
De¤erli Okuyucular›m›z, 

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyon’da Hemflirelik” dergimizin alt›nc› y›l›n›n ikinci

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. Azime Karakoç Kumsar ve Doç. Dr. Sezgi Ç›nar Pakyüz “Metabolik

Sendromlu Kad›nlarda Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin ‹ncelenmesi” konulu araflt›rma

makalesini meslektafllar› paylaflm›fllard›r. Ö¤r. Gör. Arzu Erkoç, Prof. Dr. Birsen Yürügen ve

Kamber Kaflali “Diyabetli Bireylerde Sigara ‹çiminin Arteryal Kan Bas›nc› ve Nab›z

De¤erleri Üzerine Akut Etkisi” isimli araflt›rma makalesinde sigara içiminin yaflam bulgular›

üzerine olumsuz etkileri tart›flm›flt›r. Yrd. Doç. Dr. Azime Karakoç Kumsar, Yrd. Doç. Dr.

Feride Taflk›n Y›lmaz, Arfl. Gör. Yasemin Uslu “Obezite ve Diyabet Kanser ‹çin Ba¤›ms›z Bir

Risk Faktörü müdür?” isimli derleme makalesinde son y›llarda s›k s›k dile getirilen diyabet

ve kanser iliflkisini önemine literatür eflli¤inde dikkat çekmifltir. Prof. Dr. Nimet Ovayolu ve

Doç. Dr. Özlem Ovayolu “Diyabette Özyönetim ve Diyabet Hemfliresinin Etkileri” konulu

makalesinde diyabetli birey için özyönetimin vazgeçilmez önemini ve bu ba¤lamda

hemflirenin rolünü vurgulam›fllard›r. Doç. Dr. Sakine Memifl, Ö¤r., Gör. Serap Gökçe ve

ö¤renci hemflireler Elif Esma Güngörmüfl ile Demet Coflkun›rmak’›n “Ailesinde Tip 2

Diyabet Olan Sa¤l›k Yüksekokulu Ö¤rencilerinin Diyabet Risklerinin De¤erlendirilmesi”

konulu araflt›rmalar› son y›llarda s›kl›kla gündeme getirdi¤imiz “Gelece¤imizi Diyabetten

Koruyal›m” temas›na da katk› sa¤lar niteliktedir.     

Dr. Emine K›r Biçer ve Prof. Dr. Nuray Enç “Ayak Bak›m Davran›fl Ölçe¤i Türkçe Formu

Geçerlik ve Güvenirli¤i” ile “Diyabetik Ayak Bak›m› Öz-Etkililik Ölçe¤inin Geçerlik ve

Güvenirlik Çal›flmas›” konular›ndaki makaleleri ile diyabetik ayak bak›m›nda önemli iki

ölçe¤i Türkçe literatüre kazand›rm›fllard›r. Uzm. Hemfl. Yasemin Erciyes ve Doç. Dr. Sezgi

Ç›nar Pakyüs “Hipertansiyonlu Hastalarda Hemflire Taraf›ndan Verilen E¤itimin Sa¤l›kl›

Yaflam Biçimi Davran›fllar›na Etkisinin De¤erlendirilmesi” konulu araflt›rma makalesinde

hemflire taraf›ndan verilen e¤itimlerin Sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›fllar›na olan güçlü

etkisini ortaya koymufllard›r.   Yrd. Doç. Dr. Derya Atik ve Arfl. Gör. Hilal Kuflçu Karatepe

“ICN 2014: Hemflireler De¤iflim ‹çin Bir Güç” konulu derleme makalelerinde ICN ‘in

temas›n› diyabet hemflirelerinin dikkatine sunmufllard›r. Prof. Dr. Gülten kaptan

“Yafllanma Sürecinde Endokrin Kardiyovasküler Sistem ‹le ‹lgili Fizyolojik ve Psikolojik

De¤ifliklikler” konulu makalesini bizlerle paylaflm›flt›r. 

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.
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ÖÖzzeett

AAmmaaçç:: Bu araflt›rma, Yetiflkin Tedavi Paneli – III (Adult Treatment Panel) tan› kriter-

lerine göre metabolik sendrom tan›s› alan kad›nlarda kardiyovasküler risk faktörlerini

belirlemek amac›yla tan›mlay›c› olarak yap›ld›.

GGeerreeçç  vvee  yyöönntteemm:: Araflt›rma, ‹stanbul ilinde bulunan bir e¤itim ve araflt›rma has-

tanesinin Obezite Poliklini¤inde tedavi-takibi yap›lan ve hekim taraf›ndan metabolik

sendrom tan›s› konan, araflt›rmaya kat›lmay› kabul eden, 18 yafl üzeri, toplam 225 ka-

d›n ile uyguland›. Veriler, kad›nlar›n sosyodemografik özelliklerini ve beden kütle in-

deksi gibi vücut kompozisyonlar›n› içeren Hasta Tan›t›m Formu kullan›larak topland›.

Verilerin de¤erlendirilmesinde ortalama ve yüzdelik kullan›ld›.

BBuullgguullaarr:: Kad›nlar›n yafl ortalamas› 49.08 ± 12.69 y›l olup, %11.6’s›n›n sigara içti-

¤i, kendi ifadelerine göre %19.1’inin diyabet, %25.8’inin hipertansiyon, %21.3’ünün

diyabet ile birlikte hipertansiyon tan›s› ald›¤› ve hastal›¤› nedeniyle sürekli ilaç kullan-

d›¤› belirlendi. Kad›nlar›n %30.7’sinin evre I, %27.1’inin evre II ve %12.9’unun evre

III obez oldu¤u saptand›. 

SSoonnuuçç::  Metabolik sendromlu kad›nlarda hipertansiyon, diyabet ve sigara içimi gi-

bi kardiyovasküler hastal›klar için risk faktörlerinin belirlenmesi ve erken tedavi önem-

lidir. Benzer çal›flmalar, ülkemizdeki kardiyovasküler mortalite ve morbidite s›kl›¤›n›n

azalt›lmas›nda önemli katk› sa¤layacakt›r.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  Metabolik sendrom, kad›n, kardiyovasküler hastal›k, risk faktörleri.

SSuummmmaarryy  

DDeetteerrmm››nn››nngg  ooff  CCaarrddiioovvaassccuullaarr  RRiisskk  FFaaccttoorrss  iinn  WWoommeenn  wwiitthh  MMeettaabboolliicc  SSyynnddrroommee  

OObbjjeeccttiivvee:: The aim of this descriptive study was to determine to cardiovascular

risk factors of women who were diagnosed with metabolic syndrome according to

the diagnostic criteria of the Adult Treatment Panel III. 

MMaatteerriieell  aanndd  mmeetthhoodd:: The sample was composed 225 adult women who were
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NNoott::  23 Aral›k 2013 tarihinde  
Sakarya Üniversitesi’nde 
gerçeklefltirilen “Ça¤›n Hastal›¤›
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Poster Bildirimi olarak 
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diagnosed and treated for metabolic syndrome by the

physician in an outpatient obesity clinic which is located

in a teaching and research hospital in Istanbul.  The da-

ta was collected by The Patient Identification Form which

includes sociodemographic characteristics. Body compo-

sition measurements were also made by weight and he-

ight scales. The data was analyzed using mean ± SD and

percentage.

RReessuullttss:: The mean age of women was 49.08±12.69

years and %11.6 of women was smokers. It was found

that %19.1 of women diagnosed with diabetes, %25.8

with hypertension, %21.3 diabetes and hypertension

and also having medication according to self-report.

%30.7 of women were class I obesity, %27.1 class II obe-

sity and %12.9 morbid obese, respectively. 

CCoonncclluussiioonn:: It is important to determine risk factors

such as hypertension, diabetes and smoking for cardi-

ovascular disease, and early treatment in women with

metabolic syndrome. We suggested that similar studies

should be critical to prevent cardiovascular morbidities

and mortality. 

KKeeyy  WWoorrddss:: Metabolic syndrome, women, cardiovas-

cular disease, risk factors

Girifl

Tüm dünyada prevalans› giderek artan bir halk sa¤l›¤›

problemi olan metabolik sendrom (MetS); abdominal

obezite, dislipidemi, glukoz intolerans› ve hipertansiyonu

içeren bir risk faktörleri demeti olup; MetS tan›s› alan bi-

reylerde tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastal›k görülme

riski artmaktad›r ((Ritchie and Connell, 2007; Tamsma, Ja-

zet, Beishuizen et al. 2005; O¤uz, 2008). 

Amerika Birleflik Devletleri Ulusal Sa¤l›k ve Beslenme

Araflt›rma Anketi (NHANES) III veri taban› raporunda,

Adult Treatment Panel (ATP) – III tan› kriterleri kullanarak

belirlenen yetiflkin nüfusundaki MetS prevalans›

%23.7’dir. Prevalans›n yaflla birlikte art›fl gösterdi¤i, erkek-

ler (%24) ve kad›nlar (%23.4) aras›ndaki benzer oldu¤u

bildirilmektedir (Ford, Giles and Dietz, 2002). 

Türkiye’de en kapsaml› MetS prevalans çal›flmas›, Tür-

kiye Metabolik Sendrom Araflt›rmas› (METSAR)’ d›r. Türki-

ye nüfusunda MetS prevalans›n› belirlemek amac› ile

ATP-III tan› kriterleri kullan›larak ve toplam 4259 birey ile

yap›lan çal›flman›n sonunda, yetiflkin nüfusta MetS s›kl›-

¤› %33.9 bulunmufltur. Bu araflt›rmada kad›nlarda MetS

prevalans› %39.6 iken, erkeklerde %28 olarak bildiril-

mifltir. Araflt›rma sonuçlar›, prevalans›n her iki grupta da

yafl ile birlikte artt›¤›n›, kentsel ve k›rsal bölgeler aras›n-

da fark olmad›¤›n› göstermektedir (Kozan, O¤uz, Abac›

ve ark. 2007). 

Kardiyovasküler hastal›klar (KVH) koroner arter hastal›-

¤›, serebrovasküler hastal›k ve periferik arter hastal›¤›n›

içermektedir (Koldafl, 2008). Birçok Avrupa ülkesinde ya-

fla özgül kardiyovasküler mortalite oranlar›n›n azalmas›na

karfl›n, KVH olan birey say›s›nda art›fl oldu¤u belirtilmek-

tedir (Tokgözo¤lu, Kaya, Erol ve ark. 2010).

Ülkemizde koroner arter hastal›¤›na ba¤l› ölümler bi-

rinci s›rada yer almaktad›r. Türk Eriflkinlerinde Kardiyovas-

küler Hastal›k Risk Faktörleri (TEKHARF) araflt›rmas› verile-

rine göre; 45-74 yafl aras›ndaki eriflkin bireylerde koroner

arter hastal›¤›na ba¤l› ölüm 1000 kifli-y›l›nda erkeklerde

7.64, kad›nlarda 3.84 oran›ndad›r (Onat, U¤ur, Tuncer

ve ark. 2009). 

Kardiyovasküler hastal›klara ba¤l› ölüm oranlar›n›n ve

görülme s›kl›¤›n›n azalt›labilmesi için bireysel kardiyovas-

küler risk faktörlerinin tan›mlanarak; kardiyovasküler riskin

belirlenmesi, uygun t›bbi tedavi ve yaflam tarz› de¤ifliklik-

leri ile bireyin risk faktörlerinin kontrol alt›na al›nmas› ge-

rekmektedir (Abac›, 2001; Koldafl, 2008). Böylece KVH’›n

belirti ve bulgular›n›n olmad›¤› bireylerde yaflam tarz› de-

¤ifliklikleri ve/veya risk faktörlerinin düzeltilmesi ile hastal›k

oluflumu engellenebilecektir (Demircan, 2012). 

Kardiyovasküler risklerin belirlenmesi hemflirelik uy-

gulamalar›na; bireyin kendi kendine sa¤l›k bak›m çaba-

lar›n› desteklemesi, sa¤l›kl› yaflam biçimi konusunda ya-

p›lan önerilerin dikkate al›nmas› ve motivasyonun yük-

selmesi ile uygulanan giriflimlerinin etkinli¤inin de¤er-

lendirmesi aç›s›ndan önemli katk› sa¤layacakt›r (K›ray

Vural, 1998).
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Bu çal›flma; MetS tan›s› alan kad›nlarda kardiyovaskü-

ler risk faktörlerini belirlemek amac›yla yap›ld›. 

Gereç  ve  Yöntem

Araflt›rma, ‹stanbul ilinde bulunan bir e¤itim ve arafl-

t›rma hastanesinin Obezite Poliklini¤inde, 5 Kas›m 2010

– 28 fiubat 2011 tarihleri aras›nda yap›ld›. Araflt›rman›n

örneklemini, obezite poliklini¤ine baflvurarak hekim ta-

raf›ndan NCEP-ATP III tan› kriterlerine göre MetS tan›s›

konan, 18 yafl üzeri, okuma-yazma bilen ve çal›flmaya

kat›lmay› gönüllü olarak kabul eden toplam 225 kad›n

oluflturdu.

Veri toplama arac› olarak; kad›nlar›n sosyodemografik

ve sa¤l›k ile ilgili özelliklerini belirmek amac›yla araflt›rma-

c› taraf›ndan haz›rlanan “Hasta Tan›t›m Formu” kullan›ld›.

Hastalar›n boy ve vücut a¤›rl›¤› ölçümü yap›larak, BK‹ de-

¤eri vücut a¤›rl›¤›n›n (kg) boyun (m) karesine bölünmesi

ile elde edildi. Bel çevresi, kalça çevresi hasta ayakta dik

pozisyonda iken, plastik mezura kullan›larak yap›ld›. 

Araflt›rmaya bafllamadan önce ‹stanbul Sa¤l›k Müdür-

lü¤ü’ nden ve çal›flman›n yürütüldü¤ü hastanenin Arafl-

t›rma De¤erlendirme Komisyonundan yaz›l› onay al›nd›.

Kat›l›m›n gönüllülük esas›nda dayand›¤› aç›klanarak, ka-

d›nlara “Bilgilendirilmifl Onam Formu” imzalat›ld›. 

Çal›flmada elde edilen verilerin istatistiksel de¤erlendi-

rilmesinde ortalama ve yüzdelik kullan›ld›.

Bulgular

Çal›flmaya kat›lan kad›nlar›n yafl ortalamas› 49.08 ±

12.69 y›l (min=20, max=83) olup, %56.9’u ilk ve orta

okul mezunu, %79.6’s› evli ve %86.2’si çocuk sahibi ve

%88.9’u ev han›m›d›r (Tablo 1). 

Kad›nlarda hekim taraf›ndan tan›s› konan diyabet ve

hipertansiyon varl›¤› sorguland›¤›nda, kendi ifadelerine

göre %19.1’inin diyabet, %25.8’inin hipertansiyon,

%21.3’ünün diyabet ile birlikte hipertansiyon tan›s› ald›¤›

ve hastal›¤› nedeniyle sürekli ilaç kulland›¤›, %11.6’s›n›n

sigara içti¤i belirlendi (Tablo 1).

Kad›nlar›n %30.7’sinin evre I, %27.1’inin evre II ve

%12.9’unun evre III yani morbid obez oldu¤u, bel çevre-

si ortalamas›n›n 100.32 ± 10.36 cm (min=81, max=144),

kalça çevresi ortalamas›n›n 118.62cm ± 10.95 cm

(min=97, max=160) oldu¤u saptand› (Tablo 2).

Kad›nlar›n sistolik kan bas›nc› ortalamas›n›n 117.77 ±

15.75 mm/Hg (min= 85, max= 160), diyastolik kan bas›n-

c› ortalamas›n›n 73.25 ± 10.25 mm/Hg (min=50,
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TTaabblloo  11::  Kad›nlar›n tan›t›c› özelliklerinin da¤›l›m› (N=225)

TTaann››tt››cc››  öözzeelllliikklleerr nn %%
Medeni durum Evli 180 80

Bekar 45 20
E¤itim durumu ‹lk ve ortaokul 128 56.9

Lise ve üstü 97 43.1
Çocuk sahibi olma Var 194 86.2

Yok 31 13.8
Kronik hastal›k Diyabet 43 19.1
varl›¤›* Hipertansiyon 58 25.8

Diyabet ve 
hipertansiyon 48 21.3

Sürekli kulland›¤› ilaç Var 136 60.4
Yok 89 39.6

Sigara kullanma Evet 26 11.6
durumu Hay›r 187 83.1

B›rakm›fl 12 5.3
Alkol kullanma Evet 0 0
durumu Hay›r 225 100
Yafl (ortalama ± SS) 49.08 ± 12.69 (min=20, max=83).

*Hastal›¤a sahip bireylerin oran› belirtilmifltir.

Tablo  2:  Kad›nlar›n vücut kompozisyona göre da¤›l›m› (N=225)

BBKK‹‹  ddee¤¤eerriinnee  ((kkgg//mm22))  nn %%
ggöörree  oobbeezziittee  dduurruummuu

Normal kilolu (18.5-24.9) 4 1.8
Fazla kilolu (25-29.9) 62 27.6
Evre I obez (30-34.9) 69 30.7
Evre II obez (35-39.9) 61 27.1
Evre III obez (≥40) 29 12.9

Bel çevresi (cm) (ortalama ± SS) 100.32 ± 10.36 
(min=81, max=144)

Kalça çevresi (cm) (ortalama ± SS) 118.62 ± 10.95 
(min=97, max=160)



max=100), dakika kalp at›m say›s› ortalamas›n›n 81.79 ±

7.78/dk (min=60, max=100) ve açl›k kan glukozu ortala-

mas›n›n 118.52±43.24 mg/dl (min=64, max=160) oldu-

¤u belirlendi (Tablo 3).

Araflt›rmaya kat›lan kad›nlar›n genetik risk faktörleri in-

celendi¤inde; %60’›n›n birinci derecede erkek,

%68.9’unun birinci derecede kad›n akrabalar›nda hekim

taraf›ndan tan› konmufl koroner arter hastal›¤›, hipertan-

siyon ya da diyabet; kad›nlar›n %22.2’sinin birinci derece-

de erkek akrabalar›nda 55 yafl öncesi, %19.1’inin birinci

derecede kad›n akrabalar›nda 65 yafl öncesi ani ölüm ol-

du¤u belirlendi (Tablo 4).

Tart›flma

Araflt›rma; NCEP- ATP III tan› kriterlerine göre MetS ta-

n›s› alan toplam 225 yetiflkin kad›n ile tamamland›. 

Yafl, cinsiyet ve ailede birinci derecedeki akrabalarda

erken yaflka KVH öyküsü de¤ifltirilemeyen risk faktörleri,

yaflam tarz› de¤ifliklikleri ve medikal tedavi ile kontrol alt›-

na al›nabilen sigara kullan›m›, hipertansiyon, dislipidemi,

diyabet, sedanter yaflam tarz›, fazla kilo ve obezite ise de-

¤ifltirilebilir kardiyovasküler risk faktörleri olarak kabul edil-

mektedir (Koldafl, 2008; Bu¤an ve Çelik, 2014). 

Yafl ve cinsiyet kardiyovasküler risk faktörleri aras›nda

de¤ifltirilemeyen bir risk belirtecidir. Erkeklerde her bir de-

kad ile risk art›fl› gözlenirken, premena-

pozal dönemde kad›nlar ile k›yasland›-

¤›nda erkekler, yaklafl›k 10 yafl erken ko-

roner arter hastal›¤› ile karfl›laflmaktad›r.

Postmenapozal dönemde ise kad›nlar

için risk artmaktad›r (Bu¤an ve Çelik,

2014). 

Türkiye’nin kardiyovasküler risk faktörleri

ve yaflam tarz› de¤ifliklikleri aç›s›n-

dan di¤er ülkelerle olan farkl›l›kla-

r›n›n incelendi¤i EUROASPIRE III

çal›flmas›nda toplam 669 medi-

kal kay›t (510 erkek, 159 kad›n)

gözden geçirilmifl ve akut koro-

ner olay veya ifllem sonras› en az

alt› ay sonra 338 hasta (%50.5)

ile görüflme yap›lm›flt›r. Hastala-

r›n %23.8’inin kad›n oldu¤u ve

Avrupa verileriyle karfl›laflt›r›ld›-

¤›nda 50 yafl›n alt›ndaki hastala-

r›n oran›, ülkemizde önemli fark-

la daha yüksek oranda belirlen-

mifltir (Tokgözo¤lu, Kaya, Erol ve

ark. 2010). 

Türk eriflkinlerinde Framingham

Risk Faktörlerinin araflt›r›ld›¤› bir

çal›flmaya, kardiyovasküler bir

hastal›k ve diyabet öyküsü olma-
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TTabbllo  4: Metabolik sendromlu kad›nlar›n genetik risk faktörlerine göre da¤›l›m› (N=225)

KKaarrddiiyyoovvaasskküülleerr  HHaassttaall››kk  RRiisskk  FFaakkttöörrlleerrii nn %%
GGeenneettiikk  FFaakkttöörrlleerr
Birinci derece erkek akrabalar›nda hekim taraf›ndan tan› 
konulmufl kalp hastal›¤›, hipertansiyon ya da diyabet varl›¤›

Evet 135 60
Hay›r 90 40

Birinci derece kad›n akrabalar›nda hekim taraf›ndan tan› 
konulmufl kalp hastal›¤›, hipertansiyon ve ya diyabet varl›¤›

Evet 155 68.9
Hay›r 70 31.1

Birinci derece erkek akrabalar›nda 55 yafl öncesi ani ölüm varl›¤›
Evet 50 22.2
Hay›r 175 77.8

Birinci derece kad›n akrabalar›nda 65 yafl öncesi ani ölüm varl›¤›
Evet 43 19.1
Hay›r 182 80.9

Birinci derece akrabalar›nda obez birey varl›¤›
Evet 145 64.4
Hay›r 80 35.6

TTaabblloo  33::  Kad›nlar›n kan bas›nc›, kalp at›m h›z› ve 
açl›k kan glukozu düzeylerinin da¤›l›m› 

Sistolik KB (mm/Hg) (ortalama ± SS) 117.77 ±15.75 (min=85, max=160)
Diyastolik KB (mm/Hg) (ortalama ± SS) 73.25 ± 10.25 (min=50, max=100)
Kalp at›m say›s› (dakika) 81.79  ± 7.78 (min=60, max=100)
Açl›k kan glukozu (mg/dl) 118.52 ± 43.24 (min=64, max=160)



d›¤›n› belirten 3169 birey al›nm›fl ve risk faktörleri skorlan-

m›flt›r. Çal›flmada yafl ortalamas› 46.03 ± 8.4 y›l olarak be-

lirlenmifl olup, on y›ll›k koroner kalp hastal›¤› riski erkekler-

de %9.4 ve kad›nlarda %4.6 olarak saptanm›flt›r (Tekke-

flin, K›l›nç ve fianl› Ökmen, 2011). 

Arslan ve ark (2009) taraf›ndan yap›lan bir çal›flmada,

Framingham 10 y›ll›k risk skorunun 40 yafl›na kadar %1,6

de¤erinde seyrederken, 40 yafllar›ndan itibaren katlana-

rak art›fl gösterdi¤i vurgulanm›flt›r (Arslan, Aparc›, Karde-

flo¤lu ve ark. 2009). 

Literatürde, 40 yafl üzerinde tüm bireylere ve ailesine

erken yaflta (erkeklerde 55 yafl alt›, kad›nlarda 65 yafl alt›)

aterosklerotik hastal›k öyküsü olan 40 yafl alt› bireylere ay-

r›nt›l› bir kardiyovasküler risk de¤erlendirmesi yap›lmas›

gerekti¤ini önerilmektedir (Koldafl, 2008).

Çal›flmaya kat›lan kad›nlar›n yafl ortalamas› 49.08 ±

12.69 y›l (min=20, max=83) olarak belirlendi. Yukar›daki

çal›flma bulgular› ile de destekledi¤imizde, MetS tan›s›

alan kad›nlarda yafl, kardiyovasküler risk aç›s›ndan ba¤›m-

s›z bir risk faktörüdür.

Oluflumundan sedanter yaflam tarz›, yanl›fl beslenme

al›flkanl›klar›na ba¤l› fazla kalori al›m›, aile öyküsü, hormo-

nal bozukluklar ve baz› kronik hastal›klar›n sorumlu tutul-

du¤u obezite (Shepher, 2010; Lazarou and Kouta, 2010)

ve özellikle BK‹’nin normal oldu¤u durumlarda bile abdo-

minal obezite, KVH için önemli bir risk faktörüdür (Ala-

da¤, 2004; Türkmen ve Güven, 2010). Geçti¤imiz 20 y›l

verilerine göre, fazla kilolu ve obez birey say›s› ABD, Av-

rupa ve pek çok geliflmekte olan ülkede iki - üç kat›na ka-

dar art›fl göstermektedir (Flegal, Carroll, Ogden et al,

2002; Skidmore and Yarnell, 2004). 

METSAR çal›flma raporunda, ülkemizde obezite s›kl›¤›-

n›n %30.3 (erkeklerde %20.6 ve kad›nlarda %39.9) oldu-

¤u belirtilmifl ve yetiflkin nüfusta her üç kifliden birinin

obez oldu¤u vurgulanm›flt›r (Kozan ve ark. 2007). Obezi-

te s›kl›¤› TURDEP II çal›flmas›nda da benzer flekilde %32

olarak bulunmufl, TURDEP I sonuçlar›na dayanarak 12 y›l-

da obezite prevalans›nda %44 oran›nda art›fl oldu¤u sap-

tanm›flt›r (Satman, Y›lmaz, fiengül et al. 2013).

Çal›flmaya kat›lan kad›nlar›n %30.7’sinin evre I,

%27.1’inin evre II ve %12.9’unun morbid obez oldu¤u

saptand›. Bu sonuçlar bize çal›flmaya kat›lan kad›nlar›n

neredeyse tamam›n›n obez oldu¤unu göstermekte olup,

MetS’ lu kad›nlarda obezitenin de¤ifltirilebilir bir risk faktö-

rü olarak ele al›nmas› gerekti¤ini göstermektedir. Yine bu

sonuçlara dayanarak; MetS tan›s› alan bireylerin, enerji

al›mlar›n›n vücut gereksinimlerine göre ayarlanmas› ve

düzenli eg-zersiz program›na kat›lmas› yönünde dan›fl-

manl›k verilerek; vücut a¤›rl›¤›n›n kontrol alt›nda tutulma-

s› önerilir.

Günümüzde intraabdominal ya¤ dokusunun belirlen-

mesinde kullan›lan bel çevresi (BÇ) de¤eri, BK‹ de¤erin-

den daha geçerli olarak kabul edilmektedir (Appel, Jones

and Kennedy-Malone, 2004; Singh, Arora, Goswami and

Mallika, 2009). 

Kozan ve ark (2007) taraf›ndan yürütülen çal›flmada

abdominal obezite prevelans› %36.2 (kad›n %54, erkek

%17.2) olarak saptanm›flt›r. Bu çal›flma sonuçlar› abdomi-

nal obezite aç›s›ndan kad›nlar›m›z›n daha riskli oldu¤unu

göstermektedir. 

Araflt›rmada kad›nlar›n bel çevresi ortalamas› 100.32 ±

10.36cm (min=81, max=144) olarak belirlendi. Abdomi-

nal obezitede bel çevresi s›n›r de¤eri, IDF (Uluslararas› Di-

yabet Federasyonu)’in 2005 k›lavuzunda, Avrupal›lar için

önerilen de¤erleri baz al›nd›¤›, kad›nlar için >80cm ve er-

kekler için >94cm olarak belirtilmektedir (Alberti, Eckel,

Grundy et al. 2009). Bu s›n›r de¤erler ile karfl›laflt›rd›¤›m›z-

da, çal›flmaya kat›lan kad›nlar›n bel çevresi de¤erlerini de

kardiyovasküler risk faktörleri aras›nda kabul edebiliriz. 

Kad›nlarda hekim taraf›ndan tan›s› konan diyabet ve

hipertansiyon varl›¤› sorguland›¤›nda, kendi ifadelerine

göre %19.1’inin diyabet, %25.8’inin hipertansiyon,

%21.3’ünün diyabet ile birlikte hipertansiyon tan›s› ald›¤›

ve hastal›¤› nedeniyle sürekli ilaç kulland›¤› belirlendi. Ka-

d›nlar›n araflt›rmac› taraf›ndan ölçülen kan bas›nc› ve kalp

at›m say›s› ortalama düzeyleri ile açl›k kan glukozu labora-

tuar sonuç düzeyleri ortalamas› normal s›n›rlarda bulun-

du. Bu düzeyler, hipertansiyon ve diyabet tan›s›na ba¤l›

hekim direktifi ile ilaç kullan›m› sonucunda, kad›nlar›n kan

bas›nc› ve açl›k kan glukozu düzeylerinin kontrol alt›na
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al›nd›¤›n› göstermektedir. Ayr›ca, çal›flmam›z s›ras›nda bi-

zim saptad›¤›m›z yeni diyabet ya da hipertansiyon tan›s›

alan hasta olmad›.  

Hipertansiyon, koroner arter hastal›¤› ve KVH’ ›n olu-

flumunda önemli bir role sahip ve kardiyovasküler risk fak-

törleri aras›nda en s›k görülenidir (Abac›, 2011). Bilinen

KVH öyküsü olmayan bireylerde kardiyovasküler risk fak-

törlerinin klinik uygulamada nas›l yönetildi¤ini belirlemek

amac› ile ülkemizin de içinde bulundu¤u 17 Avrupa ülke-

sinde yürütülen EURIKA çal›flmas›na (Epidemiological

study of European cardiovascular risk patient: Disease

prevention and management in usual daily practice) gö-

re, di¤er Avrupa ülkelerinde (Avrupa ortalamas› %71.9)

oldu¤u gibi ülkemizde de en s›k risk faktörü %66.5 oran›

ile hipertansiyondur (Banegas, Lopez-Garcia, Dallongevil-

le et al. 2011). Hipertansiyon tedavisi için birinci basamak

sa¤l›k kurulufllar›na baflvuran 16270 birey ile yürütülen

TURKSAHA çal›flmas›nda,  hipertansif bireylerde kan ba-

s›nc› kontrolü %24.2 oran›nda belirlenmifltir (Abac›, O¤uz

ve Kozan, 2006). 

En önemli kardiyovasküler risk faktörleri aras›nda yer

alan diyabet, t›bbi teknolojideki geliflmeler sonucu yaflam

süresinin uzamas›, yaflam fleklindeki de¤ifliklikler sonucu

obezitenin artmas›, yetersiz fiziksel aktivite gibi nedenlerle

gün geçtikçe görülme s›kl›¤› artan bir hastal›k olarak tüm

dünya nüfusunu etkilemektedir (Kawamura, Umemura

and Hotta 2012; Karmally, Drago, Odegard et al.  2012). 

Ülkemizde diyabet s›kl›¤› TURDEP-I (Türk Diyabet Çal›fl-

mas›) sonuçlar›na göre, 1997-1998 y›llar› aras›nda 20 yafl

ve üzeri eriflkin erkeklerde %6.2, kad›nlarda %8 (genel or-

talama %7.2) oran›nda saptanm›flt›r (Satman, Y›lmaz,

fiengül ve ark. 2002). 2010 y›l›nda tamamlanan TURDEP-

II sonuçlar›na göre, diyabet görülme s›kl›¤› %13.7 (erkek

%12.4 ve kad›n %14.6) olarak saptanm›fl ve 12 y›ll›k za-

man içinde diyabet s›kl›¤›nda %90 art›fl meydana geldi¤i

belirlenmifltir (Satman, Y›lmaz, fiengül ve ark. 2013). Lite-

ratürde tüm dünyada diyabet s›kl›¤›nda art›fl oldu¤u, an-

cak ülkemizdeki art›fl h›z›n›n çok yüksek oldu¤u vurgulan-

maktad›r (Abac›, 2011). 

EURIKA ve EUROASPIRE III çal›flmalar›n›n sonuçlar›na

göre, ülkemizde kardiyovasküler risk faktörü tafl›yan ve

koroner arter hastal›¤› olan her üç kifliden biri (s›ras›yla ça-

l›flmalarda saptanan diyabet s›kl›¤› %31.4 ve %33.6) diya-

bet tan›s› alm›fl durumdad›r (Banegas, Lopez-Garcia, Dal-

longeville et al. 2011; Tokgözo¤lu, Kaya, Erol ve ark.

2010). 

Bilinen diyabet ve hipertansiyon tan›s› olan MetS’lu bi-

reylerde, kardiyovasküler risk de¤erlendirmesi kritik bir

öneme sahiptir. Kardiyovasküler hastal›klar aç›s›ndan kan

bas›nc› ve kan flekeri regülasyonu amac›yla, yaflam tarz›

de¤iflikli¤i önerilerinin yan›nda düzenli ilaç kullan›m›n›n

da sorgulanmas› ve takip edilmesi gerekmektedir.

Koroner arter hastal›¤› ve KVH aç›s›ndan önemli risk

faktörlerinden biri de sigara içicili¤idir. Ülkemizde sigara

içenlerin oran›, EURIKA’ ya göre %23.7, TURDEEP II’ ye

göre %17.3 ve EUROASPIRE III’ e göre koroner arter has-

tal›k tan›s› alan bireylerde %23.1 olarak bildirilmektedir.

Çal›flma sonuçlar›, son y›llarda sigara içenlerin say›s›n›n

azald›¤›n›, ancak kad›nlarda sigara içme oranda art›fl ol-

du¤unu bildirmektedir (Banegas, Lopez-Garcia, Dallon-

geville et al. 2011; Satman, Y›lmaz, fiengül ve ark. 2013;

Tokgözo¤lu, Kaya, Erol ve ark. 2010).

Sigara  kullan›m›, MetS’ lu bireylerde özellikle koroner

arter hastal›¤› riskini art›rd›¤› için de¤ifltirilebilir risk faktörü

olarak önemli bir etkiye sahiptir (Corwin, McCoy, Whetzel

et al. 2006). Bu nedenle MetS’lu bireylerde sigara kullan›-

m›n›n engellenmesi büyük önem tafl›maktad›r (Appel and

Jones, 2004). Sigara kullan›m› Türkiye’de kad›nlar aras›n-

da y›llar içinde art›fl göstermekte olup; kentlerde yaflayan-

lar aras›nda sigara içme oran› k›rsalda yaflayanlara göre

daha yüksek olarak bildirilmektedir (Onat, 2009). 

Çal›flmam›zda, sigara kullanma oran› %11.6’› olarak

saptand›. Kad›nlarla yap›lan di¤er çal›flma bulgular› ka-

d›nlarda sigara kullan›m oran›n›n, çal›flma bulgular› daha

yüksek olarak göstermektedir (Coflkun Güner ve Demir,

2006; Kaya, Bahar Özvar›fl ve ark. 2009). 

Aile öyküsü kardiyovasküler hastal›klar için ba¤›ms›z ve

de¤ifltirilemeyen bir risk faktörüdür. Ateroskleroz oluflu-

mununda ve ilerlemesinde rol oynayan bir çok biyokim-

yasal süreçte birçok gen taraf›ndan kodlanan enzim ve
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reseptörler görev almaktad›r. Kesin bir kan›t olmamakla

birlikte, genetik yatk›nl›k kardiyovaküler risk faktörü olarak

kabul edilmektedir (Scheuner, 2003; Lusis, Fogelman

and Fonarow, 2004). 

Aile öyküsü sadece genetik yatk›nl›¤› de¤il; ayn› za-

manda genetik yatk›nl›k, çevresel, kültürel ve davran›flsal

faktörler aras›ndaki iliflki ve al›flkanl›klar hakk›nda bilgi ve-

rir (Scheuner, 2003; Bu¤an ve Çelik, 2014). 

Araflt›rmaya kat›lan kad›nlar›n genetik risk faktörleri in-

celendi¤inde; %60’›n›n birinci derecede erkek,

%68.9’unun birinci derecede kad›n akrabalar›nda hekim

taraf›ndan tan› konmufl koroner arter hastal›¤›, hipertan-

siyon ya da diyabet; kad›nlar›n %22.2’sinin birinci derece-

de erkek akrabalar›nda 55 yafl öncesi, %19.1’inin birinci

derecede kad›n akrabalar›nda 65 yafl öncesi ani ölüm ol-

du¤u belirlendi. Çal›flma sonuçlar› kad›nlar›n yar›s›ndan

fazlas›nda KVH ya da KVH ile iliflkili bir kronik hastal›k var-

l›¤›n› göstermektedir. Bu sonuçlar bize MetS’lu bireylerde

kardiyovasküler risk faktörleri sorgulan›rken, aile öyküsü-

nün de mutlaka de¤erlendirilmesi gerekti¤i sonucuna

götürmektedir. 

Bu sonuçlar do¤rultusunda; MetS tan›s› konan kad›n-

lar›n bilinen kardiyovasküler risk faktörleri de¤erlendirildi-

¤inde; yafl, obezite, hipertansiyon, diyabet, genetik yat-

k›nl›k ba¤›ms›z birer risk faktörü olarak de¤erlendirilebilir.

Kardiyovasküler hastal›klar›n erken teflhis ve tedavisine yö-

nelik risklerin belirlenmesi; erken tedavi ve sa¤l›kl› yaflam

biçimi davran›fllar›n›n benimsenmesi aç›s›ndan önemlidir.

Riskli bireylerde hastal›k oluflumunun önlenmesi, hastal›k

tan›s› alan bireylerde ise komplikasyonlar›n önlenmesi aç›-

s›ndan etkin bir tan›lama anahtar bir giriflim olacakt›r.

Benzer çal›flmalar›n yürütülmesi, ülkemizdeki kardiyovas-

küler risk faktörlerine yönelik önlemlerin al›nmas›, dolay›-

s›yla mortalite ve morbidite s›kl›¤›n›n azalt›lmas›nda

önemli katk› sa¤layacakt›r.
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ÖÖzzeett

AAmmaaçç:: Sigara içimi, arteryal kan bas›nc› ve nab›z de¤erlerini etkileyebilir. Yaflamsal

bulgular›n ölçümünden 30 dakika öncesine kadar bireylerin sigara içmemifl olmas› li-

teratürde önerilmektedir. Diyabetli bireylerde de paralellik gösterdi¤ine dair bir arafl-

t›rmaya rastlan›lmad›. Bu çal›flma, sigara içiminin arteryal kan bas›nc› ve nab›z de¤er-

leri üzerine akut etkisini de¤erlendirmek ve diyabetlilerle sa¤l›kl› bireyler aras›nda fark-

l›l›klar olup olmad›¤›n› incelemek amac›yla yap›ld›.

GGeerreeçç--yyöönntteemm::  Randomize kontrollü bir araflt›rmad›r. Toplumdan rastgele seçilmifl,

diyabetli ve sa¤l›kl› 38 gönüllü kat›l›mc›n›n sigara içimi öncesi ve 30 dakika sonras›nda

arteryal kan bas›nc› de¤erleri akustik ölçüm yapan steteskoplu üst kol tipi tansiyon aleti

kullan›larak, nab›z de¤erleri ise bir dakika say›larak araflt›rmac› taraf›ndan ölçüldü.

BBuullgguullaarr:: Diyabetlilerde (p<0.001) ve sa¤l›kl› bireylerde (p=0.012) sigara içimi ön-

cesi ve 30 dakika sonras› ölçümler aras›nda nab›z de¤erleri üzerinde anlaml› farkl›l›k

bulundu. Her iki grupta da sigara içimi öncesi ve 30 dakika sonras› sistolik arteryal

kan bas›nc› aras›nda anlaml› farkl›l›k bulunmazken (p>0.05); diyastolik arteryal kan ba-

s›nc›n›n her iki grupta da anlaml› farkl›l›klar bulundu (p=0.03).

SSoonnuuçç:: Araflt›rmaya kat›lan bireylerde sigara içimi sonras› nab›z de¤erinin sigara

içimi öncesi de¤ere dönmesi için 30 dakika geçmesinin yeterli olmad›¤›, sistolik arter-

yal kan bas›nc› üzerine akut etkisinin 30 dakika içinde geçti¤i ancak sa¤l›kl› bireyler-

de diyastolik arteryal kan bas›nc› üzerine akut etkisinin devam etti¤i tespit edildi. 

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr::  Akut etki, Sigara içimi, Arteryel kan bas›nc›, Nab›z, Diyabet

SSuummmmaarryy

AAccuuttee  EEffffeeccttss  ooff  CCiiggaarreettttee  SSmmookk››nngg  oonn  AArrtteerr››aall  BBlloooodd  PPrreessssuurree  aanndd  

PPuullssee  RRaattee  iinn  PPeeooppllee  wwiitthh  TTyyppee  22  DDiiaabbeetteess

AAiimmss:: After smoking, changes in arterial blood pressure and heart rate may oc-
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cur. It is recommended in the literature that individuals

shouldn’t have smoked for 30 minutes before the measu-

rement of vital signs. A study to show that this recom-

mendation is also valid for individuals with diabetes has

not been observed.To compare and evaluate acute ef-

fects of cigarette smoking on that arterial blood pressure

and pulse rate between people with type 2 diabetes and

healthy individuals.

MMeetthhoodd::  This is a randomized controlled study. 38 pe-

ople were randomly selected and accepted to participa-

te in the study. Their blood pressure values are measured

by using an upper arm type acoustical blood pressure

monitor with stethoscope and their pulse rates are me-

asured by counting a minute before smoking a cigarette

and 30 minutes after. Measurements were made by the

researcher.

RReessuullttss:: It has been found that there is a significant

difference between the pulse rates measured before

and 30 minutes after smoking in individuals with diabe-

tes (p<0.001) and in healthy individuals (p=0.012). In

both groups, while there is no significant difference in

systolic arterial blood pressure before and 30 minutes

after smoking (p>0.05); there were significant differen-

ces in diastolic arterial blood pressure in both groups

(p=0.03).

CCoonncclluussiioonn::  It is found out that 30 minutes are not

enough after smoking a cigarette for the pulse rate to re-

turn to the values before smoking and its acute effect on

systolic arterial blood pressure goes down within 30 mi-

nutes, but in healthy individuals its acute effects on dias-

tolic arterial blood pressure goes on.

KKeeyy  wwoorrddss::  Acute effect, Cigarette smoking, Arterial

blood pressure, Pulse rate, Diabetes

Girifl

Sigara, ba¤›ml›l›k yap›c› özelli¤i olan nikotin ve

4000’den fazla zehirli maddenin bir arada bulundu¤u bir

tüketim ürünüdür (Karl›kaya, Öztuna, Aytemur Solak ve

ark., 2007; Koçyi¤it ve Çuhadaro¤lu, 2002). Dünya üze-

rinde yaklafl›k 1.2 milyar 15 yafl üstü kifli sigara ba¤›ml›s›-

d›r ve her y›l 5 milyondan fazla kifli sigara tüketimine ba¤-

l› nedenlerle ölmektedir (Karl›kaya ve ark., 2007; Kauf-

man and Yach, 2000). Türkiye’de ise 20 milyon dolay›n-

da sigara tiryakisinin bulundu¤u ve sigara tüketimine

ba¤l› nedenlerle her gün 300 dolay›nda, y›lda ise 100

bin – 150 bin dolay›nda kiflinin öldü¤ü tahmin edilmek-

tedir (Bilir, 2009).

Sigara tiryakili¤inde nikotin önemli bir unsurdur. Bir

adet sigaran›n içilmesiyle ortalama 1 mg nikotin vücuda

al›nmaktad›r. Sigara duman› akci¤erlere çekildi¤inde, ni-

kotin 10-20 saniye içinde santral sinir sisteme ulaflmakta,

nikotinik tip reseptörleri aktive ederek hücrelere etki gös-

termektedir. Nikotin bafllang›çta kolinerjik yap›lar› stimüle

etmekte, bir süre sonra ise kompanse etmektedir. Sigara

içimi esnas›nda al›nan nikotin kardiyovasküler etkileri,

do¤rudan santral sinir sisteminin sempatik ve parasempa-

tik ganglionlar› üzerinden yapt›¤› stimülasyonuna ba¤l›-

d›r. Kalpteki gangliyonlar›n etkilenmesi ile önce taflikardi,

sonras›nda bradikardi oluflturur. Sürrenal bezlerin uyar›l-

mas›nda ise adrenalin salg›lanmakta ve buna ba¤l› olarak

arteryal kan bas›nc› ve nab›z de¤erlerinde yükselme mey-

dana gelmektedir (Erkoç, Yürügen, Kaflali, 2012; Kayaalp

ve Güven, 2005).  

Bir adet sigara içiminden hemen sonraki ilk 15 dakika

içerisinde arteryal kan bas›nc› ve nab›z de¤erlerinde art›fl

görülmektedir. Bu durum sigara içiminin damar sertli¤i ile

kardiyovasküler sistem üzerine yapt›¤› zararl› etkileri kan›t-

lamaktad›r (Kim, Park, Hong, et al., 2005; Mahmud and

Feely, 2003). Özellikle sigara içimi sonras› ilk 5-10 dakika

içerisinde nab›z de¤erlerinin de¤iflti¤i bilinmektedir (Kara-

kaya, Barutcu, Kaya, et al., 2007). Ayn› zamanda sigara

içimi hipertansiyonu olan erkek tiryakilerde kan bas›nc›n›

artt›rd›¤› gibi bu etkileri hipertansiyonu olmayan erkek tir-

yakilere göre daha ›srarl›d›r (Rhee, Na, Kim, et al., 2007).

Hatta sa¤l›kl› genç erkeklerin maruz kald›¤› pasif içicili¤in

de arteryel kan bas›nc› üzerine kötü etkileri görüldü¤ü bi-

linmektedir (Mahmud and Feely, 2004).

Sigara içiminin diyabetin ortaya ç›kmas›nda önemli bir

öncü olabilece¤i düflünülmekle beraber hala Tip 2 diya-

bet geliflimine katk›s› belirsizli¤ini korumaktad›r (Nakanis-
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hi, Nakamura, Matsuo, et al., 2000; Rafalson, Donahue,

Dmochowski, et al., 2009). Sigaran›n yan› s›ra diabetin

de bireyde var olmas›, vasküler hastal›k oluflumunda

önemli bir predispozan etki oluflturmaktad›r. Mikrosirküler

ifllevin bozulmas›nda sigara tüketimi önemli yer tutmakta-

d›r (Erkoç, A. ve Yürügen, B., 2008; Mancini, Di Donato,

Saldalamacchia, et al., 2013). 

Arteryal kan bas›nc› ve nab›z ölçümü, poliklini¤e bafl-

vuran kifli için tan› konulmas›nda ve hasta takibinde

önemli bir veridir. Kiflinin arteryal kan bas›nc›ndaki 25-30

mmHg düflme veya yükselme, arteryal kan bas›nc› de¤e-

ri normal s›n›rlar içinde bile olsa mühimdir. Ayn› durum

nab›z ölçümü için de geçerlidir. Arteryal kan bas›nc› ve

nab›z ölçümlerinin hastan›n durumunu do¤ru yans›ta-

mamas› neticesinde; hastan›n do¤ru teflhis edilmesinde,

takiplerinde tedaviye verdi¤i cevab›n do¤ruyu yans›tma-

mas›na ve bu ba¤lamda uygunsuz bir tedavi seçimi yap›-

labilmesine neden olabilmekte ve hastay› olumsuz etkile-

yebilmektedir (Atherosclerosis, Alpert, McCrindle, et al.,

2006).

Sigara içiminin adrenerjik aktiviteyi de¤ifltirmesi nede-

niyle arterial kan bas›nc› ve nab›z de¤erlerinde de¤iflimler

görülebilir. Literatürde ölçüm yap›lacak bireyin 30 dakika

öncesine kadar sigara içmemifl olmas› önerilmekte (Chu-

ter and Casey, 2013) ve bireyin bir adet sigara içiminden

30 dakika sonras› ölçülen yaflam bulgular›n›n sigara içme-

den önceki ölçüm de¤erine dönece¤i düflünülmektedir.

Bu durumun Tip 2 diyabetli bireyler için paralellik göster-

di¤ine dair bir araflt›rmaya rastlan›lmam›flt›r.

Gereç  ve  Yöntem

Araflt›rman›n evrenini, ‹stanbul il s›n›rlar› içerisinde ya-

flayan rastgele seçilmifl, araflt›rmaya gönüllü olarak kat›lan

32 ve üzeri yafl grubunda, sigara tiryakisi olan, diyabete

ba¤l› herhangi bir komplikasyonu olmayan Tip 2 diyabet-

li 19 bireyin oluflturdu¤u deney grubu ve 19 sa¤l›kl› bire-

yin oluflturdu¤u kontrol grubu olmak üzere 38 birey olufl-

turdu. Örnekleme yöntemine gidilmedi. Çal›flma fiubat

2008 ve fiubat 2009 tarihleri aras›nda yürütüldü. Kat›l›m-

c›lar yüz yüze görüflme yoluyla araflt›rma hakk›nda bilgi-

lendirildi. Verilerin toplanmas›nda araflt›rmac› taraf›ndan

gelifltirilen kat›l›mc›lar›n tan›t›c› özelliklerinin sorguland›¤›

anket formu ve ölçüm sonuçlar›n›n kaydedilece¤i form

kullan›ld›. 

Akustik ölçüm yapan steteskoplu üst kol tipi tansiyon

aleti kullan›larak ölçümler yap›ld›. Aletin manflet d›fl bez

ölçüleri 13x47 cm, iç lastik ölçüleri 12 x 23 cm ve ölçüle-

bilir kol çap› 29 – 40 cm özelliklerine sahipti. Bireylerin 30

dakika boyunca sakin bir ortamda sigara içmeksizin otu-

rur pozisyonda dinlenmeleri sa¤land›. Süre bitiminde sol

kol radial arterden bir dakikal›k nab›z say›ld›. Arteryal kan

bas›nc› ölçümü için sol ön kol, alttan desteklenerek kalp

hizas›na getirildi. Akustik ölçüm yapan steteskoplu üst kol

tipi tansiyon aletinin manflonu üst kola yerlefltirilerek ar-

teryal kan bas›nc› ölçüldü. Bireylerin bir adet sigara içme-

lerine müsaade edildi. Sigara içiminden 30 dakika sonra

arteryal kan bas›nc› ve nab›z de¤erleri tekrar ölçülerek

kaydedildi.

Kaydedilen veriler kodland› ve bilgisayara aktar›ld›. Ve-

rilerin istatistiksel analizleri SPSS 18.0 bilgisayar paket

program›nda yap›ld›. Verilerin de¤erlendirilmesi ortala-

ma, standart sapma ve yüzdelik ifadelerle sunuldu. Veri-

lerin normal da¤›l›m›na Shapiro-Wilk Testi ile bak›ld›. Nor-

mal da¤›l›ma uyan ba¤›ml› de¤iflkenlerin karfl›laflt›r›lma-

s›nda Paired Samples T-Testi kullan›ld›. ‹statistiksel anlaml›-

l›k düzeyi p>0.05 olarak kabul edildi.

Bulgular

Araflt›rmaya deney grubunda yer alan 19 Tip 2 diya-

betli ve kontrol grubunda yer alan 19 sa¤l›kl› birey kat›l-

d›. Deney grubunun yafl ortalamas› 49.8 ± 8.1, %57.9’u

kad›n, %52.9’u günde ortalama bir paket sigara içenler-
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TTaabblloo11::  Kat›l›mc›lar›n tan›t›c› özellikleri

Deney  ggrubu            Kontrol  ggrubu
Yafl (ort±ss) 49.8±8.1 46.0±10.1
Cinsiyet (kad›n-erkek) %57.9-%42.1 %31.6-%68.4

Günde ortalama bir 
paket sigara içenler %52.9 %52.6
Sigara içme y›l› (ort±ss) 20.6±12.6 16.7±13.2



den oluflmakta ve sigara içme y›l› 20.6 ± 12.6; kontrol

grubunun ise yafl ortalamas› 46.0 ± 10.1, %68.4’ü erkek,

%52.6’s› günde ortalama bir paket sigara içenlerden

oluflmakta ve sigara içme y›l› 16.7 ± 13.2 idi (Tablo 1).

Deney grubu (p<0.001) ve kontrol grubunda

(p=0.012) sigara içimi öncesi ve 30 dakika sonras› ölçüm-

ler aras›nda nab›z de¤erleri üzerinde anlaml› farkl›l›k bu-

lundu (Tablo 2). Bir adet sigara içiminin nab›z de¤erlerini

de¤ifltirdi¤i ve sigara içimi sonras› nab›z de¤erinin ilk öl-

çülen de¤ere dönmesi için 30 dakikan›n yeterli olmad›¤›

saptand›. Her iki grupta da sigara içiminden 30 dk sonra

sistolik arteryal kan bas›nc› sigara içimi öncesi de¤ere

döndü (p>0.05). Diyastolik arteryal kan bas›nc› ise diya-

betli ve sa¤l›kl› bireylerin 1. ve 2. ölçüm de¤erleri aras›n-

da anlaml› farkl›l›klar bulundu (p=0.03).

Tart›flma

Sigara içimi, santral sinir sisteminin yan› s›ra vücudu-

muzdaki birçok organ› da etkilemektedir. Özellikle kardi-

yovasküler ve endokrin sistemi etkilemesi sonucu sigara

içimi sonras› ilk 5-10 dakika içerisinde nab›z de¤erlerini

de¤ifltirdi¤i ve kan bas›nc›n› yükseltti¤i  bilinmektedir (Ka-

rakaya, et al., 2007; Kayaalp ve Güven, 2005; Kim, et al.,

2005; Mahmud and Feely, 2003; Mancini, et al., 2013;

Rhee, et al., 2007).

Diyabetli bireylerle ilgili sigara içimi sonras› arteryel

kan bas›nc› ve nab›z ölçümü de¤erleri üzerine yap›lm›fl

bir çal›flmaya ulafl›lamad›. Araflt›rmam›z pilot bir çal›flma-

d›r. Bu konunun daha fazla say›da diyabetli ve kontrol

grubu dahil edilerek genifl bir örneklemde çal›fl›lmas› ve

yaflam bulgular›n›n ne kadar bir süre sonra normale dö-

nece¤inin araflt›r›lmas› önerilir.

Sonuç

Araflt›rmaya kat›lan diyabetli ve sa¤l›kl› bütün bireyler-

de bir adet sigara içimi sonras› nab›z de¤erinin sigara içi-

mi öncesi de¤ere dönmesi için 30 dakika geçmesinin ye-

terli olmad›¤›, sistolik arterial kan bas›nc› üzerine akut et-

kisinin 30 dk içinde geçti¤i ancak sa¤l›kl› bireylerde diyas-

tolik arteryel kan bas›nc› üzerine akut etkisinin devam et-

ti¤i tespit edildi.
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ÖÖzzeett

Dünyada ve ülkemizde önemli bir sa¤l›k sorunu olan kanser, önde gelen ölüm ne-

denleri aras›nda yer almakta, bireyi ve ailesini biyopsikososyal aç›dan etkilemektedir.

Tütün kullan›m›, kronik enfeksiyonlar, endojen hormonlar, günefl ›fl›¤› ve ultraviyole

radyasyon, mesleki maruziyet, genetik duyarl›l›k gibi faktörler kanser geliflimine zemin

haz›rlamaktad›r. Özellikle son y›llarda yap›lan çal›flmalarda hem obezitenin hem de di-

yabetin artm›fl kanser riski ile iliflkili oldu¤u; s›kl›kla meme, endometrium, böbrek, me-

sane ve gastrointestinal sistem kanserleri gibi pek çok kanser türü ile güçlü iliflkisi bu-

lundu¤u belirtilmektedir. Bu derlemede, obezite ve diyabetin kanser aç›s›ndan ba¤›m-

s›z bir risk faktörü olup olmad›¤› güncel literatür bilgileri do¤rultusunda ele al›nm›flt›r. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Diyabet, obezite, kanser

SSuummmmaarryy

DDooeess  OObbeessiittyy  AAnndd  DDiiaabbeetteess  AAnn  IInnddeeppeennddeenntt  RRiisskk  FFaaccttoorr  FFoorr  CCaanncceerr??

The cancer has a major health problem in the world and in our country. It is can-

cer is among the leading causes of death which the biopsychosocial perspective af-

fects individuals and families. Tobacco use, chronic infections, endogenous hormo-

nes, sunlight and ultraviolet radiation, occupational exposure, such as genetic sus-

ceptibility factors provide the basis for the development of cancer.  In studies con-

ducted in recent years, both in obesity and diabetes is associated with an increased

risk of cancer; often breast, endometrium, kidney, bladder and gastrointestinal tract

cancers and many other types of cancer has been suggested that the strong relati-

onship with.  In this review, obesity and diabetes is an independent risk factor for

cancer that is dealt with in accordance with the current literature.

KKeeyywwoorrddss::  Diabetes, obesity, cancer
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Girifl      

Dünyada ve ülkemizde önemli bir sa¤l›k sorunu olan

kanser, prognozu ve uzun tedavi süreci ile günümüzde

biyopsikososyal aç›dan bireyde en derin etki b›rakan has-

tal›klardan birisidir (Karakoç, 2008). Kanser hastal›¤›n›n

ad›n›n verdi¤i korku, gelecek kayg›s›, hastal›k sürecinde

yaflanabileceklerin yaratt›¤› stres ve tedaviye ba¤l› isten-

meyen etkiler, hasta ve hasta yak›nlar›n›n yaflam kalitesini

önemli derecede etkilemektedir (Güngörmüfl ve Erdem,

2014).

Dünyada önde gelen ölüm nedenleri aras›nda yer

alan kanser, Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ)’nün 2012 y›l› ve-

rilerine göre %8.2 milyon kiflinin ölümüne neden olmufl-

tur (http://www.who.int/mediacentre/factshe-

ets/fs297/en/ Eriflim Tarihi: 25.04.2014). Amerika Birleflik

Devletleri (ABD)’nde kanser, bafll›ca ölüm nedenleri ara-

s›nda kardiyovasküler hastal›klar›n hemen ard›ndan ikinci

s›rada gelmektedir (Hoyert and Xu, 2012). 2013 y›l› veri-

lerine göre, dünyada erkeklerde ilk üç s›rada yer alan

kanser türleri s›rayla prostat (%28), akci¤er (%14), kolo-

rektum (%9) kanserleri, kad›nlarda ise meme (%29), akci-

¤er (%14) ve kolorektum (%9) olarak belirtilmektedir (Si-

egel, Naishadham and Jemal, 2013). Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n

en son yay›mlad›¤› 2011 verilerine göre ülkemizdeki en

s›k görülen kanser türleri erkeklerde s›rayla bronfl/akci¤er,

prostat, mesane, kolorektal ve mide, kad›nlarda ise me-

me, troid, kolorektal, uterus ve bronfl/akci¤er olarak yer

almaktad›r (Sa¤l›k ‹statistikleri Y›ll›¤›, 2013).

Hücreler çok küçük birimlerdir ve normal vücut hücre-

leri sistemli bir flekilde büyür, bölünür ve ölürler. Yetiflkin-

lik dönemine kadar normal hücreler daha h›zl› bölünür-

ken, yetiflkinlikten sonra birçok dokuda hücreler ise, yeni-

lenmek ve yaralanmalar› gidermek amac› ile bölünmeye

devam eder. Normal flartlar alt›nda yeni hücreler gerek-

miyorsa hücre bölünmesi durur; buna karfl›n kanser hüc-

releri, büyümeye ve bölünmeye devam eder ve vücudun

di¤er bölgelerine yay›labilir. Kanser hücreleri birikerek tü-

mörleri olufltururlar ve e¤er kanser hücreleri olufltuklar›

tümörden ayr›l›rsa, kan ya da lenf dolafl›m› arac›l›¤›yla vü-

cudun di¤er bölgelerine yay›labilmektedir (Kosova ve Ar›,

2008).  Tütün kullan›m›, pasif içicilik, kronik enfeksiyonlar,

alkol içimi, özellikle cinsiyet steroidleri ve büyüme faktör-

leri gibi endojen hormonlar, iyonlaflt›r›c› radyasyon, gü-

nefl ›fl›¤› ve ultraviyole radyasyon, çevre kirlili¤i, mesleki

maruziyet, genetik duyarl›l›k, diyet, obezite ve fiziksel ak-

tivite ile diyabet gibi t›bbi nedenler kanser nedenleri ara-

s›nda yer almaktad›r (World Cancer Report, 2014).

Literatür inceledi¤inde, son kan›tlar hem obezitenin

hem de diyabetin artm›fl kanser riski ile iliflkili oldu¤unu,

özellikle meme, endometrium, böbrek, mesane ve özofa-

gus, mide, kolon, rektum baflta olmak üzere gastrointes-

tinal sistem kanserleri gibi pek çok kanser türü ile anlaml›

bir iliflki içinde oldu¤unu göstermektedir (Erarslan ve Yük-

sel, 2011; Otake, Takeda, Suzuki et al, 2005; Payer, Jac-

kuliak and Nagyova, 2010; Stattin, Lukanova, Biessy et al

2004). Bu derlemede, obezite ve diyabetin kanser aç›s›n-

dan ba¤›ms›z bir risk faktörü olup olmad›¤› litaratür bilgi-

leri do¤rultusunda ele al›nm›flt›r. Derleme, sa¤l›k profes-

yonellerine obezite ve diyabetin önlenmesi ile kansere

karfl› koruyucu önlemlerin de al›nabilece¤ini vurgulamak

ad›na önemlidir. 

Obezite  

Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün tan›m›na göre obezite; sa¤-

l›¤› bozacak flekilde vücutta anormal ya da afl›r› ya¤ biriki-

mi olarak tan›mlanmaktad›r. DSÖ’nün obezite s›n›flama-

s›nda, bireyin kilogram cinsinden a¤›rl›¤›n›n, boyunun

metre cinsinden karesine bölünmesi ile hesaplanan Be-

den Kitle ‹ndeksi (BK‹)’nin 25 ve üzerinde olmas› “afl›r› ki-

lolu”, 30 ve üzerinde olmas› ise “obez” olarak kabul edil-

mektedir (http://www.who.int.bmi/index.jsp?introPa-

ge=intro3. html, Eriflim Tarihi: 12.04.2014).

Dünya genelinde obezite prevalans› pek çok ülkede

belirgin bir flekilde art›fl göstermektedir. DSÖ verilerine

göre, 2008 y›l›nda dünyada 200 milyon erkek ve yaklafl›k

300 milyon kad›n obezdir (http://www.who.int/medi-

acentre/factsheets/fs311/en/index.html, Eriflim tarihi: 12

Nisan 2014). Ülkemizde yürütülen en kapsaml› prevalans

çal›flmalardan biri olan Kalp Hastal›¤› ve Risk Faktörleri Ça-

l›flmas› (TEKHARF) sonuçlar›na göre, 30 yafl üzeri yetiflkin
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erkeklerin dörtte biri (%25.2), kad›nlar›n ise yar›ya yak›n›

(%44.2) obezdir (Onat ve fiansoy, 2009). 

Türkiye Diyabet, Obezite ve Hipertansiyon Epidemiyo-

lojisi Çal›flmas› (TURDEP)–I çal›flmas›na göre ise, 20 yafl

üzeri bireylerde obezite prevalans› kad›nlarda %32.9, er-

keklerde %13.2 olarak belirlenmifltir (Satman, Y›lmaz, Sen-

gul et al, 2002). Ayn› bölgelerde yürütülen TURDEP–II ça-

l›flmas›nda ilk araflt›rmaya göre obezite prevalans›n›n ka-

d›nlarda %44.2’ye, erkeklerde %27.3’e yükseldi¤i tespit

edilmifltir. Buna göre Türkiye’de 12 y›lda obezite art›fl› ka-

d›nlarda %34, erkeklerde %107 olmufltur. Ayn› çal›flma-

da, ülkemizde genel obezite s›kl›¤› ise %31.2 olarak he-

saplanm›flt›r (Satman, Omer, Tutuncu et al, 2013). 

S›kl›¤› giderek artan bir toplum sa¤l›¤› problemi olan

obezitenin, organizmada tüm sistemler üzerinde yaratt›¤›

olumsuz etkileri nedeniyle, baflta kardiyovasküler hastal›k-

lar, hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastal›klar ile güçlü

bir iliflki içinde oldu¤u uzun y›llard›r bilinmektedir (Türkiye

Obezite ‹le Mücadele ve Kontrol Program›, 2010). Obezi-

te, gerek fiziksel s›n›rl›l›klar gerekse ortaya ç›kan ek hasta-

l›klar nedeniyle bireylerin, yaflam kalitesini ve süresini an-

laml› derecede etkilemektedir (Güçlü, 2013; Kolotkin, Me-

ter and Williams, 2001; Wahba and Mak, 2007). Di¤er

taraftan obez bireylerde düflük benlik sayg›s›, olumsuz

beden alg›s›, depresyon (Balc›o¤lu ve Bafler, 2008; Tez-

can, 2009) ve stigma gibi psikolojik sorunlar da görülebil-

mektedir (Eren ve Erdi, 2003). Ayr›ca, obeziteye ba¤l› fi-

ziksel ve psikososyal sorunlar›n tedavi ve önlenmesi, bi-

rey, aile ve ülke için çok fazla maliyet gerektirmektedir

(Güçlü, 2013; ‹rgil, 2013). Bu ba¤lamda obezitenin kont-

rol alt›na al›nmas› sa¤l›k profesyonelleri için zorunluluk ol-

mal›d›r.

Diyabet

Tüm dünyada önemli bir toplum sa¤l›¤› problemi ha-

line gelen diyabet; pankreastan yeterli insülin sekresyonu

gerçeklefltirilemedi¤inde ya da vücut taraf›ndan insülinin

etkili kullan›lamad›¤›nda ortaya ç›kan kronik bir hastal›kt›r

(http://www.idf.org/about-diabetes, Eriflim Tarihi: 14 Ni-

san 2014). Dünya Sa¤l›k Örgütü, dünya genelinde 347

milyon diyabetli birey oldu¤unu, 2030 y›l›nda ölüme ne-

den olan hastal›klar›n içerisinde diyabetin yedinci s›rada

yer alaca¤›n› belirtmektedir (Garcia, Santiago, Miguel Ta-

min et al, 2014).  

Ülkemizde TURDEP-II çal›flma sonuçlar›na göre, Türk

eriflkin toplumunda diyabet s›kl›¤›n›n %13.7’e ulaflt›¤› ve

TURDEP-I den itibaren geçen 12 y›ll›k süreçte Türkiye’de

diyabet s›kl›¤›n›n %90 oran›nda artt›¤› saptanm›flt›r (Sat-

man et al, 2013).    

Diyabet zamanla kalp, damarlar, göz, böbrek ve sinir-

lerde yap›sal de¤iflikliklere yol açabilmektedir (Türkiye Di-

yabet Önleme ve Kontrol Program›, 2011). Diyabet ayr›-

ca, nörolojik, psikiyatrik ve sosyal etkileri ile gerek hastada

gerek hasta yak›nlar›nda sosyal ve nöropsikiyatrik sorun-

lara da neden olabilmektedir (Ebady, Arami and Shafigh,

2008). Diyabete efllik eden hastal›klar›n daha çok dislipi-

demi, kardiyovasküler hastal›klar ve hipertansiyon oldu¤u

bilinmektedir. Diyabetin yönetiminde, diyabetli bireylere

ve ailelerine diyabet öz-yönetiminde bilgi ve becerilerini

art›rmak üzere uygun zamanlamada diyabet e¤itiminin

verilmesinin önemli bir kan›ta dayal› uygulama oldu¤u

vurgulanmaktad›r (Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlar›-

n›n Tan›, Tedavi ve ‹zlem K›lavuzu 2013).

Obezite  ve  Diyabet  Birlikteli¤inin  Kanser  

Geliflim  Mekanizmas›  Üzerindeki  Etkileri

Diyabeti olan obez bireylerde kanser oluflma riskinin

daha yüksek oldu¤u öne sürülmektedir. Çünkü kanser

mortalitesi, artan BK‹ ile anlaml› flekilde artmaktad›r (Co-

hen and LeRoith, 2012). Tip 2 diyabetli bireyler genelde

obezdir. Hem diyabet hem de obezite, hiperinsülinemi ve

yüksek kanser insidans›yla karakterize oldu¤u için her bi-

rinin bu iki duruma katk›s›n› tan›mlamak güçtür (Dawson

and Hamilton, 2010). Bununla birlikte, literatürde insülin

direnci ve insülin benzeri büyüme faktörü (IGF)-1 sistemi-

nin karsinogenezde önemli role sahip oldu¤u ve obez bi-

reylerde IGF-1 seviyelerinin yükseldi¤i gösterilmifltir (Co-

hen and LeRoith, 2012). ‹nsülin ve IGF-1, hücre memb-

ran›na yerleflen insülin reseptörü ve IGF-1 reseptörüne

ba¤lanarak, hücre proliferasyonunu uyaran ve apoptozi-
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si inhibe eden sinyallerin oluflmas›na neden oldu¤u bildi-

rilmektedir. Bu mitojenik ve antiapoptotik etki, hücrede

genetik mutasyonlar›n meydana gelmesine ve karsinoge-

nezin bafllamas›na yol açmaktad›r (Kanat, 2013). Di¤er

taraftan ise insülin benzeri büyüme faktörü adrenal bez-

lerden salg›lanan steroid yap›daki cinsiyet hormonlar›

olan östrojen, androjen ve progeston ile etkileflime gir-

mektedir. Östrojen ise kendi reseptörüne ba¤lanarak;

hücre döngüsünü uyar›r ve tümör geliflimini bafllatan bir

intrasellüler sinyali aktive etmektedir (Alada¤, Ergene, Ka-

tay›fç› ve ark, 2012).

Kanser oluflmas›nda rol ald›¤› düflünülen bir di¤er fak-

tör adipokin olan adinopektinin, anti-tümör etkiye sahip

oldu¤u epidemiyolojik çal›flmalar ile gösterilmifltir. Obez

bireylerde serum adinopektin seviyesi azalm›flt›r. Di¤er ta-

raftan, obezite adipoz dokuda hiperplazisi ve hipertrofiye

neden olmakta ve bunun sonucunda geliflen olaylar kan-

ser oluflumunun erken evrelerinde önemli rol oynamak-

tad›r (Kanat, 2013). Adiponektin düzeyinin tip 2 diyabet,

obezite ve dislipidemi gibi insüline dirençli durumlarda

azald›¤› belirtilmekte ve yüksek molekül a¤›rl›kl› formunun

kanser riski ile yak›n iliflkili oldu¤u bildirilmektedir (Erarslan

ve Yüksel, 2011). BK‹ art›fl› ve serum adiponektin düzeyin-

de azalma ile kanser riskinin alt› kat daha fazla artt›¤› vur-

gulanmakta; adiponektinin neovaskülarizasyonu inhibe

ederek karsinogenezi önleyebilece¤ini bildirilmektedir

(Wei, Giovannuchi, Fuchs et al. 2005). 

Obezitenin  Kanserle  ‹liflkisi

Tüm dünyada giderek yayg›nlaflan, sebep oldu¤u ve

birlikte görüldü¤ü hastal›klarla en önemli sa¤l›k sorunla-

r›ndan biri haline gelen obezitenin, son zamanlarda fark-

l› kanser tipleri ile iliflkisinin olabilece¤i belirtilmektedir

(Erarslan ve Yüksel, 2011; Kruijsdijk, Wall, and Visseren,

2009). Literatürde, obezite ile iliflkili kanser oran›n›n %12

oldu¤u belirtilmekte (Popkin, 2006); ölüm ve hastal›k

oranlar›n› art›ran obezitenin meme, endometriyum, özo-

fagus, mide, kolon/rektum, safra kesesi, pankreas, böb-

rek, karaci¤er kanserlerinde art›fla sebep oldu¤unu gös-

termifltir (Basen-Engquist and Chang, 2011) (Tablo 1). 

Obezite ve kanser iliflkisi, kansere ba¤l› mortaliteyi art-

t›rma ya da kanser oluflmas›n› tetikleme fleklinde kendini

göstermektedir (Kanat, 2013). Literatürde, BK‹’nde her 5

kg/m2 art›flta, herhangi bir nedenle ihtimal olan mortali-

tenin %30 art›fla ve kanser nedeniyle ölümde %10 art›fla

neden olabilece¤i belirtilmektedir (Alada¤ ve ark, 2012).

Araflt›rma sonuçlar›nda, obez kad›nlar›n normal BK‹’ne sa-

hip kad›nlara k›yasla kansere ba¤l› ölüm riskinde %62 ar-

t›fl, obez erkeklerde ise normal BK‹’ne sahip erkelere göre

kansere ba¤l› ölüm riskinde %52 art›fl bildirilmifltir (Willi-

ams, 2013).         

Obezite, postmenopozal kad›nlarda meme kanseri

için önemli bir risk faktörüdür. Obeziteye ba¤l› hormonal

de¤iflikliklerin özellikle östrojen üretimindeki art›fla ba¤l›

olumsuz bir etki oldu¤u düflünülmektedir. ‹nsülin direnci-

ne ba¤l› olan metabolik de¤ifliklikler ve sitokinlerin neden

oldu¤u de¤ifliklikler, obez kad›nlarda ilerleyen meme kan-

serinin agresif seyretmesine katk›da bulunur (Kosova ve

Ar›, 2008). 

Obezite, di¤er jinekolojik kanser türleri ile de iliflkilidir.

Endometrium, serviks ve over kanseri olmak üzere jineko-

lojik kanser tan›s› alan kad›nlarda risk faktörlerinin incelen-

di¤i retrospektif bir çal›flmaya 184 kad›n dahil edilmifltir.

Endometrium kanseri tan›s› alan kad›nlar›n %66.7’sinin

ve endometrium kanseri tan›s› alan kad›nlar›n da

%54.0’ünün obez oldu¤u belirlenmifltir (Pinar, Alg›er,

Do¤an et al. 2008).  Bir deney-kontrol çal›flmas›nda, ka-

d›nlarda (206 deney, 310 kontrol olmak üzere toplam

516 kad›n) endometrium kanseri ile leptin ve adinopektin

düzeyi aras›ndaki iliflki araflt›r›lm›fl ve artan leptin düzeyi
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TTaabblloo  11:: Obezite ile iliflkili kanser s›kl›¤›     

OObbeezziitteeyyee  bbaa¤¤ll››  kkaannsseerr  oorraann››
Kolon Kanseri %11
Postmenepozal Meme Kanseri %9 
Endometrial Kanser %39 
Böbrek Kanseri %25 
Özefagus Kanseri %37 

Kaynak:: Basen-Engquist K, Chang, M. (2011) Obesity and cancer risk 
in recent review and evidence. Curr Oncol Rep. 13: 71-76.



ya da azalan adiponektin düzeyi, endometrium kanseri

aras›nda iliflki oldu¤u saptanm›flt›r (Ma, Liu, Zhang et al,

2013). 

Gastrointestinal kanser ve obezite aras›nda güçlü bir

iliflki oldu¤unu gösteren kan›tlar da vard›r. Yeni tan› kon-

mufl kanserlerin erkeklerde yaklafl›k %3.2’sinin ve kad›n-

larda %8.8’inin artm›fl BK‹ ile iliflkili oldu¤u saptanm›flt›r

(Erarslan ve Yüksel, 2011).

Prospektif bir kohort çal›flmas›nda obezite ve hipergli-

seminin özellikle pankreas kanseri oluflma riskini artt›rd›¤›

gösterilmifltir. Ayn› çal›flmada, serum glikoz seviyesindeki

art›fl›n kanser mortalitesini erkeklerde %27, kad›nlarda

%31 oran›nda artt›rd›¤› belirlenmifltir (Cooney and Gru-

ber, 2005). 

Diyabetin  Kanserle  ‹liflkisi

Diyabet ile kanser birlikteli¤i uzun zamandan beri ilgi

çeken bir konudur. Diyabetli bireylerde kanser s›kl›¤›, di-

yabeti olmayan bireylere göre art›fl göstermektedir (Di-

abetes Mellitus ve Komplikasyonlar›n›n Tan›, Tedavi ve ‹z-

lem K›lavuzu 2013). Epidemiyolojik çal›flmalar diyabetli bi-

reylerde pankreas, karaci¤er, kolon/rektum, üriner sistem

ve kad›n jinekolojik kanserlerini de içeren baz› kanser tip-

lerinin oluflma riskinin ve mortalitenin artt›¤›n› göstermek-

tedir (Vigneri, Frasca, Sciacca et al, 2009).

Özellikle tip 2 diyabet hastalar›n›n kanser aç›s›ndan

daha yüksek risk alt›nda olabileceklerine dair kan›tlar mev-

cuttur. Tip 2 diyabetli bireylerde meme, kolon ve pankre-

as kanserleri s›k görülmektedir. Bu kanserler ayn› zaman-

da obezite ve insulin direnci ile ba¤lant›l›d›r. Bu ba¤lant›

glikoz d›fl›ndaki baflka faktörlerin de diyabet ve kanser

aras›ndaki iliflkide rol oynayabilece¤i ihtimalini düflündür-

mektedir. Düflük fiziksel aktivite seviyesi, obez ve insülin

direnci olan bireyler artm›fl insülin düzeyine sahiptirler;

bu ba¤lamda diyabet, obezite, insülin direnci ve kanser

aras›ndaki ba¤ hiperinsülinemi ile aç›klanabilir (Vigneri et

al. 2009). Çünkü yüksek insülin seviyesi tümör büyümesi-

ne katk›da bulunmaktad›r (Coughlin, Calle, Teras et al,

2004). Ayr›ca, insülin ve insülin benzeri büyüme faktörle-

rinin hücre büyümesi üzerine etkisi vard›r.  Deneysel ka-

n›tlarda hem insülin hem de büyüme faktörleri tümör

hücresini uyararak proliferasyonuna neden olabilmekte-

dir (Vigneri et al. 2009).

Diyabette kanser ve mortalite risklerindeki art›flta obe-

zite, insülin direnci ve hipergliseminin yan› s›ra, uygula-

nan antihiperglisemik tedaviler, diyet ve metabolizma fak-

törlerinin de rolü olabilece¤i düflünülmektedir. Diyabet

tedavilerinin etkileri incelendi¤inde; tüm kanserler için

yüksek doz insülin kullan›m›n›n kanser riski art›fl›na katk›-

da bulunabilece¤i gözlenmifl, baz› ilaçlar›n ise kanser ge-

liflim riskini azaltt›¤› gösterilmifltir. Örne¤in, metformin

hücre büyümesini yavafllatarak kansere dönüflümü en-

gellemektedir (Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlar›n›n

Tan›, Tedavi ve ‹zlem K›lavuzu 2013). 

Uzun süreli bir prospektif çal›flmada artm›fl açl›k gliko-

zunun kanser riskini artt›rd›¤› gösterilmifltir (Ha Jee, Ohrr,

Sull et al, 2005). Açl›k kan flekerinin 90mg/dl üstüne ç›k-

mas› riski artt›rmakta, 145mg/dl üzerinde olmas› ise bu

durumu belirginlefltirmektedir. Risk art›fl› en fazla pankre-

as› etkilemekte bunu özefagus, karaci¤er, safra yollar›, ko-

lon, rektum ve serviks kanserleri izlemektedir. Di¤er taraf-

tan araflt›rmalar; diyabet olmadan diyetteki glisemik yü-

kün fazlal›¤›n›n früktoz, glikoz ve rafine karbonhidratlar-

dan zengin yiyeceklerin fazla tüketiminde erkeklerde

pankreas, kad›nlarda da kolon ya da rektum kanser riski-

nin artt›rd›¤› göstermifllerdir (Michaud, Fuchs, Liu et al,

2005).

Meta-analiz çal›flmalar› diyabet ve artm›fl kanser riski

aras›ndaki en güçlü iliflkinin, pankreas ve karaci¤er kan-

serlerinde oldu¤unu göstermektedir (Rousseau, Parent,

Pollak et al, 2006). Bu durum, hiperglisemi ve diyabetin

kendi bafl›na pankreas kanseri için risk faktörü oldu¤unu

desteklemektedir. Diyabet ve pankreas kanseri aras›ndaki

ba¤lant›n›n alt›nda yatan biyolojik mekanizmalar belirsiz-

dir. Pankreas kanserlerin ço¤una neden olan ekzokrin

pankreas hücreleri, bitiflik insülin salg›layan adac›klarla or-

tak kan ak›m› nedeniyle çok yüksek insülin konsantras-

yonlar›na maruz kald›klar› için hiperinsulinemi, muhtemel

bir faktör olarak belirlenmifltir. Yüksek insülin de¤eri,  çok

farkl› flekillerde tümör büyümesini h›zland›r›c› bir faktör gi-
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bi davranabilmektedir (Vigneri et al, 2009).

Diyabetli bireylerde, böbrek kanserinin artm›fl insidans

ve artm›fl mortalitesi, hiperinsülinemi ve obezite ile birlik-

te a¤›rl›kl› olarak hipertansiyon ve diyabet hastalar›nda

s›kça meydana gelen böbrek hastal›klar›yla iliflkilendiril-

mektedir. Diyabeti olan bireylerde mesane kanseri riski de

art›fl göstermektedir. Bu durumda, hiperinsülinemi gibi

genel faktörlere ek olarak üriner sistem enfeksiyonlar›nda-

ki art›fl ile ba¤lant›l›d›r (Vigneri et al, 2009). 

Diyabet, kolorektal kanser riskini artt›rmaktad›r. Diya-

bet için major risk faktörlerinden olan obezite, hiperglise-

mi ya da bozulmufl glikoz tolerans› ve metabolik send-

rom, kolon/rektum kanser riskini artt›rmaktad›r ve bu du-

rumun, hiperinsülineminin karsinogenezis ile ilgili olabile-

ce¤i belirtilmektedir. Diyabet ve kolon kanseri aras›ndaki

biyolojik iliflkinin de, diyabetli bireyde barsak pasaj›n›n ya-

vafl ilerlemesi (toksik maddeye maruziyetin artmas›), kan-

serojen asit üretiminin artmas› ve insülin seviyesinin art›fl›

ile ilgili oldu¤u ifade edilmektedir (Coughlin et al, 2004). 

Çeflitli kanser türlerinin görülme s›kl›¤›ndaki art›fl›n ak-

sine pek çok çal›flma, diyabetli erkeklerde azalm›fl bir pros-

tat kanseri riskinden bahsetmektedir. Diyabetli erkeklerde

plazma testesteron seviyesi daha düflük oldu¤undan

prostat kanseri geliflimi bu seviyeden etkilenmektedir (Co-

ughlin et al, 2004). Prostat kanseri geliflim riskindeki orta-

lama %16’lik düflüfl, diyabetik hastalardaki azalm›fl testos-

teron seviyeleriyle ba¤lant›l› oldu¤u düflünülmektedir.

Bununla birlikte, de¤iflmifl insülin ve leptin konsantras-

yonlar›n› da içeren di¤er metabolik ve hormonal faktör-

ler, statin ve metformin gibi ilaçlar›n yayg›n kullan›m› ve

diyabeti kontrol etme amac›yla diyet ve hayat tarz›nda ya-

p›lan de¤ifliklikler diyabet ve prostat kanseri aras›ndaki et-

kileflime katk›da bulunan di¤er faktörler olarak düflünül-

mektedir (Vigneri et al, 2009). 

Sonuç olarak; diyabetli ve/veya obez bireylerde kanser

riski sa¤l›kl› bireylere göre art›fl göstermektedir. Obezitenin

bir sonucu olarak meydana gelen adipoz doku disfonksi-

yonu, insülin direncine ve birtak›m adipokin ve inflamatu-

var sitokinlerin afl›r› üretimine neden olarak karsinogenezi

tetiklemektedir (Kanat, 2013). Artan obezite ve diyabet

prevalans›na paralel olarak, bu bireylerde kanser görülme

risk art›fl› olabilece¤i öngörüldü¤ünde; özellikle diyabeti

olan ve/veya obez bireylerin diyabeti olmayan ve normal

vücut a¤›rl›¤›na sahip bireylere k›yasla rutin kanser tarama-

lar›n›n daha özenle yap›lmas› gerekmektedir. Diyabetli

ve/veya obez bireylerin, bireysel kanser risk faktörlerini ta-

n›ma, kansere karfl› koruyucu önlemleri alma ve tarama

tetkiklerini zaman›nda yapt›rma konusunda, düzenli e¤i-

tim ve dan›flmanl›¤a gereksinimleri oldu¤u bilinmelidir.

Kanser geliflimine yönelik bu bireylerdeki mekanizmay› da-

ha net aç›klayabilmek amac›yla daha genifl ve kapsaml› ça-

l›flmalara ihtiyaç vard›r. Ayr›ca, obezite, diyabet ve kanse-

rin önlenmesi, erken tan›nmas› ve obezite ve/veya diyabet

tan›s› alan bireylerde, kanser risk faktörlerinin kontrol alt›-

na al›nmas› süreçlerinde, sa¤l›k profesyonellerinin primer

sorumlulu¤u oldu¤u unutulmamal›d›r.

Kaynaklar
1.  Alada¤, A., Ergene, M., Katay›fç›, E.C., Tosun, B., Y›lmaz, M.S., 

Yurtçu E. (2012) Kanser moleküler patogenezinde farkl› bir 

perspektif: Obezite. Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi XIV. Ö¤renci 

Sempozyumu, 15-16 May›s, Ankara.

2.  Balc›o¤lu, ‹., Bafler, SZ. (2008). Obezitenin psikiyatrik yönü. 

Türkiye’de S›k Karfl›lafl›lan Psikiyatrik Hastal›klar: Sempozyum Dizisi, 

62: 341-348. 

3.  Cohen, DH., LeRoith, D. (2012). Obesity, type 2 diabetes, and 

cancer: the insulin and IGF connection. Endocrine-Related Cancer,

19: 27-45.

4.  Coughlin, SS., Calle, EE., Teras, LR., Petrelli, J, Thun, MJ. (2004). 

Diabetes mellitus as a predictor of cancer mortality in a large cohort

of US adults. American Journal of Epidemiology, 159(12): 

1160-1167.

5.  Cooney, KA., Gruber, SB. (2005). Hyperglycemia, obesity, and 

cancer risks on the horizon. JAMA, 293: 235-236. 

6.  Dawson, LK., Hamilton, LA. (2010). Risk of cancer in patients 

receiving insulin glargine. American Journal of Health-System 

Pharmacy, 67(23): 2025–2031.

7.  Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlar›n›n Tan›, Tedavi ve ‹zlem 

K›lavuzu 2013. Diabetes Mellitus Çal›flma ve E¤itim Grubu. 

Miki Matbaac›l›k San. ve Tic. Ltd. fiti., Ankara. 

8.  Ebady, SA., Arami, MA., Shaf›gh, MH. (2008). Investigation on the 

relationship between diabetes mellitus type 2 and cognitive 

impairment. Diabetes Research and Clinical Practice, 82: 305-309.

9.  Erarslan, E., Yüksel, ‹. (2011). Obezite ve gastrointestinal kanser 

iliflkisi. Yeni T›p Dergisi, 28(4): 203-206.

10.  Eren, ‹., Erdi, Ö. (2003). Obez hastalarda psikiyatrik bozukluklar›n 

s›kl›¤›. Klinik Psikiyatri, 6: 152-157.

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  6  •  Say›    2  •  Sayfa  19  •  Temmuz  -  Aral›k  2014



11.  Garcia, G., Santiago, G., Miguel Tamin, FS., Tangkeko, M. (2014). 

Personal health management system for diabetics: A research 

proposal. Presented at the DLSU Research Congress 2014 De 

La Salle University, Manila, Philippines March 6-8, 2014.

12.  Güçlü, M. (2013). Obezite Tan›m›, Epidemiyolojisi ve Önemi. 

2.Bursa E¤itim Günleri “Her Yönüyle Obezite” Sempozyum Kitab› 

(Ed. M. Karada¤), Furkan Ofset, Bursa. s.35-39.

13.  Güngörmüfl, Ö., Bulut, ÖB. (2014). Kanser hastalar›nda yaflam 

kalitesi ve oral mukozit. Ac›badem Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri 

Dergisi, 5(1): 24-30.

14.  Ha Jee, S., Ohrr, H., Sull, JW., Yun, JE., Ji, M., Samet, JM. (2005). 

Fasting serum glucose level and cancer risk in Korean men and 

women, JAMA, 293: 194–202.

15.  Hoyert, DL., Wu, J. (2012). Deaths: Preliminary data for 2011. 

National Vital Statistics Reports, 61(6): 1-52.

16.  ‹rgil, E. (2013). Türkiye’de obezite ve obezitenin yol açt›¤› sa¤l›k 

sorunlar›. 2. Bursa E¤itim Günleri “Her Yönüyle Obezite” 

Sempozyum Kitab› (Ed. M. Karada¤), Furkan Ofset, Bursa. s.16-19. 

17.  Kanat, Ö. (2013). Obezite ve kanser. Bursa E¤itim Günleri “Her 

Yönüyle Obezite” Sempozyum Kitab› (Ed. M. Karada¤), Furkan 

Ofset, Bursa. s.46. 

18.  Karakoç, T. (2008). Kanser hastalar›nda yorgunluk ve hemflirelik 

bak›m›. F›rat Sa¤l›k Hizmetleri Dergisi, 3(8): 99-118.

19.  Kolotkin, RL., Meter, K., Williams, GR. (2001). Quality of life and 

obesity. Obesity reviews, 2: 219-229.

20.  Kosova, F., Ar›, Z. (2008). Adipositokinler ve meme kanseri. F›rat 

Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Dergisi. 22 (6): 377-384. 

21.  Kruijsdijk, RCM., Wall, E.,  Visseren, FLJ. (2009). Obesity and cancer:

The role of dysfunctional adipose tissue. Cancer Epidemiol 

Biomarkers Prev, 18: 2569-2578. 

22.  Ma, Y., Liu, Z., Zhang, Y., Lu, B. (2013). Serum leptin, adiponectin

and endometrial cancer risk in Chinese women. J Gynecol Oncol, 

24(4): 336-341.

23.  Michaud, DS., Fuchs, CS., Liu, S., Willet, WC., Colditz, GA., 

Giovannucci E. (2005). Dietary glycemic load carbohydrate sugar 

and colorectal cancer risk in men and women. Cancer Epil Biomar

Prev, 14: 138–47.

24.  Onat, A., fiansoy, V. (2009) Türk eriflkinlerinde obezite, abdominal 

obezite, belirleyicileri ve sonuçlar›. A. Onat (Ed.), TEKHARF, Türk 

Halk›n›n Kusurlu Kalp Sa¤l›¤›, ‹stanbul: Figür Grafik ve Matbaac›l›k 

Tic. Ltd., s:106-118.

25.  Otake, S,. Takeda, H., Suzuki, Y., Fukui, T., Watanabe, S., Ishihama,

K., Saito, T., Togashi, H., Nakamura, T., Matsuzawa, Y., Kawata, S.

(2005). Association of visceral fat accumulation and plasma 

adiponectin with colorectal adenoma: Evidence for Participation of

Insulin Resistance. Clinical Cancer Research, 11(10):3642-3646.

26.  Payer, J., Jackuliak, P., Nagyova, M. (2010). Obesity and a risk of 

carcinoma. Vnitr Lek, 56: 1082-1087.

27.  Pinar, G., Algier, L., Dogan, N., Kaya, N. (2008). Determination of

the risk factors in individuals with gynecological cancer. 

International Journal of Hematology and Oncology, 18(4): 

208-216.

28.  Popkin, BM., Kim, S., Rusev, ER., Du, S., Zizza, C. (2006). Measuring

the full economic costs of diet, physical activity and obesity-related

chronic diseases. Obesity Reviews, 7: 271-293.

29.  Rousseau, MC., Parent, ME., Pollak, MN., Siemiatycki, J. (2006). 

Diabetes mellitus and cancer risk in a population-based case-

control study among men from Montreal, Canada.  Int. J. Cancer,

118: 2105-2109.

30.  Sa¤l›k ‹statistikleri Y›ll›¤› 2012. (2013). Sa¤l›k Bakanl›¤› Sa¤l›k 

Araflt›rmalar› Genel Müdürlü¤ü, Ankara. 

31.  Satman, I., Yilmaz, T., Sengul, A., Salman, S., Salman, F., Uygur, S.,

Bastar, I., Tütüncü, Y., Sargin, M., Dinççag, N., Karsidag, K., Kalaça,

S., Ozcan, C., King, H. (2002). Population-based study of diabetes

and risk characteristics in Turkey: Results of the Turkish diabetes 

epidemiology study (TURDEP). Diab Care ,25: 1551-1556.

32.  Satman, I., Omer, B., Tutuncu, Y., Kalaca, S., Gedik, S., Dinccag, N.,

Karsidag, K., Genc, S., Telci, A., Canbaz, B., Turker, F., Yilmaz, T., 

Cakir, B., Tuomilehto, J. (2013). Twelve-year trends in the 

prevalence and risk factors of diabetes and prediabetes in Turkish 

adults. Eur J Epidemiol, 28(2): 169-180.

33.  Siegel, R., Naishadham, D., Jemal, A. (2013). Cancer Statistics, 

2013. CA: Cancer J Clin 63(1): 11–30.

34.  Stattin, P., Lukanova, A., Biessy, C., Soderberg, S., Palmqvist, R., 

Kaaks, R., Olsson, T., Jellum, E. (2004). Obesity and colon cancer: 

does leptin provide a link? Int J Cancer 109(1): 149-152.

35.  Tezcan, B. (2009). Obez bireylerde benlik sayg›s›, beden alg›s› ve 

travmatik geçmifl yaflant›lar. Yay›mlanmam›fl Uzmanl›k Tezi, S.B. 

Bak›rköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sa¤l›¤› ve Sinir Hastal›klar› 

E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹stanbul.

36.  Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Program›, Eylem Plan› (2011-

2014). Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü, 

An›l Matbaas›, Ankara.

37.  Türkiye Obezite (fiiflmanl›k) ile Mücadele ve Kontrol Program› 

(2010–2014).  (2010). Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri 

Genel Müdürlü¤ü, Kuban Matbaac›l›k, Ankara. 

38.  Vigneri, P., Frasca, F., Sciacca, L., Pandini, G., Vigneri, R. (2009). 

Diabetes and cancer. Endocrine-Related Cancer, 16: 1103-1123.

39.  Wahba, I.M., Mak, RH. (2007). Obesity and obesity-initiated 

metabolic syndrome: mechanistic links to chronic kidney disease. 

Clin J Am Soc Nephrol, 2: 550-562.

40.  Wei, E.K., Giovannuchi, E., Fuchs, C.S., Willett, W.C., Mantzoros, 

C.S. (2005). Low plasma adiponectin levels and risk of colorectal 

cancer in men: A prospective study. Journal of the National Cancer

Institude, 9:22. 

41.  Williams SCP. (2013). Link between obesity and cancer. PNAS, 

110(22): 8753-8754.

42.  World Cancer Report 2014, Worl Health Organization International

Agency for Researh on Cancer. Ed: Srewart BW. and  Wild CP. IARC

Nonserial Publication.

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  6  •  Say›    2  •  Sayfa  20  •  Temmuz  -  Aral›k  2014



DDiiyyaabbeettttee  ÖÖzzyyöönneettiimm  vvee  
DDiiyyaabbeett  HHeemmflfliirreessiinniinn  EEttkkiilleerrii**

Prof.  Dr.  Nimet  OVAYOLU,  Doç.  Dr.  Özlem  OVAYOLU

Gaziantep Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü, GAZIANTEP 

ÖÖzzeett

Diabetes mellitus önemli ve giderek art›fl gösteren bir halk sa¤l›¤› sorunudur. Kalp-

damar hastal›¤›, retinopati, böbrek yetmezli¤i ve periferal vasküler hastal›¤› içeren

komplikasyonlar› nedeniyle sakatl›k riskini de artt›rmaktad›r. Bu nedenle özyönetim

davran›fllar› diyabet kontrolü için köfle tafl› niteli¤indedir. Kontrolsüz diyabet sonucu

ortaya ç›kan komplikasyonlar, özyönetim uygulamalar› ve düzenli diyabet bak›m› ile

önlenebilir. Özyönetim aktiviteleri içinde; kendi kendine kan flekeri takibi, düzenli

ayak kontrolü, sigara b›rakma, düzenli fiziksel aktivite, sa¤l›kl› beslenme, düzenli ilaç

kullan›m›, problem çözme, komplikasyonlar› azaltma ve psikososyal adaptasyon yer

al›r. Bu aktivitelerin hastaya kazand›r›lmas›nda diyabet hemfliresinin rolü oldukça

önemlidir. Bu makalede diyabette özyönetim ve diyabet hemfliresinin etkileri verilmifl-

tir.  

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr::  Diyabet, özyönetim, diyabet hemfliresi

SSuummmmaarryy

SSeellff--MMaannaaggeemmeenntt  iinn  DDiiaabbeetteess  aanndd  EEffffeeccttss  ooff  DDiiaabbeetteess  NNuurrssee

Diabetes mellitus (DM) is a serious and increasing public health problem. It incre-

ases the risk of disabling disorders including cardiovascular disease, retinopathy, re-

nal failure, and peripheral vascular disease. Therefore self-management behaviors

are the cornerstone for control of diabetes mellitus. Self-management practices and

regular diabetes care can prevent health complications that may arise as a result of

uncontrolled diabetes. Self-management activities include self-monitoring of blood

glucose, regular foot checks, smoking cessation, regular physical activity, healthy ea-

ting, taking medications as prescribed, problem solving, reducing the risk of comp-

lications, and psychosocial adaptation. The role of diabetes nurse is very important

to gain this activity of the patient. Self-management in diabetes and effects of diabe-

tes nurse is given this article.

KKeeyy  wwoorrddss::  Diabetes, self-management, diabetes nurse
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Diyabet prevalans›ndaki art›fl küresel bir sorundur

(Choi et al., 2014). Dünyada 2012 y›l›nda 371 milyon

olan diyabetli birey say›s›n›n, 2030 y›l›nda 522 milyon

olaca¤›, tahmin edilmektedir. Her 100 eriflkinin yaklafl›k

sekizinin diyabetli oldu¤u belirtilmektedir. Türkiye’de ise

diyabet görülme s›kl›¤›n›n 20 yafl üzeri grupta %13.7 ol-

du¤u ve 6.5 milyon diyabetli kiflinin yaflad›¤› belirtilmek-

tedir (Satman ve ark, 2013, Diyabet Ajandas›, 2014).

Özellikle uzun vadede kardiyovasküler, renal,  periferal

vasküler hastal›klar, strok, periferal nöropati ve retinopati

gibi birçok komplikasyona neden olmas› (Bohanny et al.,

2013; Wong et al., 2013) ve geliflen komplikasyonlar›n

sakatl›klarla ve erken ölümle sonuçlanmas› bu sorunun

önemini daha da artt›rmaktad›r. Bilindi¤i gibi diyabete ilifl-

kin komplikasyonlar›n azalt›labilmesi için optimal glisemik

kontrolün sa¤lanmas› ve sürdürülmesi gerekir (Choi et

al., 2014). 

Özyönetim, kronik hastal›klar› olan insanlar›n sa¤l›k

profesyonellerinin tavsiye etti¤i flekilde, semptomlar›, te-

davilerini ve yaflam tarz› de¤iflikliklerini yönetmesi anlam›-

na gelir (Choi et al., 2014). Baflka bir deyiflle özyönetim

semptomlar›, tedaviyi ve kronik bir durumla yaflaman›n

do¤al sonucu olan yaflam tarz› de¤iflikliklerini yönetebil-

mek için gerekli olan bireysel yeteneklerdir (Lu et al.,

2014). Çünkü yeterli özyönetim da-

ha iyi metabolik kontrolün gösterge-

sidir ve çok boyutlu, etkin, günlük ve

esnek bir süreçtir. Özellikle hastal›-

¤›n kontrolü, sa¤l›k ve iyilik hali için

sorumluluk alma ve karar verme gibi

genifl bir yelpazeyi içerir (Chao et al.,

2014). En iyi özyönetim, yaflam kali-

tesini artt›rarak, e¤itsel, psikososyal

ve davran›flsal stratejileri kullanma

yetene¤ini gerektirir (Choi et al.,

2014). Özyönetimin gelifltirilmesini

ve sürdürülmesini kolaylaflt›ran fak-

törler ve uygulanmas› gereken giri-

flimler tablo 1’de verilmifltir (Hunt et

al., 2014). 

Diyabetik hastalarda ilaç uygulama-

s›, kan flekeri ölçümü, uygun diyet ve

egzersiz rejimleri gibi özyönetim dav-

ran›fllar› terapötik hasta sonuçlar›na

ulaflma flans›n› artt›rmada büyük

önem tafl›r. Diyabetin etkin yönetimi

önemli ölçüde kendi kendine diya-

bet yönetimi davran›fllar›ndan etkile-

nir (Hunt et al., 2014). Diyabet tan›-

s› konduktan sonra, günlük bazda

karmafl›k bir dizi faaliyetler ve diyabet

komplikasyonlar›n›n önlenmesine
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TTaabblloo  11::  Öz yönetimin gelifltirilmesini ve sürdürülmesini 
kolaylaflt›ran faktörler ve uygulanmas› gereken giriflimler

KKoollaayyllaaflfltt››rr››rrcc››  FFaakkttöörrlleerr GGiirriiflfliimmlleerr
Diyabet öz yönetim e¤itimi Hastan›n bilgi düzeyi de¤erlendirilir

Hastan›n sosyal destekleri e¤itimlere dahil edilir
Öz yönetim davran›fllar›na (sa¤l›kl› beslenme, kan 
glukozu takibi, ilaç kullan›m›, komplikasyonlar›n 
izlemi, egzersiz) iliflkin bilgi verilir

Sosyal destek Sosyal destek kaynaklar› ulafl›labilirlik ve kalite 
aç›s›ndan de¤erlendirilir
Toplumsal ve dini kaynaklar belirlenir
Destek sa¤lamak amac›yla telefon görüflmeleri, 
mobil uygulamalar ve internet kaynaklar› kullan›l›r

Problem çözme becerileri Hastan›n problem çözme yaklafl›m› belirlenir
Pozitif problem çözme davran›fllar› için desteklenir
Mevcut sorunlar›n çözümünde geçmifl 
deneyimlerden yararlanmas› için yard›mc› olunur
Hastan›n sorunlar›n› çözmek için mevcut 
bilgilerinin yeterli olup olmad›¤›ndan emin olunur

Öz etkililik Hastan›n öz etkililik düzeyi belirlenir
Hedef belirleme ve karar verme konular›nda 
hasta ile iflbirli¤i yap›l›r
Diyabet sonuçlar› ve diyabet özyönetim 
davran›fllar› aras›ndaki iliflki takip edilir

Bak›m vericilerle iletiflim Hasta ile iletiflim kurmak için mesaj, telefon, 
e-mail, kullan›l›r
Hastan›n bak›m plan›n› gelifltirmek ve de¤ifltirmek 
için multidisipliner iletiflim sa¤lan›r



yönelik giriflimler hastal›¤› yönetme yükünü artt›rmaktad›r

(Nguyen et al., 2014). Ayr›ca diyabet tan›s› “utanma”,

“reddetme”yi içeren baz› psikolojik de¤iflikliklere yol açabi-

lir; kiflinin öz-sayg›s›n› azaltabilir, direnç ve depresyon gibi

sorunlar görülebilir. Yaflanan bu sorunlar da bireyin has-

tal›¤› etkili flekilde yönetimine engel olur. Bu nedenle has-

talar›n baflarma deneyimlerini artt›rarak kendilerini daha

iyi hissetmelerine yard›mc› olmak ve problem çözmeye ka-

t›lmalar›n› sa¤lamak için güçlendirilmesi gerekir.  Güçlen-

dirme kelimesinin sözlük anlam›, “güç verme veya otorite

kazand›rma, bir fleyi yapabilme yetene¤i, yeterlili¤i ve izin

verme”dir. Bireyin etkili karar verme yetene¤ini artt›r›r,

kendisini di¤erleriyle entelektüel ve duygusal olarak eflit

düzeyde görmesini sa¤lar, do¤ru bildiklerini, haklar›n› sa-

vunma gücü verir. Güçlendirmenin felsefesinde, “eflitlik”,

“iflbirli¤i”, “kat›l›m”, “sorun çözme”, “karar verme” ve “tera-

potik iliflki”,  yer al›r. Uzun süreli bak›m gereksinimi olan ki-

flilerin güçlendirilmesinde amaç, sa¤l›k ve di¤er profesyo-

nellerle iliflkilerinde kendi yaflamlar›ndaki kontrollerini ka-

zanmas›n› sa¤lamakt›r. Güçlendirme, tüm insan iliflkileri-

nin kaç›n›lmaz bir parças› ve hemflire ile bak›m verdi¤i ki-

fliler aras›ndaki iliflkinin temel özelli¤idir. Gücün sistematik

ve anlaml› flekilde paylafl›m› “terapötik iliflki”nin geliflimi için

de esast›r. (Olgun ve Ulup›nar, 2014). Bu nedenle diyabe-

tik bireyin güçlendirilmesi, hastan›n tedavisini kendisinin

yönetmesini ve yaflam flekli de¤iflikli¤i yapmas›n› sa¤lar.

Diyabet yönetimi ve davran›fl de¤iflikli¤i için de diyabet öz-

yönetim e¤itimi gereklidir. 

Diyabet özyönetim e¤itimi, e¤itim verilecek diyabetli bi-

reylerin özelliklerine, e¤itimin amac›na, seçilecek e¤itim

yönteminin avantaj ve dezavantaj›na göre seçilmelidir (Sü-

rücü, 2014).  E¤itimde temel olarak flunlar hedeflenmeli-

dir:

• Diyabetin getirdi¤i yükü azaltmak

• E¤itime eriflim hakk›n› artt›rmak

• Diyabetin ekonomik yükünü azaltmak 

• Diyabetin küresel salg›n› ile mücadele etmek için 

ülkelerin kapasitesini artt›rmak

• Diyabet öz yönetim e¤itimini ve sürekli öz yönetim

deste¤ini diyabet bak›m› ile bütünlefltirmek (Diyabet Ajan-

das›, 2014) 

• Beslenme becerilerini günlük yaflam› ile bütünlefltir-

mek

• Maksimum terapötik etki için güvenli ilaç kullan›m›n›

sa¤lamak

• Kan glukozunu izlemek, hedef de¤ere ulafl›lmas›n-

daki engelleri belirlemek ve kritik öz yönetim kararlar›nda

bu sonuçlar› de¤erlendirmek

• Akut ve kronik komplikasyonlar› önlemek, belirlemek

ve tedavi edilmesini sa¤lamak

• Psikososyal sorunlar› ve endifleleri gidermek için kifli-

sel stratejiler gelifltirmek

• Sa¤l›¤› korumak ve davran›fl de¤iflimi için kiflisel stra-

tejileri uygulamak (Hunt et al., 2014).  

Bu hedeflere ulaflabilmek için Amerikan Diyabet E¤i-

timcileri Derne¤i öz yönetim davran›fllar›n› içeren yedi

standart belirlemifltir. Bu standartlar; sa¤l›kl› beslenme, fi-

ziksel aktivite, kan glukozu takibi, ilaç al›m›, diyabetin öz-

bak›m›n› içeren konularda problem çözme, sa¤l›kl› bir fle-

kilde bafla ç›kma ve akut ve kronik komplikasyon riskini

azaltmay› içermektedir (Vetter-Smith et al., 2012; Smith-

Miller et al., 2013; Hunt et al., 2014). Ayr›ca düzenli ayak

kontrolü ve sigara kullanma durumu da özyönetim stan-

dartlar›na dahil edilebilir (Hyman et al., 2014). 

Diyabet özyönetim e¤itiminin ilkeleri flöyle s›ralanabilir:

• E¤iticinin iyi bir dinleyici olmas›

• Verilen e¤itimin didaktik sunum yerine, güçlendir-

me modellerine ve probleme dayal› olmas›

• Diyabet e¤itimcilerinin diyabetli bireylerin gereksi-

nimlerini belirlemesi

• Hasta ile iflbirli¤inin yap›lmas›

• Diyabetli bireylerin kararlara kat›l›m›n›n sa¤lanmas›

• Diyabetli bireylerin deneyimlerinin, sosyal, ekono-

mik, kültürel ve psikolojik özelliklerinin dikkate al›nmas›

• Hastalara de¤erlendirmeyi nas›l yapaca¤›n›n ö¤retil-

mesi ve sürekli destek sa¤lanmas›.

E¤itim stratejileri, durumun özelli¤ine göre, basit bir

telefon irtibat›ndan, kapsaml› bir programa kadar genifl

bir yelpazede olabilir. Tek bir e¤itim metodu ve materya-

li yoktur. Hedef kitlenin e¤itimi için broflürler, telefon,
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afifller, slaytlar, kitap veya dergiler, internet, görsel ve ya-

z›l› medyadan yararlan›labilir. Ancak bunlar›n hiç birisi

diyabet e¤itimcilerinin bire bir vermifl oldu¤u e¤itimin

yerini tutmamaktad›r (Sürücü, 2014). Diyabet e¤itimcile-

ri taraf›ndan belirlenen etkin stratejiler hastalar›n ihtiyaç-

lar›na cevap veren (Choi et al., 2014), sürekli, güncel,

hasta merkezli, bireysellefltirilmifl (Choi et al., 2014; Hunt

et al., 2014) ve kültürel özellikleri de kapsayacak flekilde-

dir. Bu stratejiler, kiflinin kendi sa¤l›¤› için sorumluluk al-

ma, hastal›k yönetimini güçlendirme konusunda yard›m-

c› olur ve kendi kendine diyabet yönetimini kolaylaflt›r›r

(Choi et al., 2014). Kendi kendine diyabet yönetiminin,

diyabete ba¤l› önemli sorunlar›n görülmesini azaltt›¤› ve

yaflam kontrolünü daha iyi sa¤lamaya yard›mc› oldu¤u

belirtilmektedir (Y›lmaz ve ark., 2013). Öz yönetimin di-

yabet kontrolündeki etkisini araflt›ran çal›flmalarda, bi-

reysel bak›m becerilerini gelifltirdi¤i (Williams et al.,

2014), glukoz kontrolüne yard›mc› oldu¤u ve kompli-

kasyonlar›n önlenmesinde tedaviden daha çok yarar

sa¤lad›¤› (Nguyen et al., 2014), hastalar›n tedaviden

daha memnun kald›¤› ve daha az hiperglisemik ataklar

yaflad›¤› (Korytkowski et al., 2013), HbA1C ve total ko-

lesterol düzeyini düflürdü¤ü  saptanm›flt›r (Wang et al.,

2013). Baflka bir çal›flmada ise; diyabetin yüksek preva-

lans›, kronik do¤as›, potansiyel komplikasyonlar› ve öz-

yönetiminde karfl›lafl›lan güçlüklerin afl›lmas›nda e¤iti-

min ve deste¤in önemi vurgulanm›flt›r (Vorderstrasse et

al., 2014).  

Diyabet hemflireleri hastan›n bak›m›nda, e¤itiminde,

desteklenmesinde ve özyönetimin sa¤lanmas›nda anah-

tar role sahiptir (Boström et al., 2014) ve genellikle has-

talarla ilk etkileflimde bulunan sa¤l›k ekibi üyesidir (Le-

vich, 2011). Ayn› zamanda sa¤l›k ekibinin di¤er üyeleri

(örne¤in, doktor, eczac› ve diyetisyen) ile iflbirli¤i kurmak

için ön planda olan sa¤l›k profesyonelidir (Hunt et al.,

2012). Hemflire diyabet hastalar›n› e¤iterek ve motive

ederek hastalar›n tedaviye ba¤l› deneyimlerini olumlu

yönde etkileyebilir, yaflam tarz› de¤iflikliklerini sa¤layabi-

lir, hastan›n bireysel ihtiyaçlar› ve beklentileri do¤rultu-

sunda tedaviyi destekleyebilir. Hastayla yap›lan her gö-

rüflme diyabet yönetimi ve e¤itimine odaklansa da, diya-

bet hastan›n hayat›n›n sadece bir yönüdür. Tedavinin

olumlu yönde gelifltirilmesi için hastalar ifl, aile hayat› ve

di¤er iliflkileri de içeren, genifl bir perspektifle ele al›nma-

l›d›r. Hastayla görüflmeye flu soru sorularak bafllanabilir

“diyabete iliflkin olarak flu anda sizin için güçlük yaratan

en büyük sorun nedir”.  Bu soruya al›nacak olan yan›t,

hasta için neyin önemli oldu¤unun ö¤renilmesini ve is-

tenilen sonuçlara ulafl›lmas›n› kolaylaflt›rabilir. Hastan›n

öncelikleri sa¤l›k profesyonellerinin önceliklerinden çok

farkl› olabilir. Bu nedenle ihtiyaçlar›n belirlenmesinde

hastan›n perspektifinden bakmak ve onu anlamak çok

önemlidir. Diyabet yönetiminin teknik yönleri hakk›nda

çok fley biliyor olabiliriz. Ancak tedavi program›nda has-

tan›n gelifltirilmesi ve hedeflere do¤ru yönlendirilmesi

gerçeklefltirilmezse, tedavinin etkili olmas› mümkün de-

¤ildir. Hemflireler taraf›ndan sa¤lanan motivasyonel des-

tekle yaflam tarz› de¤iflikliklerinin nas›l yap›laca¤›n›n anla-

t›lmas› (egzersiz, kendi kendine kan flekeri takibi gibi) he-

deflenen sonuçlara ulafl›lmas›nda yard›mc› olabilir. Örne-

¤in, kendi kendine kan flekeri takibinin ne anlama geldi-

¤i, ölçüm aral›klar›, sonuçlar› davran›fl de¤iflikliklerine na-

s›l yans›taca¤›n›n tart›fl›lmas›; glisemik kontrolü ve iyilik

halini olumlu yönde etkiler, uzun dönem komplikasyon-

lar› azalt›r. Tedavinin baflar›l› olmas› için, sa¤l›k profesyo-

nelleri her hastan›n hedeflerini netlefltirmeli ve potansi-

yel engelleri belirmelidir. Çünkü bu engeller öz yöneti-

min sa¤lanmas›n› güçlefltirebilir (Bartol, 2012). Diyabetik

adölesanlarla yap›lm›fl olan bir çal›flmada bak›m›n plan-

lanmas› ve anlafl›labilirli¤i, akran iliflkileri, hastal›k ve so-

nuçlar›n›n red edilmesi, sa¤l›k bak›m ekibi, a¤r› ve rahat-

s›zl›k veren di¤er sorunlar›n özyönetim engelleri içinde

yer ald›¤› tespit edilmifltir (Cox et al., 2014). 

Hemflireler diyabet yönetimine hastan›n aktif kat›l›m›-

n› sa¤lama noktas›nda önemli bir rol oynamaktad›r. Mo-

tivasyon, yaflam tarz› de¤ifliklikleri ve ortak karar verme-

ye teflvik edici teknikleri kullanarak diyabet kontrolünü

sa¤lamak için hastaya yard›mc› olunabilir (Bartol, 2012).

Hemflire her hastan›n bireysel ihtiyaçlar› oldu¤unun far-

k›na varmal› ve kal›plaflm›fl ifadeleri kullanmaktan kaç›n-
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mal›d›r. Etkileflimler s›ras›nda hastan›n eksikliklerinin far-

k›na varmas›n› sa¤lamal›, afl›r› bilgilendirmekten ziyade

cesaret verici ve ilgisini odaklay›c› bir yaklafl›m sergileme-

lidir. Bunun sonucunda hastalar›n bilinçli karar vermele-

ri sa¤lanarak, güçlendirilmelerine yard›mc› olunur ve

ayn› zamanda hemflirelerin de profesyonel rolü güçlen-

dirilebilir. Klinikte hasta ve hemflireler birbirlerini paydafl

olarak görmeli ve birbirlerinin deneyimlerinden yarar-

lanmal›d›r. Ayr›ca hastalara hastal›k yönetiminde özerk

ve yetki sahibi oldu¤u hat›rlat›lmal›d›r. Çünkü hasta öz-

yönetiminde kendisini yetkin görmezse, hemflirenin pro-

fesyonel rolünü otonomisine tehdit olarak alg›layabilir.

Bu nedenle özyönetimde yetkili kiflinin kendisi oldu¤u

›srarla vurgulanmal›d›r (Boström et al., 2014) . Özyöne-

timi gelifltirmek için plan yapmak yerine hasta için, has-

ta ile iflbirli¤i yap›lmal›d›r. Hastalarla sa¤l›k profesyonel-

lerinin gelifltirece¤i bir öz yönetim plan›, hastalar›n ken-

di rolünün önemini kavramalar›na ve bak›m› yönetme

konusunda kendini yetkili görmeye yard›mc› olacakt›r.

Hastaya afl›r› bilgi vermeye çal›flmak, hastada baflarama-

yaca¤› duygusu yaratabilir (Hunt et al., 2012). Diyabet-

li bireylerin diyabet yönetim becerilerini gelifltirmek

amac›yla yap›lan e¤itimlerde diyabet hemflireleri davra-

n›fl temelli yaklafl›mlar› kullanmal›, diyabetli bireyleri ken-

di bak›mlar›n› yönetmeleri konusunda cesaretlendirme-

lidir (Düzöz ve ark., 2009). Diyabet yöneticisi olarak

hemflirenin en de¤erli rolünün, tedavinin etkinli¤ini ve

hasta memnuniyetini artt›rmak oldu¤u unutulmamal›d›r

(Levich, 2011). 

Diyabet konusunda oldukça fazla çal›flmalar› olan Jos-

lin’in dedi¤i gibi “Diyabetik hastan›n e¤itimi, tedavinin bir

parças› de¤il, asl›nda ta kendisidir”. Ancak ülkemizde di-

yabetli bireylerin e¤itimi, poliklinik ve kliniklerde yap›l-

maktad›r. Ço¤u zaman bu ortamlar›n hem kalabal›k ol-

mas›, hem de bireysel engeller sebebiyle e¤itim yap›la-

mamakta ya da amaca ulafl›lamamaktad›r. Buna ra¤men

mevcut koflullar› zorlayarak; hastaya özel, onun benimse-

yip uygulayabilece¤i flekilde, güncel ve sürekli olan e¤i-

tim programlar›n›n yap›lmas›, bak›m ve kendi kendini te-

davi yönünde bilgilendirilmesi ve tüm sa¤l›k çal›flanlar›-

n›n buna dahil edilmesi diyabetin yönetiminin temelini

oluflturacakt›r (Düzöz ve ark., 2009).
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Ailesinde  Tip  2  Diyabet  Olan  Sa¤l›k  Yüksekokulu  
Ö¤rencilerinin  Diyabet  Risklerinin  De¤erlendirilmesi

Doç.  Dr.  Sakine  MEM‹fi11,  Ö¤r.  Gör.  Serap  GÖKÇE22

Hem.  Ö¤r.  Elif  Esma  GÜNDO⁄MUfi33,  Hem.  Ö¤r.  Demet  COfiKUNIRMAK33

1Adnan Menderes Üniversitesi Ayd›n Sa¤l›k Yüksekokulu ‹ç Hastal›klar› Hemflireli¤i Anabilim Dal›, AYD›N

2Adnan Menderes Üniversitesi Ayd›n Sa¤l›k Yüksekokulu Hemflirelik Bölümü, AYD›N

3Adnan Menderes Üniversitesi Ayd›n Sa¤l›k Yüksekokulu Hemflirelik Bölümü 3. S›n›f, AYD›N

ÖÖzzeett

AAmmaaçç:: Çal›flman›n amac›; ailesinde Tip-2 diyabet olan ve tan›lanm›fl diyabeti olma-

yan Sa¤l›k Yüksekokulu ö¤rencilerinin diyabet riskini belirlemektir. 

YYöönntteemm:: Kesitsel tipte planlanan araflt›rmaya, Adnan Menderes Üniversitesi Ayd›n

Sa¤l›k Yüksekokulu’nda okuyan, ailesinde Tip-2 diyabet olan, kendisinde tan›lanm›fl

diyabeti olmayan ve araflt›rmaya kat›lmaya istekli ö¤renciler al›nm›flt›r. Araflt›rman›n

örneklemine; uygunluk örnekleme (convenience sampling)  yöntemi ile belirlenen

141 kifli al›nm›flt›r. Veriler, 24-28 fiubat 2014 tarihleri aras›nda, “yap›land›r›lm›fl soru

formu” ve “FINDRISC anketi” ile toplanm›flt›r. Kat›l›mc›lar›n boy ve kilo bilgileri beyan-

lar›na göre elde edilmifl, bel çevresi araflt›rmac›lar taraf›ndan ölçülmüfltür. 

BBuullgguullaarr:: Araflt›rmaya ailesinde Tip–2 diyabet öyküsü bulunan 141 ö¤renci (top-

lam 988 ö¤renci okumakta) al›nm›flt›r. Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin %67.3’ünün

hemflirelik bölümünde ve %47,5’inin birinci s›n›fta okuduklar›, yafl ortalamas›n›n

20.26 ± 1.67, %88.7’sinin kad›n ve %99.3’ünün bekâr olduklar› belirlenmifltir. Ö¤-

rencilerin Beden Kitle ‹ndeksi ortalamas› 21.97 + 2.87 kg/m2 idi. Ö¤rencilerin ço¤u

gelirlerinin giderlerine denk oldu¤unu (%73.9), sigara içmediklerini (%83.6), ancak

kahve tükettiklerini (%82)  belirtmifltirler. Kat›l›mc›lar›n FINDRISC anketi puan›na göre

Tip 2 diyabet aç›s›ndan; %21.3’ü düflük risk grubunda, %58.2’sinin hafif risk grubun-

da, %14.9’unun orta risk grubunda %5.7’sinin yüksek risk grubunda (on y›l içinde di-

yabet geliflme riski %33) yer ald›¤› belirlenmifltir.

SSoonnuuçç::  Yüksek risk grubunda oldu¤u tespit edilen ö¤rencilere durumlar› bildirildi.

Orta risk grubundaki ö¤rencilere diyabet riskini azaltmaya yönelik “yaflam biçimi de-

¤iflikli¤i” e¤itim materyali verildi. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Diyabet riski, FINDRISC anketi, Tip 2 diyabet, hemflirelik, hem-

flirelik bak›m› 
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SSuummmmaarryy

AA  RRiisskk  EEvvaalluuaatt››oonn  ooff  SScchhooooll  ooff  HHeeaalltthh  SSttuuddeennttss  

WWhhoo  HHaavvee  aa  FFaammiillyy  MMeemmbbeerr  wwiitthh  TTyyppee  22  DDiiaabbeetteess

PPuurrppoossee::  The purpose of this study is to define the risk

of diabetes for students of the school of health who are

not diabetic, and who have a family member with type

2 diabetes.

MMeetthhoodd:: The inclusion criteria for this cross-sectional

study is to be a student at Adnan Menderes University

School of Health, to have a family member with diabe-

tes, not to have diabetes, and to be a volunteer partici-

pating the study. The sample was composed of 141 stu-

dents, selected by convenience sampling. Data were col-

lected between February 24 and February 28 2014, af-

ter taken the consent of ethical committee. "The assesse-

ment form" was developed by researchers and "Finnish

Diabetes Risk Score (FINDRISC)" were used for data col-

lection. The height and weight of participants were re-

corded for their self-report. The waist circumference of

the participants were measured and recorded by rese-

archers. According to FINDRISC questionnaire, it is ac-

cepted that “<7 score=low", "7-11 score= slightly eleva-

ted", "12-14 score= moderate", "15-20 score=high", and

">20 score= very high". The participants were grouped

into two by scores of risk so that participants having >15

scores formed the high risk group and participants ha-

ving <14 scores formed the low risk group.

FFiinnddiinnggss::  A total of 141 students who have a family

member with type 2 diabetes were included in this study

(Currently, there are 988 students in the school). Of the

students, 67.3% had nursing major, and 47.5% were

freshman. Among the participants, 88.7% were female,

and 99.3% were single. The mean age of participants

was 20.26 + 1.67. The body mass index (BMI) of the par-

ticipants were found 21.97 + 2.87 kg/m2. Most of the

participants (73.9 %) had balanced income and outco-

me. A total of 83.6% participants do not smoke, where-

as 82% of them consume coffee. A total of 16.6% stu-

dents (n=23) have at least one chronic disease, and 8 of

them have bronchial asthma. According to FINDRISC qu-

estionnaire; 21.3% of the participants had slightly eleva-

ted risk for type 2 diabetes, 58.2% of them had low risk

for it. Of the subjects, 14.9% of them had moderate risk

and 5.7% of them had high risk for type 2 diabetes (of

the subjects, 33% of them will develop diabetes over the

next decade).

CCoonncclluussiioonn:: It is informed to the students who have

high in risk for type 2 diabetes. Healthy life style changes

were suggested to the students who have moderate risk. 

KKeeyy  wwoorrddss:: risk for diabetes, FINDRISC, type-2 diabe-

tes, nursing care.

Girifl

Diyabet dünya’da en s›k görülen, insülin eksikli¤i ya

da insülin etkisindeki defektler nedeniyle organizman›n

karbonhidrat, ya¤ ve proteinlerden yeterince yararlana-

mad›¤›, sürekli t›bbi bak›m gerektiren kronik bir metabo-

lizma hastal›d›r (TEMD, 2013). Dünya Sa¤l›k Örgütü’ne

(DSÖ) göre diyabet, kalp ve böbrek hastal›klar›na neden

olan, görme kayb› ve ölümle sonuçlanabilen, ancak bü-

yük ölçüde de önlenebilir bir hastal›k olarak bildirilmekte-

dir. DSÖ’nün 2013 verilerine göre, dünya çap›nda 347

milyon diyabetik birey bulunmakta ve her y›l 3.4 milyon

kifli yüksek kan flekeri nedeniyle yaflam›n› kaybetmektedir

(http://www.who.int/diabetes/en/). Uluslararas› Diyabet

Federasyonu (IDF)’nun 2013 y›l› verilerine göre ise yetifl-

kin (20-79 yafl aras›) diyabet prevelans›n›n ‹ngiltere’de

%6.5, Japonya’da %7.5, Fransa’da %7.5, Çin’de %9.6,

Rusya’da %10.0, Kanada’da %10.2, ABD’de %10.9, Al-

manya’da %11.9 ve Türkiye’de %14,5 oldu¤u bildirilmek-

tedir (http://www.idf.org/diabetesatlas/5e/diabetes). Di-

yabetik bireylerin %80’i Türkiye’nin de içinde bulundu¤u

düflük ve orta gelirli ülkelerde yaflamaktad›r. Geliflmifl ve

geliflmekte olan toplumlar›n tümünde beslenme tarz›, ha-

reketsiz yaflam, obezitenin art›fl› ve tütün kullan›m› gibi ya-

flam tarz›ndaki h›zl› de¤iflim ile birlikte diyabet prevelans›

h›zla yükselmektedir (www.idf.org/diabetesatlas/5e/di-

abetes, Legido- Quigley, Panteli, Car et al. 2013; Satman,

Omer,Tutuncu et al. 2013).
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Diyabette glisemik kontrolün önemli oldu¤u ve iyi

kontrol edilemeyen diyabet hastalar›nda zaman içinde

ciddi komplikasyonlar›n geliflti¤i bildirilmektedir. Hipergli-

semi özellikle kalp, kan damarlar›, gözler, böbrekler ve si-

nir sisteminde ciddi hasara yol açabilmektedir (ADA,

2013; Legido- Quigley et al. 2013; TEMD, 2013). 

Diyabetlilerde kardiyovasküler hastal›klar en önemli

ölüm nedenidir. Diyabetlilerde kalp krizi ve inme geçirme

riski diyabetli olmayanlara göre 2 kat daha fazlad›r. Gelifl-

mifl ülkelerdeki böbrek yetmezli¤i vakalar›n›n ve buna

ba¤l› büyük oranlardaki diyaliz harcamalar›n›n en önem-

li nedeni diyabettir. Tüm diyabetlilerin %10-20’si böbrek

yetmezli¤i sonucu hayat›n› kaybetmektedir. Diyabetik re-

tinopati, geliflmifl ülkelerde eriflkinlerde görme kayb›n›n

en önemli nedenidir. Dünya üzerinde yaklafl›k 2.5 milyon

insan diyabetik retinopatiden etkilenmektedir. Diyabet ta-

n›s›ndan yaklafl›k 15 y›l sonra diyabetlilerin %2’sinde kör-

lük, %10’unda ciddi görme kayb› geliflmektedir. Alt ekst-

remite ampütasyonlar›n›n %40-70’inden diyabet sorum-

ludur (ADA, 2013; Legido- Quigley et al. 2013; TEMD,

2013). 

Diyabet maliyeti çok yüksek bir hastal›kt›r. Amerika’da

diyabet nedeniyle yap›lan sa¤l›k harcamas› 263 milyon

dolar, Avrupa’ da ise 147 milyon dolard›r (http://www.

idf.org/diabetesatlas/5e/diabetes). 2012 y›l›nda dünya-

da hastal›¤a 471 milyar dolar harcand›¤› tahmin edilmek-

tedir. Ülkemizde diyabetin kifli bafl› maliyeti 1100-1200 $

civar›ndad›r. Harcamalar›n %70’i diyabetin komplikasyon-

lar› ile iliflkilidir. Diyabetik bir hasta herhangi bir nedenle

hastaneye yat›r›ld›¤›nda maliyet 6.5 misli artmaktad›r

(www.medimagazin.com.tr/hekim/genel/tr-iste-diyabe-

tin-devlete-maliyeti-2-12-35819.html).

En s›k görülen diyabet türü Tip 2 diyabettir (Satman et

al., 2013). Diyabetin risk faktörlerinin; birinci derece ya-

k›nlar›nda diyabet bulunmas›, daha önce bozulmufl açl›k

glikozu veya bozulmufl glikoz tolerans› saptanmas›, se-

danter yaflam, doymufl ya¤lardan zengin ve posa mikta-

r› düflük beslenme, sigara, alkol kullan›m›, etnik köken, iri

bebek do¤urma veya daha önce gestasyonel diyabet ta-

n›s› alm›fl olma, flizofreni tan›s› alma veya antipsikotik ilaç

kullanma, düflük do¤um tart›l› do¤ma, hipertansiyon, dis-

lipidemik ve vasküler hastal›k öyküsü ve insülin direnci ile

ilgili hastal›¤›n varl›¤› oldu¤u bildirilmektedir (Tanr›verdi,

2013; Yurtsever, 2012). Erken teflhis, zaman›nda yönetim

diyabete ba¤l› komplikasyonlar› önlemede çok önemlidir

(Leong,2014).

Bu risk faktörleri içinde ailede Tip-2 diyabetin bulun-

mas›n›n çok önemli oldu¤u bildirilmektedir. Tip-2 diyabet-

lilerin birinci derece akrabalar›nda Tip-2 diyabet oran›, ge-

nel popülasyondan daha fazlad›r (Yurtsever, 2012; Wh›t-

ford et al, 2009). ‹sveç’te yap›lan bir araflt›rmaya göre,

hastaneye yatan tip-2 diyabetli bireylerin %27,9’unun

kardefli veya ebeveynlerinde tip-2 diyabet oldu¤u saptan-

m›flt›r. Ancak geneti¤in tek bafl›na etkili olmad›¤›, ailenin

yaflam biçimi ve çevresel faktörlerin de bu sonucu etkile-

yebilece¤i öne sürülmektedir (Hemminki, Li, Sundquist et

al, 2010). Sultana, Muhammad, Mehmood (2011) ailede

diyabet öyküsü olan bireylerde diyabete yakalanma riski-

nin yüksek oldu¤unu bildirmifltir (Sultana, Muhammad

and Mehmood, 2011). 

Görülme s›kl›¤› giderek artan, komplikasyonlar ile sey-

reden, birey aile ve toplum için  ekonomik, sosyal ve be-

densel yükleri olan diyabetin tedavi ile ortadan kald›r›lma-

s› mümkün de¤ildir. Ancak risk faktörlerinin belirlenmesi,

risk grubundaki bireyler için tarama yap›lmas›, yaflam tar-

z› de¤ifliklikleri ile Tip-2 diyabetin büyük ölçüde önlenebil-

di¤i bildirilmektedir (Tanr›verdi, 2013). Bunun yan› s›ra

risk de¤erlendirme araçlar› (örne¤in, Finlandiya Diyabet

Risk Skoru (FINDRISC) ve Kanada Diyabet Riski Ölçe¤i) risk

alt›ndaki bireylerin belirlenmesini kolaylaflt›rmaktad›r (Le-

ong, 2014).

Geçerlili¤i kan›tlanm›fl ölçeklerden en s›k kullan›lan›

FINDRISC anketidir. Diyabet riskinin belirlenmesi amac›yla

FINDRISC anketini gelifltirdi¤i araflt›rmas›nda Lindström ve

Tuom›lehto (2003) ölçe¤in basit, ucuz, kullan›fll› ve güve-

nilir oldu¤unu ifade etmifllerdir (Lindström and Tuom›leh-

to, 2003). Morawiec ve ark t›p fakültesi ö¤rencilerinde

yapt›klar› çal›flmada bu ölçe¤i kullanm›fl ve ö¤rencilerin

diyabet riskinin %17,2’sinin yüksek oldu¤unu saptam›fllar

ve 20 y›l içinde bunun 2,5 kat artaca¤›n› öngörmüfllerdir
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(Morawiec, Janikowski, Zawisza et al, 2013).

Ülkemizde FINDRISC anketinin geçerli¤inin test edildi-

¤i araflt›rmada geçerlili¤i test edilmifl, skorun yeni tan› ko-

nan Tip 2 diyabeti öngörme gücü de¤erlendirilmifl ve bu-

na göre ölçe¤in yeni tan› konan Tip 2 diyabeti öngörme-

de iyi bir ölçek oldu¤u belirlenmifltir (Tar›-Selçuk, 2013).

Yurtsever FINDRISC anketini kullanarak diyabet riski düflük

ve yüksek olan hemflirelerde insülin direnci varl›¤›n›n

araflt›rd›¤› çal›flmas›nda insülin direnci geliflmifl hemflire-

lerde ölçek puan›n›n yüksek oldu¤unu saptam›flt›r (Yurt-

sever, 2012). 

Güvenilir ve pratik bir araçla diyabet riskinin belirlen-

mesi hastal›¤›n önlenmesi, erken tan›s› ve komplikasyon-

lar›n önlenmesi aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.

Bu araflt›rman›n amac›; Ailesinde Tip-2 diyabet olan ve

tan›lanm›fl diyabeti olmayan Sa¤l›k Yüksekokulu ö¤renci-

lerinin diyabet riskini belirlemektir. 

Yöntem

Araflt›rman›n flekli: Bu çal›flma kesitsel olarak uygunluk

örnekleme (convenience sampling) yöntemi ile belirlenen

141 kifli ile yap›lm›flt›r.

Araflt›rman›n zaman›: Araflt›rma verileri 24-28 fiubat

2014 tarihleri aras›nda toplanm›flt›r.  

Araflt›rman›n yap›ld›¤› yer ve özellikleri: Araflt›rma Ad-

nan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ayd›n Sa¤l›k Yüksekoku-

lu’nda yap›lm›flt›r. Bu okulda dört y›ll›k lisans e¤itimi veren

hemflirelik, ebelik ve beslenme diyetetik olmak üzere üç

bölüm bulunmaktad›r ve yüksekokulda 2013-2014 e¤i-

tim–ö¤retim y›l›nda toplam 988 ö¤renci (Hemflirelik=599,

Ebelik=304, Beslenme=85) ö¤renim görmektedir. 

Araflt›rman›n evreni ve örneklemi: Araflt›rman›n evreni-

ni üç bölümde okuyan toplam 988 ö¤renci oluflturdu.

Verilerin topland›¤› tarihlerde ve saatlerde izinli (15 ö¤-

renci) ve devams›zl›¤›n› kullanan (54 ö¤renci)  69 ö¤ren-

ciye ulafl›lamad›. Bu nedenle toplan 919 ö¤renciye ulafl›l-

d› ve bunlar aras›nda ailesinde Tip-2 diyabeti oldu¤unu

belirten 148 ö¤renci oldu, 2 ö¤renci Tip-1 diyabetli oldu-

¤u için çal›flmaya al›nmad› ve bunlar›n 141’i çal›flmaya ka-

t›lmaya istekli oldu. Örneklem seçimine gidilmedi kat›lma-

ya istekli grubun tamam› çal›flmaya al›nd›.

Araflt›rmaya dahil etme kriterleri: Araflt›rmaya hemflire-

lik, ebelik ve beslenme-diyetetik bölümünde okuyan, tan›-

lanm›fl diyabeti olmayan, ailesinde Tip-2 diyabet olan,

araflt›rmaya kat›lmaya istekli olan ve verilerin topland›¤›

günlerde okulda bulunan ö¤renciler dahil edilmifltir. 

Veri toplama araçlar›: Araflt›rma verileri “yap›land›r›lm›fl

soru formu” ve “Tip-2 Diyabet Risk Anketi” (FINDRISC an-

keti) ile toplanm›flt›r. 

Yap›land›r›lm›fl soru formu; araflt›rmac›lar taraf›ndan li-

teratür do¤rultusunda gelifltirmifltir (Tar›-Selçuk, 2013;

Yurtsever, 2012). Yap›land›r›lm›fl soru formunda kat›l›mc›-

lar›n tan›mlay›c› özelliklerini sorgulayan sekiz soru (bölü-

mü, s›n›f›, cinsiyeti, medeni durumu, alg›lanan gelir düze-

yi, sigara kullan›m›, kahve kullan›m›, kronik hastal›k varl›-

¤›) ve Tip-2 diyabet riski tafl›d›¤›n› düflünme durumunu

sorgulayan bir soru bulunmakta idi. Bu soru formu iki

hemflire ö¤retim üyesine sunulmufl ve içerik yönünden

görüfl ve önerileri al›nm›flt›r. Ayr›ca araflt›rmaya dâhil edil-

meyen baflka bir yüksekokulda ö¤renim gören 5 ö¤renci

ile ön uygulama yap›lm›flt›r. Elde edilen öneriler do¤rul-

tusunda soru formuna son flekli verilmifltir. 

Fin diyabet risk skoru (FINDRISC); 2003 y›l›nda Tuomi-

lehto ve Lindström taraf›ndan gelifltirilmifltir. Fin diyabet

risk skoru International Diabetes Federation (IDF) taraf›n-

dan aralar›nda Türkçe’nin de bulundu¤u 15 farkl› dile

çevrilmifltir. FINDRISC anketi bireylerin yafl, beden kitle in-

deksi (BK‹), bel çevresi, egzersiz al›flkanl›klar›, sebze ve

meyve tüketimi, yüksek kan bas›nc› öyküsü, yüksek kan

glikoz düzeyi öyküsü ve ailede diyabet öyküsünün sorgu-

land›¤› sekiz sorudan oluflmaktad›r. Sorulara verilen yan›t-

lara ait puanlar›n toplam›ndan toplam skor elde edilmek-

te ve bireylerin gelecek 10 y›l içerisinde Tip-2 diyabet ge-

liflimi aç›s›ndan risk derecesi belirlenebilmektedir. FIND-

RISC anketi puan›na göre “<7=düflük”, “7-11=hafif”, “12-

14=orta”, “15-20=yüksek” ve “>20=çok yüksek” risk olarak

de¤erlendirilmektedir (Lindstörm ve Tuom›lehto, 2003;

Tar›-Selçuk, 2013). 

Araflt›rman›n etik yönü: Araflt›rmaya bafllamadan önce,

Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi Giriflimsel Ol-
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mayan Klinik Araflt›rmalar Etik Kurulu’ndan (Protokol

No:2014/344) ve araflt›rman›n yap›ld›¤› Sa¤l›k Yüksekoku-

lu müdürlü¤ünden yaz›l› izin al›nm›flt›r. Ayr›ca kat›l›mc›lara

araflt›rma ile ilgili bilgi verilmifl ve sözlü onamlar› al›nm›flt›r.

Verilerin toplanmas›: Araflt›rman›n verileri hafta içi me-

sai saatleri içinde, ders saatleri d›fl›nda, s›n›f ortam›nda

toplanm›flt›r. Soru formu ve FINDRISC anketi’nin baz› so-

rular› kat›l›mc›lar taraf›ndan gözlem alt›nda doldurulmufl-

tur. Bu ifllem yaklafl›k 5-7 dakika içinde tamamlanm›flt›r.

Ö¤rencilerin boy uzunlu¤u ve kilolar›na iliflkin veriler be-

yanlar›na dayal› olarak elde edilmifl ve bu verilere göre

BK‹ hesaplanm›flt›r. Kat›l›mc›lar›n bel çevresi bir araflt›rma-

c› taraf›ndan (arkus kostaryum ve spina iliaka anterior su-

perior aras› mesafenin orta noktas›ndan ve esnemeyen

bir mezura ile) ölçülmüfltür. 

Verilerin de¤erlendirilmesi: Elde edilen verilerin de¤er-

lendirilmesinde Statistical Package for the Social Sciences

(SPSS) for Windows 18.0 istatistik paket program› kullan›l-

m›flt›r. S›kl›k, ortalama ve yüzde oranlar› hesaplanm›flt›r,

p<0.05 düzeyindeki de¤erler istatistiksel olarak önemli ka-

bul edilmifltir. Kat›l›mc›lar FINDRISC anketinden ald›klar›

risk puan›na göre >15 puan (yüksek ve çok yüksek risk

grubu birlefltirilmifl= yüksek risk) ve <14 puan (düflük, ha-

fif ve orta risk grubu birlefltirilmifl=düflük risk) olarak ikiye

ay›rarak karfl›laflt›rmalar bu gruplar üzerinde yap›lm›flt›r.

Karfl›laflt›rmalarda Ki-kare testi kullan›lm›fl ve Yates düzelt-

me yap›lm›flt›r. 

S›n›rl›l›klar: Araflt›rmada tüm evrene ulafl›lamam›fl ol-

mas›, tek bir okulda uygulanm›fl olmas›, örneklemin yafl

ortalamas›n›n düflük olmas› (20.26±1.67) araflt›rman›n s›-

n›rl›l›klar› aras›ndad›r. Bunun yan› s›ra diyabet riskinin be-

lirlenmesinde ikinci bir ölçek veya alt›n standartla karfl›lafl-

t›rma yap›lmam›flt›r. 

Bulgular  

Ailesinde Tip 2 diyabet olan ve tan›lanm›fl diyabeti ol-

mayan ö¤rencilerin diyabet riskini belirlemek amac›yla

planlanan bu araflt›rma 141 ö¤renci ile yap›lm›flt›r. Arafl-

t›rmaya kat›lan ö¤rencilerin özelliklerine bak›ld›¤›nda;

%67.3’ü hemflirelik bölümü ö¤rencisi, %47,5’i birinci s›-

n›fta, %88.7’si kad›n ve %99.3’ü bekâr, yafl ortalamalar›

20.26 ± 1.67’d›r. BK‹ ortalamas› 21.97 + 2.87 kg/m2 (ran-

ge: 17.30-29.40) olarak saptanm›flt›r (Tablo 1).

Ö¤renciler; gelirlerinin -giderlerine denk oldu¤unu
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TTaabblloo  11:: Kat›l›mc›lar›n demografik özellikleri 
(n=141) (Ayd›n/2014) 

ÖÖzzeelllliikklleerr    
BBööllüümm nn %%

Beslenme-Diyetetik 8 5.7
Ebelik 38 27.0
Hemflirelik 95 67.3

SS››nn››ff
1. S›n›f 67 47.5
2. S›n›f 27 19.1
3. S›n›f 29 20.6
4. S›n›f 18 12.8

CCiinnssiiyyeett
Kad›n 125 88.7
Erkek 16 11.3

MMeeddeennii  DDuurruumm
Bekar 140 99.3
Evli 1 0.7

GGeelliirr  ddüüzzeeyyii  ((nn==113300))
Gelir gideri karfl›lam›yor     28 21.5
Gelir gideri karfl›l›yor 96 73.9
Gelir giderden fazla 6 4.6

Kroniikk  hastall›¤›n›z  var  m›?    ((n=1139)
Hay›r 116 83.4
Evet 23 16.6

TTiipp  22  ddiiyyaabbeett  rriisskkii  ttaaflfl››dd››¤¤››nn››zz››  
ddüüflflüünnüüyyoorr  mmuussuunnuuzz??    ((nn==112266))

Hay›r 76 60.3
Evet 50 39.7

KKaahhvvee  iiççmmee  dduurruummuu  ((nn==113399))
Hay›r 25 18.0
Evet 114 83.0

SSiiggaarraa  iiççmmee  dduurruummuu  ((nn==114400))
Hay›r 117 83.6
Evet 23 16.4

SSiiggaarraa  ggüünnllüükk  mmiikkttaarr  ((nn==2233)) 6.56 ± 7.25tane/gün  
(Min:1 adet Mak:30 adet)

YYaaflfl  20.26 ± 1.67 
Min: 18 Mak:25



(%73.9), sigara içmedi¤ini (%83.6) ve kahve tüketti¤ini

(%82) belirtmifltirler. Ö¤rencilerin 23’ü (%16.6) bir kronik

hastal›¤› oldu¤unu bildirmifl ve bunlardan 8’i ast›m hasta-

s› oldu¤unu, %39.7’si tip-2 diyabet riski tafl›d›¤›n› düflün-

düklerini beyan etmifllerdir. Di¤er yandan ailelerinde di-

yabet olmas›na ra¤men, ö¤rencilerin %60.3 diyabet riski

tafl›mad›¤›n› düflünmektedirler (Tablo 1). 

Araflt›rmada kullan›lan FINDRISC anketi sonuçlar›na

göre kat›l›mc›lar›n Tip-2 diyabet aç›s›ndan; %21.3’ü dü-

flük risk grubunda, %58.2’sinin hafif risk grubunda,

%14.9’unun orta risk grubunda %5.7’sinin yüksek risk

grubunda (on y›l içinde diyabet geliflme riski %33) yer al-

d›¤› belirlenmifltir (Tablo 2).  

Kat›l›mc›lar FINDRISC anketinden ald›klar› risk puan›na

göre yüksek risk grubu (>15 puan) ve düflük risk grubu

(<14 puan) olarak ikiye ayr›lm›fl ve karfl›laflt›rmalar bu grup-

lar üzerinden yap›lm›flt›r. Ö¤rencilerin devam etti¤i bölü-

me, s›n›fa, cinsiyete, sigara kullan›m durumuna ve kronik

bir hastal›¤›n varl›¤›na göre diyabet riskleri aras›nda istatis-

tiksel olarak anlaml› iliflki saptanmam›flt›r (Tablo 3).

Tart›flma

IDF 2013 verilerine göre; Türkiye için yetiflkin (20-79

yafl aras›) diyabet prevelans› %14,5 olarak bildirilmektedir

(www.idf.org/diabetesatlas/5e/diabetes). Çal›flman›n

yap›ld›¤› Sa¤l›k Yüksekokulu’nda 2013-2014 e¤i-

tim–ö¤retim y›l›nda toplam 988 ö¤renci (Hemflire-

lik=599, Ebelik=304, Beslenme=85) okumaktad›r.

Araflt›rmam›zdaki kat›l›mc› oran› (141/988) ile IDF veri-

lerine göre ülkemiz için bildirilen prevelans oran› risk

aç›s›ndan uyumlu görünmektedir. 

Çal›flmaya kat›lan ö¤rencilerin ço¤unlu¤unun; kad›n

olmas› okuldaki bölümler ile (hemflirelik, ebelik) ve yafl

ortalamalar›n›n 20.26 ± 1,67 ol-

mas› ise lisans e¤itimi gören ö¤-

rencilerden oluflmas› ile iliflkilen-

dirilebilir. 

Ö¤rencilerin ailelerinde tip 2 di-

yabet olmas›na ra¤men 3/5’ü di-

yabet riski tafl›mad›¤›n› (%60.3)

beyan etmifllerdir (Tablo 1). Bu

sonuç, ö¤rencilerin yaklafl›k

2/3’ünün genetik yükün diyabet

riski aç›s›ndan öneminin fark›nda

olmad›¤›n› göstermektedir. Kat›-

l›mc›lar›n yaklafl›k yar›s›n›n

(%47,5)  birinci s›n›fta okumalar›

nedeniyle diyabet ile genetik yük

iliflkisini teorik olarak ö¤renme-

mifl olmalar›na ba¤lanabilir. 

Kat›l›mc›lar FINDRISC anketin-

den ald›klar› risk puan›na göre
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TTaabblloo  22:: Kat›l›mc›lar›n FINDRISC Anketi Puan Da¤›l›m›na 
Göre Risk Durumlar› (n=141) 

TTooppllaamm  PPuuaann nn %% RRiisskk  DDeerreecceessii 1100  yy››llll››kk  rriisskk
<7 puan 30 21.3 Düflük %1(1/100) 
7-11 puan 82 58.2 Hafif %4 (1/25)
12-14 puan 21 14.9 Orta %16 (1/6) 
15-20 puan 8 5.7 Yüksek %33 (1/3)
>20 puan - - Çok Yüksek %50 (1/2)

TTaabblloo  33:: Kat›l›mc›lar›n Sosyo-demografik Özelliklerine Göre Tip 2 Diyabet Risk 
Derecesinin Karfl›laflt›r›lmas› 

>>  1155  ppuuaann  ((nn==88)) <<  1155  ppuuaann  ((nn==113333)) PP χ22

nn                %% nn                %%
Ebelik bölümü 4*      10.5 34        35.8
Hemflirelik bölümü 4*        4.2 91        89.6 p>0.05 2.53
Beslenme ve 
diyetetik bölümü -             - 8          7.5
1.S›n›f 2*        3.0 65        97.0
2. S›n›f 2*        7.4 25        92.6 p>0.05 2.132
3. S›n›f 2*        6.9 27        93.1
4. S›n›f 2*      11.1 16        88.9
Kad›n 6*        4.8 119      95.7 p>0.05    1.571
Erkek 2*      12.5 14        87.5
Kronik hastal›k var 4*        3.4 114      96.6 p>0.05    7.051
Kronik hastal›k yok 4*      17.4 19        82.6
Sigara içiyor 2* 8.7 21 91.3 p>0.05    0.454
Sigara içmiyor 6*        5.1 111       94.9
*Yates düzeltme yap›lm›flt›r.



15 puan ve üzerinde alanlar (yüksek ve çok yüksek risk

grubu birlefltirilmifl) ve 14 puan ve alt›nda alanlar (düflük,

hafif ve orta risk grubu birlefltirilmifl) olarak ikiye ayr›lm›fl-

t›r. Buna göre 8 ö¤renci yüksek risk grubunda (%5.7) bu-

lunmufltur. Yüksek risk grubundaki kat›l›mc›larda on y›l

içinde diyabet geliflme riski %33’tür (Tablo-2). Çal›flmaya

kat›lan ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤unun düflük risk gru-

bunda yer almalar›; genç yaflta olmalar› (yafl:20.26±

1.67), BK‹ normal s›n›rlarda olmas› (21.97+2.87 kg/m2)

ve bel çevresi ölçümlerinin kad›nda 88 cm (79.84±10.00)

erkekte 102cm’nin (92.93±12.58) alt›nda olmas› ile iliflkili

oldu¤u düflünülmektedir. Yafllanman›n, Tip 2 diyabet için

bir risk faktörü oldu¤u, 45 yafl›n üstünde diyabet riskinin

bafllad›¤› ve bu riskin yafl ilerledikçe artt›¤› bildirilmektedir

(TEMD 2013). Yurtsever (2012) FINDRISC anketini kulla-

narak yapt›¤› araflt›rmada, 45 yafl alt›ndaki kat›l›mc›lar›n

%62,2’sinin düflük diyabet riski tafl›d›¤›n› bildirmektedir

(Yurtsever, 2012). Morawiec ve ark. (2013) FINDRISC an-

ketini kullanarak t›p fakültesi son s›n›f ö¤rencilerinde yap-

t›klar› araflt›rmada, kat›l›mc›lar›n %0,4’ünün (n=1) yüksek

diyabet riski tafl›d›¤›n› rapor etmifltir (Morawiec et al,

2013). Satman ve ark. (2013) 20 yafl üzeri bireylerde yap-

t›klar› araflt›rmada 40-44 yafl grubundan itibaren

%10’unun diyabetli oldu¤unu bildirmifllerdir (Satman et

al, 2013). Tar›-Selçuk (2013) FINDRISC anketi kullanarak

45-74 yafl aras›ndaki bireylerde yapt›¤› araflt›rmada, yak-

lafl›k _ kiflinin yüksek risk grubunda yer ald›¤›n› bildirmifl-

tir (Tar›-Selçuk, 2013). Çal›flma sonuçlar› bizim çal›flmam›-

z› destekler niteliktedir. 

Ö¤rencilerin devam etti¤i bölüme, s›n›fa göre diyabet

riskleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark saptanma-

m›flt›r (Tablo 3). 

Kat›l›mc›lar›n cinsiyetine göre diyabet riskleri aras›nda

fark yoktur (Tablo 3). Literatür bilgisine göre kad›nlarda

diyabet riski erkeklere göre daha yüksektir. Tar›-Selçuk

yapt›¤› araflt›rmada kad›nlarda diyabet riskinin 2.25 kat

artt›¤›n› belirtmifltir (Tar›-Selçuk, 2013). Satman ve arka-

dafllar› (2013) ülkemizde yapt›klar› TURDEP II çal›flmas›n-

da diyabetik bireylerin %63’ünün kad›n oldu¤unu ve di-

yabet s›kl›¤›n›n erkeklerde kad›nlara göre hafifçe daha

düflük bulunmufl olup kad›n ve erkekler aras›nda çok an-

laml› bir fark görülmedi¤ini belirtmifltir (Satman et al,

2013).  Bununla birlikte Lindstörm ve Tuom›lehto (2003)

FINDRISC ölçe¤ini gelifltirdikleri araflt›rmalar›nda cinsiyetin

diyabet geliflimi riski aç›s›ndan belirleyici olmad›¤›n› ve öl-

çekte cinsiyetin sorgulanmad›¤›n› belirtmifltir (Lindstörm

ve Tuom›lehto, 2003). 

Kat›l›mc›lar›n büyük ço¤unlu¤u sigara içmemektedir

(%83.6). Araflt›rma sonucumuza göre sigara içen ve iç-

meyen bireyler aras›nda diyabet riski aç›s›ndan istatistiksel

olarak anlaml› fark saptanmam›flt›r (Tablo3 p>0.05). Lite-

ratür bilgisine göre sigara içmek diyabet aç›s›ndan önem-

li risk faktörlerinden biridir (Satman et al, 2013, Tanr›ver-

di, 2013).  Leong sigara içmenin diyabet riskini artt›rd›¤›-

n› belirtmifltir (Leong 2014). Yurtsever, sigara içmeyenler-

de diyabet riskinin düflük oldu¤unu belirlemifltir (Yurtse-

ver, 2012). 

Araflt›rmam›zda kat›l›mc›lar›n büyük ço¤unlu¤unun

(%83.4) kronik bir hastal›¤› yoktur. Araflt›rma sonucumu-

za göre kronik hastal›¤› olan ve olmayan bireyler aras›n-

da diyabet riski aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› fark

saptanmam›flt›r (Tablo3 p>0.05). Kronik hastal›k varl›¤› di-

yabet aç›s›ndan bir risk faktörüdür (Tar›-Selçuk, 2013;

Tanr›verdi, 2013). 

Sonuç  ve  Öneriler

Ailesinde Tip-2 Diyabet olan ve tan›lanm›fl diyabeti ol-

mayan SYO ö¤rencilerinden 8 tanesinin yüksek risk gru-

bunda oldu¤u belirlenmifl ve bu ö¤rencilere durumlar› bil-

dirilmifltir.  Ö¤rencilerin yaklafl›k 1/3’ü diyabet riskinin far-

k›ndad›r. Kat›l›mc›lar›n yaklafl›k 1/6’i orta risk grubunda ol-

du¤undan, bu ö¤rencilere diyabet riskini azaltmaya yöne-

lik “yaflam biçimi de¤iflikli¤i” e¤itim materyali verildi ve

FINDRISC tarama anketinin her y›l uygulanmas› planland›.
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AAyyaakk  BBaakk››mm  DDaavvrraann››flfl  ÖÖllççee¤¤ii  
TTüürrkkççee  FFoorrmmuu  GGeeççeerrlliikk  vvee  GGüüvveenniirrllii¤¤ii

Dr.  Emine  KIR  B‹ÇER11,  Prof.  Dr.  Nuray  ENÇ22

1‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›

Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dal›, ‹STANBUL
2‹stanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemflirelik Fakültesi

‹ç Hastal›klar› Hemflireli¤i Anabilim Dal›, ‹STANBUL

ÖÖzzeett

AAmmaaçç:: Bu araflt›rman›n amac›, Ayak Bak›m Davran›fl Ölçe¤i'nin (ABDÖ) Türkiye'de

geçerlik ve güvenirli¤ini de¤erlendirmektir. 
YYöönntteemm:: Metodolojik türde olan bu çal›flman›n örneklemini 90 diyabetli hasta olufl-

turmufltur. Örnekleme al›nan kifliler basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmifllerdir.

Çal›flma 1 A¤ustos-31 Ekim 2008 tarihleri aras›nda Cerrahpafla T›p Fakültesi Hastanesi

Diyabet Bilim dal›nda yürütülmüfltür. Ölçe¤in dil geçerli¤i yap›lm›fl, içerik geçerli¤ine yö-

nelik uzman görüflleri Kendall’s W uyuflum analizi ve S›n›f ‹çi Korelasyon analizi ile ince-

lenmifltir. Ölçe¤in Türkçe formunun güvenirli¤ini göstermek için iç tutarl›l›k (cronbach

alfa) katsay›s› de¤erlendirilmifltir. Madde analizi olarak madde-toplam puan korelasyon-

lar› Pearson Momentler çarp›m› korelasyon katsay›lar› ile hesaplanm›flt›r.
BBuullgguullaarr:: Türkçeye uyarlanan Ayak Bak›m Davran›fl Ölçe¤inin güvenirlik katsay›s›n›n

0.83 ve madde toplam korelasyonunun 0.27-0.83 aras›nda oldu¤u belirlenmifltir. 
SSoonnuuçç: Bu sonuç ölçek geçerlili¤inin yeterli oldu¤unu göstermektedir. Yap›lan psi-

kometrik ölçüm, çal›fl›lan gruptaki hastalar için kullan›lan ölçe¤in geçerlili¤inin ve iç

güvenirlili¤inin yeterli oldu¤unu göstermektedir. Ölçek Türk diyabetli hastalarda ayak

bak›m davran›fllar›n› de¤erlendirmek için güvenle kullan›labilir. 
AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr::  Diyabetik Ayak,  Ayak bak›m›, Davran›fl, Geçerlik, Güvenirlik 

SSuummmmaarryy

VVaalliiddiittyy  aanndd  RReelliiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  TTuurrkkiisshh  AAddaappttaattiioonn  ooff  tthhee  FFoooott  SSeellff  CCaarree  BBeehhaavviioorr  SSccaallee

OObbjjeeccttiivvee:: The aim of this study was to evaluate the validity and reliability of Fo-

ot Self Care Behavior Scale (FCBS) in Turkey.
MMeetthhooddss:: This is a methodological study and 90 patients with diabetes,  were inc-
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luded as the study sample. The sample of the study was

chosen with the method of simple random sampling.

The study was conducted between August 1 and Octo-

ber 31, 2008 at Diabetes Unit of Cerrahpasa Medical Fa-

culty.  The language validity of the scale was tested and

the expert evaluations of the content were assessed with

Kendall's W and Intra-Class Correlation analyses. The

cronbach alpha coefficient were evaluated in order to es-

tablish the reliability of the Turkish adaptation of the sca-

le. As for the item analysis, item total correlations and Pe-

arson's product-moment coefficient were calculated.
RReessuullttss::  Reliability coefficient of the Turkish adaptati-

on of FCBS was found as 0.94 and item-total correlations

ranged between 0.27 - 0.83. 
CCoonncclluussiioonn::  This result indicated that the preliminary

criterion validity is adequate.  Psychometric testing de-

monstrated satisfactory internal consistency and validity

of the instrument for patients in the study group. It can

be used confidently  to evaluate foot care behaviors in

Turkish patients with diabetes.
KKeeyy  wwoorrddss::  Diabetic foot, Foot care, Behavior, Reliabi-

lity, Validity

Girifl  ve  Amaç

Diyabetik ayak bak›m e¤itiminin en büyük amac›

ayakta travmaya ba¤l› meydana gelebilecek potansiyel

yaralanmalar›n önüne geçmektir (Reiber, Pecoraro ve

Koepsel, 1992). Diyabetlilerde nontravmatik amputas-

yonlar›n bir çok nedeni vard›r ancak ülserasyonlara ve

kötü yara iyileflmesine neden olan  minör travmalar bun-

lar›n bafl›nda gelmektedir. Örne¤in yumuflak doku yara-

lanmalar›nda s›cak su pedlerinin kullan›lmas›, ç›plak

ayakla yürüme, t›rnak kesiminin çok k›sa olmas›, ayakka-

b›da yabanc› madde bulunmas›, çok s›k› ayakkab›, çorap

giymek, nas›rlar ve bunyonlar bunlardan baz›lar›d›r (Qu-

arles, 2005).

Günümüzde yeni diyabet tan›s› alan bireylerin hasta-

nede kal›fl sürelerinin k›sa olmas› nedeniyle bu k›s›tl› sü-

rede diyabet e¤itmleri s›k›flt›r›lmakta ve  hemflireler bu k›-

s›tl› zamanda  kendi kendine kan flekeri takibi, insulin uy-

gulamalar›, diyet ve egzersiz gibi e¤itim programlar›yla

birlikte ayak bak›m e¤itimini vermektedir. Bununla birlik-

te hiperglisemi, diyabetik ketoasidoz ve hipoglisemi gibi

diyabetin akut komplikasyonlar› ile u¤rafl›rken e¤itimleri-

ni sürdürmeye çal›flmaktad›rlar (Smeltzer ve Bare, 2004).

Tüm bu bileflenler aras›nda ayak bak›m›na iliflkin öz ba-

k›m davran›fllar›n› vurgulamak güç olmaktad›r. Tüm bu

öz bak›m uygulamalar› günlük olarak düzenlenmeli ve

yerine getirilmelidir.

Diyabetik hastalar›n ayak komplikasyonlar›ndan ko-

runmas› ve ayak bak›m›na yönelik bilgi verilmesi ve veri-

len bilgilerin  uygulanmas›n› sa¤lama da hemflirenin bü-

yük sorumlulu¤u vard›r (Jude ve Boulton, 2000).  Diya-

bet hemfliresi; diyabetli hastalar›n ayaklar›nda oluflabile-

cek komplikasyonlar› ve özbak›m yeterliliklerini tan›mlaya-

bilmeli; ayak bak›m› davran›fllar›n› ö¤retebilmeli, bireyi di-

yabetik ayak yönünden risk düzeyine göre uygun aral›k-

larla izlemelidir (Sözen, 2009). 

Ayak Bak›m Davran›fl Ölçe¤i uygulanabilirli¤inin kolay

olmas› ve hasta takiplerinde programl› ve sürekli izlemin

sa¤lanabilmesi için yararl› bir ölçektir.  Ülkemizde ayak öz-

bak›m davran›fllar›n›n takibini yapmaya yönelik araflt›rma-

c›lar taraf›nda haz›rlanan soru formlar› kullan›l›rken polik-

linik/kliniklerde bu konuda haz›rlanm›fl ayr›nt›l› veri formu

bulunmamaktad›r. 

Bu çal›flman›n amac› diyabetli hastalar›n ayak bak›m›na

yönelik uygulamalar›n› de¤erlendirmek için Ayak Bak›m

Davran›fl Ölçe¤inin (ABDÖ; Foot Self Care Behavior Scale)

Türk toplumu için geçerli¤ini ve güvenirli¤ini test etmektir. 

Araflt›rma  Tasar›m›:  Psikometrik bir çal›flmad›r. 

Yöntem  

Araflt›rma pilot çal›flma ve ana çal›flma olarak iki afla-

mada gerçekleflti. Pilot çal›flma ile (n=45) bir ön çal›flma

yap›ld›; ön çal›flma sonras›nda gerekli düzeltmeler yap›la-

rak ana çal›flma (n=90) gerçeklefltirildi.

‹stanbul ilinde bir üniversite hastanesinin diyabet bilim

dal›nda bir y›ldan uzun süredir diyabeti olan, 40 yafl üs-

tü, sözlü iletiflime aç›k ve araflt›rmaya kat›lmaya gönüllü

olan toplam 90 hasta çal›flma kapsam›na al›nd›. Veriler

demografik özellikler ve ölçe¤i (ABDÖ) içine alan soru for-
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mu ile topland›. 

Ayak Bak›m Gözlem Rehberi Borges taraf›ndan

2007’de ayak öz-bak›m davran›fllar›n›n gelifltirilmesi ama-

c›yla American Diabetes Association (ADA) kriterleri do¤-

rultusunda 16 maddeden oluflturulmufltur (Borges ve

Ostwald, 2008).  Borges ADA kriterleri do¤rultusunda

haz›rlad›¤› ölçe¤in geçerlili¤ini bir podiatristle yapm›fl an-

cak güvenirlik çal›flmas› yapmam›flt›r. 

ABDÖ'nin adaptasyon süreci üç aflamada yap›land›r›l-

m›flt›r; çeviri ifllemleri,  içerik  analizi ve psikometrik testler.  

Çeviri  ‹fllemleri  

Dil geçerli¤i çal›flmalar› kapsam›nda orijinal ölçek, her

iki dili çok iyi bilen, ana dili Türkçe olan iki kifli taraf›ndan

‹ngilizceden Türkçeye çevrilmifltir. Ölçe¤in ‹ngilizceden

Türkçeye yap›lan çevirisinden en uygun ifadeler seçilerek

Türkçe ölçek oluflturulmufltur. Ölçe¤in yeniden Türkçe-

den ‹ngilizceye çevirisi; ana dili Türkçe olan, daha önce

anketin ‹ngilizce halini görmeyen, her iki dili ana dili gibi

bilen bir kifliye yapt›r›lm›flt›r. Çevirtilen ölçek ifadeleri ve

orijinal ölçek karfl›laflt›r›larak içerik ve anlam aras›ndaki de-

¤erlendirme için kontrol edilmifltir.  

Kapsam  (‹çerik)  Geçerlili¤i  

Geri çevirinin orijinal ölçek ifadeleri ile karfl›laflt›rmas›

yap›l›p gerekli düzeltmeler yap›ld›ktan sonra Türkçelefltiri-

len formun dilimize ve kültürümüze uygunlu¤unu de¤er-

lendirmek için, Üniversitelerin ‹ç Hastal›klar› Hemflireli¤i

Bölümü’nden üç ö¤retim üyesi, Endokrinoloji Metaboliz-

ma ve Diyabet Bölümü’nden üç ö¤retim üyesi, ve Halk

Sa¤l›¤› Hemflireli¤i Bölümü’nden bir ö¤retim üyesi olmak

üzere toplam  yedi kiflilik uzman görüflüne sunulmufltur.

Uzmanlar her soruya 1 puan: Uygun De¤il,  2 puan: Bi-

raz Uygun (majör de¤ifliklik gerekli), 3 puan: Uygun an-

cak minör de¤ifliklikler gerekli, 4 puan: Çok Uygun  ola-

rak puan vermifllerdir. Uzmanlar›n önerileri do¤rultusun-

da ölçe¤in tüm ifadeleri tekrar düzenlendikten sonra uy-

gulamas›na bafllanm›flt›r. Uzman görüfllerinin uyumluluk

düzeyi nonparametrik test olan Kendall W analizi ile ince-

lendi. Kendall W'nin puanlamas› (0,00) ile (+1,00) aras›n-

da de¤iflim gösterir. Elde edilen Kendall W puan› ne ka-

dar büyük olursa uzman görüflleri de o kadar anlaml› ola-

rak yorumlan›r (Aksayan, Bahar ve Bay›k 2002).

Psikometrik  Testler  

Ölçe¤in iç tutarl›l›¤›n› de¤erlendirmek üzere Cron-

bach alfa güvenirlik analizi yap›lm›flt›r. Ölçe¤in benzer ko-

flullar alt›nda ve belli bir zaman aral›¤› ile elde edilen öl-

çüm sonuçlar› aras›ndaki iliflkiyi test etmek amac›yla öne-

rilen test-tekrar test güvenirli¤i için Pearson Momentler

Çarp›m› Korelasyon analizi yap›lm›flt›r (fienocak, 2009).

Etik  Yönü

Araflt›rma için ‹stanbul Üniversitesi Etik Kurulu'ndan

etik kurul onay› ve uygulaman›n yap›laca¤› Diyabet Bilim

Dal›'ndan izinler al›nm›flt›r. Ayr›ca örnekleme al›nan kat›-

l›mc›lar; araflt›rma ve veri toplama araçlar› hakk›nda uygu-

lama öncesi bilgilendirilmifl ve onamlar› al›nm›flt›r.

Bulgular  

Çal›flmaya kat›lan (n=90) diyabetli bireylerin yafl ortala-

mas› 60.6 + 9.7 ve %57.8'i kad›nd›r. Diyabet süreleri orta-

lama 13.1 + 9.0 olup Hemoglobin A1C ortalamalar› 8.1 +

1.7'dir . Kat›l›mc›lar›n %25.5'i oral antidiyabetik ve diyetle

tedavi olurken %21.1'i insülin,  %53.3'ü insülin ve oral an-

tidiyabetik tedaviyi birlikte almaktad›r. Diyabetli bireylerin

yar›s›ndan fazlas› (57.8%) daha önce bir diyabet e¤itimi al-

m›flt›r. 

Araflt›rmada Gözlem rehberinin Türkçe’ye dil geçerlili-

¤i yap›lm›fl ve  ABDÖ uzman görüflleri do¤rultusunda

“12. Temiz ve yumuflak çorap kullanmak”  ve  “13. Delik

olmayan çorap giymek”  isimli maddeler birlefltirilerek “Te-

miz, pamuklu ve yumuflak çorap giyerim” olarak, “14.

Ayaklara uygun çorap giymek-ne çok bol ne çok dar”

maddesi “Ayaklar›ma uygun, çok s›k› veya çok bol olma-

yan çoraplar giyerim” olarak “11. Uygun ayakkab› giy-

mek” ifadesi “Aya¤›m› tam kavrayan, geniflli¤i, boyu, yük-

sekli¤i uygun ayakkab› giyerim” olarak,  “15. Yar›k, çökün-

tü veya pürüzlü kenar› olmayan ayakkab›lar giymek” ifa-

desi “Derisi sertleflmemifl ve iç yüzeyi pürüzsüz ayakkab›-

lar giyerim” olarak de¤ifltirilerek 15 maddelik Ayak Bak›m

Davran›fl Ölçe¤i olarak uyarlanm›flt›r. De¤erlendirme (1=
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Hiçbir zaman, 2= Ara s›ra, 3= Bazen, 4= S›k s›k, 5= Her za-

man yap›yorum)  olarak derecelendirilmifltir.  Ölçe¤in ya-

p›lan kendall's W iyi uyuflum analizi sonucunda uzman

görüflleri aras›nda uyumun oldu¤u saptanm›flt›r (Ken-

dall's W= 0.486, p<0.001). 

Çal›flmam›zda Ayak Bak›m› Davran›fl Ölçe¤i’nin (AB-

DÖ) madde puan korelasyon katsay›lar› pilot çal›flmada

r=0.20 ile r=0.76, ana çal›flmada r=0.27  ile r=0.83 ara-

s›nda uygun s›n›rda bulundu; pilot çal›flmada (n=45)

cronbach’s α katsay›s› α= 0.78 ve ana çal›flmada (n=90)

cronbach’s α katsay›s› α= 0.83 yüksek olarak saptand›

(Tablo 1). 
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TTaabblloo  11:: Ayak Bak›m› Davran›fl Ölçe¤i’nin (ABDÖ) test-tekrar test-madde toplam puan korelasyon analizi (pilot/ana çal›flma)

PPiilloott  ççaall››flflmmaa  nn==4455 AAnnaa  ççaall››flflmmaa  nn==9900
TTeesstt--TTeekkrraarr  tteesstt    MMaaddddee  ttooppllaamm    MMaaddddee  ttooppllaamm    

TTeesstt TTeekkrraarr    tteesstt kkoorreellaassyyoonnuu ppuuaann  kkoorreellaassyyoonnuu ppuuaann  kkoorreellaassyyoonnuu
oorrtt ++SSSS oorrtt ++SSSS rr pp rr pp RR pp

1. Aya¤›m› y›kad›¤›m suyun 3.38 1.48 3.47 1.32 0.86 0.00 0.62 0.0001 0.75 0.001
s›cakl›¤›n› kontrol ederim.

2. Aya¤›m› y›kad›ktan sonra 3.36 1.67 3.49 1.63 0.96 0.00 0.72 0.0001 0.73 0.001
parmak aralar›n› kurular›m.

3. Ayaklar›m için nemlendirici 2.24 1.42 2.16 1.36 0.85 0.00 0.59 0.0001 0.66 0.001
krem kullan›r›m.

4. Ayak parmak aralar›na 3.78 1.72 3.80 1.71 0.72 0.00 0.21 0.010 0.27 0.020
krem sürmem.

5. Ayak t›rnaklar›m› "düz" 3.22 1.55 3.29 1.44 0.78 0.00 0.22 0.012 0.42 0.001
flekilde keserim.

6. T›rnaklar›m› kal›nlaflma, 4.22 1.02 4.16 1.09 0.89 0.00 0.76 0.0001 0.83 0.001
batma  ve uzunluk aç›s›ndan 
kontrol ederim.

7. Parmak aralar›nda nemli 4.16 1.02 4.16 1.13 0.72 0.00 0.76 0.0001 0.79 0.001
kalmaya ba¤l› deride soyulma, 
mantar ve pençeleflme olup 
olmad›¤›n› kontrol ederim..

8. Ayaklar›m›n alt›n› nas›r, 4.18 1.03 4.18 1.11 0.74 0.00 0.75 0.0001 0.84 0.001
k›zar›kl›k, su toplama ya da aç›k 
yara aç›s›ndan kontrol ederim.

9. Ayakkab›lar›n içini çivi, toz,  4.33 1.04 4.09 1.33 0.78 0.00 0.69 0.0001 0.60 0.001
tafl gibi yabanc› cisim aç›s›ndan 

kontrol ederim.
10. Ç›plak ayakla hiçbir 3.56 1.27 3.64 1.21 0.85 0.00 0.53 0.0001 0.67 0.001

yerde gezinmem.
11. Aya¤›m› tam kavrayan, 4.38 0.78 4.36 0.83 0.87 0.00 0.68 0.0001 0.61 0.001

geniflli¤i, boyu, yüksekli¤i 
uygun ayakkab› giyerim

12. Derisi sertleflmemifl ve iç yüzeyi 4.40 0.75 4.38 0.78 0.94 0.00 0.78 0.0001 0.66 0.001
pürüzsüz ayakkab›lar giyerim.

13. Temiz, pamuklu ve 4.13 0.81 4.09 0.90 0.85 0.00 0.47 0.019 0.70 0.001
yumuflak çorap giyerim.

14. Ayaklar›ma uygun, çok s›k› veya 4.20 0.84 4.36 0.80 0.49 0.00 0.40 0.006 0.67 0.001
çok bol olmayan çoraplar giyerim.

15. Ayak bak›m›m› yaparken keskin 4.36 1.38 4.40 1.34 0.64 0.00 0.20 0.010 0.33 0.001
aletler (jilet, makas vb) kullanmam.

CCrroonnbbaacchh''ss  AAllpphhaa      00..7788 00..8833



Sonuç  ve  Öneriler

Ölçe¤in Cronbach alpha katsay›lar›n›n yüksek ç›kmas›,

ülkemizde kullan›labilecek güvenilir bir ölçek oldu¤unu

göstermektedir.  Bu bulgular do¤rultusunda ABDÖ diya-

betli hastalar›n ayak uygulamalar›na yönelik davran›fllar›-

n› de¤erlendirmede Türk toplumu  için geçerli ve güveni-

lir bir ölçektir.  

Ölçe¤in  Klinik  Uygulamalar  ‹çin  Uygunlu¤u    

Türk diyabetli hastalar için ayak bak›m›na yönelik dav-

ran›fllar› de¤erlendirmeye yönelik geçerli ölçüm araçlar›-

na ihtiyaç vard›.  ABDO diyabetli bireylerin rutin randevu-

lar›nda hemflirelerin basitçe kullanabilecekleri diyabetik

ayak bak›m›na yönelik davran›fllar›n› de¤erlendirebilecek-

leri bir ölçektir. Diyabetli hastalar›n rutin takiplerinde po-

liklinik ve klinik ortamlarda uygulanabilir. 

Mali  Destek  

Bu çal›flma, ‹stanbul Üniversitesi Bilimsel Araflt›rma Pro-

jeleri Birimi taraf›ndan desteklenmifltir. (Proje No: 3550)
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DDiiyyaabbeettiikk  AAyyaakk  BBaakk››mm››  ÖÖzz  --  EEttkkiilliilliikk  ÖÖllççee¤¤iinniinn  
GGeeççeerrlliikk  vvee  GGüüvveenniirrlliikk  ÇÇaall››flflmmaass››

Dr.  Emine  KIR  B‹ÇER11,  Prof.  Dr.  Nuray  ENÇ22

1‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›

Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dal›, ‹STANBUL
2‹stanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemflirelik Fakültesi

‹ç Hastal›klar› Hemflireli¤i Anabilim Dal›, ‹STANBUL

ÖÖzzeett

AAmmaaçç:: Bu çal›flman›n amac› Diyabetik Ayak Bak›m› Öz-etkililik Ölçe¤i'nin Türkiye'de

geçerli¤ini ve güvenirli¤ini de¤erlendirmektir. 

YYöönntteemm::  Metodolojik türde olan bu çal›flman›n örneklemini 90 diyabetli hasta

oluflturmufltur. Örnekleme al›nan kifliler basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmifl-

lerdir. Çal›flma 1 A¤ustos-31 Ekim 2008 tarihleri aras›nda Cerrahpafla T›p Fakültesi

Hastanesi Diyabet Bilim dal›nda yürütülmüfltür. Ölçe¤in dil geçerli¤i yap›lm›fl, içerik

geçerli¤ine yönelik uzman görüflleri Kendall’s W uyuflum analizi ve S›n›f ‹çi Korelasyon

analizi ile incelenmifltir. Ölçe¤in Türkçe formunun güvenirli¤ini göstermek için iç tu-

tarl›l›k (cronbach alfa) katsay›s› de¤erlendirilmifltir. Madde analizi olarak madde-top-

lam puan korelasyonlar› Pearson Momentler çarp›m› korelasyon katsay›lar› ile hesap-

lanm›flt›r.

BBuullgguullaarr::  Türkçeye uyarlanan diyabetik ayak bak›m öz-etkililik ölçe¤inin güvenirlik

katsay›s›n›n 0.86 ve madde toplam korelasyonunun 0.55-0.86 aras›nda oldu¤u be-

lirlenmifltir. 

Sonuç: Bu sonuç ölçek geçerlili¤inin yeterli oldu¤unu göstermektedir. Yap›lan psi-

kometrik ölçüm, çal›fl›lan gruptaki hastalar için kullan›lan ölçe¤in geçerlili¤inin ve iç

güvenirlili¤inin yeterli oldu¤unu göstermektedir. Ölçek Türk diyabetli hastalarda ayak

bak›m›na yönelik öz-etkililik alg›lar›n› ve davran›fllar›n› gelifltirmek için yap›lan müda-

halelerin belirlenmesinde güvenle kullan›labilir. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Diyabetik Ayak, Öz-etkililik (öz-yeterlilik), Ayak bak›m›, Geçerlik,

Güvenirlik 

SSuummmmaarryy

VVaalliiddiittyy  aanndd  RReelliiaabbiilliittyy  SSttuuddyy    ooff  tthhee  DDiiaabbeettiicc  FFoooott  CCaarree  SSeellff  EEffffiiccaaccyy  SSccaallee

Objective:  The aim of this study was to evaluate the validity and reliability of
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Diabetic Foot Care Self Efficacy Scale (DFCSES) in Tur-

key.

MMeetthhooddss::  This is a methodological study and 90 patients

with diabetes,  were included as the study sample. The samp-

le of the study was chosen with the method of simple ran-

dom sampling. The study was conducted between August 1

and October 31, 2008 at Diabetes Unit of Cerrahpasa Medi-

cal Faculty.  The language validity of the scale was tested and

the expert evaluations of the content were assessed with Ken-

dall's W and Intra-Class Correlation analyses. The cronbach

alpha coefficient were evaluated in order to establish the re-

liability of the Turkish adaptation of the scale. As for the item

analysis, item total correlations and Pearson's product-mo-

ment coefficient were calculated.

RReessuullttss:: Reliability coefficient of the Turkish adaptati-

on of DFCSES was found as 0.94 and item-total correla-

tions ranged between 0.27 - 0.83. 

CCoonncclluussiioonn::  This result indicated that the preliminary

criterion validity is adequate.  Psychometric testing de-

monstrated satisfactory internal consistency and validity

of the instrument for patients in the study group. It can

be used confidently  to evaluate foot care behaviors in

Turkish patients with diabetes.

KKeeyy  wwoorrddss:: Diabetic foot, Self efficacy, Foot care, Reli-

ability, Validity

Girifl  

Davran›fl üzerinde etkili oldu¤u düflünülen temel kav-

ramlardan biri öz-etkililiktir. Bireyin belli bir performans›

göstermek için gerekli etkinlikleri organize edip, baflar›l›

bir biçimde yapma kapasitesine iliflkin kendi yarg›s›na öz-

etkililik denir. Baflka bir anlat›mla, bireyin gelecekte karfl›-

laflabilece¤i güç durumlar›n üstesinden gelmede ne de-

recede baflar›l› olabilece¤ine iliflkin kendi hakk›ndaki yar-

g›s› ve inanc›d›r. (Bandura, 1982; Bandura, 1997; Gö-

züm ve Ba¤, 1998; Senemo¤lu, 1998).

Bireyleri sa¤l›¤a zarar veren olumsuz davran›fllardan

koruyup, sa¤l›¤› gelifltiren olumlu davran›fllar kazand›r-

maya çal›flan hemflirelerin, bireyin davran›fllar› üzerinde

davran›fl sürecini kontrol ederek etkili olan bu biliflsel-alg›-

sal faktöre iliflkin bilgisinin olmas› önemlidir (Gözüm ve

Aksayan, 1999). Diyabet E¤itimi ve Cal›flma Grubu, has-

talar›n e¤itim yoluyla yaflam kalitesinin art›r›laca¤›n› belirt-

mifltir. Bu e¤itimler hastan›n öz-yeterlili¤ini gelifltirmeli,

metabolik kontrolu sa¤lamal›, hastal›¤›n erken tan›nmas›-

n› kolaylaflt›rmal›d›r (Atak, 2006).

Yap›lan çal›flmalarda diyabetli kiflilerin ayak bak›m› ko-

nusunda e¤itilebilece¤i ve ayak bak›m uygulamalar›n›n

artt›r›labilece¤i belirtilmektedir. Ancak çal›flmalarda ayak

bak›m›na iliflkin uygulamalar›n yap›lmad›¤› saptanm›flt›r.

Sosyal Biliflsel Teori bu uygulama eksikliklerini aç›klamada

yararl› bulunmufltur (Halen, 1997). Hurley (1990) çal›fl-

mas›nda diyabetli hastalarda öz etkilili¤i de¤erlendirmifl

ve ayak bak›m uygulamalar›nda öz-etkilili¤in önemini vur-

gulam›flt›r. 

Via ve Salyer (1999) tip 2 diyabetli kiflilerde diyabete

karfl› tutum, kan glikoz düzeyleri ve hastalar›n psikosos-

yal öz yeterliklerini tespit etmek üzere yapt›klar› çal›flma-

lar›nda ayak bak›m› üzerine odaklanmamalar›na ra¤men

çal›flmalar›nda diyabetik ayak bak›m›n›n diyabetlilerde öz

bak›m›n önemli bir parças› oldu¤unu saptam›fllard›r.

Araflt›rma sonuçlar›na göre kat›l›mc›lar›n büyük ço¤unlu-

¤unun ayak bak›m e¤itimine ihtiyaçlar›n›n oldu¤u sap-

tanm›flt›r. Via ve Salyer (1999) rutin bak›mlar esnas›nda

sa¤l›k çal›flanlar› taraf›ndan ayak muayenesinin gözden

kaç›r›ld›¤›n› ve bu uygulamalarda öz yeterlik alg›s›n›n

hastaya yard›mc› olaca¤›n› belirtmifllerdir.Ayak bak›m bil-

gi ve uygulamas›na yönelik yap›lan araflt›rmalarda ayak

bak›m bilgi ve uygulamas›n›n s›n›rl› olarak kald›¤› öz-et-

kililik alg›s›n›n ayak bak›m uygulamalar›n› artt›raca¤› vur-

gulanmaktad›r (Suitor, 2007). Suitor’un (2007) periferik

vasküler hastal›¤› olan diyabetlilere e¤itim vererek yapt›-

¤› çal›flmas›nda diyabetlilerin ayak bak›m bilgisi, uygula-

mas› ve öz-etkililik düzeylerinde art›fl oldu¤u saptanm›fl-

t›r.

Ülkemizde diyabetli hastalarda ayak bak›m›na iliflkin

çeflitli çal›flmalar yap›lmas›na ra¤men diyabetik ayak bak›-

m›na yönelik hasta e¤itimlerinde öz-etkililik alg›s›n›n de-

¤erlendirildi¤ine rastlan›lmam›flt›r. Ülkemizde Türk halk›-
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na özgü diyabetli hastalar için ayak bak›m›na yönelik öz-

etkililik (yeterlik) alg›s›n› belirlemeye yönelik bir ölçüm ara-

c› yoktur. Bu nedenle çal›flmam›z›n amac› diyabetli hasta-

lar›n ayak bak›m›na yönelik öz-etkililik alg›lar›n› de¤erlen-

dirmek için Quarles taraf›ndan gelifltirilen "Diyabetik Ayak

Bak›m› Öz-Etkililik Ölçe¤inin (Diabetic Foot Care Self Effi-

cacy Scale) Türk toplumu için geçerli¤ini ve güvenirli¤ini

test etmektir.  

Araflt›rma  Tasar›m›:  Psikometrik bir çal›flmad›r. 

Yöntem  

Araflt›rma pilot çal›flma ve ana çal›flma olarak iki afla-

mada gerçekleflti. Pilot çal›flma ile (n=45) bir ön çal›flma

yap›ld›; ön çal›flma sonras›nda gerekli düzeltmeler yap›la-

rak ana çal›flma (n=90) gerçeklefltirildi.

Geçerlilik ve güvenilirlik çal›flmalar› 1 A¤ustos - 31

Ekim 2008 tarihleri aras›nda bir üniversite hastanesinin

Diyabet Bilim dal›nda bir y›ldan uzun süredir diyabeti

olan, 40 yafl üstü, sözlü iletiflime aç›k ve araflt›rmaya kat›l-

maya gönüllü olan toplam 90 diyabetli hasta ile gerçek-

lefltirildi. Veriler demografik özellikler ve ölçe¤i (DABÖÖ)

içine alan soru formu ile topland›. 

Diyabetik Ayak Bak›m› Öz-etkililik Ölçe¤i Bonnie Elliott

Quarles taraf›ndan 2005’de diyabetli hastalar›n diyabetik

ayak bak›m aktivitelerini yerine getirme konusunda kendi

gücünü alg›lay›fl›n› saptamak amac›yla bat› kültürüne uy-

gun olarak gelifltirilmifl likert tipi bir ölçektir.  Öz-etkilik al-

g›s› 0 ve 10 aras›nda puanlama yap›larak ölçülmektedir.

Ölçek 9 maddeden oluflmaktad›r.  Ölçe¤i oluflturan 9 ifa-

de “Hiç emin de¤ilim=0 ve çok eminim=10” fleklinde be-

lirtilen 11 rakaml› görsel ölçek üzerinde de¤erlendirilmek-

tedir. Ölçe¤in en düflük puan› 0, en yüksek puan› ise

100’dür.  Ölçe¤in alt boyutlar›n›n Cronbach α de¤eri

0,94 saptanm›flt›r (Quarles, 2005).

DABÖÖ'nin adaptasyon süreci üç aflamada yap›land›-

r›lm›flt›r; çeviri ifllemleri,  içerik  analizi ve psikometrik test-

ler.  

Çeviri  ‹fllemleri    

Dil geçerli¤i çal›flmalar› kapsam›nda orijinal ölçek, her

iki dili çok iyi bilen, ana dili Türkçe olan iki kifli taraf›ndan

‹ngilizceden Türkçeye çevrilmifltir. Ölçe¤in ‹ngilizceden

Türkçeye yap›lan çevirisinden en uygun ifadeler seçilerek

Türkçe ölçek oluflturulmufltur. Ölçe¤in yeniden Türkçe-

den ‹ngilizceye çevirisi; ana dili Türkçe olan, daha önce

anketin ‹ngilizce halini görmeyen, her iki dili ana dili gibi

bilen bir kifliye yapt›r›lm›flt›r. Çevirtilen ölçek ifadeleri ve

orijinal ölçek karfl›laflt›r›larak içerik ve anlam aras›ndaki de-

¤erlendirme için kontrol edilmifltir.  

Kapsam  (‹çerik)  Geçerlili¤i  

Geri çevirinin orijinal ölçek ifadeleri ile karfl›laflt›rmas›

yap›l›p gerekli düzeltmeler yap›ld›ktan sonra Türkçeleflti-

rilen formun dilimize ve kültürümüze uygunlu¤unu de-

¤erlendirmek için, Üniversitelerin ‹ç Hastal›klar› Hemflire-

li¤i Bölümü’nden üç ö¤retim üyesi, Endokrinoloji Meta-

bolizma ve Diyabet Bölümü’nden üç ö¤retim üyesi, ve

Halk Sa¤l›¤› Hemflireli¤i Bölümü’nden bir ö¤retim üyesi

olmak üzere toplam  yedi kiflilik uzman görüflüne sunul-

mufltur. Uzmanlar her soruya 1 puan: Uygun De¤il,  2

puan: Biraz Uygun (majör de¤ifliklik gerekli), 3 puan:

Uygun ancak minör de¤ifliklikler gerekli, 4 puan: Çok

Uygun  olarak puan vermifllerdir. Uzmanlar›n önerileri

do¤rultusunda ölçe¤in tüm ifadeleri tekrar düzenlendik-

ten sonra uygulamas›na bafllanm›flt›r.  Uzman görüflleri-

nin uyumluluk düzeyi nonparametrik test olan Kendall

W analizi ile incelendi. Kendall W'nin puanlamas› (0,00)

ile (+1,00) aras›nda de¤iflim gösterir. Elde edilen Ken-

dall W puan› ne kadar büyük olursa uzman görüflleri de

o kadar anlaml› olarak yorumlan›r (Aksayan, Bahar ve

Bay›k 2002).

Psikometrik  Testler  

Ölçe¤in iç tutarl›l›¤›n› de¤erlendirmek üzere Cron-

bach alfa güvenirlik analizi yap›lm›flt›r. Ölçe¤in benzer

koflullar alt›nda ve belli bir zaman aral›¤› ile elde edilen

ölçüm sonuçlar› aras›ndaki iliflkiyi test etmek amac›yla

önerilen test-tekrar test güvenirli¤i için Pearson Mo-

mentler Çarp›m› Korelasyon analizi yap›lm›flt›r (fienocak,

2009). 
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Etik  Yönü

Araflt›rma için ‹stanbul Üniversitesi Etik Kurulu'ndan

etik kurul onay› ve uygulaman›n yap›laca¤› Diyabet Bilim

Dal›'ndan izinler al›nm›flt›r. Ayr›ca örnekleme al›nan kat›-

l›mc›lar; araflt›rma ve veri toplama araçlar› hakk›nda uy-

gulama öncesi bilgilendirilmifl ve onamlar› al›nm›flt›r.
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TTaabblloo  11:: Diyabetik Ayak Bak›m› Öz-Etkililik Ölçe¤i (DABÖÖ) test-tekrar test korelasyon analizi (pilot/ana çal›flma)

PPiilloott  ççaall››flflmmaa  nn==4455 AAnnaa  ççaall››flflmmaa  nn==9900

TTeesstt--TTeekkrraarr  tteesstt    MMaaddddee  ttooppllaamm    MMaaddddee  ttooppllaamm    

TTeesstt TTeekkrraarr    tteesstt kkoorreellaassyyoonnuu ppuuaann  kkoorreellaassyyoonnuu ppuuaann  kkoorreellaassyyoonnuu

oorrtt ++SSSS oorrtt ++SSSS rr pp rr pp RR pp

1. Ayak bak›m›n›z› yapma 7.47 2.32 7.64 2.25 0.88 0.00 0.66 0.001 0.67 0.001

konusunda kendinizi ne kadar 

yeterli görüyorsunuz.

2. Aya¤›n›zdaki k›zar›kl›k veya 8.24 2.32 8.33 2.26 0.95 0.00 0.77 0.001 0.86 0.001

morluklar› kontrol etme 

konusunda kendinizi ne kadar 

yeterli görüyorsunuz.

3. Aya¤›n›zda ortaya ç›kan k›zar›k 8.31 2.17 8.49 2.11 0.95 0.00 0.76 0.001 0.86 0.001

yeri bulma konusunda kendinizi 

ne kadar yeterli görüyorsunuz.

4. Aya¤›n›zda/ayak baflparma¤›n›zda 7.58 2.73 7.51 3.09 0.96 0.00 0.67 0.001 0.76 0.001

k›zar›k bir bölge veya morluk 

bulursan›z ne yapman›z gerekti¤i 

konusunda kendinizi ne kadar 

yeterli görüyorsunuz.

5. Aya¤›n›za uygun ayakkab› 8.49 2.11 8.78 2.07 0.94 0.00 0.74 0.001 0.59 0.001

seçmede kendinizi ne kadar 

yeterli görüyorsunuz

6. Çorap seçimi ve giyilmesi 8.13 2.07 8.29 2.00 0.90 0.00 0.67 0.001 0.68 0.001

konusunda kendinizi ne 

kadar yeterli görüyorsunuz.

7. Ayakkab›lar›n›z› giymeden önce 8.24 2.54 8.16 2.88 0.82 0.00 0.43 0.001 0.58 0.001

ayakkab›lar›n içinde yabanc› 

maddelerin olup olmad›¤›n› 

kontrol etme konusunda kendinizi 

ne kadar yeterli görüyorsunuz.

8. Banyo suyunu kontrol ederek 8.18 2.00 8.16 2.25 0.83 0.00 0.44 0.001 0.67 0.001

uygun s›cakl›¤a ayarlama 

konusunda kendinizi ne kadar 

yeterli görüyorsunuz.

9. Her muayene s›ras›nda 4.49 2.77 4.29 3.42 0.77 0.00 0.27 0.001 0.55 0.001

doktorunuzdan ayaklar›n›z› 

muayene edilmesini isteme 

konusunda kendinizi ne 

kadar  yeterli görüyorsunuz

CCrroonnbbaacchh''ss  AAllpphhaa 00..8866 00..8866



Bulgular  

Çal›flmaya kat›lan (n=90) diyabetli bireylerin yafl ortalamas›

60.6 + 9.7 ve %57.8'i kad›nd›r. Diyabet süreleri ortalama 13.1

+ 9.0 olup Hemoglobin A1C ortalamalar› 8.1 + 1.7'dir . Kat›-

l›mc›lar›n %25.5'i oral antidiyabetik ve diyetle tedavi olurken

%21.1'i insülin,  %53.3'ü insülin ve oral antidiyabetik tedaviyi

birlikte almaktad›r. Diyabetli bireylerin yar›s›ndan fazlas›

(57.8%) daha önce bir diyabet e¤itimi alm›flt›r. 

9 maddelik  Diyabetik Ayak Bak›m› Öz-Etkililik Ölçe¤i-

nin (DABÖÖ) kapsam geçerli¤i sonucunda ve yap›lan ön

deneme uygulamas› sonucunda madde ç›kart›lmam›fl,

uzman görüfl ve önerileri do¤rultusunda düzenlemeler

yap›lm›flt›r. Uzmanlar›n DABÖÖ'i puanlayarak de¤erlen-

dirilmesinden sonra yap›lan Kendall's W analizi sonucun-

da, Kendall W= 0.559 elde edildi. DABÖÖ'nin Kendal W

analizi puan›n›n istatistiksel olarak ileri derecede anlaml›

(p<0.001) oldu¤u görüldü. Uygulanan ölçe¤in iki ölçüm

sonucu aras›ndaki madde puan korelasyon katsay›lar› pi-

lot çal›flmada ve ana çal›flmada uygun s›n›rlarda yüksek

bulundu ve istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki oldu¤u

saptand› (cronbach’s α= 0.86; r=0.55 ile r=0.86) (Tablo

1).  Cronbach α katsay›lar›n›n yüksek ç›kmas›, ülkemizde

kullan›labilecek güvenilir bir ölçek oldu¤unu göstermek-

tedir.

Sonuç  ve  Öneriler  

Bu bulgular do¤rultusunda DABÖÖ diyabetli hastala-

r›n ayak bak›m›na yönelik öz-etkililik alg›lar›n› de¤erlendir-

mede Türk toplumu  için geçerli ve güvenilir bir ölçektir.

Bununla birlikte  DABÖÖ'nin  Türk toplumuna uygulan-

mas› kolay ve k›sad›r. 

Ölçe¤in  Klinik  Uygulamalar  ‹çin  Uygunlu¤u    

Türk diyabetli hastalar için ayak bak›m›na yönelik öz-

etkililik alg›s›n› de¤erlendirmeye yönelik geçerli ölçüm

araçlar›na ihtiyaç vard›.  DABÖÖ diyabetli bireylerin ru-

tin randevular›nda hemflirelerin basitçe kullanabilecek-

leri diyabetik ayak bak›m›na yönelik öz-etkililik alg›s›n›

de¤erlendirebilecekleri bir ölçektir. Ayak bak›m e¤itimi

öncesi ve takiplerde yo¤un klinik ortamlarda uygulana-

bilir. 
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HHiippeerrttaannssiiyyoonnlluu  HHaassttaallaarrddaa  HHeemmflfliirree  TTaarraaff››nnddaann  
VVeerriilleenn  EE¤¤iittiimmiinn  SSaa¤¤ll››kkll››  YYaaflflaamm  BBiiççiimmii  
DDaavvrraann››flflllaarr››nnaa  EEttkkiissiinniinn  DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii

Uzm.  Hemfl.  Yasemin  ERCIYES11,  Doç.Dr.  Sezgi  ÇINAR  PAKYÜZ22

1‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi Nefroloji Klini¤i. ‹STANBUL.
2Celal Bayar Üniversitesi Sa¤l›k Yüksek Okulu Hemflirelik Bölümü ‹ç Hastal›klar› Hemflireli¤i Anabilim Dal›, MAN‹SA

ÖÖzzeett

Bu çal›flman›n amac›; hipertansiyonlu hastalarda hemflire taraf›ndan verilen e¤iti-

min sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›fllar›na etkisini de¤erlendirmektir. Bir üniversite has-

tanesinde takip edilen 80 hipertansiyonlu hasta çal›flmaya al›nd›. Hastalar rastgele ör-

nekleme yöntemi ile seçildi ve iki gruba ayr›ld›. 40 hasta e¤itim ve 40 hasta kontrol

grubunu oluflturdu. E¤itim ve kontrol grubu hastalar›yla, üç ay ara ile iki kez görüfl-

me yap›ld›. Araflt›rma verileri, hasta tan›t›m formu ve Sa¤l›kl› Yaflam Biçimi Davran›flla-

r› Ölçe¤i (SYBDÖ) ile topland›. E¤itim grubuna hipertansiyonla yaflam konusunda bil-

gi ve renkli e¤itim kitapç›¤› verildi. Verilerin de¤erlendirilmesinde; t testi, ki kare ve Pe-

arson korelasyon analizi kullan›ld›. E¤itim grubu hastalar›nda ikinci görüflme sonras›

sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›fllar›nda anlaml› iyileflme sa¤lan›rken, kontrol grubunda

anlaml› de¤iflim görülmedi. Hem e¤itim hem de kontrol grubunda ikinci görüflmele-

rinde kan bas›nçlar›nda anlaml› de¤iflim gözlenmedi. E¤itim grubunda ikinci görüfl-

mede hastalar›n tuz k›s›tl› diyet uygulamas›n›n artt›¤› belirlendi. E¤itim grubunda ilk

görüflmede sa¤l›k sorumlulu¤u puan› artt›kça HDL-kolesterol düzeyinin artt›¤› belir-

lendi. Hemflire taraf›ndan verilen e¤itim ile hipertansiyonlu hastalara sa¤l›kl› yaflam bi-

çimi davran›fllar› kazand›r›labilirken kan bas›nc›nda de¤ifliklik sa¤lanamam›flt›r. Bu ne-

denle, kan bas›nc› kontrolünün sa¤lanabilmesi için düzenli aral›klarla e¤itimin tekrar

edilmesi önerilmektedir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Hasta e¤itimi, hipertansiyon, sa¤l›kl› yaflam biçimi, hemflire. 

SSuummmmaarryy

EEvvaalluuaattiioonn  tthhee  EEffffeecctt  ooff  GGiivveenn  EEdduuccaattiioonn  aabboouutt  HHeeaalltthhyy  

LLiiffee  SSttyyllee  BBeehhaavviioorrss  bbyy  NNuurrssee  ttoo  PPaattiieennttss  wwiitthh  HHyyppeerrtteennssiioonn

The aim of this study was to evaluate the effect of education about healthy life
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style behaviors given by nurse to patients with hyperten-

sion. A total of 80 hypertensive patients followed up at

the university hospital were included into the study. The

patients were perceived randomly and separated into

two groups. 40 patients constituted the education gro-

ups and 40 patients constituted the control groups. We

interviewed with the education and control groups twi-

ce with a three months interval. The data was collected

with patient introduction form and the Healthy Life Style

Behavior Scale. The education group was given informa-

tion about living with hypertension and a colorful edu-

cation booklet. For the statistical analyses; student t-test,

chi square and Pearson correlation analysises were used.

Healthy life style behaviors of education group was imp-

roved significantly after the education programme whe-

re as there was no significant change in the control gro-

up. There was no significant change in blood pressures

of both education group and control group at the se-

cond interview. After second interwiev, it was found that

salt restricted diet application was increased in education

group. However, there was an increase in HDL choleste-

rol level in education group with the increase of health

responsibility points of the scale. While hypertensive pa-

tients were gained life style behaviors with education gi-

ven by nurses, no change in blood pressure was achi-

eved. Therefore, the education should be repeated peri-

odically to achieve blood pressure control.    

KKeeyy  WWoorrddss:: Healthy life style behavior, hypertension,

patient education, nurse.

Girifl  ve  Amaç    

Hipertansiyon, arterial kan bas›nc›n›n artmas›

ile karakterize genetik, edinsel etmenler ve meta-

bolik bozukluklar›n birlikte rol oynad›¤› sendrom-

dur (Zungur ve Y›ld›z, 2004). Hipertansiyon ve hi-

pertansiyonun getirdi¤i sorunlar tüm dünyada

yaklafl›k bir milyardan fazla kifliyi ilgilendirmekte

(Chobanian, Bakris, Black et al., 2003) ve dünyada

eriflkin ölümlerin %6’s›ndan sorumlu tutulmaktad›r

(Cooper, 2004). Ölüm nedenleri aras›nda üçüncü s›rada-

d›r ve bu oranlar geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler ara-

s›nda da benzerdir (Hac›hasano¤lu, 2009). 

Son y›llarda ilaç tedavisinde sa¤lanan önemli geliflme-

lere ra¤men hipertansiyon, geliflmifl ve geliflmekte olan

ülkelerin en önemli sa¤l›k sorunlar›ndan biri olmaya de-

vam etmektedir. Ayr›ca, hem sistolik hem de diyastolik

kan bas›nc› kalp yetersizli¤i, periferik arter hastal›¤› ve son

evre böbrek hastal›¤›yla kademeli ve ba¤›ms›z bir iliflki

göstermektedir (Lewington, Clarke, Qizilbash, Peto and

Collins, 2002). Hastalar›n az›msanmayacak kadar büyük

k›sm›n›n da kan bas›nc›n›n yüksekli¤inin fark›nda olma-

mas› da bu hastal›¤›n önemini daha da artt›rmaktad›r

(Hac›hasano¤lu, 2009).  

Yedinci Ulusal Hipertansiyonun Önlenmesi, Tan›s›, ‹n-

celenmesi ve Tedavisi ve Ortak Komitesi (The Joint Nati-

onal Committee on Prevention, Detection, Evaluation

and Treatment of High Blood Pressure, JNC 7, 2003) bil-

dirisinde en son hipertansiyon tan›m› sistolik kan bas›nc›-

n›n 140 mmHg, diyastolik kan bas›nc›n›n da 90 mmHg

veya üzerinde bulunmas› olarak da tan›mlan›r. Avrupa Hi-

pertansiyon ve Avrupa Kardiyoloji Derne¤i (ESH-ESC) s›-

n›flamas› Tablo 1’de gösterilmifltir.

(European Society of Hypertension/European Society

of Cardiology Practice Guidelines for the Management of

Arterial Hypertension 2007).

Hipertansif bir durumu s›n›fland›r›rken, hastal›¤›n geli-

flimi, kan bas›nc› de¤erlerindeki art›fl›n büyüklü¤ü, hiper-

tansif durumun etiyolojisi ve total kardiyovasküler risk
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TTaabblloo  11::  ESH- ESC 2007’ye göre Hipertansiyonun S›n›fland›r›lmas›

KKaattaaggoorrii    SSiissttoolliikk  KKBB  DDiiyyaassttoolliikk  KKBB  
((mmmmHHgg))                  ((mmmmHHgg))

‹deal                        < 120 ve < 80
Normal               120-129 ve/veya  80-84
Yüksek Normal       130-139 ve/veya  85-89
Evre 1 Hipertansiyon    140-159  ve/veya  90-99
Evre 2 Hipertansiyon      160-179   ve/veya  100-109
Evre 3 Hipertansiyon      ≥ 180    ve/veya  ≥ 110
‹zole sistolik Hipertansiyon  ≥ 140     ve         90



profilinin kesin seviyesi gibi çeflitli faktörler de¤erlendir-

meye al›n›r. Avrupa klavuzlar›nda önerilen total risk profi-

li; kan bas›nc› yüksekli¤i ile ilgili olan riski de¤il, ayn› za-

manda hipertansiyon ve di¤er faktörler (hiperlipidemi, si-

gara, obezite) aras›ndaki negatif iliflkiyi de kapsar (Avrupa

Hipertansiyon ve Avrupa Kardiyoloji Derne¤i, ESH/ESC

2007).

Yüksek kan bas›nc›, kardiyovasküler hastal›klar (KVH)

için ba¤›ms›z risk faktörüdür. Kan bas›nc› artt›kça miyokart

infarktüsü, kalp yetmezli¤i, inme ve böbrek yetmezli¤i

olas›l›¤› artar (Mancia and Grassi 2009). Son 20 y›l içinde

yap›lan epidemiyolojik çal›flmalar, hipertansiyonun yay-

g›n ve üzerinde durulmas› gereken bir hastal›k oldu¤unu

göstermektedir (Fuster, Alexander and O’Rourke, 2002).

Dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de eriflkinlerin önemli bir

bölümünü etkilemekte olup, yüksek oranda morbidite ve

mortaliteye yol açmaktad›r. Dolay›s› ile bu art›fla paralel

olarak ifl gücü kayb›na, ekonomik kay›ba yol açmakta, da-

ha önemlisi de insanlar›n daha huzurlu ve mutlu bir ya-

flam beklentisini yok etmektedir.

Kan bas›nc› kontrolünün, gerek dünyada gerekse ül-

kemizde %25’in üzerine ç›kar›lamamas›nda rol oynayan

en önemli faktörlerden birisi de tedaviye uyumsuzluktur

(Hac›hasano¤lu, 2009). Hipertansiyonun tedavisinde ya-

flam tarz›n›n düzenlenmesi çok önemlidir ve göz ard› et-

memek gerekir (Avrupa Hipertansiyon ve Avrupa Kardiyo-

loji Derne¤i, European Society of Hypertension- Europe-

an Society of Cardiology, ESH/ESC 2003). Non farmako-

lojik tedavi önlemlerinin bafll›calar›: sigara içiminin b›rak›l-

mas›, zay›flama, sodyum k›s›tlamas›, hipertansiyonu dur-

durmaya yönelik diyet yaklafl›m› (Dietary Approaches to

Stop Hypertension, DASH diyeti)’d›r. Buna ilaveten, be-

sinlerle yeterli potasyum, kalsiyum ve magnezyum al›n-

mas›, doymufl ya¤lardan kaç›n›lmas›, alkol k›s›tlamas›, fizik

aktivitenin artt›r›lmas› ve streslerin azalt›lmas› olarak s›rala-

nabilir (ESH/ESC Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi 2007 K›-

lavuzu). Ancak yeterli uyum sa¤lanamazsa hipertansif ki-

flilerin ço¤unda kan bas›nc› kontrolü için ilaç tedavisine

gereksinim vard›r. Hipertansiyonla baflar›l› bir flekilde bafl

etme, hastalar›n kan bas›nc› kontrollerini devam ettirme-

leri ve bunu baflarmada kesin kararl› olmalar›, ilaç tedavi-

si kadar di¤er tavsiyelere de uyum göstermeleri ve kan

bas›nc› hakk›nda bilgi sahibi olmalar›n› gerektirmektedir.

Hipertansiyonu olan hastalar›n›n tedaviye uyumlar›n› ar-

t›rmada ve sürdürmede sa¤l›k bak›m profesyonellerinden

olan hemflirelere önemli görevler düflmektedir (Hac›hasa-

no¤lu, 2009). Hipertansiyon hastas›n›n bak›m›nda hem-

flirenin amac›, yan etkisiz ve az maliyetle kan bas›nc›n› dü-

flürme ve kontrol alt›nda tutmaya odaklanmal›d›r (Dre-

venhorn, Kjellgren and Bengtson, 2007). Hemflirelerin

hipertansiyon yönetiminde hipertansif bireylere hem sa¤-

l›kl› yaflam biçimi davran›fllar›n› kazand›rma hem de has-

tal›klar›na ve ilaca uyumu art›rmaya yönelik dan›flmanl›k

hizmeti vermede ve kan bas›nçlar›n› kontrol alt›na alma-

da önemli sorumluluklar› bulunmaktad›r. “The Medical

Research Council” taraf›ndan yap›lan araflt›rmada, uygun

olarak e¤itildiklerinde hemflirelerin hipertansiyonlu hasta-

lar› iyi bir biçimde belirleyip, de¤erlendirebildikleri göste-

rilmifltir. Tedavi plan› hastaya uyacak flekilde yap›lmal›d›r.

Hasta ile iflbirli¤i içinde olunmal›, tedavi hastan›n günlük

yaflam biçimi içine sokulmal› ve basitlefltirilmelidir (Hill and

Miller, 2004). 

Sa¤l›kl› yaflam biçimi, bireyin sa¤l›¤›n› etkileyebilen bü-

tün davran›fllar›n› kontrol etmesi, günlük aktivitelerini sür-

dürmede kendi sa¤l›k statüsüne uygun davran›fllar› seçe-

rek düzenlemesidir. Sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›fllar›n›n

gelifltirilmesi hipertansiyonlu bireylerin günlük yaflam dü-

zenini de¤ifltirmesini gerektirir. Hipertansiyonlu bireyler-

de davran›fl de¤iflikli¤inin gerçeklefltirilmesi oldukça zor-

dur ve bu konuda profesyonel yard›m gerekir. Bu yard›m

eriflkinlerin e¤itilmesi, izlenmesi ve dan›flmanl›k hizmetleri-

nin sürdürülmesi fleklinde verilebilir. Sa¤l›k ekibinin üyesi

olan hemflire bu hizmetlerde aktif rol alarak sa¤l›kl› yaflam

biçimi davran›fllar›n›n gelifltirilmesinde faydal› olabilir. Bu

araflt›rman›n amac›; hipertansiyonlu hastalarda hemflire

taraf›ndan verilen e¤itimin sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›fl-

lar›na etkisini de¤erlendirmektir.

Gereç  ve  Yöntem

Araflt›rman›n Tipi: Araflt›rma hipertansiyonlu hastalar-
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da hemflire taraf›ndan verilen e¤itimin sa¤l›kl› yaflam biçi-

mi davran›fllar›na etkisini de¤erlendirmek amac›yla de-

neysel olarak gerçeklefltirildi.

Araflt›rma  hipotezleri;  

H0: Hipertansiyonlu hastalarda sa¤l›kl› yaflam biçimi

davran›fllar› gelifltirmede hemflire taraf›ndan verilen e¤i-

tim etkisizdir,

H1: Hipertansiyonlu hastalarda sa¤l›kl› yaflam biçimi

davran›fllar› gelifltirmede hemflire taraf›ndan verilen e¤i-

tim etkilidir.

Araflt›rman›n  Yeri  ve  Süresi: Araflt›rma; ‹stanbul Üniver-

sitesi ‹stanbul T›p Fakültesi Nefroloji Klini¤i ve Nefroloji Po-

liklini¤i’nde 1 Nisan 2012-31 Temmuz 2012 tarihleri ara-

s›nda yap›ld›.

Araflt›rman›n  Evren  ve  Örneklem  Seçimi:  Araflt›rman›n

evrenini ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi Nefro-

loji Klini¤i’nde yatan ve Nefroloji poliklini¤inde ayaktan

takip edilen, hipertansiyon tan›s› konmufl hastalar olufltur-

du. Araflt›rman›n örneklemine; çal›flma tarihleri aras›nda

klinikte yatan ya da poliklini¤e baflvuran ve afla¤›da belir-

tilen örneklem seçim kriterlerini karfl›layan 80 hipertansi-

yonlu hasta al›nd›. E¤itim grubunu 40, kontrol grubunu

40 hipertansiyonlu hasta oluflturdu. Çal›flman›n örnekle-

mi basit rastlant›sal yöntemle seçildi ve hasta  protokol

numaralar› tek say›yla bitenler e¤itim, çift say›yla bitenler

kontrol grubunu oluflturdu.

Örneklem seçim kriterleri; prehipertansiyon ve hiper-

tansiyon tan›s› alm›fl evre 1, 2, 3 olma, kan kreatinin de-

¤eri 2mg/dl alt›nda olma, 18 yafl ve üzeri olma, iletiflim

sorunu olmama, tan› konulmufl herhangi bir psikiyatrik

hastal›¤› olmama, sorular› eksiksiz yan›tlama, çal›flmaya

kat›lmaya gönüllü olma ve ‹stanbul’da yafl›yor olmad›r.

Veri  Toplama  Araçlar›: Hastan›n sosyodemografik

özellikleri ve hipertansiyon ile ilgili sorulardan oluflan

‘Hasta Tan›t›m Formu’ ve sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›flla-

r›n› de¤erlendirmek için ‘Sa¤l›kl› Yaflam Biçimi Davran›flla-

r› Ölçe¤i’ kullan›ld›. 

Hasta Tan›t›m Formu: ‹lgili literatür incelenerek araflt›r-

mac› taraf›ndan haz›rlanan hasta tan›t›m formunda has-

talar›n tan›t›c› özellikleri, al›flkanl›klar›, hipertansiyon ile il-

gili özellikler olmak üzere 30 soru bulunmaktad›r. 

Sa¤l›kl›  Yaflam  Biçimi  Davran›fllar›  Ölçe¤i  (SYBDÖ): Bu

ölçek 1987 y›l›nda Walker, Sechirst ve Pender taraf›ndan

gelifltirilmifl, 1996 y›l›nda tekrar revize edilmifltir (Walker

and Hill-Polerecky, 1996). Esin taraf›ndan Türkçe’ye çevri-

lerek 1997 y›l›nda endüstriyel alanda çal›flan iflçiler üze-

rinde geçerlik ve güvenirli¤i yap›larak Türk toplumuna

uyarlanm›flt›r. 2008 y›l›nda Bahar, Befler, Gördes, Ersin ve

K›ssal taraf›ndan SYBDÖ'i II’nin geçerlilik ve güvenilirlik ça-

l›flmas› tekrar yap›lm›flt›r. Ölçek bireyin sa¤l›kl› yaflam biçi-

mi ile iliflkili olarak sa¤l›¤› gelifltiren davran›fllar›n› ölçmek-

tedir. Ölçek toplam 52 maddeden oluflmufl olup 6 alt bo-

yutu vard›r. Alt boyutlar; sa¤l›k sorumlulu¤u, fiziksel akti-

vite, beslenme, manevi geliflim, kiflileraras› iliflkiler ve stres

yönetimidir. SYBDÖ’nin tüm maddeleri olumludur ve ce-

vaplar 4’lü likert tipindedir. ‘Hiçbir zaman’ yan›t› için 1,

‘Bazen’ yan›t› için 2, ‘S›k s›k’ yan›t› için 3, ‘Düzenli olarak’

yan›t› için 4 puan verilir. Ölçe¤in genel puan› SYBDÖ pu-

an›n› vermektedir. Ölçe¤in tamam› için en düflük puan

52 en yüksek puan 208’dir.

Yapt›¤›m›z çal›flmada SYBDÖ’nin Cronbach alfa de¤er-

leri; E¤itim Grubunda 0.94, Kontrol Grubunda 0.95’dir.    

E¤itim ve kontrol grubundaki hastalarla ilk görüflmede

ve ikinci görüflmede kan bas›nçlar›, nab›z, kilo, boy ölçü-

lerek Beden Kitle ‹ndexi (BK‹) hesapland›. Kan bas›nc› erifl-

kinlere uygun 12 x 35 cm boyutlarda manflonu olan, ci-

val› kan bas›nc› ölçüm cihaz› ile ulusal hipertansiyon teda-

vi ve takip k›lavuzunda önerilen tekni¤e uygun olarak 2

dakika ara ile iki kez sa¤ koldan ölçüldü, iki ölçümün or-

talamas› al›narak kay›t edildi. Hastane ortam›nda bulun-

maya ba¤l› beyaz önlük hipertansiyonunun araflt›rma ve-

rilerini etkilemesini engellemek için kan bas›nc› ölçümü

formlar doldurulduktan sonra yap›ld›. Nab›z 1 dakika sü-

re ile kan bas›nc› ölçülmeden hemen önce radiyal arter

kullan›larak al›nd›. 

Veri  Toplama  Yöntemi: Çal›flmaya kat›lan hastalarla

yüz yüze görüflme yöntemi kullan›larak formlar müsait

olan herhangi bir oda ortam›nda dolduruldu. E¤itim ve

kontrol grubu hastalar›yla iki kez görüflme yap›ld›. ‹lk gö-
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rüflmede e¤itim grubuna veri toplama araçlar› doldurul-

du, uygun koflullarda kan bas›nc› ölçüldü, kan biyokimya

sonuçlar› kaydedildi. E¤itim grubundaki hastalara teke tek

30-45 dk uygun olan sessiz bir ortamda sözel anlat›m, so-

ru- cevap fleklinde e¤itim yap›ld› ve renkli e¤itim kitapç›¤›

verildi. Araflt›rmac› taraf›ndan haz›rlanan e¤itim kitapç›kla-

r› hastalara evde de okumalar› amac›yla yanlar›na verildi.

Kontrol grubundaki hastalara ise ilk görüflmede veri top-

lama araçlar› dolduruldu. ‹kinci görüflmeler e¤itim ve

kontrol grubu hastalar›na 3 ay sonra yap›ld› ve veri topla-

ma araçlar› tekrar uyguland›. Bilgi alma hakk›na sayg› ge-

re¤i kontrol grubuna da ikinci görüflmede e¤itim yap›ld›

ve e¤itim kitapç›¤› verildi. Kontrol grubundaki hastalar ru-

tin poliklinik hizmetlerini ald›lar.

Verilerin  De¤erlendirilmesi:  Bilgisayar ortam›nda ista-

tistik uzman› taraf›ndan yap›ld›. Verilerin aritmetik orta-

lamas› ± SS ve frekans (%) ile gösterildi.  Parametrik ve-

riler, t testi, ANOVA ve pearson korelasyon analizi ile

non parametrik veriler ki kare ile de¤erlendirildi. ‹statis-

tiksel de¤erlendirmede anlaml›l›k p<0.05 düzeyinde ka-

bul edildi.  

AArraaflfltt››rrmmaann››nn  EEttiikk  YYöönnüü:: Araflt›rman›n yürütülmesinde

bilimsel ilkelerin yan› s›ra evrensel etik ilkelere de uyuldu.

Çal›flmalarda insan olgusunun kullan›m› bireysel haklar›n

korunmas›n› gerektirdi¤inden çal›flma süresince ‹nsan

Haklar› Helsinki Deklarasyonu’na sad›k kal›nd›. Araflt›rmaya

bafllamadan önce Marmara Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri

Enstitüsü Giriflimsel Olmayan Klinik Araflt›rmalar Etik Kuru-

lu’ndan etik onay al›nd›ktan sonra araflt›rman›n uygulana-

bilmesi için ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi Nef-

roloji Bilim Dal›’dan gerekli izinler al›nd›. Arafl-

t›rmada, ayd›nlat›lm›fl onam, özerklik, gizlilik

ve gizlili¤in korunmas›, hakkaniyet, zarar ver-

meme/ yararl›l›k ilkeleri göz önünde tutuldu.

Örnekleme kat›lma kriterlerini karfl›layan hi-

pertansiyonlu hastalara araflt›rman›n amac›,

olas› yararlar›, al›nacak verilerin araflt›rman›n

amac› d›fl›nda kullan›lmayaca¤›, bireysel veri-

lerin kimseye aç›klanmayaca¤› belirtilerek ya-

z›l› onaylar› al›nd›.

Bulgular

E¤itim ve kontrol gruplar› aras›nda ilk görüfl-

mede cinsiyete, medeni duruma, e¤itim du-

rumuna, mesle¤ine ve yafl ortalamas›na gö-

re istatistiksel olarak anlaml› fark bulunmad›

(p>0.05), (Tablo 2). 

E¤itim ve kontrol grubu hastalar› aras›nda ilk

görüflme sonras› boy ve kilo aç›s›ndan an-

laml› fark bulunmazken (p>0.05), beden kit-

le indeksine göre istatistiksel olarak anlaml›

fark bulundu (p<0.05). Kontrol grubu hasta-

lar›n›n beden kitle indeksi e¤itim grubundan

daha fazlad›r. E¤itim ve kontrol gruplar› ara-

s›nda ilk görüflmede nab›z, kan bas›nc› ve la-
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TTaabblloo  22::  E¤itim ve Kontrol Grubu Hastalar›n›n Sosyodemografik 
Özelliklerine Göre Da¤›l›m› (n=80) 

SSoossyyooddeemmooggrraaffiikk  EE¤¤iittiimm  GGrruubbuu  KKoonnttrrooll  GGrruubbuu  AAnnllaammll››ll››kk  
ÖÖzzeelllliikklleerr ((nn==4400))  ((nn==4400)) χ22 vvee  pp    

nn  %% nn  %%
CCiinnssiiyyeett  Kad›n 16 40 19 47.5 χ2= 0.457 

Erkek 24 60 21 52.5 p=0.499
MMeeddeennii   Evli 36 90 39 97.5 χ2= 1.920
DDuurruumm Bekar 4 10 1  2.5 p=0.166
EE¤¤iittiimm  DDuurruummuu  

Okur yazar de¤il 4 10 6 15 χ2= 4.369  
Okur - Yazar      4   10      1  2.5  p=0.627      
‹lkokul Mezunu     13 32.5     18 45                 
Ortaokul Mezunu 6 15 6  15
Lise Mezunu 7  17.5 6  15
Üniversite 5 12.5 2   5 
Lisans üstü       1      2.5  1  2.5

MMeesslleekk      
Ev Kad›n›       12 30    15 37.5    χ2= 6.413     
Memur       1  2.5   2  5              p=0.268
‹flçi 3  7.5 8   20
Emekli 18  45 13  32.5
Serbest Meslek 5  12.5 1   2.5
‹flsiz 1  2.5 1   2.5

YYaaflfl  ((YY››ll)) OOrrtt..±±  SSSS OOrrtt..±±  SSSS t =0.187
57.90 ± 15.12 58.58 ± 17.17 p=0.852



boratuar verilerine göre istatistiksel olarak anlaml› fark bu-

lunmad› (p>0.05), (Tablo 3).

E¤itim grubu hastalar›n›n ilk görüflme ve ikinci görüfl-

me aras›nda sigara ve ilaçlar›n› düzenli kullanma duru-

muna göre anlaml› fark bulunmazken (p>0.05), tuz k›s›tl›

diyet uygulamas› aç›s›ndan anlaml› fark bulundu (χ2=

11.885 ve p= 0.003). ‹kinci görüflmede e¤itim grubu

hastalar›n›n tuz k›s›tl› diyet uygulamas›nda art›fl bulun-

maktad›r. Kontrol grubu hastalar›n›n ilk görüflme ve ikin-

ci görüflme aras›nda sigara, ilaçlar›n› düzenli kullanma ve

tuz k›s›tlamas› durumuna göre anlaml› fark bulunmad›

(p>0.05).

E¤itim grubu hastalar›nda ilk görüflme ve ikinci görüfl-

me aras›nda sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›fllar› ölçe¤inin

alt boyutlar›nda sa¤l›k sorumlulu¤u, fiziksel aktivite, bes-

lenme, manevi geliflim, kiflileraras› iliflkiler, stres yönetimi

ve toplam puanlar› aç›s›ndan anlaml› farklar bulundu

(p<0.01, p<0.001, p<0.001, p<0.001, p<0.001,

p<0.001 ve p<0.001), (Tablo 4). E¤itim grubunda ikinci

görüflmede toplam ölçek puan› ve alt boyut puanlar›n›n

ilk görüflmeye göre daha yüksek oldu¤u belirlendi.

Kontrol grubunda ilk görüflme ve ikinci görüflme ara-

s›nda sa¤l›k sorumlulu¤u, fiziksel aktivite, beslenme ve

stres yönetimi aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› fark bu-

lunmazken (p>0.05), manevi geliflim, kiflileraras› iliflkiler

ve toplam puan aç›s›ndan anlaml› fark bulundu (p<0.05,

p<0.01, p<0.05), (Tablo 5). Manevi geliflim, kiflileraras›

iliflkiler ve toplam ölçek toplam puan› ikinci görüflmede ilk

görüflmeye göre daha düflük bulundu.

E¤itim grubunda ilk görüflmede; sa¤l›kl› yaflam biçimi

davran›fllar› ölçe¤i toplam puan ve alt boyut puanlar› ile

yafl, beden kitle indeksi, kan bas›nc› sodyum, total koles-

terol, LDL-kolesterol ve trigliserid aras›nda

anlaml› iliflki bulunmad› (p>0.05).  Sadece

sa¤l›k sorumlulu¤u puan› ile HDL- koleste-

rol aras›nda pozitif yönde anlaml› iliflki bu-

lundu (p<0.05). Sa¤l›k sorumlulu¤u pu-

an› artt›kça HDL-kolesterol düzeyi de yük-

selmektedir. 

E¤itim grubunda ikinci görüflmede; sa¤-

l›kl› yaflam biçimi davran›fllar› ölçe¤i top-

lam puan ve alt boyut puanlar› ile yafl, be-

den kitle indeksi, sitolik ve diyastolik kan

bas›nc›, sodyum, total koleterol, HDL-ko-

lesterol, LDL- kolesterol ve trigliserid ara-

s›nda anlaml› iliflki bulunmad› (p>0.05). 

Kontrol grubunda ilk görüflmede; sa¤l›kl›

yaflam biçimi davran›fllar› ölçe¤i toplam

puan ve alt boyut puanlar› ile yafl, beden

kitle indeksi, sodyum, HDL-kolesterol,

LDL-kolesterol ve trigliserid aras›nda an-

laml› iliflki bulunmad› (p>0.05). Sa¤l›k so-

rumlulu¤u puanlar› ile sistolik ve diyastolik

kan bas›nc› aras›nda negatif iliflki, fiziksel

aktivite puan› ile total kolesterol aras›nda

negatif yönde anlaml› iliflki bulundu
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TTaabblloo  33:: E¤itim ve Kontrol Grubunun ‹lk Görüflmedeki Nab›z, 
Kan Bas›nc› ve Laboratuar Bulgular›n›n Da¤›l›m› (n=80)                                

OOrrtt..  ±±  SSSS tt pp
Sistolik (mm/Hg) E¤itim 146.50 20.730 0.682 0.497

Kontrol 143.38 20.235
Diyastolik (mm/Hg) E¤itim 85.00 12.300 0.761 0.449

Kontrol 82.75 14.094
Hb (g/dl) E¤itim    11.440 2.4225 1.099 0.275

Kontrol 14.158 15.4502
Hct (%) E¤itim 34.413 7.3770 1.231 0.222

Kontrol 36.218 5.6136
Na (mmol/l) E¤itim 140.28 4.243 0.887 0.387

Kontrol 141.18 4.819
K (mmol/L) E¤itim 4.288 0.6285 1.069 0.289

Kontrol 5.145 5.0359
Ca (m/dL) E¤itim 8.973 0.9460 1.073 0.287

Kontrol 9.180 0.7760
Total kolesterol E¤itim 194.58 67.024 0.394 0.695
(mg/dl) Kontrol 189.05 58.127
HDL- kolesterol E¤itim 44.58 13.405 1.305 0.196
(mg/dl) Kontrol 41.15 9.784
LDL –kolesterol E¤itim 120.23 61.237 0.142 0.887
(mg/dl) Kontrol 118.55 42.515
Trigliserid (mg/dl) E¤itim 156.15 82.752 0.561 0.577

Kontrol 167.15 92.459



(p<0.05 ve p<0.05). Sa¤l›k sorumlulu¤u puan› artt›kça

sistolik ve diyastolik kan bas›nc› düzeyi azalmakta, fiziksel

aktivite puan› azald›kça total kolesterol düzeyi de artmak-

tad›r.

Kontrol grubunda ikinci görüflmede; sa¤l›kl› yaflam bi-

çimi davran›fllar› ölçe¤i toplam puan ve alt boyut puanla-

r› ile yafl, sitolik ve diyastolik kan bas›nc›, sodyum, total ko-

leterol, HDL-kolesterol, LDL- kolesterol ve trigliserid aras›n-

da anlaml› iliflki bulunmad› (p>0.05). Beden kitle indeksi ile

sa¤l›k sorumlulu¤u, fiziksel aktivite, beslenme, kiflileraras›

iliflkiler ve toplam puanlar› ile aras›nda pozitif yönde iliflki

bulundu (p<0.01, p<0.05, p< 0.05, p<0.01, p<0.01).

Tart›flma

Hipertansiyonlu hastalarda hemflire taraf›ndan verilen

e¤itimin sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›fllar›na etkisini de-

¤erlendirmek amac›yla yapt›¤›m›z çal›flmada e¤itim gru-

bunun % 40’› (n=16), kontrol grubunun %47.5’i (n=19)

kad›n, e¤itim grubunun %60 (n=24), kontrol grubunun

%52.5 (n=21) erkekler oluflturmaktad›r (Tablo 2). Çal›fl-

mam›zda hipertansiyonlu hastalar›n büyük ço¤unlu¤unu

erkekler oluflturmakla birlikte iki grup aras›nda cinsiyet aç›-

s›ndan anlaml› fark yoktur.

Türk Hipertansiyon Prevalans Çal›flmas› (PatenT,

2005)’nin sonuçlar›, toplumda yafla ve cinsiyete göre hi-

pertansiyon prevalans›n›n %31.8 oldu¤unu ortaya koy-

mufltur (http://www.turkhipertansiyon.org/pdf/). Hiper-

tansiyon s›kl›¤› kad›nlarda %36.1, erkeklerde ise %27.5

fleklinde tespit edilmifltir. Eryonucu ve ark. (2000) çal›flma-

s›nda olgular›n  %58’inin kad›n oldu¤u belirlenmifltir. Bi-

zim çal›flma bulgular›m›z di¤er çal›flma

sonuçlar› ile benzerlik göstermemekte-

dir. Kad›nlarda hipertansiyonun daha

yayg›n olmas›n›n sebebi postmenapo-

zal de¤iflikliklerin etkisiyle beden ya¤

da¤›l›m›n›n de¤iflmesi, kad›nlar›n bu

dönemde tuza daha duyarl› olmalar›

ve obezitenin kad›nlarda daha s›k gö-

rülmesi ile iliflkili oldu¤u düflünülmekte-

dir. Çal›flmam›zda nefroloji klini¤i ya da

poliklini¤e baflvuran hastalar›n ço¤un-

lu¤unun erkek olmas›, kad›nlar›n ev içi

rollerinden dolay› kendilerine ve hasta-

l›klar›na vakit ay›ramad›klar›n› düflün-

mekteyiz.

Medeni durum, e¤itim durumu ve

meslek aç›s›ndan iki grup aras›nda an-

laml› fark yoktur (Tablo 2). Cinsiyet,

medeni durum, e¤itim durumu ve

meslek aç›s›ndan iki grup aras›nda fark

olmamas› iki grubun benzer özellikler

tafl›mas› aç›s›ndan önemlidir.

Özdemir’in (2003) çal›flmas›nda da

hastalar›n büyük bölümünün evli ve il-

kokul mezunu oldu¤u, bireylerden yi-
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TTaabblloo  44::  E¤itim Grubu Hastalar›nda Sa¤l›kl› Yaflam Biçimi 
Davran›fllar› Ölçe¤inin ‹lk Görüflme ve ‹kinci Görüflme Fark› (n=40)

SSYYBBDD ‹‹llkk  GGöörrüüflflmmee 22..  GGöörrüüflflmmee AAnnllaammll››ll››kk
OOrrtt..±±SSSS OOrrtt..±±SSSS tt  pp

Sa¤l›k Sorumlulu¤u 18.80 ± 5.66 22.12 ± 4.81 3.162      0.003**
Fiziksel Aktivite     10.00 ± 2.66 13.15 ± 3.43 -4.906      0.0001***
Beslenme             19.57 ± 5.86 24.35 ± 5.52 4.130      0.0001***
Manevi Geliflim   23.80 ± 4.43 27.42 ± 3.72 4.012      0.0001***
Kiflileraras› ‹liflkiler   23.15 ± 5.02 27.27 ± 3.99 4.201      0.0001***
Stres Yönetimi     17.17 ± 3.88 22.47 ± 4.05 5.836      0.0001***
Toplam Puan          112.50 ± 22.32 136.80 ± 21.36 5.321     0.0001***
Not:* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

TTaabblloo  55::  Kontrol Grubu Hastalar›nda Sa¤l›kl› Yaflam Biçimi 
Davran›fllar› Ölçe¤inin ‹lk Görüflme ve ‹kinci Görüflme Fark› (n=40)

SSYYBBDD ‹‹llkk  GGöörrüüflflmmee 22..GGöörrüüflflmmee  AAnnllaammll››ll››kk
OOrrtt..±±SSSS OOrrtt..±±SSSS tt                      pp

Sa¤l›k Sorumlulu¤u 17.52  ± 6.20 15.47  ± 4.65 2.006   0.052
Fiziksel Aktivite     10.42 ± 3.18 10.12 ± 2.54 0.466     0.644
Beslenme            19.60 ± 5.05 18.47 ± 4.47 1.031     0.309
Manevi Geliflim     24.05 ± 4.80 22.25 ± 3.89 2.202  0.034*
Kiflileraras› ‹liflkiler   23.65 ± 4.22 21.47 ± 3.67 2.920      0.006**
Stres Yönetimi     17.25 ± 3.98 15.97 ± 3.10 1.822     0.076
Toplam Puan      112.50 ± 22.74 103.78 ± 17.56 2.241     0.031 *
Not:* p<0.05, ** p<0.01.



ne büyük bölümünün emekli ve ev kad›nlar›ndan olufltu-

¤u saptanm›flt›r. Devlet ‹statistik Enstitüsü’nün 2011 rapo-

runa göre ülkemizde ilkokul mezunu %35.3, ilkö¤retim

mezunu %10.6 oran›ndad›r (http://www.tuik.gov.tr/

PreTablo. do?alt_id=41 Eriflim tarihi: 25.03. 2013). Ça-

k›r’›n (2003) çal›flmas›nda çal›flma grubundakilerin

%30’unun ilkö¤retim mezunu, %33.3’ünün ortaö¤retim

mezunu oldu¤u, kontrol grubundakilerin ise %50’sinin il-

kö¤retim mezunu oldu¤u belirlenmifltir. E¤itim düzeyinin

düflük olmas› hipertansiyon görülme s›kl›¤›n› artt›r›rken,

sosyo-ekonomik düzeyi düflük olan toplumlarda da hiper-

tansiyon ve komplikasyonlar›n›n daha s›k görüldü¤ü bilin-

mektedir. Arpac› ve ark. (2008) taraf›ndan yap›lan bir ça-

l›flmada kan bas›nc› kontrolü sa¤lanm›fl ve sa¤lanamam›fl

hastalar›n e¤itim ve gelir düzeyi karfl›laflt›r›lm›fl, kan bas›n-

c› kontrol alt›nda olmayanlar›n e¤itim düzeylerinin genel-

likle ilkokul ve ortaokul mezunu oldu¤u, kan bas›nc› kont-

rol alt›nda olanlar›n ise a¤›rl›kl› olarak ortaokul ve lise me-

zunu oldu¤u saptanm›flt›r.

Çal›flmam›zda Nefroloji Klini¤inde yatan ve nefroloji

poliklini¤ine baflvuran hastalar›n düflük e¤itim düzeyine

sahip olmas› literatür bilgisiyle uyum göstermektedir. Bu

nedenle toplumda hipertansiyon ile ilgili fark›ndal›¤› art-

t›rmak ve kan bas›nc› kontrolü sa¤lamak için hemflirelere

önemli görevler düflmektedir. E¤itim durumlar›na göre

hastalara hipertansiyon ile ilgili bilgi verilmesi ve hastala-

r›n kendi kendilerine kan bas›nc› takibi yapabilmeleri için

desteklenmesi önemlidir. 

Yapt›¤›m›z araflt›rmada e¤itim grubunun yafl ortala-

mas› 57.90 ± 15.12 y›l, kontrol grubunun yafl ortalamas›

ise 58.58 ± 17.17 y›l olarak saptand› (Tablo 2). ‹ki grup

aras›nda yafl aç›s›ndan anlaml› fark yoktur.

Çak›r’›n (2003) çal›flmas›nda deney grubundaki hasta-

lar›n %50’si, kontrol grubundaki hastalar›n ise %63.3’ü

55 yafl ve üzeri yafl grubunda yer almaktad›r.  Hipertan-

siyon genellikle orta yafl hastal›¤›d›r ve yafl art›fl›na parelel

olarak prevelans da artmaktad›r. Bizim çal›flmam›zda da

bireyler 55 yafl ortalamas› ile risk grubundad›r ve Çakar’›n

bulgular› ile uyumludur. 

E¤itim ve kontrol grubu hastalar›n›n ilk görüflme ve

ikinci görüflme aras›nda sigara kullanma ve ilaçlar›n› dü-

zenli kullanma durumu aç›s›ndan anlaml› fark bulunma-

d›. Irmak ve ark. (2007) çal›flmas›nda e¤itim program›

sonras›nda sigara içme oran›nda önemli bir de¤ifliklik ol-

mam›flt›r. Bu sonuçlardan tansiyon hastalar›n›n özellikle

ilaca ihtiyaç duyduklar›nda antihipertansif ilaç kulland›kla-

r›n› ve hastal›klar› konusunda yeterli bilgiye sahip olma-

d›klar› belirlenmifltir. 

Yapt›¤›m›z çal›flmada ilk görüflmede e¤itim grubu has-

talar›n›n %32.5’i (n=13), kontrol grubu hastalar›n›n

%37.5’i (n=15), ikinci görüflmede e¤itim grubunu hastala-

r›n›n %62.5’inin (n=25), kontrol grubu hastalar›n›n

%30’unun (n=12) tuz k›s›tl› diyet uygulad›¤› belirlendi. Bu-

na göre; e¤itim grubunda tuz k›s›tlamas› aç›s›ndan ilk gö-

rüflme ve ikinci görüflme aras›nda anlaml› derecede art›fl

oldu¤u belirlendi. 

Acehan’›n (2010) çal›flmas›na göre hastalar›n

%49.5’inin hipertansiyon tan›s› almas›na ra¤men tuz k›s›t-

l› diyet uygulamamas›n›n; düflük kan bas›nc› kontrolü ve

kan bas›nc› kontrolünün sa¤lanabilmesi için çoklu antihi-

pertansif ilaç kullan›m ihtiyac›yla iliflkili oldu¤unu ortaya

koymufltur. Türk ve Süner’in (2008) çal›flmas›nda hastala-

r›n %61.3’ü hipertansiyon için özel olarak diyetine dikkat

etti¤i, %62.7’sinin tuz k›s›tlamas› yapt›¤› belirlenmifltir.

Hastalara verilen e¤itim sayesinde tuz tüketiminde azal-

ma sa¤lanabilmifltir.

Yap›lan bilimsel çal›flmalarda ülkemizde tuz tüketimi

DSÖ’nün önerdi¤i (<5g/ gün) de¤erin yaklafl›k üç kat›

kadard›r (ttp://www.turkhipertansiyon.org). Fazla tuz

tüketimi hipertansiyona neden olmaktad›r. Hipertansi-

yon ise ülkemizde ölümlerin ve hastal›k yükünün en

önemli nedeni olan kalp hastal›klar›n›n önde gelen risk

faktörüdür (Türkiye Afl›r› Tuz Tüketiminin Azalt›lmas› Prog-

ram›, 2011).  

Yapt›¤›m›z çal›flmada e¤itim grubunda ilk görüflmeye

göre ikinci görüflmede SYBDÖ toplam puan›, sa¤l›k so-

rumlulu¤u, fiziksel aktivite, beslenme, manevi geliflim, ki-

flileraras› iliflkiler ve stres yönetimi puanlar›nda anlaml› ar-

t›fl oldu¤u belirlendi (Tablo 4).

Çak›r’›n (2003) çal›flmas›nda verilen e¤itimin sa¤l›kl›
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yaflam biçimi davran›fllar›n›n gelifltirilmesinde etkili oldu-

¤u ortaya konulmufltur. E¤itim verilen grupta SYBDÖ

toplam puan ortalamas› ile ölçe¤in tüm alt grup puan or-

talamalar› ikinci görüflmede ilk görüflmeye göre ileri dere-

cede istatistiksel olarak anlaml› fark yaratacak flekilde art-

m›flt›r. Özdemir’in (2003) yapt›¤› çal›flmada; hipertansi-

yonlu hastalarda kendini gerçeklefltirme (manevi geliflim)

32.15 ± 8.17, sa¤l›k sorumlulu¤u 25.58 ± 5.68, egzersiz

8.98 ± 3.55, beslenme 16.88 ± 3.80, kiflileraras› destek

21.60 ± 4.06, stres yönetimi 13.37 ± 4.29, SYBDÖ top-

lam puan› 128.57 ± 23.49 olarak bulunmufltur. Özde-

mir’in hasta grubundan manevi geliflim ve sa¤l›k sorum-

lulu¤u puanlar› bizim hasta gruplar›m›zdan daha yüksek

bulunurken, fiziksel aktivite, beslenme, kifliler aras› iliflkiler,

stress yönetimi ve SYBDÖ toplam puan› bizim hasta grup-

lar›m›z›n puanlar›ndan daha düflük oldu¤u görülmekte-

dir. Tuygar’›n (2009) ba¤›ml›larda sa¤l›kl› yaflam biçimi

davran›fl› gelifltirme e¤itiminin beden kitle indeksi üzerine

etkisi çal›flmas›nda ön-test ve son-test aras›nda SYBDÖ

toplam puan ve alt boyut puanlar› aç›s›ndan anlaml› fark

bulunmufltur. Yap›lan çal›flmalarda bizim sonuçlar›m›zla

benzerlik göstermektedir. Yeh et al. (2005) yapt›¤› çal›fl-

mada sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›fllar› konusunda özel

olarak verilen e¤itimin fiziksel aktivite ve beslenme alanla-

r›nda etkili oldu¤u saptanm›flt›r. Bizim çal›flmam›zda veri-

len e¤itimin sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›fllar›n›n gelifltiril-

mesinde etkili oldu¤unu, sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›flla-

r›na olumlu yans›d›¤›n› göstermektedir. Hastalar›n e¤itim

sonucu hastal›klar› hakk›nda bilgi sahibi olmas› ve onu

yönetme stratejilerini ö¤renmesi, stresli bir durum olan

kronik hastal›kla yaflamdaki zorluklar› azaltt›¤› ve bunun-

da stres yönetimi alt grubu puan›na olumlu yans›d›¤›n›

düflünmekteyiz. Kiflileraras› iliflkiler puan›n›n artmas› ile ve-

rilen bilgilerin hasta ailesiyle paylafl›lmas› ve hipertansiyon

yönetiminde birlikte hareket etmelerinin sonucu olabilir.

Hemflire taraf›ndan verilen e¤itim sonucunda hastalarda

fiziksel aktivite art›fl› sa¤lanabildi. Sa¤l›¤› gelifltirmek için

sa¤l›¤a duyarl›l›¤›n art›r›lmas›, olumlu sa¤l›k davran›fllar›-

n›n kazand›r›lmas› için e¤itimlerin süreklili¤inin sa¤lanma-

s› gereklidir. 

Yapt›¤›m›z çal›flmada kontrol grubunda ilk görüflme

ve ikinci görüflme aras›nda sa¤l›k sorumlulu¤u, fiziksel ak-

tivite, beslenme ve stres yönetimi aç›s›ndan istatistiksel

olarak anlaml› fark bulunmazken, manevi geliflim, kiflilera-

ras› iliflkiler ve toplam ölçek toplam puan› ikinci görüflme-

de ilk görüflmeye göre daha düflük bulundu (Tablo 5).

Manevi geliflim iç huzuru sa¤lar, kim oldu¤umuz ve yap-

t›¤›m›z fleyin daha baflka yeni deneyimler için f›rsat sa¤la-

ma olas›l›¤›n› yarat›r. Kiflileraras› iliflkiler, baflkalar› ile olan

iliflkilerdir, nedensel gereklilikler d›fl›nda anlaml› bir iletiflim

kurmak için iletiflimi kullanmay› gerektirir. Kontrol grubu

hastalar›n›n bu dönemde ailesiyle ve yak›n çevresiyle ile-

tiflimin azald›¤›, kendilerini yaln›z hissetiklerini bununda

SYBDÖ’i puan›na olumsuz olarak yans›d›¤›n› düflünmek-

teyiz.

Çal›flmam›zda e¤itim grubunun ilk ve ikinci görüflme-

lerinde BK‹ ile SYBDÖ’nin toplam puan ve alt boyut puan-

lar› ile aras›nda iliflki bulunmad›. Kontrol grubunda ilk gö-

rüflmede BK‹ ile sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›fllar› aras›nda

anlaml› iliflki bulunmazken, ikinci görüflmede SYBDÖ’nin

toplam puan ve sa¤l›k sorumlulu¤u, fiziksel aktivite, bes-

lenme, kiflileraras› iliflkiler puanlar› aras›nda pozitif yönde

iliflki bulundu. Ölçek alt boyut puanlar› artt›kça BK‹’de art-

maktad›r. 

Miller et al. (2000) çal›flmas›nda hipertansiyon yöneti-

mi program›na al›nan hastalar›n yaflam biçimi de¤ifliklikle-

ri ile ilgili e¤itim ve dan›flmanl›k hizmetleri hemflireler tara-

f›ndan yürütülmüfltür. Çal›flma grubunda ilk ve son gö-

rüflme aras›nda BK‹ ortalama de¤erinde azalman›n oldu-

¤u, kontrol grubunda ise ilk ve son görüflme aras›nda BK‹

ortalama de¤erinde anlaml› bir farkl›l›¤›n olmad›¤› belir-

lenmifltir. Blumenthal et al. (2000) hipertansiyonlu hasta-

larla yapt›klar› çal›flmada egzersiz ve kilo verme program›

ile 6 ay›n sonunda 7.9 kg., sadece egzersiz uygulanmas›

ile 1.8 kg. beden a¤›rl›¤›nda azalma oldu¤unu bildirmifl-

tir. PatenT (2005) çal›flmas›nda beden kitle indeksinin hi-

pertansif hastalarda yüksek oldu¤u ve hipertansiyonla vü-

cut kitle indeksi aras›nda do¤rusal bir iliflki oldu¤u saptan-

m›flt›r http://www.turkhipertansiyon.org/pdf/). Çal›flma-

m›zda kontrol grubunun ilk görüflmede beden kitle in-
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deksinin yüksek  (28.78 ± 5.2) ve fiziksel aktivite puan›n›n

düflük olmas› nedeniyle çal›flma PatenT verileriyle uyum

içerisindedir. Ancak kontrol grubunda ikinci görüflmede

SYBDÖ’nin alt boyutlar› ile pozitif yönde iliflki olmas› di¤er

araflt›rma verileriyle uyuflmamaktad›r. SYBDÖ puanlar› ar-

t›kça BK‹’de azalma olmas› gerekirken, BK‹’de art›fl oldu.

Hastalar›n laboratuvar de¤erleri ile verdikleri cevaplar

uyuflmamaktad›r. Bu nedenle hastalar›n verdikleri cevap-

lara inanmak en önemli araflt›rma s›n›rl›l›¤›m›zd›r. E¤itim

grubunda ikinci görüflme sonras› BK‹’de de¤ifliklik olma-

mas›n›n sebebi olarak; tek e¤itim oturumu yap›lmas› ve

hastalar›n verilen e¤itimi davran›fl haline getiremedikleri-

ni düflünmekteyiz. 

Çal›flmam›zda e¤itim grubunda ilk ve ikinci görüflme-

de kan bas›nc› ile SYBDÖ’nin toplam puan ve alt boyut

puanlar› aras›nda anlaml› iliflki bulunmad›. Kontrol gru-

bunda ilk görüflmede sa¤l›k sorumlulu¤u puan› artt›kça

sistolik ve diyastolik kan bas›nc›nda azalma oldu¤u, ikinci

görüflmede sa¤l›k sorumlulu¤u ile kan bas›nc› aras›nda

iliflki olmad›¤› gözlendi. 

PatenT (2005) çal›flmas›nda kat›l›mc›lar›n %32.2’sinin

daha önce hiç kan bas›nc›n› ölçtürmedi¤i ve hipertansif

hastalardan sadece %40.7’sinin hastal›¤›n›n fark›nda ol-

du¤u belirlenmifltir (http://www.turkhipertansiyon.

org/pdf/). Miller et al. (2000) çal›flmas›nda e¤itim sonun-

da ortalama sistolik kan bas›nc›n›n 15mmHg ve diyastolik

kan bas›nc›n›n 7 mmHg düfltü¤ü belirlenmifltir. Günal ve

Günal (2010) çal›flmas›nda egzersiz yap›m› ile kan bas›nc›

aras›nda anlaml› iliflki bulunmam›flt›r. Bunun sebebi olarak

yeterli düzeyde egzersiz yap›lmamas›, yap›lan egzersizin

sadece yürüyüfl baz›nda kald›¤› düflünülmüfltür. Bizim ça-

l›flmam›zda Günal’›n (2010) çal›flmas›yla benzerlik göster-

mektedir. Hastalar›n sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›fllar›n›

düzenli olarak uygulamad›klar›n›, yaflama geçiremedikleri-

ni düflünmekteyiz. Hipertansiyonlu hastalar kendi hastal›-

¤› ile ilgili bilgi sahibi oldu¤u, kendi sa¤l›klar› ile ilgili so-

rumluluk alabildi¤i ve sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›fllar›n›

uygulad›¤› zaman kan bas›nc› düzeylerinde azalma olabil-

mektedir. Bu nedenle hasta ve hasta yak›nlar›na her f›rsat-

ta bilgi verilmeli, hastal›klar› hakk›nda bilinçlenmeleri ve

sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›fllar›n› uygulamalar› konusun-

da desteklenmelidir. 

Yapt›¤›m›z çal›flmada e¤itim grubunun ilk görüflme-

sinde sa¤l›k sorumlulu¤u puan› artt›kça HDL-kolesterol

düzeyinin yükseldi¤i, ikinci görüflmede kan de¤erleri ile

SYBDÖ toplam ve alt boyut puanlar› aras›nda anlaml› ilifl-

ki olmad›¤› saptand›. Kontrol grubunda ilk görüflmede fi-

ziksel aktivite puan› azald›kça total kolesterol düzeyinin de

artt›¤›, ikinci görüflmede kan de¤erleri ile SYBDÖ toplam

puan ve alt boyut puanlar› aras›nda iliflki olmad›¤› belir-

lendi. 

PatenT (2005) çal›flmas›nda hipertansif bireylerin

%42.3’ünde total kolesterol, %32.7’sinde LDL kolesterol,

%24.7’sinde trigliserid yüksekli¤i oldu¤u, %41.5’inde HDL

kolesterolün düflük oldu¤u saptanm›flt›r http://www.turk-

hipertansiyon.org/pdf/). Ülkemizde HDL-kolesterol düflük-

lü¤ü tart›flmal› bir konudur. Türk toplumunda HDL-koles-

terol düflüklü¤ü ilk olarak Türk Kalp Çal›flmas› ile gösteril-

mifltir (Mahley et al. 1995). Bu çal›flmada ortalama HDL-

kolesterol düzeyi erkeklerde 38.3 mgr/dl, kad›nlarda 45.5

mgr/dl olarak bildirilmifltir. ‹kincil ve Birincil Korumada

Olaylar› Giriflim Yoluyla Azaltmada Avrupa Eylemi (Europe-

an Action on Secondary and Primary Prevention by Inter-

vention to Reduce Events, EUROASPIRE III, 2010)  Türkiye

sonuçlar›na göre koroner olay geçiren hastalar›n yaklafl›k

yar›s›nda (%50.2) HDL-kolesterol düzeyleri düflük bulun-

mufltur.  Bu durum, HDL-kolesterol düflüklü¤ünde gene-

tik bir yatk›nl›ktan ziyade di¤er faktörlerin rolü olabilece¤i-

ni akla getirmektedir. TEKHARF (2009) çal›flmas›, HDL-ko-

lesterol düflüklü¤ünün sigara içimi, bel çevresi, fiziksel ha-

reketsizlik, insülin düzeyi ve CRP düzeyi ile iliflkili oldu¤unu

göstermifltir (http://tekharf.org/2009.html Eriflim tarihi:

02.04.2013). Buna göre; bireyler sa¤l›k sorumlulu¤unu

üstlendi¤i, sa¤l›¤›na özen gösterdi¤i ve sa¤l›kl› yaflam bi-

çimi davran›fllar›n› uygulad›¤› sürece HDL-kolesterol dü-

zeylerinde art›fl olabilmektedir. 

Hastalar, hastal›klar› hakk›nda bilgi ve sorumluluk sahi-

bi olmad›¤› zaman sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›fllar›nda

olumlu geliflme sa¤lanamaz. Çal›flmam›zda labaratuar ve-

rilerinde olumlu, istendik de¤ifliklik elde edilememesinin
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sebebi olarak; tek e¤itim oturumu yap›lmas›, hastalar›n

yaflam tarz› de¤iflikli¤ine uyma durumlar›n›n s›k s›k sorgu-

lanamamas› ve de¤erlendirilememesi nedeniyle verilen

e¤itimin tam olarak yaflam tarz› de¤iflikli¤i yaratmad›¤›n›

düflünmekteyiz. 

Sonuç  ve  Öneriler

Hipertansiyonlu hastalarda hemflire taraf›ndan verilen

e¤itimin sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›fllar›na etkisini de-

¤erlendirmek amac›yla yapt›¤›m›z çal›flmada afla¤›daki so-

nuçlar elde edildi:

• E¤itim grubunda, ilk görüflmede sa¤l›k sorumlulu¤u

puan› artt›kça HDL kolestrol düzeyinin yükseldi¤i, 

• Kontrol grubunda, ilk görüflmede sa¤l›k sorumlulu-

¤u puan› artt›kça kan bas›nc›n›n azald›¤› ve fiziksel aktivi-

te puan› azald›kça total kolesterol düzeyinin artt›¤›,

• E¤itim grubunda, ilk görüflmeye göre ikinci görüfl-

mede sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›fllar› ölçe¤inin tüm alt

boyutlar›nda ve toplam ölçek puan›nda, tuz k›s›tl› diyet

uygulamas›nda anlaml› art›fl oldu¤u,

• E¤itim grubunda, ikinci görüflmede SYBDÖ alt bo-

yutlar› ile yafl, BK‹, kan bas›nc› ve kan biyokimyas› aras›n-

da iliflki olmad›¤›,

• Kontrol grubunda, ilk görüflmeye göre ikinci görüfl-

mede sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›fllar›n›n alt boyut puan-

lar› artt›kça beden kitle indeksinin artt›¤›, ruhsal geliflim,

kiflileraras› iliflkiler ve toplam ölçek puan›nda anlaml› azal-

ma oldu¤u,

• Kontrol grubunda erkeklerin ruhsal geliflim, fiziksel

aktivite ve ölçek toplam puan›n›n kad›nlara göre daha

yüksek oldu¤u belirlendi.

Sonuç olarak çal›flmam›z, ‘hipertansiyonlu hastalarda

sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›fllar› gelifltirmede hemflire

taraf›ndan verilen e¤itim etkilidir’ hipotezini desteklemifl-

tir.

Bu sonuçlar do¤rultusunda; sa¤l›kl› yaflam biçimi dav-

ran›fllar›n›n gelifltirilmesi, sürdürülmesi uzun süreli destek

ve dan›flmanl›k gerektirmektedir. Davran›flsal de¤ifliklikle-

rin yaflama geçirilerek kal›c› olabilmesi için uzun süreye ih-

tiyaç vard›r. Bu nedenle, hipertansiyonlu hastalara hem-

flireler taraf›ndan verilen e¤itim ve dan›flmanl›k hizmetle-

rinde süreklilik sa¤lanmal› ve kad›n hastalar›n daha yak›n-

dan takip edilmesi önerilmektedir.
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IICCNN  22001144::  HHeemmflfliirreelleerr  DDee¤¤iiflfliimm  ‹‹ççiinn  BBiirr  GGüüçç::  
SSaa¤¤ll››kk  ‹‹ççiinn  HHaayyaattii  BBiirr  KKaayynnaakk
HHeemmflfliirreelleerrddee  YYaaflflaamm  KKaalliitteessii  NNee  DDüüzzeeyyddee??

Yrd.  Doç.  Dr.  Derya  AT‹K,  Arfl.  Gör.  Hilal  KUfiCU  KARATEPE

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu Hemflirelik Bölümü, OSMANIYE

ÖÖzzeett
Hemflirelerin yaflam kalitesi sunduklar› hizmetin bak›m kalitesini önemli ölçüde et-

kileyebilmektedir. Hemflireler yo¤un çal›flma temposu ve bununla beraber yürütmek
zorunda olduklar› sa¤l›klar›n› koruma, arkadafll›k, aile iliflkileri ve benzeri konularda fi-
ziksel, ruhsal ve sosyal olarak yük alt›na girmektedir. ICN, 2014’te “hemflireler de¤i-
flim için bir güç: sa¤l›k için hayati bir kaynak” temas›n› gündeme alm›flt›r. Sa¤l›k sek-
töründe, önemi tart›flmas›z kabul edilen hemflirelerin, mesleklerini icra ederken daha
verimli, baflar›l› ve istekli çal›flmalar› kendi yaflam kalitelerinin düzeyiyle iliflkilidir. Bu
makalemizde; bu düflünceden yola ç›karak, hemflirelikte yaflam kalitesinin önemi ve
ne düzeyde oldu¤unu ortaya koymay› amaçlad›k.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Yaflam kalitesi, hemflirelik

SSuummmmaarryy
IICCNN  22001144::  NNuurrsseess::  AA  FFoorrccee  FFoorr  CChhaannggee::  AA  VViittaall  RReessoouurrccee  FFoorr  HHeeaalltthh
WWhhaatt  LLeevveell  IIss  QQuuaalliittyy  OOff  NNuurrsseess  LLiiffee??
Like all professions that make up the health care team for the nursing profession,

the concept of quality of life is an essential position. Nurses take on a burdensome
which they have to carry on health protection, friendships, family relationships and is-
sues of physical, mental and social as a burden. ICN, 2014, "nurses a force for chan-
ge: a vital resource for health" has taken up the theme. In the health sector, is consi-
dered the undisputed importance of the nurses, while practicing their profession mo-
re productive, successful and willing to work is associated with the level of quality of
their life It is aimed that in this study, based on these considerations, the importance
of quality of life in nursing and aimed to demonstrate what it’s level.

KKeeyy  wwoorrddss::  Life quality, nursing.

Girifl
Sa¤l›k çal›flanlar› insan hayat› gibi çok hassas ve hata kabul etmeyen, telafisi müm-

kün olmayan bir alanda faaliyette bulunmaktad›rlar. Yaflam kalitesi yüksek olan sa¤l›k ça-
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l›flanlar›n›n memnuniyeti, tedavilerinde moral ve motivas-
yona ihtiyac› olan hastalar üzerinde de pozitif etki b›raka-
cakt›r (K›l›ç ve Keklik 2012). 

Sa¤l›k hizmetleri insanlar›n yaflam sürelerine, kuvvet ve
dirençlerine, enerji ve canl›l›klar›na etki eden bütün faali-
yetleri kapsamaktad›r. Sa¤l›k hizmetlerinin temel amac›, in-
sanlar›n duydu¤u sa¤l›k gereksinimlerini karfl›lamakt›r. Bu
gereksinimleri karfl›layacak olan ise sa¤l›k çal›flanlar›d›r.
Sa¤l›k sektörünün odak noktas› insan hayat› oldu¤u için
sa¤l›k çal›flanlar›n›n, di¤er sektörlerdeki çal›flanlara göre
daha fazla önem arz etmesi ve farkl›l›k göstermesi do¤al-
d›r. Bu ba¤lamda sa¤l›k çal›flanlar›n›n, di¤er sektör çal›flan-
lar›na göre daha dikkatli çal›flmas› gerekmektedir. Çünkü
yap›lacak bir hata, telafisi olmayan sonuçlar do¤urabilir.
Hemflirelerde; yo¤un ifl yükü, a¤›r ve ölümcül hastalara
bak›m verme, ifl yerinde iliflki ve görev paylafl›m› sorunlar›-
n›n yaflanmas›, uyku düzeninin bozulmas›, nöbetler, hasta
yak›nlar› ile ilgilenme ve ekonomik sorunlar stres ve gergin-
li¤e yol açabilmektedir (Kaçmaz 2005; French et al. 2000).
Bunlarla beraber yürütmek zorunda olduklar› sa¤l›klar›n›
koruma, arkadafll›k, aile iliflkileri ve benzeri konularda fizik-
sel, ruhsal ve sosyal olarak yük alt›na girmektedirler (Perim
2007). Bu denli hassas konumda yer alan hemflireler ve di-
¤er sa¤l›k çal›flanlar›n›n, daha rahat ve güvenli bir ortam-
da çal›flabilmelerinin sa¤lanmas› gerekmektedir. Bu da,
öncelikli olarak yaflam kalitelerinin yükseltilmesi ile müm-
kün olabilmektedir (Skevington et al. 2004; Aba 2009). 

ICN, 2014’te “hemflireler de¤iflim için bir güç: sa¤l›k için
hayati bir kaynak” temas›n› gündeme alm›flt›r. Sa¤l›k sektö-
ründe, önemi tart›flmas›z kabul edilen hemflirelerin, meslek-
lerini icra ederken daha verimli, baflar›l› ve istekli çal›flmalar›
kendi yaflam kalitelerinin düzeyiyle iliflkilidir. Bu makalemizde;
bu düflünceden yola ç›karak, hemflirelikte yaflam kalitesinin
önemi ve ne düzeyde oldu¤unu ortaya koymay› amaçlad›k. 

Yaflam  Kalitesi
Sa¤l›¤›n korunmas› ve gelifltirilmesi felsefesi içinde ya-

flam kalitesi kavram› son y›llarda sa¤l›¤›n bütüncül bak›fl
aç›s›ndan yola ç›karak gelifltirilmifl ve çal›flma koflullar›n› et-
kileyebilecek bir yaklafl›m olarak tan›mlanm›flt›r. Bu anla-
y›fl; bireyin sa¤l›k statüsünü koruyacak, sürdürecek ve ge-
lifltirecek davran›fllar kazanmas› ve kendi sa¤l›¤› ile ilgili
do¤ru kararlar almas› temeli üzerine dayand›r›lm›flt›r

(Kong 1995; Lowenberg 1995).
Dünya Sa¤l›k Örgütü’ne (DSÖ) göre yaflam kalitesi; bi-

reylerin yaflad›klar› kültür ve de¤erler sistemi içerisinde
amaçlar›, beklentileri, ilgi alanlar› ve yaflam standartlar›
do¤rultusunda hayattaki pozisyonlar›n› nas›l alg›lad›klar›-
d›r (Perim 2007; Skevington et al. 2004). DSÖ’nün yaflam
kalitesi tan›m›nda; fiziksel sa¤l›k, psikolojik durum, ba¤›m-
s›zl›k düzeyi, sosyal iliflkiler, çevresel özellikler ve maneviyat
ile ilgili özellikleri içeren alt› alan bulunmaktad›r. Yaflam ka-
litesi bireyin fiziksel ifllevlerini, ruhsal durumunu, aile için-
deki ve d›fl›ndaki toplumsal iliflkilerini, çevreden etkilenmifl-
lik düzeylerini kapsar ve bu durumun bireyin ifllevselli¤ini
ne derece etkiledi¤ini gösterir (Avc› ve Pala 2004). Yaflam
kalitesinden söz edilebilmesi için bütün bu parametrelerin
tümünde kiflinin yeterli memnuniyet ifadeleri gerekmekte-
dir. Kiflinin yaflam kalitesi bir baflka deyiflle yaflamdan do-
yum bulmas›d›r (Esen ve ark. 2003; Döndar 2006).  

‹fl  Yaflam  Kalitesi  
‹fl yaflam kalitesi, kiflilerin iflletme taraf›ndan istihdam›

durumunda önemli kiflisel ihtiyaçlar›n› karfl›layabilme de-
recesini göstermektedir. ‹fl yaflam kalitesi çal›flanlara ge-
nellikle; güvenlik, dürüstlük, aile demokrasisi, sahiplik,
özerklik, sorumluluk, esneklik gibi kavramlar› afl›lamaya
çal›flmaktad›r (Özgen ve ark. 2002).

Günümüzde; ülkemizde ve dünyada, sa¤l›k hizmetle-
ri kapsam›n›n genifllemesi nedeniyle kaliteli ifl gücü gerek-
sinimi artm›flt›r. Çal›flanlar› ve özellikle hemflireleri ifl orta-
m›nda daha mutlu ve verimli k›lmaya yönelik ifl yaflam› ka-
litesi’ne (‹YK) iliflkin çal›flmalar ele al›nan önemli konular-
dan biri olmaktad›r. Kurumlardaki h›zl› de¤iflimler, tekno-
lojik geliflmeler, bütçe s›n›rl›l›klar›, eleman azl›¤›, yönetim
sorunlar›, kalite çal›flmalar›, personel rejimindeki de¤iflik-
likler, karmafl›k olan sa¤l›k hizmetinin yetiflmifl ve yetkin
hemflirelerle verilmesi zorunlulu¤u çal›flanlar üzerinde
olumsuz duygu ve düflüncelerin oluflmas›na zemin haz›r-
lamaktad›r. Genel olarak ‹YK, bireyin yaln›zca bedensel
de¤il zihinsel, psikolojik ve sosyal gereksinimlerini de dik-
kate alarak çal›flma koflullar›n›n iyilefltirilmesi olarak ifade
edilmektedir (Martel and Dupuis 2006; Hsu and Kerno-
han 2006; Beh and Rose 2007; Cole et al. 2005).  ‹YK;
çal›flma koflullar›n›n de¤erlendirilmesi, çal›flan›n memnu-
niyet ve memnuniyetsizlikleri, verimlilik, örgütteki sosyal
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çevre, yönetim tarz›, ifl yaflam›n›n ve ifl d›fl› yaflam›n birbi-
riyle iliflkisi; k›saca ifl çevresinin tamam›ndaki güçlü ve
güçsüz yönleri kapsar (Martel and Dupuis 2006; Beh and
Rose 2007; Rose et al. 2006; Knox and Irving 1997; Mor-
ton 1977). ‹fl yaflam kalitesini artt›rmak için iflletmeler çal›-
flanlar›na aç›k ve destekleyici tarzda davranmaya, her se-
viyede iletiflim kanallar›n› aç›k tutmaya, kararlara kat›lma
konular›nda f›rsat tan›maya ve görevleri yerine getirme
konusunda yetki vermeye çal›fl›rlar (Özgen ve ark. 2002). 

Hemflirelerde  Yaflam  Kalitesi  ve  ‹fl  Yaflam  Kalitesi
Hemflireler mesleklerini icra ederken, hizmet götür-

dükleri bireyin veya toplumun yaflam kalitesini art›rmay›
hedeflemektedir. Ancak bu amac› gerçeklefltirmek önce-
likle kendi yaflam kaliteleriyle ilgilidir. 

Hemflireler, normal çal›flma saatleri ve günleri d›fl›nda
çal›flmak durumunda kalmakta, yaflamsal tehdidi bulu-
nan insanlarla çal›flmakta, aile ve hastalar›n büyük beklen-
tileri ile karfl›laflmaktad›r. Hemflireler hastalarla en uzun
süre birlikte olan sa¤l›k profesyonelleri olup, hasta bireyin
ve ailesinin her türlü sorunlar›nda ilk baflvurdu¤u ve ekip
içerisinde iletiflimi sa¤layarak anahtar rol oynayan sa¤l›k
personelidir. Yo¤un stres alt›nda çal›flma hemflireleri ruh-
sal olarak etkileyebilmekte ve bu durum yaflam kaliteleri-
ne olumsuz yans›yabilmektedir. Hemflirelerin; sa¤l›kl› ol-
mas›, gerek fiziksel, gerek psikolojik, gerekse ekonomik
sorunlar›n olmamas› ailesi ve çevresi ile iyi iliflkiler içinde
olmas› özel yaflam›ndan ve iflinden memnun oldu¤unu
baflka bir deyiflle “yaflam kalitesinin” iyi oldu¤unu gösterir
(Esen ve ark. 2003; Y›ld›r›m ve Hac›hasano¤lu 2011). 

Genel olarak yaflam kalitesi iyi olan, yaflam›ndan mem-
nun ve hoflnut olan bir kifli, yapt›¤› iflten, görevden mutlu-
luk duyar, di¤er yandan bu durum ifl performans›n› yüksel-
tir ve yap›lan ifl çok daha baflar›l› olur. Bu durum hemflire-
lik mesle¤ine özellefltirildi¤inde ise yaflam kalitesi iyi olan

hemflirenin daha kaliteli hizmet vermesinin beklenmesi do-
¤al bir süreçtir (Esen ve ark. 2003; Döndar 2006). 

S›f›r hata bekledi¤imiz, özveri ile çal›flan, hizmet sun-
du¤u kiflilerin yaflam kalitelerini kendi ifl yaflam kalitelerin-
den daha üstün tutma gayreti içerisinde olan hemflirele-
rin, problemlerini ve beklentilerini dikkate almak gerek-
mektedir. Beklentilerine cevap verilen, ekonomik refah
içerisinde yaflayan, çal›flma ortam› dünya standartlar›na
ulaflm›fl, idareci ve amirleri taraf›ndan sevgi ve sayg› gö-
ren hemflirelerin yaflam kalitesinin daha iyi olaca¤› mu-
hakkakt›r (K›l›ç ve Keklik 2012). 

Bir kurumun baflar›l› olabilme ve ilerleyebilmesinde en
büyük etken yeterli ve yetiflmifl çal›flanlar›d›r. De¤iflim ku-
rumlar›n en önemli aktivitesidir. De¤iflim içinde ayakta
kalmak isteyen kurulufllar güçlü bir kadro oluflturmak ve
oluflturdu¤u kadrosunu korumak durumundad›r (Ozturk
et al. 2006; Durmufl ve Günay 2007). Hastanelerde de
‹YK yüksek hemflire ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar›n›n olmas›,
hastane olarak hizmet kalitesinin artmas›na ve toplumsal
talebin artmas›na neden olacakt›r.

Temel ifllevi tedavi ve bak›m hizmeti sunmak olan has-
tanelerde en büyük ifl gücünü hemflirelerin oluflturdu¤u
düflünüldü¤ünde, hemflirelerin ‹YK’ni art›rarak ve ifl orta-
m›nda daha fazla anlaml› katk› yapabilecekleri ortamlar
sunarak katk›lar›n› daha da artt›rmak önemli olacakt›r. ‹YK
kavram›n›n çok kapsaml› oldu¤u ve zaman zaman birey-
sel özelliklerle birlikte, sosyal, örgütsel, çevresel unsurlar›
içerdi¤i için ölçümünün zor oldu¤u bilinmektedir (Brooks
and Anderson 2005).

Hemflirelerin sa¤l›kl› yaflam bilincinin geliflmesi, yaflam
tarz›n›n iyilefltirilmesi, bireylerin sa¤l›klar›n› korumalar›nda
kendi görevlerini alg›lay›p, riskli davran›fllardan kaç›narak
sa¤l›¤› koruyucu ve gelifltirici davran›fllar› kiflisel yaflamlar›nda
uygulamalar› oldukça önemlidir (Karadeniz ve ark. 2008).
Konu ile ilgili yap›lan baz› çal›flmalar Tablo 1’de belirtilmifltir.
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TTaabblloo  11:: Yaflam Kalitesi ve Hemflirelik Temalar›n› ‹çeren Çal›flmalar

AArraaflfltt››rrmmaann››nn  aadd›› AArraaflfltt››rrmmaacc››llaarr AArraaflfltt..  ttaarr.. AArraaflfltt››rrmmaa  ssoonnuuccuu
Trakya Üniversitesi E¤itim Araflt›rma Aysun Perim 2007 Hemsirelerin %22.4’ü yaflam kalitesini iyi 
ve Uygulama Hastanesi’nde çal›flan Yüksek lisans tezi olarak de¤erlendirmifltir. Evli olan, nöbet
hemflirelerin kaliteli yaflam alg›s›n›n Edirne tutan hemflirelerin yaflam kalitelerinin iyi
belirlenmesi olmad›¤› bildirilmifltir. Genel olarak 
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hemflireler, sa¤l›k durumlar›n› iyi olarak 
de¤erlendirirken, yaflam kalitelerinin iyi 
olmad›¤›n› belirtmifllerdir.

Dr. Zekai Tahir Burak Abide Aksungur 2009 Ebe ve hemflirelerin yaflam kalitesi puanlar›;
Kad›n Sa¤l›¤› E¤itim ve Araflt›rma Sa¤l›k Yönetimi fiziksel fonksiyon (74,51±23,21), fiziksel rol
Hastanesi’nde Çal›flan Ebe ve Program› (56,81 ± 33,34), a¤r› (60,29 ± 21,53), genel
Hemflirelerin ‹fl Doyumu ve Yaflam Yüksek Lisans Tezi sa¤l›k (55,01 ± 22,89), canl›l›k (50,16 ± 20,48), 
Kalitesi Düzeylerinin Belirlenmesi Ankara sosyal fonksiyon (63,55 ± 24,24), sosyal rol 

(60,37 ± 41,22), ruh sa¤l›¤› (57,61 ± 18,76) 
olarak bulunmufltur.

Nottingham sa¤l›k profili: Hastane Sinem Somuno¤lu 1998 Yaflam kalitesi boyutlar›ndan, enerji boyutu en
Çal›flanlar› Üzerinde Bir Uygulama Sa¤l›k ‹daresi Bölümü kötü skora sahip (44.9) iken sosyal izolasyon

Yük. Lisans Tezi, Hacettepe (15.4) en iyi skora sahip olarak bulunmufltur.
Üniversitesi, Ankara

Alg›lanan Sa¤l›k Statüsünün Ölçümü Bayram Göktafl 2003 Hemflirelerde, sosyal izolasyon boyutu en
ve Hemflireler Üzerinde Bir Uygulama. Sa¤l›k Yönetimi Bölümü düflük skora sahip iken, enerji boyutu en
‹bni Sina Hastanesi Örne¤i Yüksek Lisans, Ankara yüksek skora sahip bulunmufl ve bunu

Üniversitesi, Ankara duygusal reaksiyon boyutu izlemifltir.

Taksim Egitim ve Araflt›rma Hastanesi Sema Koltarla 2008 Haftal›k çal›flma süresi daha az olan bireylerin
sa¤l›k personelinin yaflam kalitesinin Uzmanl›k tezi fiziksel fonksiyon durumlar›n›n daha fazla süre
araflt›r›lmas› ‹stanbul çal›flanlara göre anlaml› olarak daha iyi 

oldu¤u, yafl gruplar› düfltükçe fiziksel 
fonksiyon ve a¤r› alanlar›nda kendilerini daha
sa¤l›kl› hissettikleri, fiziksel fonksiyon alan›nda 
doktorlar ve di¤er çal›flanlar›n hemflirelere 
göre kendilerini daha iyi hissettikleri, kazan›lan
ücret düfltükçe fiziksel fonksiyon ve vitalite 
alanlar›nda daha düflük sonuçlar elde edildi¤i,
hiç çocu¤u olmayan ve tek çocu¤a sahip 
kat›l›mc›lar›n fiziksel fonksiyon ölçe¤i 
ortalamalar›, birden fazla çocuk sahibi olan 
kat›l›mc›lara göre daha yüksek bulunmufltur. 

Sa¤l›k çal›flanlar›nda vardiyal› çal›flma Yavuz Selvi 2010 Vardiyal› çal›flan grupta yaflam kalitesi 
sisteminin sebep oldu¤u genel ruhsal P›nar Güzel Özdemir ölçe¤indeki fizik fonksiyon ve a¤r› puanlar› 
belirtiler ve yaflam kalitesi üzerine etkisi Osman Özdemir anlaml› olarak yüksek bulunmufltur. Vardiyal› 

Adem Ayd›n sistemde çal›flman›n hemflirelerde psikiyatrik 
Lütfullah Befliro¤lu bozukluklar›n oluflmas› ve düflük yaflam kalitesi
Düflünen Adam Psikiyatri aç›s›ndan olas› bir risk etkeni oldu¤unu
ve Nörolojik Bilimler gösterilmifltir. 
Dergisi 23:238-243

Yo¤un Bak›mda Çal›flan Hemflireler Rabia Sar›, Ayflegül Y›lmaz 2012 SF-36 yaflam kalitesi ölçe¤i sonuçlar› analiz
ile Yatakl› Servislerde Çal›flan Dilek Kökkaya, Sebahat Köker edildi¤inde yo¤un bak›mlarda çal›flan 
Hemflirelerin Yaflam Kalitelerinin ‹brahim Y›lmaz, Gözde Kömür hemflireler ile yatakl› servislerde çal›flan 
Karfl›laflt›r›lmas› Selin Kaya, fiaban Eker hemflireler aras›nda istatistiksel olarak

Cerrahi Bak›m ve Yaflam anlaml› bir fark olmad›¤› saptanm›flt›r
Kalitesi Sempozyumu
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Celal Bayar Üniversitesi Araflt›rma Sergül Kurban, Dilek Çeçen 2012 Kurumda çal›flan hemflirelerin çal›flt›klar›
ve Uygulama Hastanesinde çal›flan Nilüfer Karaba¤, Nimet Petek birimlerden memnun olduklar›, hemflirelik 
hemflirelerin çal›flma yaflamlar›n›n, Selvinaz Çalkan hizmetleri yöneticisine kolay ulaflabildikleri ve
yaflam kalitelerine etkisi Cerrahi Bak›m ve Yaflam genel olarak yaflam kalitelerinin yüksek

Kalitesi Sempozyumu oldu¤u belirlenmifltir.

Manisa ‹li Hastanelerinde Çal›flan Selçuk Demirler 2012 Yönetici hemflirelerin ifl yaflam kaliteleri 
Yönetici Hemflirelerin ‹fl Yaflam Adalet Koca Kutlu ortalamalar› 143,37 ±16,07, yaflam kalitesi alt
Kalitelerinin Belirlenmesi Cerrahi Bak›m ve Yaflam boyut ortalamlar› ise; bedensel 65,23 ±12,57,

Kalitesi Sempozyumu ruhsal 66,79 ±12.07, sosyal 66,75 ±13,24, 
çevresel 59,30 ±10.45, çevresel (ulusal) 
59.27 ±10,42 olarak bulunmufltur. Manisa ‹li 
hastanelerinde çal›flan yönetici hemflirelerinin
ifl yaflam kaliteleri ile yaflam kaliteleri aras›nda 
sosyal alan ve çevresel alt boyutlar›nda ileri 
düzeyde korelasyon saptanm›flt›r.

Not Just Money: Ouality of Worklife Jos Benders, 1994 Hemflirelerden ‹YK’ne iliflkin de¤erlendirmeleri 
as Employment Strategy. Frank van de Looij olumlu olanlar›n %39.6’s›, çal›flt›klar› hastanede

International Journal of 6 y›ldan daha uzun süreyle çal›flmaya devam
Health Care Quality etmeyi hedeflediklerini belirtmifllerdir. ‹YK
Assurance 7(6):9-15 hakk›nda “kötü” de¤erlendiren hemflirelerin ise

%31.4’ü halen çal›flmakta olduklar› 
hastaneden en geç 1 y›l içerisinde ayr›lmay› 
hedeflediklerini ifade etmifllerdir.

Hemflirelerin ‹fl Yaflam› Kalitesi ve Esra U¤ur, Süheyla Abaan 2008 Hemflirelerin yar›s›ndan fazlas› (%62) ifl yaflam 
Etkileyen Faktörlere ‹liflkin Görüflleri Türkiye Klinikleri J Med Sci kalitesini “iyi” olarak de¤erlendirmekte, üçte biri 

28:297-310 “kötü ve çok kötü” olarak nitelendirmektedir.

Assessment of quality of life Maryam Aalaa, Mahnaz Sanjari 2012 Hemflirenin, genel Yaflam Kalitesini etkileyen 
of Iranian nurses Ali Tootee, Ghazanfar hususlar; mobbing s›k›nt›s›, uzun çal›flma 

Mirzabeigi, Sedighe Salemi saatleri, çal›flan hemflire azl›¤›, ifle ba¤l› stres, 
Nursing Reports 2(1):57-62 sosyal faaliyet yoksunluklar› olarak bulunmufltur.

Sa¤l›k çal›flanlar›nda yaflam kalitesi Arzu Y›ld›r›m 2011 Çal›flmaya kat›lanlar›n %4.5’i yaflam kalitesini
ve etkileyen de¤iflkenler Rabia Hac›hasano¤lu çok kötü, %5.1’i biraz kötü, %50.2’si ne iyi

Psikiyatri Hemflireli¤i Dergisi ne kötü, %35’i oldukça iyi, %5.1’i çok iyi
2(2):61-68 olarak de¤erlendirmifltir. Tükenmifllik ve 

depresyonun, cinsiyetin, medeni durumun, 
e¤itim düzeyinin, çal›fl›lan kurumun, çal›flma 
y›l›n›n, ekonomik nedenlerin, iletiflim 
sorunlar›n›n, ifl memnuniyetsizli¤inin ve 
kurumdaki baflar›y› alg›lama durumunun 
yaflam kalitesi alanlar› için önemli yorday›c› 
de¤iflkenler oldu¤u saptanm›flt›r. 

Quality of Life and Job Güler Cimete 2003 ‹fl memnuniyeti ile yaflam kalitesi aras›nda 
Satisfaction of Nurses Nimet Sevgi Gencalp pozitif ba¤lant› bulunmufltur. Hemflirelikte 

Gülbahar Keskin yaflam kalitesi ve ifl memnuniyeti puanlar›nda ifl,
J Nurs Care Qual ekonomik seviye, medeni durumu, çal›flma 
18(2):151-158 süresi ve iflteki pozisyonuna ba¤l› belirgin 

farkl›l›klar gözlenmifltir.



Sonuç

Hemflirelerin yaflam kalitelerinin artt›r›lmas› hem gün-

lük yaflamlar›nda hem de ifl ortam›nda olumlu bir ad›m

olacakt›r. Hastalara daha iyi hizmet sunulmas› ve hemflire-

lerin hastalara daha özenli ve dikkatli davranmalar›na do¤-

rudan etkisi olaca¤› düflünüldü¤ünden çal›flma koflullar›

ve refah›n›n gelifltirilmesine dikkat edilmelidir. Hemflirelerin

kuruma ve topluma önemli olduklar›n› hissettirmek, top-

lumsal statülerini gelifltirmek ve çal›flma koflullar›n› düzelt-

mek sureti ile yaflam kaliteleri art›r›labilir. Ayr›ca, hemflirele-

rin yaflam kalitesini iyilefltirebilmek için yüksek kaliteli kan›t-

lar› içeren araflt›rma verilerine gereksinim vard›r.
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YYaaflflllaannmmaa  SSüürreecciinnddee  EEnnddookkrriinn  vvee  
KKaarrddiiyyoovvaasskküülleerr  SSiisstteemm  iillee  ‹‹llggiillii  
FFiizzyyoolloojjiikk  vvee  PPssiikkoolloojjiikk  DDee¤¤iiflfliikklliikklleerr

Prof.  Dr.  Gülten  KAPTAN              

‹stanbul Arel Üniversitesi, ‹STANBUL

ÖÖzzeett

Yafllanma sürecinde meydana gelen fizyolojik de¤ifliklikler, yine yafllanma sürecin-

de devam eden psikolojik, sosyal, biyolojik ve çevresel olaylar›n biriken etkisidir. Yafl-

lanma ile tüm sistemler fizyolojik boyutu ile de¤iflime u¤ramaktad›r. Bu de¤iflim fonk-

siyonlar›n azalmas›na neden oldu¤u gibi, bu gerileme ile karakterize olan de¤iflimler-

den etkilenen ve kabullenmesini güçlefltiren yafll›y› psikolojik boyutu ile de rahats›z

eder ve yard›m gereksinimini artt›r›r. Yafll› bireylerde yafllanma ile gelen fiziksel ve psi-

kolojik  de¤ifliklikler ve bir ya da birkaç kronik hastal›¤›n bir arada yaflan›yor olmas›

yafll›lar›n bak›m gereksinimini daha da özel hale getirmektedir.

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr::  Yafll›, endokrin, kardiyovasküler sistem, fizyolojik de¤ifliklik, psi-

kolojik de¤ifliklik

SSuummmmaarryy

PPhhyyssiioolloogg››ccaall  aanndd  PPssyycchhoollooggiiccaall  CChhaannggiinngg  iinn  

EEnnddooccrr››nnee  SSyysstteemm  aanndd  CCaarrddiioovvaassccuullaarr  SSyysstteemm  iinn  tthhee  EEllddeerrllyy

Physiological changes that occur with aging, the aging process, the ongoing

psychological, social, biological and environmental events, the accumulated effect.

All systems undergo physiological changes with aging, with the size. With aging and

is transformed by the size of all the physiological systems.This change caused a dec-

rease of functions, such as those affected by the changes, characterized by the dec-

line and make it harder to bite the bullet and also disturb the psychological dimen-

sions of elderly increases and the need for help. physical and psychological changes

that come with aging in older people and is experiencing a combination of one or

more chronic disease that makes it even more special by the need to care for elderly

people.

KKeeyy  wwoorrddss:: Elderly, endocrine system, cardiovascular system, physiologic chan-

ging, psychological changing

Cilt  6  •  Say›    2  •  Sayfa  64  •  Temmuz  -  Aral›k  2014



Girifl
Yafllanma sürecinde meydana gelen fizyolojik de¤ifliklik-

ler, yine yafllanma sürecinde devam eden psikolojik, sos-
yal, biyolojik ve çevresel olaylar›n biriken etkisidir. Bu fizyo-
lojik de¤iflimler her yafll›da ayn› flekildedir; fakat yafll›lar ya-
flam tarzlar› ve çevresel özellikleri bak›m›ndan homojen bir
grup oluflturmad›¤› için bu fizyolojik de¤iflimler farkl› h›zlar-
da meydana gelir (Kutsal, 2005; Kyriazis, Saridi, 2010).

Yafll›l›k kaç›n›lmaz ve geri dönüflümü olmayan ayr›ca-
l›ks›z her canl›da görülen bir süreç olup, aktivitelerde azal-
maya neden olan evrensel bir süreçtir. Organizman›n
molekül, hücre, doku, organ ve sistemler düzeyinde, za-
man›n ilerlemesi ile ortaya ç›kan, geriye dönüflü olmayan
yap›sal,psikolojik ve fonksiyonel de¤iflikliklerin tümüdür.
(Kaptan, 2013; Gökçe-Kutsal, Çakmakç›, Ünal, 1997).
Tüm sistemler yafllanma ile yavafllama sürecine girerek,
kronik hastal›klar› da beraberinde getirir. Diyabetes Melli-
tus ve kalp hastal›klar› en s›k görülen kronik hastal›klard›r
(Barrow, 2010; Payton, Poland, 1983).

Yafllanma ile birlikte ya¤s›z vücut kitlesi azal›r, ya¤ oran›
artar, enerji gereksinimi ve hormon sekresyonu azal›r. Ka-
d›nlarda folikül say›s› ve fonksyionu ile birlikte östrojen, pro-
gesteron ve inhibin yap›m› azal›r. Bütün bunlar anovulvatu-
ar siklus ve menopozu bafllat›r. Erkeklerde hormonal azal-
ma (hipoandrojenizm) kad›nlarda oldu¤u gibi aniden de¤il
yavafl yavafl ve progresif meydana gelir ve andropozla so-
nuçlan›r. Befl duyu ile ilgili tüm duyularda da yavafllamay›
beraberinde getiren yafll›l›k süreci, ayr›ca yafllanman›n getir-
di¤i bir ya da birkaç kronik hastal›¤›n bir arada yaflanmas›
ile oldukça kompleks bir süreçtir. Yafllanma ile tüm sistemler
fizyolojik boyutu ile de¤iflime u¤ramaktad›r. Bu de¤iflim
fonksiyonlar›n azalmas›na neden oldu¤u gibi, bu gerileme
ile karakterize olan de¤iflimlerden etkilenen ve kabullenme-
sini güçlefltiren yafll›y› psikolojik boyutu ile de rahats›z eder
ve yard›m gereksinimini artt›r›r. B u makalede gerek fizyolo-
jik, gerekse kronik hastal›klar›n daha çok oda¤› olan iki sis-
tem ele al›nm›flt›r (Hawkley, Burleson, Poehlmann, Bernt-
son, Malarkey,  Cac›oppoe, 2001; Kaptan, 2013).

Yafll›da  Metabolik  ve  Endokrin  De¤ifliklikler
Yafllanma ile tiroid bezi iliflkisi incelendi¤inde, tiroid be-

zi volümünün de¤iflmedi¤i ya da artt›¤› saptanm›flt›r. . Se-
rum tiroid hormon de¤erleri ilerleyen yaflla çok az de¤iflik-
lik gösterir. Radyoaktif iyot tutulumu azalm›flt›r. Yafll› birey-

lerin %4’ünde hipotiroidi görülmektedir. Yafll›l›k sürecinde,
endokrin sistemdeki de¤iflimler daha çok insülin metabo-
lizmas› ile ilgilidir. Yafll› bireylerin %23’ünde bozulmufl glu-
koz tolerans› görülmektedir. Glukoz intolerans› genelde
tokluk düzeylerinin yüksekli¤i ile seyretmektedir. Açl›k glu-
koz düzeylerinde hafif bir yükselme görülür. Elli yafl›ndan
sonra, açl›k glukozunda her on y›l için 1g/dl ve oral glukoz
tolerans testi 2. saat de¤eri için 9mg/dl bir art›fl söz konu-
sudur. Zay›f yafll› diyabetlilerde glukoza ba¤l› insülin salg›-
lanmas›nda bozulma varken insüline ba¤›ml› glukoz tüke-
timinde hafif bir direnç görülür. fiiflman yafll› diyabetlilerde
ise plazma insülin düzeyleri normaldir. Fakat insüline ba¤-
l› glukoz tüketiminde belirgin direnç vard›r. B u nedenle
yafllanma ile birlikte Diabetes Mellitusa e¤ilim artmaktad›r.
Yap›lan araflt›rmalar toplumda diyabet görülme s›kl›¤›n›n
%4-5 civar›nda oldu¤unu göstermektedir. Araflt›rmalara
göre Türkiye’de yaklafl›k olarak 2.5 milyon kiflide diyabet ol-
du¤u düflünülmektedir. Son 30-40 y›lda Tip 2 diyabet epi-
demiyolojisinde hastal›¤›n s›kl›¤›n›n artmas› ve vakalar›n
yeni endüstrileflen ülkelerde yo¤unlaflm›flt›r. Diyabet vaka-
lar›n›n ço¤unlu¤u 65 yafl üzerindedir. Diyabetes Mellitus,
yafll›ya uyku bozuklu¤u, uykuya meyil, özellikle beslenme
konusunda ki yaflam flekli de¤ifliklikleri, yafll›n›n psikolojik
durumunu da etkiler. Bir kronik hastal›k ile yaflamaya al›fl-
man›n tüm güçlüklerini yaflar ve destek gereksinimini artt›-
r›r( Woods, Lowder, Keylock, 2002; Barrow, 2010). 

Gonadotropin hormonlar›n düzeyi, cinsiyete göre de-
¤ifliklik göstermektedir. Özellikle kad›nlarda bu hormo-
nun düzeyi yüksektir. Ancak bu düzeyler 75 yafl›ndan
sonra düflüfl gösterir. Adrenokortikal hormon (ACTH), ti-
rotropik hormon (TSH) ve prolaktin düzeylerinde anlaml›
bir de¤ifliklik olmazken büyüme hormonu (growth hor-
mon) düzeylerinde anlaml› bir düflüfl vard›r (Rotkvi_, Ka-
vur, Berkovi_1, 2010; Mosekilde, 2005; Barrow, 2010).

Yafll›da  Kardiyovasküler  Sistem  ile  ‹lgili  De¤ifliklikler
Yafll›l›kla birlikte kardiyak at›m say›s› azal›r, damarlar es-

nekli¤ini kaybeder, duvar kal›nl›¤› artar, kardiyak out-put
azal›r. Kalbin etraf›ndaki ya¤ tabakas› artar. Kalp kapakla-
r› esnekli¤ini kaybedip kal›nlafl›r. Yafl›n ilerlemesiyle ortaya
ç›kan bu de¤ifliklikler kalbin ifllevini önemli derecede etki-
ler. Kronik hastal›klar›n geliflmesine zemin haz›rlar (Kap-
tan, 2013; Karavidas, Lazaros, Tsiachris, Pyrgak, 2010).

Yafll›larda koroner arter hastal›¤›, konjestif kalp yet-
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mezli¤i, hipertansiyon, iskemik kalp hastal›¤› s›k görülen
kalp ve damar sistemi hastal›klar›ndand›r. Bu problemler
nedeniyle dolafl›m yavafllar, oksijen yetersizli¤i, halsizlik
yorgunluk, ödem ve de¤iflen durumlara uyum zorlaflma-
s› oluflur( Lakatta, 1999).

Aort, pulmoner ve karotid arter kompliyans› azal›r.
Kan damarlar›nda arterioskelrotik de¤ifliklikler görülür ve
damar duvar› kal›nl›¤› artar, kan damarlar›n›n elastikiyeti
azal›r. Reseptörlerin duyarl›l›¤› azal›r. Ven kapaklar› de¤i-
flikli¤i oluflur. Dolafl›m yavafllar. Periferik rezistansta artma
görülür. Sistolik kan bas›nc› artar, diyastolik bas›nç de¤ifl-
meyebilir veya hafif artar. Vital kapasite azal›r. Nab›z ya-
vafllar. Bu de¤iflimler yafll›larda oksijen  yetersizli¤ine, hal-
sizlik, yorgunlu¤a, kalp aktivitelerinin art›fl›na yönelik reak-
siyonlar›n azalmas›na ve ödem geliflimine e¤ilimi artt›r›r.
Egzersiz s›ras›nda ulafl›lan maksimum kalp h›z› genç birey-
lere k›yasla daha düflüktür. Egzersiz s›ras›nda ekstrasistol-
lere ve k›sa süreli ventriküler taflikardilere s›k rastlan›r. Yafl-
l›lar ortostatik strese cevaben periferik vasküler direnci ko-
ruyamayabilir, kan bas›nc›n› düzenleyemeyebilir. Bu ne-
denle de ortostatik hipotansiyon ve bay›lma geliflebilir
(Larsen, 2009) Yafll›l›¤a ba¤l› fiziksel de¤iflimlerin, psikolo-
jik boyutu da oldukça etkiledi¤i düflünülmektedir. Yafll›lar
kabullenemedikleri aktivite s›n›rl›l›¤› ve bedensel de¤iflim-
lere stres ve depresyon ile yan›t vermektedirler. S›kl›kla di-
yabet ve kardiyovasküler hastal›klar bu tepkileri art›rmak-
ta ve uyku bozuklu¤undan, demansa kadar istenmeyen
durumlara neden olmaktad›r. Kay›ts›zl›k, ifle yaramazl›k, is-
teksizlik de¤ersizlik ve amaçs›zl›k gibi yafll›larda s›kl›kla izle-
nen olumsuzluklar› içeren bir duygudur. Bireyi umutsuz-
lu¤a iten faktör ise özerklik, öz sayg›, ba¤›ms›zl›k, güç ve
alg›lar›na olan tehditler gibi içsel etkenlerin yan› s›ra bire-
yin çevresinde ona yard›mc› olabilecek bireylerin azalma-
s› yada yoklu¤u ve bunlar›n birey taraf›ndan alg›lanmas›
gibi d›flsal faktörlerdir. Umutsuzlu¤a, de¤ersizlik, çaresiz-
lik, mutsuzluk, karas›zl›k, ifllerini sürdürememe ve suçluluk
duygular› da efllik edebilir. Duyularda oluflan yetersizlikler
ve kronik hastal›klar›n varl›¤› da umutsuzluk duygusunun
geliflmesini tetikler. Tüm bu durumlar, yafll›lar›n benlik
sayg›s›nda azalmaya, sosyal etkileflimlerinin bozulmas›na
yol açar (Karavidas, Lazaros, Tsiachris, Pyrgak, 2010).

Sonuç  
Yafll› bireylerde yafllanma ile gelen fiziksel ve psikolojik

de¤ifliklikler ve bir ya da birkaç kronik hastal›¤›n bir arada
yaflan›yor olmas› yafll›lar›n bak›m gereksinimini daha da
özel hale getirmektedir. Özellikle psikolojik destek, hijyenik
bak›m, beslenme, uyku ve dinlenme, hareket bu aktivitele-
re ait tüm sistemleri yavafllatt›¤› için spesifik olarak bilgi ve
deneyim gerektiren bir yafll› bak›m prosedürü ortaya ç›kar-
m›flt›r. Bu nedenle, kaliteli, çok boyutlu bak›m›n yafll›ya su-
nulmas› “yafll›n›n yaflam süresini uzatmaktan çok ona kali-
teli bir yaflam sunmak önemi” ilkesini gerçeklefltirecektir.

Yafll›lara spesifik olarak planlanan bak›m psikolojik yönü
ile ve fiziksel aktivitelerle amaçlanan, kas kuvveti, dayan›k-
l›l›¤›, esnekli¤i, koordinasyonunu gelifltirip, kalp ve akci¤er-
lerin kapasitesinde etkili bir geliflim sa¤lamak, sa¤l›kl› ve
enerji dolu bir yaflam biçimini yakalamay› amaçlamal›d›r.
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