
De¤erli Okuyucular›m›z, 

Diyabet Obezite ve Hipertansiyon’da Hemflirelik Forumu dergimizin yedinci y›l›n›n ilk
say›s›yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. 

Bu y›l›n bizim için anlam› 51. Ulusal Diyabet Kongresi ve 17. Ulusal Diyabet Hemflireli¤i
Sempozyumu s›ras›nda Diyabet Hemflireli¤i Derne¤i’nin 20. Y›l›n› kutluyor olaca¤›z..

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. 

Uzm. Hemfl. Emelnur Ulusoy ve Yrd. Doç. Dr. Hayat Yal›n “Türkiye’de Hemflireler
Taraf›ndan Yap›lan Diyabet ile ilgili Araflt›rmalar” konulu araflt›rma makalesini meslektafllar›
ile paylaflm›fllard›r. Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Nihal Güleser ve Yrd. Doç. Dr. Songül Görifl
“Türkiye’de Hipertansiyonu Olan Bireylerin Kulland›klar› Tamamlay›c› ve Alternatif T›p
Uygulamalar›: Literatür Taramas›” isimli makalesinde hipertansiyon konusunda toplumsal
bir bak›fl aç›s›n› yans›tm›fllard›r. Uzm. Hem. Kader K›l›ç “Polikistik Over Sendromu Tan›l›
Hastalar›n Tedaviye Uyumlar›n›n De¤erlendirilmesi” konulu araflt›rma makalesinde hem
üreme sa¤l›¤› hem de diyabet için risk faktörü olan PKOS ta tedaviye uyum faktörlerinin
incelenmesinin önemini ortaya koymufltur. Hemfl. Sat› Can ve Yrd. Doç. Dr. Saadet Can
Çiçek diyabet yönetiminde psikososyal faktörlerin önemini bir “Olgu Sunumu” üzerinden
tart›flm›fllard›r. Uzm. Hemfl. Gül Maden ve Yrd. Doç. Dr. Figen Demir “Samsun E Tipi Kapal›
Ceza ‹nfaz Kurumu'ndaki Hükümlü/Tutuklularda Diyabet Riskinin Belirlenmesi” konulu
araflt›rma makalesini paylaflm›fllar.  

Yrd. Doç. Dr. Havva Sert ve Arfl. Gör. Ahmet Seven “Virüsler Obeziteye Yol Açar M›?”
konulu derleme makaleleri ile literatür do¤rultusunda obezitenin ortaya ç›k›fl›nda virüslerin
etkisini incelemifllerdir. Ö¤r. Gör. Dr. Bahar Vardar ‹nkaya ve Yrd. Doç. Dr. Özlem
Bulantekin Düzalan “Diyabetli Yafll› Kiflilerde Kan›ta Dayal› Diyabet Yönetimi” konulu
makalelerinde yafll› grubun diyabet yönetiminde kan›ta dayal› rehberler oluflturmaya katk›
sa¤lamak üzere literatür do¤rultusunda varolan kan›tlar› gözden geçirmifllerdir. Prof. Dr.
Mehtap Tan, Yrd. Doç. Dr. Hatice Polat, Yrd. Doç. Dr. Mehtap Kavurmac›, Yrd. Doç. Dr.
Zümrüt Akgün fiahin ve Yrd. Doç. Dr. Nuray Dayapo¤lu “K›rsal Kesimde Yaflayan Kad›nlar›n
Diyabet Riskinin Belirlenmesi” konulu araflt›rma makalelerini bir bölge çal›flmas› olarak
paylaflm›fllard›r. Uzm. Hem. Serpil Türker Çekinmez ve Yrd. Doç. Dr. Figen Demir “Vardiyal›
Çal›flan Hemflirelerde Diyabet Riskinin Belirlenmesi” konulu araflt›rma makalelerinde
vardiyal› çal›flman›n diyabet riski aç›s›ndan önemini ortaya koymaya çal›flm›fllard›r.
Son olarak da Doç. Dr. fieyda Özcan ve Dr. Emine K›r Biçer “Uluslararas› Diyabetik Ayak
Çal›flma Grubu Diyabetik Ayak E¤itimci Kursu Deneyimi:Ulusal Diyabetik Ayak Kurslar›na
Haz›rl›k” konulu haber yaz›lar›n› bizimle paylaflm›fllard›r.

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



TTüürrkkiiyyee’’ddee  HHeemmflfliirreelleerr  TTaarraaff››nnddaann  YYaapp››llaann  
DDiiyyaabbeett  iillee  iillggiillii  AArraaflfltt››rrmmaallaarr

Uzm.  Hemfl.  Emelnur  ULUSOY11,  Yrd.  Doç.  Dr.  Hayat  YALIN22

1Baflkent Üniversitesi ‹stanbul Hastanesi Diyabet E¤itim Hemfliresi, ‹STANBUL
2Ac›badem Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesin Hemflirelik Bölümü, ‹STANBUL

ÖÖzzeett

Yaflam boyu süren ve ciddi komplikasyonlar ile seyreden Diabetes Mellitus (DM)

bak›m› her bireyde farkl› özellikler gösteren ve yeni planlamalarla farkl› bireysel yakla-

fl›mlar› gerektiren dinamik bir süreçtir. Diyabetli bireylerin bak›m›nda bütüncül ve bi-

rey merkezli yaklafl›m, bireyin hastan›n bak›ma kat›lmas› ve bak›m konusunda sorum-

luluk almas›n› sa¤lar. Bu bak›m›n ve tedavinin sürdürülmesinde uzman yard›m› almak

kaç›n›lmazd›r. Bütüncül bak›m süreci, bireyi fiziksel, psikolojik, sosyokültürel bir bütün

olarak ele al›r ve e¤itim, dan›flmanl›k ve tedavi birlikteli¤i ile hastal›¤›n yönetimini sa¤-

lar. Sa¤l›k profesyonelleri, diyabetli bireyin gereksinim duydu¤u tüm bak›m ihtiyaçla-

r›na ulaflabilmeyi hedeflemektedir. Bu çal›flman›n amac›; son befl y›lda (2008-2013)

diyabet alan›nda hemflireler taraf›ndan yap›lan araflt›rmalar›n incelenerek diyabet yö-

netimi ve hemflirelik giriflimleri yönünden daha az yap›lan ya da hiç araflt›rma yap›l-

mayan konular› belirlemektir. ‹ncelenen çal›flma sonuçlar›na göre diyabetli bireyin ya-

flad›¤› problem alanlar›n›n belirlenmesi, uyum sürecini etkileyen faktörlerin incelen-

mesi, hipoglisemi, diyabetli birey yak›nlar›n›n diyabet yönetimindeki rolü gibi konula-

r›n daha az s›kl›kla çal›fl›ld›¤› görülmüfltür.
AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Diyabet, Hemflire, Diyabet araflt›rmalar›

SSuummmmaarryy  

DDiiaabbeetteess--RReellaatteedd  RReesseeaarrcchheess  PPeerrffoorrmmeedd  bbyy  NNuurrsseess  iinn  TTuurrkkeeyy

Diabetes Mellitus (DM) is a dynamic process which is associated with life-long seri-

ous complications and that maintains different characteristics in each individual, thus

requires different approaches with new planning for each individual. During the ca-

re of the individuals with diabetes, holistic and individual-centered approach enables

the individuals to show participation directly and to take responsibility for their own

care and maintenance. It is inevitable to receive expert assistance for the maintenan-

ce of this care and treatment. Holistic care process, process takes the individual’s

physical, psychological, sociocultural sides as a whole, and performs disease manage-

ment with education, counseling and treatment association. Health professionals aim

to meet all the maintenance required by the individuals with diabetes. The aim of this
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study is to identify the issues on which less or no research

has been made in terms of diabetes management and

nursing interventions, examining the researches in the fi-

eld of diabetes executed by the nurses during the last fi-

ve years (2008-2013). Considering the results of the stu-

dies examined, it is observed that the issues such as spe-

cifying the problematic areas faced by people with diabe-

tes, examining the factors affecting the adoption process,

hypoglycemia, the role of the relatives of the patients with

diabetes in managing diabetes are less often studied.
KKeeyywwoorrddss::  Diabetes, Nurse, Diabetes research

Girifl  ve  Amaç

Diabetes Mellitus (DM), insülin eksikli¤i yada insülinin

etkisine ba¤l› sorunlar nedeniyle organizman›n karbon-

hidrat, ya¤ ve proteinlerden yeterince yararlanamad›¤›,

kal›tsal yönü olan, yaflam boyu süren, sürekli t›bbi bak›m

gerektiren ve ciddi komplikasyonlarla seyreden kronik bir

metabolizma hastal›¤›d›r. Tip 1 ve tip 2 diyabet olmak üze-

re iki majör gruba ayr›l›r. Tip 1 diyabette mutlak insülin ek-

sikli¤i söz konusudur. Hastalar›n %90’›nda otoimmün (Tip

1A), %10’unda nonotoimmün (Tip 1B) beta hücre y›k›m›

söz konusudur. Tip 1A diyabette genetik yatk›nl›¤› olan ki-

flilerde çevresel tetikleyici faktörler olan virüsler, toksinler,

emosyonel stresin birlikteli¤i ile otoimmünite etkilenerek

ilerleyici beta hücre hasar› bafllamaktad›r. Tip 1B diyabette

otoimmünite d›fl›nda mutlak insülin eksikli¤i vard›r ve kan-

da adac›k antikorlar› bulunmamaktad›r. Tip 2 diyabette ise

de¤iflken oranlarda insülin direnci olmas› ve pankreas›n

yeteri kadar insülin salg›layamamas› nedeniyle glukoz

hücre içine giremez ve enerji olarak kullan›lamaz (TEMD,

2013). Tip 1 diyabet, tüm diyabetik bireylerin sadece %5-

10’nu, eriflkin diyabet olarak da adland›r›lan Tip 2 diyabet

ise yaklafl›k %90’›n› oluflturmaktad›r (www.saglik.gov.tr).

Tip 2 diyabet Dünya’da geliflmifl veya geliflmekte olan ül-

kelerde kronik, bulafl›c› olmayan, epidemik bir hastal›k ola-

rak kabul edilmektedir. Uluslararas› Diyabet Federasyonu

(International Diabetes Federation- IDF)’nun güncellenen

2014 verilerine göre dünyadaki tip 2 diyabetli birey say›s›

günümüzde 387 milyon iken, bu say›n›n 2035’de 592

milyona ulaflaca¤› tahmin edilmektedir (IDF, 2014). Türki-

ye Diyabet Epidemiyoloji Çal›flmas› I (TURDEP-I) çal›flmas›n-

da Türk toplumunun diyabet prevelans› %7,2 iken, bu ra-

kam›n 12 y›l sonra tekrarlanan TURDEP-II çal›flmas› sonuç-

lar›na göre %16,5’e ulaflt›¤› görülmüfl olup, bu oran 6,5

milyon diyabetli yetiflkine kar›fl›l›k geldi¤i belirtilmifltir

(www.diabetcemiyeti.org). Bu veriler do¤rultusunda DM

tan›s› alan hasta say›s›n›n h›zla artt›¤› ve artmaya da de-

vam edece¤i görülmektedir.

Diyabet yönetiminde olumlu sonuçlar elde edilmesini

sa¤layan ve diyabet ekibin önemli bir üyesi olan hemflire-

lerin rolleri, çal›flma merkezinin ve bölgenin özelliklerine

göre esneklik göstermekle birlikte, en önemlileri diyabetli

bireyler için e¤itimi koordine etme, planlama, uygulama

ve de¤erlendirmedir (Fad›lo¤lu, 2002). Diyabet e¤itimi,

diyabet yönetiminin ayr›lmaz bir parças›d›r. Çal›flmalar so-

nucu terapötik hasta e¤itimi ilkelerine göre yap›lan e¤iti-

min, diyabet yönetiminde etkili oldu¤u ve glisemik kont-

rolü sa¤layarak, metabolik kontrolü de iyilefltirdi¤i kan›t-

lanm›flt›r (Çövener, 2012). Hemflirenin sorumluluklar› ise

diyabetli bireyin gerek hastanedeki tedavi sürecinde ve

gerekse günlük yaflam› içinde öz bak›m›n› etkileyen fak-

törlerin belirlenmesi ve desteklenmesi, ayr›ca di¤er sa¤l›k

çal›flanlar› için e¤itim ortam›n›n haz›rlanmas› olarak belir-

tilmektedir (Mcdonald, Tilley ve Havstad, 1999, Peter,

Hutchinson ve Mackinnon, 2001). Yap›lan çal›flmalarda

hemflireler taraf›ndan verilen düzenli e¤itimler ile diyabet-

li bireylerin metabolik de¤erlerinde pozitif yönde etkiler

olufltu¤u (Mollao¤lu ve Özkan Tuncay, 2009) bildirilmifl-

tir. Bu çal›flmada ülkemizde hemflireler taraf›ndan son befl

y›lda (2008-2013) gerçeklefltirilen diyabet ile ilgili çal›flma-

lar incelenerek, diyabet konusunda s›kl›kla yap›lan araflt›r-

ma konular› ve daha az s›kl›kta yap›lan araflt›rma konula-

r›n›n belirlenmesi amaçlanm›flt›r. Bu amaç do¤rultusunda

diyabet alan›nda daha az s›kl›kla yap›lan ya da daha ön-

ce yap›lmam›fl olan araflt›rma konular›n›n üzerine yo¤un-

lafl›lmas› planlanm›flt›r.

Gereç  ve  Yöntem

Bu çal›flma, retrospektif ve tan›mlay›c› olarak düzen-

lendi. Doküman tarama yöntemi kullan›ld›. Güncel olma-
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lar› amac›yla son befl y›l› içeren (2008-2013), ülkemizde

hemflireler taraf›ndan yap›lan diyabet araflt›rmalar› ele

al›nd›. Bu amaçla diyabet, hemflire ve tez anahtar kelime-

leri ile Yüksek Ö¤retim Kurumu (YÖK) internet sayfas›nda-

ki tez veri taban›na girilerek konu ile ilgili yüksek lisans ve

doktora tezleri tarand›. Ayr›ca Ulusal Diyabet Kongresi

Hemflirelik Sempozyumu’nda sunulan bildiriler incelendi.

Çal›flmaya dahil edilme ölçütleri;

• Araflt›rmalar›n diyabet konusu üzerinde yap›lm›fl ol-

mas›,

• Araflt›rmalar›n hemflireler taraf›ndan yap›lm›fl olmas›,

• Araflt›rmalar›n 2008-2013 y›llar› aras›nda yap›lm›fl ol-

mas› fleklinde belirlendi. 

Bu kriterler d›fl›nda kalan araflt›rmalar çal›flma kapsam›-

na al›nmad›.

Son befl y›lda YÖK web sayfas› anahtar kelimeler ile ta-

ranarak ulafl›lan 1048 araflt›rma aras›ndan hemflireler ta-

raf›ndan yap›lan 55 tez (yüksek lisans ve doktora) ve Ulu-

sal Diyabet Kongresi’nde hemflireler taraf›ndan sunulan

74 bildiri (sözel ve poster) araflt›rma kapsam›na al›nd›. ‹n-

celenen 129 çal›flma konular›na göre Tablo 1’de gruplan-

d›r›ld›. Benzer konu ve sonuçlar› olan çal›flmalar ortak

bafll›k alt›nda topland›¤› için bulgular bölümünde 87

adet çal›flmaya ait sonuçlar yaz›ld›.

‹ncelenen çal›flma sonuçlar›na göre afla¤›daki araflt›r-

ma sorular›na cevap arand›:

1. Hemflireler taraf›ndan diyabet ile ilgili s›kl›kla yap›lan

araflt›rma konular› nelerdir?

2. Hemflireler taraf›ndan diyabet ile ilgili yap›lan arafl-

t›rmalar›n örneklem grubunu kimler oluflturmufltur?

3. Diyabet ile ilgili daha önce yap›lmam›fl ya da daha

az s›kl›kla yap›lm›fl hangi konularda araflt›rma yap›labilir?

Bulgular

Amaç do¤rultusunda gerçeklefltirilen tarama sonu-

cunda diyabet ile ilgili birçok çal›flmaya rastland›. YÖK tez

veri taban› diyabet, hemflire ve tez anahtar kelimeleri kul-

lan›larak tarand›¤›nda 2008-2013 y›llar› aras›nda diyabet

ile ilgili 1048 adet tez çal›flmas› oldu¤u görüldü. Bunlar-

dan 55 tanesinin hemflireler taraf›ndan yap›lan yüksekli-

sans (n=37) ve doktora tezi (n=18) oldu¤u saptand›. Ulu-

sal Diyabet Kongresi Hemflirelik Sempozyumu’nda 2008-

2013 y›llar› aras›nda hemflireler taraf›ndan 74 adet bildi-

rinin sözel (n=29) ve poster (n=45) sunum olarak sunul-

du¤u görüldü. 

Çal›flmalar (n=129) örneklem grubuna göre incelendi-

¤inde; %91.4’ünün (n=118) diyabetli hastalar (Tip 1 DM,

Tip 2 DM, gestasyonel diyabet), %3.14’ünün (n=4) hem-

flireler, %0.78’inin (n=1) hekimler ile yap›ld›¤› ve %4.72’si-

nin (n=6) ise örneklem grubu dahilinde olmay›p derleme

ve olgu sunumu amaçl› yap›ld›¤› saptand›. Hemflireler ta-

raf›ndan yap›lan çal›flmalar›n ço¤unlukla diyabetli birey

üzerinde oldu¤u, diyabet yönetiminde önemli yeri olan

hasta yak›nlar› ile ilgili araflt›rma yap›lmad›¤› saptand›.

Tüm çal›flmalar (n=129) konular›na göre incelendi¤in-

de diyabet yönetimi, diyabette öz bak›m ve yeterlilik, di-

yabet ile ilgili bilgi ve beceri düzeyleri, diyabette duygu

durumlar›, diyabet ile ilgili tarama çal›flmalar›, diyabette

tutum ve davran›fllar, diyabetin komplikasyonlar›, diya-

bette ölçek geçerlilik çal›flmalar›, diyabette tedavi-bak›m

ve maliyet, diyabetin di¤er hastal›klar ile iliflkisi, diyabette

yaflam kalitesi, diyabet ile ilgili olgu sunumlar›, diyabet ile

ilgili derlemeler, diyabette uyum süreci, diyabette yaflan›-

lan problemler olmak üzere toplam 16 bafll›k alt›nda top-

land› (Tablo 1). Tablo 1 incelendi¤inde, çal›flma konular›-

n›n ço¤unlukla (%19.3) diyabet yönetimi üzerine odak-

land›¤› görülmektedir. 

1.  Diyabet  Yönetimi  ile  ‹lgili  Çal›flmalar

Diyabetli bireylerin hastal›¤› yönetim süreçleri incelen-

di¤inde, birçok faktörün etkili oldu¤u bilinmektedir. ‹nce-

lenen diyabet yönetimi ile ilgili çal›flmalarda e¤itim-gelir

düzeyi, kiflilik yap›s› (Bayrak, 2008, Karamahmut ve Ol-

gun, 2008), koçluk uygulamalar› (Arslan,2008), kan fleke-

ri takip s›kl›¤› (Ulusoy, Do¤ruk Ünal ve Par›ldar, 2012), s›-

k› hemflire takibi (Altuno¤lu, Aydo¤du ve Do¤an, 2009),

biliflsel sosyal faktörler (Orhan, 2012), aile deste¤i (Do-

¤an, 2009, Baykal, 2013), yaflam biçiminin güçlendiril-

mesi (Tekir, 2011) gibi konular›n diyabet yönetimi üzerin-

deki etkilerinin araflt›r›ld›¤› görüldü. Ayr›ca standart diya-

bet e¤itimleri (Karabo¤a ve Davuto¤lu, 2009) ile sohbet

haritas› e¤itimleri (Bektafl, Vatansever ve Ayd›n, 2013), te-
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lefonla e¤itim (Aytekin Kanadl›, 2012) ve internet dan›fl-

manl›¤› (fien Celasin, 2011) karfl›laflt›r›larak diyabet yöne-

timi üzerindeki etkileri de¤erlendirilmifl, Hemoglobin A1c

düzeyi ve diyabet yönetimi ile iliflkileri (Bayrak, B›çakc› ve

Sunter, 2008, Tok, Ilg›n ve Avhan, 2008) incelenmifltir.

Diyabetlilerin e¤itim durumlar› ve gelir düzeylerinin,

diyabet yönetimine etkisinin incelendi¤i çal›flmada hasta-

lar›n ö¤renim durumlar› ve gelir düzeyleri artt›kça kan fle-

ker takiplerini daha düzenli yapt›klar› tespit edilmifltir. Ö¤-

renim durumu ve gelir düzeyinin mikrovasküler kompli-

kasyonlar›n önlenmesinde etkili oldu¤u sonucuna ulafl›l-

m›flt›r (Bayrak, 2008). 

Diyabetli bireylerin kiflilik yap›lar›n› belirleyerek glisemik

kontrol üzerindeki etkilerini de¤erlendirmek ve diyabet

e¤itim programlar›na temel oluflturmak amac›yla yap›lan

çal›flmada, diyabetli bireylerin glisemik kontrolünün TCI

Mizaç ve Karakter Envaterine göre belirlenen mizaç ve ka-

rakter yap›lar›ndan etkilendi¤i görülmüfltür. E¤itim prog-

ramlar› gelifltirilirken kiflilik özelliklerinin dikkate al›nmas›

gerekti¤i sonucuna ulafl›lm›flt›r (Karamahmut ve Olgun,

2008). 

Arslan (2008) taraf›ndan yap›lan çal›flmada etkin din-

leme, soru sorma ve amaca ulaflmak için cesaretlendirme

en önemli koçluk becerileri olarak kabul edilmifl, diyabet

hemflireleri ve diyabetli bireyler ile belli aflamalarla koçluk

sisteminin yürütülmesinin yararl› olaca¤› bildirilmifltir.

Diyabetli hastalarda s›k› hemflire takibinin glikoz meta-

bolizmas› üzerine olan etkisinin incelendi¤i çal›flmada, s›k

aral›klarla diyabet e¤itimi verilen hastalarda HbA1c de¤i-

fliklikleri de¤erlendirilmifltir. HbA1c ve açl›k kan flekeri de-

¤erlerinde anlaml› düflüfl oldu¤u saptanm›flt›r. S›k› e¤itim

ve izlemin diyabet yönetiminde olumlu de¤ifliklikler olufl-

turdu¤u saptanm›flt›r. Diyabet yönetiminde hedef de¤er-

lere ulaflmak için daha fazla diyabet e¤itimi ve daha s›k›

kan flekeri takibi gerekti¤i sonucuna ulafl›lm›flt›r (Altuno¤-

lu, Aydo¤du ve Do¤an, 2009). Bir baflka çal›flmada ise

evde s›k› kan flekeri takibi yap›lmas›n›n glisemik kontrol

üzerine ek fayda sa¤lamad›¤› görülürken, iyi bir diyabet

e¤itiminin kan flekeri takip s›kl›¤›n› azaltabilece¤i öneril-

mifltir (Ulusoy, Do¤ruk Ünal ve Par›ldar, 2012). Diyabet

e¤itimi verilen hastalar›n bilgi ve kan glukoz düzeylerini

belirleyerek daha sonraki e¤itim giriflimlerine katk› sa¤la-

mak amac›yla Karabo¤a ve Davuto¤lu (2009) taraf›ndan

yap›lan çal›flmada e¤itimin etkinli¤ini de¤erlendirmek için
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TTaabblloo  11:: Hemflireler taraf›ndan yap›lm›fl diyabet ile ilgili çal›flmalar›n konu bafll›klar›na göre s›n›fland›r›lmas›

KKoonnuu  BBaaflflll››¤¤›› TTooppllaamm YYüükksseekk  lliissaannss  tteezzii DDookkttoorraa  tteezzii PPoosstteerr  ssuunnuumm SSöözzeell  ssuunnuumm
nn %% nn %% nn %% nn %% nn %%

Diyabet yönetimi 25 19.3 7 18.9 4 22.2 6 13.3 8 27.7
Diyabet ile ilgili bilgi ve beceri düzeyleri 11 8.6 2 5.4 0 0.0 7 15.6 2 6.8
Diyabet ile ilgili tarama çal›flmalar› 11 8.6 1 2.7 1 5.6 7 5.6 2 6.8
Diyabette öz bak›m-öz yeterlilik durumu 10 7.8 2 5.4 4 22.2 1 2.3 3 10.3
Diyabette duygu durumlar› 10 7.8 3 8.1 2 11.1 2 4.5 3 10.3
Diyabette ölçek geçerlilik çal›flmalar› 9 7.0 4 10.8 4 22.2 1 2.3 0 0.0
Diyabette tutum ve davran›fllar 8 6.2 6 16.3 0 0.0 2 4.5 0 0.0
Diyabette tedavi-bak›m-maliyet 6 4.7 1 2.7 0 0.0 3 6.6 2 6.8
Diyabetin di¤er hastal›klar ile iliflkisi 6 4.7 1 2.7 0 0.0 4 8.8 1 3.5
Diyabet ile ilgili olgu sunumu 6 4.7 - 0.0 0 0.0 2 4.5 4 13.8
Diyabetin komplikasyonlar› 6 4.7 2 5.4 0 0.0 3 6.6 1 3.5
Diyabette yaflam kalitesi 5 3.9 2 5.4 0 0.0 3 6.6 0 0.0
Diyabet ile ilgili derleme 4 3.0 - 0.0 0 0.0 3 6.6 1 3.5
Diyabette uyum süreci 4 3.0 3 8.1 0 0.0 0 0.0 1 3.5
Diyabet e¤itimleri 4 3.0 1 2.7 2 11.1 1 2.3 0 0.0
Diyabette yaflan›lan problemler 4 3.0 2 5.4 1 5.6 1 2.3 1 3.5
TTOOPPLLAAMM 112299 110000 3377 110000 1188 110000 4455 110000 2299 110000



ön test ve son test uygulamalar› yap›larak açl›k ve tokluk

kan flekeri, HbA1c düzeyleri de¤erlendirilmifltir. Çal›flma

sonucunda hastalara verilen diyabet e¤itiminin k›sa dö-

nemli bilgi art›fl›na ve kan glukoz kontrolüne olumlu kat-

k› sa¤lad›¤› belirtilmifltir. 

Diyabetli bireylerde biliflsel sosyal faktörler ile metabo-

lik faktörlerin iliflkisini saptamak amac›yla çok boyutlu di-

yabet anketleri kullan›larak hastalar›n de¤erlendirildi¤i bir

çal›flmada, biliflsel sosyal faktörler ile metabolik kontrol de-

¤iflkenleri aras›nda anlaml› iliflki oldu¤u sonucuna var›l-

m›flt›r (Orhan, 2012).

Tip 1 diyabetli çocuklar›n okul ortam›nda diyabet yö-

netimlerini ve okulda yaflad›klar› sorunlar› inceleyen çal›fl-

mada, okul ders saatlerinin hipoglisemi üzerinde etkili ol-

du¤u, okula bafllad›ktan sonra HbA1c düzeyinin yükseldi-

¤i görülmüfltür. Diyabetik çocuklar›n metabolik kontrolü-

nün okula bafllamakla birlikte olumsuz yönde etkilenmesi

nedeniyle aile ve okul görevlilerine diyabet yönetimine

iliflkin e¤itim verilmesi gerekti¤i düflünülmüfltür (Do¤an,

2009). Tip 2 diyabetik hastalar›n glisemi kontrolünde aile

etkisine bak›lan bir di¤er çal›flmada, efl/çocuk deste¤ini

alg›layan bireylerin alg›lad›klar› destek düzeyleri di¤er bi-

reylere göre daha yüksek oldu¤u bulunmakla birlikte bu

destek alg›s›n›n normoglisemi üzerinde etkili olmad›¤› gö-

rülmüfltür (Baykal, 2013).

Bektafl, Vatansever ve Ayd›n (2013) taraf›ndan yap›lan

çal›flmada, sohbet haritalar› yöntemine dayal› verilen e¤i-

timin diyabetli bireylerin HbA1c, HDL (High Density Li-

poprotein), trigliserid ve bel çevre geniflli¤i de¤erlerinde

geliflme sa¤lad›¤› belirlenmifltir. fien Celasin (2011) tara-

f›ndan yap›lan çal›flmada ise internet üzerinden yap›lan

diyabet dan›flmanl›¤› ile standart diyabet e¤itimi alan er-

gen diyabetliler karfl›laflt›r›lm›flt›r. ‹nternet dan›flmal›¤›

alanlar›n hipoglisemi korkular›n›n, standart e¤itime oran-

la daha düflük oldu¤u ancak iki grup aras›nda metabolik

de¤iflkenler aç›s›ndan anlaml› bir fark olmad›¤› gösteril-

mifltir. Tekir (2011) taraf›ndan yap›lan çal›flmada da befl

basamakl› güçlendirilme/yetki süreci ile standart diyabet

e¤itimi karfl›laflt›r›lm›flt›r. Befl basamakl› güçlendirilme/yet-

ki sürecinin tamamlanmas› ile bireylerin öz bak›m beceri-

lerinin artmas›, diyabeti yönetme konusunda güçlü ve

yetki sahibi olma durumlar› standart e¤itime oranla daha

etkili ve yararl› bulunmufltur. 

Güngör Tavflanl›, Karadakovan ve Sayg›l› (2011) tara-

f›ndan yap›lan çal›flmada, videofone teknolojisiyle hemfli-

relik vaka yönetimi uygulanm›flt›r. Diyabetli bireylerin ya-

flam kalitesi, tedavi ve hasta memnuniyetinde anlaml› ar-

t›fl oldu¤u, ayr›ca glisemik kontrol üzerinde de olumlu so-

nuçlar› oldu¤u bildirilmifltir. Diyabetli bireylerin telefon ile

takip edildi¤i bir di¤er çal›flmada ise, telefon ile takibin öz

bak›m puanlar›n›n artt›rd›¤› ve metabolik kontrol de¤ifl-

kenlerinin olumlu yönde etkilendi¤i sonucuna ulafl›lm›flt›r

(Aytekin Kanadl›, 2012).

Diyabet yönetiminin en önemli takip ölçütü olan

HbA1c’yi etkileyen faktörleri araflt›rmay› amaçlayan bir ça-

l›flmada diyabetin tipi ve süresi, cinsiyet, yafl, beden kütle

indeksi ile HbA1c de¤eri aras›nda anlaml› bir fark olmad›-

¤› fakat diyet ve düzenli ilaç kullan›m›n›n HbA1c de¤erini

etkiledi¤i görülmüfltür (Bayrak, B›çakc› ve Sunter, 2008).

Bir di¤er çal›flmada ise hastanede yat›fl sürecinde verilen

e¤itim program›n›n ev ortam›nda devaml›l›¤›n› takip et-

mek amac›yla hastalarla telefon görüflmeleri yap›lm›flt›r.

Vaka yönetimi metodu ile HbA1c ve fruktozamin düzey-

lerinde anlaml› de¤iflmeler oldu¤u saptanm›flt›r (Tok, Ilg›n

ve Avhan, 2008). 

2.  Diyabet  ile  ‹lgili  Bilgi  ve  Beceri  Düzeyi  Çal›flmalar›

Diyabette hastal›k süreci bir tak›m bilgi ve becerilerin

kullan›lmas›yla sürdürülmektedir. Hastalar ve sa¤l›k çal›-

flanlar›n›n insülin kullan›m›, kan flekeri takibi, genel diya-

bet bilgisi gibi konulardaki bilgi ve beceri düzeylerinin de-

¤erlendirilmesi amac›yla çeflitli çal›flmalar›n yap›ld›¤› gö-

rülmüfltür. 

‹nsülin kullanan diyabetik hastalar›n insülin kullan›m›-

na iliflkin bilgi durumlar›n› inceleyen bir çal›flmada, hasta-

lar›n büyük bir ço¤unlu¤unun insülin e¤itimi ald›¤› ancak

ald›klar› e¤itimi uygulamaya geçirmede baz› eksikliklerinin

oldu¤u tespit edilmifltir. Hasta e¤itimlerinin kiflilerin özel-

liklerine göre uyarlanmas› gerekti¤i ve belli aral›klar ile

e¤itim tekrar› yap›lmas› gerekti¤i önerilmifltir (Yakupçebi-

o¤lu, Üstünsöz ve K›l›ç, 2012). ‹nsülin ve oral antidiyabe-

tik kullanan diyabetik hastalar›n kan flekeri izlemi ve öl-
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çüm teknikleri ile ilgili bilgi düzeyinin belirlenmesini amaç-

layan bir baflka çal›flmada ise insülin kullanan hastalar›n

daha s›k ölçüm yapt›¤› tespit edilirken hedef kan flekeri

de¤erlerine verilen cevaplar aras›nda anlaml› bir fark gö-

rülmemifltir. Tip 2 diyabetik hastalar›n tokluk kan flekeri,

HbA1c hakk›nda bilgi eksikli¤i oldu¤u, oral antidiyabetik

kullanan hastalar›n ise bireysel e¤itimlerinin belli aral›klar-

la tekrar edilmesi gerekti¤i belirtilmifltir (Özcan, Gogas ve

Akal›n, 2009-a).

Ükinç, Çetin ve Üretmen Göl (2009-a) taraf›ndan ya-

p›lan çal›flmada Tip 1 ve tip 2 diyabetik hastalar›n bilgi dü-

zeylerine bak›lm›fl, poliklini¤e ilk kez baflvuran tip 1 diya-

betli bireylerin belirgin flekilde daha bilgili olduklar› sap-

tanm›flt›r. Ancak hastalar›n diyabet süresi artt›kça bilgi dü-

zeylerinde belirgin bir azalma oldu¤u belirtilmifltir. Ükinç

ve arkadafllar› (2009-b) taraf›ndan yap›lan bir baflka çal›fl-

mada ise diyabet ile ilgili hizmet içi e¤itimin öncesi ve

sonras› bilgi düzeyi de¤erlendirilmifltir. Yatakl› servislerde

hizmet veren tüm hemflirelerin diyabetli hastalar›n tedavi-

si, akut komplikasyonlar› tan›ma ve takibinde yetersiz ol-

du¤u görülmüfltür. Servislerde çal›flan hemflirelerin bü-

yük ço¤unlu¤u bu görevin diyabet e¤itim hemfliresinin

ya da doktorun görevi oldu¤unu düflündüklerini belirt-

mifllerdir. Hemflirelerin diyabet hastas› ile her alanda kar-

fl›lafl›labilece¤i göz önünde bulundurularak tüm hemflire-

lerin hizmet içi e¤itim almalar› gerekti¤i sonucuna ulafl›l-

m›flt›r. Özcan ve arkadafllar›n›n (2009-b) yapt›¤› çal›flma-

da da uzmanl›k e¤itimi alan hekimlerin ile diyabet e¤itimi

öncesinde ve sonras›nda bilgi düzeyi de¤erlendirilmifltir.

Açl›k kan flekeri, hedef kan flekeri, hedef HbA1c de¤erleri

ile ilgili do¤ru cevap oran›n›n son testte belirgin olarak

artt›¤›, ayr›ca teknik insülin bilgilerinin genelde do¤ru ola-

rak cevapland›¤› görülmüfltür. 

3.  Diyabet  ile  ‹lgili  Tarama  Çal›flmalar›

Toplumdaki diyabetli birey say›s›n›n h›zla artmas› ne-

deniyle risk grubu olan kiflilerin koruma alt›na al›nabilme-

si ve tan› almam›fl hastalar›n belirlenmesi için tarama ça-

l›flmalar›na ihtiyaç duyulmaktad›r.

Olgun, Canbolat ve Bahtiyar (2012) taraf›ndan yap›-

lan çal›flmada, daha önceden diyabet tan›s› almam›fl 97

kiflinin %6.2’sinde yüksek diyabet riski belirlenmifltir. Riskli

olan bireylere önleme programlar› planlamas› ve yaflam

tarz› de¤ifliklikleri yap›lmas› gerekti¤i belirtilmifltir. Gökdo-

¤an, Can Çiçek ve Koca (2009) taraf›ndan yap›lan bir di-

¤er çal›flmada ise diyabet stand›na rastgele baflvuran 304

kifliye diyabet risk taramas› yap›lm›fl ve %82.2’sinin diya-

bet riski tafl›d›¤›, %71.6’s›n›n ailesinde diyabet oldu¤u,

%36.8’inin fazla kilolu oldu¤u ve %4.3’ünün rastgele öl-

çülen kan flekerinin ≥ 200 mg/dl oldu¤u görülmüfltür.

Toplumda diyabet riskinin yüksek bulunmas› nedeni ile

belirli aral›klarla taramalar›n yap›lmas› ve risk tafl›yan kiflile-

rin takibe al›nmas› gerekti¤i belirtilmifltir.

Yeni tan› konmufl gestasyonel diyabet hastalar›n›n de-

mografik verilerinin de¤erlendirilmesinin amaçland›¤› bir

çal›flmada, bilinen tip 1 ve tip 2 diyabet tan›s› olmayan,

gestasyonel diyabet tan›s› alan ve diyabet poliklini¤inde

e¤itim verilen  77 gebenin %62.3’ünün ailesinde diyabet

oldu¤u görülmüfltür. Multipar gebelerin önceki gebelikle-

rinde %18.2’sinin düflük yapt›¤›, %19.7’sinin iri bebek ve

%5.2’sinin malformasyonlu bebek do¤urdu¤u tespit edi-

lirken %6.5 oran›nda ölü do¤um meydana geldi¤i tespit

edilmifltir (Ifl›k, Çetin ve Karabayraktar, 2012). Mecdi

(2013) taraf›ndan yap›lan çal›flmada gestasyonel diyabet

tan›s› konulan kad›nlar›n %50’sinden fazlas›n›n befl y›l içe-

risinde tip 2 diyabet tan›s› ald›¤› belirtilmifltir. Postpartum

diyabet taramas› için fark›ndal›¤›n artt›r›lmas› ve postpar-

tum diyabet taramalar› hakk›nda kapsaml› e¤itimler veril-

mesinin gerekti¤i bildirilmifltir.

Örneklem grubunu 274 diyabetik hastan›n oluflturdu-

¤u bir tarama çal›flmas›nda kad›nlar›n %54.4’ünde ve er-

keklerin %48’inde cinsel disfonksiyon saptand›¤› görül-

müfltür. Yafl, ö¤renim seviyesi, obezite, hipertansiyon,

menapoz, HbA1c ve LDL düzeyleri, diyabet süresi gibi

faktörlerin cinsel disfonksiyon oluflumunu etkiledi¤i sap-

tanm›flt›r. Diyabetli hastalarda cinsel disfonksiyonu de¤er-

lendirilirken metabolik faktörler ile birlikte psikososyal fak-

törler de ele al›nmas› gerekti¤i belirtilmifltir (Y›ld›z, 2008).

Tip 1 diyabetli kad›nlarda cinsel disfonksiyon durumu-

nun incelendi¤i bir çal›flmada, 26 premenapozal kad›n

incelemeye al›nm›fl ve %80 oran›nda cinsel disfonksiyon

saptand›¤› görülmüfltür. Diyabetli kad›nlar›n cinsel sa¤l›-
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¤›n›n de¤erlendirilmesi ve e¤itim programlar›nda bu ko-

nuda bilgi verilmesi önerilmifl, ayr›ca cinsel disfonksiyonu

olanlar›n erken teflhisi ve tedavisi için uygun merkezlere

yönlendirilmesi gerekti¤i belirtilmifltir (Dilek ve Karadako-

van, 2008).

4.  Diyabette  Özbak›m  ve  Öz  Yeterlilik  

Durumu  ile  ‹lgili  Çal›flmalar

Diyabetik hastalar›n özbak›m ve öz yeterlilik durumu

hastal›¤›n yönetiminde önemli yer tutmaktad›r. ‹ncelenen

çal›flmalarda özbak›m aktiviteleri, özbak›m eksikli¤i, özba-

k›m yeterlilik düzeyleri, özbak›m gücü gibi konular›n diya-

bet ile iliflkisinin konu al›nd›¤› görülmüfltür. 

Coflansu (2009) taraf›ndan yap›lan çal›flmada, diya-

betli bireylerin ekonomik durum, e¤itim düzeyi artt›kça

öz-yeterlilik alg›lar›n›n artt›¤› ve öz-yeterlilik alg›s› artt›kça

diyet, egzersiz, ayak bak›m› ve kan flekeri ölçüm s›kl›¤›n›n

da artt›¤› görülmüfltür. Destek ve sonuç beklentisi s›kl›¤›

artt›kça, özbak›m aktiviteleri s›kl›¤›n›n artt›¤› belirtilmifltir.

HbA1c ile öz yeterlilik aras›nda negatif bir iliflki bulunmufl-

tur. Diyabetik bireylerin özbak›m davran›fllar› ve glisemik

kontrol düzeylerinin biliflsel sosyal faktörlerden etkilendi-

¤i, daha iyi bir öz bak›m için diyabetlilerin özyeterlilik, des-

tek ve sonuç beklentisi alg›lar›n›n artt›r›lmas› gerekti¤i so-

nucuna ulafl›lm›flt›r. 

Özbak›m eksikli¤i hemflirelik teorisine dayal› öz yöne-

tim e¤itimi sonuçlar›n›n incelendi¤i bir çal›flmada diyabet-

li bireylerin özbak›m gücü ve özbak›m davran›fllar›n›n ge-

liflti¤i ve glisemik kontrollerinde iyileflme oldu¤u görül-

müfltür (Arda Sürücü, K›z›lc› ve Ergör, 2013). Diyabetli bi-

reylerin e¤itiminde özbak›m eksikli¤i hemflirelik teorisi kul-

lan›m› önerilmifltir (Arda Sürücü, 2013). 

Tekin Yan›k (2011) taraf›ndan yap›lan çal›flmada, sa¤-

l›k kontrollerini düzenli yapt›ran, diyabet hakk›nda yeterli

e¤itim ald›¤›n› bildiren, tan› süresi uzun olan diyabetlile-

rin diyabete yönelik öz-yeterlilik düzeylerinin daha yüksek

oldu¤u, öz-yeterlilik düzeyi artt›kça kan bas›nc›, kolesterol

ve LDL (Low Density Lipoprotein) de¤erlerinin daha dü-

flük oldu¤u saptanm›flt›r. Diyabetli bireylerin öz-yeterlilik

düzeylerini etkileyen kiflisel ve diyabet ile iliflkili özellikleri

göz önünde bulundurularak, öz-yeterlilik düzeyini artt›r-

maya yönelik hemflirelik bak›m›n›n planlanmas› gerekti¤i

bildirilmifltir.

Tip 2 diyabetli hastalara ‘ Beck Umutsuzluk Ölçe¤i’ ve

‘Özbak›m Gücü Ölçe¤i’ uygulanarak yap›lan çal›flmada,

umutsuzluk ve özbak›m gücü aras›nda negatif korelasyon

bulunmufltur. Cinsiyet, e¤itim durumu, sosyal güvence,

maddi durum, diyabet süresi, evcil hayvan besleme duru-

mu, sosyal aktivite ve kendini sevme gibi de¤iflkenlerin

umutsuzluk düzeyini etkiledi¤i; yafl, e¤itim, sosyal güven-

ce, çocuk say›s›, maddi durum, sosyal aktivite, diyabette

tedavi fleklinin de öz bak›m gücünü etkiledi¤i görülmüfl-

tür (Y›lmaz, 2010).

5.  Diyabette  Duygu  Durumlar›n›  ‹nceleyen  Çal›flmalar

Diyabet bireylerin ruhsal durumlar›nda çeflitli de¤iflik-

liklere sebep olabilmektedir. Diyabetli bireylerin depres-

yon durumlar›, gelece¤e yönelik beklentileri ve diyabetin

ölüm kayg›s›, empati, anksiyete ile iliflkisini inceleyen çal›fl-

malar yap›ld›¤› görülmüfltür.

Depresyonun risk faktörlerini belirlemek amac›yla yap›-

lan çal›flmada; Beck Depresyon Envanteri skoru ile

HbA1c, diyabete ba¤l› komplikasyon say›s›, yafl, medeni

durum, çal›flma durumu, diyabet süresi, beslenme ve eg-

zersiz programlar›na ba¤l›l›k, sigara kullan›m› ile depres-

yon aras›nda anlaml› iliflki bulunmufltur. Artm›fl yafl, çal›fl-

ma yaflam›n›n olmamas›, son bir y›lda diyabete ba¤l› bir

nedenle hastaneye yatma durumlar› depresyon riskini be-

lirleyici olarak bulunmufltur. Diyabetlilerde depresyon gö-

rülme s›kl›¤›n›n yüksek oldu¤u, özellikle yafll› ve diyabet

kontrolü iyi olmayan hastalar›n depresyon yönünden de-

¤erlendirilmesi gerekti¤i sonucuna ulafl›lm›flt›r (Dönmez,

2010). 

Çapa, Y›lmaz ve Arslan (2008) taraf›ndan yap›lan bir

çal›flmada, diyabette HbA1c düzeyinin yüksek seyretmesi-

nin komplikasyonlar›n oluflmas›na neden oldu¤u ve

komplikasyon varl›¤›n›n da hastalar›n umutsuzluk düzey-

lerinin artmas›na yol açt›¤› belirtilmifltir. ‹deal glisemik

kontrol, komplikasyonlar›n önlenmesi, bireylerin umut-

suzluklar›n›n giderilmesi ile gelece¤e yönelik beklentilerin

de de¤iflti¤i ve bu nedenle hastalar›n diyabet e¤itimleri

kadar takip süreçlerinin de önem tafl›d›¤› bildirilmifltir.
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Sa¤l›kl› ve tip 1 diyabetli ergenlerin ölüm korkusu ve

etkileyen faktörlerin incelendi¤i çal›flmada, Yenilenmifl

Ölüm Kayg›s› Ölçe¤i’ne göre sa¤l›kl› ergenlerin ölüm kay-

g›s› puanlar›n›n tip 1 diyabetli ergenlerden daha yüksek

oldu¤u görülmüfltür. Tip 1 diyabetli ergenlerde ölüm kay-

g›s› puan ortalamas›n›n, hastal›k süresi ile düfltü¤ü, hasta-

l›kla ilgili endiflelenme düzeyindeki art›fl ile artt›¤›, hastal›k-

tan hiç etkilenmeyenlerdedaha düflük oldu¤u bulunmufl-

tur. Hem sa¤l›kl› hem tip 1 diyabetli ergen grubunda k›z-

lar›n ölüm kayg›s›n›n daha yüksek oldu¤u görülmüfltür.

‹lk ö¤retim grubunda her iki grubun da ölüm kayg›s› ay-

n› iken, lise grubunda sa¤l›kl› ergenlerin ölüm kayg›s› da-

ha yüksek tespit edilmifltir. (Ak, 2009).

Hemflirelerin empatik yaklafl›mlar›n› gelifltirmek ama-

c›yla ön test ve son test uygulamalar›n›n de¤erlendirildi¤i

bir çal›flmada, hemflirelerin e¤itim sonras› alg›lamalar›nda

özellikle duygusal yönlerde de¤iflim oldu¤u belirlenmifltir.

E¤itim sonras› iletiflime bak›ld›¤›nda, empatik olmayan ile-

tiflim say›s›nda gerileme oldu¤u ve bu yaklafl›mlar› daha

az s›kl›kla kulland›klar› belirlenmifltir. Sonuç olarak hemfli-

relere verilen empati e¤itiminin iletiflimde etkili oldu¤u ve

empati becerilerini gelifltirdi¤i görülmüfltür (Kahriman,

2012). 

Diyabetik hastalar›n sigara kullan›m›n›n anksiyete dü-

zeyi üzerindeki etkilerini belirlemek amac›yla yap›lan çal›fl-

mada ise sigara ba¤›ml›l›k düzeyi yüksek olan hastalar›n

anksiyete düzeylerinin de yüksek olmas›n›n HbA1c’yi etki-

ledi¤i görülmüfltür. Tüketilen sigara miktar›n›n azalt›lmas›

hedeflenerek diyabetin komplikasyonlar›ndan korunma-

n›n ve yaflam kalitesini yükseltmenin mümkün olabilece¤i

sonucuna ulafl›lm›flt›r (Yurtsever, Gider ve fiit, 2011).

6.  Diyabette  Ölçek  ve  Geçerlilik  Çal›flmalar›

Çal›flmalar incelendi¤inde diyabetin farkl› yönlerini in-

celemeye yönelik ölçekler gelifltirildi¤i ve baz› ölçeklerin

de kültürel uyarlama çal›flmalar›n›n yap›ld›¤› görüldü. Bu

ölçek çal›flmalar›n›n diyabet hemflireli¤ini alg›lama (De-

mir, 2012), diyabet belirtileri kontrol listesi (Terkefl, 2012),

diyabet ile ilgili sorunlu alanlar (Y›lmaz, 2011), diyabet

güçlendirme (Özcan, 2012), diyabetiklerde kendi kendi-

ne enjeksiyon ve test yapma korkusu (Çelik, 2010), hasta-

l›¤› kabul etme (Büyükkaya Besen, 2009), hipoglisemi

korku ve diyabet özbak›m›nda güven (Erol, 2009), diya-

bette özbak›m (Karakurt, 2008), diyabette problem alan-

lar› (Elkoca, 2010) konular› üzerinde oldu¤u belirlendi.

7.  Diyabette  Tutum  ve  Davran›fllar  ile  ‹lgili  Çal›flmalar

Diyabetin kronik bir hastal›k süreci olmas› nedeniyle

hastal›k ile ilgili tutum ve davran›fllar kifliden kifliye farkl›l›k

göstermektedir. Diyabette tutum ve davran›fllar› içeren

çeflitli konularda çal›flmalar yap›ld›¤› görülmüfltür. ‹nsülin

kullanan bireylerin diyabet tutumlar›, diyabetik hastalar›n

kafein tüketimi ve içecek tüketim al›flkanl›klar›, tedaviye

yönelik tutumlar, diyabetik ayak durumunda tutum ve

davran›fllar, hastalar›n sa¤l›¤a iliflkin tutumlar›n› de¤erlen-

diren çal›flmalar bulunmaktad›r.

‹nsülin kullanan diyabetli bireylerin diyabet tutumlar›-

n›n belirlenmesi amac›yla yap›lan çal›flmada, bireylere

e¤itim öncesi-sonras› insülin tedavisi ile ilgili kayg› ve en-

diflelerinin de¤erlendirilece¤i test uygulamas› yap›lm›flt›r.

E¤itim sonunda insülin enjeksiyonu hakk›ndaki kayg› du-

rumlar›nda azalma oldu¤u görülmüfltür (Öner Erel, Kara-

ca ve Bostanc›, 2009).

Bir di¤er çal›flmada ise glisemik kontrolde yiyecekler

kadar tüketilen içecek türlerinin de önemli oldu¤u belirtil-

mifltir. Diyabetik hastalar›n içecek al›flkanl›klar›nda diyabet

olmayanlara göre de¤ifliklikler oldu¤u saptanm›flt›r. Kola

ve meyve suyu tüketimi diyabeti olmayanlara göre daha

az olmakla birlikte, diyabetik hasta grubunda önemli mik-

tarda kola ve meyve suyu tüketiminin oldu¤u da tespit

edilmifltir (Gogas Yavuz, Esmen ve Yaz›c›, 2013).

fiermet (2012) taraf›ndan yap›lan çal›flmada, sa¤l›k

inanç modeli ölçe¤i kullan›larak diyabetik yafll›lar›n sa¤l›k

inançlar›n›n de¤erlendirildi¤i, diyabetik yafll›lar›n olumsuz

sa¤l›k inanc›na sahip olduklar› görülmüfltür. Beslenme te-

davisine uyum gösteren, periyodik kontrollere düzenli gi-

den, düzenli egzersiz yapan yafll›lar›n ilgili puan ortalama-

lar› daha yüksek bulunmufltur. Diyabetli yafll›lar›n sa¤l›k

inançlar›n›n ve diyabet tedavisine uyumunun artmas› için

diyabet öz yönetim e¤itimlerine önem verilmesi gerekti¤i

belirtilmifltir. Ayr›ca  e¤itim gereksinimlerinin saptanma-

s›nda sa¤l›k inanç modelinin kullan›lmas› önerilmifltir.
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Diyabetli bireylerde diyabetik ayak görülme durumu-

na göre ayak bak›m davran›fllar›n›n incelendi¤i bir çal›fl-

mada, diyabetik aya¤› olan bireylerin ayak bak›m davra-

n›fllar›n› yetersiz uygulad›klar› görülmüfltür. Diyabetik aya-

¤› olmayan bireylerde ayak bak›m› davran›fllar›n›n daha

s›kl›kla uyguland›¤› saptanm›flt›r. Ayak bak›m› davran›fllar›-

n›n diyabetik ayak gelifliminde önemli rol oynad›¤› belirtil-

mifltir (Sözen, 2009). 

Diyabetlilerde fiziksel aktivite davran›fllar›n›n de¤erlen-

dirildi¤i bir çal›flmada ise fiziksel aktiviteyi destekleyen mo-

tivasyon faktörleri olumlu yönde artt›kça fiziksel aktivite

davran›fllar›n›n da artt›¤›, engelleyen faktörler artt›kça

davran›fllar›n azald›¤› bulunmufltur. Diyabetlilerin fiziksel

aktivite davran›fllar›n›n destek faktörleri do¤rultusunda

cesaretlendirilmesi ve engel alg›lar› ile bafletmeleri için di-

yabet e¤itimleri yap›lmas› gerekti¤i belirtilmifltir (Sar›,

2012).

8.  Diyabette  Tedavi,  Bak›m  ve  Maliyet  Çal›flmalar›

Diyabet tedavi ve bak›m gerektiren ayn› zamanda bu

tedavi için ciddi harcamalar›n yap›ld›¤› bir hastal›kt›r. Bu

konu ile ilgili diyabette insülin uygulama araçlar›, kompli-

kasyonlar ve poliklinik takiplerinin maliyet ile iliflkisi, alterna-

tif tedavi kullan›m durumlar› ve bak›m gereksinimlerinin

belirlenmesine yönelik çal›flmalar yap›ld›¤› görülmüfltür.

‹nsülin kartuflu ve i¤ne ucu maliyeti ile flakon ve enjek-

tör maliyetlerinin karfl›laflt›r›ld›¤› bir çal›flmada, flakon ve

enjektör kullan›m›n daha ekonomik oldu¤u tespit edilmifl-

tir. Ancak insülin kalemi uygulamas›n›n hasta bak›m kali-

esi ve do¤ru doz uygulamas› aç›s›ndan daha avantajl› ol-

du¤u görülmüfltür (fiahin ve Yaz›c›o¤lu, 2012). Bir di¤er

çal›flmada ise yatarak takip edilen hastalar›n ço¤unlu¤un-

da en az bir komplikasyon geliflti¤i, büyük bir ço¤unlu¤u-

nun ise diyabete iliflkin masraflar› karfl›lamada güçlük çek-

ti¤i belirlenmifltir (K›r Biçer, Özyazar ve Bay›nd›r Çevik,

2009). E- monitorizasyon ile hemflirelik takibi ve ayaktan

poliklinik muayenesi maliyetlerini karfl›laflt›ran çal›flmada,

E- hemflirelik takibinin daha az maliyete neden oldu¤u

görülmüfltür. Ayr›ca hastalar›n E-hemflirelik ile takip edil-

mesinin insülin doz ayarlar›n›n daha yak›n izlemine ve

komplikasyonlar›n daha az olmas›na yard›mc› olaca¤› için

maliyet aç›s›ndan daha avantajl› oldu¤u belirtilmifltir (fia-

hin ve Ertek, 2013).

Ayd›n Bektafl ve Vicdan (2011) taraf›ndan yap›lan ça-

l›flmada, diyabetli bireylerin tamamlay›c› ve alternatif te-

davi kullan›m durumlar› incelenmifltir. Çal›flamaya al›nan

200 hastan›n %74’nün bitkisel tedavileri tercih etti¤i gö-

rülmüfltür. Hastalar›n en çok kulland›¤› tespit edilen tar-

ç›n, yeflil çay ve ›s›rgan otu bitkilerinin diyabet hastal›¤›

üzerine etkilerinin araflt›r›laca¤› çal›flmalar›n yap›lmas› ge-

rekti¤i vurgulanm›flt›r. 

Tip 1 diyabetlilerin bak›m gereksinimlerinin incelendi-

¤i bir çal›flmada ise tan› süresi artt›kça klinik hizmetten

memnuniyetin azald›¤›, klinik randevular›na uyumlu olan

diyabetlilerin klinik memnuniyet ve yaflam kalitelerinin

yüksek oldu¤u, HbA1c düzeylerinin ise düflük oldu¤u gö-

rülmüfltür (Y›ld›r›m, 2013).

9.  Diyabetin  Di¤er  Hastal›klar  ile  ‹liflkisi

Diyabetin di¤er hastal›klar ile iliflkisi incelendi¤inde,

enfeksiyon, osteoporoz, koroner arter hastal›¤›, akci¤er

tüberkülozu ve kolesistit gibi hastal›klar üzerinde çal›flma-

lar yap›ld›¤› görülmüfltür.

Yap›lan bir çal›flmada, diyabetik hastalarda kardiyak

operasyon sonras› mediastinit ve intraabdominal enfeksi-

yonun daha s›kl›kla geliflti¤i görülmüfltür. Ayr›ca klebsiella

ve morganella morgani üremelerinin de mevcut oldu¤u

belirtilmifltir (Emir, Kelefl ve Tafl, 2012). Diyabet tipine gö-

re osteoporoz riskinin de¤erlendirildi¤i çal›flmada ise tip 2

diyabet lehine bir sonuç bulunmufltur. Kullan›lan diyabet

tedavisi aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde, insülin kullanan

grupta di¤er gruplara göre osteoporoz riski daha yüksek

görülmüfltür, ancak bu sonuç anlaml› bulunmam›flt›r. Os-

teoporoz riskinin cinsiyet ile iliflkisine bak›ld›¤›nda ise ka-

d›nlarda daha yüksek oldu¤u görülmüfltür (Ifl›k, Karakap-

lan ve Orbay, 2009). Bir di¤er çal›flmada da koroner ar-

ter bypass cerrahisi sonras›nda operasyon öncesi döne-

me göre HbA1c de¤erinde anlaml› bir azalma oldu¤u

görülmüfltür. Ancak bu azalman›n hastan›n peroperatif

dönemde ald›¤› transfüzyon say›s›ndan etkilendi¤i belirtil-

mifltir. Hiperglisemik seyreden hastalar› de¤erlendirirken

preoperatif dönemdeki HbA1c de¤erlerinin de dikkate
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al›nmas› gerekti¤i belirtilmifltir (Emir ve Yaz›c›, 2009). 

Taflk›n, Sert ve Olgun (2009) taraf›ndan yap›lan çal›fl-

mada, diyabeti olan hastalarda tüberküloz gelifliminin da-

ha s›k görüldü¤ü belirtilmifltir. Kösecik (2013) yapt›¤› ça-

l›flmada ise safra tafl› hastal›¤›n›n obez ve k›rk yafl üstü ka-

d›nlarda daha s›k görüldü¤ünü öne sürmüfltür. Özellikle

diyabet ve obezite, safra tafllar› aç›s›ndan risk faktörü ola-

rak görülmüfltür.

10.  Diyabet  ile  ‹lgili  Olgu  Sunumlar›

Çal›flmalar incelendi¤inde 129 çal›flman›n alt›s›n›n olgu

sunumu oldu¤u görüldü (Tablo 1). Olgu olarak diyabetik

aya¤a yönelik kan›ta dayal› yaklafl›m (Erkoç ve Yürügen,

2008), üreli solüsyon ile ayak bak›m› (Oruç ve Küçük,

2009), diyabetik vaka yönetimi (Ketenci ve Türemen,

2012), OMAHA hemflirelik bilgi sisteminin etkisi (Coflansu

ve Erdo¤an, 2012), sosyal-biliflsel bilgi kuram›n›n etkisi (Zu-

hur, Tokgöz ve Çak›r, 2013-a) ve diyabet bak›m›nda konfor

(Zuhur ve ark., 2013-b) konular›n›n sunuldu¤u saptand›.

11.  Diyabetin  Komplikasyonlar›  ile  ‹lgili  Çal›flmalar

Diyabet yönetiminin kötü olmas› sonucu kiflilerde da-

mar hasarlar› geliflmektedir. Oluflan damar hasarlar› ise

organlar›n fonsiyonlar›n› bozmaktad›r. Retinopati, nefro-

pati, nörapati ve diyabetik ayak gibi komplikasyonlar

meydana gelmektedir. Diyabetli bireylerin komplikasyon

durumlar›, nöropati, cinsel ifllev bozuklu¤u ve diyabetik

ayak ile iliflkili çal›flmalar yap›ld›¤› görülmüfltür. 

Bir klinikte yatan tip 1 ve tip 2 diyabetlilerin komplikas-

yon durumunun de¤erlendirildi¤i çal›flmada retinopati,

nöropati, nefropati, diyabetik ayak ve kardiyovasküler

hastal›klar› oldu¤u tespit edilmifltir. Diyabetli bireylerde

önemli oranda komplikasyon varl›¤› tespit edilirken,

komplikasyonlar› önlemek için glisemik kontrolün önemi

vurgulanm›flt›r (Demir, Erden ve Atefl, 2008). Periferik nö-

ropatili hastalar›n de¤erlendirildi¤i bir di¤er çal›flmada ise

nöropatinin nefropati ve retinopati ile iliflkisi incelenmifl,

retinopati ve nefropatinin nöropati riskini artt›rd›¤› belirtil-

mifltir (Gökmen, Dermir ve Öztuna, 2008). 

Diyabet tan›s› olan hastalar›n ayak problemlerinin in-

celendi¤i çal›flmada ise, terleme, koku, kuruluk, kafl›nt›,

uyuflma, ›s›nmama, yanma ve çatlak flikayetleri oldu¤u

belirlenmifltir. Saf gümüfl iplikli çorap kullan›m› ile ayakta

terleme flikayetlerinin azald›¤› görülmüfltür. Di¤er flikayet-

lerin ise diyabetik ayak bak›m› e¤itimi sonras› azald›¤› tes-

pit edilmifl, diyabetiklerde ayak bak›m› e¤itiminin en etkin

ve ucuz yöntem oldu¤u vurgulanm›flt›r (Çelebi, Alkaya ve

Vatansever, 2008).

12.  Diyabette  Yaflam  Kalitesini  ‹nceleyen  Çal›flmalar

Diyabetik hastalar›n karfl›laflt›klar› problemler nedeniy-

le yaflam kalitesinde baz› de¤ifliklikler oldu¤u bilinmekte-

dir. Diyabette problem çözme becerileri, inkontinans, ko-

roner arter hastal›¤› ve uyku kalitesinin yaflam kalitesi üze-

rine etkilerini inceleyen çal›flmalar yap›ld›¤› görülmüfltür.

Çapa, Vatansever ve Uzun (2008) taraf›ndan yap›lan

çal›flmada, diyabette problem çözme konusunda kendini

yeterli olarak alg›layan bireylerin yaflam kalitesinin fiziksel

fonksiyon alan›nda yüksek oldu¤u, kendini yetersiz alg›la-

yan bireylerin emosyonel sorunlara ba¤l› rol k›s›tl›l›klar› ol-

du¤u görülmüfltür.

Uluslararas› idrar kaç›rma ile ilgili konsültasyon anketi

(International Consultation on Incotinence Questionnaire

Short Form- ICIQ- SF) sonuçlar›n›n de¤erlendirildi¤i bir ça-

l›flmada ise 66 yafl üzerinde ICIQ skoru daha yüksek bulun-

mufltur ve skorun yüksekli¤i yaflam kaitesinin düflük oldu-

¤unu ifade etmektedir. Ayr›ca diyabet süresi 16 y›ldan faz-

la olan hastalarda da inkontinans skorunun artt›¤› görül-

müfltür (Demirtafl, Çiçek ve Albayrak, 2012). Diyabeti olan

koroner hastalar›n›n sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›fllar› ve

yaflam kalitesinin incelendi¤i çal›flmada ise yaflam kalitesi

puanlar› düflük bulunmufltur (Bayrak Özarslan, 2013).

Bayram (2010) taraf›ndan yap›lan çal›flma sonuçlar›na gö-

re diyabetik hastalar›n komplikasyon durumlar›n›n uyku

kalitesini düflürdü¤ü, ayr›ca bu hastalar›n yaflam kalitesi

puanlar›n›n da anlaml› derecede düflük bulundu¤u, tip 2

diyabetli hastalarda uyku kalitesi ve yorgunluk düzeyi ile

yaflam kalitesi aras›nda anlaml› bir iliflki oldu¤u belirtilmifltir.

13.  Diyabet  ile  ‹lgili  Derleme  Çal›flmalar›

Diyabet ile ilgili incelenen 129 çal›flman›n dördünün

derleme fleklinde oldu¤u görülmüfltür (Tablo 1). Bektafl
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(2012)’›n derlemesinde, egzersiz, t›bbi beslenme tedavisi,

medikal tedavi, öz bak›m becerilerinin gelifltirilmesine yöne-

lik kan›ta dayal› uygulamalar›n tip 2 diyabetli bireylerde gli-

semik kontrolün sa¤lamas›nda olumlu etkileri oldu¤u belir-

tilmifltir. Karakoç Kumsar ve Arslan (2009) ise diyabetik bi-

reylerde egzersizden hemen sonra kan flekeri düflüklü¤ü

gözlenebildi¤i ancak uzun dönemde açl›k ve postprandial

insülin düzeylerinin azald›¤› ve insülin duyarl›l›¤›n›n artt›¤›

bildirilmifltir. Karakoç Kumsar, Taflk›n ve Olgun (2009) tara-

f›ndan yap›lan bir di¤er derlemede de obez bireylerde er-

ken al›nacak önlemler ile diyabet geliflme riskinin azalt›labi-

lece¤i ayr›ca sa¤l›kl› beslenme ve fiziksel aktivitenin tip 2 di-

yabet geliflimini %60’a kadar önleyebilece¤i bildirilmifltir.

Yalç›n ve Erdo¤an (2013) ise akran deste¤inin eriflkin diya-

betlilerde s›n›rl› düzeyde etkili oldu¤unu, çocuk/adölasan

ve eriflkin diyabetliler üzerinde etkisini inceleyen kan›t düze-

yi yüksek çal›flmalar›n yeterli olmad›¤›n› ifade etmifllerdir. 

14.  Diyabette  Uyum  Süreci  ile  ‹lgili  Çal›flmalar

Diyabetik bireylerin uyum durumlar› hastal›k sürecini

etkilemektedir. Hastalar›n insülin kullan›m›, glikoz ölçüm

teknikleri ve ö¤ün saatlerinin uygunlu¤u, psikososyal

uyum ve tedaviye uyumlar›n›n incelendi¤i çal›flmalar ya-

p›ld›¤› görülmüfltür.

Diyabetik bireylerin insülin kullan›m›, glikoz ölçüm tek-

nikleri ve ö¤ün saatlerinin uygunlu¤unun incelendi¤i bir

çal›flmada, çal›flmaya al›nan 104 diyabetik hastan›n

%37.5’i yanl›fl teknikle insülin uygulamakta, %5.8’i yanl›fl

dozda insülin kullanmakta, %23.1’i ölçüm makinesini ha-

tal› kod ile kullanmakta, %1.9’u ise tarihi geçmifl strip kul-

lanmakta oldu¤u görülmüfltür (Y›lmazlar, Aydan Sa¤lam

ve Atao¤lu, 2009). 

Ak›n (2011) taraf›ndan yap›lan çal›flmada, diyabet ba-

k›m›nda en çok destek veren kiflilerin  eflleri oldu¤u görü-

lürken, yafl artt›kça aile deste¤inin k›smen azald›¤› ve ev-

lilerin bekarlara oranla daha çok aile deste¤i ald›klar› tes-

pit edilmifltir. Tip 1 diyabetlilerin ald›klar› aile deste¤i tip 2

diyabetlilere oranla anlaml› derecede yüksek bulunurken,

aile deste¤i yüksek olan hastalarda uyumun daha iyi ol-

du¤u ve komplikasyon yaflama oranlar›n›n daha düflük

oldu¤u belirlenmifltir. 

Türten (2011) taraf›ndan yap›lan çal›flamada ise birey-

lerin ö¤renim durumlar›, mesle¤i, kontrole gelme s›kl›¤›,

diyet ve egzersiz durumlar›n psikososyal durumlar›n› etki-

ledi¤i; yafl diyabet y›l›, ald›¤› diyabetik tedavinin ise  psi-

kososyal durumlar›n› etkilemedi¤i bildirilmifl, ayr›ca diya-

betli bireylerin sosyal destekleri art›kça psikososyal uyum-

lar›n›n da artt›¤› belirtilmifltir . 

Badur (2009) ise çal›flmas›nda ekonomik durum ve

ilaç e¤itiminin, ilaç tedavisine uyumu etkiledi¤ini, uygun

beslenen ve düzenli kontrole gelen hastalar›n tedavi

uyumlar›nda art›fl oldu¤unu belirtmifltir. Uyumu yüksek

olan hastalar›n HbA1c düzeylerinde düflüklük tespit edilir-

ken, ilaçlar›n reçeteye uygun kullan›lmas›n›n yaflam kalite-

sini artt›rd›¤› saptanm›flt›r. 

15.  Diyabet  E¤itimleri  ile  ‹lgili  Çal›flmalar

Bu bafll›k ile ilgili inceleme yap›ld›¤›nda, diyabet e¤i-

timlerinin çeflitli yöntemlerle yap›ld›¤› ve e¤itim etkinlikle-

rinin incelendi¤i çal›flmalar›n bulundu¤u görüldü. 

Gökçe ve O¤uz (2009) taraf›ndan yap›lan çal›flmada,

diyabet tan›s› alm›fl 250 hasta de¤erlendirilmifl olup

%62.4’nün daha önce diyabet e¤itimi ald›¤› ancak

%37.6’s›n›n hiç diyabet e¤itimi almad›¤› tespit edilmifltir.

E¤itim alan diyabetlilerin ise sadece %10.8’i multisdisipli-

ner bir ekip taraf›ndan e¤itim alm›flt›r. Diyabet tan›s› alm›fl

oldu¤u halde diyabet e¤itim eksikli¤i bulunan birey say›-

s› oldukça fazlad›r ve e¤itim alanlar›n ise çok az bir k›sm›

multidisipliner ekipten e¤itim alm›flt›r.

Akpunar (2012) yapt›¤› çal›flmada, diyabet e¤itimi ve

telefon ile dan›flmanl›¤›n diyabet yönetimi ve yaflam kali-

tesine olumlu katk›s› olaca¤›n› bildirilmifltir. Sa¤l›k inançla-

r›n›n gelifltirilmesi, bilgi düzeyinin artt›r›lmas›, hastal›k yö-

netiminin sa¤lanmas› için planl› e¤itim programlar› dü-

zenlenmesi önerilmifltir. Ünsal Avdal (2010) taraf›ndan

yap›lan çal›flmada da internet üzerinden verilen diyabet

e¤itiminin bak›m sonuçlar›na etkisi incelenmifl ve HbA1c

düzeyinde anlaml› bir düflüfl oldu¤u ve sa¤l›k kontrolüne

gelme davran›fl›n›n %100’e ulaflt›¤› görülmüfltür. 

16.  Diyabette  Yaflan›lan  Problemler  ile  ‹lgili  Çal›flmalar

Diyabetli birey hastal›k sürecinde çeflitli problemler ile
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karfl›laflmakta ve bu problemler do¤rultusunda diyabet

yönetimi de olumsuz etkilenebilmektedir. Diyabetli birey-

lerin karfl›laflt›klar› problemleri belirlemek ve gerekli iyilefl-

tirme faaliyetlerini planlamak amac›yla çeflitli çal›flmalar

yap›ld›¤› görülmüfltür. 

Diyabette yaflan›lan problem ve eksikleri belirlemek

üzere 100 diyabetli birey üzerinde yap›lan bir çal›flmada,

hastalar›n %6’s›n›n insülin kalemi ayarlamas›n› bilmedi¤i,

%21’inin glukometre kullanmad›¤›, %9’unun hipoglisemi

belirtilerini bildi¤i ama hissetmedi¤i, %8’i hipoglisemi be-

lirtilerini bilmiyor ve hissetmiyor ve  %21’inde ayak yaras›

oldu¤u sonuçlar›na ulafl›lm›flt›r (Horuzo¤lu, Özkan Dervifl

ve Amini Chermahini, 2012).

Tip 1 diyabetli adölesanlar›n annelerinin yaflad›klar› so-

runlar› belirlemeye yönelik yap›lan çal›flmada ise düzenli

ev ziyaretleri yap›larak, iletiflimde bozulma, ebeveynlikte

yetersizlik, tip 1 diyabet hakk›nda bilgi yetersizli¤i, stresle

bafletmede yetersizlik, sosyal destekte azalma, hastal›¤›n

yönetimine iliflkin sorunlar oldu¤u tespit edilmifltir. Dü-

zenli ziyaretler sonras›, annelerde belirlenen sorunlar›n

beflinci ziyaretten itibaren azalmaya bafllad›¤› ve alt›nc› zi-

yaretten sonra daha fazla azalma oldu¤u görülmüfltür

(Boztepe, 2010).

Sonuç  ve  Öneriler

Bu çal›flmada, diyabette hastal›k sürecinde hemflirenin

rolü ve diyabet ile ilgili hemflirelerin yapt›¤› çal›flmalar

Tablo1’de gösterildi¤i flekilde gruplara ayr›larak incelen-

mifltir. ‹ncelenen çal›flmalar de¤erlendirildi¤inde, diyabet

konusu ile ilgili çok çeflitli alanlarda, farkl› konu içeriklerin-

de çal›flmalar yap›ld›¤› görülmüfltür. Özellikle hastalar›n

diyabet yönetimlerini etkileyen çeflitli ölçütler üzerinde ça-

l›flmalar yap›lm›flt›r. Yap›lan çal›flmalarda hastalar sorgu-

lanm›fl ve diyabet e¤itimlerinin diyabetli bireyin yaflam›

üzerindeki etkinliklerin incelendi¤i görülmüfltür. Hastalara

verilen diyabet e¤itimlerinin hastal›k sürecini olumlu yön-

de etkiledi¤ine dair sonuçlara ulafl›lm›flt›r. 

Diyabet e¤itimi alan hastalarda, e¤itim sonras› diyabet

yönetimi ve diyabet ile ilgili ölçütlerde olumlu sonuçlar el-

de edildi¤i görülmüfltür. ‹ncelenen çal›flmalarda diyabet

yönetiminin uzun dönem takibinde baflar› sa¤lanabilme-

si için diyabet e¤itimlerinin gereklili¤i ve tekrarl› e¤itimle-

rin önemi vurgulanm›flt›r.

Hemflireler taraf›ndan diyabet ile ilgili çok çeflitli alan-

larda çal›flmalar yap›lm›fl olsa da, diyabetli bireyin yaflam

kalitesini artt›rabilmek için hala yeni çal›flmalara ihtiyaç

vard›r. Diyabetli birey ve yak›nlar› ile görüflmeler yap›larak

diyabet yönetimindeki ihtiyaçlar› belirlenmelidir, güncel

bilginin takibi aç›s›ndan sa¤l›k personelinin, diyabetli bi-

rey ve yak›nlar›n›n bilgi ve beceri düzeyi takip edilmelidir,

diyabet prevelans›n›n sürekli art›yor olmas› nedeni ile ta-

rama çal›flmalar›na önem verilmeli ve risk gruplar› koruma

alt›na al›nmal›d›r. Diyabetin a¤›z ve difl sa¤l›¤› ile iliflkisi, di-

yaliz hastalar›nda diyabet yönetimi, onkoloji hastalar›nda

diyabet yönetimi, steroid-kemoterapi kullan›m› gibi özel

durumlar›n diyabet yönetimine etkisi, cerrahi operasyon

öncesi ve sonras› diyabet yönetimi, obezite cerrahisi son-

ras› diyabet yönetimi, hipoglisemi yönetiminde hastalar›n

korkular›, hipoglisemi durumunda sa¤l›k personeli ve ai-

lesinden beklentilerinin belirlenmesi, sürekli glukoz moni-

toring sistemi ve insülin pompas› kullanan hastalar›n de-

¤erlendirilmesi, gestasyonel ya da pregestasyonel diya-

betli bireylerin yaflad›klar› sorunlar ve deneyimlerine iliflkin

yeni çal›flmalar›n planlanmas› önerilmektedir.

Bu çal›flma 2008-2013 y›llar› aras›nda YÖK web sayfa-

s›nda yay›nlanan yükseklisans-doktora tezleri ve son befl

y›lda Ulusal Diyabet Kongresi’nde hemflireler taraf›ndan

yap›lan (sözel ve poster) sunumlar ile s›n›rland›r›lm›flt›r.

Güncel olmas› amac›yla son befl y›lda YÖK tez ve Ulusal

Diyabet Kongresi Hemflirelik Sempozyumu’nda yay›nla-

nan çal›flmalar› al›nm›fl olmas› çal›flman›n s›n›rl›l›klar› ara-

s›ndad›r. Hemflirelerin diyabet ile ilgili yapt›¤› daha farkl›

çal›flmalara ulaflabilmek ve hastalar›n ihtiyaçlar› olan çal›fl-

malar› belirlemek amac›yla çal›flman›n geniflletilmifl tara-

ma alanlar› ile sürdürülmesi planlanm›flt›r.
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TTüürrkkiiyyee’’ddee  HHiippeerrttaannssiiyyoonnuu  OOllaann  BBiirreeyylleerriinn  
KKuullllaanndd››kkllaarr››  TTaammaammllaayy››cc››  vvee  AAlltteerrnnaattiiff  TT››pp  
UUyygguullaammaallaarr››::  LLiitteerraattüürr  TTaarraammaass››

Yrd.  Doç.  Dr.  Gülsüm  Nihal  GÜLESER,  Yrd.  Doç.Dr.  Songül  GÖR‹fi

Erciyes Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü, KAYSER‹

ÖÖzzeett

GGiirriiflfl:: Son y›llarda tan› ve tedavideki önemli geliflmelere ra¤men, hipertansiyon

dünyada kardiyovasküler hastal›k ve ölümlerin baflta gelen risk faktörü olmaya devam

etmektedir. Hipertansiyon t›bbi tedavi ve sa¤l›kl› yaflam tarz› ile kontrol edilebilir. Bu-

nunla birlikte çal›flmalar medikal tedaviye ek olarak, alternatif tedavi seçeneklerinin de

kullan›ld›¤›n› göstermektedir.

AAmmaaçç::  Bu çal›flma Türkiye’de hipertansiyonu olan hastalar›n kulland›klar› tamam-

lay›c› ve alternatif t›p (TAT) uygulamalar› konusunda yap›lm›fl olan araflt›rmalar›n ince-

lenmesi amac›yla yap›lm›flt›r. 

GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemm::  Çal›flmada flubat 2014 tarihine kadar Google Akademik, Pub-

med, süreli yay›nlar ve kongre kitaplar› taranm›fl ve ülkemizde hipertansiyonlu birey-

lerde TAT kullan›m›yla ilgili yap›lm›fl 12 makaleye ulafl›lm›flt›r. Literatür taramas› sonu-

cu ulafl›lan araflt›rmalarda TAT kullan›m s›kl›¤›, türü ve kullanan grubun özellikleri de-

¤erlendirilmifltir.

BBuullgguullaarr::  ‹ncelenen araflt›rmalarda örneklem toplam› 1923 (min:52-max:347) hi-

pertansiyonu olan hastadan oluflmaktad›r. Araflt›rmalarda hipertansiyonu olan hasta-

larda TAT kullan›m s›kl›¤› %28.3-%86.9 aras›nda de¤iflmekte olup, ortalama

%58.2’dir. Hastalar›n en s›k kulland›klar› TAT türünün bitkisel ürünler oldu¤u, en s›k

kullan›lan bitkisel ürünlerin ise sar›msak ve limon suyu oldu¤u tespit edilmifltir. Hasta-

lar kulland›klar› ürünlerden yarar gördüklerini ve sa¤l›¤a zararl› olmayaca¤›n› düflün-

düklerini belirtmifllerdir. Ayr›ca hastalar›n büyük ço¤unlu¤u kulland›klar› TAT türünü

komflu, arkadafl ve akraba çevresinden duyduklar›n› ve sa¤l›k personeline bildirmedik-

lerini belirtmifllerdir. 

SSoonnuuçç::  Sonuç olarak ülkemizde hipertansiyonu olan hastalarda TAT kullan›m s›kl›-

¤›n›n yüksek oldu¤u ve en s›k kullan›lan TAT türünün bitkisel ürünler oldu¤u söylene-

bilir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Tamamlay›c› ve alternatif tedaviler, Hipertansiyon, Türkiye
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Bu çal›flma 24-26 Nisan 2014 
y›l›nda Manisa’da gerçeklefltirilen
Tamamlay›c› ve Alternatif T›p 
Uygulamalar› Kongresinde 
Poster Bildiri olarak sunulmufltur.



SSuummmmaarryy

UUssee  ooff  CCoommpplleemmeennttaarryy  aanndd  AAlltteerrnnaattiivvee  MMeeddiicciinnee  bbyy  

HHyyppeerrtteennssiivvee  PPaattiieennttss  iinn  TTuurrkkeeyy::  AA  LLiitteerraattuurree  RReevviieeww

BBaacckkggrroouunndd:: Despite major progress in prevention,

diagnosis, and treatment during the recent decades,

hypertension remains the leading risk factor for cardi-

ovascular disease and mortality throughout the world.

Hypertension can be controlled through medical treat-

ment and healthy life-style. However, studies suggest

that alternative treatment options are often used in addi-

tion to medical treatment.

AAiimm:: Study was aimed to review the studies focused

on use of complementary and alternative treatment

among patients with hypertension in Turkey. 

MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss:: Studies were searched by Go-

ogle Scholar, and PubMed search engine, published jo-

urnals, conference abstract books. 12 studies were fo-

und met inclusion criteria. Studies were assessed thro-

ugh complementary and alternative treatment type, fre-

quency of use, and the target populations’ specification. 

FFiinnddiinnggss::  Total sample concluded as 1923 (min.52-

max.347) patients with hypertension in all studies. The

frequency of complementary and alternative treatment

use were found to be range from 28.3% to 86.9%, ave-

raged 58.2%. The most preferred complementary and al-

ternative treatment by patients was found as herbs, and

the most preferred ones among the group were garlic

and lemon juice. Patients stated that they benefited from

complementary and alternative treatment and they think

these products do not harm their health. In addition,

most of patients revealed they heard about complemen-

tary and alternative treatment from their neighbors, fri-

ends and relatives, and they didn't inform health care

professionals about use of these treatments.  

CCoonncclluussiioonn:: It can be concluded that complementary

and alternative treatment use among patients with hyper-

tension in Turkey is relatively high and the most preferred

common complementary and alternative treatment is herbs. 

KKeeyywwoorrddss:: Complementary and alternative therapies,

Hypertension, Turkey

Girifl  ve  Amaç

Son y›llarda ilaç tedavisinde yaflanan önemli geliflme-

lere ra¤men, hipertansiyon tüm dünyada en önemli sa¤-

l›k sorunlar›ndan biri olarak görülmektedir (fiendur ve Gü-

ven, 2011). Geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerin önemli

morbidite ve mortalite nedenlerinden biri olan HT, önle-

nebilir ölüm nedenleri içerisinde önde gelen risk faktörle-

rindendir (Manica et al, 2013; Ayd›n ve Öztürk, 2014). 

Dünyada 25 yafl üzeri eriflkinlerde hipertansiyon preva-

lans› 2008 y›l›nda % 40 civar›nda olup (WHO, 2011), tüm

ölümlerin %13’ü hipertansiyon nedeniyle meydana gel-

mektedir (WHO, 2009).  Ülkemizde 2012 y›l›nda yay›nla-

nan, 26 ilde 18 yafl üstü 5437 gönüllünün taranmas› ile

gerçekleflen Türk Hipertansiyon Prevalans Çal›flmas›-2 (Pre-

valence, awareness and treatment of hypertension in Tur-

key-PatenT-2) sonuçlar›na göre genel hipertansiyon pre-

valans› %30.3 olarak tespit edilmifltir (Ar›c› ve ark, 2012). 

Hipertansiyon, serebrovasküler hastal›klar, miyokart is-

kemisi ve enfarktüsü, kalp yetmezli¤i, renal yetmezlik ve

periferik arter hastal›¤›na yol açmakta ve tedavi edilmedi-

¤i taktirde erken dönemde ölümlere neden olmaktad›r

(Manica et al, 2013). Hipertansiyon tedavisinde yaflam

flekli de¤iflikli¤i ve farmakolojik tedavi yöntemleri kullan›l-

maktad›r (Ülgen, 2014). PatenT-2 çal›flmas›na göre hiper-

tansiyonu olan hastalar›n %47.5’i  antihipertansif ilaç kul-

lanmakta ve antihipertansif tedavi alan hastalar›n sadece

%54.1’i tansiyonunu kontrol alt›nda tutabilmektedir (Ar›c›

ve ark,,2012). Bu nedenle hipertansif hastalar farkl› teda-

vi seçeneklerine ihtiyaç duymakta ve bu amaçla bitkisel

tedaviler gibi baz› tamamlay›c› ve alternatif t›p  (TAT) yön-

temlerini kullanmaktad›r (Biçen ve ark, 2012; Subafl›-Bay-

bu¤a, Bulut, Kapucu, 2005). 

Modern t›p ile birlikte kullan›lan terapiler olarak tan›mla-

nan TAT kapsam›nda; zihin ve beden temelli uygulamalar,

biyolojik temelli tedaviler, manipülatif ve bedensel uygula-

malar ve  enerji terapileri yer almaktad›r (Herdman, 2007).

Son y›llarda yaflam süresinin uzamas›na ba¤l› kronik

hastal›k görülme oran›ndaki art›fl, tedavilerin yüksek maliye-

ti ve olas› yan etkilerinden kaynaklanan korku, sa¤l›k hiz-

metlerinin sunumundaki yetersizlikler, t›bbi tedaviden
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memnun kalmama, farmakolojik olmayan yöntemler ile il-

gili alg›lanan yarar ve merak gibi birçok faktör TAT yöntem-

lerine olan ilgiyi de büyük ölçüde artt›rm›flt›r (Khorshid ve

Yapucu,  2005, Subafl›-Baybu¤a, Bulut, Kapucu, 2005). 

TAT kullanma s›kl›¤› geliflmifl ülkelerden Amerika’da

%42.1, Avustralya’da %48.2, Fransa’da %49.3 ve Kana-

da’da %70.4 olarak rapor edilmifltir. Geliflmekte olan ül-

kelerden fiili’de %71, Çin’de %70, Kolombiya’da %40 ve

Afrika ülkelerinde %80 oran›nda kullan›lmaktad›r (Bode-

ker and Kronenberg, 2002). Ülkemizde yap›lan çal›flma-

larda ise TAT kullan›m s›kl›¤›n›n %60-70 aras›nda oldu¤u

ve en s›k kullan›lan yöntemin bitkisel ürünler oldu¤u be-

lirlenmifltir (Tan, Uzun ve Akçay, 2004).

Günümüzde birçok hastal›¤›n tedavisinde hastalar ta-

raf›ndan yayg›n olarak kullan›lan TAT yöntemleri gerek

dünyada gerekse ülkemizde hipertansiyonu olan hastalar

taraf›ndan da tercih edilmektedir. Literatürde hipertansi-

yon için tavsiye edilen 95’ten fazla TAT yöntemi bulun-

maktad›r (Ernest, 2005). 

Bu literatür derlemesinde ülkemizde hipertansiyon has-

talar›n›n TAT yöntemlerini kullanma s›kl›¤›, kulland›klar› TAT

türü, kullanma nedenleri, bilgi kaynaklar› ve kullan›lan yön-

temden alg›lad›klar› yararlar›n belirlenmesi amac›yla konu

ile ilgili yap›lan çal›flmalar sunulmufl ve tart›fl›lm›flt›r.

Gereç  ve  Yöntem

Bu çal›flma ülkemizde hipertansiyonu olan bireylerin

kulland›klar› TAT yöntemlerini belirlemek amac›yla yap›lm›fl

bir literatür taramas›d›r. Çal›flmada flubat 2014 tarihine ka-

dar Google Akademik, Pubmed ve kongre kitaplar›ndan

ülkemizde yap›lm›fl 12 makaleye ulafl›lm›flt›r. Literatür tara-

mas›; “TAT, hipertansiyon, nonfarmakolojik yöntemler, bit-

kisel ürünler, do¤al yöntemler, kan bas›nc›, Turkey, hyper-

tension, alternative therapy,” anahtar kelimeleri kullan›la-

rak yap›lm›flt›r. Çal›flmada, literatür taramas› sonucunda

ulafl›lan araflt›rmalardaki örneklem say›lar›, TAT kullan›m

s›kl›¤› ve kullan›lan TAT yöntemleri de¤erlendirilmifltir.

Bulgular  ve  Tart›flma

Çal›flmada Google Akademik, Pubmed ve kongre ki-

taplar›ndan ulafl›lan, ülkemizde yap›lm›fl toplam 12 arafl-

t›rma incelenmifltir. ‹ncelenen araflt›rmalardan ikisi yurt

d›fl›, dokuzu ise yurt içi literatürde yay›nlanm›flt›r. Araflt›r-

malar; Erzurum, Ankara, Nevflehir, Samsun, Malatya,

Mersin, Antep, Afyon, Yozgat ve Samsun illerinde yap›l-

m›flt›r. ‹ncelenen araflt›rmalardaki toplam örneklem say›s›

1923 olup, örneklem büyüklü¤ü 52-347 aras›nda de¤ifl-

mektedir. 

Yap›lan araflt›rmalar genellikle sa¤l›k ocaklar›, dahiliye

ve kardiyoloji polikliniklerinde gerçeklefltirilmifltir. Araflt›r-

malar›n tümünde veriler anket formu arac›l›¤› ile, yüz-yü-

ze görüflme tekni¤i kullan›larak toplanm›flt›r. 

Hipertansiyonu olan hastalar›n TAT kullan›m› ile ilgili

yap›lm›fl araflt›rmalar›n özeti Tablo 1’de yer almaktad›r. ‹n-

celenen araflt›rmalarda hipertansiyonu olan bireylerde

TAT kullan›m s›kl›¤› %28.3-%86.9 aras›nda de¤iflmekte

olup, ortalama %58.2 olarak tespit edilmifltir. Kav ve ark.

(2008) taraf›ndan ülkemizdeki kanserli hastalarda TAT
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TTaabblloo  11::  Hipertansiyonu olan hastalar›n TAT kullan›m› ile ilgili yap›lm›fl araflt›rmalar›n özeti

YYaazzaarr,,  YY››ll,,  YYeerr YYöönntteemm SS››kkll››kk  vvee  TTAATT  ttüürrüü SSoonnuuçç
Balc› Akp›nar n=130 %86.9 do¤al yöntem kullan›yor. %63.7’si fayda gördü¤ünü 
ve Tezel Sa¤l›k oca¤› %44.2 sar›msak belirtmifl.
2003 %38.4’ü 45-54 %42.4 limon suyu %69.0’› komflusundan 
Erzurum yafl grubunda %30.9 ayran ö¤rendi¤ini ifade etmifl.

%66.1’i kad›n %23.8 zeytin a¤ac› yapra¤›
%7.0 salatal›k
%6.0 so¤an

Subafl›-Baybu¤a n=52 --- ---
ve ark. Sa¤l›k oca¤› %48.0 sar›msak
2005 %38.5’i 64-67 yafl grubunda %26.9 limon suyu
Ankara %80.8’i kad›n %23.0 so¤uk uygulama
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Toprak and Demir  n=72 %63.9 geleneksel yöntem kullan›yor. ---
2007 Aile hekimli¤i ve %27.8 sar›msakl› yo¤urt
Afyon dahiliye poliklini¤i %25.0 limon, greyfurt

Yafl ort: 56.5±8.4
%58.3’ü kad›n

Türk ve Süner n=150 %59.4’ü nonfarmakolojik --
2008 Dahiliye poliklini¤i yöntem kullan›yor.
Gaziantep Yafl ort: 31.4±0.9 %43.3’ü sar›msak- sar›msakl› yo¤urt

%82.7 kad›n %24.6’s› limon suyu

Kütmeç ve ark. n=187 %28.3’ü bitkisel ilaç kullan›yor. % 81.0’› fayda gördü¤ünü 
2008 Dahiliye ve kardiyoloji pol. %50.0 limon belirtmifl.
Mersin Yafl ort: 59.2 %41.5 sar›msak %41.7’si zararl› olmad›¤›n› 

%61.5’i kad›n %11.5 zeytin yapra¤› düflünüyor.
%11.5 kekik %83.0’› bu yöntemi arkadafl, 

komflu ve akrabadan ö¤renmifl.
Kara ve ark. n=77 %40.2 bitkisel ürünler ---
2009 Kardiyoloji poliklini¤i (limon suyu, sar›msak)
Ankara Yafl ort: 54.0±13.0

%54.5’i kad›n

Ad›belli et al. n=215 %72.5 alternatif tedavi kullan›yor. ---
2009 Ev ziyareti %40.0’› limon suyu içiyor.
Samsun Yafl ort:53.0

%40.9’u kad›n

Efe  ve ark. n=95 %74.7 destekleyici tedavi kullan›yor. %45.3’ü destekleyici tedavinin 
2012 Kamu hastanesi %76.0 limon etkili oldu¤unu belirtmifl. 
Yozgat Yafl ort: 61.7±11.1 %59.1 sar›msak %54.7’si (arkadafl, komflu, 

%77.9’u kad›n %5.6 yeflil çay akraba) çevresinden duydu¤unu 
%4.2 zeytin ya¤› ifade etmifl.
%4.2 ›s›rgan otu

Aylaz ve ark. n=305 --- %52.5’i zararl› olmad›¤›n› belirtmifl.
2012 Aile sa¤l›¤› merkezi %7.2 sar›msak %43.6’s› bilgiyi TV’den, %24.3’ü 
Malatya Yafl ort: 54.0±13.2 %5.6 limon suyu arkadafl›ndan alm›fl.

%66.9’u kad›n

Biçen ve ark. n=100 %53.0’› bitkisel tedavi kullan›yor. %72.0’› yarar gördü¤ünü belirtmifl.
2012 Nefroloji poliklini¤i %39.6’s› limon+sar›msak %83.0’› bilgiyi komflu, arkadafl, 
Samsun Yafl ort: 57.6±10.1 %30.1’i limon televizyon-radyodan ö¤renmifl.

%61.0’› kad›n %9.4’ü maydonoz+sar›msak %87.0’› kulland›¤› ürün hakk›nda 
%3.7’si sar›msak doktora bilgi vermemifl.
%3.7’si ›s›rgan otu

Güven ve ark. n=347 %52.7’si TAT kullan›yor. %48.8’i efl, dost ve akrabadan 
2013 Kardiyoloji ve %70.1’i bitkisel tedavi kullan›yor. ö¤renmifl.
Nevflehir dahiliye poliklini¤i %7.1’i  dini yöntemler %90.7’si yarar›na inan›yor.

%30.1’i 60-69 yafl grubunda %68.9’u kad›n % 72.1’i hekimiyle paylaflm›yor.
%18.1’i diyet deste¤i
%3.0’› masaj
%1.7’si müzik terapisi

Bahar ve ark. n=193 %51.3’ü bitkisel tedavi kullan›yor. %63.5’i arkadafl, 
2013 Sa¤l›k oca¤› %33.6’s› limon suyu komfludan ö¤renmifl.
‹zmir Yafl ort: 61.04±11.89 %25.2’si limon ve sar›msak

%72’si kad›n %15.0’› sar›msak
%14.0’› limon, maydanoz, lavanta çiçe¤i, 
ekfli nar, ayran, soda, zeytinya¤› a¤ac› yapra¤›
%3.7’si kekik 



yöntemlerinin kullan›m›na iliflkin yap›lm›fl olan literatür ta-

ramas›nda, kanserli hastalar›n TAT kullan›m s›kl›¤› %22.1-

%84.1 aras›nda de¤iflmekte olup, ortalama TAT kullan›m›

%46.2 olarak bulunmufltur (Kav, Hano¤lu, Alg›er, 2008).

Ülkemizde hipertansiyonu olan hastalar›n TAT kullan›m

s›kl›¤› kanserli hastalarla benzerdir.

‹ncelenen araflt›rmalarda hipertansiyonu olan bireyle-

rin en s›k kulland›klar› TAT yönteminin bitkisel ürünler ol-

du¤u; en çok kullan›lan bitkisel ürünlerin ise sar›msak ve

limon suyu oldu¤u saptanm›flt›r. Herhangi bir ciddi yan

etkisi bildirilmeyen sar›msa¤›n anjiotensin dönüfltürücü

enzimi inhibe ederek ve vazodilatör etki göstererek kan

bas›nc› üzerinde etkili oldu¤u belirtilmektedir (Shouk et

al, 2014). Bu konuda yap›lm›fl son meta-analizde 9 ran-

domize kontrollü çift kör çal›flma incelenmifl,  sar›msa¤›n

kan bas›nc›n› düflürmede etkili olabilece¤i ancak kan›tla-

r›n yeterince güçlü olmad›¤›, bu konuda iyi planlanm›fl,

uzun süreli yap›lacak güçlü çal›flmalara ihtiyaç oldu¤u

vurgulanm›flt›r (Rohner, Ried and Sobenin, 2014). Ayr›ca

Kara ve ark (2009) çal›flmalar›nda sar›msa¤›n Dünya Sa¤-

l›k Örgütü taraf›ndan hastalara antihipertansif tedavi se-

çene¤i olarak önerilmedi¤ini bildirmifltir (Kara ve ark,

2009). 

‹ncelenen araflt›rmalarda hipertansif hastalar›n büyük

ço¤unlu¤u arkadafl, akraba ve komflu önerileri ile TAT

yöntemlerine baflvurduklar›n› ve kulland›klar› yöntemi

sa¤l›k personeline bildirmediklerini ifade etmifllerdir. TAT

kullan›m› ile ilgili de¤iflik hastal›klarda yap›lan di¤er çal›fl-

malarda da hastalar bilgi kayna¤› olarak sa¤l›k profesyo-

neli olmayan kiflileri göstermifllerdir (Kav, Hano¤lu ve Al-

g›er, 2008; Gücük-‹pek ve ark, 2013). Hastalar›n TAT uy-

gulamalar› ile ilgili bilgilere do¤ru kaynaklardan ulaflma-

mas›, güvenilir olmayan bilgiler edinmelerine ve olumsuz

sa¤l›k davran›fllar› kazanmalar›na yol açarak hastal›¤›n

kontrol alt›na al›nmas›n› güçlefltirebilir (Balc›-Akp›nar ve

Tezel, 2003). Güncel tedavi kavram› içerisinde kullan›m›

giderek artan TAT uygulamalar›n›n bilinçli yap›labilmesi

baz› temel bilgi birikimini gerektirmektedir. Bu nedenle,

TAT konusunda bilimsel geliflmeleri takip eden ve temel

bilgilere sahip olan sa¤l›k personelleri hipertansiyon has-

talar›n› TAT uygulamalar› konusunda bilinçlendirmede et-

kin rol almal›d›r. 

‹ncelenen araflt›rmalarda hastalar TAT kullanma nede-

ni olarak; kulland›klar› ürünlerden yarar gördüklerini ve

sa¤l›¤a zararl› olmayaca¤›n› düflündüklerini bildirmifller-

dir. Hastal›klar›n tedavisinde kullan›lan ilaç d›fl› yöntemle-

rin olumlu etkileri olabilece¤i gibi bu yöntemler baz›

olumsuz sonuçlar› da beraberinde getirebilmektedir. Bu

olumsuz sonuçlar uygulanan yöntemin zararl› etkilerin-

den, farmakolojik tedavilerin etkisini de¤ifltirmesinden ya

da as›l tedavinin ihmal edilmifl olmas›ndan kaynaklanabi-

lir (Balc›-Akp›nar ve Tezel, 2003). ‹ncelenen araflt›rmalar-

da hipertansif hastalar en s›k kulland›klar› TAT yönteminin

bitkisel ürünler oldu¤unu ifade etmifller fakat, literatürde

bitkisel ürünleri kullanan hastalarda bitki-bitki ve bitki-ilaç

aras›nda önceden öngörülemeyen farkl› etkileflimler geli-

flebilece¤i belirtilmektedir. Örne¤in; inceledi¤imiz araflt›r-

malarda da tansiyonu kontrol alt›na almada en s›k kulla-

n›lan bitkisel ürün olan sar›msa¤›n antikoagülan ve antip-

latelet ilaçlarla etkileflime girmesi sonucu kanamalara yol

açabilece¤i,  kan fleker düzeyini de¤ifltirebildi¤i için diya-

betlilerde dikkatli kullan›lmas› gerekti¤i bildirilmektedir

(Gürün, 2004). Hipertansiyonu olan hastalar›n birço¤u-

nun ek kronik hastal›k sahibi olduklar› ve bu nedenle çe-

flitli farmakolojik tedavilere maruz kald›klar› göz önünde

bulundurulacak olursa, bu hastalar›n kulland›klar› ürün-

den yarar gördüklerini ifade etmelerine ra¤men sa¤l›k

personeli bilgisi d›fl›nda bitkisel ürün kullanmalar›n›n do¤-

ru bir yaklafl›m olmad›¤› söylenebilir.

Sonuç olarak ülkemizde hipertansiyonu olan hastalar-

da TAT kullan›m s›kl›¤›n›n yüksek oldu¤u, hastalar›n TAT

yöntemleri aras›nda en fazla bitkisel ürünleri kulland›¤›,

bu konuda sa¤l›k personeli d›fl›ndaki bireylerden bilgi al-

d›¤› ve sa¤l›k personelini bu konuda bilgilendirmedi¤i gö-

rülmektedir. Bu sonuçlar do¤rultusunda; sa¤l›k persone-

linin hipertansiyonu olan hastalar›n TAT kullan›m›n› ön-

yarg›s›z bir yaklafl›mla rutin olarak sorgulamas›, TAT yön-

temleri konusunda yeterli donan›ma sahip sa¤l›k perso-

nelinin dan›flmanl›k ve e¤itimde daha aktif rol almas›n›n

önemli oldu¤u düflünülmektedir.
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PPoolliikkiissttiikk  OOvveerr  SSeennddrroommuu  TTaann››ll››  HHaassttaallaarr››nn  
TTeeddaavviiyyee  UUyyuummllaarr››nn››nn  DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii
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ÖÖzzeett

AAmmaaçç::  Bu çal›flma polikistik over sendromu tan›l› hastalar›n tedaviye uyumlar›n›

de¤erlendirmek amac›yla yap›ld›.

YYöönntteemm  vvee  GGeerreeçç::  Araflt›rman›n kapsam›na 01 Ekim 2013 ile 01 May›s 2014 tarih-

leri aras›nda Özel bir sa¤l›k kuruluflunun kad›n hastal›klar› ve do¤um poliklini¤ine bafl-

vuran polikistik over sendromu tan›l› 108 hasta dahil edildi. Veriler anket ve ölçüm

yöntemleri kullan›larak elde edildi. 

BBuullgguullaarr::  Araflt›rmaya kat›lanlar›n yafl ortalamas› 30,4±6,8 (18-45), BKI (kg/m2) ortala-

mas› 25,4±4,2 (18,7-37,7)'dür. Kat›l›mc›lar›n ilk adet görme yafl› 13,2±1,5 (10-16) PKOS

tan›s› alma yafl ortalamas› 22,81'dir. Bu çal›flmada hastalar›n %57,9  (62 kifli)'u tedavisin-

de egzersiz önerildi¤ini, egzersiz önerilen hastalar›n %51,6 (32 kifli) 's› egzersiz yapmad›-

¤›n› belirtmifllerdir. Egzersiz önerilen hastalar›n  %38,7 (24 kifli) 'si kendilerine özgü egzer-

siz program› sunulmad›¤›n› belirtmifltir. Hastalar›n %54,2 (58 kifli) 'si tedavisinde diyet

önerildi¤ini, diyet önerilen hastalar›n  %44,8 (26 kifli)'i diyet yapmad›¤›n› belirtmifltir. Di-

yet önerilen hastalar›n  %36,2 (21 kifli)'si kendilerine özgü diyet program› sunulmad›¤›n›

belirtmifltir. Tedavisinde günlük önerilen ilaç say›s› bir olanlar›n %95,8'i (69 kifli) ilac›n› kul-

land›¤›n› belirtirken, %3,6 (3 kifli)'s› hiç ilaç kullanm›yorum yan›t›n› vermifllerdir.

Sonuç olarak hastalar ‹laç, egzersiz ve diyet tedavilerine uymamaktad›r. Ayr›ca bi-

reye özgü egzersiz ve diyet önerisi sunulmayan hastalar›n oldu¤u belirlenmifltir. Kom-

bine tedavinin birarada yürütülmesinin öneminin hastalara anlat›l›p takip edilmesini ve

de¤erlendirilmesini,  egzersiz ile diyet önerisinin ilgili uzmanl›klar eflli¤inde program

olarak sunulmas› ve önemi konusunda dan›flmanl›k hizmetinin verilmesi önermekteyiz.

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmee:: BK‹, kombine, polikistik over sendromu

SSuummmmaarryy

EEvvaalluuaattiioonn  ooff  TTrreeaattmmeenntt  AAddaappttaattiioonn  ooff  tthhee  PPaattiieennttss  

DDiiaaggnnoosseedd  wwiitthh  PPoollyyccyyssttiicc  OOvvaarryy  SSyynnddrroommee

This study has been performed as descriptive in order to evaluate the treatment

adaptation of the patients diagnosed with polycystic ovary syndrome.
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108 patients diagnosed with polycycstic ovary

syndrome who applied to the obstetrics and gynacology

department of a private healthcare facility between the

dates 01th of October, 2013 – 01th  of May, 2014 were

included in the scope of this study. Data of the study was

required after ethical approval was taken and interviews

were performed. 

The average age of the participants is 30,4±6,8 (18-

45), the average BMI (kg/m2)  is 25,4±4,2 (18,7-37,7). The

average age of the first menstruation of the participants is

13,2±1,5 (10-16), the average age when they were diag-

nosed with PCOS is 22,81. In this study, 57,9% of the pa-

tients  (62 participants) stated that they were recommen-

ded exercise and 51,6% of the patients who were recom-

mended exercise (32 participants) stated that they did not

perform exercise. 38,7% of the patients (24 participants)

who were recommended exercise stated that they were

not given an exercise program which was specific for

them. 54,2% of the patients ( 58 participants) stated that

they were recommended diet program in their treatment,

44,8% of the patients (26 participants) who were recom-

mended diet program stated that they did not perform di-

et. 36,2 of the patients (21 participants)  stated that they

were not recommended diet program

which was specific for them. 95,8% of the

patients (69 participants) who were re-

commended 1 medicine per day in their

treatment stated that they used the medi-

cine, 3,6% of the patients (3 participants)

stated that they did not use any medicine.

In conclusion, the patients do not

adapt the medication, exercise and diet

treatments. It is also found out that there

are patients who are not recommended

exercise and diet program specific to in-

dividual. It is recommended to inform the

patient about the importance of perfor-

ming the combined treatment together

and to follow up and evaluate them and

it is also recommended to give consul-

tancy service about presenting the exercise and diet re-

commendation as program with the guidance of related

specialities and about its importance. 

KKeeyy  wwoorrddss::  BMI, combined, polycyst›c ovary syndrome, 

Girifl  

Polikistik over sendromu (PKOS), reprodüktif dönem-

deki kad›nlarda en s›k görülen ve prevalans› %4-10 olan

bir endokrinopatidir. Oligo-anovulasyon, hirsutizm, insu-

lin rezistans› ve hiperinsulinemi ile seyreden heterojenik

klinik özellikleri olan bu sendromun etyolojisi henüz tam

olarak ayd›nlat›lamam›flt›r (Aky›ld›r›m ve ark, 2011; Ba¤›fl

ve ark, 2008).

PKOS tan›s›nda en önemli iki bulgu hiperandrojenizm

ve anovulasyon olup, bunlar 1990 y›l›ndaki ilk konsensus

kararlar›nda tan› için mutlak kriterler olarak kabul edilmifl-

tir. Takiben 2003 y›l›nda Rotterdam’da yap›lan ESHRE(Eu-

ropean Society of Human Reproduction and Embryo-

logy) /ASRM(American Society for Reproductive Medici-

ne) toplant›s› ile birlikte ultrasonografik de¤erlendirme

gündeme gelmifl olup, ovulatuar fenotip ve hiperandro-

jenik olmayan fenotip tan› spektrumuna eklenmifltir (Aky›l-

d›r›m ve ark, 2011; Beflyaprak ve ark, 2011)
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Sendromun klinikte s›kl›kla kars›m›za ç›k›s› menstrüal

düzensizlik(oligo-amenore, disfonksiyonel uterus kana-

mas›), hiperandrojenizm bulgular› (hirflutizm, akne, ciltte

ya¤lanma, androjenik alopesi), infertilite gibi bulgularla

olur. Obesite klini¤e efllik edebilir. Fizik incelemede nadi-

ren virilizasyon bulgular›, akantosis nigrikans saptanabilir.

Olgularda %20’lere ulaflan s›kl›kta adetlerin düzenli olabi-

lece¤i de bildirilmifltir. Fakat son y›llarda etyopatogene-

zinde insülin direncinin rolünün ortaya konmas›, obezite,

tip 2 diyabet, hipertansiyon, dislipidemi, iskemik kalp has-

tal›klar› gibi uzun dönem sa¤l›k riskleriyle iliflkisi gösteril-

mifltir. Kiflilerin semptomlarla ilk karfl›laflmas› ve t›bbi yar-

d›m aramas› genellikle adolesan yaslarda olmaktad›r. Bu

dönemdeki bulgularla uzun dönem sa¤l›k riskleri öngörü-

lebilir (Coflkun, 2008; Giallauria ve ark, 2008).

Tedavinin  amaçlar›;

1. Yaflam tarz›n› de¤ifltirerek normal vücut a¤›rl›¤›na

kavuflmak,

2. Kardiyovasküler Hastal›k riskini azaltmak,

3. Hiperinsülineminin KRI ve DM risklerini art›r›c› etkisi-

ni engellemek,

4. Androjenlerin sentezinin ve dolafl›mdaki miktar›n›n

azalt›lmas›,

5. Endometriyumu, karfl› koyulamayan östrojenin etki-

sinden korumak,

6. Gebelik için ovulasyonu indüklemek olmal›d›r (Ba-

¤›fl ve ark, 2008 ; Jin ve ark, 2009; Kamalak 2009).

Hastan›n tedaviye uyumunu etkileyen birçok faktör

vard›r.  Bu faktörlerin bir ya da birkaç›n›n varl›¤› uyumsuz-

lu¤a yön vermektedir (Karada¤, 2010).

Bu çal›flma ''PKOS tan›l› hastalar›n tedaviye uyumlar›n›

de¤erlendirmek amac›yla tan›mlay›c› olarak yap›ld›.

Gereç  ve  Yöntem

Araflt›rman›n  Tipi

Bu çal›flma PKOS tan›s› olan hastalar›n tedaviye uyum-

lar›n› de¤erlendirmek amac›yla tan›mlay›c› olarak yap›ld›.

Araflt›rman›n  Yap›ld›¤›  Yer  ve  Zaman

01 Ekim 2013 ile 01 May›s 2014 tarihleri aras›nda

Özel bir Sa¤l›k kuruluflunun Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um

Poliklini¤ine baflvuran Polikistik Over Sendromu tan›s› al-

m›fl bireylere karfl›l›kl› görüflerek Veri Toplama Formu uy-

gulanarak gerçeklefltirildi.

Araflt›rman›n  Evreni  ve  Örneklemi

Poliklini¤e baflvuran tüm PKOS tan›l› hastalar evreni

oluflturdu. Örneklem seçilmedi, kriterlere uyan çal›flmaya

kat›lmay› kabul eden hastalar araflt›rmaya dahil edildi.
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fifieekkiill  11:: PKOS 'un Patogenezi ile ‹lgili Teoriler (Beflyaprak ve ark, 

2011; Birol ve ark, 2004)

TTaabblloo  22::  PKOS’un Belirti ve Bulgular›n›n 

Görülme S›kl›¤› (Pasguali ve ark, 2000).

PPKKOOSS  BBeelliirrttii  VVee  BBuullgguullaarr›› SS››kkll››¤¤››  ((%%))

Hirflutizm 60- 90

Oligomenore 50- 90

‹nfertilite 55- 75

Polikistik over 50- 75

Obezite 40- 60

Amenore 25- 50

Disfonksiyonel uterus 

kanamas› 30

Akne 25

Normal menstrüel patern 22



Verilerin  Toplanmas›

Veri  Toplama  Arac›

Araflt›rmac› taraf›ndan literatür taranarak haz›rlanan

veri toplama formu ile veriler topland›. Veri toplama for-

munda bireylerin sosyo-demografik özelliklerini belirle-

mek amaçl› 16 soru, BK‹ belirlemek için 1 soru (vücut

a¤›rl›¤› ve boy uzunlu¤u), Kan bas›nc› ölçümü için 1 soru

(araflt›rmac› ve poliklinik hemfliresi taraf›ndan ölçüldü),

PKOS özellikleri için 24 soru olmak üzere toplam 42 soru

bulunmaktayd›.

Veri  Toplama  Yöntemi

Veriler anket ve ölçüm yöntemleri kullan›larak elde edildi. 

Araflt›rman›n  S›n›rl›l›klar›

1. PCOS d›fl› di¤er hiperandrojenemi olgular› (Konje-

nital adrenal hiperplazi, Cushing gibi)

2. 2 aydan az süreli tan› alm›fl PKOS hastalar› araflt›r-

maya dahil edilmedi.

Verilerin  De¤erlendirilmesi

Çal›flmada elde edilen bulgular de¤erlendirilirken, is-

tatistiksel analizler için SPSS 21.0 ‹statistik paket program›

kullan›ld›. Çal›flma verileri de¤erlendirilirken tan›mlay›c› is-

tatistiksel metotlar› (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart

sapma) kullan›ld›.  Niteliksel verilerin karfl›laflt›r›lmas›nda

ise Pearson Ki-Kare testi ve Fisher Exact test kullan›ld›. So-

nuçlar %95 güven aral›¤›nda, p<0,05 anlaml›l›k düzeyin-

de de¤erlendirildi.

Araflt›rman›n  Etik  Yönü

Araflt›rma planlama aflamas›nda Ac›badem Üniversite-

si T›bbi Araflt›rmalar De¤erlendirme Komisyonundan

(ATADEK) Etik Onay al›nd›ktan sonra, araflt›rmaya kat›la-

cak olan bireylere çal›flman›n amac› kapsam› ve süresi

aç›klan›p, kat›l›m› gönüllülük esas›na dayand›¤› anlat›larak

kiflisel bilgilerin gizli tutulaca¤› belirtildi. Varsa sorular› ya-

n›tland›ktan sonra yaz›l› Ayd›nlat›lm›fl onamlar› al›nd›.  

Bulgular

Hastalar›n yafl ortalamas› 30,4±6,8 (18-45), idi. Hasta-

lar›n BKI ortalamas› 25,4±4,2 (18,7-37,7) ve ço¤unun

(%50,9; 55 kifli) normal kiloda oldu¤u saptand›.

Hastalar›n ilk adet görme yafl ortalamas› 13,15 oldu-

¤u, PKOS tan›s› konulma yafl ortalamas›n›n

ise 22,81 oldu¤u belirlendi (Tablo 3).

Hastalar›n %72,2'sinde (78 kifli) adet düzensiz-

li¤i, %46,3'ünde (50 kifli) kilo art›fl›,  %42,6's›n-

da (46 kifli) vücutta k›llanma,  %27,8'inde (30

kifli) bel çevresinin ya¤lanmas›, %22,2'sinde

(24 kifli) ve gebe kalamama/zor gebe kalma,

gibi belirtileri PKOS tan›s› konmadan önce ya-

flad›¤› belirlendi (Tablo 4).

Hastalara en fazla (%70,2) OK önerildi¤i,  Te-

davinin s›kl›kla günde tek doz oldu¤u

(%85,7; 72 kifli), ilaç önerilenlerin %82,1 (69

kifli)'inin tek ilaç kulland›¤› belirlendi.

Hastalar›n %57,4 (62 kifli)'üne PKOS tedavi-

sinde egzersiz önerildi¤i, egzersiz önerilen

hastalar›n  %38,7 (24 kifli)'sine kifliye özel eg-

zersiz program› sunulmad›¤› belirlendi. Teda-

visinde egzersiz önerilen hastalar›n  %51,6
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TTaabblloo  44::  PKOS Tan›s› Konulmadan Önce Yaflanan Belirtiler

FFrreekkaannss((nn))11 YYüüzzddee  ((%%))
Adet Düzensizli¤i 78 72,2
Kilo Art›fl› 50 46,3
Vücutta K›llanma 46 42,6
Bel Çevresinin Ya¤lanmas› 30 27,8
Gebe Kalamama/zor Gebe Kalma 24 22,2
Ciltte Ya¤lanma 19 17,6
Sivilcelenme 17 15,7
Saç Dökülmesi 11 10,2

1Birden fazla yan›t verilmifltir.

TTaabblloo  33::  PKOS Tan› Konulma ve ‹lk Adet Görme Yafl› Ortalamas› (N:108)

MMiinniimmuumm MMaaxxiimmuumm MMeeaann
‹lk adet görme yafl› 10 16 13,15
PKOS* tan›s› alma yafl› 15 42 22,81
*PKOS: Polikistik Over Sendromu



(32 kifli)'s›n›n egzersiz yapmad›¤› saptand› (Tablo 5).

Hastalar›n %53,7 (58 kifli)'sine PKOS tedavisinde diyet

önerildi¤i,  diyet önerilen hastalar›n  %36,2 (21 kifli)'sine

kifliye özel diyet program› sunulmad›¤› belirlendi. Tedavi-

sinde diyet önerilen hastalar›n  %44,8 (26 kifli)'inin diyet

yapmad›¤› saptand› (Tablo 6).

Günlük  Önerilen  ‹laç  Say›s›n›n  Karfl›laflt›r›lmas›

PKOS tedavisinde önerilen ilac› kullanma say›s› ile

PKOS tedavisinde günlük önerilen ilaç say›s› aras›nda

günlük önerilen ilaç say›s› bir olanlar›n istatistiksel olarak

anlaml› fark bulunmufltur (X2=84; p< 0.001) (Tablo 7).

Tart›flma

Jin ve arkadafllar› (Jin ve ark, 2009) 286 PKOS tan›s› al-

m›fl hastay› incelemifl ve yafl ortalamas›n› 26, 6±4,2 olarak

saptam›fllard›r. Tehranil ve arkadafllar› (Otto ve ark, 2010)

1136 PKOS hastas›n› inceledikleri çal›flmalar›nda yafl orta-

lamas›n› 34,4 olarak saptam›fllard›r. fiahin  'in 40 PKOS'lu

ve 40 kontrol grubunu inceledi¤i çal›flmas›nda BKI ortala-

mas›n› PKOS grubunda 25,8±6,41,

kontrol grubunda ise 25,02±5,45 ola-

rak saptam›flt›r. Aky›ld›r›m'›n (Pehliva-

no¤lu, 2009) 44 PKOS'lu ve 41 kontrol

grubunu inceledi¤i çal›flmas›nda PKOS

grununda BKI ortalamas› 25,10±6,6,

kontrol grubunda ise 25±5,00 olarak

saptam›flt›r. Bu çal›flmada elde edilen

bulgular ile örtüflmektedir (Tablo 3).

Yine Jin ve arkadafllar›n›n çal›flma-

s›nda ilk adet görme yafl ortalamas›n›

14,85±1,66 olarak saptam›fllard›r. Ba-

¤›fl ve arkadafllar› (fiahin, 2008) 235

polikistik over sendromu tan›s› konmufl

hastay› incelemifl ve en s›k baflvuru ne-

denini oligomenore olarak saptam›fllar-

d›r. Y›ld›z ve Piflkinpafla (Tehrani ve ark,

2011) ise hirsutizmin ve oligomenore-

nin hastalar›n %60-90'›nda, infertilite-

nin ise hastalar›n %55-75'inde görül-

dü¤ünü  saptam›fllard›r. Bexk ve arka-

dafllar›n›n 280 PKOS tan›s› alm›fl hasta-

y› inceledi¤i çal›flmalar›nda hirsutizmin

hastalar›n %50'sinde görüldü¤ünü

saptam›fllard›r. Bu çal›flmada hastalar›n

%72,2'sinde (78 kifli) adet düzensizli¤i,

%42,6's›nda (46 kifli) vücutta k›llanma

oldu¤u saptand› (Tablo 4).

Giallauria ve arkadafllar› (Giallauria ve

ark, 2008) 120 PKOS'lu hastay› iki gru-
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TTaabblloo  66:: Diyet Uyumu

FFrreekkaannss((nn)) YYüüzzddee  ((%%))
PKOS tedavinizde diyet önerisi Evet 58 53,7

Hay›r 50 46,3
Toplam 108 100

Diyet program› sunulmas› Evet 37 63,8
Hay›r 21 36,2
Toplam 58 100

Diyet önerisine uyum Evet 32 55,2
Hay›r 26 44,8
Toplam 58 100

TTaabblloo  55::  Egzersiz Uyumu

FFrreekkaannss((nn)) YYüüzzddee  ((%%))
PKOS* tedavisinde egzersiz önerisi Evet 62 57,4

Hay›r 46 42,6
Toplam 108 100,0

Egzersiz  program› sunulmas› Evet 38 61,3
Hay›r 24 38,7
Toplam 62 100,0

Egzersiz önerisine uyum Evet 30 48,4
Hay›r 32 51,6
Toplam 62 100,0

*PKOS: Polikistik Over Sendromu

TTaabblloo  77::  PKOS Tedavisinde Önerilen ‹lac› Kullanma Say›s› ile PKOS Tedavisinde 



ba bölerek bir gruba 3 ayl›k düzenli egzersiz program› uy-

gulam›fllar ve üç ay sonunda egzersiz grubunda düzel-

mifl otonomik fonksiyon ve inflamatuar patern saptam›fl-

lard›r. Vigorito ve arkadafllar› (Vigorito ve ark, 2007) ben-

zer çal›flmay› 90 hasta içeren bir seride gerçeklefltirmifller

ve hastalar› 12 hafta boyunca düzenli egzersiz yapan ve

yapmayan grup olarak ay›rm›fllard›r. Üç ay sonra düzenli

egzersiz yapan grupta di¤erine göre kardiopulmoner

fonksiyonel kapasitede artma oldu¤unu saptam›fllard›r.

Otta ve arkadafllar› (Y›ld›z, 2004) hiperandrojenizm ve in-

sulin resistans›n›n düzelmesinde metforminin egzersiz ve

diete aditif etki yapt›¤›n› belirtmifllerdir. Yapt›klar› çal›flma-

da 40 polikistik over sendromlu hasta 4 ay boyunca ya-

flam stili modifikasyonu ve metformin ya da plasebo ola-

rak iki gruba ay›rm›fllar. Çal›flman›n sonunda metformin,

diyet ve egzersiz ile kombine edildi¤inde oldukça faydal›

oldu¤unu saptam›fllard›r.

MA ve arkadafllar›( Ma LK ve ark, 2007)  farkl› gruplar

aras›nda yapm›fl oldu¤u çal›flmalar›nda kilo kayb› (egzer-

siz+diyet) grubunda %51'i (22/43) hasta tedaviyi tamam-

lam›fl ve %23'ü (5/22) hastada yumurtlaman›n yeniden

bafllad›¤›, Kilo kayb›(egzersiz+diyet) ve rosiglitazon gru-

bunda %63'ü (17/27) hasta tedaviyi tamamlam›fl ve

%59'u (10/17) hasta yumurtlamay› yeniden bafllad›¤›n›

belirtmifllerdir. Yumurtlama h›z› kilo kayb› grubuna göre

kilo kayb› ve rosiglitazon grubunda anlaml› olarak daha

yüksek bulundu¤unu saptam›fllard›r.

Bu çal›flmada hastalara s›kl›kla OK ve Metformin öne-

rilmifltir. Literatürde de PKOS tedavisinde benzer tedaviler

yer almaktad›r (Du Q ve ark, 2012). Egzersiz önerilen has-

talar›n yar›s›ndan fazlas› egzersiz yapmad›¤›n›,   önemli

bir k›sm›na kifliye özel egzersiz program› sunulmad›¤› be-

lirlenmifltir. Hastalar›n yar›s›ndan fazlas›na diyet önerildi-

¤i, ancak diyet önerilen hastalar›n neredeyse yar›s›n›n di-

yet yapmad›¤›,  bir grup hastada ise kifliye özel diyet

program› sunulmad›¤› belirlenmifltir. Tedavisinde günlük

önerilen ilaç say›s›  bir olanlar›n ço¤u ilac›n› kulland›¤›n›

belirtmekle beraber ilaç say›s›n›n artmas›yla birlikte kullan-

mama oran› da artm›flt›r (Tablo 5,6,7). 

Araflt›rma grubumuzun özellikleri e¤itim seviyesinin

a¤›rl›kl› olarak lisans mezunu ve sa¤l›kç›lardan oluflmufl ol-

mas› uyumun topluma göre daha iyi oldu¤unu düflün-

dürmektedir.

Sonuç  ve  öneriler

Bu çal›flmada PKOS tan›s› konulmufl hastalar›n tedavi-

ye uyumlar› de¤erlendirilmifltir. Egzersiz, diyet ve ilaç te-

davisine uyumun olmad›¤› bulunmufltur.

Yap›lan  karfl›laflt›rmalarda:

• Tan› ald›ktan sonra tedavi protokolü e¤itimi alma

durumu ile egzersiz önerisine uyum karfl›laflt›rmas›nda,

• Tan› ald›ktan sonra tedavi protokolü e¤itimi alma

durumu ile diyet önerisine uyum karfl›laflt›rmas›nda,

• Tan› ald›ktan sonra tedavi protokolü e¤itimi alma

durumu ile PKOS kontrollerinizi yapt›rma durumu karfl›lafl-

t›rmas›nda

• Yafl ile ilaç, diyet ve egzersiz önerisine uyum aras›n-

daki karfl›laflt›rmas›nda

• Medeni durum ile egzersiz önerisine uyum, diyet

önerisine uyum, ilaç uyum karfl›laflt›rmas›nda

• Çocuk varl›¤› ile egzersiz önerisine uyum, diyet öne-

risine uyum, ilaç uyum karfl›laflt›rmas›nda

• Gebe kalmak için yard›mc› yöntem kullan›m› ile eg-

zersiz önerisine, diyet önerisine, ilaç önerisine uyum kar-

fl›laflt›rmas›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki bulun-

mam›flt›r.

Öneriler

• Kombine tedavinin birarada yürütülmesinin öneminin

hastalara anlat›l›p takip edilmesini ve de¤erlendirilmesini

• Egzersiz ve diyet önerisinin ilgili uzmanl›klar eflli¤in-

de pro¤ram olarak sunulmas› ve önemi konusunda da-

n›flmanl›k hizmetinin verilmesini,

• Hastalar›n tamam›n›n tan› ald›ktan sonra gelecekte

kendilerini bekleyen riskler aç›s›ndan bilgilendirilip yön-

lendirilmelerini,

• Yaflam tarz› programlar›n›n düzenlenmesi ve de-

vaml›l›¤›n›n sa¤lanmas›n›,  

• Hastalara ilgili disiplinler taraf›ndan tedavi iflleyifl fle-
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mas› oluflturulmas›n› ve takip edilip de¤erlendirilmesini,

• Hastalara ilgili disiplinler taraf›ndan ''Cinsellik ve Cinsel

‹fllev Bozukluklar›'' ile ilgili dan›flmal›k hizmeti verilmesini

• PKOS'a yönelik kan›ta dayal› randomize kontrollü ça-

l›flmalara yer verilmesini;

• PKOS’lu kad›nlar için gerekli olan egzersiz türü ve sü-

resini belirlemek için araflt›rmalar›n yap›lmas›n›

• Yaflam tarz› programlar›na kat›l›m›n ve uyumun be-

lirleyicileri ve bu de¤iflikliklerin kad›n sa¤l›¤› ve fertilite

üzerine etkilerini amaçlayan araflt›rmalar›n yap›lmas›n›

• Kilo verilmesini maksimuma getirerek ve kat›l›mc› ka-

d›nlar aras›nda vazgeçenleri en aza indirerek yaflam tarz›

üzerindeki de¤iflimlerinin en iyi düzeye getirilmesini sa¤-

layan araflt›rmalar›n yap›lmas›

• Adölasanlar üzerinde PKOS'a yönelik tarama çal›fl-

malar› yap›larak “PKOS’na özgü takip ve tedavi planlar› ve

destek gruplar›n›n oluflturulmas›” 

• Uzun dönem sa¤l›k risklerinin takip edilmesi ve de-

¤erlendirilmesini hedefleyen vaka yönetici hemflirelerinin

gereklili¤ini önermekteyiz.
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ÖÖzzeett

Diyabet görülme s›kl›¤› giderek artan ve ciddi komplikasyonlara yol açan kronik bir

metabolizma hastal›¤›d›r. Son yirmi y›lda diyabet prevalans› dramatik bir flekilde art-

m›flt›r. Diyabet Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan yeni bin y›l›n hastal›¤› olarak kabul

edilmektedir. Diyabeti majör bir hastal›k haline getiren k›sa ve uzun dönem yol açt›-

¤› komplikasyonlar›d›r. Diyabette temel amaç glisemik kontrolün sa¤lanmas› ve olas›

komplikasyonlar›n önlenmesidir. Glisemik kontrolün sa¤lanmas›nda ise kullan›lan

yöntem kadar diyabetli bireyin iflbirli¤i ve kat›l›m› da önemlidir. Bunun yan› s›ra sos-

yal ve psikolojik problemler de diyabet yönetiminde son derece önemlidir. Bu maka-

lede sosyal ve psikolojik faktörlerin diyabet yönetimini olumsuz etkiledi¤i bir olgunun

sunulmas› hedeflenerek baflta diyabet e¤itim hemflireleri olmak üzere sa¤l›k bak›m

profesyonellerine yol gösterici olaca¤› düflünülmüfltür.

AAnnaahhttaarr  ssöözzccüükklleerr:: Diyabet, Diyabet e¤itimi, Diyabet yönetimi

SSuummmmaarryy

PPssyycchhoossoocciiaall  FFaaccttoorrss  iinn  DDiiaabbeetteess  MMaannaaggeemmeenntt::  AA  CCaassee  RReeppoorrtt

Diabetes is a chronic metabolism illness whose prevalence is increasing day by

day and is causing severe complications. In the last two decades, the prevalence of

diabetes has dramatically increased. Diabetes is accepted as the illness of new mil-

lennium by World Health 

Organization. The factors that make diabetes a major illness are the complicati-

ons it causes in the short and long terms. The main purpose in diabetes is to main-

tain glycemic control and prevent the possible complications.  In the maintenance

of glycemic control, the collaboration and involvement of the diabetic person is as

important as the used method. Besides, social and psychological problems are ext-

remely important in diabetes management. In this paper, it’s been aimed to present

a case in which social and psychological factors negatively affect the diabetes mana-

gement and has been thought that this will be a guide for health care professionals

and diabetes education nurses at most.

KKeeyy  wwoorrddss::  Diabetes, Diabetes management, Diabetes education
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Girifl

Diyabet tüm dünyada görülme s›kl›¤› giderek artan,

insülin eksikli¤i veya yoklu¤u nedeniyle organizman›n

karbonhidrat, protein ve ya¤lardan yeterince yararlana-

mad›¤› sürekli bak›m gerektiren yaflam boyu süren bir

metabolizma hastal›¤›d›r (Durna, 2002). Diyabet preva-

lans› son 20 y›lda dramatik olarak artmakta olup diyabet-

li birey ve toplum üzerindeki sa¤l›k yükü de buna ba¤l›

olarak önemli ölçüde artmaktad›r (Yönem, 2011). Acil ön-

lemler al›nmad›¤› takdirde diyabetli say›s›n›n, 2035 y›l›n-

da 592 milyona ulaflaca¤› tahmin edilmektedir (IDF,

2014).

Diyabetli bireylerde temel sorun kontrol edilemeyen

kan glikoz düzeyi olup, diyabet yönetiminde temel amaç

glisemik kontrolün sa¤lanarak diyabetin olas› komplikas-

yonlar›n›n önlenmesidir (ADA, 2013). Hastal›¤›n iyi yöne-

tilmesiyle iyi bir metabolik kontrol sa¤lanarak komplikas-

yonlar›n ortaya ç›k›fl› önlenebilir (Hu, Jousilahti, Barengo;

2005). Diyabetli bireylerde beslenme program›, diyabet

e¤itimi, egzersiz ve t›bbi tedaviden oluflan dört temel

ö¤enin koordinasyonunun sa¤lanmas› ile yaflam kalitesi-

nin art›r›lmas› mümkündür (ADA, 2013). Sa¤l›k çal›flanla-

r›, diyabetli bireyleri kendi bak›mlar›n› yönetmeleri konu-

sunda cesaretlendirmeli, diyabetli birey e¤itime etkin ve

istekli olarak kat›lmal›, e¤itim sürekli olmal› ve hedeflere

ulafl›l›p ulafl›lmad›¤› belirli aral›klarla de¤erlendirilmelidir

(Olgun, 2003). Dünya Sa¤l›k Örgütü diyabetli bireylerin

e¤itiminin diyabet tedavisinin temel tafl› oldu¤unu ve her

bir olguda diyabet yönetimi için gerekli bir bileflen oldu-

¤unu belirtmektedir (Alwan, 1994). Diyabetli bireyin ba-

k›m› diyabet e¤itimi alm›fl bireyin kendi kendine bakmas›

esas›na dayan›r. E¤itim diyabetlinin hastal›¤› konusunda

bilinçlenmesi ve kendi tedavisine aktif olarak katk›da bu-

lunmas›n› sa¤lar. ‹yi bir glisemik kontrol, kullan›lan tekni-

¤in niteli¤inden çok diyabetli bireyin iflbirli¤ine ba¤l›d›r

(Özkan, 2010). Diyabetli bireye aile üyeleri ile birlikte di-

yabet öz yönetiminde bilgi ve becerilerini art›rmak ama-

c›yla uygun zamanda ve s›kl›kta diyabet e¤itimi verilmeli-

dir. Bununla birlikte diyabetli bireylerde yaflam tarz› de¤i-

flikli¤i, ilaç kullanma zorunlulu¤u gibi faktörler stres, ank-

siyete ve depresyon gibi psikolojik bozukluklar›n geliflme-

sine neden olarak diyabet kontrolünü zorlaflt›rabilir (K›rl›,

Sarandöl;2009).

Diyabetli bireylerde depresyon diyabet olmayanlara

göre iki kat daha fazla görülmektedir (www.cdc.gov/di-

abetes/pubs/pdf/ndfs_2011.pdf). Ülkemizde yap›lan bir

çal›flmada diyabetli yafll›larda depresyon riski s›kl›¤› %13.0

olarak bulunmufltur (Gökdo¤an, Can Çiçek; 2013). Dep-

resyonun baflar›l› bir flekilde tedavi edilmesi ile iyi bir glise-

mik kontrolün sa¤lanabildi¤i belirtilmesine ra¤men, her

üç depresyon vakas›ndan ikisinin tedavi edilmedi¤i bildi-

rilmektedir (Anderson, Fredland, Clouse; 2001). Psikolojik

sorunlar hastan›n öz bak›m›n›, tedaviye uyumunu etkile-

yip kan flekeri kontrolünü bozabilir. Bu aç›dan da diyabet-

li bireyler psikoterapiye yönlendirilmelidir (K›rl›, Sarandöl;

2009).

Bu makalede Endokrinoloji klini¤inde 17.01.2014-

22.02.2014 tarihleri aras›nda yatan bir diyabetli birey iz-

lenerek bak›m ve e¤itimi planlanm›flt›r.

Olgu  Sunumu

Olgumuz 40 yafl›nda kad›n hasta. Evli ve 2 çocu¤u

var. Okur-yazar. Okuma yazmay› çocuklar›ndan ö¤ren-

mifl. Poliklini¤e a¤›z kurulu¤u ve ayakta yanma flikayeti ile

baflvurdu. 6 y›ld›r diyabet hastas›. Köyde yaflayan hasta,

çiftçilikle u¤rafl›yor. Kendi küçükbafl hayvanlar›n› otlat›yor.

Ekonomik durumlar›n›n iyi olmad›¤›n› söylüyor. Annesi

diyabet hastas›. Beden kitle indeksi 24. Poliklini¤e geldi-

¤inde glukoz (açl›k): 359 mg/dl HbA1c: 14.2, LDL koles-

terol: 146 mg/dl olarak bulundu. Beslenme al›flkanl›¤›

düzensiz, 2 ana ö¤ün, 1 kez ara ö¤ün alabiliyor. Karbon-

hidrat tüketimi fazla. Besin çeflidi s›n›rl›. Tedavide Novora-

pid  Flexpen 3x30 ünite, Lantus Solostar 1x30 Ü, Diafor-

min 1000 mg tb 1x1 önerilmifl fakat Novorapid Flexpeni

bir kez 30 Ü fleklinde ö¤len yap›yor. S›k s›k hipoglisemi ta-

rifliyor. ‹nsülini uygun olmayan s›cakl›kta muhafaza edi-

yor. Özellikle yaz›n 30 oC’nin üzerindeki s›cakl›kta hay-

vanlar›n› otlatmaya gitti¤inde yan›nda tafl›yor. Olgumuz

depresif görünümde, s›k s›k dikkati da¤›l›yor, çevresinde

olup bitenlere karfl› duyars›zl›k, genel bir isteksizlik var.  Ai-
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le iliflkileri kopuk; k›z›yla ailenin onay› d›fl›nda evlendi¤i

için görüflmedi¤ini ifade ediyor, eflinin kendisiyle ilgilen-

medi¤ini ve efliyle anlaflamad›klar›n› ifade ediyor, aile içi

geçimsizlik mevcut. 

Diyabetli bireyin klini¤e yat›fl› yap›ld›ktan sonra; teda-

visi Novorapid Flexpen 3x10 Ü, Lantus Solostar 1x16 Ü,

Glifor 1000 mg 2x1 fleklinde düzenlendi. Fizik muayene-

sinde yaflam bulgular› stabildi. Ayak muayenesinde ayak

taban› yo¤un olmakla birlikte aya¤›n tamam›nda kuruluk,

topukta çatlaklar, parmak aralar›nda beyazlaflma (mantar

enfeksiyonu) tespit edildi. Ayak deformitesi olarak hallux

valgus tespit edildi. Ayakkab› seçiminin uygun olmad›¤›

görüldü. Duyu muayenesi sonucu üç bölgede duyu kay-

b› tespit edildi. Ayak muayenesi sonucu risk kategorisi ‘1’

olarak belirlendi. Klinik hekimi taraf›ndan nöroloji, derma-

toloji ve göz hastal›klar› bölümlerinden muayenesi isten-

di. Göz hastal›klar› muayenesi sonucu grade 2 diyabetik

retinopati saptand›. Dermatoloji muayenesi sonucu; ayak

taban›nda fissürize alanlara Advantan pomad 1x1, di¤er

alanlara Ürederm Lipo 2x1, Nizoral Krem 1x1 kullanmas›

ve 1ay sonra dermatoloji poliklinik kontrolü önerildi. Nö-

roloji muayenesi sonucu üç hafta sonras› için EMG rande-

vusu verildi. Diyabetli bireyin mevcut ruhsal durumu ve

kendisinin aile içi sorunlar ifade etmesi üzerine doktoruy-

la görüflülerek psikiyatri muayenesi olmas› sa¤land›. Psiki-

yatri muayenesi sonucu anksiyete ve depresif bozukluk

tan›s›yla; Cymbalta 30mg 1x1 sabah ve Desyrel 50 mg

gece 1x1 baflland›. Diyabetli birey klini¤imizde yat›fl› bo-

yunca üç kez psikiyatri ile görüfltü.

Tart›flma

Ayaktaki mevcut sorunlar (özellikle kuruluk ve çatlak-

lar) uygulanan tedavi ve bak›m sonras› yatt›¤› sürece be-

lirgin ölçüde düzeldi. Diyabetli bireyin ayak bak›m davra-

n›fllar›n›n de¤iflti¤i gözlendi. Diyabetli birey kendi bak›m›

ve tedavisine kat›l›m› konusunda desteklendi. Güven or-

tam› sa¤lan›p duygular›n› rahat bir flekilde ifade etmesi

sa¤land›. Stres oluflturan durumlar belirlenip, yaflam›nda-

ki olumlu yönleri fark etmesi sa¤land›. Bafl etme yöntem-

leri ö¤retildi. Gevfleme teknikleri ö¤retilip, sevdi¤i u¤rafl›-

lar› yapmas› yönünde desteklendi. Diyabetli bireyin ge-

reksinimleri do¤rultusunda e¤itimi planland›. ‹nsülin sak-

lama koflullar›, uygulanmas›, kan flekeri takibi ve önemi

konusunda uygulamal› e¤itim verilerek gerekli malzeme

ve materyal sa¤land›. Beslenme uzman› ile birlikte birey-

sel özellikleri ve al›flkanl›klar› do¤rultusunda beslenme

plan› yap›ld›. Diyabetin akut ve kronik komplikasyonlar›,

rutin kontroller ve kendi kendine izlem konusunda e¤itim

planlan›p verildi. Verilen e¤itimler geri bildirim al›narak

gerekli konularda e¤itim tekrar› yap›ld›. Ailesi ile görüflme

planland› fakat eflinin köydeki ifllerini yapacak kimse olma-

mas›, k›z›yla ise görüflmedikleri için iletiflim kurulamad›.

Annesiyle, diyabetli bireyin mevcut tedavisi ve bak›m› ko-

nusunda görüflüldü ve aile deste¤inin önemi vurguland›.

Taburcu olduktan sonra ise kendilerine uygun en k›sa za-

manda efliyle görüflme iste¤i söylendi. E¤itimler yaz›l› ve

görsel materyallerle desteklendi. Taburculuk e¤itimi veril-

di. Acil durumlarda ulaflabilece¤i telefon numaralar›,

kontrol s›kl›¤› ve zamanlar› yaz›l› olarak verildi.

S›k hipoglisemi yaflanmas› nedeniyle ve özellikle psiki-

yatri konsültasyonu sonucu uygulanan tedavi ve görüfl-

meler sonras› kan flekerindeki düzelmelerle birlikte hekimi

taraf›ndan insülin tedavisi kesilip, oral antidiyabetik ilaca

geçildi. Diyabetli birey endokrinoloji bölümünde 11 gün-

lük yat›fl› sonras›, bir hafta sonra kontrole gelmek üzere

taburcu edildi. Ancak diyabetli birey iki hafta sonra kont-

role geldi. HbA1c de¤erinin % 14.2 olmas› nedeniyle he-

kimi taraf›ndan tekrar insülin tedavisi baflland›. Tedavisi

metformin ve bazal insülin fleklinde yeniden düzenlendi. 

Hermanns ve arkadafllar› (2005), yetersiz sosyal deste-

¤in diyabetli hastalarda anksiyete ve depresyona neden

oldu¤unu belirtmifllerdir. Bu olguda da sosyal ve psikolo-

jik faktörler diyabet kontrolünü olumsuz etkilemifltir. Diya-

bet fiziksel bir hastal›k olmakla birlikte ayn› zamanda psi-

kososyal ve psikolojik boyutlar› da olan bir durumdur.  Di-

yabetli birey fiziksel, duygusal, ruhsal, sosyal yönden bir-

tak›m sorunlar ve çat›flmayla yüzleflmektedir. Psikolojik so-

runlar komplikasyonlar› artt›rmaktad›r. Aile içi çat›flmalar,

ekonomik yetersizlik, aile içi ba¤l›l›k diyabetli bireyin hem

psikolojik hem de kendi kendine bak›m›n› etkileyerek di-
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yabet kontrolünü bozabilir (Buzlu, 2002). Yap›lan çal›fl-

malarda gelir durumu, yetersiz sosyal destek (Karakurt ve

ark., 2013), anksiyete ve depresyon varl›¤›n›n (Bahar,

2006; Anderson, Anderson, Fredland, Clouse; 2001; Tur-

han, 2007; Lustman, Clouse; 2005) diyabetin kontrolünü

bozdu¤u ve olumsuz yönde etkiledi¤i belirtilmektedir. 

Sonuç  ve  Öneriler

Diyabetli bireyler bütüncül olarak ele al›nmal›, hastal›-

¤›n metabolik kontrolünün yan›s›ra, risk grubu olarak ka-

bul edilebilecek hastalara psikiyatrik destek sa¤lanmal›d›r.

Diyabette psikososyal sorunlara yönelik diyabet ekibi, di-

yabetli bireyin hastal›¤›n› kendisinin yönetmesini sa¤la-

mal›, kendine bak›m davran›fllar›na uyumu için yard›m et-

meli, benlik sayg›s›n› yükseltmek için ba¤›ms›zl›¤›n› art›r-

mas›na yard›m etmeli, sorun çözme yöntemlerini ö¤ret-

meli, kan flekeri düzeyini etkileyebilen stresörlerle baflet-

mesi yönünde desteklenmelidir.

Sonuç olarak; diyabet hemflirelerinin diyabetli birey

ve ailesine temel bilgi ve becerileri kazand›rarak bireysel

diyabet yönetiminin sa¤lanmas› gerekmektedir. Belli ara-

l›klarla bu bilgi ve becerilerin kontrol edilmesinin yan›s›ra

diyabetli bireylerin her izlemde psikolojik ve sosyal aç›dan

da de¤erlendirilerek bu sorunlar›n göz ard› edilmemesi-

nin diyabet yönetimine olumlu yönde katk› sa¤layaca¤›

düflünülmektedir. 
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ÖÖzzeett

Kesitsel tipteki bu çal›flma, Samsun E Tipi Kapal› Ceza ‹nfaz Kurumunda bulunan hü-

kümlü/tutuklular› diyabet risk faktörleri yönünden de¤erlendirmek üzere planland›. Bu

çal›flmaya diyabetli olanlar dahil edilmedi. Samsun E Tipi Kapal› Ceza ‹nfaz Kurumu'nda

07-17 Ekim 2014 tarihleri aras›nda toplam 203 hükümlü/tutuklu üzerinde yürütüldü.

Bu tarihler aras›nda 40’› kad›n, 20’si çocuk toplam 750 hükümlü/tutuklu bulunmaktay-

d›. 22 kiflinin ise ak›l ve ruh sa¤l›¤› yerinde de¤ildi. Varsay›lan Tip 2 Diyabet yayg›nl›¤›

%13 (TURDEP II sonuçlar›) ve örnekleme hata s›n›r› 0.05 olarak kabul edildi¤inde

%95’lik Güven aral›¤› için 203 kiflilik bir örnek büyüklü¤ü gerekti¤i hesapland›. Araflt›r-

maya dahil edilecek kifliler basit rastgele örnekleme yöntemi kullan›larak belirlendi.

Verilerin toplanmas›nda Amerikan Diyabet Birli¤i (ADA)’nin belirledi¤i diyabet risk

faktörleri do¤rultusunda haz›rlanan “Diyabet Risk Belirleme Formu” kullan›ld›. 203 ki-

fli üzerinde boy, kilo, bel çevresi ölçümü, 183 kifliye kalibre edilmifl bir glikometri ciha-

z› ile parmak ucundan açl›k kan flekeri ölçümü yap›ld›. Ankete kat›lanlardan 20 kifli

kan flekeri ölçümüne kat›lmak istemedi.

Elde edilen sonuçlara göre, ceza infaz kurumlar›nda bulunan hükümlü/tutuklula-

r›n aktif hareket etmedikleri, sebze meyve tüketimlerinin az oldu¤u, beden kitle in-

deksleri fazla oldu¤undan ötürü diyabet risk faktörleri yüksek orandad›r ve bu neden-

le s›k s›k diyabet taramalar› yap›lmal›d›r.
AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr::  Diyabet risk faktörleri, Mahkumlar, Cezaevi

SSuummmmaarryy

DDeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ddeettaaiinneeeess  //ccoonncciicctt  iinn  tthhee  

DDiiaabbeetteess  RRiisskk  iinn  SSaammssuunn  EE  TTyyppee  CClloosseedd  PPrriissoonn  AAggeennccyy

This cross-sectional study planned to assess arrested/ prisoners in terms of diabe-

tes risk factors. Subjects who have diabetes did not conclude in to the study. This re-

search involved 203 prisoner/arrested from Samsun E type closed prison and perfor-

med at 07-17 October 2014. During the study there were 750 prisoner/arrested at

the closed prison, 40 of them were women, 20 were child and 22 of them were not

mentally healthy. Using the data of current Type II Diabetes prevalence (TURDEP II
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results) and admitting to 0.05 sampling error limit, for

%95 confidence interval the subject number of the study

was calculated 203. The subject were chosen randomly.

For collecting the data, ‘Diabetes Risk Detection Form’

was used. The questionnaire was formed using diabetes

risk factors from American Diabetes Association (ADA).

Height, weight, waist circumference measurements we-

re taken from 203 subjects and fasting blood glucose

measurements were taken from 183 subjects fingertips

with using calibrated glikometer device.20 of 203 sub-

ject did not want to give blood samples.

‹n conclusion, because of arrested/prisoners that stay

in closed prisons can not move active, eat little fruit and

vegetable and have higher body mass indexes, diabetes

risk factor rates are higher and therefore diabetes scan-

nings should done frequently. 
KKeeyy  wwoorrddss::  Diabetes risk factors, Prisoners, Closed pri-

soned

Girifl

Günümüzde, diabetes mellitus (diyabet) ve onunla ay-

n› risk faktörlerini paylaflan bulafl›c› olmayan, kronik has-

tal›klar önemli bir sa¤l›k sorunu oluflturmaktad›r (Diyabet

Önleme ve Kontrol Program› 2011-2014). Gün geçtikçe

görülme s›kl›¤› artan diyabet, akut ve kronik komplikas-

yonlardan korunmak için sürekli t›bbi bak›m almay›, diya-

betin yönetimi için birey ve ailenin e¤itimini gerektiren

kronik bir durumdur  (Direktör, 2013).   

Uluslararas› Diyabet Federasyonu (IDF)’nun 2014 y›l›

verilerine göre ise dünyada diyabetli say›s›n›n 387 milyon

oldu¤u ve bu rakam›n 2035 y›l›nda 592 milyona ulaflaca-

¤› belirtilmekte olup, yetiflkin (20-79 yafl aras›) diyabet

prevelans›n›n dünyada %8,3  Türkiye’de %14,5 oldu¤u

bildirilmektedir (http://www.idf.org/diabetesatlas).

Türkiye gibi yaflam tarz›ndaki h›zl› de¤iflim ile birlikte

geliflmekte olan toplumlar›n tümünde özellikle Tip 2 diya-

bet prevalans› h›zla yükselmekte oldu¤u belirtilmektedir

(T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›, Erzurum Halk Sa¤l›¤› Müdürlü¤ü).

Yap›lan literatür taramas›nda, toplumun genelinin DM

hastal›¤› konusunda toplumsal fark›ndal›¤›n› ölçen çal›fl-

malara rastlanmam›flt›r. Oysa eriflkinler üzerinde yap›lan

genifl çapl› toplum taramalar›, tan› alm›fl DM hastas› kadar

da tan› almam›fl hastalar oldu¤unu göstermektedir. Bu

durum "yar›mlar" kural› olarak bilinmektedir. Diyabet ol-

gular›n›n sadece yar›s› teflhis edilmekte, teflhis edilenlerin

yar›s› tedavi edilmekte, tedavi edilenlerin de yar›s› iyi teda-

vi edilmektedir (Porsuk, 2012). 

‹statistiklerden görüldü¤ü gibi tüm dünyay› ve ülkemi-

zi de etkileyen diyabet, ceza infaz kurumlar›nda bulunan

tutuklu/ hükümlüleri de etkiler. Türkiye’de Kas›m 2014 ve-

rilerine göre 154.197 kifli ceza infaz kurumlar›nda bulun-

maktad›r ve bu kiflilerin büyük ço¤unlu¤u 20 yafl üstün-

deki bireylerdir (www.cte.adalet.gov.tr).

Kan flekeri düzeyi do¤rudan beyni ve ruhsal ifllevleri

etkiledi¤i gibi duygusal ve ruhsal de¤iflimler de kan fleke-

ri düzeyini etkilemektedir (Güçlü, Y›ld›z & Ünsal, 2013).

Hükümlü/tutuklu olman›n özünde özgürlü¤ün k›s›tlan-

mas› oldu¤undan bu durum bireylerin beden ve ruh sa¤-

l›¤›n› do¤rudan etkiler. Cezaevlerinde bulunan bireylerde

bulafl›c› hastal›klar›n, psikolojik ve psikiyatrik sorunlar›n

fazla oldu¤u (Coyle, 2007; Hayton, 2007; Watson ve ark.

2004) ancak diyabetin s›k görülen bir hastal›k olmas›na

ra¤men genellikle unutulan bir hastal›k oldu¤u rapor

edilmektedir (Bayle ve ark., 2011). Sa¤l›kl› kiflilerde plaz-

ma glikozu, insülün ve kont-regulatuar hormonlar›n (glu-

kagon, epinefrin, kortizol ve büyüme hormonu) karaci-

¤er ve periferik dokular aras›nda glikoz metobolizmas›n›

dengelemesi ile dar bir aral›kta tutulmaktad›r. Stres du-

rumlar›nda ise kont-regulatuar hormonlarda art›fl olmak-

ta, bu da hepatik glikoz üretimini art›r›rken periferik doku-

lar›n glikoz kullan›m›n› azaltarak hiperglisemiye neden ol-

maktad›r (Aygencel ve ark, 2011).

Çal›flman›n  Amac›

Bu çal›flmada ceza infaz kurumlar›nda bulunan hü-

kümlü/tutuklularda diyabet s›kl›¤› ve diyabet risk faktörle-

rinin yayg›nl›¤›n›n ortaya konmas› amaçlanm›flt›r.

Gereç  ve  Yöntem

Bu çal›flma Adalet Bakanl›¤› Ceza ve Tevkifevleri Genel

Müdürlü¤ünden gerekli izinler al›nd›ktan sonra 07-17
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Ekim 2014 tarihleri aras›nda Samsun E Tipi Kapal› Ceza ‹n-

faz Kurumunda bulunan toplam 203 kifli üzerinde yürütü-

len, kesitsel tipte bir araflt›rmad›r. Veriler yüz yüze uygula-

nan anket ile toplanm›fl ve kan flekeri ölçümü yap›lm›flt›r.

Veri  Toplama  Araçlar›

Veri toplama arac› olarak Amerikan Diyabet Birli¤i

(ADA)’nin belirledi¤i diyabet risk faktörleri do¤rultusunda

haz›rlanan "Diyabet Risk Belirleme Formu" olan F›ndr›sk

anketi, sosyodemografik özelliklerden oluflan anket, kan

flekeri ölçüm cihaz›, baskül ve standart mezür kullan›lm›fl-

t›r."‘F›ndr›sk Anket Formu", diyabet risk faktörlerini içeren 8

sorudan oluflmaktad›r. Bu sorular kiflilerin yafl, genetik yat-

k›nl›k, fiziksel aktiviteleri, günlük sebze meyve tüketimi, be-

den kitle indeksleri, kan flekeri ve tansiyon problemleriyle

ilgilidir. Her bir sorunun yan›t› 0-5 puan aral›¤›nda bir de-

¤er almaktad›r. Al›nan toplam puana göre Diyabet riski s›-

n›flamas› Tablo 1’deki gibi verilmifltir. Tabloya göre önü-

müzdeki 10 y›lda Diyabete yakalanma tehlikesi önceden

belirlenebilmektedir. Diyabet riskleri kapsam›nda fiziksel

aktivite düzeyi bireylerin günlük aktivite süresi ve s›kl›¤›na

göre de¤erlendirilmifl, günlük düzenli yar›m saat yürüyüfl

ya da egzersiz yapan bireyler “aktif”olarak kabul edilmifltir.

Veri  Toplama  Süreci

Çal›flma süreci afla¤›daki flekilde yürütülmüfltür.

1) Gerekli malzemeler ve salon haz›rlanm›fl

2) Tüm kat›l›mc›lar›n boy, kilo, bel çevresi ölçümleri ya-

p›lm›fl FINDRISK formu yüzyüze doldurulmufltur. Farkl› za-

manlarda iki kez 8 saatlik açl›k sonras› açl›k kan flekerleri-

ne bak›lm›fl buna göre;

• Diyabet yönünden risk tafl›mayan bireylere genel

sa¤l›k önerileri verilmifl

• Diyabet riski tafl›yan ancak kan flekeri normal düzey-

de olanlara risk dan›flmanl›¤› yap›lm›fl,

•Ölçülen kan flekerlerinde Amerikan Diyabet Birli¤i

(ADA) kriterleri esas al›narak (Standards of Medical Care in

Diabetes-2014) açl›k kan flekeri 126 mg/dl'nin üzerinde ç›-

kanlarda diyabet, 100-125 mg/dl üzerinde olanlarda BAG

(Bozulmufl Açl›k glikozu) oldu¤u düflünülerek ileri tetkik ve

tedavileri için ceza infaz kurumu müdürlü¤üne ve cezaevi

aile sa¤l›¤› merkezine çal›flman›n sonucu gönderilmifltir. 

Verilerin  De¤erlendirilmesi

Verilerin de¤erlendirilmesinde SPSS kullan›larak say›,

yüzdelik, ortalama ve standart sapma analizleri yap›lm›flt›r.

Bulgular

Çal›flma Samsun Ceza E Tipi Kapal› Ceza ‹nfaz Kuru-

mu’nda %41’i 35 yafl alt› olan 203 hükümlü/tutuklu üze-

rinde yürütülmüfltür. Çal›flma grubunun temel özellikleri

Tablo 2’de gösterilmifltir. Kat›l›mc›lar›n tamam› erkek ve

yar›s›ndan fazlas› ilkokul mezunu, %85,22 (173)'si serbest

meslekle u¤raflmakta ve  %33 (67)'ünün geliri yetersizdir.

Kat›l›mc›lardan 1 ile 5 y›ld›r cezaevinde bulunanlar›n say›-

s› 101 kifli ve tüm kat›l›mc›lar›n %49,75'ini oluflturmakta-

d›r. Kat›l›mc›lardan 15,76 (32)'s› cezaevine gelmeden ön-

ce köyde yaflamakta %75,36 (153)'s›  diyabet (fieker has-

tal›¤›)'in ne oldu¤unu bilmemektedir.

Araflt›rmaya kat›lanlar›n sosyodemografik özellikleri

tablo 2’de sunulmufltur.

Araflt›rmaya kat›lanlar›n diyabet risk faktörleri Tablo

3'de sunulmufltur.

Çal›flmaya kat›lan bütün hükümlü/tutuklularda diyabet

risk faktörleri sorguland›. Tablo 3'de kat›l›mc›lar›n risk fak-

törlerine göre da¤›l›m› verilmifltir. Yap›lan diyabet risk tara-

mas›nda %1,74 (3 kifli)'ünde risk tafl›mad›¤›, %98,52 (200

kiflinin)'sinin en az bir risk faktörü tafl›d›¤›, %40,39  kifli

(82)' u düflük risk tafl›d›¤›, %31,52 kifli ( 64)'sinin biraz faz-

la risk tafl›d›¤›, %18,22 (37 kifli)'si orta risk tafl›d›¤›,  %8,86

(18)'s›  yüksek risk tafl›d›¤›  %0,98 (2)'inin  çok yüksek risk

tafl›d›¤›  belirlendi. Diyabet risk faktörleri sorgulamas› sonu-

cunda kat›l›mc›lardan, %59,59 (121 kiflinin)' unun  Beden
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TTaabblloo  11::  Tip 2 FINDRISK anketi al›nan puanlar›n 
s›n›fland›r›lmas›

TTooppllaamm  ppuuaann RRiisskk  ddeerreecceessii 1100  yy››llll››kk  rriisskk
7’den düflük Düflük %1 %1
7-11 Hafif %4
12-14 Orta %16
15-19 Yüksek %33
20 puan ve üstü Çok yüksek %50



Kitle ‹ndeksi 25kg/m2’nin üzerinde ç›kt›. Obezitenin tan›-

s›nda, ya¤lanmay› direkt olarak ölçmemekle birlikte, yay-

g›n olarak beden kitle indeksi kullan›lmaktad›r. (Semin,

2014) Diyabetli bireylerde obezite özellikle abdominal

obezite metabolik kontrolün sa¤lanamamas›nda önemli

bir etkendir (Direktör, 2013).Kat›l›mc›lardan, %67,98 (138

kifli)'i günlük sebze meyve tüketememekte, %41,87 (85 ki-

fli)'si günlük olarak aktif hareket edememektedir. Basit ya-

flam tarz› de¤ifliklikleri ile tip 2 diyabet riski, %58’e varan

oranlarda önlenebilir veya ortaya ç›k›fl› geciktirilebilir (Diya-

bet Önleme ve Kontrol Program› 2011-2014 ). Kat›l›mc›la-

r›n %45,32 (92 kifli)'sinin ailede diyabet öyküsü oldu¤u

görüldü. Kat›l›mc›lardan %28,57 (58 kifli)'si  tansiyon prob-

lemi yaflam›fl, %3,44 (7 kifli)' ünün daha önce kan flekeri

yüksekli¤i olmufltur.Yap›lan açl›k kan flekeri ölçümleri so-

nucunda %3,27 (7 kifli)'sinin açl›k kan flekeri 126

mg/dl'nin üzerinde oldu¤u, %12,2 (22 kifli)' sinin 100-125

mg/dl aras›nda oldu¤u belirlendi. Ölçümler parmak ucun-
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TTaabblloo  22:: Kat›l›mc›lar›n sosyodemografik özelliklerine 
göre da¤›l›m› (N: 203)

nn %%
Evli 111 54,7
Bekar 92 45,3
MMeesslleekk
‹flçi 26 12,8
Serbest 173 85,3
Memur 4 1,9
GGeelliirr  DDuurruummuu
Geliri giderine denk 126 62,1
Geliri giderinden az 67 33.0
Geliri giderinden fazla 10 4,9
CCeezzaa  ssüürreessii
1 y›l›n alt› 87 42,9
1-5 y›l aras› 101 49,8
5-10 y›l aras› 11 5,4
10 y›l ve üzeri 4 1,9
AAiillee  yyaapp››ss››
Çekirdek aile 192 94,0
Genifl aile 11 5,4
AAiilleeddeekkii  ççooccuukk  ssaayy››ss››
3'ün üzerindeki çocuk say›s› 31 15,8
3 çocuk ve alt› 100 49,3
Çocu¤u olmayanlar›n say›s› 71 34,9
YYeerrlleeflfliimm  yyeerrii
Köy 32 15,8
‹lçe 10 4,9
Merkez 161 79,3
Diyabetin tan›m›n› bilenler 50 24,6
Diyabetin tan›m›n› bilmeyenler 153 75,4

TTaabblloo  33::  Kat›l›mc›lar›n diyabet risk faktörlerinin varl›¤›na 
göre da¤›l›m›

DDiiyyaabbeett  rriisskk  ffaakkttöörrlleerrii nn %%    
YYaaflfl
35 Yafl alt› 85 41,9
35-44 yafl aras› 59 29,1
45-54 yafl aras› 36 17.7
55-64 yafl aras› 16 7,9
>64 7 3,4
BBKKII
<25kg/m2 82 40,2
25-30 kg/m2 79 38,9
>30kg/m2 42 20,7
GGeenneettiikk  YYaattkk››nnll››kk
Var 92 45,3
Yok 111 54,7
Bel Çevresi
<94 84 41,4
94-102 cm aras› 60 29,5
102 cm nin üstü 59 29,1
BBeeddeennsseell  HHaarreekkeettlliilliikk
Var 118 58,1
Yok 85 41,9
GGüünnllüükk  SSeebbzzee  MMeeyyvvee  TTüükkeettiimmii
Tüketim var 65 32,0
Tüketim yok 138 68,0
TTaannssiiyyoonn  
Var 58 28,6
Yok 145 71,4
F›ndr›sk
Düflük Riskli 82 40,4
Biraz Fazla 64 31,5
Orta 37 18,2
Yüksek riskli 18 8,9
Çok yüksek riskli 2 1,0



dan bak›larak yap›ld›. Kat›l›mc›lardan kan glikoz düzeyi

126 mg/dl’nin üzerinde ç›kanlara farkl› zamanlarda iki kez

ölçüm yap›ld›. K›sa sürede sonuç al›nabilme, ucuzluk ve

do¤ru sonuç alabilme gibi özelliklerine bak›ld›¤›nda par-

mak ucundan al›nan kan ile glikometre kullan›m› flu an

için en uygun seçenek gibi görülmektedir (Kurt, Ayhan

M., Ayhan fi., Karul, Güney, Kaan, Türe,  2011). Normal-

de, açl›k kan glikozu de¤eri 80-110 mg/dl’dir. Açl›k kan

glikoz de¤eri plazmada (venöz veya kapiller) 126 mg/dl

veya daha yüksek ise güvenilir olarak diyabet tan›s› kona-

bilir. Kesin tan› koymak için açl›k kan glikoz de¤eri en az iki

kez, farkl› zamanlarda ölçülmelidir (Durna, 2002).

Tart›flma

Tüm dünyada nüfus h›zla yükselmekte bununla bera-

ber suç iflleme oran› ve ceza infaz kurumlar›nda bar›nan

hükümlü/tutuklu say›s› da giderek artmaktad›r. Nüfustaki

bu art›flla beraber kentleflme, yaflam tarz› de¤iflimi sonucu

obezite ve fiziksel inaktivite de artm›fl ve böylece diyabet

olma oran› da artm›flt›r. Toplumun her kesiminde oldu¤u

gibi, ceza infaz kurumlar›nda da diyabetli hastalar› mev-

cuttur. Nitekim uluslar aras› literatürde hükümlü ve tutuk-

lularda diyabetin durumunu, ve uygulanan programlar›

konu alan pek çok çal›flma yap›lm›fl ve öneriler getirilmifltir

(Booles, 2011; Condon ve ark. 2007; D’Souza ve ark.

2005; Marshall ve ark. 2000; Robson, 2009). Ancak, Türk-

çe literatürde hükümlü/ tutuklular ile ilgili baz›  çal›flmalar

olmas›na karfl›n (Özkan ve Kulakaç, 2011; Kaya ve ark.

2004; Saatçio¤lu ve ark.,1995; Yaman ve ark., 2009) di-

yabetle ilgili sadece bir çal›flmaya (Cosansu G, Y›ld›r›m N,

Erdo¤an S, Olgun N, Özcan fi, Çelik S, 2007) ulafl›lm›flt›r. 

Bu çal›flman›n sonucunda kat›l›mc›lardan %3,27 (6 ki-

fli)' si diyabetli,  %12,2 (22 kifli)'si bozulmufl açl›k glikozu

olarak belirlendi. Bulunan diyabet prevelans› (%3,27),

ulusal diyabet prevelans›n›n (%14,71) alt›ndad›r. Bu du-

rum kat›l›mc›lar›n yar›ya yak›n k›sm›n›n 35 yafl alt› olma-

s›,(Marshall ve ark.2000) çal›flma örnekleminin toplumu

temsil edecek nitelikte olmamas› ve bu çal›flmaya diyabet

tan›s› olanlar›n al›nmam›fl olmas›yla da aç›klanabilir. Ayr›-

ca daha önce yap›lm›fl olan benzer bir çal›flmayla k›yas-

land›¤›nda (Cosansu G, Y›ld›r›m N, Erdo¤an S, Olgun N,

Özcan fi, Çelik S, 2007), yeni tan› alan  diyabet prevelan-

s›n›n; %1’den %3,27’ye yükseldi¤i görülmektedir. Top-

lumda yürütülmüfl araflt›rma sonuçlar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›n-

da, ceza ve tutukevlerinde bulunan bireylerde diyabet

risk faktörleri daha yüksek oranda bulunmufltur

Yap›lan diyabet risk taramas›nda kat›l›mc›lar›n,

%98,52 (200 kifli)'sinde en az bir risk faktörü tafl›d›¤›, be-

lirlendi. Kat›l›mc›lar›n yar›s›na yak›n k›sm›n›n genetik yat-

k›nl›¤›n›n oldu¤u bulundu. Ailede genetik yo¤unluk art-

t›kça, sonraki nesillerde diyabet riski artar ve hastal›k daha

erken yafllarda görülmeye bafllar. ( Türkiye Endokrinoloji

ve Metabolizma Derne¤i, Diabetes Mellitus ve Komplikas-

yonlar›n›n Tan›, Tedavi ve ‹zlem Klavuzu, 2013). Kat›l›mc›-

lar›n yar›s›ndan fazlas›n›n BKI’lerinin 25 kg/m2’den fazla

olmas›, % 41,87' sinin aktif hareket etmemesi ciddi risk ta-

fl›d›klar›n› göstermektedir. Obezitenin bozulmufl glukoz

tolerans›, tip 2 DM ve hipertansiyonun gelifliminde önem-

li bir risk faktörü oldu¤u gösterilmifltir. Obezite insan vü-

cudundaki sistemlerin hemen hemen hepsini do¤rudan

veya dolayl› olarak olumsuz yönde etkiledi¤inden obez

hastalar›n çok yönlü de¤erlendirilmesi gerekmektedir

(Hekimsoy ve ark., 2001). Fiziksel aktivite yetersizli¤i, ba-

¤›ms›z bir etmen olmasa da Tip 2 diyabet için önemli bir

risk faktörüdür (Melek, 2010). Bunun için ceza infaz ku-

rumlar›nda önlem al›nmazsa diyabet oran›n artaca¤› gö-

rülmektedir. Türkiye’de özellikle yar› kentsel ve k›rsal alan-

da yaflayan toplumlarda diyabet fark›ndal›k düzeyinin be-

lirlenmesine yönelik yürütülen çal›flmalar oldukça s›n›rl›

say›dad›r. Toplumda diyabet fark›ndal›k düzeyinin ve far-

k›ndal›¤› etkileyen etmenlerin belirlenmesinin, diyabetle

mücadeleye yönelik yürütülecek hizmetlerin ve fark›ndal›-

¤›n artt›r›lmas›na yönelik uygulanacak giriflimlerin plan-

lanmas›nda yol gösterici olaca¤› düflünülmektedir  (Sel-

çuk & Ünal, 2013). Basit yaflam tarz› de¤ifliklikleri ile tip 2

diyabet riski, %58’e varan oranlarda önlenebilir veya or-

taya ç›k›fl› geciktirilebilir (Diyabet Önleme ve Kontrol Prog-

ram› 2011-2014). Bu fark›ndal›¤›n gelifltirilebilmesinde

hemflirelere büyük görev düflmektedir. Hemflirelik uygu-

lamalar›n›n sistemati¤e edilmesinde ve hemflirelik araflt›r-

malar›na yön vermede kullan›lan kuram ve modeller, ba-

k›ma yans›t›ld›¤›nda çözüm getirici yaklas›m sa¤layarak
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hemflirelik bak›m›n›n kalitesini art›r›rlar. Hemflirelik bak›-

m›nda verilen e¤itimlerin standartlaflt›r›lmas› bak›m›n kali-

tesini ve profesyonelli¤i art›r›r (Çövener & Oçakç›, 2013).

Sonuç  

Bu çal›flma ceza infaz kurumlar›nda bar›nan hüküm-

lü/tutuklular›n diyabet aç›s›ndan risk tafl›d›¤›n›, kiflilerin di-

yabetle ilgili bilgi düzeylerinin az oldu¤unu göstermifltir.

Diyabet risk faktörlerine yönelik çal›flmalar yap›lmas› ve di-

yabetle ilgili e¤itimler verilerek fark›ndal›k oluflturulmas›

gerekti¤i saptanm›flt›r. Bunun için ceza  infaz kurumlar›n-

da diyabet e¤itimi alm›fl hemflirelerin bulunmas›  ve diya-

betli olgular›n saptanabilmesi için belirli zamanlarda diya-

bet taramalar›n›n yap›lmas› faydal› olacakt›r.
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ÖÖzzeett
Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) taraf›ndan, sa¤l›¤› bozacak ölçüde vücutta anormal

veya afl›r› ya¤ birikmesi olarak tan›mlanan obezite, dünya genelinde pek çok ülkede
belirgin bir flekilde art›fl göstererek epidemi haline gelmifltir. Sedanter yaflam tarz›, afl›-
r› ve yanl›fl beslenme al›flkanl›klar›, yetersiz fiziksel aktivite,  kullan›lan baz› ilaçlar (anti-
depresanlar vb.), do¤um say›s› ve do¤umlar aras› süre, hormonal, metabolik, gene-
tik, nörojenik fatörler ve psikolojik problemlerin obezitenin oluflmas›nda önemli rol
oynad›¤› uzun zamand›r bilinmektedir. Son dönemlerde ise obeziteye baz› virüslerin
yol açabilece¤inden bahsedilmektedir. Bu nedenle derlemede virüslerin obeziteyle
iliflkifli olup olmad›¤›n›n incelenmesi amaçlanm›flt›r.

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr:: Adenovirüs, Enfeksiyon, Obezite, Virüs

SSuummmmaarryy
DDoo  VViirruusseess  CCaauussee  OObbeessiittyy??
World Health Organization (WHO) defines obesity is as abnormal or excessive fat

accumulation that may impair health and obesity is considered as a global epidemic
with an unprecedented rise in many countries. Sedentary lifestyle, excessive eating
and unhealthy diets, lack of physical activity, medicines (antidepressants etc.), preg-
nancy (the number of births given and the duration between births), genes and fa-
mily history, health conditions, neurogenic factors and psychological problems are
known to cause obesity for a long time. Recently, obesity is found to be associated
with viruses. Our study aims to examine the relationship between viruses and obesity. 

KKeeyywwoorrddss:: Adenovirus, Infection, Obesity, Virus

Girifl
Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) taraf›ndan, sa¤l›¤› bozacak ölçüde vücutta anormal

veya afl›r› ya¤ birikmesi olarak tan›mlanan obezite (http://www.who.int/topics/obe-
sity/en/), dünya genelinde pek çok ülkede belirgin bir flekilde art›fl göstererek epide-
mi haline gelmifltir (Wahba ve Mak, 2007). Hem geliflmifl hem de geliflmekte olan ül-
kelerde prevelans›n›n giderek artmas›, ayn› zamanda da komorbid hastal›klara [kalp
damar hastal›klar›, diyabet, kas-iskelet sistemi hastal›klar›, dislipidemi ve kansere (me-
me, prostat, kolon, endometrium)] yol açmas› nedeniyle obezite, önemli bir sa¤l›k so-
runu haline gelmifltir (Karaçil ve fianl›er, 2014).
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Obezite prevalans› incelendi¤inde, DSÖ verilerine göre
dünya genelinde 1980’den bu yana obezite görülme ora-
n›n›n iki kat›na ç›kt›¤›, 2014’de 18 yafl üzerinde 1.9 milyar
yetiflkinin fazla kilolu, yaklafl›k 600 milyon yetiflkinin obez ol-
du¤u, 2013 y›l›nda ise 5 yafl alt› 42 milyon çocu¤un afl›r›
kilolu veya obez oldu¤u görülmektedir (http://www.
who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/). DSÖ Bulafl›c›
Olmayan Hastal›klar Küresel Durum 2010 Raporu’na göre
her y›l en az 2.8 milyon insan obezite veya afl›r› kilolu olma
nedeniyle ölmektedir. Obezite prevelans› DSÖ Amerika
Bölgesinde en yüksek, Güney-Do¤u Asya Bölgesi'nde ise
en düflük oranda bulunmufltur (Aç›kgöz ve Ünal, 2014).
ABD'de Hastal›klar› Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) tara-
f›ndan yürütülen ABD Ulusal Beslenme ve Sa¤l›k Araflt›rma-
s›’nda (NHANES) 2009-2010 y›l›nda 20 yafl ve üzeri kiflile-
rin %35.7’sinin (78.4 milyon kiflinin), gençlerin ise yaklafl›k
%17’sinin obez oldu¤u görülmüfltür (http://www.cdc.
gov/nchs/ data/databriefs/db82.pdf). 

Ülkemizde de dünya genelinde oldu¤u gibi obezite
görülme oran› giderek artmaktad›r. Ekonomik Kalk›nma ve
‹flbirli¤i Örgütü (OECD) 2012 raporunda obezitenin Türki-
ye için 15 yafl ve üzeri popülasyonda %52 oran›nda oldu-
¤u belirtilmifltir (http://data.oecd.org/healthrisk/overwe-
ight-or-obese-population.htm). “Türkiye Diyabet Epidemi-
yoloji Araflt›rma Projesi (TURDEP-I)” çal›flmas›nda obezite
prevelans›n›n %22, TURDEP-II çal›flmas›nda ise %31.2, ol-
du¤u, abdominal obezite prevelans›n›n da %46.3 oldu¤u
saptanm›fl olup, TURDEP I ve TURDEP II aras›ndaki 12 y›ll›k
süreçte Türkiye’de obezite s›kl›¤›n›n %44 oran›nda artt›¤›
bildirilmifltir (Satman, Y›lmaz, Sengul et al, 2002). Türkiye
Obezite Profili çal›flmas›nda kat›l›mc›lar›n %29.5'inin, TEK-
HARF çal›flmas›nda eriflkin kad›nlar›n %43’ünün, erkeklerin
%21.1’inin obez oldu¤u görülmüfltür (Abac›,2011).  Türki-
ye ‹statistik Kurumu Sa¤l›k Araflt›rmas›’na göre 15 yafl üstü
bireylerin %34.8’inin fazla kilolu, %17.2’sinin obez oldu¤u
belirtilmifltir (http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod= Ki-
tapDetay&KT_ID=1&KITAP_ID= 223). Türkiye Beslenme ve
Sa¤l›k Araflt›rmas› verilerine göre de ülkemizde 19 yafl ve
üzeri kiflilerin %34.6’s› fazla kilolu, %30.3’ü ise obez olup,
kad›nlarda obezite oran› (%41) erkeklere (%20.5) göre da-
ha fazlad›r (http://diyabet.gov.tr/content/files/yayinlar/ki-
taplar/turkiye_sagliklibeslenme_ve_hareketli_hayat_prog-
rami.2014_2017.pdf). 

Sedanter yaflam tarz›, afl›r› ve yanl›fl beslenme al›flkanl›k-
lar›, yetersiz fiziksel aktivite,  kullan›lan baz› ilaçlar (antidepre-
sanlar vb.), do¤um say›s› ve do¤umlar aras› süre, hormonal,
metabolik, genetik, nörojenik fatörler ve psikolojik problem-
lerin obezitenin oluflmas›nda önemli rol oynad›¤› uzun za-
mand›r bilinmektedir. Son dönemlerde ise obeziteye baz› vi-
rüslerin yol açabilece¤inden bahsedilmektedir. (Hedge ve
Dhurandhar, 2013; Kayar ve Utku,2013). Literatürde virüs-
lerle ilgili s›n›rl› say›da çal›flma olmakla birlikte SMAM-1, Cani-
ne Distemper Virus, Rous associated Virus Type 7, Borna Di-
sease Virüs ve adenovirüsler (Adenovirus-5, Ad-2, Ad-31,
Ad-36, Ad-37) gibi virüslerin obeziteyle iliflkili olduklar› belir-
tilmifltir (Dhurandhar,2001). Adenovirüsler özellikle adenovi-
rüs 36 obezite ile daha fazla iliflkilendirildi¤i için bu derleme-
de adenovirüs 36’ya daha fazla yer verilmifltir.

SMAM-1
1980’in bafllar›nda Hindistan’da binlerce kümes hay-

van›n›n ölmesiyle epidemiye sebep olan SMAM-1 kufl
adenovirüsü tan›mlanan ilk adipojenik virüstür.  Dhu-
randhar ve arkadafllar› yapt›klar› çal›flmalarda SMAM-1 ile
afl›lama yap›lan tavuklarda afl›r› derecede viseral ya¤ biri-
kimine ve düflük serum lipid düzeylerine sahip olduklar›n›
tespit etmifllerdir (Dhurandhar, Kulkarni, Ajinkya et al,
1992). ‹nsanlar üzerinde yap›lan çal›flmada obezlerde
SMAM-1 pozitifli¤i küçük bir grupta saptansa da beden
kitle indeksinde (BK‹) anlaml› ölçüde daha fazla art›fl sap-
tanm›flt›r (Dhurandhar, Kulkarni, Ajiinkya et al, 1997).

Canine  Distemper  Virüs  
Canine distemper virüs (CVD), köpekler ve birçok eto-

bur hayvanda enfeksiyona neden olan bir morbilivirüs-
tür. Tüm morbilivirüslerde oldu¤u gibi CDV’de solunum
yolu sekresyonlar› ile tafl›n›r ve son derece bulafl›c›d›r.  Li-
teratürde CVD’nin obeziteye neden oldu¤undan söz edil-
mektedir.  Lyons ve arkadafllar› taraf›ndan CVD ile enfek-
te ratlarda yap›lan çal›flmada ya¤lanman›n ve kilo al›m›-
n›n artt›¤› görülmüfltür. CDV’nin obeziteye neden oluflu-
nun santral sinir sistemi enfeksiyonu ve hipotalamusun
leptin düzeyine etki eden hipotalamik hasar ile iliflkili oldu-
¤u düflünülmektedir (Lyons, Faust, Hemmes et al, 1982).
CDV insan patojeni olarak görülmemekte ve insanda
obeziteye neden olup olmad›¤› bilinmemektedir.

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  7  •  Say›    1  •  Sayfa  40  •  Ocak  -  Haziran  2015



Rous-associated  Virus-7
Rous-associated virus-7 neoplastik büyümeyi tetikle-

yen retrovirüslerdendir. Carter ve arkadafllar›n›n yapt›kla-
r› çal›flmada Rous-associated virus-7 (RAV-7) ile afl›lanm›fl
10 günlük tavuk embriyolar›nda yüksek kolesterol ve trig-
liserit düzeyleri, bodurluk, bursa ve timusta atrofi, artm›fl
insülin seviyesi ve obeziteyle karakterize bir sendrom ge-
liflti¤ini belirtilmifltir (Carter, Ow, Smith, 1983). RAV-7’nin
özellikle troid hormonu seviyesinde azalmaya yol açarak
obeziteye neden oldu¤u düflünülmektedir.

Borna  Disease  Virüs
Bornaviridae ailesinden olan Borna disease virus

(BDV) öncelikle sinir sistemini hedef alan ama ayn› za-
manda birçok organda da ço¤alabilen tek negatif-sarmal-
l› bir RNA virüsüdür. Gosztonyi ve Ludwig ratlar üzerinde
yapt›klar› çal›flmada Borna Disease Virüs enfeksiyonunun
hipotalamusun lenfo-monositik iltihab›, pankreas adac›k-
lar›n›n hiperplazisi ve artm›fl serum glikoz ve trigliserit dü-
zeyleri ile karakterize olan obezite sendromuna yol açt›¤›-
n› öne sürmüfllerdir (Gosztonyi ve Ludwig, 1995).

Adenovirus  5  ve  37
Adenovirüs 5 (AD-5) insan adenovirüsleri C alt gru-

bunda yer al›r ve genellikle solunum yolu enfeksiyonlar›
ve pnömoniye neden olmaktad›r.  Adenovirüs 37 (AD-
37) ise insan adonovirüsünün D alt grubunda yer almak-
ta ve genellikle göz enfeksiyonlar›na sebep olmaktad›r.
Çakmakl›o¤ullar› ve arkadafllar›n›n yapt›klar› çal›flmada
AD-5 antikorlar›n›n yayg›nl›¤›n›n obez çocuklarda obez
olmayanlara oranla 4 kat› daha yüksek oldu¤u tespit edil-
mifltir. Çal›flma sonucunda AD-5 ve AD-36 antikor varl›¤›-
n›n çocuklarda obezite ile iliflkili oldu¤u vurgulanm›flt›r
(Cakmakl›ogullar›, fianl›da¤, Ersoy et al, 2014).

Whigham ve arkadafllar›n›n AD-37, AD-2, AD-31 virüsle-
riyle afl›lanm›fl tavuklar üzerinde yapt›¤› çal›flmada afl›lamay›
takiben 3.5 hafta sonras›nda AD-37 ile enfekte olan grup
AD-2 ve AD-31 ile afl›lanan grupla karfl›laflt›r›ld›¤›nda viseral
ya¤ ve total ya¤ oranlar›nda önemli ölçüde art›fl oldu¤u (P
< 0.001) tespit edilmifltir. Vücut a¤›rl›klar›ndaki art›fl AD-37
ile afl›lan tavuklarda AD-2 ile afl›lanlara göre daha fazla ol-
mas›na ra¤men AD-31 ve kontrol grubuna k›yasla önemli
bir art›fl görülmemifltir (Whigham, Israel, Atkinson, 2006). 

Adenovirüs  36                          
Adenovirüsler (AD) çaplar› 65 ile 80 nm aras›nda de-

¤iflen çift sarmall› DNA’ya sahip, zarfs›z ikosahedral aile-
sindendirler. AD genellikle üst veya alt solunum yollar›,
gastrointestinal sistem ya da konjonktivay› içeren hafif en-
feksiyonlara neden olurlar. Bunun yan›nda adenovirüsler
hemorajik sistit, hepatit, hemorajik kolit, pankreatit, nefrit
ve ensefalitlere de neden olabilmektedirler. AD kapal› ve-
ya kalabal›k ortamlardaki yetiflkin ya da sa¤l›kl› çocuklarda
salg›nlara neden olabilmektedir. Bugüne kadar 50’den
fazla AD serotipi tespit edilmifltir. AD’ler hemaglütinasyon
özellikleri ve dizi homolojilerine göre 7 alt gruba (A-G) ay-
r›lm›fllard›r. Klinik tablolara yol açan serotipler farkl›l›k gös-
termektedirler (Dhurandhar, 2001; Espositove et all,
2012; Lacerda Suplicy ve Bornschein, 2009).

AD-36 ilk kez 1980 y›l›nda enteritli bir k›z›n d›flk›s›ndan
izole edilmifltir ve D alt grubuna aittir (Wigand, Gelderb-
lom, Wadell, 1980).  AD-36 enfekte kiflisel nesnelerle bu-
laflmas›n›n yan›nda solunum, fekal-oral ve cinsel yolla ko-
layca bulaflabilmektedir. AD-36’n›n ya¤ dokular›yla büyük
bir afinitesi vard›r. Yap›lan birçok çal›flmada AD-36’n›n
ya¤lanmay› art›rd›¤› ortaya ç›km›flt›r (Atkinson, Dhurand-
har, Allison et al, 2005; Dhurandhar et al,2000; Kal Cak-
makliogullari, Sanlidag, Ersoy et al, 2014; Lacerda Suplicy
ve Bornschein, 2009;  Pasarica, Shin, Yu et al, 2006). AD-
36’n›n preadiposit 3T3-L1 hücrelerinde periferal yol arac›-
l›¤›yla ya¤ birikimini art›rd›¤›,  buna ba¤l› olarak adipozit-
lerde leptin (Leptin ya¤ dokusundan salg›lanan, tokluk
duygusu yaratarak organizma içindeki ya¤ stoklar›n› ve ifl-
tâh› düzenleyen bir hormondur) sal›n›m›n›n azald›¤› ve
glikoz al›n›m›n›n artt›¤› görülmüfltür (Vangipuram, Yu, Ti-
an et al, 2007).  Leptin sal›n›m›ndaki bu azalma organiz-
mada ya¤ birikimine ve obeziteye neden olmaktad›r.  

Dhurandhar ve arkadafllar›n›n AD-36 ile enfekte fare
ve tavuklarda yapt›¤› çal›flmada insan AD-36 ile enfekte
olan hayvanlarda afl›r› ya¤ birikimine ba¤l› vücut a¤›rl›¤›n-
da ciddi bir art›fl olmas›na ra¤men (avian) kufl adenovirü-
süyle (SMAM-1) afl›lanm›fl hayvanlarda hiçbir de¤ifliklik
gözlenmemifltir (Dhurandhar et al,2000). Tavuklarla yap›-
lan baflka bir çal›flmada benzer flekilde ciddi ya¤ birikimi-
nin oldu¤u gözlenmifltir (Dhurandhar et al,2001). Dhu-
randhar ve arkadafllar›n›n yapt›¤› randomize kontrollü
baflka bir çal›flmada da; kendili¤inden AD-36 antikoru po-
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zitif olan 15 Rhesus cinsi maymun viral antikor varl›¤›n›n
tespitinden sonraki 18 ayl›k sürede izlendi¤inde, may-
munlarda önemli derecede kilo al›m› ve plazma koleste-
rol seviyesinde düflme oldu¤u gözlenmifltir. Ayn› çal›flma-
da AD-36 ile afl›lanm›fl deney grubu Marmoset cinsi 3
maymunun kontrol grubuna k›yasla afl›lanma sonras›nda-
ki 28 haftada 3 kat daha fazla kilo ald›¤› ve ya¤ oran›nda
önemli ölçüde art›fl, kolosterol seviyesinde ise düflüfl oldu-
¤u gözlenmifltir (Dhurandhar et al,2002). Ratlarda yap›-
lan bir çal›flmada ise AD-36 ile afl›lama yap›lan deney gru-
bunda afl›lamay› takiben 30 haftan›n sonunda kontrol
grubuna k›yasla vücut a¤›rl›¤› ve epididimal-inguinal
(%60), retroperitoneal (%46) ve viseral (%86) ya¤ oranla-
r›nda önemli ölçüde art›fl oldu¤u ve yüksek oranda insü-
lin duyarl›l›¤› saptanm›flt›r. AD-36’n›n belirgin olarak se-
rum kortikosteron seviyesini azaltt›¤› görülmüfltür. Korti-
kosteron adipozitler içine glikoz trasportunu azaltarak li-
polizi önlemekte ve ya¤ depolanmas›n› engellemektedir.
(Espositove et all, 2012; Pasarica, Shin, Yu et al, 2006 ). 

Hayvanlarda yap›lan çal›flmalar›n yan› s›ra insanlarda
yap›lan çal›flmalarda da AD-36 ile obezite aras›nda iliflki ol-
du¤u gözlenmektedir. Atkinson ve arkadafllar›n›n yapt›¤›
çal›flmada obezite ve AD-36 antikor pozitifli¤i aras›nda
(P<0.001) anlaml› iliflki oldu¤u belirlenmifltir (Atkinson,
Dhurandhar, Allison et al, 2005).  AD-36 seropozitifli¤i ile
obezite aras›ndaki iliflkinin incelendi¤i 203 yetiflkinde yap›-
lan baflka bir çal›flmada obez bireylerde (%64) anlaml› fle-
kilde fazla AD-36 seropozitifli¤i saptanm›flt›r. Yine ayn› çal›fl-
mada vücut kitle indeksi (BMI), bel-kalça oran›, kan bas›nc›,
insülin, insülin direnci testi (HOMA), trigliserit düzeyleri AD-
36 seropozitif olanlarda anlaml› derecede yüksek; HDL ko-
lesterol düzeyleri düflük ç›km›flt›r (Trovato, Castro, Tonzuso
et al, 2009). Na ve arkadafllar›n›n yetiflkinler üzerinde yap-
t›¤› bir çal›flmada AD-36 antikor pozitifli¤i için tahmini röla-
tif risk oran›n›n (%95 güven aral›¤›nda) afl›r› kilolu olanlar-
da daha fazla oldu¤u görülmüfltür. Çal›flman›n sonucunda
Koreli yetiflkinlerde AD-36 seropozitifli¤i ile afl›r› kilo aras›n-
da güçlü bir iliflki saptanm›flt›r (Na, Hong, Kim et al, 2012).

AD-36 enfeksiyonunun obezite riskini önemli derecede
art›rd›¤› görülmekle birlikte bu riskin çocuklarda daha fazla
oldu¤u yap›lan meta-analiz çal›flmas›nda bildirilmifltir
(Shang, Wang, Song et al, 2014). Yafl ortalamalar›
13.4±2.4 olan 124 çocukla yap›lan çal›flmada, çocuklar›n

%54’ünün obez oldu¤u, %15’inde (19 kifli) ise AD-36 pozi-
tifli¤i saptanm›flt›r. Yap›lan antropometrik ölçümlere (a¤›rl›k,
BK‹, bel çevresi ve bel / boy oran›) göre bu 19 çocu¤un
%78’inin (15 kifli) obez oldu¤u tespit edilmifl olup, AD-36
antikor varl›¤› ile obezite ve afl›r› kiloluk aras›nda önemli bir
iliflki oldu¤u vurgulanm›flt›r (Gabbert, Donohue, Arnold,
Schwimmer, 2010). 75’i normal kilolu 82’si obez olan ço-
cuklar üzerinde yap›lan baflka bir çal›flmada ise AD-36 se-
roprevelans› %73.9 olarak bulunmufl ve AD-36 seropozitif-
li¤inin obez (%58.6) bireylerde obez olmayanlardan daha
fazla oldu¤u görülmüfltür. Çal›flman›n sonunda di¤er çal›fl-
malarla benzer flekilde obezite ve düflük HDL-c seviyeleri ile
AD-36 seropozitifli¤inin yak›ndan iliflkili oldu¤u belirtilmifltir
(Parra-Rojas, Moral-Hernández, Salgado-Bernabé et al,
2013).  Benzer flekilde bir hastanenin pediatri servisine bafl-
vuran 120 çocukla yap›lan çal›flmada AD-36 spesifik antiko-
ru, obez çocuklarda anlaml› derecede yüksek ç›km›flt›r (Cak-
makliogullari, Sanlidag, Ersoy et al, 2014). Na ve arkadaflla-
r›n›n yafllar› 6-15 aras›nda de¤iflen 318 Koreli okul çocu-
¤unda yapt›¤› çal›flmada obez olan çocuklar›n AD-36 anti-
kor pozitifli¤inin daha yüksek oldu¤u, serum trigliserit sevi-
yesi ve total kolesterol düzeyinin AD-36 negatif olanlara gö-
re daha yüksek oldu¤u bulunmufltur. Çal›flmada obeziteye
bak›lmaks›z›n lipid hastal›klar›yla AD-36 aras›nda da kuvvetli
bir iliflki oldu¤u belirtilmifltir (Na, Hong, Kim et al, 2010). 

Sonuç olarak, son zamanlarda literatürde enfeksiyona
yol açan baz› vürüslerin obezitede rol oynad›¤›na de¤inil-
mektedir. Özellikle SMAM-1, Canine Distemper Virus, Rous
associated Virus Type 7, Borna Disease Virüs ve Adenovi-
rüsler (Adenovirus-5 , Ad-2, Ad-31, Ad-36, Ad-37) ile obe-
zite aras›nda  iliflki oldu¤u yap›lan çal›flmalarda gösteril-
mektedir. Bu viüslerden SMAM-1, Canine Distemper Virus,
Rous associated Virus Type 7, Borna Disease Virüs, genel-
likle hayvanlarda obeziteye yol açarken adenovirüslerin in-
sanlarda obeziteye neden oldu¤u bildirilmektedir. Özellik-
le AD-36’n›n kortikosteron düzeyini ve leptin salg›lanmas›-
n› azaltt›¤›, farkl›laflm›fl preadipositlerin ve gliserol-3-fosfat
dehidrojenaz enzim seviyelerini art›rd›¤› bunlara ba¤l› ola-
rak da kilo al›m›na ve ya¤ depolanmas›na neden olabile-
ce¤i üzerinde durulmaktad›r. Tüm bu bulgular virüslerle
obezitenin yak›ndan iliflkili oldu¤unu göstermektedir. Ade-
novirüs enfeksiyonlar›n›n özellikle AD-36 enfeksiyonlar›n›n
önlenmesi ve tedavisi için afl›lama veya uygun antimikrobi-
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yal ilaçlar›n verilmesi, enfeksiyon geçiren bireylerin hemfli-
reler taraf›ndan hem ev ziyaretlerinde hem de rutin kont-
rollerde takiplerinin yap›larak kilo al›m›na karfl› hastalara
sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›fllar›n›n kazand›r›lmas› ad›na
e¤itim verilmesinin önemli oldu¤unu düflünüyoruz.   
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ÖÖzzeett  

Diyabetli yafll› bireylerin bak›m› ve onlar›n diyabet yönetimi önemlidir. Bu durum-

da diyabet yönetiminde bu gruba özgü kan›ta dayal› rehberler oluflturulmal› ve aktif

olarak kullan›lmal›d›r. 
AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Yafll›, Diyabet, Kan›t, Yönetim

SSuummmmaarryy

MMaannaaggeemmeenntt  DDiiaabbeetteess  EEvviiddeennccee  BBaasseedd  aatt  EEllddeerrllyy  PPeeooppllee  wwiitthh  DDiiaabbeetteess

Their diabetes management is important and care of the elderly people with di-

abetes. In this case the management of diabetes –specific this group evidence-based

guidelines should be established and should be used as the active. 
KKeeyywwoorrddss::  Elderly, Diabetes, Evidence, Management

Girifl  

Yaflam tarz›ndaki h›zl› de¤iflim ile birlikte geliflmifl_ ve geliflmekte olan toplumlar›n

tümünde özellikle tip 2 diyabet prevalans› h›zla yükselmektedir. 2013 y›l› itibari ile

dünyadaki diyabetli hasta say›s› 382 milyon iken bu say›n›n 2035 y›l›nda %55 oran›n-

da artarak 592 milyona ulaflaca¤› o_ngo_ru_lmektedir Diyabet tan›s› en yüksek olan

ülkeler Çin, Hindistan, ABD, Brezilya ve Meksika’d›r (http://www.idf.org/diabetesat-

las). Yafll› populasyonda da diyabet önemli bir sa¤l›k sorunudur, 65 yafl üzerindeki

hastalar›n %20’den fazlas›nda diyabet görülmektedir ve bu oran›n önümüzdeki on

y›l içerisinde artmas› beklenmektedir (Kimbro, Mangione, Steers 2014).  Yafll›larda yafl

grubu ay›rmaks›z›n MI, görme bozuklu¤u ve en yüksek düzeyde alt ekstremite ampu-

tasyonlar› görülmektedir. 75 yafl üstünde yüksek olmakla beraber en yüksek 65-74

yafl aras›nda görülmektedir. Yetiflkin yafll›larda hiperglisemiden ölüm oran› da yüksek-

tir. Di¤er yafl gruplar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda hipoglisemi ile acile baflvurma s›kl›klar› 75

yafl ve üstünde de iki kat fazlad›r (http://www.cdc.gov/diabetes).

Diyabeti olan yafll› bireylerde diyabeti olmayanlara göre geriatrik sendrom, poli-

marfasi, kognitif bozukluk, üriner inkontinans, düflmeye ba¤l› yaralanmalar ve kal›c›

a¤r›lar daha s›k görülmektedir (Kimbro et al. 2014). Özellikle k›sa sürede meydana

gelebilecek ve fonksiyonel durumu etkileyecek olan görsel ve alt ekstremite kompli-

kasyonlar›na dikkat edilmelidir.
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Diyabetli yafll› bireylerin bak›m›, onlar›n klinik ve fonksi-

yonel durumlar› nedeniyle karmafl›k olarak görülmektedir.

Bu durumda diyabet yönetiminde yafll› gruba özgü kan›-

ta dayal› rehberler oluflturulmal› ve aktif olarak kullan›lma-

l›d›r (Standarts of medical care ›n diabetes, ADA, 2015). 

DSÖ (Dünya Sa¤l›k Örgütü) kriterlerine gore afla¤›da-

kilerden herhangi birinin olmas› tan› için yeterlidir.

• Açl›k kan glikozu 7 mmol/l ya da 126 mg/dl ve üs-

tünde olmas›

• HbA1C’nin 48 mmol/l 6.5’e eflit ve büyük olmas› 

• 75 gr glikoz ile yap›lan OGTT 2 saat sonra tokluk kan

flekeri 11.1 mmol/l, 200 mg/dl’nin üzerinde olmas›. 

• Diyabetin var olan klasik semptomlar› ile beraber

rastgele yap›lan kan glikozu ölçümleri 11.1 mmol/l ya da

200 mg/dl ve üstünde olmas› (Global Guideline for Ma-

naging Older People with Type 2 Diabetes, IDF, 2013). 

Kan›ta  Dayal›  Öneriler  

ADA (American Diabetes Association) önerisine gore

45 yafl ve üstü ve kilolu yetiflkin bireylerde 1-3 y›lda bir

OGTT, bozulmufl plazma glikozu ve

• A1c testi yap›lmal›d›r (Standarts of medical care ›n di-

abetes, ADA, 2015). 

• Her yafll› için bireysel bak›m plan› yap›lmal›d›r. 

• Diyabet tan›s› olmasa bile tüm yafll›lar için düzenli

kontrol yap›lmal›d›r. 

Yafll›larda  Diyabeti  Önlemek  için  Tavsiyeler  

• HbA1C 6.1-6.4 % 43-46 mmol/l olan yada yüksek

açl›k glikozu,  özellikle bozulmufl glikoz tolerans› diyabet

geliflebilecek yüksek riskli vafll› kifliler yaflam de¤iflikli¤i uy-

gulama program›na al›nmal›d›r. 

A.    Diyabete  Yatk›n  Yafll›lar  

Yüksek riskli bireyler için diyabetin risklerini azaltmada

ev temelli yaflam stili de¤ifliklikleri planlanmal›d›r. 

Diyet de¤ifliklikleri de bu programda yer almal› gerek-

li ise kilo kayb›da sa¤lanmal›d›r. 

B.  Demans›  Olan  Yafll›lar

Demansl› kiflilerde kooperasyon zay›fl›¤› olma ihtimali

yüksek oldu¤u için hasta, aile ve bak›m vericiler için uy-

gun yaflam de¤ifliklikleri planlanmal› ve takibi yap›lmal›d›r

(Global Guideline for Managing Older People with Type

2 Diabetes, IDF, 2013). 

• Biliflsel ve fonksiyonel iyilik durumu bozulmayan,

sa¤kal›m beklentisi iyi olan ileri yafltaki diyabet hastalar›-

n›n da genç eriflkinler gibi diyabet yönetimi ve bak›m› al-

malar› gereklidir (E düzeyi kan›t).

• Hiperglisemi semptomlar› ya da akut hiperglisemik

komplikasyonlara neden olabilecek her türlü etkenden

kaç›n›lmal›d›r (E düzeyi kan›t).

• Kardiyovasküler risk faktörleri hastan›n yafl ve yarar›

göz önüne al›narak tedavi edilmelidir. Birincil ve ikincil ko-

ruma çerçevesi içerisinde yafll›larda hipertansiyonun teda-

visi olarak gösterilen lipit düflürme ve aspirin tedavisinden

yarar sa¤layan ayn› durumdaki tüm hastalar tedavi edil-

melidir (E düzeyi kan›t) Yafll›larda hipertasiyonun kontrol

edilmesine dair güçlü kan›tlar bulunmaktad›r (Beckett, Pe-

ters, Fletcher 2008; James, Oparil, Carter 2014). 

• Diyabet komplikasyonlar› için tarama yafll› eriflkinler-

de bireysellefltirilmifl olmal›d›r fakat özellikle fonksiyonel

bozuklu¤a yol açabilecek komplikasyonlara dikkat edilme-

lidir. (E düzeyi kan›t)

• 65 yafl üzeri diyabeti olan bireylerde yüksek oranda

depresyon olabilece¤inden bu popülasyonda depresyon

taramas› ve tedavisi yap›lmal›d›r (B düzeyi kan›t) (Stan-

darts of medical care ›n diabetes, ADA, 2015). 

Yaflam beklentisi uzun olan hastalarda uzun dönem di-

yabet yönetiminin faydalar›n› almak için, hastalar›n fiziksel ve

biliflsel fonksiyonlar› daha iyi olan terapötik giriflimlere ve te-

daviye karar verecek bireyler olmas› önemlidir. Tüm diyabe-

tik hastalar, ileri yafll›lar ve bak›m vericileri için diyabet öz-yö-

netim e¤itimi ve öz-yönetim deste¤i diyabet yönetiminin

önemli unsurlar›d›r. Diyabeti olan yafll›lar için dislipidemi, kan

bas›nc› ve glisemi hedefleri tablo 1’de afla¤›da verilmifltir. 

‹leri derecede diyabet komplikasyonu olan hastalar

için, yaflam› s›n›rlay›c› efllik eden hastal›k ya da biliflsel ve

fonksiyonel kay›plarda daha az yo¤un glisemik hedefler

belirlenmelidir. Bu hastalar mikrovasküler komplikasyon-

lar ve hipogliseminin ciddi yan etkilerinden dolay› tedavi-

den daha az fayda görürler. Ancak hastan›n zay›f diyabet
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kontrolü dehidratasyon, geç yara iyileflmesi ve hiperglise-

mik hiperozmolar koma gibi akut komplikasyonlar› ortaya

ç›karabilir. Bu olumsuz durumlardan sak›nmak için uygun

glisemik hedefler olmal›d›r.

‹nsülin yetersizli¤i ve ilerleyici renal yetersizlikten dola-

y› yafll›larda hipoglisemi riski yüksektir. Bunlara ek olarak

biliflsel kay›plar ve öz bak›m aktivitelerinde karmafl›kl›k ve

zorluk vard›r. Bu yoksunluklar hipoglisemi riskinin ve flid-

detli hipogliseminin demans› artt›rmas› ile iliflkilendirilmek-

tedir. Bu nedenle ileri yafll›larda biliflsel disfonksiyon rutin

kontrol edilmeli ve bu durum bak›m vericilere anlat›lmal›-

d›r. Hipoglisemik olaylar dikkatle izlenmeli ve glisemik he-

defler de¤iflen ihtiyaçlara göre yafll›lar için belirlenmelidir

(Kirkman, 2012). Yafll›lar için özel bir bak›m, farmakolojik

tedavi ve izlem planlanmal›d›r  (Laiteerapong, Iveniuk,

John et al. 2012; Scirica, Bhatt, Braunwald et al. 2013). 

Sonuç olarak yafll›larda diyabet yönetim rehberi afla¤›-

daki maddeleri içermeli ve kapsaml› rehberler oluflturula-

rak kullan›lmal›d›r. 

• Diyabeti önleme 

• Beslenme, fiziksel aktivite, egzersiz

• E¤itim, diyabet özyönetimii kan glikozunun izlemi

• Kardiyovasküler risk

• Glikoz control yönetimi

• Kan bas›nc› yönetimi 

• Dislipidemi yönetmi
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TTaabblloo  11:: Yafll› diyabetli eriflkinlerde kan bas›nc›, dislipidemi ve glisemi için tedavi hedefleri 
(Standarts of medical care ›n diabetes, ADA,  2015)

HHaassttaa  öözzeelllliikklleerrii// GGeerreekkççeelleerr UUyygguunn  AA11cc  AAççll››kk//pprreeppaarraannddiiaall  GGeeccee  gglliikkoozzuu  KKaann  bbaass››nncc››  LLiippiitt  
SSaa¤¤ll››kk  dduurruummuu hheeddeefflleerrii  α gglliikkoozz  ((mmgg//ddll)) ((mmgg//ddll)) ((mmmmHHgg)) pprrooffiillii
Sa¤l›kl› (efllik eden Uzun dönem <7,5% 90-130 90-150 <140/90 Statin 
az kronik hastal›k, yaflam beklentisi kontraendike 
bozulmam›fl biliflsel olmad›¤› 
ve ifllevsel fonksiyon) durumlar
Kompleks (multipl Orta düzey <8,0% 90-150 100-180 <140/90 Statin 
kronik hastal›k ya  yaflam beklentisi, kontraendike 
da günlük yaflam a¤›r tedavi yükü, olmad›¤› 
aktivitelerinde hipoglisemi, durumlar
azalma, hafif-orta düflme riski
biliflsel azalma)
Çok kompleks (uzun S›n›rl› yaflam <8,5% β 100-180 110-200 <150/90 Statin 
dönem bak›m veya beklentisi yararl› 
son dönem kronik olas›l›¤› 
hastal›klar** veya göz önüne 
orta-a¤›r biliflsel azalma al›nmal›
yada günlük yaflam 
aktivitelerinde ba¤›ml›l›k)

Bu sonuçlar bir konsensüs çerçevesinde yafll› diyabeti olan eriflkinlerde kan bas›nc›, glisemi ve dislipidemi için tedavi hedefleri göz önünde
bulundurularak bir konsensüs sonucudur. Hastalar›n karakteristik özelliklerinde genel kavramlar kullan›ld›. Her hasta belirli bir kategori içine
al›nd›. Hastan›n ve bak›m vericinin tedaviyi bireysellefltirmesi önemlidir. Ayr›ca hastan›n zamanla sa¤l›k durumu ve tercih durumu 
de¤iflebilir. ADL; günlük yaflam aktiviteleri.
α Düflük A1C hedefi, tekrarlayan veya a¤›r hipoglisemi veya afl›r› tedavi yükü olmadan e¤er bir birey için ulafl›labilir olabilir.
*Efllik eden kronik hastal›klar, ilaçlar ya da yaflam tarz› yönetimi gerektirecek kadar ciddi durumlar ve artrit, kanser, konjestif kalp yetmezli¤i, 
depresyon, amfizem, düflme, yüksek tansiyon, inkontinans, evre 3 veya daha ciddi kronik böbrek hastal›¤›, miyokard enfarktüsü ve inme.
**Sadece tek bir kronik son dönem hastal›¤› olanlar, örne¤in evre 3-4 konjestif kalp yetmezli¤i yada oksijene ba¤l› akci¤er hastal›¤›, diyaliz 
gerektiren kronik böbrek hastal›¤›, kontrol edilemeyen metastatik kanser, önemli semptomlara yada fonksiyonel kay›plara sebep olan k›sa 
yaflam beklentisi.
β A1c %8,5 ortalama 200mg/dl glikoza eflde¤erdir. Bu daha gevflek glisemik hedefler hastalar› glikozüri, dehidratasyon, hiperglisemik 
hiperozmolar sendromu, ve kötü yara iyileflmesi gibi akut risklere maruz b›rakabilir



• Renal yönetim

• Diyabet göz hastal›klar›n›n izlemi

• Diyabetik ayak yönetimi

• Diyabetik nöropati yönetimi

• Seksüel sa¤l›k ve iyilik hali

• Özel durumlar 

• ‹nme

• Depresyon

• Hipoglisemi

• Hiperglisemik aciller

• Düflmeler

• A¤r›n›n de¤erlendirilmesi

• Diyabet ve bak›m evleri

• Yaflam sonu bak›m› kapsamal›d›r (Global Guideline for

Managing Older People with Type 2 Diabetes , IDF, 2013). 
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TTaabblloo 22:: Diyabetli Yafll›lar ‹çin Konsensus Önerileri   
(Kirkman et al. 2012)

DDiiyyaabbeettllii  YYaaflflll››llaarr  ‹‹ççiinn KKoonnsseennssuuss  ÖÖnneerriilleerrii
TTaarraammaa vvee  DDiiyyaabbeettii  ÖÖnnlleemmeekk  ‹‹ççiinn
Prediyabet ve diyabeti olan yafll› hastalarda tarama için 
ADA önerileri, hasta belirlenmesi hastal›k/sa¤l›k ve bir 
sonraki müdahaleler için yararl› olabilir
Prediyabetli yafll› hastalarda yaflam tarz›na müdahale 
edilerek Tip 2 diyabetin önlenmesi
DDiiyyaabbeett  YYöönneettiimmii
Fiziksel aktiviteyi optimal düzeyde olmasa bile 
cesaretlendirme, basit ö¤retim stratejileri ve toplum 
kaynaklar› süre kullanarak hasta güvenli¤i ve tercihleri 
göz önünde bulundurma
Diyabet öz yönetim e¤itimi/deste¤i, duyusal aç›klar›, 
biliflsel bozukluk, ve farkl› ö¤renme stilleri ve ö¤retme 
stratejileri ve yafll› diyabetli bireyler ve bak›m vericileri 
içermelidir.
‹‹llaaçç  TTeeddaavviissii
Dikkatli bir flekilde antihiperglisemik ilaçlar seçilmelidir. 
Metformin güvenli olarak tip 2 diyabette bafllang›ç 
tedavisi olarak güvenli bir flekilde kullan›labilir fakat kronik 
böbrek yetmezli¤i evre 3 ve ciddi yetmezlikte doz 
ayarlamas› yap›lmal›d›r. Böbrek fonksiyonlar› 
de¤erlendirilmelidir.
Hasta ve bak›m vericilere düzenli kan flekeri takibi ve 
hipoglisemi belirti ve bulgular› sorularak de¤erlendirme 
yap›lmal›d›r. Tip 2 diyabetli hastalarda tedavi stratejileri 
ile birlikte düflük A1c hedefi baflar›lm›flt›r.
E¤er hipoglisemi olufluyorsa daha farkl› ve güçlü bir 
tedavi denenmelidir.
Yafll› hastalarda tedavi a¤›r yükü de¤erlendirildi¤inde 
hasta/bak›m vericinin tercihleri ve tedaviyi azaltma 
giriflimleri kompleks hale gelecektir.
EEvv  DD››flfl››nnddaa  DDiiyyaabbeettllii YYaaflflll››  HHaassttaann››nn  YYöönneettiimmii
Hastanede yatan yafll› bireydeki glisemik hedefler genel 
popülasyonda da ayn›d›r. Tek bafl›na SSI kullan›m› kronik 
glisemi yönetiminde özellikle uzun dönem bak›ma ihtiyac› 
olan hastalarda kullan›lmaz. Diyabetli hastadan bir yerden 
bir yere geçifl süreci risk oluflturur. (ev-hastane). 
Dikkatli t›bbi takip ve yaz›l› olarak ilaç dozlar›n›n oluflturulmas›,
hipo-hiperglisemi riskine karfl› yard›mc› olacakt›r.



KK››rrssaall  KKeessiimmddee  YYaaflflaayyaann  KKaadd››nnllaarr››nn  
DDiiyyaabbeett  RRiisskkiinniinn  BBeelliirrlleennmmeessii
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ÖÖzzeett
AAmmaaçç:: Bu araflt›rmada, k›rsal kesimde yaflayan kad›nlar›n diyabet risk durumlar›n›

belirlemek amaçlanm›flt›r.
GGeerreeçç--YYöönntteemm::  Araflt›rma 05-10 Temmuz 2010 tarihleri aras›nda Erzurum’a ba¤l›

befl köyde ikamet eden kad›nlarla yap›lm›flt›r. Araflt›rman›n evrenini araflt›rmaya al›-
nan befl köyde yaflayan kad›nlar, örneklemini ise 30 yafl üstü olan, araflt›rmaya kat›l-
maya gönüllü ve diyabet tan›s› almam›fl 123 kad›n oluflturmufltur. Veriler tan›t›m for-
mu ve Diyabet Risk Testi kullan›larak toplanm›flt›r.

BBuullgguullaarr::  Araflt›rma sonunda bireylerin %73.2’sinin Beden Kütle ‹ndeksinin
>25kg/m2, %76.4’nün 65 yafl alt›nda ve gün boyu çok az egzersiz yapt›¤›, %18.7’si-
nin 4 kg’dan a¤›r bebek do¤urdu¤u, %15.4’ünün k›z/erkek kardeflinin %15.4’ünün
anne/babas›n›n diyabet tan›s› ald›¤› belirlendi. Diyabet risk testi puan ortalamas›n›n
11.88±3.90 oldu¤u, risk durumunu gösteren gruplamaya göre %17.9’unun düflük
risk grubunda, %81.3’ünün yüksek risk grubunda oldu¤u saptand›. 

SSoonnuuçç  vvee  ÖÖnneerriilleerr::  Kad›nlar›n büyük ço¤unlu¤unun diyabet aç›s›ndan yüksek risk
grubunda oldu¤u belirlenmifltir. Diyabet risk gruplar›n›n belirlenmesinin, erken dö-
nemde tan›lanmas›n›n ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesinin yararl› olaca¤›
düflünülmektedir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmee::  Diyabet, Kad›nlar, Risk.

SSuummmmaarryy
DDeetteerrmmiinniinngg  DDiiaabbeetteess  RRiisskk  ooff  WWoommeenn  LLiivviinngg  iinn  RRuurraall  AArreeaa
AAiimm:: The purpose of this study is to determine diabetes  risk factors of women li-

ving in rural area.
MMaatteerriiaall--MMeetthhoodd::  This study was conducted with the women residing in the five

villages of Erzurum between 05-10 July 2010. While the population of the study
consisted of the women living in those five villages, the sample group consisted of
123 women who were older than 30, voluntary to participate to the study and we-
re not diagnosed with diabetes. The data were collected by using the identification
form and Diabetes Risk Test.  
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*Araflt›rma 6-10 Ekim 2010 
tarihlerinde Antalya-Side’de 
düzenlenen 12. Ulusal 
‹ç Hastal›klar› Kongresinde 
poster bildiri olarak 
sunulmufltur.



RReessuullttss::  As a result of the study it was determined that
body mass index of 73.2% of the individuals was >25
kg/m2, 76.4% were younger than 65 years old and did very
little exercises during the day, 18.7% gave birth to an infant
heavier than 4 kg, sister/brother of 15.4% and mother/fat-
her of 15.4% were diagnosed with diabetes. Diabetes Risk
Test mean score was 11.88+ 3.90; and also based on the
grouping indicating the risk level, 17.9% were in the low
risk group and 81.3 % were in the high risk group. 

CCoonncclluussiioonn  aanndd  RReeccoommmmeennddaattiioonnss:: It was determined
that a great majority of the women was in the high risk gro-
up in terms of diabetes. It is thought that determination of
the risk groups of diabetes, early diagnosis, and raising
awareness of the society in this regard will be helpful.  

KKeeyy  wwoorrddss::  Diabetes, Women, Risk.

Girifl  ve  Amaç

Diabetes mellitus; pankreas insulin sekresyonunun

mutlak veya rölatif yetersizli¤i veya insulin etkisizli¤i ya da

insulin molekülündeki yap›sal bozukluklar sonucu geliflen,

hiperglisemi ve glukagon yüksekli¤i ile karakterize; kar-

bonhidrat, protein ve lipid metabolizmalar›n›n bozuklu¤u

ile seyreden, akut metabolik ve kronik dejeneratif kompli-

kasyonlara neden olan bir sendromdur (IDF, 2013). 

Ülkemizde, 1997-1998 y›llar›nda 20 yafl üzeri kiflilerde

gerçeklefltirilen Türkiye Diyabet Epidemiyoloji Projesi-I

(TURDEP) çal›flmas›nda diyabet prevalans›n›n %7.2 oldu-

¤u, 2010 y›l›nda tekrarlanan TURDEP-II çal›flmas›nda ise

prevalans›n %13.7’ye ulaflt›¤› bildirilmektedir. TURDEP-II

sonuçlar›na göre diyabet s›kl›¤› kad›nlarda erkeklerden da-

ha yüksek bulunmufltur (kad›nlarda %17.2, erkeklerde

%16.0). Bu çal›flmaya göre ülkemizde yaflayan 20 yafl üs-

tü popülasyonun %28.7’si prediyabet olarak kabul edil-

mektedir. Kentsel kesimde diyabet oran› %17.0 iken k›rsal

kesimde %15.5 olarak saptanm›flt›r. Ülkemizin Do¤u böl-

gesi en yüksek diyabet prevalans›na sahip iken (%18.2),

Kuzey bölgesi (%14.5) en düflük prevalansa sahiptir.. TUR-

DEP-II çal›flmas›nda diyabet riskinin, yafl, yaflan›lan bölge,

bel çevresinde art›fl, Beden Kütle ‹ndeksi’nde (BK‹) art›fl, se-

kiz  y›l›n alt›nda ö¤renim görmüfl olmak ve hipertansiyon

varl›¤› ile iliflkili oldu¤u saptanm›flt›r (Satman, Y›lmaz, fien-

gül ve ark., 2002; Satman, Ömer, Tütüncü ve ark., 2013).

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) taraf›ndan Haziran

2007-Temmuz 2013 dönemi verilerini göz önüne alan

çal›flma sonuçlar›na göre, ülkemizde analiz dönemi bo-

yunca, yani 2008 y›l›ndan 2012 y›l›na kadar diyabetli kifli

say›s› 2.514.842 kifliden 5.217.709 kifliye ulaflarak yakla-

fl›k olarak %107 artm›flt›r (Sosyal Güvenlik Kurumu Bak›fl

Aç›s›yla Diyabet, 2013; T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›, 2014).

Uluslararas› Diyabet Fedarasyonu (IDF) 2009 sonu iti-

bar› ile tüm dünyadaki diyabet nüfusunu 285 milyon ola-

rak bildirirken, yine IDF taraf›ndan 2013 y›l›nda yay›nla-

nan ‘Alt›nc› Diyabet Atlas›’ verilerine göre 2013 y›l› itibari

ile dünyada 382 milyon diyabetlinin yaflamakta oldu¤u ve

2035 y›l›nda bu say›n›n 592 milyona ulaflaca¤› tahmin

edilmektedir. Bu atlastaki 2035 y›l› tahminlerine göre Tür-

kiye, diyabetli nüfus itibar› ile diyabetin dünyada en yük-

sek olaca¤› ilk 10 ülke aras›na girecektir. Diyabetli bireyle-

rin %46’s›, yani yaklafl›k 175 milyonu diyabetli oldu¤unun

fark›nda de¤ildir ve diyabete ba¤l› komplikasyon geliflme-

si aç›s›ndan risk alt›ndad›r (T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›, 2014). Ça-

l›flmalarda tan› konmam›fl diyabetli bireylerde kronik böb-

rek hastal›¤›, retinopati ve nöropati gibi komplikasyonlar›n

çoktan geliflmifl olabilece¤i gösterilmifltir (DIAMOND Pro-

ject Group, 2006; Plantinga, Crews, Coresh et al., 2010). 

IDF Diyabet Atlas›’na göre, 2013 y›l› itibar› ile Türkiye

eriflkin (20-79 yafl) nüfusta diyabet prevalans› %14.58,

dünya nüfusuna göre standardize edilmifl prevalans

%14.85 ve diyabetli birey say›s› yedi milyondan fazlad›r

(IDF, 2013). Bozulmufl glukoz tolerans› prevalans› ise

%7.6 ve prediyabetli birey say›s› 3.5 milyondan fazla ola-

rak tahmin edilmektedir. IDF Diyabet Atlas›’na göre ülke-

mizde diyabetli bireylerin önemli bir k›sm› (yaklafl›k 2.5

milyon) tan› konmam›fl diyabetli bireylerdir. Ayr›ca, hasta-

lar›n yaklafl›k yar›s› (3.383.370 kifli) 40-60 yafl aral›¤›nda-

d›r. Alt›nc› Diyabet Atlas›’nda IDF, 2013 y›l› için Türkiye’de

eriflkin yafl grubundan 59.786 insan›n diyabet ve diyabet

iliflkili nedenlerle kaybedildi¤ini öngörmektedir (IDF,

2013). Ulusal Hastal›k Yükü çal›flmas›n›n 2004 y›l› verileri-

ne göre, Türkiye’de ulusal düzeyde ölüme neden olan ilk

on  hastal›k aras›nda diyabet %2.2 ile sekizinci s›rada yer

almaktad›r; cinsiyetlere göre bak›ld›¤›nda ise erkeklerde

on birinci kad›nlarda ise yedinci s›rada ölüm sebebidir (TC
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Sa¤l›k Bakanl›¤›, 2004). Ayr›ca, ulusal düzeyde ‘‹fllev Kay-

b›na Uyarlanm›fl Yaflam Y›l›’ (Disability Adjusted Life Year,

DALY) s›ralamas›nda ilk 20 hastal›¤›n da¤›l›m›nda tüm yafl

gruplar›nda diyabet on ikinci s›rada yer almaktad›r. Son

Diyabet Atlas›na göre IDF, Türkiye’de 2010 y›l›nda diya-

bet nedeniyle kifli bafl› sa¤l›k harcamas›n›n ortalama 572

dolar oldu¤unu ve 2013 y›l›nda bu rakam›n 866 dolara

ulaflaca¤›n› öngörmektedir (T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›, 2014)

Günümüzde diyabetin tedavi ile tamamen ortadan

kald›r›lmas› mümkün de¤ildir, ancak yaflam tarz› de¤iflik-

likleri ile tip 2 diyabetin önlenebildi¤i bildirilmifltir (ADA

2009; DPPRG 2002; Tuomilehto, Linström, Eriksson,

2001) Genifl kapsaml› bilimsel araflt›rmalar›n sonuçlar› di-

yabet için yüksek risk tafl›yan bireylerde yaflam tarz› de¤i-

fliklikleri ve baz› ilaçlarla diyabetin büyük ölçüde önlene-

bildi¤ini ya da bafllamas›n›n geciktirilebildi¤ini göstermifl-

tir (ADA 2009; DPPRG 2002; Lauritzen, Borch, Sandboek,

2007; Riccardi, Giacco, Parillo 2003; Tuomilehto et al.

2001; Yamaoka ve Tang 2005).

Birinci basamak sa¤l›k hizmetlerinin gelifltirilerek diya-

bete yönelik fark›ndal›¤›n artt›r›lmas›, diyabetin erken tan›

ve tedavisinin sa¤lanmas›, fiziksel aktivite ve sa¤l›kl› bes-

lenmeye yönelik toplum temelli giriflimler bu hedefe ulafl-

ma yolundaki temel bileflenlerdendir (Halk Sa¤l›¤› Uz-

manlar› Derne¤i, 2014). 

Diyabette fark›ndal›k, erken dönemde kan glukoz dü-

zeyinin kontrol alt›na al›nmas› yoluyla geliflecek kompli-

kasyonlar›n önlenmesi, bireylerin yaflam kalitesinin artt›r›l-

mas› ve yaflam süresinin uzat›lmas› aç›s›ndan büyük

önem tafl›maktad›r (Satman ve ark., 2013). 

Bu araflt›rma k›rsal kesimde yaflayan kad›nlar›n diyabet risk

faktörlerini belirlemek amac›yla tan›mlay›c› olarak yap›lm›flt›r. 

Gereç  ve  Yöntem

Araflt›rma 05-10 Temmuz 2010 tarihleri aras›nda Erzu-

rum’a ba¤l› befl köyde ikamet eden kad›nlarla yap›lm›flt›r.

Araflt›rman›n evrenini araflt›rmaya al›nan befl köyde yaflayan

30 yafl üstü kad›n (toplam kad›n nüfusu 2,517), örneklemi

araflt›rmaya kat›lmaya gönüllü olan diyabet tan›s› almam›fl

123 kad›n oluflturmufltur. Araflt›rman›n yap›labilmesi için ‹l

Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nden yaz›l› resmi izin al›nm›fl, araflt›rmaya

kat›lan kad›nlardan araflt›rman›n amac› aç›kland›ktan sonra

sözlü onamlar› al›nm›flt›r. Veriler araflt›rmac›lar taraf›ndan li-

teratür taranarak (Duman, Erdem, Edis, 2009; Nahcivan ve

Coflansu 2001; Özkahraman, Kiflio¤lu, Öztürk, 2002) olufl-

turulan tan›t›m formu, Nahcivan ve Coflansu (2001) taraf›n-

dan gelifltirilen “Diyabet Risk Testi” kullan›larak toplanm›flt›r.

Tan›t›m formunda kad›nlar›n sosyo-demografik özelliklerini

belirlemeye yönelik 12 soru ile bel kalça oran› ve parmak

ucu kan flekeri de¤erleri yer almaktad›r. 

Diyabet risk testi 7 sorudan oluflmaktad›r. Sorular

“evet” ve “hay›r” fleklinde cevaplanarak puanlanmaktad›r

(Nahcivan ve Coflansu, 2001) (Tablo 1).

Testten al›nan puanlar 

• 0-2 puan Risk yok

• 3-9 puan Düflük risk

• 10 ve üzeri Yüksek risk olarak de¤erlendirilmektedir.

Araflt›rmaya kat›lmaya gönüllü olan kad›nlara yüz yüze

görüflme tekni¤i kullan›larak araflt›rmac›lar taraf›ndan tan›t›m

formu ve Diyabet Risk Testi uygulanm›fl, kad›nlar›n bel-kalça

çevresi, boy, kilo, kan flekeri ölçümleri yap›lm›flt›r. Bel kalça

çevreleri, boylar› mezura ile, kilolar› dijital baskül ile, kan fle-

kerleri glikometre ile parmak ucu kan örne¤i al›narak, kan

bas›nc› manuel tansiyon aleti ile ölçülmüfltür. Verilerin de¤er-

lendirilmesi bilgisayar ortam›nda istatistik paket program›nda

ortalama ve yüzdelik da¤›l›mlar kullan›larak yap›lm›flt›r.

Bulgular

Tablo 2’de kad›nlara ait tan›t›c› özellikler verilmifltir.

Araflt›rmaya al›nan bireylerin sosyo-demografik özellikleri

incelendi¤inde %54.5’inin 30-50 yafl grubunda, %83.7’si-

nin evli, %46.3’ünün ilkokul mezunu,  %54.5’inin gelirinin

gidere denk, %77.2’sinin ev han›m› ve %86.2’sinin sa¤l›k
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TTaabblloo  11::  Diyabet Risk Testi Puanlama Tablosu

EEvveett HHaayy››rr
Beden Kitle ‹ndeksiniz >25 kg/m2 mi? 5 0
65 yafl alt›nda gün boyu çok az 
egzersiz mi yap›yorsunuz? 5 0
45- 64 yafl aras›nda m›s›n›z? 5 0
65 yafl›ndan üzerinde misiniz? 9 0
4 kg üzerinde çocuk do¤urdunuz mu? 1 0
K›z/ erkek kardeflinizde diyabet var m›? 1 0
Diyabetli anne/baba var m›? 1 0



güvencesinin oldu¤u, saptanm›flt›r. Araflt›rmaya kat›lan bi-

reylerin %79.7’sinin sigara kullanmad›¤›, %71.5’inin dü-

zenli egzersiz yapmad›¤›, %84.6’’s›n›n bofl zaman›n› evde

geçirdi¤i, %61.8’inin daha önce hiç diyabet kontrolü yap-

t›rmam›fl oldu¤u, %16.3’ünün daha önce yap›lan tetkikle-

rinde kan flekeri seviyesinin yüksek oldu¤u, %65’inin kan

bas›nc›n›n 129/84 mmHg ve alt›nda, kan flekeri ortalama-

s›n›n da 100.64 ml/dl oldu¤u belirlendi.

Tablo 3’de kad›nlar›n diyabet risk testine verdi¤i cevapla-

r›n da¤›l›mlar› verilmifltir. Diyabet risk testine göre araflt›rma-

ya kat›lan bireylerin %73.2’sinin BK‹ >25kg/m2, %76.4’ünün

65 yafl alt›nda ve gün boyu çok az egzersiz yapt›¤›,

%32.5’inin 45-64 yafl aras›nda, %25.2’sinin 65 yafl üstünde

oldu¤u tespit edildi. Kad›nlar›n %18.7’sinin 4 kg’dan a¤›r be-

bek do¤urdu¤u, %15.4’ünün k›z/erkek kardeflinde

%15.4’ünün ise anne/babas›nda diyabet oldu¤u belirlendi. 

Tablo 4’te kad›nlar›n diyabet risk gruplar›na göre da-

¤›l›mlar› ile toplam risk puan ortalamalar› verilmifltir. Ka-

d›nlar›n diyabet risk testi toplam puan ortalamas›n›n

11.88±3.90 oldu¤u, risk durumunu gösteren gruplama-

ya göre kad›nlar›n “%17.9’unun “düflük risk” grubunda

(6.00±2.27), %81.3’ünün “yüksek risk” grubunda

(13.23±2.78) yer ald›¤› belirlendi.

Tart›flma

IDF’in 2012 y›l› tahminlerine göre dünyada 371 mil-
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TTaabblloo  22:: Kad›nlar›n tan›c› özellikleri (N=123)

nn %%
Yafl
30-50 yafl 67 54.5
51-70 yafl  40      32.5
70 ve üzeri 16 13.0
Medeni durum
Evli 103 83.7
Bekar 20 16.3
Sa¤l›k güvencesi
Var 106 86.2
Yok 17 13.8
E¤itim durumu
Okur-yazar de¤il 55 44.7
Okur-yazar   11 9.0
‹lkö¤retim 57 46.4
Gelir durumu
Gelir gidere denk 72 54.5
Gelir giderden az 51 45.5
Çal›flma durumu
Ev han›m› 95 77.2
Çiftçi 28 22.8
Sigara kullanma durumu
Evet 25 20.3
Hay›r 98 79.7
Daha önce diyabet kontrolü 
yapt›rd›n›z m›?
Evet 37 30.1
Hay›r 76 61.8
Bilmiyor 10 8.1
Daha önce kan flekeri yüksek 
oldu¤u söylendi mi?
Evet 20 16.3
Hay›r 103 83.7
Kan Bas›nc› 
129/84 mmHg ve alt› 80 65.0
130-139/85-89 mmHg 12 9.8
140/90 mmHg ve üzeri 31 25.2
Kan fiekeri Ortalamas›

TTaabblloo  33:: Kad›nlar›n “Diyabet Risk Testi” cevaplar›n›n da¤›l›m›

nn %%
BK‹ 
>25 kg/m2 90 73.2
<25 kg/m2 33 26.8
65 yafl alt›nda gün boyu çok az 
egzersiz mi yap›yorsunuz?
Evet 94 76.4
Hay›r 29 23.6
45- 64 yafl aras›nda m›s›n›z?
Evet 40 32.5
Hay›r 83 67.5
65 yafl›n üzerinde misiniz?
Evet 31 25.2
Hay›r 92 74.8
4 kg üzerinde çocuk do¤urdunuz mu?
Evet 23 18.7
Hay›r 100 81.3
K›z/ erkek kardeflinizde diyabet var m›?
Evet 19 15.4
Hay›r 104 84.6
Diyabetli anne/baba var m›?
Evet 19 15.4
Hay›r 104 84.6



yondan fazla diyabetli hasta bulunmaktad›r. Ortalama di-

yabet geliflme yafl› ise 52,8 ±11 y›l bulunmufltur. Bu arafl-

t›rmaya kat›lan kad›nlar›n %54.5’inin 30-50 yafl,

%32.5’nin ise 51-70 yafl grubunda oldu¤u belirlendi. Bu

yafl gruplar›na göre araflt›rmaya kat›lan kad›nlar›n yafl ba-

k›m›ndan riskli grubu oluflturdu¤u görülmektedir. Nite-

kim kad›nlar›n %81.3’ünün yüksek riske sahip oldu¤u da

bu çal›flma sonucunda bulunmufltur. Bu sonuç yap›lan

araflt›rmalar ve literatür bilgileri ile benzerlik göstermekte-

dir (Duman ve ark. 2009; ‹mamo¤lu, 2009; Nahc›van ve

Coflansu 2001; Türk Kardiyoloji Derne¤i, 2013).

Kad›nlar›n sigara içme durumu incelendi¤inde

%20.3’ünün sigara kulland›¤› belirlenmifltir. Türk Eriflkinle-

rinde Kalp Hastal›klar› ve Risk Faktörleri (TEKHARF) çal›flma-

s›na göre eriflkin yafltaki genel nüfusun %37.6’s›n›n sigara

içti¤i bildirilmektedir. Araflt›rmaya kat›lanlar›n hepsinin ka-

d›n olmas›n›n sonucu etkileyebilece¤i tahmin edilmekle bir-

likte, bu bölgede sigara kullan›m› d›fl›nda kad›nlar yemek

piflirmede ve ›s›nmada biomass duman›na çok fazla maruz

kalmaktad›r. Sigara duman› ve biomass yak›tlar›n tip 2 diya-

bet için risk faktörü oldu¤u tart›fl›lmaktad›r. Sigaran›n pank-

reas ifllevini bozarak insülin sal›n›m›n› azaltt›¤› bildirilmekte-

dir (Tokdam›fl ve Demirel 2002). Nahc›van ve Coflansu

(2001) araflt›rmas›nda diyabetin makro ve mikrovasküler

komplikasyonlar›n›n gelifliminde sigaran›n önemli rolü ol-

du¤unu bildirmektedir. Ayr›ca Tip 2 diyabet gelifliminde

de¤ifltirilebilir risk faktörleri olarak; obezite, fiziksel aktivite

azl›¤›, sigara-alkol kullan›m›, düflük lifli g›dalar, afl›r› doymufl

ya¤lar ile beslenme yer al›r iken, de¤ifltirilemez risk faktörle-

ri aras›nda; etnik köken, yafl, cinsiyet, aile öyküsü, hipertan-

siyon ve dislipidemi yer almaktad›r (‹mamo¤lu, 2009).  

Risk faktörlerinin, özellikle de de¤ifltirilebilir risk faktör-

lerinin belirlenmesi tip 2 diyabet önleyici müdahale prog-

ramlar›nda, hedef gruplar›n ve müdahale yöntemlerinin

belirlenmesi aç›s›ndan oldukça önemlidir. Sigaran›n tip 2

diyabet için risk oldu¤u tart›flmalar›n›n yan› s›ra son 10 y›l-

da sigaran›n tip 2 diyabet için ba¤›ms›z bir risk faktörü ol-

du¤unu gösteren araflt›rmalar›n say›s› artm›flt›r.  Japon-

ya’da 49-56 yafllar› aras›nda 2407 erke¤in dahil edildi¤i

bir çal›flmada sigara içenlerde bozulmufl glukoz tolerans

riski 1.6 ve tip 2 diyabet riski 4.1 olarak hesaplanm›flt›r

(Uchimoto, Tsumura, Hayashi et al., 1999).

Araflt›rmaya kat›lan kad›nlar›n risk testindeki sorulara

verdikleri cevaplar›n da¤›l›m› incelendi¤inde kad›nlar›n

%73.2’sinin BK‹ >25 kg/m2 oldu¤u belirlenmifltir. Litera-

türlerde obezitenin diyabet için bir risk faktörü oldu¤u be-

lirlenmifltir (Kalkan ve Suher 2005; Çorakç› 2006; Nahc›-

van ve Coflansu 2001). 2003 TNSA’da Orta Anadolu böl-

gesinde 15-49 yafl kad›nlardaki obezite s›kl›¤› (%25.7) ol-

dukça yüksek bulunmufltur. Obezite prevalans›n›, Özkah-

raman ve ark. (2002) 15-49 yafl grubu evli kad›nlarda

%31.6; Okyay, Güney, Atasoylu ve ark. (2004) ayn› yafl

grubundaki ev kad›nlar›nda  %30.0 olarak saptam›flt›r.

Onat ve ark. (1991) Türk Kardiyoloji Derne¤i ve T.C. Sa¤-

l›k Bakanl›¤›n›n ortak yapm›fl olduklar› “Türkiye’de eriflkin-

lerde kalp hastal›¤› ve risk faktörleri s›kl›¤› taramas›: 6. Di-

yabet ve obesite“ tarama sonucunda BK‹ >29 kg/m2‘den

büyük olan 98 kad›n›n %3’ü diyabetli iken, BK‹ <29

kg/m2‘den küçük olan 311 kad›n›n  %1’i diyabetli bulun-

mufltur. Duman ve ark. (2009) çal›flmas›nda da bireylerin

%58.7’sinin vücut a¤›rl›¤›n›n fazla oldu¤u görülmüfltür.

Nahcivan ve Coflansu (2001)’da çal›flmalar›nda benzer

sonuçlara ulaflm›flt›r. Bu nedenle kad›nlar›n obezite aç›s›n-

dan risk durumlar›n›n belirlenmesi ve gerekli önlemleri al-

malar› diyabeti önlemek aç›s›ndan önemlidir.

Çal›flmada kad›nlar›n %76.4’nün “65 yafl alt› ve az eg-

zersiz yapan” grupta yer ald›¤› belirlenmifltir. Duman ve

ark. (2009) çal›flmas›nda kat›l›mc›lar›n %92’sinin bu grup-

ta yer ald›¤›n› saptam›fllard›r. 1995 y›l›nda TEK-

HARF çal›flmas›nda ülkemizde aktivite düzeyinin

düflük oldu¤u, hatta befl  y›ll›k izlemde kad›nla-

r›n egzersiz al›flkanl›klar›n›n azalma e¤iliminde

oldu¤u bidirilmektedir. Fiziksel aktivite ve egzer-

siz  kilo kontrolü, vücut ya¤›nda azalma, kan li-

pitleri ve kan bas›nc›nda düflme, insülin direnci-

ni düzenlemede etkilidir. Egzersiz düzenli ola-
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TTaabblloo  44::  Kad›nlar›n risk testi puan ortalamas› ve 
risk gruplar›na göre da¤›l›m›

RRiisskk  nn %% PPuuaann  OOrrttaallaammaass››
Risk yok (0-2) - - -
Düflük risk (3-9) 23 17.9 6.00±2.27
Yüksek risk (10 ve üzeri) 100 81.3 13.23±2.78
Toplam Risk Puan› Ortalamas› 123 100 11.88±3.90



rak yap›ld›¤›nda bireylerde plazma glikoz düzeyini düflür-

mekte ve kontrolünü sa¤lamakta, böylece diyabet sa¤alt›-

m›nda büyük önem tafl›maktad›r.. Düzenli egzersiz perife-

ral insulin duyarl›l›¤›n›, eklem hareketlerini, kas gücünü ve

hastan›n kendine güvenini artt›rman›n yan› s›ra kan lipid

de¤erlerini düzeltmekte ve tart› yönetimini sa¤lamakta,

duyusal durumu iyilefltirmekte ve yaflam kalitesini yükselt-

mektedir (Olgun, Yal›n, Demir, 2011; Pal 2013). 

Araflt›rmaya al›nan kad›nlar›n “45- 64 yafl aras›nda m›-

s›n›z?” sorusuna %67.5’inin, “65 yafl›n üzerinde misiniz?”

sorusuna %74.8’inin “hay›r” cevab› verdi¤i belirlenmifltir.

Bu sonuçlara göre çal›flmaya kat›lan kad›nlar›n ileri yafla

sahip olmad›klar›n› söyleyebiliriz. Literatürlerde diyabette

45 yafl üstü grupta riskin bafllad›¤›, yafl ilerledikçe riskin

artt›¤› bildirilmektedir (ADA 2010; Duman ve ark., 2009;

Nahcivan ve Coflansu 2001). Türkiye Diyabet Program›

2015-2020’verilerine göre diyabetin %52 ile 46-54 yafl

aras›nda en büyük hasta grubunu oluflturdu¤u görül-

mektedir (TC Sa¤l›k Bakanl›¤›, 2014).

Kad›nlar›n “Dört kg üzerinde çocuk do¤urdunuz mu?”

sorusuna %82’sinin “hay›r” cevab› verdi¤i belirlenmifltir. Bu

sonuçlar Duman ve arkadafllar›n›n  çal›flmas›n›n sonucuyla

uyumludur (Duman ve ark., 2009). Gestasyonel diabetes

mellitusun risk faktörlerinden biri de dört kg üzerinde ço-

cuk do¤urmakt›r. Prevalans› toplumlara göre de¤iflmekle

birlikte kabaca tüm gebeliklerin yaklafl›k %7’sinde gestasyo-

nel diyabet bulunmaktad›r. (Sönmez ve Kutlu, 2010; Türk

Endokrinoloji ve Metabolizma Derne¤i, 2011). Bu grupta

yer alan kad›nlar ilerleyen yafllarda yaklafl›k %80 oran›nda

diyabet olma riski tafl›maktad›r (Bozyer ve Su 2005). Çal›fl-

mam›zda kad›nlar›n %18.7’si dört kg’nin üzerinde çocuk

do¤urdu¤unu ifade etmifltir. Bu nedenle gebelik diyabeti-

ne yönelik toplumsal fark›ndal›¤›n art›r›lmas› önemlidir. 

Diyabet gelifliminde genetik yatk›nl›¤›n da önemli ol-

du¤u çeflitli kaynaklarda belirtilmektedir. Kad›nlar›n

%15.4’ünün diyabeti olan ebeveyne ve kardefle sahip ol-

duklar› belirlenmifltir. Genetik yatk›nl›k bak›m›ndan kad›n-

lar›n diyabet riskinin düflük oldu¤u belirlenmifltir. Daha

önce yap›lan çal›flmalar›n sonuçlar›nda da birinci derece

akrabalar›nda diyabet olanlar›n, olmayanlara göre insülin

direnci varl›¤› daha fazla görülmüfltür (Serenli Çak›r, Koç

et al. 2009; Uluda¤ 2009; Yurtsever, Yürügen, Saraç ve

ark. 2013).  Diyabette ailesel yatk›nl›k önemli bir risk fak-

törü olmas›na ra¤men fiziksel aktivite, beslenme gibi fak-

törlerin de önemli rolü vard›r. Toplumun bu yönden bi-

linçlendirilmesi son derecede önemlidir.

Kad›nlar›n risk gruplar›na göre da¤›l›mlar› incelendi¤in-

de %17’sinin düflük risk , %81’inin yüksek risk grubunda ol-

du¤u, risk tafl›mayan grupta ise kad›nlar›n yer almad›¤›, risk

puan ortalamalar›n›n 11.88±3.90 oldu¤u belirlenmifltir. Bu

sonuçlar do¤rultusunda kad›nlar›n büyük ço¤unlu¤unun

yüksek risk grubunda oldu¤u ve yap›lan di¤er çal›flmalar ile

de paralellik gösterdi¤i saptanm›flt›r. (Duman ve ark.,

2009; Nahç›van ve Coflansu, 2001). Duman ve ark. (2009)

araflt›rmas›nda kat›l›mc›lar›n %68.7’sinin yüksek risk,

%30.6’s›n›n düflük risk grubunda oldu¤u,  %0.7’sinin risk

tafl›mad›¤› ve risk puan ortalamas›n›n›n 10.32±4.05 oldu-

¤u belirtilmifltir. Nahç›van ve Coflansu (2001) çal›flmas›nda

%75’inin yüksek risk grubunda, %22’sinin düflük risk gru-

bunda oldu¤unu, %2.1’inin risk tafl›mad›¤›n› ve risk puan

ortalamas›n› da 11.26±3.84 olarak belirlemifllerdir.

Sonuç  ve  Öneriler

Bu araflt›rma sonucunda kad›nlar›n ço¤unun diyabet

için “yüksek risk” grubunda yer ald›klar›, BK‹’lerinin yüksek

oldu¤u ve az egzersiz yapt›klar› belirlenmifltir. Bu sonuç

do¤rultusunda;

Hemflirelerin sa¤l›¤› gelifltirme yaklafl›m› içinde, toplu-

mun her düzeyinde yapacaklar› giriflimler ile diyabetin

önlenmesi ve geciktirilmesi ad›na çal›flmalar yapmalar›,

özellikle de de¤ifltirilebilir risk faktörlerinin yönetiminde

hemflirelerin ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar›n›n ve politikac›lar›n

korumaya dayal› politikalar› benimsemeleri, diyabetin ön-

lenmesi ve erken tan›s› için daha fazla çaba harcamalar›, 

Bireylerin diyabet ve riskleri, risk grubunda olan birey-

lerin düzenli olarak kontrollerini yapt›rmalar›, 

Fiziksel aktivite, egzersiz, beslenme gibi konularda e¤i-

tim programlar›n›n yap›lmas› fiziksel aktivitelerini art›rma-

ya yönelik politikalar›n gelifltirilmesi önerilmektedir.
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ÖÖzzeett

AAmmaaçç:: Bu çal›flma özel bir sa¤l›k kuruluflunda çal›flan hemflirelerde diyabet riskinin

belirlenmesi ve vardiyal› çal›flman›n diyabet riskine etkisini de¤erlendirmek amac›yla

kesitsel tipte yap›ld›.

GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemm::  Araflt›rmaya özel bir sa¤l›k grubunun ‹stanbul Hastaneleri’nde

yatan hasta kat›, yo¤un bak›m ünitesi, poliklinik, acil servis ve ameliyathane ünitele-

rinde çal›flan 18 yafl üzeri 682 hemflire dahil edildi. Veriler,  “Genel Bilgi Formu’’ ve

Tip 2 Diyabet risk de¤erlendirme formu (Tip 2 Diyabet risk anketi (FINDRISK) ) arac›l›-

¤› ile anket ve ölçüm yöntemleri kullan›larak topland›. 

BBuullgguullaarr::  Araflt›rmaya kat›lanlar›n yafl ortalamas› 27,2±6,6 (18-52), BK‹ ortalamas›

22,6±3,3 (15,6–37,2)‘dir. Kat›l›mc›lar›n toplam vardiyal› çal›flma süresi ortalamas›

5±5,4 y›ld›r. Vardiyal› çal›flma süresi 0-2 y›l olanlar›n %61,5’u (n:112) diyabet toplam

risk skoru düflük risk, vardiyal› çal›flma süresi>10 y›l üstü olanlar›n ise %43,7’sinin

(n:76) yüksek/çok yüksek riskli oldu¤u ve vardiyal› çal›flma süresi ile diyabet toplam

risk skoru aras›ndaki iliflkinin ileri derecede anlaml› oldu¤u (p=0,000) bulundu. Vardi-

yal› çal›flma süresi 3-9 y›l olanlar›n diyabet riski, vardiyal› çal›flma süresi 0-2 y›l olanla-

ra göre OR=2,6 (1,3 – 5) kat yüksekti (p=0,006<0,01). Vardiyal› çal›flma süresi 10 y›l-

dan fazla olanlar›n diyabet riski, vardiyal› çal›flma süresi 0-2 y›l olanlara göre OR=26,8

(12,6 – 57) kat yüksek bulundu (p=0,000<0,01). 

SSoonnuuçç:: Vardiyal› çal›flma y›l› artt›kça diyabet riskinde orta ve yüksek/çok yüksek risk

oranlar› artmaktad›r. Vardiyal› çal›flma süresi 10 y›ldan fazla olanlar›n diyabet riskinin,

vardiyal› çal›flma süresi 0-2 y›l olanlara göre 26,8 kat yüksek oldu¤u bulundu. Gece

vardiyas›nda çal›flan hemflirelerin y›ll›k diyabet taramalar›n›n yap›lmas› ve diyabet ko-

ruma programlar›na kat›lmalar› önerilmektedir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Vardiyal› çal›flma, Hemflire, Diyabet riski, FINDRISK

SSuummmmaarryy

DDeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  DDiiaabbeetteess  RRiisskk  ooff  NNuurrsseess  wwoorrkkiinngg  iinn  sshhiiffttss

OObbjjeeccttiivvee: This cross-sectional study was conducted to determine the diabetes

Cilt  7  •  Say›    1  •  Sayfa  55  •  Ocak  -  Haziran  2015



risk of nurses working at a private hospital and the influ-

ence of shift working to the diabetes risk. 

MMaatteerriiaall  aanndd  mmeetthhooddss:: The observational study was

conducted at a hospital in Istanbul which is a member

of private hospital group. The sample consisted of 682

nurses, aged 18 or older, work at in-patient unit, inten-

se care unit, polyclinics, emergency unit, and operating

room. The data were obtained using ‘general informati-

on form’ and Type 2 Diabetes Risk evaluation form (Type

2 Diabetes Risk Test-FINDRISK) and the measurement

method. 

RResuults: The participants are aged 27,2±6,6 (18-52),

and have body mass index 22,6±3,3 (15,6 – 37,2) on

average. Total duration of the shift on average is 5±5,4

years. The results reveal that there is a significant rela-

tionship (p=0,000<0.05) between duration of shift

working and total risk score of diabetes, 61,5% (n:112)

of the participants, those with 0-2 years in shift wor-

king have lower total risk score of diabetes, 43,7%

(n:76) of the participants, those with 10 years and mo-

re in shift working have higher total risk score of diabe-

tes. 

The diabetes risk of nurses who work for 3-9 years

was OR=2,6 (1,3 – 5) times higher than the nurses

working for 0-2 years (p=0,006<0,01). However the

study revealed that the diabetes risk of nurses who

work for more than 10 years was OR=26,8 (12,6 – 57)

times higher than nurses working for 0-2 years

(p=0,000<0,01). 

CCoonncclluussiioonn::  As a result as the duration of shift wor-

king increases the risk of diabetes increases in the mode-

rate and higher degree. The study revealed that the di-

abetes risk of the nurses working for more than 10 years

was 26,8 times higher than the nurses who work for 0-

2 years. It is essential for the nurses who have been wor-

king at night shifts to have diabetes-related healthcare

screening annually and to participate in at diabetes pro-

tection programs.

KKeeyy  wwoorrddss::  Shift working, Nurse, Risk of diabetes,

FINDRISK

Girifl  ve  Amaç  

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

den salg›lanan insülin hormonunun mutlak veya k›smi

eksikli¤i ya da periferik etkisizli¤i sonucu ortaya ç›kan, kro-

nik hiperglisemi, karbonhidrat, protein ve ya¤ metaboliz-

mas›nda bozukluklar, kapiller membran de¤ifliklikleri ve

h›zlanm›fl aterosklerozla seyreden, makrovasküler ve mik-

rovasküler komplikasyonlar›n geliflti¤i akut komplikasyon-

lar› önlemek ve kronik komplikasyonlar› azaltak için sürek-

li destek, t›bbi bak›m ve diyabetlinin özbak›m e¤itimlerini

gerektiren, sa¤l›k bak›m harcamalar› içinde en az %10’luk

yer tutan kronik seyirli endokrin ve metabolik bir hastal›k-

t›r (ADA, 2015; Olgun, 2012; IDF, 2014). Dünyada 387

milyon diyabetli oldu¤u tahmin edilmekte olup her y›l ye-

di milyon kiflide diyabet geliflmektedir. Bu say›n›n 2035 y›-

l›nda 592 milyona ulaflmas› beklenmektedir (IDF, 2014).

Türkiye Diyabet Epidemiyolojisi Projesi (TURDEP)  II verile-

rine göre, Türkiye’de diyabet görülme s›kl›¤› 20 yafl üstü

grupta %13,7’dir (Satman, Omer, Tutuncu et al. 2013).

Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ), DM konusunda fark›nda-

l›k yaratmak amac›yla, 2004 y›l›nda Uluslararas› Diyabet

Federasyonu (IDF - International Diabetes Federation) ile

birlikte “Diabetes Action Now” ad›yla bir program bafllat-

m›flt›r (htpp://www.who.int /entity/diabetes/action-

now/en). Ülkemizde de T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› (SB), 2009 y›-

l›nda bu iki örgütün deste¤ini de alan ve Türkiye Diyabet

Vakf› taraf›ndan koordine edilmekte olan, Diyabette Ulu-

sal Vizyon ve Hedeflerin Belirlenmesi ile Çal›flma Planlar›-

n›n Gelifltirilmesi Paydafl Projesi 2020 (Diyabet 2020 Proje-

si) ad›yla bir proje bafllatm›flt›r. Bu proje kapsam›nda 2009

Haziran ay›nda toplanan birinci çal›fltayda, diyabetin ön-

lenmesi ve korunma konusunda gündeme gelen sorular-

dan biri de “Tip 2 DM ve risk faktörlerinin azalt›lmas›na yö-

nelik toplumsal fark›ndal›k ve davran›fl de¤iflikli¤i yaratma

aç›s›ndan mevcut durum ve sorunlar nelerdir?” sorusudur

(Diyabet 2020 Vizyon ve Hedefler 2010-2020 Ulusal Diya-

bet Stratejisi Sonuç Döküman› (http://www.tsn.org.tr/fol-

ders/file/Diyabet_2020_Sonuc_ Dokumani.pdf) .

Beden kitle indeksi (BK‹) 25kg/m2’nin üzerinde olan ki-

lolu veya obez özellikle santral obezitesi bulunan, ayr›ca
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birinci derece yak›nlar›nda diyabet bulunan bireyler, iri

bebek do¤uran veya daha önce gestasyonel diyabet ta-

n›s› konulmufl kad›nlar, kan bas›nc› 140/90 mmHg veya

üzerinde olan, HDL-kolesterol 35 mg/dl veya alt›nda ya

da trigliserid düzeyleri 250 mg/dl veya üzerinde olan, da-

ha önce Bozulmufl Açl›k Gukozu (BAG) veya Bozulmufl

Glukoz Tolerans› (BGT) saptanan bireyler, koroner kalp

hastal›¤›, inme veya ayak-bacak damarlar›nda t›kan›kl›k

bulunan, düflük do¤um tart›l› do¤an,  ayr›ca flizofreni

hastalar› ve baz› antipsikotik ilaçlar› kullanan bireyler Tip 2

diyabet aç›s›ndan araflt›r›lmas› gereken riskli durumlard›r

(Anderson 2011; Besler 2006; Korkmaz 2007; http://

cme.medscape.com /viewarticle/718659). Son zaman-

larda vardiyal› çal›flma fleklinin bozulmufl glukoz tolerans›

ve Diyabetes mellitus ile ilgili oldu¤unu ortaya koyan ça-

l›flmalar vard›r (htpp://www.plosmedicine.org.;  Sar›ca-

o¤lu, Ak›nc›, Gözaçan ve ark. 2005).

Vardiyal› çal›flma 24 saat sürekli hizmet veren kurum ve

kurulufllarda ''normal'' gündüz çal›flma saatlerinin d›fl›nda

(08:00-16:00) dönüflümlü çal›flma sistemidir (http://www.

ism.gov.tr/indir/ mevzuat/yonergeler/YG_ 20122001_

1.pdf). Çal›flma saatleri iflyerlerine göre de¤ifliklik göstermek-

tedir. Hastaneler verilen hizmetlerin devam edebilmesi için

vardiya sistemiyle çal›flman›n zorunlu oldu¤u kurumlardan

biridir (Josten, Ng-A-Tham and Thierry, 2003). Örne¤in özel

bir hastanede birinci vardiya 08:00-18:00, ikinci vardiya

18:00-08:00  saatleri aras›nda düzenlenmektedir. 

Vardiyal› çal›flma sisteminin insan sa¤l›¤› üzerindeki fi-

ziksel, ruhsal ve sosyal etkileri üzerinde kapsaml› araflt›r-

malar yap›lm›fl ve vardiyal› çal›flman›n, insan›n günlük rit-

mini bozarak pek çok sa¤l›k sorununa yol açt›¤› ortaya ç›-

kar›lm›flt›r. Vardiyal› çal›flanlarda görülen gece uykusuzluk

hali ile dikkat azalmas› ve biliflsel ifllevlerdeki performans›n

düflmesi aras›nda belirgin iliflki saptanm›flt›r (Leproult, Co-

lecchia, Berardi et all.2003). Vardiyal› çal›flan kiflilerde

gastrointestinal sistem hastal›klar›, kilo de¤iflimleri, kardi-

yovasküler hastal›klar, olumsuz beslenme al›flkanl›klar›,

egzersiz eksikli¤i, fazla kafein, alkol ve sigara tüketimi gibi

sorunlar›n daha çok görüldü¤ü bulunmufltur

(htpp://www.plosmedicine.org;http://www.istanbul-

saglik.gov.tr/w/mev/mev_gen/tedavi_hiz/saglik_bakanli-

gina_bagli_hastanelerde.pdf).

Vardiyal› çal›flanlarda gözlenen bozulmufl glukoz me-

tabolizmas› ve DM ile ilgili yap›lan çal›flma azd›r. Vardiya-

l› çal›flan kad›nlarda yap›lan bir kohort çal›flmas›nda vardi-

yal› çal›flman›n k›smen vücut a¤›rl›¤› ile birlikte tip 2 diya-

bet ile iliflkili oldu¤u bulunmufltur (htpp://www.plosme-

dicine.org). Knutson ve arkadafllar› da, çal›flmalar›nda uy-

ku süresi veya kalitesindeki azalman›n glukoz kontrolünü

etkileyebileyece¤ini rapor etmifltir. Gece vardiyas›nda ça-

l›flanlarda uygun tarama ve önleme programlar› ile diya-

betin önlenmesinin mümkün olaca¤› belirtilmektedir

(htpp://www.plosmedicine.org).  

Ülkemizde tip 2 diyabet gelifliminin h›zla artmas› ve di-

yabetin önlenmesine yönelik çeflitli çal›flmalar yap›lmas›na

karfl›n, vardiyal› çal›flanlar aras›nda diyabet geliflimi ile ilgili

bir çal›flmaya rastlanmamas› bizi bu çal›flmaya yöneltmifltir. 

Bu araflt›rma, özel bir sa¤l›k kuruluflunda vardiyal› ça-

l›flan hemflirelerde diyabet riskinin belirlenmesi ve vardiya-

l› çal›flman›n diyabet riskine etkisini de¤erlendirmek ama-

c›yla  yap›ld›. 

Gereç  ve  Yöntem  

Araflt›rman›n  Tipi  

Bu  araflt›rma  kesitsel  tiptedir.

Araflt›rman›n  Yap›ld›¤›  Yer  ve  Zaman

21 May›s 2012 ile 31 Temmuz 2012 tarihleri aras›nda

özel bir sa¤l›k grubunun ‹stanbul Hastaneleri'nde çal›flan

araflt›rmaya kat›lmay› kabul eden tüm hemflirelerle karfl›-

l›kl› görüflerek ‘Genel Bilgi formu’  ve ‘Tip 2 Diyabet Risk

De¤erlendirme Formu’   uygulanarak  gerçeklefltirildi.

Araflt›rman›n  Evreni  ve  Örneklemi

Araflt›rmaya kat›lmay› kabul eden 18 yafl ve üzerinde

olan  toplam 720 hemflire evreni oluflturdu. Araflt›rmada

örneklem seçilmedi, evrenin tamam›na ulafl›ld›.  Araflt›r-

mada d›fllanma kriteri olan diyabet tan›s› alm›fl 11 kifli ile

insülin direnci olan ve oral diyabet tedavisi gören 27 kifli

dahil olmak üzere toplam 38 kifli örneklem d›fl› b›rak›ld› ve

682 kifli araflt›rma grubunu oluflturdu.
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Verilerin  Toplanmas›  

Veri  Toplama  Arac›  

Bu çal›flmada veriler, ‘Genel Bilgi formu’  ve ‘Tip 2 Di-

yabet Risk De¤erlendirme Formu’   arac›l›¤› ile topland›. 

Genel  Bilgi  Formu  

Araflt›rmac› taraf›ndan literatur bilgisine dayan›larak ha-

z›rlanan ‘Genel Bilgi formu’nda hemflirelerin sosyo-de-

mografik verileri ve ifl yaflam›na ait faktörleri (vardiyal› çal›-

fl›p çal›flmad›klar› ve çal›flma süreleri) içeren 16 soru bulun-

maktad›r (Türker Çekinmez & Olgun, 2013). Kat›l›mc›lar›n

gündüz ve gece vardiyas›nda uyku süreleri sorguland›.

Yetiflkinler için kabul edilen standart uyku süresi, her gece

için 8 saat olarak bildirilmektedir (Akdemir, 2003; Potter.

and Perry, 1997, s.1128-1151; Sar›cao¤lu ve ark., 2005).

Bu süre, 2 ya da 3 saat eksik ya da fazla olabilir. Uyku için

en düflük s›n›r ise, 5 saat olarak kabul edilmektedir (Akde-

mir, 2003; Potter. and Perry, 1997; Taylor, Lillis and LeMo-

ne, 2001, s.1013-1036). Çal›flmam›zda kat›l›mc›lar›n uyku

süreleri de¤erlendirilirken 5 saat ve üstü normal, 5 saat al-

t› k›sa uyku süresi olarak kabul edildi.

Tip  2  Diyabet  Risk  De¤erlendirme  Formu    

Tip 2 Diyabet Risk De¤erlendirme Formu ülkemizde

yayg›n olarak kullan›lan ve Türkiye Endokrinoloji ve Meta-

bolizma Derne¤i taraf›ndan refere edilen “FINDRISK Risk

Anketi” paralelinde haz›rlanm›fl 8 sorudan oluflmaktad›r

(TEMD,2014). Risk anketi; yafl, beden kütle indeksi (BK‹), fi-

ziksel egzersiz, sebze-meyve tüketimi, ailede diyabet tan›-

s›, kan flekeri de¤eri, kan bas›nc› ve bel çevresi ölçüm so-

nuçlar›n› içermektedir. FINDRISK Tip 2 Diyabet Risk  de¤er-

lendirmesinde al›nabilecek en yüksek puan “26” en düflük

puan ise “0” d›r. Toplam puan 20 ve üzerinde ise çok yük-

sek risk, 15-19 ise yüksek, 12-14 ise orta, 7-11 ise hafif, 7

den düflük ise düflük risk olarak de¤erlendirildi. Analiz s›ra-

s›nda düflük, hafif, diyabet riski “düflük diyabet riski”; orta,

yüksek ve çok yüksek diyabet riski ise “yüksek diyabet riski”

olarak grupland›r›lm›flt›r. Risk durumlar›na göre o anda bi-

reysel dan›flmanl›k hizmeti verilerek, diyabet koruma prog-

ramlar›na bu bireylerin kat›lmalar› sa¤land›. 

Veri  Toplama  Yöntemi

Veri, anket ve ölçüm yöntemleri kullan›larak elde edildi.

Tip 2 Diyabet Risk anketinde kan flekeri de¤eri, kan ba-

s›nc› ve bel çevresi ölçüm sonuçlar› soruldu. Ölçüm so-

nuçlar›n› bilmeyen ya da emin olamayanlar›n tekrar öl-

çümleri yap›ld›. Kan bas›nc› ifle girdikten sonra kurum ta-

raf›ndan y›ll›k periyodik muayenede kontrol edilmektedir.

Bel çevresi, kaburgalar›n alt›ndan kalça kemi¤inin üzerin-

den ölçüldü. Ölçümler hastanelerin klinik e¤itim hemflire-

leri taraf›ndan yap›ld›. Bu ölçümlerin nas›l yap›laca¤› ile il-

gili klinik e¤itim hemflirelerine bir e¤itim verildi. Risk he-

saplan›rken bu veriler kullan›ld›. 

Veri  Analizi

Çal›flmada elde edilen bulgular de¤erlendirilirken, ista-

tistiksel analizler için SPSS 17.0 kullan›ld›. Veri sunumunda

tan›mlay›c› istatistiksel yöntemler (Frekans, Yüzde, Ortala-

ma, Standart sapma), tek de¤iflkenli analizlerde Pearson

Ki-Kare testi ve Fisher Exact test, yafl gibi kar›flt›c› de¤iflken

etkisini kontrol etmek amac›yla lojistik regresyon analizi en-

ter metodu kullan›larak uygulanm›flt›r.  Ba¤›ml› de¤iflken

diyabet riski (düflük diyabet riski ve yüksek diyabet riski)

olarak al›nd›. Risk ölçütü olarak Odds oran› (OR) kullan›l-

m›fl ve p<0.05 anlaml›l›k düzeyi olarak kabul edilmifltir.  

Araflt›rman›n  Ba¤›ml›  ve  Ba¤›ms›z  De¤iflkenleri

Araflt›rman›n ba¤›ml› de¤iflkeni diyabet riski, ba¤›ms›z de-

¤iflkenleri yafl, cinsiyet, medeni durumu, e¤itim durumu, ya-

flam flekli, sigara ve alkol kullanma durumu, vardiyal› çal›flma

durumu, ifl yaflam›na ait di¤er özellikler, günlük çay/kahve

tüketimi, kronik hastal›k durumu, düzenli ilaç kullan›m›d›r.

K›s›tl›l›klar

Sürekli olan de¤iflkenlerin gruplanarak toplanmas› ve-

rilerin analizinde farkl› gruplar›n yarat›larak analiz edilme-

sine engel oldu.

Araflt›rman›n  Etik  Yönü

Araflt›rman›n planlama aflamas›nda, Ac›badem Üniversi-

tesi T›p Fakültesi T›bbi Araflt›rmalar De¤erlendirme Kuru-
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lu’ndan etik onay› ve hastane yönetiminden çal›flma izni al›n-

d›. Araflt›rmaya kat›lacak hemflirelere çal›flman›n amac›, kap-

sam› ve süresi aç›klan›p, kat›l›m›n gönüllülük esas›na dayan-

d›¤› ve kiflisel bilgilerinin gizli tutulaca¤› belirtildi, varsa soru-

lar› yan›tland›ktan sonra yaz›l› bilgilendirilmifl onamlar› al›nd›.

Bulgular

Araflt›rmaya kat›lanlar›n yafl ortalamalar›, 27,2±6,6 (18-

52), BK‹ ortalamas› 22,6±3,3 (15,63 – 37,18)‘idi. Kat›l›mc›-

lar›n %85,6’s›n›n kad›n (n:584), %62,2 sinin bekar (n:424),

%46,2’sinin (n:315 ) lise mezunu oldu¤u görüldü. 

Kat›l›mc›lar›n %64,9 (n:443) flu anda vardiyal› çal›fl-

maktad›r. Kat›l›mc›lar›n toplam vardiyal› çal›flma ortalama-

s› 5±5,4, flu anki birimlerindeki vardiyal› çal›flma süresi or-

talamas› 2±1,5, gündüz vardiyas›nda uyku süresi ortala-

mas› 6,±1,2, gece/gündüz vardiyas›nda uyku süresi orta-

lamas› 4±2,4 olarak belirlendi. Yafl ile diyabet risk skoru

aras›nda anlaml› iliflki bulunmufltur. 35 yafl alt›ndakilerin

%98,9’unun (n:278) diyabet risk skoru düflük, 35-44 yafl

aras›ndakilerin  %33,7’sinin  (n:33) ile 45-54 yafl aras›nda-

kilerinin %15,3’ünün (n:15) diyabet risk skorlar›n›n yük-

sek/çok yüksek oldu¤u saptand› (Tablo1). 
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TTaabblloo  11:: Hemflirelerin Tip 2 Diyabet risk de¤erlendirme kriterlerine göre diyabet risk gruplar›n›n da¤›l›m›

DDee¤¤iiflflkkeennlleerr DDüüflflüükk HHaaffiiff OOrrttaa YYüükksseekk  vvee AAnnllaammll››ll››kk    
ÇÇookk  YYüükksseekk ddüüzzeeyyii  ((pp))

nn %% nn %% nn %% nn %%
Yafl 35 yafl alt› 278 98,9 203 98,1 66 68,8 50 51,0 x2=220,6

35-44 yafl 3 1,1 3 1,4 27 28,1 33 33,7 p=0,000*
45-54 yafl 0 0,0 1 0,5 3 3,1 15 15,3

Beden kütle 25 kg/m2’nin alt›nda 259 92,2 126 60,9 39 40,6 41 41,8 x2=154,0
indeksi (BKI) 25 -30 kg/m2 19 6,8 73 35,3 49 51,0 43 43,9 p=0,000*

30 kg/m2’nin üzerinde 3 1,1 8 3,9 8 8,3 14 14,3
Kad›n diyabet 80 cm’nin alt›nda 192 80,7 86 45,7 22 29,3 8 9,6 x2=176,1
bel çevresi 80-88 cm 43 18,1 74 39,4 28 37,3 55 66,3 p=0,000*

88 cm’nin üzerinde 3 1,3 28 14,9 25 33,3 20 24,1
Erkek diyabet 94 cm’nin alt›nda 32 74,4 8 42,1 2 9,5 5 33,3 x2=33,4
bel çevresi 94-102 cm 9 20,9 7 36,8 18 85,7 7 46,7 p=0,000*

102 cm’nin üzerinde 2 4,7 4 21,1 1 4,8 3 20,0
Fiziksel Evet 128 45,6 41 19,8 3 3,1 4 4,1 x2=111,1
egzersiz yapma Hay›r 153 54,4 166 80,2 93 96,9 94 95,9 p=0,000*
Sebze–meyve Her gün 125 44,5 92 44,4 21 21,9 13 13,3 x2=44,9
veya esmer Her gün de¤il 156 55,5 115 55,6 75 78,1 85 86,7 p=0,000*
ekmek tüketme 
s›kl›¤›
Kan bas›nc› Hay›r 264 94,0 168 81,2 54 56,2 37 37,8 x2=154,7
yüksekli¤i Evet 17 6,0 39 18,8 42 43,8 61 62,2 p=0,000*
(tansiyon) için 
ilaç kullan›m›
Kan flekeri Hay›r 279 99,3 176 85,0 63 65,6 21 21,4 x2=280,7
yüksek olma Evet 2 0,7 31 15,0 33 34,4 77 78,6 p=0,000*
durumu
Ailede Tip 1 Hay›r 191 68,0 57 27,5 4 4,2 0 0 x2=275,5
veya Tip 2 Evet  birinci derece 15 5,3 86 41,5 52 54,2 70 71,4 p=0,000*
diyabet tan›s› yak›n akraba
olma durumu Evet  ikinci derece 75 26,7 64 30,9 40 41,7 28 28,6

yak›n akraba
*p<0,001



BKI ile toplam risk skoru aras›nda anlaml› iliflki bulun-

mufltur.  BKI 25 kg/m2’nin alt›nda olanlar›n %92,2’si

(n:259) toplam risk skorunun düflük oldu¤u, BKI 25 -30

kg / m2 olanlar›n %51’nin (n:49) toplam diyabet riskinin

orta riskli, BKI 30 kg/m2’nin üzerinde olanlar›n %14,3’nün

(n:14) toplam risk skorunun yüksek/çok yüksek oldu¤u

görüldü (Tablo1).  

Kad›nlar›n bel çevresi ile toplam risk skoru aras›nda an-

laml› iliflki bulunmufltur. Kad›n kat›l›mc›lardan bel çevresi 80-

88 cm aras› olanlar›n %66,3’ünün (n:55) diyabet risk skoru-

nun  yüksek/çok yüksek oldu¤u, erkek kat›l›mc›lar›n ise  bel

çevresi 94-102 cm aras› olanlar›n %85,7’sinin (n:18) diya-

bet risk skorunun orta oldu¤u görüldü (Tablo 1).

Fiziksel egzersiz ile toplam risk skoru aras›nda anlaml›

iliflki bulunmufltur; günde en az 30 dk fiziksel egzersiz

yapmayanlar›n % 95,9’unun (n:94) diyabet risk skorunun

yüksek/ çok yüksek oldu¤u görüldü (Tablo 1).

Sebze-meyve veya esmer ekmek tüketimi ile toplam

risk skoru aras›nda anlaml› iliflki bulunmufltur. Her gün

sebze veya esmer ekmek tüketmeyenlerin %86,7’sinin

(n:85) diyabet risk skorunun yüksek/ çok yüksek oldu¤u

saptand› (Tablo 1). 

Kan bas›nc› yüksekli¤i (tansiyon) için ilaç kullan›m› ile

toplam risk skoru aras›nda anlaml› iliflki bulunmufltur. Kan

bas›nc› için ilaç kullananlar›n %62,2’sinin (n:61) toplam risk

skorunun yüksek/ çok yüksek oldu¤u saptand› (Tablo 1).

Kan flekeri yüksek olma durumu ile toplam risk skoru

aras›nda anlaml› iliflki bulunmufltur. Kan flekeri de¤eri daha

önce yüksek bulunanlar›n %78,6’s›n›n (n:77) diyabet risk

skorunun yüksek/ çok yüksek oldu¤u saptand› (Tablo 1).

Ailede Tip 1 veya Tip 2 diyabet tan›s› olma durumu ile

toplam risk skoru aras›nda anlaml› iliflki bulunmufltur.

1.derece akrabalar›nda diyabet tan›s› olanlar›n

%71,4’ünün (n:70) diyabet risk skorunun yüksek/çok

yüksek oldu¤u, 2.derece akrabalar›nda diyabet tan›s›

olanlar›n ise  %41,7’sinin (n:40)  toplam risk skorunun or-

ta oldu¤u saptand› (Tablo 1). 

Araflt›rmaya kat›lanlar›n vardiyal› çal›flma süresi ile top-

lam risk skoru aras›nda anlaml› iliflki bulunmufltur. Vardi-

yal› çal›flma süresi 0-2 y›l aras›nda olanlar›n %61,5’inin

(n:112) diyabet risk skorunun düflük, vardiyal› çal›flma sü-

resi 10 y›ldan fazla olanlar›n %43,7’sinin (n:76) diyabet

riskinin yüksek/çok yüksek oldu¤u görüldü. Vardiyal› ça-

l›flma y›l› artt›kça diyabet riskinde orta ve yüksek/çok yük-

sek oranlar›n›n artt›¤› belirlendi (Tablo 2).

Ba¤›ml› de¤iflken Diyabete iliflkin toplam risk skoru so-

nucu düflük ve hafif olanlar düflük risk, orta ve yüksek

olanlar yüksek risk grubunda de¤erlendirildi.

Sigaray› b›rakanlar›n diyabet riskinin 5 kat azald›¤›,  al-

kol kullananlar›n ise diyabet riskinin kullanmayanlara gö-

re 2 kat yüksek oldu¤u belirlendi (Tablo 3).

Yafl etkisi kontrol edildi¤inde vardiyal› çal›flma süresi-

nin diyabet riskini art›rd›¤›: vardiyal› çal›flma süresi 0-2 y›l

aras›nda olanlara göre;  3-9 y›l aras›nda olanlar›n diyabet

riski 2,6 kat, 10 y›ldan fazla olanlar›n ise diyabet riskinin

26,8  kat yüksek oldu¤u belirlendi (Tablo 3). 

Günlük Çay/kahve tüketimi orta olanlar›n diyabet ris-

ki, günlük çay/kahve tüketimi düflük olanlara göre 2,2 kat

yüksek oldu¤u belirlendi (Tablo 3).

Tart›flma

Literatürde yafl, BK‹, Bel çevresi, Fiziksel egzersiz yap-

ma, sebze-meyve veya esmer ekmek tüketmeme, kan ba-

s›nc› yüksekli¤i, kan flekeri yüksekli¤i ve ailede diyabet var-
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TTaabblloo  22::  Hemflirelerin vardiyal› çal›flma süresine göre diyabet risk gruplar›n›n da¤›l›m›

DDüüflflüükk HHaaffiiff OOrrttaa YYüükksseekk  vvee  ÇÇookk  YYüükksseekk AAnnllaammll››ll››kk  ddüüzzeeyyii  ((pp))
nn %% nn %% nn %% nn %%

Vardiyal› 0-2 y›l 112 61,5 56 30,8 8 4,4 6 3,3 X2=3,3
çal›flma süresi 3-9 y›l 153 46,9 123 37,7 34 10,4 16 4,9 p=0,000*

>10 Y›l 16 9,2 28 16,1 54 31 76 43,7
*p<0,001



l›¤›n›n diyabet risklerini art›rd›¤› belirtilmektedir (Balkau,

Lange, Fezeu, 2008; Chatzistamatiou, Babatseva Vage-

na, Moustakas, 2010; Lindstrom Eriksson, Aunola, 2008).

Lindstrom ve ark. (2008) ile Özbay ve arkadafllar›n›n (Öz-

bay, K›rkp›nar, Çöllü, 2011) yapt›¤› çal›flmalarda da bu

çal›flmaya paralel olarak artan yaflla birlikte diyabet riski

de artt›¤› saptand› (Tablo 1). 

Olgun ve ark. (2012) ile Abduelkarem ve arkadafllar›-

n›n (Abduelkarem, Sharif, Aldouibi, 2009) çal›flmalar›nda

BK‹ ve bel çevresi s›n›r de¤erin üzerinde oldu¤u bulun-

mufltur.  Bu çal›flmada BK‹ ve bel çevresi ölçümü de¤eri

artt›kça Tip 2 diyabet riski de artt›¤› saptand› (Tablo 1).

Lindstrom ve ark. (2008),  yapt›klar› çal›flmada yaflam

tarz› de¤iflikli¤inin (fiziksel egzersiz yapma, her gün sebze

veya esmer ekmek tüketme vb.) diyabet riski yüksek olan

ileri yafl grubunda etkili oldu¤u, yafl grubu küçük olanlar-

da etkili olmad›¤›n› bulmufllard›r. Bu çal›flmada da diya-

bet riski yüksek/çok yüksek olanlar›n büyük ço¤unlu¤u-

nun fiziksel egzersiz yapmad›¤› ve sebze-meyve/esmer

ekmek tüketmedikleri saptand› (Tablo 1). Bu kiflilerin aci-

len yaflam tarz› de¤iflikli¤i yapmas› gerekti¤i düflünülmek-

tedir.

Chatzistamatiou ve ark. (2010) yapt›¤› çal›flmada yük-

sek FINDRISK puanlar›n›n yüksek hipertansiyon riski ile ilifl-

ki bulunmufltur. Olgun ve ark. (2012) yapt›¤› çal›flmada

kat›l›mc›lar›n %39,2’sinin daha önceden hipertansiyon ta-

n›s› ald›¤› ve ilaç kulland›¤›, daha önce diyabet tan›s› al-

mamalar›na karfl›n araflt›rma grubunun %17,5’inin kan

flekeri yüksek bulunmufltur. Bu çal›flma sonuçlar› ile pare-

lellik gösterdi¤i saptand› (Tablo 1).

Olgun ve ark. (2012) yapt›¤› çal›flmada kat›l›mc›lar›n

%16,5’inin ikinci derece yak›nlar›nda %27,8’inin ise birin-

ci derece yak›nlar›n›n diyabet tan›s› ald›¤› görülmüfltür.

Balkou ve arkadafllar›n›n çal›flmas›nda ise kad›n ve erkek

gruplar›nda hipertansiyon olma durumu iliflkili bulunur-

ken kad›nlarda diyabet öyküsü ile iliflkilidir. Diyabetin ge-
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TTaabblloo  33::  Hemflirelerin vardiyal› çal›flma süresi ve baz› özellikleri ile diyabet riski aras›ndaki iliflki, çok de¤iflkenli analiz sonuçlar›

9955%%  CC..II..ffoorr  OORR
DDee¤¤iiflflkkeennlleerr β SSttaannddaarrtt  HHaattaa pp OORR AAlltt ÜÜsstt
Sigara Kullanm›yorum 0,051

B›rakt›m -1,62 0,69 0,019* 5,04 1,31 19,39
Kullan›yorum 0,05 0,25 0,844 1,05 0,64 1,73

Alkol Kullanm›yorum 0,030
B›rakt›m -20,09 20686 0,999 .
Kullan›yorum 0,70 0,26 0,008** 2,01 1,20 3,38

Vardiyal› çal›flma süresi 0-2 Y›l 0,000***
3-9 Y›l 0,94 0,34 0,006** 2,57 1,31 5,03
>10 Y›l 3,29 0,39 0,000*** 26,78 12,58 57,01

Günlük çay/ Düflük 0,003**
kahve Tüketimi Orta 0,78 0,25 0,002** 2,18 1,33 3,57

Yüksek -0,11 0,35 0,759 1,11 0,56 2,22
Kronik  hastal›k Yok

Var -0,62 0,52 0,231 1,86 0,67 5,13

Düzenli kullan›lan Yok
ilaç Var 1,09 0,54 0,046* 2,96 1,02 8,60
Yafl 1,79 0,42 0,000* 5,99 2,65 13,56
*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001



netik aç›dan geçiflinin de¤ifltirilemeyen bir faktör olarak

de¤erlendirildi¤inde çal›flmam›zdaki kat›l›mc›lardan özel-

likle birinci derece akrabalar›nda diyabet tan›s› alm›fl kifli-

lerin daha dikkatli olmas› gerekti¤i aç›kça görülmektedir

(Tablo 1).

Literatürde akflam ve gece vardiyalar›nda çal›flan hem-

flirelerde uyku sorunlar›n›n daha fazla oldu¤unu göster-

mektedir (Sm›th, Tangawa,Takahash›, 2005).Vardiyal› çal›-

flan kad›nlarda yap›lan iki kohort grubunun yer ald›¤› ça-

l›flmada birinci grup Nurses Health Study (NHS) I’de, daha

uzun süre rotasyonlu gece fliftinde çal›flanlarda 6 saatten

daha fazla uyku oldu¤u belirlenmifltir (htpp://www.plos-

medicine.org).  Knutson ve ark. (2006), çal›flmalar›nda uy-

ku süresi veya kalitesindeki azalman›n glikoz kontrolünü

etkileyebileyece¤ini rapor etmifltir. Buna göre bizim çal›fl-

mam›zdaki kat›l›mc›lar›n uyku süresi normalden azd›r ve

diyabet aç›s›ndan da risklerinin artt›¤› düflünülmektedir.

Vardiyal› çal›flan kad›nlarda yap›lan iki kohort grubu-

nun yer ald›¤› çal›flmada; rotasyonlu gece fliftinde her 5

y›ll›k art›fl, NHS I’ de Tip 2 DM riski %11 ve NHS II’ de  %18

artm›flt›r. 10 y›l üzerinde olan çal›flanlarda diyabet riski

%64 oran›nda art›fl göstermifl, BK‹' den ba¤›ms›z yirmi y›l-

dan fazla vardiyal› çal›flanlarda diyabet riski %44 artm›flt›r

(htpp://www.plosmedicine.org). Suwazono ve arkadafl-

lar› (Suwazono ark; 2009), vardiyal› çal›flan Japon erkek

iflçilerin üzerinde yapm›fl olduklar› çal›flmada vardiyal› ça-

l›flman›n bozulmufl glukoz metabolizmas› için ba¤›ms›z

bir risk faktörü oldu¤unu ve diyabet riskini art›rd›¤›n› gös-

termifltir. Morikawa ve arkadafllar› (Morikawa, Nakagava,

Miura, 2005), diyabetes mellitus bafllang›c›n›n vardiyal›

çal›flanlarda bir risk faktörü oldu¤unu ayr›ca farkl› çal›flma

saatlerinin de farkl› riskler do¤urdu¤unu rapor etmifltir. ‹ki

çal›flmada da vardiyal› çal›flman›n diyabet riski oluflturdu-

¤u belirtilirken vardiyal› çal›flma süresi ortaya konmam›fl-

t›r. Bu çal›flmada vardiyal› çal›flma süresinin artmas› ile di-

yabet riski art›rmaktad›r. Sonuçlar do¤rultusunda vardiya-

l› çal›flmak ve vardiyal› çal›flma süresinin 10 y›l›n üstünde

olmas›n›n diyabet riskini art›rd›¤›  ayn› zamanda yafl kont-

rol edildi¤inde de sonuçlar›n paralellik gösterdi¤i saptan-

m›flt›r (Tablo 2, 3).

Sonuç  ve  Öneriler

Sonuç olarak; sigaray› b›rakanlarda diyabet riski, kul-

lanmayanlara göre 5 kat düflük; alkol kullananlardaki di-

yabet riski, kullanmayanlara göre 2 kat yüksek bulundu.

Günlük çay/kahve tüketimi orta olanlar›n diyabet riski,

günlük çay/kahve tüketimi düflük olanlara göre 2,2 kat

yüksek; düzenli ilaç kullananlar›n diyabet riski, kulanma-

yanlara göre 3 kat yüksek bulundu. Vardiyal› çal›flma y›l›

artt›kça diyabet riskinde orta risk ile yüksek/çok yüksek risk

oranlar›n›n artt›¤› görüldü. Vardiyal› çal›flma süresi 3-9 y›l

olanlar›n diyabet riski, vardiyal› çal›flma süresi 0-2 y›l olan-

lara göre 2,6 kat yüksek bulundu. Vardiyal› çal›flma süre-

si 10 y›ldan fazla olanlar›n diyabet riskinin, vardiyal› çal›fl-

ma süresi 0-2 y›l olanlara göre 26,8 kat yüksek oldu¤u

bulundu. Diyabet riskinin belirlenmesi için gece vardiya-

s›nda çal›flan hemflirelerin y›ll›k diyabet taramalar›n›n ya-

p›lmas› ve diyabet koruma programlar›na kat›lmalar› öne-

rilmektedir.
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UUlluussllaarraarraass››  DDiiyyaabbeettiikk  AAyyaakk  ÇÇaall››flflmmaa  GGrruubbuu  
DDiiyyaabbeettiikk  AAyyaakk  EE¤¤iittiimmccii  KKuurrssuu  DDeenneeyyiimmii
UUlluussaall  DDiiyyaabbeettiikk  AAyyaakk  KKuurrssllaarr››nnaa  HHaazz››rrll››kk
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Diyabetik  Ayak  Sorununun  Önemi  ve  Önlenmesi

Diyabete ba¤l› ayak komplikasyonlar› diyabet seyrinde görülen en ciddi ve kar-

mafl›k sorunlardan birisidir. Diyabetlilerin %15'inde ayak ülseri oluflmakta, ayak ülser-

lerinin %15'inde osteomiyelit görülmekte ve yine %15'i ampütasyon ile sonuçlan-

maktad›r. Diyabetli hastalar›n alt extremite amputasyon riski diyabeti olmayanlara

göre 15-40 kat daha yüksektir. Ayr›ca ayak ülserleri diyabetik hastalar için en s›k has-

taneye yat›fl sebebidir. Ülkemizde do¤rudan diyabetik ayakla ilgili veri olmamakla

birlikte di¤er ülkelerde bildirilmifl rakamlardan az olmad›¤› lokal/kurum bazl› çal›flma-

lardan anlafl›lmaktad›r. 

Diyabette en önemli morbidite sebeplerin-den biri olan ayak ülserlerinin tedavisi

uzun, zahmetli ve maliyetlidir. Böylesine önemli bir sorunun en iyi ve en ucuz teda-

visi korunmad›r. Diyabetik ayak hastan›n e¤itilmesi ile önlene-bilen bir komplikasyon-

dur. ‹yi bir diyabet takibi ve tedavisi ile birlik-te, düzenli ayak muayenesi yap›lmas›,

hastala-r›n ayak bak›m› ve hijyen kurallar›na uymalar›-n›n sa¤lanmas›, uygun ayakka-

b› seçimi ile bu sorunlar %50 oran›nda önlenebilmektedir.

Diyabetli bireylerde ayak ülserlerinin oluflumu ve amputasyona giden süreç

uzun bir zamana yay›lmakta ve her aflamada önleme ve tedavi için farkl› yaklafl›m-

lar gerekmektedir. Diyabete ba¤l› ayak sorunlar›n› önlemek için hastalar bu konu-

da e¤itilmeli, her t›bbi kontrolde ayaklar› muayene edilmeli, periferik damar bozuk-

lu¤u ve periferik nöropati erken tan›lanmal›d›r. Ayr›ca diyabetik ülserlerin erken ta-

n›s› ve tedavisi yap›lmal›, iyileflmifl hastalar yüksek riskli grup olarak daha s›k izlen-

meli, özel terapötik ayakkab› ve ayak malzemeleri  kullan›lmal›d›r. Bütün bunlar›n

gerçeklefltirilebilmesi için do¤rudan ayak bak›m› ile u¤raflacak uzmanlar›n yetifltiril-

mesi ve bu uzmanlar›n görev yapt›¤› multidisipliner ekipler taraf›ndan diyabetlilerin

takibinin yap›lmas› gereklidir. Multidisipliner çal›flma ile ülser ve amputasyonlar›n

%50-80 oran›nda azalt›labildi¤i gösterilmifltir. Ülkemizde diyabetik ayak konusunda

uzmanlaflm›fl sa¤l›k profesyonelleri azd›r ve diyabetik ayak diyabet bak›m› içinde ih-

mal edilen bir sorundur. 

Sonuç olarak diyabetik ayak ülseri olan hastalar›n takip ve tedavisi multidisipliner
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bir yaklafl›m gerektirir ve bir ekip iflidir.  Konuyla iliflkili ulu-

sal diyabet rehberi rehberi (TEMD 2014) önerileri afla¤›da

bildirilmifltir;

1. Tüm diyabetli bireylere ayak bak›m› e¤i-timi verilme-

li ve periyodik aral›klarla bu e¤itim tekrarlanmal›d›r  (S›n›f

D, ortak görüfle dayal› kan›t).

2. Her kontrolde diyabetlilerin ayak mua-yenesi yap›l-

mal› ve distal nab›zlar kont-rol edilmelidir  (S›n›f D, ortak

görüfle dayal› kan›t).

3. Diyabetik ayak ülseri olan bireylerin izlem ve tedavi-

si mültidisipliner bir ekip taraf›ndan yap›lmal›d›r  (S›n›f D,

ortak görüfle dayal› kan›t).

Diyabetik  Ayak  E¤itimci  Kursu

Uluslararas› Diyabet Federasyonu’nun çal›flma grubu

olan Uluslararas› Diyabetik Ayak Çal›flma Grubu (IDF-

IWGDF)  2010 y›l›n›n sonlar›nda diyabetik ayak uzman-

lar›n› e¤itmek için gereksinimler do¤rultusunda, iyi yap›-

land›r›lm›fl ve sürdürülebilir bir e¤itim program› olan Di-

yabetik Ayak E¤itimci Kursu’nu (Train the Foot Trainer;

TtFT) bafllatm›flt›r.  Bu e¤itim program›n›n amac› k›sa sü-

rede genifl bir bölgeye ulaflmak ve ihtiyac› k›sa sürede

karfl›layabilmektir. ‹lk pilot e¤itimler 2012 Aral›k ay›nda

Güney ve Orta Amerika’da (SACA) ve 2013 Haziran

ay›nda Karayip bölgesinde Tobago'da gerçeklefltirildi.

Bugün SACA'da 13-14 ülke gelecek 2-5 y›l için kendi

programlar›n› gelifltirdi ve uygulamaya bafllayan baz› ül-

kelerde 1000'den fazla sa¤l›k personeline bu e¤itim ve-

rildi. 

Diyabet ve yara bak›m› ile ilgili pek çok dernek tara-

f›ndan da desteklenen TtFT Avrupa bölgesinde ise

EASD, DFSG, DESG, FEND, UNMF, EWMA, IDF Europe

taraf›ndan desteklenmifltir. Böyle bir giriflim daha önce

diyabetik ayak bak›m› için bu kadar çok organizasyon ta-

raf›ndan desteklenmemifltir. Bu destek e¤itim program›-

n›n sürdürülebilirli¤i için de bir taahhüt anlam› tafl›mak-

tad›r. Sonuç olarak bu programlar sayesinde Avrupa'da

diyabetik ayak bak›m›na yönelik çok iyi bir a¤ kurulacak

ve diyabetik ayak nedeniyle ac› çeken bu hastalar›n ya-

flam kalitesi artarak amputasyon say›s›n› azaltmak müm-

kün olacakt›r. 

UUlluussllaarraarraass››  DDiiyyaabbeettiikk  AAyyaakk  

ÇÇaall››flflmmaa  GGrruubbuu  vvee  FFaaaalliiyyeettlleerrii

Uluslararas› Diyabetik Ayak Çal›flma Grubu (IWGDF)

1996 y›l›nda kurulmufl ve 2000 y›l›nda da Uluslararas› Di-

yabet Federasyonu'na (IDF) dan›flma kurulu (Consultative

Section of the International Diabetes Federation) olarak

ba¤lanm›flt›r. Grup 1999 y›l›nda diyabetik aya¤›n önlen-

mesi ve yönetimi üzerine ilk konsensus raporunu ve uy-

gulama rehberlerini yay›nlam›flt›r.  Bu güne kadar yay›n-

lar 26 dile çevrilmifl ve 80.000'den fazla kopyas› dünya

çap›nda da¤›t›lm›flt›r. Uluslararas› konsensuslar› uygula-

mak için, Türkiye de dahil olmak üzere 100'ün üzerinde

ülkede IWGDF temsilci üyeleri bulunmaktad›r. 2005 y›l›n-

da IWGDF uluslararas› konsensuslar› geniflletme ve gün-

celleme karar› alm›flt›r. Alan›nda uzman ve ba¤›ms›z üye-

lerden oluflan IWGDF çal›flma gruplar› yay›n kurulunun

rehberli¤inde mevcut bilgi ve standartlara göre orijinal

metnin bölümlerini revize ederek güncellemifltir. Son kon-

sensus dokümanlar› 2011 y›l›nda Noordwijkerhout top-

lant›s›nda haz›rlanm›flt›r. (Eriflim:  www.iwgdf.org). Reh-

berin güncellemesi 19 May›s 2015’de yap›lacak konsen-

sus toplant›s›nda tamamlanarak kullan›ma sunulacakt›r. 

Ayr›ca IWGDF diyabetik ayak araflt›rmalar›n› artt›rmak

ve iyilefltirmek için stratejiler gelifltirmektedir. Dört y›lda bir

Uluslararas› Diyabetik Ayak Sempozyumu düzenleyerek

diyabetik ayak konusundaki bilimsel tart›flmalar› stimüle

etmektedir. IWGDF taraf›ndan yürütülmekte olan “Ad›m

Ad›m” ve “Ayak E¤itimcisinin E¤itimi” programlar› afla¤›da

k›saca aç›klanmaktad›r.

Ad›m Ad›m (Step by Step; SbS) Program›: IWGDF, Hin-

distan Diyabetik Ayak Derne¤i (DFSI) ve Muhimbili Üni-

versitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi taraf›ndan gelifltirilen bu

program geliflmekte olan ülkelerde diyabetik ayak bak›m›-

n› iyilefltirmeyi amaçlamaktad›r. “Ad›m Ad›m" projesi Dün-

ya Diyabet Vakf›'n›n (WDF) mali deste¤iyle bafllat›ld›. Ka-

rayipler bölgesinde uygulanan programlar›n bir k›sm› ise

Rotary Kulüpleri (Rotary Club of Ledbury, UK ; Rotary In-

ternational) ve IDF taraf›ndan finanse edildi. 

“Ad›m Ad›m” 2 y›ll›k bir projedir. Bu projede doktor,

hemflire ya da paramedikler için temel ve ileri düzey kurs-

lar yap›lmaktad›r. Diyabetik ayak sorunlar›n›n yönetimi ve
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e¤itim ile ilgili becerileri gelifltirmek amac›yla yap›lan bu

kurslardan sonra kat›l›mc›lar iki y›l boyunca veri toplamak

zorundad›rlar. Böylece bu bölgelerde / ülkelerde sürdü-

rülebilirli¤in sa¤lanmas› hedeflenmektedir. E¤itimler ulu-

sal ve uluslararas› kat›lan deneyimli e¤itimciler taraf›ndan

yap›lmaktad›r. Baflar›l› pilot programlar Hindistan ve Tan-

zanya'da 2004-2005 y›llar›nda uygulanm›flt›r. Yürütülen

SbS programlar› ile amputasyon h›z›nda önemli azalmala-

r›n oldu¤u görülmüfltür. 

Ayak E¤itimcilerinin E¤itimi (Train-the-Foot-Tra-

iner;TtFT) Program›: Bu program “Ad›m Ad›m” progra-

m›ndan baflar›l› sonuçlar al›n›nca, benzer programlara ih-

tiyac› olan ülkelerde daha h›zl› yaymak amac›yla bafllat›l-

d›. Sa¤lam bir mali ve insan gücü yap›lanmas› olan prog-

ram bugüne kadar birçok ülkede baflar›yla tamamland›

ve bu nedenle h›zl› ve artan bir talep ile karfl›laflt›. 

“Ayak E¤itimcilerinin E¤itimi” program› 2010 y›l›nda fikir

olarak gelifltirildi. 2012 y›l›nda Güney ve Orta Amerika'da

(SACA) ilk program yap›ld›ktan sonra, 2013 y›l›nda Karayip-

ler Bölgesinde ve 2014 y›l›nda Avrupa bölgesi için Sloven-

ya’da yap›ld›. Her bölgede 2-3 y›l içinde program› yürüt-

mek için planlar gelifltirildi. Baz› ülkelerde temel kurslara

baflland› ve 1000'in üzerinde sa¤l›k çal›flan› bu konuda e¤i-

tim ald›. 17-21 fiubat 2015 tarihinde Slovenya'da gerçek-

lefltirilen programa Türkiye’den de 5 kiflilik bir ekip kat›ld›.

Avrupa  ‹çin  “Ayak  E¤itimcisinin  E¤itimi”  

Program›  Ana  Hatlar›

Yer:  Bled, Slovenya

Süre:  fiubat 2015 

Amaç:  Diyabetik ayak problemlerine yönelik gösterile-

bilir sonuçlar› ile etkili, iyi yap›land›r›lm›fl, sürdürülebilir

e¤itim programlar› sunmak için uzmanlar yetifltirmek. 

• Bu e¤itim kursu sadece diyabetik ayak hastal›¤› hak-

k›nda bilgi ve becerileri ö¤retmek için yap›lan bir e¤itim

kursu de¤ildir.

• De¤erlendirme becerileri ve organizasyon yöntem-

lerini ve kurs yap›s›n› ö¤reten bir e¤itim program›d›r. 

• Klinik, e¤itim  bilgi ve becerileri konusunda uzman

olmak amac›yla baflkalar›n› e¤itmek üzere uzmanl›k için

bir kurstur. 

Kursun  Amac›

• SbS e¤itimlerinin kat›l›mc›lar›n ülkelerinde düzenlen-

mesi ve uygulanmas› 

• Entegre  ayak bak›m hizmetlerinin sürdürülebilirli¤i-

ni kolaylaflt›rmak için diyabetik ayak çal›flma grubunu des-

teklemek ve gelifltirmek. Bundan dolay›  iyi yap›land›r›lm›fl

ayak bak›m merkezleri ile "efl projeler" (Twinning prog-

ram) gelifltirmek. 

• Bölgelerde devam eden ya da yeni bafllayan, diya-

betik aya¤› destekleyici rehberlik programlar›n› (mentors-

hip programme)  teflvik, destek ve gelifltirmek.

• SbS e¤itim program›n› yayg›nlaflt›rmak için kat›l›mc›-

lar›n kendi ülkelerindeki e¤itimcileri e¤itmesi

• Yap›lan e¤itim programlar›n›n de¤erlendirilmesi

• Program›n sonuçlar›n› toplamak ve yayg›nlaflt›rmak

(bölgesel/ulusal/uluslararas›)

• Uygulamadaki engeller ve ihtiyaçlar› belirlemek ve

çözümler bulmak

Planlanan  Kurs  Sonuçlar›    

• Bölgesel SbS e¤itim programlar›na diyabetik ayakla

ilgili uluslararas› konsensus rehberlerini entegre etmek 

• Yerel, bölgesel ve ulusal a¤lar ve çal›flma gruplar›

gelifltirmelerine yard›mc› olmak 

• Yap›land›r›lm›fl ayak bak›m altyap›s›n› kolaylaflt›rmak için;

- hizmet ve e¤itim sürdürülebilirli¤i

- hizmet gelifltirme ve yönlendirme flemalar›

- yap›lan politikalar›n uygulanmas› ve sürdürülmesi 

• Yerel çal›flmalar için destek mekanizmalar› sa¤lamak 

• Klinik sonuçlar ve hizmet sunumunda sürdürülebilir

etkiye sahip olmak

• Araflt›rmalar› desteklemek için asgari düzeyde veri

toplamay› üstlenmek

• Yerel ihtiyaçlar› karfl›lamak için ulusal bir fakülte ile da-

ha ileri ulusal e¤itim programlar›n›n geliflimini teflvik etmek

Kursa  Genel  Bak›fl

Kurs kat›l›mc›lara Step by Step  program›n› uygulama

becerileri kazand›rmak için tasarlanm›flt›r. Kurs içeri¤i; te-

mel kurs (basic course), ileri düzey kurs (advanced course),

genel uygulama ve yöntem noktalar›n› (general imple-
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mentation&proceeding points) içermektedir. Program sü-

resince Step by Step kursu tüm teorik bölümler k›saca an-

lat›larak ve workshop içeri¤i interaktif olarak gösterilmifltir.  

Kursa a¤›rl›kl› olarak Do¤u Avrupa ülkelerinin oldu¤u

toplam 16 ülkeden 38  temsilci kat›lm›flt›r.  Her ülkeden

ortalama 2-3 kat›l›mc› davet edilmekte iken, nüfusunun

büyük olmas› ve diyabet prevalans›n›n yüksek olmas› ne-

deniyle  Türkiye'den 5 kat›l›mc›y› kabul etmifllerdir. Ülke-

mizden temsilciler 4 farkl› kuruluflun/derne¤in deste¤iyle

kat›lm›fllard›r. Bu dernekler Koç Üniversitesi Hemflirelik

Yüksekokulu Semahat Arsel Hemflirelik E¤itim ve Araflt›r-

ma Merkezi; Diyabet Hemflireli¤i Derne¤i; Yara Bak›m

Derne¤i; Yara, Ostomi ve ‹nkontinans Derne¤i. Ülkemiz-

den kat›l›mc›lar ve görevli olduklar› kurumlar flöyledir: 

• Doç.  Dr.  fieyda  Özcan

Koç Üniversitesi Hemflirelik Yüksekokulu, 

IWGDF Türkiye temsilcisi

• Prof.  Dr.  Ayfle  Yüksel

Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi 

• Prof.  Dr.  Ayifle  Karada¤,

Koç Üniversitesi Hemflirelik Yüksekokulu

• Uzm.  Dr.  Bengüsu  Mirasoglu

‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi

Sualt› Hekimli¤i AD 

• Dr.  Emine  K›r  Biçer

‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi

Diyabet Klini¤i

E¤itim program› 3 aflamal› gerçekleflmifltir. Birinci afla-

mas›n› Temel Kurs Program›  oluflturmaktad›r. Bu bölüm-

de “Ad›m Ad›m” programlar› hakk›nda bilgi, uygulanan

projelerin sunumu, ö¤renme süreçleri, temsilcilerin ülkele-

rinde yaflad›klar› diyabetik ayakla ilgili sorunlar, risk s›n›flan-

d›rma sistemleri, nas›r  temizli¤i konular›nda teorik bilgi yer

alm›flt›r. Ayr›ca ülkelerin diyabetik aya¤a yönelik yaflad›kla-

r› engeller, ihtiyaçlar ve öncelikler, ayak muayenesi, nas›r

temizli¤i ve uygun ayakkab› seçimi konular›nda works-

hoplar düzenlenmifltir. ‹kinci aflamada ‹leri Düzey Kurs

Program› yer alm›flt›r. Bu bölüm diyabetik ayak ülserleri, in-

feksiyonlar, periferik arter hastal›klar›, yara yata¤› haz›rl›¤›,

yük kald›rma, vaka çal›flmalar›/ canl› vaka uygulamalar› ve

ayak muayenesi, tekrarlayan ülserler, charcot aya¤›, a¤r›l›

polinöropati, amputasyon ve rahabilitasyon konular›n›

içermektedir. Workshop çal›flmalar› ise aya¤›n biomekanik-

leri, yürüme analizi, bas›nç/off-loading/alç› konular›nda

yap›lm›flt›r. E¤itimin üçüncü bölümünde “Ad›m Ad›m”

program›n›n ülkelerde nas›l uygulanaca¤›, veri toplama

ve eylem plan› oluflturma konular› yer alm›flt›r. 

Kat›l›mc›lar bu programa kat›lmakla 30 ay sürecek bir

taahhüt imzalam›fl oldular. Böylece e¤itim program›n›n

amac›na yönelik olarak ülke çap›nda diyabetik ayakla ilgili

e¤itim programlar›n› düzenlemeyi taahhüt ettiler. Türk

ekibi de, Diyabetik Ayak Çal›flma Grubu’nu geniflleterek,

destekleyen kurumlar›n katk›lar›yla, ülkemizde diyabetik

ayak e¤itimlerinin gerçeklefltirilmesi için çal›flmalara bafl-

lam›flt›r. Önümüzdeki dönemlerde ülkemizde “Ad›m

Ad›m” program›n›n uygulanmas› planlanmaktad›r. 
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