤i geçen dan›flma kurulu üyelerine

teflekkürü bir borç biliyoruz. Gelecek say›lar›m›zda da sizlerden gelecek farkl› de¤erlendirmeler

ve araflt›rmalarla yeniden birlikte olmak üzere sa¤l›cakla kal›n...
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GENEL  B‹LG‹LER
Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik Forumu, konu bafll›klar› ile ilgili
araflt›rma makaleleri, derleme makaleleri, olgu sunumlar›, editöryel tart›flmalar, editöre
mektuplar, e¤itsel çal›flmalar, soru-cevaplar ve gündemi belirleyen güncel konular›
yay›nlayan bilimsel bir dergidir. 

Derginin yay›n dili Türkçedir ve makaleler Türk Dil Kurumu’nun dilbilgisi ve imla 
kurallar›na göre yaz›lmal›d›r. Kongre ya da sempozyumda sunulmufl ise kongrenin ad›,
tarihi ve düzenlendi¤i flehir ilk sayfada dipnot olarak belirtilmelidir. 

Yay›n hakk›n›n Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik Forumu’na devri için
gelifltirilen form yazar(lar) taraf›ndan imzalanmal›d›r. Dergiye yay›nlanmak üzere 
gönderilecek yaz› çeflitleri flu flekilde özetlenebilir.

a.  Araflt›rma  Makaleleri
Bilimsel araflt›rma sürecini tamamlam›fl ve raporland›r›lm›fl makale türüdür. Tez, bilimsel
toplant›da sunulan sözel/poster bildiri vb. bu kategori içinde yer almaktad›r. 

b.  Derleme  Makaleleri
Uluslararas› ve ulusal kaynaklardan yararlanarak, konu ile ilgili temel tart›flmalar›n
ortaya koyuldu¤u ve yazarlar›n tart›flmalar ile ilgili görüfllerini belirtti¤i makale türüdür.
Do¤rudan ya da davet edilen yazarlar taraf›ndan haz›rlan›r. 

c.  Olgu  Sunumlar›
Ender görülen, tan›, tedavi ve bak›m›nda farkl›l›k gösteren, bak›m kalitesini art›rmaya
yönelik yeni ve farkl› yaklafl›mlar› tart›flan makalelerdir. Yeterli say›da foto¤raflarla ve
flemalarla desteklenmifl olmal›d›r. 

d.  Editöryel  Yorum
Yay›nlanan orijinal araflt›rma makaleleri ile ilgili, araflt›rman›n yazarlar› d›fl›ndaki o
konunun uzman› taraf›ndan de¤erlendirilmesidir. Konu ile ilgili makalenin sonunda
yay›nlan›r.

e.  Editöre  Mektup
Dergide daha önceden yay›mlanm›fl makaleye katk›da bulunmak amac›yla Editöre
yaz›lan mektuptur. 

Yay›nlanmak  Üzere  Dergiye  Gönderilen  Yaz›larda  Dikkat  Edilecek  Noktalar
• Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik Dergisi’nin yaz›m kurallar› Amerikan
Psikoloji Derne¤i (APA) yaz›m kurallar› temel al›narak belirlenmifltir.
• Dergide yay›mlanmas› istenen metin Microsoft Word program›nda, Times New
Roman yaz› karakterinde, sayfan›n tek taraf›n›n kullan›ld›¤›, (A4) boyutlar›nda  (21x29,5
cm.) beyaz ka¤›da her yan›ndan 2,5 cm. boflluk kalacak flekilde 12 punto ve 2 sat›r
aral›¤› ile yaz›lmal›d›r. 3 kopya (tablo, flekil, grafik ve foto¤raflar› ile birlikte) Yaz›lar›n 3
nüsha (2’sinde yazar isim(leri), unvan(lar) ve kurum(lar) olmayacak) lazerli ç›kt›s›na
metnin aynen yer ald›¤› bir CD ile (kritik gruplarla yürütülen çal›flmalarda) etik kurul
veya kurum izin belgelerinin fotokopileri eklenmelidir.
• Araflt›rma ve derleme makaleleri 5000 kelimeyi, editöre mektup 700 kelimeyi
geçmemelidir. Bu s›n›rlamada özet, kaynaklar, tablo, flekil, grafik ve teflekkür bölümleri
yer almaz. ‹lk sayfa hariç di¤er sayfalar numaraland›r›lmal›d›r.
• Her metnin bir bafll›k sayfas› bulunmal›; yaz›n›n Türkçe ve ‹ngilizce bafll›klar›n›,
yazarlar›n aç›k adlar›n›, unvanlar›n›, kurumlar›n›, yaz›flma yap›lacak yazar›n ad›, adresi,
telefon ve faks numaralar› ile elektronik posta adresini içermelidir. 
• K›saltmalar metinde k›saltma yap›lm›fl ise ilk kullan›mda uzun flekli yaz›lmal› ve
k›salt›lm›fl flekli parantez içinde gösterilmelidir. 

Makalenin  Yap›s›  
Makale, makalenin ad›, Türkçe ve ‹ngilizce özet, ana metin, kaynaklar, tablolar, flekil
ve grafik bölümlerinden oluflmaktad›r. Gerekli oldu¤u durumlarda (örne¤in, ölçek
gelifltirme ya da geçerlik güvenirlik çal›flmalar›nda) ekler de yer alabilmektedir. Ana
metin: a) girifl ve amaç b) gereç ve yöntem c) bulgular d) tart›flma e) sonuç ve 
öneriler bölümlerinden oluflmaktad›r. Bu bölümler büyük harf ve koyu renk ile ayr› bir
sayfadan bafllanarak yaz›lmal›d›r. 

Makalenin  Ad›: Metnin geneli ile iliflkili olmal› ve ele al›nan konuyu yans›tmal›d›r.
Makalenin ad›n›n alt›na yazar isimleri eklenmemelidir.  
Özet:  Türkçe ve ‹ngilizce (Abstract) olarak yaz›lmal› ve 200 kelimeyi aflmamal›d›r.
Amaç, gereç-yöntem, bulgular ve tart›flma sonuç ve öneriler bölümlerinden
oluflmal›d›r. K›saltma kullan›lmamal› ve kaynak gösterilmemelidir. 
Anahtar  kelimeler: Türkçe ve ‹ngilizce özetlerin alt›nda (en az 3, en fazla 5 adet) 
belirtilmelidir. Kelimeler küçük harf ile alfabetik dizine göre s›ralanmal›d›r. 
Girifl:  Konu ile ilgili uluslararas› ve ulusal literatüre dayal› problemin tan›m› yap›l›r. Konu

ile ilgili önceki çal›flmalar k›saca özetlenerek bu çal›flmaya neden gerek duyuldu¤u
aç›klan›r. Çal›flman›n temel hipotezi ya da ana sorunsallar› aç›k olarak belirtilir. Bir
cümle ile makalenin genel amac› belirtilmelidir.    
Gereç-Yöntem:  Araflt›rma tasar›m tipi, araflt›rman›n yap›ld›¤› yer ve özellikleri,
araflt›rman›n evreni ve örneklem seçimi, verilerin toplanmas›, verilerin de¤erlendirilmesi
ve araflt›rman›n s›n›rl›l›klar› bölümlerinden oluflur. Araflt›rman›n etik boyutu
aç›klanmal›d›r. Makalelerde araflt›rma ve yay›n eti¤ine uyulmal›d›r. 
Bulgular: Çal›flman›n temel sonuçlar›, istatistiksel sonuçlar› ve bunlar›n anlaml› olup
olmad›¤› ile birlikte verilir. Çal›flmada kullan›lan önemlilik testleri aç›k olarak
yaz›lmal›d›r. Tablo, flekil, grafiklerin yerlerinin belirtilmesi gerekir.
Tart›flma:  Sonuçlar›n anlam›, bu sonuçlar›n hangi bilgileri destekledi¤i, hangi bilgileri
çürüttü¤ü, kaynaklar ile desteklenerek gösterilir. Karmafl›k istatistikler ve bulgular
sadelefltirilerek, bulgular›n flu andaki hemflirelik bak›m›na etkileri tart›fl›l›r. Bulgular ve
tart›flma ayr› bölümler halinde yaz›lmal›d›r. 
Sonuç  ve  Öneriler:  Sonuç ve öneriler ayr› bafll›klar alt›nda, araflt›rma bulgular›na dayal›
olarak yap›lmal›d›r. Öneriler, konu ile ilgili araflt›rma yürütecek araflt›rmac›lara yol 
gösterici nitelikte olmal›d›r. 
Teflekkür:  Bu bölüm gerekli oldu¤u durumda kullan›lmal›d›r. Araflt›rma finansal olarak
bir kurum taraf›ndan desteklendi ise, araflt›rmada anketör kullan›lmas› gibi benzeri
yard›mlar al›nd› ise bu ve benzeri durumlarda teflekkür makalenin sonunda yer
almal›d›r. 

Kaynaklar    
Metiinn  iiçiinnde  kkaayynnaakk  gösterrmme::
• Cümle sonunda kaynak gösteriminde, yazar soyad› ve yay›n y›l› aras›nda virgül 
kullan›lmal›d›r. Örne¤in, (Olgun, 2006). E¤er al›nt› belirli bir sayfadan yap›ld›ysa,
(Özcan, 2007, s. 11).
• Birden fazla farkl› kaynak kullan›ld› ise kaynaklar alfabetik dizine göre s›ralanmal›,
kaynaklar aras›na noktal› virgül konulmal›d›r.  Örne¤in, (Erdo¤an, 2005; Oktay ve
Özcan, 2002).
• Al›nt› yap›lan kaynaklardan ayn› soyadl› yazarlar mevcutsa ve al›nt›n›n yay›n y›l› farkl›
ise, cümle sonunda ya da cümle içinde yazar isimlerinin bafl harfi belirtilmelidir.
Örne¤in cümle sonunda (E. Aslan 1988 s.22; H. Aslan 1987, s.421) fleklinde 
belirtilmelidir. 
• Befl yazara kadar bir kaynaktan al›nt› yap›ld›¤›nda, ilk kaynak gösteriminde üç yazar
belirtilip, daha sonraki cümlelerde sadece tek yazar›n soyad› “ve ark./et al” 
biçiminde belirtilmelidir.
• Kaynak iki yazarl› ise cümle sonunda (Choi ve Shi, 2001) olarak, cümle içinde ise
Choi ve Shi (2001) fleklinde kullan›lmal›d›r. 
• Yazar› olmayan bir kaynakta cümlenin sonuna parantez içerisinde makalenin bafll›¤›
ya da kayna¤›n girifl cümlesi ve yay›n y›l›, gerekli oldu¤u durumlarda sayfa numaras›
da belirtilmektedir. Örne¤in, (Diabetes Management, ADA, 2005). 
• Kayna¤›n yazar ad› ve soyad› belirli de¤ilse, elektronik adres cümle sonunda 
belirtilmelidir. Örne¤in, (www.staff.ncl.ac.uk/philip.home/t1dgch2b.htm#Empower)  
Metiinn  sonnunndaa  kkaayynnaakk  gösterrmme::
• Kaynaklar bölümünde kaynaklar›n s›ralanmas› yazar soyadlar›na göre alfabetik
olarak yap›lmal› ve tüm yazarlar yaz›lmal›d›r.
• Ayn› yazar›n, ayn› tarihte yay›nlanm›fl iki yay›n›ndan yararlan›ld› ise, yay›n tarihinden
sonra (a) ve (b) ibareleri ile belirtilmesi gerekmektedir. Örne¤in, 
Ferrans, C.E;Povvers, M.S.(1985a) Quality of life lndex: Development and 
psychometric properties, Advances in Nursing Science 8(1);15-24.
Ferrans, C.E.; Povvers, M.S. (1985 b) Psyhometric assesment of the quality of life index.
Research in Nursing and Health 15; 26-36.
• Kaynak bir dergiden al›nm›fl ise, yazar soyad› ve ad›n›n ilk harfi, bas›m tarihi,
makalenin bafll›¤›, derginin tam ad›, cilt ve say›s›, ilk ve son sayfa numaralar›
yaz›lmal›d›r. Örne¤in,  
Gotzsche, P. (2000)Why we need a broad perspective on meta- analysis, BMJ 321,
585-586. 
• Kurum ad› veya yazar› belli olan kitab›n kaynak gösterilmesi: Kurum ad›, ya da
yazar›n soyad›, ad›n›n bafl harfi, bas›m y›l›, makale bafll›¤›, varsa makalenin alt bafll›¤›,
kitab›n birden fazla bask›s› varsa bask› say›s›, yay›mland›¤› yer, yay›nevi mutlaka yer
almal›d›r. Örne¤in;
Whitehead, A.(1998). Science and the modern world. Free Pres, New York.
• Editörlü bir kitab›n bir bölümünden al›nt› yap›lm›fl ise, editör ve yazar›n ayr›nt›l› bilgisi
bas›m yeri verilmeli ve kaç›nc› bas›m oldu¤u belirtilmelidir. Türkçe kaynaklarda ayn›
flekilde editörü (Ed) ile k›saltarak belirtmeniz gerekmektedir. Örne¤in, 
Olgun, N. (2002) Hipoglisemi ve hiperglisemi. S.Erdo¤an (Ed.), Diyabet hemflireli¤i
temel bilgiler. ‹stanbul: Yüce reklam/yay›m/da¤›t›m a.fl.

Yazarlara Bilgi



• Çeviri kitap ise: 
Freud, S. (1970) An outline of psychoanalysis (J. Strachey, Trans.). New York: Norton.
(Original work published 1940). 
• Internet ortam›ndan bir kitap ise, 
Beers, M. H.,  Berkow, R. (1999). Mood disorders. In The Merck manual of diagnosis
and therapy (17th ed., sec. 15, chap. 189). Retrieve January17,2003,from
http://www.merck.com/pubs/mmanual/section15/chapter189/189a.htm
• Tezler:
Çil Ak›nc›, A. (2008). KOAH’l› hastalara uygulanan pulmoner rehabilitasyonun fiziksel

ve psikolojik parametrelere etkisi. Yay›mlanmam›fl doktora tezi, Marmara Üniversitesi
Sa¤l›k Bilimleri  Enstitüsü, ‹stanbul.
• Elektronik ortamda elde edilen bir tez özeti ise, 
Embar-Seddon, A. R. (2000). Perceptions of violence in the emergency department.
[Abstract]. Dissertation Abstracts International, 61 (02), 776A. Retrieved August 23,
2001, from http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit
• Bildiri sunumu:  
Olgun, N., Koçak Kaymaz, D. (A¤ustos 2006) To be acquired of foot caring skill to the
type 2 diabetic patients.  FEND 11th Annual Conference, Kopenhag.
• Kongre kitab›nda yay›mlanan bildiri: 
Olgun, N.( 2007) Diyabette vaka yönetimi. 9. Ulusal ‹ç Hastal›klar› Kongresi Kongre
Kitab›. 5-9 Eylül 2007, Antalya, 328-29.
• Elektronik ortamda kullan›lan kaynak bir üniversite ya da web sayfas›ndan al›nd› ise, 
Chou, L., McClintock, R., Moretti, F., Nix, D. H. (1993). Technology and education:
New wine in new bottles: Choosing pasts and imagining educational futures.
Retrieved August 24, 2000, from Columbia University, Institute for Learning
TechnologiesWebsite:
http://www.ilt.columbia.edu/publications/papers/newwine1.html.

Tablolar,  Grafikler,  fiekiller  
Kaynaklar bölümünden sonra, her bir tablo, grafik, flekil ayr› bir sayfada yer almal›d›r.
Her bir tablo, grafik, flekil bir sayfaya s›¤d›r›lmal›, gerekirse yaz› aral›¤› ve karakteri
küçültülmelidir. Tablo bafll›klar› koyu ve küçük harfler ile üste, grafik ve flekillerin
bafll›klar› ise alta yaz›lmal›d›r. 

Önemli  Not
Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik Formuna makale gönderilirken ekte
yer alan “Editöre Sunum Sayfas› Son Kontrol Listesi”nin doldurulmas› ve “Yay›n Haklar›
Devir Formu”nun tüm yazarlar taraf›ndan imzalanmas› gerekmektedir.  

ED‹TÖRE  SUNUM  SAYFASI  SON  KONTROL  L‹STES‹
Maakkaallenniinn  Türrü  
(  ) Araflt›rma  (  ) Derleme  (  ) Olgu Sunumu  (  ) Di¤er…………
1.   Baflka bir dergiye gönderilmedi (  )
2.   Sponsor veya ticari bir firma ile iliflkisi (  ) Yok  (  ) Var …………..
3.   ‹statistiksel kontrol yap›ld› (  )
4.   Yay›n haklar› devir formu imzaland› (  )
5.   Daha önce bas›lm›fl materyal için izin al›nd› (  )
6.   Etik kurallara uygunlu¤u gereç ve yöntemde belirtildi (  )
Kaapaakk  Saayyfaas›
7.   Makalenin Türkçe ve ‹ngilizce bafll›¤› yaz›ld› (  )
8.   Yazarlar ve kurumlar› belirtildi (  )
9.   Tüm yazarlar›n yaz›flma adresleri, ifl tel, cep tel, e-posta belirtildi (  )
ÖÖzzetllerr
10. Türkçe ve ‹ngilizce özet (en fazla 200 kelime) yaz›ld› (  )
11. 3-5 aras› anahtar kelime (Türkçe-‹ngilizce) belirtildi (  )
Yaazz›mm  Diillii
12. Türkçe ve ‹ngilizce dil bilgisi kurallar›na uygunlu¤u kontrol edildi (  )
Teflekkkkürr
13. Makalede teflekkür edilecek kifli/kifliler varsa belirtildi (  )
(Araflt›rmaya katk› sa¤layan ve/veya *‹statistiksel yönden de¤erlendiren kiflinin ismi)
Kaayynnaakkllaarr
14. Kaynak gösterimi metin içinde ve metin sonunda belirtilen kurallara
uygun olarak yap›ld› (  )
Taabbllo  ve  Resiimmllerr
15. Belirtilen kurallara uygun olarak haz›rland› (en fazla 5 tablo) (  )
16. Baflka kaynaklardan al›nan flekil, resim, tablolar için yazar›ndan
Yaz›l› izin al›nd› (  )

*  ‹statistik de¤erlendirmeyi yapan uzman›n onay› (makalede yer alan yazarlardan biri
de¤ilse belirtilmelidir.)

Unvan›, ad›-soyad›-çal›flt›¤› kurum:                       
‹mzas›

Yazarlar›n unvan›, ad›-soyad›, çal›flt›¤› kurum
‹mzas›
1) ………………………………………………………………………………………….....……………

………………………………………………………………………………………….....……………
2) ………………………………………………………………………………………….....……………

………………………………………………………………………………………….....……………
3) ………………………………………………………………………………………….....……………

………………………………………………………………………………………….....……………
4) ………………………………………………………………………………………….....……………

………………………………………………………………………………………….....……………
5) ………………………………………………………………………………………….....……………

………………………………………………………………………………………….....……………
6) ………………………………………………………………………………………….....……………

………………………………………………………………………………………….....……………
7) ………………………………………………………………………………………….....……………

………………………………………………………………………………………….....……………
8) ………………………………………………………………………………………….....……………

………………………………………………………………………………………….....……………
9) ………………………………………………………………………………………….....……………

………………………………………………………………………………………….....……………
10) ……………………………………………………………………………………….....….…………

……………………………………………………………………………………..........……………

YAYIN  HAKLARI  DEV‹R  FORMU

Yay›nlanmas› dile¤iyle gönderdi¤imiz:

………………………………………………………………………………….................………………

…………………………………………………………………………….................……………………

bafll›kl› makalenin yazar(lar)› olarak, yaz›n›n; her türlü yay›n haklar›n›n “Diyabet,
Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik” Dergisine ait oldu¤unu, derginin belirtti¤i
yaz›m ve yay›n kurallar›na uygun oldu¤unu, makalenin daha önce yurtiçinde veya
yurtd›fl›nda Türkçe veya yabanc› bir dilde yay›nlanmad›¤›n› veya yay›nlanmak üzere
de¤erlendirme aflamas›nda olmad›¤›n›, bilimsel ve etik sorumlulu¤unun taraf›m›za ait
oldu¤unu, di¤er yazarlara ulafl›lamamas› halinde,  tüm yazarlar›n çal›flmadan 
haberdar olduklar›n› ve di¤er yazarlar›n sorumluluklar›n›, makalenin birinci yazar›
olarak üzerime ald›¤›m› kabul ve beyan ederim. ….../…../……..

Yazarlar›n unvan›, ad›-soyad›, çal›flt›¤› kurum
‹mzas›

1) …………………………………………………………......................……………………………….

2) …………………………………………………………......................……………………………….

3) …………………………………………………………......................……………………………….

4) …………………………………………………………......................……………………………….

5) …………………………………………………………......................……………………………….

6) …………………………………………………………......................……………………………….

7) …………………………………………………………......................……………………………….

8) …………………………………………………………......................……………………………….

9) …………………………………………………………......................……………………………….

10) ………………………………………………………......................………………………………...

Tüm yazarlar makalede belirtilen s›raya uygun olarak bu formu imzalamal›d›r.



Türkiye’nin  Do¤usunda  Tip  2  Diyabetlilerde  Sosyal
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ÖÖzzeett

AAmmaaçç:: Bu çal›flman›n amac›, Tip II diyabetli hastalarda öz bak›m aktiviteleri, sosyal

destek ve öz yeterlik durumlar›, birbiriyle iliflkisi ve etkileyen faktörleri incelemektir. 

GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemm::  Bu çal›flma, Türkiye’nin do¤usunda, Mart-Haziran 2012 tarihle-

ri aras›nda 150 Tip II diyabetli hasta ile kesitsel tipte planland›. Araflt›rman›n verileri ge-

rekli yaz›l› izinler al›nd›ktan sonra, sosyo-demografik ve hastal›k verilerine iliflkin soru

formu, Çok Boyutlu Diyabet Anketi ve Diyabet Özbak›m Aktiviteleri Anketi kullan›larak

yüz yüze görüflme tekni¤i ile topland›. ‹statistiksel de¤erlendirmede, yüzdelik hesap-

lama, t-testi, Kruskall Wallis Varyans Analizi, Mann Whitney-U testi, pearson korelas-

yon analizi ve cronbach alfa iç tutarl›l›k testi kullan›ld›.

BBuullgguullaarr::  Diyabetli hastalar›n Türkçe Diyabet Özbak›m Aktiviteleri Ölçe¤i alt boyut

puan ortalamalar› diyet için 4.00±1.18, egzersiz için 2.93±1.97, kan flekeri testi

2.40±2.65 ve ayak bak›m› için 1.24±1.84 olarak bulundu. Diyabetli hastalar›n Türk-

çe Çok Boyutlu Diyabet Anketi ölçe¤i alt boyutlar› puan ortalamas›, destek alg›s› için

4.36±1.68, özyeterlik alg›s› için 61.00±19.64 olarak bulundu. Bu çal›flma sonucun-

da; diyabet yönetiminde özyeterlik, sosyal destek ve özbak›m aras›nda önemli bir ilifl-

ki oldu¤u ve bu iliflkinin cinsiyet, yafl, ö¤renim durumu, ailede diyabet varl›¤›, diya-

bet komplikasyonu varl›¤› ve tedavi flekli gibi de¤iflkenlerden etkilendi¤i görüldü. 

SSoonnuuçç::  Hemflireler ve diyabet ekibi etkili diyabet yönetimi için cinsiyet, yafl, ö¤re-

nim durumu, ailede diyabet varl›¤›, diyabet komplikasyonu varl›¤› ve tedavi flekli gibi

faktörleri göz önünde bulundurmal›d›rlar. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Tip-2 diyabet, sosyal destek, öz yeterlik, öz bak›m, hemflirelik

SSuummmmaarryy

TThhee  EEffffeecctt  OOff  SSoocciiaall  SSuuppppoorrtt  AAnndd  SSeellff--EEffffiiccaaccyy  OOnn  SSeellff--CCaarree  

AAccttiivviittiieess  OOff  TThhee  PPeeooppllee  WWiitthh  TTyyppee--22  DDiiaabbeetteess  IInn  EEaasstteerrnn  TTuurrkkeeyy

OObbjjeeccttiivvee::  The purpose of this study is to investigate the relationship among, and

factors affecting, self-care activities, social support and self-efficacy of people with

type-2 diabetes. Materials and methods: This cross-sectional study was performed
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tarihleri aras›nda Antalya’da
gerçeklefltirilen 15. Ulusal ‹ç

Hastal›klar› Kongresi’nde 
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edilmifltir. 



with 150 people with type-2 diabetes who consulted a

state hospital located in eastern Turkey between March

and June 2012. After obtaining the necessary written

permissions,  the research data were collected using the

Questionnaire regarding Socio-demographic and Dise-

ase,  Multidimensional Diabetes Questionnaire and  Di-

abetes Self-Care Activities Questionnaire  with  face to fa-

ce interview technique. In statistical evaluation, the per-

centage, t-test, Kruskall Wallis Variance analysis, Mann

Whitney-U test, Pearson correlation analysis and cron-

bach alpha internal consistency test were used.

RReessuullttss::  The mean scores of diabetes patients from

the Diabetes Self-Care Activities scale in Turkish were

4.00±1.18 for diet, 2.93±1.97 for exercise, 2.40±2.65

for blood sugar test and 1.24±1.84 for foot care. The

mean scores of diabetes patients from the subscales of

the Multidimensional Diabetes Questionnaire in Turkish

were 4.36±1.68 for perceived social support and

61.00±19.64 for perceived self-efficacy. The study results

revealed that there was a significant relationship among

self-efficacy, social support and self-care in diabetes ma-

nagement and this relationship was affected by a num-

ber of variables such as gender, age, education, presen-

ce of diabetes in the family, presence of a diabetic comp-

lication and type of treatment. 

CCoonncclluussiioonn::  Nurses and diabetes staff should take in-

to account that factors such as gender, age, education,

presence of diabetes in the family, presence of a diabe-

tic complication and type of treatment in order to achi-

eve an effective management of diabetes. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Type 2 diabetes, social support, self-effi-

cacy, self-care, nursing

Girifl

Diabetes Mellitus (DM), pankreas›n beta hücrelerin-

den salg›lanan insülin hormonun tam ya da k›smi yeter-

sizli¤i sonucu ortaya ç›kan, karbonhidrat, ya¤ ve protein

metabolizmas› bozukluklar› ile karakterize olan kronik hi-

perglisemi durumu olarak tan›mlanmaktad›r (Phipps, Mo-

nahan, Sands, 2003; Düzöz, 2009). Özellikle, komplikas-

yonlar›n›n önemli oranda önlenebilir olmas› nedeni ile

öncelikle ele al›nmas› gereken önemli bir halk sa¤l›¤› so-

runudur (Heisler, Piette, Spencer, 2005; Zinmen, 1997).

Tüm diyabetlilerin yaklafl›k %5-10’unu tip 1 diyabet, %90-

95’ini de tip 2 diyabet oluflturmaktad›r (American Diabe-

tes Association, 2008). DM prevelans› giderek artmakta-

d›r ve 2025 y›l›na kadar dünyadaki eriflkin populasyonun

%5.4’ünü etkileyece¤i öngörülmektedir (Watanabe ve

ark., 2003). Türkiye’de 15 ilde 540 merkezde yap›lan Tür-

kiye Diyabet Epidemiyolojisi Projesi (TURDEP)-II sonuçlar›-

na göre Türk eriflkin toplumunda diyabet s›kl›¤›n›n

%13.7’ye ulaflt›¤› belirlenmifltir. Ayn› çal›flmada bölgesel

diyabet prevalans› en fazla %18.2 oran› ile Türkiye’nin

do¤usunda görülmektedir (Satman ve ark., 2010).

Diabetes mellitus kontrol alt›nda tutulmad›¤› zaman

organ ve sistemlerde harabiyete yol açmaktad›r. Bu ne-

denle DM yaflam boyu denetim gerektiren bir hastal›kt›r

(Phipps ve ark. 2003 Catharine ve ark. 2002). Diyabette

kendi kendini yönetme ve sürekli destek metabolik ve psi-

kolojik sonuçlar› etkileyen, International Diabetes Federa-

tion (IDF)’nin kriterleri aras›nda da yer alan, etkili diyabet

bak›m›n›n önemli bileflenleridir. Dolay›s›yla diyabet gibi

kronik hastal›¤› olanlarda özbak›m yeterlili¤inin geliflmifl

olmas› önemlidir. Diyabet bak›m›n›n %98’ini özbak›m

oluflturmaktad›r (IDF, 2009).

Özbak›m, bireylerin bireysel olarak yaflamlar›n›, sa¤l›k

ve iyiliklerini korumak için kendilerine düfleni yapmalar›d›r

(Siguroardottir, 2005). Sa¤l›¤› devam ettirmek ve yükselt-

mek için evrensel bir kavram olan öz-bak›mda hedef, bi-

reyin kendi sa¤l›¤›na iliflkin tüm sorumluluklar› yüklenme-

sini sa¤lamakt›r (Aljasem ve ark.,  2001). Diyabet hastala-

r›n›n hastal›klar›n› kontrol alt›nda tutabilmeleri için; uygun

diyet, düzenli egzersiz, kan glikozunun kontrolü, oral an-

tidiyabetiklerin uygun kullan›m›, insülin tedavisinin etki ve

yan etkilerinin tan›nmas›, sigara ve alkol kullan›lmamas›,

diyabetin komplikasyonlar›n› önleme, ömür boyu ilaç te-

davisine uyum sa¤lama gibi özbak›m aktivitelerini benim-

semeleri gerekmektedir (Toljama ve ark., 2001).

Özbak›m aktiviteleri sa¤l›k inançlar›, özyeterlik alg›s›, so-
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nuç beklentisi ve sosyal- destek gibi de¤iflkenler ile iliflkilidir

(Aljasem ve ark., 2001; Williams ve Bond 2002; Wu, Co-

urtney, Edwards, 2007). Bu de¤iflkenlerden biri olan öz-

yeterlik alg›s›, insanlar›n yaflamlar›n› etkileyen olaylar üze-

rindeki kontrolleri ve bafl etme kapasiteleri hakk›ndaki

inançlar› ve bireyin yönetim ve özbak›m davran›fllar›n› sür-

dürmede etkin olma gücü olarak tan›mlan›r (Bandura,

1994). Özyeterli¤in özbak›m davran›fllar›n› belirlemede iyi

bir belirleyici oldu¤u bildirilmektedir (Aljasem ve ark.,

2001; Williams ve Bond 2002; Nakahara, Yosh›uch›, Ku-

mano, 2006; Sarkar ve ark. 2006; Wu ve ark., 2007; Xu,

Toobert, Savage, 2008). Williams ve Bond (2002), diya-

betli hastalar›n diyet, egzersiz ve kan flekeri testini içeren

özbak›m aktiviteleri gerçeklefltirme düzeylerinin %26’s›n›

özyeterlik ile aç›klam›flt›r. Bernal ve ark. (2000) özyeterlik

ile insülin ve diyet yönetimini iliflkili bulurken, Xu ve ark.

(2008) özbak›m› etkileyen en önemli faktörlerin özyeterlik

ve tedavi etkinli¤ine olan inanç oldu¤unu belirtmifllerdir.

Benzer pek çok çal›flmada özyeterlik, diyabette tedavinin

önemli parças› olan özbak›m aktivitelerine uyumda en

önemli belirleyici olarak bulunmufltur (Wu ve ark., 2007).

Özbak›m davran›fllar›n› etkiledi¤i düflünülen bir di¤er

önemli faktör sosyal destektir (Toljamo ve Hentinen,

2001; van Dam, vanDerHorst, Knoops, 2005; Williams

ve Bond 2002). Alg›lanan sosyal deste¤in artmas› ile dav-

ran›fl de¤iflimi, daha iyi uyum ve daha iyi glisemik kontrol

sonuçlar› gösterilmifltir. Sosyal destek yaln›zca aile deste¤i

de¤il, aile d›fl›nda bireyin etkileflim içinde oldu¤u kiflileri

(arkadafl) ve sosyal olanaklar› (finansal destek, hizmetler

vb) da kapsar (Toljamo ve Hentinen, 2001; van Dam ve

ark., 2005; Tang ve ark., 2008). Van Dam ve ark. (2005)

pozitif yönde sosyal deste¤in özbak›m üzerinde olumlu

etkiler sa¤lad›¤›n›, negatif yönde deste¤in ise diyabet ba-

k›m›n› olumsuz etkiledi¤ini rapor etmifltir. Benzer olarak

Gallant (2003) kronik hastal›klarda sosyal deste¤in özba-

k›m ile olan iliflkisini inceledi¤i çal›flmas›nda; sosyal deste-

¤in özellikle diyabetli hastalarda diyet ve egzersiz ile

olumlu iliflkisini bildirmifltir. Benzer sonuçlar rapor eden

pek çok çal›flmada sosyal deste¤in diyabet yönetimi üze-

rinde pozitif yönde iliflkisi aç›klanm›flt›r (Williams ve Bond,

2002; Trief ve ark., 2004; Armour, Norris, JackJr, 2005;

Whittemore ve ark., 2005; Tang ve ark. 2008).

Diyabet prevalans› Türkiye’nin do¤usunda daha yük-

sek olmas›na ra¤men verilen hizmetler ve yürütülen bi-

limsel çal›flmalar daha s›n›rl›d›r. Özellikle hastalar›n diya-

bete uyumunu ve uyumu etkileyen faktörlerini de¤erlen-

diren çal›flmalar yetersiz düzeydedir.  Oysa IDF’›n de vur-

gulad›¤› gibi diyabetli hastalarda özbak›m davran›fllar›n›

ve bu davran›fllar› etkiledi¤i düflünülen iliflkili faktörlerin

belirlenmesi diyabet yönetimi ve hemflirelik giriflimlerinin

planlanmas› aç›s›ndan önemlidir.  Bu çal›flman›n amac›,

Türkiye’nin do¤usunda Tip II diyabetli hastalarda öz ba-

k›m aktiviteleri, sosyal destek ve öz yeterlik durumlar›, bir-

biriyle iliflkisi ve etkileyen faktörleri incelemektir.

Gereç  ve  Yöntem

Evren  ve  Örneklem

Bu çal›flma Türkiye’nin do¤usunda kesitsel tipte planlan-

m›flt›r. Çal›flman›n yürütüldü¤ü ilde DM hastalar›n›n say›s›

bilinmedi¤i için örneklem büyüklü¤ü hesaplan›rken say›s›

bilinmeyen evrenden örneklem seçim formülü kullan›lm›fl

ve örneklem büyüklü¤ü 150 olarak hesaplanm›flt›r. Bu kap-

samda bir devlet hastanesi dahiliye poliklini¤ine baflvuran

150 tip II diyabetli hastaya Mart-Haziran 2012 tarihleri ula-

fl›lm›flt›r.  Hastalar›n araflt›rmaya dahil edilme kriterleri: (a)

Tip 2 diyabet tan›s› almak, (b) 35-65 yafllar› aras›nda olmak,

(c) en az bir y›ld›r diyabet tan›s›na sahip olmak, (d) gebe ol-

mamak, (e) kay›tlar›nda Diagnostic and Statistical Manuel

of Mental Disorders: Psikiyatride Hastal›klar›n Tan›mlanma-

s› ve S›n›fland›r›lmas› Elkitab› (DSM) IV kriterlerine göre ta-

n›mlanm›fl psikiyatrik ve serebral sorunu olmamak, (f) arafl-

t›rmaya kat›lmaya gönüllü olmak olarak belirlendi. 

Verilerin  Toplanmas›

Araflt›rman›n verileri; sosyo-demografik ve hastal›k ve-

rilerine iliflkin soru formu, Çok Boyutlu Diyabet Anketi

(ÇBDA) ve Diyabet Özbak›m Aktiviteleri Anketi (DÖBA)

kullan›larak uygun ve sessiz bir ortamda yüzyüze görüfl-

me tekni¤iyle topland›. Formlar›n doldurulmas› ortalama

8-10 dk. sürdü. 
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Veri  Toplama  Araçlar›

11..  SSoossyyoo--DDeemmooggrraaffiikk  vvee  HHaassttaall››kk  VVeerriilleerriinnee  ‹‹lliiflflkkiinn  SSoorruu  FFoorrmmuu

Diyabetli hastalar›n sosyodemografik özellikleri (yafl,

cinsiyet, medeni durum, e¤itim düzeyi, meslek, gelir du-

rumu), hastal›k öyküsü (ailede diyabet öyküsü, diyabet

süresi, tedavi rejimi, kronik komplikasyon varl›¤›, diyabet

kontrolü s›kl›¤›) ile iliflkili 11 sorudan oluflmaktad›r.

22..  ÇÇookk  BBooyyuuttlluu  DDiiyyaabbeett  AAnnkkeettii  ((ÇÇBBDDAA))

Talbot ve ark. (1997) taraf›ndan gelifltirilen ÇBDA’nin

orjinali üç bölüm, yedi alt boyut ve 41 maddeden olufl-

maktad›r.  Ölçe¤in Türkçe geçerlik ve güvenirlik çal›flmas›

Coflansu (2010) taraf›ndan yap›lm›flt›r, alt boyutlar›n›n

Chronbach Alpha de¤erleri 0.58-0.91, madde toplam pu-

an korelasyonlar› 0.58-0.87, test-retest katsay›s› ise 0.87-

0.97 aras›nda bulunmufltur. Ölçe¤in toplam puan› yoktur

ve ölçe¤in her bir alt boyutu ayr› ayr› de¤erlendirilmekte-

dir. Ölçek üç bölümden oluflmas›na ra¤men çok uzun ol-

mas› nedeni ile bu çal›flmada amaca yönelik olarak sade-

ce birinci ve üçüncü bölümlerde yer alan sosyal destek ve

öz-yeterlik alg›s› alt boyutlar› kullan›lm›flt›r.  Sosyal destek

alg›s› likert tipi (0-hiç, 6-oldukça çok) dört maddeden olu-

flur. Özyeterlik Alg›s› alt boyutu, bireyin hastal›¤›na yönelik

özbak›m aktivitelerini gerçeklefltirmede kendine olan gü-

venini belirleyen yedi maddeden oluflmaktad›r. Yan›tlar li-

kert tipi ölçek üzerinde (0-hiç emin de¤ilim, 100-çok emi-

nim) iflaretlenir.  Yüksek puanlar alg›lanan sosyal destek ve

özyeterli¤in yüksek oldu¤unu gösterir (Talbot, Nouwen,

Gingras 1997, Coflansu ve Erdo¤an, 2010). 

Bu çal›flmada Ölçe¤in alt boyutlar›n›n Chronbach Alp-

ha de¤erleri sosyal destek alg›s› için 0.93, öz yeterlik alg›-

s› için ise 0.83 olarak bulunmufltur.

33..  DDiiyyaabbeett  ÖÖzzbbaakk››mm  AAkkttiivviitteelleerrii  AAnnkkeettii  ––  DDÖÖBBAA  [[TThhee  SSuumm--

mmaarryy  ooff  DDiiaabbeetteess  SSeellff--CCaarree  AAccttiivviittiieess  QQuueessttiioonnnnaaiirree  ––  SSDDSSCCAA]]

Ölçek Diyabet Öz Bak›m Aktiviteleri Anketi bafll›¤›yla

diyabetli bireylerin özbak›m aktivitelerini belirlemek için

Toobert ve Glasgow (1996) taraf›ndan gelifltirilmifl ve

2000 y›l›nda Toobert ve arkadafllar› taraf›ndan bu ölçe¤in

kullan›ld›¤› yedi büyük çal›flman›n bulgular› dikkate al›na-

rak yeniden düzenlenmifltir. Daha önce bu kapsamda

sorgulanmayan ayak bak›m› ve sigara ile ilgili maddeler

de eklenerek ölçe¤in kapsam› geniflletilmifltir. Araflt›rmac›-

lara ve klinisyenlere puanlama kolayl›¤› sa¤layan ve kulla-

n›lm›fl en geçerli maddeleri içeren bu yeni 11 maddelik

formun kullan›lmas› ve bu fleklinin geçerlik ve güvenirli¤i-

nin kan›tlanmas› için çal›fl›lmas› önerisinde bulunulmufl-

tur. Bu araç ile hastaya; diyet, egzersiz, kan flekeri testi,

ayak bak›m› ve sigara bafll›klar› alt›nda yer alan özbak›m

aktivitelerini son yedi gün içinde kaç gün gerçeklefltirdi¤i

(gün/hafta) sorulmaktad›r. Yan›tlar bir say› do¤rusu üze-

rinde gün olarak (0-7 aras›nda) iflaretlenmekte, sadece si-

gara içimini sorgulayan 11. madde 0-içmiyorum, 1-içiyo-

rum (içilen sigara miktar›/adet) seklinde belirtilmektedir.

Ölçe¤in her alt boyutu ayr› ayr› puanlanmakta ve ba¤›m-

s›z olarak kullan›labilmektedir. Buna göre;

Diyet: ‹lk dört madde beslenme uygulamalar›na iliflkin

durumu belirlemek için kullan›l›r. Birinci ve ikinci madde-

nin toplam›n›n ortalamas› genel diyet puan›n›, dördüncü

madde ters puanlanmak koflulu ile üçüncü ve dördüncü

maddenin toplam›n›n ortalamas› ise önerilen özel diyet

puan›n› oluflturur. Tüm maddelerin toplam›n›n ortalama-

s› ise “diyet puan›n›” oluflturur.

Egzersiz: Beflinci ve alt›nc› maddenin toplam puan or-

talamas› “egzersiz puan›n›” oluflturur.

Kan flekeri Testi: Yedinci ve sekizinci maddenin toplam

puan ortalamas› “kan flekeri testi(Kfi) puan›n›” oluflturur.

Ayak Bak›m›: Dokuz ve 10. maddenin toplam puan

ortalamas› “ayak bak›m›” puan›n› oluflturur.

Sigara ‹çme Durumu: 11. madde sigara içme duru-

munu (0-içmiyor, 1-içiyor) ve günde içilen sigara say›s›n›

gösterir. Sigara içmeyi sorgulayan 11. madde d›fl›ndaki

bölümlerde puan›n yüksek olmas› beklenir. Puan›n yük-

sekli¤i o özbak›m aktivitesinin daha fazla gerçeklefltirildi¤i-

ni gösterir (Toobert ve ark. 2000).

Bu ölçe¤in Türkçe geçerlik ve güvenirlik çal›flmas› Co-

flansu (2009) taraf›ndan yap›lm›fl olup  a katsay›lar›, diyet

59, egzersiz 70, Kfi testi 94 ve ayak bak›m› 77 olarak bu-

lunmufltur. 

Bu çal›flmada  ise cronbach alpha iç tutarl›l›k katsay›s›,

diyet 0.55, Kfi testi 0.97 ve ayak bak›m› için  0.94  olarak

bulunmufltur. 
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Etik  Boyut

Çal›flman›n yürütülebilmesi için F›rat Üniversitesi T›p

Fakültesi Klinik Araflt›rmalar Etik Kurulundan (No:155) ve

Tunceli ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nden yaz›l› izin al›nd›. Veri

toplamaya bafllamadan önce, bütün kat›l›mc›lardan Hel-

sinki bildirgesi do¤rultusunda ayd›nlat›lm›fl onam al›nd›. 

Verilerin  Analizi

Veriler SPSS 16.0 paket program›nda de¤erlendirildi. ‹sta-

tistiksel de¤erlendirmede, yüzdelik hesaplama, t-testi, Kruskall

Wallis Varyans Analizi, Mann Whitney-U testi, pearson kore-

lasyon analizi ve cronbach alfa iç tutarl›l›k testi kullan›ld›. 

S›n›rl›l›k: Çal›flma yürütülen ilde HbA1C düzeyine bak›-

lamad›¤› için DM’a uyumu biyokimyasal bir parametre ile

de¤erlendirmek mümkün olamam›flt›r. 

Bulgular

Araflt›rma kapsam›na al›nan hastalar›n %56.7’si kad›n,

%84.7’si evli, %38’i okur-yazar de¤il, %32’si ilkokul mezu-

nu, %50.7’si ev han›m›d›r. Hastalar›n %40.7’si efliyle bir-

likte yaflad›¤›n›, %67.3’ü gelirinin giderinden az oldu¤u-

nu ifade etmifltir (Tablo 1). 

Diyabetli hastalar›n %49.3’ünün tan› süresi 1-5 y›l ara-

s›nda, %69.3’ü oral antidiyabetik ilaç kullanmakta ve

%56.0’›n›n ailesinde diyabet öyküsü bulunmamaktad›r.

Hastalar›n %64.7’sinde kronik komplikasyon bulunma-

makta ve %44.0’› diyabet kontrolü için rahats›zland›¤› za-

man hastaneye baflvurmaktad›r (Tablo 2). Hastalar›n yafl

ortalamas› 60.90±12.24, BK‹ ortalamas› ise 27.30±5.65

olarak bulundu.

ÖÖzz  BBaakk››mm  AAkkttiivviitteelleerrii  AAlltt  BBooyyuuttllaarr››  ppuuaann  oorrttaallaammaallaarr››--

nn››nn  hhaassttaallaarr››nn  ssoossyyooddeemmooggrraaffiikk  vveerriilleerrii  iillee  kkaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass››  

Diyabetli hastalar›n Türkçe Diyabet Özbak›m Aktivitele-

ri ölçe¤i alt boyut puan ortalamalar› diyet için 4.00±1.18,

egzersiz için 2.93±1.97, Kfi testi 2.40±2.65 ve ayak bak›-

m› için 1.24±1.84 olarak bulundu. Öz bak›m aktiviteleri

kapsam›nda diyabetli hastalar›n sigara içme durumlar› da

de¤erlendirildi. Buna göre diyabetli hastalar›n %9.3’ü-

nün sigara içti¤i ve sigara içenlerin günlük ortalama 16

adet sigara içti¤i saptand›. 

Cinsiyete göre öz bak›m aktiviteleri puan ortalamalar›

karfl›laflt›r›ld›¤›nda; egzersiz d›fl›ndaki öz bak›m aktiviteleri-

nin cinsiyetler aras›nda benzer oldu¤u (p>0.05), egzersiz-

de ise erkekler (3.40±2.19) lehine bir fark oldu¤u görül-

dü (p<0.05). Öz bak›m aktiviteleri puan ortalamalar› me-

deni duruma göre farkl›l›k göstermezken (p>0.05), e¤itim

durumuna göre, üniversite mezunlar›n›n daha fazla eg-

zersiz ve Kfi testi yapt›klar› ve bu fark›n istatistiksel olarak

anlaml› oldu¤u bulundu (p<0.05). Ailede diyabet hastas›

bulunma durumuna göre öz bak›m aktiviteleri puan orta-

lamalar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda; diyet d›fl›ndaki öz bak›m aktivi-

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  6  •  Say›    1  •  Sayfa  5  •  Ocak  -  Haziran  2014

TTaabblloo  11:: Diyabetli Hastalar›n Sosyo-Demografik Özellikleri

SSoossyyoo--ddeemmooggrraaffiikk  öözzeelllliikklleerr nn %%
CCiinnssiiyyeett

Kad›n 85 56.7
Erkek 65 43.3

MMeeddeennii  DDuurruumm
Evli 127 84.7
Bekar 23 15.3

EEggiittiimm  dduurruummuu
Okur-yazar 13 8.7
Okur yazar de¤il 57 38.0
‹lkokul 48 32.0
Ortaokul 10 6.7
Lise 16 10.7
Üniversite 6 4.0

MMeessllee¤¤ii
Serbest 20 13.3
Ev han›m› 76 50.7
Memur 11 7.3
Emekli 26 17.3
‹flçi 17 11.3

GGeelliirr  dduurruummuu
Gelir giderden az 101 67.3
Gelir gidere eflit 47 31.3
Gelir giderden fazla 2 1.3

BBiirrlliikkttee  yyaaflflaammaa  dduurruummuu
Yaln›z 12 8.0
Efliyle birlikte 61 40.7
Efl ve çocuklarla 59 39.3
Çocuklarla 13 8.7
Akrabalarla 5 3.3



telerinin benzer oldu¤u (p>0.05), ailesinde diyabet has-

tas› bulunanlarda diyet puan ortalamas›n›n (4.18±1.23)

daha yüksek bulundu¤u ve aradaki fark›n istatistiksel ola-

rak anlaml› oldu¤u saptand› (p<0.05). Hastalar›n Diyabet

komplikasyonu bulunma durumuna göre öz bak›m akti-

viteleri ölçe¤inin diyet ve egzersiz alt boyut puan ortala-

malar› aras›nda anlaml› bir fark bulunmad› (p>0.05). An-

cak diyabet komplikasyonu bulunanlarda Kfi Testi

(3.46±2.90) ve ayak bak›m› puan ortalamas›n›n

(1.89±2.18) daha yüksek oldu¤u saptand› (p<0.05).

DM’li hastalar›n tedavi sekline göre özbak›m aktiviteleri

karfl›laflt›r›ld›¤›nda; tedavi sekli ile diyet, Kfi testi ve ayak

bak›m› alt boyut puan ortalamas› aras›nda istatistiksel ola-

rak anlaml› fark oldu¤u (p<0.05), oral antidiyabetik ilaç

(OAD)±insülin kullananlar›n daha fazla ayak bak›m› yap-

t›klar› (2.33±2.27), yaln›zca insülin kullananlar›n ise daha

fazla Kfi ölçümü yapt›rd›klar› (5.21±2.62) ve diyetine uy-

duklar› (4.44±1.15) saptand› (Tablo 3). 

SSoossyyaall  DDeesstteekk  vvee  ÖÖzzyyeetteerrlliikk  AAllgg››ss››  ppuuaannllaarr››nn››nn  hhaassttaallaa--

rr››nn  ssoossyyoo--ddeemmooggrraaffiikk  vveerriilleerrii  iillee  kkaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass››  

Diabetes Mellitus’lu hastalar›n Türkçe çok boyutlu di-

yabet anketi ölçe¤i alt boyutlar› puan ortalamas› destek

alg›s› için 4.36±1.68, özyeterlik alg›s› için 61.00±19.64

olarak bulundu. 

Sosyal destek ve özyeterlik puan ortalamalar› ile hasta-

lar›n sosyo-demografik verileri karfl›laflt›r›ld›¤›nda; erkek

hastalar›n sosyal destek alg›s› puan ortalamalar›n›n

(4.68±1.52)  kad›nlara göre (4.12±1.76) istatistiksel ola-

rak daha yüksek oldu¤u görüldü (p<0.05). Hastalar›n di-

¤er sosyo-demografik de¤iflkenleriyle sosyal destek ve öz

yeterlik alg›s› puan ortalamalar› aras›nda ise  istatistiksel

olarak anlaml› bir fark olmad›¤› saptand› (Tablo 4). 

Yafl ortalamas› ile sosyal destek ve öz yeterlik alg›s› ara-

s›nda iliflki bulunmazken, yafl ortalamas› ile öz bak›m akti-

vitelerinin diyet, egzersiz ve Kfi alt boyutlar› aras›nda ista-

tistiksel olarak negatif yönde anlaml› bir iliflki bulundu. Yafl

artt›kça öz bak›m aktivitelerinin diyet (r=-0.170, p=0.037),

egzersiz (r=-0.028, p=0.037) ve Kfi ölçümüne (r=-0.204,

p=0.012) iliflkin özbak›m uygulamalar›n›n azald›¤› görül-

dü. Yafl ortalamas› ile ayak bak›m› uygulamas› aras›nda

ise iliflki bulunamad›. 

SSoossyyaall  ddeesstteekk  vvee  öözzyyeetteerrlliikk  aallgg››ss››  iillee  öözz  bbaakk››mm  aakkttiivviitteellee--

rrii  ppuuaann  oorrttaallaammaallaarr››  aarraass››nnddaakkii  iilliiflflkkii  

Diyabetli hastalar›n öz bak›m aktivitelerinin diyet ve Kfi

alt boyutlar› ile sosyal destek puan ortalamalar› aras›nda is-

tatistiksel olarak pozitif yönde anlaml› bir iliflki bulundu. Sos-

yal destek alg›s› artt›kça diyet (r=0.378, p=0.000) ve Kfi öl-

çümüne (r=0.212, p=0.012) iliflkin öz bak›m uygulamalar›-

n›n artt›¤› görüldü. Diyabetli hastalar›n öz bak›m aktivitele-

rinin diyet, egzersiz ve Kfi alt boyutlar› ile özyeterlik alg›s›

puan ortalamalar› aras›nda istatistiksel olarak pozitif yönde

anlaml› bir iliflki bulundu. Özyeterlik alg›s› artt›kça diyet

(r=0.644, p=0.000), egzersiz (r=0.453, p=0.000) ve Kfi öl-

çümüne (r=0.322, p=0.000) iliflkin öz bak›m uygulamalar›-

n›n artt›¤› görüldü. Ayak bak›m› uygulamas› ile sosyal des-

tek (r=0.068,  p=0.424) ve öz yeterlik alg›s› (r=0.042,

p=0.612) aras›nda ise bir iliflki bulunamad› (Tablo 5).

Sosyal destek ve özyeterlik alg›s› aras›nda yap›lan kore-
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TTaabblloo  22::  Diyabetli Hastalar›n Hastal›¤a ‹liflkin Özellikleri 

HHaassttaall››kk  iillee  iilliiflflkkiillii  ddee¤¤iiflflkkeennlleerr nn %%
TTaann››  ssüürreessii

1-5 y›l 74 49.3
6-10 y›l 41 27.3
11y›l ve üzeri 35 23.3

TTeeddaavvii  pprroottookkoollüü
Oral antidiyabetik ilaç (OAD) 104 69.3
‹nsülin 37 24.7
OAD+ ‹nsülin 9 6.0

AAiilleeddee  ddiiyyaabbeett  ööyykküüssüü
Var 66 44.0
Yok 84 56.0

KKrroonniikk  kkoommpplliikkaassyyoonn  vvaarrll››¤¤››
Var 53 35.3
Yok 97 64.7

DDiiyyaabbeett  kkoonnttrroollüü  ss››kkll››¤¤››
Rahats›zland›¤› zaman 66 44.0
Ayda 1 kez 32 21.3
2 ayda 1 kez 18 12.0
3 ayda 1 kez 26 17.3
6 ayda 1 kez 8 5.3



lasyon analizi incelendi¤inde; pozitif do¤rultuda anlaml›

bir iliflki bulundu. Sosyal destek alg›s› artt›kça öz yeterlik al-

g›s›n›n da artt›¤› görüldü (r=0.481,  p=0.000). 

Tart›flma

Tip II diyabetli hastalarda öz bak›m aktiviteleri ile sosyal

destek ve öz yeterlik aras›ndaki iliflkinin belirlenmesi ama-

c›yla yap›lan bu çal›flmada özyeterlik, sosyal destek ve öz

bak›m aktiviteleri ile bunlar› etkileyen de¤iflkenler belirlen-

meye çal›fl›lm›flt›r. Elde edilen bulgular DM’lu hastalar›n

hastal›klar›n› denetim alt›nda tutabilmek için sahip oldu¤u

yeterlilikleri ve ald›klar› sosyal deste¤i göstermesi aç›s›ndan

önemlidir. Özellikle çal›flman›n Tip II diyabetin daha yay-

g›n oldu¤u halde görece daha az hizmet sunulan Türki-

ye’nin do¤usunda yap›lmas› ve bu konunun yeterince ele

al›nmam›fl olmas› çal›flman›n önemini art›rmaktad›r. 

DM’lu hastalarda özbak›m aktiviteleri; diyet, egzersiz,

ayak bak›m›, ilaç ve insülin kullan›m› ve kendi kendine kan

flekeri izlenimini kapsayan aktivitelerden oluflmaktad›r (We-

ijman ve ark., 2005; Peyrot 2005, Toobert ve ark. 2000;

Çoflansu, 2009; Aljazem ve ark. 2001; Sousa ve ark., 2005;

Tan & Magarey, 2008). Bahsedilen özbak›m aktivitelerinin

de¤erlendirilmesi, hastalar›n bu süreçte DM’u kontrol alt›n-

da tutabilmek için gösterdikleri çabay› ortaya koymas› aç›-

s›ndan önemlidir. Bu çal›flmada DM’lu hastalar›n özbak›m

aktiviteleri; diyet için 4.00±1.18, egzersiz için 2.93±1.97,

Kfi testi 2.40±2.65 ve ayak bak›m› için 1.24±1.84 olarak

bulundu. Coflansu’nun (2009) çal›flmas›nda özbak›m aktivi-

teleri, diyet için 4.66±1,46, ayak bak›m› için 4.47±2.59, eg-

zersiz için 2.88±2.20, Kfi testi için 1.64±2.19 olarak bulun-

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  6  •  Say›    1  •  Sayfa  7  •  Ocak  -  Haziran  2014

TTaabblloo  33::  Diyabetli hastalar›n baz› sosyodemografik ve hastal›¤a iliflkin özelliklerine göre öz bak›m aktiviteleri puan ortalamalar›n›n karfl›laflt›r›lmas› 

ÖÖzzbbaakk››mm    AAkkttiivviitteelleerrii  AAlltt  BBooyyuuttllaarr››
SSoossyyoo--ddeemmooggrraaffiikk  vvee  DDiiyyeett EEggzzeerrssiizz KKaann  flfleekkeerrii  tteessttii AAyyaakk  bbaakk››mm››
ddiiyyaabbeettee  ‹‹lliiflflkkiinn  öözzeelllliikklleerr XX±SSSS PP--ddee¤¤eerrii XX±SSSS PP--ddee¤¤eerrii XX±SSSS PP--ddee¤¤eerrii XX±SSSS PP--ddee¤¤eerrii
CCiinnssiiyyeett
Kad›n 4.11±1.03 0.207a 2.57±1.71 0.011a 2.20±2.53 0.291a 1.17±1.91 0.565a

Erkek 3.86±1.35 3.40±2.19 2.66±2.80 1.34±1.75
MMeeddeennii  DDuurruumm

Evli 3.99±1.18 0.973b 2.95±1.95 0.842b 2.31±2.60 0.464b 1.07±1.60 0.084b

Bekar 4.04±1.19 2.82±2.14 2.89±2.95 2.21±2.68
EE¤¤iittiimm  DDuurruummuu
Okur-yazar 3.57±1.01 0.175c 2.38±2.28 0.033c 1.92±2.12 0.047c 1.65±2.11 0.573c

Okur-yazar de¤il 3.92±1.10 2.57±1.79 1.70±2.29 0.99±1.61
‹lkokul 4.05±1.23 3.00±1.87 2.58±2.79 1.21±1.83
Ortaokul 4.82±1.07 2.58±2.51 2.85±3.02 1.60±1.88
Lise 4.07±1.12 3.53±1.84 3.84±2.70 1.37±2.43
Üniversite  3.62±1.89 4.65±2.14 4.16±3.31 2.08±1.80

AAiilleeddee  DDiiyyaabbeett  ÖÖyykküüssüü
Var 4.18±1.23 0.030a 2.85±2.13 0.672a 2.62±2.71 0.365a 1.39±1.92 0.388a

Yok 3.76±1.08 2.99±1.85 2.23±2.60 1.13±1.77
DDiiyyaabbeett  KKoommpplliikkaassyyoonnuu

Var 4.22±1.27 0.086a 2.93±1.99 0.998a 3.46±2.90 <0.001a 1.89±2.18 0.001a

Yok 3.87±1.12 2.93±1.97 1.82±2.32 0.89±1.53
TTeeddaavvii  fifieekkllii
OAD* 3.92±1.09 0.014c 2.83±1.90 0.333c 1.36±1.72 <0.001c 0.97±1.64 0.020c

‹nsülin 4.44±1.15 3.25±1.90 5.21±2.62 1.75±2.08
OAD±‹nsülin 3.02±1.61 2.72±3.01 2.94±3.31 2.33±2.27

a, t-test; b, Mann Whitney U testi; c, Kruskal Wallis testi, *Oral antidiyabetik



mufltur. Bu çal›flmada ayak bak›m› puan ortalamas› Coflan-

su (2009) çal›flmas›ndan daha düflük bulunmufltur, di¤er

özbak›m aktiviteleri paralellik göstermektedir. Elde edilen

bu de¤erlerin genel olarak düflük oldu¤undan bahsedile-

bilir. Bu sonuçlar› karfl›laflt›rabilecek yeterince çal›flma olma-

mas› yorumlamay› güçlefltirmektedir. 

Çal›flmam›zda hastalar›n özbak›m aktiviteleri ile sosyo-

demografik verileri karfl›laflt›r›ld›¤›nda; erkeklerde egzersiz

öz bak›m aktivite puan ortalamas›n›n anlaml› olarak daha

yüksek oldu¤u, üniversite mezunlar›n›n ise egzersiz ve Kfi

öz bak›m aktivite puan ortalamas›n›n en yüksek oldu¤u

saptand›. Diyabetli hastalarla yap›lan benzer bir çal›flma-

da; hastalar›n yaln›zca %31’inin önerilen egzersiz progra-

m›na uyduklar› ve erkeklerin kad›nlara göre daha fazla

egzersiz yapt›klar› belirtilmektedir (Nelson ve ark. 2002).

Whittemore ve ark. (2005) da çal›flmas›nda diyabetli ka-

d›nlar›n sadece %26’s›n›n yeterli düzeyde egzersiz yapt›-

¤›n› bulmufltur. Tan ve Magarey (2008) 126 diyabetli has-

ta ile yapt›¤› çal›flmas›nda; hastalar›n yar›s›ndan fazlas›n›n

sedanter ya da hafif aktif bir yaflam sürdü¤ünü ve erkek-

lerin kad›nlara göre daha aktif olduklar›n› bulmufltur. Bu

sonuç bize Türk toplumunda kad›nlar›n geleneksel kad›n-

l›k rolleriyle ve son zamanlarda kad›nlar›n çal›flma yaflam›

içerisinde daha fazla yer bulmas›yla hem ifl hem de ev içi

sorumluluklar›n artmas› ve egzersize yeterince zaman ay›-

ramamas› gibi faktörlerle iliflkili olabilir.

Çal›flmam›za benzer flekilde Nelson ve ark. (2002) da

çal›flmas›nda üniversite mezunu Tip 2 diyabetli hastalar›n

daha yüksek oranda tavsiye edilen düzeyde egzersiz yap-

t›klar›n› saptam›flt›r. Weijman ve ark. (2005) çal›flmas›nda

e¤itim düzeyi yüksek hastalar›n da-

ha s›k kan flekeri kontrolü yapt›kla-

r›n› ancak tersine daha az s›kl›kta

düzenli yemek yediklerini rapor et-

mifltir. Wu et al (2007) ise Ta-

iwan’da Tip 2 diyabetli hastalarla

yapt›klar› çal›flmalar›nda hastalar›n

e¤itim süreleri artt›kça öz bak›m ak-

tiviteleri puan ortalamas›n›n da

olumlu yönde artt›¤›n› belirtmifltir.

Ülkemizde Düzöz ve ark. (2009)

taraf›ndan yap›lan benzer bir çal›fl-

mada hastalar›n e¤itim durumlar›

ile özbak›m gücü aras›nda anlaml›

bir iliflki oldu¤u ve üniversite me-

zunlar›n›n en yüksek özbak›m gü-

cü puan ortalamas›na sahip oldu-

¤u saptanm›flt›r. E¤itim düzeyi art-

t›kça özbak›m aktivite düzeyinin

artmas› beklenen bir sonuçtur. Bu

sonuç bize e¤itim düzeyi yüksek

olan bireylerin bilinçli bafl etme

mekanizmalar› gelifltirebildi¤ini,

hastal›klar›na daha kolay uyum

sa¤lad›klar›n› ve sa¤l›k problemle-
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TTaabblloo  44::  Diyabetli hastalar›n sosyodemografik özelliklerine göre sosyal destek ve 
öz yeterlik alg›s› puan ortalamalar›n›n karfl›laflt›r›lmas›

SSoossyyoo--ddeemmooggrraaffiikk  ÖÖzzyyeetteerrlliikk  aallgg››ss›› SSoossyyaall  ddeesstteekk  aallgg››ss››
öözzeelllliikklleerr XX±±SSSS PP--ddee¤¤eerrii XX±±SSSS PP--ddee¤¤eerrii
CCiinnssiiyyeett

Kad›n 59.97±18.72 0.466a 4.12±1.76 0.052a

Erkek 62.34±20.86 4.68±1.52
MMeeddeennii  DDuurruumm

Evli 61.46±19.47 0.516b 4.42±1.64 0.248b

Bekar 58.44±20.80 3.89±1.97
EE¤¤iittiimm  DDuurruummuu

Okur yazar 53.67±20.45 0.073c 3.14±2.34 0.110c

Okur yazar de¤il 60.88±18.86 4.23±1.76
‹lkokul 61.07±20.50 4.73±1.47
Ortaokul 74.68±17.31 4.68±1.13
Lise 62.81±16.28 4.76±1.32
Üniversite 49.73±23.48 3.39±1.57

BBiirrlliikkttee  yyaaflflaammaa  dduurruummuu
Yaln›z 52.65±24.21 0.062c 4.45±0.00 0.802c

Eflle birlikte 63.69±18.79 4.48±1.69
Efl ve çocuklarla 61.97±18.50 4.36±1.57
Çocuklarla 47.93±21.26 4.18±1.88
Akrabalarla 61.00±19.64 4.36±1.68

a, t test; b, Mann Whitney U test; c, Kruskal Wallis test.



riyle daha iyi bafl edebileceklerini ve böylece özbak›m uy-

gulamalar›nda kontrolün artt›¤›n› düflündürmektedir. 

Bu çal›flmada, hastalar›n sosyal destek ve özyeterlik

puan ortalamalar› ile sosyo-demografik verileri karfl›laflt›r›l-

d›¤›nda; sadece cinsiyet ile sosyal destek puan ortalama-

lar› aras›nda istatistiksel olarak bir fark bulundu¤u ve er-

kek hastalar›n sosyal destek alg›s› puan ortalamalar›n›n

daha yüksek oldu¤u görüldü. Bu sonuç, Türk toplumun-

da kültürel özelliklerle iliflkili olarak kad›nlar›n daha s›n›rl›

sosyal aktivitelere sahip olmalar› ve aile bireylerine sosyal

destek sunan konumda bulunmalar› ile aç›klanabilir. 

Diyabetli bireylerin özbak›m aktivitelerini yerine getir-

mesinde özyeterlik ve sosyal destek alg›s›n›n etkili oldu¤u

pek çok çal›flmada oldu¤u gibi bu çal›flmada da gösteril-

mifltir (Hunt, Wilder, Steele, 2012; Weijman ve ark. 2005;

Talbot ve ark., 1997; Williams & Bond, 2002; Çoflansu &

Erdo¤an, 2010; Xu ve ark. 2008; van Dam ve ark. 2005).

Aile üyelerinden al›nan sosyal deste¤in hastalar›n özba-

k›m uygulamalar›n› özyeterlik arac›l›¤›yla dolayl› olarak et-

kiledi¤i belirtilmektedir (Xu ve ark. 2008). Yine Nakahara

ve ark. (2006), sosyal deste¤in özyeterlik kanal› ile özba-

k›m› etkiledi¤ini göstermifltir. 

Herhangi bir kronik hastal›kta oldu¤u gibi hastal›kla il-

gili tedavinin desteklenmesi ve tedaviyle ilgili davran›flla-

r›n cesaretlendirilmesinde ailenin önemli bir role sahip ol-

du¤u belirtilmektedir (Y›lmaz ve ark., 2011). Koflulsuz sev-

gi sunan aileden al›nan destek bireyin sorunlarla bafl et-

mesinde çok önemlidir. Olumlu aile iliflkileri bireyi güçlen-

direrek hastal›¤a uyumunu kolaylaflt›rmaktad›r (Karabu-

lutlu ve ark., 2005). Birçok çal›flmada sosyal deste¤in di-

yabet kontrolünde anahtar rol oynad›¤› ve bu nedenle

aileden al›nan sosyal deste¤in özbak›m davran›fllar›n›n

uyumu ile yak›ndan iliflkili oldu¤u kabul edilmektedir (Tol,

Baghbanian, Rahimi 2011; Kadirveli ve ark. 2012; Willi-

ams & Bond 2002; Whittemore ve ark. 2005; Toljamo &

Hentinen 2001). Çal›flmam›zda da hastalar›n sosyal des-

tek alg›s› artt›kça diyet ve Kfi ölçümüne iliflkin öz bak›m uy-

gulamalar›n›n artt›¤› görüldü. Bu çal›flmaya benzer flekil-

de, Wilson ve ark. (1986) çal›flmas›nda da sosyal deste¤in

diyet al›flkanl›klar›, egzersiz ve Kfi kontrolü ile iliflkili oldu-

¤unu saptam›flt›r. Miller & Davis (2005) sosyal deste¤in

hastalar›n glisemik kontrolleri üzerinde olumlu etkisi oldu-

¤unu, Trief ve ark. (2004) ve Nakahara ve ark. (2006) ise

diyabet kontrolünde aileden ve arkadafllardan al›nan sos-

yal deste¤in önemli rolü oldu¤unu ve diyet al›flkanl›klar›-

n› olumlu etkiledi¤ini belirtmifltir. Tang ve ark. (2008) da

pozitif sosyal deste¤e sahip hastalar›n daha sa¤l›kl› bes-

lenme plan› yapt›klar›n›, en az 30 dakika daha düzenli eg-

zersiz yapt›klar›n› ve düzenli olarak Kfi düzeyini kontrol et-

tiklerini saptam›flt›r. Diyabetli hastalar›n yak›n çevreleri ta-

raf›ndan desteklenmesinin onlar›n hastal›¤a uyumunu

kolaylaflt›rd›¤›, özbak›m aktivitelerini destekledi¤i ve klinik

sonuçlar›n› olumlu yönde etkiledi¤i bilinmektedir (Tolja-

mo & Hentinen, 2001;  Trief ve ark., 2001; Schiøtz, Bo-

gelund, Almdal, 2012; Morris ve ark., 2011). Van Dam

ve ark. (2005) sosyal deste¤in özbak›m aktiviteleri üzerin-

de olumlu etkiler yapt›¤›n›, negatif yöndeki sosyal deste-

¤in ise diyabet bak›m›n› olumsuz etkiledi¤ini göstermifltir.

Türkiye’de Düzöz ve ark. (2009) taraf›ndan yap›lan çal›fl-

mada; ailesiyle birlikte yaflayan Tip 2 diyabetli hastalar›n

yaln›z yaflayanlara göre anlaml› olarak

daha yüksek özbak›m gücü puan ortala-

mas›na sahip olduklar› saptanm›flt›r. 

Bu çal›flmada, hastalar›n özyeterlik alg›s›

artt›kça diyet, egzersiz ve Kfi ölçümüne

iliflkin öz bak›m uygulamalar›n›n artt›¤›

saptand›. Özbak›m gücü yüksek olan bi-

reylerin sa¤l›¤› koruyucu ve gelifltirici dav-

ran›fllar›n›n daha fazla oldu¤u (Aba & Tel,

2012) ve özyeterlik alg›s› yüksek olan bi-
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TTaabblloo  55::  Diyabetli hastalar›n öz bak›m aktivitelerinin 
sosyal destek ve öz yeterlik alg›s› ile iliflkisi

ÖÖzzbbaakk››mm  aakkttiivviitteelleerrii  vvee  SSoossyyaall  ddeesstteekk ÖÖzz  yyeetteerrlliikk
öözz  yyeetteerrlliikk  aallgg››ss››    ((rr vvee  pp))           
Diyet 0.378,  0.000 0.644,  0.000
Egzersiz 0.166,  0.052 0.453,  0.000
Kan flekeri ölçümü 0.212,  0.012 0.322,  0.000
Ayak bak›m› 0.068,  0.424 0.042,  0.612
Öz yeterlik 0.481,  0.000



reylerin amaçlar›na daha baflar›l› flekilde ulaflt›klar› belirtil-

mektedir (Hunt ve ark., 2012). Hem özyeterlik alg›s› ve

hem de özbak›m gücünün yüksek olmas›n›n bireylerin kro-

nik hastal›klarla bafl etmesinde etkili oldu¤u ifade edilmek-

tedir (Dishman, Motl, Sallis, 2005). Xu ve ark. (2008) çal›fl-

malar›nda e¤itimin özbak›m uygulamalar›nda tek bafl›na

olumlu de¤ifliklik sa¤lamad›¤›n›, hastalar›n özyeterlik alg›la-

r›n›n indirekt olarak özbak›m davran›fllar›n› olumlu yönde

etkiledi¤ini belirtmifltir. Özyeterlik alg›s› ile özbak›m aktivite-

leri aras›nda pozitif bir iliflki oldu¤unu gösteren pek çok ça-

l›flma bulunmaktad›r. Bu çal›flmalarda kendi diyabet özba-

k›m yönetimi iyi olan hastalar›n özyeterlik alg› düzeylerinin

daha yüksek oldu¤u ve güçlü özyeterlik alg›s› olan hastala-

r›n da olumlu özbak›m davran›fllar› gösterdikleri belirtilmek-

tedir (Wu ve ark., 2007;  Hunt ve ark. 2012; Ismail ve ark.,

2004; Hurley & Shea, 1992; Sigurdardóttir 2005). Hunt ve

ark. (2012) ve Sarkar ve ark. (2006) da özyeterlik alg›s› yük-

sek olan Tip 2 diyabetli hastalar›n uygun diyet, egzersiz, Kfi

takibi yapt›klar›n› ve ayak bak›m›n› daha fazla uygulad›klar›-

n› belirtmifltir. Talbot ve ark. (1997) ve Nakahara ve ark.

(2006) yüksek özyeterlik alg›s› puan› olan hastalar›n daha

yüksek düzeyde olumlu diyet ve egzersiz puan›na sahip ol-

du¤unu; Nyunt ve ark. (2010) ise özyeterlik puan› yüksek

hastalar›n daha iyi glisemik kontrole sahip olduklar›n› sap-

tam›flt›r. Wu ve ark. (2007) çal›flmalar›nda da benzer flekil-

de Tip 2 diyabetli hastalar›n öz bak›m aktiviteleri ile özyeter-

lik alg›lar› aras›nda pozitif yönde bir iliflki oldu¤unu ve öz-

yeterlik alg›s› yüksek olan hastalar›n özbak›m uygulamalar›-

n›n da yüksek oldu¤unu belirtmifltir. 

Sosyal deste¤in öz yeterlik alg›s›nda etkili oldu¤u ve

sosyal çevrenin bireylerin yaflamlar›n› kolaylaflt›rabilece¤i

veya özyeterli¤ini s›n›rlayabilece¤i belirtilmektedir (Xu ve

ark. 2008). Çal›flmam›zda hastalar›n sosyal destek ve öz-

yeterlik alg›lar› aras›nda pozitif do¤rultuda anlaml› bir ilifl-

ki oldu¤u ve sosyal destek alg›s› artt›kça öz yeterlik alg›s›-

n›n da artt›¤› saptand›. Nakahara ve ark. (2006) Tip 2 di-

yabetli hastalarla yapt›¤› çal›flmas›nda da benzer flekilde

sosyal destek ve özyeterlik alg›lar› aras›nda pozitif do¤rul-

tuda anlaml› bir iliflki oldu¤unu ve sosyal deste¤in özye-

terlik alg›s›n› artt›rd›¤›n› belirtmifltir. 

Sonuç  ve  Öneriler

Sonuç olarak IDF(2009)’nin de belirtti¤i gibi, bu çal›flma

bulgular›nda da diyabet yönetiminde özyeterlik, sosyal

destek ve özbak›m aras›nda önemli bir iliflki oldu¤u ve bu

iliflkinin baz› sosyodemografik ve hastal›kla iliflkili  de¤iflken-

lerden etkilendi¤i görüldü. Buna göre; egzersiz d›fl›ndaki

öz bak›m aktivitelerinin cinsiyetler aras›nda benzer oldu¤u,

egzersizde ise erkekler lehine bir fark oldu¤u; üniversite

mezunlar›n›n daha fazla egzersiz ve Kfi testi yapt›klar›; aile-

sinde diyabet hastas› bulunanlarda diyet puan ortalamas›-

n›n daha yüksek oldu¤u; OAD ±‹nsülin kullananlar›n daha

fazla ayak bak›m› yapt›klar›, yaln›zca insülin kullananlar›n

ise daha fazla Kfi ölçümü yapt›rd›klar› ve diyetine uyduklar›

saptand›. Erkek hastalar›n sosyal destek alg›s› puan ortala-

malar›n›n kad›nlara göre daha yüksek oldu¤u; yafl artt›kça

diyet, egzersiz ve Kfi ölçümüne iliflkin özbak›m uygulamala-

r›n›n azald›¤› görüldü. Sosyal destek ve özbak›m alg›s› art-

t›kça diyet ve Kfi ölçümüne iliflkin öz bak›m uygulamalar›n›n

artt›¤›; ayn› zamanda sosyal destek alg›s› artt›kça öz yeterlik

alg›s›n›n da artt›¤› görüldü. Bu sonuçlara dayal› olarak di-

yabet yönetiminde diyabet ekiplerinin dolay›s›yla hastalar›n

güçlendirilmesi; hemflirelik bak›m planlar›nda bu alanlara

yer verilmesi; hastalar›n öz-yeterlik, sosyal destek ve öz ba-

k›m alg›lar›n› güçlendirebilecek giriflimsel çal›flmalar yap›l-

mas› önerilerinde bulunulmufltur. 

Kaynaklar
11..  Aba, N., Tel, H. (2012). Diabetes mellituslu hastalarda depresyon ve 

özbak›m gücü. Cumhuriyet Hemflirelik Dergisi 1:18-23.
22..  Aljasem, L.I.,Peyrot, M., Wissow, L. Rubin, R.R. (2001). The Impact of 

Barriers and Self-Efficacy on Self-Care Behaviors in Type 2 Diabetes. The
Diabetes Educator 27(3): 393-404.

33..  American Diabetes Association. (2008) Diagnosis and classification of 
diabetes mellitus. Diabetes Care, 31(Suppl. 1):55-60.

44..  Armour, T.A.,Norris, L.S., JackJr, L., Zhang, X., Fisher, L. (2005). The 
Effectiviness of Family Interventions in People with Diabetes Mellitus: A 
Systematic Review. Diabetes Medicine 22: 1295-1305.

55..  Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In: V. S. Ramachaudran (Ed), 
Encyclopedia of human behavior. New York: Academic Press. 71-81.

66..  Bernal, H. Woolley, S. Schensul, J.J.,Dickinson, J.K. (2000). Correlates of
Self-Efficacy in Diabetes Self-Care among Hispanic Adults with Diabetes.
The Diabetes Educator 26(4):673-680. 

77..  Catharine H, Johnston B, Lewis MA, Garg S. Self Efficacy impacts self-
care and HbA1c in young adults with type 1 diabetes. Psychosomatic 
Medicine 2002; 64:43-51.

88..  Coflansu, G., Erdo¤an, S. (2010). Çok boyutlu diyabet anketi Türkçe
formunun geçerlik ve güvenirlik çal›flmas›, Anadolu Hemflirelik ve Sa¤l›k

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  6  •  Say›    1  •  Sayfa  10  •  Ocak  -  Haziran  2014



Bilimleri Dergisi 13 (4): 10-18.  
99..  Çoflansu, G. (2009). Tip-2 Diyabetlilerde Öz Bak›m Aktiviteleri ve 

Diyabete ‹liflkin Biliflsel-Sosyal Faktörler. Yay›nlanmam›fl Doktora Tezi, 
‹stanbul Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü, ‹stanbul.

1100..  Dishman, R.K., Motl, R.W., Sallis, J.F., Dunn, A.L., Birnbaum, A.S., Welk,
G.J., Bedimo-Rung, A.L., Voorhees, C.C., Jobe, J.B. (2005). Self 
management strategies mediate self-efficacy and physical activity. 
American Journal of Preventive Medicine 29(1):10-18.

1111..  Düzöz, G.T., Çatalkaya, D., Uysal, D.D. (2009). Tip 2 diabetes mellituslu
hastalar›n özbak›m gücünün de¤erlendirilmesi. Yeni T›p Dergisi 26: 210-213.

1122..  Gallant, M.P. (2003). TheInfluence of Social Support on Chronic Illness 
Self-Management: A Review and Directions for Research. Health
Education&Behavior 30 (2):170-195.

1133..  Heisler, M., Piette, J., Spencer, M., Kieffer, E., Vijan, S. (2005). The 
relationship  between knowledge of recent HbA1c values and diabetes
care understanding and self-management. Diabetes Care 28: 816-822.

1144..  Hunt, C. W., Wilder, B., Steele, M. M., Grant, J. S., Pryor, E. R., 
Moneyham, L. (2012). Relationship among self-efficacy, social support,
social problem solving, and self-management in a rural sample living 
wirh type 2 diabetes mellitus. Research and Theory for Nursing Practice:
An International Journal 26: 126-141.

1155..  Hurley, A. C., Shea, C. A. (1992). Self-efficacy: strategy for 
enhancing diabetes self-care.  Diabetes Educator 18: 146-50.

1166..  IDF (2009) International Standards for Diabetes Education, accesed: 28
November 2013,fromhttp://www.msc.es/organizacion/sns/plan
CalidadSNS/pdf/excelencia/cuidadospaliativos-diabetes/
DIABETES/opsc_est12.pdf.pdf 

1177..  Ismail, K., Winkley, K., Rabe-Hesketh, S. (2004). Systematic review and 
meta-analysis of randomised controlled trials of psychological
interventions to improve glycaemic control in patients with type 2 
diabetes. The  Lancet 15: 1589-97.

1188..  Kadirvelu, A., Sadasivan, S., Ng, S. H. (2012). Social support in type II 
diabetes care:a case of too little, too late. Diabetes, Metabolic Syndrome
and Obesity:Targets and Therapy 5: 407-417.

1199..  Karabulutlu E, Tan M, Erdem N, Okanl› A (2005). Hemodiyaliz 
Hastalar›nda Stresle Bafletme ve Sosyal Destek. Anadolu Hemflirelik ve 
Sa¤l›k Bilimleri Dergisi 8(3):56-66.

2200..  Nakahara, R.,Yosh›uch›, K., Kumano, H., Hara, Y., Suematsu, H., 
Kuboli, T. (2006). Prospective Study on Influence of Psychosocial 
Factors on Glycemic Control in Japanese Patientwith Type 2 Diabetes. 
Psychosomatics 47 (3):240-246.

2211..  Nelson, K. M., Reiber, G., Boyko, E. J. (2002). Diet end exercise among
adults with type 2 diabetes. Diabetes Care 25: 1722-1728.

2222..  Peyrot, M. (2005). Psychosocial problems and barriers to improved 
diabetes management; results of the Cross-National Diabetes Attitudes,
Wishes and Needs (DAWN) Study Diabetic Medicine 22: 1379–1385.

2233..  Phipps, W. J., Monahan, F. D., Sands, J. K., Marek, C. F., Neighbors, M.
(2003). Medical-Surgical Nursing. Health and Illness Perspectives, 7 th 
ed. Philadelphia, Mosby.  

2244..  Sarkar, U.,Fisher, L., Schillingrer, D. (2006). Is Self-Efficacy Associated 
with Diabetes Self-Management Across Race/Ethnicity and Health 
Literacy? Diabetes Care 29: 823–829.

2255..  Satman ,‹., TURDEP-II Çal›flma Grubu (2010). Türkiye Diyabet 
Epidemiyoloji (TURDEP II) Çal›flmas› Genel Sonuçlar› (20 yafl üstü). 32. 
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal›klar› Kongresi, TURDEP 
Paneli, 13-17 Ekim, Antalya.

2266..  Schiøtz, M.L., Bøgelund, M., Almdal, T., Jensen, B.B., Willaing, I. (2012).
Social support and self-management behaviour among patients with 
Type 2 diabetes. Diabet Med. 29(5):654-61.

2277..  Siguroardottir, A. K. (2005). Self-care in diabetes:model of factors 

affecting self-care. Journal of Clinical Nursing 14(3):301-314.
2288..  Talbot, F.,Nouwen, A., Gingras, J., Gosselin, M., Audet, J. (1997). The 

Assessment of Diabetes-Related Cognitive and SocialFactors: The 
Multidimensional Diabetes Questionnaire. Journal of Behavioral
Medicine 20(3): 291-312.

2299..  Tan, M. Y., Magarey, J. (2008). Self-care practices of Malaysian adults 
with diabetes and sub-opitmal glycaemic control. Patient Education and
Counseling 72: 252-267.

3300..  Tang, T, S., Brown, M.B., Funnell, M.M., Anderson, R.M. (2008). Social
Support, Quality of Life and Self-Care Behaviors among African 
Americans with Diabetes. The Diabetes Educator 34(2):266-276.

3311..  Tol, A., Baghbanian, A., Rahimi, A., Shojaeizadeh, D., Mohebbi, B., 
Majlessi, F. (2011). The relationship between perceived social support 
from family and diabetes control among patients with diabetes type 1 
and type 2. Journal of Diabetes And Metabolic Disorders 10:1-8.

3322..  Toljama, M., Hentinen, M. (2001). Adherenceto self-care and glycaemic
control among people with insülin-dependent diabetes mellitus. Journal
of Advanced Nursing 34(6): 780-786.

3333..  Toobert D.J., Hampson, S.E., Glasgow, R.E. (2000). The Summary of 
Diabetes Self-CareActivities; Measure Result From 7 Studies and Revised
Scale. Diabetes Care 23(7): 943-950.

3344..  Toobert, D.J., Glasgow, R. E. (1994). Assessing Diabetes of Self- 
Management: The Summary of Diabetes Self-Care Activities 
Questionnaire. In Bradley, C. (Ed) Handbook of Psychology and 
Diabetes, USA: Harwood Academic Publishers.

3355..  Trief, P.M.,Ploutz-Snyder, R., Britton, K.D. (2004). The Relationship 
between Marital Quality and Adherence to the Diabetes Care Regimen.
Annals of Behavioral Medicine 27(3):148-154. 

3366..  Van Dam, H.A.,van Der Horst, F.G., Knoops, L., Ryckman, R.M., 
Crebolder, H., Van Den Borne, B.H.W. (2005). Social Support in 
Diabetes: A Systematic Review of Controlled Intervention Studies. Patient
Education and Counseling 59 (1): 1-12.

3377..  Watanabe, M., Yamaoka, K., Yokotsuka, M., Tango, T. (2003). 
Randomized controlled trial of a new dietary education program to 
prevent type 2 diabetes in a high–risk group of Japanese male workers.
Diabetes Care 26: 3209-3214.

3388..  Whittemore, R.,Melkus, G, D., Grey, M. (2005). Metabolic Control, Self 
Management and Psychosocial Adjustment in Women with Type 2 
Diabetes. Journal of Clinical Nursing 14:195-203.

3399..  Williams,K.E., Bond,M.J. (2002). The Role of Self Efficacy, Out-Come Ex
pectancies and Social Support In The Self-Care Behaviours of Diabetics.
Psychology. Health & Medicine7(2): 127-414.

4400..  Wilson, W., Ary, D. V., Biglan, A., Giasgow, R. E., Toobert, M. A. (1986).
Psychosocial predictors of self-care behaviors (compliance) and glycemic
control in non-insulin-dependent diabetes mellitus. Diabetes Care  9: 
614-622. 

4411..  Wu, S-F.V.,Courtney, M., Edwards, H., Mcdowell, J., Shortridge-Bagget,
L.M., Chang P-J.(2007). Self –Efficacy, Outcome Expectations and Self-
Care Behaviour in People with Type 2 Diabetes in Taiwan. Journal of 
Clinical Nursing 16 (11): 250-257.

4422..  Xu, Y.,Toobert, D., Savage, C., Pan, W., Whitmer, K. (2008). Factors 
Influencing Diabetes Self-Management In Chinese People WithType 2 
Diabetes. Research in Nursing&Health 31: 613-625.

4433.. Y›lmaz, H. B., Tafl, F., Yavuz, B., Erol, H. (2011). Tip 1 diyabetli 
adölesanlar›n sosyal destek düzeylerinin belirlenmesi. Dirim T›p Gazetesi
86(1): 13-19. 

4444..  Zinmen B (1997).  Translating the diabetes control and complications 
trial into clinical practice: overcoming the barriers. Diabetologia 40(5): 
88-90. 

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  6  •  Say›    1  •  Sayfa  11  •  Ocak  -  Haziran  2014



1144  KKaass››mm  DDüünnyyaa  DDiiyyaabbeett  GGüünnüü  
MMaanniissaa  DDeevvlleett  HHaassttaanneessii  TTaarraammaa  SSoonnuuççllaarr››

Yrd.  Doç.  Dr.  Nurgül  GÜNGÖR  TAVfiANLI11,    Hemflire  Zeynep  NERSE22,  Volkan  fiENÇOLAKLAR33

1Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sa¤l›k Yüksek Okulu, MAN‹SA
2Sa¤l›k Bakanl›¤› Manisa Devlet Hastanesi Diyabet E¤itim Hemfliresi, MAN‹SA
3Diyabet E¤itim Dan›flman›, MAN‹SA

ÖÖzzeett

Tan›mlay›c› tipteki araflt›rma, 14 Kas›m 2012 Dünya Diyabet Günü, Manisa Devlet

Hastanesi Bahçesindeki 210 kat›l›mc› birey ile diyabet, obezite ve hipertansiyon tara-

mas› yaparak bu hastal›klar konusunda fark›ndal›k oluflturmak amac›yla planlanm›flt›r.

Araflt›rmada tarama için; parmak ucu kapiller kandan glikoz ölçümü yapan 5 Glikomet-

re, 3 tansiyon aleti ve boy - kilo ölçen 2 baskül kullan›lm›flt›r. Ayr›ca, araflt›rmac›lar ta-

raf›ndan gelifltirilen, ad soyad, adres, telefon, yafl, cinsiyet, boy, kilo, kan flekeri ve kan

bas›nc› ölçüm sonuçlar›n›n yer ald›¤› veri toplama formu kullan›lm›flt›r. Veriler SPSS

15.0 paket program›nda de¤erlendirilmifltir. Tarama yap›lan bireylerin %60’› (n=126)

kad›n ve yafl ortalamas› 50.84±14.47 (min=10 max=92)’tür. Çal›flmada bireylerin yafl-

lar› artt›kça kan flekeri düzeyleri, kan bas›nc› sistolik, kan bas›nc› diastolik ve BK‹ ortala-

ma de¤erlerinin artt›¤› bulunmufltur (p<0.005). Cinsiyet ile kan flekeri, kan bas›nc› sis-

tolik, kan bas›nc› diastolik ve BKI aras›nda anlaml› iliflki olmad›¤› saptanm›flt›r (p > 0,05).

Tarama sonucunda kan flekeri de¤erleri 200 mg/dl’nin üzerinde olan – Diyabetik olan

toplam 23 kifli belirlenmifltir, 23 kifliden 16’s› kad›n, 7’si erkektir.  

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Diyabet, Obezite, Hipertansiyon, Tarama

SSuummmmaarryy
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The study is descriptive. This study is planned in order to create awareness about

these diseases by scanning diabetes, obesity and hypertension with 210 participating

individuals in Manisa State Hospital Garden in World Diabetes Day of 14 November

2012. For scanning in research was used that five glucometer of fingertip capillary

blood glucose measurement, three sphygmomanometer and two scales of size - we-

ight measure. Also, data collection form where name, surname, address, phone num-

ber, age, gender, height, weight, blood sugar and blood pressure measurements de-

veloped by researchers was used. Data were analyzed using SPSS 15.0 software pac-

kage.  The individuals of scanning were female 60% (n = 126) and the mean age
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50.84±14.47 (min = 10, max = 92).  In the study was fo-

und that their blood glucose levels, systolic blood pressu-

re, diastolic blood pressure and BMI means increased

with increasing age of the individuals (p <0.005). It was

determined that there wasn’t a significant relationship

between gender with blood glucose, systolic blood pres-

sure, diastolic blood pressure and BMI (p> 0.05). In result

of screening have been identified a total of 23 people

who are on 200 mg / dL blood sugar levels – Diabetic, of

23 people were 16 female and 7 male.

KKeeyywwoorrddss::  Diabetes, Obesity, Hypertension, Scre-

ening

Girifl  ve  Amaç

Diyabet, insülin eksikli¤i ya da insülin etkisindeki defekt-

ler nedeniyle organizman›n karbonhidrat, ya¤ ve protein-

lerden yeterince yararlanamad›¤›, sürekli t›bbi bak›m gerek-

tiren, kronik bir metabolizma hastal›¤›d›r (TEMD,2013). 

Tüm yetiflkinler -demografik ve klinik özelliklerine uy-

gun olarak- tip 2 diyabet risk faktörleri aç›s›ndan de¤er-

lendirilmelidir. Obez veya kilolu (BK‹ ≥25 kg/m2) ve özel-

likle santral obezitesi (bel çevresi kad›nda ≥88 cm, erkek-

te ≥102 cm) olan kiflilerde, 40 yafl›ndan itibaren 3 y›lda

bir, tercihen Açl›k Plazma Glukozu  (APG)  ile diyabet ta-

ramas› yap›lmal›d›r. Ayr›ca BK‹ ≥25 kg/m2 olan kiflilerin

afla¤›daki risk gruplar›ndan birine dahil olmalar› halinde,

daha genç yafllardan itibaren ve daha s›k araflt›r›lmalar›

gerekir (TEMD, 2013).

1. Birinci derece yak›nlar›nda diyabet bulunan kifliler

2. Diyabet prevalans› yüksek etnik gruplara mensup

kifliler

3. ‹ri bebek do¤uran veya daha önce Gestasyonel Di-

abetes Mellitus (GDM) tan›s› alm›fl kad›nlar

4. Hipertansif bireyler (kan bas›nc›: KB≥140/90

mmHg)

5. Dislipidemikler (HDL-kolesterol ≤35 mg/dl veya trig-

liserid ≥250 mg/dl)

6. Daha önce bozulmufl açl›k glukozu veya bozulmufl

glukoz tolerans›  saptanan bireyler

7. Polikistik over sendromu (PKOS) olan kad›nlar

8. ‹nsülin direnci ile ilgili klinik hastal›¤› veya bulgular›

(akantozis nigrikans) bulunan kifliler

9. Koroner, periferik veya serebral vasküler hastal›¤›

bulunanlar

10. Düflük do¤um tart›l› do¤an kifliler

11. Sedanter yaflam süren veya fizik aktivitesi düflük

olan kifliler

12. Doymufl ya¤lardan zengin ve posa miktar› düflük

beslenme al›flkanl›klar› olanlar

13. fiizofreni hastalar› ve atipik antipsikotik ilaç kulla-

nan kifliler

14. Solid organ (özellikle renal) transplantasyon yap›l-

m›fl hastalar tarama yap›lmas› gerek gruplar içinde yer al-

maktad›r (TEMD,2013).

Tip 2 diyabetin taramas› için en basit yöntem rastgele

plazma glukoz ölçümü yapmakt›r. Rastgele plazma glu-

koz ölçümünde günün herhangi bir zaman›nda rastgele

kan flekeri ölçümü yap›l›r. 200 mg/dl ve üzerindeki de-

¤erler diabetes mellitus teflhisine götürür. Bireyin kan fle-

keri ölçüm sonucu 200 mg/dl ve üzerindeyse ve diyabe-

tin en temel belirti ve bulgular›ndan olan poliüri (çok id-

rar ç›karma), polidipsi (afl›r› susuzluk), polifaji ( afl›r› yemek

yeme), belirli bir aç›klamas› olmayan kilo kayb›, görmede

bulan›kl›k, yara ve enfeksiyonlar›n beklenenden daha geç

iyileflmesi, uykuya meyilde art›fl gibi belirtileri varsa birey

endokrinologa yönlendirilerek kesin tan› ve tedavisi için

harekete geçirilmelidir (Özgür, 2013). 

Hipertansiyon, bir kan bas›nc› regülasyonu bozuklu-

¤udur. Kan bas›nc›n›n normal olarak kabul edilen s›n›rla-

r›n›n üstüne ç›kmas›d›r. Sistolik kan bas›nc›n›n 90 mmHg

ve üzerinde bulunmas› hipertansiyon olarak tan›mlan›r

(Atefl,2013).  Literatürde sistolik kan bas›nc›n›n 140

mmHg ve üstü de¤eri sistolik hipertansiyon, diyastolik

kan bas›nc›n›n 90 mmHg ve üstü de¤eri diyastolik hiper-

tansiyon, her ikisinin de yüksek olmas› ise karma (sisto-di-

yastolik) hipertansiyon olarak belirtilmifltir (Atefl, 2013; Al-

tun, Ar›c›, Nergizo¤lu ve ark.2005, American Heart Asso-

ciation 2012).

Obezite, Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) taraf›ndan “sa¤-
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l›¤› bozacak ölçüde vücutta anormal veya afl›r› ya¤ birik-

mesi” olarak tan›mlanmaktad›r (WHOa, 2013). Yine obe-

zite genetik, metabolik, sosyal, davran›flsal ve kültürel fak-

törlerin etkilefliminden meydana gelen multifaktöriyel kar-

mafl›k bir hastal›k olarak da tan›mlanmaktad›r (Kolotkin,

Meter, Williams 2001). Günümüzde obezitenin de¤erlen-

dirilmesinde en s›k kullan›lan antropometrik yöntem Be-

den Kitle ‹ndeksi (BK‹)’dir.  BK‹,  kilonun boyun karesine

bölünmesi ile elde edilir ve kg/ m2  ile ifade edilir  (Kara-

koç Kumsar, Taflk›n Y›lmaz, Olgun, 2011). Dünya Sa¤l›k

Örtgütü’ne göre, BK‹ 25 kg/m2’nin üzerinde olanlar faz-

la kilolu, 30 kg/m2’nin üzerinde olanlar obez olarak s›n›f-

land›r›lmaktad›r (WHO, 2013). 

Diyabet DSÖ’nün s›ralamas›nda, s›kl›¤› giderek artan

epidemiyolojik hastal›klar grubunda, önemli bir sa¤l›k so-

runu olarak tan›mlanmaktad›r (WHO, 2013). Türkiye’de

Diyabet Epidemiyolojisi (TURDEP II) 2010 y›l› çal›flmas›n›n

sonuçlar›na göre diyabet prevelans› %13.7, obezite pre-

velans› %32 ve hipertansiyon prevelans› %30’dur (Sat-

man ve ark., 2011). 14 Kas›m Dünya Diyabet Günü ve

Diyabet Haftas› olmas› nedeniyle Sa¤l›k Bakanl›¤› Manisa

‹li Kamu Hastaneler Birli¤i Sekreterli¤ine Ba¤l› Manisa

Devlet Hastanesi Bahçesinde diyabet, obezite ve hiper-

tansiyon taramas› yaparak bu hastal›klar konusunda far-

k›ndal›k oluflturmay› amaçlad›k.

Gereç  -  Yöntem  

Araflt›rma tan›mlay›c› tiptedir. Araflt›rman›n evrenini 14

Kas›m 2012 Dünya Diyabet Günü, Sa¤l›k Bakanl›¤› Mani-

sa ‹li Kamu Hastaneler Birli¤i Sekreterli¤ine Ba¤l› Manisa

Devlet Hastanesi Bahçesindeki bireyler oluflturmaktad›r.

Araflt›rmada örnekleme yöntemine gidilmemifltir, araflt›r-

man›n örneklemini o an orada bulunan ve diyabet tara-

mas›na gönüllü olarak kat›lmak isteyen 210 birey olufltur-

mufltur. Araflt›rmaya bafllamadan önce Sa¤l›k Bakanl›¤›

Manisa ‹li Kamu Hastaneler Birli¤i Sekreterli¤inden ve Ma-

nisa Devlet Hastanesi Baflhekimli¤inden yaz›l› izinler al›n-

m›flt›r. Araflt›rmaya kat›lan bireylere, araflt›rman›n amac›

ve içeri¤i hakk›nda bilgi verilerek izin al›nm›flt›r.  Araflt›rma-

da tarama yapabilmek için araç olarak; parmak ucu kapil-

ler kandan glikoz ölçümü yapan stripli 5 Adet Glikometre

cihaz›, Spingomanometreli 3 adet tansiyon aleti ve boy -

kilo ölçen 2 adet baskül kullan›lm›flt›r. Veri toplama formu

olarak araflt›rmac›lar taraf›ndan gelifltirilen, ad soyad, ad-

res, telefon, yafl, cinsiyet, boy, kilo, kan flekeri ve kan ba-

s›nc› ölçüm sonuçlar›n›n yer ald›¤› form kullan›lm›flt›r. 

Araflt›rmada elde edilen bulgular›n istatistiksel analizin-

de SPSS 15.0 paket program› kullan›lm›flt›r. Verilerin de-

¤erlendirilmesinde frekans, yüzde, ortalama, standart

sapma gibi tan›mlay›c› analizler ile Kruskal Wallis ve Inde-

pendent t testi analizleri kullan›lm›flt›r. 

Bulgular

Tarama yap›lan bireylerin yafl ve cinsiyet özellikleri

Tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo 1’de tarama yap›lan bireylerin %60’› (n=126) ka-

d›n ve yafl ortalamas› 50.84±14.47 (min=10 max=92) tür.

Tarama yap›lan bireylerin yafl gruplar›na göre da¤›l›m›na

bak›ld›¤›nda kat›l›mc›lar›n %26.7’si (n= 56) 41-50 yafl,

%24.3’ü (n= 51) 51-60 yafl, %16.7’si (n=35) 61-70 yafl,

%16.2’si (n=34) 31-40 yafl grubunda yer almaktad›r

(Tablo 1). 

Tablo 2’de bireylerin kan flekeri, kan bas›nc› ve Beden
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TTaabblloo  11::  Bireylerin Tan›t›c› Özellikleri 

ÖÖzzeelllliikklleerr OOrrtt  ±±  SSSS MMiinn MMaaxx
Yafl 50.84±14.47 10 92
Cinsiyet n %
Kad›n 126 60
Erkek 84 40
Yafl Gruplar›
10-20 yafl 3 1.4
21-30 yafl 14 6.7
31-40 yafl 34 16.2
41-50 yafl 56 26.7
51-60 yafl 51 24.3
61-70 yafl 35 16.7
71-80 yafl 13 6.2
81-90 yafl ve üzeri 4 1.9
Toplam 210 100



Kitle ‹ndekslerine (BK‹) ait ortalama de¤erleri görülmekte-

dir. Bireylerin kan flekeri ortalamalar› 130.12±68.72

mg/dl (min=57 max=469). Kan bas›nc› sistolik ortalama-

lar› 129.36±24.69 mmHg (min=90 max=220). kan bas›n-

c› diastolik ortalamalar› 76.99±14.77 mg/dl (min=50

max=140). mmHg ve BK‹ ortalamalar› 28.32±5.93

Kg/m2 (min=15.94 max=51.56) dir (Tablo 2). 

Tablo 3’te tarama yap›lan bireylerin metabolik de¤er-

lerinin yafl gruplar› ve cinsiyet ile iliflkisi incelenmifltir. Bi-

reylerin yafl gruplar› ile kan flekeri düzeyleri aras›nda ista-

tistiksel olarak anlaml› iliflki oldu¤u saptanm›flt›r (X2=

20,350 p=0,005* Kruskal Wallis). Kan flekeri düzeylerinin

51-60 yafl grubunda 145,96±26,24 ortalama ile en yük-

sek düzeyde oldu¤u belirlenmifltir (Tablo 3). Bireylerin

kan flekeri ortalamalar› yafl ile birlikte 60 yafl›na kadar ar-

t›fl göstermekte, 61 yafl ve üzeri gruplarda bir miktar düfl-

mektedir (Tablo 3).  

Bireylerin yafl gruplar› ile kan bas›nc› sistolik (X2=

23,920 p=0,001* Kruskal Wallis) ve kan bas›nc› diastolik

(X2= 16,906 P=0,018* Kruskal Wallis ) ortalama de¤erleri

aras›nda istatistiksel olarak anlaml› iliflki oldu¤u saptanm›fl-

t›r. Kan bas›nc› sistolik 71-80 yafl ve 81-90 yafl ve üzeri iki

grupta 145 mmHg ortalamayla, kan bas›nc› diastolik  61-

70 yafl, 71-80 yafl ve 81-90 yafl ve üzeri üç grupta 80 –

87,50 mmHg ortalamayla en yüksek düzeye sahip olduk-

lar› saptanm›flt›r. Bireylerin yafllar› artt›kça kan bas›nc› sis-

tolik ve kan bas›nc› diastolik ortalamalar›n›n da artt›¤› gö-

rülmektedir (Tablo 3).

Bireylerin yafl gruplar› ile BK‹ ortalama de¤erleri aras›n-

da istatistiksel olarak anlaml› iliflki oldu¤u saptanm›flt›r (X2=

27,665 p=0,000* Kruskal Wallis ). 41-50

yafl, 51-60 yafl ve 61-70 yafl üç grupta BK‹

ortalamalar› 28,96 – 29,96 aras›nda olup

en yüksek düzeye sahiptirler ve DSÖ’ye gö-

re fazla kiloludurlar. Bu üç grup obezite s›-

n›r› olan 30 (Kg/m2) yaklaflmaktad›rlar. Yine

BKI ortalamalar› yafl ile birlikte 70 yafl›na ka-

dar art›fl göstermekte, 71 yafl ve üzeri

grupta bir miktar düflmek-

tedir (Tablo 3).  

Bireylerin cinsiyetleri ile

kan flekeri, kan bas›nc› sis-

tolik, kan bas›nc› diastolik

ve BKI aras›nda anlaml› ilifl-

ki olmad›¤› saptanm›flt›r (p

> 0,05  Independent t tes-

ti) (Tablo 3).

Tablo 4’te tarama yap›lan

gruptaki bireylerin kan fle-

keri de¤erleri Türk Diabet

ve Obezite Vakf›’n›n kan

flekeri de¤erlerine göre s›-

n›fland›r›lm›flt›r.  Kan flekeri

de¤erleri 140 mg/dl alt›n-

da - Normal olan toplam
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TTaabblloo  22::  Bireylerin  Metabolik De¤erleri

Metabolik De¤erler Ort ± SS Min Max
Kan fiekeri (mg/dl) 130.12±68.72 57 469
Kan Bas›nc› Sistolik (mmHg) 129.36±24.69 90 220
Kan Bas›nc› Diastolik (mmHg) 76.99±14.77 50 140
BK‹  (Kg/m2) 28.32±5.93 15.94 51.56

TTaabblloo  33:: Metabolik De¤erlerin Yafl Gruplar› ve Cinsiyet ‹le ‹liflkisi

TTaann››tt››cc››  ÖÖzzeelllliikk nn KKaann  fifieekkeerrii  KKaann  BBaass››nncc››  SSiissttoolliikk  KKaann  BBaass››nncc›› BBKK‹‹    ((KKgg//mm22))
((mmgg//ddll)) ((mmmmHHgg)) DDiiaassttoolliikk  ((mmmmHHgg))

YYaaflfl  GGrruuppllaarr›› XX22==  2200,,335500 XX22==  2233,,992200 XX22==  1166,,990066 XX22==  2277,,666655
pp==00,,000055** pp==00,,000011** PP==00,,001188** pp==00,,000000**

10-20 yafl 3 129,33±48,23 113,33±11,54 50,00±17,32 19,34±2,72
21-30 yafl 14 90,35±12,85 111,42±15,11 70,71±12,06 23,28±5,10
31-40 yafl 34 130,09±89,83 120,58±17,91 75,58±12,06 28,21±7,20
41-50 yafl 56 128,81±64,44 129,45±24,60 78,00±14,58 28,96±5,50
51-60 yafl 51 145,96±26,24 130,00±24,32 76,80±13,79 29,96±5,79
61-70 yafl 35 127,80±64,36 138,52±27,09 80,88±15,83 29,18±4,38
71-80 yafl 13 120,91±31,55 145,00±28,44 80,00±14,14 25,99±5,02
81-90 yafl ve üzeri 4 133,75±35,42 145,00±23,80 87,50±9,57 23,69±4,52
CCiinnssiiyyeett t= -0,885 t= -0,818 t= -1,250 t= -0,568

p=0,388 p=0,414 P=0,213 p=0,570
Kad›n 126 133,52±70,16 128,21±26,02 75,93±15,77 28,15±6,33
Erkek 84 125,03±66,61 131,08±22,63 78,55±13,07 28,61±5,30
* Kruskal Wallis  ** Independent t testi



157 kifliden 90’› kad›n, 67’si erkektir. Kan flekeri de¤erleri

141-199 mg/dl aras›nda - Bozulmufl Glikoz Tolerans› (Di-

yabet aday›) olan toplam 25 kifliden  17’si kad›n, 8’i erkek-

tir. Kan flekeri de¤erleri 200 mg/dl’nin üzerinde olan – Di-

yabetik olan toplam 23 kifliden 16’s› kad›n, 7’si erkektir

(Tablo 4).  

Tart›flma

Çal›flmada bireylerin yafl gruplar› artt›kça kan flekeri

düzeyleri, kan bas›nc› sistolik, kan bas›nc› diastolik ve BK‹

ortalama de¤erlerinin artt›¤› saptanm›flt›r (Tablo 3).  Tür-

kiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik

Hastal›klar Prevalans Çal›flmas› 2010 y›l› verilerine göre

(TURDEP II),  Türk eriflkin toplumunda diyabet s›kl›¤›n›n

%13.7’ye ulaflt›¤› görülmüfltür (Satman ve ark., 2011). 

Taramada, yafl gruplar› ile kan flekeri düzeyleri aras›n-

da istatistiksel olarak anlaml› iliflki oldu¤u saptanm›flt›r (X2=

20,350 p=0,005* Kruskal Wallis ). Kan flekeri düzeylerinin

51-60 yafl grubunda 145,96±26,24 ortalama ile en yük-

sek düzeyde oldu¤u belirlenmifltir (Tablo 3).   Türkiye Di-

yabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastal›k-

lar Prevalans Çal›flmas› 1998 y›l› verilerine göre (TURDEP-

I) %10’nun üzerindeki diyabet s›kl›¤› 45-49 yafl grubunda

bafllamaktad›r (Satman ve ark., 1998).  Bu çal›flmada se-

vindirici olarak TURDEP –I çal›flmas› sonuçlar›ndan daha

ileri yafllarda kan flekeri düzeylerinin yüksek oldu¤u sap-

tanm›flt›r. 

TURDEP II çal›flmas›nda diyabet s›kl›¤› erkeklerde ka-

d›nlardan hafifçe daha düflük bulunmufl olup kad›n ve er-

kekler aras›nda çok anlaml› bir fark görülmemifltir (Sat-

man ve ark., 2011). Bu çal›flmada da TURDEP II çal›flma-

s›nda oldu¤u gibi kad›nlar›n ortalama kan flekeri düzeyle-

ri erkeklere göre biraz daha yüksek saptanm›flt›r (Tablo 4).

Çal›flmada tarama s›ras›nda kan flekeri de¤erleri 200

mg/dl’nin üzerinde olan – Diyabetik olan toplam 23 kifli-

den 16’s› kad›n, 7’si erkektir (Tablo 4).  Fakat cinsiyet ile

kan flekeri düzeyleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir

iliflki saptanamam›flt›r (Tablo 3). 

Taramada, bireylerin yafl gruplar› ile BK‹ ortalama de-

¤erleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› iliflki oldu¤u

saptanm›flt›r (X2= 27,665 p=0,000* Kruskal Wallis). 41-50

yafl, 51-60 yafl ve 61-70 yafl üç grupta BK‹ ortalamalar›

28,96 – 29,96 aras›nda olup en yüksek düzeye sahiptir-

ler. Bu üç grup obezite s›n›r› olan 30 (Kg/m2) yaklaflmak-

tad›rlar. Yine BKI ortalamalar› yafl ile birlikte 70 yafl›na ka-

dar art›fl göstermektedir. Günümüzde obezitenin de¤er-

lendirilmesinde en s›k kullan›lan antropometrik yöntem

BK‹’dir (Karakoç Kumsar, Taflk›n Y›lmaz, Olgun, 2011).

Dünya Sa¤l›k Örtgütü’ne göre, BK‹ 25 kg/m2’nin üzerin-

de olanlar fazla kilolu, 30 kg/m2’nin üzerinde olanlar

obez olarak s›n›fland›r›lmaktad›r (WHO, 2013). TURDEP II

çal›flmas›nda 2010 y›l› verilerine göre Türkiye’de obezite

s›kl›¤› %32 bulunmufltur. Türkiye’de TURDEP II çal›flmas›-

na göre  12 y›lda obezite s›kl›¤› %44 artm›flt›r (Satman ve

ark., 2011). TEKHARF çal›flmas›nda 2001 – 2002 y›l› 30

yafl kohortunda prevalans erkeklerde %23.5, kad›nlarda

%44.2’dir (Onat ve fiansoy 2009). O¤uz ve arkadafllar›-

n›n (2008) ülkemizin yedi fakl› co¤rafi bölgesinde 4264

bireyin kat›l›m›yla yap›lam çal›flmada obezite prevelans›

%30.4, kilolu prevelans› %36 olarak saptanm›flt›r (O¤uz,

Temizhan, Abac› ve ark.2008). Çal›flmalar›n gösterdi¤i gi-

bi yafl art›kça ve geçen süre içersinde ülke genelinde BKI’

de artmaktad›r. 

Bireylerin yafl gruplar› ile kan bas›nc› sis-

tolik (X2= 23,920 p=0,001* Kruskal Wal-

lis) ve kan bas›nc› diastolik (X2= 16,906

P=0,018* Kruskal Wallis) ortalama de¤er-

leri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› ilifl-

ki oldu¤u saptanm›flt›r. Bireylerin yafllar›

artt›kça kan bas›nc› sistolik ve kan bas›nc›

diastolik ortalamalar›n›n da artt›¤› belir-
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TTaabblloo  44::  Tarama Yap›lan Bireylerde Diyabet Oranlar›

DDiiyyaabbeett  OOrraannllaarr›› KKaadd››nn EErrkkeekk TTooppllaamm
140 mg/dl alt›nda - Normal 90 67 157
141-199 mg/dl aras›nda - 
Bozulmufl Glikoz Tolerans› (Diyabet aday›) 17 8 25
200 m/dl üzerinde – Diyabetik 16 7 23
Toplam 123 82 205



lenmifltir (Tablo 3). TURDEP II çal›flmas›nda hipertansiyon

oran› TURDEP I çal›flmas›nda oldu¤u gibi %30 civar›nda

oldu¤u kad›n-erkek ve kentsel-k›rsal fark›n›n kayboldu¤u

saptanm›flt›r (Satman ve ark.,2011). Dünya Sa¤l›k Örgütü

‹statistikleri 2012 raporunda, her üç yetiflkinden birinin

kan bas›nc›n›n yüksek oldu¤u ve yafl artt›kça kan bas›nc›-

n›n yükseldi¤i bildirilmektedir (WHO, 2012; Atefl, 2013).

America’da Centers for Disease Control and Prevention

(CDC)’nin 2010 y›l› verilerine göre 18 yafl ve üzeri 59.259

hipertansiyonlu vaka oldu¤u ve bunlar›n 21.425’ini 65

yafl ve üzeri kiflilerin oluflturdu¤u belirtilmektedir (Nati-

onal Center for Health Statistics, 2010; Atefl 2013). Bu ça-

l›flmalar›n sonuçlar›nda da belirtildi¤i gibi yafl›n artmas› ile

do¤ru orant›l› olarak kan bas›nc›nda da art›fl gözlenmek-

tedir. Tarama sonucumuzda di¤er çal›flmalarla benzerlik

göstermektedir.

Sonuç  

Çal›flmada bireylerin yafl gruplar› artt›kça kan flekeri düzeyleri,

kan bas›nc› sistolik, kan bas›nc› diastolik ve BK‹ ortalama de¤erleri-

nin artt›¤› saptanm›flt›r . Bireylerin cinsiyetleri ile kan flekeri, kan ba-

s›nc› sistolik, kan bas›nc› diastolik ve BKI aras›nda anlaml› iliflki olma-

d›¤› saptanm›flt›r. Tarama sonuçlar›, TURDEP I , TURDEP II ve TEK-

HARF gibi ülke genelinde yap›lan prevelans çal›flmalar›nda oldu-

¤u gibi ülkemizde diyabet, obezite ve hipertansiyonun önemli

toplum sa¤l›¤› sorunlar› oldu¤una iflaret etmektedir. 

Teflekkür

Tarama yapmam›zda bizi destekleyen Roche Diagnos-

tic Firmas›’na, Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sa¤l›k Yük-

sek Okulu, flu an Hemflirelik 3. S›n›f’ta olan ö¤rencilerimi-

ze ve tarama çal›flmam›za kat›lan tüm kat›l›mc›lara teflek-

kür ederiz. 
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KKoolleessiissttiitt//KKoolleelliittiiaazziiss  HHaassttaallaarr››nnddaa  DDiiyyaabbeett  
vvee  ‹‹lliiflflkkiillii  FFaakkttöörrlleerriinn  DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii

Uzm.  Hemfl.  Nurcan  KÖSECIK11,  Prof.  Dr.  Nermin  OLGUN22

1Sa¤l›k Bakanl›¤› fiiflli Hamidiye Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹STANBUL
2Ac›badem Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü, ‹STANBUL

ÖÖzzeett

AAmmaaçç::  Bu çal›flma, kolesistit/kolelitiazis hastalar›nda diyabet ve iliflkili faktörleri de-

¤erlendirmek amac›yla tan›mlay›c› olarak yap›lm›flt›r.

MMaatteerryyaall--MMeettoott::  Araflt›rman›n kapsam›na Sa¤l›k Bakanl›¤› fiiflli Etfal E¤itim ve Arafl-

t›rma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniklerinde kolesistit ve kolelitiazis tan›s› ile yatarak te-

davi gören 20 yafl ve üstü, malignitesi ve ilave gastrointestinal hastal›¤› olmayan

1520 hasta dahil edilmifltir. Araflt›rma verileri araflt›rmac› taraf›ndan hasta epikrizlerin-

den, hemflire gözlem formu, hasta konsültasyon ka¤›tlar› ve laboratuvar de¤erlerin-

den yararlan›larak geriye dönük olarak elde edilmifltir.

BBuullgguullaarr::  Hastalar›n %30.1’i kolesistit, %69.9’u kolelitiazis tan›l› idi. Kolesistit hastala-

r›n›n %15.3’ünde, kolelitiazis hastalar›n›n %11.9’unda diyabet tan›s› vard›. Kolesistit has-

talar›n›n %20.4’ü zay›f-normal, %79.6’s› kilolu-obez, kolelitiazis hastalar›n›n %20.9’u za-

y›f-normal, %79.1’i kilolu-obezdi. Kolesistit hastalar›n›n %57.8’i kad›n, %42.2’si erkek,

kolelitiazis hastalar›n›n %77.6’s› kad›n, %22.4’ü erkekti. Kolesistit hastalar›nda yafl orta-

lamas› 55.2±17.6, kolelitiazis hastalar›n›n yafl ortalamas› 49.8±14.5 bulunmufltur. 

SSoonnuuçç::  Kolesistit ve kolelitiazis hastalar›nda diyabet ve iliflkili faktörler incelenmifl, li-

teratür ile birlikte sonuçlar de¤erlendirilmifltir. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Diyabet, kolelitiazis, kolesistit, obezite

SSuummmmaarryy

EEvvaalluuaattiioonn  ooff  DDiiaabbeetteess  aanndd  AAssssoocciiaatteedd  FFaaccttoorrss  

AAmmoonngg  PPaattiieennttss  WWiitthh  CChhoolleeccyyssttiittiiss  aanndd  CChhoolleelliitthhiiaassiiss

AAiimm::  This study is conducted to evaluate diabetes and associated factors for tho-

se patients with cholecystitis and cholelithiasis.

MMeetthhoodd::  Overall 1520 patients with cholecystitis and cholelithiasis who were 20

years and elder, without prior malignancy and gastrointestinal diagnosis, were iden-

tified from 1st January 2007 to 31st December 2011 at fiiflli Etfal Hospital. Research

data were collected between 6th July 2012 and 6th October 2012 from patient re-

cords, retrospectively.
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RReessuullttss:: Among 1520 patients, 30.1% were identified

to have cholecystitis disease and 69.9% were identified

to have cholelithiasis disea. Among 15.3% patients who

has cholecystitis and 11.9% patients who has cholelithi-

asis also had diabetes. Among cholecystitis patients

20.4% were thin-normal while 79.6% were overweight-

obese. For the cholelithiasis patients these numbers we-

re 20.9% and 79.1% respectively. This study showed

that patients with gall bladder diseases significantly has

higher body mass index compared to Turkish populati-

on. 57.8% of the cholecystitis patients were women and

42.2% were men. 77.6% of the cholelithiasis patients

were women and 22.4% were men. Mean age of the

cholecystitis and cholelithiasis patients were calculated as

55.2±17.6 and 49.8±14.5 respectively. 

CCoonncclluussiioonn:: Diabetes and associated factors are studi-

ed for those patients who has cholecystitis and cholelithi-

asis. The outcomes are evaluated together with current

literature. 

KKeeyywwoorrddss::  Diabetes, cholecystitis, cholelithiasis, obesity 

Girifl

Gastrointestinal sisteme ait rahats›zl›klar sa¤l›k harca-

malar› içinde önemli bir yer tutan hastal›klardand›r. Safra

kesesi hastal›¤› gastrointestinal sebeplerden hastaneye

yat›fl›n en s›k nedenidir (Elwood, 2008; Öner, 2009; Res-

hetnyak, 2012). Amerika Birleflik Devletleri’nde yap›lan bir

çal›flmaya göre, her y›l iki milyondan fazla kifli gastrointes-

tinal hastal›klar nedeniyle hastaneye yat›r›lmaktad›r. Yine

ayn› çal›flmaya göre, safra tafl› hastal›¤› nedeniyle bir y›l

içerisinde yap›lan doktor viziti say›s› 110940’t›r (Shaheen,

Hansen, Morgan et al, 2006). Ülkemizde acil servise ka-

r›n a¤r›s›yla baflvuran yafll› hastalar›n de¤erlendirildi¤i bir

çal›flmada, acile gelen hastalar›n ço¤unlu¤unda sebebin

kolesistit ve kolelitiazise ba¤l› oldu¤u bildirilmifltir. Acil ser-

vise gelen hastalar›n %22.6 akut kolesistit ve/veya koleli-

tiazis en çok rastlanan patoloji olarak belirlenmifltir. Has-

talar›n yatt›¤› servis sonuçland›r›lmalar›na bak›ld›¤›nda da

en fazla konulan tan› akut kolesistit (%26.9) olmufltur

(Durukan, Çevik ve Y›ld›z, 2005).  

Diyabetli bireylerde gastrointestinal semptomlar normal

popülasyona göre daha s›k görülmektedir (Alp, 2008; Bje-

lakovic, Nagorni, Stamenkovic et al, 2005; Gatopoulou,

Papanas & Maltezos, 2012; Kim, Park, Ko et al, 2010). Ya-

p›lan bir çal›flmada gastrointestinal semptomlar diyabetli bi-

reylerde %72, kontrol grubunda ise %62 bulunmufltur

(Kim et al, 2010). Gastrointestinal semptomlar›n diyabetli

kiflilerde daha s›k olup olmad›¤›n› belirlemek amac›yla yap›-

lan baflka bir çal›flmada iki grupta sonuçlar benzer bulun-

mufl, belirtilerin fazla olmas› yaflla, cinsiyetle ve glisemik

kontrolle ilgili oldu¤u düflünülmüfltür (Olokoba, Yusuf,

Adekeye et al, 2009). Özellikle gastrointestinal nöropati,

multifaktöriyel patogenezi ve anlafl›lamam›fl karmafl›k yap›-

s› nedeniyle önemli bir sorundur. Tüm sistemde motor ve

duyu kontrolünü etkileyen hücresel de¤ifliklikler yapar (Alp,

2008; Bjelakovic et al, 2005; Gatopoulouet al, 2012).

Otonom nöropati, diyabetin s›k karfl›lafl›lan, ciddi mor-

bidite ve mortalite art›fl›na neden olan komplikasyonlar›n-

dan biridir (Aggarwal, Tonpay, Trikha et al, 2011; Alp,

2008; Singh, Chander, Singh et al, 2006). Yap›lan bir ça-

l›flmada diyabette otonom nöropati prevalans› %80 bu-

lunmufltur (Kim, Lee, Hahm et al, 2012). Diyabetik oto-

nom nöropati multiorgan tutulumu, karmafl›k yap›s› ve

yavafl geliflme özellikleri nedeni ile oldukça geç fark edilir

(Agunloye, Adebakin, Adeleye et al, 2013; Alp, 2008;

Bucceri, Calogero &  Brogna 2002; Gatopoulou, et al,

2012). Kronik hiperglisemi etkisiyle gastrointestinal sis-

temde fonksiyon bozukluklar›na, motor ve duyu kontro-

lünü etkileyen hücresel de¤iflikliklere sebep olur (Bjelako-

vic et al, 2005; Gatopoulou et al, 2012; Kim et al, 2012).

Tip 2 diyabette safra kesesini ultrasonografi ile de¤erlen-

diren ve hastalar›n otonom nöropatisi olan ve olmayan

fleklinde iki gruba ayr›ld›¤› bir çal›flmada safra kesesi has-

tal›¤›n›n otonom nöropatisi olan diyabetli bireyde daha

fazla görüldü¤ü tespit edilmifltir (Singh et al, 2006). Diya-

betten kaynaklanan fonksiyonel veya organik de¤ifliklikler

gastrointestinal sistemin her organ›nda görülebilir (Bjela-

kovic et al, 2005; Gatopoulou et al, 2012). Özellikle kan

flekeri kontrolü iyi olmayan ve diyabet yafl› uzun olan has-
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talarda gastrointestinal komplikasyonlar daha s›k görülür

(Alp, 2008; JH Kim et al, 2010; SK Kim et al, 2012).

Diyabet ve enfeksiyon aras›ndaki pozitif iliflki literatür-

de hala tart›flma konusudur. Ancak son kan›tlar bakteriyel

enfeksiyonlar›n diyabetli bireylerde s›k görüldü¤üne yö-

neliktir (Casqueiro, Casqueiro & Alves 2012; Gariballa,

Afandi, Haltem et al, 2013; Hamilton, Martin, Makepeace

et al, 2013). Sa¤l›kl› bireylerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda diyabetli

bireylerde enfeksiyon daha çok görülmektedir (Bjelakovic

et al, 2005; Gariballa et al, 2013; Masui, Sako, Tsuda et

al, 2011). Bunun nedeni hiperglisemiye ba¤l› geliflen or-

ganlardaki yap› ve ifllev bozuklu¤una ba¤l› vasküler ve

nöropatik komplikasyonlard›r (Casqueiro et al, 2012; Ha-

milton et al, 2013; Sa¤lam, 2004).

Diyabetli bireylerde insülin eksikli¤i sonucunda geliflen

hiperglisemi ve hiperlipidemi gibi metabolik de¤ifliklikler de

immün sistem hücrelerinin normal fizyolojisini bozabilir. Has-

talar›n kan glukoz düzeylerinin yüksekli¤i ile enfeksiyon pre-

valanslar› aras›nda pozitif bir iliflki vard›r. Hiperglisemi diya-

betli hastalarda bakteriyel ve fungal enfeksiyonlara yatk›nl›k

oluflturabilir, ayr›ca mikroorganizmalar›n virulans›n› da art›ra-

bilir (Sa¤lam, 2004). Diyabet ve steroid kullan›m› bakteriyel

enfeksiyonlara yatk›nl›k sa¤layarak kolesistit oluflumunu ko-

laylaflt›r›r (Bjelakovic at el, 2005;  Masui et al, 2011).

Diyabetli bireylerde ba¤›fl›kl›k sisteminin zay›f olmas›

nedeniyle enfeksiyona yatk›n olmas› kolesistit riskini art›r-

maktad›r (Elwood, 2008; Masui et al, 2011). Safra kesesi-

nin gaz üreten mikroorganizmalar ile enfeksiyonu sonu-

cu ortaya ç›kan kolesistit çeflidi olan amfizematöz kolesis-

tit de mikroorganizmalar safra kesesinde ço¤al›rlar ve saf-

ra yoluyla yay›larak h›zl› progresyona sebep olurlar. Safra

kültüründe s›kl›kla mikroorganizmalara rastlan›r (Papavra-

midis, Michalopoulos, Papadopoulos et al, 2008). Ayn›

zamanda diyabetli bireylerde kan dolafl›m› yetersizdir ve

buna ba¤l› olarak dolafl›m problemi ve sonucunda oksi-

jen yoksunlu¤u bakterilerin büyümesi için uygun bir or-

tam haz›rlar bu da amfizematöz kolesistitin önemli ne-

denlerindendir. Amfizematöz kolesistit hastalar›n›n %50'si

diyabetlidir. Özellikle hipergilisemi ile seyreden vakalarda

iskemik ortam ve enfeksiyon insidans›nda art›fl görülür

(Delgado-Plasencia, González-García, Rodríguez-Gonzá-

lez et al, 2010;  Papavramidis et al, 2008). 

Kolesistokinin safra kesesinin kas›lmas›na ve enzimce

zengin pankreatik s›v›n›n salg›lanmas›na neden olan barsa-

¤›n üst k›sm›ndaki endokrin hücrelerden salg›lanan bir hor-

mondur. Kolesistokinin safra kesesinin boflalmas›n› kolaylafl-

t›r›r (Smelt 2010; Zhu, Han, Chen et al, 2005 ). Safra tafl›

oluflumuna neden olan bafll›ca nedenlerden biri safra ke-

sesi staz›d›r (Agunloye et al, 2013; Zhu et al, 2005). Diya-

betli bireylerde kolesistokinin reseptörleri bozulur, safran›n

uyar›lmas› azal›r ve boflalmas› zorlan›r. Bu da tafl oluflumu-

na zemin haz›rlar (Bucceri et al, 2002; Gatopoulou et al,

2012). Yap›lan bir çal›flmada safra kesesinin gastrik motilite-

sinin diyabetli hastalarda azald›¤› ve kolesistokinin plazma

düzeylerinin düfltü¤ü bildirilmifltir (Bucceri et al, 2002). 

Obezite ve diyabet aras›nda güçlü bir iliflki vard›r.

Özellikle tip 2 diyabet hastalar›n›n ço¤unlu¤u obezdir

(Agunloye et al, 2013; Demir, Dede, Eskio¤lu ve ark.,

2004; Pacchioni, Nicolletti, Caminiti et al, 2000). Yap›lan

birçok çal›flmaya göre obezite safra tafl› için bir risktir ve

bu risk kilo ile do¤ru orant›l› olarak artmaktad›r (Reshetn-

yak, 2012; Stinton, Myers & Shaffer 2010; Stinton & Shaf-

fer 2012). Literatür incelendi¤inde obezite ve safra taflla-

r› aras›nda iliflki bulan çal›flmalar ço¤unluktad›r. Yap›lan

bir çal›flmada obezitenin safra kesesi tafl› gelifliminde, tip

2 diyabetten daha fazla sorumlu oldu¤u yönünde görüfl

bildirilmifltir. Önceki çal›flmalarda tip 2 diyabetin safra ke-

sesi tafl› oluflumundaki rolünün vurguland›¤›n› belirten

çal›flma tip 2 diyabetli hastalar›n %60’›ndan fazlas›n›n

obez oldu¤undan, diyabet ile obezitenin birlikteli¤inin ro-

lünün hesaba kat›lmas›n› önermifllerdir. Çal›flma diyabet

ile obezitenin iliflkisini birlikte ve ayr› olarak incelemifl ve

safra kesesi tafl› için Tip 2 diyabetin kendisinden ziyade,

obezitenin daha güçlü iliflki gösterdi¤i sonucuna var›lm›fl-

t›r (Pacchioni et al, 2000). Obeziteyi önleyip fiziksel aktivi-

tenin artt›r›lmas› Tip 2 diyabeti önlemek için de çok önem-

lidir (Agunloye et al, 2013; Medical Guidelines For Clini-

cal Practice For The Management Of Diabetes Mellitus,

AACE, 2007; Hussain, Hydrie, Claussen et al, 2010).

Cinsiyet safra tafl› hastal›¤› için önemli bir risktir (Demir
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ve ark. 2004; Liu, Hsu, Li et al, 2012; Y›ld›r›m, Aktürk, F›-

rat ve ark., 2008; Yoo &  Lee, 2009). 2012 y›l›nda yap›-

lan 615532 diyabetik hasta ve 614817 kontrol grubun-

dan oluflan toplum temelli kohort çal›flmas›nda, cinsiyet

da¤›l›m›nda diyabetli ve kontrol grubunda tüm yafl grup-

lar›nda kad›nlarda yüksek ç›km›flt›r (Liu et al, 2012).

Safra tafl› görülme oran› yaflla birlikte artar (Reshetn-

yak, 2012; Yoo & Lee, 2009).  Safra tafllar› yenido¤an ve

çocuklarda al›fl›lm›fl de¤ildir, nadiren hemoliz nedeniyle

pigment tafllar› görülebilir. Daha ileriki yafllarda tafllar ge-

nellikle pigment tafl› yerine kolesterol tafl› olmaktad›r

(Öner, 2009). Yap›lan bir çal›flmada, 3573 hastan›n

384’ünde safra tafl› tespit edilmifltir. Riskin yaflla beraber

artt›¤›na dikkat çeken çal›flma sonunda çocuk ve ergen-

lerde safra tafl› olmad›¤›, riskin maruziyet nedeniyle za-

manla artt›¤› belirtilmifltir (Sun, Tang, Jiang et al, 2009). 

Bu çal›flmam›zda kolesistit/kolelitiazis hastalar›nda di-

yabet, obezite, cinsiyet ve yafl gibi faktörleri inceleyerek li-

taratür ›fl›¤›nda de¤erlendirmeyi amaçlad›k.

Materyal-Metot

Araflt›rman›n kapsam›na 1 Ocak 2007 – 31 Aral›k

2011 tarihleri aras›nda Sa¤l›k Bakanl›¤› fiiflli Etfal E¤itim ve

Araflt›rma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniklerinde kolesistit

ve kolelitiazis tan›s› ile yatarak tedavi gören 20 yafl ve üs-

tü, malignitesi ve ilave gastrointestinal hastal›¤› olmayan

1520 hasta dahil edilmifltir. Araflt›rma verileri etik onay›

al›nd›ktan sonra 6 Temmuz 2012 ile 6 Ekim 2012 tarihle-

ri aras›nda araflt›rmac› taraf›ndan hasta epikrizlerinden,

hemflire gözlem formu, hasta konsültasyon ka¤›tlar› ve la-

boratuvar de¤erlerinden yararlan›larak geriye dönük ola-

rak elde edilmifltir.

Süre  ve  K›s›tl›l›klar

Araflt›rma sadece hastanenin genel cerrahi kliniklerin-

de yap›ld›¤› için sonuçlar›n genele yans›t›lamamas›, kont-

rol grubu kullan›lmad›¤› için riskin hesaplanamamas› ve

safra tafllar› için risk olabilecek faktörlerden kabul edilen si-

gara ve alkol kullan›m›, gebelik, genetik yatk›nl›k, oral

kontraseptif kullan›m› gibi faktörlerin kay›tlar eksik oldu-

¤undan al›namamas› bu çal›flma için s›n›rl›l›k olarak kabul

edildi. Dosyalar› y›pranm›fl okunamayan 2007 y›l›na ait

befl dolaptan bir dolap çal›flmaya al›namad›.

Araflt›rmadan  D›fllanma  Kriterleri

Beden kitle indeksi, 20 yafl üstü insanlar için uygun öl-

çü say›ld›¤›ndan ve TURDEP-II çal›flmas› 20 yafl üzeri in-

sanlar› kapsad›¤›ndan bu yafl grubunun alt›ndaki hasta-

lar, ilave malignitesi ve gastrointestinal hastal›¤› olanlar

çal›flma d›fl› b›rak›ld›.

Verilerin  Analizi

Çal›flmada elde edilen bulgular de¤erlendirilirken, is-

tatistiksel analizler için ‹statistik paket program› (SPSS) kul-

lan›ld›. Tan›mlay›c› istatistiklerin sunumunda tFrekans,

Yüzde, Ortalama, Standart sapma, sürekli de¤iflkenlerin

normal da¤›l›ma uygunlu¤unun test edilmesi için Kolmo-

gorov - Smirnov testi kullan›ld›

Araflt›rmada taranan Kolesistit ve Kolelitiazis hastalar›n-

da diyabet oran›n›n ‘Türkiye Diyabet, Hipertansiyon,

Obezite ve Endokrinolojik Hastal›klar Prevalans Çal›flmas›-

II (TURDEP II) araflt›rmas› diyabet görülme prevalans› ile

karfl›laflt›r›lmas› parametrik olmayan binomial test ile ana-

liz edildi. Araflt›rma sonuçlar›na göre beden kitle indeksi

bulgular›n›n ile TURDEP II sonuçlar›na göre beden kitle

indeksi bulgular›n›n karfl›laflt›r›lmas› Tek Örneklem t testi

ile analiz edildi.

Sonuçlar %95 güven aral›¤›nda, p<0.05 anlaml›l›k dü-

zeyinde ve p<0.01 p<0.001 ileri anlaml›l›k düzeyinde de-

¤erlendirildi

Bulgular

Çal›flma kapsam›nda 1520 hasta dosyas› incelenmifl-

tir. Olgular›n %30.1 (457)’i kolesistit, %69.9 (1063)'ü ko-

lelitiazistis idi. Kolesistit olgular›n %15.3 (70)'ü diyabet ta-

n›s›, %74.3 (52)'ünün OAD kullan›m›, %32.9 (23)'unun

insülin kullan›m› vard› (Tablo 1). Kolesistit olgular›n diya-

bet süreleri ortalamas› (13.7±8.0) idi. Kolelitiazis olgular-

da %11.9 (126)'unda diyabet tan›s›, %79.4 (100)'ünde

OAD kullan›m›, %27.0 (34)’sinde insülin kullan›m› vard›
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(Tablo 1). Kolelitiazis olgular›n diyabet süreleri ortalama-

s› (9.9±7.1) idi. Kolesistit olgular›n %57.8 (264)'i kad›n,

%42.2 (193)'si erkek, kolelitiazis olgularda %77.6 (825)'i

kad›n, %22.4 (238)'i erkekti.

Tüm olgular›n %12.9 (196)'u diyabet idi. Araflt›rma ör-

nekleminde bulunan kolesistit ve kolelitiazis hastalar›nda

diyabetli hasta oran› hesaplanm›fl ve TURDEP-II araflt›rma-

s› ile karfl›laflt›r›lm›flt›r (Tablo 2). Araflt›rmam›z›n örnekle-

minde bulunan diyabet oran› (%12.9), Diyabet görülme

prevelans› %13 ile eflit düzeyde idi. (p=0.470>0.05).

Kolesistit olgular›n %20.4 (93)'ü zay›f-normal, %79.6

(364)'s› kilolu-obezdi. Kolelitiazis olgularda %20.9 (215)'u

zay›f-normal, %79.1 (815)'i kilolu-obezdi (Tablo 3).

Araflt›rma örnekleminde bulunan kolesistit ve koleliti-

azis hastalar›n›n beden kütle indeksi ortalamas› ve stan-

dart sapmas› cinsiyet baz›nda hesaplanarak, ç›kan sonuç-

lar TURDEP-II araflt›rmas› ile karfl›laflt›r›lm›flt›r (Tablo 2). Ka-

d›n kolesistit ve kolelitiazis hastalar›n›n BKI düzeyi

(29.55±5.3), TURDEP-II sonuçlar›na göre kad›nlar›n BKI

düzeyinden (29.2±5.9) anlaml› olarak yüksekti. Erkek ko-

lesistit ve kolelitiazis hastalar›n›n BKI düzeyi (28.21±4.2),

TURDEP-II sonuçlar›na göre erkeklerin BKI düzeyinden

(27.4±4.4) anlaml› olarak yüksekti. 

Kolesistit olgular›n %8.8 (40)'i 29 yafl ve alt›, %12.5

(57)'i 30-39 yafl, %18.4 (84)'ü 40-49 yafl,

%19.3 (88)'ü 50-59 yafl, %15.1 (69)'i 60-69

yafl, %26.0 (119)'s› 70 yafl ve üstü idi. Kole-

litiazis olgularda %7.7 (82)'si 29 yafl ve alt›,

%19.1 (203)'i 30-39 yafl, %23.0 (244)'ü 40-

49 yafl, %24.6 (262)'s› 50-59 yafl, %15.4

(164)'ü 60-69 yafl, %10.2 (108)'si 70 yafl ve

üstü idi (Tablo 4). Bu çal›flmada kolesistit

hastalar›n›n yafl ortalamas› 55.2±17.6, kole-

litiazis hastalar›n›n yafl ortalamas› ise

49.8±14.5 bulunmufltur.

Tart›flma

Safra tafl› gerek Amerika Birle-

flik Devletleri, gerekse di¤er

bat› Avrupa ve Latin Amerika

ülkelerinde morbiditenin ana

nedeni olarak gösterilmekte-

dir (Shaheen et al, 2006). Sa-

dece ABD’de 15 milyondan

fazla insanda safra tafl› bulun-

du¤u tahmin edilmekle bera-

ber y›lda 500000 adet kolesis-

tektomi operasyonu yap›l-

maktad›r (Elwood, 2008; Res-

hetnyak, 2012; Yoo & Lee,

2009). Otopsi verilerine göre

safra kesesi tafl› Amerika Birle-
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TTaabblloo  22::  TURDEP II sonuçlar› ile karfl›laflt›rma

AArraaflfltt››rrmmaaddaa  ttaarraannaann  kkoolleessiissttiitt  vvee  TTüürrkkiiyyee  ppooppüüllaassyyoonnuunnddaa  pp
kkoolleelliittiiaazziiss  hhaassttaallaarr››nnddaa  DDiiyyaabbeett  oorraann›› DDiiyyaabbeett  ggöörrüüllmmee  pprreevvaallaannss››  
Kifli say›s› Diyabet oran› Standart sapma
1520 12.9% 3.3% 13% 0.470
AArraaflfltt››rrmmaaddaa  ttaarraannaann  kkoolleessiissttiitt  vvee  KKaadd››nn EErrkkeekk
kkoolleelliittiiaazziiss  hhaassttaallaarr››nnddaa  BBKKII  bbuullgguullaarr››  
Kifli say›s› 1067 420
Ortalama 29.6 28.2
Standart sapma 5.3 4.2
TURDEP II araflt›rmas›na göre 
Türkiye popülasyonunda BKI bulgular›
Kifli say›s› 16696 9327
Ortalama 29.2 27.4
Standart sapma 5.9 4.4
t 2.15 3.97
p 0.032* 0.000***

TTaabblloo  11::  Kolesistit/ Kolelitiazis Hastalar›nda Diyabet Da¤›l›m›

KKoolleessiissttiitt KKoolleelliittiiaazziiss
DDiiyyaabbeett  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmeessii  VVaarr  //  YYookk nn %% nn %%
Diyabet tan›s› Yok 387 84.7 937 88.1

Var 70 15.3 126 11.9
OAD kullan›m› Yok 18 25.7 26 20.6

Var 52 74.3 100 79.4
‹nsülin kullan›m› Yok 47 67.1 92 73.0

Var 23 32.9 34 27.0



flik Devletleri yetiflkinlerinde %11-15’tir (Elwood, 2008).

Farkl› ülkelerde yap›lan çal›flmalar incelendi¤inde farkl› so-

nuçlar tespit edilmifltir. Hindistan’da yap›lan çal›flmada

safra tafl› prevalans›  %12 bulunurken (Prasad, Sahni,

Lyall et al, 2004); ‹ngiltere’de on y›l süre içerisindeki otop-

siler incelenmifl safra tafl› s›kl›¤› %23.6 bulunmufltur

(Khan, Harrison, Bassett et al, 2009). ‹talya’da ise %4.4

bulunurken; Çin’de 2009 y›l›nda %10.7, 2012 y›l›nda ise

%9.52 oran›nda tespit edilmifltir (Liu et al, 2012; Sun et

al, 2009). Ülkemizde yap›lan bir çal›flmaya bakt›¤›m›zda;

kad›n hastalar›n %13’ünde, erkek hastalar›n %10.5’inde

safra tafl› bulunmufltur (Kad›köylü, Camc›, Sönmez ve ark.

2000). Tokat ilinde yap›lan bir çal›flmada  %7.5 oran›nda

safra tafl› tespit edilmifltir (Y›ld›r›m ve ark. 2008).  

Safra yollar›n›n enfeksiyonuna ba¤l› hastal›klar›n ço-

¤unda cerrahi giriflim gereklidir (Sayek, 2005). Ço¤u

asemp-tomatik olmakla beraber olgular›n ortalama

%20’sinde enfeksiyon komplikasyonlar› geliflebil-mekte-

dir. Kolesistit vakalar› büyük oranda safra tafllar›na ba¤l›

olarak geliflmektedir (Halpin & Gupta, 2011; Sayek,

2005). Literatür inceledi¤inde safra tafl›n›n ve ço¤unlukla

tafla ba¤l› geliflen safra enfeksiyonunun önemli bir sa¤l›k

sorunu oldu¤u görülmektedir. Bu çal›flmada befl y›ll›k sü-

re içinde cerrahi kliniklerde tedavi gören kolesistit ve ko-

lelitiazis hastalar›n›n %70’inin kolelitiazise ba¤l› olarak te-

davi edildi¤i görülmüfltür.

Diyabetli hastalarda safra tafl› araflt›rmalar› otopsi çal›fl-

malar› ile bafllam›flt›r. Lieber (Lieber, 1952) yaklafl›k 30 bin

otopsi vakas›n› içeren çal›flmas›nda, diyabette safra kesesi

tafl› s›kl›¤›n› (%30.2), kontrol gurubundan (%11.6) daha

yüksek oranda saptam›flt›r. Buna karfl›l›k Feldman’›n (Feld-

man, 1954) otopsi çal›flmas›nda, diyabetli hasta guru-

bunda (%24.8), kontrol grubundakine (%22.7) benzer

oranda tespit etmifl anlaml› bir fark bulamam›flt›r.

Diyabette safra kesesi tafl› önemli morbidite nedenle-

rinden birisidir. Yap›lan çal›flmalarda, diyabette safra tafl›

s›kl›¤› konusunda henüz bir görüfl birli¤i yoktur. Baz› arafl-

t›rmalarda artm›fl bulunurken; (Chhabra, Grover, Vij et al,

2013; Khan et al,  2009; Liu et al, 2012; Naeem, Rahim-

najjad, Rahimnajjad et al, 2012; Ruhl &Everhart 2011;

Sun et al, 2009) baz›lar›nda ise farkl›l›k bulunmad›¤› ileri

sürülmüfltür (Demir ve ark. 2004; Feldman, 1954; Kad›-

köylü ve ark., 2000; Öner, 2009). 

Diyabetli bireyde safra tafl›n›n fazla görülmesinde en

önemli neden otonom nöropati ve sonucunda safra ke-

sesi motilitesinin bozulmas›d›r (Masui et al, 2011; Öner,

2009; Saxena, Sharma, & Dubey, 2005; Singh et al,

2006). Safra kesesinde nöropatiye ba¤l› fonksiyon bozuk-

lu¤u olur, gastrik boflalma gecikir ve tafl oluflumu kolayla-

fl›r (Bjelakovic et al, 2005; Bucceri et al, 2002; Masui et al,

2011; Saxena et al, 2005). Tip 2 diyabetlilerde safra kese-

si bozuklu¤unun araflt›r›ld›¤› bir çal›flmada, diyabetlilerin

%29’unda safra kesesi tafl› bulunmufltur. Diyabetli olma-

yan bireylerde bu oran›n %3.7 oldu¤u görülmüfltür. Saf-

ra kesesi bozuklu¤u olan diyabetlilerde diyabet y›l› ortala-

mas›n›n safra kesesi bozuklu¤u olmayanlara göre daha

uzun oldu¤u gözlenmifl ve diyabet süresinin uzun olma-

s›n›n safra tafl›n› artt›rd›¤› bildirilmifltir. Ya¤l› ö¤ün yedik-

ten sonra safra kesesinin ortalama kas›lmas› diyabetli has-

talarda %48.5 azalm›flt›r. Diyabetin süresinin önemine

de¤inen çal›flmada, safra kesesi bozuklu¤u olan diyabetli

hastalarda açl›k kan flekeri ortalamas›n›n, safra kesesi bo-

zuklu¤u olmayan diyabetli hastalara oranla artt›¤› belirtil-
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TTaabblloo  44::  Kolesistit / Kolelitiazis Hastalar›nda Yafl Da¤›l›m›

KKoolleessiissttiitt KKoolleelliittiiaazziiss
YYaaflfl nn %% nn %%
29 yafl ve alt› 40 8.8 82 7.7
30-39 yafl 57 12.5 203 19.1
40-49 yafl 84 18.4 244 23.0
50-59 yafl 88 19.3 262 24.6
60-69 yafl 69 15.1 164 15.4
70 yafl ve üstü 119 26.0 108 10.2

TTabloo  3: Kolesistit/ Kolelitiazis Hastalar›nda Beden Kitle ‹ndeksi

KKoolleessiissttiitt KKoolleelliittiiaazziiss
BBeeddeenn  KKiittllee  ‹‹nnddeekkssii  nn %% nn %%
Zay›f-normal 93 20.4 215 20.9
Kilolu-obez 364 79.6 815 79.1



mifltir (Saxena et al, 2005). Baflka bir çal›flmada safra ke-

sesi hastal›¤›n›n otonom nöropatisi olan diyabetli bireyler-

de daha fazla görüldü¤ü bildirilmifltir. Çal›flma sonunda

otonom nöropatisi olan hastalarda diyabet süresi daha

yüksek bulunmufl ve diyabet y›l› uzad›kça nöropatinin de

artt›¤›na dikkat çekilmifltir (Singh et al, 2006). 2013’de ya-

p›lan ve diyabetlilerde safra kesesi hastal›¤›n›n fazla görül-

mesini safra kesesinin boflalmas›n›n önemli ölçüde bozul-

mufl olmas›na ba¤layan baflka bir çal›flmada ise ultraso-

nografi ile safra kesesi hacmi, duvar kal›nl›¤›, lümen için-

de kitle ve daralmaya bak›lm›flt›r. Çal›flma sonucunda saf-

ra kesesi hastal›¤› s›kl›¤› kontrol grubuyla (%4) karfl›laflt›r›l-

d›¤›nda tip 2 diyabette (%40) çok daha yüksek bulun-

mufltur (Chhabra et al, 2013). 

Safra tafllar› genellikle asemptomatik yani sessiz kal›r

(Portincasa, Ciaula, Bonfrate et al, 2012; Yoo & Lee,

2009). Diyabetli bireyde görülen safra tafllar›n›n büyük

ço¤unlu¤u da asemptomatiktir. Bu aç›dan hastalar›n bu

konuda bilinçlendirilmesi ve e¤itilmesi önemlidir (Liu et al,

2012; Saxena et al, 2005). Asemptomatik safra tafllar›nda

tan› genellikle tesadüfen çekilen ultrasonografi ile konur

(Liu et al, 2012; Reshetnyak, 2012; Sun et al, 2009). Ru-

tin ultrasonografi bu durumda olan hastalar için ciddi so-

nuçlar›n önlenmesinde önemlidir (Reshetnyak, 2012; Sa-

xena et al, 2005; Sun et al, 2009). Çal›flmalar sonunda

özellikle diyabetli ve obez hastalar›n izlenilmesi önerilmek-

tedir (Kim et al, 2012; Reshetnyak, 2012; Saxena et al,

2005; Sun et al, 2009). 

Yap›lan birçok çal›flmada safra tafl› olan hastalarda di-

yabet oran› yüksek bulunmufltur (Agunloye et al, 2013;

Prasad et al,  2004; Ruhl & Everhart, 2011; Sun et al,

2009; Tirziu, Bel, Bondor et al, 2008). 2011’de yap›lan ve

14228 kat›l›mc›n›n oluflturdu¤u çal›flmada bunlardan bi-

ridir. Çal›flma sonras› safra tafl› olanlarda olamayana göre

diyabet mortalitesi 2.5 kat daha s›k görülmüfltür (Ruhl &

Everhart, 2011). Safra tafllar›nda cinsiyet ve metabolik

farkl›l›klar›n incelendi¤i baflka bir çal›flmada, safra tafl› olan

hastalarda diyabetli hasta oran›n› %7.6 safra tafl› olmayan

grupta ise %2.1 olarak tespit edilmifltir (Sun et al, 2009).

Hindistan’da yap›lan bir çal›flmada safra tafl› olanlarda di-

yabet oran› %24.2, safra tafl› olmayan grupta ise %12 bu-

lunmufltur (Prasad et al,  2004). Yap›lan baflka bir çal›flma-

da ise safra kesesi ameliyat› olan hastalarda diyabet oran›

%16.1 olarak bulunmufltur (Aldaqal, Albaghdadi, Tash-

kandi et al,  2012).  Normal popülasyona göre, diyabetli

hastalarda safra tafl› s›kl›¤›nda art›fl olmad›¤›n› savunan

çal›flmalar da vard›r (Jorgensen, 1989; Öner, 2009). 

Bu çal›flmada kolesistit hastalar›n›n %15.3’ünde (Tab-

lo 1), kolelitiazis hastalar›n›n ise %11.9’unda (Tablo 1) di-

yabet tan›s› vard›. Çal›flmada elde edilen kolesistit ve kole-

litiazis hastalar›nda diyabet oran›n›, 20 yafl ve üzerinde

26499 kiflinin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen TURDEP II sonu-

cunda elde edilen diyabet prevalans› ile karfl›laflt›r›ld›.

Araflt›rman›n örnekleminde bulunan toplam diyabet ora-

n› (%12.9), Türkiye popülasyonunda görülme prevalans›

%13 ile benzer düzeyde bulundu  (Tablo 2).

Diyabet y›l› birçok komplikasyon aç›s›ndan önemlidir.

Diyabet ilerledikçe pankreasta beta hücre fonksiyonlar›

azalmaya bafllar (Medical Guidelines For Clinical Practice

For The Management Of Diabetes Mellitus, Endocrine

Practice, AACE, 2007). Hastal›¤›n temelinde genetik olarak

yatk›n kiflilerde yaflam tarz› ile tetiklenen insülin direnci ve

zamanla azalan insülin sekresyonu söz konusudur (Medical

Guidelines For Clinical Practice For The Management Of

Diabetes Mellitus, AACE, 2007; Hussain et al, 2010). 

Diyabet hastalar›nda diyabet sürelerinin safra kesesi

hastal›klar›na etkisini ayr›ca inceleyen çal›flmalar da vard›r

(Agunloye et al, 2013; Aldaqal et al,  2012; Chhabra et

al, 2013; Saxena et al, 2005). Yap›lan bir çal›flmada safra

kesesi tafl› olan diyabetli hastalar›n diyabet süreleri 9 ±

8.75 y›l olarak verilmifltir (Aldaqal et al,  2012). 2013 y›l›n-

da yap›lan ve hastalar› diyabet süreleri aç›s›ndan karfl›lafl-

t›ran çal›flmada, safra kesesi hastal›¤› olan diyabetlilerde

diyabet süresi ortalama 7.77±5.0 y›l, safra kesesi hastal›¤›

olmayan diyabetlilerde 3.56±3.08 y›l olarak bulunmufl-

tur. Çal›flma sonucunda uzun diyabet süresinin safra ke-

sesi hastal›klar› için önemli oldu¤unu düflünülmüfltür

(Chhabra et al, 2013). 2013 y›l›nda yay›nlanan bir çal›fl-

mada ise safra tafl› olan hastalar›n %74.3’ünde diyabet

yafl›n›n 4 y›ldan fazla oldu¤u bildirilmifltir (Agunloye et al,
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2013). Yap›lan baflka bir çal›flmada diyabet y›l› uzad›kça

safra kesesi hastal›k riskinin otonom nöropatiye ba¤l› ola-

rak artt›¤›na dikkat çekilmifltir. Otonom nöropatisi olan

hastalarda diyabet süresini 13.6 y›l bulunurken, otonom

nöropatisi olmayan grupta ise 6.04 y›l bulunmufltur

(Singh et al, 2006). Baflka bir çal›flmada diyabet süresinin

uzun olmas›n›n safra tafl› riskini artt›rd›¤› bildirilmifltir (Sa-

xena et al, 2005). Ülkemizde yap›lan bir çal›flmada ise di-

yabet süresi, kan flekeri ve kolelitiazis s›kl›¤› aras›nda an-

laml› bir iliflki gözlenmedi¤i bildirilmifltir (Kad›köylü ve ark,

2000). Bu çal›flmada diyabet süreleri ortalamas› kolesistit

hastalar›nda 13.7±8.0, kolelitiazis hastalar›nda 9.9±7.1

bulunmufltur.

Safra kesesi hastal›klar›nda diyabet tipinin etkisini arafl-

t›ran çal›flmalar da bulunmaktad›r (Agunloye et al, 2013;

Aldaqal et al,  2012; Demir ve ark. 2004; Elmehdawi, El-

majberi, Behieh et al, 2009; Pagliarulo, Fornari, Fraquel-

li et al, 2004). Ülkemizde yap›lan bir çal›flmada diyabet ti-

pinin safra tafl› s›kl›¤›na etkisinin fazla olmad›¤› bildirilmifl-

tir. Tip 2 diyabette yafl ortalamas›n›n daha yüksek olmas›

ve ço¤unlu¤unun obez olmas› safra tafl› s›kl›¤›ndaki art›fl-

ta daha etkin oldu¤u vurgulanm›fl, safra tafl› s›kl›¤›n›n Tip

2 diyabette Tip 1 diyabetten yaklafl›k 5 kat daha s›k görül-

mesini, uzun süreli diyabetlilerde diyabetin kontrol dere-

cesi ile iliflkili olarak ortaya ç›kan komplikasyonlara ba¤lan-

m›flt›r (Demir ve ark., 2004). Yap›lan baflka bir çal›flmada

diyabet ve tedavi türünün safra kesesi tafllar› s›kl›¤›n› etki-

lemedi¤ine dikkat çekilmifl ve diyabet tedavisinde kullan›-

lan insülin ya da oral antidiyabetik alman›n anlaml› bir

fark yaratmad›¤› bildirilmifltir (Elmehdawi et al,  2009). Ni-

jerya’da yap›lan bir çal›flmada safra tafl› olan diyabetli has-

talar›n %7.5’i tip 1, %92.5’i tip 2 diyabetli olarak görül-

müfltür (Agunloye et al, 2013). Tip 1 ve Tip 2 diyabeti

olan hastalarda safra tafl› hastal›¤› prevalans›n›n önemli

ölçüde yafl, vücut kitle indeksi ve aile öyküsü ile de iliflkili

oldu¤unu belirten baflka bir çal›flmada safra tafl› olan has-

talar›n %92’i tip 2 ve %8’i Tip 1 diyabetli bulunmufltur

(Pagliarulo et al, 2004). Safra tafl› görülen hastalarda di-

yabet özelliklerinin incelendi¤i baflka bir çal›flmada; 17

hastada Tip 2 diyabet, 1 hastada Tip 1 diyabet tespit edil-

mifltir (Aldaqal et al,  2012).

Bu çal›flmada, diyabetli hastalar›n hepsinde Tip 2 diya-

bet bulunmaktad›r. Kolesistit hastalar›n›n %74.3’ü oral

antidiyabetik, %32.9’u insülin (Tablo 1), kolelitiazis hasta-

lar›n›n ise %79.4’ü oral antidiyabetik, %27’si ise insülin

kullanmaktad›r (Tablo1). 

Eski zamanlardan beri bilinen klinik gözlemlerden biri

obez bireylerde safra tafl› hastal›¤›n›n daha s›k oldu¤u-

dur. Obezite safra tafl› için bir risktir ve bu risk kilo ile do¤-

ru orant›l› olarak artmaktad›r (Pacchioni et al, 2000; Res-

hetnyak, 2012; Stinton et al, 2010; Stinton & Shaffer

2012). Yap›lan bir çal›flma sonunda kad›nlar için obezite

risk kabul edilmifltir (Sun et al, 2009). ‹ngiltere’de yap›lan

ve 1988–1998 y›llar› aras›ndaki on y›l süredeki otopsilerin

incelendi¤i çal›flmada safra tafl› olan olgular›n özellikle de

kad›nlar›n beden kitle indeksi kontrol grubuna oranla

yüksek bulunmufltur (Khan et al,  2009). Yap›lan baflka bir

çal›flmada diyabet ve safra tafl› olan hastalar›n ço¤unlu-

¤unun (%48.3) beden kitle indeksinin 25 kg/m2’den bü-

yük olarak tespit edilmifltir (Agunloye et al, 2013). Ro-

manya’ da yap›lan çal›flmada safra tafl› olanlarda beden

kitle indeksi safra tafl› olmayanlara göre anlaml› olarak

yüksek bulunmufltur (Tirziu et al, 2008). 14228 kat›l›mc›

ile yap›lan baflka bir çal›flmada safra tafl› olan hastalarda

obez olan hasta oran›, safra tafl› olmayan gruba göre yük-

sek bulunmufltur (Ruhl & Everhart, 2011). Ülkemizde ya-

p›lan bir çal›flmada safra tafl› saptanan kat›l›mc›larda, be-

den kitle indeksi, bel çevresi, kalça çevresi ve bel/kalça

oran›, tafl bulunmayanlara göre anlaml› derecede yüksek

bulunmufltur (Y›ld›r›m ve ark., 2008). 

Bu çal›flmada, kolesistit hastalar›n›n %20.4’ü zay›f-nor-

mal, %79.6’s› kilolu-obez; kolelitiazis hastalar›n›n ise

%20.9’u zay›f-normal, %79.1’i kilolu-obez olarak tespit

edilmifltir (Tablo 3). Çal›flmada elde edilen beden kitle in-

deksi bulgular›, TURDEP-II çal›flmas› sonucunda elde edi-

len beden kitle indeksi ile karfl›laflt›r›lm›flt›r (Tablo 2). Çal›fl-

ma sonucunda hem kad›nlarda hem de erkeklerde kole-

sistit ve kolelitiazis hastalar›n›n beden kitle indeksi, litera-

türü destekler flekilde normal popülasyondan anlaml› ola-

rak yüksek bulunmufltur. 
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Cinsiyet safra tafl› hastal›¤› için önemli bir risk kabul

edilmektedir. Yap›lan birçok çal›flmada safra tafllar› kad›n-

larda erkeklere oranla daha yüksek görülmektedir (Demir

ve ark., 2004; Liu et al, 2012; Öner, 2009; Y›ld›r›m ve

ark., 2008; Yoo &  Lee, 2009). ‹ngiltere’de yap›lan çal›fl-

mada safra tafl›n›n erkeklerde görülme oran› %19.1 bulu-

nurken,  kad›nlarda bu oran  %29 olarak tespit edilmifltir

(Khan et al, 2009). Pakistan’da safra tafl›n›n incelendi¤i

bir çal›flmada hastalar›n %84.5’ini kad›n olarak bulmufltur

(Naeem et al, 2012). Hindistan’da ise kad›nlarda safra ta-

fl› s›kl›¤› %17.6, erkeklerde %9 olarak tespit edilmifltir (Pra-

sad et al, 2004). 2011 y›l›nda yap›lan baflka bir çal›flmada

safra tafl›n› kad›n cinsiyette daha yüksek olarak bildirmifl-

lerdir (Ruhl & Everhart, 2011). 2013 y›l›nda yap›lan ve

safra kesesi ameliyat›na giren hastalar›n incelendi¤i bir ça-

l›flmada ise hastalar›n %16’s› erkek, %83.9’u kad›n olarak

bulunmufltur (Aldaqal et al,  2012). Nepal’de yap›lan bir

çal›flmada 30-39 yafl aral›¤›ndaki kad›nlarda safra tafl› pre-

valans›n›n ayn› yafl grubundaki erkeklere oranla 3.2 kat

fazla bulmufltur (Pradhan, Joshi, & Vaidya, 2009). Baflka

bir çal›flmada safra tafl› hastalar›n›n %87’si kad›n,

%13’ünü erkek olarak tespit edilmifltir (Tirziu et al, 2008). 

Literatürü inceledi¤imizde cinsiyetin safra tafl› hastal›¤›

için önemli risk oldu¤u görülmektedir. Yap›lan bir çal›fl-

mada kad›nlarda safra tafl›n›n yüksek olmas›n›n nedeni

ise hormonlara, oral kontraseptif kullan›m›na, obeziteye

ve hipertrigliseridemiye ba¤lanm›flt›r (Sun et al, 2009).

Östrojen, safra içerisindeki kolesterolün doymufllu¤unu

artt›rarak tafl oluflumuna neden oldu¤u da bilinmektedir

(Öner, 2009; Reshetnyak, 2012; Stinton & Shaffer 2012).

Safra kesesi hastal›¤›nda östrojen tedavisinin etkisinin

araflt›r›ld›¤› bir çal›flmada östrojen tedavisi kullanan post-

menopozal kad›nlarda safra yollar› hastal›¤› riskinde art›fl

tespit edilmifltir (Cirillo, Wallace, Rodabough et al, 2005). 

Bu çal›flmada kolesistit hastalar›n›n %57.8’si kad›n,

%42.2’si erkek, kolelitiazis hastalar›n›n %77.6’s› kad›n,

%22.4’ü erkek olarak tespit edilmifltir. Yap›lan çal›flmalar›

inceledi¤imizde kad›nlarda safra tafl›n›n yüksek olmas›n›

büyük ölçüde; hormonlara, oral kontraseptif kullan›m›na,

obeziteye ve hipertrigliseridemiye, beden kitle indeksinin

25’ten yüksek olmas›na ve HDL’nin düflük olmas›na ba¤-

lam›fllard›r. Bu çal›flmada kolesistit/kolelitiazis nedeniyle

cerrahi kliniklerde yatan hastalar›n ço¤unlu¤u da kad›n

olarak bulunmufltur. Çal›flman›n geriye dönük olmas› se-

bebiyle maruziyet, kontrol grubunun olmamas› nedeniy-

le de risk sorgulanamam›fl sadece grup içinde de¤erlen-

dirme yap›lm›flt›r.

Tüm etnik gruplarda safra tafl› yaflla birlikte artar (Res-

hetnyak, 2012; Yoo &  Lee, 2009).   ‹ngiltere’de on y›l sü-

redeki otopsiler incelenmifl ve safra tafl› s›kl›¤›n›n yaflla be-

raber artt›¤› belirtilmifltir. 2008 y›l›nda yap›lan çal›flmada

yine yafl›n safra tafl› hastal›¤› için bir risk faktörü oldu¤u

tespit edilmifltir (Khan et al,  2009). Pakistan’da yap›lan ve

safra tafl› özelliklerinin araflt›r›ld›¤› çal›flmada hastalar›n yafl

ortalamalar› 43.8 ± 9.59 olarak bulunmufltur (Naeem et

al, 2012). 2012 y›l›nda yap›lan baflka bir çal›flmada ise

safra tafl› ameliyat› olan hastalar›n yafl ortalamas›n› 41.23

± 13.82 y›l olarak vermifllerdir (Aldaqal et al,  2012). 20

ile 74 yafl aras›ndaki 14228 kat›l›mc›n›n incelendi¤i çal›fl-

mada safra tafl› olan hastalar›n yafl ortalamalar› 53.2 bu-

lunmufltur (Ruhl & Everhart, 2011). Safra tafl› prevalans›-

n›n incelendi¤i baflka bir çal›flmada safra tafllar›n›n en s›k

görüldü¤ü yafl %32.5 oranla 30-39 yafl olarak tespit edil-

mifltir (Pradhan et al, 2009). 2008 y›l›nda yap›lan bir ça-

l›flmada ise safra tafl› olanlarda yafl ortalamas› 54.36 ±

11.22 y›l olarak bulunmufltur (Tirziu et al, 2008). Tokat

ilinde yap›lan çal›flmada safra tafl› saptanan kat›l›mc›larda

yafl oran›n› tafl olmayanlara göre anlaml› derecede yük-

sek bulmufllard›r. Her iki cins ayr› ayr› de¤erlendirildi¤in-

de safra tafl› bulunan erkek ve kad›nlarda yafl anlaml› ola-

rak yüksek ç›km›flt›r (Y›ld›r›m ve ark. 2008).

Safra tafl› riskinin yaflla beraber artt›¤›na dikkat çeken

bir çal›flmada, çocuk ve ergenlerde safra tafl›n›n olmad›-

¤›, riskin maruziyet ve zamanla artt›¤› belirtilmifltir. Safra

tafl›n›n kronik edinsel bir hastal›k oldu¤unu vurgulayan

çal›flma çevresel faktörlerin yan› s›ra, yaflla fiziksel aktivite-

nin azalmas› sonucu yafllanman›n da etkisi olarak gör-

mektedir (Sun et al, 2009). Yaflla birlikte hepatik safra sek-

resyonunun art›fl olur, safra asidi sentezi azal›r ve sonu-

cunda tafl oluflumuna yol açar (Öner, 2009).
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Bu çal›flmada kolesistit hastalar›n›n yafl ortalamas›

55.2±17.6, kolelitiazis hastalar›n›n yafl ortalamas› ise

49.8±14.5 (Tablo 4), bulunmufltur. 

Sonuç  ve  Öneriler

Yayg›nl›¤›, tedavi masraflar› ve oluflturdu¤u kompli-

kasyonlar nedeniyle safra kesesi hastal›klar› önemli bir

toplum sa¤l›¤› problemidir. Yap›lan çal›flmalar incelendi-

¤inde Türkiye’deki s›kl›¤› bat› toplumlar›ndaki s›kl›¤a yak›n

oldu¤u söylenilebilir. Birçok de¤iflkenin safra tafl› oluflu-

munda rol ald›¤› ileri sürülse de hala net bir faktör tan›m-

lanabilmifl de¤ildir. Literatür incelendi¤inde safra tafl› has-

tal›¤›n›n obez, k›rk yafl üstü kad›nlarda daha fazla görül-

dü¤ü öne sürülmektedir. Özellikle diyabet ve obezitenin

safra tafllar› aç›s›ndan bir risk faktörü oldu¤u kabul edil-

mifltir.

Diyabet ve obezitede hedefe ulaflman›n anahtar› e¤i-

timdir. Sa¤l›k ekibinin önemli bir parças› olan hemflire,

e¤itimin verilmesi ve takibinde önemli bir görev üstlenir.

Safra kesesinde tafl› erken tespit etmek, risk alt›ndaki birey-

leri bilinçlendirmek ve yaflam de¤iflikli¤i sa¤lamak çok

önemlidir.  Özellikle obez olan diyabet hastalar› safra ke-

sesi aç›s›ndan rutin olarak izlem birçok ülkede önerilmek-

tedir.

Bu çal›flmada kolesistit/kolelitiazis hastalar›nda diyabet

ve iliflkili faktörler de¤erlendirilmifl diyabet görülme oran›

normal popülasyonla eflit düzeyde, beden kitle indeksi ise

literatürü destekler flekilde anlaml› olarak yüksek bulun-

mufltur. Çal›flma kapsam›na al›nan hastalar›m›z›n ço¤un-

lu¤u da kad›n olarak tespit edilmifltir. Obez olan hastala-

r›n özellikle kad›nlar›n safra kesesi hastal›klar› aç›s›ndan

bilgilendirilmesi ve e¤itilmesini önermekteyiz.
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ÖÖzzeett

GGiirriiflfl::  Diyabet hastalar›n›n  %15’inde yaflamlar›n›n bir dönemlerinde ülser gelifl-

mektedir. Kötü ayakkab› kullan›m› ayak ülserlerine yol açmaktad›r. Uygun ayakkab›

kullan›m› diyabetik ayak yönetiminde önemli bir komponenttir. Bu çal›flman›n amac›

diyabet hastalar›n›n uygun numara ayakkab› giyip giymediklerini karar vermek için

ayak ve ayakkab›lar›n› de¤erlendirmektir.

GGeerreeçç::  Diyabet poliklini¤ine baflvuran 64 diyabet hastas›n›n bir medikal ayakkab›

firmas›n›n aleti ile hastalar›n ayak uzunlu¤u bir pergel ile de ayak genifllikleri ölçül-

müfltür. Ölçümler hasta ayaktayken yap›lm›flt›r.  Ölçüm çubu¤u ayakkab› boyunu ölç-

mek için kalibre edilmifltir. Ayaklar›n nörovasküler ve deformiteleri de kay›t edilmifltir.

BBuullgguullaarr::  Ayakkab› numaras› ayak numaras›na göre büyük olan hastalar›n yüzde-

si sa¤ ayak için %93.7,sol ayak için %90.6’d›r. Yanl›fl numara ayakkab› kullan›m› cin-

siyetle iliflkili bulunmam›flt›r (x_:1,801 p:0,172). Duyu kayb› ile uygun numara ayak-

kab› kullan›m› aras›nda anlaml› bir iliflki bulunmam›flt›r (t:0,499; p:0,619).

SSoonnuuçç::  Ço¤u diyabet hastas› özellikle ayak geniflli¤ine ve uzunlu¤un göre büyük

uygunsuz ayakkab› giymektedir. Ayakkab› uygunlu¤unu de¤erlendirmek ayak mu-

ayenesinin önemli bir parças› olmal›d›r.

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr:: Diyabet, diyabetik ayak ülseri, ayakkab› reçetesi, ayak yap›s›

SSuummmmaarryy

EEvvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  UUssee  ooff  AApppprroopprriiaattee  FFoooottwweeaarr  iinn  PPaattiieennttss  wwiitthh  DDiiaabbeetteess  

BBaacckkggrroouunndd::  Fifteen per cent of patients with diabetes will develop a foot ulcer

at some point in their life. Ill-fitting footwear frequently contributes to foot ulcerati-

on. A good fitting shoe is an essential component in the management of the diabe-

tic foot. The objective of this study was to assess the feet and footwear of patients

with diabetes to determine whether they are wearing the correct-sized shoes.

Cilt  6  •  Say›    1  •  Sayfa  29  •  Ocak  -  Haziran  2014

*Bu makale TSK 4. Ulusal
Hemflirelik Kongresi (‹zmir,

2009)’nde sözel bildiri olarak
sunulmufltur.



MMeetthhoodd:: Sixty four patients with diabetes who were at-

tending the diabetic out patient clinic had their foot length

measured using a medical shoe shop device and foot

width using a pair of callipers. Measurements were taken

while patients were standing. Measuring stick was calibra-

te to measure shoe length. Neurovascular status and the

presence of deformities in the foot were also recorded.

RReessuullttss:: The percentage of the participants wearing

shoe sizes bigger than their foot length was %93.7 for

right foot and %90.6 left foot. Incorrectly sized shoes we-

re not associated with gender (x_:1,801 p:0,172).The

use of correctly sized shoes was not associated with loss

of sensation(t:0,499; p:0,619).

CCoonncclluuss››oonnss:: Many patients with diabetes wear shoes

that do not fit, particularly, shoes that are bigger  for their

foot width and length. Assessing the appropriateness of

footwear should be an important part of foot examination.

KKeeyy  wwoorrddss::  Diabetes, diabetic foot ulcer, footwear

prescription, footwear structure

Girifl  

Günümüzde, diabetes mellitus (diyabet) ve onunla ay-

n› risk faktörlerini paylaflan bulafl›c› özelli¤i olmayan, kronik

hastal›klar önemli bir sa¤l›k sorunu oluflturmaktad›r (Torre-

guitart, 2011). Her y›l dünyada 8 ile 14 milyon insan diya-

bet ve kardiyovasküler hastal›klar ile kanser ve kronik solu-

num yolu hastal›klar› gibi di¤er kronik hastal›klar nedeniy-

le kaybedilmektedir (Torreguitart, 2011). Yaflam tarz›ndaki

h›zl› de¤iflim ile birlikte geliflmifl ve geliflmekte olan toplum-

lar›n tümünde özellikle tip 2 diyabet prevelans› h›zla yük-

selmektedir (Torreguitart, 2011). 2009 sonu itibar› ile tüm

dünyadaki diyabet nüfusu 285 milyon iken bu say›n›n

2030 y›l›nda 438 milyona ulaflmas› beklenmektedir (Torre-

guitart, 2011). 2011 verilerine göre de yetiflkin popülasyo-

nun ortalama %5,9’unu kapsamaktad›r (Torreguitart,

2011). Bunun bafll›ca nedenleri aras›nda nüfus art›fl›, yafl-

lanma ve kentleflmenin getirdi¤i yaflam tarz› de¤iflimi so-

nucu obezite ve fiziksel inaktivitenin artmas› yer almakta-

d›r. (Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türkiye diyabet önleme kontrol prog-

ram›, eylem plan› (2011-2014), Ankara, 2011). Diyabet bi-

reyi ve ailesini yaflamlar›n› her yönüyle etkileyen, akut

komplikasyonlar ile kronik komplikasyonlar›n oluflmas›yla

sakatl›k ve ölüm geliflmesine neden olmaktad›r (Leslie ve

Pozzilli, 2004). Kronik komplikasyonlar›n bafl›nda da diya-

betik ayak komplikasyonlar› gelmektedir (MacFarlane ve

Jeffocoate, 1997). Diyabetik ayak lezyonlar›, diyabetes

mellitusun en çok korkulan, mortalite ve morbiditeyi art›-

ran en önemli komplikasyonlar›ndan biridir (MacFarlane

ve Jeffocoate, 1997). Dünyada her y›l 1 milyondan fazla

kifliye diyabete ba¤l› ayak ampütasyonu yap›lmaktad›r

(Torreguitart, 2011). Hastalar›n hastaneye baflvurma ne-

denlerinin %20’sini oluflturmaktad›r. Hastalar›n %15’inde

yaflamlar›n›n bir dönemlerinde ülser geliflmektedir. Hasta-

lar›n %50’si kendi kendine yaralar›n› fark›na var›rken, yara-

lar›n büyük ço¤unlu¤u ayak parmaklar›nda oluflmaktad›r

(MacFarlane ve Jeffocoate, 1997). Dünyada her 30 sani-

yede bir, diyabetik ayak ülseri nedeniyle bir hastan›n aya-

¤›n›n kesildi¤i tahmin edilmektedir (Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türki-

ye diyabet önleme kontrol program›, eylem plan› (2011-

2014), Ankara, 2011). Kötü ayakkab› kullan›m› s›kl›kla ayak

ülserlerini oluflturmaktad›r. Duyusal nöropatisi olan hasta-

lar, uygunsuz ayakkab›n›n verdi¤i rahats›zl›¤› hissetmezler.

S›k› ayakkab› kullan›m› sürekli bas›ya neden olur. Genifl

ayakkab›larda sürtünmeye neden olarak ülsere sebep olur

(Dahmen ve ark., 2001; Deursen, 2008). Uygun ayakka-

b› kullan›ld›¤› zaman, alana sürekli yüksek bas›nc› engeller.

Çevreye karfl› bariyer görevini görür. Uygunsuz ayakkab›

kullan›m› aya¤›n ve bile¤in biyomekanizmas›n› rahats›z

eder. A¤r› dahil olmak üzere ayakla ilgili sorunlar ortaya

ç›kmaya bafllar. Uygun ayakkab›, bas›nç alanlar›n› rahatla-

tacak biçimde olmal›, makaslama kuvvetini azaltmal›, ayak

ve ayak bile¤ini stabilize ederek ve destekleyerek yard›mc›

olmal›d›r. Uygun ayakkab› kullan›m›nda hem flekli, hem

numaras› önemlidir (Bus ve ark., 2008; Lotta ve ark.,

2007; Mayfield ve ark., 1998; Paiva de Castro ve ark,

2010). Diyabetli hastalarda özellikle duyusal nöropatisi

olan hastalarda uygun ayakkab› kullan›m› daha da önem-

lidir. Ayakkab›, I. Metatarsal phalangeal eklemin hareketini

sa¤layacak genifllikte olmal›d›r. Ayakkab› hareketlerde a¤›r-
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l›¤› eflit da¤›tmal›d›r. Ayakkab› topu¤a rahat bir flekilde

oturmal›, fikse olmal›d›r. Ço¤u insan›n ayakkab› numarala-

r›n›n sa¤ ve solda farkl› oldu¤u unutulmamal›d›r (Bus S.,

2001; Goonetilleke, 2003; Harison ve ark., 2007; Know-

less ve Boulton 1996). Literatürde uygun ayakkab› kullan›-

m› s›kl›kla önerilse de, klinik rutinine geçirmekte yetersiz

kalmaktay›z. Kullan›lan ayakkab› muayenede rutin olarak

de¤erlendirilmelidir.  Uygun ayakkab› kullan›m› diyabetik

ayak önlenmesinde önemlidir. Bu çal›flman›n amac› hasta-

lar›n ayak muayeneleri s›ras›nda uygun numara ayakkab›

giyip giymediklerin de¤erlendirmektir. 

Gereç  ve  Yöntem

GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi Diyabet Poliklini-

¤inde yap›lan çal›flmada, hastalarla yüz yüze görüflme

metodu ile hastan›n demografik özelliklerini ve diyabetik

ayak hakk›nda bilgi düzeylerini içeren bir form, Diyabet

Hemflireli¤i Derne¤inin diyabetik ayak de¤erlendirme for-

mu, monoflament testi ve ayak ve ayakkab› ölçümlerinin

kay›t edildi¤i toplam 3 form, 64 hastaya uygulanm›flt›r.

Hastalar›n ayak ve ayakkab› ölçümleri bir medikal firma ta-

raf›ndan kalibre edilen ölçme aleti ile hasta ayakta iken

al›nm›flt›r. Ayakkab› uzunlu¤undan (cm) ayak uzunlu¤u

(cm) ç›kar›ld›¤›nda sonuç 0- 0.5 cm aras›nda ise uygun

numara ayakkab› olarak de¤erlendirilmifltir. Ayakkab› ge-

niflli¤inden ayak geniflli¤i ç›kar›ld›¤›nda sonuç 0-0.7 ara-

s›nda ise uygun genifllikte olarak de¤erlendirilmifltir. Arafl-

t›rmada veriler yüzdelik da¤›l›mlar ve Ki-Kare Testi, ba¤›m-

s›z iki örneklem t testi uygulanarak de¤erlendirilmifltir.

Araflt›rmaya dahil olma kriterleri; diyabet tan›s› alm›fl olma,

18 yafl üstü olmak, çal›flmaya kat›lmaya gönüllü olmakt›r.

Amputasyonlu ve protez kullanan hastalar çal›flmaya ka-

bul edilmemifltir. Araflt›rma için etik kurul izni al›nm›flt›r.

Bulgular

Çal›flmam›za kat›lan hastalar›n sosyodemografik özel-

liklerine bakt›¤›m›zda; %59,4’ü erkek olup, %39,1’i  51-

60 yafllar› aras›nda ve %93,8’i evlidir. Hastalar›n

%43,8’inin ö¤renim düzeyi yüksek ö¤retimdir. 

Hastalar›n %34,4’ü 11-20 y›ld›r diyabet hastas› olup,

%37,5’i üç ayda bir kontrole gitmektedir. Hastalar›n

%43,8’i insülin tedavisi almaktad›r. Hastalar›n yaln›zca

%18,8’i ayak bak›m› hakk›nda e¤itim ald›¤›n› belirtirken,

e¤itim alanlar›n %83,3ü hemflirelerden e¤itim ald›¤›n› ifa-

de etmifllerdir. %18,8’i daha önce ayak muayenesi yapt›r-

d›¤›n› söylerken, muayene yapt›ranlar›n %83,3’ü doktor
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TTaabblloo  11::  Sosyodemografik Özellikler

NN %%
Cinsiyet Kad›n 26 40.6

Erkek 38 59.4
Yafl 30-40 2 3,1

41-50 2 3,1
51-60 25 39,1
61-70 18 28,1
71-80 13 20,3
80 USTU 4 6,3

Ö¤renim Durumu Okur-yazar de¤›l 2 3,1
Ilkokul 20 31,3
Ortaogret›m 14 21,9
Yuksek ogret›m 28 43,8

Medeni Hali Evl› 60 93,8
Bekar 4 6,3

TTaabblloo  22::  Diyabet ile ‹lgili Özellikler

NN %%
Diyabet süresi 1y›ldan az 10 15,6

1-5 y›l 6 9,4
6-10 y›l 14 21,9
11-20 y›l 22 34,4
20 y›l üzer› 12 18,8
1 y›ldan az 10 15,6

Kontrol s›kl›¤› Ayda bir kez 14 21,9
2 ayda bir kez 2 3,1
3 ayda bir kez 24 37,5
6 ayda bir kez 4 6,3
12 ayda bir kez 2 3,1

Tedavi flekli Oral ant› d›yabet›k 8 12,5
Insul›n 28 43,8
Oad+›nsul›n 28 43,8



taraf›ndan yap›ld›¤›n› belirtmifltir. Hastalar›n %81,3’ü ken-

di kendine ayak muayenesi yapt›¤›, %46,2’ si her gün

ayak muayenesi yapt›¤›n› belirtmifltir. Hastalar›n %50’si

ayaklar›na egzersiz ve masaj yapt›¤›n› belirtti. Uygun

ayakkab› giydi¤ini ifade eden hastalar %81,3 iken ayak-

kab› seçiminde tam uyan ayakkab›y› tercih edenler ise

%43,8’dir. Hastalar ayakkab›lar›n› herhangi bir ayakkab›

ma¤azas›ndan ald›klar›n› ifade etmifllerdir (%87,5).

Yap›lan fiziksel muayenede sa¤ ve sol parmak uçlar›,

ayak gövdesi ve bacaklar de¤erlendirilmifl ve bulgular

Tablo 3’de verilmifltir. Renk de¤ifliklikleri sa¤ ayakta %50,

sol ayakta %46,9 oran›nda soluk olarak tespit edilmifltir.

Nab›z ise; dorsalis pediste sa¤ ayakta %50, sol ayakta

%43,8 olarak zay›f, tibialis posteriorda sa¤ ayakta %50,

sol ayakta %53,1 zay›f olarak al›nm›flt›r. 

Hastalar›n %62.5’inin t›rnaklar›n› yuvarlak olarak kes-

tikleri saptanm›flt›r. Yap›lan parmak aras› muayenesinde

%31.3’de masere olarak de¤erlendirilmifltir. Hastalar›n

%18.8’inde pençe parmak saptanm›flt›r. Yap›lan 10 gr’l›k

monoflament testinde hastalar›n %53.2’si ayaklar›n›n bel-

li noktalar›na duyu kayb› tarif etmifllerdir. En fazla 8 nok-

tada duyu kayb› tarif etmifllerdir (%6.3). 

Yapt›¤›m›z ölçümler sonucunda hastalar›n yaln›zca

%3,1’i sa¤ aya¤› için, %6.3 sol aya¤› için uygun numara

ayakkab› giymektedir. Hastalar›n %93.7‘si sa¤ aya¤›na

göre büyük, %90.6’s› sol aya¤›na göre büyük numara

ayakkab› giymekteydi. 

Hastalar›n uygun genifllikte ayakkab› giyip giymedikle-

ri de¤erlendirildi¤inde sa¤ ayak için %62.5’i, sol ayak için

%56.2 ‘si uygunsuz genifllikte ayakkab› giymekteydi. Has-

talar›n fiziksel muayene s›ras›nda kulland›klar› ayakkab›y›

de¤erlendirdi¤imizde, hastalar›n %18.8’i diyabet hastala-

r›na özel ayakkab› kulland›¤› gözlenmifltir.

Yap›lan karfl›laflt›rmalarda;

• Cinsiyet ve uygun ayakkab› kullan›m› aras›ndaki ilifl-

ki anlaml› bulunmam›flt›r.(x2:1,801 p:0,172)

• Yafl ile uygun ayakkab› kullan›m› aras›ndaki iliflki an-

laml› bulunmam›flt›r.(x2:10,197; p:0,07)

• Ö¤renim düzeyi ile uygun ayakkab› kullan›m aras›n-

daki iliflki anlaml› bulunmam›flt›r. (x2:0,778; p:0,07)

• Hastal›k süresi ile uygun numara ayakkab› kullan›m›

aras›nda anlaml› bir iliflki bulunmam›flt›r.(x2:1,394;

p:0,845)

• Ayak bak›m e¤itimi alanlar ile uygun numara ayak-

kab› kullan›m› as›nda bir iliflki bulunmam›flt›r.(x2:0,924;

p:0,336)

• Duyu kayb› ile uygun numara ayakkab› kullan›m›

aras›nda anlaml› bir iliflki bulunmam›flt›r. (t:0,499;

p:0,619)

Tart›flma

Çal›flmam›zda hastalar›n % 90’dan fazlas›n›n yanl›fl nu-

mara ayakkab› giydi¤i anlafl›lm›flt›r. Paivade ve ark.(2010)

diyabet hastalar›nda yapt›¤› çal›flmada kad›n hastalar›n

%48.5’inin, erkek hastalar›n % 69.2’sinin ayak uzunlu¤u-

na göre büyük numara ayakkab› giydikleri saptanm›flt›r.
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TTaabblloo  33::  Fiziksel Ayak Muayene Sonuçlar›

SSaa¤¤  aayyaakk SSooll  aayyaakk

PPaarrmmaakk  uuççllaarr››  ((%%)) AAyyaakk  ggöövvddeessii  ((%%)) BBaaccaakk  ((%%)) PPaarrmmaakk  uuççllaarr››  ((%%)) AAyyaakk  ggöövvddeessii  ((%%)) BBaaccaakk  ((%%))

IIss››  Normal 37,5 50 46,9 46,9 50 50

S›cak 12,5 15,6 37,5 6,3 18,8 34,4

So¤uk 50 34,4 15,6 46,8 31,2 15,6
HHiiddrraassyyoonn Normal 28,1 25 15,6 25 21,9 18,8

Kuru 68,8 75 78,1 71,9 78,1 75

Terli 3,1 - 6,2 3,1 - 6,2
ÖÖddeemm Var 25 28,1 25 21,9 21,9 21,9

Yok 75 71,9 75 78,1 78,1 78,1



Stibich (2008)  ‹skoçya’da yapt›¤› çal›flmada diyabet has-

talar›n % 60’dan fazlas›n›n yanl›fl numara ayakkab› kullan-

d›¤› belirlenmifltir. Yine Harrison ve ark.(2007) yapt›¤› ça-

l›flmada hastalar›n %21 sinin do¤ru numara ayakkab› kul-

land›¤›; Nixon ve ark.(2006) yapt›¤› çal›flmada hastalar›n

%25.5’ nin do¤ru numara ayakkab› kulland›¤› saptanm›fl-

t›r. Çal›flmam›zda literatürle uyumlu bulunmufl, hastalar›n

büyük ço¤unlu¤u yanl›fl numara ayakkab› giymekteydi.

Bire bir yap›lan görüflmelerde de uygun ayakkab› kul-

lanan kiflilerde ayakkab› numaralar›n›n bu flekilde al›nma-

d›¤›n› belirtmifllerdir. Nedenler çeflitli olabilir çünkü ço¤u

insan sa¤ ve sol ayak numaras›n›n de¤iflmedi¤ini düflü-

nür. Oysa ayak numaras›n›n ve fleklinin de¤iflebilece¤i

unutulmamal›d›r. Ayakkab› al›nmadan önce ayak numa-

ras› daima uygun olarak kontrol edilmelidir. Di¤er bir fak-

tör moda olabilir. Baz› hastalar çeflitli nedenlerden dolay›

farkl› büyüklükte ayakkab› alabilmektedir. Bu durum özel-

likle nöropatisi olan diyabetikli hastalarda problemdir.

Ayakkab› numaralar›n›n ayakkab› imalatç›lar› taraf›ndan

standardize edilmesi faydal› olacakt›r. Ço¤u ayakkab› ima-

latç›s› ne yar›m numaral› ayakkab› yapmakta ne de de¤i-

flik genifllikte yapmaktad›r. Burns ve ark. (2002) yapt›¤› bir

çal›flmada hastalar›n uygun genifllikte ayakkab› alabilme-

leri içi büyük numaral› ayakkab› ald›klar› ortaya ç›km›flt›r.

Çal›flmam›zda da hastalar›n %93,7’si aya¤›na göre çok

büyük ayakkab› kulland›¤› belirlenmifltir.

Çal›flmam›zda cinsiyet ile uygun numara ayakkab› kul-

lan›m›n› aras›nda anlaml› bir iliflki bulunmam›flt›r (x2:1,801

p:0,172). Reveal ve ark (2001) yapt›klar› çal›flmada diya-

betli bayanlar›n % 81’inin aya¤›na göre küçük ayakkab›

kulland›¤› belirlenmifltir. Frey ve ark.(1995) 356 kad›nda

yapt›¤› çal›flmada kad›nlar›n büyük bölümünün (%80)

aya¤›na göre küçük ayakkab› kulland›¤› saptanm›flt›r. Ça-

l›flmam›z literatürle uyumlu bulunmam›flt›r.

Duyu kayb› ile uygun numara ayakkab› kullan›m› ara-

s›nda anlaml› bir iliflki bulunmam›flt›r (t:0,499; p:0,619)

Nixon ve ark.(2006) yapt›¤› çal›flmada hasta populasyo-

nun %32,3’ünün nöropatisi olan hastalarda uygun nu-

mara ayakkab› kullanmayanlarda 5.1 kat fazla diabetik ül-

ser saptanm›flt›r.

Hastalar›n %43,7’si nonortopedic deri yuvarlak burun-

lu, uygun numara olmayan ayakkab› kullanmaktad›r. Rebi-

er ve ark.(2002) yapt›klar› çal›flmada kad›nlar›n zamanlar›-

n›n %51’inde uygunsuz ayakkab› kulland›klar› ve ayakkab›

bafl›na 42 $ harcad›klar›, erkeklerde ise zamanlar›n›n

%27’inde uygunsuz ayakkab› kulland›klar› ve ayakkab› ba-

fl›na 56 $ harcad›klar› belirlenmifltir. Hastalara yeterli ayak

bak›m e¤itimi verilmemesi hastalar›n yanl›fl ayakkab› kullan-

ma nedeni olabilir. Torreguitart (2011)’ ›n yapm›fl oldu¤u

çal›flmada da ayak ülserini engellemeyi amaçlayan önlem-

lerin al›nmas›, diyabetlilerin, ailelerinin ve sa¤l›k profesyo-

nellerinin e¤itimlerinin alt

ekstremite amputasyonla-

r›n›n %50-85 oran›nda

azald›¤› belirtilmifltir. 

Yap›lan ayak muayenesin-

de hastalar›n %62.5’inin

t›rnaklar›n› yuvarlak olarak
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TTaabblloo  44::  Ayakkab› Numaralar›n›n De¤erlendirilmesi

Büyük numara ayakkab› Uygun  numara ayakkab› Küçük  numara ayakkab› 
(cm>0.5cm)  (%) (0≤cm≤0.5cm) % (cm<0 cm) %

Sa¤ ayak 93.7 3.1 3.2
Sol ayak 90.6 6.3 3.1

fifiekil  11:  Ayakkab› özellikleri



kestikleri saptanm›flt›r. Yanl›fl t›rnak kesiminin hastalar ara-

s›nda yayg›n olmas›n›n sebebi yetersiz hasta e¤itimi ile aç›k-

lanabilir. Çünkü çal›flmam›zda hastalar›n yaln›zca %18,8’i

ayak bak›m› hakk›nda e¤itim ald›¤›n› belirtmiflti.

Bu çal›flman›n di¤er bir s›n›rlamas› ise hastalar›n klini-

¤e ulaflt›klar›nda giydikleri ayakkab›y› sürekli kulland›klar›

ayakkab› olarak de¤erlendirilmesidir. Ayakkab› numarala-

r›n›n standardize olmamas›, ayakkab› imalatç›lar› taraf›n-

dan üretilmeleri ve farkl› özellikte ayakkab›lar›n olmas› ha-

tal› de¤erlendirmelere sebep olmufl olabilir. 

Sonuç

Yapt›¤›m›z çal›flmada diyabet hastalar›n›n büyük ço-

¤unlu¤u uygunsuz ve büyük numara ayakkab› giymekte-

dir. Hastalar›n büyük ço¤unlu¤unun ayak bak›m› ile ilgili

e¤itim almad›¤›n› belirtmifltir. Diyabetik ayak ülser riskin-

den ve uygun olmayan ayakkab› giyimine fazla maliyet

ödemekten kaç›nmak için hastalara günlük ayak bak›m›-

n›n nas›l yap›laca¤›, kullanacaklar› ayakkab›n›n özellikleri,

uygun numara ayakkab› kullanman›n ne kadar önemli ol-

du¤u anlat›lmal›d›r. Diyabetli hastalar›n›n muayenesi s›ra-

s›nda hem ayaklar› hem de ayakkab›lar›n kontrolü rutin

hale getirilmelidir. Ayakkab› imalatç›lar›na uygun numara

ayakkab›n›n diyabet hastalar› için önemi anlat›larak iflbirli-

¤i sa¤lanmal›d›r.
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GGeessttaassyyoonneell  DDiiyyaabbeettllii  GGeebbeeddee  HHeemmflfliirreelliikk  
GGiirriiflfliimmlleerriinn  EEttkkiissiinniinn  ‹‹nncceelleennmmeessii  --  Vaka Çal›flmas›

Arafl.  Gör.  Dr.  Hamdiye  ARDA  SÜRÜCÜ11,  Hemflire  Yeter  ERBIL22

1Dicle Üniversitesi Atatürk Sa¤l›k Yüksek Okulu, DIYARBAKIR
2Kamu Hastaneler Birli¤i Diyarbak›r E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, DIYARBAKIR

ÖÖzzeett

Gestasyonel Diyabetes Mellitus (GDM) görülme s›kl›¤› giderek artmaktad›r.

GDM’deki art›fl›n nedeni; son 20 y›lda gestasyonel diyabet risk faktörlerindeki de¤iflim-

le ilgili oldu¤u vurgulanmaktad›r. Bu faktörler; ilerleyen yafl, ailesel yatk›nl›k, yüksek be-

den kitle indeksi ve etnik köken olarak gösterilmektedir. Gestasyonel diyabetli gebeler-

de ve yenido¤anlarda komplikasyon geliflimini önlemek için önerilen tedavinin yöne-

timi önemlidir. Bu vaka çal›flmas›nda, gestasyonel diyabetli gebenin incelenmesi ve

hemflirelik giriflimleri sonras› sürecinin paylafl›lmas› amaçlanmaktad›r. Hemflirelik giri-

flimleri sonras› üçüncü ayda gestasyonel diyabetli gebede kan flekeri ve HbA1c düze-

yinde düflme olmufltur. Do¤um sonras› annenin gebelik haftas›na uygun a¤›rl›kta ol-

du¤u belirlenmifltir.  Gestasyonel diyabetli gebelerde tedavi yönetiminde hemflirelik gi-

riflimlerinin etkisinin incelendi¤i giriflimsel çal›flmalar›n yap›lmas› önerilmektedir.

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr::  Bireysel e¤itim, hemflirelik giriflimleri, gestasyonel diyabet.

SSuummmmaarryy

IInnvveessttiiggaattiioonn  ooff  tthhee  eeffffeecctt  ooff  nnuurrssiinngg  iinntteerrvveennttiioonn  iinn  

pprreeggnnaanntt  wwiitthh  ggeessttaattiioonnaall  ddiiaabbeetteess  ::  CCaassee  ssttuuddyy

Gestational diabetes incidence is increasing. This observed increase in GDM is

consistent with changes in known risk factors for GDM: advanced maternal age, fa-

mily history of diabetes, higher body mass index, and changing racial and ethic de-

mography. The management of the recommended treatment is important to pre-

vent the development of complications in pregnant women with gestational diabe-

tes and infants. The aim of this case study is to investigate pregnant women with

gestational diabetes and to be shared her process after nursing interventions. After

nursing interventions in pregnant women with GDM were found to decrease in blo-

od glucose and HbA1c levels third month. Post-natal according to mother's preg-

nancy weeks appropriate weight was determined. The interventional studies exami-

ning the impact of nursing interventions are recommended to be done in manage-

ment of gestational diabetes treatment.

KKeeyywwoorrdd::  Individual education, gestational diabetes mellitus, nursing interventions.
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Girifl

Gestasyonel Diabetes Mellitus, ilk kez gebe-likte tan›s›

konulan ya da gebelik sürecinde ortaya ç›kan, herhangi

bir derecedeki glikoz intolerans›d›r. Amerika Birleflik Dev-

letleri (A.B.D)’nde GDM, gebelikte görülen en yayg›n

komplikasyondur (National Institutes of Health Consensus

[NIH], 2013). A.B.D.’de gestasyonel diyabet görülme s›kl›-

¤› %5-6 aras›ndand›r. Y›lda yaklafl›k 240.000 kad›n

GDM’den etkilendi¤i ve dört milyondan fazla do¤um ol-

du¤u bildirmifltir (NIH, 2013). Türkiye’de de¤iflik yörelerde

yap›lan çal›flma-larda, GDM prevelans›n›n %4-8.9 aras›n-

da de¤ifl-ti¤i saptanm›flt›r (Turgut ve ark.,2011; Özçimen

ve ark., 2008; Akbay ve ark., 2010). Gestasyonel diyabet

görülme s›kl›¤› giderek artmaktad›r. GDM’deki art›fl›n ne-

deni; son 20 y›lda gestasyonel diyabet risk faktörlerindeki

de¤iflimle ilgili oldu¤u vurgulanmaktad›r. Bu faktörler; iler-

leyen yafl, ailesel yatk›nl›k, yüksek beden kitle indeksi ve et-

nik köken olarak gösterilmektedir  (NIH, 2013; Ben-Haro-

ush, Yogev, Hod, 2004). GDM görülme s›kl›¤›n› etkileyen

önemli faktörlerden biri anne yafl›d›r. Xionga ve arkadaflla-

r›n›n (2001) çal›flmas›nda 19 yafl alt› kad›nlarda GDM s›kl›-

¤› %2.6, 20-34 yafl aras›ndaki kad›nlarda %75.0 ve 35 yafl

üstü grupta bu oran %22.4 olarak bulunmufl-tur (Xionga,

Saundersb, Wangc, Demianczukd, 2001). Türkiye’de ya-

p›lan bir çal›flmada 25 yafl ve üstü kad›nlarda GDM gelifl-

me s›kl›¤› %13.0, 25 yafl alt›nda ise bu oran›n %1.6 oldu-

¤u belirlenmifltir (Özyurt, Afl›c›o¤lu, Gültekin ve ark.,

2013). Literatürde, obez gebelerde GDM görülme riskinin

2.36 kat daha fazla oldu¤u vurgulanmaktad›r (Xionga ve

ark., 2001). Xuming ve arkadafllar›n›n yapm›fl oldu¤u ça-

l›flmada (2000), beden kitle indeksi >25 kg/m2 olan gebe-

lerde beden kitle indeksi <25 kg/m2 gebelere göre daha

fazla GDM görüldü¤ü bulunmufltur. 

Gebelik, vücut görüntüsünde, sosyal iliflkilerde ve aile

üyelerinin rollerinde de¤ifliklik yapan bir durumdur. Bu

durum gebelerin biyolojik durumunu etkiledi¤i gibi psiko-

lojik ve sosyal durumunu da etkilemektedir (Genez,

2002; Costa, Larouche, Dritsa, Brender, 1999). Gebeli¤e

ek olarak gebelikte geliflen gestasyonel diyabet ayr›ca bir

stres faktörü olmaktad›r (Spirito ve ark., 1991). 

Gestasyonel diyabetli gebelerde amaç kan glukoz dü-

zeyini kontrol alt›nda tutulmas›d›r (ADA, 2013). Gestasyo-

nel diyabetli gebelerde, kan glikoz düzeyinin kontrol alt›na

tutulmas› için önerilen tedavi t›bbi beslenme tedavisi, eg-

zersiz ve insülin tedavisidir (ADA, 2014). Önerilen tedavi et-

kili yönetilemedi¤inde hem anne hem de yenido¤anda

komplikasyon oranlar› artmaktad›r. Erken do¤um, preek-

lampsi, nefropati, sezaryen do¤um ve postoperatif yara

komplikasyonlar› s›k rastlanan maternal komplikasyonlar

olarak gösterilmifltir (Yogev, Visser, 2009). Yenido¤anlarda

ise makrozomi, do¤um travmas›, prematurite, respiratuar

distres sendromu, neonatal hipoglisemi ve yeni do¤an sa-

r›l›¤› aç›s›ndan risk alt›ndad›r (Hillier ve ark., 2007; Crowt-

her ve ark., 2005). Gestasyonel diyabetli gebelerde ve ye-

nido¤anlarda komplikasyon geliflimini önlemek için öneri-

len tedavinin yönetimi önemlidir (Al-Azemi, Diejomaoh,

Angelaki, Mohammed, 2014). Literatürde, gestasyonel di-

yabetli gebelerde hemflirelik giriflimlerin etkisinin incelendi-

¤i deneysel ve tan›mlay›c› çal›flmalara ulafl›lm›flt›r (Al-Azemi

veark., 2014; Korpi-Hyo ve ark., 2012; Hernandez ve ark.,

2013). Ancak ülkemizde konuyla ilgili tan›mlay›c› bir çal›fl-

ma olmas›na (Derya, Karada¤ ve Oltuluo¤lu, 2012) karfl›n

hemflirelik giriflimlerin etkisinin incelendi¤i giriflimsel her-

hangi bir çal›flmaya ulafl›lamam›flt›r. Bu vaka çal›flmas›nda,

gestasyonel diyabetli gebenin incelenmesi ve hemflirelik gi-

riflimleri sonras› sürecinin paylafl›lmas› amaçlanmaktad›r.

Vaka

Poliklini¤e baflvuran S.Ç. 1981, Diyarbak›r do¤umlu bir

ilkö¤retim ö¤retmenidir. Dört y›ld›r evli olan S.Ç.’nin ilk ge-

beli¤i olup poliklini¤e baflvurdu¤unda 25 haftal›k gebe idi.

Ailesinde diyabet öyküsü bulunmayan S.Ç. gestasyonel di-

yabet ön tan›s› ile ileri tetkik için hastaneye baflvurmufltur.

Boyu 163 cm ve do¤um öncesi kilosu 67 kg olan S.Ç.’nin

do¤um öncesi beden kitle indeksi (BKI) 25 kg/m2 iken ta-

n› an›nda 27 kg/m2 idi. Bir y›l önce hipotroidi tan›s› alm›fl

S.Ç.’nin baflka bir kronik hastal›¤› bulunmamaktayd›. Siga-

ra ve alkol kullanm›yordu. Kad›n do¤um poliklini¤ine bafl-

vuran S.Ç. 25 haftal›k gebelik haftas›nda 50 gr glikoz ile

OGTT (Oral Glukoz Tolerans Testi) yap›lm›fl ve 1.saat yük-
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sek ç›kt›¤› için endokrin poliklini¤ine yönlendirilmifltir. En-

dokrin poliklini¤inde, 75 gr glikoz ile OGTT tekrar yap›lm›fl

ve Amerikan Diyabet Derne¤i (2014) kriterlerine göre

(AKfi≥92, 1.saat ≥180, 2.saat≥153) en az bir de¤er yüksek-

li¤i oldu¤u için S.Ç.’ye GDM tan›s› konulmufltur. 

GDM tan› an›nda HbA1c’si %6.2 oldu¤u saptanm›flt›r. ‹lk

tan›da S.Ç.’ye Doktor taraf›ndan diyet ve egzersizin yan›nda

3x5 ünite Humulin R ve 1x5 ünite Humulin N önerilmifltir.

Tan› sonras› 1. gün kan flekeri profili Tablo 1’de verilmifltir.

Gestasyonel  Diyabetli  Gebeyi  

‹zleme  Süreci  ve  Hemflirelik  Giriflimleri

Çal›flma, Kamu Hastaneler Birli¤i Diyarbak›r E¤itim ve

Araflt›rma Hastanesi  ana bina kampüsü Diyabet E¤itim Po-

liklini¤i’nde yap›lm›flt›r. Diyabet E¤itim Poliklini¤i’nde sertifi-

kal› bir diyabet hemfliresi çal›flmaktad›r. Poliklini¤e gestasyo-

nel diyabetli bireyler gelmekte, tetkiklerini yapt›rmas› beklen-

mekte ve kay›t edilmektedir. Poliklinikte, diyabetli bireylere

bireysel e¤itim ayr›ca dan›flmanl›k hizmeti verilmektedir. 

Verilerin kullan›labilmesi için S.Ç.’den izin al›nm›flt›r.

S.Ç. ile bireysel üç görüflme yap›lm›fl ve üç telefon dan›fl-

manl›¤› verilmifltir. Telefon görüflmelerinde, insülin uygu-

lama tekni¤inde sorun olup olmad›¤› sorulmufl, doz ayar-

lama ve beslenme ile ilgili dan›flmanl›k verilmifltir. Telefon-

da verilen dan›flmal›klar ortalama 5 dk sürmüfltür. 

GGeessttaassyyoonneell  DDiiyyaabbeettllii  GGeebbee  ‹‹zzlleemmii  vvee  GGöörrüüflflmmee  SSüürreeççlleerrii

Birinci  görüflme  (02/11/2013): S.Ç. ilk randevuda polik-

lini¤e yüz mimikleri üzgün, a¤lamaktan k›zarm›fl ve korku-

lu gözler ile kayg›l› gelmifltir. S.Ç’nin kayg›lar›n› gidermeye

yönelik yaklafl›m uygulanm›flt›r. Bunun için S.Ç.’ye kayg›la-

r› sorulmufl ve yaflad›¤› duygular› paylaflmas› sa¤lanm›flt›r.

S.Ç. diyabet hemfliresine “Çocu¤um sakat veya özürlü ola-

cak m›?”, “Çocu¤uma fleker geçer mi?”, “Çocu¤uma bir fley

olur mu?”, “Gebeli¤imde sorun olur mu?”, “GDM oldu¤u-

mu aileme nas›l söylerim” gibi sorularla kayg›lar›n› ifade et-

mifltir. S.Ç.’nin sakinleflmesi sa¤land›ktan sonra gestasyonel

diyabet ile ilgili ne kadar bilgisinin oldu¤unun de¤erlendi-

rilmesi için sorular sorulmufl, gestasyonel diyabet ve teda-

visi ile ilgili mevcut bilgi düzeyi belirlenmifltir. S.Ç’nin GDM

ne oldu¤u, yönetimi için insülin tipleri ve insülin enjeksiyon

tekni¤i, hipoglisemi yönetimi, glikometre ile kan flekeri öl-

çümü, diyet ve egzersiz hakk›nda bilgi eksikli¤i oldu¤u bu-

lunmufltur. S.Ç.’nin bilgi gereksinimlerine yönelik, GDM’nin

ne oldu¤u ve nas›l olufltu¤u hakk›nda bilgi verilmifltir.

S.Ç.’ye insülin baflland›¤› için insülin uygulama hakk›ndaki

düflünceleri ve duygular›n›n paylaflmas› sa¤lanm›fl, ve uy-

gulanacak insülinlerin özellikleri konuflulmufltur. S.Ç.’nin ilk

insülin enjeksiyon uygulamas›n› ilaç verilmeden denemesi

sa¤lanm›fl ve enjeksiyon korkusu ile bafl etmesi sa¤lanm›fl-

t›r. ‹nsülin uygulamas› sonras› hipoglisemi olmamas› için,

hipogliseminin ne oldu¤u ve nas›l yönetilece¤i hakk›nda

S.Ç.’ye bilgi verilmifltir.

Kan regülasyonun sa¤lanmas› için kan flekerini yüksel-

ten ve düflüren faktörler anlat›lm›fl ve kan flekeri regülas-

yonu için kendisinin neler yapabilecekleri (egzersiz, diyet

ve s›k kan flekeri ölçümü) S.Ç. ile planlanm›flt›r. Bireysellefl-

tirilmifl diyet için e¤itimden sonra diyetisyene yönlendiril-

mifltir. S.Ç.’ye s›k kan flekeri takibi için glikometre cihaz› ve-

rilerek nas›l kullanaca¤› gösterilmifl ve bir kez uygulamas›

sa¤lanm›flt›r. GDM için normal kan flekeri ölçüm de¤erle-

rinin hangi aral›klarda olmas› gerekti¤i konuflulmufltur.

Belirtilen normal kan flekeri de¤erlerinden sapma yaflan-

d›¤› durumda kontrol tarihi beklenmeden poliklini¤e bafl-

vurmas› konusunda bilgi verilmifltir. S.Ç.’ye insülin uygu-

lamas›n› de¤erlendirmek, insülin doz ayarlamas›n›n tekrar

düzenlenmesi ve di¤er e¤itim konular›n›n verilmesi için

üç gün sonras›na randevu verilmifltir. 

‹kinci  görüflme  (05/11/2013):

Üç günlük kan flekeri profilinin,

tan› sonras› ilk gün profiline gö-

re (Tablo 1) iyileflme oldu¤u be-

lirlendi, insülin dozlar› ve beslen-

mesi tart›fl›ld›. Gestasyonel diya-
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bet nedeniyle bebek ve annede geliflebilecek risklerin

oluflmamas› için kan flekeri düzeyinin regüle edilmesinin

önemi aç›kland›. Gebeli¤inde egzersizin yap›lmas› uygun-

lu¤u aç›s›ndan de¤erlendirilmesi için kad›n do¤um dok-

torunun onay› sorulmufl ve herhangi bir sorun olmad›¤›

anlafl›ld›ktan sonra her gün yar›m saat süreyle düflük ve-

ya orta tempolu yürüyüfl önerilmifltir. GDM için normal

HbA1c düzeylerinin hangi aral›klarda olmas› gerekti¤i ko-

nuflulmufltur. Gebelik sürecinde düzenli yap›lacak tetkik-

ler/kontroller (Göz dibi muayenesi, mikroalbüminüri, ru-

tin biyokimya,  T‹T, EKG, HbA1c veya fruktozamin) için bil-

gi verilmifl ve ilgili birime yönlendirilmifltir. S.Ç.’de üçüncü

görüflme için 15 gün sonras›na randevu verilmifltir. 

Üçüncü  görüflme  (20/11/2013):  Bir önceki görüflme-

de tart›fl›lan ve konuflulan konular ile ilgili uygulamada ne

tür durumlarla karfl›laflt›¤›n›n de¤erlendirilmesi için geri

bildirim al›nm›flt›r. Bu görüflmede S.Ç. ve efliyle do¤um

an› hakk›nda konuflulmufltur.  Do¤um sonras› bebekte hi-

pogliseminin erken tan›lanmas› için do¤um sonras› bebe-

¤in kan flekerinin s›k aral›klarla ölçülmesi ve bebekte hi-

poglisemi gelifliminin önlenmesi için anne uyand›ktan he-

men sonra bebe¤in bekletilmeden emdirilmesi gerekti¤i

ile ilgili konuflulmufltur. Do¤um sonras› ise 6–12. haftalar

aras›nda OGTT önerilmifltir. 

Bireysel e¤itimler ortalama 60 dk sürmüfltür. Her bir

görüflme sonras›, e¤itim konular› özetlenmifl (insülin uy-

gulamas›, hipoglisemi yönetimi, düzenli yapt›r›lacak tet-

kikler ve kan flekeri izlemi) ve S.Ç.’nin ö¤rendikleri e¤itim

konular hakk›nda geri bildirim al›nm›flt›r. Her bir e¤itim

oturumu sonras›, verilen e¤itim konular›n› içeren görsel

materyaller/broflürler verilmifltir. Süreç içerisinde S.Ç.’nin

yaflayabilecekleri sorunlar ile ilgili dan›flmanl›k alabilmesi

için poliklinik telefon numaras› verilmifltir. 

Tart›flma  

Üçüncü görüflmede, S.Ç.’den al›nan geri bildirim son-

ras› S.Ç.’nin açl›k kan flekeri ortalamas›n›n 79 mg/dl ve

tokluk 1.saat kan flekeri ortalamas›n›n 127 mg/dl oldu¤u

(Tablo 2), insülini do¤ru teknikle uygulad›¤›, egzersiz yap-

t›¤› ve t›bbi beslenme tedavisine uydu¤u gözlenmifl ve

hastadan al›nan geribildirimden de anlafl›lm›flt›r.

Derya, Karada¤ ve Oltuluo¤lu’nun (2012) yapt›¤› ta-

n›mlay›c› çal›flmada “insulin-diyet-egzersiz” program› ile

sa¤l›k yönetimi sürdürülen gestasyonel diyabetli gebele-

rin, ortalama HbA1c  ve tokluk kan flekeri de¤erlerinin da-

ha düflük ve kontrollü oldu¤u belirlenmifltir. Yap›lan di¤er

bir çal›flmada, gestasyonel diyabetli gebelerde, hafif ve

orta fliddete egzersiz sonras› kan flekeri düzeyinde anlam-

l› düflüfl oldu¤u belirlenmifltir (Avery ve Walker, 2001). Bu

vaka çal›flmas›nda, hastan›n benzer flekilde hafif ve orta

fliddette egzersiz sonras› üçüncü ayda kan flekeri ve

HbA1c düzeyinde azalma oldu¤u belirlenmifltir (Tablo 2). 

Egzersiz ve diyet tedavisi  ile gestasyonel diyabetli gebe-

lerin daha az kilo ald›¤› ve makrozomik bebeklerin daha az

görüldü¤ü bulunmufltur (Artal ve ark., 2007). Vaka çal›fl-

mas›nda, S.Ç. gebelik sürecinde 11 kg alm›fl (gebelik son-

ras› BKI: 29 kg/m2) ve yenido¤an 3.150 gram ile prematü-

re do¤mufltur. Erken do¤um tehdidi olan S.Ç’nin sezeryan

uygulanarak erken do¤um yapmas›na karfl›n 34. gebelik

haftas›na uygun a¤›rl›k (www.gebelik.org, 2013) alm›flt›r.

Buna ra¤men 34. gebelik haftas›nda fetüs maksimum

2.930 gram olmas› gerekirken (www.gebelik.org, 2013)

3.150 gram ile do¤mufltur. Çal›flmada anne kilosu gebelik

haftas›na göre literatür ile uyumlu oldu¤u belirlenmifl bu-

na karfl›n yeni do¤an›n kilosu gebelik haftas›na göre fazla

bulunmufl olup literatür ile uyumlu bulunmam›flt›r. 

Hemflirelik temelli yönetim programlar›n gestasyonel

diyabetli gebelerde insülin tedavi-

si, maternal komplikasyonlar (hi-

pertansiyon, erken do¤um, se-

zeryan, obstetrik travma), ve yeni

do¤anlarda geliflebilecek kompli-

kasyonlar (hipoglisemi, respiratör

distres, ölüm, majör malformas-
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yon, makrozomi, düflük apgar skoru, polisitemi ve sar›l›k)

üzerine olumlu etkisi oldu¤u bulunmufltur (Patterson ve

ark., 2000). S.Ç. gebelik sürecinde önerilen tedavi ve uy-

gulanan hemflirelik giriflimlerine uyumlu iken kanamas›

ve sanc›s› olmas› nedeniyle 34 haftal›k iken acil sezeryan-

la erken do¤um gerçekleflmifltir. Vaka çal›flmas›ndaki bu

sonuç literatür ile uyumlu bulunmam›flt›r. Bunun nedeni

ise, S.Ç.’nin 33 haftal›k iken bir kazada annesini, kardefli-

ni ve bir akrabas›n› kaybetmifl ve aile ile ilgili kay›p süreci

yaflam›flt›r. Erken do¤umun nedeninin kay›p sürecinden

kaynakland›¤› düflünülmektedir. 

Sonuç olarak hemflirelik giriflimlerin etkisinin yap›lacak

çal›flmalarla ortaya konmas› önemlidir. Vaka çal›flmas›n-

da, diyabet hemfliresinin terapötik yaklafl›m› ve dan›flman-

l›¤› sonras› hastan›n sa¤l›k sonuçlar›nda olumlu geliflme-

ler oldu¤u (Tablo 2) ve gestasyonel diyabetli gebe, diya-

bet hemflireli¤i uygulamalar› hakk›nda olumlu geribildi-

rimlerde de bulunmufltur (Resim 1).

Sonuç

Hemflirelik giriflimleri sonras› hastan›n insülin tedavisi,

diyet, egzersiz ve kan flekeri takibi özbak›m davran›fllar›n-

da uyumlu oldu¤u gözlenmifl ve hastadan al›nan geribil-

dirimlerden anlafl›lm›flt›r. Hemflirelik giriflimleri sonras›

üçüncü ayda gestasyonel diyabetli gebede kan flekeri ve

HbA1c düzeyinde düflme bulunmufltur. Do¤um sonras›

annenin gebelik haftas›na uygun a¤›rl›kta oldu-

¤u belirlenmifltir. Literatürde gestasyonel diya-

betli gebelerde tedavi yönetiminde hemflirelik

giriflimlerin etkisinin incelendi¤i az say›da çal›fl-

ma oldu¤u görülmüfltür. Gestasyonel diyabetli

gebelerde tedavi yönetiminde hemflirelik giri-

flimlerin etkisinin incelendi¤i randomize kontrol-

lü çal›flmalar›n yap›lmas› önerilmektedir.
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ÖÖzzeett  

Hastal›klar›n önlenmesi ve iyilefltirilmesi sürecinde alternatif yenilikler araflt›r›lmak-

ta, bunun için hayvan deneyleri yap›lmaktad›r. Dünyada bir çok çal›flma, hasta po-

pülasyona uygulanmadan önce deney hayvanlar›nda laboratuar ortam›nda denen-

mektedir. Hemflirelik birey, aile ve toplumun sa¤l›¤›n› korumay›, yükseltmeyi, hastal›k-

lardan korumay› ve hastal›k halinde bak›m ve rehabilitasyon hizmetleri ile bireyin ve

sosyal gruplar›n bafl etme gücünü artt›rmay› hedefleyen bir bilimdir. Yeni geliflmeler

hemflirelere de¤er ve inançlar› ile geliflen felsefeleri yönünde genel hemflirelik amac›-

na götüren, bilgi, profesyonel geliflim ve hemflirelikte de¤iflim için pozitif bir güce sa-

hip olma misyonunu yüklemektedir. Günümüzde hemflirelik bak›m› her alanda gelifl-

mifl, araflt›rma alanlar› ve dolay›s› ile hayvan deneysel çal›flmalara gereksinim de art-

m›flt›r. Bu makalenin amac›, hayvan deneysel çal›flman›n süreçlerini belirtmek ve bu

konu hakk›nda araflt›rmac›lar› bilgilendirmektir. 

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr::  Hemflirelik, deneysel araflt›rma, hayvan modeli

SSuummmmaarryy

FFiirrsstt  IInn  AA  NNuurrssiinngg  SScciieennccee::  WWoorrkkiinngg  WWiitthh  EExxppeerriimmeennttaall  AAnniimmaall  MMooddeellss

In the process of prevention and improvement of diseases are investigated alter-

native improvements and that animal models are performed. Lots of research is tes-

ted in a laboratory environment with animals before being applied to the patient po-

pulation. Nursing is a science that aims to increase coping strategies of individuals

and social groups via nursing care and rehabilitation services and protection from di-

sease of families, individuals and communities. New developments at science loads

strong missions for nursing in order to professional development and changes that

leads to objectives of general nursing knowledge. Nowadays, research areas advan-

ced in all nursing area, and, therefore, has also increased the need for animal mo-

dels. The purpose of this article is to define the process animal experimental studies

with animals and inform researchers on this topic.

KKeeyywwoorrddss::  Nursing, experimental study, animal model
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Girifl  

Bilim;  do¤ru düflünme,  bilgiyi araflt›rma, bilimsel metot-

lar› kullanarak sistematik bilgi edinme ve bilgiyi düzenleme

süreci olarak ifade edilir (Aliyev, 2013). Bilim düflüncede,

toplumda ve dünyada düzen yaratarak kifliden kifliye de¤i-

flebilen yarg› ve tercihler yerine tarafs›z ve sa¤l›kl› ölçütler ge-

tirir (Alaçam, 1995). Deney ise bilim ile gerçekleflen bütün-

leflme süreci için önemli bir araçt›r (Karagözo¤lu, 2006).

Deneysel araflt›rmalar, herhangi bir konuyu ayd›nlat-

mak, bir soruna çözüm getirmek ve belirli kavram, kuram

ya da yasalara ulaflabilmek için yap›lan planl› ve bilimsel

çal›flmalard›r ve laboratuvar flartlar›nda kontrollü olarak

yap›l›rlar (Nayc›, 2011). Deneysel çal›flmalar klinik öncesi

veya klinik çal›flmalar olarak ikiye ayr›labilir. Preklinik hay-

van modellerini de fizyolojik modeller ve insan hastal›kla-

r› modelleri olarak ay›rmak mümkündür (Howard, 2010).

Deney hayvanlar› günümüzde özellikle genetik araflt›rma-

lar, immünoloji, beslenme, yafll›l›k, kardiyovasküler arafl-

t›rmalar, afl› üretimi, organ transplantasyonlar›, diyabet,

ilaç, toksisite gibi daha birçok alanda hastal›klar›n tan› ve

tedavisi için kullan›lmaktad›r (Chow, 2008). 

Hemflireli¤in uygulamal› bir bilim oldu¤u düflünüldü-

¤ünde, uygulamal› bilim yaklafl›m› teori ve uygulama ara-

s›ndaki iliflkiyi ortaya koyar ve teorinin uygulamaya geçi-

rilmesiyle hayat bulur. Uygulamal› bir bilim olarak hemfli-

relik dinamik bir yap›ya sahiptir. Dolay›s› ile hemflirelik bil-

gisi ve teorisini oluflturmada, ça¤dafl hemflirelik anlay›fl›

do¤rultusunda bütüncü yaklafl›m gere¤i, hem do¤a bi-

limleri hem de sosyal bilimler taraf›ndan kullan›lan bilim-

sel araflt›rma yöntemlerinin kullan›lmas› gerekmektedir

(Karagözo¤lu 2006).  Hemflirelik alan›nda yürütülen arafl-

t›rmalarda öncelikli olarak insanlarda denenmesi müm-

kün olmayan pek çok uygulama söz konusu olmaktad›r.

Bu nedenle deney hayvanlar› üzerinde yap›lacak preklinik

çal›flmalar önem arz etmektedir. 

Hayvan  Deneylerinin  Gereklili¤i

Do¤al ya da sentez edilmifl kimyasal maddelerin, çeflit-

li hastal›klar›n tedavisinde kullan›labilmeleri için, öncelikle

uygun deney hayvanlar›nda farmakolojik etkilerinin, tok-

sisitelerinin ve farmakokinetik özelliklerinin araflt›r›lmas›

gerekmektedir. Çünkü kullan›lacak bu maddelerin insan-

larda da deney hayvanlar›nda yapt›¤› etkileri yapabilece-

¤i ve dolay›s›yla bu çal›flmalar›n hasta bireylerdeki duru-

mu göstermesi aç›s›ndan önemli oldu¤u düflünülmekte-

dir. Bu görüfl tam kan›tlanmam›fl olsa da klinik öncesi

hayvan deneylerinin önemi yads›namaz (Büken, 2006). 

1996-2001 y›llar› aras›nda Fizyoloji ve t›p alan›nda veri-

len Nobel ödüllerinin üçte ikisi hayvan deneylerine dayal›

araflt›rmalardan oluflmaktad›r. En önemlilerinden birisi 1998

y›l›nda Robert Furchgott, Louis Ignarro ve Ferid Murad’›n

paylaflt›¤› ödüldür. Bu çal›flmada Furchgott tavflan izole aor-

tunda yapt›¤› deneylerde endotel kaynakl› bir gevfletici fak-

tör keflfetmifl ve daha sonra bunun nitrik oksit oldu¤u orta-

ya ç›km›flt›r (Coflkun et al., 2007; Grieder et al, 2003). 

Deney  Hayvan›  Kullan›m›n›n  Yasal  Yönü

Hayvanlar› Koruma Kanununun1 yürürlü¤e girmesinin

ard›ndan Hayvanlar›n Korunmas›na Dair Uygulama Yönet-

meli¤i 20062 y›l›nda ç›km›fl, Kanunun ilgili maddelerine

dayan›larak 2006 y›l›nda ç›kart›lan “Hayvan Deneyleri Etik

Kurullar›n›n Çal›flma Usul ve Esaslar›na Dair Yönetmelik 3 ”

ile birlikte hayvanlar›n deneylerde kullan›lmas›na ve Hay-

van Deneyleri Etik Kurullar›n›n kuruluflu, çal›flma yöntemi

ve görevlerine iliflkin esaslar belirtilmifltir (Tablo 1). 

Hayvan Deneyleri Etik Kurullar›n›n Çal›flma Usul ve

Esaslar›na Dair Yönetmelik 3 ile, Türkiye’deki deney hay-

vanlar›na yönelik tüm uygulamalar›n düzenlenmesini

sa¤layacak ve  uluslar aras›  tan›n›rl›¤›  olan  Hayvan  De-

neyleri  Merkezi  Etik  Kurulu (HADMEK) ve buna ba¤l›

olarak faaliyet gösterecek olan Hayvan Deneyleri Yerel

Etik Kurullar›n›n (HADYEK) kurulufl ve görevlerine iliflkin

düzenlemelere  yer  verilerek  üretici  ve  kullan›c›  kurum

ve  kurulufllardaki  deney  koflullar›n›n  ve  laboratuarlar›n

etik bak›mdan  tafl›mas›  gerekli  standartlar›n  belirlenme-

si  hükme ba¤lanm›flt›r. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Ku-

rullar›  (HADYEK)’n›n deney hayvanlar› üzerinde yap›lacak

tüm ifllemlerin etik yönden kabul edilebilir s›n›rlar›n› belir-

lemek, deney hayvan› kullan›lmas› sürecinin etik kurallara

uygun olarak sürdürülmesini denetlemek,  deney hay-
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vanlar› üzerinde yap›lacak ifllemlerin onaylanm›fl protoko-

le uygun olmas›n› sa¤lamak,  gerekti¤inde sonland›rma-

s›na karar vermek,  deney hayvanlar›yla çal›flacak perso-

nelin gerekli e¤itimi almas›n› sa¤lamak, deney hayvanla-

r›n›n üretim,  yetifltirme,  bar›nd›rma ve nakil koflullar› ile

deneylerin yap›ld›¤›  laboratuar  koflullar›n›n  ve  ekipma-

n›n›n  etik  yönden uygunlu¤unu  denetlemek,  uygun

görmedi¤i  durumlarda  deney hayvan› kullan›lmas›n› en-

gellemek gibi görevleri bulunmaktad›r.

Tan›mlar k›sm›nda Deney:  “Deneysel olmayan hayvan-

c›l›k, tar›msal ya da kliniksel ‘veterinerlik’ uygulamalar› d›fl›n-

da kalan ve hayvanlar›n öldürülmesi veya iflaretlenmesi için

ça¤dafl kabul edilen, en az ac› veren insanc›l metotlardan

baflka, ac›, eziyet, rahats›zl›k veya kal›c› hasara neden ola-

cak flekilde, yetifltirilmifl hayvanlar›n, do¤urtulmalar› da da-

hil, deneysel veya di¤er bilimsel amaçlarla kullan›lmas›n›”,

Hayvan: Serbest yaflayan larva biçimleri ve/veya ço¤alan

larva biçimleri dahil, ancak cenin ya da embriyo biçimleri

hariç,  insan olmayan herhangi bir  omurgal›  canl›y›”, De-

ney  hayvan›:  Deneyde  kullan›lan  veya  kullan›lacak  hay-

van›” ifade eder denilerek konunun kapsam geniflli¤ine

vurgu yap›lm›fl ve araflt›rma amaçl› yap›lan tüm çal›flmalar

deney çerçevesinde de¤erlendirmeye al›nm›flt›r.

Yönetmeli¤in bir baflka maddesinde, deneylerde kul-

lan›lacak hayvan türleri belirtilerek bu türlerin kay›tl› yasal

deney hayvan› üreticisi ve tedarikçilerinden al›nm›fl olma-

s› flart› vard›r ve bafl›bofl kedi, köpek gibi evcil hayvanlar›n

deneylerde kullan›lmas› yasaklanm›flt›r. 

Yönetmelikte, deney hayvan› ile çal›flacak personelin

e¤itimine de yer verilmifl olup,  deney hayvan› ile u¤ra-

flan ve/veya u¤raflacak araflt›r›c›la-

r›n e¤itilmesi için e¤itim program-

lar›n›n düzenlenmesi,  laboratuar

hayvanlar›  kullan›m sertifika prog-

ramlar›n›n  aç›lmas›  ve  yürütül-

mesinden  hayvan  deneyleri yerel

etik kurullar›n›n sorumlu oldu¤u,

bu programlarda baflar›l› olanlara

ilgili yerel etik kurul taraf›ndan de-

ney hayvan› kullan›m sertifikas› ve-

rilece¤i belirtilmifltir.

Tar›m Bakanl›¤›n›n 16.05.2004 y›-

l›nda yay›nlad›¤› yönetmelik ve bu-

nu izleyen Çevre Bakanl›¤›n›n

06.07.2006 tarihli yönetmeli¤i kap-

sam›nda 2007 Temmuz itibariyle,

deneysel çal›flma yapmak isteyen

her araflt›r›c› Avrupa Birli¤ince

onaylanan ve Merkezi Etik Kurullar-

ca akredite edilen 80 saatlik prog-

ram›n› tamamlay›p "Deney Hay-

vanlar› Kullan›m Sertifikas›" almak

zorundad›r (Deney Hayvanlar› Kul-

lan›m Sertifikas› E¤itim Program›na

Dair Genelge 4).  Genelgede mes-
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TTaabblloo  11::  Ülkemizde Deney Hayvanlar› ile ‹lgili Mevzuatlar

NNoo MMeevvzzuuaatt  BBaaflflll››¤¤›› RReessmmii  GGaazzeettee
TTaarriihh SSaayy››

1 Hayvanlar› Koruma Kanunu. 01.07.2004 25509
(G›da, Tar›m ve Hayvanc›l›k Bakanl›¤›)

2 Hayvanlar›n Korunmas›na Dair 12.05.2006 26166
Uygulama Yönetmeli¤i.

3 Hayvan Deneyleri Etik Kurullar›n›n 06.07.2006 26220
Çal›flma Usul ve Esaslar›na Dair Yönetmelik. 
(Çevre ve Orman Bakanl›¤›)

4 Deney Hayvanlar› Kullan›m Sertifikas› 2007/11 B.18.0.DMP.
E¤itim Program›na Dair Genelge* 0.03-.05-010-03
(Çevre ve Orman Bakanl›¤›)

5 Deneysel ve Di¤er Bilimsel Amaçlar 13.12.2011 28141
için Kullan›lan Hayvanlar›n Refah ve 
Korunmas›na Dair Yönetmelik
(G›da, Tar›m ve Hayvanc›l›k Bakanl›¤›)

*5199 say›l› Hayvanlar› Koruma Kanunu’nun 9 uncu maddesi 5 inci f›kras› gere¤i Çevre ve

Orman Bakanl›¤›nca yay›mlanan “Hayvan Deneyleri Etik Kurullar›n›n Çal›flma Usul ve Esasla-

r›na Dair Yönetmelik” çerçevesinde oluflturulan Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu (HAD-

MEK)’nun 02.11.2007 tarihli toplant›s›nda al›nan karar› da dikkate al›narak; yönetmeli¤in 8

inci maddesi (f) bendi ihtivas›nda bu yönetmeli¤in öngördü¤ü flekilde yerel etik kurulu olufl-

turulan ya da oluflturulacak olan bütün resmi, özel kurum ve kurulufllarda yerel etik kurullar-

ca düzenlenecek olan Deney Hayvanlar› Kullan›m Sertifikas› E¤itim Program›’n›n tablodaki

derslerden teflkiline karar verilmifltir. Bakanl›k resmi yaz›s› tarih ve say›s› belirtilmifltir.



lek ay›r›m› yap›lmam›fl olup sertifika e¤itimleri “Araflt›rmac›”

ad› alt›nda t›p, veterinerlik, biyoloji mezunlar› gibi hemflire-

lik mezunlar›na da verilebilmektedir (Tablo 1).  

Ayr›ca önemli noktalardan biri de en az say›da hayvan

kullanarak deneyin gerçek etkisini ortaya ç›karabilmektir.

Böylece etik kurallara da uygun olmayaca¤›ndan deney-

lerin gereksiz yere hayvan kullan›m›n›n önüne geçilmesi

gerekti¤i belirtilmektedir.  Bunun için deneye bafllama-

dan önce hayvan say›s› bilimsel ve istatistiksel yöntemler-

le belirlenmeli, belirlenen hayvan say›s› yanl›fl pozitif ya

da  yanl›fl  negatif  olas›l›¤›n›  en düflük düzeye çekilmeli-

dir (Öntürk ve Özbek, 2007).

Hayvan  Deneylerinin  Etik  Yönü  ve  

Araflt›rmac›n›n  Sorumluluklar›

Günümüzde hayvan deneylerinden baflta sa¤l›k bilim-

leri olmak üzere, kozmetik ve nükleer silahlar gibi daha

birçok alanda yararlan›lmaktad›r (Büken, 2006). Sa¤l›k bi-

limleri alan›nda hayvan deneyleri psikolojik ve psikiyatrik

hastal›klar›n yan› s›ra hipertansiyon, kardiyovasküler ra-

hats›zl›klar, kanser, diyabet gibi kronik hastal›klardan en-

feksiyon hastal›klar›na kadar birçok hastal›kta kullan›lmak-

tad›r ( Zheng ve Ahang, 2013; Angheben et al., 2014;

Deghan, 2014; Moore, 2014; Thi, 2014).

Hayvanlar›n deneysel ve bilimsel amaçlarla kullan›labi-

lece¤i çal›flma konular› Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤›’n›n

“Deneysel ve Di¤er Bilimsel Amaçlar ‹çin Kullan›lan Deney

Hayvanlar›n›n Korunmas›, Deney Hayvanlar›n›n Üretim

Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuvarlar›n Kurulufl,

Çal›flma, Denetleme, Usul ve Esaslar›na Dair Yönetmeli¤i

3 ‘nde belirtilmifltir.

Deneysel ve Di¤er Bilimsel Amaçlar için Kullan›lan

Hayvanlar›n Refah ve Korunmas›na Dair Yönetmelik 5 ile

Kurulufllarda Hayvanlar›n Bak›m, Bar›nma ve Nakillerinde

Genel Standartlar, Hayvan Refah Biriminin Oluflturulmas›

ve Görevleri, insan d›fl› Primatlar için Üretme Stratejisi,

Üretici, Tedarikçi, Kullan›c› ve Araflt›rmaya Yetkili Kurulufl-

larla ilgili Yetkilendirme ve Di¤er Gerekler gibi konulara

yer verilmifltir (Tablo 1). Hayvan Haklar› Evrensel Bildirge-

sinin 8. maddesi deneylerde kullan›lan hayvanlarla ilgili-

dir (15 Ekim 1978):

MMaaddddee  88::  Hayvanlara fizik ya da psikolojik ac› çektiren

deneyler yapmak, hayvan haklar›na ayk›r›d›r. T›bbi, bilimsel,

ticari veya baflka biçimlerdeki her türlü deneyler için de du-

rum böyledir. Bunlar›n yerine baflka teknikler gelifltirilmelidir.

Ayr›ca Uluslararas› T›p Bilimleri Kuruluflu Dan›flma Kon-

seyi [Council for International Organizations of Medical

Sciences (CIOMS)] bilimsel araflt›rmalarda kullan›lan hay-

vanlar› korumaya yönelik dört bölümden oluflan bir yö-

netmelik haz›rlanm›flt›r. Bu yönetmelikte üç önemli ilke

yer almaktad›r (CIOMS, 1985): 

• Bilimsel amaçla hayvan kullan›m› temelde hiç isten-

memektedir.

• Olanak varsa baflka yöntemlerin kullan›lmas› daha

uygundur.

• Bugünkü olanaklar›m›zla deneylerde hayvan kulla-

n›m› kaç›n›lmazd›r.

Avrupa T›p Araflt›rma Konseyi de 1984 y›l›nda bu ilkele-

ri onaylarken, ABD hükümeti de kendi gelifltirdi¤i projeler-

de bu ilkelerden yararlanm›flt›r. Bu ilkelerin dayand›¤› dört

bölümden birincisi 11 maddeden oluflmaktad›r ve bunlar

“Hayvan Deneyleriyle ‹lgili Etik Yasa” bafll›¤› alt›nda bir ara-

ya getirilmifltir. Araflt›rmac›-deney hayvan› iliflkisinde araflt›r-

mac› sorumlulu¤u bu maddelerde dile getirilmektedir.

Bunun yan› s›ra araflt›rmac›lar kendi denetimleri alt›n-

da çal›flan bütün kiflilere deney yöntemleri ve üzerinde

çal›fl›lan canl› türünün bak›m› konusunda aç›k yönerge

vermekle sorumludur.

Deney  Hayvan›  ile  Yap›lan  

Çal›flmalarda  Laboratuvar  Güvenli¤i

Laboratuvar güvenli¤i;  çal›flan kiflinin,  çevrenin ve

çal›flma materyalinin korunmas› amac›yla çal›flma s›ras›n-

da belirli laboratuvar kurallar›na uyulmas›, laboratuvar alt

yap›, tasar›m, donan›m ve uygulamalar›ndan en uygun

flekilde yararlan›lmas› olarak tan›mlanmaktad›r. Bu tan›m-

lama, do¤rudan klinik örnekleri, mikroorganizmalar›n

kendileri ya da çeflitli hücresel yap›lar›n› ifllemleyen labo-

ratuvarlar›n yan› s›ra, hayvan laboratuvarlar› için de ge-

çerlidir. Ayr›ca laboratuvar güvenli¤i kapsam› içinde kim-
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yasal güvenlik, at›klar›n uzaklaflt›r›lmas›, laboratuar orta-

m›nda mimari yap›, çal›flanlar›n sa¤l›k kontrolü ve hijyeni

gibi konular da yer almaktad›r (Peichl, 2000).

DSÖ ve  CDC  (Centers  for  Disease  Control  and  Pre-

vention)  taraf›ndan  hayvan  laboratuvarlar›nda  standar-

dizasyonu sa¤lamak amac›yla biyogüvenlik düzeylerinin

ve laboratuvar uygulamalar›n›n tan›mland›¤› hayvan bi-

yogüvenlik düzeyi (Animal Biosafety Level; ABSL) rehberi-

nin ana noktalar› 4 düzeyde ifade edilmektedir (Biosafety

in Microbiological and Biomedical Laboratories, CDC,

2009; Laboratory Biosafety Manuel, WHO, 2004).

Araflt›rmaya  Uygun  Hayvan  Türü  ve  Modelin  Belirlenmesi

Hayvan deneylerinden elde edilen bulgular›n do¤ru-

lu¤u ve geçerlili¤i uygun bir hayvan modelinin seçilmesi-

ne ba¤l›d›r. Araflt›rma bulgular›n›n insanlara uyarlanabil-

mesi hayvan tipine, araflt›rman›n özelli¤ine ve çal›fl›lan

parametrelere ba¤l›d›r. Model olan hayvandan elde edi-

len bulgular›n insanlara uyarlanmas›na iliflkin kesin kural-

lar yoktur. Bununla birlikte, araflt›rma konusu ile ilgili ola-

rak karfl›laflt›rmal› biyomedikal bilgilere sahip olunmas› ya-

rarl›d›r (‹de ve A¤ao¤lu, 2012).

Deney için planlanan türe ait anatomik, fizyolojik, histo-

lojik, biyokimyasal ve davran›flsal karakterlerinin iyi bilinme-

si gerekmektedir. Bunun yan› s›ra patogenez önemlidir. ‹n-

sanlardaki hastal›k sürecine benzerlikler aç›s›ndan tam ya

da k›smi benzerlik gösteren modeller seçilebilir. Çal›flma he-

defleri iyi belirlenmeli ve bu hedeflere göre hayvan mode-

li fleçilmelidir. Bunun için yaflam-ölüm, patolojik süreç, kli-

nik gözlem, klinik biyokimya, bakteriyemi veya viremi, fizyo-

lojik de¤erlendirme, bir molekül ya da farmakolojik ajan›n

etkinli¤i veya afl› etkinli¤i gibi hedeflerden hanginin çal›fl-

ma hedefi oldu¤u belirlenmelidir. Kullan›lacak gereç ve

yöntem ile uygulanacak giriflimler hayvan seçiminde öne-

mi rol oynar. Tan›sal giriflim, fizyolojik gözlem, görüntüle-

me ya da bir maddeye maruziyet söz konusu mu bu mad-

deler de¤erlendirilmelidir. Ayr›ca en önemli kriterlerden bi-

ri hayvan›n kolay temin edilebilir olmas›d›r (At›fl, 2013).

Deney için hayvan türü seçilirken hastal›kl› m› sa¤l›kl›

m›, geliflmekte  olan  m›,  eriflkin  mi  yoksa  yafll›  m›  gi-

bi  sorular›n  yan›tlar›n› vermek gerekmektedir. Hasta hay-

van modeli kullan›lacaksa, hastal›k indüklenmifl bir mode-

lin mi yoksa spontan geliflen bir modelin mi daha uygun

oldu¤u sorusunun da yan›t›n›n verilmesi gerekir ( ‹de ve

A¤ao¤lu, 2012).

Hayvan deneylerinden elde edilen bulgular›n do¤ru-

lu¤u ve geçerlili¤i hayvan türü kadar uygun bir hayvan

modelinin seçilmesine de ba¤l›d›r.  Araflt›rma bulgular›n›n

insanlara uyarlanabilmesi hayvan tipine,  araflt›rman›n

özelli¤ine ve çal›fl›lan parametrelere ba¤l›d›r.  Model olan

hayvandan elde edilen bulgular›n insanlara uyarlanmas›-

na iliflkin kesin kurallar yoktur.  Bununla birlikte,  araflt›r-

ma konusu ile ilgili olarak karfl›laflt›rmal› biyomedikal bilgi-

lere sahip olunmas›n›n yarar› vard›r (‹de, 2003).

Genel olarak deneysel çal›flmalarda kullan›lacak olan

hayvanlar›n fiziksel büyüklükleri artt›kça kullan›lacak hay-

van say›s› azal›r.  Çok say›da özellik araflt›r›lacaksa,  büyük

hayvan kullan›ld›¤›nda ölçüm tahmini art›yorsa,  istatistik-

sel olarak hassasiyeti daha az olan analizler sonuç verme

aç›s›ndan yeterli oluyorsa, daha az say›da ve daha büyük

hayvanlar kullan›labilmektedir.  Bu durumun yan› s›ra,

genetik olarak birçok varyasyonlara sahip olan fareler da-

ha çok genetik çal›flmalarda, ratlar ise normal kontrollü

deneylerde tercih edilmektedirler (Festing et al., 2008).

Hemflirelik  Alan›nda  Deney  Hayvanlar›n›n  Kullan›m›

Ülkemizde hemflirelik alan›nda yap›lan çal›flalar ince-

lendi¤inde araflt›rmalar›n tan›mlay›c› ve yar› deneysel ça-

l›flmalardan olufltu¤u görülmektedir. Hemflirelik alan›nda

yürütülen araflt›rmalarda da di¤er sa¤l›k disiplinlerinde ol-

du¤u gibi insanlarda do¤rudan denenmesi mümkün ol-

mayan pek çok giriflim mevcuttur. ‹laç araflt›rmalar›nda ol-

du¤u gibi ilaç d›fl› klinik araflt›rmalar›n önemli bir bölü-

münde bu giriflimlerin insan sa¤l›¤›na zarar verebilece¤i

göz önünde bulundurularak öncelikle hayvanlar üzerin-

de denenmesi faydal› olacakt›r (Özsoy ve Y›ld›r›m, 2012). 

Özsoy ve Y›ld›r›m (2012)’›n belirtti¤i üzere Türkiye’de

hemflirelik alan›nda hayvan araflt›rmalar› üzerine yap›lan

bir çal›flma bulunmamaktad›r. Ülkemizde hemflirelik ala-

n›nda deney hayvanlar› ile laboratuarda yap›lan ilk bilim-
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sel çal›flma; “Diyabetik ayak bak›m› için preklinik çal›flma:

deneysel diyabet modeli gelifltirilmifl s›çanlarda oluflturul-

mufl iskemik yara bak›m›nda klasik yara pansuman mater-

yali ile zeytin yapra¤› ekstresinin karfl›laflt›r›lmas›” isimli dok-

tora araflt›rmas› olup, araflt›r›c› bu çal›flma için "Deney Hay-

vanlar› Kullan›m Sertifikas›"n› alm›flt›r (Samanc›o¤lu, 2013). 

Bu araflt›rmada; genel olarak diyabetik yaralar›n ilerle-

mesini önlemek ve iyileflmesini h›zland›rmak için, daha

ekonomik, daha kolay ve daha etkin bir bak›m aray›fl› ile

diyabetik yara literatürüne yeni bilimsel bir kan›t getirilme-

si hedeflenmifltir. Genel amaç do¤rultusunda planlanan

araflt›rma için; etik olarak klinik aflamalardan önce preklinik

faz çal›flmas› planlanm›flt›r ve araflt›rmada; iskemik yara

modeli gelifltirilen diyabetik s›çanlarda, klinikte tedavi ve

bak›mda uygulanan klasik pansuman materyeli ile bitkisel

içerikli ekstrenin etkisinin karfl›laflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.

Bu çal›flma diyabet ve endokrinoloji alan›nda uzman

5 profesör jüri taraf›ndan kabul görmüfl, ulusal alanda

prestijli bir kongrede birincilik ödülü kazanm›flt›r. 

Organizman›n, biyolojinin ayr›lmaz bir parças› oldu¤u

göz önünde bulunduruldu¤unda, insan sa¤l›¤› bak›m›n-

da, hayvan modellerinin potansiyel katk›s› ile hemflirelik

alan›nda kullan›lmas›n›n ak›lc› oldu¤u dikkate al›nmal›d›r.

Asl›nda hemflirelik bilimi, gelecekteki sa¤l›k bak›m uygula-

malar›na temel olacak çal›flmalar› yürütecek klinik çal›flma-

lar kadar hayvan araflt›rmalar›n› da istihdam edecek zen-

gin bir bilgi birikimine sahiptir.
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TTiipp  22  DDiiyyaabbeettllii  BBiirreeyylleerriinn  DDiiyyaabbeett  ‹‹llee  ‹‹llggiillii  
ÇÇaa¤¤rr››flfl››mmllaarr››nn››nn  vvee  BBeennzzeettmmeelleerriinniinn  ‹‹nncceelleennmmeessii

Yrd.  Doç.  Dr.  Özlem  TEK‹R11,    Prof.  Dr.  Aynur  ESEN22

1Bal›kesir Üniversitesi Bal›kesir Sa¤l›k Yüksekokulu, BALIKES‹R 
2Ege Üniversitesi Hemflirelik Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Hemflireli¤i Anabilim Dal›, ‹ZM‹R

ÖÖzzeett  

Araflt›rma, Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal› En-

dokrinoloji Bilim Dal› Diyabet Poliklini¤i’nde, Eylül 2010-Mart 2011 tarihleri aras›nda

gerçeklefltirilmifltir. Araflt›rman›n örneklemini 15 diyabetli birey oluflturmufltur. Diyabet-

li bireylere “Diyabeti hangi masal kahraman›na, bitkiye, nesneye, hayvana, tarihsel bir

kimli¤e, bir canl›ya benzetirsiniz? Neden?” sorusu sorulmufltur böylelikle diyabetli bi-

reylerin diyabet ile ilgili ça¤r›fl›mlar›n› ve benzetmelerini tan›mlamalar› istenmifltir. 

Diyabeti benzettikleri herhangi bir obje, durum, olgu örne¤in masal kahraman›,

bitki, nesne, hayvan, tarihsel bir kimlik, bir canl› soruldu¤unda diyabetli bireyler “pi-

nokyo (kurallara uymazsa burnu uzar)”, “suya muhtaç bitki (sulamazsan solar)”, “kedi

(seversin ama t›rm›klayabilir)”, “sarmafl›k ve ayr›k otu (insan›n yaflam›n› tümüyle sa-

rar)”, “insan (hem iyi hem kötü olabiliyor)”, “bitki (uzun y›llar içinde kök sal›yor)”, “ay-

çiçe¤i (hem olumlu hem olumsuz yönleri var)”, “köstebek (derinden yürüyor)”, “sellü-

ka (kurallara uyarsan güzel bir bitki)” , “ay› (herfleyi yiyor)”, “atefl (heran yakabilir)”, “da-

ladiken (kurallara uymazsan dalar)”, “aslan (masum ama y›rt›c›, kurallara uymazsan

kükrer)”, “küstüm çiçe¤i (kurallara uymazsan küser)”, “kaktüs (çiçek gibi ama dikenli)”,

“bal›k (suya muhtaç)”, “ac› biber (hem lezzetli hem ac›)” olarak vurgulam›fllard›r.

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr:: Diyabet, Ça¤r›fl›m, Benzetme.

SSuummmmaarryy

SSttuuddyyiinngg  TThhee  CCoonnnnoottaattiioonnss  aanndd  RReesseemmbbllaanncceess  OOff  

IInnddiivviidduuaallss  WWiitthh  TTyyppee  22  DDiiaabbeetteess  RReellaatteedd  TToo  DDiiaabbeetteess  MMeelllliittuuss

This research was performed in Diabetes Mellitus Polyclinic of Department of En-

docrinology, Department of Internal Diseases, Ege University Medical Faculty Hospi-

tal between September 2010 and March 2011. The sampling of the research comp-

rised of 15 individuals with diabetes mellitus. Individuals with diabetes were questi-

oned about to which legendary hero, plant, object, animal, historical identity or li-

ving thing they liken diabetes? Why? Thereby, they were asked to define their con-

notations and resemblances related to diabetes mellitus. 
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When an object, situation, case (i.e. legendary hero),

plant, animal, a historical identity or a living thing were

asked they replied as “Pinocchio (its nose stretches when

not obeyed to rules)”, “a plant in need of water (fades

when  not watered)”, “a cat (embraces human life comp-

letely)”, “an human (both good and bad)”, “a plant (take

root within many years)”, a sunflower (has both positive

and negative aspects)”, “a mole (moves in the deep)”,

“selluka (a beautiful flower if you obey rules)”, “a bear

(eats everything)”, “fire (may burn instantly)”, “daladiken-

stinging thorn-  (stings if you do not obey rules)”, “lion

(innocent but predator, it roars if you do not obey rules)”,

“flower of küstüm (gets vexed if you fail to obey rules)”,

“cactus (like a flower but thorny)”, “fish (in need of wa-

ter)”, “hot pepper (both delicious and hot). 

KKeeyy  wwoorrddss::  Diabetes, Connotation, Resemblance. 

Girifl  

Diyabet tüm yafl gruplar›n› ilgilendirmekle birlikte,

dünyada ve ülkemizde önemli bir sa¤l›k sorunu haline

gelmektedir. Diyabetin yaflam süresini k›saltmas›, birey ve

toplum aç›s›ndan ciddi ekonomik kay›plara yol açmas›, ki-

flilerin mesleki ve sosyal yaflam kalitesini olumsuz yönde

etkilemesi önemini artt›rmaktad›r.  (Besler, 2006; Esen,

2004; Fad›lo¤lu, 2004; Fad›lo¤lu, 2002; Olgun ve ark.,

2010; Taflk›n Duman ve ark., 2009). 

Diyabet dünyan›n en önemli sa¤l›k sorunlar›ndan bi-

ri haline gelmifltir. Halen dünyada 150 milyon diyabetik

oldu¤u, bu rakam›n 2025 y›l›nda 300 milyon olaca¤› tah-

min edilmektedir. Türkiye Diyabet Epidemiyolojisi I (TUR-

DEP-I) çal›flmas›nda, ülkemizde DM prevalans› %7.2 ve

bozulmufl glukoz tolerans› prevalans› ise %6.7 oran›nda

bulunmuflken TURDEP-II’ye göre ise bu oran›n Türk eriflkin

toplumunda diyabet s›kl›¤›n›n %13.7’ye ulaflt›¤› görülmek-

tedir (Bayraktar, 2003; Satman ve ark., 2002; www.itf.is-

tanbul.edu.tr; www.who.int; Wild et al, 2004).  

Bu araflt›rma, diyabetli bireylerin diyabet ile ilgili ça¤r›-

fl›mlar›n›n ve benzetmelerinin belirlenmesi amac› ile yap›l-

m›flt›r. 

Gereç  -  Yöntem

Araflt›rma, fenomenolojik bir yaklafl›mla karma araflt›r-

ma deseninde yap›lm›flt›r (Bafl ve Akturan, 2008; Patton,

1990; Y›ld›r›m ve fiimflek, 2008; Yurdakul, 2004). Araflt›r-

ma, Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi ‹ç Hastal›klar›

Anabilim Dal›, Endokrinoloji Bilim Dal›, Diyabet Poliklini-

¤i’nde, Eylül 2010-Mart 2011 tarihleri aras›nda yap›lm›flt›r. 

Araflt›rman›n evreni, kalitatif araflt›rma yöntemlerinden

fenomenolojik yöntemde kullan›lan, bireysel gerçeklik ev-

reni ile belirlenmifltir. (Bafl ve Akturan, 2008). Araflt›rma-

n›n bireysel gerçeklik evrenini, Ege Üniversitesi T›p Fakül-

tesi Hastanesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Endokrinoloji

Bilim Dal›, Diyabet Poliklini¤i’nde tedavi gören ve Diyabet

Okulunda e¤itimini tamamlayan Tip 2 diyabetli bireyler

oluflturmufltur. 

Araflt›rman›n örneklemini, nitel araflt›rma gelene¤i

içinde yer alan amaçl› örnekleme yöntemlerinden maksi-

mum çeflitlilik örnekleme yöntemi kullan›larak Tip 2 diya-

betli 16 birey oluflturmufltur. Ancak 1 birey araflt›rmadan

çekilmifltir (n=15).

Araflt›rma öncesinde ilgili kurumlardan izinler al›nm›flt›r

ve çal›flmaya kat›lmak isteyen diyabetli bireylere çal›flma

hakk›nda bilgi verilerek sözel ve yaz›l› onamlar› al›nm›flt›r. 

Çal›flmalarda etik olarak kat›l›mc›lar›n isimleri verilmeme-

si gerekti¤i için araflt›rmac› taraf›ndan bu araflt›rmada çiçek

isimleri ve renk isimleri kullan›larak takma ad verilmifltir.

Araflt›rmac› görüflmeler süresince bireylere takma adlar› ile

hitap etmifltir. Takma adlar; Bayan Açelya, Bay Mefle, Ba-

yan Karanfil, Bay Sarmafl›k, Bayan Lale, Bayan Papatya, Bay

Kaktüs, Bay Pembe, Bay Beyaz, Bay Gri, Bayan Mor, Bayan

Ebruli, Bayan Turuncu, Bayan Yeflil, Bayan Sar›’d›r.

Araflt›rmadan elde edilen nicel veriler, Statistical Package

for Social Science 16,0 (SPSS) paket program›nda analiz edil-

mifltir. Verilerin de¤erlendirilmesinde yüzdelik de¤erler kulla-

n›lm›flt›r. Nitel araflt›rma verileri dört aflamada analiz edilmifl-

tir: (1) verilerin kodlanmas›, (2) temalar›n bulunmas›, (3) kod-

lar›n ve temalar›n düzenlenmesi, (4) bulgular›n tan›mlanma-

s› ve yorumlanmas›d›r. Bunun için ilgili alanyaz›nda belirtilen

analiz süreçlerinden yararlan›lm›flt›r (Bafl ve Akturan, 2008;

Y›ld›r›m ve fiimflek, 2008; Yurdakul, 2004).
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Bulgular

Kat›l›mc›lar›n cinsiyete göre da¤›l›m› incelendi¤inde,

diyabetli bireylerin 9’u kad›n, 6’s› erkektir. Yafl gruplar›na

göre da¤›l›mlar› incelendi¤inde, 1 birey 30-39 yafl, 2 bi-

rey 40-49 yafl, 8 birey 50-59 yafl, 4 birey 60-69 yafl gru-

bundad›r. Kat›l›mc›lar›n medeni durumuna göre da¤›l›m-

lar› incelendi¤inde, 14’ünün bekar, 1’inin evli oldu¤u;

mesleklerine göre da¤›l›mlar› incelendi¤inde, 1’inin ser-

best meslekte çal›flt›¤›, 4’ünün ev han›m›, 2’sinin memur,

7’sinin emekli, 1’inin iflçi oldu¤u belirlenmifltir. Kat›l›mc›la-

r›n e¤itim durumuna göre da¤›l›mlar› incelendi¤inde,

6’s›n›n ilkö¤retim, 2’sinin lise, 6’s›n›n üniversite, 1’inin

yüksek lisans mezunu oldu¤u; 8’inin Emekli Sand›¤›,

4’ünün SSK, 1’inin Yüksek Lisans, 2’sinin Ba¤-Kur’a ba¤l›

oldu¤u görülmüfltür. Kat›l›mc›lar›n gelir durumu incelen-

di¤inde, 1’inin gelir giderden az,  10’unun gelir gidere

eflit, 4’ünün gelir giderden fazla olarak ifade etti¤i saptan-

m›flt›r. Bireylerin 1’inin yaln›z, 14’ünün di¤er aile bireyle-

riyle yaflad›¤› belirlenmifltir.  

Kat›l›mc›lar›n ailede diyabet öyküsüne bak›ld›¤›nda,

14’ünün birinci derece akrabalar›nda diyabet öyküsünün,

1’inin ikinci derece akrabalar›nda diyabet öyküsünün var

oldu¤u belirlenmifltir. Kat›l›mc›lar›n kontrole gelme s›kl›¤› in-

celendi¤inde, 1’inin ayda bir, 9’unun üç ayda bir, 1’inin

befl ayda bir, 4’ünün 6 ayda bir sa¤l›k kontrolüne gitti¤i

görülmüfltür. Kat›l›mc›lar›n diyabet hakk›nda bilgi durumla-

r› soruldu¤unda, 6’s›n›n yeterli, 1’inin orta derecede bilgi

sahibi oldu¤unu ifade etti¤i, 6’s›n›n yeterli, 2’sinin orta de-

rece bilgi sahibi oldu¤unu ifade etti¤i görülmüfltür. Kat›l›m-

c›lar›n sigara kullanma durumlar› incelendi¤inde, 2’sinin si-

gara kulland›¤›, 12’sinin sigara kullanmad›¤›, 1’inin sigara

kullanmay› b›rakt›¤›; kat›l›mc›lar›n alkol kullanma durumlar›

incelendi¤inde, 3’ünün alkol kulland›¤›, 10’unun alkol kul-

lanmad›¤›, 2’sinin alkolü b›rakt›¤› saptanm›flt›r.

Diyabeti benzettikleri herhangi bir obje, durum, olgu

örne¤in masal kahraman›, bitki, nesne, hayvan, tarihsel

bir kimlik, bir canl› soruldu¤unda bireyler “pinokyo (kural-

lara uymazsa burnu uzar)”, “suya muhtaç bitki (sulamaz-

san solar)”, “kedi (seversin ama t›rmaklayabilir)”, “sarmafl›k

ve ayr›k otu (insan›n yaflam›n› tümüyle sarar)”, “insan

(hem iyi hem kötü olabiliyor)”, “bitki (uzun y›llar içinde kök

sal›yor)”, “ayçiçe¤i (hem olumlu hem olumsuz yönleri

var)”, “köstebek (derinden yürüyor)”, “sellüka (kurallara

uyarsan güzel bir bitki)” , “ay› (herfleyi yiyor)”, “atefl (heran

yakabilir)”, “daladiken (kurallara uymazsan dalar)”, “aslan

(masum ama y›rt›c›, kurallara uymazsan kükrer)”, “küstüm

çiçe¤i (kurallara uymazsan küser)”, “kaktüs (çiçek gibi ama

dikenli)”, “bal›k (suya muhtaç)”, “ac› biber (hem lezzetli

hem ac›)” olarak vurgulam›fllard›r.

“Benzetebilirim, mesela bir pinokyoya benzeyebilir, ya-

lan söyledikçe burnu uzuyor, sen yedikçe,  egzersiz yapma-

d›kça fley oluyor, flekeriniz yükseliyor, hayat›n›z k›sal›yor,

dengeli beslenince hayat›n›z uzuyor, yani ancak pinokyo-

ya falan benzetilebilir, o da kendimce yorumlayarak yani,

onun haricinde baflka bir fley gelmiyor akl›ma.” Bay Pembe

“fieker hastal›¤›n› kime benzetirim, suya muhtaç bir bit-

kiye benzetirim, bir saks› mesela onu sulamad›¤›n zaman

hemen soluyor, fleker hastas›na da ilac›n› vermezsen ayn›

flekilde soluyor, besin g›dalar›n› vermezsen bitkiyi gübrele-

mezsen, bitki geliflemiyor, canl›l›¤›n› gösteremiyor, daha

bayg›n, daha solgun daha pörsük bir hal al›yor fleker has-

tas› da öyle onun için en çok bitkiye benzetirim” Bay Beyaz

“Bir kediye benzetebilirim, onu seversiniz beslersiniz

ama t›rmaklar, yani en nefleli oldu¤unuz bir anda onunla

oynarken bir bakars›n›z yüzünüzü t›rmaklam›fl, fleker has-

tal›¤› da bunun gibi, en nefleli oldu¤unuz anda sizi çarpa-

bilir, ummad›k fleyler bafl›n›za gelebilir, bu benim kendi flu

anda akl›ma o geldi ki benzetmem de oturdu gibi, gerçek-

ten de kedi hak(i)katen de sevimli bir hayvan ki evde bes-

lenebilecek ideal bir hayvan seviyorsunuz ama kedinin sa-

¤› solu belli olmaz biranda t›rnaklar›n› geçiriverir ne oldu-

¤unuzu flafl›r›rs›n›z, fleker de bunun gibi, o gün moraliniz

çok iyi olur, nefleli olursunuz ama bir bakars›n›z fleker ko-

mas›na girmiflsiniz, onun için fazla sevinçte iyi de¤il, üzün-

tü de iyi de¤il, o dengeyi bir flekilde tutturmak laz›m ama

bugünkü ekonomik flartlar olsun hayat flartlar› olsun, bu-

nu dengede tutmaya müsait de¤il, maalesef.” Bay Gri

“Hastal›k yani o tür bir kimlik olarak hiç düflünmedim,

sizinle beraber, sizden ayr›lmayan bir fley ve onunla bera-

ber yaflamak zorundas›n›z yani, on(un)la beraber, sizden
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ayr›lm›yor, her taraf› sar›yor, sarmafl›k olabilir, bir bitki insa-

n›n hayat›n› sararsa her taraf›n› sar›yor, ayr›k otu olabilir,

ayr›k otu, koparsa, çimen diye gördü¤ünüz yollarda var

ya, o çimen de¤il ama o, topra¤›n alt›ndan her taraf›

uzundur, kopartsan›z da onu, devam eder o, flu kadar bir

fley kalsa da yine ç›kar o, topra¤› sever böyle fleker de vü-

cutta her taraf›nda var, o sizinle birlikte her tarafa yay›l›yor,

böbrekler yay›l›yor, gözlere yay›l›yor, isteseniz de istemese-

niz de çünkü o öyle bir ot, her tarafa giriyor, hatta topra-

¤›n alt›nda, önden yukar›dan bakt›¤›n›z zaman yeflil çimen

gibi görünür ama alttan içerden devam eder o, topra¤›

sarar, fleker hastal›¤› da d›flar›dan bakt›¤›n›zda normal bir

insan gibi görüyorsunuz ama içeriden o sizinle beraber

sizden ayr› olmayan içten içe insan›n her taraf›n› sar›yor,

olumsuz yönleri öyle diyebiliriz yani” Bayan Mor

“Hani çok bilmifl insanlar, bir yandan yüzüne gülerken

bir yandan sokan tipler vard›r ya, aynen öyle, çok fleker

çok tatl› ama bir yandan da, sizi mahvediyor, içten içe, sö-

mürüyor, y›k›yor, hem güler yüzlü, hem y›k›yor, diyabet

de ad› fleker ama kendisi öyle fleker de¤il” Bayan Ebruli

“Valla insana benzeteyim o zaman, nas›l bir insan, ruh

durumuna göre de¤iflir, ya insanlar nas›l yeri gelir nankör-

dür yeri gelir iyidir, fleker de öyle de¤il mi, yeri gelir size nan-

körlük yapar an›nda tavan yapar, yeri gelir düzene girer, iyi

anlafl›rs›n›z insanlarla da karfl›l›kl› anlafl›n›z nas›lsa flekerle de

iliflkiniz anlafl›n›z öyle diye düflünüyorum” Bayan Lale

“Diyabet tabi kök sal›yor yani, içinize kök sald›¤›n› dü-

flünün bir hastal›¤›n yüzeysel de¤il tamamen iç organlar›

etkileyici bir hastal›k, bunun için yani yumru gibi kök veri-

yor, ne bileyim hangi fleyin daha çok derindir kökleri, içi-

mize yer buldukça sokuluyor, onun için ona fley verme-

mek laz›m düzeyleri etkiliyor, normal düzeyde tutmak la-

z›m, bitkiye, evet kök veriyor, üstte görünen yeri az olu-

yor ama içeriye verdi¤i kök k›sm› saçak köklümü sürgün

kök derler hani öyle içine do¤ru sürüyor, d›fltaki k›sm› da-

ha minik oluyor tabi, yani a¤aç demiyorum onun için bit-

ki diyorum, bitki evet” Bayan Turuncu

“Diyabet sonuçta bir hastal›k yani ama e¤er dengede

tutulursa insana çok zarar vermeyen ama dengesi ayarla-

r› kaçarsa insana zarar veren bir hastal›k, neye benzetebi-

lirim, ayçiçe¤i olabilir, evet, çekirde¤ini yiyoruz, güneba-

kan olabilir, çünkü vücuda faydas› var fakat ayçiçe¤inin

düflündü¤ünüz zaman çok da zararlar› var,  yani mesela,

ayçiçe¤inin k›zartmalarda kulland›¤›n›z zaman yemek

yapt›¤›n›zda tencerede veya fleyde yap›fl yap›fl kal›r eliniz-

de fley yapmaz mesela zeytinya¤› ile yapt›¤›n›z zaman o

zeytinya¤› kalmaz, ama ayçiçe¤i zamp gibi olur, ama yer-

ken o zevklidir, güzeldir onun k›zartmas› güzel olur, pata-

tesler nar gibi k›zar›r ama sonras› zararl›d›r yani diyabette

böyle yerken her fley çok güzel ama sonras›nda ne olaca-

¤›n› bilemiyoruz tabi bu bünyeyle de ba¤lant›l› bir fley bel-

ki baz› bünye de hiçbir fley yapmaz ayçiçekya¤›, baz› bün-

yede farkl› fleyler yapabilir, diyabette ayn› flekilde baz›

bünyede daha az hasar verir, baz› bünyede daha çok ha-

sar verir diye düflünüyorum, yani biraz tabi ben do¤aya

da afl›k oldu¤um için direk o geldi akl›ma.” Bayan Yeflil

“Ad› güzel de kendi çok güzel olmayan bir rahats›zl›k,

hangi çiçe¤e kondurabilirim böyle bir hele ben çok da se-

ven bir insan olarak çiçe¤i topra¤›, kondurabilirim, bilemi-

yorum ki, belki kemirgenlerden birisi olabilir, bir fley olabi-

lir, hani insan› içten içe böyle sinsice kemiren bir rahats›z-

l›k oldu¤u için, kemirgen olabilir iflte köstebek diyelim,

köstebek yani fleker öyle bir hastal›k yani çok belirti vermi-

yor ilk zamanlarda, insan› içten içe harap ediyor yani gö-

zünden böbre¤inden öyle dimi, o flekilde akl›ma geldi,

yani insana rahats›zl›¤› belki, sonradan bak›yorsun aa kös-

tebek oyar oyar gider, çöker oras›, bu da öyle, bir yerden

oyuyor oyuyor seni, gözünü ya da böbre¤ini rahats›zl›k

veriyor, sonra bir bak›yorsunuz aa fleker varm›fl, insanlar

fleker hastal›¤›n› bilmeden kim bilir kaç sene geçiriyorlar

yani, ondan sonra gözünden ya da baflka bir yerinden

rahats›zl›k verince ç›k›yor meydana.” Bayan Sar›

“Sarmafl›k çok güzel bir benzetme olur, neden çünkü

böyle ince ince her yeri sar›yor, diyabette bütün vücudu

saran veya etkileyen bir hastal›k oldu¤u için her taraf› sa-

r›yor ve yani dayanakl› bir bitki üstelikte hani hemen yok

olmaz, kolay kolay yok olmaz s›k› s›k› sar›l›yor yani böyle

bir fleye diyabette insan vücuduna s›k› s›k› sar›l›yor ve her

yeri etkiliyor ve yani bir bitki düflünün nazik bir fleydir ku-

rur susuzluktan bir fley olur, kolay kolay yok olmaz, ince-

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  6  •  Say›    1  •  Sayfa  50  •  Ocak  -  Haziran  2014



cik bir kökü olsa sa¤lam bir kökü oluyor hep, sarmafl›k

olur, hatta flimdi sellüka var, ‹zmir’in eski bitkilerindenmifl

o da sarmafl›k türü ama çok da güzel kokular› olan bir

fley, sellüka çok güzel, diyabeti sarmafl›¤a dönüfltürüyo-

ruz ama kontrol edebildi¤in zaman güzel bir sarmafl›k

olabilir, sellüka olabilir, evet.” Bayan Açelya

“fiimdi bazen örnek verdi¤im oldu örnek derken yani

en basit gibi söylemek istedim ay› meselesi flimdi baz› kifli-

leri görüyorum flekeri var, her fleyi yiyorlar, ya diyorum

flimdi ay›y› görüyorsun ondan kaçaca¤›n yerde üstüne

üstüne gidiyorsun diyo(ru)m ye beni ay› misalinden… ee

ne bileyim bir yerde yang›n olmufl atefl yan›yor, hiçbir fley

yapamazs›n ama yaklaflmak istiyorsun geriye çekilip ted-

bir alaca¤›n yerde atefle atlamak istiyorsun, yani öyle bir

fley bence diyabet, atefl diyebilirim, yak›yor her yerini ya-

k›yor ama sen onu tedbir al›p söndürece¤in yerde hiç

tedbirsiz içine atlamak istiyorsun gibi geliyor bana, diya-

bette baz› kurallara uymayanlar öyle bir fley yap›yor san›-

yorum kendilerini bile bile atefle at›yorlar ateflle oyun oy-

nuyo(r)lar gibi, ben öyle düflünüyorum yani atefle tedbir-

li yaklafl›p söndürmek yerine tedbirsiz yaklafl›p içine atla-

mak gibi” Bay Mefle

“Ay hiçbir fleye benzetemem ne bileyim, hiç kimseye

konduramam ki, kediyi çok sevdi¤im için ben kediye ben-

zetebilirim, flu flekilde benzetirim kediye de, kedinin me-

sela kuyru¤una basmasan bir fley yapmaz, güzel sevimli,

okflars›n kafl›rs›n o da sana türlü flaklabanl›klar yapar, yu-

varlan›r oynar ama biraz kuyru¤una basarsan bir taraf›n›

ac›t›rsan hemen ç›rmalar, biraz fazla seversen, h›rpalar-

san o da seni h›rpalar, her fleyin fazlas› zarar, fleker hasta-

l›¤› öyle bir fley, iflte fleker hastal›¤›n› buna benzetirim, ya-

ni kuyru¤una basmak diyetlere ve di¤erlerine dikkat et-

memek fazla afl›r› kaçmak, birden bire yüklenmek, kediyi

de okflarken birden bire can havliyle, kediyi çok seversen

onun suyuna gidersen hiçbir fley olmaz, fleker hastal›¤›-

n›n da suyuna gidersen sana faydal› oluyor, ama yok ben

bunu tan›m›yorum deyip te homini g›rtlak gidersen o za-

man fleker hastal›¤› seni y›kar, sen onu y›k(a)ca¤›na o se-

ni y›kar … Bitkide mesela daladiken olur daladiken bildi-

¤iniz fley ›s›rgan otu, onu da mesela faydal› çok faydal› bir

fley ama ç›plak elle veyahutta ayak ç›plakla onun bulun-

du¤u yere girersen her taraf›n kafl›n›r dalar yani bitkiden

de ona benzetirim, ama öbür türlü ›s›rgan otunun kendi-

si mesela mayas›la iyi gelir, efendim kansere iyi gelir, ök-

sürü¤e iyi gelir yani, onu güzel y›kar fley yaparsan böre-

¤e ›spana¤a, yani yenebilir, flöyle di(ye)yim, ›spanakla be-

raber kar›flt›r›p yiyebilirsin yeme¤ini yapabilirsin, güzel

olur otlu börek diyorlar, flekerle ba¤lant›s› flu, flekerde de

yani onun yoluna gidersen disipline edersen kendini, on-

dan fayda görürsün flekerden, ner(e)den fayda görürsün

çünkü s›hhatli insan da ayn› flekilde yaflayacak ya, kendi-

ni disipline ediyorsun kilo almazs›n flekerin yükselmez s›h-

hatin yerinde kal›r, fazla kaç›r›rsan s›hhatin gider fliflman-

lars›n obez olursun, sa¤l›¤›n gider ayakta duramazs›n

yorgun olursun o yani, ayn› fley, otlardan ›s›rgan otuna

hayvanlardan da kediye benzetirim” Bayan Karanfil

“Ben hayvana benzeteyim, masum bir canavard›r, ya-

ni öyle, y›rt›c› aslan mesela, öyle diyelim, aslan olsun, ma-

sum görünüyor aslan ama y›rt›c› fleker de öyle masum

görünüyor ama içerden seni yiyip bitiriyor yani, yavafl ya-

vafl insan› tüketiyor, ne kadar dikkat ederse etsinler baz›

fleyler yaflayabiliyor di¤er hastalar, benim için de¤il, Alla-

ha çok flükür ben iyiyim, ben aslana benzetiyorum, aslan

masum, ama çok y›rt›c›, baz› yerlerde de masum görüyo-

rum ben aslan›.” Bay Sarmafl›k

“fieker hastal›¤›n› küstüm çiçe¤ine benzetiyorum, ne-

den, küstüm çiçe¤inin karfl›dan görünüflü o kadar güzel ki

böyle, iflte küçük küçük dallar› var, bakt›n m› aflk merdiveni

gibi, o kadar güzel bir görüntüsü var ya, elledi¤in dokun-

du¤un zaman hemen küsüveriyor, fleker hastas›nda da

böyle birazc›k elledi¤in dokundu¤un zaman böyle birazc›k

nas›r›na bast›¤›n zaman o da soluveriyor, yani ben onu

küstüm çiçe¤iyle eflde¤er tutuyorum.” Bayan Papatya

“Kaktüse benzetiyorum. Kaktüse dokundu¤unuz za-

man dikenleri elini yak›yor ama iyi bakarsan baz› kaktüs-

ler çiçek açabiliyor. Diyabette gereken uygulamalar› ya-

parsan, sana s›k›nt› yapmaz hatta yaflam›n daha düzenli

olur, yapmazsan vücuduna zarar verir, di¤er organlara

zarar verir … bal›¤a da benzetebilirim, susuz kal›rsa yafla-

yamaz, fleker hastas› da diyet, egzersizi yapmazsa, ilac›n›
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içmezse olmaz … ac› bibere de benzetebilirim, sulamaz-

san solar, biber vermez, ac›d›r ama insan yemek ister ve

tat al›r, fleker hastal›¤› bir hastal›kt›r ama iyi geçinirsen za-

rarlar›n› görmezsin, daha düzenli bir yaflama sahip olur-

sun” Bay Kaktüs

Tart›flma

Diyabeti benzettikleri herhangi bir obje, durum, olgu

örne¤in masal kahraman›, bitki, nesne, hayvan, tarihsel

bir kimlik, bir canl› soruldu¤unda diyabetli bireyler; kural-

lara uymad›¤›nda burnunun uzamas› ile pinokyoya; sula-

mad›¤›nda solmas› ile suya muhtaç bitkiye; sevimlili¤i fakat

de¤iflken olmas› nedeniyle kediye; insan›n yaflam›n› tü-

müyle sarmas› ve ömür boyu beraber yaflama zorunlulu-

¤u oldu¤u için sarmafl›k ve ayr›k otuna; hem iyi hem kötü

olabildi¤i için insana; uzun y›llar kök sald›¤› için bitkiye;

hem olumlu hem olumsuz yönleri oldu¤u için ayçiçe¤ine;

beraberinde getirdi¤i sorunlar ile bireyi derinden etkileme

yönü ile köstebe¤e; kurallara uyuldu¤unda güzel bir bitki

olan sellükaya; korkup kaç›lmas› gereken ay›ya; yak›c› özel-

li¤i ile atefle; faydal› fakat ç›plak elle dokunuldu¤unda dal-

mas› ile daladikene; masum ama y›rt›c› olmas› ile aslana;

narin olmas› ve küsmesi ile küstüm çiçe¤ine; çiçek gibi

ama dikenli olmas› ile kaktüs; diyabetli bireyin beslen-

mesine, egzersizine, ilac›na daima dikkat etmesi gerekti¤i

gibi suya muhtaç olmas› ile bal›¤a; hem lezzetli hem ac› ol-

mas› ile ac› bibere benzettiklerini vurgulam›fllard›r.

Sonuç

Diyabeti benzettikleri herhangi bir obje, durum, olgu

örne¤in masal kahraman›, bitki, nesne, hayvan, tarihsel

bir kimlik, bir canl› soruldu¤unda diyabetli bireyler “pinok-

yo (kurallara uymazsa burnu uzar)”, “suya muhtaç bitki

(sulamazsan solar)”, “kedi (seversin ama t›rmaklayabilir)”,

“sarmafl›k ve ayr›k otu (insan›n yaflam›n› tümüyle sarar)”,

“insan (hem iyi hem kötü olabiliyor)”, “bitki (uzun y›llar

içinde kök sal›yor)”, “ayçiçe¤i (hem olumlu hem olumsuz

yönleri var)”, “köstebek (derinden yürüyor)”, “sellüka

(kurallara uyarsan güzel bir bitki)” , “ay› (herfleyi yiyor)”,

“atefl (heran yakabilir)”, “daladiken (kurallara uymazsan

dalar)”, “aslan (masum ama y›rt›c›, kurallara uymazsan

kükrer)”, “küstüm çiçe¤i (kurallara uymazsan küser)”, “kak-

tüs (çiçek gibi ama dikenli)”, “bal›k (suya muhtaç)”, “ac›

biber (hem lezzetli hem ac›)” olarak vurgulam›fllard›r.

Sonuç olarak, diyabetli bireylerin baz›lar› diyabeti in-

sana, baz›lar› bitkiye ve di¤erleri ise hayvana benzetmifller

ve nedenlerini aç›klam›fllard›r. Diyabeti iyi yönettiklerinde

yaflamlar›n›n olumlu etkilenece¤ini, baflar›s›z olduklar›nda

ise olumsuz etkilenece¤ini vurgulam›fllard›r. 
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ÖÖzzeett

AAmmaaçç::  Bu çal›flma bir e¤itim ve araflt›rma hastanesinde çal›flan hemflirelerde; diyabet

risk düzeylerinin belirlenmesi ve insülin direnci varl›¤›n›n araflt›r›lmas› amac› ile yap›ld›.

YYöönntteemm:: Tan›mlay›c›  olarak planlan›p uygulanm›fl olan bu çal›flman›n evrenini,

Ekim 2011 –Haziran 2012 tarihleri aras›nda ‹stanbul Ba¤c›lar E¤itim ve Hastanesi’nde

çal›flan 418 hemflire, örneklemini ise 338 hemflire oluflturmaktad›r.Verilerin toplan-

mas›nda, Diyabet Geliflim Riski Anketi  ve insülin direnci ölçüm yöntemi olan HOMA-

IR (Homeostatik Model Assessment) kullan›ld›.Çal›flma verileri de¤erlendirilirken tan›m-

lay›c› istatistiksel metotlar›n Frekans, Yüzde, Ortalama,Standart sapma yan› s›ra nite-

liksel verilerin karfl›laflt›r›lmas›nda Pearson analizi, Ki-Kare ve Fischer’s Exact Ki- Kare

testleri kullan›ld›. Sonuçlar %95 güven aral›¤›nda, p < 0,05 anlaml›l›k düzeyinde ve p

<0,01 ileri anlaml›l›k düzeyinde de¤erlendirildi.

BBuullgguullaarr::  Araflt›rmam›za kat›lan diyabeti olmayan hemflirelerin %41,1’nde (n:139)

insülin direnci varl›¤› ve %21,6’s›nda (n:73) bozulmufl açl›k glikozu oldu¤u saptanm›fl-

t›r. Kat›l›mc›lar›n sadece %42,6‘s›n›n BKI normal aral›kta olup, %34,6’ s›n›n afl›r› kilolu,

%22,8’inin ise obez grupta oldu¤u ve araflt›rmam›za kat›lan hemflirelerin

%83,4’ünün 45 yafl alt›nda olmas›na ra¤men diyabet riski tafl›ma durumlar›na göre

sadece %17,8’inin düflük diyabet riski tafl›d›¤› saptanm›flt›r. 

SSoonnuuçç:: ‹nsülin direnci diyabet riski düflük olan bireylerde de görülebilir ancak di-

yabet riski yüksek olan kat›l›mc›larda daha fazla insülin direnci varl›¤› görülmüfltür.

Düflük diyabet riskli  hemflirelerin sadece %17’sinde insülin direnci tespit edilmifl iken

yüksek riskli olan hemflirelerin ise %53,4’ünde insülin direnci saptanm›flt›r. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Diyabet riski, hemflire, Homa -IR, insülin direnci

SSuummmmaarryy

RReesseeaarrcchh  OOff  TThhee  PPrreesseennccee  OOff  IInnssuulliinn  RReessiissttaannccee  ‹‹nn  

TThhee  NNuurrsseess  HHaavviinngg  LLooww  AAnndd  HHiigghh  DDiiaabbeetteess  RRiisskk

AAiimm::    This research was carried out among nurses working in one of the Training

and Research  Hospitals in Turkey  for  the  purpose of determining the levels of diabe-
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tes risk and searching the presence of insulin resistance.

MMeetthhoodd:: The universe of the research has been for-

med by 418 nurses in Ba¤c›lar Education and Resarch

Hospital while the sampling group has been formed by

338 nurses. In data collection, Participant Information

Form, Risk of Developing Diabetes Questionnaire (FIND-

RISK) and HOMA-IR, one of the methods of calculating

the insulin resistance, were used. Statistical package

programme 17 was used for statistical analysis. A P value

<0,05 was considered significant.

RReessuulltt  aanndd  CCoonncclluuttiioonn:: Insulin resistance and impa-

ired fasting glucose were observed in 41.1% (n:139)

and 21.6% (n:73); respectively. Only 42,6% of partici-

pants had normal BMI while 34,6% were overweight

and 22,8% were obese. Although 83,4% of nurses were

younger than 45 years, only 17,8% of them had lower

diabetes risk.  Individuals with low diabetes risk may ex-

hibit insulin resistance however IR is more frequent in in-

dividuals with high diabetes risk. Insulin resistance was

observed only in 17% of the nurses with low diabetes

risk, and in 53.4% of the nurses with high diabetes  risk.

KKeeyy  WWoorrddss:: Diabetes risk, Homa–IR (Homeostatic Mo-

del Assessment), insulin resistance, nurse

Girifl

Yaflam boyu süren ve kal›tsal yönü a¤›r basan, ciddi

komplikasyonlarla seyreden, kronik bir hastal›k olarak ta-

n›mlanan Diabetes Mellitus (DM); yaflam koflullar›n›n iyi-

leflmesi, hayat süresinin uzamas›, yafll› nüfusun artmas›,

insülinin keflfi ve tedavi olanaklar›n›n geliflmesi gibi etken-

lerle dünyada varl›¤› ve yayg›nl›¤› giderek artan, insan

topluluklar›n› etkileyen bir sorundur (Karaca, 1998).

Yaflam tarz›ndaki h›zl› de¤iflim ile birlikte geliflmifl ve ge-

liflmekte olan toplumlar›n tümünde özellikle Tip 2 diyabet

prevelans› h›zla yükselmektedir (Zimmet, 2001).  2009 so-

nu itibar› ile tüm dünyadaki diyabet nüfusu 285 milyon

iken bu say›n›n 2030 y›l›nda 438 milyona ulaflmas› beklen-

mektedir (IDF, 2007; TC S.B Temel Sa¤l›k Hizmetleri, 2011).

Bunun bafll›ca nedenleri nüfus art›fl›, yafllanma ve kentlefl-

menin getirdi¤i yaflam tarz› de¤iflimi sonucu obezite ve fi-

ziksel inaktivitenin artmas›d›r (David, 2007; Scobie, 2010;

T.C S.B Temel Sa¤l›k Hizmetleri 2011).

Diyabet, yaflam süresini befl ile on y›l aras›nda k›salt-

maktad›r. Pek çok ülkede yap›lan çal›flmalar (Da Qing,

DPP, DPS), diyabetin yaln›zca sa¤l›kl› yaflam tarz› de¤iflik-

likleri ile %44-58 oran›nda risk azalmas›n› sa¤layarak ön-

lenebilece¤ini veya en kötümser tahminle geciktirilebile-

ce¤ini göstermifltir (IDF, 2007; TC S.B Temel Sa¤l›k Hiz-

metleri, 2011).

Türkiye Diyabet Epidemiyoloji Çal›flmas› (TURDEP-1) ve

Amerikan Ulusal Sa¤l›k ve Beslenme Çal›flmas›-3’de (Nat›-

onal Health and Nutr›t›on Examinat›on Survey–3

(N.H.A.N.E.S-3); diyabetli bireylerin %30-50’ sinin henüz

tan› konulmam›fl vakalar olduklar›n› göstermektedir. Diya-

betin kifliye ve topluma yükünü azaltmak için hastal›¤›n

olabildi¤ince erken dönemde tan›nmas› ve uygun flekilde

tedavi edilmesi gerekmektedir (TC S.B Temel Sa¤l›k Hiz-

metleri, 2011).

Tip 2 diyabet eriflkin toplumda en yayg›n görülen me-

tabolizma hastal›¤›d›r. Geliflmifl ülkelerde toplumun %5-

10‘u Tip 2 diyabetlidir. Genellikle orta- ileri yafl hastal›¤›

olarak kabul edilmekle beraber, son y›llarda daha genç

yafllarda Tip 2 diyabet vakalar› görülmeye bafllam›flt›r. Tip

2 diyabetli olgular›n %85’i kilolu veya obezdir. Heterojen

bir hastal›k olan diyabetin bu formunda, iki metabolik de-

fekt söz konusudur. ‹nsülinin etkisi veya sekresyonu azal-

m›flt›r. Di¤er taraftan insülin etkisindeki bozukluk nedeniy-

le insülin direnci geliflmifltir. ‹nsülin sekresyonu da insülin

direncini kompanse etmekten uzakt›r. Yaflam tarz›ndan

kaynaklanan düzensiz ve dengesiz beslenme ile birlikte,

fizik aktivite azl›¤› gibi çevresel faktörler hastal›¤›n ortaya

ç›k›fl›n› h›zland›rmaktad›r. Ço¤u olguda hastal›k tan› ko-

nulmadan y›llarca önce bafllam›flt›r.

Tipik durum ise, diyabet geliflmesi bak›m›ndan risk al-

t›nda bulunan kiflilerin ve asemptomatik diyabetlilerin,

yüksek risk alt›nda olduklar›n›n fark›nda olmamas›d›r. Tip

2 diyabet geliflmesinden önce genellikle, aralar›nda BAG,

dislipidemi ve insülin direncinin yer ald›¤›, çeflitli metabo-

lik bozukluk durumlar› ortaya ç›kmaktad›r. Bu tür metabo-
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lik anormallikler bulunan hastalar›n hepsinde diyabete

ilerleme olmamakla birlikte,  hastal›klar›n  geliflme riski

önemli ölçüde daha yüksektir (‹mamo¤lu, 2009).

‹nsülin  Direnci

Tip 2 diyabetes mellitus, s›kl›kla insülin direnciyle  ba¤-

lant›l› olarak göreceli bir insülin eksikli¤i sonucunda ortaya

ç›kmaktad›r ve insülin direncinin Tip 2 diyabetin alt›nda ya-

tan etken oldu¤u kabul edilmektedir. Her ne kadar obezi-

te ile iliflkili diyabette, s›kl›kla mevcut olsa da insülin direnci

Tip 2 diyabeti olan her hastada ortaya ç›kmamaktad›r.

Özellikle daha zay›f vücuda sahip bireylerde insülin direnci

daha nadir olarak görülmektedir (Fast Facts, 2010). 

Tip  2  Diyabetin  Önceden  Tahmininde  

‹nsülin  Direnci  ve  Bozulmufl  ‹nsülin  Sekresyonu

‹nsülin karaci¤erde glukoneogenezi ve glikojenolizi in-

hibe ederek hepatik glukoz üretimini bask›lar. Ayn› zaman-

da kas ve ya¤ dokusuna al›n›m›n› ve burada enerji kayna-

¤› olarak depolanmas›n› sa¤lar. ‹nsülin direnci geliflen or-

tamda, insülinin karaci¤er, kas ve ya¤ dokusundaki bu et-

kilerine karfl› direnç geliflir ve gerek hepatik glikoz ç›k›fl›nda

art›fl (hepatik insülin direnci) gerekse kas ve ya¤ dokusu içi-

ne al›namayan glikoz (periferik insülin direnci) ile kanda hi-

perglisemi geliflir. Hiperglisemiyi kompanse etmek için be-

ta hücresinden daha fazla insülin sal›n›m› gerçekleflir. Fakat

beta hücreside fonksiyonlar›n› kaybetmeye bafllay›nca, in-

sülin sal›n›m eksikli¤i ve sonuçta diyabet geliflir. Buradan

da anlafl›laca¤› gibi insülin direnci ile bafllayan preklinik ve

I.G.T dönemi, insülin sekresyonunun azalmas› ile diyabetle

sonuçlan›r (‹mamo¤lu, 2009; Tip 2 Diyabet, 2004).

‹nsülin direnci; Endojen veya ekzojen insüline karfl› bi-

yolojik yan›ts›zl›kt›r. Genetik faktörler, fetal malnütrisyon,

fiziksel inaktivite, obezite ve yafl›n ilerlemesi insülin diren-

cine neden olur. Sa¤l›kl› popülasyonda %25, bozulmufl

glukoz tolerans›nda %60 ve Tip 2 DM’ si olanlarda %60-

75 oran›nda insülin direnci görülür. Bu direnç, öglisemi-

yi sa¤layabilmek için hiperinsülinemiyle karfl›lanmaya çal›-

fl›l›r. ‹nsülin direnci genelde hiperinsülinemiyle birliktedir,

fakat her zaman hiperglisemiyle birlikte seyretmez. Hi-

perglisemi, insülin direncinin ileri evresidir. Alt›n standart

tan› yöntemi, öglisemik insülin klemp testidir. Pahal› ve

zahmetli bir test olup, klinik pratikte kullan›lmaz. Klinik

pratikte en s›k kullan›lan yöntem HOMA formülüdür (Çe-

tinkalp, 2002; Metabolik Sendrom Klavuzu, 2009). Tip 2

diyabetes mellitus gelifliminde insülin direnci önemli rol

oynamaktad›r. Yap›lan prospektif çal›flmalar,  insülin di-

rencinin Tip 2 diyabetes mellitus gelifliminden 10-20 y›l

önce bulundu¤unu ve Tip 2 diyabetes mellitus geliflimi-

nin en önemli ön bulgusu oldu¤unu göstermektedir. 

Erken tan›  ile  diyabete yönelik fark›ndal›¤› gelifltirmeye

çal›flan bu çal›flma; insülin direnci  varl›¤›n›n araflt›r›lmas›,

insülin direnci varl›¤›n›n erken dönemde tespiti ile diyabet

geliflmesinin önlenmesi ya da geciktirilmesi, diyabet risk dü-

zeylerinin belirlenmesi ve diyabet risk düzeyi düflük ve yük-

sek olan hemflirelerde insülin direnci varl›¤›n›n karfl›laflt›r›l-

mas›  amac›yla planlan›p uygulanm›fl bir çal›flmad›r. 

Gereç  ve  yöntem

Araflt›rman›n  Tipi: Araflt›rma tan›mlay›c› olarak planlan-

d› ve gerçeklefltirildi.

Araflt›rman›n  Evren  ve  Örneklemi:  Çal›flman›n evreni-

ni, Ekim 2011 – Haziran 2012 tarihleri aras›nda ‹stanbul

Ba¤c›lar E¤itim ve Hastanesi’nde çal›flan 418 hemflire, ör-

neklemini ise 338 hemflire oluflturmaktad›r.

Araflt›rman›n  örneklem  seçiminde  afla¤›da  

yer  alan  kriterler  dikkate  al›nm›flt›r:

• Diyabet tan›s› almam›fl olmas›,

• Geçirilmifl gestasyonel diyabet tan›s› almam›fl olmas›,

• Kan flekerini yükseltici ya da düflürücü  ilaç kullan›m›

öyküsü tafl›mamas›,

• Çal›flmaya kat›lmaya gönüllü ve istekli olmas›. 

Veri  Toplama  Araçlar›

Verilerin  toplanmas›nda afla¤›da belirtilen form ve

testler kullan›lm›flt›r:

HHaassttaa  BBiillggii  FFoorrmmuu:: Literatür bilgisi ›fl›¤›nda, araflt›rmac› ta-

raf›ndan gelifltirilen ve kat›l›mc›lar›n sosyo demografik özellik-

leri ve hastal›k geçmifli ile ilgili sorular› kapsayan formdur.
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Diyabet Geliflim Riski Anketi – FINDRISK: Bu anket Erifl-

kinlerde 10 y›ll›k Tip 2 diyabet riskini de¤erlendirmektedir.

Bu yöntemle, Tip 2 diyabette 10 y›ll›k risk % 85 do¤ruluk

derecesiyle tahmin edilebilmektedir. Türkiye Endokrinoloji

ve Metabolizma Derne¤i taraf›ndan refere edilen “FIND-

RISK” Tip 2 Diyabet Risk De¤erlendirme Formu olarak  ülke-

mizde yayg›n olarak kullan›lmaktad›r (Lindstrom, 2003).

Beden  Kitle  ‹ndeksi  (BK‹),    Qutelet  ‹ndeks:  

Kilogram cinsinden a¤›rl›¤›n, metre cinsinden boyun

karesine bölünmesiyle elde edilen beden kitle indeksi (BK‹)

en s›k kullan›lan obezite tan› yöntemidir (Seidell,

1987).1835 y›l›nda, Qutelet taraf›ndan ilk kez tan›mlanan

bu indeks boy ve a¤›rl›k ölçümlerinden yararlan›larak he-

saplan›r (Aplegate, 2001; Yorganc›, 2005).  A¤›rl›k (kg) /

Boy (m)2 formülü ile hesaplan›r. Genel olarak BK‹’nin 30

kg/m2 üzerinde bulunmas› obezite kriteri olarak kabul edil-

mektedir. Yüksek BK‹ de¤eri diabetes mellitus insidans› ve

prevalans› ile iliflkilidir (Aplegate, 2001; Yorganc›, 2005).  

Homa-IR  (Homeostasis  model  

assesment)  ‹nsülin  Direnci  Testi  

Sa¤l›kl› kiflilerde veya insülin direnci olmayanlarda HOMA

testi de¤erinin 2.5’in alt›nda olmal›d›r. 2,5 ve üstü de¤erler

ise  insülin direnci varl›¤›n› düflündürür. Bazal insülin ve ba-

zal glukoz seviyelerinin kullan›ld›g› HOMA yönteminde;

AAççll››kk  iinnssüülliinn  ((μUU//mmll))  XX  AAççll››kk  gglluukkoozzuu  ((mmmmooll//LL))  xx  00..00555555

HOMA-IR  =  -----------------------------------------------------------------------------------------

22,5

denklemi kullan›larak insülin direnci hesaplanmaktad›r

(http://tipdizini.turkiyeklinikleri. com/tr/47411).

Araflt›rman›n  Uygulanmas›

Araflt›rman›n uygulanmas›nda gerekli izinler al›nd›ktan

sonra Ba¤c›lar E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde çal›flan,

araflt›rma kriterlerine uyan ve araflt›rmaya kat›lmay› kabul

eden hemflireler; çal›flman›n amac› ve yöntemi konusun-

da bilgilendirilmifltir. 

‹lk olarak hastane içi baflhekimlik toplant›s›na kat›lan

33 hemflire üzerinde pilot uygulama yap›lm›fl olup,  bu ki-

flilerde araflt›rmaya dahil edilmifltir,  daha sonra kurumda

aktif olarak çal›flan bütün birimler planl› bir flekilde ziyaret

edilerek kat›l›mc›lar ile birebir kiflisel görüflme yap›ld›ktan

ve  anketler doldurulduktan sonra  ayn› günün ertesi sa-

bah› ya da kat›l›mc› hemflirenin bir sonraki çal›flma günü-

nün sabah›nda tekrar ziyaret edilmifltir. 

Üç ay boyunca her sabah mesai saatinin bafllamas›n-

dan bir saat önce kuruma gelinerek ilgili birimlerdeki ka-

t›l›mc› hemflireler ziyaret edilip açl›k kanlar› araflt›rmac› ta-

raf›ndan al›nm›fl ve  ilk 20 dakika içinde Ba¤c›lar E¤itim ve

Araflt›rma Hastanesi merkez laboratuar›na araflt›rmac› ta-

raf›ndan elden teslim edilmifltir.

Çal›flmam›zda kullan›lan Tip 2 Diyabet Geliflim Riski an-

ketinde,  64  yafl üstünde olmak en yüksek puana sahip

olan maddedir, ancak en yüksek yaflta olan kat›l›mc›m›z

54 yafl›nda oldu¤u için 45 yafl alt›nda olan kat›l›mc›lar ve

45 yafl üstünde olan kat›l›mc›lar olarak iki gruba ayr›lm›flt›r.

Verilerin  ‹statistiksel  Analizi

Çal›flmada elde edilen bulgular de¤erlendirilirken, 

• Çal›flma verileri de¤erlendirilirken tan›mlay›c› istatis-

tiksel metotlar›n (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sap-

ma) yan› s›ra niteliksel verilerin karfl›laflt›r›lmas›nda ise Pe-

arson  Ki-Kare ve Fischer’s Exact Ki- Kare testleri kullan›ld›.

• Sonuçlar %95 güven aral›¤›nda, p<0,05 anlaml›l›k dü-

zeyinde ve p<0,001 ileri anlaml›l›k düzeyinde de¤erlendirildi.

Araflt›rman›n  Etik  Yönleri

• Araflt›rman›n ilgili kurumda yap›labilmesi için Ba¤c›-

lar E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Baflhekimli¤i’nin ve ‹s-

tanbul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nün yaz›l› izni ile  Etik Kurul

izinleri çal›flmaya bafllan›lmadan önce  al›nm›flt›r.

• Çal›flmaya kat›lacak hemflirelere çal›flman›n amac›,

yararlar› ve kendisinden ne beklendi¤i aç›klanarak bilgi-

lendirilmifl izin al›nm›flt›r.

• Çal›flmaya kat›lacak hemflirelere çal›flmaya kat›lma ya

da kat›lmamaya karar  vermede özgür olduklar›, bilgi ver-

meyi reddetme hakk›na sahip olduklar› aç›klanarak istekli
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ve gönüllü olma ilkesi ile otonomi ilkesine ba¤l› kal›nm›flt›r.

• Çal›flmaya kat›lan hemflirelere verdikleri bireysel bil-

gilerin baflkalar›na aç›klanmayaca¤› konusunda güvence

verilerek gizlilik ilkesine ba¤l› kal›nm›flt›r.

Bulgular

Çal›flmadan elde edilen bulgular ;

Kat›l›mc›lar›n %80,5’ i (n:272) kad›n, %19,5 (n: 66) er-

kek, %22,8’i  (n:77) sa¤l›k meslek lisesi, %14,5’i (n: 49)

önlisans,  %55,3’ü  (n:187)  lisans ve %7,4’ü (n:25) yük-

sek lisans mezunudur (Tablo 1).

FINDRISK anketine göre; kat›l›mc›lar›n %42,6’s›n›n

(n:144) BKI <25 kg/m2, %34,6’s›n›n  (n:117) 25-30 kg/m2

aras›nda,   %22,8’inin (n:77)  ise  >30 kg/m2 oldu¤u, bel

çevresi ölçüm de¤erlerine  göre; %26,9’unun (n:91) bel

çevresi erkeklerde 94 cm’nin, kad›nlarda ise 80 cm’nin al-

t›nda, %50,9’unun (n:172)  erkeklerde 94-102 cm, kad›n-

larda 80-88 cm aras›nda,  %22,2’sinin (n: 75) ise erkekler-

de 102 cm’nin kad›nlarda ise 88 cm’nin üzerinde oldu¤u,

%90,5 ‘inin (n:306) ekseri günlerde iflte veya bofl zaman-

lar›nda ço¤unlukla  günde en az 30 dakika egzersiz yap-

mad›¤› ve egzersiz yapmayan hemflirelerin %15,7’sinin

(n: 47) düflük diyabet riski tafl›d›¤›, egzersiz yapan hemfli-

relerin ise  %40,7’sinin (n:11) düflük diyabet riski tafl›d›¤›,

kat›l›mc›lar›n %50,3’ünün  (n: 170) hergün sebze-meyve

tüketmedi¤i, %90,8’inin (n: 307)  kan bas›nc› yüksekli¤i

nedeni ile ilaç kullanmad›¤› veya yüksek tansiyon bulun-

mad›¤›,  %30,5’inin  (n: 103) geçmiflte (chek_up, hastal›k

s›ras›nda) kan flekerinin  yüksek veya s›n›rda oldu¤u,

%13’ünün (n:44)  diyabetli yak›n› olmad›¤›, % 23,7’sinin

(n:80) ikinci derece yak›nlarda diyabetli oldu¤u,

%63,3’ünün (n:214) birinci derece yak›nlarda diyabetli bi-

reyler oldu¤u, birinci ve ikinci derece yak›nlar›nda diyabet

olmayan hemflirelerin  %90 ‘›n›n (n:36) düflük, %10’unun

(n:4)  hafif diyabet riski tafl›d›¤› ve birinci derece yak›nlar›n-

da diyabet olanlar›n ise %1,9‘unun (n:4) düflük,

%11,9’unun (n:25) hafif, %20,5’inin  (n:43) orta, %56,2’si-

nin  (n:118)  yüksek, %9,5’inin (n:20)  ise  çok yüksek di-

yabet riski tafl›d›¤› saptand›. Kat›l›mc›lar›n diyabet risk dü-

zeylerine iliflkin bulgular de¤erlendirildi¤inde; %17,8’inin

(n:58) düflük, %16,9’unun (n:55) hafif, %19’unun  (n:62)

orta, %39,9‘unun (n:130) yüksek ve %6,4 ‘ünün (n: 21)

ise çok yüksek diyabet riski tafl›d›¤› tespit edildi.

Kat›l›mc›lar›n bozulmufl açl›k glikozu olma durumu ile

diyabet riski aras›nda istatistiksel olarak anlaml› iliflki bulun-

du (x2=22,604; p=0,000<0,05). Bozulmufl açl›k glikozu

görülmeyen hemflirelerin %19,5’inin (n:50)  düflük,

%18,7’sinin (n:48) hafif, %22,2’sinin (n:57) orta, %34,6’s›-

n›n  (n:89) yüksek,  %5,1’inin (n:13)  çok yüksek diyabet ris-

ki tafl›d›¤›, bozulmufl açl›k glikozu görülen hemflirelerin  ise

%11,6’ s›n›n (n:8) düflük, %10,1’inin (n:7) hafif, %7,2’sinin

(n:5)  orta, %59,4’ünün  (n:41) yüksek, %11,6’s›n›n  (n:8)

çok yüksek diyabet riski tafl›d›¤› tespit edildi (Tablo 2).

Kat›l›mc›lar›n %41,1’inde (n:139) insülin direnci varl›¤›,

%21,6’s›nda (n: 73) ise bozulmufl açl›k glikozu oldu¤u tespit

edilir iken; bozulmufl açl›k glikozu olan hemflirelerin %94,5’in-

de de (n:69) insülin direnci varl›¤› oldu¤u (Tablo 3) ve birinci

ve ikinci derece yak›nlar›nda diyabet olan hemflirelerin  ise
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TTaabblloo  11::  Diyabet risk düzeyi 
de¤erlendirilmesi

DDiiyyaabbeett  RRiisskkii    nn %%
Düflük 58 17,8
Hafif 55 16,9
Orta 62 19,0
Yüksek 130 39,9
Çok yüksek 21 6,4
Toplam 338 100,0

TTaabblloo  22::  Bozulmufl Açl›k Glikozu (BAG) 
olma durumu ile diyabet riskinin karfl›laflt›r›lmas› 

BBAAGG  iillee  DDiiyyaabbeett  rriisskkii  BBAAGG  yyookk BBAAGG  vvaarr pp
kkaarrflfl››llaaflfltt››rrmmaass›› nn %% nn %%
Diyabet riski Düflük 50 19,5 8 11,6 x2=22,604

Hafif 48 18,7 7 10,1 p=0,000
Orta 57 22,2 5 7,2
Yüksek 89 34,6 41 59,4
Çok yüksek 13 5,1 8 11,6



%70,5’inde insülin direnci varl›¤› oldu¤u tespit edildi.

Kat›l›mc›lar›n insülin direnci varl›¤› ile diyabet riski ara-

s›nda istatistiksel olarak anlaml› iliflki bulunmufltur

(x2=32,732; p=0,000<0,05). ‹nsülin direnci olan kat›l›m-

c›lar›n   %53,4’ünün  (n:71)  yüksek diyabet riski tafl›d›¤›

saptanm›flt›r (Tablo 4).

Kat›l›mc›lar›n yafla göre diyabet risk faktörleri ve insülin

direnci varl›¤›na göre da¤›l›mlar› tablo 5’te oldu¤u gibi

45 yafl üstünde olan hemflirelerin  %66,1’inde (n: 37) in-

sülin direnci varl›¤›, %41,1’inde (n:23) bozulmufl açl›k gli-

kozu varl›¤› ve sadece % 5,7’sinin  (n:3)  düflük diyabet

riski tafl›d›¤› saptanm›flt›r (Tablo 5).

Tart›flma

Çevresel ve genetik nedenlerle ortaya ç›kan insülin diren-

ci diyabet ortaya ç›kmadan y›llar öncesinde belirginleflir.

E¤er bireyin çevresel ve genetik olarak beta hücre yetmezli-

¤ine yol açacak alt yap›s› var ise y›llar içerisinde beta hücre-

sinin insülin salg›lama yetene¤i azal›r, yükselen kan flekerle-

ri ile beraber  BAG, BGT ve diyabet geliflir (Türk Diyabet Y›ll›-

¤›, 2009). Buradan da anlafl›laca¤› gibi insülin direnci ile

bafllayan dönem,  insülin sekresyonunun azalmas› ile diya-

betle sonuçlan›r (Tip 2 Diyabet, 2004; ‹mamo¤lu, 2009). 

Kern ve arkadafllar›n›n (2001)  yapt›¤› çal›flmada obezite

(BK‹) ve insülin direnci aras›nda  güçlü bir iliflki oldu¤u sap-

tanm›fl ve BK‹ 20’den 30’a yükseldi¤inde diyabet riskinin 11

kat artabilece¤i gösterilmifltir. Koyuer’in (2005)  yapt›¤› çal›fl-

mada obeziteye ba¤l› olarak bireylerde insülin direnci gelifl-

ti¤ini ve BK‹ artt›kça insülin direnci göstergesi olan HOMA

düzeylerinde de artma gözlendi¤ini belirtmifltir. Terekeci

(2002) normoglisemik obez olgularda insülin direnci ve aç-

l›k insülinini anlaml› derecede yüksek bulmufltur.

Bizim çal›flmam›zda araflt›rmaya kat›lan hemflirelerin

%41,1’nde (n:139) insülin direnci varl›¤›,  %21,6’s›nda

(n:73) bozulmufl açl›k glikozu oldu¤u  ve kat›l›mc›lar›n  sa-

dece %42,6 ‘s›n›n BKI normal aral›kta olup, %34,6 s›n›n afl›-

r› kilolu, %22,8’inin ise obez grupta oldu¤u saptanm›flt›r.

Erken metabolik de¤ifliklikleri oluflturan bozulmufl BAG

ve BGT’den  diyabete geçifl ço¤u kez y›llar sürebilir. Çal›fl-

malar prediyabetik kiflide izole BAG bulunmas› halinde ta-

kip eden 10 y›l içinde diyabet geliflme riskinin %10-15 dü-

zeyinde oldu¤unu göstermektedir (Satman, 2009; TC S.B

Temel Sa¤l›k Hizmetleri, 2011).

Bizim çal›flmam›zda bozulmufl açl›k glikozu  ile  insülin

direnci aras›nda istatistiksel olarak anlaml› iliflki bulunmufl-

tur (x2=109,643; p=0,000<0,05). Bozulmufl açl›k glikozu

olan hemflirelerin %94,5’nde

(n: 69)  insülin direnci varl›¤›

tespit edilmifltir. Sonuçlar›m›z

yap›lan çal›flmalarda oldu¤u

gibi hiperglisemi ilerledikçe in-

sülin direncinde a¤›rlaflma gö-

rüldü¤ünü desteklemektedir. 

‹çli ve arkadafllar›n›n (2002)

yapt›¤› çal›flmada insülin di-

renci ölçümünün diyabetik ol-

mayan hastalarda erken dö-

nem risk önbelirleyicisi olarak

yüksek riskli alt gruplar›n  er-

ken belirlenmesinde kullan›l-

mas› gerekti¤ini belirtmifltir (‹ç-

li, 2002).

Bizim çal›flmam›zda araflt›rma-
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TTabbllo  3:  Bozulmufl Açl›k Glikozu (BAG) ile insülin direnci (HOMA-IR) varl›¤›n›n karfl›laflt›r›lmas›

BBAAGG  vvee  HHOOMMAA--IIRR  kkaarrflfl››llaaflfltt››rrmmaass››    HHOOMMAA--IIRR  yyookk HHOOMMAA--IIRR  vvaarr PP
nn %% nn %%

Bozulmufl açl›k glikozu (BAG) yok 195 73,6 4 5,5 x2=109,643
var 70 26,4 69 94,5 p=0,000

TTaabblloo  44::  Kat›l›mc›lar›n insülin direnci (HOMA-IR)   varl›¤› ile diyabet riskinin karfl›laflt›r›lmas›

‹‹nnssüülliinn  DDiirreennccii  vvee  DDiiyyaabbeett  ‹‹nnssüülliinn  ddiirreennccii    yyookk ‹‹nnssüülliinn  ddiirreennccii    vvaarr PP
RRiisskkii  KKaarrflfl››llaaflfltt››rrmmaass››  nn %% nn %%
Diyabet riski Düflük 41 21,2 17 12,8 x2= 32,732

Hafif 41 21,2 14 10,5 p= 0,000
Orta 46 23,8 16 12,0
Yüksek 59 30,6 71 53,4
Çok yüksek 6 3,1 15 11,3
Toplam 193 100,0 133 100,0



ya kat›lan diyabeti olmayan hemflirelerin insülin direnci ile

diyabet riski aras›nda istatistiksel olarak anlaml› iliflki bulun-

mufltur (x2=32,732; p=0,000<0,05). ‹nsülin direnci olma-

yan hemflirelerin  %30,6’s› (n: 59) yüksek, %3,1’i (n: 6) çok

yüksek diyabet riski tafl›mas›na ra¤men, insülin direnci olan

hemflirelerin ise  %53,4’ü (n:71) yüksek, %11,3’ü (n: 15'i)

çok yüksek diyabet riski tafl›makta idi .Bu sonuçlar da bize

literatür do¤rultusunda insülin direnci yüksek olan bireyle-

rin diyabet riskinin de yüksek oldu¤unu ve diyabet riski

yüksek olan bireylerde ise insülin direncinin daha s›k görü-

lebilece¤ini göstermifltir.

Diyabet gelifliminde genetik yatk›nl›¤›n da önemli rol

oynad›¤› çeflitli kaynaklarda belirtilmifltir (‹mamo¤lu,

2009). Tip 2 diyabet genetik ve çevresel faktörlerin belir-

ledi¤i bir hastal›kt›r ve birinci derece yak›nlar›nda Tip 2 di-

yabeti olan kifliler hayatlar›n›n ileriki dönemlerinde %30-

40 oran›nda hastal›¤a yakalanma riski tafl›rlar. 

Uluda¤ (2009), yapt›¤› çal›flmada elde edilen en önem-

li sonuçlara göre birinci derece akrabalar›nda diyabet olan-

lar›n rastgele bak›lan kan flekeri düzeylerinin, birinci derece

akrabalar›nda diyabet olmayanlara göre daha yüksek oldu-

¤unu belirtmifltir (Uluda¤, 2009).Serenli ve ark. (2009) yap-

t›¤› cal›flmada ailelerinde diyabet öyküsü olanlarda insülin

direnci varl›¤› daha fazla görülmüfltür (Serenli, 2009).
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TTaabblloo  55::  Hemflirelerin Diyabet Risk Faktörlerinin Yafla Göre Da¤›l›m› 

<<4455  yyaaflfl  ((nn==228822)) >>4455  yyaaflfl  ((nn==5566)) PP
nn %% nn %%

Kan bas›nc› yüksekli¤i Hay›r 261 92,6 46 82,1 χ2=6,078
Evet 21 7,4 10 17,9 p=0,014

‹nsülin Direnci Yok 180 63,8 19 33,9 χ2=17,253
Var 102 36,2 37 66,1 p=0,000

Sebze meyve tüketim durumu Hergün de¤il 146 51,8 24 42,9 χ2=1,486
Hergün 136 48,2 32 57,1 p=0,223

Egzersiz yapma durumu Hay›r 254 90,1 52 92,9 χ2=0,423
Evet 28 9,9 4 7,1 p=0,515

Bozulmufl Açl›k Glikozu Olma Yok 232 82,3 33 58,9 χ2=15,032
Var 50 17,7 23 41,1 p=0,000

BKI <25kg/m2 131 46,5 13 23,2 χ2=20,123
25-30kg/m2 99 35,1 18 32,1 p=0,000
>30 kg/m2 52 18,4 25 44,6

Bel çevresi 0 puan 87 30,9 4 7,1 χ2=41,320
3 puan 150 53,2 22 39,3 p=0,000
4 puan 45 16,0 30 53,6

Diyabet riski Düflük 55 20,1 3 5,7 χ2=51,422
Hafif 52 19,0 3 5,7 p=0,000
Orta 60 22,0 2 3,8
Yüksek 97 35,5 33 62,3
Çok yüksek 9 3,3 12 22,6

Glukoz Da¤›l›m› 100'ün alt› 238 84,7 37 66,1 χ2=11,349
100-125 42 14,9 18 32,1 p=0,003
126 üzeri 1 0,4 1 1,8

Ailede DM Varl›¤› Hay›r 211 74,8 24 42,9 χ2=22,533
Evet 71 25,2 32 57,1 p=0,000



Bizim çal›flma bulgular›m›z literatür bilgilerini destekler

nitelikte sonuçlanm›flt›r. Araflt›rmaya kat›lan hemflirelerin

ailelerinde (birinci ve ikinci derece yak›nlar›nda) diyabet

bulunmas› ile  insülin direnci aras›nda istatistiksel olarak

anlaml› iliflki bulunmufltur (x2=13,507; p=0,001<0,05). Ai-

lelerinde diyabet öyküsü olmayan hemflirelerin

%29,5’nde  (n:13) insülin direnci varl›¤› saptan›rken, ikin-

ci derece yak›nlar›nda diyabet olanlar›n %27,5’nde

(n:22),  birinci derece yak›nlar›nda diyabet olanlar›n ise

%48,6 ‘s›nda (n: 104) insülin direnci varl›¤› saptanm›flt›r.

Bu bulgular ve yap›lan çal›flmalar bize, Tip 2 DM' li olgu-

lar›n birinci derece akrabalar›n›n Tip 2 DM ve kardiovas-

küler hastal›klar aç›s›ndan yak›n olarak izlenmesi  gerekti-

¤ini göstermektedir.

Kat›l›mc›lar›n  diyabet  risk  düzeylerinin  ve  

risk  faktörlerine  iliflkin  bulgular›n  tart›fl›lmas›

Bu bölümde çal›flma popülasyonunda diyabet risk

faktörlerinin da¤›l›m› ve diyabet geliflim riski anketi ile ilgi-

li bulgular tart›fl›lm›flt›r.

Tip 2 diyabet gelifliminde risk faktörleri de¤ifltirilebilir

ve de¤ifltirilemez risk faktörleri olarak ikiye ayr›lmaktad›r.

De¤ifltirilebilir risk faktörleri aras›nda; obezite, fiziksel akti-

vite azl›¤›, sigara - alkol kullan›m›, düflük lifli g›dalar ve afl›-

r› doymufl ya¤lar ile beslenme  yer almaktad›r. De¤ifltirile-

mez risk faktörleri aras›nda ise etnik köken,  yafl, cinsiyet,

aile öyküsü, hipertansiyon ve dislipidemi öyküsü yer al-

maktad›r (‹mamo¤lu, 2009).

Coflansu’nun 2001 y›l›nda yapm›fl oldu¤u eriflkinlerde

diyabet risk düzeylerinin belirlenmesi bafll›kl› çal›flmas›nda

diyabet risk testinden ald›klar› puana göre de¤erlendir-

mesinde olgular›n %75,7’sinin yüksek risk,  %22,2‘sinin

ise düflük risk grubunda oldu¤unu saptam›flt›r.

Çal›flmam›zda kulland›¤›m›z FINDR‹SK anketine  göre

araflt›rma kapsam›ndaki hemflirelerin gelecek on sene

içinde diyabet risk düzeyleri;  %17,8’si düflük,  %16,9’u

hafif, %19’u orta, %39,9’u  yüksek,  %6,4’ü çok yüksek

diyabet riski tafl›maktad›r.

Araflt›rmaya kat›lan hemflirelerin %82,2’sinin 45 yafl alt›n-

da oldu¤unu göz önünde bulundurarak sadece %17.8’inin

(n: 58) diyabet riskinin düflük olmas›, bize  FINDRISK anketi-

ne göre araflt›rmaya kat›lan hemflirelerin önümüzdeki on y›l

içerisinde büyük bir k›sm›n›n tüm dünyada görülme s›kl›¤›

giderek artmakta olan ve önemli bir halk sa¤l›¤› sorunu olan

diabetes mellitusa yakalanaca¤›n› gösterir.

Tip 2 diyabet için yafllanman›n bir risk faktörü oldu¤u

çeflitli kaynaklarda aç›klanmaktad›r. 45 yafl›n üstünde di-

yabet riskinin bafllad›¤› ve bu riskin yafl ilerledikçe artt›¤›

bildirilmektedir (Kahn, 2008). Demir (2009) yapt›¤› çal›fl-

mada HOMA-IR de¤erinde yaflla  do¤ru orant›l› olarak ar-

t›fl saptam›flt›r ( Demir, 2009).

Yap›lm›fl olan bu çal›flmalarda insülin direncinin 45 yafl

üstü olan grupta daha yüksek bulunmufl olmas› bizim ça-

l›flma sonuçlar›m›z ile benzerlik göstermektedir. Çal›flma-

m›zda araflt›rmaya kat›lan hemflirelerde yafl ile insülin di-

renci aras›nda istatistiksel olarak anlaml› iliflki bulunmufltur

(x2=17,253; p=0,000<0,05). Yafl› <45 olan hemflirelerin

%36,2’sinde (n:102)  insülin direnci  varl›¤› saptan›rken;

yafl› >45  olan hemflirelerin  %66’s›nda (n: 37) insülin di-

renci oldu¤u tespit edilmifltir. 

Çal›flmam›zda 45 yafl alt›nda olan hemflirelerin

%20,1’inin düflük diyabet riski bulunmufl  ve  45 yafl üstü

hemflirelerin ise sadece %3’ünün düflük diyabet riski alt›n-

da olmas› yüksek riskli grubun ço¤unlukta oldu¤unu gös-

termektedir. Diyabetin de¤ifltirilemeyen risk faktörleri ara-

s›nda olan yafl faktörü 45 yafl  üstünde olan bireyler için

diyabet riskini artt›rmas› beklenen bir durum iken; 45 yafl

alt›n›n ço¤unlukta oldu¤u çal›flma grubumuzda  yüksek

düzeyde diyabet riskinin  ço¤unlukta olmas›, önümüzde-

ki y›llarda diyabetli sa¤l›k personeli  say›s›n›n giderek arta-

ca¤›n› düflündürmektedir. 

Ayd›n (2009), bizim çal›flmam›zda da kulland›¤›m›z

FINDRISK anketi ile yapt›¤› çal›flmada beden kitle indeksi

(BKI) de¤iflimini diyabet geliflimi ile iliflkili olan tek faktör

olarak görmüfltür.  BKI düzeyindeki  her bir kg/m2 art›fl›n

diyabet geliflme riskini %38 artt›rd›¤›n› saptam›fl ve yaflam

tarz› de¤iflikli¤i ile prediyabetik sürecin olumlu yönde de-

¤iflece¤ini bildirmifltir (Ayd›n, 2009).

Çal›flmam›zda kat›l›mc›lar›n %57.4’ünün BKI’si 25

kg/m2’nin üzerinde bulunmufltur (Tablo 6.1.3). Yafl ile be-
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den kitle indeksi karfl›laflt›r›ld›¤›nda ise istatistiksel olarak

aralar›nda anlaml› iliflki bulunmufltur (x2=20,123;

p=0,000<0,05).  Yafl› 45 yafl alt›nda olan hemflirelerin

%53,5’inin fazla kilolu ve obez grupta oldu¤u saptan›r

iken, yafl› 45 yafl üstü olan hemflirelerin ise %76,8’ inin

fazla kilolu ve obez grupta oldu¤u saptanm›flt›r.

Tanko ve arkadafllar›n›n (2003) yapt›klar› bir çal›flmada

bel çevresi ile insülin direnci aras›nda do¤ru orant› oldu-

¤u belirtilmifltir (Tanko ve ark., 2003). Bu çal›flma bizim

çal›flmam›zdaki bulgular ile paralel olup sonuçlar›m›z›

desteklemektedir.

Fiziksel inaktivite; Tip 2 diyabet ve kardiyovasküler has-

tal›klar› da kapsayan bir çok kronik hastal›k için risk faktö-

rüdür. Güz ‘ün (2010) yapt›¤› çal›flmada egzersiz yapan

grubun HOMA-IR ile hesaplanan insülin direncinde an-

laml› azalma izlenmifltir (Güz, 2010).

Bizim çal›flmam›zda araflt›rmaya kat›lan hemflirelerin

ekseri günlerde iflte veya bofl zamanlar›nda ço¤unlukla

günde en az 30 dakika egzersiz yapma durumlar› de¤er-

lendirildi¤inde % 90,5’i (n: 306) egzersiz yapmad›¤›n›, %

9,5’inin ise (n: 32) egzersiz yapt›¤›n› ifade etmifltir (Tablo

6.2.3). Artan fiziksel aktivite, yüksek riskli bireylerde Tip 2

diyabet insidans›n› büyük oranda azaltabilmektedir. Sa¤-

l›¤›n korunmas› ve iyilefltirilmesi için tüm sa¤l›kl› yetiflkinler

haftada befl gün minumum 30 dakika orta yo¤unluklu

aerobik (dayan›kl›l›k) fiziksel aktivite ya da haftada üç gün

minumum 20 dakika daha fliddetli yo¤unlukta aerobik fi-

ziksel aktivite yapmal›d›rlar (Bonora et al, 1998).

Beslenme al›flkanl›klar›n›n düzenlenmesi ve sa¤l›kl›

beslenme diyabetin de¤ifltirilebilir risk faktörleri aras›nda

yer almaktad›r. Sa¤l›kl› beslenme al›flkanl›klar› kazanarak

diyabet geliflim riski düzeyimizi düflürebilir, diyabetin ge-

liflmesini geciktirebilir ya da önleyebiliriz. BAG ve BGT

‘den Tip 2 DM’ ye ilerleme, belirgin kilo al›m› ve insülin

sekresyonunda daha fazla azalma ve insülin direnci ile ka-

rekterizedir. Beslenme e¤itimi, davran›fl modifikasyonu ve

egzersizi içeren yaflam tarz› de¤ifliklikleri yoluyla obezite-

nin geriye döndürülmesi, diyabete ilerlemenin önlenme-

si için önemli bir basamakt›r (Anna et al, 2008).

Ayd›n (2009), Tip 2 diyabetin önlenmesinde düflük

ya¤l› ve yüksek lifli beslenmenin egzersiz ile birlikte öne-

mini araflt›ran çal›flmas›nda bafllang›çta prediyabetik sü-

reçte bulunan kiflilerin normal glikoz tolerans durumuna

dönebilece¤ini veya sürecin daha hafif evrelerine gerile-

yebilece¤ini belirtmifltir (Ayd›n, 2009).

Araflt›rmaya kat›lan hemflirelerin sebze ve meyve tüke-

tim s›kl›klar›na göre da¤›l›mlar›; %50,3’ü  (n: 170) hergün

sebze-meyve tüketmedi¤ini,  %49,7’si ise (n: 168) hergün

sebze-meyve tüketti¤ini belirtmifltir. Çal›flma bulgular›m›z-

da 45 yafl alt›nda olan hemflirelerin sadece %20,1’inin

düflük diyabet riski tafl›mas›nda;  diyabetin de¤ifltirilebilir

risk faktörleri aras›nda olan sa¤l›ks›z beslenme, uygun ol-

mayan beslenme al›flkanl›klar›n› sürdürmeleri ve düzenli

egzersiz yapmamalar›n›n çok büyük katk›s› oldu¤unu dü-

flündürmektedir. 

Çal›flma sonucumuzdaki yüksek diyabet riski ve insülin

direnci varl›¤›n›n ço¤unlukta olmas›n›; fazla kilolu grubun

s›kl›kta olmas›, bel çevresi ölçümlerinin normal s›n›rlarda

olan grubunun az›nl›kta olmas›, düzenli egzersiz yapma

oranlar›n›n ve sebze meyve tüketim durumlar›n›n düflük

olmas›na ve genetik yatk›nl›¤a ba¤lamaktay›z.

Sonuç  ve  öneriler

BKI’ni düflürmeye yönelik yaflam tarz› ve beslenme al›fl-

kanl›klar›n›n de¤ifltirilmesini insülin direnci tespit edilen ve

edilmeyen, özellikle diyabet riski tafl›yan (ve hatta risk ta-

fl›mayan) tüm bireylere önerilmelidir. 

Diyet ve yaflam tarz› de¤iflimi ile kilo verme prediyabet

için çal›flmalarla da desteklenen ilk basamak tedavi seçe-

nekleridir.  Bu de¤ifliklikler yo¤un olmal› ve yaflam boyu

devam ettirilmeli, düzenli olarak takip edilmeli ve uzman

diyabet ekibi taraf›ndan kontrol edilmelidir. 

Global bir sa¤l›k krizinin önlenmesi için  flu anki yaflam

tarz› ak›mlar›n›n  toksik etkileri hesaplanmal› ve harcanan

kalori oranlar›nda radikal bir ayarlama yap›lmal›d›r. 

Diyabetin önlenmesi, erken tan›s› ve komplikasyonlar›-

n›n  önlenmesine yönelik davran›fl de¤iflikli¤inin sa¤lan-

mas› için fark›ndal›k çal›flmalar›na daha fazla  ihtiyaç var-

d›r. Diyabet önemli bir halk sa¤l›¤› sorunudur, tan› konul-

mam›fl diyabetlilerin saptanmas› gereklidir ve diyabetin
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preklinik dönemi önemsenmelidir. 

Sonuç olarak bir halk sa¤l›¤› sorunu haline gelen diya-

betin önlenmesi, bu hastal›kla ilgili yükü azaltacakt›r.

Teflekkür

Diyabet riski düflük ve yüksek riskli olan hemflirelerde in-

sülin direnci varl›¤›n›n araflt›r›lmas› bafll›kl› çal›flmamda

kat›l›mc›lar›n HOMA-IR hesaplamas›n›n yap›labilmesi için

gerekli olan açl›k insülini ve açl›k glikozu ölçümlerinin

yap›labilmesinde gerekli kitlerin al›nmas›n› sa¤layan Kalden

Medikal Grup’a ve verilerin istatistiksel analizi için Bilgi E¤itim

Dan›flmanl›k bilim uzman› Fatih Sontafl’a teflekkür ederim.
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OObbeezziittee  GGeelliiflfliimmiinnii  EEttkkiilleeyyeenn  DDaavvrraann››flflllaa  ‹‹lliiflflkkiillii  FFaakkttöörrlleerr

Yrd.  Doç.  Dr.  Derya  AT‹K

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu Hemflirelik Bölümü, OSMAN‹YE

ÖÖzzeett
Obezitenin prevalans› tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de artmaktad›r. Obe-

zite modern yaflant›n›n do¤al bir sonucu olarak görünmekte ve kardiyovasküler has-
tal›klar, metabolik sendrom, Tip 2 Diyabetes Mellitus gibi hastal›klarla ba¤lant›l›d›r.
Obezitenin görülme s›kl›¤› her yafl grubunda artmaktad›r. Obezitenin önlenmesi, te-
davisi ve bireyin bak›m› multidisipliner iflbirli¤i gerektiren bir süreçtir. Hemflireler obe-
zitenin önlenmesi ve sa¤l›¤›n teflviki ön safta bulunmaktad›r ve obez hastalarla görüfl-
mek için ideal bir konumdad›r. Bu yaz›da obezite geliflimini etkileyen davran›flla iliflki-
li faktörler konusu gözden geçirilecektir. 

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr::  Obezite, Davran›flla ‹liflkili Faktörler.

SSuummmmaarryy
BBeehhaavviioorraall  RReellaatteedd  ffaaccttoorrss  iinn  OObbeessiittyy
The prevalence of obesity is increasing all over the World as our country. Obesity

seems to be a natural consequence of modern life and it is associated with many di-
seases such as cardio vascular diseases, metabolic syndrome, Type 2 Diabetes Melli-
tus. The frequency of finding obesity in every age groups has increased. Preventing
of obesity, treatment of obesity and health care of individuals are reguired multidi-
ciplinary cooperation process. Nurses are on the frontline of obesity prevention and
health promotion. Nurses are in an ideal position to discuss obesity with patients. In
this review issue of behavioral related factors in obesity will be overviewed.

KKeeyy  wwoorrddss::  Obesity, Behavioral Related Factors.

Girifl
Bilim ve teknoloji alan›ndaki ilerlemeler ve ekonomik geliflme, yetersiz beslenme ile il-

gili sa¤l›k sorunlar›n›n azalmas›na neden olurken, afl›r› beslenme ve fazla enerji al›m›na
iliflkin sorunlar›n da ortaya ç›kmas›na neden olmaktad›r (fianl›er, 2005). Dünya Sa¤l›k Ör-
gütü (DSÖ) taraf›ndan obezite, “ya¤ dokusunun, sa¤l›kla ilgili olumsuz sonuçlara yol
açacak ölçüde artmas›” olarak tan›mlanmaktad›r (Who Expert Consultation 2004). DSÖ
verilerine göre, dünyada 400 milyonun üzerinde obez ve 1.6 milyar civar›nda kilolu kifli
bulunmakta olup, bu say›n›n 2015 y›l›nda s›ras›yla 700 milyon ve 2.5 milyara ç›kmas›
beklenmektedir (The World Health Organisation 2005). Türk Eriflkinlerde Kalp Hastal›¤›
Risk Faktörleri (TEKHARF) çal›flmas›na göre 30 yafl ve üzerindeki erkeklerde obezite pre-
valans› %25.2, kad›nlarda %44.2’dir (Onat ve ark., 2001). Türkiye Diyabet, Hipertansi-
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yon, Obezite ve Endokrinolojik Hastal›klar Prevalans Çal›fl-
mas›-II (TURDEP II) sonuçlar›na göre obezite prevalans›, ka-
d›nlarda ortalama %38; erkeklerde %22’dir (Satman ve ark.
2010). Türkiye Obezite ve Hipertansiyon Araflt›rmas› (TOH-
TA) çal›flmas› sonuçlar›na göre toplam prevalans %44.4, er-
keklerde %40, kad›nlarda %50’dir (Hatemi ve ark. 2002).
Türkiye Obezite Profili çal›flmas›na göre toplam prevalans
%34.3, erkeklerde %16.9, kad›nlarda %48.4’tür (T.C. Sa¤-
l›k Bakanl›¤› Türkiye Obezite ile Mücadele Pro¤ram› ve Ulu-
sal Eylem Plan› Tasla¤› 2008-2012). Metabolik Sendrom
Araflt›rmas›’nda obezite oran› %36.2 olarak bulunmufltur
(Kozan ve ark., 2007). Çay›r ve ark.’n›n yapt›¤› çal›flmada
(2011) ise %28 olarak bulunmufltur. Türkiye ‹statistik Kuru-
mu’nun yapm›fl oldu¤u Türkiye Sa¤l›k Araflt›rmas›, 2010 ve-
rilerine göre 15 yafl ve üzeri yetiflkin nüfusun %33’ü fazla ki-
lolu ve %16.9’u obezdir (TÜ‹K Sa¤l›k Araflt›rmas› 2010).
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Deve-
lopment) Obezite Güncellenmifl 2012’ye göre ülkemizde 5-
17 yafl aras› fazla kilolu (obeziteyi de içeren) erkek çocukla-
r›n s›kl›¤› %11.3, k›z çocuklar›n›n s›kl›¤› ise %10.3’tür (OECD
Obesity Update 2012). Sa¤l›k Bakanl›¤› Sa¤l›¤›n Gelifltirilme-
si Genel Müdürlü¤ü Türkiye Beden A¤›rl›¤› Alg›s› Araflt›rma-
s›nda kat›l›mc›lar›n; %33.3’ünün fazla kilolu, %23.4’ünün
obez oldu¤u görülmüfltür (Sa¤l›¤›n Gelifltirilmesi Genel Mü-
dürlü¤ü Türkiye Beden A¤›rl›¤› Alg›s› Araflt›rmas› 2012).
DSÖ taraf›ndan Asya, Afrika ve Avrupa'n›n 6 ayr› bölgesin-
de yap›lan ve 12 y›l süren MONICA çal›flmas›nda obezite
prevalans›nda 10 y›lda %10-30 aras›nda bir art›fl saptand›¤›
bildirilmifltir (World Health Organization 2012). Dünya ge-
neliyle paralel olarak obezite ülkemizde de önemli bir halk
sa¤l›¤› sorunudur. Fazla kiloluluk ve obezite; küresel ölüm
riskleri s›ralamas›nda beflinci s›radad›r (fianl›er, 2005). 

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derne¤i, obezi-
te geliflimini etkileyen etmenleri flu flekilde s›ralam›flt›r;

1. Demografik faktörler 
a. Yafl: Yaflla obezite artar. 
b. Cinsiyet: Kad›nlarda daha s›kt›r. 
c. Etnisite: Toplumlar aras›nda çok fark saptan›r. 

2. Sosyokültürel faktörler 
a. E¤itim düzeyi ve gelir: Geliflmifl toplumlarda 

e¤itim düzeyi ve gelir azald›kça obezite artar. 
b. Medeni durum: Evlenme obeziteye neden olur 

3. Biyolojik faktörler 

a.  Do¤um say›s›: Her do¤um yaklafl›k 1 kg ald›r›r. 
4. Davran›flla iliflkili faktörler 

a. Besin al›m›: Kafeterya tipi beslenme (fast food 
besin tüketimi) obeziteyi belirgin biçimde 
art›rmaktad›r. 

b. Sigara: Sigaray› b›rakma kilo ald›r›r. 
c. Alkol tüketimi: Kilo al›m› ile yak›ndan iliflkilidir. 
d. Fiziksel aktivite (egzersiz) azl›¤› (Türkiye 

Endokrinoloji ve Metabolizma Derne¤i 2009).
Obezite tüm dünyada salg›n fleklinde yay›lmaktad›r ve

sa¤l›k harcamalar›nda art›flla beraber ülkelerin ekonomile-
rine a¤›r yükler getirmektedir. Bu nedenle her ülke kendi
ulusal sa¤l›k politikas›n› oluflturmal›d›r. Obeziteden korun-
maya yönelik çabalar bu hastal›k ile mücadelenin temeli-
ni teflkil eder. Önemli olan obeziteyi iyi tedavi etmek de-
¤il obeziteden korunmakt›r (Tam ve Çak›r 2012). Hem ko-
runma hem de tedavi sürecinde davran›flla ilgili faktörle-
rin kontrolü son derece önemlidir. Hemflirelikte e¤itici ve
dan›flmanl›k rolleriyle obezitenin önlenmesi ve tedavisin-
de önemli yeri olan bir meslektir.

Besin  Al›m›
Obezite geliflmesinde önemli rol oynayan faktörler-

den birincisi hatal› beslenmedir. Bu ba¤lamda yüksek ka-
lorili g›dalar›n al›nmas›, haz›r yemek, h›zl› yemek, s›k veya
seyrek yemek, gece yatmadan önce yemek kolaylaflt›r›c›
unsurlard›r (Bilginturan 2000). Bugünkü çevremiz limitsiz
olarak kolayl›kla elde edilebilen, oldukça ucuz, çok lezzet-
li ve enerji yüklü g›dalarla doludur. Buna düflük fiziksel ak-
tiviteli yaflam stili de eklenmifltir. Bu çevresel koflullar, yük-
sek enerji al›m›na ve düflük enerji kullan›m›na neden ol-
maktad›r. Pozitif enerji balans› ile beden kitlesi artmakta-
d›r (Shepard et al. 2001). Obezlerin fazla yeme iste¤inin,
aile çevresinden edinilen bir al›flkanl›k olabilece¤i ileri sü-
rülmektedir (Bilginturan 2000). 

Metino¤lu ve ark. (2012) yapt›klar› çal›flmada, ö¤renci-
lerin ailesinde obez birey olma ile beden kitle indeksi (BK‹)
aras›nda anlaml› bir iliflki oldu¤unu belirlemifllerdir (Meti-
no¤lu ve ark. 2012). Garn ve Sullivan 1999’da yapt›klar›
çal›flmada, her iki ebeveyn de obez ise çocuklar›n›n obez
olma riskini yaklafl›k %80, tek ebeveyn obez oldu¤u zaman
%40, her iki ebeveyn normal kiloda oldu¤u zaman ise
%14 olarak belirtmifllerdir. Düzenli ve dengeli beslenme
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obezitenin önlenmesinde oldukça önemlidir. Özdo¤an ve
ark. yapt›klar› çal›flmada (2012) araflt›rma kapsam›ndaki k›z-
lar›n %84.5’i, erkeklerin %84.6’s›; evde kalanlar›n %82.4’ü,
yurtta kalanlar›n %86.4’ü ana ö¤ünleri atlad›klar›n› bildir-
mifllerdir. Ö¤ün atlama nedenleri aras›nda ilk s›ray› zaman
yetersizli¤i (%28.8) alm›fl; bunu ac›kmama (%27.4), geç
kalkmak (%18.6) takip etmifltir. Alphan ve ark.’n›n (2002)
yapt›klar› çal›flmada, özel okuldaki ö¤rencilerin %27.7’si ilk
s›rada fleker-çikolatay›, devlet okulundaki ö¤rencilerin
%19.5’i ilk s›rada gazoz-kolay›, %19.3’ü ikinci s›rada fleker-
çikolatay› tercih ettikleri belirlenmifltir. Çay›r ve ark. (2011)
yapt›¤› çal›flmada, araflt›rma grubunun %46.4’ünün çok ifl-
tahl› oldu¤u, %78’inin her gün 3 ana, %1.8’inin 3 ara
ö¤ün yedi¤i saptanm›flt›r. Ana ö¤ün atlayanlar›n %36.4’ü,
atlamayanlar›n %24.1’i obez olup, aradaki fark istatistiksel
olarak anlaml› bulunmufltur, ayr›ca normal h›zda yemek yi-
yenlerin %10.7’sinin, yavafl yiyenlerin %20.6’s›n›n, h›zl› yi-
yenlerin %40.0’›n›n obez oldu¤u, aradaki iliflkinin ise istatis-
tiksel olarak anlaml› oldu¤u saptanm›flt›r. Avflar ve ark.’n›n
çal›flmalar›nda (2013) ö¤rencilerin günlük 3 ö¤ün beslen-
me oran›n› %40.0, Schmidt (2012) %47, Maz›c›o¤lu ve Öz-
türk (2003) %48.9 olarak belirtmifllerdir. Avflar ve ark.’n›n
çal›flmalar›nda (2013) ö¤rencilerin hemen hemen yar›s›-
n›n, Bayrak ve ark.’n›n (2010) çal›flmalar›nda ö¤rencilerin
%51.2’sinin meyve-sebzeyi her gün tüketmedikleri belirlen-
mifltir. Güleç ve ark.’n›n (2008) çal›flmas›nda ise ö¤rencile-
rin ana ö¤ünlerde en çok %25.3 oran›nda sebze ve mey-
ve tercih ettikleri belirlenmifltir. Avflar ve ark.’n›n çal›flmala-
r›nda (2013) ö¤rencilerin %31.7’sinin s›k s›k, %45.9’unun
bazen fast-food tükettikleri, Güleç ve ark.’n›n (2008) çal›fl-
mas›nda ise %39.7’sinin s›k s›k fastfood a¤›rl›kl› beslendikle-
ri belirlenmifltir. Toplumun de¤iflen beslenme al›flkanl›klar›
göz önünde bulundurularak sa¤l›kl› beslenme konusunda
bireylerin bilinçlendirilmesi gereklidir.

Sigara
Obezitenin sigara kullan›m› ve b›rak›lmas› ile ba¤lant›-

s› oldu¤u düflünülmektedir. Sigaran›n b›rak›lmas›n› izleye-
rek ifltah artar. Sigara, Tiroid Stimulan Hormon (TSH) akti-
vitesini ve metabolizmas›n› artt›r›r. Sigara b›rak›ld›¤› za-
man bunlar normale döner. Sigara içenlerde tiroid aktivi-
tesindeki art›fl enerji harcamas›n›n artmas›na, böylece
obeziteden korunmaya neden olabilir. Bununla birlikte si-

gara içmek bir zay›flama yöntemi de¤ildir (Sims 1989).
Onat ve ark. çal›flmalar›nda (2007), ortalama 6 y›ll›k iz-

lemede, bafllang›çta göbeklili¤i bulunmayan bireylerden
170 kad›nda ve 105 erkekte göbeklili¤in yeni olarak gelifl-
ti¤ini, günde 10 sigaradan fazla içmenin göbeklilikten ko-
rudu¤unu, koruman›n erkeklerde %60 oran›nda oldu¤u-
nu belirtmifllerdir. Erem ve ark.’n›n yapt›¤› çal›flmada
(2004), sigara içicili¤inin fliflmanl›kla ters korelasyon göster-
di¤ini belirledi. 2002 y›l›nda yap›lan TURDEP çal›flmas›nda
da sigara içme ile bozulmufl glukoz tolerans› aras›nda ters
bir iliflki bulunmufltur. Onat ve ark.’n›n 2009 y›l›nda yapt›k-
lar› çal›flmada ise Türk kad›n›nda sigara içicili¤inin viseral
ya¤ birikimini azaltma e¤iliminde oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.
Bakhshi’nin çal›flmas›nda (2008) sigara ile obezite aras›nda
azalan yönde bir iliflki bulunmufltur. Çay›r ve ark.’n›n
(2011) yapt›¤› çal›flmada da, obezite ile sigara içme duru-
mu aras›nda anlaml› bir iliflki bulunmamas›na ra¤men, si-
gara içenlerdeki obezite oran›, hiç içmeyen ve sigaray› b›-
rakm›fl olanlardan azd›r. Bu da sigaran›n ifltah› azaltt›¤›n›
düflündürmektedir. Yap›lan bir çal›flmada, sigara kullanan
yüksek e¤itim düzeyli erkeklerde, sigara kullanmayan yük-
sek e¤itim düzeyli erkeklere göre BK‹’nin anlaml› olarak da-
ha yüksek oldu¤u gösterilmifltir. Sigaran›n b›rak›lmas›n›n
yüksek e¤itim düzeyli erkeklerin BK‹’lerinde art›fla neden ol-
du¤u bildirilmifltir (Molarius and Seidell 1997). Shimokata
ve ark. (1989) taraf›ndan yap›lan çal›flmada, sigara içenler-
de içmeyenlere göre, BK‹ anlaml› olarak düflük, bel-kalça
oran› yüksek bulunmufltur. Efil’in çal›flmas›nda (2005) he-
kimlerin %62.7’sinin, hemflirelerin %60.3’ünün hiç sigara
içmedi¤i, obezite ve santral obezite s›kl›¤› ile sigara kullan›p
kullanmama aras›nda fark olmad›¤› saptanm›flt›r. 

Sönmez ve ark. yapt›¤› çal›flmada ise (2002), sigara içi-
cili¤i fazla kilolu grupta yüksek bulunmufl, erkek olgular-
da BK‹ ile sigara içimi aras›nda ters bir ba¤lant› oldu¤u,
düflük BK‹’ye sahip erkeklerde sigara içicili¤inin daha s›k
gözlendi¤i saptanm›flt›r. Colditz ve ark. (1992), 55.000
kad›n üzerinde 8 y›l süren çal›flmalar› sonunda, sigara iç-
meyenlerin sigara içenlere veya bu sürede sigaraya bafl-
layanlara göre daha az kilo ald›klar›n› ortaya koymufllar-
d›r. Ya¤basan ve ark. (2008), 83 kad›n hastada yapt›klar›
araflt›rma sonunda, sigara içenlerin, içmeyenlere göre is-
tatistiksel olarak anlaml› olmamas›na ra¤men daha yük-
sek kiloya sahip olduklar›n› saptam›fllard›r. Yalu¤ ve ark.
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çal›flmalar›nda (2005) erkek hastalar›n daha çok sigara iç-
mesine ra¤men kad›n hastalara göre BK‹’leri fazla olarak
bulunmufltur. Ayn› çal›flmada, alkol ve sigara kullan›m›
birbiri ile iliflkili bulunmufltur. BK‹ evre I ve II gruplar›nda
sigara ve alkol kullan›m oranlar›, s›ras›yla %30 ve %10 ve
%35.8 ve %17.5 olarak saptanm›flt›r. Gruplar aras› fark
anlaml› düzeye ulaflmam›flt›r ancak erkek hastalarda mad-
de kullan›m› anlaml› ölçüde fazla olarak bulunmufltur. Bu
durum obez hastalarda, özellikle ciddi ölçüde kilolu olan-
lar ve erkeklerde yüksek madde kullan›m yayg›nl›¤› oldu-
¤unu aç›kça göstermektedir (Yalu¤ 2005).

Sigara içme Türk erke¤inde göbeklilik, apo C-III, insü-
lin ile ADMA düzeyleri ve kan bas›nc› üzerine olumlu etki-
lerde bulunmakla ve metabolik sendrom ile diyabet aç›-
s›ndan hafif yarar sa¤lamakla birlikte, sigaran›n özellikle
CRP üzerine önemli olumsuz etkileri nedeniyle, yeni koro-
ner hastal›k geliflmesini yaklafl›k 1.8 kat yükselmektedir.
Oysa kad›nlarda sigara içicili¤i, insülin düzeyini yükselt-
mezken, göbeklilik, viseral ya¤ birikmesi, kronik inflamas-
yon (CRP), apo A-I ile ADMA düzeyleri ve kan bas›nc› üze-
rine olumlu etkiler meydana getirmesi arac›l›klar›yla, me-
tabolik sendrom ile diyabet geliflme riski önemli ölçüde,
koroner hastal›k riski ise içmeyenlere göre %10 dolay›nda
azalmaktad›r. Sigara içiminin çeflitli kanser ve akci¤er has-
tal›klar› üzerine zararl› yönde etkileri, mutlaka göz önün-
de tutulmas› gerekir (Onat 2009). 

Nikotinin öfkeyi, açl›k hissini ve yemek yemeyi azaltt›-
¤›, mizac› dengeledi¤i ve metabolizma h›z›n› art›rd›¤› bi-
linmektedir (Hughes 2000). Sigara içme ve obezite ara-
s›ndaki iliflkiyi ortaya koymak amac›yla yap›lan çal›flmalar
farkl› sonuçlar› da ortaya koymufltur. Bu sonuçlar, nikoti-
nin etkileri hatta daha iyi yararlan›labilmesi için araflt›rma-
lar yap›lmas› gereklili¤ini ortaya koymaktad›r. 

Alkol  Tüketimi
TEKHARF çal›flmas›nda (2009) alkol içiminin Türk er-

keklerinde metabolik sendromu, abdominal obezite ve
kan bas›nc›n› art›rd›¤›, kad›nlarda metabolik sendromu
azaltt›¤›, HDL-kolesterol düzeyini her iki cinsiyette yükselt-
ti¤i sonucuna var›lm›fl, erkeklerdeki alkol içme durumu-
nun koroner olaylar› yükseltme e¤ilimine yol açt›¤› izleni-
mi elde edilmifltir (Onat 2009).

Çay›r ve ark. (2011) çal›flmas›nda, obezite ile alkol kul-

lan›m› aras›nda anlaml› bir iliflki bulunmamas›na ra¤men,
düzenli alkol kullananlardaki obezite oran›, hiç ya da ara
s›ra alkol kullananlardan fazla bulunmufltur. Efil (2005) ile
Deveci ve ark.’n›n (2004) yapt›klar› çal›flmalarda da ben-
zer sonuçlar saptanm›flt›r.

Breslow ve Smothers taraf›ndan yap›lan çal›flmada
(2005) alkol tüketiminin erkek ve kad›nlarda BK‹’de art›fla
neden oldu¤u gösterilmifl, alkolün BK‹’de art›fla katk›da
bulunabilece¤i ancak, s›k ve az al›nan alkolün BK‹’de an-
laml› azalmaya yol açt›¤› bildirilmifltir.  Tolstrup ve ark.’n›n
çal›flmas›nda da (2005) kad›nlarda ve erkeklerde tüketilen
alkol miktar› ile BK‹ aras›ndaki iliflki anlaml› bulunmufltur,
ancak az miktarda ve s›kça al›nan alkol ile BK‹ aras›nda
ters bir iliflki saptanm›flt›r. Bu durum toplam tüketilen al-
kol miktar› artt›kça BK‹’nin artt›¤›n›, az ve s›k alkol tüketme-
nin ise BK‹’yi azaltt›¤›n› göstermektedir. 

Efil’in çal›flmas›nda (2005) alkol kullanmayan veya de-
¤iflik düzeylerde kullananlar aras›nda obezite ve santral
obezite s›kl›¤› aç›s›ndan fark saptanmad› ancak, bel çev-
resi tüm gruplar aras›nda anlaml› olarak farkl›yd› ve hiç al-
kol kullanmayanlar ç›kart›ld›¤›nda fark ortadan kalkmak-
tayd›, bu durum alkol kullan›m s›kl›¤›n›n de¤il tüketilen
miktar›n bel çevresinde art›fla yol açt›¤›n›n bir göstergesi
olarak yorumlanm›flt›r.

Onat ve ark.’n›n çal›flmalar›nda (2003) alkol tüketimi-
nin Türk erkeklerinde; metabolik sendromu, abdominal
obezite ve kan bas›nc›n› art›rd›¤›, kad›nlarda; metabolik
sendromu azaltt›¤›, HDL-kolesterol düzeyini her iki cinsi-
yette yükseltti¤i yarg›s›na vard›lar. Ayn› zamanda, kad›n-
larda koroner riski azalt›c› bir e¤ilime karfl›l›k, alkol tüketim
kal›b›n›n erkeklerde koroner olaylar› yükseltme e¤ilimine
soktu¤unu belirlemifllerdir.

Obez bireylerin de günlük hayatlar›n›n çeflitli alanla-
r›nda stres ve d›fllanma ile karfl› karfl›ya kald›klar› bilinmek-
tedir (Brownell et al. 2000). Bu durum da hastalarda al-
kol ve sigara kullan›m›na zemin haz›rlayabilir. Obez has-
talarda t›bbi de¤erlendirmenin yan› s›ra madde kullan›m›-
n› de¤erlendirmekte oldukça önemlidir.

Fiziksel  Aktivite  Azl›¤›
Fiziksel etkinlik kan bas›nc›n› düflürebilece¤i gibi, kan

ya¤lar›n›, diyabeti ve obeziteyi kontrol alt›na almakta yarar-
l›d›r. Il›ml›, düzenli ve sürekli bir fiziksel etkinli¤in, koroner
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kalp hastal›¤› riskini azaltt›¤› bilinmektedir (Onat 2009).
Fiziksel etkinlik eksikli¤i, afl›r› televizyon seyretme, bilgisa-

yarlarla afl›r› ilgilenme gibi kifliyi hareketsiz k›lan al›flkanl›klar
ço¤u kez aile yaflam› ile iliflkilidir. Obez aileler taraf›ndan ev-
lat edinilmifl çocuklarda obezitenin s›k görülmesi, aile çevre-
sinin etkisini kan›tlayan bir bulgudur (Kurdo¤lu 1989).

Yap›lan bir çal›flmada obezitenin bafllamas›nda fiziksel
inaktivitenin sorumluluk pay›n›n %67.5 gibi çok önemli
bir oranda oldu¤u tespit edilmifltir (Bray 1989). Erkekler
aras›nda kilo fazlal›¤›na en fazla sedanter hayat yaflayan-
larda rastlanmaktad›r (Wilson ve ark.1998).

Avflar ve ark. çal›flmalar›nda (2012) ö¤rencilerin %28.2’si-
nin hiç spor yapmad›¤›n›, Diez ve Fortis (2009) Meksika’da
üniversite ö¤rencilerinin sadece %11.2’sinin fiziksel aktivite
ile ilgilendiklerini, Ünalan ve ark. da (2009) ö¤rencilerin spor
yapma durumlar›n› %33.4 olarak belirlemifllerdir. 

Aslan ve ark.’n›n yapt›klar› çal›flmada (1999), düzenli
aktivite yap›lmas›n›n BK‹’ini azalt›c› yönde olumlu etki gös-
terdi¤i bulunmufltur. Samsun’da yap›lan bir çal›flmada
günlük ortalama televizyon seyretme süresi üç saatten
fazla olan ö¤rencilerde obezitenin daha fazla görüldü¤ü
belirtilmifltir (Sancak ve ark. 1999). Benzer bir çal›flma ‹s-
tanbul’da 219 ö¤renci üzerinde yap›lm›fl, obezite ile tele-
vizyon seyretme aras›nda do¤ru orant›l› bir iliflki oldu¤u
gösterilmifltir (Çifçili ve ark. 2003). Amerikan Akademisi
çocukluk obezitesini önleyici bir tedbir olarak televizyon
ve video oyunlar›na ayr›lan zaman›n günde en fazla iki
saat olarak s›n›rland›r›lmas›n› tavsiye etmekte, evde ye-
mek yeme bölgelerinin televizyondan uzak yerlerde ol-
mas›n› önermektedir (American Academy of Pediatrics,
Committee on Nutrition. 2003).

TEKHARF (2009) çal›flmas›nda, sedanter hayat artt›kça
yetiflkinlerimizde gelecekteki hipertansiyon, metabolik
sendrom ve diyabet riskinin anlaml› biçimde yükseldi¤i-
nin gösterilmesi, toplumumuzun kalp sa¤l›¤› ve koroner
hastal›ktan korunma aç›s›ndan üzerinde çok daha fazla
durulmas›n›n gere¤ini vurgulamaktad›r.

Sonuç
Obezite s›kl›¤›n› etkileyen faktörlerin belirlenmesi, olas›

sa¤l›k sorunlar›n›n çözümü ve gereken önlemlerin al›nma-
s› aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Kilonun korunmas›; uzun
süreli davran›fl de¤iflikli¤i, dengeli ve sa¤l›kl› beslenme ve fi-

ziksel aktivitenin art›r›lmas›na ba¤l›d›r. Obezite ile ilgili far-
k›ndal›k yarat›lmas›n›n ve yüksek risk tafl›yan bireylere önce-
lik verilerek de¤ifltirilebilir faktörlere yönelik korunma ve
müdahale çal›flmalar›n›n düzenlenmesinin, obezitenin ön-
lenmesi ve kontrolünde etkili olaca¤› düflünülmektedir. 
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ÖÖzzeett

AAmmaaçç:: Diyabetik nöropati a¤r›s› olan hastalar›n yaflam kalitesini belirlemek.

Gereç ve Yöntem: Bu tan›mlay›c› çal›flma 10 Eylül-10 Aral›k 2012 tarihleri aras›n-

da ‹stanbul’da bir e¤itim araflt›rma hastanesinde tedavi gören ve diyabetik nöropati-

si olan 71 diyabetik hasta ile gerçeklefltirildi. Verilerin toplanmas›nda, sosyademogra-

fik ve hastal›k özellikleri formu, Lanss A¤r› Skalas› (LANSS) ve Nottingham Sa¤l›k Profi-

li (NPH) kullan›ld›. Veriler, Mann Whitney U test, Spearman Korelasyon Analizi ve Kol-

mogorov - Smirnov da¤›l›m testi kullan›larak de¤erlendirildi.

BBuullgguullaarr:: Hastalar›n %64.8’i kad›n, yafl ortalamalar› 58.8±9.6 diyabet süresi orta-

lamas› 15.6±6.7 nöropatik a¤r› düzeyi ortalamas› 12.90±5.060, Nottingham Sa¤l›k

Profili genel toplam› ortalama de¤eri 7.48±2.670 olarak bulundu. 

SSoonnuuçç::  Çal›flmada nöropatik a¤r› düzeyi artt›kça, yaflam kalitesinin azald›¤› belirlendi.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Diyabetik nöropati, nöropati a¤r›s›, yaflam kalitesi

SSuummmmaarryy

EEvvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  QQuuaalliittyy  OOff  LLiiffee  ooff  tthhee  PPaattiieennttss  wwiitthh  DDiiaabbeettiicc  NNeeuurrooppaatthhyy  PPaaiinn

AAiimm::  Determination of the health related life quality of the diabetic patients with

neurophatic pain..

MMeetthhoodd::  This descriptive study was performed on 71 diabetic patients with diabe-

tic neurophaty treated at a teaching and research hospital in Istanbul between 10

September to 10 December 2012. Data were collected by using sosyademografik

and illness characteristics form, LANSS Pain Scale and and Nottingham Health Profi-

le. The data were analised with descriptive statics, Mann Whitney U test, Spearman

Correlation Analysis and Kolmogorov - Smirnov distribution test.

RReessuullttss:: %64.8 of the patients were female, the mean age was 58.8, duration of

diabetes was 15.6 years and mean of HbA1c values was 7.81. The mean of total sca-

le scores for LANSS was 12.90±5.060 and for Nottingham Health Profile was

7.48±2.670. As a result it is found that while the level of neurophatic pain increasing

the life quality is getting worse.

KKeeyywwoorrddss::  Diabetic neuropathy, neuropathic pain, quality of life
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Girifl  ve  amaç

Diyabet yaflam boyu süren, görülme s›kl›¤› sürekli ar-

tan bir hastal›k olarak bireylerin, sosyal ve ekonomik so-

runlarla karfl› karfl›ya kalma özelli¤ini art›rarak sürdürmek-

tedir. Diyabetin neden oldu¤u akut ve kronik komplikas-

yonlar›n ço¤u kal›c› hasar oluflturmalar› nedeniyle hasta-

lar›n yaflam kaliteleri olumsuz olarak etkilenmektedir (Bay-

ram, 2010). Diyabetin, hipoglisemi ve hiperglisemi gibi

akut komplikasyonlar›n›n yan› s›ra nefropati, nöropati ve

retinopati gibi kronik komplikasyonlar› vard›r. 

Diyabetin en y›k›c› ve yaflam kalitesini en çok etkileyen

komplikasyonlar›ndan biri de nöropatidir. Diyabetik nöro-

pati, di¤er periferik nöropati nedenleri d›fl›nda, diyabet

seyrinde klinik veya subklinik düzeyde ortaya ç›kan perife-

rik sinir tutulumudur ve etiyopatojenezinde hiperglisemi,

diyabet süresi, ileri yafl, hipertansiyon, hipo ve hiperinsü-

linemi gibi faktörler rol oynar. Diyabetik nöropati, yüksek

morbitide ve mortalite ile seyreden ve diyabetli hastalar›n

yaflam kalitesini azaltan önemli bir komlikasyondur

(Shaw, Zimmet, 1999). Dünyada diyabetik nöropati pre-

velans›n›n %10-20 aras›nda, insidans›n›n ise yaklafl›k %2

oldu¤u belirtilmektedir (Dausi et al, 2004).

Türkiye’de diyabetli hastalardaki nöropatik a¤r› görülme

s›kl›¤› %16 oran›nda tespit edilmifltir (Nöropatik a¤r› tan› ve

tedavi k›lavuzu, 2009). Hipegliseminin derecesi ve süresi,

nöropati geliflimi için bir risk faktörüdür. Ciddi metabolik te-

davi ile nöropati geliflimi önlenebilir veya geciktirilebilir. Si-

nir hasar›n› engellemek veya düzeltmek için bu hastalar›n

normal ya da normale yak›n kan glikozu kontrollerin sa¤-

lanmas› gerekmektedir. Kan flekerinin yüksekli¤i kadar, dal-

gal› seyir göstermesi de önemli bir risktir. Hiperinsülinizm-

den kaç›n›lmas›, HbA1C’nin7’in alt›nda tutulmas› önemli-

dir. HbA1c de¤erlerinin her %1’lik art›fl›nda nöropati gelifl-

me riski yaklafl›k %10-15 oran›nda artt›¤› bilinmektedir (Ter-

zi, Cengiz ve Onar, 2004). Nöropatik a¤r› tedaviye olduk-

ça dirençlidir. Bundan dolay› da bu hastalar›n yaflam kali-

tesi oldukça kötüdür. Diyabetli bireylerin çal›flma hayat›, uy-

ku düzeni ve yaflamdan zevk almalar› olumsuz olarak etki-

lenir. Nöropatik a¤r›s› olan diyabetli bireylerin %35’inde

anksiyete, %28’inde ise depresyon geliflir (DCCT Trial Rese-

arch Group Ann Intern Med,1995).

Devam eden veya dindirilmeyen a¤r›, hastan›n yafla-

m›n›n her alan›nda zararl› ve olumsuz etkiye sahiptir. A¤-

r›; anksiyete ve duygusal s›k›nt› oluflturur, iyilik haline za-

rar verir, fonksiyonel kapasiteyi, aile, sosyal ve mesleki rol-

leri yerine getirme yetene¤ini etkiler. Nöropatik a¤r›n›n

yaflam kalitesi üzerindeki bu etkilerinden dolay› araflt›rma,

diyabetli hastalar›n yaflam kalitelerinin belirlenmesi amac›

ile gerçeklefltirildi.

Gereç  ve  yöntem

Tan›mlay›c› olarak gerçeklefltirilen araflt›rman›n evreni-

ni 10 Eylül-10 Aral›k 2012 aras›nda bir kamu hastanesi di-

yabet poliklini¤inde ayaktan takip edilen ve dahiliye klini-

¤inde yatarak tedavi gören 960 hasta, örneklemini ise

araflt›rma kriterlerini sa¤layan ve araflt›rmaya kat›lmay› ka-

bul eden 71 hasta oluflturdu. 

Araflt›rman›n örneklem seçiminde afla¤›da yer alan kri-

terler dikkate al›nd›:

• Diyabetik nöropati tan›s› alm›fl olma,

• Lanss a¤r› anketinden (Leeds Assesment of Neuro-

pathic Symptoms and Signs) 12 puan üstü alm›fl olma,

• ‹letiflim engeli olmama,

• Çal›flmaya kat›lmaya gönüllü olma,

• 18-70 yafl aral›¤›nda olma.

Araflt›rman›n  etik  yönü: Veri toplamaya bafllamadan

önce, kurum izni ve ‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nün ya-

z›l› izni ile etik kurul onay› al›nd›. Araflt›rma kriterlerini sa¤-

layan diyabetik nöropati tan›s› alm›fl hastalara araflt›rma

hakk›nda bilgi verilerek bilgilendirilmifl gönüllü olur formu

okutularak/okunarak hastan›n kabul etmesi durumunda

imzalanmas› sa¤land›. Gönüllü olan hastalara ölçekler

araflt›rmac› taraf›ndan uyguland›.

Veri  toplama  araçlar›:  Verilerin toplanmas›nda, sosya-

demografik ve hastal›k özellikleri formu, Lanss A¤r› Skala-

s› (LANSS) ve Nottingham Sa¤l›k Profili (NPH) kullan›ld›.

1.  Sosyodemografik  veri  formu:  Güncel literatür ince-

lenerek hastalar›n sosyodemografik ve hastal›kla ilgili

özelliklerini belirlemek amac›yla araflt›rmac›lar taraf›ndan

haz›rlanan ve 27 sorudan oluflan formdur.
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2.  Lanss  A¤r›  Skalas›  (LANSS):  LANSS a¤r› skalas› M.

Bennet taraf›ndan gelifltirilmifl ve Türkçe geçerlilik-güve-

nirlik çal›flmalar› Ayflen Yücel taraf›ndan yap›lm›flt›r (Yücel,

Çimen, 2005). Özellikle nöropatik ve nosiseptif a¤r›n›n

ayr›m›n› yapmakta kullan›lan, k›sa süreli, anket verilerinin

analizine dayanan çok boyutlu bir ölçektir. LANSS (Leeds

Assesment of Neuropathic Symptoms and Signs), toplam

7 maddeden oluflmaktad›r. Bunlardan befli a¤r› semp-

tomlar›n› sorgulayan sorulardan oluflur. Di¤er ikisi allodi-

ni ve i¤ne batmalar› (pin-prik) testini içeren duygusal mu-

ayeneye yöneliktir. Sorulara cevap Evet /Hay›r fleklinde-

dir. Skala 0-24 puan aras›nda skorlan›r ve 12 puan›n üs-

tü nöropatik a¤r›y› düflündürür (Jenkinson, 1998).

3.  Nottingham  Sa¤l›k  Profili  (NSP): ‹ngiltere’de Not-

tingham Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Bölü-

mü’nde bir ekip taraf›ndan 1975 y›l›nda gelifltirilmifltir

(Doll H, 1993). Ölçe¤in Türkçe adaptasyon ve psikomet-

rik özellikleri Küçükdeveci ve arkadafllar› taraf›ndan yap›l-

m›flt›r (Küçükdeveci, Mckenna, Kutlay 2000). NSP, olgula-

r›n alg›lad›klar› sa¤l›k düzeylerini ölçmek için kullan›lmak-

tad›r. Alg›lanan sa¤l›k statüsünün ölçümünde kullan›lan

NSP, kiflilerin kendilerinin cevaplayabilece¤i iki bölümden

meydana gelen basit ve k›sa bir ankettir. Anketin birinci

bölümündeki sorular, kiflilerin sa¤l›k statüleri ile iliflkili ko-

nulara de¤inirken, ikinci bölümünde ise içinde bulunulan

sa¤l›k düzeyinin günlük yaflam üzerindeki etkilerini belir-

lemeye yönelik sorulara yer verilmektedir. Profili cevapla-

yanlardan okuduklar› ifadelerin kendi durumlar›n› yans›-

t›p yans›tmamas›na göre  “Evet” ya da “Hay›r” fleklinde ifla-

ret koymalar› istenmektedir. NSP skorlar›n›n hesaplanma-

s›nda; bir boyuttaki tüm ifadelerden gelen “hay›r” cevap-

lar› için “0”, evet cevaplar› için “1”de¤eri verilir, daha son-

ra her bir boyuttaki olumlu cevaplar›n toplam›, olumsuz

boyuttaki toplam ifade say›s›na bölünür ve elde edilen so-

nuç da 100 ile çarp›l›r. Bu hesaplama sonucun-

da 0-100 aras›nda olas› sonuçlar elde edilmek-

tedir. Elde edilen skorun 100’e yaklaflmas› dü-

flük düzeyde alg›lanan sa¤l›k statüsünü ifade et-

mektedir (Doll H, 1993).

Verilerin istatistiksel analizi: Çal›flmada elde edi-

len verilerin istatiksel de¤erlendirilmesinde SPSS

paket program› kullan›ld›. Çal›flma verileri de-

¤erlendirilirken tan›mlay›c› istatistiksel metotlar›n

(frekans, yüzde, ortalama, standart sapma) yan›

s›ra normal da¤›l›m›n incelenmesi için Kolmogo-

rov - Smirnov da¤›l›m testi kullan›ld›. Niceliksel

verilerin karfl›laflt›r›lmas›nda iki grup durumunda

parametrelerin gruplar aras› karfl›laflt›rmalar›nda

Mann Whitney U test kullan›ld›. ‹ki niceliksel ve-

rinin karfl›laflt›r›lmas›nda Spearman Korelasyon

Analizi kullan›ld›. Sonuçlar %95 güven aral›¤›n-

da, p<0.05 anlaml›l›k düzeyinde de¤erlendirildi.

Bulgular

Hastalar›n sosyodemografik ve hastal›¤a iliflkin

bulgular› Tablo 1’de detayl› olarak belirtildi. Diya-

betli hastalar›n en son bak›lan HbA1c düzeyi or-
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TTaabblloo  11::  Hastalara ‹liflkin Bulgular (N=71)

nn %%
Yafl 50 ve alt› 14 19.7

51-60 26 36.6
61 ve üstü 31 43.7

Cinsiyet Kad›n 46 64.8
Erkek 25 35.2

Diyabet süresi 10 y›l ve alt› 24 33.8
11-19 y›l 23 32.4
20 y›l ve üstü 24 33.8

Daha önce diyabet Alm›fl 36 50.7
e¤itimi alma durumu Almam›fl 35 49.3
Diyabet tedavisinde Diyet 8 11.3
kullan›lan yöntemler Egzersiz 3 4.2

Oral antidiyabetik tedavi 56 78.9
‹nsülin tedavisi 60 84.5
Antihipertansif tedavi 47 66.2
Di¤er 2 2.8

Diyabet tedavisini Evet 59 83.1
düzenli kullan›m Hay›r 12 16.9
Kan flekeri kontrol Haftada 1 kezden fazla 15 21.7
etme\ettirme Ayda 1 kezden fazla 31 44.9

Ayda veya y›lda 1 kez aras› 23 33.3



talamas› 7.81±1.868; açl›k kan flekeri de¤eri ortalamas›

166.26 ± 70.532, nöropatik a¤r› düzeyi ortalamas› 12.90

± 5.060 olarak bulundu. 

Daha önce diyabet e¤itimi almam›fl olan hastalar›n

NSP alt bileflenlerinden a¤r›, fiziksel hareketlilik ve enerji

puanlar› daha önce diyabet e¤itimi almam›fl olanlara gö-

re istatistiksel aç›dan anlaml› bulundu (Tablo 2).

Diyabetik nörapati a¤r›s› olan hastalar›n nöropatik a¤-

r› düzeyi puanlar› ortalamalar› oral antidiyabetik (OAD)

de¤iflkenine göre anlaml› bulundu (Mann Whitney

U=245.50; p=0.013<0.05). Diyabetin tedavisinde OAD

kullan›lmayan hastalar›n nöropatik a¤r› düzeyi puanlar›

(x=15,733±5,049), Diyabetin tedavisinde OAD kullan›lan

hastalar›n Nöropatik a¤r› düzeyi puanlar›ndan

(x=12,143±4,830) yüksek bulundu. Nörapati a¤r›s› olan

hastalar›n NSP alt bileflenlerinden a¤r›, duygusal reaksi-

yon ve fiziksel alan ve enerji alt puanlar›nda ve genel top-

lam› puan› ortalamalar› istatistiksel aç›dan anlaml› bulun-

du. Sosyal izolasyon ve uyku alt bileflenlerinde ise istatis-

tiksel aç›dan anlaml› bulunmad›.

Diyabetik nörapati a¤r›s› olan hastalar›n NSP alt bile-

flenlerinden a¤r›, sosyal izolasyon, fiziksel hareketlilik,

enerji, uyku ve genel toplam puanlar› ortalamalar›n›n te-

daviyi düzenli kullan›m de¤iflkenine göre istatistiksel aç›-

dan anlaml› bulundu (Tablo 3).

Nöropatik a¤r› düzeyi ile Nottingham Sa¤l›k Profili

(NSP) alt bileflenlerinden sosyal izolasyon ve enerji alt bo-

yutlar› aras›ndaki karfl›laflt›rma sonucu istatistiksel aç›dan

anlaml› bulundu. A¤r›, duygusal reaksiyon ve NSP genel

toplam puanlar aras›nda ise ileri düzeyde anlaml› iliflki bu-

lundu (Tablo 4).

Tart›flma

Diyabet temelde endokrin sisteme ait bir hastal›k ol-

makla beraber bireyleri birçok yönden etkilemektedir. Ya-

p›lan çal›flmalarda, diyabetli hastalar›n yaflam kalitesi has-

tan›n iyilik halinin göstergesi olarak kabul edilmifl ve bu

nedenle yaflam kalitesinin de¤erlendirilmesi önem kazan-

m›flt›r (Ç›t›l 2009).

Diyabetli hastalarda komplikasyonlardan nöropati, re-

tinopati ve nefropati görülme prevalans› yüksektir (Ç›t›l

2009). Hipegliseminin derecesi ve süresi komplikasyon

geliflimi için bir risk faktörüdür.

HbA1c glisemik kontrolü en iyi

gösteren parametre olarak ka-

bul edilmifl ve diyabetin kronik

komplikasyonlar›n› gösterme-

de iyi bir gösterge oldu¤u or-

taya konmufltur (Edelman et

al 2002; Jonsson et al 2001;

Larsson et al 1999). Açl›k kan

flekeri ölçümü ise; diyet al›m›,

insülin uygulamas›, egzersiz

ve stres gibi akut durumlar-

dan etkilendi¤i için, metabolik

durumun de¤erlendirilmesin-

de güvenilir bir kriter olmad›¤›

düflünülmektedir (UK Prospec-

tive Diabetes Study, 1998).

Çal›flmam›z da bu sonuçlar›

desteklemektedir. Diyabet sü-
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TTabbllo  2:  Hastalar›n Diyabet Tedavisini Düzenli Kullan›m› ile Yaflam Kalitesi ‹liflkisi (N=71)

Nottiingham  Sa¤ll›kk  Düzenllii  N Ort Ss MMW p
Profiillii  Allt  Biilleflenllerii  Kullllan›m
A¤r› Evet 59 74.576 18.565 209.000 0.023*

Hay›r 12 85.417 22.508
Sosyal izolasyon Evet 59 17.966 26.443 234.500 0.045*

Hay›r 12 31.667 24.802
Fiziksel hareketlilik Evet 59 40.678 23.852 165.000 0.003**

Hay›r 12 73.958 32.621
Enerji Evet 59 73.446 25.355 229.000 0.037*

Hay›r 12 88.889 21.711
Duygusal reaksiyonlar Evet 59 42.373 32.784 354.000 0.999

Hay›r 12 41.667 29.635
Uyku Evet 59 51.525 35.662 218.500 0.032*

Hay›r 12 76.667 16.697
Nottingham Sa¤l›k Profili Evet 59 7.111 2.592 175.000 0.006**
genel toplam› Hay›r 12 9.342 2.328

*p<0.05  **p<0.01



resi ortalamas› 15.6±6.7 (Min:5-Max:30), HbA1c düzeyi

ortalamas› 7.819±1.868; en son bak›lan açl›k kan flekeri

de¤eri ortalamas› 166.268±70.532 olarak bulundu. ‹ste-

nilen düzeyde olmayan metabolik kontrol, tedaviye uyu-

mu, kronik komplikasyon geliflimini ve yaflam kalitesini et-

kilemektedir (Larsson, Lager and Nilsson, 1999). Gülse-

ren (2001) HbA1c düzeyleri ile SF-36 alt ölçeklerinde ge-

nel sa¤l›k, fiziksel fonksiyon ve a¤r› aras›nda negatif yön-

de korelasyon oldu¤unu ve HbA1c de¤erlerinin 7’nin

üzerinde olanlarda yeti yitiminin daha fazla oldu¤unu

saptam›flt›r (S Gülseren, Zeliha ve fi Gülseren, 2001).

Diyabette e¤itim çok önemli hatta tedavinin bir parça-

s› say›lmaktad›r. Diyabet e¤itim program›n›n amac› meta-

bolik kontrolü düzeltmek, akut ve kronik komplikasyonla-

r› önlemek ve yaflam kalitesini yükseltmektir (Ç›t›l 2009).

Çal›flmam›zda diyabet e¤itimi sorguland›¤›nda 36

(%50,7) hastan›n daha önce diyabet e¤itimi ald›¤›,

35'inin (%49,3) ise almad›¤› bulundu (Tablo 1). Çal›flma-

m›zdaki olumlu yöndeki bu fark diyabet süresinin uzun ol-

mas›, diyabet tedavisi görüyor olmalar› ve çal›flma yap›lan

hastanede diyabet e¤itim hemfliresinin olmas›na ba¤l› ol-

du¤unu düflündürmektedir. Diyabet e¤itimi alm›fl olan

hastalar›n NSP alt bileflenlerinde a¤r›, enerji ve fiziksel ha-

reketlilik alanlar›nda yaflam kalitelerinin diyabet e¤itimi al-

mam›fl olanlara göre daha iyi oldu¤u saptand› (Tablo 2).

Ç›t›l (2009) yapt›¤› çal›flmada diyabetli bireylerin sadece

%19.4’ünün diyabet hakk›nda bilgi ald›¤› ve yaflam kali-

tesi boyutlar› aras›nda genel sa¤l›k ve ruh sa¤l›¤› boyutla-

r› d›fl›nda anlaml› iliflki bulunmad›¤›n› bildirmifltir (Ç›t›l

2009). Diyabet ve ona ba¤l› geliflen komplikasyonlarla

bafl etmede hastalar için düzenlenen e¤itim toplant›lar›

ve grup terapilerinin yaflam kalitesini art›rd›¤› bilinmekte-

dir. E¤itim toplant›lar› hastalar›n hastal›klar›n› tan›malar›-

na ve kontrol duyusunun kazan›lmas›na katk›da buluna-

ca¤› öne sürülmektedir (Eren, Erdil ve Çivi 2004).

Diyabet tedavisinin temel amac›; kan glikoz seviyesini

normoglisemik düzeyde tutmak, böylece primer olarak

akut komplikasyonlar› ve uzun dönemde kronik komplikas-

yonlar›n geliflimini geciktirmektir. Kan glikoz seviyesinin is-

tenen düzeye getirilmesi ve bunun sürdürülmesi, diyet, eg-

zersiz, OAD ve insülin tedavisi ile sa¤lanabilmektedir. Çal›fl-

mam›zda hastalar›n %16’s›n›n sadece OAD, %21’inin sa-

dece insülin ve %63’ünün

OAD ve insülin tedavisini birlik-

te kulland›klar› saptand›. Ç›t›l

(2009) yapt›¤› çal›flmada diya-

betli bireylerin %5.1’i sadece

diyet yapt›¤›, %63.6’s› sadece

OAD kulland›¤›, %11.2’si sade-

ce insülin kulland›¤›n›,

%12.3’ü OAD ile beraber insü-

lin kulland›¤›n› bulmufltur. Di-

yabetin tedavisinde OAD kulla-

n›lmayan hastalar›n nöropatik

a¤r› düzeyi kullananlara göre

yüksek bulunmufl ve NSP alt bi-

leflenlerinden a¤r›, fiziksel hare-

ketlilik, enerji, duygusal reaksi-

yon ve NSP genel toplam› pu-

anlar› diyabetin tedavisinde

OAD kullan›lan hastalar›n pu-

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  6  •  Say›    1  •  Sayfa  73  •  Ocak  -  Haziran  2014

TTabbllo  3:  Hastalar›n Diyabet Tedavisini Düzenli Kullan›mlar›
ile Yaflam Kaliteleri Aras›ndaki  ‹liflkisi (N=71)

Nottiingham  Sa¤ll›kk  Profiillii  Düzenllii  N Ort Ss MMW p
Allt  Biilleflenllerii  Kullllan›m
A¤r› Evet 59 74.576 18.565 209.000 0.023*

Hay›r 12 85.417 22.508
Sosyal izolasyon Evet 59 17.966 26.443 234.500 0.045*

Hay›r 12 31.667 24.802
Fiziksel hareketlilik Evet 59 40.678 23.852 165.000 0.003**

Hay›r 12 73.958 32.621
Enerji Evet 59 73.446 25.355 229.000 0.037*

Hay›r 12 88.889 21.711
Duygusal reaksiyonlar Evet 59 42.373 32.784 354.000 0.999

Hay›r 12 41.667 29.635
Uyku Evet 59 51.525 35.662 218.500 0.032*

Hay›r 12 76.667 16.697
Nottingham Sa¤l›k Evet 59 7.111 2.592 175.000 0.006**
Profili genel toplam› Hay›r 12 9.342 2.328
**p<0.01**p<0.01



anlar›ndan yüksek bulundu. Çal›flmam›zda diyabet tedavi-

sinde insülin kullan›lan hastalar›n NSP alt bileflenlerinden

duygusal reaksiyonlar puanlar› (x=45.741±32.222), insülin

kullan›lmayan hastalar›n duygusal reaksiyonlar puanlar›n-

dan (x=23.232±24.573) yüksek bulundu. Hastalar›n Nöro-

patik a¤r› düzeyi puanlar› da (x=13.450±5.060), diyabet

tedavisinde insülin tedavisi kullan›lmayan hastalar›n nöro-

patik a¤r› düzeyi puanlar›ndan (x=9.909±4.061) yüksek

bulundu. Duygusal reaksiyon boyutunda yaflam kalitesinin

kötü olmas› insülin kullan›m›na ba¤l› hastal›¤› daha ciddi

düzeyde alg›lamalar›na ba¤l› olabilece¤i düflünüldü. ‹nsü-

lin ve OAD birlikte kullanan veya sadece OAD kullanan

hastalar›n a¤r› düzeyinin düflüklü¤ü ve yaflam kalitesinin

yüksek olmas›, metabolik kontrolün iyi olmas›n›n gösterge-

si oldu¤unu ve sadece OAD kullanan hastalarda da insü-

lin gerektirmeyecek derecede kontrolün iyi oldu¤u için

böyle bir sonuç ç›km›fl olabilece¤i düflünüldü. Diyabet ya-

flam kalitesi ölçe¤i (DQOL)’nin kullan›ld›¤› çal›flmada; insü-

lin kullananlarda yaflam kalitesinin anlaml› flekilde daha iyi

oldu¤u bildirilmifltir (Ak›nc›, Y›ld›r›m ve Gözü, 2008). Birçok

çal›flmada ise diyabetli bireylerde tedavi fleklinin yaflam ka-

litesini etkiledi¤i, özellikle de insülin tedavisi alanlarda ya-

flam kalitesinin daha kötü oldu¤u bulunmufltur (Edelman

et al, 2002; Pala, Eser ve ark, 2004; Jacobson, De Groot

and Samson, 1994; Y›ld›r›m, Lüleci ve Ö¤ütmen, 2004;

Wandell, Brorsson and Aberg, 1997). Gönen (2007) tara-

f›ndan yap›lan bir çal›flmada, insülin kullanan diyabetli has-

talar›n yaflam kaliteleri SF-36’n›n tüm boyutlar›nda insülin

kullanmayanlara göre daha düflük bulunmufl ve fiziksel

fonksiyonellik boyutu d›fl›nda tüm boyutlarda aradaki far-

k›n önemli oldu¤u belirtilmifltir. Yüksel (2007) yapt›¤› çal›fl-

mada, insülin tedavisi alan diyabetik hastalar›n daha çok

a¤r› ve daha düflük yaflam kalitesine sahip olduklar›, özel-

likle de genel sa¤l›k ve fiziksel fonksiyonlarda daha düflük

puan ald›klar›n› belirtmifltir. fiengül (2008) taraf›ndan yap›-

lan çal›flmada, insülin kullananlarda fiziksel fonksiyon, be-

densel a¤r› ve genel sa¤l›k fonksiyonlarda yaflam kalitesi

puanlar›n daha düflük oldu¤u saptanm›flt›r (fiengül, Erdo-

¤an ve Sökmen 2008 s.39). Metabolik kontrolü daha kötü

olan hastalarda diyabet daha da ilerlemifl olup diyet ve

OAD olan hastalara k›yasla daha çok komplikasyon gelifl-

mekte oldu¤u ve kapsaml› diyabet tedavilerinin hastalar›n

yaflam kalitesi alg›lamalar›n› belirgin olarak negatif flekilde

etkiledi¤i bulunmufltur (Elbert et al, 2007)

Diyabetli hastalar›n yaflam kalitesini yükseltmek için

öncelikle yaflam kalitesinin bozulmas›nda rolü olan düzel-

tilebilir faktörlerin iyilefltirilmesi gerekmektedir. Komplikas-

yonlar›n gelifliminde ve ilerlemesinde etkili olan kan fleke-

ri kontrolünün sa¤lanmas› önemlidir. Bu amaçl› uygun

aral›klarla kontroller yap›lmal› ve gerekli tedavi yöntemle-

ri uygulanmal›d›r (Eren ve ark. 2004).

Çal›flmam›zda tedaviye uyum sorgu-

land›¤›nda; hastalar›n 59'unun (%83)

ilaçlar›n› düzenli kulland›¤› belirlendi.

Kan flekerine bakma/bakt›rma s›kl›¤› ise

%44 oran›ndaki hastada ayda 1’den

fazla olarak bulundu. Ayr›ca tedaviye

uyumu yüksek olan hastalar›n duygu-

sal reaksiyon d›fl›nda di¤er alanlarda

da yaflam kalitelerinin daha iyi oldu¤u

bulundu (Tablo 3). Bu da bize tedavi

uyumu ve kontrollerin genel anlamda

yaflam kalitesini art›rmas›na ra¤men

duygusal reaksiyonlarda iyilik hali sa¤-

lamad›¤›n› göstermektedir.
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TTaabblloo  44::  Hastalar›n Nöropatik A¤r› Düzeyleri ile 
Yaflam Kaliteleri Aras›ndaki ‹liflkisi (N =71)

NNoottttiinngghhaamm  SSaa¤¤ll››kk  rr pp
PPrrooffiillii  aalltt  bbiilleeflfleennlleerrii

Nöropatik A¤r› Düzeyi A¤r› 0.407 0.000***
Sosyal izolasyon 0.363 0.002**
Fiziksel hareketlilik 0.218 0.067
Enerji 0.386 0.001**
Duygusal reaksiyonlar 0.563 0.000***
Uyku 0.215 0.072
Nottingham Sa¤l›k 0.552 0.000***
Profili genel toplam›

**p<0.01 ***p<0.001                                        



Sonuç

Bu çal›flma, diyabetik nöropati a¤r›s› olan bireylerde

yaflam kalitesini belirlemek üzere gerçeklefltirildi. Çal›flma

sonucunda, diyabetik nöropati a¤r›s› artt›kça yaflam kali-

tesinin olumsuz etkilendi¤i saptand›. Ayr›ca;

• Nöropati a¤r›s› olan hastalar›n HbA1c de¤erleri yük-

sek bulundu.

• Diyabet e¤itimi alan hastalarda a¤r› puan› düflük,

yaflam kalitelerinin iyi oldu¤u bulundu.

• Diyabet tedavisine uyumu iyi olan hastalar›n a¤r› pu-

anlar›n›n düflük, yaflam kalitesinin yüksek oldu¤u bulundu.

Öneriler

1. Diyabetli hastalarda geliflen komplikasyonlar›n ya-

flam kalitelerine etkilerinin belirlenmesi ve yaflam kalitesi-

nin iyilefltirilmesi amac›na yönelik daha genifl ölçekli çal›fl-

malara a¤›rl›k verilmelidir.

2. Diyabet tedavi ve bak›m›nda temel hedef, iyi meta-

bolik kontrolün yan› s›ra hastalar›n yaflam kalitesinin yük-

seltilmesi olmal›d›r.

3. Metabolik kontrolün iyi olmamas› nöropati oluflu-

munu h›zland›rd›¤›, semptomlar›n› a¤›rlaflt›rd›¤› ve yaflam

kalitesini azaltt›¤› için hastalara önemi anlat›lmal›d›r.
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ÖÖzzeett

GGiirriiflfl::  Bu çal›flman›n amac› lipohipertrofi (LH) görülme s›kl›¤›n›n;  bölge rotasyonu,

i¤nenin yeniden kullan›m›, glisemik de¤iflkenlik, hipoglisemi ve insülin kullan›m›yla

olan iliflkisinin de¤erlendirilmesidir.

YYöönntteemm::  Çal›flmaya, insülin enjeksiyonu yapan ve enjeksiyon tekni¤ine iliflkin çe-

flitli sorular›n yer ald›¤› kapsaml› bir anketi dolduran ayakta tedavi alan 430 hasta da-

hil edilmifltir. Daha sonra, bir diyabet hemfliresi hastalar›n enjeksiyon bölgelerini LH

varl›¤› bak›m›ndan incelemifltir.

BBuullgguullaarr::  Hastalar›n yaklafl›k üçte ikisinde (%64,4) LH saptanm›flt›r. LH varl›¤› ile

enjeksiyon bölgeleri aras›nda rotasyon yap›lmamas› aras›nda güçlü bir iliflki oldu¤u,

do¤ru rotasyon tekni¤i uygulaman›n LH'ye karfl› en güçlü korunmay› sa¤lad›¤› belir-

lenmifltir. Enjeksiyon bölgeleri aras›nda do¤ru rotasyon yapan hastalar›n yaln›zca

%5'inde LH saptan›rken, LH saptanan hastalar›n %98'inin bölgeler aras› rotasyon

yapmad›¤› veya yanl›fl rotasyon yapt›¤› gözlenmifltir. Ayr›ca, LH'li hastalar›n %39,1'in-

de aç›klanamayan hipoglisemi, %49,1'inde glisemik de¤iflkenlik saptanm›fl; LH bulun-

mayanlarda ise bu oranlar›n s›ras›yla %5,9 ve %6,5 oldu¤u belirlenmifltir. LH, i¤ne-

nin yeniden kullan›m›yla da iliflkilendirilmifl; i¤nelerin 5 kezden fazla kullan›lmas›yla ris-

kin anlaml› derecede artt›¤› ortaya konmufltur. LH'li olan ve olmayan hastalara iliflkin

toplam günlük insülin dozlar›n›n ortalamas› s›ras›yla 56 ve 41 IU/gün olmufltur. Ara-

daki 15 IU'luk fark, ‹spanya sa¤l›k sistemi için y›ll›k toplam 122 milyon eurodan fazla

maliyet anlam›na gelmektedir. Ayr›ca bu çal›flma,  LH’nin tan›lanmas›nda ultrason

yöntemi ve lipohipertrofik doku ultrason ç›kt›s› kullan›m›yla, LH için bir "eko imza" (LH

echo signature) tan›mlanmas›n› sa¤layan ilk çal›flma olma özelli¤ini tafl›maktad›r. 

SSoonnuuçç::  Glisemik de¤iflkenlik, hipoglisemi, insülin tüketimi ve maliyette azalmayla

iliflkili olan  LH'yi önlemeye yönelik kritik faktörün enjeksiyon bölgeleri aras›nda do¤-

ru flekilde rotasyon yap›lmas› oldu¤u öngörülmektedir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  ‹nsülin enjeksiyonu, Lipodistrofi, Lipohipertrofi, Enjeksiyon ro-

tasyonu, ‹nsülin tüketimi, Maliyetler
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1. Girifl
Diyabette insülin veya enjeksiyon yoluyla kullan›lan di-

¤er ilaçlar›n ideal fonksiyon göstermesi için do¤ru enjek-
siyon tekni¤inin kullan›lmas› son derece önemlidir [1]. Bu-
nunla birlikte, sa¤l›k çal›flanlar›n›n hastalara do¤ru enjek-
siyon teknikleri konusunda verdi¤i bilgiler nadiren yeterli
olmaktad›r. Sa¤l›k çal›flanlar› hastan›n subkutan (SK) doku
derinli¤ine uygun uzunlukta i¤ne kullanmas›n›n önemini
nadiren aç›klamakta, enjeksiyon bölgeleri aras›nda do¤ru
flekilde rotasyon yapma, her enjeksiyonda i¤ne de¤ifltir-
me ya da enjeksiyon bölgelerini lipodistrofi aç›s›ndan iz-
lem konusunda da nadiren bilgi vermektedir [2].

Lipodistrofi, SK insülin enjeksiyonuyla ilgili en yayg›n
komplikasyonlardan biridir ve lipohipertrofi (LH) veya lipo-
atrofi (LA) olarak ortaya ç›kmaktad›r. LH, dokunun bazen
yumuflak bazen de sert olacak flekilde kal›nlafl›p fliflerek 'ka-
uçu¤a benzer bir doku' haline gelmesidir. LH'nin kesin eti-
yolojisi aç›k olmamakla birlikte, insülinin büyümeyi uyaran
güçlü etkileri, enjeksiyonda rotasyon yap›lmad›¤›nda trav-
man›n ayn› bölgede tekrarlanmas› ve ayn› i¤nenin yeniden
kullan›lmas› gibi enjeksiyonla ilgili çeflitli lokal faktörlerin LH
oluflumunda rol oynad›¤› görülmektedir [3,4].

Öte yandan, LA ise SK ya¤ dokusundaki atrofi nede-
niyle oluflan skar dokusudur. LA'n›n Tip 1 diyabetli (T1D)
hastalarda daha s›k gözlenmesi, ço¤unlukla kad›nlar› et-
kilemesi, biyopsi örneklerinde mast hücresi ve eozinofille-
rin bulunmas› ve kromolin (bir çeflit mast hücresi inhibitö-
rü) tedavisine olumlu yan›t verildi¤inin bildirilmesi gibi bir-
kaç özelli¤i immünolojik bir etiyolojiye sahip oldu¤unu
düflündürmektedir [5]. ‹nsülinin daha da saflaflt›r›lm›fl ha-
le gelmesiyle LA prevalans› düflüfle geçmifl olup art›k en-
jeksiyon kullananlar›n sadece %1–2'sini etkilemektedir,
LA'da muhtemelen saf olmayan materyallerin veya baz›
insülin preparatlar›ndaki di¤er bileflenlerin uyard›¤› lipoli-
tik bir reaksiyon geliflmektedir [5].

LH ise, inceleme yap›larak aranmas› kofluluyla, yayg›n
rastlanan bir durumdur. Vardar ve K›z›lc› [6] en az 2 y›ld›r in-
sülin kullanmakta olan 215 Türk hastada insülin enjeksiyonu
yap›lan bölgelerde LH prevalans›n›n %48,8 oldu¤unu sap-
tam›fl; Seyoum ve Abdulkadir [7] Etiyopya'da insülin enjeksi-
yonu yapan 100 kiflide bu oran›n %31 oldu¤unu, Hauner
ve arkadafllar› ise [8] Tip 1 diyabetli 233 Alman hastan›n
%28,7'sinde bu durumun söz konusu oldu¤unu bildirmifltir.

Baz› lezyonlar görülmekten ziyade dokunarak daha
kolay saptand›¤› için LH'nin belirlenmesi enjeksiyon böl-
gelerinin hem görsel olarak hem de palpasyonla incelen-
mesini gerektirmektedir [7]. Normal deri parmak uçlar›
aras›nda s›k›ca tutulabilirken, bu durum LH lezyonlar› için
geçerli de¤ildir [9]. Gerek insülin kalemi gerekse fl›r›nga-
lar›n i¤ne uzunluklar› ve kal›nl›klar›n›n yan› s›ra ayn› böl-
geye tekrar tekrar yerlefltirilen insülin pompas› kanülleri
de LH ile iliflkilendirilmifltir [6,10-18].

LH'ye neden olan faktörlerin ortaya kondu¤u, yay›nla-
nan herhangi bir randomize prospektif çal›flma yoktur.
Bununla birlikte, yay›nlanm›fl olan çal›flmalar, uzun süre
kullan›m, daha az saflaflt›r›lm›fl insülin formülasyonlar›n›n
kullan›lmas›, enjeksiyon bölgesinde rotasyon yap›lmama-
s›, enjeksiyon alanlar›n›n küçük olmas›, ayn› bölgeye tek-
rar tekrar enjeksiyon yap›lmas› ve i¤nelerin tekrar kullan›l-
mas› ile LH varl›¤› aras›nda bir iliflki oldu¤unu destekle-
mektedir [2,10-14]. Çal›flmalar›n ço¤u LH'li bölgelerde in-
sülin emiliminin gecikebilece¤ini veya de¤iflken olabilece-
¤ini ve bu nedenle diyabet yönetiminde potansiyel kötü-
leflmelerin olabilece¤ini düflündürmektedir [15–19]. Al-
manya'da yap›lan yay›nlanmam›fl bir çal›flmada (kiflisel ile-
tiflim, Dr. Treichel, Magdeburg, 2012), hastalar›n enjeksi-
yon için LH'li bölgelerden normal dokuya geçifl yapmala-
r› halinde ayn› düzeyde glikoz kontrolünün sa¤lanmas›
için, gereken insülin dozunun azalmas› gerekti¤i, bazen
bu azalman›n ciddi ölçüde olabilece¤i belirtilmifltir. Bu-
nun gerçekten do¤ru olmas› halinde, çok say›da önemli
ç›kar›m söz konusu olacakt›r: Öncelikle, di¤er enjeksiyon
bölgelerine geçifl s›ras›nda bu fenomenden habersiz olan
hastalar›n ciddi hipoglisemi riski alt›nda kalma olas›l›¤›
vard›r; ikincisi, bu durum glisemik de¤iflkenli¤in azalt›lma-
s›na ve insülin dozu artt›r›lmaks›z›n glikoz kontrolünde
olas› iyileflme sa¤lanmas›na yönelik basit ve etkili bir yön-
tem sunmaktad›r; son olarak da, insülin kullan›m›n›n azal-
mas› gerek hastalar gerekse sa¤l›k bak›m sistemi aç›s›n-
dan potansiyel maliyet tasarrufu sa¤layabilecektir.

Bu çal›flma insülin enjeksiyonu yapan ‹spanyol hasta-
lar›n oluflturdu¤u büyük bir grupta, lipodistrofi s›kl›¤›n›n
de¤erlendirilmesi ve bu tip lezyonlar ile enjeksiyon bölge
rotasyonunun uygulanmas› ve do¤rulu¤u, enjeksiyon
s›kl›¤›, i¤nelerin uzunlu¤u ve yeniden kullan›m› ve insülin
kullan›m›na iliflkin genel yöntemler dahil birkaç önemli kli-
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nik ve halk sa¤l›¤›na iliflkin parametreler aras›nda bir iliflki
olup olmad›¤›n›n belirlenmesi amac›yla yap›lm›flt›r.

2. Materyal  ve  Yöntem
Bu çal›flma ‹spanya'daki Andalusia bölgesi ve Valencia

çevresi ile özerk Ceuta ve Melilla flehirlerinde birinci basa-
mak sa¤l›k merkezlerinde  (BBSM) ‹kinci basamak merkez-
lerde (‹BM) ayakta tedavi alan diyabetli hastalar›n yer ald›-
¤› çok merkezli bir çal›flmad›r. Hastalar çal›flmaya klinikte
görüldükleri s›raya göre rastgele dahil edilmifltir. Çal›flma
personeli, çal›flma bafllang›c›nda hastalar›n lipodistrofi du-
rumundan habersiz olup, hastalar›n enjeksiyon teknikleri
de¤erlendirilirken enjeksiyon bölgeleri de incelenmifltir.

De¤erlendirilen parametreler, hastan›n kulland›¤› i¤ne
uzunlu¤u, i¤neleri yeniden kullanma durumu, hipoglisemik
atak s›kl›¤› ve glisemik de¤iflkenliktir. ‘Hipoglisemi’, hipoglise-
miyle ilgili bir veya daha fazla semptom varl›¤› (çarp›nt›, yor-
gunluk, terleme, afl›r› açl›k, bafl dönmesi ve tremor) ve kan
glikozu düzeyinin kan flekeri ölçüm cihaz›nda 60 mg/dl (3,3
mM/l) ve alt›nda olmas›n›n do¤rulanmas› fleklinde tan›mlan-
m›flt›r. ‘Aç›klanamayan s›k hipoglisemi’ ilaç tedavisi, diyet ve-
ya aktivite de¤iflikli¤i gibi belirlenebilen tetikleyici bir olay ol-
maks›z›n haftada en az bir kez ya da daha fazla say›da hi-
poglisemik atak geliflmesi olarak tan›mlanm›flt›r [20,21].

‘Glisemik de¤iflkenlik’ için genel kabul gören bir tan›m
bulunmad›¤›ndan, bu çal›flmada glikoz de¤erleri haftan›n
en az üç günü öngörülemeyen ve aç›klanamayan bir flekil-
de <60 mg/dl (3,3 mM/l) ile >250 mg/dl (13,9 mM/l) ara-
s›nda de¤iflen ve bu durumun en az 6 ayd›r devam etti¤ine
iliflkin kan›t bulunan hastalar bu grupta de¤erlendirilmifltir
[22,23]. Bu çal›flmada kullan›lan anket enjeksiyon tekni¤iyle
ilgili di¤er çal›flmalarda kullan›lm›fl olan ve geçerlik çal›flmas›
yap›lm›fl anketin modifiye edilmifl bir versiyonudur [2,24].

Çal›flmaya dahil olma kriterleri en az bir y›ld›r insülin te-
davisi uygulanan, insülin enjeksiyonunu insülin kalemi veya
fl›r›ngas› kullan›larak bizzat kendisi yapan veya enjeksiyonu
bakmakla yükümlü kimse taraf›ndan uygulan›yor olmas›
fleklindedir. Çal›flmaya dahil edilmeyen hastalar insülin kul-
lanmayan ve/veya insülin tedavisini geçici olarak kullanan
hastalar olmufltur. Geçici insülin tedavisi alanlar gestasyonel
diyabetli kad›nlar ve normalde insülin kullanmayan ancak
akut hiperglisemi geliflen dekompanse hastalar ile hastane-
de yatan hastalardan oluflmufltur. Befl yafl›ndan küçük ço-

cuklar, insülin pompas› kullanan hastalar ve protokol ihlali
saptananlar da çal›flmaya dahil edilmemifltir. Diyabet tan›-
s›ndan itibaren geçen süre afla¤›daki befl kategoride de¤er-
lendirilmifltir: 1 = 0-5 y›l; 2 = 6-15 y›l; 3 = 16-25 y›l; 4 = 26-
30 y›l; 5 = ≥30 y›l. ‹nsülin kullan›m›na bafllanmas›ndan itiba-
ren geçen süre afla¤›daki gibi s›n›fland›r›lm›flt›r: 1 = 1-5 y›l;
2 = 6-13 y›l; 3 = 14-21 y›l; 4 = 22-29 y›l; 5 = ≥30 y›l.

Çal›fl›lan de¤iflkenler: yafl, cinsiyet, diyabet tipi, hastal›k
tan›s›ndan itibaren geçen süre, insülin tedavisinin süresi ve
tipi, kullan›lan cihazlar, günlük enjeksiyon say›s›, günlük
toplam insülin dozu, kullan›lan i¤ne uzunlu¤u, i¤ne veya
fl›r›ngan›n yeniden kullan›m s›kl›¤›/durumu, hasta taraf›n-
dan bildirilen enjeksiyon bölgesi rotasyonu ve hemflire ta-
raf›ndan gözlenen enjeksiyon bölgesi rotasyonu ile lipo-
distrofi varl›¤›, tipi ve yeri olmufltur. Do¤ru bölge rotasyo-
nu, lokal doku travmas›n›n tekrarlanmas›n›n önlenmesi
amac›yla, enjeksiyon girifl noktalar›n›n aralar›nda en az 1
cm boflluk b›rak›larak de¤ifltirilmesi olarak tan›mlanm›flt›r.

Klinik olarak saptanm›fl lipodistrofi bulunan ve bulun-
mayan 78 hastada deri ve SK doku ultrasonla incelenmifl-
tir. Tafl›nabilir bir NanoMaxx® (SonoSite, Bothell, WA, ABD)
ultrason ünitesi kullan›lm›fl ve sonografik prosedürlerin ta-
mam› tek bir ultrason ekibi taraf›ndan yürütülmüfltür. Spe-
sifik bir LH ‘eko imza’ belirlenmifl ve lezyonlar›n tan› al›p ta-
rif edilmesinde bu imza kullan›lm›flt›r (fiekil S1; bk. bu ma-
kaleyle birlikte ‹nternet üzerinde sunulan ilave materyal).

Çal›flma 15 Ocak-30 Eylül 2012 tarihleri aras›nda ger-
çeklefltirilmifltir. Çal›flman›n kapsam› ve amaçlar› olur al›n-
madan önce hastalara aç›klanm›fl ve çal›flma Helsinki Bil-
dirgesi ile iyi klinik uygulamalar›na iliflkin Avrupa Birli¤i yö-
nergesine uygun flekilde yürütülmüfltür.

Tan›mlay›c› istatistik oluflturulmufl,  olas›l›k tablolar› ki
kare testi ve Pearson ve Fisher kesinlik testleri kullan›larak
de¤erlendirilmifl; ortalama de¤erler varyans analizi (ANO-
VA) ile; tek bafl›na anlaml› olan parametreler ise çok de-
¤iflkenli analizle de¤erlendirilmifltir. Veriler STATGRAPHICS
Plus Versiyon 5.1/SGWIN (Statistical Graphics Corp., Prin-
ceton, NJ, ABD) kullan›larak analiz edilmifltir.

3. Bulgular
Ankete ilk etapta toplam 474 hasta dahil edilmifl an-

cak 44'ü dahil etme kriterlerini karfl›lamam›fl veya yukar›-
da belirtilen nedenlerden ötürü çal›flma d›fl›nda b›rak›l-
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m›flt›r. De¤erlendirilebilen 430 hastan›n 230'u (%53)
BBSM'den, 200'ü (%47) ‹BM'den gelmifl; 177'sinde (%41)
T1D tan›s›, 253'ünde (%59) tip 2 diyabet tan›s› bildirilmifl-
tir (T2D; Tablo 1). Hastalar›n 47'si çocuk, 383'ü yetiflkin-
dir. 47 çocuktan 35'i kendi kendine enjeksiyon yaparken,
12'sinde enjeksiyonun ebeveyn veya bakmakla yükümlü
kifli taraf›ndan yap›ld›¤› belirlenmifltir. Enjeksiyonlar› kendi
kendine yapmayan çocuklar 5-8 yafl grubundad›r.

Cinsiyet da¤›l›m› çal›flma genelinde ve diyabet alt küme-
lerinde yaklafl›k olarak yar› yar›ya erkek-kad›n fleklinde ol-
mufltur (Tablo 1). Hastalar›n yafl aral›¤›n›n 5 ila 76, yafl›n
49±23 oldu¤u belirlenmifltir. Ortalama yafl›n T1D'li hasta-
larda 41±23, T2D'li hastalarda 55±21 oldu¤u saptanm›flt›r.

Toplamda hastalar›n %78'inin insülin analo¤u kulland›-
¤›, %22'sinin insan kaynakl› insülin kulland›¤› belirlenmifltir.
T1D'li hastalar›n %87,0'› h›zl› etki gösteren analoglar kulla-
n›larak bazal-bolus insülin rejimiyle tedavi edilen hastalard›r
(Tablo1). T2D'li grupta tedavi rejimlerinin daha heterojen
oldu¤u gözlenmifltir: %40'› yavafl etki gösteren analog kul-
lanan; %28'i bazal insülin + h›zl› etki gösteren analog kul-
lanan; %21'i ise haz›r kar›fl›m kullanan hastalard›r. Hastala-
r›n %90'›ndan fazlas› insülin enjeksiyon kalemi kullan›rken,
294 (%68) hastan›n 8 mm uzunlu¤unda i¤ne kulland›¤›,
90 (%21) hastan›n 5 mm'lik i¤ne, 28 (%7) hastan›n 12,7
mm'lik i¤ne, 17 (%4) hastan›n ise 6 mm'lik i¤ne kulland›¤›
saptanm›flt›r. Günlük ortalama enjeksiyon say›s› üç olarak
belirlenmifl; bu say›n›n T1D olgular›nda dört; T2D olgula-
r›nda iki olup tip iki diyabetli hastalar›n %39'unun günde
tek enjeksiyon kulland›¤› belirlenmifltir.

Hastalar›n 287'si (%67) enjeksiyon bölgeleri aras›nda
rotasyon yapt›¤›n› bildirirken, çal›flma hemfliresi 145 has-
tada rotasyon tekni¤inin yanl›fl oldu¤unu gözlemifltir (bk.
yukar›da geçen do¤ru rotasyon tan›m›). Ayr›ca 143 has-
ta rotasyon yapmad›¤›n› bildirmifltir. Dolay›s›yla, toplam
288 hastan›n (%67) rotasyon yapmad›¤› veya yanl›fl ro-
tasyon yapt›¤› saptanm›flt›r.

Hastalar›n üçte ikisinden biraz az›nda (%64,4) lipodistro-
fi saptan›rken, bunun T1D'li hastalarda (%76,3) T2D'li hasta-
lara k›yasla daha yayg›n (%56,1) oldu¤u gözlenmifltir. Ge-
nel olarak, %1,4'ünde yaln›zca LA, %0,9'unda ise hem LA
hem de LH gözlenmifltir. Bu nedenle lipodistrofili olgular›n
son derece büyük bir bölümünde LH bulundu¤undan, bu
yaz›n›n kalan k›sm›nda bu tip lezyonlar için LH terimi kullan›-

lacakt›r. LH'nin en yayg›n olarak etkiledi¤i bölge olan abdo-
men ayn› zamanda en s›k kullan›lan enjeksiyon bölgesidir.

LH bulunan ve bulunmayan hastalar (Tablo 1) cinsiyet,
enjeksiyon kalemi kullanma oran›, i¤ne uzunlu¤u tercihle-
ri, insülin analo¤u kullanma s›kl›¤› veya enjeksiyon öncesin-
de derinin temizlenmesi amac›yla antiseptik solüsyon kulla-
n›m› bak›m›ndan anlaml› fark sergilememifltir. Bununla bir-
likte, LH'li hastalarda günlük insülin dozlar›n›n daha yük-
sek, günlük enjeksiyon say›s›n›n daha fazla oldu¤u ve da-
ha çok bazal-bolus tedavisi uyguland›¤›, ayr›ca i¤neleri ye-
niden kullanman›n daha yüksek oldu¤u belirlenmifltir (tüm
farklar için P<0,05). Bu hastalar ayn› zamanda, enjeksiyon
bölgesi rotasyonu daha az (P<0,05), do¤ru rotasyon yap-
mas› da çok daha düflük (P<0,001) olan hastalard›r. Aç›kla-
namayan s›k hipoglisemi ve glikoz de¤iflkenli¤i oranlar›n›n
LH'li hastalarda LH'li olmayanlara k›yasla alt› ila yedi kat da-
ha yüksek oldu¤u görülmüfltür (her ikisi için de P<0,01).

Hastalar›n yar›s›ndan fazlas› i¤neleri en az bir kez tek-
rar kulland›¤›n› bildirirken, bu oran›n T2D'li hastalarda
T1D'li hastalara k›yasla daha yüksek oldu¤u belirlenmifltir
(Tablo 2). Ancak, i¤neleri tekrar kullananlar ile kullanma-
yanlar aras›nda günlük enjeksiyon say›s› veya günlük in-
sülin enjeksiyonu miktar› bak›m›ndan anlaml› fark olmad›-
¤› görülmüfltür (yeniden kullananlarda ortalama 52±26
IU, kullanmayanlarda 49±28 IU).

Bununla birlikte, i¤neleri tekrar kullanan hastalar›n
%86's› rotasyon yapmam›fl veya yanl›fl rotasyon yapm›flt›r.

LH varl›¤› ile i¤nelerin tekrar kullan›m› aras›nda anlam-
l› bir korelasyon bulundu¤u (Tablo 3, A) ve i¤nelerin tek-
rar kullan›m say›s› artt›kça LH s›kl›¤›n›n artmas› yönünde
bir e¤ilim oldu¤u (Tablo 4), i¤nelerin befl kereden fazla
kullan›lmas›yla bunun en yüksek düzeye ç›kt›¤› saptan-
m›flt›r. LH saptanan hastalar›n %61'i i¤neleri tekrar kullan-
d›¤›n› bildirmifl olan hastalard›r. ‹¤neleri tekrar kullananla-
r›n %70'inde LH saptanm›flt›r (%84'ü T1D).

430 hastan›n 429'u enjeksiyon bölgeleri aras›nda rotas-
yon yap›p yapmad›¤›n› belirtmifl, çal›flma hemflireleri 386
hastada gözlem yaparak rotasyonun do¤ru flekilde yap›l›p
yap›lmad›¤›n› de¤erlendirebilmifltir (Tablo 3, B–D). LH varl›-
¤› ile hasta taraf›ndan bildirilen enjeksiyon bölgesi rotasyon-
lar› aras›nda güçlü bir iliflki oldu¤u (Tablo 3, B) ve en güçlü
iliflkinin do¤ru rotasyon bölgeleriyle (hemflirenin gözlemine
göre) ilgili oldu¤u belirlenmifltir (Tablo 3, C). Do¤ru rotasyon
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Tablo  1:  Diyabet (DM) tipi ve lipohipertrofi (LH) varl›¤›na göre hasta verileri.

Toplam T1D T2D LH  var LH  yok
Hastalar (n) 430 177 253 277 153
Cinsiyet (E/K) 221/202 89/86 132/116 142/130 79/72
Yafl (y›l olarak, ortalama ± SS) 49 ± 22,8 41 ± 23,2 55 ± 20,7 47 ± 23,8 54±20,1
DM tan›s›ndan itibaren geçen süre 6–15 6–15 6–15 6–15 6–15
(y›l olarak; aral›k)
(aral›ktaki %) (43,7) (39,0) (47,0) (41,2) (48,4)
‹nsülin tedavisi (y›l olarak; aral›k) 1-5 6-13 1-5 6-13 1-5
(aral›ktaki %) (44,2) (37,3) (54,9) (35,0) (64,1)
Birinci Basamak tedavi (n) 230 27 203 121 109
(%) (53,5) (15,3) (80,2) (43,7) (71,2)
‹kinci Basamak merkezler (n) 200 150 50 156 44
(%) (46,5) (84,7) (19,8) (56,3) (28,8)
Enjeksiyon kalemi kullan›m› (%) 96,3 92,1 99,2 94,9 99,3
Kullan›lan i¤ne uzunlu¤u 68 56 77 69 67
(8 mm kullananlar›n %'si)
‹nsülin dozu (IU/gün, ortalama ± SS) 51 ± 26,9 48 ± 20,7 53 ± 30,3 56 ± 26,9 41±24,1
Enjeksiyon/gün (n, ortalama ± SS) 3,0 ± 1,5 4,2 ± 1,0 2,2 ± 1,2 3,4 ± 1,4 2,4±1,5
(aral›k) (1–7) (1–7) (1-6) (1–7) (1–7)
Bazal-bolus tedavisi (%)a 52,1 87,0 27,7 59,6 38,6
Yaln›zca bazal tedavi (%)a 24,0 1,1 39,9 15,5 39,2
Haz›r kar›fl›m tedavisi (%)a 14,2 4,5 20,9 15,2 12,4
‹nsülin analo¤u kullan›m› (%)b 78,1 90,4 69,6 76,9 80,4
‹¤nelerin yeniden kullan›m› (en az bir kez, n) 240 80 160 168 72
(%) (56) (45) (63) (61) (47)
Rotasyon bildirenler (n) 287 125 162 145 142
(%) (67) (71) (64) (52) (93)
Do¤ru rotasyon yapanlar (n) 106 35 71 6 100
(%) (25) (20) (28) (2) (65)
Rotasyon bildiren ve do¤ru rotasyon yapanlar (n)100 34 66 5 95
(%) (23) (19) (28) (2) (62)
Do¤ru rotasyon yapan ve i¤neleri 69 26 43 5 64
yeniden kullanmayanlar (n)
(%) (16) (15) (17) (2) (42)
LH varl›¤› (n) 277 135 142 277 153
(%) (64) (76) (56) (100) (0)
Deriyi antiseptikle temizleyenler (n) 69 27 42 50 19
(%) (16) (15) (17) (18) (12)
Aç›klanamayan s›k HG (n) 117 71 46 108 9
(%) (27) (40) (18) (39) (6)
Glisemik de¤iflkenlik (n) 146 89 57 136 10
(%) (34) (50) (23) (49) (7)
T1D/T2D: tip 1/tip 2 diyabet; E/K: erkek/kad›n; HG: hipoglisemi.
a Di¤er tedaviler kullan›ld›¤›ndan, yüzdelerin toplam› 100'den azd›r.
b Kar›fl›k veya haz›r kar›fl›m fleklindeki preparatta k›sa ve uzun süreli etki gösteren analoglar.



yapt›¤› belirlenen hastalar›n (Tablo 3, D) sadece %5'inde LH
saptanm›flt›r. LH'li hastalar›n %98'i rotasyon yapmayan veya
yanl›fl rotasyon yapan hastalard›r (Tablo 3, C).

Enjeksiyon bölgeleri aras›nda rotasyon yapan (do¤ru
rotasyon yapan) ve yapmayan hastalar (veriler gösterilme-
mifltir) aras›nda diyabet tipi bak›m›ndan anlaml› fark bulun-
mam›flt›r. Ancak, rotasyon yapmayan veya yanl›fl rotasyon
yapan hastalarda günlük insülin enjeksiyonunun (54
IU/gün) do¤ru rotasyon yapanlara k›yasla (44 IU/gün;
P=0,03) daha fazla oldu¤u; buna karfl›n, rotasyon yapan
ve yapmayan hastalar aras›nda günlük enjeksiyon say›s›
bak›m›ndan fark olmad›¤› görülmüfltür. Ayr›ca, enjeksiyon
bölgeleri aras›nda do¤ru rotasyon yapan hastalar›n %67'si
i¤neleri tekrar kullanmad›¤›n› belirtirken, do¤ru rotasyon
yapmayanlarda bu oran›n %40 oldu¤u belirlenmifltir.

LH varl›¤› ile günlük enjeksiyon say›s› aras›nda da bir
iliflki oldu¤u saptanm›flt›r. T2D'li vakalar›n yaklafl›k %40'›n›
oluflturan,  günde bir kez enjeksiyon yapan hastalarda,
LH prevalans›n›n düflük oldu¤u, günlük enjeksiyon say›s›
artt›kça LH prevalans›n›n da yükseldi¤i gözlenmifltir (veri-
ler gösterilmemifltir).

‹nsülin kullan›m› LH prevalans›yla korelasyon sergile-
mifl, 1–5 y›ld›r insülin kullananlarda bu oran sadece %48
iken 6–13, 14–21 ve 22–29 y›ld›r insülin kullananlarda s›-
ras›yla %71, %87 ve %91 oldu¤u belirlenmifltir. Hasta ya-
fl›n›n LH varl›¤› bak›m›ndan anlaml› bir belirleyici olmad›-
¤› görülürken, bunun diyabet tipi için geçerli olmad›¤›
gözlenmifltir: T1D'li hastalar›n %76's›na k›yasla T2D'li has-
talar›n sadece %56's›nda LH saptanm›flt›r (P<0,01). Kulla-
n›lan insülin tipi ve spesifik rejimin de LH geliflimi üzerin-
de etkili olmad›¤› görülmüfltür (veriler gösterilmemifltir).

Bu çal›flmada yer alan hastalarda ortalama günlük
toplam insülin dozu (GTD) genel olarak 51±27 IU olup,

LH varl›¤›yla korelasyon göstermifltir. LH'li hastalarda orta-
lama 56 IU/gün olurken, LH bulunmayanlarda ortalama
41 IU/gün olmufltur (P<0,001). ‹ki diyabet grubundaki in-
sülin dozajlar› analiz edildi¤inde GTD ile ilgili anlaml› fark-
lar›n LH varl›¤› veya yoklu¤uyla iliflkilendirilebilece¤i kan›t-
lanm›flt›r: s›ras›yla T1D'de 50 IU ve 42 IU (P=0,03), T2D'de
62 IU ve 41 IU (P=0,01).

LH'li bölgelere enjeksiyon yapan hastalar›n kulland›¤›
ilave insülinin hastalara ve ‹spanyol sa¤l›k bak›m sistemine
getirdi¤i maliyetin hesaplanmas› amac›yla ‹spanya'daki
T1D'li ve T2D'li hastalar genelinde enjeksiyon kullananlar›n
say›s›n›n belirlenmesi için BD insülin enjeksiyon profili kulla-
n›lm›flt›r. Sonuçta LH'li hastalar›n ilave olarak ortalama 15
IU/gün enjeksiyon yapt›¤›, 21 IU/gün kullan›m›n›n a¤›rl›kl›
olarak T2D'li hastalarda oldu¤u belirlenmifltir. ‹spanya'da
en yayg›n kullan›lan insülin markalar›ndan olan befl adet
300 IU'luk kartuflun ortalama maliyeti al›narak her bir IU in-
sülin için ortalama maliyetin 0,02426 euro oldu¤u tahmin
edilmifltir. Bu durum y›ll›k toplam maliyetin 122 milyon eu-
ro olmas› anlam›na gelmekte ve ‘kademeli olarak artan in-
sülin tüketimi’nin büyük bölümünün T2D'li hastalarda iliflki-
lendirilebildi¤i görülmektedir (fiekil S1; bk. bu makaleyle
birlikte ‹nternet üzerinden sunulan ilave materyal).

Bu çal›flmada yer alan hastalar›n 117'sinde (%27,2)
aç›klanamayan s›k hipoglisemi, 146's›nda ise (%34,0) gli-
semik de¤iflkenlik saptanm›flt›r. LH'li hastalar›n %39,1'in-
de hipoglisemi, %49,1'inde glisemik de¤iflkenlik saptan›r-
ken LH olmayanlarda bu oranlar›n s›ras›yla %5,9 ve %6,5
oldu¤u gözlenmifltir (her iki P<0,01; Tablo 1). Genel ola-
rak hipoglisemili hastalar›n %92'si ile glisemik de¤iflkenlik
saptananlar›n %93'ünde LH oldu¤u belirlenmifltir.

Afla¤›da yer alan ve çal›flmaya kat›lan bir hastaya ait olan
olgu sunumu bu çal›flmada elde edilen bulgular›n uygula-
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Tablo  S1: Lipohipertrofi nedeniyle ekjekte Edilecek ek insülin maliyeti

Hasstalar  (n)  ‹sspanya  da Ek  ünite/ Toplam  Ek  Toplam  Ek  YY›ll›k  
inssülin  enjekssiyonu*  gün  ssay›ss› ünite/gün    ünite  /y›l maliyet**

Type 1 diabetes 139,500*** 8 1,116,000 407,340,000 € 9,474,728
Type 2 diabetes 634,000 21 13,314,000 4,859,610,000 € 113,034,529
TOTAL 773,500 15 14,430,000 5,266,950,000 € 122,509,257

*2012 BD verilerinden al›nm›flt›r. **1 IU insülinin ortalama maliyeti 0,02326 € (en s›k kullan›lan befl insülin markas›n›n fiyat› baz al›narak)
***insülin pompas› kullanan 3500 hasta hariç tutulmufltur.a



Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  6  •  Say›    1  •  Sayfa  82  •  Ocak  -  Haziran  2014

Tablo  2:  Enjeksiyon bölgesi rotasyonu ve i¤nelerin yeniden kullan›m›na göre diyabetli hastalara iliflkin veriler.

Toplam Bölge  rotassyonu ‹¤¤nelerin  yeniden  kullan›m›
YYok  ya  da  Bildirilmiflfl  ve  YYeniden  En  az  bir  kez  
yanl›flfl do¤¤ru kullan›m    yok yeniden  kullan›m

Hastalar (n) 430 288 100 190 240
Cinsiyet (E/K) 221/202 141/142 56/43 102/87 119/115
Yafl (ortalama ± SS) 49 ± 22,8 47 ± 23,7 50 ± 21,5 47 ± 24,2 50 ± 21,6
DM tan›s›ndan itibaren geçen 6–15 6–15 6–15 6–15 6–15
süre (y›l olarak, aral›k)
(aral›ktaki %) (43,7) (44,1) (48,0) (46,8) (41,3)
‹nsülin tedavisi 
(y›l olarak; aral›k) 1-5 6-13 1-5 1-5 1-5
(aral›ktaki %) (44,2) (35,1) (66,0) (43,7) (44,6)
Primer tedavi (n) 230 125 63 83 147
(%) (53,5) (43,4) (63,0) (43,7) (61,3)
Uzman merkez (n) 200 163 37 107 93
(%) (46,5) (56,6) (37,0) (56,3) (38,7)
Enjeksiyon kalemi kullan›m› (%) 96,3 95,1 99,0 92,6 99,6
Kullan›lan i¤ne uzunlu¤u 68 69 58 61 75
(8 mm kullananlar›n %'si)
‹nsülin dozu (IU/gün, ortalama±SS) 51 ± 26,9 54 ± 26,5 44 ± 24,9 49 ± 27,9 52 ± 26,0
Enjeksiyon/gün (n, ortalama ± SS) 3,0 ± 1,5 3,3 ± 1,4 2,6 ± 1,5 3,2 ± 1,6 2,9 ± 1,4
(aral›k) (1–7) (1–7) (1-6) (1–7) (1-6)
Bazal-bolus tedavisi (%)a 52,1 57,6 45,0 54,7 50,0
Yaln›zca bazal tedavi (%)a 24,0 17,7 38,0 24,2 23,8
Haz›r kar›fl›m tedavisi (%)a 14,2 14,9 9,0 13,2 15,0
‹nsülin analo¤u kullan›m› (%)b 78,1 77,1 87,0 80,5 76,3
‹¤nelerin yeniden kullan›m› 240 172 33 190 240
(en az bir kez, n)
(%) (56) (60) (33) (0) (100)
Rotasyon bildirenler (n) 287 145 100 143 144
(%) (67) (50) (100) (75) (60)
Do¤ru rotasyon yapanlar (n) 106 6 100 69 37
(%) (25) (2) (100) (36) (15)
Rotasyon bildiren ve 100 288 100 67 33
do¤ru rotasyon yapanlar (n)
(%) (23) (0) (100) (35) (14)
Do¤ru rotasyon yapan ve 69 2 67 69 37
i¤neleri yeniden kullanmayanlar (n)
(%) (16) (1) (67) (100) (0)
Lipohipertrofi varl›¤› (n) 277 264 5 109 168
(%) (64) (92) (5) (57) (70)
Deriyi antiseptikle temizleyenler (n) 69 50 12 30 39
(%) (16) (17) (12) (16) (16)
Aç›klanamayan s›k HG (n) 117 104 5 37 80
(%) (27) (36) (5) (19) (33)
Glisemik de¤iflkenlik (n) 146 134 7 55 91
(%) (34) (47) (7) (29) (38)
E/K: erkek/kad›n; HG: hipoglisemi. a Di¤er tedaviler kullan›ld›¤›ndan, yüzdelerin toplam› 100'den azd›r. 
b Kar›fl›k veya haz›r kar›fl›m fleklindeki preparatta k›sa ve uzun süreli etki gösteren analoglar.



mayla ilgili ç›kar›mlar›n› ortaya koymaktad›r. 18 y›ll›k T1D öy-
küsü olan 32 yafl›ndaki erkek hasta 2010 y›l›n›n A¤ustos
ay›nda bafllayan klonik-tonik nöbetlerin efllik etti¤i fliddetli
noktürnal hipoglisemi nedeniyle 2011 y›l›n›n May›s ay›nda
nöroloji bölümüne sevk edilmifltir. Nöbetler nedeniyle has-
tan›n evine birçok kez acil t›bbi yard›m ça¤r›lm›fl ve gluka-
gon enjeksiyonu gerektiren eflzamanl› fliddetli hipoglisemi
geliflti¤i belgelenmifltir. Beyin manyetik rezonans görüntüle-
me (MRG) ve elektroensefalografi (EEG) ile anormallik sap-
tanmam›fl hastaya nöbet kontrolü için levetirasetam bafllan-
m›flt›r. Hasta 2012 y›l›n›n A¤ustos ay›nda bu çal›flman›n yü-
rütüldü¤ü hastanelerden birindeki diyabet birimine sevk
edilmifl, abdomenin her iki yan›ndaki enjeksiyon bölgelerin-
de palpe edilebilen LH saptanm›flt›r. Hasta her zaman LH'li
bölgeye enjeksiyon yapt›¤›n› belirtmifltir. Hastan›n GTD 136
IU insülin olmak üzere glarjin ve lisprodan oluflan bazal–bo-
lus tedavisi almakta oldu¤u kaydedilmifltir. Hastan›n 12,7
mm'lik i¤ne kullanan ve her bir i¤neyi en az 10 kez kullanan
bir hasta oldu¤u belirlenmifltir. Hastan›n glikozillenmifl he-
moglobin (HbA1c) de¤eri %6,9 olarak ölçülmüfltür. ‹ntra-
müsküler (‹M) enjeksiyondan kaç›n›lmas› amac›yla hastaya 5

mm'lik i¤ne kullanmas›, ayr›ca bir i¤neyi sadece bir kez kul-
lan›p atmas› söylenmifltir. ‹laveten, hastaya enjeksiyonlar›
için do¤ru rotasyon tekni¤iyle ilgili bilgi verilmifl ve LH'li alan-
lara enjeksiyon yapmamas› önemle tavsiye edilmifltir. Hipog-
lisemiden kaç›n›lmas› için hastan›n insülin dozu azalt›lm›flt›r.
Hasta 2012 y›l›n›n Aral›k ay›nda yeniden görülmüfl ve 2012
y›l›n›n A¤ustos ay›ndan itibaren nöbet geliflmedi¤i kaydedil-
mifltir. Ayr›ca hasta acil t›bbi yard›m ihtiyac› duymam›fl ve
noktürnal hipoglisemi geliflmedi¤ini bildirmifltir. Levetirase-
tam tedavisi kesilmifltir. Hastan›n haftada iki veya üç kez
gündüz geliflen hipoglisemiyle karfl›laflt›¤›n› bildirmesi üzeri-
ne insülin dozu daha da azalt›larak GTD son 5 ayda 86 IU
azalt›larak 48 IU insüline düflürülmüfltür.

Hastan›n HbA1c de¤eri %6,9 olarak korunmufltur. Has-
tan›n genelde enjeksiyon yapt›¤› bölgeler ile LH bölgeleri-
ne ait ultrason görüntüleri fiekil S1'de yer almakta (bk. bu
makaleyle birlikte ‹nternet üzerinden sunulan ilave mater-
yal), LH tan›s› ald›¤› s›radaki enjeksiyon bölgeleri ile ayn›
bölgelerin Aral›k 2012 vizitindeki durumu fiekil 2'de göste-
rilmektedir (bk. bu makaleyle birlikte ‹nternet üzerinden su-
nulan ilave materyal). Bu bölgeler üzerinde görülen çizgi-

lerin nedeni henüz bilinmemektedir.

4.  Tart›flma
Bu çal›flma enjeksiyon bölgeleri ve rotas-
yon uygulamas› konusunda hasta bildiri-
mi ve hemflire gözleminin bir araya geti-
rildi¤i ilk çal›flmad›r. Çal›flmada yer alan
hasta popülasyonu genel olarak diyabetli
hastalar› temsil etmekte, T1D ve T2D
oranlar› ile hastalar›n rölatif yafllar› enjek-
siyon tekni¤i üzerinde odaklanan, önce-
den yay›nlanm›fl anket çal›flmalar›yla tu-
tarl›l›k sergilemektedir [2,24].
Bu çal›flmada elde edilen en sa¤lam bul-
gu LH varl›¤› ile enjeksiyon bölgeleri ara-
s›nda  do¤ru rotasyon yap›lmamas› aras›n-
daki iliflkidir. Bölgeler aras›nda rotasyon
yapt›¤›n› bildiren ve do¤ru rotasyon tekni-
¤ini gösteren hastalar›n sadece %5'inde
LH saptanm›flt›r. LH'li hastalar›n %98'i ro-
tasyon yapmayan veya yanl›fl rotasyon ya-
pan hastalard›r. Bu durum hastalara böl-
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TTaabblloo  33::  Lipohipertrofi (LH) ile i¤nelerin yeniden 
kullan›m› ve enjeksiyon bölgesi rotasyonu aras›ndaki iliflki.

LLHH  vvaarr  ((nn)) LLHH  yyookk  ((nn)) TTooppllaamm
A. LH ve yeniden kullan›m (P=0,0083)

Yeniden kullan›m 168 72 240
Yeniden kullan›m yok 109 81 190
Toplam 277 153 430

B. LH ve hasta taraf›ndan 
bildirilen rotasyon (P=0,001)

Rotasyon 145 142 287
Rotasyon yok 131 11 142
Toplam 276 153 429

C. LH ve hemflire taraf›ndan 
gözlenen rotasyon (P=0,0001)

Do¤ru 6 100 106
Do¤ru de¤il 262 18 280
Toplam 268 118 386

D. LH ve hemflire taraf›ndan gözlenen  
rotasyon + bildirilen rotasyon (P=0,0001)

Do¤ru ve bildirilmifl 5 95 100
Do¤ru de¤il ve bildirilmemifl 264 24 288
Toplam 269 119 388



geler aras›nda rotasyon yapman›n öneminin anlat›lmas›y-
la birlikte, her enjeksiyonun önceki enjeksiyonlardan yak-
lafl›k bir parmak (yaklafl›k 1 cm) uzakta olacak flekilde yap›l-
mas› için hat›rlanmas› kolay bir yöntem sa¤lanmas› konu-
sundaki ihtiyac› vurgulamaktad›r. Önceki ponksiyon yerle-
ri için derinin yak›ndan incelenmesi veya bir kafes sistemi-
nin kullan›lmas› da hastalar›n önceki enjeksiyonlar›n yerini
hat›rlamas› ve böylece s›radaki enjeksiyonun yerini belirle-
mesi bak›m›ndan yard›mc› olacakt›r.

LH varl›¤› ve i¤nelerin yeniden kullan›m› aras›nda bir
korelasyon bulundu¤u, i¤nelerin yeniden kullan›m say›s›
artt›kça daha fazla LH geliflmesi yönünde e¤ilim oldu¤u
gözlenmifltir (Tablo 2 ve 3). Bunun en belirgin oldu¤u du-
rum i¤nelerin befl kereden fazla kullan›lmas› olmufl (Tablo
4), bu bulgu önceki iki enjeksiyon anketi çal›flmas›n›n bul-
gular›yla tutarl›l›k sergilemifltir [2,24]. Ayr›ca i¤neleri yeni-
den kullanmayan hastalar›n (her i¤neyi sadece bir kez kul-
lananlar) 109'unda yine de LH geliflirken, 81'inde LH ol-
mad›¤›na, oran›n 1:3 oldu¤una dikkate edilmesi de

önemlidir (Tablo 4). Bu oran i¤neleri iki kez kullananlarda
görülen orana (oran 1:2) benzer olup, düflük ila orta de-
receli yeniden kullan›m oranlar›nda bu tip lezyonlar›n alt-
ta yatan prevalans›n› temsil ediyor olabilir. Bununla birlik-
te, daha sonra LH s›kl›¤› bak›m›ndan i¤nelerin bir veya iki
kez kullan›m›ndan (Tablo 4, oran koyu renkle gösterilmifl-
tir) üç veya befl kullan›ma (Tablo 4, oran italik fontla gös-
terilmifltir) ve alt› ya da daha fazla kullan›ma (Tablo 4, oran
normal fontla gösterilmifltir) kademeli bir art›fl oldu¤u gö-
rülmüfltür. Yine de, bu gruplar›n her birindeki say›lar
önemli oranda de¤ifliklik sergilemifl oldu¤undan bu hipo-
tez ileri düzeyde çal›flma yap›lmas›n› gerektirmektedir.

LH varl›¤› ile günlük enjeksiyon say›s› aras›nda da güç-
lü bir iliflki oldu¤u saptanm›fl, say›n›n daha yüksek olmas›
daha fazla riskle iliflkilendirilmifltir. Bu tip bir iliflki önceki
çal›flmalarda da gösterilmifl [6,12,24,25] olup, travma ve
güçlü bir büyüme faktörü olan insüline iliflkin maruziyetin
artmas›yla ilgili olabilir.

LH ayr›ca insülin tedavisinin en yayg›n ve zay›flat›c›
komplikasyonlardan ikisi olan tekrarlayan,
aç›klanamayan hipoglisemi ve glikoz de-
¤iflkenli¤iyle de iliflkilendirilmifltir. Bu iki du-
rumdan ilkinin oran› LH'li hastalarda alt›
kat daha fazla iken (%39 ve %6), glisemik
de¤iflkenli¤in ise yedi kat daha fazla (%49
ve %7) oldu¤u gözlenmifltir. Bu durum
LH'nin bu advers klinik olaylara majör kat-
k›da bulundu¤unu göstermektedir. Bu so-
nuç ayr›ca afla¤›daki görüflü de destekle-
mektedir: Çal›flmada yer alan hipoglisemi-
li hastalar›n %92'si ile glisemik de¤iflkenlik
saptananlar›n %93'ünde LH oldu¤u belir-
lenmifltir. Hastalar söz konusu glikoz abe-
rasyonlar›yla baflvurdu¤unda, LH'nin her
zaman dikkate al›nmad›¤›n›n veya aran-
mad›¤›n›n ancak bu çal›flmada elde edilen
bulgular›n bunun yap›lmas› gerekti¤ini
aç›kça göstermifl oldu¤unun göz önüne
al›nmas› da önemlidir.
Bu çal›flmada elde edilen önemli bulgular-
dan biri de insülin GTD'si ile LH varl›¤› ara-
s›ndaki korelasyon ve bunun sa¤l›k hiz-
metleri sistemine getirdi¤i maliyet olmufl-
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fifieekkiill  SS11:: Lipohipertrofi (LH) de eko imza (normal SC doku ; LH SC doku)

Cilt

Normal Subkutan
doku (SK), Afla¤›-
daki resimdeki ile
farkl›l›klar göster-
mektedir

Kas

Cilt

LH doku yo¤un
olarak görülmek-
tedir

Kas

A

B



tur (Tablo S1; bk. bu makaleyle birlikte ‹nternet üzerinde
sunulan ilave materyal). Gerek genel olarak gerekse diya-
bet tipine göre de¤erlendirme yap›ld›¤›nda LH'li hastalar-
da insülin GTD'sinin anlaml› derecede daha yüksek oldu-
¤u saptanm›flt›r. En yüksek GTD farklar›n›n saptand›¤›
T2D'li hastalarda vücut a¤›rl›¤› ve insülin direnci T1D'li
hastalara k›yasla daha fazla olma e¤ilimi sergilemifltir, bu
faktörlerin söz konusu hastalarda insülin kullan›m›n›n da-
ha fazla olmas›na katk›da bulunma olas›l›¤› vard›r. Ancak
bu çal›flman›n yazarlar› duruma katk›da bulunan majör
faktörlerden birinin LH'li bölgelere enjeksiyon yapma al›fl-
kanl›¤› oldu¤unu düflünmektedir (fiekil S1; bk. bu maka-
leyle birlikte ‹nternet üzerinden sunulan ilave materyal),
bu bölgelerde insülinle ilgili emilim özellikleri bozulmufltur
[15,18]. LH'li bölgelere enjeksiyon yapman›n neden ol-
du¤u ilave insülin kullan›m›na iliflkin maliyetin ‹spanyol
sa¤l›k bak›m sistemi için 122 milyon eurodan fazla oldu-
¤u tahmin edilmifltir (Tablo S1; bk. bu makaleyle birlikte
‹nternet üzerinden sunulan ilave materyal). Bu durumun
gerek hastalar gerekse sa¤l›k hizmeti sa¤layanlar aç›s›n-
dan tasarruf için bir f›rsat oldu¤u aç›kça görülmektedir.

LH etiyolojisi muhtemelen multifaktöriyeldir. LH ile ilgi-
li birçok çal›flmada uzun dönem insülin maruziyetinin
önemli bir risk faktörü oldu¤u belirtilmifltir [10,18]. ‹nsüli-
nin büyüme faktörü olma özelli¤i ve insülin benzeri büyü-
me faktörü-1'e (IGF-1) benzerli¤i bu görüflü desteklemek-

tedir. Yine de, di¤er bulgular bunun konuyla ilgili tek fak-
tör olmad›¤›na iflaret etmektedir. ‹nsülin pompas› kulla-
nanlar gibi sürekli insülin maruziyeti olan hastalar›n sade-
ce bir bölümünde LH geliflti¤i ve insülin enjeksiyonu kul-
lanan hastalar›n tamam›nda LH olmad›¤›, bunun özellik-
le ayn› bölgeye tekrar tekrar enjeksiyon yapan hastalarda
geliflti¤i görülmektedir. Bölgeler aras›nda sistemik ve dik-
katli rotasyon yap›ld›¤›nda, LH insidans›n›n genel olarak
son derece düflük olmas› beklenmektedir.

16 ülkeden 4352 hastan›n yer ald›¤›, enjeksiyon uygu-
lamalar› konusunda flimdiye kadar yap›lm›fl en büyük anket
olan çal›flmada [24] hastalar›n %47,9'u afla¤›daki soruya
‘evet’ yan›t›n› vermifltir: ‘Enjeksiyon bölgelerinizde ya¤ do-
kusunun fliflti¤ini veya küçük ç›k›nt›lar olufltu¤unu fark etti-
niz mi?’ Ergenlerde ve çocuklarda insidans›n yetiflkinlere k›-
yasla daha yüksek oldu¤u belirlenmifltir. LH lezyonlar›n›n
en fazla olufltu¤u bölgelerin abdomen ve uyluk, en az
olufltu¤u bölgelerin ise kalça oldu¤u gözlenmifltir, ancak
bu durum söz konusu vücut bölgelerine yap›lan enjeksi-
yon s›kl›¤›n› yans›t›yor olabilir. 4352 hastan›n yer ald›¤› po-
pülasyonda hemflireler palpasyondan sonra 614 LH sapta-
m›fl ve ölçmüfltür. Palpe edilen lezyonlar›n ortalama çap›
4,2 cm (SS 3,2) olup, boyutun bir yafl fonksiyonu olarak de-
¤iflkenlik sergiledi¤i, hasta ne kadar genç ise kitlenin daha
küçük oldu¤u saptanm›flt›r.

Bununla birlikte, sadece LH tan›s›n›n konmas› de¤il, ay-
n› zamanda hastalara bu durumu önleme ve/veya tedavi
etmeyle ilgili basit ve pratik önerilerde bulunulmas› da
önemlidir. Daha genifl enjeksiyon alanlar›n›n kullan›lmas›,
bu bölgeler içinde ve bölgeler aras›nda rotasyon yap›lma-
s› ve i¤nelerin tekrar kullan›m s›kl›¤›n›n azalt›lmas› her olgu-
da etkili olmamakla birlikte genel olarak uygun yaklafl›mlar
olarak de¤erlendirilmektedir [26,27]. Hastalara özellikle
al›flkanl›k nedeniyle ve/veya daha az ac› hissedildi¤i için LH
bölgelerine enjeksiyon yap›lmas›n›n do¤ru olmad›¤› konu-
sunda bilgi verilmelidir [28]. Birçok çal›flma normal doku-
nun korunmas›na iliflkin en iyi yöntemin enjeksiyon bölge-
leri aras›nda tutarl› ve do¤ru rotasyon yap›lmas› oldu¤una
iflaret etmifltir [29–31].

Bu çal›flman›n güçlü yanlar›ndan biri LH'nin saptan-
mas› ve karakterize edilmesi için ultrason kullan›lm›fl olma-
s›d›r. Söz konusu lezyonlar›n enjeksiyon bölgesindeki SK
dokunun bir bölümünü veya tamam›n› dolduran homo-
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fiekil  S2: Klinik Lipohipertrofi (LH) (2012-A¤ustos-2012 Aral›k)

Rotasyon
yap›lmadan enjekte
edilen SK dokuda
oluflan LH ve
nodülün görüntüsü

LH alan›n ultrason 
ile incelenmesinde
ciltte oluflan strialar›n
görüntüsü

A

B



jen hiperekojenik yo¤unluklar oldu¤u ve normal komflu
SK dokudan kolayl›kla ay›rt edilebildi¤i görülmüfltür (fiekil
S1; bk. bu makaleyle birlikte ‹nternet üzerinden sunulan
ilave materyal). Ayr›ca tek bir ultrason ekibinin kullan›lma-
s› operatörler aras› de¤iflkenlik durumunu azaltm›flt›r. An-
cak, 430 hastan›n tamam›na ultrason uygulanamam›fl ol-
mas› çal›flman›n s›n›rl›l›klar›ndan biri olmufltur. Bu neden-
le, klinik aç›dan atlanan kaç adet LH lezyonunun ultra-
sonla saptanm›fl olabilece¤i bilinmemektedir. Rusya'da
yap›lan ve T1D'li 50 hastan›n yer ald›¤› bir çal›flma [31]
ultrasonun tan› bak›m›ndan sa¤lad›¤› ek fayday› kuvvetle
desteklemektedir; bu çal›flmada 50 hastan›n sadece seki-
zinde klinik aç›dan belirgin LH gözlenirken, di¤er 42 has-
tan›n 33'ünde enjeksiyon bölgesinde LH ile ilgili ultrason
bulgusu saptanm›flt›r. 50 hastan›n sadece dokuzunda
lezyonlara iliflkin klinik veya ekografik bulguya rastlanma-
m›flt›r. Bu yüksek (%82) LH prevalans› burada sunulan ça-
l›flmada T1D'li hastalar›n oluflturdu¤u alt kümede sapta-
nan %76'l›k LH prevalans›na benzer bir orand›r. Söz ko-
nusu bulgular›n do¤rulanmas› için gelecekte daha ileri
çal›flmalar›n yap›lmas› gerekmektedir.

Gelecekte yap›lacak olan çal›flmalardan biri enjeksiyon
tekni¤i düzeltildikten sonra LH derecesinin ve çözümlenme
seyrinin belirlenmesi için ultrason takibi yap›lmas›d›r. Bu
durum, hastalar›n bu konuda s›kl›kla sorduklar› ‘Bu bölge-
ye enjeksiyon yapmay› b›rak›rsam bu bölgenin düzelmesi
ne kadar sürer?’ sorusuna yan›t verilmesini sa¤layacakt›r:
Daha ayr›nt›l› bir çal›flmada ise enjeksiyonlar için LH'li böl-
gelerden sa¤l›kl› doku bölgelerine geçifl yapan hastalarda
HbA1c, glisemik de¤iflkenlik, hipoglisemik olaylar ve insülin

dozajlar›ndaki de¤ifliklik do¤rudan de¤erlendirilebilir.
Burada sunulan çal›flman›n s›n›rl›l›klar›ndan biri de kro-

nik glisemik kontrol veya HbA1c de¤erlerine iliflkin bilgi el-
de edilmemifl olmas›d›r. Bu tip bilgiler LH'nin uzun dönem
glisemik kontrol üzerindeki etkisinin daha iyi anlafl›lmas›n›
ve LH'nin azalt›lmas›na yönelik önlemlerin sa¤l›k bak›m sis-
teminde potansiyel maliyet tasarrufuna iliflkin daha güçlü
analizler yap›lmas›n› sa¤layabilecek olan bilgilerdir.

Yine de, bu çal›flma bölge rotasyonu ve i¤nelerin tek-
rar kullan›m› bak›m›ndan rölatif LH riskinin belirlenmesine
yard›mc› olmufltur ve bu çal›flman›n sonuçlar› do¤rultu-
sunda al›nacak olan kararlar›n bildirilmesini sa¤layacak kli-
nik bir skorlama sistemi oluflturmak üzere çal›flmaya de-
vam edilmesi planlanmaktad›r. Her vizitte her bir hastada-
ki tüm enjeksiyon bölgelerinin incelenmesi olas› veya pra-
tik bir yaklafl›m de¤ildir ancak; bu tip bir ölçek daha yo-
¤un takip için daha yüksek risk alt›nda olan hastalar aç›-
s›ndan öncelik belirlemeyi sa¤layacakt›r. Ayr›ca bu çal›fl-
maya benzeyen fakat özellikle çocuklar üzerinde odakla-
n›lan bir çal›flman›n yap›lmas› da faydal› olacakt›r.

Burada sunulan çal›flmada uygulama ve halk sa¤l›¤›
bak›m›ndan birkaç önemli ç›kar›m elde edilmifltir. LH ile il-
gili iki temel risk faktörü olan hatal› bölge rotasyonu ve i¤-
nelerin yeniden kullan›m›n›n düzeltilmesi büyük maddi
harcamalar gerektirmekten ziyade hastalara daha iyi bilgi
verilmesiyle ilgilidir. Bununla birlikte, klinik faydalar aras›n-
da LH oranlar›n›n azalmas›, aç›klanamayan s›k hipog-
lisemi say›s›n›n düflmesi ve glikoz de¤iflkenli¤inin azalmas›
yer alacakt›r. Ekonomik aç›dan, insülin kullan›m›n›n azal-
mas› sa¤l›k hizmetleri maliyetlerinde genel bir azalma
sa¤layacak; mesleki aç›dan ise LH'nin azalmas›, sa¤l›k
çal›flanlar› için ifl yükünün azalmas› anlam›na gelecektir.

Ç›kar  Çat›flmas›na  ‹liflkin  Aç›klama
Yazarlardan biri (K.S.) insülin fl›r›ngas› ve enjeksiyon

kalemleri üreten BD firmas›n›n çal›flan›d›r. Bu çal›flma için
firma taraf›ndan fon sa¤lanmam›flt›r. Di¤er yazarlardan
hiçbirinin ç›kar çat›flmas› yoktur.

Teflekkür
Yazarlar bu çok merkezli çal›flmada iflbirli¤i yapan ve

afla¤›da yer alan sa¤l›k çal›flanlar›na teflekkür etmektedir
(PT = primer tedavi; UM = uzman merkez): Pilar Vicioso,
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TTaabblloo  44::  Lipohipertrofi (LH) varl›¤›na göre 
i¤nelerin yeniden kullan›m say›s›.

‹‹¤¤nneenniinn  yyeenniiddeenn  LLHH  ((nn)) LLHH  yyookk  ((nn)) LLHH  vvaarr//LLHH  
kkuullllaann››llmmaa  ssaayy››ss›› yyookk  oorraann››aa
1 109 81 1,3
2 38 33 1,2
3 37 12 3,1
4 20 9 2,2
5 18 7 2,6
6-10 55 10 5,5
a Alt gruplar koyu, italik ve normal fontlarla gösterilmifltir; 
alt gruplar içinde istatistiksel fark saptanmam›fl ancak alt 
gruplar aras›nda P<0,05 olarak bulunmufltur.
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Obezite  Hastalar›nda  Metabolik  Sendrom  Prevalans›
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Özet

Amaç:  Obezite s›kl›kla diyabet, hiperlipidemi ve di¤er metabolik bozukluklarla bir-

liktedir. Obezite ayn› zamanda metabolik sendromun (MS) bileflenlerinden biridir. Bu

gerçekten yola ç›karak obez hastalarda MS prevalans›n› saptamay› amaçlad›k. 

Metod:  Bu çal›flmaya obezite poliklini¤ine baflvuran Beden Kütle ‹ndeksi (BK‹): 35

kg/m2 üzerinde olan, ek hastal›¤› ve ilaç kullan›m› olmayan 90 hasta al›nd›. Hastala-

r›n bel çevresi, tansiyon arteryel (TA), açl›k plazma glukozu, trigliserid ve HDL koleste-

rol düzeylerine bak›ld›. Bu hastalar›n Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derne¤i-

nin; MS çal›flma grubunun önerdi¤i MS tan› kriterlerine göre tan›lar› kondu. 

Bulgular:  Hastalar›n %84,4 (76)’ü kad›n, %15,6 (14)’s› erkek idi. Ortalama BK‹:

37,8 kg/m2,  kad›n hastalar›n ortalama BK‹: 37,7 kg/m2, erkek hastalar›n ortalama

BK‹: 38,5 kg/m2 saptand›. Erkek hastalar›n %50’sinde, kad›n hastalar›n %47,3’ünde

MS saptand›. MS tan›s› konulan hastalar›n ortalama BKI:38,58±3,2, MS tan›s› almayan

hastalar›n ortalama BKI ise 37,21±2 saptand›.

Sonuç:  Bu veriler ›fl›¤›nda genel topluma göre MS s›kl›¤›n›n obez kad›nlarda an-

laml› olarak de¤iflmedi¤i ancak obez erkeklerde yaklafl›k 2 kat artt›¤› gözlenmifltir ay-

n› zamanda BKI art›fl› ile MS s›kl›¤›n›n, istatistiksel olarak anlaml›, artt›¤› saptanm›flt›r.

Anahtar  kelimeler:  Obesite, metabolik sendrom, prevalans

Summary

Prevalence  of  Metabolic  Syndrome  in  Patients  with  Obesity

Aim:  Obesity is often associated with hyperlipidemia and other metabolic disor-

ders. Also it is one of the components of metabolic syndrome. Based on this reality

we aimed to determine metabolic syndrome prevalence of obese patients. 

Method:  90 patients having body mass index more than 35 kg/m2 and no his-

tory of disease and no drug use were included to study. Patients' waist circumferen-

ces, blood pressure, fasting plasma glucose, triglycerides, and HDL cholesterol levels

were measured. Diagnosis was made according to the Society of Endocrinology and

Metabolism of Turkey Metabolic Syndrome Study Group diagnostic criteria. 

Results: 84.4% of the patients (76) women and 15.6% (14) were males. The me-
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an Body Mass Index (BMI) was 37.8 kg/m2 for all pati-

ents, mean BMI of women patients’ was 37.7 kg/m2 and

mean BMI was 38.5 kg/m2 in men. Metabolic syndrome

was detected 50% of men and 47,3% of women.  Body

Mass Index was 38,58±3,2 in patients diagnosed meta-

bolic syndrome and was 37,21±2 in others. 

Conclusion: In the light of this data the frequency of

metabolic syndrome in obese women was similar to ge-

neral population, but in obese men it was detected two-

fold more than general population. At the same time a

significant increase detected that metabolic syndrome

frequency increases with increased BMI. 

Key  words:  Obesity, metabolic syndrome, prevalence

Girifl

Ülkemizde son y›llarda obezite insidans›n›n, salg›n bo-

yutunda, artt›¤› bildirilmifltir (Satman ve ark., 2013). Obe-

zite genetik ve çevresel etmenlerin etkileflimi ile oluflan

kompleks multifaktöriyel kronik bir hastal›kt›r. BK‹’nin 30

kg/m2 ve üzerinde olmas› obezite olarak tan›mlan›r (Ja-

mes, 1998).  Dünya sa¤l›k örgütüne göre; S›n›f 1 obezite

BK‹: 30-34.9, s›n›f 2 obezite BK‹: 35-39.9 ve s›n›f 3 obezi-

te BK‹ ≥ 40 kg/m2 olarak tan›mlan›r. Obezitenin sosyal,

davran›flsal, kültürel, fizyolojik, metabolik ve genetik fak-

törlerin etkileflimi sonucu geliflti¤i düflünülmektedir (Jans-

sen ve ark., 2002; National Instuties of Health, 1998).

Obezite; hipertansiyon, dislipidemi, tip 2 diabetes

mellitus, koroner kalp hastal›¤›, inme gibi hastal›klarla bir-

liktedir (Gregg ve ark., 2005; Brown ve ark., 2000).   Be-

den Kütle ‹ndeksi (BK‹) 30 kg/m2’den yüksek (obezite)

olan eriflkinlerde ölüm riskinin artt›¤› gösterilmifltir (Jans-

sen ve ark., 2002; National Instuties of Health, 1998).

Metabolik sendromun (MS) uzun y›llard›r patofizyoloji-

si ayd›nlat›lamam›flt›r. Abdominal obezite, insülin direnci,

hipertansiyon, hiperlipidemi bileflenlerinden oluflur. Me-

tabolik sendrom, insülin direnci zemininde geliflen hete-

rojen bir hastal›kt›r. Poligenik yatk›nl›k söz konusu olsa da,

modern kent hayat›n›n getirdi¤i sedanter yaflam ve yük-

sek kalorili beslenme sendromun seyrini alevlendirmekte-

dir (Brown ve ark., 2000). 

Metabolik Sendrom için çeflitli sa¤l›k kurulufllar›n›n ge-

lifltirdi¤i tan› kriterleri kullan›lmaktad›r. 2001 y›l›ndan itiba-

ren National Cholesterol Education Program (NCEP) te-

davi k›lavuzlar›nda MS’ye yer vermeye bafllam›flt›r (Expert

Panel (ATP III), 2001). Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) de

2004 y›l›nda MS tan› kriterlerini oluflturmufl ve bu tarihten

itibaren MS ile kardiyovasküler hastal›klar aras›ndaki iliflki-

yi incelemeye bafllam›flt›r (Grundy ve ark., 2004). Interna-

tional Diabetes Federation (IDF) 2006 y›l›nda MS tan› kri-

terlerini yay›nlam›flt›r ( Alberti ve ark., 2006). Ülkemizde

de Türkiye Endokrinoloji Metabolizma Derne¤i (TEMD)

Metabolik Sendrom Çal›flma Grubunun 2005 y›l›nda

önerdi¤i Metabolik Sendrom Tan› Kriterleri genel olarak

kullan›lmaktad›r (TEMD, 2009) (Tablo 1).

Günümüz dünyas›n›n en yayg›n hastal›¤› olan obezi-

te; vücutta afl›r› ölçüde ya¤ dokusu bulunmas› olarak ta-

rif edilebilir (Flegal ve ark., 2012). Geliflmifl ülkelerde oldu-

¤u kadar geliflmekte olan ülkelerde de özellikle bat›l› ya-

flam tarz›n›n yayg›nlaflmas›yla obezite s›kl›¤› h›zla artmak-

tad›r. Obezite prevalans› ülkemizde de giderek artmakta-

d›r (Satman ve ark., 2013). TURDEP 1 çal›flmas›n›n sonuç-

lar›na göre Türkiye’de kad›nlarda %30, erkeklerde %13

genel de ise %22,3 düzeyinde olmak üzere obezite pre-

valans› tespit edilmifltir (Satman ve TURDEP Group,

2002). TURDEP-2 çal›flmas› ise Türkiye’de 12 y›l içinde
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TTaabblloo  11:: Türkiye Endokrin ve Metabolizma Derne¤i Metabolik Sendrom Çal›flma Grubu 2005 MS tan› kriterleri 

• Diyabetes mellitus veya bozulmufl glukoz tolerans› veya insülin direnci varl›¤›nda afla¤›dakilerin iki tanesinin olmas›;
o Hipertansiyon (sistolik >130, diyastolik>85 mmHg veya antihipertansif ilaç kullan›yor olmak)
o Dislipidemi (Trigliserid>150mg/dl veya HDL erkekte <40mg/dl, kad›nda<50 mg/dl)
o Abdominal obezite (VK‹>30 kg/m2 veya bel çevresi erkeklerde>94 cm, kad›nlarda>80 cm üzerinde olmas›)



obezite art›fl› kad›nlarda %34, erkeklerde %107 olarak

gerçekleflmifltir (Satman ve ark., 2013). 

Salim Yusuf ve arkadafllar›n›n yürüttü¤ü ve hala de-

vam eden Prospective Urban and Rural Epidemiological

(PURE) çal›flmas›n›n 2012’de aç›klanan ara sonuçlar›na

göre Türkiye den 3193 hasta yafl gruplar›na bölünerek

MS s›kl›¤› aç›s›ndan de¤erlendirilmifllerdir. 2009 y›l› ile kar-

fl›laflt›rmal› yap›lan de¤erlendirmede 2012 y›l›nda tüm yafl

gruplar›nda MS s›kl›¤›n›n art›fl gösterdi¤i tespit edilmifltir.

Erkeklerde 2009 y›l›nda 91,3 cm olan bel çevresinin

2012 y›l›nda 95,4 cm’ye, kad›nlarda ise 93,5 cm olan bel

çevresinin 97,3 cm’ye yükseldi¤i tespit edilmifltir (Yusuf ve

ark., 2011).

Metabolik sendrom, insülin direnciyle bafllayan abdo-

minal obezite, glukoz intolerans› veya diabetes mellitus,

dislipidemi, hipertansiyon ve koroner arter hastal›¤› (KAH)

gibi sistemik bozukluklar›n içiçe geçti¤i multifaktöryel bir

endokrinopatidir. Metabolik sendrom prevalans› eriflkin-

lerde ortalama %22 olarak bildirilmektedir (National Ins-

tuties of Health, 1998) 

Obezite MS’un önemli göstergesidir. Ancak MS olgu-

lar›n›n bir k›sm›nda obezite bulunmayabilir. Son y›llarda

yap›lan çal›flmalarda afl›r› yeme bozukluklar› ve metabolik

sendrom aras›nda ba¤lant› oldu¤u hatta bu hastalarda

riskin erkeklerde belirgin olarak artt›¤› vurgulanm›flt›r

(Gen Hosp Psychiatry, 2013). Çal›flmam›zdaki amaç son

verilere göre; ülkemizde epidemi boyutuna ulaflan obezi-

te ile metabolik sendrom s›kl›¤›n› ve cinsiyete göre da¤›l›-

m›n› saptamakt›. 

Yöntem

Bu çal›flmaya 2012- 2013 y›llar› aras›nda obezite polik-

lini¤ine baflvuran BK‹: 35 kg/m2 üzerinde olan (s›n›f 2 ve

3 obezite) ek hastal›¤› ve ilaç kullan›m› olmayan 90 hasta

al›nd›. Hastalar›n bel çevresi, tansiyon arteryel (TA), açl›k

plazma glukozu, trigliserid ve HDL kolesterol düzeylerine

bak›ld›. Bu hastalar›n Türkiye Endokrinoloji ve Metaboliz-

ma Derne¤inin; MS çal›flma grubunun önerdi¤i MS tan›

kriterlerine göre tan›lar› kondu (TEMD, 2009). Beden küt-

le indeksi; hastan›n kilogram (kg) olarak a¤›rl›¤›n›n metre

(m) olarak boyunun karesine bölünmesiyle hesapland›

(BK‹ = kg/m2). ‹statistiksel incelemelerde Mann-Whitney

U testi kullan›ld›.

Bulgular

BK‹ ≥ 35 kg/m2 olan 90 hasta çal›flmaya dahil edildi.

Hastalar›n %84,4 (76)’ü kad›n ve %15,6 (14)’s› erkek idi.

Ortalama BK‹: 37,8 kg/m2, kad›n hastalar›n ortalama BK‹:

37,7 kg/m2, erkek hastalar›n ortalama BK‹: 38,5 kg/m2

saptand›. Ortalama bel cevresi:100,38±14,1 cm, ortalama

açl›k plazma glukozu:101,49±12,1 mg/dl, ortalama trigli-

serid:169,97±7,0 mg/dl, ortalama HDL kolesterol:

45,04±10,8 mg/dl, ortalama BKI: 37,87±2,7 kg/m2 ola-

rak hesapland›.  TEMD önerilerine göre hastalar›n %47,8

(43)’inde MS var, %52,2 (47)’sinde MS (%52,2) yok. Ka-

d›nlar›n %47,3 (36)’ü, erkeklerin %50 (7)’si toplam %47,7

(43 hasta) MS tan›s› ald› (Tablo 2). Metabolik Sendrom ta-

n›s› konulan hastalar›n ortalama BKI:38,58±3,2, MS tan›s›

almayan hastalar›n ortalama BK‹ ise 37,21±2 saptand›. ‹ki

grup BKI aç›s›ndan karfl›-

laflt›r›ld›klar›nda aralar›n-

da istatistiksel aç›dan an-

laml› fark tespit edildi (p:

0.03), (Tablo 3).

Tart›flma

Metabolik sendrom pa-

togenezinde insülin di-

renci rol oynamakta ve

obezite insülin direncine
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TTaabblloo  22::  Hastalar›n MS ile ilgili Tan› Göstergeleri (N: 90)  

ÖÖzzeelllliikklleerr DDee¤¤iiflflkkeenn EErrkkeekk KKaadd››nn TTooppllaamm
Cinsiyet Say› (%) 14 (15,6) 76 (84,4) 90 (100)
MS Tan›s› Var 7 (50) 36 (47,3) 43 (47,8)

Yok 7 (50) 40 (52,7) 47 (52,2)
BK‹ ( kg /m2) Ort 38,5 37,7 37,8
Bel Çevresi Ort 108,87±7,9 98,68±14,5 100,38±14,1 cm
Açl›k Plazma Glukozu Ort 101,66±9,8 101,45±12,6 101,49±12,1 mg/dl
HDL Kolesterol Ort 40,6±9,2 45,93±10,9 45,04±10,8 mg/dl



katk›da bulunmaktad›r (Hanley ve ark., 2005). Obezite

s›kl›¤›n›n giderek artmas› MS s›kl›¤›n›n artmas›na neden

olmaktad›r (Park ve ark., 1988–1994: Arch Intern Med.,

2013). Çal›flmam›zda da oldu¤u gibi Alexander CM. ve

ark. yapt›¤› çal›flmada VK‹ art›fl› ile MS s›kl›¤›n›n artt›¤› gös-

terilmifltir (Alexander ve ark., 2007).  Hossain P. ve ark.

yapt›¤› çal›flmada obezite ile MS s›kl›¤›n›n paralel bir flekil-

de artt›¤› gösterilmifl ve cinsiyet aç›s›ndan farkl›l›k gösteril-

memifltir  (Hossain ve ark.,2007). Park YW. ve ark. yapt›-

¤› çal›flmada obezite ile MS aras›nda s›k› bir ba¤lant› oldu-

¤u gösterilmifltir (Park ve ark., 2013). Çal›flmam›zda da

VKI art›fl› ile MS s›kl›¤› iliflkili bulunmufltur. 

Son zamanlarda yay›nlanan ve afl›r› yeme bozuklu¤u

olan obez hastalarda yap›lan araflt›rmalarda MS s›kl›¤›n›n

erkeklerde kad›nlara oranla daha s›k oldu¤u saptanm›flt›r

(Gen Hosp Psychiatry, 2013). Çal›flmam›zda her iki cinsiyet-

te de eflit oranda MS s›kl›¤›na rastlanm›flt›r. Bu farkl›l›¤›n ne-

deni çal›flmaya al›nanlar›n sadece obezite hastal›¤›n›n ol-

mas› ve afl›r› yeme bozuklu¤unun bulunmamas› olabilir.

IDF’nin son konsensusunda BK‹>30 kg/m2 olan hasta-

larda bel çevresine bak›lmas›n›n gerekli olmad›¤›, ve e¤er

bel çevresine bak›lacak ise de bunun her ülkenin etnik kö-

kenine göre de¤erlendirilmesi gerekti¤i vurgulanm›flt›r. 

Çal›flmam›zda obez erkeklerde metabolik sendrom

prevalans› genel topluma oranla 2 kat daha yüksek sap-

tanm›flt›r. Bunun nedeni erkek hasta say›s›n›n düflük ol-

mas› veya BK‹ nin kad›nlara oranla daha yüksek olmas›

olabilir. Kesin kan›ya varmak için daha büyük çal›flmalara

ihtiyaç vard›r.
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TTaabblloo  33::  Hastalar›n MS varl›¤› ile ilgili 
BK‹ lerin karfl›laflt›r›lmas›   

ÖÖzzeelllliikklleerr nn  ((%%)) OOrrtt±±SSDD pp
MS tan›s› var 43 (47,8) 38,58±3,2 0.03
MS tan›s› yok 47(52,2) 37,21±2
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