
De¤erli Okuyucular›m›z, 

Diyabet Obezite ve Hipertansiyon’da Hemflirelik Forumu (DOHH) dergimizin
onuncu y›l›n›n birinci say›s›n› sizlerle paylaflmaktan memnuniyet duyuyoruz.
DOHH 2009 y›l›ndan buyana düzenli olarak y›lda iki kez yay›nlanan bir dergidir. 

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyon birbirlerinin komorbid hastal›klar›d›r.
Bu hastal›klar›n tedavisi oldukça karmafl›kt›r. Bununla birlikte gerek diyabetli,
gerekse obez ve hipertansiyonlu bireyler düzenli izlem ve e¤itimle uzun y›llar
komplikasyonsuz olarak yaflamlar›n› sürdürebilirler.  Bu e¤itimlerde kilit kifli
“Diyabet E¤itim Hemflireleri”dir. Diyabet e¤itim hemflirelerinin niteliklerinin
art›r›lmas›nda e¤itim programlar›n›n yan›s›ra sürekli yay›nlar› izlemeleri önemlidir.
Diyabet Obezite Hipertansiyonda Hemflirelik Forumu Dergisi, ülkemizde diyabetle
ilgilenen tüm kurumlarda yap›lan 14 Kas›m Dünya Diyabet Haftas› etkinliklerinde
ve Nisan ay›nda yap›lan Ulusal Diyabet kongresinde Diyabet E¤itim Hemflirelerine
ve Diyabetle ilgilenen di¤er sa¤l›k profesyonellerine ücretsiz da¤›t›lan bir dergidir.
Ayr›ca Diyabet Hemflireli¤i Derne¤inin http://www.tdhd.org/yayinlar2.php
sitesinde bugüne kadar yer alan tüm say›lar›na ulafl›lmaktad›r. 2017 y›l› ilk say›s›
itibariyle DOHH Türkiye At›f Dizini (Türkiye Citation Index) taraf›ndan
indekslenmektedir. 

Bu say›m›zda meslektafllar›m›z›n geliflmelerine katk› sa¤layacak alt› araflt›rma ile
diyabet bak›m›na güncel yaklafl›m sunan dört derleme makalesi bulunmaktad›r.
Ayn› zamanda do¤ru insülin enjeksiyon tekni¤i: ‹nsülin tedavisinin 4. önemli ve
temel unsuru bafll›kl› FITTER (Enjeksiyon Teknikleri ve Tedavileri Forumu)’in k›sa bir
tan›t›m› yer almaktad›r. 

Bu konuda bize birbirinden de¤erli meslektafllar›m›z yard›mc› oldu.
Tüm yazarlar›m›za ve bu say›n›n haz›rlanmas›nda eme¤i geçen dan›flma kurulu
üyelerine teflekkürü bir borç biliyoruz. Gelecek say›lar›m›zda da sizlerden gelecek
farkl› araflt›rma ve derleme makalelerle yeniden birlikte olmak üzere sa¤l›cakla
kal›n... 
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Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik Forumu Dergisi (DOHH) yay›n haya-
t›n› 2009 y›l›ndan itibaren sürdürmektedir.  2017 y›l›ndan itibaren DOHH Türkiye At›f Dizini
(Turkiye Citation Index)’ne kay›tl›d›r  

DOHH’de Diyabet, Obezite ve Hipertansiyon konusunda hemflirelik ve sa¤l›k bak›m
uygulamalar›, e¤itim ve yönetimine iliflkin alanlarda özgün araflt›rma, derleme makale
ve olgu sunumlar› yay›mlan›r. Yay›n dili Türkçe ve ‹ngilizce’dir. Derginin hedef kitlesi uy-
gulama alan›nda çal›flan hemflireler ve di¤er sa¤l›k ekibi üyeleri ile hemflirelik/sa¤l›k ala-
n›ndaki ö¤retim elemanlar›d›r. DOHH, multidisipliner, hakemli, süreli bir dergidir ve y›lda
iki kez yay›mlan›r. DOHH’de yay›nlanan makaleler için yazarlara ücret ödenmez veya
yazarlardan ücret al›nmaz.

Yaz›lar editör ve dan›flmanlar taraf›ndan de¤erlendirilerek yay›mlan›r. Yay›nlanm›fl
veya yay›nlanmak üzere kabul edilmifl tüm makalelerin yay›n hakk› DOHH’a aittir. Yaz›-
lar›n yasalara ve etik kurallara uygunlu¤u ve bilgilerin do¤rulu¤u yazarlar›n sorumlulu-
¤undad›r. Gönderilen makalelerin daha önce baflka bir yerde yay›nlanmam›fl olmas›
veya yay›nlanmak üzere kabul edilmemifl olmas› gerekir. Kongre ya da sempozyumda
sunulmufl ise kongrenin ad›, tarihi ve düzenlendi¤i flehir ilk sayfada dipnot olarak belirtil-
melidir E¤er makalede daha önce yay›mlanm›fl; al›nt› yaz›, tablo, resim vs. mevcut ise
makale yazar›, yay›n hakk› sahibi ve yazarlar›ndan yaz›l› izin almak ve bunu makalede
belirtmek zorundad›r.

Yay›n  Kurallar›  
• Makalelerde Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlü¤ü veya http://www.tdk.org.tr adre-

si ayr›ca Türk T›bbi Derneklerinin kendi branfllar›na ait terimler sözlü¤ü esas al›nmal›d›r. 
• Biyoistatistiki veri içeren araflt›rma makalelerinde, yazarlardan biyoistatistiki uygun-

luk için onay alm›fl olmalar› istenmeli, ayr›ca dergi taraf›ndan kontrol edilmelidir. Yazar-
lara bu konuda ek bilgi için http://www.icmje.org adresine ulaflmalar› önerilebilir. 

Bilimsel  Sorumluluk  
Tüm yazarlar›n gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak do¤rudan katk›s› ol-

mal›d›r. Yazar olarak belirlenen isim afla¤›daki özelliklerin tamam›na sahip olmal›d›r:
• Makaledeki çal›flmay› planlamal› veya yapmal›,
• Makaleyi yazmal› veya revize etmeli,
• Son halini kabul etmelidir.

Etik  Sorumluluk
Dergiye yay›nlanmak üzere makale gönderen yazarlar; afla¤›da belirtilen etik ilkele-

re kesinlikle uymak zorundad›rlar.
“‹nsan” ö¤esinin içinde bulundu¤u tüm çal›flmalarda “Helsinki Bildirgesi Prensipleri’ne

(http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html)” uygunluk ilkesi
aranmaktad›r. Yazarlar, makalenin YÖNTEM bölümünde ilgili etik kuruldan ve çal›flma-
ya kat›lm›fl insanlardan imzal› “Bilgilendirilmifl gönüllü olur” (informed consent) belgesini
ald›klar›n› belirtmek zorundad›r. 

• Çal›flmada “Hayvan” ö¤esi kullan›lm›fl ise yazarlar, Guide for the Care and Use of
Laboratory Animals (http://www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri do¤rultusun-
da çal›flmalar›nda hayvan haklar›n› koruduklar›n› ve kurumlar›n›n etik kurullar›ndan onay
ald›klar›n› belirtmelidirler.

• E¤er makalede direkt-indirekt ticari ba¤lant› veya çal›flma için maddi destek ve-
ren kurum mevcut ise yazarlar; kullan›lan ticari ürün, ilaç, firma… ile ticari hiçbir iliflkisinin
olmad›¤›n› ve varsa nas›l bir iliflkisinin oldu¤unu (konsültan, di¤er anlaflmalar), editöre su-
num sayfas›nda belirtmelidirler.

Yay›n  Hakk›
Yay›n hakk›n›n Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik Forumu’na devri için

gelifltirilen form yazar(lar) taraf›ndan imzalanmal›d›r. 

Yaz›  Çeflitleri
a.  Araflt›rma  Makaleleri
Bilimsel araflt›rma sürecini tamamlam›fl ve raporland›r›lm›fl makale türüdür. Tez, bilim-

sel toplant›da sunulan sözel/poster bildiri vb. Bu kategori içinde yer almaktad›r.
Araflt›rma makalesi özet, girifl, amaç, yöntem, bulgular, tart›flma ve sonuç bölümle-

rinden oluflur.
Özet: Ortalama 200-250 kelime olmal›; amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve so-

nuç bölümlerinden oluflmal› ve Türkçe ve ‹ngilizce olarak haz›rlanmal›d›r.
Girifl:  Bu bölümde makalenin amac› ve dayand›¤› bilimsel düflünceler aç›k olarak ifa-

de edilmeli; ortaya konan sorun hemflirelikle iliflkilendirilmeli; ortaya konan sorunla ilgili
bilgi aç›¤› belirtilmelidir. 

Amaç:  Araflt›rman›n amac› ve hipotezi ya da araflt›rma sorular› yaz›lmal›d›r. 
Yöntem: Bu bölümde, araflt›rman›n türü, yap›ld›¤› yer, örneklemi, veri toplama araç-

lar›, ön uygulama (varsa) ve uygulaman›n nas›l ve ne zaman yap›ld›¤›, etik yönü ve ve-
rilerin toplanmas›, verilerin de¤erlendirilmesi, araflt›rman›n s›n›rl›l›klar› yer almal›d›r.

Bulgular:  Bulgular, araflt›rma sorular›na yan›t verecek flekilde ve sistematik biçimde
sunulmal›d›r.

Tart›flma: Tart›flma, araflt›rma sorular›na yan›t verecek flekilde ve sistematik biçimde
sunulmal›d›r. (Niteliksel çal›flmalarda bulgular ve tart›flma bölümü birlikte verilir).

Sonuç: Bu bölümde konunun önemi vurgulanmal›; araflt›rma sonuçlar›n›n hemflirelik
uygulamalar›na katk›s› ile birlikte öneriler verilmelidir.

b.  Derleme  Makaleleri
Uluslararas› ve ulusal kaynaklardan yararlanarak, konu ile ilgili temel tart›flmalar›n or-

taya 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.

Derleme makale girifl, yazar(lar) taraf›ndan belirlenen alt bafll›klar ve sonuç bölümle-
rinden oluflur. Derleme makalede girifl ve sonuç bölümü d›fl›ndaki alt bafll›klar yazar(lar)
taraf›ndan oluflturulur. Özet bölümsüz olarak, 200-250 kelimeden oluflmal›, Türkçe ve ‹ngi-
lizce olarak haz›rlanmal›d›r. Girifl bölümünde makalenin amac› ve dayand›¤› bilimsel dü-
flünceler aç›k olarak ifade edilmeli; ortaya konan sorun dünyadaki ve Türkiye’deki hem-
flirelik ile iliflkilendirilmelidir. Metin içinde yer alan alt bafll›klar makalenin amac› ve kapsa-
m›n› karfl›layacak flekilde düzenlenmeli; dünyada ve Türkiye’de hemflirelik alan›nda yap›-
lanlar ve yap›labilecekler yazar(lar)›n görüfllerini de içerecek biçimde irdelenmelidir.

c.  Olgu  Sunumlar›
Ender görülen, tan›, tedavi ve bak›m›nda farkl›l›k gösteren, bak›m kalitesini art›rma-

ya yönelik yeni ve farkl› yaklafl›mlar› tart›flan makalelerdir. Yeterli say›da foto¤raflarla ve
flemalarla desteklenmifl olmal›d›r. 

Olgu sunum makalesi özet, girifl, olgu sunumu, tart›flma ve sonuç bölümlerinden olu-
flur. Özet bölümsüz olarak, 200-250 kelimeden oluflmal›, Türkçe ve ‹ngilizce olarak haz›r-
lanmal›d›r. Girifl bölümünde konunun hemflirelik uygulamalar›ndaki yeri ve önemi veril-
melidir. Olgu sunumu bölümünde, olguya ait gerekli tüm detaylar en az 3-4 sorunu or-
taya koyacak ve okuyucunun düflünmesini sa¤layacak flekilde verilmeli ve olgu sunu-
munun etik yönü aç›klanm›fl olmal›d›r. Tart›flma bölümünde, olguda verilen sorular tam
olarak yan›tlanm›fl olmal›d›r.

d.  Editöryel  Yorum
Yay›nlanan orijinal araflt›rma makaleleri ile ilgili, araflt›rman›n yazarlar› d›fl›ndaki o konu-

nun 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 Editö-

re yaz›lan mektuptur.

Yaz›m  Kurallar›  
• ( ), “ ” ve / iflareti kullan›lan yerlerde cümle/kelime öncesi ve sonras› boflluk b›rak›l-

madan yaz›lmal›d›r.
• Metin içinde maddelendirmelerde say› ya da harf kullan›lmamal›d›r.
• Çeflitli istatistikler; örne¤in, varyans analizi de¤erleri (F, t, z), korelasyon (R, r) ve di-

¤er istatistiksel göstergeler rapor edilirken italic gösterilmelidir.
• Kullan›lan bütün birimler “Systeme Internationale” (SI) birimleri olmal›d›r. ‹laçlar›n je-

nerik adlar› kullan›lmal›d›r. Ticari isim kullan›lmamal›d›r.
• Bafll›kta veya özet bölümünde k›saltma kullan›lmamal›d›r. K›saltmalar, ilgili kelime-

lerin metin içinde ilk kullan›ld›¤› yerde yap›lmal›d›r.
• Özet bölümünde kaynak belirtilmemelidir.
• Tablo bafll›klar› tablonun üzerinde verilmeli ve kelimelerin ilk harfi büyük olmal›d›r

(Örn: Tablo 1: Hasta Güvenli¤ini Etkiyen Faktörler).
• fiekil/grafik bafll›klar› flekil/grafiklerin alt›nda verilmeli, italic yaz›lmal› ve kelimelerin

ilk harfi küçük olmal›d›r (Örn: fiekil 1: Miller’in klinik de¤erlendirme için ustal›k piramidi).
• Tüm makaleler yaz› çeflitleri bölümünde belirtilen flekilde haz›rlanmal› ve afla¤›da-

ki tabloda gösterilen kelime s›n›r›n› aflmamal›d›r. 
Makale Tipi Kelime S›n›r›
Original Araflt›rma 5000
Derleme 5000
Editöre Mektup 700
Olgu Sunumu ------
Editöre  Sunum  Sayfas›: Gönderilen makalenin kategorisi, daha önce baflka bir der-

giye gönderilmemifl oldu¤u, varsa çal›flmay› maddi olarak destekleyen kifli ve kurulufllar
ve varsa bu kurulufllar›n yazarlarla olan iliflkileri belirtilmelidir. 

Kapak  Sayfas›:  Makalenin bafll›¤› (Türkçe ve ‹ngilizce), tüm yazarlar›n ad-soyadlar›, aka-
demik ünvanlar›, kurumlar›, ifl telefonu-GSM, e-posta ve yaz›flma adresleri belirtilmelidir.

Bafll›k: Makalenin tam ve k›sa bafll›¤› olmal›, bu bafll›klar Türkçe ve ‹ngilizce olarak ve-
rilmelidir. Makalenin k›sa bafll›¤› 6 kelimeyi geçmemelidir. 

Yazar(lar)  Bilgisi:  Bu bölümde afla¤›da belirtilen tüm bilgiler yer almal›d›r.

Yazarlara Bilgi



• Yazar(lar)›n ad› ve soyad›, ünvanlar›
• Tüm yazar(lar)›n s›ras› ile görevi, çal›flt›¤› kurum ad› ve adresi
• Tüm yazar›(lar)›n iletiflim bilgileri (tel, faks ve e-posta)
Anahtar  Kelimeler: Yay›mlanm›fl bir makaleye, araflt›rmac›lar›n ulaflabilmesini sa¤la-

yan en önemli unsurlardan biri anahtar kelimelerdir. Anahtar kelimenin makale konusu-
na uygun, yeterli say›da, standartlaflm›fl bir terminoloji ile belirtilmesi, makalenin at›f al-
mas›nda ve bilime katk›s›n›n oluflmas›nda büyük önem tafl›maktad›r. 

• En az 2 adet olacak flekilde, Türkçe ve ‹ngilizce yaz›lmal›d›r. 
• Kelimeler birbirlerinden noktal› virgül (;) ile ayr›lmal›d›r. 
• ‹ngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak ve-

rilmelidir (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). 
• Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir

(http://www.bilimterimleri.com).
Kaynaklar
Metin içinde kaynak gösterme: Metin sonunda kaynaklar metin içindeki kullan›ld›kla-

r› s›raya göre numaraland›r›larak ayr› bir liste halinde verilmelidir.
Örnek:  
Hastalar›n diyabete iliflkin inanç ve tutumlar› diyabet tedavisinin temelini oluflturur ve

diyabetin sonuçlar›n› etkiler (6,7).
Kaynaklarda yer alan yazar say›s› 6 ya da daha az ise hepsi yaz›lmal›, 7 ya da daha

fazla ise 6. yazardan sonra Türkçe kaynaklarda "ve ark.", yabanc› kaynaklarda "et al."
olarak k›salt›lmal›d›r.

Metin  sonunda  kaynak  gösterme:
Kongre bildirileri, kiflisel deneyimler, bas›lmam›fl yay›nlar, tezler ve internet adresleri

kaynak olarak gösterilmemelidir.
DOI tek kabul edilebilir on-line referans olmal›d›r
Kaynak yaz›m› afla¤›da belirtilen örneklere göre yap›lmal›d›r:
Makale için; Yazar(lar)›n soyad(lar)› ve isim(ler)inin bafl harf(ler)i, makale ismi, dergi

ismi, y›l, cilt, say›, sayfa no’su belirtilmelidir. 
Örnek:  
Stephane A. Management of Congenital Cholesteatoma with Otoendoscopic Sur-

gery: Case Report. Turkiye Klinikleri J MedSci 2010;30(2):803-7.
Kitap için; Yazar(lar)›n soyad(lar)› ve isim(ler)inin baflharf(ler)i, bölüm bafll›¤›, editö-

rün(lerin) ismi, kitap ismi, kaç›nc› bask› oldu¤u, flehir, yay›nevi, y›l ve sayfalar belirtilmelidir. 
•    Örnek:  
Yabanc›  dilde  yay›nlanan  kitaplar  için;
Underwood LE, Van Wyk JJ. Normal andaberrantgrowth. In: Wilson JD, Foster DW, eds.

Wiliams’ Textbook of Endocrinology. 1 st ed. Philadelphia: WB Saunders; 1992. p.1079-138.
Türkçe  kitaplar  için;  
•  Tür A. Acil Hava Yolu Kontrolü ve Endotrakeal Entübasyon. fiahino¤lu AH, editör.

Yo¤un Bak›m Sorunlar› ve Tedavileri. 2. Bask›. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2003. p.9-16. 
Yazar  ve  editörün  ayn›  oldu¤u  kitaplar  için;  
Yazar(lar)›n/editörün soyad(lar)› ve isim(ler)inin bafl harf(ler)i, bölüm bafll›¤›, kitap is-

mi, kaç›nc› bask› oldu¤u, flehir, yay›nevi, y›l ve sayfalar belirtilmelidir. 
•    Örnek:  
Yabanc›  dilde  yay›nlanan  kitaplar  için;  
Solcia E, Capella C, Kloppel G. Tumors of the exocrine pancreas. Tumors of the

Pancreas. 2 nd ed. Washington: Armed Forces Institute of Pathology; 1997. p.145-210. 
Türkçe  kitaplar  için;  
Eken A. Kozmesötikler: Kozmetiklerle ‹laçlar Aras› Ürünler. Eken A, editör. Kozmesötik

Etken Maddeler. 1. Bask›. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2006. p.1-7.
Elektronik  rapor,  doküman:  
World Health Organization. World alliance for patient safety forward programme 2005. 
http://www.who.int/patientsafety/en/brochure_final.pdf  (Eriflim Tarihi: 8 A¤ustos 2010).
TC Sa¤l›k Bakanl›¤›. Sa¤l›kta performans ve kalite yönergesi. 
http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/fi les/duyurular_2011/2011/14_su-

bat_2012/1402yonerge.pdf (Eriflim Tarihi: 24 May›s 2011). 
Tezler:  
Atefl S. Kemoterapiye Ba¤l› Alopesi ve Yaflam Kalitesi. . Marmara Üniversitesi: Sa¤l›k

Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. ‹stanbul: 2011.

Yaz›n›n  ‹ncelenme  ve  Kabul  Süreci
Gönderilen makaleler öncelikle Editör taraf›ndan incelenir; bu incelemede makale

konusunun güncelli¤i, hemflirelik uygulamalar›na katk›s› ve makalenin dergi yaz›m kural-
lar›na uygunlu¤u de¤erlendirilir. DOHH makale yaz›m kurallar›na uymayan yaz›lar, daha
ileri bir incelemeye gerek görülmeksizin yazara iade edilir. Yay›nlanmaya aday bulunan
makaleler hakemlere gönderilir. Hakemler ve Yay›n Kurulunun önerdi¤i düzeltmeler ya-
zar(lar)a iletilir; makale son fleklini alana kadar yazar(lar) taraf›ndan gerekli düzeltmeler
yap›l›r. Yay›nlanmas›na onay verilen makalenin bas›labilmesi için son flekli üzerinden ya-
zar(lar)›n onay› al›n›r. Yazar(lar)a makalenin bas›laca¤› dergi say›s› ve numaras› bildirilir. 

‹letiflim  -  Editör: Prof. Dr. Nermin Olgun - e-mail: nerminolgun@gmail.com

ED‹TÖRE  SUNUM  SAYFASI  SON  KONTROL  L‹STES‹
Makalenin  Türü:  (  ) 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 (  )
Kapak  Sayfas›
7.   Makalenin Türkçe ve ‹ngilizce bafll›¤› yaz›ld› (  )
8.   Yazarlar ve kurumlar› belirtildi (  )
9.   Tüm yazarlar›n adresleri, ifl tel, cep tel, e-posta belirtildi (  )
Özetler
10. Türkçe ve ‹ngilizce özet (en fazla 200 kelime) yaz›ld› (  )
11. 3-5 aras› anahtar kelime (Türkçe-‹ngilizce) belirtildi (  )
Yaz›m  Dili
12. Türkçe ve ‹ngilizce dil bilgisi kurallar›na uygunlu¤u kontrol edildi (  )
Teflekkür
13. Makalede teflekkür edilecek kifli/kifliler varsa belirtildi (  )
(Araflt›rmaya katk› sa¤layan ve/veya *‹statistiksel yönden de¤erlendiren kiflinin ismi)

Kaynaklar
14. Kaynak gösterimi metin içinde ve metin sonunda 
belirtilen kurallara uygun olarak yap›ld› (  )
Tablo  ve  Resimler
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›
1) ……………………………………………………………..........................................................
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›n-
da Türkçe veya yabanc› bir dilde yay›nlanmad›¤›n› veya yay›nlanmak üzere de¤erlen-
dirme 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.



SSaammssuunn  EE  TTiippii  KKaappaall››  CCeezzaa  ‹‹nnffaazz  KKuurruummuunnddaakkii
DDiiyyaabbeettllii  HHüükküümmllüü  --  TTuuttuukklluu  vvee  PPeerrssoonneelliinn  
DDiiyyaabbeett  BBaakk››mm  PPrrooffiilllleerrii  iillee  MMeettaabboolliikk  KKoonnttrrooll
DDee¤¤iiflflkkeennlleerriinniinn  ‹‹nncceelleennmmeessii

UUzzmm..  HHeemm..  GGüüll  MMAADDEENN1,,  PPrrooff..  DDrr..  NNeerrmmiinn  OOLLGGUUNN2

1Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü Hemflirelik Anabilim Dal› Tezli Yüksek Lisans Ö¤rencisi, GAZ‹ANTEP
2Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Yüksek Okulu Hemflirelik Bölümü, GAZ‹ANTEP

ÖÖzzeett

Bu çal›flma, Samsun E Tipi Kapal› Ceza ‹nfaz Kurumundaki diyabetli hükümlü/tutuk-

lu ve personelin diyabet bak›m profilleri ile metabolik kontrol de¤iflkenlerinin incelen-

mesi amac›yla yap›ld›. Çal›flma fiubat - Mart 2017 tarihleri aras›nda, kurumda diyabet

teflhisi alm›fl 24 hükümlü/tutuklu ve 6 personel olmak üzere 30 diyabetli ile gerçeklefl-

tirildi. Çal›flmada veri toplama arac› olarak, diyabet bak›m profili ölçek formu ve meta-

bolik de¤iflken parametreleri kay›t formu kullan›ld›. Verilerin de¤erlendirilmesinde SPSS

(Statistical Package for Social Sciences) paket program› kullan›ld›. Çal›flmaya kat›lan di-

yabetlilerin %93.3’ünün erkek, %60’›n›n ilkokul mezunu, %70’inin evli,  %76.7’sinin si-

gara kullanmakta, %66.7’sinin 1. derece akrabas›nda diyabet öyküsü bulanmakta,

%56.6’s›nda retinopati bulunmakta ve %96.7’sinin Tip 2 diyabete sahip oldu¤u belir-

lendi. Bireylerin %47’s›n›n preobez, %33’ünün obez oldu¤u saptand›. Sa¤l›k alg›lama

puanlar›n›n düflük oldu¤u bulundu. Oral antidiyabetik kullan›m oran› %66’d›r. Hasta-

lar›n, metabolik de¤iflken parametreleri yüksek bulundu. Bireylerin en s›k karfl›laflt›klar›

kontrol problemi hiperglisemidir. Diyabetlilerin negatif tutumlar›n›n fazla, pozitif  tu-

tumlar›n›n ise düflük oldu¤u bulundu. Özbak›mlar›n› sürdürmede yetersiz olduklar›, di-

yet ve egzersiz yapmad›klar›, yeterli diyabet bilgisine sahip olmad›klar› ve diyabetle il-

gili e¤itim almak istedikleri bulundu. Negatif tutuma sahip olan bireylerin daha çok te-

davi engeliyle karfl›laflt›klar›, sosyal ve kiflisel özelliklerinin diyabetten daha çok etkilen-

di¤i belirlendi. Metabolik de¤iflkenleri yüksek olan bireylerin, özbak›mlar›n›n yetersiz ol-

du¤u, duygu ve öfkeleriyle bafla ç›kmada zorland›klar› bulundu. Bireylerin belirtti¤i

duygu ve ifadelerinde, en büyük deste¤i ailelerinden gördüklerini, ancak cezaevinde

olduklar› için ailelerinin yanlar›nda bulunmad›¤›n›, diyabet bak›m›nda ailelerinin deste-

¤i olmadan zorland›klar›n› belirtmifllerdir. Cezaevinde bulunan diyabetlilerin, diyabet

yönetiminde olumlu tutum ve davran›fl gelifltirebilmesi için, psikososyal yönden destek-
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lenmesi, diyabetle ilgili yeterli bilgi verilerek, yeterli bak›-

m›n sa¤lanmas› gerekmektedir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Cezaevi, Diyabet bak›m profili, Me-

tabolik kontrol de¤iflkenleri

AAbbssttrraacctt

EExxaammiinnaattiioonn  ooff  MMeettaabboolliicc  CCoonnttrrooll  VVaarriiaabblleess  aanndd  

DDiiaabbeetteess  CCaarree  PPrrooffiilleess  ooff  DDiiaabbeettiicc  CCoonncciicctteedd  //  PPrriissoonneerr  

aanndd  SSttaaffff  iinn  SSaammssuunn  EE  TTyyppee  CClloosseedd  IInnssttiittuuttee  ooff  EExxeeccuuttiioonn

The aim of this study was to compare metabolic cont-

rol variables and diabetes care profiles of diabetes at

Samsun E type closed institute of execution,. This study

was performed between dates February-March 2017

and participated 30 convicts, prisoners and staff who has

diabetes. In the study, diabetes care profile scale form

and metabolic variable parameters used as data collecti-

on tools. SPSS (Statistical Package for Social Sciences) was

used at evaluation of the data. Participants in the study

93.3% were male, 60% were primary school graduate,

70% married, 76.7% were using cigarettes, 66.7% has

1.degree relatives with a history of diabetes, 56.6% reti-

nopathy, 96.7% having type 2 diabetes. 47% of partici-

pants were pre-obese, 33% were obese. Health percep-

tion scores were low. 66% of participants were using

oral antidiabetic. Metabolic variable parameters were fo-

und high. The most common control problem was

hyperglycaemia. The negative attitudes of participants fo-

und high, positive attitudes found low. They weren’t

enough at sustaining self-care, didn’t do exercise and di-

et, did not have enough diabetes information and wan-

ted to get education about diabetes. Participants who

have a negative attitude faced with more treatment obs-

tacles, social and personal characteristics were determi-

ned to be more affected from diabetes. It has found that

participants who has high metabolic variables, weren’t

enough at self-care and forced to cope with anger and

emotion. Participants stated that they saw the greatest

support from their families but because of living in the

prison their family is away from them and without the

support of their families they were forcing in diabetes ca-

re. To develop positive attitudes and behaviour in diabe-

tes management of diabetes in the prison, must support

the psychosocial aspects, given enough information abo-

ut diabet and given enough care . 

KKeeyy  WWoorrddss:: Prison, Diabetes care profile, Metabolic

control variables

Girifl

Günümüzde diyabet ciddi komplikasyonlara yol açan,

yaflam kalitesini, sosyal ve ekonomik hayat› etkileyen,

dünyada salg›n olarak kabul edilen kronik bir hastal›kt›r.

Geliflen teknolojiyle beraber, hareketsiz yaflam biçimi,

obezitenin artmas› diyabetin de h›zla artmas›na sebep ol-

maktad›r. Uluslararas› Diyabet Federasyonu verilerine gö-

re 2017 y›l›nda 425 milyon kiflinin diyabetli oldu¤u ve

2045 y›l›na kadar diyabetli say›s›n›n 629 milyona ulaflma-

s› beklendi¤i bildirilmifltir (1).

Diyabet, bireyin ve ailesinin yaflam›n› çeflitli boyutlar›

ile etkileyerek, zorunlu yaflam tarz› de¤iflikliklerine yol aç-

maktad›r. Bireyi, akut ve kronik komplikasyonlar› sebebiy-

le fiziksel olarak etkilemekte, ayn› zamanda bireyin psiko-

lojisini ve sosyal hayat›n› da de¤ifltirmektedir. Diyabetli bi-

reyler, verilen t›bbi öneriler do¤rultusunda diyabetlerini

yönetmek, planlanm›fl bir bak›m› ve tedaviyi sürdürürken

normal yaflamlar›na da devam etmek zorundad›rlar (2). 

Diyabet yönetimi için yap›lmas› gereken; egzersiz, kan

flekeri takibi, beslenme tedavisi gibi yaflam tarz›n› de¤iflti-

ren uygulamalar bireyi zorlamaktad›r. Diyabetli bireyin,

hastal›¤›n› yönetmede baflar›l› olabilmesi için, yeterli bilgi-

ye sahip olmas›, yeterli beceri kazanmas› ve hastal›¤›yla

bafl etmede olumlu tutum ve inanca sahip olmas› gerek-

mektedir. Kiflinin hastal›¤a karfl› tutumu metabolik kontro-

lün sa¤lanmas›nda önemlidir (3,4).

Araflt›rman›n  Amac›

Bu çal›flman›n amac›, Samsun E Tipi Kapal› Ceza ‹nfaz

Kurumundaki diyabetli hükümlü/tutuklu ve personelin di-

yabet bak›m profilleri ile metabolik kontrol de¤iflkenleri

aras›ndaki iliflkiyi incelemektir.
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Gereç  ve  Yöntem  

Araflt›rman›n  Amac›  ve  Tipi

Tan›mlay›c› tipteki bu araflt›rma, Samsun E Tipi Kapal›

Ceza ‹nfaz Kurumundaki diyabetli hükümlü/tutuklu ve

personelin diyabet bak›m profilleri ile metabolik kontrol

de¤iflkenleri aras›ndaki iliflkiyi incelemek amac›yla yap›ld›.

Araflt›rman›n  Yap›ld›¤›  Yer    

Bu araflt›rma, Samsun E Tipi Kapal› Ceza ‹nfaz Kuru-

munda, hafta içi 14:00-16:00 saatleri aras›nda sa¤l›k ser-

visinde yürütüldü.

Araflt›rman›n  Evren  ve  Örneklemi

Bu araflt›rmaya, Samsun E Tipi Kapal› Ceza ‹nfaz Kuru-

munda bulunan, diyabet teflhisi alm›fl, 18 yafl›n› doldur-

mufl, mental hastal›¤› olmayan hükümlü/ tutuklu ve per-

sonel dahil edildi. Samsun E Tipi Kapal› Ceza ‹nfaz Kuru-

munda, Mart 2017 tarihinde 850 hükümlü/tutuklu, 230

personel bulumaktayd›. 60 hükümlü/tutuklu diyabet tefl-

hisi alm›flt›. Diyabet teflhisi alan hükümlü/tutuklulardan

24 kifli çal›flmaya kat›lmay› kabul etti. 230 personelden di-

yabet tan›s› olan 6 kiflinin tamam› çal›flmaya kat›ld› ve top-

lamda 30 kifli çal›flmaya dahil edildi.

Araflt›rman›n  Etik  Yönü  

Bu araflt›rma Adalet Bakanl›¤› Ceza ve Tevkifevleri Ge-

nel Müdürlü¤ünden gerekli izinler al›narak yap›ld›. Arafl-

t›rmaya kat›lanlardan yaz›l› r›za formu al›narak, gönüllü-

lük esas k›l›nd›. Araflt›rma için Etik Kurul ‹zni fiubat 2017

tarihinde al›nd›. Geçerlilik güvenirlili¤ini Özcan (5)'›n yap-

t›¤› Diyabet Bak›m Profili için kullan›m izni al›nd›.

Verilerin  Toplanmas›

Bu araflt›rma, Samsun E Tipi Kapal› Ceza ‹nfaz Kuru-

munda,  hafta içi 14:00-16:00 saatleri aras›nda sa¤l›k ser-

visinde,  hükümlü/tutuklu ve personele araflt›rma hakk›n-

da bilgi verilerek, kiflilerin araflt›rmaya kat›lmak istedi¤ine

dair yaz›l› r›za formlar› al›nd›ktan sonra, yüz yüze görüfl-

me yöntemi ile formlar doldurularak yap›ld›. Kat›l›mc›lar›n

boy, kilo ve kan bas›nc› ölçümleri yap›ld›. Diyabet bak›m

profili anketi dolduruldu.

Veri  Toplama  Araçlar›

Veri toplama araçlar› olarak; ‘’Diyabet Bak›m Profili’ ile

"Metabolik Kontrol De¤iflkenleri" kullan›ld›. Kan bas›nc› ve

boy, kilo ölçümü yap›ld›.

Diyabet  Bak›m  Profili:  Diyabet ve tedavisinin sosyal ve

psikolojik yönlerini de¤erlendiren bir formdur. Ölçe¤in

Türkçe geçerlik ve güvenirlili¤i Özcan (5) taraf›ndan

1999’ da yap›lm›flt›r. Ölçek 104 maddeden ve 14 alt bo-

yuttan oluflmaktad›r. Ölçek maddelerinin yan› s›ra de-

mografik bilgileri ve öz-bak›m uygulamalar›n› de¤erlendi-

ren sorular da yer almaktad›r. Kontrol problemleri, sosyal

ve kiflisel faktörler, negatif tutum, t›bbi engeller, izleme

engelleri ve egzersiz engelleri olmak üzere diyabet kont-

rolünü zorlaflt›ran faktörleri kapsayan 6 alt boyut ile pozi-

tif tutum, öz bak›m yeterlili¤i, bak›m›n önemi, öz bak›ma

uyum, diyete uyum, diyabet bilgisi, uzun dönem bak›m›n

yararlar›, destek tutumlar› olmak üzere diyabet kontrolü-

nü iyilefltiren faktörleri kapsayan 8 alt boyut bulunmakta-

d›r. Ölçek maddeleri 5’li likert tipi puanlama ile de¤erlen-

dirilmifltir. ‹steniyorsa her alt boyut içindeki madde puan-

lar›n›n toplanarak alt boyut madde say›s›na bölünmesi ile

1’den 5’e kadar de¤iflebilen alt boyut toplam puanlar›

üzerinden de¤erlendirilmektedir. Diyabet Bak›m Profili

yüz yüze görüflme yöntemiyle doldurulmufl, ortalama sü-

re 45-60 dk sürmüfltür.

Metabolik  Kontrol  De¤iflkenleri:  Hastalar›n metabolik

kontrol düzeylerini de¤erlendirmek için, sa¤l›k dosyalar›n-

dan elde edilen açl›k kan flekeri, A1c de¤eri, kolesterol, trig-

liserid de¤erleri kullan›ld›. "Beden Kütle ‹ndeksi" beden

a¤›rl›¤›n›n, boy uzunlu¤unun karesine bölümü ile elde

edildi. Kan bas›nc› ölçümü yap›lmadan önce 5-10 dakika

dinlendirildikten sonra her iki kolundan sfigmomanometre-

li tansiyon aleti ile ölçüldü ve iki ölçümün ortalamas› al›nd›.

Verilerin  De¤erlendirilmesi  

Çal›flmada elde edilen bulgular, istatistiksel analizler

için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 22.0 ‹sta-

tistik paket program› kullan›ld›. Verilerin analizinde tan›m-

lay›c› istatistiklerde say›, %, ort±ss; karfl›laflt›r›lmal› istatistik-

lerde pearson korelasyon analizi kullan›ld›.
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Bulgular

Araflt›rmaya kat›lan diyabetlilerin %93.3’ü erkek, %20'si

cezaevi personeli, %43.3'ü serbest meslek çal›flan›yd›. Eko-

nomik durumlar›n› %23.3'ü muhtaç, %16.7'si ancak ge-

çindi¤ini, %43.3'ü orta,  %16.7'si iyi olarak bildirdi. Gru-

bun %70'i evliydi. E¤itim durumuna göre %60'› ilkokul,

%20'si üniversite mezunuydu, %3.3'ü tip 1, %96.7'si tip 2

diyabet tan›s›na sahipti. Diyabetlilerin %76.7'si sigara kul-

lanmakta, %13.3'ü sigaray› b›rakm›fl oldu¤unu, %3.3'ü al-

kol kulland›¤›n›, %60'› alkolü b›rakt›¤›n› bildirdi. Diyabetli-

lerin %13.3'ünün genetik yatk›nl›¤› yokken, %66.7'si 1.

derece akrabalar›nda, %6.7'si 2.derece akrabalar›nda di-

yabet varl›¤› bulundu. Diyabetlilerin  %20'sinde hipertan-

siyon, %56.6 's›nda retinopati, %53.3' ünde nöropati,

%26.6' s›nda nefropati, %6.6's›nda ayak yaras›, %3.3' ün-

de amputasyon oldu¤u belirlendi. 

Tablo 1'de diyabetli bireylerden son bir y›l, son bir ay

ve kendi yafl›tlar›na göre sa¤l›klar›na 1 puan en kötü, 5

puan en iyi olmak üzere puan vermeleri istendi. “Son 1

y›ll›k sa¤l›k puan›” ortalamas› (2.50±1.23); “son 1 ayl›k

sa¤l›k puan›” ortalamas› (2.37±1.19); “kendi yafl›tlar›na

göre genel sa¤l›k puan›” ortalamas› (2.60 ± 1.35) olarak

bulundu. A1c ortalamas› (9.08±2.10) AKfi ortalamas›

(238.70±112.23) Kolesterol ortalamas› (203.90±42.88)

Trigliserit ortalamas› (209.40±109.93) Sistolik Kan Bas›nc›

ortalamas› (128.33±14.64) Diastolik Kan Bas›nc› ortala-

mas› (84.33±9.35) olarak belirlendi. 

Diyabetlilerin hastal›klar›yla ilgili yaflad›klar› “kontrol

problemleri” alt bafll›¤›nda elde edilen veriler; “Son 1 ay

içinde hipoglisemi semptomlar› s›kl›¤›” ortalama puan›

(2.11±0.70), “Son 1 y›lda müdahale gerektiren fliddetli hi-

poglisemi s›kl›¤›” ortalama puan› (2.12±1.27), “Son 1 ay

içinde hiperglisemi semptomlar› s›kl›¤›” ortalama puan›

(3.50±1.21), “Son 1 ay içinde idrarda aseton görülme s›k-

l›¤›” ortalama puan› (3.00±1.41), “Son 1 y›lda hiperglise-

miye sebep olan faktörlerin s›kl›¤›” ortalama puan›

(4.31±0.64), “Son 1 y›lda hipoglisemiye sebep olan fak-

törlerin s›kl›¤›” ortalama puan› (2.11±1.24), “Kontrol

problemleri” ortalama puan› (2.96±0.77) olarak bulundu.

“Sosyal ve kiflisel faktörler” ortalama puan› (2.98±0.96)’

d›r. Son 1 y›l içinde diyabetin günlük aktiviteleri engelle-

me düzeyi 5 puan üzerinden (3.14±1.48) olarak bulun-

du. Diyabet tedavisinin yoksun b›rakt›¤› sosyal ve kiflisel

faktörler soruldu¤unda; diyabetin en çok “‹stedi¤im ka-

dar yemek” (4.17±1.12), “Sevdi¤im yiyecekleri yemek”

(3.77±1.41), “‹nsanlarla iyi iliflkiler kurmak” (3.07±1.53),

“‹stedi¤im kadar aktif olmak” (3.03±1.30)’dan yoksun b›-

rakt›¤› belirlendi. Diyabetin en az yoksun b›rakt›¤› durum-

lar ise “Yeterli para sahibi olmak” (2.30±1.34), “‹stedi¤im

kadar yaln›z kalmak” (2.53±1.41), “Diyabet tedavisi için

ihtiyaçlar› karfl›lamak” (2.60±1.57) olarak belirlendi.

Diyabetlilere sorulan negatif tutumla ilgili sorular içeri-

sinde en fazla puan verilen negatif tutum; “Diyabetim için

yapmam gerekenlerin tümünü yapmak zor geliyor”

(3.90±1.21), “Diyabetli oldu¤um için korkuyorum”

(3.53±1.46) ifadeleriydi. “Negatif tutum” ortalama puan›

(3.47±1.18) olarak bulundu.

Pozitif tutum için diyabetlilere sorulan sorular içinde

en yüksek puan “Her fley göz önüne al›nd›¤›nda oldukça

talihliyim” (3.17±1.42), en düflük puan ise “Diyabet yafla-

m›m› etkilemiyor” (2.13±1.11) ifadelerinde belirlendi. “Po-

zitif tutum” ortalama puan› (2.54±1.05) olarak bulundu. 

Bak›m yeterlili¤i diyabetlilerin hastal›klar›yla ilgili yeter-

liliklerini incelemektedir. Diyabetlilerin yapabileceklerine

en az inand›klar› madde “Kan flekerimi iyi

kontrolde tutabilirim” (2.13±1.04), en fazla

inand›klar› madde ise, “Kilomu kontrol alt›n-

da tutabilirim” (2.47±1.28) ifadeleriydi. “Ba-

k›m Yeterlili¤i” ortalama puan› (2.30±1.04)

olarak belirlendi.

Bak›m›n öneminde,  diyabetlilerin hastal›kla-

r›na verdikleri önemi araflt›rmak için sorulan
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TTaabblloo  11:: Sa¤l›k Alg›lama Puan Ortalamalar›n›n  Da¤›l›m› (N=30)

PPuuaann  KKaatteeggoorriissii  OOrrtt SSss MMiinn.. MMaaxx..
Son 1 Y›ll›k Sa¤l›k Puan› 2.50 1.23 1 5
Son 1 Ayl›k Sa¤l›k Puan› 2.37 1.19 1 5
Kendi Yafl›tlar›na Göre 2.60 1.35 1 5
Genel Sa¤l›k Puan›



Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  10  •  Say›    1  •  Sayfa  5  •  Ocak  -  Haziran  2018

TTaabblloo  22:: Diyabet Bak›m Profili Puan Ortalamalar›n›n Da¤›l›m›

DDiiyyaabbeett  BBaakk››mm  PPrrooffiillii  DDee¤¤iiflflkkeennlleerrii  nn OOrrtt±±SSss

Kontrol problemleri

Son 1 ay içinde hipoglisemi semptomlar› s›kl›¤› 27 2.11±0.70

Son 1 y›lda müdahale gerektiren fliddetli hipoglisemi s›kl›¤› 25 2.12±1.27

Son 1 ay içinde hiperglisemi semptomlar› s›kl›¤› 26 3.50±1.21

Son 1 ay içinde idrarda aseton görülme s›kl›¤› 2 3.00±1.41

Son 1 y›lda hiperglisemiye sebep olan faktörlerin s›kl›¤› 29 4.31±0.64

Son 1 y›lda hipoglisemiye sebep olan faktörlerin s›kl›¤› 21 2.11±1.24

Kontrol problemleri Alt Grup Toplam Puan Ortalamas› 30 2.96±0.77

Sosyal ve Kiflisel Faktörler

Son 1 y›l içinde diyabetiniz normal günlük aktivitelerinizi yapman›za hangi s›kl›kta engel oldu? 28 3.14±1.48

Diyabetim ve tedavisi beni afla¤›dakilerden yoksun b›rakt›:

Yeterli para sahibi olmak 30 2.30±1.34

Okul, ifl,ev ifli ve di¤er sorumluluklar›m› yerine getirmek 30 2.63±1.30

‹stedi¤im kadar gezmeye yada seyahat etmek 30 2.70±1.32

‹stedi¤ini kadar aktif olmak 30 3.03±1.30

Sevdi¤im yiyecekleri yemek 30 3.77±1.41

‹stedi¤im kadar yemek 30 4.17±1.12

‹nsanlarla iyi iliflkiler kurmak 30 3.07±1.53

‹stedi¤im gibi bir program yapmak 30 3.17±1.46

Arkadafllar›mla bir arada olmak 30 3.00±1.49

‹stedi¤im kadar yaln›z kalmak 30 2.53±1.41

Diyabetimin tedavisi ve ihtiyaçlar› için harcamalar› karfl›lamak sorundur 30 2.60±1.57

Diyabetli olmak yaflam› zorlaflt›r›r. 30 2.60±1.55

Sosyal ve Kiflisel Faktörler Alt Grup Toplam Puan Ortalamas› 30 2.98±0.96

Negatif tutum

Diyabetli oldu¤um için korkuyorum. 30 3.53±1.46

Gerçekten diyabetli oldu¤uma inanmak benim için çok zor. 30 3.37±1.45

Diyabetim yüzünden mutsuzum ve üzüntülüyüm. 30 3.37±1.33

Diyabetim nedeniyle, kendimi baflkalar› kadar iyi durumda görmüyorum 30 3.33±1.30

Diyabetim için yapmam gerekenlerin tümünü yapmak zor geliyor. 30 3.90±1.21

Diyabetim nedeniyle yaflam›mdan memnun de¤ilim. 29 3.28±1.36

Negatif tutum Alt Grup Toplam Puan Ortalamas› 30 3.47±1.18

Pozitif tutum

Yaflam›mdan memnunum. 30 2.43±1.28

Yapmay› planlad›¤›m her fleyi yapabilirim. 30 2.53±1.25

Diyabet yaflam›m› etkilemiyor. 30 2.13±1.11

Her fley göz önüne al›nd›¤›nda oldukça talihliyim. 30 3.17±1.42

fiu anda benim için her fley çok iyi gidiyor. 30 2.43±1.25

Pozitif tutum Alt Grup Toplam Puan Ortalamas› 30 2.54±1.05
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Bak›m Yeterlili¤i

Kan flekerimi iyi kontrolde tutabilirim 30 2.133±1.04

Kilomu kontrol alt›nda tutabilirim 30 2.47±1.28

Diyabetim için yapmam gereken fleyleri yapabilirim. 30 2.33±1.06

Diyabetimle ilgili duygular›mla bafl edebilirim. 30 2.27±1.14

Bak›m Yeterlili¤i Alt Grup Toplam Puan Ortalamas› 30 2.30±1.04

Bak›m›n önemi

a)Kan flekerimi iyi kontrolde tutmak 30 4.70±0.88

b)Kilomu kontrol alt›nda tutmak. 30 4.70±0.88

c)Diyabetim için yapmam gereken fleyleri yapmak. 30 4.73±0.83

d)Diyabetimle ilgili duygular›mla bafl etmek. 30 4.70±0.88

Bak›m›n önemi Alt Grup Toplam Puan Ortalamas› 30 4.70±0.87

Öz-bak›ma Uyum

Kan flekerimi iyi kontrolde tutabiliyorum. 26 2.15±0.97

Kilomu kontrol alt›nda tutabiliyorum. 30 2.47±1.23

Diyabetim için yapmam gereken fleyleri yapabiliyorum. 30 2.30±0.92

Diyabetimle ilgili duygular›mla (korku, endifle, k›zg›nl›k) oldukça iyi bafl edebiliyorum. 30 2.43±1.17

Öz-bak›maUyum Alt Grup Toplam Puan Ortalamas› 30 2.36±0.86

Diyete Uyum

Bir ö¤ün plan›n› veya diyeti sürdürür müsünüz? 30 2.43±0.86

Ö¤ünleriniz ve ara ö¤ünleriniz için verilen diyet plan›n› hangi s›kl›kta izlersiniz? 30 2.33±0.88

Yiyeceklerinizi hangi s›kl›kta ölçersiniz ya da tartars›n›z? 30 1.80±0.85

Yemeklerinizi planlarken de¤iflim listelerini ya da besin grubu listelerini hangi s›kl›kta kullan›yorsunuz? 30 2.03±0.85

Diyete Uyum Alt Grup Toplam Puan Ortalamas› 30 2.15±0.69

Tedavi Engelleri

Kilo vermek istedi¤iniz için insülininizin dozunu ya da zamanlamas›n› ne kadar s›kl›kla de¤ifltirdiniz? 12 1.50±0.91

Kilo almak istedi¤iniz için insülininizin dozunu ya da zamanlamas›n› ne kadar s›kl›kla de¤ifltirdiniz? 12 1.25±0.45

‹nsülininizin ya da haplar›n›z›n dozunu ve/veya 

zaman›n› afla¤›daki nedenlerden dolay› hangi s›kl›kta de¤ifltirirsiniz?

a) Bir önceki dozu atlad›¤›n›zda 28 1.64±1.13

b) Denemek ve sonucunu görmek istedi¤inizde 28 1.29±0.60

c) Dozun yanl›fl oldu¤unu düflündü¤ünüzde 28 1.71±1.08

d) Bir fleye üzüldü¤ünüzde 28 1.39±0.77

e) Her zamankinden daha fazla yedi¤inizde 28 2.07±1.12

f) Kan flekeriniz çok yüksek ya da çok düflük oldu¤unda 27 2.04±1.16

Tedavi Engelleri Alt Grup Toplam Puan Ortalamas› 28 1.62±0.68

Egzersiz Engelleri

a) Çok fazla efor harcatmas› 30 2.33±1.42

b) Faydal› oldu¤una inanmaman›z 30 1.37±0.72

c) Yapmak istememeniz 30 2.90±1.75

d) Bir sa¤l›k probleminizin olmas› 30 2.60±1.48

e) Diyabetinizi kontrol etmeyi çok zorlaflt›rmas› 30 1.37±0.62
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Egzersiz Engelleri Alt Grup Toplam Puan Ortalamas› 30 2.12±0.77

‹zleme Engelleri

a) Unutman›z 18 1.83±1.34

b) Faydal› oldu¤una inanman›z 18 1.06±0.24

c) Uygun zaman ve yerin olmamas› 18 1.83±1.34

d) Yapmak istememeniz 18 2.78±1.70

e) Test malzemelerinin tümünü bitirmeniz 18 2.06±1.55

f) Malzemelerin çok pahal› olmas› 18 1.33±0.97

g) Zahmetli bir ifl olmas› 18 1.67±1.33

h) Test sonuçlar›n› de¤erlendirmenin zor olmas› 18 1.11±0.32

›) Kendi kendinize yapamaman›z 18 1.33±0.97

j) Kan flekeri düzeyinizin çok s›k de¤iflmemesi 18 1.39±0.98

k) Parma¤›n›z› delmenin çok can›n›z› yakmas› 18 1.11±0.32

‹zleme Engelleri Alt Grup Toplam Puan Ortalamas› 18 1.60±0.56

Diyabet Bilgisi

a) Diyet ve kan flekeri kontrolü 21 2.81±0.75

b) Kilo yönetimi 21 2.62±0.92

c) Egzersiz 21 2.62±0.92

d) ‹nsülin / haplar›n› kullan›m› 21 2.91±0.77

e) fieker testi yapma 21 3.19±0.93

f) Ayak bak›m› 21 2.43±1.03

g) Diyabet komplikasyonlar› 21 2.62±0.87

h) Göz bak›m› 21 2.38±0.97

›) Diyabet ilaçlar› ile di¤er ilaçlar› bir arada kullanma 21 2.38±0.97

j) Alkol kullan›m› ve diyabet 21 2.43±1.21

Diyabet Bilgisi Alt Grup Toplam Puan Ortalamas› 21 2.64±0.74

Uzun dönemde bak›m›n yararlar›

a) Göz problemleri 30 4.63±0.62

b) Böbrek problemleri 30 4.63±0.62

c) Ayak problemleri 30 4.63±0.62

d) Damar sertli¤i 30 4.63±0.62

e) Kalp hastal›¤› 30 4.63±0.62

Uzun dönemde bak›m›n yararlar› Alt Grup Toplam Puan Ortalamas› 30 4.63±0.62

Destek Tutumlar›

a) Beni ve diyabetimi kabul eder 30 3.30±1.09

b) Diyabetimden dolay› benim için rahats›zl›k duyar 30 3.20±1.16

c) Diyabetim hakk›nda beni cesaretlendirir veya güven verir 30 3.17±1.12

d) Diyabetim hakk›nda cesaretimi k›rar ya da üzer 30 1.87±1.04

e) Diyabetim hakk›nda konuflmak istedi¤imde beni dinler 30 3.10±1.16

f) Diyabetimle ilgili olarak beni elefltirir 30 2.00±0.98

Destek Tutumlar› Alt Grup Toplam Puan Ortalamas› 30 2.77±0.74



sorulara verdikleri cevaplar ve puanlar›;  “Kan flekerimi iyi

kontrolde tutmak” (4.70±0.88), “Kilomu kontrol alt›nda

tutmak” (4.70±0.88), “Diyabetim için yapmam gereken

fleyleri yapmak” (4.73±0.83), “Diyabetimle ilgili duygula-

r›mla bafl etmek” (4.70±0.88) olarak belirlendi. “Bak›m›n

önemi” ortalama puan› (4.71±0.87) olarak bulundu. 

Öz-bak›ma uyumda sorulan sorular, diyabetlilerin ba-

k›ma verdikleri önemin yan›nda bak›mlar›yla ilgili uygula-

malar› ne kadar baflarabildikleriyle ilgilidir “Öz-bak›ma

Uyum” ortalamas› (2.36±0.86) olarak bulundu.

Diyabetlilerde diyete uyumu de¤erlendirmek için 4 so-

ru soruldu. Sorulan sorulardan en fazla puan “Bir ö¤ün

plan›n› veya diyeti sürdürür müsünüz?” (2.43±0.86) soru-

suna, en düflük puan ise “Yiyeceklerinizi hangi s›kl›kta ölçer-

siniz ya da tartars›n›z?” (1.80±0.85) sorusuna verildi. “Diye-

te Uyum” ortalama puan› (2.15±0.69) olarak bulundu. 

Tedavi engelleri bölümünde diyabetlilerin tedavilerin-

de karfl›laflt›klar› problemler belirlenmeye çal›fl›ld›. “Kilo

vermek istedi¤iniz için insülininizin dozunu ya da zaman-

lamas›n› ne kadar s›kl›kla de¤ifltirdiniz?” sorusunun ortala-

ma puan› (1.50±0.91), “Kilo almak istedi¤iniz için insülini-

nizin dozunu ya da zamanlamas›n› ne kadar s›kl›kla de¤ifl-

tirdiniz?” sorusunun ortalama puan› (1.25±0.45) olarak

bulundu. ”‹nsülininizin ya da haplar›n›z›n dozunu ve/ve-

ya zaman›n› hangi sebeplerden de¤ifltirirsiniz?’’ sorusuna

en yüksek puan olarak ‘’Her zamankinden fazla yedi¤im-

de” (2.07±1.12) ve “Kan flekeri çok yüksek ya da düflük ol-

du¤unda” (2.037±1.160) cevab› verildi. “Tedavi Engelle-

ri” ortalama puan› (1.62±0.69) olarak bulundu. 

Egzersiz engellerinde diyabetlilerin düzenli ve yeterli

egzersiz yapmalar›ndaki engelleri bulmak amaçland›. So-

rulan sorularda en çok karfl›lafl›lan egzersiz engelleri;

“Yapmak istememe” (2.90±1.75), “Bir sa¤l›k probleminin

olmas›” (2.60±1.48) ve “Çok fazla efor harcatmas›”

(2.33±1.42) olarak belirlendi. “Egzersiz Engelleri” ortala-

ma puan› (2.11±0.77) olarak bulundu. 

Diyabetlilerin kan flekeri, idrar testlerini uygulama ve

bilgi düzeyleri ölçüldü. Yap›lan görüflmeler sonucunda

diyabetlilerin hiçbirinin idrarda aseton bakmad›¤›,

%40’›n›n da kan flekeri bakma konusunda bilgilendirilme-

dikleri bulundu. Kan flekeri izlemi yapanlara (%60) kan fle-

keri izleme engellerini belirlemek için sorular soruldu. So-

rulan sorular içerisinde en s›k karfl›lafl›lan izleme engeli

“Yapmak istememe”’(2.78±1.70) ve “Test malzemelerinin

tümünü bitirme” (2.06±1.55) olarak bulundu. “‹zleme En-

gelleri” ortalama puan› (1.59±0.56) olarak belirlendi.
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TTaabblloo  33::  Metabolik Kontrol Düzeyi ile Diyabet Bak›m Profili Puan Ortalamalar› Aras›ndaki ‹liflkinin Karfl›laflt›r›lmas›

AA11cc AAKKfifi KKoolleesstteerrooll TTrriigglliisseerriitt SSiissttoolliikk  kkaann  DDiiaassttoolliikk  
bbaass››nncc›› kkaann  bbaass››nncc››

nn RR PP rr PP rr pp rr pp rr pp rr pp
Kontrol problemleri 30 0.19 0.31 0.31 0.09 0.03 0.86 0.32 0.09 -0.03 0.88 -0.15 0.43
Sosyal ve Kiflisel Faktörler 30 0.36 0.05 0.20 0.30 -0.02 0.91 -0.04 0.84 0.27 0.16 0.10 0.62
Negatif Tutum 30 0.31 0.09 0.33 0.08 0.02 0.90 0.11 0.57 -0.02 0.93 -0.17 0.37
Pozitif Tutum 30 -0.30 0.11 -0.32 0.08 -0.20 0.29 -0.11 0.56 -0.19 0.31 -0.03 0.88
Bak›m Yeterlili¤i 30 -0.54 0.00 -0.40 0.03 -0.24 0.20 -0.18 0.33 -0.46 0.01 -0.25 0.18
Bak›m›n Önemi 30 0.21 0.27 0.10 0.60 -0.07 0.74 -0.14 0.47 0.14 0.47 0.11 0.57
Öz bak›ma Uyum 30 -0.53 0.00 -0.37 0.04 -0.17 0.37 -0.17 0.37 -0.40 0.03 -0.21 0.27
Diyete Uyum 30 -0.13 0.48 0.01 0.95 0.14 0.45 0.20 0.30 -0.01 0.96 0.02 0.93
Tedavi Engelleri 28 0.24 0.22 0.34 0.08 -0.09 0.64 0.30 0.13 0.28 0.16 0.31 0.11
Egzersiz Engelleri 30 0.29 0.12 0.08 0.67 0.07 0.72 0.11 0.58 0.21 0.27 0.08 0.67
‹zleme Engelleri 18 0.43 0.08 0.21 0.39 -0.00 0.99 0.37 0.13 0.42 0.08 0.25 0.33
Diyabet Bilgisi 21 -0.17 0.47 -0.11 0.65 0.04 0.86 0.00 0.99 -0.23 0.31 -0.12 0.60
Uzun Dönemde Bak›m›n Yararlar› 30 0.02 0.93 0.01 0.98 -0.22 0.26 -0.20 0.29 -0.15 0.44 -0.19 0.31
Destek Tutumlar› 30 0.20 0.30 0.30 0.11 -0.10 0.59 -0.10 0.58 0.10 0.61 0.15 0.43
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TTaabblloo..44::  Diyabetli Hükümlü/Tutuklular›n  Egzersiz, Diyet ve Destek Tutumlar› Hakk›ndaki Düflünce ve ‹fadelerinin Da¤›l›m›

KKoonnuu CCeevvaappllaarr YYoorruummllaarr
Günlük diyetinizi Hay›r - Kalabal›k bir yerde yafl›yoruz. Mesela kantinden 1 kilo elma alsam, 
sürdürebiliyor musunuz? ko¤ufltakilere versem bana kalmaz. Vermesem onlar›n da can› çeker. 

Olmuyor iflte o yüzden meyve de alm›yorum. Ara ö¤ün de yapam›yorum.
- Kurum diyeti olanlara ara ö¤ün veriyor asl›nda. Bazen yo¤urt geliyor, 

bazen yumurta geliyor, bazen meyve geliyor. Ama herkes bak›yor, onlar›n 
da can› çekiyor. Onlar da yemek istiyor.

- Cezaevinde olmuyor, yapam›yorsun. Sürekli yemek istiyorum kendimi 
tutam›yorum. fiekerim hep yüksek.

- Asl›nda yememe dikkat etmeye çal›fl›yorum. Akflamlar› s›cak ekmek geliyor, 
herkes yiyor dayanam›yorum herkes yeyince ben de  gece yemek yiyorum.

- Cezaevinde olmuyor burda yap›l›r m› hiç diyet? D›flardaki gibi olmuyor.
Günlük diyetinizi Evet - Elimden geldi¤ince yememe dikkat etmeye çal›fl›yorum. Ko¤ufltakiler de 
sürdürebiliyor musunuz? yard›mc› oluyor. Onlardan yafll› oldu¤um için salata falan yap›yorlar bana 

fazla yeyince uyar›yorlar.
- Az yiyorum asl›nda ama hep yüksek flekerim hiç düflmüyor.

Egzersiz yap›yor musunuz? Hay›r - Burda egzersiz yapam›yorsunuz. Zaten küçücük bahçe var. Çok kifliyiz. 
D›flar›da olsa ekmek almaya giderim, markete giderim, hareket etmifl olurum.

- Egzersiz yapmak istemiyorum. Can›m istemiyor. Cezaevinde olunca olmuyor.
D›flar›dayken sahile inerdim, yürürdüm. Yemek yiyoruz, oturuyoruz.

- Zaten bir aya¤›m yok yürüyemiyorum. Nas›l egzersiz yapim cezaevinde.
- Bana kimse egzersiz yap demedi bilmiyordum bundan sonra yapar›m.

Egzersiz yap›yor musunuz? Evet - Bahçede yürüyorum. Dikkat ederim hareket etmeye. Yoksa burada paslan›r 
insan. Hem kafam da¤›l›yor yürürken, rahatl›yorum.

- Ben zaten yemekhanede çal›fl›yorum. Sürekli koflturuyoruz.
Diyabetinizi yönetmede Hay›r - Cezaevinde kim destek olacak. Sonuçta kaç kifli bir araday›z. Ben hastaym›fl›m 
size destek olan de¤ilmiflim kimsenin umrunda olmaz. D›flarda olsa baflka. Eflim yeme¤imi 
biri var m›? piflirir. Salatam› yapar, sebze yemekleri yapar. ‹lac›m› verir.

- Yani burada olmaz tabi. Herkes kendi derdinde. D›flarda olsa k›z›m, eflim 
beni uyar›r yeme der. fiekerin yükselecek dikkat et der.

- Burda yaln›zs›n tabi. Burda arkadafl dost olmaz ço¤u kavgac›, ba¤›r›r ça¤›r›r. 
Seni kimse anlamaz. Ama ailem d›flar›da yard›m eder tabi. fiekerim ç›ksa 
üzülürler. Bir fley olacak diye korkarlar. 

- Annem çok üzülür flekerim ç›k›nca. Görüflüme gelir sorar. Telefonda 
görüfltü¤ümde sorar. Evde ilaçlar›m› getirirdi. ‹çirirdi. fiekerini ölçtün mü 
diye sorard›. Ama yan›mda de¤il tabi.

- Bana destek olacak kimse yok. D›flarda da yaln›z yafl›yorum zaten.
Diyabetinizi yönetmede Evet - O¤lumla birlikte tutukland›k biz. O yan›mda bana yard›m ediyor.
size destek olan biri - Sa¤olsun ko¤ufltakiler yard›mc› oluyor. Ben sinirlenince falan susuyorlar. 
var m›? fiekerin ç›kacak dikkat et diyorlar. Siz de ilaçlar›m›z› veriyorsunuz 

hastaneye gönderiyorsunuz.



Diyabetlilerin %70’inin diyabet e¤itimi ald›¤›,

%30’unun diyabet e¤itimi almad›¤› tespit edildi. Diyabet

e¤itimi alanlar için diyabetle ilgili bilgi düzeyini ölçmek için

sorular soruldu. Sorulan sorular içerisinde en çok anlafl›lan

konu “fieker testi yapma” (3.19±0.93), en az anlafl›lan ko-

nular ise “Göz bak›m› ”(2.38±0.97) ve “Diyabet ilaçlar› ile

di¤er ilaçlar› bir arada kullanma” olarak bulundu. Diyabet

Bilgisi” ortalama puan› (2.64±0.74) olarak bulundu. Diya-

betlilere “Diyabetle ilgili e¤itim almak ister misiniz?” sorusu

soruldu¤unda tamam› “Evet” yan›t›n› verdi.

Uzun dönemde bak›m›n yararlar› ile ilgili bölümde diya-

betlilere bak›m›n yarar›na iliflkin inançlar›yla ilgili 5 soru so-

ruldu. Sorularda, diyabetin sebep oldu¤u göz, böbrek,

ayak, damar sertli¤i, kalp hastal›¤› gibi komplikasyonlar› ge-

ciktirmede bak›m›n önemi soruldu. “Uzun dönemde bak›-

m›n yararlar›” ortalama puan› (4.63±0.62) olarak bulundu.

Destek tutumlar›nda, diyabetlilerin arkadafl ve ailelerin-

den hastal›klar›yla ilgili bekledikleri sosyal destek ve kabul-

lenme düzeyleri incelendi. Destek tutumlar›yla ilgili 6 soru

soruldu. Diyabetlilerin arkadafllar› ve aileleri için verdi¤i

puanlama s›ras›yla; “Beni ve diyabetimi kabul eder”

(3.30±1.09), “Diyabetimden dolay› benim için rahats›zl›k

duyar” (3.20±1.16), “Diyabetim hakk›nda beni cesaretlen-

dirir veya güven verir” (3.17±1.12), Diyabetim hakk›nda

konuflmak istedi¤imde beni dinler” (3.10±1.16), “Diyabe-

tim hakk›nda cesaretimi k›rar ya da üzer” (1.87±1.04) “Di-

yabetimle ilgili olarak beni elefltirir” (2.00±0.98) olarak be-

lirlendi. “Destek Tutumlar›” ortalama puan› (2.77±0.74)

olarak bulundu. 

Tablo 3'de görüldü¤ü gibi, “A1c”, “Açl›k kan flekeri” ve

“Sistolik kan bas›nc›" yüksek olan diyabetlilerin bak›mlar›nda

yetersiz olduklar› ve öz bak›ma uyumlar›n›n azald›¤› belir-

lendi. BK‹ ile tedavi engelleri puanlar› aras›nda negatif yön-

de anlaml› iliflki bulundu. (r=-0.416; p=0.028<0.05). Buna

göre; BK‹ puan› artt›kça tedavi engelleri puan› azalmakta-

d›r. Diyabetlilerin, kilo kontrolünün kötü olmas›na karfl›n te-

daviye uyum sa¤lad›klar› belirlendi. 

Tablo 4'te diyabetli hükümlü/tutuklular›n “Diyet”, “Eg-

zersiz” ve “Destek tutumlar›” hakk›ndaki düflünce ve ifade-

leri yer almaktad›r. Burada olumsuz düflüncelerin daha

yo¤un yafland›¤› belirlenmifltir.

Tablo 5' te diyabetli personelin “Diyet”, “Egzersiz” ve
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TTaabblloo  55::  Diyabetli Personellerin Egzersiz, Diyet ve Destek Tutumlar› Hakk›ndaki Düflünce ve ‹fadelerinin Da¤›l›m›

KKoonnuu CCeevvaapp YYoorruummllaarr
Günlük diyetinizi Evet - Evde tabi dikkat etmeye çal›fl›yorum.Ama cezaevinde genelde ara ö¤ün 
sürdürebiliyor musunuz? yemeyi unutuyorum yo¤unluktan.O zaman da ö¤le yeme¤inde çok yiyorum.

- Fazla yememeye çal›fl›yorum.
- Pek dikkat etmiyorum ama flekerli yiyecekler yememeye çal›fl›yorum.

Günlük diyetinizi Hay›r - Pek diyet yapam›yorum. Neredeyse bütün gün cezaevindeyiz. Genelde 
sürdürebiliyor musunuz? yemekler de pek diyetime uygun olmuyor.D›flar›dan cezaevine yiyecek de 

getiremiyoruz.‹fl yo¤unlu¤undan d›flar› da ç›kam›yoruz.
- Çok diyet yapam›yorum.Stresli ve yo¤un bir yerde çal›fl›yoruz.Hiç yemek 
yemesem de flekerim yükseliyor. ‹zne ayr›ld›¤›mda o kadar flekerim yükselmiyor.

Egzersiz yapabiliyor musunuz? Evet - Gün içerisinde hareketliyiz iflimiz gere¤i.Vakit buldu¤umda da sahilde 
yürüyüfl yapar›m.

- Cezaevinde koflturmaca halindeyiz sürekli.Eve giderken de yürüyorum.
Diyabetinizi yönetmede Evet - Tabi eflim, çocuklar›m ilaçlar›m› al›p almad›¤›m› sorar.Bana uygun yemekler 
size destek olan biri var m›? yaparlar.fiekerim ç›k›nca üzülürler.

- Evet ailem beni çok destekler.Ama cezaevinde çal›flmak insan› y›prat›yor.
Mahkumla u¤raflmak zor.

- Eflim, çocuklar›m arkadafllar›m hep destek olurlar.Ama cezaevi insan› 
y›prat›yor.Hep sorunlu insanlarla u¤rafl›yoruz.Haliyle flekerimi de etkiliyor.



“Destek tutumlar›” hakk›ndaki düflünce ve ifadeleri yer al-

maktad›r. Burada cezaevinde çal›flmalar›ndan dolay› olum-

suz düflüncelerin daha yo¤un yafland›¤› belirlenmifltir.

Tart›flma

Tüm dünyada ve ülkemizde nüfus giderek artmakta-

d›r. Bununla beraber kentleflme ve yaflam tarz›n›n de¤ifli-

mi ile birlikte fiziksel aktivitenin azalmas› ve obezitenin art-

mas› diyabet oran›nda art›fla sebep olmufltur (4).

Ülkemizde nüfusun artmas›n›n yan› s›ra suç iflleme ora-

n› da artmakta ve dolay›s›yla ceza infaz kurumlar›nda bar›-

nan hükümlü / tutuklu say›s› da artmaktad›r (6). Hükümlü

/ tutuklular da toplumun bir parças›d›r. Bu nedenle bura-

da bar›nan hükümlü / tutuklular da diyabet aç›s›ndan risk

alt›ndad›r. Yap›lan literatür taramas› sonucunda Ceza ‹nfaz

Kurumlar›nda bulafl›c› hastal›k belirlenmesi, depresyon du-

rumlar› gibi konularda çal›flmalara yer verildi¤i ancak diya-

bet gibi kronik hastal›klarla ilgili yap›lm›fl çok az çal›flma ol-

du¤u görülmüfltür. 2012 y›l›nda Sincan Ceza ‹nfaz Kuru-

munda yap›lan bir çal›flmada diyabet prevelans› %1.37

bulunurken (7), 2015 y›l›nda Samsun Ceza ‹nfaz Kuru-

munda yap›lan çal›flmada rastgele seçilen 203 kifliye diya-

bet risk belirleme anketi uygulanm›fl ve diyabet prevelans›

%3.27 ç›km›flt›r (8). Avrupa Ceza ‹nfaz Kurumlar›nda diya-

bet prevelans› %4.8 olarak belirlenmifltir (9).

Samsun Ceza ‹nfaz Kurumunda Mart 2017 tarihi itiba-

riyle 850 hükümlü/tutuklu ve 230 personel bulunmaktay-

d›. Diyabetli  olan 60 hükümlü/tutukludan 24'ü çal›flmaya

kat›lmay› kabul etti. 24 hükümlü/tutuklu ve 6 personel ol-

mak üzere çal›flmaya 30 diyabetli hasta dahil edildi. Ceza

‹nfaz Kurumundaki diyabet prevelans› %6.11'dir. Türki-

ye’deki 20 yafl üstü grupta yap›lan TURDEP II çal›flmas›nda

diyabet prevelans› %14.7 olarak belirlenmifltir (10). Ceza

‹nfaz Kurumundaki diyabet prevelans› dünya ve Türkiye di-

yabet prevelans› ile orant›l› olarak artm›flt›r. Fakat Ceza in-

faz kurumundaki diyabet prevelans›n›n topluma göre da-

ha düflük oldu¤u belirlendi. Bunun sebebinin Ceza ‹nfaz

Kurumu hükümlü/tutuklu ve personelinin demografik veri-

lerinin Türkiye toplumu verilerini yans›tmamas› olabilir. 

Diyabet Bak›m Profili diyabet hastalar›n›n bak›m yeter-

liliklerinin yan› s›ra psikolojik ve sosyal boyutlar›n›n da de-

¤erlendirilmesini sa¤lar. Özcan (5) taraf›ndan Türkçe gü-

venirlili¤i yap›lan ölçek, diyabetli hastalar› birçok yönden

de¤erlendirmekte, alt gruplar› ayr› ayr› puanlanarak kulla-

n›labilmektedir. 

Araflt›rmaya kat›lan diyabetli bireylerin “Son bir y›l”,

“Son bir ay” ve “Kendi yafl›tlar›na göre sa¤l›klar›na verdik-

leri genel sa¤l›k puanlamas› 5 puan üzerinden 3’ün alt›n-

dad›r.  Yan›k   ve ark (11) taraf›ndan yap›lan benzer bir

çal›flmada bulunan sa¤l›k alg›lama puan› 3’ün üzerinde-

dir. Bu çal›flmada diyabetli bireylerin sa¤l›k alg›lama dü-

zeylerinin daha az oldu¤u bulundu.

Diyabetli bireylerin tedavi ve bak›mlar›nda en çok ta-

kip edilen parametreler AKfi, A1c de¤eridir. Bu çal›flmada

AKfi ve A1c ortalama de¤erlerinin normal s›n›rlar›n üzerin-

de oldu¤u (9.08±2.10 mg/dl), diyabetlilerin glisemik

kontrollerini sa¤layamad›klar› belirlendi. Benzer çal›flma-

larda diyabetlilerin A1c oran› 6.5 mg/dl’ nin üzerinde ç›k-

m›fl,  glisemik de¤erleri yüksek bulunmufltur (12,13).

Bu çal›flmada, diyabetlilerin kolesterol (203.90±42.88)

ve trigliserid (209.40±109.93) de¤erlerinin "s›n›rda yük-

sek" oldu¤u belirlendi. Türkiye’de 35–64 yafllar aras›nda

ortalama “total kolesterol” düzeyi 185 mg/dl,’dir. Türki-

ye’de ortalama total kolesterol düzeyi Kuzey Avrupa Ülke-

leri ve Akdeniz Ülkeleri ortalama kolesterol düzeyinin

40–50 mg/dl alt›ndad›r (14). Diyabetli bireylerde en

önemli ölüm nedenleri aterosklerotik kalp ve damar hasta-

l›klar›d›r (15). Bu çal›flmada kolesterol, trigliserid oran› s›n›r-

da yükseklik gösterdi¤inden diyabet yönetiminde orta dü-

zeyde risk tafl›d›¤› düflünülmektedir. Çal›flmada diyabetli

bireylerin ço¤unlu¤u (%79.9) pre-obez ve obezdi. BK‹ or-

talamas› (29.28±4.95) olarak bulundu. 2014 y›l› Türkiye ‹s-

tatistik Kurumu’nun verilerine göre normal kilolu prevelan-

s› %42.2, fazla kilolu prevelans› 33.7, obezite prevelans›

19.9’dur (16). Samsun Ceza ‹nfaz Kurumunda 2015 y›l›n-

da yap›lan çal›flmada, vakalar›n %38.9’u fazla kilolu (pre-

obez), %20.7’si obez bulunmufltur (8). Benzer bir çal›flma-

da da BKI ortalamas› %30.1 bulunmufltur (17). Genel ola-

rak diyabetle ilgili yap›lan çal›flmalarda BK‹ ortalamas›n›n

(26.1±4.3-34.5±7.6) aras›nda de¤iflti¤i görülmüfltür (18-
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22). Literatür taramas›nda obezite oran›n›n artt›¤› görül-

mektedir Bu çal›flmada diyabetlilerin ortalaman›n üzerinde

kilo kontrol problemleri yaflad›¤› belirlendi. Ceza infaz ku-

rumunda bulunan hükümlü/tutuklular›n yanl›fl beslenme

ve hareketsiz bir yaflam sürdükleri düflünülmektedir.

Araflt›rmaya kat›lan diyabetli bireylerin ço¤unlu¤u

(%73) aile bireylerinde diyabetli oldu¤unu belirtti. Dr Lüt-

fi K›rdar Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesinde yap›lan

bir çal›flmada; tüm vakalar›n %58’inin 1. derece akraba-

larda diyabet görüldü¤ünü, 1. derecede akrabalar›nda

diyabet öyküsü olan kiflilerde, diyabete bafllang›ç yafl›n›n

düfltü¤ü bulunmufltur (23). Bu sonuç çal›flmam›za ben-

zerdir ve diyabette genetik yatk›nl›¤›n önemli oldu¤unu

vurgulamaktad›r.  

Çal›flmaya kat›lan diyabetlilerdeki sistolik (128.330

±14.641) ve diastolik kan bas›nc› (84.330±9.353) ortala-

mas› normal s›n›rlar içerisinde bulundu. Beyaz ve ark. Der-

leme makalesinde Ç›nar ve ark taraf›ndan yap›lan bir çal›fl-

mada Sistolik Kan Bas›nc› (127.9±13.54 mm/Hg), Diastolik

Kan Bas›nc› (79.15±8.85 mm/Hg) olarak bulunmufl ve bu

çal›flman›n sonuçlar›yla benzerlik göstermektedir. Diyabetli

bireylerde hipertansiyon varl›¤›, mikro ve makrovasküler

hastal›klara sebep olmaktad›r (24). Bu çal›flmadaki diyabet-

li bireylerin, kan bas›nc› seviyelerinin normal s›n›rlar içerisin-

de olmas›ndan dolay› hipertansiyon komplikasyonlar› aç›-

s›ndan daha az risk alt›nda olduklar› düflünülebilir.

Bu çal›flmada diyabetlilerin ço¤unun (%73.3) kronik

komplikasyona sahip oldu¤u ve en çok görülen kompli-

kasyonun, "retinopati"  ve "nöropati" oldu¤u belirlendi.

Benzer çal›flma sonuçlar›nda da en çok karfl›lafl›lan komp-

likasyonun “retinopati ve hipertansiyon" oldu¤u bulun-

mufltur (5,18,24).

Bu çal›flmada diyabetik retinopati oran› %56.6 olarak

belirlendi. Türkiye verilerinde %28 olarak bildirilmifltir. Reti-

nopati yetiflkinlerdeki körlük ve görme bozuklu¤unun ön-

de gelen sebebidir (25). 15 y›l boyunca diyabetik olan, fle-

keri kontrolsüz kiflilerin % 2'si kör olurken, % 10'unda a¤›r

görme bozuklu¤u geliflebilmektedir (26) Diyabetik retino-

patiyi önlemek veya ilerlemesini geciktirmek için kan bas›n-

c› ve kan glikoz düzeyi normal s›n›rlarda tutulmal›d›r. Lite-

ratür taramas› sonucu benzer bir çal›flmada diyabetik reti-

nopati oran›,  bilinen diyabetli bireylerde % 22-37, yeni tefl-

his edilen diyabetli bireylerde % 6-13 olarak bulunurken

(27). Nadarajan ve ark (29)  taraf›ndan yap›lan bir çal›flma-

da retinopati komplikasyonu geliflme oran› %32.53 bulun-

mufltur. Benzer çal›flmalar ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda bu çal›flma-

da retinopati oran› daha yüksek oldu¤u söylenebilir.

Bu çal›flmada en yüksek komplikasyonlardan biri olan

nöropatinin oran› %53.3 olarak bulundu. 20 y›ldan uzun

süreli diyabetiklerde ve diyabet kontrolü kötü olan hasta-

larda nöropati riski iki kat artmaktad›r (30). Roma, Umber-

to Di Mario (31) 'nun 15 y›l boyunca tip 1 diyabetli has-

talar aras›nda yapt›¤› çal›flma sonucu nöropati komplikas-

yonu görülme oran› %50 bulunmufltur. K›y› Karnata-

ka'daki Üçüncü Göz Hastanesinde Tip 2 Diabetes Melli-

tuslu olgularda periferik nöropati prevalans› ve risk faktör-

lerini belirlemek için yap›lan çal›flmada,  Diyabetik Nöro-

pati Skoru arac›na göre, % 41.4' ü nöropati varl›¤› tespit

edilmifl olup hastal›¤›n süresi ile nöropati görülmesi pozi-

tif korelasyon göstermifltir (32). Yap›lan literatür taramas›

sonucu çal›flmam›zdaki nörapati oran› di¤er çal›flmalarla

benzer oranda bulunmufltur.

Türk Hipertansiyon Prevelans Çal›flmas› Patent 2'ye

göre Türkiye’deki  hipertansiyon prevelans› %30.3'dür

(33). Bu çal›flmada hipertansiyon oran› (%20) Türkiye pre-

velans›n alt›ndad›r. Nefropati ile Tip 2 diyabet olan hasta-

lar böbrek ve kalp damar hastal›klar› komplikasyonlar aç›-

s›ndan yüksek risk alt›ndad›r. Diyabette yeterli kan flekeri

kontrolü sa¤lanmad›¤›nda böbrekleri etkilemektedir. Bu-

nunla beraber erken teflhis ve tedavi böbrek hastal›¤›n›

önleyebilir. Tip 1 diyabetli hastalar›n %35’inde Tip 2 diya-

betlilerin ise %5-15’inde diyabetik nefropati geliflerek,

böbrek fonksiyonlar›nda azalma görülmektedir (34-36).

Machingura ve ark. taraf›ndan, diyabetlilerdeki nefropati

görülme s›kl›¤›n› araflt›r›lm›fl ve nefropati görülme oran›

%44,8 bulunmufltur (37). Türkiye Nefroloji Derne¤i'nin

verilerine göre; hemodiyalizli hastalarda diyabet insidans›

%41, prevalans› %34 olarak belirtilmektedir (38). Bu çal›fl-

mada diyabetik nefropati görülme oran› %26.6’d›r. Lite-

ratür taramas› sonucu diyabetlilerde nefropati görülme
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oran› yer özelliklerine göre de¤iflebilmektedir (39).

Bu çal›flmada diyabetik ayak görülme oran› %6.6, am-

pute ayak görülme oran› %3.3'dür. Diyabet prevalans›-

n›n art›fl›na paralel diyabetik ayak görülme s›kl›¤› da art-

maktad›r. Diyabetik hastalar›n yaflamlar› boyunca %12-25

aras›nda diyabetik ayak ülseri geliflme riski vard›r. Travma-

tik olmayan ayak amputasyonlar›n›n %60’›n› diyabetik

ayak ülseri oluflturmakta ve diyabetiklerde, alt ekstremite

ampütasyonlar› diyabetik olmayanlara nazaran 15 kat

fazlad›r (39-40).

Diyabet Bak›m Profili’nde kontrol problemleri, sosyal ve

kiflisel faktörler, negatif tutum, t›bbi engeller, izleme engel-

leri ve egzersiz engelleri olmak üzere diyabet kontrolünü

zorlaflt›ran faktörleri kapsayan 6 alt boyut ile pozitif tutum,

öz bak›m yeterlili¤i, bak›m›n önemi, öz bak›ma uyum, di-

yete uyum, diyabet bilgisi, uzun dönem bak›m›n yararlar›,

destek tutumlar› olmak üzere diyabet kontrolünü iyileflti-

ren faktörleri kapsayan 8 alt boyut bulunmaktad›r.

Kontrol Problemleri alt grubunda hiperglisemi semp-

tomlar›n›n ve hiperglisemiye sebep olan faktörlerin daha

s›k yafland›¤› belirlendi. Hipogliseminin, hiperglisemiye

göre daha az görüldü¤ü bulundu. ‹drarda aseton bak›l-

mas›yla ilgili ço¤u diyabetli bilgi sahibi de¤ildi. Hiperglise-

minin en çok “Bir fleye sinirlenme, üzülme”’ gibi psikosos-

yal faktörler ve “Çok fazla yeme” gibi diyet ile ilgili faktör-

lerden oldu¤u belirlendi. Ceza ‹nfaz Kurumunda bulu-

nan diyabetlilerin, özgürlükleri k›s›tl› oldu¤undan, bu du-

rum bireylerin beden ve ruh sa¤l›¤›n› da do¤rudan etki-

ler. Türkiye’de de¤iflik ceza infaz kurumlar›nda yap›lan bir

çal›flmada, hükümlü ve tutuklular›n %69’unda depresyon

oldu¤u belirlenmifltir (41-42). Kan flekeri düzeyi bireyin

duygusal ve psikolojik durumunu etkiler. Ayn› zamanda

kiflinin psikolojik ve duygu halindeki de¤iflimler de kan fle-

kerini etkilemektedir. Diyabetlilerde depresyon tedavi

edildi¤inde kan flekerinin de normale döndü¤ü belirtil-

mektedir (43-47). Açl›k kan flekeri düzeyi ve A1c düzeyle-

ri yüksek olan diyabetlilerin, en çok hiperglisemi kompli-

kasyonunu yaflad›¤›, sa¤l›kl› beslenme, hiperglisemiden

korunma yollar› ve anksiyete düzeylerinin azalt›lmas› ko-

nular›nda önlemler al›nmas› gerekti¤i düflünülmektedir.

Sosyal kiflisel faktörlerin ortalamas›na göre, diyabetlilerin

sosyal ve kiflisel özelliklerinin orta düzeyde etkilendi¤i bulun-

du. En çok “Beslenme”, “Aktif hareket etme” ve “‹nsanlarla

iyi iliflki kurma” konusunda etkilenme oldu¤u belirlendi.

Diyabetlerinin tedavisi için harcamalarda daha az so-

run yaflad›klar› bulundu. Ceza ‹nfaz Kurumunda bulunan

hükümlü/tutuklular›n sa¤l›k giderleri kurum taraf›ndan

karfl›land›¤›ndan problem yaflamamaktad›rlar. Ancak öz-

gür hayatlar›nda tedavi giderlerini karfl›lamalar›n›n zor ol-

du¤unu belirtmifllerdir.

Negatif tutum puan› orta düzeyin üzerinde bulundu.

Diyabetlilerin, en çok negatif tutuma sahip olduklar› du-

rum  “Diyabetim için yapmam gerekenlerin tümünü yap-

mak zor geliyor” oldu¤u bulundu. Toplu yaflan›lan yerler-

de diyabet yönetimi zordur. Özellikle ceza infaz kurumla-

r›nda bulunan mahkumlar›n baflta psikolojik olmak üzere,

sigara, alkol, uyuflturucu madde kullan›m› gibi kötü ya-

flam tarz›ndan kaynakl› birçok sa¤l›k sorunlar› oldu¤u dü-

flünülürse, 30-40 kiflinin yaflad›¤› ko¤ufllarda diyabet yö-

netimi daha zordur (48).

Diyabetlilerin pozitif tutumlar›n›n da az oldu¤u belir-

lendi. En fazla puan› alan soru “Her fley göz önüne al›n-

d›¤›nda oldukça talihliyim” oldu¤u bulundu. Sonuç ola-

rak diyabetlilerin hastal›klar›yla ilgili negatif tutumlar› faz-

la, pozitif tutumlar›n›n ise daha az oldu¤u bulundu.

Diyabetlilerin bak›ma verdi¤i önem, bak›m yeterlilikle-

ri ve özbak›ma uyum alt bafll›klar›na bak›ld›¤›nda diyabet-

lilerin hastal›klar›yla ilgili yeterli bak›m almalar›n›n faydal›

olaca¤›na inanmalar›na ra¤men bak›m konusunda yeter-

siz kald›klar› bulundu. 

Diyete uyum alt bafll›¤› incelendi¤inde diyabetlilerin,

ne kadar kalori ald›klar›n› bilmedikleri, yiyeceklerini ölçüp

tartmad›klar›, yemek için baflka birisine ba¤l› olduklar›, ge-

len yiyeceklerin diyetlerine uygun olmad›¤› için diyette

zorland›klar›n› belirttiler. Ayr›ca yüz yüze görüflmeler so-

nucunda ara ö¤ünleri kalabal›k ortamda yemekten rahat-

s›zl›k duyduklar›n› belirttiler. BKI oranlar›n›n yüksek olmas›

da diyete uyumun az oldu¤unu göstermektedir. Sonuç

olarak diyabetlilerin diyete uyumda zorland›klar› söylene-

bilir. Howteerakul ve ark (49) taraf›ndan Bangkok’ta 243

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  10  •  Say›    1  •  Sayfa  13  •  Ocak  -  Haziran  2018



diyabetli ile yap›lan çal›flmada diyete uyum oran›n›n

%54.3 oldu¤u belirlenmifltir. Diyabetlilerin yar›ya yak›n›

diyete uyum sa¤lamamaktad›r. Baflka bir çal›flmada 148

tip 2 diyabetli bireye bireysel beslenme e¤itimleri verilmifl,

beslenme e¤itimi sonras›nda beslenme al›flkanl›klar›nda

iyileflme ve vücut a¤›rl›¤› ile bel çevresi de¤erlerinde azal-

ma oldu¤u tespit edilmifltir (50). Malek ve ark. (51)'lar›n›n

yapt›¤› çal›flmada düzenli verilen beslenme e¤itiminin

kan flekeri ve di¤er metabolik de¤iflkenleri üzerinde olum-

lu etkisi oldu¤u bulunmufltur. Özet olarak, beslenme e¤i-

timlerinin verilmesi ve diyabet hastalar›n›n ayn› odada kal-

mas› beslenme problemini azaltaca¤›, dolay›s›yle metabo-

lik kontrolü sa¤lamada etkisi olaca¤› düflünülmektedir.

Tedavi engeli alt bafll›¤›nda, diyabetlilerin ço¤unlu¤u-

nun (%93.4) daha az tedavi engeliyle karfl›laflt›klar› bulun-

du. Yaflla beraber tedavi engellerinin de artt›¤› bulundu.

Araflt›rmaya kat›lan diyabetlilere, ilaç ya da insülin dozlar›-

n› de¤ifltirme nedenleri sorguland›¤›nda en fazla cevab›

"Her zamankinden fazla yemek" ve "Kan flekeri yükseldi-

¤inde" oldu. 

Egzersiz engelleri alt bafll›¤›nda diyabetlilerin en çok

karfl›laflt›klar› egzersiz engeli  ‘’egzersiz yapmak istememele-

ri’’ oldu. Yap›lan görüflmelerde, diyabetliler ceza infaz kuru-

munda egzersiz yapacak fazla alan›n olmad›¤›n›, çok kala-

bal›k olduklar›n› ve bahçenin küçük oldu¤unu, yürümek is-

temediklerini belirttiler. Hükümlü/tutuklular›n ço¤unlu¤u

özgür hayatlar›nda olsalar sahilde yürümek gibi düzenli yü-

rüyüfller yapabileceklerini ama ceza infaz kurumunda eg-

zersiz yapmak istemediklerini belirttiler. Egzersiz engelleri

alt bafll›¤›nda diyabetlilerin hapis hayat› yaflamalar›ndan

kaynakl› engeller yaflad›klar› görüldü. Fiziksel aktivite düzey-

lerinin az olmas›n›n diyabet yönetimini zorlaflt›rd›¤› düflü-

nülmektedir. Vural ve ark. taraf›ndan masa bafl› çal›flan 313

bireyin fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi için yap›lan

çal›flmada, vakalar›n %48.9’unun fiziksel aktivite düzeyi dü-

flük bulunmufltur (52). Tip 2 DM’l i hastalarda egzersiz

program›n›n yaflam kalitesini, depresyon düzeyini, beden

kütle indeksini etkiledi¤i gösteren çal›flmalar, egzersizin

önemini belirtmektedir (53-54). Manson ve ark. (55) 34-59

yafl aras›, diyabet, kanser gibi hastal›¤› olmayan 87253  ka-

d›nla yapt›¤› kohort çal›flmas› sonucu egzersiz yapanlarda

diyabet geliflme riskinin egzersiz yapmayanlara göre daha

az oldu¤unu belirtmifltir. Dharmastuti DP ve ark. (56) tara-

f›ndan Endonezya’da 1116 kiflilik bir çal›flmada egzersizin

diyabet yönetimindeki önemi belirlenmifltir.

Diyabetlilerden %60’› kan flekeri izlemi yapmaktayd›.

Karfl›laflt›klar› en büyük izleme engelinin ‘Yapmak isteme-

meleri’’ oldu¤u bulundu. Bu sonuç diyabetlilerin diyabet

yönetimindeki psikolojik durumlar›yla ilgili oldu¤unu düflü-

nülmektedir. Eren ve ark.(57)’n›n yapm›fl oldu¤u çal›flma-

da, kan flekeri kontrolü kötü olan diyabetlilerin depresyon

oranlar›n›n, kan flekeri kontrolü iyi olanlara göre daha yük-

sek oldu¤u bulunmufltur. Ayd›n ve ark.(58)’lar›n›n yapm›fl

oldu¤u çal›flmada, diyabetlilerin %18.64’ünün kan flekeri

izlemi yapmad›¤› ve izleme engeli olarak ‘’Test malzemele-

rinin bitmesi’’ oldu¤u bulundu. Diyabetlilerin kan flekeri iz-

lemi konusunda e¤itilmesi gerekti¤i düflünülmektedir.

Diyabet bilgisi alt bafll›¤›nda grubun %70’ inin diyabet

e¤itimi ald›¤› ve en iyi anlafl›lan konunun ‘’Kan flekeri testi

yapma’’ oldu¤u bulunmufltur. Grubun diyabet bilgisi orta-

lamas› orta düzeydedir. Yap›lan bir çal›flmada diyabetlile-

rin bilgi düzeyi ve diyabete karfl› tutumlar›n›n kötü oldu¤u,

üç seferlik yap›lan aral›kl› e¤itimler sonucunda, kan flekeri,

beden kitle indeksi, ayak bak›m› ve yaflam tarz›n›n de¤iflti-

¤i ve düzene girdi¤i bulunmufltur (59). Benzer bir çal›flma

Tayvan’da DM’li hastalar aras›nda Diyabet Konuflma Hari-

tas› Program›n›n uygulanmas›n›n ard›ndan, e¤itim alanla-

r›n, almayanlara göre, metabolik kontrollerinin daha iyi ol-

du¤u, depresif belirtilerinin önemli bir de¤iflme gösterme-

di¤i bulunmufltur (60). Bollu ve ark. lar›n›n yapt›¤› bir ça-

l›flmada, diyabetlilerin %88’inin diyabetin kan glikoz sevi-

yesinde art›fl› oldu¤unu bilmelerine ra¤men, bilgi tutum

ve uygulamalar›n›n az oldu¤u görülmüfltür. Ancak tekrar-

layan sa¤l›k e¤itimi ve motivasyonla daha olumlu bir so-

nuç alaca¤› düflünülmüfltür (61). Literatür taramas› sonu-

cu düzenli diyabet e¤itimi alan diyabetlilerin diyabetle ilgi-

li tutum ve davran›fllar›nda olumlu davran›fllar geliflti¤i do-

lay›s›yla diyabet kontrolünde daha olumlu sonuçlar al›nd›-

¤› bulundu. Diyabetlilerin daha fazla e¤itim almas›,  anksi-

yete düzeylerinin azalt›lmas› gerekmektedir.
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Diyabetlilerin, diyabet bak›m› ve diyabetin komplikas-

yonlar›n› önlemedeki inançlar›n› ölçen uzun dönem bak›-

m›n yararlar› alt grup bafll›¤›nda, ortalama puan çok yük-

sek bulundu. Diyabetlilerin iyi bir bak›m al›rlarsa, diyabetin

etkilerinden korunabileceklerine inand›klar› bulundu. Lite-

ratür taramas› yap›ld›¤›nda uzun dönem bak›ma inanc›n

çal›flmam›zla benzerlik gösterdi¤i bulunmufltur (5,18-62).

Diyabetlilerin çevresinden gördü¤ü deste¤in belirlen-

mesini sa¤layan destek tutumlar› alt grubu puanlamas›na

göre orta düzeyde destek gördüklerini bulundu.  Cezaevin-

de bulunan diyabetliler, ailesinin yan›nda olmamas› sebe-

biyle destek tutumlar›n› alt seviyede yaflad›klar›n› belirttiler.

Mahkum kat›l›mc›lar›n ço¤unlu¤u, diyabetle ilgili bak›mlar›-

n› sürdürmede efl, çocuk, annenin yard›mc› oldu¤unu, an-

cak cezaevinde olmalar›ndan kaynakl› desteklerini göreme-

diklerini ve diyabetle bafl etmede olumsuz etkilendiklerini

belirttiler. Helgeson  ve ark. taraf›ndan, 233 tip 1 diyabetli

ile yap›lan çal›flmada, ailelerin tip 1 diyabetliler üzerinde

önemli bir etkiye sahip oldu¤u, ailelerin diyabet bilgi düze-

yi artt›kça ve aile iliflkileri iyi oldu¤u sürece, diyabetlilerin gli-

semik kontrolünün kolaylaflt›¤› bulunmufltur (63).

Sa¤l›k alg›lama puanlar› ile Diyabet Bak›m Profili puan-

lar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda; son 1 y›ll›k, son 1 ayl›k ve yafl›tlar›-

na göre sa¤l›k alg›lama puanlar› yüksek olan diyabetlile-

rin sosyal-kiflisel özelliklerinin diyabetten daha az etkilen-

di¤i, negatif tutumlar›n›n azald›¤›, pozitif tutumlar›n›n

yüksek oldu¤u, bak›m yeterlili¤i öz bak›ma uyumlar›n›n

artt›¤› bulundu.

A1c ve AKfi de¤eri yüksek olan diyabetlilerin,  özbak›-

ma uyumlar›n›n az oldu¤u ve bak›mlar›nda yetersiz ol-

duklar› bulundu. Özbak›m alt bafll›¤› alt›nda diyete uyum,

kan flekeri kontolünü sa¤lama, duygu ve öfkelerle bafla

ç›kma, diyabet için yap›lmas› gerekenler bulunmaktad›r.

Nicole  ve ark.lar›n›n yapm›fl oldu¤u çal›flmada A1c de¤e-

ri yüksek olan bireylerin, kan flekeri kontrolünün kötü ol-

du¤u, depresyon kayg› düzeylerinin yüksek oldu¤u, kifli-

sel bak›m yeterlili¤inin düflük oldu¤u tespit edilmifltir (64).

Springer ve ark.lar›n›n yapm›fl oldu¤u çal›flmada kan fle-

keri ve A1c kontrolünün depresyon, kayg› ve stresle iliflki-

si, oldu¤u bulunmufltur (65). Lee ve ark.lar›n›n yapt›klar›

çal›flmada,  diyete uyum sa¤lamayan,  BKI’i yüksek olan

hastalar›n, A1c düzeyinin daha kötü oldu¤u ve ölüm

mortalite oran›n›n kademeli olarak artt›¤› bulunmufltur

(66). Literatürdeki çal›flma sonuçlar› bizim çal›flmam›zla

benzerlik göstermektedir.

Bu çal›flmada sistolik kan bas›nc› yüksek olan diyabet-

lilerin bak›mlar›nda yetersiz olduklar› ve öz bak›ma uyum-

lar›n›n azald›¤› bulundu. Nural ve ark. lar›n›n yapm›fl ol-

du¤u çal›flmada, glisemik kontrolü kötü olan diyabetlile-

rin kan bas›nc› kontrolünün de kötü oldu¤unu bulun-

mufltur (67). BKI yüksek olan diyabetlilerin daha çok teda-

vi engeliyle karfl›laflt›klar› bulundu.Diyabetlilerin negatif

tutumlar› artt›kça,  sosyal ve kiflisel durumlar›n›n diyabet-

ten daha çok etkilendi¤i bulundu. Schlenk  ve ark lar›n›n

yapt›¤› çal›flmada diyabet yönetiminin sosyal ve kiflisel fak-

törlerden etkilendi¤i, kiflinin inanc› artt›kça, diyete uyum,

egzersiz, kan flekeri kontrolü, reçete ve tedaviye uyumun

artt›¤› bulunmufltur (68).

Hükümlü/tutuklular›n diyabet yönetiminde yapmalar›

gereken diyet ve egzersiz tutumlar› ile hastal›klar›yla bafl

etmede ald›klar› destek tutumlar› sorguland›. Duygu ve

düflüncelerini ifade eden diyabetliler, cezaevinde diyabet

yönetiminin, özgür hayatlar›na göre daha zor oldu¤unu

belirten ifadeler kulland›lar. Grubun ço¤unlu¤u diyet ve

egzersiz yapman›n zor oldu¤unu, yapmak istemediklerini

belirttiler. Depresif olmalar› bu duygular› yo¤unlaflt›rmak-

tad›r. Destek tutumlar›nda da grubun ço¤unlu¤u  yaln›z

olduklar›n›, ailelerinin yan›nda olmamas› sebebiyle yard›m-

c› olabilecek kimsenin olmad›¤›n› belirttiler. Bu durum bi-

reylerin hastal›klar›yla ilgili olumlu tutum ve beceri gelifl-

mesine engel olmaktad›r. Olumsuz tutumlar›ndan dolay›

glisemik kontrol sa¤lanamamakta, diyabetin akut ve kro-

nik komplikasyonlar›n› yönetmek zorlaflmaktad›r. 

Personellerin diyabet yönetiminde yapmalar› gereken

diyet ve egzersiz tutumlar› ile hastal›klar›yla bafl etmede al-

d›klar› destek tutumlar› sorguland›. Duygu ve düflünceleri-

ni ifade eden diyabetliler, diyabet yönetiminde  aile ve ar-

kadafllar›ndan destek ald›klar›n›, diyetlerine uyum sa¤la-

maya çal›flt›klar›n›, gün içerisinde aktif hareket ettiklerini

belirttiler. Ancak cezaevinde çal›flt›klar› sürede diyete
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uyumda zorland›klar›n›, yo¤un stres alt›nda kapal› bir or-

tamda çal›flt›klar›n› belirttiler. Bu durum cezaevinde çal›flan

diyabetlilerin diyabet yönetimini olumsuz etkilemektedir.

Sonuçlar

Diyabetlilerin; metabolik kontrolleri kötü ve kilo kontro-

lü sa¤lamada güçlük çektikleri bulundu. Bireylerin negatif

tutumu fazla, pozitif tutumu azd›r, anksiyete düzeyleri ise

yüksektir. Hiperglisemi en s›k görülen kontrol problemidir.

Bunda cezaevinde olmalar›ndan kaynakl›  psikolojik faktör-

lerin etkisi fazlad›r. Diyabete ba¤l› sosyal ve kiflisel yaflamla-

r›n›n etkilenme oran› ortalaman›n üzerindedir. En çok etki-

lendikleri sosyal ve kiflisel faktör, diyet ve insanlarla iyi iliflki-

ler kurmakt›r. Ko¤ufllar›nda kald›klar› di¤er bireylerle hasta-

l›klar›ndan dolay› iyi iliflki kurmakta zorland›klar› bulundu.

Hastal›klar›yla ilgili bak›mlar› yetersizdir. ‹yi bir bak›m›n diya-

bet yönetiminde etkili olaca¤›na inanmalar›na karfl› özbak›-

ma uyum sa¤lamakta güçlük çektikleri bulundu. Diyete

uyumda sorun yaflad›klar›n›, gelen ara ö¤ünleri kalabal›k

ortamda yemekten rahats›zl›k duyduklar›n›, yiyeceklerini öl-

çüp tartmad›klar›n› belirttiler. Kan flekeri izlemini grubun ya-

r›ya yak›n› yapmamaktad›r. Kan flekeri izlemi yapanlar ara-

s›nda karfl›lafl›lan en s›k izleme engeli yapmak istememele-

ridir. Sa¤l›k alg›lama puanlar› düflük bulundu. Sa¤l›k alg›la-

malar›n›n düflük olmas› sosyal ve kiflisel özelliklerini negatif

tutumlar›n› ve pozitif tutumlar›n› olumsuz etkiledi¤i bulun-

du. Özbak›ma uyumun az oldu¤u bulundu.

Metabolik kontrolleri kötü olan diyabetlilerin, özbak›-

ma uyumlar›n›n az oldu¤u, bak›mlar›nda yetersiz oldukla-

r›, BKI yüksek olan bireylerin daha çok tedavi engeliyle

karfl›laflt›¤› bulundu. Negatif tutum artt›kça sosyal ve kifli-

sel durumlar›n›n diyabetten daha çok etkilendi¤i bulun-

du. Yafl artt›kça tedavi engelinin azald›¤› bulundu.. Bu

durum diyabetlilerin  hastal›¤› kabullenme ve diyabet ba-

k›m›na uyum sa¤lamalar›ndan kaynakl› oldu¤u düflünül-

mektedir. Diyabet yönetimiyle ilgili duygu ve düflüncele-

rini ifade eden bireylerin diyabet yönetiminde olumlu tu-

tum ve davran›fl gelifltiremedikleri bulundu. Bu durumun,

diyabet yönetimini zorlaflt›rmaktad›r. Personeller kapal›

ortamda yo¤un stres alt›nda çal›flmalar›ndan dolay› glise-

mik kontrolü sa¤lamakta zorlanmakta, diyete uyumda ça-

l›flt›klar› süre içerisinde  sorun yaflad›klar›, yemek için kuru-

ma ba¤l› olduklar›, içeri yiyecek getiremedikleri, ara ö¤ün

yapmakta zorland›klar› bulundu.

Öneriler

Ceza infaz kurumlar›nda bulunan diyabetlilerin, 

1. Psikososyal yönden desteklenmesi, 

2. Diyabet ve obeziteyle ilgili taramalar›n yap›lmas›, 

3. Diyabeti önleme programlar›na ceza infaz kurumlar›n›n

ve ceza infaz kurumu sa¤l›k personellerinin dahil edilmesi,

4. Sa¤l›k personeline diyabet e¤itimcisi rolü verilmesi

gerekti¤i düflünülmektedir.
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DDiiyyaabbeettllii  BBiirreeyylleerrddee  KKaarrddiiyyoovvaasskküülleerr  
HHaassttaall››kk  RRiisskklleerrii  vvee  RRiisskk  FFaakkttöörrlleerrii  
BBiillggii  DDüüzzeeyylleerriinniinn  DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii

Uzm.  Hemfl  Pervin  ERBULAN11,  Prof.  Dr.  Sezgi  ÇINAR  PAKYÜZ22

1Bal›kesir Devlet Hastanesi 1. Basamak Genel Yo¤un Bak›m, BALIKES‹R.
2Celal Bayar Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü, ‹ç Hastal›klar› Hemflireli¤i, MAN‹SA.

ÖÖzzeett

AAmmaaçç:: Bu araflt›rman›n amac›; diyabetli bireylerde kardiyovasküler hastal›k riskleri-

ni ve risk faktörleri hakk›ndaki bilgi düzeylerini de¤erlendirmektir.

GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemm::  Tan›mlay›c› kesitsel tipte yap›lan bu çal›flman›n örneklemini, di-

yabet tan› ve tedavisi alan 200 birey oluflturdu. Araflt›rma verileri, ‘’Hasta Tan›lama

Formu’’, ‘Kardiyovasküler Hastal›k Riski De¤erlendirme Skoru (QRisk-2)’’ ve ‘’Kardiyo-

vasküler Hastal›klar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi (KARR‹F-BD) Ölçe¤i’’ ile elde edildi. Ve-

rilerin istatistiksel analiz bilgisayar ortam›nda, Man Whitney U testi, Kruskall Wallis var-

yans analizi ve Pearson korelasyon analizi kullan›larak yap›ld›.

BBuullgguullaarr:: Araflt›rmaya kat›lan diyabetli bireylerin yafl ortalamas› 57,85±10,66 y›l

olup büyük ço¤unlu¤u (%62) kad›nd›. Diyabetli bireylerin QRisk-2 puanlar› ortalama-

s› 28,47±15,42, KARR‹F-BD puanlar› ortalamas› ise 19,69±5,05 olarak bulundu. Yafl,

sistolik kan bas›nc› ve serum kolesterol düzeyi art›kça kardiyovasküler hastal›k riskinin

artt›¤› belirlendi. Yafl ve tan› y›l› artt›kça kardiyovasküler hastal›k risk faktörleri bilgisinin

azald›¤›, yüksekokul mezunu diyabetli bireylerin bilgi düzeylerinin daha yüksek oldu-

¤u bulundu. Diyabetli bireylerde kardiyovasküler hastal›k risk faktörleri bilgi düzeyi

artt›kça kardiyovasküler hastal›k riskinin azald›¤› belirlendi.

SSoonnuuçç::  Diyabetli bireylerde kardiyovasküler hastal›k riskinin yüksek, kardiyovasküler

risk faktörleri bilgilerinin orta düzeyde oldu¤u söylenebilir. Diyabetli bireylerin kardiyo-

vasküler hastal›k riskleri aç›s›ndan yak›ndan takip edilmesi ve diyabetli bireylerin e¤itimi

yap›l›rken kardiyovasküler hastal›k risk faktörleri hakk›nda bilgi verilmesi önerilmektedir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Kardiyovasküler hastal›k, Risk faktörleri, Bilgi

SSuummmmaarryy

AAsssseessssmmeenntt  ooff  CCaarrddiioovvaassccuullaarr  DDiisseeaassee  RRiisskk  aanndd  KKnnoowwlleeddggee  LLeevveellss  ooff  

RRiisskk  FFaaccttoorrss  ffoorr  CCaarrddiioovvaassccuullaarr  DDiisseeaasseess  iinn  PPeerrssoonnss  wwiitthh  DDiiaabbeetteess

OObbjjeeccttiivvee:: The aim of this study is to assess cardiovascular disease risk and the level
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of knowledge about risk factors in individuals with diabetes.

MMaatteerriiaallss  aanndd  MMeetthhoodd:: The descriptive cross - secti-

onal study consisted of 200 subjects with diabetes diag-

nosis and treatment. The research data was obtained

from the ''Patient Identification Form'', 'Cardiovascular Di-

sease Risk Assessment Score (QRisk-2)' and ''Cardiovascu-

lar Disease Risk Factors Knowledge Level (KARR‹F-BD) Sca-

le''. Statistical analysis of the data was performed using

the Mann Whitney U test, Kruskall Wallis variance analy-

sis and Pearson correlation analysis. 

RReessuullttss:: The mean age of individuals with diabetes

participating in the study was 57,85 ± 10,66 years and

the majority (62%) were female. The mean of QRisk-2

scores was 28.47±15.42, and the mean of KARR‹F-BD

scores was 19.69±5.05 in individuals with diabetes. It

was found that age, systolic blood pressure, and serum

cholesterol levels increased as the risk of cardiovascular

disease increased. The age and the number of years of

diagnosis increased as knowledge of cardiovascular dise-

ase risk factors decreased, and knowledge levels of colle-

ge graduates with diabetes were found to be higher. It

was determined that cardiovascular disease risk decre-

ased as the level of knowledge of cardiovascular disease

risk factors increased in individuals with diabetes. 

CCoonncclluussiioonnss:: it can be said that cardiovascular disease

risk is high and cardiovascular risk factors information is

moderate in individuals with diabetes. It is recommen-

ded that individuals with diabetes be closely monitored

for the risks of cardiovascular disease and that informati-

on on cardiovascular disease risk factors should be provi-

ded when individuals with diabetes are educated.

KKeeyy  wwoorrddss::  Cardiovascular disease, Risk factors,

Knowledge

Girifl  ve  Amaç

Diyabet t›bbi aç›dan geliflmifli ülkelerde ileri evre böb-

rek hastal›klar›n›n, travmalardan ba¤›ms›z alt ekstremite

amputasyonlar›n›n ve yetiflkinlerde görülen körlüklerin

öncelikli sebeplerindedir. Zamanla artmakta olan oran› ile

tüm dünyada bafl› çeken morbidite ve mortalite sebebi ol-

maya adayd›r (1). 

Kardiovasküler hastal›klar›n gelifliminde Diabetes Melli-

tus en önemli risk faktörleri aras›nda yer almaktad›r (2,3).

1979 ‘da aç›klanan Framingam araflt›rmas›, 20 y›l› kapsa-

yan izlemlerden sonra ateroskleroz kaynakl› kardiyovaskü-

ler problemlerin meydana gelifli konusunda, diyabetli bi-

reylerde  diyabetik olmayanlara nazaran 2–3 kat daha

fazla oldu¤unu kan›tlam›flt›r (4).

Diyabet tan›s› alan kiflilerde kardiyovasküler sorunlar

ençok öneme sahip morbidite ve mortalite sebebi olarak

görülmektedir. Diyabetin varl›¤›, koroner arter hastal›¤›-

n›n ve inmenin tehlikesini 2-4 kez art›rmaktad›r. Diyabet

tan›s› konmufl bireylerin % 60-75’i kardiyovasküler hasta-

l›klar sebebi ile ölmektedir. Bilinen kardiyovasküler hasta-

l›¤› olmayan diyabet tan›s› konmufl hastalarda kardiyovas-

küler sorun oluflma riski, daha önceden bir kardiyovaskü-

ler sorun yaflam›fl ancak diyabet tan›s› almam›fl hastalar›n-

kine yak›n düzeydedir. Buradan yola ç›karak diyabet kar-

diyovasküler risklere eflde¤er kabul edilmektedir (5,6).

TEKHARF araflt›rmas›nda (7), ülkemiz genelinde Tip 2

diyabet prevalans›n›n eriflkinlerde 2 milyon civar›na yak-

laflt›¤›, diyabeti olan bireylerin yaklafl›k %6 veya 120 bin

artm›fl oldu¤u belirtilmifl, bu durumun ise kardiyovasküler

sa¤l›k için kayg›land›r›c› oldu¤una vurgu yap›lm›flt›r. Hipe-

rinsülinemi cinsiyet fark etmeksizin diyabetik olmayanlar-

da koroner kalp hastal›¤› için önemi olan bir ba¤›ms›z et-

kendir (8). Diyabet varl›¤›n›n, sistolik kan bas›nc›, santral

obezite ve dislipidemiden ayr›, kardiyak sorunlar› %70

oran›nda art›rd›¤› prospektif olarak kan›tlanm›flt›r (9).

Diyabeti olan bireylerde KVH’›n önlenebilmesi hakk›n-

daki AHA/ADA görüflleri; kan bas›nc› kontrolü, dislipidemi

/ lipid tedavisi, antiplatelet ajanlar›n kullan›m›, sigaran›n

b›rak›lmas›, koroner kalp hastal›¤› (KKH) tarama ve tedavi-

si, nefropati taramas› ve takibinin yap›lmas›d›r (6).

Diyabet hastalar›na sa¤l›kla ilgili daha çok olana¤›n

sunulabilmesi, kaliteli yaflam›n art›r›lmas›, erken ölümlerin

en az seviyeye düflürülmesi ad›na holistik yaklafl›m ve ekip

çal›flmas› ile hastal›¤›n aktif teflhis ve iyilefltirilmesine ge-

reksinim duyulmaktad›r (10).
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Literatürde diyabetli bireylerde KVH riskini ve risk fak-

törleri bilgi düzeylerini de¤erlendiren çal›flma s›n›rl› say›-

dad›r. Bunlardan yola ç›k›larak yap›lan bu çal›flman›n

amac›; diyabetli bireylerin kardiyovasküler hastal›k riskleri-

ni ve bilgi düzeylerini de¤erlendirmektir. Bu çal›flma so-

nucunda, diyabetli bireylerde KVH riskleri ve risk faktörle-

ri hakk›ndaki bilgi düzeyleri konusunda literatüre katk› ya-

p›lmas› beklenmektedir. Buna ilaveten, diyabetli bireyler-

de KVH riskini ve risk faktörleri bilgilerin de¤erlendirmeye

yönelik duyarl›l›¤›n artaca¤› düflünülmektedir.

Gereç  ve  Yöntem

Kesitsel tipte tan›mlay›c› bir çal›flma olan bu araflt›rma-

n›n örneklemini fiubat 2016-Aral›k 2016 tarihleri aras›nda

Bal›kesir Atatürk Devlet Hastanesi ve Bal›kesir Asker Hasta-

nesi’nde Diyabet ya da Dahiliye Poliklini¤i’ne baflvuran

Tip 1-2  Diyabet teflhisi konan araflt›rma kriterlerini karfl›la-

yan 200 hasta örneklem grubunu oluflturdu. Herhangi

bir örnekleme yöntemine baflvurulmam›fl olup bu tarihler

aras›nda ilgili hastanenin dahiliye poliklini¤ine baflvuran

ve araflt›rma için kat›l›mc› olmay› onaylayan bütün birey-

ler araflt›rmaya dahil edildi.

Araflt›rma verileri; Hasta Tan›t›m Formu (Ek 1), QRisk-2

Kardiyovasküler Hastal›k Riski De¤erlendirmesi Formu (Ek

2) ve Kardiyovasküler Hastal›klar Risk Faktörleri Bilgi Dü-

zey (KARR‹F-BD) Ölçe¤i (Ek 3) kullan›llan›larak elde edildi.

Araflt›rmac› taraf›ndan haz›rlanan Hasta Tan›t›m For-

mu dört bölümden oluflmaktad›r. Birinci bölümde; cinsi-

yet, yafl, medeni ve e¤itim durumu, meslek gibi özellikler

sorgulanmaktad›r. ‹kinci bölüm ise; diyabetin tipi, diyabe-

tin süresi, baflka bir hastal›¤›n varl›¤›/yoklu¤u gibi diyabet

ile ilgili bilgileri içerir. Formun üçüncü bölümü; hastan›n

kardiyovasküler hastal›k varl›¤›/yoklu¤u, diyabet ve kardi-

yovasküler hastal›klar hakk›nda bilgi al›p almama ile ilgili

verilere ulaflmam›z› sa¤layan bölümdür. Formun dördün-

cü bölümü ise; açl›k kan flekeri, HbA1C, kolesterol, LDL,

HDL gibi laboratuvar ölçümlerini içerir.

Kardiyovasküler Hastal›k Riski De¤erlendirmesi Formu

(QRisk-2); Amerika Birleflik Devletleri’ndeki akademisyenler

ve doktorlar taraf›ndan klinikte kullan›lmas› için gelifltirilmifl

(QResearch, 2014) kardiyovasküler hastal›k riski hesaplay›-

c›s› QRisk-2, QRisk-1‘in devam› olarak oluflturulmufltur.

Nottingham Üniversitesi QRESEARCH Grubu taraf›ndan

gelifltirilen QRisk-1 risk skoru, kardiyovasküler hastal›klar›n

10 y›ll›k geliflimini öngören bir modeldir. QRisk-2 risk sko-

ru dört aç›k uçlu, sekiz çoktan seçmeli toplam 12 sorudan

oluflmaktad›r. Yafl, cinsiyet, sistolik kan bas›nc›, sigara içme

durumu ve total kolesterol de¤eri gibi geleneksel risk fak-

törlerini içermektedir (11). QRisk-2 risk skoru için internet

ortam›nda haz›r olan program kullan›ld›. 

Kardiyovasküler Hastal›klar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi

(KARR‹F-BD) ölçe¤i; Ar›kan ve arkadafllar› taraf›ndan 2009

y›l›nda gelifltirilmifl ve geçerlilik ve güvenirlik çal›flmas› yap›l-

m›flt›r. Ölçe¤in kullan›m› için izin Dr.‹nci Ar›kan’dan elektro-

nik ortamda e-posta ile al›nd›. Ölçek 28 maddeden olufl-

maktad›r. Bu maddelerden ilk dördü kardiyovasküler has-

tal›klar›n özelliklerini, 15 madde (5, 6, 9-12, 14, 18-20, 23-

25,27, 28. maddeler) risk faktörlerini, 9 madde (7, 8, 13,

15, 16, 17, 21, 22, 26. maddeler) ise risk davran›fllar›nda

de¤iflimin sonucunu sorgulamaktad›r. Ar›kan ve arkadaflla-

r›n›n çal›flmas›nda; ölçe¤in Cronbach alfa de¤eri 0.77 ola-

rak bulunmufltur (12). Bu çal›flmada; ölçe¤in Cronbach al-

fa de¤eri 0,82 olarak bulundu. Araflt›rman›n yap›lmas› için

Türkiye Kamu Hastaneler Birli¤i Bal›kesir Genel Sekreterli-

¤i’nden yaz›l› izin ve Okan Üniversitesi Etik Kurul Onay›

al›nd›. Diyabet tan›s›yla dahiliye ya da diyabet poliklini¤ine

gelen hastalar çal›flma ile ilgili bilgilendirerek, bilgilendiril-

mifl yaz›l› onam formu okutulup / okunarak hastan›n kabul

etmesi dahilinde formun imzalanmas› sa¤land›.  

Çal›flmada elde edilen verilerin istatistiksel analiz de¤er-

lendirilmesinde Statistical Package for Social Sciences (SPSS)

for Windows 20.0 program› kullan›ld›. Veriler; ortalama ±

standart sapma ve yüzdelik olarak gösterildi, %95 güven

aral›¤›nda p<0.05 düzeyinde anlaml› kabul edildi. Verilerin

normal da¤›l›ma uygunlu¤u tek örneklem Kolmogorov

Smirnov testi ile de¤erlendirildi. ‹statistiksel analizde; nor-

mal da¤›l›ma uymayan parametrik verilerde ba¤›ms›z iki

grup aras› fark Man Whitney U testi, üç ve daha fazla grup-

lar aras›ndaki fark Kruskall Wallis varyans analizi, korelasyon

için Pearson korelasyon analizi kullan›ld›.
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Bulgular

Araflt›rmaya kat›lan diyabetli bireylerin yafl ortalamas›

57,86±10,66 olup; %62’si (n=124) kad›n, %34,5’i (n=69)

56-65 yafl üzerinde, %95,5’i (n=191) evli ve %53’ü

(n=57) ilkokul mezunu, %47’si ev han›m› ve %28,5’u

(n=57) emeklidir (Tablo 1).

HbA1c (%) de¤eri 9,49±8,21 olup, bireylerin AKfi,

HbA1C, Kolesterol, LDL, HDL, BK‹ ve sistolik kan bas›nc›

gibi klinik de¤iflken düzeyleri Tablo 2’de gösterildi. 

Diyabetli bireylerin QRisk-2 puan ortalamalar› 28,47 ±

15,42 ve KARR‹F-BD ölçek puan ortalamas› 19,69 ± 5,05

olarak bulundu (Tablo 3).

Diyabetin tipi, cinsiyet, medeni durum, diyabet d›fl›n-

da hastal›k bulunma, kardiyovasküler hastal›k bulunma

durumlar›na göre KARR‹F-BD ölçek puanlar› aras›nda an-

laml› fark bulunmazken (p>0,05), diyabet e¤itimi alan

(n=90 ) ve almayan (n=110) bireyler aras›nda KARR‹F-BD

ölçek puanlar› aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› fark

bulundu (p<0,05). Diyabet e¤itimi alan bireylerin KARR‹F-

BD ölçek puanlar›n›n almayanlara göre daha yüksek ol-

du¤u belirlendi (Tablo 4).

KARR‹F-BD ölçek puanlar›n›n okuryazar olmayan bi-

reylerde di¤er e¤itim gruplar›na göre daha düflük oldu-

¤u (p=0,000***, p<0,001) ve çal›flmayan bireylerin yine

ölçek puanlar›n›n di¤er meslek gruplar›na göre daha dü-

flük (p=0,010*,  p<0,05) oldu¤u belirlendi.

KARR‹F-BD ölçek puan› ile QR‹SK-2 puanlar› aras›nda

negatif yönde anlaml› korelasyon bulundu (p<0,05),

(Tablo 5). 

KARR‹F-BD ölçek puan› ile serum AKfi, HbA1C, Koleste-

rol, LDL, HDL ve BK‹ aras›nda istatistiksel olarak anlaml›

korelasyon bulunmazken (p>0,05), yafl, t›bbi tan› y›l› ve

sistolik kan bas›nc› aras›nda negatif yönde anlaml› kore-

lasyon bulundu (p<0,01 ve p<0,05), (Tablo 5). 

QR‹SK-2 puanlar› ile t›bbi tan› y›l›, serum AKfi, HbA1C,
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TTaabblloo  11::  Diyabetli bireylerin 
sosyodemografik özellikleri (n=200)

DDee¤¤iiflflkkeennlleerr SSaayy››  ((nn)) YYüüzzddee  ((%%))
Yafl (Y›l)

25-35 7 3,5
36-45 21 10,5
46-55 48 24,0
56-65 69 34,5
66 ve üzeri 55 27,5

Cinsiyet
Kad›n 124 62,0
Erkek 76 38,0

Medeni Durum
Evli 191 95,5
Bekar 9 4,5

E¤itim Durumu
Okuryazar de¤il 8 4,0
Okuryazar 7 3,5
‹lkokul 106 53,0
Ortaokul 57 28,5
Yüksekö¤renim 22 11,0

Meslekler
Emekli 57 28,5
Memur 10 5,0
‹flçi 13 6,5
Serbest Meslek 10 5,0
Ev kad›n› 94 47,0
Çal›flm›yor 7 3,5
Di¤er 9 4,5

TTaabblloo  22:: Bireylerin klinik 
de¤iflkenlerinin da¤›l›m› (n= 200)

DDee¤¤iiflflkkeenn OOrrtt..±±SS..SS MMiinn..––MMaakkss))
Diyabet süre (y›l) 10,39±8,62 1-60
AKfi (mg/dl) 196,65±93,23 9-745
HbA1C (%)           9,49±8,21      4,50-86
Kolesterol (mg/dl)  209,74±51,24 8,43-442
LDL (mg/dl)     129,11±51,82 34-400
HDL (mg/dl)     50,52±20,57   13-195
BK‹(kg/m2)       30,85±6,61 11,78-64,10
SKB (mHg)       135,13±16,77  90-200

TTaabblloo  33:: Diyabetli bireylerin QRisk-2 ve 
karrif-bd ölçek puanlar› (n=200)

DDee¤¤iiflflkkeenn OOrrtt..±±SS..SS ((MMiinn..––MMaakkss..))
QRisk-2 28,47±15,42 (4,10 - 80)
KARR‹F-BD 19,69±5,05 (7 - 44)



LDL, HDL ve BK‹ aras›nda anlaml› korelasyon bulunmazken (p>0,05), QR‹SK-2 puanlar› ile yafl, sistolik kan bas›nc› ve ko-

lesterol düzeyi aras›nda pozitif yönde anlaml› korelasyon bulundu (s›ras›yla; p<0,01, p<0,001, p<0,001), (Tablo 5).

Tart›flma

Araflt›rmaya kat›lan diyabetli bireylerin büyük ço¤unlu¤unun ka-

d›n (% 62) oldu¤u belirlendi. Cinsiyet aç›s›ndan bu bulgu literatür

verileri ile benzerlik göstermektedir (13-16). Kardiyovasküler hasta-

l›klar erkeklerde daha s›k görülmekle (17) birlikte, çal›flmaya kat›lan

kat›l›mc›lar›n büyük ço¤unlu¤unun kad›n olmas› ve diyabetin kad›n-

larda daha s›k görülmesi (6) ile ilgili olabilece¤i de¤erlendirilmifltir. 

Diyabetli bireylerin yafl ortalamas› 57,86±10,66 y›ld›r. Türk Erifl-

kinlerinde Kalp Hastal›klar› ve Risk Faktörleri (7) çal›flmas›n›n 2013 y›-

l› verilerine göre; 45-74 yafl grubunda yafl ortalamas› 60,1 ± 10,3

olup, cinsiyet fark› göstermemektedir (14). Yafl›n erkeklerde ≥45, ka-

d›nlarda ≥55 Ulusal Kolesterol E¤itim Paneli’nde de koroner arter

hastal›¤›n›n de¤ifltirilemeyen risk faktörleri aras›nda gösterilmifltir

(18). Yap›lan çal›flmalar›n sonuçlar›na bak›ld›¤›nda; diyabetli bireyle-

rin yafl ortalamalar›n›n; 61,56±10,56 (15), 45,8±15,3 (13),

58,4±8,8 (19), 50.17±15.00 (20), 53,4±8,4 (21), 52,0±0,7 (22),

52,5±11,1 (23) oldu¤u görülmüfltür. Bu araflt›rma bulgular› litera-

tür ile benzerlik göstermektedir. Tip 1 diyabet genellikle genç yafl-

larda görülmekte iken, tip 2 diyabet daha geç dönemlerde ortaya

ç›kmakta ve ileri yafllarda görülmektedir (2). Rossi ve ark. (24) tip 1

diyabetli bireylerle yapt›klar› araflt›rma bulgular›n›n (35,7±9,4) aksi-
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TTaabblloo  44::  Diyabetli bireylerde sosyodemografik özelliklere ve hastal›k 
ile ilgili özelliklere göre KARR‹F-BD puanlar›n›n da¤›l›m› (n=200)

DDee¤¤iiflflkkeennlleerr OOrrtt..±±SS..SS AAnnllaammll››ll››kk
Diyabet Tipi Tip1 (n=9) 22,33±2,16 t = 1,471

Tip2 (n=191) 9,44±4,80 p = 0,143
Cinsiyet Kad›n (n=124) 19,31±4,37 t = 1,373

Erkek (n=76) 20,32±5,98 p = 0,171
Medeni Durum Evli (n=191) 19,63±5,08 t = -795

Bekar (n=9) 21,0±4,47 p = 0,428
Diyabet D›fl›nda Var (n=134) 19,75±4,84 t=0,253
Hastal›k Durumu Yok (n=66) 19,56±4,61 p=0,800
Diyabet E¤itimi Evet (n=90) 20,48±4,72 t=2,008
Alma Durumu Hay›r (n=110) 19,05±5,25 p=0,046*
Kardiyovasküler Var (n=121) 19,91±5,25 t=0,757
Hastal›k Bulunma Yok (n=79) 19,35±4,75 p=0,450
NNoott:: *p<0,05 Ta
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ne, bu araflt›rmada yafl ortalamas›n›n daha yüksek oldu-

¤u bulundu. Araflt›rmaya kat›lan Tip 2 diyabetli birey say›-

s›n›n (n=191) daha fazla olmas›ndan dolay› yafl ortalama-

s›n›n 50 y›l›n üzerinde olmas› beklenen bir sonuçtur.

Araflt›rmaya kat›lan bireylerin büyük ço¤unlu¤u (%

95,5) evli idi. Bu çal›flman›n sonuçlar›, Do¤an ve ark. (15)

yapt›¤› araflt›rma ile ve literatürdeki sa¤l›kl› ve diyabetli bi-

reylerde yap›lan çal›flma sonuçlar› (25, 26) ile benzerlik

göstermektedir.

Araflt›rmaya kat›lan bireylerin büyük ço¤unlu¤unun

(%53,0) ilkokul mezunu oldu¤u bulundu. Do¤an ve ark.

(15) yapt›klar› çal›flmada; diyabetli bireylerin büyük ço¤un-

lu¤unun (%47,1) okur-yazar olmad›¤›n› bulmufltur. Bunun

nedeni örneklem grubunun hastanede yatarak tedavi alan

diyabetlilerden seçilmifl olmas›ndan kaynaklanabilece¤i bil-

dirilmifltir. Masa bafl› çal›flanlarda yap›lan çal›flmada Y›lmaz

ve Boylu (16) %42’sinin lisans mezunu oldu¤unu bulmufl-

tur. Bu durumun araflt›rma yap›lan grubun çal›flan bireyler-

den oluflmas›na ba¤l› oldu¤u düflünüldü. K›rsal kesimde

yaflayan kad›nlarda yap›lan çal›flmada ise Tan ve ark. (20)

%57 ve %56 ile okur-yazar de¤il ve ilkokul mezunu olarak

bulmufltur. Bu durum örneklem grubunun kad›nlardan

oluflmas› ve çal›flman›n k›rsal kesimde yap›lmas›ndan ve er-

kek egemen bir toplum olmam›zdan kaynaklanm›fl olabile-

ce¤i düflünülmektedir. Satman ve ark. (13) diyabetli birey-

lerde yapt›klar› çal›flmada; kad›nlar›n %46’s›n›n, erkeklerin

ise %44’ünün ilkokul mezunu oldu¤unu saptam›flt›r. E¤i-

tim düzeyi ile ilgili çal›flma bulgular›m›z Satman ve ark. (13)

çal›flma bulgular› ile benzerlik göstermektedir. 

Diyabet kontrolünün en objektif göstergesi HbA1c de-

¤eridir. HbA1c de¤erinin %4-6 olmas› gerekmektedir.

HbA1c de¤eri %6 de¤erinin üzerine ç›kmaya bafllad›¤›n-

da makrovasküler, %7.5 de¤erinin üzerine ç›kmaya baflla-

d›¤›nda mikrovasküler komplikasyonlar görülmektedir. Ça-

l›flmam›za kat›lan bireylerin HbA1c ortalamalar› %9.8'dir

(Tablo 2). Yap›lan çal›flmalarda da HbA1c de¤erinin

%7.5'ten yüksek oldu¤u belirlenmifl olup, bizim çal›flma

bulgumuz ile uyumludur. HbA1c de¤erinin bu kadar yük-

sek bulunmas›, araflt›rmaya kat›lan bireylerin kan glukoz

düeyinin kontrol alt›nda tutulamad›¤›n› ve kardiyovasküler

hastal›k riskinin artabilece¤ini düflündürmektedir. Bireyle-

rin e¤itim düzeyinin düflük olmas› ve diyabet hemfliresin-

den e¤itim alma oran›n›n düflük olmas› nedeni ile meta-

bolik kontrolün sa¤lanamad›¤› düflünülmektedir.  

Sedanter yaflam tarz› ateroskleroz için de¤ifltirilebilir risk

faktörleri aras›nda yer almaktad›r (18). Bu çal›flmada, çal›fl-

mayan grubunun fazla olmas›n›n (% 83,5) sedanter ya-

flam tarz› ve obezite gibi kardiyovasküler hastal›k risk faktö-

rü oluflmas›na zemin haz›rlad›¤› ve kardiyovasküler hasta-

l›k riskinin artmas›na neden oldu¤u düflünülmektedir.

Bu çal›flmada, diyabetli bireylerin QRisk-2 puan ortala-

malar› 28,47±15,42 olarak bulundu. QRisk -2 Kardiyovas-

küler hastal›k risk skorun ≤%10 olmas› düflük riskli, %10<

veya <%20 aras›nda olmas› orta riskli, ≥%20 olmas› yüksek

riskli olarak yorumlanmaktad›r (11). Buna göre; çal›flmam›-

za kat›lan diyabetli bireylerin kardiyovasküler hastal›k riski

yüksektir. Bu sonuç, Do¤an ve ark. (15) yapt›¤› çal›flma ile

benzerlik göstermektedir. Bu çal›flman›n aksine, sa¤l›kl› bi-

reylerde yap›lan çal›flmalarda (27, 28) araflt›rmaya kat›lan-

lar›n büyük ço¤unlu¤unun düflük riskli grupta yer ald›¤›

bulunmufltur. Bu çal›flma sonuçlar›, Özyurt (26)’un sa¤l›kl›

ve diyabetli erkekler ile yapt›¤› çal›flma sonuçlar› (%43 yük-

sek riskli grup) ile benzer olup, diyabetli bireylerde kardiyo-

vasküler hastal›k riskinin yüksek oldu¤unu göstermektedir.

Yap›lan bu çal›flmada, diyabetli bireylerin Kardiyovas-

küler Hastal›klar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi (KARR‹F-BD) öl-

çek puan ortalamas› 19,69 ± 5,05 olarak bulundu. KAR-

R‹F-BD ölçek ortalama puan›n›n düflük olmas›n›n nedeni-

nin, araflt›rmaya kat›lan diyabetli bireylerin büyük ço¤un-

lu¤unun çal›flmamas› ve e¤itim durumlar›n›n düflük ol-

mas›ndan kaynakland›¤› düflünülmektedir. Andsoy ve

ark. (25)’n›n çal›flmas›nda KARR‹F-BD ölçek puanlar› orta-

lamas› 21,34±4,00 olup çal›flmam›zla benzerlik göster-

mektedir. Sa¤l›kl› bireylerde yap›lan çal›flmalarda ise; KAR-

R‹F-BD puanlar›n›n bizim çal›flma sonuçlar›m›zdan daha

yüksek oldu¤u (12,25,29,30), ancak k›rsal kesimde yafla-

yan kad›nlar›n bilgi düzeylerinin bizim çal›flmam›zdaki di-

yabetli bireylere göre düflük oldu¤u (20) görülmektedir.

KARR‹F-BD ölçek ortalama puan› azald›kça QR‹SK-2 pu-

an›n›n artt›¤› belirlendi (Tablo 6). Buna göre, diyabetli bi-
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reylerin kardiyovasküler hastal›klar risk faktörleri bilgi dü-

zeyi azald›kça kardiyovasküler hastal›k riskleri artmaktad›r.

QRisk-2 Kardiyovasküler hastal›k risk skorun ≤ %10 olma-

s› düflük riskli, %10 < veya <%20 aras›nda olmas› orta risk-

li, ≥%20 olmas› yüksek riskli olarak yorumlanmaktad›r

(11). Buna göre; çal›flmam›za kat›lan diyabetli bireylerin

kardiyovasküler hastal›k riski yüksektir. Do¤an ve ark. (15)

çal›flma bulgular› bizim çal›flmam›z› desteklemektedir. Bu

çal›flman›n aksine, sa¤l›kl› bireylerde yap›lan çal›flmalarda

(27,28) araflt›rmaya kat›lanlar›n büyük ço¤unlu¤unun

düflük riskli grupta yer ald›¤› bulunmufltur. Bu çal›flma so-

nuçlar›, Özyurt (26)’un sa¤l›kl› ve diyabetli erkekler ile

yapt›¤› çal›flma sonuçlar› (%43 yüksek riskli grup) ile ben-

zer olup, diyabetli bireylerde kardiyovasküler hastal›k riski-

nin yüksek oldu¤unu göstermektedir. Diyabet hemflirele-

rinin diyabetli birey e¤itimlerinde kardiyovasküler hastal›k-

lar için risk olan faktörler ve bunlar›n yönetimi hakk›nda

bilgi vermeleri önem tafl›maktad›r. 

Diyabet tipi, cinsiyet, medeni durum ile kardiyovaskü-

ler hastal›klar risk faktörleri bilgi düzeyi puanlar› aras›nda

anlaml› iliflki bulunmad›. Yafl, t›bbi tan› y›l› artt›kça kardiyo-

vasküler hastal›klar risk faktörleri bilgi düzeyi puan›n›n

azald›¤›, kardiyovasküler hastal›klar risk faktörleri bilgi dü-

zeyi puanlar› artt›kça sistolik kan bas›nc›n›n azald›¤› belir-

lendi. Literatürdeki çal›flmalar (26, 31-33) ile benzer ola-

rak, yafl ve diyabet süresi artt›kça kardiyovasküler hastal›k

risk puanlar›n›n artt›¤›n› bulundu. Bu durumun, yafl ve di-

yabet süresi artt›kça diyabete efllik eden komorbit durum-

larla iliflkili oldu¤u düflünülmektedir. 

Bireylerin e¤itim durumlar›na göre KARR‹F-BD puan

ortalamalar› incelendi¤inde; okuryazar olmayan diyabet-

lilerin kardiyovasküler hastal›klar risk faktörleri bilgi düzeyi

puanlar›n›n di¤er e¤itim gruplar›na göre daha düflük ol-

du¤u belirlendi. Bad›r ve ark (30) hemflirelik ö¤rencilerin-

de KARR‹F-BD bilgi düzeyini 22,47±3,38, Tan ve ark. (20)

k›rsal kesimde yaflayan kad›nlarda 22,47±3,38, Gürdo-

¤an ve ark.(29) metal iflçilerinde 18,65±4,04 bulmufllar-

d›r. Awad ve Al-Nafisi (31)’nin yapt›klar› çal›flmada, e¤itim

seviyesi yüksek olan grubun kardiyovasküler hastal›k ve

risk faktörleri bilgilerinin daha yüksek oldu¤u saptanm›fl-

t›r. KARR‹F-BD puan ile ilgili araflt›rma sonuçlar›m›z›n di¤er

araflt›rma sonuçlar›na göre daha düflük oldu¤u görül-

mektedir. Bunun nedeni bizim çal›flma grubumuzun e¤i-

tim düzeyinin düflük olmas›ndan kaynakland›¤› düflünül-

mektedir. E¤itim düzeyi artt›kça bilgi düzeyi artmaktad›r.

Meslekler aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde; memur olan

diyabetli bireylerin kardiyovasküler hastal›klar risk faktörle-

ri bilgi düzeyi puanlar›n›n di¤er meslek gruplar›na göre

daha yüksek oldu¤u belirlendi. Memurlar›n e¤itim düze-

yinin daha yüksek olmas› ve teknoloji ile daha yak›n olma-

s›ndan kaynakalanbilece¤i düflünülmektedir.

Bu çal›flmada; diyabet e¤itimi almayan bireylere göre,

diyabet e¤itimi alan bireylerin kardiyovasküler hastal›klar

risk faktörleri bilgi düzeyi puan›n›n daha yüksek oldu¤u

belirlendi. Bu durum beklenen bir sonuç olup bizim için

sürpriz olmad›. ADA (6), diyabetli bireylerdeki en önemli

tedavi seçene¤inin kendi kendini yönetme e¤itimlerinin

verilmesi oldu¤unu belirtmektedir. Diyabetli bireylere ve-

rilen e¤itim KVH’a neden olan olan risk faktörlerinin yö-

netilmesi aç›s›ndan önemlidir. Rickheim ve ark.(23)’n›n

yapt›klar› çal›flmada; diyabetli bireylere verilen e¤itim ile

kilo, HbA1c gibi KVH riskini art›ran faktörlerde anlaml› dü-

zeyde azalma saptanm›flt›r. Ayn› flekilde Ziemer ve ark.

(22)’n›n yapt›klar› çal›flmada; HbA1c düzeyine; Coppell ve

ark. (19)’n›n yapt›klar› çal›flmada; kilo ve HbA1c düzeyin-

de azalma oldu¤u belirlenmifltir. 

Kardiyovasküler hastal›klar risk faktörleri bilgi düzeyi

puan› ile serum AKfi, HbA1C, Kolesterol, LDL, HDL, BK‹

aras›nda anlaml› iliflki bulunmad›. Diyabetli bireylerde kan

glikozunun normal de¤erlerde tutulmas› ile birlikte dya-

bete ba¤l› kardiyovasküler komplikasyonlar azalmaktad›r

(2,35,36) diyabetli bireylerde yapt›klar› VADT çal›flmas›n-

da, yo¤un kan glukozu düflürücü tedavi grubu alan

grupta HbA1c düzeyinin %6,9, standart tedavi alan

grupta ise %8,4 oldu¤unu ve kardiyovasküler hastal›k

oran›n›n standart tedavi grubunda daha fazla

(%53>%44) oldu¤unu bulmufllard›r. Kardiyovasküler risk

gelifliminde rol oynad›¤› düflünülen 300’den fazla risk fak-

töründen en fazla kabul görenler aras›nda Ulusal Koleste-

rol E¤itim Program› (NCEP) III. yetiflkin tedavi panelinde li-
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pid risk faktörleri (LDL, trigliseridler, kolesterol, HDL dü-

flüklü¤ü) birinci s›rada gösterilmifltir (18). TEKHARF(7) ça-

l›flmas›nda Kardiyovasküler bir risk faktörü olan obezite

prevalans›n›n Türk kad›nlar›nda yüksek, iki cinsiyette de

artmakta olmas› bu risk faktörünün toplumumuzdaki öne-

mini vurgulamaktad›r. Kardiyovasküler morbiditeye ba-

¤›ms›z biçimde de katk›da bulundu¤u anlafl›lm›flt›r.

QR‹SK-2 puanlar› ile t›bbi tan› y›l›, serum AKfi, HbA1C,

LDL, HDL ve BK‹ aras›nda anlaml› korelasyon bulunmad›.

Yafl, sistolik kan bas›nc› ve kolesterol düzeyi artt›kça QRisk-2

puan›n›n da artt›¤› belirlendi. Yafl ateroskleroz için de¤ifltiri-

lemeyen risk faktörlerin biridir (18). Arslan ve ark (37)’n›n

sa¤l›kl› ve diyabetli bireylerde yapt›lar› çal›flmada, TSK’nde

görevli bireylerin 10 y›ll›k Framingham kardiyovasküler

skorlar›n›n 40 yafl ve alt› grupta %1,6 de¤erinde seyreder-

ken, 40 yafl›ndan sonra giderek artt›¤›n› saptam›fllard›r. Öz-

yurt (26)’un yapt›¤› çal›flmada; Manisa’da k›rsal bölgede ya-

flayan bireylerin TEKHARF Risk Skorlamas›na göre 10 y›ll›k

kardiyovasküler hastal›k riski 65 yafl ve üzeri grupta en yük-

sek düzeyde (%37) oldu¤unu belirlemifltir. Do¤an ve ark.

(15) 75 yafl ve üzeri diyabetli bireylerin QRisk-2 puanlar› di-

¤er yafl gruplar›na göre daha fazla oldu¤unu bulmufltur.

Bizim çal›flma sonuçlar›m›z literatür ile benzemektedir.

Diyabetli bireylerde kan glikozunun normal de¤erlerde

tutulmas› ile birlikte diyabete ba¤l› kardiyovasküler kompli-

kasyonlar azalmaktad›r (2,36). Hayward ve ark. (35) diya-

betli bireylerde yapt›klar› VADT çal›flmas›nda, yo¤un kan

glukozu düflürücü tedavi grupta HbA1c düzeyinin %6,9,

standart tedavi alan grupta ise %8,4 oldu¤unu ve kardi-

yovasküler hastal›k oran›n›n standart tedavi grubunda da-

ha fazla (%53 > %44) oldu¤unu bulmufllard›r.

Literatürden farkl› olarak, bu çal›flmada, diyabetli birey-

lerin QRisk-2 kardiyovasküler hastal›k risk puanlar› ile açl›k

kan glikozu ve HbA1c düzeyi ile iliflki bulunmad›. Bu sonuç

Do¤an ve ark. (15) çal›flma sonuçlar›yla uymaktad›r.  

Literatürdeki çal›flmalar (26, 31-33) ile benzer olarak,

yafl ve diyabet süresi artt›kça kardiyovasküler hastal›k risk

puanlar›n›n artt›¤›n› bulundu. Bu durumun, yafl ve diya-

bet süresi artt›kça diyabete efllik eden komorbit durumlar-

la iliflkili oldu¤u düflünülmektedir. Özyurt (26)’un yapt›¤›

çal›flmada, kardiyovasküler hastal›k risk puanlar›n›, çal›fl-

ma durumunun %35,4 oran›nda, yafl›n %12,7’sini aç›kla-

d›¤› saptanm›flt›r. Çal›flma bulgular›m›z Özyurt (26) ve Do-

¤an(15)’›n çal›flma sonuçlar› ile uyumludur.

Sonuç

Sonuç olarak; diyabetli bireylerin kardiyovasküler has-

tal›k riskinin yüksek oldu¤u, kardiyovasküler risk faktörleri

ile ilgili bilgilerinin orta düzeyde oldu¤u, kardiyovasküler

hastal›k risk faktörleri ile ilgili bilgi düzeyi artt›kça kardiyo-

vasküler hastal›k riskinin azald›¤›, yafl art›kça kardiyovaskü-

ler hastal›k riskinin artt›¤› bulundu. Sistolik kan bas›nc› ve

serum kolesterol düzeyi artt›kça kardiyovasküler hastal›k

riskinin artt›¤›, yafl ve tan› y›l› artt›kça kardiyovasküler risk

faktörleri bilgi düzeyinin azald›¤› belirlendi. Kardiyovaskü-

ler risk faktörleri bilgi düzeyi artt›kça sistolik kan bas›nc›n›n

azald›¤›, e¤itim düzeyi artt›kça kardiyovasküler risk faktör-

leri bilgi düzeyinin artt›¤›, memur olarak çal›flanlar›n kar-

diyovasküler risk faktörleri bilgi düzeyinin daha yüksek ol-

du¤u, diyabet e¤itimi alan bireylerde kardiyovasküler risk

faktörleri bilgi düzeyinin artt›¤› bulundu.

Öneriler

Bu sonuçlar do¤rultusunda; diyabetli bireylerin kardi-

yovasküler hastal›k riskleri aç›s›ndan yak›ndan takip edil-

mesi ve diyabetli bireylerin e¤itimi yap›l›rken kardiyovas-

küler hastal›k risk faktörleri hakk›nda bilgi verilmesi, hasta

e¤itimlerinin onlar›n e¤itim düzeylerine, yafllar›na ve di-

¤er bireysel özelliklerine uygun yap›lmas› önerilmektedir. 
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ÖÖzzeett

Bu araflt›rman›n amac› Tip 2 diyabetli hastalarda fiziksel aktivite/egzersiz davran›fl-

lar›n› ve bu davran›fllarla iliflkili faktörleri incelemek ve metabolik kontrol de¤iflkenleriy-

le iliflkisini ortaya koyarak diyabet e¤itimine katk› sa¤lamakt›r.

Çal›flma 4 Ekim 2016 – 4 Ocak 2017 tarihleri aras›nda Osmaniye Devlet Hastane-

si Dâhiliye klini¤ine baflvuru yapan 72 kad›n 42 erkek toplam 114 Tip 2 diyabetli bi-

reylerin kat›l›m› ile yap›lm›flt›r. Hastalar›n sosyo-demografik özellikleri, sa¤l›k öyküsü,

diyabete iliflkin özellikler ve fiziksel aktivite (FA) ile ilgili sorulara anket formu ile ulafl›l-

m›flt›r. Metabolik de¤iflken bulgular› hastane sisteminde bulunan hastalar›n›n labora-

tuvar sonuçlar›ndan temin edilmifltir. Geriye kalan açl›k kan flekeri (AKfi), tokluk kan

flekeri (TKfi) ve kan bas›nc› (tansiyon) verilerine hemflire gözlem kay›tlar›nda ulafl›lm›fl-

t›r. Araflt›rmaya kat›lan bireylerin yafl ortalamas› 57,57±11,53 olarak elde edilmifltir. Yi-

ne çal›flmada elde edilen bulgulardan diyabet süresinin 9,89±6,22 y›l oldu¤u tespit

edilmifltir. Kronik hastal›klardan hipertansiyon (HT) %47,4 oran› ile en fazla görülen

hastal›kt›r. Toplam egzersiz düzey ortalamas›n›n 40,93 oldu¤u ve en çok tercih edi-

len egzersizin ise 25,99 ile hafif düzeyde egzersiz davran›fl› oldu¤u bulunmufltur.

Toplam düzey egzersiz davran›fl› art›kça HDL artmaktad›r. Hastalar›n sistolik kan ba-

s›nc› düzeyleri ortalamalar›n›n e¤itim durumu de¤iflkenine göre istatistiksel olarak an-

laml› bulunmufltur (p=0,026<0.05). Bu araflt›rmada elde edilen veriler ›fl›¤›nda fiziksel

aktivitenin diyabet üzerinde daha etkili olmas› için hastalar bilgilendirilmeli ve aktivite

uygulamalar›nda planlay›c› rol üstlenmelidir. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Tip 2 diyabet, Fiziksel aktivite, Egzersiz, Metabolik kontrol de-

¤iflkenleri

SSuummmmaarryy

IInnvveessttiiggaattiioonn  ooff  tthhee  EEffffeecctt  ooff  PPhhyyssiiccaall  AAccttiivviittyy  oonn  

MMeettaabboolliicc  CCoonnttrrooll  VVaarriiaabblleess  iinn  TTyyppee--22  DDiiaabbeettiiccss

This study was influenced by metabolic control variables of Type 2 diabetic acti-

vity. The study was conducted between 4 October 2016 and 4 January 2017 with
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the participation of 72 individuals and 42 men who app-

lied to the internal medicine clinic of Osmaniye State

Hospital in total 114 Recommendation 2 diabetics. 

Questions about socio-demographic characteristics,

health story, diabetic characteristics and physical activity

(FA) of the patients were obtained by questionnaire. Me-

tabolic variable findings. The remaining fasting blood su-

gar (STP), satiety blood sugar (TBS) and blood pressure

(blood pressure) ratio are nurses. The average age of the

subjects participating in the study was 57,57±11,53. It

was also found that diabetes from paper-acquired fin-

dings was 9.89±6.22 years in duration. Chronic diseases

can be seen with the highest rate of hypertension (HT)

rate of 47.4%. It is light and hot with 25.99 with 40.93

degrees and the absence of most preferred exercise.

HDL is increasing. Significance of the systolic blood pres-

sure levels of the patients was found to be significant (p

= 0.026 <0.05). This is the planning of the activity to ac-

hieve more success in the study. 

KKeeyy  WWoorrddss:: Type 2 diabetes, Physical activity, Exerci-

se, Metabolic control variables

Girifl

Diabetes Mellitus (DM), insülin hormonunun yetersiz-

li¤i veya dokularda insülin direncinin olmas› sebebiyle

meydana gelen karbonhidrat, protein ve ya¤ metaboliz-

mas›n›n bozukluklar›yla görülen bir hastal›kt›r (1). Di¤er

bir ifadeyle DM; Hayat boyu devam eden, akut veya kro-

nik komplikasyonlarla bireylerin yaflam kalitesini olumsuz

etkileyen, yüksek maliyetli sosyal ve toplumsal bir hastal›k-

t›r (2).

Ülkemizde diyabet görülme s›kl›¤›, Türkiye Diyabet, Hi-

pertansiyon, obezite ve Endokrinoloji ve Hastal›klar Preva-

lans› (TURDEP-1) çal›flmas›na göre %7,2 olarak belirtilmifl-

tir. Geçen 12 y›ll›k zaman diliminde yetiflkin nüfusun orta-

lama yafl› 4 y›l artm›flt›r. Kad›n ve erkek boyu ortalama 1

cm artm›fl; kad›nlar›n vücut a¤›rl›¤› ve bel çevresi 6 cm,

kalça çevresi ise 7 cm art›fl gösterirken; erkeklerin ortalama

vücut a¤›rl›¤› 8 kg, bel çevresi 7 cm, kalça çevresi de 2 cm

artm›flt›r. TURDEP-II sonuçlar› ›fl›¤›nda Türk yetiflkin toplu-

munda diyabetin görülme s›kl›¤›n›n %13,7 düzeyine ç›kt›-

¤› ifade edilmifltir. Bu sonuçlar neticesinde 40-44 yafl gru-

bundan sonra nüfusun minimum %10’u diyabetlidir. 

Elde edilen bilgiler Türkiye’de diyabete yakalanma yafl

ortalamas›n›n 1998 y›l›na göre 5 yafl daha önce ortaya

ç›kt›¤›n› düflündürmektedir (3).

Diyabette tedavinin amaçlar›; kan flekerini normal de-

¤erlerde tutmak veya normale yak›n de¤erlerde tutulma-

s›n› sa¤lamak, semptomlar› önlemekdir. Yaflam standart-

lar›n›n gelifltirilmesi, akut ve kronik komplikasyonlar›n en-

gellenmesidir. Diyabetin tedavi aflamalar›; e¤itim, diyet,

egzersiz, oral anti diyabetikler (OAD) ve insülindir (4).

Düzenli, uygun ve planl› yap›lan egzersizin vucüdu-

muzda ki birçok sistemi olumlu etkiledi¤i bilinmektedir

(5). Egzersiz, insülin duyarl›l›¤›n› artt›r›r, kan flekerinin dü-

flürülmesine yard›mc› olur ve bununla birlikte kan koleste-

rolü ve trigliseritlerin (TG) azalmas›nda yararlar› vard›r. Ez-

gersiz obezite tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Bura-

dan yola ç›karak diyebiliriz ki diyabette görülen kompli-

kasyonlar› önlemekte yard›mc›d›r (6). 

Egzersiz diyabet kontrolünün önemli bir bölümünü

oluflturmaktad›r. Diyabette egzersiz uygulayacak hastala-

ra, egzersizi düzenli yapmalar› söylenir. Egzersiz program-

lar› haz›rlan›rken kiflisel ihtiyaçlara, hobilere, sa¤l›k durum-

lar›na ve beden yap›lar›na göre haz›rlanmas› gerekti¤i be-

lirtilerek, flartlara elveriflli ayakkab› kullanmalar›, afl›r› s›cak

ve so¤ukta, metabolik kontrolün iyi olmad›¤› durumlarda

egzersiz yapmaktan uzak durmalar› tavsiye edilir (7).

Diyabet; Tip 1, Tip 2, sekonder nedenlere ba¤l› diya-

bet ve gestasyonel diabetes mellitus (GDM) olmak üzere

dört grupta ele al›n›r. Hastalar›n genelini Tip 1 ve Tip 2 di-

yabetliler oluflturur. Dünyada tan›s› konulan diyabetin

%90’dan fazlas›n› Tip-2 Diyabet oluflturmaktad›r. Hastal›k

obez kiflilerde fiziksel aktivitenin azl›¤›na ba¤l› olarak orta-

ya ç›kmaktad›r. Hastal›¤›n temelini genetik yatk›nl›k göste-

ren bireylerde yaflam tarz›yla artan insülin direnci ve za-

man içerisinde azalan insülin sal›n›m› oluflturmaktad›r.

Hastal›k ço¤unlukla 40 yafl üstü grupta görülür, fakat son

y›llarda görülme yafl› de¤ifliklik göstermekte, gençlerde
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ve çocuklar da görülebilmektedir (8).

Diabetes Mellitus’un, akut ve kronik komplikasyonlar›

yaflam süresini k›saltmakla beraber yaflam kalitesini de

azaltmaktad›r. Diyabetteki ana problem, Kan flekerinin

aniden veya yavafl bir flekilde referans aral›¤›n›n d›fl›na

ç›kmas› sonucunda vücutta meydana gelebilecek hasar-

lar ve olumsuz de¤iflikliklerdir. Kan glikoz düzeyindeki ani

de¤iflimler diyabetin akut komplikasyonlar› olarak adlan-

d›r›lmaktad›r. Bu komplikasyonlar hipoglisemi, Diyabetik

Ketoasidoz (DKA), Hiperglisemik Hiperosmolar Nonketo-

tik Sendrom (HHNS), Laktik Asidoz Komas›.

Diyabetin kronik komplikasyonlar› ise; retinopati, nef-

ropati, nöropati, diyabetik ayak ve kalp damar hastal›¤›

fleklinde s›ralanabilir.

Gereç  ve  Yöntem

Araflt›rman›n  Tipi

Bu araflt›rma, Tip-2 diyabetli hastalarda, fiziksel aktivi-

te/egzersizin metabolik kontrol de¤iflkenleri üzerine etki-

lerinin incelenmesi amac›yla; tan›mlay›c› ve kesitsel olarak

planland›.

Araflt›rman›n  Yeri  ve  Zaman›

Araflt›rma, 4 Ekim 2016 – 4 Ocak 2017 tarihleri aras›n-

da Osmaniye Devlet Hastanesi Dâhiliye servisinde yap›ld›.

Araflt›rman›n  Evren  ve  Örneklemi

Araflt›rman›n evrenini, Osmaniye Devlet Hastanesi Dâ-

hiliye servisine 4 Ekim 2016 - 4 Ocak 2017 tarihlerinde

baflvuran tip 2 diyabet tan›s› alm›fl hastalar oluflturmufltur.

Araflt›rman›n örneklemini, Minimum 6 ay veya daha

uzun süredir Tip 2 diyabet tan›s› alm›fl olan,18 yafl ve üze-

ri, ‹nsülin ve/veya OAD kullanan, iletiflim s›k›nt›s› bulun-

mayan, çal›flmaya kat›lmay› kabul eden 114 Tip 2 diya-

betli hasta oluflturmufltur.

Araflt›rman›n  Etik  ve  Yasal  Yönleri

Araflt›rman›n yürütülmesi için Etik kuruldan ve Osma-

niye Kamu Hastaneler Birli¤i Genel Sekreterli¤inden yaz›-

l› izin onay› al›nd›.

Verilerin  Toplanmas›

Araflt›rmada, kullan›lan veri toplama araçlar› 2 bölüm-

den oluflmaktad›r.

1-  Diyabetlinin  Özellikleri  /  Görüflme  Formu

Çal›flman›n verileri, araflt›rmac› taraf›ndan klini¤e bafl-

vuran ve çal›flma kriterlerine uyan hastalardan yüz yüze

görüflme yöntemi ile toplanm›fl ve kay›t alt›na al›nm›flt›r.

Veriler 4 Ekim 2016- 4 Ocak 2017 tarihleri aras›nda, haf-

ta içi günlerde, klini¤e baflvuran eriflkin Tip 2 diyabetliler-

den toplanm›flt›r. Görüflmeler birime ait diyabet e¤itim

hemfliresi odas›nda yap›lm›flt›r. Oda görüflmelerin yap›la-

bilece¤i uygun bir ortama sahiptir.

Diyabetlilere çal›flman›n amac› ve fiziksel aktivite/eg-

zersiz gruplar› – yorucu/a¤›r derece, yorucu olmayan/or-

ta derece, hafif derece - ile ilgili yeterli aç›klamalar yap›l-

d›ktan sonra formlar doldurulmufltur. Her bir diyabetli ile

görüflme yaklafl›k 10-15 dakika sürmüfltür.

Hastalar›n metabolik kontrol de¤erlerine (laboratuvar

bilgilerine), hastane bilgi sistemi üzerinden ulafl›ld›. Kan

bas›nc›, AKfi ve tokluk kan flekeri ölçüm de¤erlerine servis

hemflirelerinin ölçüm kay›tlar›ndan ulafl›ld›.

Veri  Toplama  Araçlar›

Diyabetlinin Özellikleri/Görüflme Formu araflt›rmac› ta-

raf›ndan diyabetle ilgili literatür incelenerek haz›rlanm›fl-

t›r. Bu formda diyabetlilerin “sosyo-demografik özellikleri”,

“sa¤l›k öyküsü”  ve “diyabete ve fiziksel aktiviteye iliflkin

özelikler” ile iliflkili verilerinden oluflan toplam 25 soru bu-

lunmaktad›r.

Sosyo-demografik Özellikler: Do¤um y›l›, cinsiyet, me-

deni durum, e¤itim düzeyi, çal›flma durumu, birlikte ya-

flad›¤› kifliler,  yaflad›¤› yere iliflkin 8 soru. Sa¤l›k Öyküsü:

Boy kilo durumu, kronik hastal›k varl›¤›, ailedeki kronik

hastal›k öyküsü, sigara kullan›m›, alkol kullan›m›, sa¤l›k

kontrollerini ne s›kl›kla yapt›¤›na iliflkin 6 soru.

Diyabete ve fiziksel aktiviteye iliflkin özelikler: Diyabetin

süresi, ailede diyabet olma durumu, tedavi flekli, kan fle-

ker ölçüm s›kl›¤›, e¤itim alma durumu, fiziksel aktivite yap-

ma durumu, fiziksel aktivitenin kan flekerine etkisi, fiziksel
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aktivitenin önemi, uzmanla görüflme ve tavsiyeleri uyma-

ya iliflkin 11 soru bulunmaktad›r.

Egzersiz  Davran›fllar›  Anketi  –  EDA

Godin Egzersiz Davran›fllar› Anketinden uyarlanm›fl

olup 3 bölüm 29 maddeden oluflmaktad›r. Bu çal›flmada

Godin Egzersiz Anketi’nde yer olan aktiviteler Türk toplu-

munun ulaflabilece¤i fiziksel aktivite/ egzersiz kaynaklar›

esas al›narak “a¤›r”, “orta” ve “hafif” olarak s›n›fland›r›l-

m›flt›r. 

Orijinal formda kullan›lan fiziksel aktivite/ egzersiz çe-

flitleri aras›nda, Amerikan kültürüne özgü olan baz› spor-

lar ve aktiviteler, Türkçe uyarlamada aerobik, a¤›rl›k kald›r-

ma, toprak çapalama gibi seçenekler ile de¤ifltirilmifltir.

Baz› maddelerde ise ifade de¤ifliklikleri yap›lm›flt›r. Pratik

ve doldurulmas› kolay olan Egzersiz Davran›fllar› Anke-

ti’ne göre fiziksel aktiviteler/egzersizler: (1) yorucu/a¤›r,

(2) orta derece ve (3) hafif derece olarak üç alt grupta

toplanm›flt›r. Yorucu /a¤›r fiziksel aktiviteler/egzersizler:

koflu, futbol, basketbol,  koflu, yüzme, bisiklete binme,

tempolu yürüme, aerobik, a¤›rl›k kald›rma, hal› y›kamak,

toprak çapalama, ip atlama. Orta derece/yorucu olma-

yan fiziksel aktiviteler/egzersizler: normal tempoda yürü-

yüfl, ev hareketleri jimnastik hareketleri, hafif yüzme, dans

etme, bahçe iflleri, hafif a¤›rl›klarla çal›flma, araba y›kama,

pencereleri ve yerleri temizleme, merdiven ç›kma. Hafif

derecede fiziksel aktiviteler/egzersizler: bal›k tutma, hafif

tempoda yürüyüfl, camlar› silme, ütü yapma, bulafl›k y›ka-

ma, çamafl›r y›kama, kiflisel hijyen, kol ve bacak hareket-

leri aktivitelerini içermektedir. Ankette bireylerin fiziksel ak-

tivite/egzersiz puanlar› hesaplan›rken, Godin Egzersiz An-

keti’nin puan hesaplamas›ndan yararlan›lm›flt›r. Bu he-

saplamada kriter olarak bireylerin haftal›k fiziksel aktivi-

te/egzersiz yapma s›kl›¤› ve tipi kullan›lm›flt›r.

A¤›r/ yorucu egzersizler= 9 kez / haftada

Orta derecede egzersizler=5 kez/ haftada

Hafif derecede egzersizler=3 kez/ haftada

Fiziksel aktivite/egzersiz gruplar›ndan seçilen aktivite-

ler yukar›da belirtilen katsay›lar ile çarp›lm›flt›r. Örne¤in

yorucu/a¤›r fiziksel Aktivitelerden/egzersizlerden birini

haftada bir kez yapan diyabetli için skor 1_9 =9 puand›r.

Diyabetlilerin orta derecede yorucu olmayan fiziksel

aktiviteler/egzersizler ve hafif derece fiziksel aktiviteler/eg-

zersizler gruplar›ndan ald›klar› tüm puanlar toplanarak,

her bir birey için toplam egzersiz puan› elde edilmifltir.

Toplam fiziksel aktivite/egzersiz puan› bireylerin fiziksel ak-

tivite/egzersiz yapma verilerini oluflturmufltur. 

Verilerin  De¤erlendirilmesi

Çal›flmadan elde edilen bulgular de¤erlendirilirken, is-

tatistiksel analizler için SPSS 22,0 ‹statistik paket program›

kullan›ld›. Çal›flma verileri de¤erlendirilirken tan›mlay›c› is-

tatistiksel metotlar›n (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart

sapma) yan› s›ra normal da¤›l›m›n incelenmesi için Kol-

mogorov - Smirnov da¤›l›m testi kullan›ld›. Niteliksel veri-

lerin karfl›laflt›r›lmas›nda ise Pearson Ki-Kare testi ile Fisher

Exact test kullan›ld›. Parametrelerin gruplar aras› karfl›lafl-

t›rmalar›nda t testi ve Tek yönlü (One way) Anova testi ve

farkl›l›¤a neden olan grubun tespitinde LSD testi kullan›l-

d›. Parametreler aras› karfl›laflt›rmalarda Pearson Korelas-

yon Analizi kullan›ld›. Sonuçlar %95 güven aral›¤›nda,

p<0,05 anlaml›l›k düzeyinde de¤erlendirildi.

Araflt›rman›n  S›n›rl›l›klar›

Araflt›rma, 114 Tip 2 diyabetli hasta ile gerçeklefltirildi.

Araflt›rma kat›l›mc› taraf›ndan haz›rlanan anket sorular› ile

4 Ekim 2016 - 4 Ocak 2017 hastaneye baflvuran yapan

18 yafl üstü, iletiflim problemi olmayan, hastaneye yat›fl

nedeni Tip 2 diyabetli hastalar ile s›n›rl›d›r.

Bulgular

Hastalar›n %43’u (n=49) 61 yafl ve üstünde, %63,2’i

(n=72) kad›n, %31,6’› (n=36) ilkokul mezunu, %78,1’i

(n=89) çal›flm›yor oldu¤u tespit edildi. Hastalar›n %51,8’i

(n=59) il, %48,2’i (n=55) ilçe ve köyde yaflad›¤› sonucu-

na ulafl›ld›.

Tablo 1’de görüldü¤ü gibi hastalar›n boy ortalamas›-

n›n (164, 55 ± 8, 57) oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r. Kilo or-

talamas› (79,96±11,81) ve BK‹ ortalamas› (29,63± 4,62)

olarak tespit edilmifl ve veriler ›fl›¤›nda fazla kilolu oldukla-
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r› tespit edilmifltir. Araflt›rmaya kat›lan hastalar›n yafl orta-

lamas› (57,57±11,53) ve araflt›rmada yer alan hastalar›n

diyabet süresi (y›l) ortalamas› (9, 89±6, 22) olarak bulun-

du.

Hastalar›n metabolik kontrol bulgular› Tablo 2’de gös-

terildi. Araflt›rma grubundaki kiflilerin AKfi ortalamas›na

ulafl›lm›fl ve sonuçlar› (269,42±107,83) olarak tespit edil-

mifltir. Yine tokluk kan flekeri ortalamas› sonuçlar›

(350,08±155,02) olarak bulunmufltur. HbA1c sonuçlar›-

na ulafl›lan (n=81) hastalar›n HbA1c ortalamas›n›n

(10,70±2,40) oldu¤u,  sistolik kan bas›nc› ortalamas›n›n

(130,44±13,91) ve diastolik kan bas›nc› ortalamas›n›n

(78,33±8,61) sonucuna var›lm›flt›r. Total kolesterol ortala-

mas› (187,740±51,019); HDL ortalamas› (38,26±13,92);

LDL ortalamas› (112,52±48,78) olarak bulundu.

Hastalar›n Egzersiz Davran›fl Düzey Bulgular› (n:114)

tablo 3’de gösterilmifltir. Hastalar›n a¤›r düzey egzersiz

davran›fl› ortalamas› (18,00±11,02); orta düzey egzersiz

davran›fl› ortalamas› (23,2 ±15,39); hafif düzey egzersiz

davran›fl› ortalamas› (25,99±11,66) ve toplam egzersiz

davran›fl› ortalamas› (40,93±23,69) oldu¤u görülmekte-

dir. Tablo incelendi¤in de a¤›r düzey egzersiz yapanlar›-

n›n say›s›n›n 5 ve ortalama puanlar›n›n 18 oldu¤u görül-

mektedir. Orta düzey egzersiz yapanlar›n say›s›n›n 74 ve

ortalama puanlar›n›n 23.21 oldu¤u sonucuna

ulafl›lm›flt›r. Hafif düzey egzersiz yapanlar›n say›-

s› 110 ve ortalama puanlar›n›n 25.99 oldu¤u

sonucuna var›lm›flt›r. Toplam egzersiz düzeyleri

ortalamas› ise 40.93 oldu¤u sonucuna ulafl›l-

m›flt›r.

Egzersiz Davran›fl› ile Metabolik Kontrol De¤ifl-

kenleri Aras›ndaki ‹liflkiye ‹liflkin Korelasyon Ana-

lizi (n: 114) tablo 4’de verildi. 

Total kolesterol ile orta düzey egzersiz davran›fl›

aras›nda %35,5 pozitif yönde istatistiksel

olarak anlaml› iliflki bulundu (r=0,355;

p=0,006<0,05).

Total kolesterol ile toplam düzey egzersiz

davran›fl› aras›nda %35,5 pozitif yönde is-

tatistiksel olarak anlaml› iliflki bulundu

(r=0,395; p=0,000<0,05). 

HDL ile toplam düzey egzersiz davran›fl›

aras›nda %35,5 pozitif yönde istatistiksel

olarak anlaml› iliflki bulundu (r=0,259;

p=0,013<0,05). 

LDL ile orta düzey egzersiz

davran›fl› aras›nda %35,5

pozitif yönde istatistiksel

olarak anlaml› iliflki bulundu

(r=0,318; p=0,015<0,05). 

LDL ile toplam düzey eg-

zersiz davran›fl› aras›nda
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TTaabblloo  11:: Hastalar›n Beden, Yafl ve Diyabet Süresi Bulgular› (n:114)

ÖÖzzeelllliikklleerr  nn oorrtt SSss MMiinn.. MMaaxx..
Boy 114 164,55 8,57 150 190
Kilo 114 79,96 11,81 51 120
BK‹ 114 29,63 4,62 19,68 51,26
Yafl 114 57,57 11,53 23 84
Diyabet 114 9,89 6,22 1 30
Hastal›¤› Süresi (y›l)

TTaabblloo  22::  Hastalar›n Metabolik Kontrol Bulgular›  (n:114)

ÖÖzzeelllliikklleerr  nn oorrtt SSss MMiinn.. MMaaxx..
Açl›k Kan fiekeri 113 269,42 107,83 81 190
Tokluk Kan fiekeri 13 350,08 155,02 160 120
HbA1c (%) 81 10,70 2,40 4 51,26
Sistolik Kan Bas›nc› 114 130,44 13,91 90 84
Diastolik Kan Bas›nc› 114 78,33 8,61 60 30
Total Kolesterol 93 187,74 51,01 78 353
HDL (mg/dl) 91 38,26 13,92 7 72
LDL (mg/dl) 91 112,52 48,78 36 303

TTaabblloo  33:: Hastalar›n Egzersiz Davran›fl Düzey Bulgular› (n:114)

ÖÖzzeelllliikklleerr    nn oorrtt SSss MMiinn.. MMaaxx..
A¤›r Düzey Egzersiz Davran›fl› 5 18,00 11,02 9 36
Orta Düzey Egzersiz Davran›fl› 74 23,21 15,39 5 97
Hafif Düzey Egzersiz Davran›fl› 110 25,99 11,66 6 63
Toplam Egzersiz Davran›fl› 114 40,93 23,69 0 127



%35,5 pozitif yönde istatistiksel olarak anlaml› iliflki bulun-

du (r=0,334; p=0,001<0,05).

Hastalar›n sistolik arter bas›nc› düzeyleri ortalamalar›-

n›n e¤itim durumu de¤iflkenine göre anlaml› bir farkl›l›k

gösterip göstermedi¤ini belirlemek amac›yla yap›lan tek

yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalama-

lar› aras›ndaki fark istatistiksel aç›dan anlaml› bulunmufltur

(p=0,026<0.05). Farkl›l›klar›n kaynaklar›n› belirlemek

amac›yla tamamlay›c› post-hoc analizi yap›lm›flt›r. E¤itim

durumu okuryazar de¤il olan hastalar›n sistolik arter ba-

s›nc› düzeyleri (133,500 ± 15,985), e¤itim durumu ‹lko-

kul olan hastalar›n sistolik arter bas›nc› düzeylerinden

(125,560±10,266) yüksek bulunmufltur.

E¤itim durumu okuryazar olan hastalar›n sistolik arter

bas›nc› düzeyleri (136,000±11,902), e¤itim durumu ‹lko-

kul olan hastalar›n sistolik arter bas›nc› düzeylerinden

(125,560±10,266) yüksek bulunmufltur. 

E¤itim durumu okuryazar olan hastalar›n sistolik arter

bas›nc› düzeyleri (136,000±11,902), e¤itim durumu orta-

okul olan hastalar›n sistolik arter bas›nc› düzeylerinden

(126,430±17,368) yüksek bulunmufltur. 

Hastalar›n açl›k kan flekeri (mg/dl), HbA1c (%), diasto-

lik arter bas›nc›, total kolesterol (mg/dl), hdl (mg/dl), ldl

(mg/dl), orta düzey egzersiz davran›fl›, hafif düzey egzer-

siz davran›fl›, toplam egzersiz davran›fl› düzeyleri ortala-

malar›n›n e¤itim durumu de¤iflkenine göre anlaml› bir
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TTABBLLO 44::  Egzersiz Davran›fl› ile Metabolik Kontrol De¤iflkenleri Aras›ndaki ‹liflkiye ‹liflkin Korelasyon Analizi (N:114)

ÖÖzzeelllliikklleerr AA¤¤››rr  ddüüzzeeyy  OOrrttaa  ddüüzzeeyy  HHaaffiiff  ddüüzzeeyy  TTooppllaamm  
EEggzzeerrssiizz  EEggzzeerrssiizz  EEggzzeerrssiizz  EEggzzeerrssiizz  
DDaavvrraann››flfl›› DDaavvrraann››flfl›› DDaavvrraann››flfl›› DDaavvrraann››flfl››

Açl›k kan flekeri (mg/dl) r -0,222 -0,030 0,058 0,056
p 0,720 0,797 0,551 0,553
n 5 74 109 113

Tokluk kan flekeri (mg/dl) r -0,765 0,222 0,049 -0,274
p 0,445 0,598 0,875 0,365
n 3 8 13 13

HbA1c (%) r - -0,080 -0,058 -0,010
p - 0,552 0,614 0,927
n 2 58 79 81

Sistolik arter bas›nc› r 0,408 0,087 0,065 0,029
p 0,495 0,463 0,499 0,759
n 5 74 110 114

Diastolik arter bas›nc› r - 0,092 0,116 0,094
p - 0,437 0,227 0,320
n 5 74 110 114

Total kolesterol (mg/dl) r 0,822 0,355 0,119 0,395
p 0,386 0,006 0,266 0,000
n 3 59 89 93

HDL (mg/dL) r 0,365 0,253 0,049 0,259
p 0,762 0,055 0,655 0,013
n 3 58 87 91

LDL (mg/dL) r 0,866 0,318 0,024 0,334
p 0,333 0,015 0,827 0,001
n 3 58 87 91



farkl›l›k gösterip göstermedi¤ini belirlemek amac›yla yap›-

lan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup or-

talamalar› aras›ndaki fark istatistiksel aç›dan anlaml› bu-

lunmam›flt›r (p>0.05). 

Tart›flma

Diyabetin risk faktörleri incelendi¤inde; sedanter ya-

flam ile mücadele; hastal›¤›n kontrol alt›na al›nmas›, teda-

visi ve risk faktörlerinin yönetiminde oldukça kritik bir öne-

me sahiptir (9). Diyabette egzersizin yap›lma amaçlar›, ki-

lo vermeye yard›mc› olmak için diyete destek olarak veri-

lir ve verilen kilolar›n yeniden al›nmamas›na yard›mc› ol-

mas› sa¤lan›r. Egzersiz abdominal bölgede ya¤ kay›plar›-

na yard›mc› etkide bulunur. Glisemik kontrol üzerine

olumlu etkisi vard›r. Diyabette hipertansiyonun düzeltil-

mesinde destek olur, dislipidemi de olumlu etkiler sa¤lar

(10). Yap›lan araflt›rmalar fiziksel aktivitenin birçok hasta-

l›ktan koruyucu ve tedavi edici etki gösterdi¤ini ifade et-

mektedir. (11,12).Birçok ülkede yap›lan çal›flmalarda, sa-

dece yaflam flekli de¤ifliklikleri ile %44-58 oran›nda riski

azaltarak diyabetin önlenebilece¤i gösterilmifltir. Diyabet

sebebiyle oluflacak komplikasyonlar›n önlenmesinde ve

metabolik kontrolün sa¤lanmas›nda düzenli yap›lan eg-

zersizin fazlaca önem arz etti¤i çal›flmalarda vurgulan-

maktad›r (11).

Bu bilgiler ›fl›¤›nda yap›lan araflt›rma cinsiyet aç›s›ndan

de¤erlendirildi¤inde kad›nlar›n %63,2 oranla erkeklerden

daha fazla diyabetli oldu¤u gözlemlenmifltir. Aikens ve Pi-

ette (13) taraf›ndan gerçeklefltirilen çal›flmada diyabet

hastalar›n›n (n=803) %62’sinin kad›n hastalardan olufltu-

¤u sonucuna ulafl›lm›flt›r.

Buna benzer baflka bir çal›flmada Kalyango ve ark.

(14) taraf›ndan 402 diyabet hastas› üzerinde yap›lm›fl ve

hastalar›n %69’unun kad›n oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r.

Yine Taflkayan›n (15) yapt›¤› çal›flmada kad›n hasta oran›-

n›n %69,4 ile araflt›rmam›za yak›n sonuçlar elde etti¤i tes-

pit edilmifltir. 

Bu çal›flmada hastalar yafl grubu de¤iflkenine göre

%25,4’u 50 ve alt›, %31,6’› 51-60 yafl ve yafl ve üstü ola-

rak da¤›lmaktad›r. Hastalar›n yafl ortalamas› (57,57±11,53)

olarak bulunmufltur. Dehghan ve ark. (16) yapt›¤› çal›flma-

da 251 Tip 2 diyabetli hastan›n yafl ortalamas›n›n

(56.1±10.4) oldu¤u saptanm›flt›r. Julien ve ark. (17) Tip 2

diyabetlilerle yapt›klar› çal›flmada da diyabet hastalar›n›n

(n=438) yafl ortalamas› 56, 8’dir. Baykal ve ark. (18) yap-

m›fl oldu¤u çal›flmaya 157 hasta kat›lm›fl ve hastalar›n yafl

ortalamas› 60.7±22.5 olarak bulunmufltur. Bu araflt›rma ile

di¤er araflt›rmalar yafl örneklemi bak›m›ndan benzerlik

göstermektedir. Bu çal›flmaya kat›lan diyabetlilerin BK‹ or-

talamas› (29,63±4,62) olarak bulunmufltur. Riste ve ark.

(19) yapm›fl oldu¤u çal›flmada erkek hastalar›n BK‹ ortala-

mas›n›n 27.1 ve bayan hastalar›n BK‹ ortalamas›n›n 28.4

oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r. Baykal ve ark. (18) yapm›fl ol-

du¤u çal›flmada 157 Tip 2 diyabetli hasta kat›lm›fl ve bun-

lardan 79’unun BK‹’sinin 30 ve üstü ç›km›flt›r. 

Bu araflt›rmada yer alan hastalar›n diyabetli olma süre-

lerine bak›ld›¤›nda (9,89 ± 6,22) y›l oldu¤unu görülmüfl-

tür. Biriz ve ark. yapm›fl oldu¤u araflt›rmada ç›kan sonuç-

lar diyabetli hastalar›n (n=78) hastal›k süresinin ortalama

9,3±7,5 y›l oldu¤u sonucunu bize vermifltir. Yap›lan bafl-

ka bir çal›flmada diyabet süresinin 8.66 ± 6.68 y›l oldu¤u

saptanm›flt›r. Bu çal›flmada diyabet süresi ele al›nd›¤›nda

birbirine benzer bir sonuç bulunmufltur. 

Hastalar›n e¤itim durumuna bak›ld›¤›nda %17,5 okur-

yazar de¤il, %21,9 okuryazar, %31,6 ilkokul, %12,3 orta-

okul, %14,0 lise olarak da¤›lmaktad›r. Baykal ve ark. (18)

yapm›fl oldu¤u çal›flmada elde edilen verilerde hastalar›n

%59.9’u ilkö¤retim mezunu oldu¤u belirtmifltir. Rahma-

nian ve ark. (20) yapt›klar› çal›flmada, hastalar›n e¤itim

durumu artt›kça diyabetli olma risklerinin azald›¤› tespit

edilmifltir. Ruhuflen ve ark. (21) yapt›klar› çal›flmada elde

edilen sonuçlar incelendi¤inde %34,3’ü ilkokul mezunu,

%36,5’i üniversite mezunu oldu¤u saptanm›flt›r.

American Diabetes Association (ADA) HbA1c düzeyi-

nin tan› ve tedavi takibinde kullan›m›n› tavsiye etmekte

olup, HbA1c > % 6.5 olmas› DM tan›s› koymak için yeter-

li olarak kabul edilmektedir. HbA1c için benzer çal›flmalar-

da elde edilen bulgulara bak›ld›¤›nda Dehghan ve arka-

dafllar›n›n (16) çal›flmas›nda HbA1c düzeyinin 8.35 ±

2.02 parametrelerde oldu¤u sonucuna ulafl›lm›flt›r. Er-
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dem ve ark. yapm›fl oldu¤u çal›flmaya (22) 160 diyabetli

hasta kat›lm›fl ve hastalar›n ortalama HbA1c de¤erinin

9.8±2.2 oldu¤u belirlenmifltir. Sucu ve ark. yapm›fl oldu-

¤u çal›flmada (23) HbA1C ortalamas›n›n 5,5 oldu¤unu

belirtmifltir. ‹lkova ve ark. (24) HbA1c parametreleri veril-

mifl 64 yay›ndaki tüm hastalar›n (n=16,378) hasta say›s›-

na göre a¤›rl›kland›r›lm›fl ortalama HbA1c de¤eri %8,34

olarak tespit edilmifltir. Bu de¤er 1990-1999 seneleri ara-

s›nda %8,90 iken 2000-2008 y›llar› aras›nda %8,28’e ge-

rilemifltir. Bu çal›flmada HbA1C düzeyinin belirgin bir fle-

kilde normal de¤erden yüksek ç›kt›¤› ve benzer çal›flma-

larla birlikte paralellik gösterdi¤i bulunmufltur.

Egzersizle beraber yap›lan yaflam flekli de¤ifliklikleri hi-

pertansiyondan korunma, tedavi ve kontrolünde önemli

bir etkiye sahiptir. Çal›flmalar fiziksel aktivite ve fiziksel uy-

gunluk seviyeleri yüksek olanlarda hipertansiyonun mey-

dana gelme riskinin bariz flekilde azald›¤›n› göstermekte-

dir (25). Bu araflt›rmada kronik hastal›k aç›s›ndan dikkat

çeken konu hipertansiyonun varl›¤›n›n %47,4 ile ilk s›ra-

da görülmesidir Ülkemizde 54 diyabet komplikasyon ista-

tistiklerinde 1990-1999 aras›nda bildirilen sonuçlara göre

diyabetlilerdeki HT oran› %41-42 olarak bildirilmifltir. Ak-

deniz Üniversitesi T›p Fakültesinde yap›lan araflt›rmaya

göre HT oran› %45.5 

Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi’nin araflt›rmas›na

göre HT oran› %48,7, Trakya Üniversitesi T›p Fakültesin-

deki sonuçlara göre HT oran›n›n %60,6 oldu¤u saptan-

m›flt›r (26). Bu araflt›rman›n hipertansiyon yönünden

benzer çal›flmalarla yak›nl›k göstermesi diyabette hiper-

tansiyonun ileri düzeyde oldu¤unu düflündürmektedir.

Egzersizin düzenli bir flekilde yap›lmas› yüksek riskli kifliler-

de tip 2 diyabet geliflimini önlemektedir (27). Yap›lan

araflt›rmada diyabetli hastalar›n fiziksel aktivite/egzersiz

yapma s›kl›¤› %41 olarak bulunmufltur. Dünyada diyabet

tan›s› alm›fl yetiflkinler üzerinde yap›lan di¤er çal›flmalarda

ise diyabetlilerde fiziksel aktivite/egzersiz yapma s›kl›¤›

%26-45 aral›¤›nda de¤ifliklik göstermektedir. Benzer bir

çal›flma yapan Sar› (28) bu s›kl›¤› ortalama %42,6 olarak

bulmufltur. Aktafl (29), çal›flmas›nda eriflkin diyabetlilerin

%37,5’inin düzenli fiziksel aktivite/egzersiz yapt›¤›n› bildir-

mifltir. Orhan ve ark. (30) 200 diyabetli hastada yapt›¤›

çal›flmada hastalar›n egzersiz yapma oran›n› %29 olarak

bulmufltur. Can (31) yapm›fl oldu¤u çal›flmada hastalar›n

%32.8’nin düzenli egzersiz yapt›¤›n› saptam›flt›r.

Sonuç  ve  öneriler

Tip 2 diyabetli hastada fiziksel aktivitenin metabolik de-

¤iflkenler üzerine etkilerinin incelenmesi amac›yla planla-

nan çal›flmada flu sonuçlar elde edilmifltir. Araflt›rmaya ka-

t›lan diyabetlilerin ortalama hastal›k süresinin 9,89 y›l ol-

du¤u belirlenmifltir. Diyabetlilerin a¤›r düzey egzersiz

davran›fl› ortalamas› 18,00; orta düzey egzersiz davran›fl›

ortalamas› 23,21 ± 15,39; hafif düzey egzersiz davran›fl›

ortalamas› 25,991; toplam egzersiz davran›fl› ortalamas›

40,93 olarak hesaplanm›flt›r. Diyabetlilerin BK‹’ye göre

obez ve hafif kilolu 48 kifli ile birbirine eflit, normal kilolu

ise 18 kiflidir. Araflt›rmaya kat›lan diyabetlilerin ortalama

hastal›k süresinin 9,89 y›l oldu¤u belirlenmifltir. Elde edi-

len bulgular ›fl›¤›nda fiziksel aktivitenin diyabete ve diya-

betten oluflabilecek hastal›klara karfl› etkili oldu¤u görül-

mektedir. Hastalara fiziksel aktivite yapabilecek alanlar

oluflturulmal› fiziksel aktivitenin sistemler üzere faydalar›

basit bir flekilde ifade edilmelidir. Sedanter yaflamdan da-

ha aktif bir yaflama geçmenin planlar› yap›lmal› bununla

ilgili hastalar› bilinçlendirecek görsel ve yaz›l› materyaller

oluflturulabilir. Diyabet okullar›nda fiziksel aktivite üzerin-

de daha fazla zaman ayr›labilir. Diyabet ile fiziksel aktivite-

nin aras›ndaki etkinin araflt›r›lmas› ç›kan yeni veriler ›fl›¤›n-

da daha da ileri düzeye tafl›nabilir.
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ÖÖzzeett

GGiirriiflfl:: Bu araflt›rma diyabetli yafll›larda oral ilaç tedavisini uyumu ve etkileyen fak-

törlerin de¤erlendirmek amac›yla yap›ld›.

YYöönntteemm::  Çal›flma kesitsel ve tan›mlay›c› tipte tasarland›. Araflt›rman›n örneklemini

‹stanbul’daki iki hastanenin diyabet poliklini¤inde takip edilmekte olan, 200 tip 2 di-

yabetli birey oluflturdu. Veriler görüflme formu, MedTake-TR ‹laç Uyum Ölçe¤i ve

Standardize Mini Mental Test (SMMT) kullan›larak, birebir görüflme ile toplanm›flt›r.

Verilerin analizi SPSS Client version kullan›larak yap›lm›flt›r.

BBuullgguullaarr:: Diyabetlilerin %32,5’i 40-49,9, %37,5’i 50-59,9 yafl aral›¤›nda, HbA1c

düzeyleri 7,14±1,53 idi. Olgular›n %64,5’i kad›n, %71’i ilkö¤retim düzeyinde e¤itime

sahipti. Diyabet süresi 5,06±4,64 olan olgular›n %88,5’inin diyabet haricinde en az

bir kronik hastal›¤› vard›. MedTake test puan› ile yafl aras›nda anlaml› bir istatistiksel

iliflki olmad›¤› görüldü. Günlük al›nan tablet say›s› 5,50±2,48, OAD say›s› ise

3,36±1,7 idi. Oral ilaç tedavisine uyum puan› ortalamas› 77,21±15,26 bulundu. 

SSoonnuuçç:: Diyabetlilerin ekonomik durumu iyi olan ve ilaç e¤itimi alan diyabetlilerin

ilaç tedavisine uyum puanlar› daha yüksek bulundu. Diyabete uygun beslenen ve

düzenli kontrollere gelen bireylerde ilaç tedavisine uyumun da anlaml› olarak artt›¤›

görüldü. ‹laç uyumunun yafl ile iliflkisi saptanmazken, uyumu yüksek olan olgularda

HbA1c, AKfi ve LDL seviyelerinin daha düflük oldu¤u tespit edildi. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Tip 2 Diyabet, uyum, Oral ilaç tedavisi, Yafll›l›k, MedTake, Med-

Take-TR.

SSuummmmaarryy

AAsssseessssmmeenntt  ooff  MMeeddiiccaattiioonn  AAddhheerreennccee  iinn  tthhee  EEllddeerrllyy  wwiitthh  DDiiaabbeetteess

AAiimm:: This study was conducted to determine the factors affecting adherence of

oral medication therapy in the elderly with diabetes.

MMeetthhoodd::  The sample of the study is composed of 200 people type 2 diabetes

from two diabetes outpatient clinic in ‹stanbul. The data is collected by one on one

interview by using interview form, MedTake-TR tool and Standardised Mini Mental
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Test(SMMT). Frequencies, t-test, chi-square, Mann-Whit-

ney-U, One-way Anova, Kruskal Wallis and correlation

tests were used to analyse data using SPSS Client version.

FFiinnddiinnggss:: %32,5 of patients was in 40-49,9 and

%37,5 was in 50-59,9 age group. HbA1c average is

7,14±1,53. %64,5 of sample was women,%71 of them

had primary education. The diabetes duration was

5,06±4,64 years and 88.5 had another cronic ilness ex-

cept diabetes. The average of daily taken pills was

5,50±2,48, average of oral antidiabetic (OAD) pills is

3,36±1,7. There was no statistically significancy between

MedTake Test score and age. The average adherance

score was 77,21±15,26. The highest score recorded on

hypertension medication adherence was 81,17±17,86. 

RReessuullttss:: Taking all the points mentioned above the re-

sults, the adherence with diabetes could be effected by

economic situations and medical drug education. While

there was no significant relation between medication ad-

herence and age, medical drug education is required to

enharence the medical treatment adherence.

KKeeyy  WWoorrddss::  Type 2 diabetes, adherence, oral medica-

tion, elderly, MedTake, MedTake-TR. 

Girifl

‹laç tedavisine uyum, genel olarak hastan›n reçete

edilen ilaçlar›n› reçeteye uygun olarak almas› ve bunun

devaml›l›k göstermesi olarak tan›mlanmaktad›r. Uyumlu

davran›fl›n devaml›l›k göstermesi ilaç tedavisine uyumda

önemlidir. ‹laç tedavisine uyumun izlenmesi Hipokrat za-

man›nda dahi yap›lm›flt›r. Çeflitli bitkisel ilaçlar›n etkisi,

hastalar›n ilac› al›p almama durumlar›na göre numaralan-

d›r›lm›fl ve raporland›r›lm›flt›r (1,2).

‹laç tedavisine uyum yeterli diyabet kontrolünü sa¤la-

mada önemli bir faktördür. Diyabetli yafll›larda, hastal›¤›n

yönetiminde karfl›lafl›lan önemli sorunlardan biri de ilaç te-

davisine uyumsuzluktur. Hastan›n ilaç tedavisine uyumu,

hastal›¤›n baflar›l› yönetiminde kritik bir yere sahip olmas›-

na ra¤men günümüzde oldukça yüksek oranda tedaviye

uyumsuzluk yaflanmaktad›r. DSÖ’ nün yay›nlad›¤› son

uyum raporunda, dünya genelinde hastalar›n ilaçlar›n› re-

çetedeki gibi alma oran› %50 olarak aç›klanm›flt›r (2,3). 

Tedaviye uyumun önemi, çal›flmalarda uyumsuzlu¤un

olumsuz sonuçlar›n›n gösterilmesi ile birlikte giderek art-

maktad›r. Yap›lan araflt›rmalarla morbidite, mortalite ve

sa¤l›k harcamalar› ile tedaviye uyum oranlar› aras›ndaki ilifl-

ki gösterilmifltir. Amerika Birleflik Devletleri’nde bir y›lda yak-

lafl›k olarak 125.000 hastan›n tedaviye uyumsuzluk sonucu

geliflen problemlerden dolay› hayat›n› kaybetti¤i tahmin

edilmektedir. Rasmussen ve arkadafllar›n›n yapt›¤› bir arafl-

t›rmada 31.455 yafll› akut miyokard infarktüslü hasta ile ça-

l›fl›lm›fl, lipid düflürücü ve hipertansiyon ilaçlar›na olan

uyumla hastalar›n hayatta kalma oranlar› aras›nda pozitif

bir iliflki oldu¤u tespit edilmifltir. Yüksek oranda tedaviye

uyumlu hastalar›n diyabet, hiperlipidemi, hipertansiyon ve

konjestif kalp yetersizli¤i gibi nedenlerden dolay› hastane-

ye yat›fl oranlar›n›n düflük oldu¤u belirtilmifltir (3,4).

Tedaviye uyum, yafll› hastalar›n sa¤l›k ve iyilik halleri-

nin sürdürülmesinde etkili olan en önemli faktörlerden bi-

ridir. Bu yüzden bak›m›n kritik öneme sahip bir parças›d›r.

Yafll›larda ilaç tedavisine uyum eksikli¤inin, tedavi baflar›-

s›n› azaltt›¤› belirlenmifltir. Bununla beraber, komplikas-

yon gelifliminden, sa¤l›k bak›m harcamalar›n›n artmas›n-

dan ve erken ölümden de sorumlu tutulmufltur (2).

‹laç al›m›yla ilgili tutum ve davran›fllar, tedaviye uyu-

mu bafll› bafl›na etkileyen önemli bir durumdur. Bu du-

rum özellikle yafll›larda, tedavide istenilen hedeflere ulafl›-

lamamas›na, psikolojik ve fizyolojik komplikasyonlar›n ge-

liflmesine ve hastal›k kontrolünün zorlaflmas›na neden

olabilir. Hasta taraf›ndan de¤ifltirilen ilaç al›m davran›flla-

r›, hastan›n yaflam kalitesini olumsuz etkilemesinin yan›n-

da maliyetin de artmas›na neden olmaktad›r. Kripani ve

arkadafllar›n›n yapt›¤› randomize bir çal›flmada hastalar›n

ilaçlar›n› reçete edilenin d›fl›nda kullan›m oran› kabaca

%20 ile 50 aras›nda bulunmufltur (5,6).

Yafll›larda ilaç tedavisine uyumu etkileyen faktörlere ba-

k›ld›¤›nda; çoklu ilaç tedavisinin kullan›lmas›, diyabet d›fl›n-

da ilave sa¤l›k problemlerinin art›fl› ile ilave ilaç tedavilerine

ihtiyaç duyulmas› ve yaflla birlikte ortaya ç›kan fizyolojik de-

¤ifliklikler (metobolik, renal, kardiyak fonksiyonlar›n de¤ifli-
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mine ba¤l› farmakokinetik de¤ifliklikler, biliflsel-zihinsel sü-

reçlerde ve iflitme, görme, hareket gibi fiziksel fonksiyonlar-

da azalma gibi), yaln›zl›k gibi sosyal sorunlar ve psikolojik

problemler gibi bireyde yafll›l›¤›n getirdi¤i çeflitli sorunlar

görülmektedir. Genellikle kullan›lan ilaç say›s›n›n ve s›kl›¤›-

n›n art›fl› ile tedaviye uyumun azald›¤›n› göstermifltir (7-10).

‹laç tedavisine uyumsuzluk, kan flekerinin ideal s›n›rlar-

da tutulmas›n› güçlefltirmektedir. Yap›lan son araflt›rmalar

yafll›larda ilaç tedavisine uyumun çeflitlilik gösterdi¤ini be-

lirtmektedir (%36-93). Uyumun kötü olmas› tedavinin et-

kinli¤ini azaltmakta ve sa¤l›k bak›m harcamalar›n› art›r-

maktad›r. Hepke ve arkadafllar›n›n yapt›¤› retrospektif bir

çal›flmas›nda, oral diyabetik ilaç tedavisine uyum ile mali-

yet aras›ndaki iliflki incelenmifl ve çal›flma sonucunda, te-

daviye uyumun artmas› ile acil servise müracaat ve hasta-

neye yat›fl oranlar›n›n azald›¤›, t›bbi bak›m masraflar›n›n

ise azald›¤› tespit edilmifltir (11,12).

Sa¤l›k bak›m sunucular› ve hemflireler, hasta ile iflbirli-

¤i içinde, hastan›n tedavisine uyumunu yükseltmelidirler.

Bu ba¤lamda hastan›n ilaç kullan›m özelliklerini ve ilaç te-

davisinde yaflad›klar› sorunlar› tespit ederken hasta ailesi

ile de iflbirli¤i içinde olunmal›d›r (12,13).

Hemflire, hekim ve eczac›lar taraf›ndan diyabetli yafll›

bireylere verilecek uygun e¤itimlerin ve izlem s›ras›nda

ilaç tedavisi ile ilgili de¤erlendirmelerin hastalar›n tedavi-

ye uyumlar›n› artt›rmada etkili yaklafl›mlar oldu¤u belir-

lenmifltir (2). Dulmen ve arkadafllar›n›n yapt›¤› bir siste-

matik incelemede diyabetli yafll›lar›n ilaç tedavisine uyum-

lar›n› inceleyen 38 araflt›rman›n 23’ünde uyumu art›r›c›

giriflimlerin etkili oldu¤u belirlenmifltir (9). Ülkemizde ise

diyabetli yafll›larda ilaç tedavisine uyum konusunda yafla-

d›¤› sorunlar yeterince bilinmemektedir. Bu araflt›rma di-

yabetli yafll›larda oral ilaç tedavisini uyumu ve etkileyen

faktörlerin de¤erlendirmek amac›yla yap›lm›flt›r.

Gereç  ve  Yöntem

Araflt›rman›n örneklemini, ‹stanbul’da iki e¤itim ve arafl-

t›rma hastanesinin diyabet polikliniklerinde ayaktan tedavi

gören tip 2 diyabetli 200 hasta oluflturmufltur. Çal›flmaya

tan› süresi en az 6 ay olan, 40 yafl üzerinde, iletiflim prob-

lemi olmayan, bilinen psikiyatrik / mental problemi olma-

yan, oral diyabet ilaçlar› ile tedavi edilen, görüflmeyi engel-

leyecek acil problemi olmayan diyabetliler dahil edilmifltir.

‹nsülin kullanan hastalar çal›flmaya al›nmam›flt›r. 

Çal›flma verileri, araflt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanan gö-

rüflme formu, MedTake ilaç uyum ölçe¤i (MedTake-TR Test)

ve Standardize Mini Mental Test kullan›larak toplanm›flt›r: 

Görüflme Formu hastalar›n sosyo-demografik özellikle-

rini, ilaç tedavisi ile ilgili özellikleri de¤erlendiren sorular›

içermektedir. 

‹laç Uyum Ölçe¤i (MedTake-TR Test) hastalar›n oral

ilaç tedavilerine uyumlar›n› niceliksel olarak ölçmek ama-

c›yla Raehl ve ark. taraf›ndan gelifltirilen, uygunlu¤u yafll›

bireylerde test edilerek önerilen bir ölçektir (14). Daha

sonra yap›lan çal›flmalarda da ölçek yeniden test edilmifl

ve geçerli güvenilir bir araç olarak kullan›lm›flt›r (15,16).

MedTake-TR ile her bir ilaç için ilac›n günlük dozu, al›nma

zaman› ve s›kl›¤›, etkisi ve al›nma nedeni, yemekle iliflkisi

(aç-tok) de¤erlendirilir. Bu 4 parametre için hastalar 25

üzerinden puan al›r. Toplamda her ilaç için bilgi düzeyi

ise 100 üzerinden puan al›r. Bu puanlar üzerinden has-

talar›n ilaç tedavisine uyum toplam puan› hesaplan›r. 

Standardize Mini Mental Test (Mini Mental State Exami-

nation-SMMT) Folstein ve arkadafllar› taraf›ndan, mental

yetersizlikleri de¤erlendirmek amac›yla gelifltirilen, geçerlik

ve güvenirli¤i s›nanm›fl, klinik araflt›rma ve uygulamalarda

oldukça s›k kullan›lan bir araçt›r. Yap›lan çal›flmalarda, uy-

gulay›c›lar aras› ve test-tekrar test güvenirli¤i %80’nin üs-

tünde bulunmufltur. Ölçek befl temel zihinsel ifllevi (yöne-

lim, bellek, dikkat, hesap yapma ve dil) de¤erlendirmekte-

dir. Biliflsel ifllevleri de¤erlendiren di¤er ölçeklerde oldu¤u

gibi puanlar yafl ve e¤itim düzeyinden etkilenir.  Bu ne-

denle çal›flmada örgün e¤itim kurumuna gitmemifl hasta-

lara, bu formun standart versiyonu yerine e¤itimsizler için

haz›rlanm›fl versiyonu uygulanm›flt›r. Testten al›nabilecek

maksimum puan 30 olup, 23 puan ve alt› zihinsel fonksi-

yonlardaki bozulmay› gösterir. Uygulanmas› 5 dakika gibi

k›sa bir sürede yap›labilmektedir (17-20).

Metabolik bulgular (açl›k kan flekeri, tokluk kan flekeri,

HbA1c, kan bas›nc›, total kolesterol, HDL, LDL, trigliserid)
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ve diyabet komplikasyonlar› ile ilgili bilgiler  hasta dosya-

s›ndan al›nm›flt›r. Boy ve kilo ölçümleri araflt›rmac› taraf›n-

dan yap›lm›flt›r.

Araflt›rma için etik kurul izni (SB fiiflli Etfal E¤itim ve Arafl-

t›rma Hastanesi Etik Kurul Karar No:57) ve ilgili kurumlar-

dan kurum izni al›nm›flt›r. Görüflme formu ve ölçekler has-

talarla yüz yüze görüflülerek araflt›rmac› taraf›ndan doldu-

rulmufltur. Çal›flmaya dahil etme kriterlerine uyan hastala-

ra çal›flma hakk›nda bilgi verilmifl, kat›lmay› kabul ederek

onam verenler örnekleme al›nm›flt›r. ‹lk olarak Mini Mental

test uygulanm›fl ve test puan› 23’ün alt›nda olanlar çal›fl-

maya al›nmam›fl, puan› 23 ve üzerinde olanlar biliflsel ye-

terlili¤i oldu¤u kabul edilerek çal›flmaya dahil edilmifltir. Bu

hastalarla araflt›rmac› taraf›ndan yaklafl›k 30-40 dakika sü-

ren yüzyüze görüflme yap›larak veriler toplanm›flt›r. 

Bulgular

Çal›flmaya kat›lan 200 diyabetli bireyin %32,5’i 40-

49,9 yafl, %37,5’i 50-59,9 yafl, %20’si 60-69,9 yafl aral›-

¤›nda ve %10’u 70 yafl ve üzerindedir. Olgular›n % 64,5’i

kad›n, %83,5’i evli ve %63’ü efli ve çocuklar› ile birlikte ya-

flamaktad›r. Mesleki da¤›l›mlar de¤erlendirildi¤inde

%23’ü çal›flmakta, %22’si emeklidir. Çal›flmayan grubun

%53’ünü ev han›mlar› oluflturmaktad›r. Kat›l›mc›lar›n

%16’s› okuma yazma bilmiyorken, ilkö¤retim düzeyinde

e¤itim alanlar›n oran› % 71 ile en yüksektir. Lise düzeyin-

de e¤itim alanlar›n oran› %6, üniversite mezunlar›n›n ora-

n› ise %7’dir. Çal›flmaya kat›lan bireylerin hemen hepsi

sa¤l›k güvencesine sahiptir ve % 69,5’i maddi durumunu

“ancak geçinebiliyorum” olarak ifade etmifltir.

Hastalar›n ortalama tan› süresi 5,06±4,64 y›l olarak

belirlenmifltir (en az-en çok: 0,5-25 y›l). Kat›l›mc›lar›n

%88,5’inin diyabet d›fl›nda en az bir kronik hastal›¤a da-

ha sahip oldu¤u saptanm›flt›r. Diyabetlilerin %77,5’i dü-

zenli olarak diyabet kontrollerine gitti¤ini belirtmifltir.

Çal›flmaya kat›lan diyabetlilerin ortalama HbA1c de¤e-

ri %7,15(±1,54), açl›k kan glikozu 150,36 (±53,85)

mg/dl., total kolesterol 196,25(±38,30) mg/dl, LDL koles-

terol 114,44±45,10 mg/dl, trigliserid 167,48±90,47

mg/dl, HDL kolesterol 46,85±12,29 mg/dl olarak belir-

lenmifltir. Diyabetlilerde ortalama beden kitle indeksi (BK‹)

de¤eri ise 29,85(±4,93) kg/m2’dir.  

Çal›flmada diyabetlilerin diyabete uyumlar›n› etkileyen

faktörlere iliflkin subjektif bulgular sorgulanm›flt›r. Buna

göre, kat›l›mc›lar›n %67’si evde kan flekeri takibi yapmad›-

¤›n›, %72’si düzenli olarak egzersiz yapmad›¤›n›, %49’u

ayak bak›m›na dikkat etmedi¤ini ve %52,5’i diyabete uy-

gun beslenmedi¤ini bildirmifltir. Diyabetlilerin %77,5’i dü-

zenli olarak diyabet kontrollerine gitti¤ini belirtmifltir.

Diyabetlilerin her gün ald›¤› tablet say›s› ortalamas›

5,50±2,48 (en az - en çok:1-19),  ald›¤› OAD tablet say›-

s› ortalamas› ise 3,36±1,7’dir (en az-en çok:1-9). Sürekli

ve düzenli olarak ilaç kullanan grubun % 30,5’inin üç ay-

l›k ilaç raporuna sahip olmad›¤› tespit edilmifltir.

Diyabetlilerin tedavilerini uygulamay› etkileyebilecek fi-

ziksel yeterlilikleri incelendi¤inde sadece %2’sinin ilac› tut-

ma ve kutuyu açma konusunda zorland›¤›, %5,5’inin ise

yürümek için yard›mc› araç kulland›¤› görülmüfltür. Kat›-

l›mc›lar›n % 29’unun ilac›n ad›n› ve dozunu do¤ru oku-

yamad›¤› ve ilac› tan›mad›¤› belirlenmifltir. Çal›flmaya kat›-

lan diyabetlilerin oral ilaçlar›n› doktor reçetesine uygun

alma durumlar› incelendi¤inde, %30’u son 1 hafta içeri-

sinde, %23’ü ise bir gün önce tedavisini reçeteye uygun

olarak almam›flt›r.

Diyabetli bireylerin %58’i bazen, %8’i s›k s›k ilaçlar›n› iç-

meyi unuttu¤unu belirtmifltir. Bireylerin %62’si ilac› evde

unuttu¤u için, %38’i ilac› bitince hemen alamad›¤› için,

%22’si ihmalkar davrand›¤› için bazen veya s›k s›k ilac›n›n

dozunu de¤ifltirdi¤ini ifade etmifltir. Oral ilaçlar›n düzensiz

kullan›m›na daha az s›kl›kla sebep olan di¤er faktörlerin ise

denemek ve görmek (%20,5), ö¤ün atlamak (%19,5), sos-

yal toplant›lar (%17,5), çal›flma saatleri (%13), kan flekeri-

nin düflük (%13) veya yüksek (%12,5) olmas› ve ilac› ida-

reli kullanmak (%10,5) oldu¤u belirlenmifltir.

Diyabetlilerin %80’i biguanid kullanmaktad›r. Bigu-

anidleri takiben sülfonilüreler %51, alfa-glikozidaz inhibi-

törleri %26, meglitinidler %13 ve thiazolidinedionlar %7

s›ralanmaktad›r.

Diyabetlilerin oral antidiyabetikler (OAD) d›fl›nda en faz-

la kulland›¤› di¤er ilaçlar, hipertansiyon (HT) ilaçlar›
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(%69,5) ve hiperlipidemi (HL) (%50) ilaçlar›d›r. Diyabetlile-

rin ilaç tedavisine uyumlar› MedTake-TR ile de¤erlendirildi-

¤inde, en s›k kullan›lan bu gruplarda uyumun en yüksek

oldu¤u ilaç grubunun HT ilaçlar› oldu¤u (81,17±17,86)

görülmüfltür. HL ilaçlar›na uyum puan› 80,85±17,45, OAD

ilaçlara uyum puan› ise 75,19±18,83’tür.

Genel olarak tüm oral ilaç tedavisine uyum puan› or-

talamas› 77,21±15,26 olarak saptanm›flt›r. Oral ilaç teda-

visine uyum puanlar› kullan›lan tüm ilaçlar için ayr› ayr›

hesaplanm›flt›r. Bu gruplar ayr›nt›l› olarak de¤erlendirildi-

¤inde en uyumlu kullan›lan ilaç grubunun HT ilaçlar› gru-

bundan betablokörler (86,25±11,51), en uyumsuz kulla-

n›lan ilaçlar›n ise mide koruyucular (65,00±31,00) ve an-

tiepileptik ilaçlar (57,86±32,38) oldu¤u görülmektedir.

OAD ilaç gruplar›na göre uyum puan ortalamalar› ince-

lendi¤inde thiazolidinedionlar 79,29±12,98, biguanidler

78,84±18,76, alfa-glikozidaz inhibitörleri 74,23±17,21,

sülfonilüreler 69,12±22,86, meglitinidler 68,27±19,74 flek-

linde s›ralanmaktad›r.

Çal›flmaya kat›lan diyabetlilerin kulland›¤› OAD ilaçlar,

HT ilaçlar› ve di¤er kulland›klar› ilaçlar›n kullan›m süreleri,

doktor reçetesine göre al›nma durumlar›, ilaç uyum ölçe-

¤i parametrelerinden ald›¤› uyum puanlar› ve toplam

uyum puanlar› Tablo 1’de verilmifltir.

Yafl gruplar› onluk yafl dilimlerine göre dört kategori-

de (40-49 yafl, 50-59 yafl, 60-69 yafl, 70 yafl ve üzeri) de-

¤erlendirilerek yafl›n art›fl› ile birlikte ilaç tedavisine uyum-

da de¤ifliklik olup olmad›¤› araflt›r›lm›flt›r. Yafl art›fl› ile bir-

likte ilaç uyum puanlar› aras›nda anlaml› bir de¤iflim bu-

lunmam›flt›r (p>0,05).

Diyabetlilerin OAD ilaçlara uyumu artt›kça HbA1c,

AKfi ve LDL kolesterolün anlaml› olarak azald›¤›

(p<0,001) belirlenmifltir. HT ilaçlara uyumun sistolik ve

diastolik kan bas›nçlar›n› anlaml› olarak etkilemedi¤i

(p>0,05) belirlenirken bu ilaçlara uyumun artmas› ile

HbA1c (p:0,01) ve AKfi (p:0,02) de¤erlerinde anlaml›

olarak azalma görülmüfltür. HL ilaçlar›na uyumu yüksek

olan diyabetlilerin LDL kolesterollerinin anlaml› olarak

düflük oldu¤u saptanm›flt›r (p:0,01). Tüm ilaç tedavisine

uyum puanlar› artt›kça HbA1c, AKfi ve LDL de¤erlerinin

azald›¤› ve bu iliflkinin ileri derecede anlaml› oldu¤u be-

lirlenmifltir (p<0,001) (Tablo 3).

Diyabetli bireylerde yaln›z yaflama ile ilaç uyumu ara-

s›ndaki iliflki araflt›r›lm›fl, yaln›z yaflayanlar›n HT ilaç tedavi-

sine uyumlar› ve tüm ilaç tedavisine uyumlar› anlaml› ola-

rak düflük bulunmufltur.  Ayr›ca SMMT puan› yaln›z yafla-

yanlarda (25,25±1,80) ailesi ile yaflayanlara (26,29±1,

98) göre anlaml› olarak düflük bulunmufltur (U:2,22,

p:0,02). (Tablo 4)

Ekonomik durumunu “orta derecede iyi” olarak tan›m-

layan bireylerin tüm ilaç tedavisine uyumlar› ekonomik

durumlar›n› “muhtaç durumday›m” olarak ifade eden di-

yabetlilere göre anlaml› derecede yüksek bulunmufltur

(p:0,009). Ayr›ca bu grubun HL ilaçlar›na uyumu da da-

ha yüksek ve anlaml›d›r (p:0,04).

‹laç uyum puanlar› ile diyabetlilerin e¤itim düzeyleri
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TTaabblloo 22:: Oral ‹laç Tedavisine Uyum ile Yafl Aras›ndaki ‹liflki

YYaaflfl 4400  --  4499,,99 5500  --  5599,,99  6600  --  6699,,99      7700  vvee  üüzzeerrii
XX SSDD XX SSDD XX SSDD XX SSDD FF pp

OAD ilaçlara 
uyum (n:200) 77,12 19,62 76,62 17,01 68,85 22,38 76,25 14,22 1,90 0,13
HT ilaçlar›na 
uyum  (n:138) 78,03 23,40 83,65 15,42 82,57 12,27 78,47 19,66 0,91 0,44
HL ilaçlar›na 
uyum (n:100) 78,71 23,80 82,03 12,39 79,74 18,59 84,23 9,32 0,39 0,76
Tüm ilaç 
tedavisine 
uyum (n:200) 77,24 17,56 78,47 14,37 74,50 14,36 77,79 12,28 0,59 0,62



aras›ndaki iliflki varyans analizi ile de¤erlendirilmifl ve an-

laml› bir iliflki bulunamam›flt›r. E¤itim süresinin y›l olarak

art›fl› ile ilaç tedavisine uyum aras›ndaki korelasyon de¤er-

lendirildi¤inde de anlaml› korelasyonun olmad›¤› saptan-

m›flt›r (p>0,05). 

OAD ve HT ilaçlar›na ve tüm ilaç tedavisine uyum pu-

an ortalamalar› günde 5 veya daha fazla tablet kulla-

nanlarda daha yüksek olmas›na ra¤men istatistiksel an-

laml›l›k bulunamam›flt›r (p>0,05). Bir günde 5 veya da-

ha fazla tablet kullananlar›n HL ilaçlar›na uyum puanla-

r›n›n 5 tabletten az ilaç kullananlara göre yüksek ve ara-

daki fark›n anlaml› oldu¤u belirlenmifltir (p:0,03).

Diyabetlilere verilen ilaç e¤itiminin tüm ilaç tedavisi-

ne uyumu anlaml› bir flekilde art›rd›¤› belirtilmifltir

(p:0,01). Ayr›ca HT ilaçlar›n›n kullan›m›na yönelik veri-

len e¤itimin ilaca uyumu anlaml› bir flekilde art›rd›¤›

görülmüfltür (p:0,001). OAD ve HL ilaçlara uyum ile

e¤itim aras›nda anlaml› iliflki bulunmam›flt›r (p>0,05).

Diyabetlilerin diyabete uyum göstergelerinden ev-

de kan flekeri takibi, düzenli egzersiz ve ayak bak›m›na

dikkat etme durumlar› ile ilaç uyum puanlar› karfl›laflt›-

r›lm›fl ve anlaml› fark bulunamam›flt›r (p>0,05). Diyabe-

te uygun beslenenlerin beslenmeyenlere oranla OAD

ilaç tedavisine uyum puanlar› (p:0,002), HT ilaç tedavi-

sine uyum puanlar› (p:0,03) ve tüm ilaç tedavilerine

uyum puanlar› (p:0,002) anlaml› olarak yüksek bulun-

mufltur (Tablo 4-17). Diyabet kontrollerine düzenli ge-

len diyabetlilerde OAD ilaçlara uyum anlaml› derecede

yüksektir (p:0,04). Diyabet kontrollerine düzenli gelen

kat›l›mc›larda ayr›ca tüm ilaç tedavisine (p:0,003) ve HT

ilaçlar›na uyumun da (p:0,000) anlaml› derecede yüksek

oldu¤u belirlenmifltir.

Tart›flma

Çal›flmada kullan›lan MedTake-TR, reçete edilen oral
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TTaabblloo  33:: Oral ‹laç Tedavisine Uyum ile Metabolik Kontrol Sonuçlar› Aras›ndaki ‹liflki

LLaabboorraattuuvvaarr  BBuullgguullaarr›› OOAADD  iillaaççllaarraa  HHTT  iillaaççllaarr››nnaa    HHLL  iillaaççllaarr››nnaa  TTüümm  iillaaçç  tteeddaavviissiinnee
uuyyuumm  ((nn::2200)) uuyyuumm  ((nn::1188)) uuyyuumm  ((nn::1100)) uuyyuumm((nn::220000))
rr PP rr PP rr pp rr pp

HbA1c 0,20 ,00 0,21 0,01 0,10 0,32 0,23 0,00
Açl›k Kan fiekeri 0,23 0,00 0,18 0,02 0,19 0,04 0,27 0,00
Total Kolesterol 0,09 0,21 0,13 0,12 0,16 0,09 0,11 0,10
HDL 0,09 0,20 0,03 0,73 0,00 0,92 0,07 0,31
LDL 0,20 0,00 0,12 0,15 0,23 0,01 0,23 0,00
Trigliserid 0,05 0,41 0,13 0,12 0,06 0,53 0,02 0,70

TTaabblloo  44:: Oral ‹laç Tedavisine Uyumu Etkileyen Faktörler

OOrraall  ‹‹llaaçç  TTeeddaavviissiinnee  pp
UUyyuumm  PPuuaann››

Kiminle yafl›yor XX±±SSDD  
Aile ile yaflayanlar 77,74±15,26 0,04
Yaln›z yaflayanlar 72,43±14,85

Ekonomik durumu
Muhtaç durumday›m 70,84±17,10 0,009
Ancak geçiniyorum 76,32±15,86
Orta derecede iyi 82,75±10,38

E¤itim
Okur yazar de¤il 75,48±15,45 0,92
‹lkö¤retim (8 y›l) 77,61±14,83
Lise 76,93±17,59
Üniversite 77,38±18,44

Günlük tablet say›s›
1-4 tablet 75,49±17,97 0,08
5 tablet ve _ 79,27±10,95

Düzenli kontrollere gitme
Evet 78,91±13,25 0,003
Hay›r 71,36±19,84

‹laç e¤itimi alma durumu
Evet 78,45±13,50
Hay›r 70,96±21,32 0,01



ilaçlar›n kullan›m›n› de¤erlendirmek ve hastalar›n ilaç teda-

vilerine uyumlar›n› say›sal olarak gösterebilmek amac›yla

gelifltirilmifltir. Ölçek ile her bir ilaç için ilac›n günlük dozu,

al›nma zaman› ve s›kl›¤›, etkisi ve al›nma nedeni, yemekle

iliflkisi (aç-tok) de¤erlendirilir. Bu 4 parametre için hastalar

25 üzerinden puan al›r. Toplamda her ilaç için bilgi düze-

yi ise 100 üzerinden puan al›r. Hastalar›n her bir ilac› için

ald›¤› puanlar›n ortalamas› ile tüm tedavisine uyum puan›

belirlenir. Her kat›l›mc›n›n ald›¤› toplam uyum puan› ile

tüm kat›l›mc›lar›n ortalama uyum puan› hesaplan›r.

Yafll› diyabetli bireylerde oral ilaç tedavisine uyumun

araflt›r›ld› bu çal›flmada yafl gruplar› yetiflkinlikten yafll›l›¤a

geçifli de¤erlendirmeyi de sa¤layacak flekilde 10’luk yafl

dilimleri halinde kategorize edilmifltir. Buna göre bireyle-

rin %32,5’si 40-49,9 yafl, %37,5’i 50-59,9 yafl, %20’si 60-

69,9 yafl ve %10’u 70 yafl ve üzeri yafl gruplar›nda yer al-

m›flt›r. 2008 y›l› adrese dayal› nüfus say›m› sonuçlar›na

göre nüfus da¤›l›m› 40 yafl sonras› çal›flmam›zdakine ben-

zer biçimdedir. 2008 y›l› nüfus say›m› sonuçlar› Türk top-

lumunda 40 yafl üzerindeki bireylerin %39,8’inin 40-49,9

yafl, %28,8’inin 50-59,9 yafl, %17,1’inin 60-69,9 yafl ve

%14,1’inin 70 ve üzeri yafl grubunda yer ald›¤›n› göster-

mifltir (21). Sonuçlar›m›z Türk toplumundaki 40 yafl üze-

rindeki da¤›l›ma oldukça benzerdir. 

Cinsiyet özelliklerine bak›ld›¤›nda hastalar›n %64,5’inin

kad›n oldu¤u görülmektedir. 2008 y›l› nüfus say›m› sonuç-

lar›na göre nüfusun %50,1’i erkek, %49.9’u kad›nd›r (21).

Diyabetin cinsiyete göre da¤›l›m› toplumdan topluma de-

¤ifliklik gösterebilmesine ra¤men önemli bir farkl›l›k bildiril-

memifltir. Araflt›rmaya kat›lan kad›n hastalar›n büyük bölü-

münün ev han›m› olmas›, hem toplumumuzda kad›nlar›n

çal›flma oran›n›n daha düflük olmas› hem de çal›flan birey-

lerin mesai saatlerinde yap›lan diyabet kontrollerine gele-

bilmesinin daha zor olmas› ile aç›klanabilir. 

Çal›flma grubunun büyük bölümünün e¤itim seviyesi-

nin düflük oldu¤u hatta %16’s›n›n okur-yazar olmad›¤›

görülmüfltür. Yafll›larla yap›lan baflka bir çal›flmada okur-

yazar olmayan kat›l›mc› oran› benzer bulunmufltur (22).

E¤itim y›llar›na bak›ld›¤›nda diyabetlilerin %71’inin ilkö¤-

retim, %7’ sinin yüksekö¤retim ve %6’s›n›n ise lise düze-

yinde e¤itim ald›¤› belirtilmifltir. 2000 y›l› genel nüfus sa-

y›m› sonuçlar›na göre okur-yazar olmayan nüfus oran›

%17,2, ilkö¤retim düzeyi e¤itim oran› %62,4, ortaö¤re-

tim düzeyi e¤itim oran› %12,5 ve yüksek ö¤retim düzeyi

e¤itim oran› %7,8’dir. Genel nüfus say›m› sonuçlar›na gö-

re kad›nlar›n %9,1’i, erkeklerin %16’s› ortaö¤retim düze-

yinde e¤itime sahiptir (21). Bulgular›m›z nüfus say›m› so-

nuçlar›na yak›n olmakla birlikte, e¤itim düzeyi topluma

göre biraz düflüktür. Fakat örneklemin bu özelli¤i araflt›r-

man›n yap›ld›¤› hastanelerdeki hasta nüfusunun özellikle-

rine uymaktad›r. Kat›l›mc›lar›n büyük ço¤unlu¤unun aile-

sinde diyabet öyküsünün oldu¤u belirlenmifltir. Özellikle

Tip 2 diyabette genetik özellikler, de¤ifltirilemeyen risk

faktörleri aras›nda önemli bir yere sahiptir (23). Türkiye’de

yap›lan baflka bir çal›flmada 1. ve 2. derece akrabalarda

diyabet öyküsü olanlar %96 olarak bulunmufltur (24). 

Çal›flmaya kat›lan diyabetlilerin HbA1c ve AKfi ortala-

malar› hedef de¤erlerin üzerinde tespit edilmifltir. Açl›k

kan flekerinin hedef de¤eri <110mg/dl, HbA1c’ nin ise

≤%6,5 olmal›d›r. ADA’ ya göre HbA1c’nin %7’nin alt›nda,

AKfi nin ise 70-130 mg/dl aras›nda tutulmas› hedeflen-

mektedir (6,35). Belçika’da yap›lan bir çal›flmada tip 2 di-

yabetli yafll›larla çal›fl›lm›fl ve AKfi 150,7±43,0 mg/dl bu-

lunmufltur. Hastalar›n sadece %34,9’unun AKfi hedef de-

¤erlerde tespit edilmifltir (25).  Yap›lan bir çal›flmada oral

ilaçlarla tedavi olan tip 2 diyabetli yafll›larda ilaç uyumu ile

HbA1c iliflkisi araflt›r›lm›fl, çal›flma sonucunda kat›l›mc›lar›n

HbA1c ortalamas› %7,9 (±2,0) bulunmufltur (26).

Hastalar›n yar›dan fazlas› düzenli egzersiz yapmad›¤›-

n› ve diyabete uygun beslenmedi¤ini ifade etmifllerdir.

Benzer bir çal›flmada diyabetlilerin yüksek oranlarda dü-

zenli egzersiz yapmad›¤› ve diyabete uygun olarak bes-

lenmedi¤i belirtilmifltir (25).

Diyabetlilerin tedavilerini uygulamay› etkileyebilecek fi-

ziksel yeterlilikleri incelendi¤inde %2’sinin ilac› tutma ve ku-

tuyu açma konusunda zorland›¤›, %5,5’inin yürümek için

yard›mc› araç kulland›¤› görülmüfltür. Raehl ve arkadaflla-

r›n›n diyabetli olmayan yafll›larla yapt›¤› çal›flmada hastala-

r›n %80’i kendi tedavilerini kendilerinin uygulad›¤› ve bafl-

kas›n›n yard›m›na ihtiyac› olmad›¤›n› belirtmifllerdir (14).
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Kat›l›mc›lar›n %21,5’i ilaç temininde zorland›¤›n› ifade

etmifl ve bunun sebebinin s›kl›kla sa¤l›k kurulufllar›ndaki

kalabal›¤a ba¤l› oldu¤unu belirtmifltir. Bunu s›ras›yla sa¤-

l›k kurulufllar›ndan randevu alman›n zor olmas›, maddi

yetersizlikler, sa¤l›k problemleri nedeniyle sa¤l›k kuruluflu-

na gidememe, sa¤l›k kuruluflunun uzak olmas› takip et-

mektedir. Çal›flma örnekleminin ‹stanbul’un en yo¤un

hastanelerinin ikisinden seçilmifl olmas›, diyabetlilerin

özellikle ilaç temininde sa¤l›k kuruluflunun kalabal›k olu-

flundan flikayet etmesiyle iliflkilendirilebilir.  

Diyabetlilere ilaçlar›n› reçete edildi¤i gibi kullanmama

nedenleri soruldu¤unda diyabetlilerin %58’i ilaç içmeyi

bazen unutuyorum cevab›n› vermifltir. Benzer oranda ka-

t›l›mc› ilac› evde uttu¤u için içemedi¤ini belirtmifltir. Has-

talar›n %30,5’i ise bazen ilac› bitti¤inde hemen alamad›-

¤›n› belirtmifltir. Yap›lan çal›flmalarda yafll›lar ilaçlar›n reçe-

te edilenin d›fl›nda kullan›lma nedenlerini benzer flekilde

ifade etmifltir (22,27-30). 

Diyabetlilerin ilaç tedavisine uyumlar› MedTake-TR ile

de¤erlendirilerek tüm ilaç tedavisine uyum puanlar›

77,21±15,26 olarak tespit edilmifltir. Raelh ve arkadafllar›

yafll›larla yapt›klar› çal›flmada bu oran› 88,5±21,3 olarak

tespit etmifllerdir (14).

‹laç alt gruplar› ayr›nt›l› olarak de¤erlendirildi¤inde

uyum puan› en yüksek bulunan ilaçlar betablokörler, en

düflük oldu¤u ilaçlar ise antiepileptik ilaçlar oldu¤u belir-

tilmifltir. Diyabetli bireylerin OAD’ ler d›fl›nda en s›k kullan-

d›¤› ilaç gruplar› ise HT ve HL grubu ilaçlard›r. Diyabetin

kronik komplikasyonlar›n›n görülme s›kl›¤›na ba¤l› olarak

bu ilaçlar›n en s›k kullan›lan ilaçlar olmas› da do¤ald›r

(25,31,32).

OAD, HT ve HL ilaç gruplar› içinde uyumun en yüksek

oldu¤u grup HT ilaçlar›d›r. HT ilaçlar›n›n tamam›n›n ö¤ün-

lerle iliflkili olmay›fl› ve genellikle günde bir tablet al›n›fl›

uyumun yüksek oluflu ile iliflkilendirilebilir. Bireylerin kullan-

d›¤› ilaç gruplar› içerisinde OAD ilaçlar›n›n uyum puan› en

düflük bulunmufltur. OAD ilaçlar›n›n ço¤unun yemekle

olan iliflkisi, genellikle günde birkaç kez al›nmak zorunda

olmalar›, ilaca ba¤l› yan etkilerin s›kl›¤› ve birkaç ilac›n ay-

n› gün içinde birkaç kere kullan›lmas› tedaviyi karmafl›k ve

zor hale getirmekte ve uyumu güçlefltirmektedir. 

Diyabetlilerin %80’i biguanid kullanmaktad›r. Bigu-

anidlerin uyum puan› thiazolidinedionlardan sonra 2. s›-

rada gelmektedir. Thiazolidinedionlar›n uyum puan› en

yüksek tespit edilmifltir fakat kullan›m s›kl›¤› en az olan

OAD grubudur. Uyum puan› en düflük ilaç grubunun ise

meglitinidler oldu¤u belirtilmifltir. Sülfonilüreler ve megli-

tinidlerin uyum puanlar› birbirine çok yak›nd›r fakat sülfo-

nilürelerin (n:102) kullan›m s›kl›¤› meglitinidlerin yaklafl›k

4 kat›d›r. Bu iki grup ilaç da yemekten önce al›n›p bir sü-

re beklenmesini gerektiren ilaçlard›r. Hasta uyumunu bo-

zan en önemli faktörün bu oldu¤u düflünülebilir. OAD

ilaçlar›n reçeteye uygun kullan›lma oranlar› %52,0 ile

%76,9 aras›nda de¤iflirken tüm OAD ilaç uyum puan or-

talamalar› da 100 üzerinden 68,27 ile 79,29 aras›nda be-

lirlenmifltir. Amerika’da yap›lan bir literatür araflt›rmas›nda

1966-2003 y›llar› aras›nda OAD ilaçlar› ile tedavi edilen

diyabetlilerin tedavilerine uyumu de¤erlendirilmifl ve bu

oran›n %36-%93 aras›nda oldu¤u belirtilmifltir (33). Ame-

rika’da yap›lan baflka bir çal›flmada OAD ilaçlar ile tedavi

edilen diyabetliler üç y›l boyunca takip edilmifl ve her y›-

l›n sonunda tedavilerine uyumlar› de¤erlendirilmifltir. Ça-

l›flma sonuçlar›na göre diyabetlilerin tedavilerine uyum-

suzluklar› %30 ile %60 aras›nda de¤iflti¤i belirtilmifltir

(34). Rozenfeld ve arkadafllar›n›n OAD kullanan diyabetli-

ler ile yapt›¤› çal›flmada kat›l›mc›lar›n tedaviye uyumlar›

%81 olarak tespit edilmifltir (12).

Diyabetlilerin oral ilaç tedavilerini doktor reçetesine

göre alma durumlar› incelenmifl ve antiepileptik kullanan-

lar›n %57,1’i, sülfonilüre kullananlar›n %48’i, meglitinid

kullananlar›n %42,3’ü ve mide koruyucu kullananlar›n

%40’›n›n ilaçlar›n› reçeteye uygun olarak almad›¤› tespit

edilmifltir. Bu ilaçlar›n ço¤unlu¤unun ö¤ünlerden önce

al›nmas› gereken ilaçlar oldu¤u dikkati çekmektedir. Yap›-

lan çal›flmalar kullan›m› özellik gösteren (açl›kta, mutlak

bir saatte gibi) ilaçlara uyumun daha zor oldu¤unu vur-

gulamaktad›r (2,15).

‹laç uyum puanlar› ile cinsiyet aras›nda anlaml› bir ilifl-

ki bulunamam›flt›r. Benzer çal›flmalarda da cinsiyet ve te-

daviye uyum aras›nda anlaml› bir iliflki bulunamam›flt›r
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(13,22).

Çal›flmaya kat›lan diyabetlilerin yafl ortalamas›

54,86±9,74 y›ld›r. Yafl›n art›fl› ile ilaç tedavisine uyum ara-

s›ndaki iliflkiye bak›lm›fl ve yafl ile ilaç tedavisine uyum ara-

s›nda anlaml› bir iliflki bulunmam›flt›r. Raehl ve arkadaflla-

r›n›n yafll›larla yapt›¤› benzer bir çal›flmada da yafl ile ilaç

tedavisine uyum aras›nda anlaml› bir iliflki bulunmam›flt›r

(14). Yap›lm›fl baz› çal›flmalar ise uyumun yaflla birlikte

azald›¤›n› göstermektedir (30,35). Çal›flmam›z›n sonuçla-

r› yafl›n art›fl› ile ilaç tedavisine uyumda de¤ifliklik olmad›-

¤›n› göstermekte, bununla birlikte yafll› diyabetlilere özgü

sonuçlar›n genellenebilmesini mümkün k›lmamaktad›r.

Örneklemde yafll› grup oran›n›n az olmas› da bu yafl gru-

bunda elde edilen sonuçlar›n tart›fl›lmas›n› s›n›rlayabilir. 

Kat›l›mc›lar›n yaln›z yaflama durumu ile ilaç tedavisine

uyum puanlar› aras›ndaki iliflki araflt›r›ld›¤›nda yaln›z yafla-

yanlar›n HT ilaç tedavisine uyumlar› ve tüm ilaç tedavisi-

ne uyumlar› anlaml› olarak az bulunmufltur. Ayr›ca SMMT

puan› yaln›z yaflayanlarda ailesi ile yaflayanlara göre an-

laml› olarak düflüktür. Çal›flmam›zda yaln›z yaflayan birey-

lerin mental yeterliliklerinin ve ilaca uyumlar›n›n daha az

oldu¤u görülmektedir. ‹laç tedavisine uyumu etkiyen bir

çok faktör vard›r ve mental yeterlilik bunlar›n en önemli-

lerinden biridir (1,34).

Kat›l›mc›lar›n ekonomik durumlar› ve ilaç uyum puan-

lar› aras›ndaki iliflkiye bak›lm›fl ve tüm ilaç tedavisine uyum

ile ekonomik durum aras›nda ileri derecede anlaml› iliflki

bulunmufltur. Ekonomik durum iyilefltikçe ayr›ca HL ilaç-

lar›na da uyumun artt›¤› tespit edilmifltir. Ekonomik du-

rum tedaviye uyumu etkileyen en önemli faktörlerden bi-

ridir (2,15). Son zamanlarda büyük bir hasta grubu için

hiperlipidemi ilaçlar›n›n sa¤l›k sigortas› taraf›ndan geri

ödemeleri iptal edilmifltir. Bu de¤iflikli¤in etkileri bizim so-

nuçlar›m›zda da net olarak görülmüfl ve bireylerin reçete

edilen tedaviyi sürdürememelerine ve ilaç tedavisine

uyumlar›n›n azalmas›na sebep olmufltur. Hiperlipidemi

ilaçlar›nda yaflanan bu uyumsuzluk tüm ilaç tedavisine

uyum sonuçlar›n› da etkilemifltir. 

Diyabetlilerin her gün ald›¤› tablet say›s› ortalamas›

5,50±2,48 (en az - en çok:1-19),  ald›¤› OAD tablet say›-

s› ortalamas› ise 3,36±1,7 (en az - en çok:1-9)’dur. Diya-

betlilerin günlük ald›klar› ilaç say›s› ile tedaviye uyumlar›

aras›nda anlaml› bir iliflki bulunamam›flt›r. Grant ve arka-

dafllar›n›n yapt›¤› çal›flmada yafl ortalamas› 66±12 ve

%61’i kad›n olan diyabetlilerle çal›fl›lm›fl, diyabet için ald›k-

lar› günlük ilaç ortalamas› 4,1±1,9, toplam günlük içtikle-

ri ilaç say›s› 6,7±1,1 olarak tespit edilmifltir. Çal›flma so-

nunda toplam ilaç say›s›n›n tedaviye uyumu etkilemedi¤i

belirtilmifltir (36). 

Tan› koyulduktan sonraki ilk 5 y›l içinde uyum puanla-

r› daha yüksek olmas›na ra¤men anlaml› bir iliflki buluna-

mam›flt›r. Yap›lan bir çal›flmada diyabetli hastalar›n OAD

ilaçlara uyumu bir y›ll›k periyotlarla ölçülmüfl ve tan› süre-

si artt›kça uyumun azald›¤› belirtilmifltir (34). Tan› süresi-

nin art›fl›na paralel olarak bireylerin yafl›nda ve ald›klar›

ilaç say›s›nda da art›fl olmas› do¤ald›r (2,7,15,26,36). Ça-

l›flmada birbiriyle iliflkili olabilecek bu üç faktörün de ilaca

uyumu etkilemedi¤i belirlenmifltir.

Diyabete uygun olarak beslenenlerin beslenmeyenle-

re oranla OAD, HT ve tüm ilaç tedavilerine uyumlar› an-

laml› olarak yüksek bulunmufltur. Özellikle OAD ve tüm

tedaviye uyum ileri derecede anlaml›d›r. Diyabet kontrol-

lerine düzenli olarak gelenlerin gelmeyenlere oranla

OAD, HT ve tüm tedavilerine uyumu anlaml› olarak yük-

sek bulunmufltur. ‹laç tedavisine daha fazla uyum göste-

ren bireylerin diyabet yönetiminde önemli olan beslen-

me, sa¤l›k kontrollerine düzenli gitme gibi di¤er bak›m

davran›fllar›nda da uyumlu olmalar› birbirini destekleyen

sonuçlard›r. Literatürde de benzer iliflkilerin beklenece¤i-

ne dair bulgular mevcuttur (2,7). 

Hastalara kulland›klar› oral ilaçlar hakk›nda e¤itim al›p

almad›klar› sorulmufl ve %83,5’inin e¤itim ald›¤› belirtilmifl-

tir. Diyabetli bireylere verilen ilaç e¤itiminin tüm ilaç tedavi-

sine ve HT ilaç tedavisine uyumu anlaml› bir flekilde artt›rd›-

¤› görülmüfltür. OAD ve HL ilaçlar› kullanan diyabetlilerin

e¤itim alanlarla almayanlar aras›nda anlaml› bir fark bulun-

mamas›na karfl›n e¤itim alanlar›n uyum puanlar› daha yük-

sektir. Arslan ve Efler, yapt›klar› çal›flmada yafll›lara verilen

bireysellefltirilmifl ilaç kullanma e¤itiminin yafll›lar›n kullan-

d›klar› ilaca uyumunu ve ilaç kullan›m›na iliflkin toplam bil-
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gi puan ortalamalar›n› artt›rd›¤›n› saptam›fllard›r (28). Yap›-

lan bir çal›flmada çoklu ilaç kullan›m› olan hastalarda teda-

viye uyumun az oldu¤u ve mortalite oran›n›n yüksek oldu-

¤undan yola ç›k›larak hastalara telefon ile dan›flmanl›k ve-

rilmifl ve telefon ile verilen dan›flmanl›¤›n tedaviye uyumu

art›rd›¤›, mortaliteyi ise azaltt›¤› saptanm›flt›r (37). Grubu-

muzdaki bireylere verilen e¤itimin içeri¤i ve kapsam› de¤er-

lendirilmemifltir. Araflt›rman›n yap›ld›¤› kurumlarda ilaç te-

davisine yönelik e¤itim programlar› yoktur ve hastalar›n

e¤itim olarak ifade etti¤i reçete yazarken verilen k›sa ve

pratik bilgilerdir. Bu nedenle sonuçlar›m›z k›sa bilgi verme-

ye dayal› e¤itimin etkileri ile s›n›rl›d›r. 

Çal›flmaya kat›lan diyabetlilerin ilaç tedavisine uyumu

artt›kça HbA1c, AKfi ve LDL kolesterolünün ileri derecede

anlaml› olarak düfltü¤ü belirlenmifltir. HT ilaç tedavisine

uyum artt›kça HbA1c ve AKfi’nin de düfltü¤ü tespit edil-

mifltir. HL ilaçlar›na uyumun artmas› LDL kolesterol seviye-

sinin anlaml› olarak azalmas› ile sonuçlanm›flt›r. Tüm ilaç

tedavisine uyum artt›kça HbA1c, AKfi ve LDL kolesterol se-

viyelerinin anlaml› olarak azald›¤› belirlenmifltir. Yap›lan

çal›flmalar diyabetlilerin OAD ilaç tedavilerine uyumlar›n›n

artmas› ile metabolik kontrollerinin iyileflti¤ini göstermifltir

(11,13,26,35,38). Literatüre paralel olan sonuçlar›m›z di-

yabetli bireylerde, özellikle de yafll›larda ilaç tedavisine

uyumu artt›rman›n diyabet kontrolünü iyilefltirmedeki

önemini vurgulamaktad›r. Bu sonuçlar ilaç tedavisine

uyumu artt›rmada özellikle hasta e¤itimi yoluyla önemli

rolleri olan diyabet hemflirelerinin bu konudaki sorumlu-

luklar›n› hat›rlatmaktad›r.

Sonuçlar

‹laç tedavisine uyumu yüksek olan bireylerde HbA1c,

AKfi ve LDL seviyelerinin daha düflük ve metbolik kontrol-

lerinin daha iyi oldu¤u görüldü. ‹laç tedavisine uyumu

yüksek olan bireyler diyabet yönetiminde önemli olan

beslenme, sa¤l›k kontrollerine düzenli gitme davran›flla-

r›nda da daha fazla uyuma sahiptirler. Ekonomik durumu

iyi olan ve ilaç e¤itimi alan diyabetlilerin ilaç tedavisine

uyum puanlar› daha yüksektir. SMMT puan› artt›kça OAD

ilaçlara uyumun anlaml› olarak artt›¤› belirlendi. 

Çal›flma diyabetli bireylerde oral ilaç tedavisine uyumu

etkileyen faktörleri ortaya ç›karm›flt›r. Bununla birlikte ça-

l›flmada yeterli say›da yafll› bireye ulaflmak mümkün olma-

m›fl ve örneklem diyabetli yafll›lar› di¤er yafl gruplar› ile

karfl›laflt›rmaya yetecek büyüklükte yafll› diyabetlileri kap-

sayamam›flt›r. Gelecek çal›flmalar›n yafll› diyabetli bireyleri

temsil edecek bir örneklem ile yap›lmas› önerilir. 
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1fiehit Kamil Devlet Hastanesi Diyabet E¤itim Hemfliresi, GAZ‹ANTEP
2fiehit Kamil Dr. Beflir Öke Aile Sa¤l›¤› Merkezi Aile Sa¤l›¤› Eleman›, GAZ‹ANTEP

ÖÖzzeett

Araflt›rma fiehitkamil Devlet Hastanesi’nde  hastaneye her hangi bir nedenle bafl-

vuran eriflkinlerde, diyabet aç›s›ndan risk tafl›yan bireyleri önceden tespit etmek ve ön-

lem almak amac›yla kesitsel olarak planlanm›fl, araflt›rmaya dahil olma kriterlerine uyan

141 hasta ile yap›lm›flt›r. Veriler araflt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanan “Sosyo-demogra-

fik Anket Formu” ve “Tip 2 Diyabet Risk De¤erlendirme Anketi(FINDRISK)” kullan›larak,

kat›l›mc›larla yüz yüze görüflme yöntemi ile doldurulmufltur. Elde edilen veriler araflt›r-

mac›lar taraf›ndan bilgisayar ortam›nda SPSS 22.0 (The Statistical Package for the So-

cial Sciences- PC Version22.0) paket program› kullan›larak de¤erlendirilmifltir.

Kat›l›mc›lar›n %58,9’unun kad›nlardan olufltu¤u, %47,5’i 45 yafl alt›nda oldu¤u,

büyük ço¤unlu¤un (%95,0) evli oldu¤u, %57,4’ünün ilkokul mezunu oldu¤u, tama-

m›na yak›n›n (98,6) aile bireyleriyle yaflad›¤›, %74,5’inin orta gelire sahip oldu¤u,

%68,8’inin çal›flmad›¤›, %77,3’ünün sigara kullanmad›¤› belirlenmifltir. Kat›l›mc›lar›n

ölçek puanlar›n›n risk derecesine göre da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda %27,0’›n›n yüksek risk-

li, %35,5’inin orta riskli,  %25,5’inin hafif riskli grupta oldu¤u tespit edilmifltir. Diyabet

riski ölçe¤i ile e¤itim durumu, çal›flma durumu, gelir düzeyi ve yafl aras›nda istatistiksel

olarak çok ileri düzeyde anlaml› iliflki bulunmufltur (p<0,001). Diyabet risk ölçe¤i ile si-

gara kullan›m› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› iliflki oldu¤u belirlenmifltir (p<0,05).

Diyabet riski ölçe¤i ile cinsiyet, yaflam biçimi, medeni durum, alkol kullan›m› ve tip2 di-

yabetin ne oldu¤unu bilme aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki bulunmam›flt›r

(p>0,05). E¤itim durumu ilkokul olanlarda diyabet riskinin daha fazla oldu¤u saptan-

m›flt›r. Diyabete yakalanma riskinin, herhangi bir iflte çal›flmayanlarda, çal›flanlardan

daha fazla oldu¤u belirlenmifltir. Orta gelirli olanlar›n diyabet olma olas›l›¤› daha yük-

sek bulunmufltur. Sigara kullanmayanlar›n diyabetle karfl›laflma olas›l›¤›n›n kullananlar-

dan daha fazla oldu¤u tespit edilmifltir. Risk De¤erlendirme Ölçe¤i ile beden kitle in-

deksi (BK‹) aras›nda çok ileri düzeyde anlaml› iliflki bulunmufltur (p<0,001). Risk De¤er-

lendirme Ölçe¤i ve bel çevresi aras›nda da çok ileri düzeyde anlaml› iliflki oldu¤u be-

lirlenmifltir (p<0,001). BK‹ ve bel çevresi artt›kça diyabet riskinin de artt›¤› tespit edilmifl-

tir. Diyabeti önleme ve fark›ndal›k yaratma çal›flmalar›na katk› olarak yapm›fl oldu¤u-

muz sa¤l›k taramas› gibi etkinliklerin toplumun her kesiminde, her yafl grubuna yöne-

lik olarak yap›lmas›na devam edilmesinin gerekti¤i sonucuna var›lm›flt›r.
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AA  DDiiaabbeetteess  DDaayy  SSccaannnniinngg

The study was conducted with 141 adult patients

who meet the inclusion criteria and were admitted to fie-

hitkamil State Hospital for any reason and planned as a

cross-sectional study to identify and prevent individuals

at risk for diabetes. The data were filled in using face-to-

face interviews with participants using the "Socio-demog-

raphic Questionnaire" and the "Type 2 Diabetes Risk As-

sessment Questionnaire (FINDRISK)" prepared by the re-

searchers. The obtained data were evaluated by the re-

searchers using the SPSS 22.0 (The Statistical Package for

the Social Sciences - PC Version 22.0, Armonk, NY, IBM).

It was found that 58.9% of the participants were wo-

men, 47.5% were under 45 years old, the majority

(95.0%) were married, 57.4% were primary school gra-

duates, almost all (98,6%) lived with family members,

74.5% of them had a middle income, 68.8% did not

work and 77.3% did not use cigarettes. When the scale

scores of the participants were analyzed according to the

risk level, it was determined that 27.0% had high risk,

35.5% had a medium risk, and 25.5% had low risk. A sta-

tistically significant correlation was found between diabe-

tes risk scale and education status, working status, inco-

me level, and age (p <0.001). There was a statistically sig-

nificant relationship between the risk scale of diabetes

and smoking (p <0,05). There was no statistically signifi-

cant relationship between diabetes risk scale and gen-

der, lifestyle, marital status, alcohol use and knowing

what type 2 diabetes was (p >0,05). It was found that di-

abetes risk is higher in patients whose education status is

primary school graduate. It has been determined that di-

abetes risk is higher in those who do not work in any job

than in employees. Those with middle income are more

likely to have diabetes. It has been found that the likeli-

hood of non-smokers encountering diabetes is greater

than smokers. A very significant correlation was found

between Risk Assessment Scale and Body Mass Index

(BMI) (p <0.001). It was determined that there was a very

significant relationship between the Risk Assessment Sca-

le and waist circumference (p <0.001). As the BMI and

waist circumference increase, diabetes risk increases. As

a contribution to diabetes prevention and awareness-ra-

ising activities, we have come to the conclusion that ac-

tivities such as health screening should be continued for

all age groups in every segment of society.

KKeeyywwoorrddss::  Risk of Diabetes, FINDRISK scale, Type 2 di-

abetes

Girifl  

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

fektler nedeniyle organizman›n karbonhidrat, ya¤ ve pro-

teinlerden yeterince yararlanamad›¤›, sürekli t›bbi bak›m

gerektiren, kronik bir metabolizma hastal›¤›d›r (1). Diya-

bet yaflad›¤›m›z yüzy›l›n en önemli sa¤l›k sorunlar›ndan

biri olarak kabul edilmektedir. Uluslararas› Diyabet Fede-

rasyonu (IDF: International Diabetes Federation) güncel

kaynaklarda global diyabet prevalans›n› %8,3, bozulmufl

glukoz tolerans› prevalans›n› %6,9 olarak bildirmekte, bu

oranlar›n 2030 y›l›nda s›ras› ile %10,1 ve %8’e yükselece-

¤ini öngörmektedir (2). Ülkemizde de durum dünya veri-

leri ile benzerlik göstermekte olup, diyabetin prevalans›

ve hasta say›s› her geçen gün artmaktad›r. Türkiye Diya-

bet Epidemiyolojisi (TURDEP-2) çal›flmas›na göre 12 y›lda

(1998-2010) ülkemizde diyabet görülme s›kl›¤› %90 arta-

rak %7,2’ den %13,7’ ye yükselmifltir (3). 

Semptom vermeden çok uzun y›llar varl›¤›n› sürdüre-

bilen, çok sinsi seyreden bir hastal›k olan Tip 2 diyabette

insülin direnci ve insülin sekresyon bozuklu¤u ön planda-

d›r ve tüm diyabetlilerin yaklafl›k %90-95’ini oluflturur (4).

Yap›lan çal›flmalar tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde

de diyabetlilerin yaklafl›k yar›s›n›n hastal›¤›n›n fark›nda ol-

mad›¤›n› göstermektedir (3). Tan› konmadan geçen uzun

dönemde komplikasyonlar geliflebilir. Hastal›¤›n bu

semptomsuz dönemde belirlenmesi ve risk faktörlerinin

yönetimi ile hastal›¤›n durdurulmas› ya da bafllamas›n›n

geciktirilmesi olas›d›r (5). Diyabeti Önleme Program› (Di-

abetes Prevention Program-DPP) çal›flmas›nda beslenme,

egzersiz ve vücut a¤›rl›¤› kontrolü ile özellikle diyabete
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yatk›n etnik gruplarda tip 2 diyabetin %58 gibi büyük bir

oranda önlenebildi¤i gösterilmifltir (6). Bu nedenle tüm

sa¤l›k çal›flanlar›n›n diyabet konusunda fark›ndal›¤›n›n

yüksek olmas›, farkl› nedenlerle sa¤l›k kurumuna gelen bi-

reyleri diyabet risk faktörleri aç›s›ndan gözden geçirmesi

oldukça önemlidir. 

Bu çal›flma 14 Kas›m 2017 tarihinde Gaziantep fiehit

Kamil Devlet Hastanesine yap›lm›flt›r. Çal›flman›n amac›

hastaneye her hangi bir nedenle baflvuran eriflkinlerde

diyabet aç›s›ndan risk tafl›yan bireyleri önceden tespit et-

mek ve önlem almakt›r.

Gereç  ve  Yöntem  

Araflt›rman›n  Tipi,  Yeri  

Araflt›rmam›z 14 Kas›m 2017 tarihinde Gaziantep fie-

hit Kamil Devlet Hastanesine her hangi bir nedenle bafl-

vuran 141 kifli ile kesitsel tipte  yap›lm›flt›r. 

Verilerin  Toplanmas›  

Araflt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanan sosyo demografik

anket formu ve Tip 2 Diyabet Risk De¤erlendirme Anketi

(FINDRISK) kat›l›mc›larla yüz yüze görüflme yöntemi ile

doldurulmufltur.

Diyabet  risk  anketi  (FINDRISK)  

Finlandiya Tip 2 DM Risk Ölçe¤i (FINRISK) içerisinde se-

kiz soru (yafl, BKI, bel çevresi, egzersiz yapma durumu,

sebze-meyve tüketme durumu, hipertansiyon durumu,

daha önce kan flekerinizin yüksek veya s›n›rda olup olma-

ma durumu, ailede diyabet durumu) bulunmaktad›r. FIN-

RISK; Prof. Jaakko Tuomilehto ve Jaana Lindström taraf›n-

dan (laboratuar testleri olmadan Tip 2 DM yönünden risk-

li kiflileri belirlemek için) 1987 y›l›nda gelifltirilen ve geçer-

lilik-güvenirli¤i 1992’de yap›lan bir ankettir. FINDR‹SK öl-

çe¤i skor puanlar› ölçe¤in geçerlilik güvenirlili¤ini yapan

Lindström’›n çal›flmas›na göre yap›lm›flt›r. Bu çal›flmaya

göre 10 y›ll›k tip-2 diyabet riski “düflük=<7 puan, hafif=7-

11 puan, orta=12-14 puan, yüksek=15-20 puan, çok yük-

sek=>20 puan” risk olarak belirlenmifltir ve bu puanlama

sonucuna göre bireyler minimum “0” puan, maksimum

“26” puan alm›fllard›r (7).

Günümüzde eriflkinlerin diyabet riskini de¤erlendir-

mek için pek çok araç bulunmaktad›r. Finlandiya Tip 2 Di-

yabetten Korunma Program› kapsam›nda, Fin Diyabet

Birli¤i’nce gelifltirilmifl olan FINDRISK bu amaçla günlük

uygulamada kolayl›kla kullan›labilen bir araçt›r (8). Ülke-

mizde yayg›n olarak kullan›lan ve Türkiye Endokrinoloji ve

Metabolizma Derne¤i taraf›ndan da önerilen FINDRISK

anketinin erken dönemde Tip 2 diyabet riskini belirleme-

de yararl› oldu¤u ile ilgili çal›flmalar bulunmaktad›r. Bu

anket ile yap›lan de¤erlendirmede bireyin gelecek 10 y›l

içinde diyabet olma riski belirlenir(1).

Çal›flmam›zda; yafl, beden kütle indeksi (BK‹), bel çev-

resi, fiziksel aktivite, meyve veya sebze tüketimi, antihiper-

tansif ilaç öyküsü, yüksek kan flekeri ve ailede diyabet öy-

küsü olmak üzere 8 bileflenden oluflan FINDRISK anketi

kullan›lm›flt›r. Kat›l›mc›lar›n cevaplar›na karfl›l›k gelen pu-

anlar toplanarak 0-26 aras›nda de¤iflen toplam diyabet

risk puan› hesaplanm›flt›r.

‹statistik  Analiz  

Çal›flmada elde edilen bulgular de¤erlendirilirken, is-

tatistiksel analizler için SPSS 22.0 program› kullan›lm›flt›r.

Bulgular

Bulgularda ilk olarak araflt›rma kapsam›na dahil edilen

kat›l›mc›lar›n sosyo-demografik özelliklerine ait verilere yer

verilmifltir.

Kat›l›mc›lar›n sosyo-demografik özelliklerine göre da¤›-

l›mlar›na bak›ld›¤›nda %58,9’unun kad›nlardan,

%41,1’inin erkeklerden olufltu¤u, %47,5’inin 45 yafl alt›n-

da oldu¤u, büyük ço¤unlu¤un (%95,0) evli oldu¤u,

%57,4’ünün ilkokul mezunu oldu¤u, tamam›na yak›n›n

(%98,6) aile bireyleriyle yaflad›¤›, %74,5’inin orta gelire

oldu¤u, %68,8’inin çal›flmad›¤›, %77,3’ünün sigara kul-

lanmad›¤›, %95,7’sinin alkol kullanmad›¤›, %82,4’ünün

tip 2 diyabetin ne oldu¤unu bilmedi¤i belirlenmifltir.

Tablo 2’de kat›l›mc›lar›n ölçek puanlar›n›n risk derece-

sine göre da¤›l›m›n yer verildi. Kat›l›mc›lar›n %27,0’›n›n

yüksek riskli, %35,5’inin orta riskli,  %25,5’inin hafif riskli
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grupta  oldu¤u tespit edilmifltir.

Tablo 3’de kat›l›mc›lar›n sosyo-demografik özellikleri ile

ölçek risk puanlamas›n›n karfl›laflt›r›lmas›na yer verilmifltir.

Diyabet riski ölçe¤i ile e¤itim durumu, çal›flma durumu,

gelir düzeyi ve yafl aras›nda istatistiksel olarak çok ileri dü-

zeyde anlaml› iliflki bulunmufltur (p<0,001). Diyabet risk

ölçe¤i ile sigara kullan›m› aras›nda istatistiksel olarak an-

laml› iliflki oldu¤u belirlenmifltir (p<0,05). Diyabet riski öl-

çe¤i ile cinsiyet, yaflam biçimi, medeni durum, alkol kulla-

n›m› ve tip2 diyabetin ne oldu¤unu bilme aras›nda istatis-

tiksel olarak anlaml› bir iliflki bulunmam›flt›r (p> 0,05).

E¤itim durumu ilkokul olanlarda diyabet riskinin daha

fazla oldu¤u saptanm›flt›r. Diyabete yakalanma riskinin,

herhangi bir iflte çal›flmayanlarda, çal›flanlardan daha faz-

la oldu¤u belirlenmifltir. Orta gelirli olanlar›n diyabet ol-

ma olas›l›¤› daha yüksek bulunmufltur. Sigara kullanma-

yanlar›n diyabetle karfl›laflma olas›l›¤›n›n kullananlardan

daha fazla oldu¤u tespit edilmifltir. 

Tablo 4’de kat›l›mc›lar›n BK‹ve bel çevreleri ile Risk De-

¤erlendirme Ölçek puanlamas› karfl›laflt›r›lm›flt›r. Risk De-

¤erlendirme Ölçe¤i ile BK‹ aras›nda çok ileri düzeyde an-

laml› iliflki bulunmufltur (p<0,001). Risk De¤erlendirme

Ölçe¤i ve bel çevresi aras›nda da çok ileri düzeyde anlam-

l› iliflki oldu¤u belirlenmifltir (p<0,001). BK‹ ve bel çevresi

artt›kça diyabet riskinin de artt›¤› tespit edilmifltir.

Tart›flma  

Diyabet yaflad›¤›m›z yüzy›l›n en önemli sa¤l›k sorunla-

r›ndan biri olarak kabul edilmektedir. Diyabetli say›s›n›n

her geçen gün artmas›, diyabetle iliflkili sa¤l›k sorunlar›n›n

insanlar›n yaflam›n› ve sa¤l›k sistemlerini ciddi derecede

etkilemesi bu kan›y› güçlendirmektedir (4). Çal›flmam›z›n

daha uzun zamanda, daha fazla kat›l›mc› ile de¤il de, bir

gün içerisinde hastaneye gelen kiflilerle yap›lm›fl olmas›
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TTaabblloo  11::  Sosyo-Demografik Özelliklerinin Da¤›l›m›  (n=141)

SSoossyyoo--DDeemmooggrraaffiikk  ÖÖzzeelllliikklleerr nn %%
Cinsiyet

Kad›n 83 58,9
Erkek 58 41,1

Yafl›
45 Yafl Alt 67 47,5
45-54 Yafl Aras› 48 34,0
55-64 Yafl Aras› 19 13,5
64 Yafl Üstü 7 5,0

Medeni Durum
Evli 134 95,0
Bekar 7 5,0

E¤itim Durumu
Okur-Yazar De¤il 19 13,5
Okur- Yazar 4 2,8
‹lkokul 81 57,4
Ortaö¤retim 33 23,4
Yüksekokul 4 2,8

Yaflam Biçimi
Yaln›z Yaflayan 2 1,4
Aile Bireyleriyle Yaflayan 139 98,6

Gelir Düzeyi
‹yi 16 11,3
Kötü 105 74,5
Orta 20 14,2

Çal›flma Durumu
Çal›flan 44 31,2
Çal›flmayan 97 68,8

Sigara Kullanma Durumu
Kullanan 32 22,7
Kullanmayan 109 77,3

Alkol Kullanma Durumu
Kullanan 6 4,3
Kullanmayan 135 95,7

Tip 2 Diyabetin Ne Oldu¤unu Bilme
Yanl›fl Bilen 25 17,6
Bilmeyen 116 82,4

Boy: 162,9±9,70 (Min: 142 cm, Max: 184cm)
Kilo: 79,9±12,6 (Min: 45 Kg, Max: 110 Kg)

TTaabblloo  22:: Olgular›n Ölçek Puanlar›n›n 
Risk Derecesine Göre Da¤›l›m›  (n:141)

RRiisskk    DDeerreecceelleerrii nn %%
Düflük 12 8,5
Hafif 36 25,5
Orta 50 35,5
Yüksek 38 27,0
Çok yüksek 5 3,5
Toplam 141 100,0
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en önemli k›s›tl›l›¤›m›z olabi-

lir.

Çal›flmam›zda e¤itim du-

rumu ilkokul olanlar›n diya-

bet riskinin en fazla,  yükse-

kokul olanlar›n en az oldu¤u

saptanm›flt›r. Amerika Birleflik

Devletleri'nde 1999-2010 y›l-

lar› aras›nda 20.633 eriflkin

bireyin kat›ld›¤› NHANES

(National Health and Nutriti-

on Examination Survey) çal›fl-

mas›nda diyabet riski ile e¤i-

tim durumu aras›ndaki iliflki

incelenmifl ve e¤itim seviyesi

yükseldikçe diyabet riskinin

anlaml› derecede azald›¤› bil-

dirilmifltir (9). Viitasalo ve ar-

kadafllar› yapt›klar› çal›flmada

bulgular›m›za benzer sonuç-

lar bulmufllard›r (10).

Çal›flmam›zda diyabet ris-

ki ile cinsiyetler aras›ndaki ilifl-

kiye bak›ld›¤›nda anlaml› bir

iliflki bulunmam›flt›r. Väätä-

inen ve arkadafllar› da diya-

bet riski ile cinsiyetler aras›n-

da anlaml› bir iliflki bulmam›fl-

lard›r(11). Väätäinen ve arka-

dafllar›n›n çal›flmas› ve yapt›-

¤›m›z çal›flman›n aksine diya-

bet riski ile cinsiyetler aras›n-

daki anlaml› iliflkinin bulun-

du¤u çal›flmalar da mevcut-

tur (12,13).

Çal›flmam›zda diyabet ris-

ki ile medeni durum aras›n-

daki iliflki incelendi¤inde an-

laml› bir iliflki bulunmam›flt›r.

Çal›flmam›za paralel olarak

Väätäinen ve arkadafllar› da diyabet riski ile medeni du-

rum aras›nda anlaml› bir iliflki bulmam›fllard›r (11). NHA-

NES çal›flmas›nda ise evli bireylerde diyabet riskinin an-

laml› derecede daha yüksek oldu¤u bulunmufltur (9).

Çal›flmam›zda diyabet riski ile çal›flma durumu aras›n-

daki iliflki incelendi¤inde çal›flmayan bireylerde çal›flanla-

ra göre diyabet riskinin daha yüksek oldu¤u tespit edildi.

Kutlu ve arkadafllar›n›n yapt›¤› çal›flma sonuçlar› da çal›fl-

mam›z› destekler niteliktedir (14). Väätäinen ve arkadaflla-

r› da yapt›klar› çal›flmada bulgular›m›za benzer flekilde ça-

l›flmayan bireylerde diyabet riskini anlaml› derecede daha

yüksek bulmufllard›r (11). Çal›flmam›zda diyabet riski ile si-

gara içme al›flkanl›¤› aras›ndaki iliflkiye bak›ld›¤›nda an-

laml› bir iliflki oldu¤u belirlenmifltir. Sigara içmeyenlerin di-

yabet riskinin sigara içenlerden daha yüksek oldu¤u tes-

pit edilmifltir. Çal›flmam›za benzer flekilde NHANES çal›fl-

mas›nda sigara içen bireylerde içmeyenlere göre diyabet

riski daha düflük olarak tespit edilmifltir (9).  Akyil ve arka-

dafllar›n›n çal›flmalar›nda ise sigara içme durumu ile diya-

bet risk puan› aras›nda anlaml› bir iliflki bulunmam›flt›r

(12). 

Obezite, tip 2 diyabet için en önemli risk faktörüdür.

Son zamanlarda yap›lan çal›flmalarda kilo verme ile diya-

betin önlenebilece¤i veya geciktirilebilece¤i ortaya kon-

mufltur (15). Yap›lan birçok çal›flmada beden kitle indeksi

artt›kça diyabet riskinin artt›¤› gösterilmifltir (16-17). Çal›fl-

mam›zda da beden kitle indeksi artt›kça diyabet riskinin

anlaml› derecede artt›¤› belirlenmifltir. Bununla birlikte ça-

l›flmam›zda bireylerin bel çevreleri artt›kça diyabet riski an-

laml› derecede artt›¤› saptanm›flt›r. Yap›lan çal›flmalar da

tip 2 diyabetin özellikle santral obezite ile iliflkili oldu¤unu

göstermektedir (10,12,16). 

Sonuç  ve  Öneriler  

Kat›l›mc›lar›n %58,9’unun kad›nlardan olufltu¤u,

%47,5’i 45 yafl alt›nda oldu¤u, büyük ço¤unlu¤un

(%95,0) evli oldu¤u, %57,4’ünün ilkokul mezunu oldu-

¤u, tamam›na yak›n›n (98,6) aile bireyleriyle yaflad›¤›,

%74,5’inin orta gelire sahip oldu¤u, %68,8’inin çal›flma-

d›¤›, %77,3’ünün sigara kullanmad›¤›, %95,7’sinin alkol
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kullanmad›¤›, %82,4’ünün Tip 2 diyabetin ne oldu¤unu

bilmedi¤i belirlenmifltir. Kat›l›mc›lar›n ölçek puanlar›n›n

risk derecesine göre da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda %27,0’›n›n

yüksek riskli, %35,5’inin orta riskli,  %25,5’inin hafif riskli

grupta oldu¤u tespit edilmifltir. Diyabet riski ölçe¤i ile e¤i-

tim durumu, çal›flma durumu, gelir düzeyi ve yafl aras›n-

da istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlaml› iliflki bulun-

mufltur (p<0,001). Diyabet risk ölçe¤i ile sigara kullan›m›

aras›nda istatistiksel olarak anlaml› iliflki oldu¤u belirlen-

mifltir (p<0,05). Diyabet riski ölçe¤i ile cinsiyet, yaflam bi-

çimi, medeni durum, alkol kullan›m› ve tip2 diyabetin ne

oldu¤unu bilme aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir ilifl-

ki bulunmam›flt›r (p> 0,05). E¤itim durumu ilkokul olan-

larda diyabet riskinin daha fazla oldu¤u saptanm›flt›r. Di-

yabete yakalanma riskinin, herhangi bir iflte çal›flmayan-

larda, çal›flanlardan daha fazla oldu¤u belirlenmifltir. Or-

ta gelirli olanlar›n diyabet olma olas›l›¤› daha yüksek bu-

lunmufltur. Sigara kullanmayanlar›n diyabetle karfl›laflma

olas›l›¤›n›n kullananlardan daha fazla oldu¤u tespit edil-

mifltir. Risk De¤erlendirme Ölçe¤i ile BK‹ aras›nda çok ile-

ri düzeyde anlaml› iliflki bulunmufltur (p<0,001). Risk De-

¤erlendirme Ölçe¤i ve bel çevresi aras›nda da çok ileri

düzeyde anlaml› iliflki oldu¤u belirlenmifltir (p<0,001). BK‹

ve bel çevresi artt›kça diyabet riskinin de artt›¤› tespit edil-

mifltir.

Diyabetin görülme s›kl›¤› ve hasta say›s› tüm dünyada

oldu¤u gibi ülkemizde de h›zla artmaktad›r. Diyabetle

mücadelede baflar› önce e¤itim sonra da erken tan› ile

mümkündür. Diyabet ortaya ç›kmadan önlenebilir bir

hastal›k oldu¤undan, erken yafllardan bafllayan bir e¤iti-

me ve bilinçlenmeye gerek vard›r. Diyabeti önleme ve far-

k›ndal›k yaratma çal›flmalar›na katk› olarak yapm›fl oldu-

¤umuz sa¤l›k taramas› gibi etkinlikler toplumun her kesi-

minde, her yafl grubuna yönelik olarak devam etmelidir.

Toplumun diyabet konusunda bilinçlenmesi, diyabetin

artan h›z›n› yavafllatacakt›r. Tip 2 diyabette erken tan›, yal-

n›zca hastal›¤a karfl› önlem almak için de¤il, diyabetin

komplikasyonlar›n›n erken dönemde önlenmesi aç›s›n-

dan da önem tafl›maktad›r. Çünkü hastal›¤›n mikrovaskü-

ler komplikasyonlar› tan› konulmadan y›llar önce baflla-

maktad›r(14). Bu nedenle diyabetle mücadelede sa¤l›k

hizmetlerinin tüm basamaklar›ndaki hizmetler çok önem-

li olmakla birlikte, özellikle birinci basamak sa¤l›k hizmet-

leri bu anlamda çok de¤erlidir. FINDRISK anketinin erken

dönemde Tip 2 diyabet riskini belirlemede yararl› oldu¤u

ile ilgili çal›flmalar bulunmaktad›r (18,19). Kolay uygulabi-

lir, ucuz ve non-invazif olan bu anket ile yap›lan de¤er-

lendirmede bireyin gelecek 10 y›l içinde diyabet olma ris-

ki belirlenir. Risklerin belirlenmesi ve risk yönetimi konula-

r›nda sa¤l›k kurumlar› daha fazla sorumluluk almal›, çal›-

flanlar bu konularda e¤itilmelidir.
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YYaaflflll››  DDiiyyaabbeett  HHaassttaallaarr››nn››nn  ‹‹nnssüülliinn  KKaalleemmii  
KKuullllaann››mm››yyllaa  ‹‹llggiillii  BBiillggiilleerriinniinn  BBeelliirrlleennmmeessii

Uzm.  Hemfl  Hanife  BÖRKÜ11,  Prof.  Dr.  Birsen  YÜRÜGEN22

1‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Hastanesi, ‹STANBUL.
2Okan Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü Hemflirelik Bölümü ‹ç Hastal›klar› Hemflireli¤i, ‹STANBUL

ÖÖzzeett

AAmmaaçç:: Çal›flmada yafll› diyabet hastalar›n›n insülin kalemi kullan›m›yla ilgili bilgileri

de¤erlendirilmifltir.

GGeerreeçç  vvee  yyöönntteemm::  Tan›mlay›c› tipte olan araflt›rman›n örneklemini ‹stanbul Üniver-

sitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi diyabet poliklini¤ine baflvuran, tedavisinde insülin kul-

lanan 100 yafll› diyabet hastas› oluflturmufltur. Araflt›rman›n verileri araflt›rmac› taraf›n-

dan oluflturulan “Hasta Bilgi Formu” ve “‹nsülin Bilgi Formu” ile toplanm›flt›r. Verilerin

analizinde ortalama, say›, standart sapma ve yüzde kullan›lm›flt›r.

BBuullgguullaarr:: Diyabetli yafll› bireylerin %55’inin kan flekeri ölçümünü kendini kötü his-

settikçe yapt›¤› belirlenmifltir. Bireylerin %61’i kulland›¤› insülinin ad›n›, %86’s› kulland›-

¤› insülininetki süresini, %77’si kulland›¤› insülin dozunda hangi durumlarda de¤ifliklik

yapaca¤›n›, %49’u kulland›¤› insülin çeflidini ve yemekten ne kadar süre önce yap›la-

ca¤›n› bilmemektedir. Hastalar›n %60’› insülin enjeksiyonu öncesi kalemin havas›n› ç›-

karmad›¤›n›, %41’i insülin enjeksiyonu yapmadan önce ellerini y›kamad›¤›n›, %33’ü in-

sülin kalem i¤nesini derinin içinde hiç bekletmedi¤ini, kar›fl›m insülin kullanan hastala-

r›n %23,8’i insülini hiç kar›flt›rmad›¤›n› ifade etmifltir. Son bir hafta içinde hipoglisemi

yaflayan hasta oran› %48, hiperglisemi yaflayanlar›n oran› %83’dür. Hastalardan tüm

enjeksiyon bölgelerini kullananlar›n oran› %1, insülin enjeksiyonu yapmay› unutan has-

ta oran› %53, insülin uygulamada zorlanan hasta oran› %51dir. Hastalar›n %95’i insü-

lin kullan›m›yla ilgili e¤itim alm›fl olup, %87’si e¤itimi diyabet hemfliresinden alm›flt›r.

SSoonnuuçç:: Çal›flman›n sonucunda yafll› bireylerin insülin kullan›m›yla ilgili bilgilerinde

eksiklikler oldu¤u görülmektedir. Diyabetli bireylere verilen e¤itimlerin daha kapsaml›

olmas›, tekrar edilmesi ve takibinin yap›lmas› bu eksikliklerin önlenmesi için önerilebilir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Diabetes mellitus, Yafll›l›k, ‹nsülin kullan›m›, E¤itim, Hemflire

SSuummmmaarryy

DDeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  EEllddeerrllyy  DDiiaabbeettiicc  PPaattiieennttss’’  

KKnnoowwlleeddggee  RReellaatteedd  ttoo  IInnssuulliinn  PPeenn  UUssaaggee

OObbjjeeccttiivvee:: In this research; knowledge of the elderly diabetic patients was evalu-

ated about the use of insulin pens.
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MMeetthhooddss:: A sample of the descriptive type of the

study was 100 elderly diabetic patients who are using in-

sulin, applied to the Diabetes polyclinic of Istanbul Uni-

versity Cerrahpafla Medical Faculty. The data of the study

were collected by the "Patient Information Form" and "In-

sulin Information Form" formed by the researcher. Num-

ber, percentage, and standard deviation were used for

the analysis of the data’s.

RReessuullttss::  It has been determined that 55% of elderly di-

abetic patients were checking blood sugar measurement

whenever they felt dizzy. Eighty-one percent of patients

do not know the name of the insulin they use, 86% do

not know how long they use insulin, 77% don’t know

how they change their insulin dose, 49% do not know

the type of insulin they use and do not know injection

must be done how long before the meal. Sixty percent

of the patients did not remove the airway before insulin

injection, 41% did not wash their hands before injecting

insulin, 33% never kept the insulin pen needle couple of

seconds inside the skin at the end of injection, 23.8% of

patients using mixed insulin expressed that they never

shake the insulin pen. The rate of patients experiencing

hypoglycaemia in the last week is 48% and the rate of

those experiencing hyperglycemias is 83%. The rate of

patients who use all injection sites is 1%, the rate of pati-

ents who forget to inject insulin is 53%, the rate of pati-

ents who have difficulty in insulin application is 51%.

95% of the patients were trained in the use of insulin,

and 87% were educated by the Diabetes nurses.

CCoonncclluussiioonn::  As a result of the study, it appears that

there is a lack of knowledge about the use of insulin by

elder individuals. More included, repetition and follow-

up of the training given to diabetic patients can be sug-

gested to prevent these insufficiencies.

KKeeyy  wwoorrddss:: Diabetes mellitus, Old age, Insulin use,

Education, Nurse

Girifl  ve  Amaç

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

fektler nedeniyle organizman›n karbonhidrat, ya¤ ve pro-

teinlerden yeterince yararlanamad›¤›, sürekli t›bbi bak›m

gerektiren kronik hiperglisemik bir metabolizma hastal›¤›-

d›r (1). 

Diyabet yaflam kalitesini ve süresini olumsuz etkileyen

bir hastal›k olup, yafllanma ile iliflkilidir. Diabetes mellitu-

sun ve glikoz tolerans›n›n prevelans› yaflla birlikte art›fl

göstermektedir. Tüm diyabet olgular›n›n %70’inin 55 yafl

ve üzerinde oldu¤u bilinmektedir (2).

Altm›fl befl yafl üstü diyabetik hastalar tüm diyabetikle-

rin hemen hemen %40’›n› oluflturur. Yine geriatrik yafl

grubunun %20’sinde bozulmufl glukoz tolerans› vard›r.

Ayr›ca yafll› populasyonun %10’unda tan› konmam›fl di-

yabet vard›r(3). 

Türkiye Diyabet,  Hipertansiyon,  Obezite ve Endokri-

nolojik Hastal›klar Çal›flmas› (TURDEP II) verilerine göre

eriflkin toplumda diyabet s›kl›¤› %13,7 olarak saptanm›fl

ve bu oran›n 60 yafl ve üzeri nüfusta ortalama %30 oldu-

¤u görülmüfltür (4). Beklenen yaflam süresinin artmas›yla

birlikte diyabetin giderek yayg›nlaflt›¤› ve bunun sonu-

cunda da insülinle tedavi edilen diyabetli yafll›lar›n say›s›-

n›n artaca¤› bildirilmektedir (5). 

Hedeflenen glisemik de¤erlere ulaflmak ve komplikas-

yonlar› en aza indirmek için insülin tedavisinin etkin bir fle-

kilde uygulanmas› gerekir. ‹nsülin tedavisinde yafll›lar için

kullan›m› kolay olan ve daha güvenli olan insülin kalem-

leri tercih edilmektedir. Bu nedenle yafll› diyabetli hastala-

r›n genç hastalara göre düzenli e¤itim deste¤ine daha

fazla ihtiyac› vard›r. Yafll› hastalardaki alg›da azalma, kon-

santrasyon azalmas›, hareketlerde yavafllama gibi durum-

lar insülin kullan›m›yla ilgili bilgi ve tutumlar›n› etkileyebi-

lir (6).

Çal›flmada yafll› diyabet hastalar›n›n insülin kalemi kul-

lan›m›yla ilgili bilgilerinin belirlenmesi amaçlanm›flt›r.

Gereç  ve  yöntem

Çal›flman›n  Yap›ld›¤›  Yer  ve  Örneklem

Tan›mlay›c› tipte düzenlenen çal›flma ‹stanbul Üniversi-

tesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Diyabet, Metabolizma ve En-

dokrinoloji anabilim dal› diyabet poliklini¤inde yap›lm›flt›r.
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Araflt›rman›n evrenini, 13 Ocak 2016 ve 13 Nisan

2016 tarihleri aras›nda ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla

T›p Fakültesi Endokrinoloji bilim dal› diyabet poliklini¤ine

izlem amaçl› baflvuran kay›tlardan belirlenen 210 yafll› di-

yabetli insülin kullanan hasta oluflturdu. Araflt›rmada ev-

renin tamam›na ulaflmak hedeflenmifl olup araflt›rma kri-

terlere uygun olan 100 hasta örnekleme dahil edildi. Ör-

neklemi; 65 yafl ve üstü, Tip 1 veya Tip 2 diyabeti olan,

iletiflim ve iflitme problemi olmayan, tedavisinde insülin

kullanan, bilinen psikiyatrik tan›s› olmayan, görüflmeyi en-

gelleyecek problemi olmayan, çal›flmaya kat›lmay› kabul

edip onam formunu imzalayan 100 yafll› diyabetli hasta

oluflturdu.

Veri  Toplama  Araçlar›

Veri toplamak için hastalar›n sosyodemografik verileri

ve diyabet hastal›¤›na ba¤l› de¤iflkenleri ile insülin kullan›-

m›yla ilgili bilgilerinin belirlenmesi amac›yla, araflt›rmac›

taraf›ndan literatür incelendikten sonra oluflturulan iki

form kullan›ld›.Veriler anketler ile yüz-yüze görüflme tek-

ni¤i uygulanarak topland›. 

1.  Hasta  bilgi  formu

Sosyo demografik özellikler ve diyabete iliflkin özellikler

olmak üzere iki k›s›mdan oluflturuldu. Sosyo demografik

özellikler bölümü hastalar›n yafl, cinsiyet, e¤itim, meslek,

ekonomik durum ve kiminle yaflad›¤› gibi durumlar›n in-

celendi¤i toplam yedi sorudan, diyabete iliflkin özellikler

bölümü diyabet tipi, y›l›, ailede diyabet ve diyabet d›fl›n-

da kronik hastal›k varl›¤›, diyabet kontrolüne gitme s›kl›¤›,

HbA1c gibi toplam sekiz sorudan oluflturuldu.

2.  ‹nsülin  uygulama  bilgi  formu

Diyabetli yafll›n›n insülin uygulamas›yla ilgili bilgi düze-

yine (insülin kaleminin saklanmas›, uygulanmas›, insülin

uygulama tekni¤i ile ilgili olarak insülin uygulama öncesi

el y›kama durumu, insülin uygulanacak bölgenin temiz-

lenmesi, insülin kaleminden hava ç›kar›lmas›, bulan›k in-

sülinin kar›flt›rd›ktan sonra uygulanma durumu, rotasyon

sistemi uygulama durumu, derinin enjeksiyona uygunlu-

¤unun de¤erlendirilmesi, enjeksiyon uygulanmas›, enjek-

siyon sonras› bölgenin ovulmas›, kalem i¤nesinin her uy-

gulama sonras› i¤neden ç›kar›lma durumu, kulland›¤› in-

sülinin ad›n› bilme, kan flekeri ölçümü, enjeksiyon haz›rl›-

¤› ve yan etkiler, insülin uygulamas›yla ilgili e¤itim alma

durumu) iliflkin literatür bilgisi do¤rultusunda toplam 45

sorudan oluflturuldu.

Verilerin  De¤erlendirilmesi

Verilerin tan›mlay›c› istatistiklerinde ortalama, standart

sapma, medyan en düflük, en yüksek, say› ve yüzde kul-

lan›ld›. Analizlerde SPSS 22.0 program› kullan›ld›.

Araflt›rman›n  s›n›rl›l›klar›

Araflt›rma zaman›n k›s›tl›¤› nedeniyle üç ayda bitirildi,

sadece ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesinde

yap›ld›, iletiflim kurulabilen yafll›lar çal›flmaya dahil edildi,

bireylerin diyabet tedavisine uyumlar› (ilaç kullan›m›, kan

flekeri takibi) kendi özel ifadeleri ile de¤erlendirildi.

Araflt›rma  Eti¤i

Bu çal›flman›n yap›lmas› için çal›flmaya bafllamadan

önce Okan Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsünden Etik

Kurulu onay› al›nm›flt›r, verilerin toplanmas› için hastane-

nin baflhekimli¤inden yaz›l› izin al›nm›flt›r. Çal›flmaya al›-

nan bireylerden çal›flma öncesi bilgilendirilmifl onam for-

mu ile yaz›l› izin al›nm›flt›r.

Bulgular

Çal›flmaya dahil edilen 100 diyabetli yafll› bireyin yafl

ortalamas›n›n 68,9±4,7 ve %55’inin erkek oldu¤u belir-

lenmifltir. Bireylerin %75’in›n evli, %19’unun yaln›z yafla-

d›¤›, %53’ünün ilkokul e¤itimli, %6’s›n›n okuryazar olma-

d›¤› ve %42’sinin ev han›m› oldu¤u çal›flmad›¤›, %56’s›-

n›n ise emekli oldu¤u tespit edilmifltir. Yafll› bireylerin

%68’inin ekonomik durumu orta derecede iyi, %19’unun

da ancak geçinebildi¤i belirlenmifltir.

Yafll› bireylerin %97’sinin tip 2 diyabet oldu¤u, diya-

bet tan›s›n›n konuldu¤u sürenin befl y›ldan az olanlar›n

%5, befl ile on y›l aras› olanlar›n %12, on y›l üstünde
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olanlar›n oran›n›n  %83 oldu¤u, ailesinde

diyabet olanlar›n oran›n›n %68 oldu¤u be-

lirlenmifltir. Bireylerin % 90’›n›n diyabet d›-

fl›nda baflka bir kronik hastal›¤› oldu¤u,

%66’s›n›n insülinle birlikte her gün düzenli

olarak iki adet ilaç ald›¤›, %79’unun diya-

bet hastal›¤›na ba¤l› komplikasyonu oldu-

¤u, %73’ünün diyabet kontrolüne gitme

s›kl›¤›n›n üç ayda bir oldu¤u saptanm›flt›r.

Yafll› diyabetli bireylerin %19’unun insülin

uygulamadan önce kan flekeri ölçümünü

yapt›¤› belirlenmifltir. Bireylerin %93’ü ken-

di kendine kan flekeri ölçümü yapabildi¤ini,

%31’i kan flekeri ölçümünü her gün yapt›-

¤›n›, %55’i ise kan flekeri ölçümünü düzen-

siz yapt›¤›n›, %61’inin kulland›¤› insülinin

ad›n› bilmedi¤i, %86’s›n›n kulland›¤› insüli-

nin etki süresini bilmedi¤i belirlenmifltir.

Hastalar›n %77’si insülin dozunda hangi

durumlarda de¤ifliklik yap›lmas› gerekti¤ini

bilmedi¤ini, %6‘s› insülin yapt›¤› bölgede

k›zar›kl›k, a¤r›, flifllik gibi flikayetler yaflarken,

insülin enjeksiyonu yap›lan bölgeye masaj

yapanlar›n oran› %9, bazen yapanlar›n ora-

n› %38 olarak belirlenmifltir. ‹nsülin kalemiy-

le do¤ru dozu ayarlayabilenlerin oran›

%99, kullanmadan önce her defas›nda ka-

lemin havas›n› ç›karanlar›n oran› %14, insü-

lin kalem i¤nesini kulland›ktan sonra ç›ka-

ranlar›n oran› %35 olarak saptanm›flt›r. ‹n-

sülin kalem i¤nesini enjeksiyondan sonra

derinin içerisinde hiç bekletmeyenler %33,

her uygulamada i¤neyi de¤ifltirenlerin ora-

n› %40, enjeksiyonu giysi üzerinden yapan-

lar›n oran› %1 olarak bulundu. Kar›fl›m insü-

lin kullanan hastalar›n %76,2’si insülin kale-

mini kullanmadan önce kar›flt›rd›¤›n›,

%54,8’i do¤ru yöntemle kar›flt›rd›¤›n›, iki

çeflit insülin kullanan hastalar›n %79’u insü-

lin kalemini do¤ru seçti¤ini ifade etmifltir.

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  10  •  Say›    1  •  Sayfa  60  •  Ocak  -  Haziran  2018

TTaabblloo  11:: Yafll› diyabetli bireylerin insülin kalemi kullan›m›yla ilgili bilgilerinin da¤›l›m›

BBiillggii  SSoorruullaarr›› nn %%
Kulland›¤›n›z insülinlerin Evet 39 39,0
adlar›n› biliyor musunuz? Hay›r 61 61,0
Kulland›¤›n›z insülinlerin Evet 14 14,0
etki süresini biliyor munuz? Hay›r 86 86,0
‹nsülin dozunda hangi Evet 23 23,0
durumlarda de¤ifliklik yap›lmas› Hay›r 77 77,0
gerekti¤ini biliyor musunuz?
‹nsülin yapt›¤›n›z bölgelerde Evet 6 6,0
k›zar›kl›k, a¤r›, flifllik gibi Hay›r 69 69,0
flikayetler yafl›yor musunuz?  Bazen 25 25,0
‹nsülin enjeksiyonu yapt›¤›n›z Evet 9 9,0
bölgeye masaj yapar m›s›n›z? Hay›r 53 53,0

Bazen 38 38,0
‹nsülin kalemiyle do¤ru dozu Evet 99 99,0
ayarlayabiliyor musunuz? Hay›r 1 1,0
‹nsülin kalemini kullanmadan Evet 14 14,0
önce her defas›nda kalemin Hay›r 60 60,0
havas›n› ç›kar›r m›s›n›z Bazen 26 26,0
‹nsülin kalemi i¤nesini Evet 35 35.0
kulland›ktan sonra  Hay›r 12 12,0
ç›kar›r m›s›n›z? Bazen 53 53,0
‹nsülin kalemi i¤nesini hangi De¤ifltirmem 1 1.0
s›kl›kla de¤ifltirirsiniz? Her uygulamada 40 40.0

Her gün 37 37.0
Gün afl›r› 21 21,0
Haftada bir gün 1 1,0

‹nsülin kalem i¤nesini Bekletmem 33 33,0
enjeksiyondan sonra derinin 10 saniye 55 55,0
içinde ne kadar bekletirsiniz? 10 saniyeden fazla 9 9,0

Bilmiyorum 3 3,0
Kullanaca¤›n›z insülin kalemini Evet 49 79.0
do¤ru seçebiliyor musunuz? Hay›r 7 11,3
(iki çeflit insülin kalemi Bazen 6 9,7
kullananlar için)
‹nsülin kalemi uygulaman›z› Evet 1 1,0
giysi üzerinden yapar m›s›n›z? Hay›r 92 92.0

Bazen 7 7.0
‹nsülin kalemini kullanmadan Evet 32 76,2
önce kar›flt›r›r m›s›n›z? Hay›r 10 23,8
Nas›l kar›flt›rmas› gerekti¤ini Biliyor 23 54,8

Bilmiyor 9 45,2
Kulland›¤›m ……etkili insülini Biliyor 21 21,0
yemekten ……dak.önce/ Bilmiyor 49 49,0
s›ras›nda/sonra  yapar›m. Eksik biliyor 30 30,0
‹zlem formunuza insülin Evet 8 8,0
uygulamalar›n›z› düzenli Hay›r 92 92,0
olarak kaydediyor musunuz?



Kulland›¤› insülin çeflidini ve yemekten ne kadar süre ön-

ce yap›lmas› gerekti¤ini bilenlerin oran› %21, izlem for-

muna düzenli olarak insülin uygulamas›n› kaydedenlerin

oran› %8 olarak belirlenmifltir. Hastalar›n tamam› yedek

insülin kalemini buzdolab›nda saklarken, %82’si kulland›-

¤› insülin kalemini de buzdolab›nda saklad›¤›n› ifade et-

mifltir.

Tablo 2’de görüldü¤ü gibi yafll› diyabetlilerin ço¤u

(%82) kulland›¤› insülinini buzdolab›nda saklad›¤›n›, ta-

mam› yedek insülinlerini buzdolab›nda saklad›¤›n› ifade

etti.

Tablo 3’de görüldü¤ü gibi yafll› diyabetli bireylerin

%23’ünün insülin uygulamadan önce ellerini y›kad›¤›n›,

%36’s›n›n da bazen y›kad›¤› belirlendi. ‹nsülin uygulama-

dan önce enjeksiyon bölgesini kolonya ile temizleyenler

%31, temizlemiyorum cevab›n› verenler %66 olarak sap-

tand›.

Tablo 4’te görüldü¤ü gibi, yafll› diyabetli bi-

reylerin insülin uygulamada kulland›¤› vü-

cut bölgeleri oranlar›n›n en s›kl›kla kar›n

bölgesi (%88) oldu¤u ve insülin uygulad›¤›

enjeksiyon bölgesini her uygulamada de-

¤ifltirenlerin oran›n›n %39 oldu¤u belirlen-

di.

Bireylerin %95’i insülin uygulama konusun-

da e¤itim alm›fl olduklar›n›, %87’si e¤itimi

diyabet hemfliresinden ald›¤›n› ifade etmifl-

tir. Ald›¤› e¤itimin yeterli oldu¤unu düflü-

nenler %74, yetersiz bulanlar % 26 olarak

bulundu. Hastalar›n en çok e¤itim ald›¤› ko-

nular %99 oran›nda kan flekeri ölçümü,

%80 insülin uygulama tekni¤i, %73 insülin

uygulanacak vücut bölgeleri, %37 hipogli-

semi ve hiperglisemi durumlar›, %90 insülin

saklama koflullar›yla ilgili oldu¤u belirlendi. 

Tablo 6’da yafll› diyabetli bireylerin ‹n-

sülin uygulamas›yla ilgili ald›¤› e¤itim-

leri yeterli bulma durumuna göre ‹n-

sülin kullanma bilgileri karfl›laflt›r›ld›-

¤›nda hiçbir grupta istatistiksel olarak

anlaml› farkl›l›k belirlenmemifltir

(p>0.05).  

Tart›flma

‹nsülin kullanan diyabetli bireylerde,

metabolik kontrolün sa¤lanmas›nda

en önemli faktörlerdenbiri, insülin te-

davisinin do¤ru uygulanmas›d›r (7).
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TTaabblloo  22:: Yafll› diyabetli bireylerin insülin 
kalemini saklama ile ilgili bilgilerinin da¤›l›m›

nn %%
Kulland›¤›n›z ‹nsülin kalemini  Buzdolab›nda 82 82,0
nas›l saklars›n›z? Oda Is›s›nda 18 18,0
Yedek insülinlerinizi Buzdolab›nda 100 100,0
nerede saklars›n›z?

TTaabblloo  33::  Yafll› diyabetli bireylerin insülin kalemi 
kullan›m›nda dezenfeksiyon ile ilgili bilgilerinin da¤›l›m›

nn %%
‹nsülin kalemi uygulamadan Evet 23 23,0
önce ellerinizi y›kar m›s›n›z? Hay›r 41 41,0

Bazen 36 36,0
‹nsülin uygulamadan önce %70'lik alkol 1 1,0
enjeksiyon bölgesini Kolonya 31 31,0
ne ile temizlersiniz Duru su 2 2,0

Temizlemiyorum 66 66,0

TTaabblloo  44::  Yafll› diyabetli bireylerin insülin enjeksiyon 
bölgelerinin kullan›m›yla ilgili bilgilerinin da¤›l›m›

nn %%
‹nsülin uygulamada kulland›¤›n›z Kollar  44 18,8
bölge neresidir? (n=234)*             Bacaklar    58         24,8     

Kar›n (Göbek)  88     37,6      
Kalça      33   14,1      
Hepsi      11       4,7

‹nsülin uygulad›¤›n›z bölgeyi ne De¤ifltirmem 13 13,0
s›kl›kla de¤ifltirirsiniz? Her uygulamada 39 39,0

Her gün     34 34,0 
Haftada bir            14    14,0      

*Birden fazla cevap verilmifltir



Diyabet komplikasyonlar›ndan korunmak ya da ertele-

mek için,  iyi metabolik kontrolü sa¤lamak çok önemlidir.

Bunun için de insülin kalemini do¤ru kullanmak, insülin

enjeksiyonunu do¤ru tekniklerle uygulamak gerekmekte-

dir.  Yafll› hastalarda diyabet görülme oran› oldukça yük-

sektir. Bu sebeple yafll› diyabetlilerin bak›m›, tedavisi ve

e¤itimi büyük önem tafl›maktad›r. Yafll› diyabetlilerin bak›-

m›nda önerilerde bulunmak için genelde genç hastalar›n

da kabul edildi¤i çal›flmalardan ç›kan sonuçlara bak›lmak-

tad›r. Bu sebeple bu araflt›rmada yafll› diyabetli bireylerin

insülin kullan›m›yla ilgili bilgileri incelendi.

Diyabetli bireylerin %93’ü kan flekerini kendisi ölçmek-

teyken %31’inin kan flekeri takibini her gün yapt›¤›,

%14’ünün haftada bir, %55’inin düzensiz takip etti¤i sap-

tand›. Kan flekerini her gün ölçenlerin %19’u insülin uy-

gulamadan önce kan flekeri ölçümü yapt›klar›n› ifade et-

tiler. Düzensiz ölçenlere soruldu¤unda kendilerini kötü

hissettikçe ölçtükleri veya ölçtürdükleri cevab› al›nd› (Tab-

lo 4.3). fiermet’in (2012) çal›flmas›nda yafll› bireylerin

%90,4’ü nün kan flekeri takibi yapt›¤›, Can’›n (2006) çal›fl-

mas›nda %98,4’ünün kan flekeri takibi yapt›¤› belirlenmifl-

tir. Sonuçlar literatürle benzer bulunmufltur. Uçan ve ar-

kadafllar›n›n (2005) çal›flmas›nda bireylerin %23,3’ü gün-

lük kan flekeri takibi yaparken, %22,2’si haftal›k kan fleke-

ri takibi yapt›¤›n› ifade etmifllerdir. Erol’un (2003) bireyle-

rin yafl ortalamas› 53.40±14.19 olan çal›flmas›nda kan fle-

kerini her gün ölçenlerin oran› %6,3, haftada bir ölçenle-

rin oran› %18,8, düzensiz ölçenlerin oran› %37,5 olarak

bulunmufltur. Çal›flmam›zda günlük kan flekeri takibi yap-

ma oran› literatürdeki çal›flmalardan yüksek iken düzensiz

kan flekeri ölçme oran› da yük-

sek bulunmufltur. Kan flekeri ta-

kibi yapmak iyi glisemik kontro-

lün sa¤lanmas› aç›s›ndan olduk-

ça önemlidir(8-11).

Hastalar›n %61’inin kulland›¤›

insülinin ad›n› bilmedi¤i, %86’s›-

n›n da kulland›¤› insülinin etki

süresini bilmedi¤i saptand›. As-

lan’›n (2012) çal›flmas›nda has-

talar›n %68,2’sinin, Abi’nin

(2009) çal›flmas›nda hastalar›n

%40,2’sinin kulland›¤› insülinin

ad›n› bilmedi¤i saptanm›flt›r.

Özen ve arkadafl›n›n (2010) ça-

l›flmas›nda kulland›¤› insülinin

etkisini bilmeyenlerin oran›

%48,1 olarak bulunmufltur. So-

nuçlar literatürle k›yasland›¤›n-

da, çal›flmada kulland›¤› insüli-

nin etkisini bilmeyenlerin oran›

ve kulland›¤› insülinin ad›n› bil-

meyenlerin oran› yüksek bulun-

mufltur. (12-14). 

Bireylerin insülin kalemiyle do¤-
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TTaabblloo  55::  Yafll› Diyabetli Bireylerin ‹nsülin Uygulamas›yla 
‹lgili E¤itim Alma Durumuna ‹liflkin Özellikleri

nn %%
‹nsülin uygulamas› Evet 95 95,0
ile ilgili e¤itim ald›n›z m›? Hay›r 5 5,0
‹nsülin uygulamas› Hekim 5
ile ilgili e¤itim Hemflire 87
ald›¤›n›z kifli (n=109)* Diyetisyen 2

Ailedeki diyabetli bireyler 10
Di¤er 5

‹nsülin uygulamas› ile Kan flekeri ölçümü 99 24,3
ilgili hangi konuda ‹nsülin çeflitleri 11 2,7
e¤itim ald›n›z? (n=407)* ‹nsülin uygulama tekni¤i 80 19,7

‹nsülin uygulanacak 73 17,9
vücut bölgeleri
‹nsülin kalemi 10 2,5
‹nsülini yanl›fl uygulamaya 4 1,0
ba¤l› oluflabilecek durumlar 
(A¤r›, k›zar›kl›k, lipohipertrofi)
Beslenme ile insülin aras›ndaki iliflki 2 0,5
Egzersiz ile insülin aras›ndaki iliflki 1 0,2
Hipoglisemi, hiperglisemi durumlar› 37 9,1
‹nsülini saklama koflullar› 90 22,1

‹nsülin kullan›m› ile ilgili Evet 74 74,0
ald›¤›n›z e¤itimin yeterli Hay›r 26 26,0
oldu¤unu düflünüyor musunuz? 
*Birden fazla cevap verilmifltir



ru dozu ayarlamay› bilenlerin oran› %99, insülin dozun-

da hangi durumlarda de¤ifliklik yap›lmas› gerekti¤ini bil-

meyenlerin oran› %77 olarak saptand›. Özen ve arkada-

fl›n›n (2010) çal›flmas›nda do¤ru dozu ayarlayabilenlerin

oran› %100, Abi’nin (2009) çal›flmas›nda da %100 olarak

bulundu. Aslan’›n (2012) çal›flmas›nda hastalar›n

%49,1’inin insülin dozunda de¤ifliklik yapmay› bilmedi¤i-

ni ve yapmad›¤›n› ifade ettiler. Kan flekerine göre insülin

dozunu ayarlamak hipoglisemi ve hiperglisemiyi engelle-

mesi aç›s›ndan önemlidir. ‹nsülin dozunda de¤ifliklik yap-

may› bilmeyenlerin oran› yüksek bulundu, çal›flmam›z di-

¤er çal›flmalara göre yafll› bireylerle yap›ld›¤› için sonuçla-

r›n farkl› oldu¤udüflünülmektedir (12-14).

Hastalar›n insülin yapt›¤› bölgede k›zar›kl›k, a¤r›, flifllik

gibi flikayetler yaflayanlar›n oran› % 6, bazen yaflayanlar›n

oran› %25 olarak saptand›. Aslan’›n (2012) çal›flmas›nda

hastalar›n %33,6’s›n›n insülin kullan›rken a¤r›/ac› yaflad›-

¤›, %32,7’sinin sertlik/flifllik yaflad›¤›, Bayram’›n (2010) ça-

l›flmas›nda hastalar›n %36,5’i enjeksiyon s›ras›nda ve son-

ras›nda a¤r›/yanma oldu¤unu ifade etti. Vardar’›n (2005)

çal›flmas›nda bireylerin %45,1’inde lipohipertrofi saptan-

m›flt›r. Literatürdeki sonuçlar birbirine yak›n bulunmakta-

d›r. Bu komplikasyonlar hastalar›n

insülin kullan›rken rotasyon yap-

mama, do¤ru enjeksiyon bölgesi

kullanmama ve i¤ne ucunu tekrar

kullanma gibi durumlardan kay-

naklanmaktad›r (12,15,16).

Bireylerden “‹nsülin yapt›¤›n›z böl-

geye masaj yapar m›s›n›z?” soru-

suna evet diyenlerin oran› %9, ba-

zen diyenlerin oran› %38 olarak

bulundu. Arda’n›n (2009) çal›flma-

s›nda insülin enjeksiyonundan

sonra cilde masaj yapanlar›n oran›

%15 olarak, Özdemir ve arkadafl-

lar›n›n (2008) çal›flmas›nda da bu

oran %36,7 bulunmufltur. Hasta-

lar›n insülin enjeksiyonundan son-

ra cilde masaj yapmalar› insülinin

sc dokudan s›zmas›na sebep ola-

bilmekte veya h›zl› emilmesini sa¤-

layabilmektedir. Bu durum eksik

doz yapmaya ya da hipoglisemiye

sebep olabilir (17-19).

‹nsülin kalemini kullanmadan ön-

ce her defas›nda kalemin havas›n›

ç›karan hastalar›n oran› %14, ba-

zen ç›karanlar›n oran› %26 olarak

saptand›. Okuyan ve arkadafllar›-

n›n (2014) çal›flmas›nda hastalar-
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TTaabblloo  66:: Yafll› Diyabetli Bireylerin ‹nsülin Uygulamas›yla ‹lgili Ald›¤› E¤itimi Yeterli 

Bulma Durumuna Göre ‹nsülin Kullan›m Bilgilerinin Karfl›laflt›r›lmas›na ‹liflkin Özellikleri



dan %34,7’sinin insülin kalemine i¤neyi yerlefltirdikten

sonra her uygulamadan önce iki ünite insülin ile kalemin

kullan›ma haz›r olup olmad›¤›n› kontrol etti¤i belirlendi.

Çilingiro¤lu’nun (2012) çal›flmas›nda kalemin havas›n›

kontrol edenlerin oran› %55,4, bazen kontrol edenlerin

oran› %12,2 olarak bulundu. Okuyan ve bizim çal›flmam›-

z›n sonuçlar› benzerdir. Çilingiro¤lu’nun (2012) çal›flma-

s›nda kalemin fonksiyonunu kontrol etme oran› daha

yüksek bulunmufltur. Bu durum Okuyan ve bizim çal›fl-

mam›zdaki bireylerin yafl ortalamas›n›n yüksek oldu¤un-

dan kaynaklanabilir (20,21).

‹nsülin kalem i¤nesini kulland›ktan sonra bazen ç›ka-

ran veya ç›karmayanlar›n oran› %65 olarak bulundu. As-

lan’›n (2012) çal›flmas›nda bireylerin %68,2’sinin yanl›fl

yapt›¤›, Gönülalan ve arkadafllar›n›n (2013) çal›flmas›nda

i¤ne ucunu kalemden ç›karmayan veya bazen ç›karanla-

r›n oran› %35,7, Abi’nin (2009) çal›flmas›nda i¤neyi ç›-

karmayanlar›n oran›n %55,1 oldu¤u, Okuyan ve arka-

dafllar›n›n (2014) çal›flmas›nda da bireylerin % 39,6’s›n›n

yanl›fl yapt›¤› görülmüfltür. Literatürde kalem i¤nelerinin

enjeksiyondan sonra insülin kaleminden ç›kar›lmas› öne-

rilmektedir. Bunun nedeni kalem i¤nesinden insülin s›-

z›nt›s›n› ve kartufla hava giriflinin önlenmesidir

(12,13,22,23). 

Hastalar›n %40’›n›n insülin kalem i¤nesini bir kez kul-

land›¤›, her uygulamada de¤ifltirdi¤i bulundu. Abi’nin

(2009) çal›flmas›nda bireylerin %44,9’unun, Aslan’›n

(2012) çal›flmas›nda da bireylerin %49,1’inin insülin i¤ne

ucunu bir kez kulland›¤› saptanm›flt›r. Sonuçlar benzerlik

göstermektedir. Kalem i¤neleri bir defa kullan›lmal›d›r. Ye-

niden kullan›m durumunda küntleflir, bu durum a¤r›l› en-

jeksiyona ve derinin hasar görmesine sebep olabilir

(12,13,23).

Çal›flmadaki bireylerin %55’i insülin kalem i¤nesini en-

jekte ettikten sonra derinin içerisinde 10 saniye beklet-

mektedir. Bekletmeyen hasta oran› %33 bulundu. As-

lan’›n (2012) çal›flmas›nda hastalar›n %40’›n›n yanl›fl yap-

t›¤›, Arda’n›n (2009) çal›flmas›nda bireylerin %25’inin in-

sülin kalem i¤nesini derinin içinde bekletme sürelerini

yanl›fl yapt›klar› saptanm›flt›r. Çilingiro¤lu’nun (2012) ça-

l›flmas›nda bekletmeyen hasta oran› %18,9 bulunmufltur.

Literatürdeki sonuçlarla çal›flma sonuçlar›m›z hemen he-

men benzerdir, oranlar›n farkl› olmas› yafll› bireylerle çal›fl-

t›¤›m›zdan olabilir. Kalem i¤nesi, insülin uyguland›ktan

sonra derinin içerisinde 10 saniye bekletilerek ç›kar›lmal›-

d›r e¤er doz fazla ise daha uzun sürede bekletilebilir

(12,17,21,22).

Bireylerden iki tip insülin kullanan hastalar›n

%79’unun do¤ru zamanda do¤ru insülini seçti¤i,

%11,3’ünün bazen yanl›fl seçti¤i, %9,7 hastan›n ise han-

gi insülinin hangi zamanda yap›laca¤›n› bilmedi¤i sap-

tand›. Arda’n›n (2009) çal›flmas›nda hastalar›n %8,8’inin

do¤ru kalemi seçmede hata yapt›¤› görülmüfltür. Sonuç-

lar›m›z literatürden yüksek bulundu. Yafll› bireylerle çal›fl-

t›¤›m›z için oranlar›n farkl› oldu¤u düflünülmektedir.

Do¤ru kalem ile enjeksiyon yap›lmamas› hipoglisemi ya

da hiperglisemiye sebep olabilir (17).

Çal›flmadaki bireylerden insülin kalem i¤nesini giysi

üzerinden yapan %1, bazen yapan %7 olarak saptand›.

Aslan’›n (2012) çal›flmas›nda insülini giysi üzerinden ya-

panlar›n oran› %2,7 olarak bulunmufltur. Hastalara sorul-

du¤unda mahremiyet aç›s›ndan ve kullan›m kolayl›¤› aç›-

s›ndan tercih ettiklerini söylemifllerdir. ‹nsülin uygulamas›-

n›n hasars›z deriye uygulanmas› gerekti¤i için derinin gö-

rünür olmamas› ve i¤nenin enfekte olabilmesi ya da e¤-

rilmifl olabilece¤inden önerilmemektedir (12,22).

Kar›fl›m insülin kalemi kullanan hastalardan, kullanma-

dan önce kalemi kar›flt›ran hasta oran› %76,2 olarak bu-

lundu. Bu hastalardan %54,8’i insülin kalemini kar›flt›rma-

da do¤ru yöntemi kullan›rken, %21,4’ü yanl›fl yapmakta-

d›r. Özen ve Bayram’›n çal›flmas›nda (2010) bireylerin

%18,7’sinin yanl›fl yapt›¤›, Abi’nin (2009) çal›flmas›nda bi-

reylerin %26,8’inin do¤ru kar›flt›rma yöntemini bilmedi¤i

saptanm›flt›r. Sonuçlar hemen hemen benzerdir. Bulan›k

insülin içeren insülin kalemi, tam bir kar›flt›rma sa¤lanma-

s› ve homojen beyaz bir renk almas› için en az 10 defa ve

gerekirse daha da çok öne ve arkaya do¤ru sallanmal›d›r

(14,17,22).

Çal›flmada kulland›¤› insülin kaleminin hangi tip oldu-

¤unu ve yemekten ne kadar süre önce yap›lmas› gerekti-
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¤ini bilmeyen hasta oran› %49, eksik bilen hasta oran›

%30 olarak bulundu. Ersöz ve arkadafllar›n›n (1998) çal›fl-

mas›nda bireylerin %32’si insülini zaman›nda yap›lmas›

konusunda hata yapm›flt›r. Özen ve arkadafl›n›n (2009)

çal›flmas›nda hastalar›n %13,5’i insülin yemek iliflkisini

yanl›fl bilmektedir. Çal›flmam›zda hastalar›n insülin tipini

ve yeme¤e göre yap›lmas› gereken zaman› bilmeme ora-

n› yüksek bulunmufltur. Kan flekerinin istenilen de¤erler-

de olmas› aç›s›ndan dikkat edilmesi gereken bir durum-

dur (14,24).

Hastalardan kulland›¤› insülini buzdolab›nda sakla-

yanlar›n oran› %82, yedek insülin kalemini buzdolab›nda

saklayanlar›n oran› da %100 olarak bulundu. Aslan’›n

(2012) çal›flmas›nda bireylerin %62,7’sinin kulland›¤› in-

sülini buzdolab›nda saklad›¤›, Okuyan ve arkadafllar›n›n

(2014) çal›flmas›nda bireylerin  %58,4’ünün kullan›lan in-

sülinin saklanmas›nda yanl›fl yapt›¤› bulunmufltur. Lar-

çin’in (2009) çal›flmas›nda hastalar›n %42,5’i insülini oda

›s›s›nda uygulama konusunda yanl›fl yapt›¤› tespit edilmifl-

tir. Sonuçlar›m›z literatürle k›yasland›¤›nda kulland›¤› in-

sülinini buzdolab›nda saklama konusunda yanl›fl yapma

oran› literatürden yüksek bulunurken, yedek insülinlerin

do¤ru flekilde saklanmas› da literatürden yüksek bulun-

maktad›r. Yedek insülinlerin buzdolab›nda saklanmas›

önerilirken, enjeksiyon bölgesinde tahrifl, a¤r› veya rahat-

s›zl›¤› önlemek için kullan›lan insülinlerin oda s›cakl›¤›nda

saklanmas› önerilmektedir (12,20,23,25). 

Çal›flmadaki bireylerin %23’ü insülin enjeksiyonu yap-

madan önce ellerini y›kad›¤›n›, %32’si de enjeksiyon böl-

gesini dezenfekte etti¤ini ifade etti. Abi’nin (2009) çal›fl-

mas›nda %53,5’i enjeksiyon bölgesini temizledi¤i, Ar-

da’n›n (2009) çal›flmas›nda %31,2’sinin ellerini y›kad›¤›,

Larçin’in (2009) çal›flmas›nda da enjeksiyon bölgesini te-

mizleyenlerin oran› %53,5 olarak bulunmufltur. Özen ve

Bayram’›n (2009) çal›flmas›nda el hijyenini sa¤layan has-

ta oran› %48,1, cilt hijyenini sa¤lama oran› da

%67,3’dür. Çal›flmam›zda el y›kama oran› literatürden

düflük bulundu. Enjeksiyondan önce derinin temiz ve ku-

ru olmas› yeterlidir, deriyi dezenfekte etmeye gerek yok-

tur (13,14,17,22). 

Bu çal›flmada enjeksiyon bölgesini her uygulamada

de¤ifltiren hasta oran› %39 olarak bulundu. Di¤er cevap-

lar› verenlerin düzensiz bir sistem uygulad›¤› hastalar ta-

raf›ndan söylendi. Özen ve Bayram’›n (2009) çal›flmas›n-

da hastalar›n %66,7’si rotasyon uygulamay› bilmekte, Çi-

lingiro¤lu’nun (2012) çal›flmas›nda bireylerin %52,7’sinin

rotasyon sistemi uygulamay› bildi¤i bulunmufltur. Rotas-

yon uygulamay› bilen hasta oran›m›z literatürden daha

düflük saptand›. Yafll› bireyler ile çal›fl›ld›¤›ndan sonuçlar›-

m›z düflük bulunmufl olabilir. Deri hasar›n› önlemek ve li-

podistrofiden kaç›nmak için hastalar›n sistemik bir rotas-

yon plan› yapmas› önerilmektedir (19,26). Hastalar›m›z›n

enjeksiyon bölgesi olarak hep ayn› bölgeyi tercih etme-

meleri için sebepleriyle birlikte bilgilendirilmeye gereksi-

nimleri vard›r.

Hastalar›n %48’i son bir hafta içinde terleme, halsizlik,

açl›k hissi, titreme gibi flikayetler ile hipoglisemi yaflad›¤›

bulundu. Hastalar›n %42’sinin haftada bir veya iki kez,

%6’s›n›n da üç kez ve üzeri s›kl›kta hipoglisemi yaflad›¤›

saptand›. Çilingiro¤lu’nun (2012) çal›flmas›nda bireylerin

%29,7’sinin haftada birkaç kez, Erol’un çal›flmas›nda da

hastalar›n %41’inin ayda bir-üç kez hipoglisemi yaflad›¤›

tespit edilmifltir. Can’›n (2006) çal›flmas›nda bireylerin ay-

dabir-üç kez hipoglisemi yaflama s›kl›¤› %23 olarak belir-

lenmifltir. Çal›flmam›zda hipoglisemi görülme s›kl›¤› litera-

türe göre yüksek bulunmufltur. Sonuçlar›m›z›n yüksek ol-

mas›n›n sadece insülin kullanan yafll› diyabetlilerle çal›fl›l-

mas›ndan ve diyabet tan› süresinin uzun olmas›ndan kay-

nakland›¤› düflünülmektedir (8,11,21).

Bireylerden kan flekerini son bir hafta içinde yüksek

bulanlar›n oran› %83 olarak saptand›. Hastalardan kan

flekerini dört kez ve üstü yüksek bulanlar›n oran› %25 ola-

rak bulundu. Can’›n (2006) çal›flmas›nda son bir ay içeri-

sinde hiperglisemi yaflayan hasta oran› %6.5, Abi’nin

(2009) çal›flmas›nda hiperglisemi görülme oran› %80,3

olarak bulunmufltur. Sonuçlara bak›ld›¤›nda çal›flmaya ka-

t›lan bireylerin glisemik de¤erlerinin yüksek oldu¤u görül-

mektedir (8,13).

Çal›flmadaki bireylerin %95’i daha önce insülin uygu-

lamas›yla ilgili e¤itim ald›¤›n›, bu hastalar›n %87’si e¤itim-
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lerini diyabet hemfliresinden ve en çok kan flekeri ölçü-

mü, insülin uygulama tekni¤i, insülin saklama koflullar›,

insülin uygulanacak vücut bölgeleri konular›nda e¤itim

ald›klar›n› belirtti.Özen ve Bayram’›n (2009) çal›flmas›nda

bireylerin %96,2’sinin insülin uygulamas›yla ilgili e¤itim

ald›klar›, e¤itim alanlar›n %90’›n›n diyabet hemfliresinden

ald›¤› belirtilmifltir. Abi’nin (2009) çal›flmas›nda hastalar›n

%99,2’si insülin kullan›m›yla ilgili e¤itim alm›fl ve %88,2’si-

nin e¤itimi diyabet hemfliresinden ald›¤› saptanm›flt›r. Ar-

da’n›n (2009) çal›flmas›nda bireylerin %93,7’sinin insülin

uygulamas›yla ilgili e¤itim ald›¤›, Aslan’›n (2012) çal›flma-

s›nda olgular›n %76,5’i e¤itimlerini diyabet hemfliresin-

den ald›klar›n› belirtmifllerdir. Sonuçlar›m›z literatürle ben-

zerlik göstermektedir (12-14,17).

Diyabetli bireylerin %51’i insülin uygulamada zorlan-

d›klar›n› ifade ederken, hastalar en çok %50 oran›yla in-

sülin uygulamas›n›n sorumlulu¤unu almak konusunda

zorland›klar›n› belirttiler. Uçan ve arkadafllar›n›n (2005)

%31,1’ini 60 yafl ve üstü hastalar›n oluflturdu¤u çal›flma-

s›nda bireylerin %41,1’i, Can’›n (2006) çal›flmas›nda da

diyabetli yafll›lar›n %86,7’sinin insülin kullan›m› konusun-

da güçlük yaflad›¤› belirlenmifltir. Çal›flma sonuçlar›m›z

Uçan ve arkadafllar›n›n çal›flmas›na göre yüksek, Can’›n

çal›flmas›na göre oldukça düflük orandad›r. Bu durumun

çal›flmadaki bireylerin e¤itim düzeyiyle ilgili oldu¤u düflü-

nülebilir. Çal›flmam›zdaki e¤itim düzeyi (okur-yazar de¤il

%6) Can’›n çal›flmas›na göre (okur-yazar de¤il %34,4)  ol-

dukça yüksektir (8,10).

Çal›flmadaki bireylerin %53’ü insülin yapmay› unuttu-

¤unu belirtti. Son bir hafta içerisinde %29’u bir kez, %18’i

iki kez, %6’s› üç kez insülin yapmay› unuttu¤unu ifade et-

ti. Aslan’›n (2012) çal›flmas›nda hastalar›n %59,1’i insülin

yapmay› unuttu¤unu, Özen ve Bayram’›n (2009) çal›fl-

mas›nda hastalar›n %100’ü insülin yapmay› unut-

mad›¤›n› belirtmifltir. Sonuçlar literatürle k›yasland›¤›nda

Aslan’›n (2012) çal›flmas›yla benzerlik göstermektedir.

Özen ve Bayram’›n (2009) çal›flmas›nda insülin yapmay›

unutan hasta bulunmamaktad›r. Yafll› hastalarla çal›fl-

t›¤›m›zdan dolay› sonuçlar›m›z bu flekilde bulunmufl ola-

bilir (12,14).

Yafll› diyabetli bireylerin insülin uygulamas›yla ilgili al-

d›¤› e¤itimi yeterli bulma durumuna göre insülin kullan›m

bilgileri karfl›laflt›r›ld›¤›nda ald›¤› e¤itimi yeterli bulanlar ile

yeterli bulmayanlar aras›nda anlaml› bir fark gözlen-

memifltir.

Sonuç  ve  Öneriler

Sonuç olarak; yafll› diyabetli bireylerin insülin kul-

lan›m›yla ilgili bilgilerinde farkl› oranlarda eksiklikler ol-

du¤u görülmektedir. Bu sonucun unutkanl›k, birlikte

yaflad›¤› kiflilere güvenme, konsantrasyonda azalma, yeni

bir fleyi ö¤renmenin zorlaflmas›, fiziksel yetersizlikler ve al-

g›lamada azalma gibi yafll›l›kta daha çok görülen durum-

lara ba¤l› olabilece¤i düflünülürken,  hastalar›n insülin

kullan›m›yla ilgili e¤itimlerinin yetersiz oldu¤u görülmek-

tedir.

‹nsülin kullan›m›yla ilgili bilgilerdeki eksiklikler hastalara

verilen kapsaml› ve düzenli bir insülin uygulama e¤itimi

ile düzeltilebilir. Diyabetli bireylere verilen e¤itimde

sadece insülin kaleminin kullan›m tekni¤ini anlatmak ile

s›n›rl› kalmay›p, insülinin ad›, tipi, etki süresi, zaman›, sak-

lama koflullar›, yanl›fl uygulamaya ba¤l› oluflabilecek

komplikasyonlar, insülin dozunda de¤ifliklik yap›lmas›

gereken durumlar ve öneminin anlat›lmas›, hastalar›n her

kontrole geldi¤inde bilgilerinin ve becerilerinin unutulup

unutulmad›¤›n›n takip edilmesi, e¤itimlerin sonunda has-

talar›n neyi, ne kadar ve nas›l anlad›¤›n›n belirlenerek,

gerekli görülüyorsa bilgilerin tekrar edilmesi, diyabet

e¤itimleri öncesinde bireylerin bilgi düzeyleri belirlenerek

ihtiyaç duyulan konulara göre e¤itim içeri¤inin oluflturul-

mas›, yafll› bireylerin e¤itiminde basit terimler, görsel

materyaller kullan›lmal› ve hedefler basitten karmafl›¤a

do¤ru,  k›sa tutularak anlat›lmal›d›r. Araflt›rma sonuç-

lar›n›n e¤itimlere ›fl›k tutmas› ve uygulamada daha güve-

nilir sonuçlar olmas› için örneklem say›s›n›n ve yap›lan

hastane say›s›n›n artt›r›lmas› önerilebilir.
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DDiiyyaabbeettllii  HHaassttaallaarrddaa  AAmmeelliiyyaatt  ÖÖnncceessii,,  
SS››rraass››  vvee  SSoonnrraass››  HHeemmflfliirreelliikk  BBaakk››mm››

Prof.  Dr.  Ümmü  YILDIZ  FINDIK,  Arfl.  Gör.  Uzm.  Zeynep  KIZILCIK  ÖZKAN

Trakya Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastal›klar› Hemflireli¤i Anabilim Dal›, ED‹RNE

ÖÖzzeett

Diyabetes mellitus, insülin yoklu¤u veya yetersizli¤i nedeniyle oluflan hiperglisemi

ile karakterize kronik ve metabolik bir hastal›kt›r. Cerrahi giriflim geçiren hastalar›n %

10’unun diyabetli oldu¤u ve diyabetli hastalar›n %50’sinin yaflamlar›n›n bir dönemin-

de en az bir kez cerrahi giriflim geçirdi¤i belirtilmektedir. Diyabet ve cerrahi giriflim,

hastalar›n kardiyovasküler, respiratuvar, gastrointestinal ve üriner sistemlerini olum-

suz etkilemektedir. Ameliyat öncesi, s›ras› ve sonras›nda diyabetli hastalar›n kaliteli

hemflirelik bak›m almalar› sürecin sorunsuz yönetilmesinde önemlidir. Bu derlemede

diyabetli hastalar›n ameliyat öncesi, s›ras› ve sonras› hemflirelik bak›m uygulamalar›

tart›fl›lmaktad›r.

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr:: Cerrahi; Diyabet; Hemflirelik bak›m› 

SSuummmmaarryy

PPrreeooppeerraattiivvee,,  IInnttrraaooppeerraattiivvee  aanndd  PPoossttooppeerraattiivvee  

NNuurrssiinngg  CCaarree  iinn  PPaattiieennttss  wwiitthh  DDiiaabbeetteess

Diabetes mellitus is a chronic and metabolic disease characterized in hyperglyce-

mia caused by insulin deficiency or insufficiency. It is stated that 10% of the patients

who underwent surgery had diabetes and 50% of the diabetic patients had under-

going surgery at least one through their lives. Diabetes and surgical intervention ne-

gatively affect patients' cardiovascular, respiratory, gastrointestinal and urinary sys-

tems. It is important to take a qualified nursing care is important for diabetic patients

to manage the pre-intra-postoperative periods properly. In this review, pre-intra-pos-

toperative nursing care applications for diabetic patients are discussed. 

KKeeyywwoorrddss:: Surgery; Diabetes; Nursing care

Girifl

Diabetes Mellitus (DM), insülin yoklu¤u veya yetersizli¤i nedeniyle oluflan hipergli-

semi ile karakterize kronik ve metabolik bir hastal›kt›r (1). Uluslararas› Diyabet Federas-

yonu’nun (IDF) 2017’de yay›nlad›¤› rapora göre; dünya üzerinde tahmini 425 milyon
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diyabetli eriflkin oldu¤u belirtilirken, bu say›n›n 2045’de

629 milyona ulaflaca¤› tahmin edilmektedir. Bozulmufl gli-

koz tolerans› olan 352 milyon kiflinin de diyabet geliflimi

aç›s›ndan risk alt›nda oldu¤u belirtilmektedir. Bununla bir-

likte, 2017’de eriflkinlerde %8.8 olan diyabet prevelans›-

n›n 2045’te %9,9 olaca¤› öngörülmektedir. 2017’de diya-

betli hastalar için 727 milyar dolar sa¤l›k harcamas› yap›l-

d›¤› ve bu harcamalar›n›n 2045’e ulafl›ld›¤›nda %7 oran›n-

da art›fl gösterece¤i öngörülmektedir (2).

Cerrahi giriflim geçiren hastalar›n %10’unun diyabetli

oldu¤u3 ve diyabetli hastalar›n %50’sinin yaflamlar›n›n

bir döneminde en az bir kez cerrahi giriflim geçirdi¤i be-

lirtilmektedir (1). Coan ve ark. (4) (2013) çal›flmalar›nda

diyabetli hastalarda cerrahi giriflimlerin s›kl›kla ürolojik

(%22) ve ortopedik (%21) sorunlar nedeniyle yap›ld›¤›n›

belirlemifllerdir. ‹ngiltere’de, 2003-2013 y›llar› aras›ndaki

verilerin retrospektif incelenmesinde, diyabetli hastalarda,

diyabetli olmayanlara oranla alt› kat daha fazla ampütas-

yon yap›ld›¤› görülmüfltür (5). Cerrahide diyabet preve-

lans›n›n artmas› ile hastanede kal›fl sürelerinin uzad›¤›,

ameliyat sonras› komplikasyon görülme oran›n›n artt›¤›

kabul edilmektedir (6). Bununla birlikte, diyabetli hastalar-

da cerrahi giriflim sonras› morbidite ve mortalite oranlar›-

n›n diyabetli olmayanlara oranla yüksek oldu¤u tespit

edilmifltir (7).

Diyabetili hastalarda insülin eksikli¤i ne kadar fazla ise

cerrahinin metabolik etkileri o kadar fazla görülmektedir

(1,8). Vücut için tehdit olarak alg›lanan bir stresörle karfl›-

laflma durumunda sempatik sinir sistemi aktivasyonu ile

insülin sal›n›m›n›n bask›land›¤› ve katabolizman›n artt›¤›

belirtilmektedir. Katabolik aktivite; glikojenoliz, glukone-

ogenezis, proteoliz, lipoliz ve ketogenezisi artt›rmaktad›r.

Bu durum hiperglisemiye, protein kayb›na ve ketozise yol

açmaktad›r (1). Cerrahi hastalar›nda bu tabloyu etkileyen

di¤er faktörler; aç kalma süresi, ameliyat›n zaman›, mev-

cut diyabetin insülin, oral ilaçlar, diyet vb. uygulamalarla

yönetimi ve hipertansiyon, insülin direnci, metabolik

sendrom, obezite gibi diyabete efllik eden hastal›klar be-

lirtilmektedir (3,9).

Cerrahi giriflim geçiren diyabetli hastalarda kan glikoz
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TTaabblloo  11:: Diyabetli Hastalarda Ameliyat Öncesi, S›ras› ve Sonras› Temel Bak›m Önerileri

• Diyabetli hastalar planlanan cerrahi giriflimin tüm aflamalar›na dahil edilmelidirler.
• Hastanelerde uzman diyabet hemfliresi olmal›d›r.
• Hastanelerin hasta yönetim sistemleri diyabetli ya da diyabet aç›s›ndan yüksek riskli hastalar› (glisemik kontrolü zay›f, 

komplikasyonlar› olan) tespit etmeli ve risk yönetim standartlar›n› oluflturmal›d›r.
• Hedef kan glikozu de¤erleri 6-10 mmol/l (4-12 mmol/l kabul edilebilir) aral›¤›nda olmal›d›r.
• Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) güvenli cerrahi kontrol listesi kullan›lmal›d›r.
• Elektif cerrahi öncesinde, hemoglobin A1c (HbA1c) de¤eri %6'dan daha düflük olmal›d›r.
• Ameliyat öncesi kapsaml› de¤erlendirme ile efllik eden hastal›klar belirlenmeli ve optimum düzeyde tedavi edilmelidir.
• Ameliyat listesinde diyabetli hastalara öncelik verilerek, hastalar›n açl›k süresi en aza indirilmelidir.
• K›sa süreli açl›k periyodu planlanan hastalarda (toplamda bir ö¤ünden fazla olmamal›),

intravenöz (IV) insülin infüzyonundan kaç›n›lmal›d›r.
• Birden fazla ö¤ün atlanacak ise oran› de¤ifltirilebilir IV insülin infüzyonu uygulanmal›d›r.
• IV insülin infüzyonu için önerilen ilk seçenek, %5 dekstroz ile birlikte %0,45 sodyum klorür ve %0,15 potasyum klorür 

ya da %3 potasyum klorürdür.
• Kapiller kan glikozu de¤erleri, ameliyat boyunca ve erken ameliyat sonras› dönemde saatlik izlenmeli ve kay›t edilmelidir.
• Hastan›n erken aya¤a kalkmas› ve mevcut diyabet yönetimine geri dönmesi için ‘Cerrahi Sonras› H›zland›r›lm›fl ‹yileflme’ 

(Enhanced Recovery After Surgery, ERAS) protokolleri uygulanmal›d›r.
• Hastalar›n güvenli flekilde taburculu¤u için, diyabet yönetim politikalar› kullan›lmal›d›r.
• Klinik personel için diyabet yönetimi ve kan glikozu ölçümü ile ilgili e¤itim verilmelidir.
• Sonuçlar düzenli olarak de¤erlendirilmelidir.



düzeyinin (KGD)’nin kontrol alt›na al›namamas› hipergli-

semi, hipoglisemi, endotel disfonksiyonu, sepsis, yara iyi-

leflmesinde gecikme ve serebral iskemiye neden olabil-

mektedir (10)

Diyabetli hastalarda cerrahi sürecin yönetiminde te-

mel hedef, diyabetli olmayan hastalar›n sonuçlar›na efl

de¤er sonuçlar elde etmektir. Bu nedenle, ameliyat önce-

si kapsaml› de¤erlendirmenin, ameliyat s›ras› ve sonras›

diyabet yönetiminin interdisipliner bir ekip taraf›ndan ya-

p›lmas› önerilmektedir. Tablo1’de diyabetli hastalarda

ameliyat öncesi, s›ras› ve sonras› bak›m önerileri yer al-

maktad›r (3,11).

Diyabetli  Hastalarda  Ameliyat  

Öncesi  Haz›rl›k  ve  Hemflirelik  Bak›m›

Ameliyat öncesi diyabetli hastalarda de¤erlendirme

yapman›n amac›; hiperglisemiyi engellemek ve diyabete

efllik eden hastal›klar›n etkisi ile oluflabilecek komplikas-

yonlar› önlemektir (12). Diyabet aç›s›ndan yüksek riskli

hasta gruplar› (kötü glisemik kontrol ya da efllik eden has-

tal›k varl›¤›) için risk yönetim standartlar› oluflturulmal›d›r

(13). Cerrahi giriflim geçirecek diyabetli hastalar›n bafltan

aya¤a de¤erlendirilmesi ve hastal›k öykülerinin al›nmas›,

laboratuvar ve radyolojik incelemelerinin yap›lmas›

önemlidir. Hastalarda yafl, kilo, boy vb. bilgileri içeren fi-

ziksel inceleme yap›lmal›d›r. Diyabette tan›lama için

önem tafl›yan belirtiler; poliüri, polidipsi, bulan›k görme

vb. sorgulanmal›d›r. Diyabetin tipi, mevcut diyabet yöne-

timi ve diyabetinin kontrol alt›nda olup olmad›¤› belirlen-

melidir. Diyet, egzersiz ve glikoz izlem sonuçlar›n› içeren

bilgiler hasta veya yak›nlar›ndan ö¤renilmelidir. Diyabetle

iliflkili ketoasidoz, hipoglisemi gibi akut komplikasyonlar›n

s›kl›¤›, fliddeti ve etiyolojisi araflt›r›lmal›, hipertansiyon,

obezite, dislipidemi, arteriyoskleroz vb. efllik eden hasta-

l›klar sorgulanmal›d›r. Hastalar›n yaflam tarz›, kültürel, psi-

kososyal, ekonomik koflullar›, sigara, alkol, madde kulla-

n›m öyküsü ve ailesinin sa¤l›k öyküsü ile ilgili bilgiler al›n-

mal›d›r. Kardiyovasküler ve renal sisteme, göz ve cilde ilifl-

kin komplikasyonlar›n belirtileri ve tedavisi gözden geçiril-

melidir. Uygulanacak cerrahi giriflimin tipi (majör/minör)

ve türü (elektif/acil) belirlenmelidir (8,11).

Kan glikoz de¤erinin normal de¤erlerden yüksek ol-

mas› hastalar›n kardiyovasküler, respiratuvar, gastrointes-

tinal, üriner sistem fonksiyonlar›n› ve s›v› elektrolit denge-

lerini etkilemektedir. Diyabetli hastalar›n ameliyat öncesi

de¤erlendirilmesinde bu sistemler öncelikli olarak ele al›n-

mal›d›r (14).

Ameliyat öncesi kardiyak risk de¤erlendirmesi yapan

Avrupa Kardiyoloji Birli¤i ve Avrupa Anestezi Birli¤i insüli-

ne ba¤›ml› diyabetin bir risk faktörü oldu¤unu belirtmek-

tedir (15). Diyabete ba¤l› olarak ortaya ç›kan arteriyoskle-

roz, hiperkolesterolemi, endotel hasar›, ozmotik diürez

(potasyum kayb›) miyokartta iskemi riskini artt›rmaktad›r.

Taflikardi, alt ekstremitelerde ödem, anjina, senkop, disp-

ne gibi belirtiler araflt›r›lmal›d›r. Ameliyat öncesi hastalar›n

istirahat elektrokardiyografisi (EKG) ve cilt muayenesi ya-

p›lmal›, vücut kitle indeksi belirlenmelidir (1). Ameliyata

haz›rlanan hastalarda stres alarm reaksiyonu; elektrolit

de¤iflimlerine, anksiyete ve korkuya, kalp h›z› ve kan ba-

s›nc›nda art›fla neden olmaktad›r. Kan bas›nc›n›n 140/90

mmHg seviyesinde olmas›n›n, ameliyat için risk olufltur-

mad›¤› belirtilmektedir. Diyabetin bir komplikasyonu olan

otonom nöropati nedeniyle hastalarda hipotansiyon ge-

liflebilmektedir. Semptomlar› aras›nda bafl dönmesi, bay›l-

ma hissi, ayakta iken gözlerin kararmas› ve senkop bulun-

maktad›r. Hastalar bu belirtiler aç›s›ndan de¤erlendirilme-

lidir (14,16).

Diyabetli hastalarda akci¤er volümü ve difüzyon kapa-

sitesi azalabilmektedir. Ameliyat öncesi dönemde solu-

num sistemi de¤erlendirmesinde; akci¤er grafisi ve solu-

num fonksiyon test sonuçlar› ile solunum derinli¤i, h›z›

(asidozda kusmaul solunum) gibi parametreler dikkate

al›nmal›d›r (1,14,16). Bununla birlikte nefeste aseton ko-

kusu diyabetli ketoasidozun belirtilerinden biri oldu¤un-

dan de¤erlendirmede göz önünde bulundurulmal›d›r

(1).

Cerrahi giriflim sürecinde kan glikozu de¤erinde yük-

selme kontrol alt›na al›namazsa osmotik diürezle s›v› elekt-

rolit (sodyum ve potasyum gibi) kay›plar› söz konusu ola-

bilmektedir (17,18). Hiperpotasemi, hipopotasemi, de-
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hidratasyon, hiponatremi ve hipernatremi önemli de¤i-

flimlerdir. Bikarbonat ve pH de¤erlerinde de düflme göz-

lemlenebilmektedir (HCO3<18 mEq/l). Hastalarda a¤›z

kurulu¤u, bulant›, kusma, göz kürelerinde çökme vb. de-

hidratasyon belirtileri izlenmelidir. S›v› ve elektrolit denge-

si sa¤lanmal› ve sürdürülmelidir (3,19). Cerrahi giriflim ge-

çirecek diyabetli hastalarda nefropati aç›s›ndan de¤erlen-

dirme yap›lmal›d›r. Glomerüler filtrasyon h›z›, dilüsyon

testi gibi böbrek fonksiyon testleri ve idrarda glikoz, albü-

min, keton vb. analizleri yap›lmal› ve sonuçlar› ameliyat

öncesi de¤erlendirilmelidir (16). 

Diyabetli hastalarda gastrointestinal sistemin ameliyat

öncesi de¤erlendirilmesinde; beslenme tarz› ve diyabetin

gastrointestinal sistem üzerine etkileri araflt›r›lmal›d›r (20).

Glisemik kontrolün sa¤lanabilmesi ve ameliyat öncesi aç-

l›k süresinin en aza indirilmesi için hastalar›n günün ilk va-

kas› olarak al›nmas› gerekmektedir (13,21). Ameliyattan

alt› saat önce kat› g›da al›m›n›n durdurulmas› yeterli ol-

makla birlikte, gastroparezisi olan hastalarda peristaltik

hareketler yavafllad›¤›ndan bu süre uzayabilmekte ve ge-

ce 12’den itibaren hastalarda oral al›m›n durdurulmas›

önerilmektedir (8).

Ameliyat öncesi dönemde kan glikozu de¤erinin 90-

180 mg/dl (5-10,0 mmol/l) olmas› hedeflenmektedir. Bu

de¤er yo¤un bak›m hastalar› için de¤ifliklik gösterebil-

mektedir (22). ‹deal kan glikozu de¤erini sürdürebilmek

için s›k s›k de¤erlendirme yap›lmas› ve insülin tedavisin-

den yararlan›lmas› önerilmektedir. Agresif glisemik kont-

rol uygulamalar› morbidite ve mortaliteyi artt›rd›¤›ndan

önerilmemektedir (23). Hastan›n kan glikozu de¤eri 400-

500 mg/dl üzerinde ya da hastan›n ketoasidoz (DKA),

hiperglisemik hiperosmolar sendrom (HHS) gibi metabo-

lik anormallikleri varsa acil olmayan cerrahi giriflimlerin

iptal edilmesi düflünülmelidir (22). IV insülin infüzyonu

açl›k süresi k›sa ise, sadece bir ö¤ün atlanacaksa, uygu-

lanmayabilir. Ancak birden fazla ö¤ün atlan›lacaksa, gli-

kozla birlikte oran› de¤ifltirilebilir insülin ve elektrolit in-

füzyonu önerilmektedir. Glisemik kontrolü sa¤lamada

glikoz, insülin, potasyum (G‹K) infüzyonu s›kl›kla tercih

edilmektedir. Tip 2 diyabeti olan ve minör cerrahi giriflim

geçirecek hastalar›n uzun etkili oral antidiyabetik (OAD)

ilaçlar›n›n al›m›n›n durdurulmas› ve cerrahi ifllemden bir

gün önce hastaneye yat›fllar›n›n yap›lmas› gerekmekte-

dir. Majör cerrahi giriflimlerde hastalar›n ifllemden 2-3

gün öncesinde hastaneye yat›fl yapt›rmas› önerilmekte-

dir (3,11,24). Acil cerrahi giriflim uygulanacak hastalarda

kapiller kan glikozu de¤eri düzenli olarak (saatlik) kontrol

edilmeli ve hekim direktifi ile %5 dekstroz içine %0,45

izotonikle önceden kar›flt›r›lm›fl potasyum klorür eklene-

rek oran› de¤ifltirilebilir insülin infüzyonu uygulanmal›d›r

(21). Kapiller kan glikozu de¤eri >12 mmol/l ise; ketone-

mi (>3mmol/l) ya da ketonüri (>2+ idrarda) aç›s›ndan

hasta de¤erlendirilmelidir. Acil cerrahi giriflimler diyabet-

li kriz durumunda stabilizasyon sa¤lan›ncaya kadar erte-

lenmelidirler ve yo¤un bak›m uzmanlar›, anestezistler,

cerrahlar ve diyabet uzmanlar›ndan (hekim, hemflire)

oluflan interdisipliner bir ekip süreç yönetimine karar ver-

melidir (21,25).

Cerrahi giriflim öncesi diyabetli hastalar›n kan glikozu

de¤erlerini yönetmede kulland›klar› farmakolojik ajanlar

ve alternatif t›p ürünlerinin sorgulanmas› gerekmektedir

(14,20). Biguanidler, alfa glukozidaz inhibitörleri, tiyazoli-

dindionlar, sülfonilüreler ve GLP-1 agonistlerinin ameliyat

öncesi dönemde kullan›m› durdurulmal›d›r. Antihipertan-

sif ilaç alan hastalarda hipotansiyon geliflme olas›l›¤› göz

önünde bulundurulmal› ve ilaç tedavisi hekim direktifine

göre yap›lmal›d›r (22). Renal yetmezlik veya kardiyovaskü-

ler hastal›klar nedeniyle antikoagülan kullan›m› söz konu-

suysa antikoagülanlar›n ameliyattan en az bir hafta önce

kullan›m› durdurulmal›d›r (13,16). 

Diyabete efllik eden komplikasyonlar›n, ameliyat son-

ras› iyileflme sürecini olumsuz etkileyebilece¤i göz önün-

de bulundurulmal› ve efllik eden hastal›klar belirlenerek

optimum düzeyde tedavi edilmelidir (20). Diyabetli hasta-

lar endotel hasar› nedeni ile derin ven trombozu (DVT)

aç›s›ndan risk grubunda yer almaktad›rlar (26). fiiddetli

nöropati, alt ekstremitede venöz ülser/iskemi ve diyabetli

ayak problemi olan hastalarda kompresyon çorab› kulla-

n›lmamal›d›r (13). Ancak bu hasta grubunda yeterli hid-

rasyon ve erken mobilizasyon sa¤lanmal› ve antitrombo-
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litik tedaviden yararlan›lmal›d›r. Diyabetli hastalarda ame-

liyat sonras› enfeksiyon görülme oran› yüksektir. Ancak

ameliyat öncesinde de hastalar enfeksiyon (üriner sistem

enfeksiyonlar›, ayak enfeksiyonlar› vb.) varl›¤› aç›s›ndan

de¤erlendirilmelidir (1). Cerrahi alan enfeksiyonlar›n›n

(CAE) önlenmesi için ameliyattan önceki gece hastan›n

%4’lük klorheksidin glukonat, %7,5 povidon iyot veya

%2 triklosan gibi antiseptik solüsyonlarla dufl almas› sa¤-

lanmal›d›r (27,28).

Diyabetli hastalarda, bilinç düzeyinde de¤iflim, de-

mans, periferik nöropati ve inme/hemiplejinin 2-6 kat da-

ha s›k görülmesi ve geliflen ölümlerin yaklafl›k %25’inden

sorumlu olmas› ameliyat öncesi nörolojik de¤erlendirme-

nin gereklili¤ini ortaya koymaktad›r (24,29). Diyabetli

hastalarda yer, zaman, kifli oryantasyonu, uykuya e¤ilim,

sinirlilik, depresyon, periferde kar›ncalanma, uyuflukluk,

yanma ve postüral hipotansiyon belirtileri ameliyat önce-

sinde de¤erlendirilmelidir (16). 

Cerrahi giriflim geçirecek diyabetli hastalarda kan gru-

bu, kanama p›ht›laflma, hematokrit vb. testlerin yan› s›ra

A1c, trigliserit, kolesterol, glomerüler filtrasyon h›z›, se-

rum elektrolitleri (potasyum, kalsiyum, klor, magnezyum,

fosfat, sodyum, HCO3, kreatinin, üre) ve idrarda keton

vb. de¤erleri sorgulayan laboratuvar analizleri de yap›l-

mal›d›r (14,20,24).

Cerrahi giriflim geçirecek hastalarda tan›n›n do¤rulan-

mas› ve di¤er patolojilerin belirlenmesinde radyolojik in-

celemelerden yararlan›lmaktad›r. Diyabetli hastalar›n rad-

yolojik incelemeleri günün ilk ifllemi olarak planlanmal› ve

ifllemler gündüz saat 10.00’a kadar tamamlanmal›d›r.

Radyolojik incelemesi ö¤leden sonra yap›lacak hastalarda

ifllem öncesi dört saat açl›k yeterli oldu¤undan kahvalt›la-

r›n› yapmalar› istenmelidir. Hastalar açl›k durumunda tek

bafl›na radyoloji ünitesine gelmemelidirler (8). Hastalar›n

radyolojik incelemelerinde aç kalma süresi, diyabetik ilaç

kullan›m›, ifllem s›ras›nda IV kontrast madde kullan›m›n›n

göz önünde bulundurulmas› gerekmektedir. Öncelikle

radyoloji ünitesi çal›flanlar› hastan›n diyabetli oldu¤u ko-

nusunda bilgilendirilmelidirler. Radyolojik incelemelerde

IV kontrast madde uygulanacak hastalarda, kontrast

madde böbrekler yoluyla at›ld›¤›ndan, en yeni serum kre-

atinin seviyesi baz al›narak iflleme bafllanmas› önerilmek-

tedir (8,14,16). Tip 1 diyabeti olan hastalardan, normal

sabah insülin dozunun yar›s›n› kullanmalar›, OAD ve met-

formin kullanan hastalardan, sabah dozunu atlamalar› is-

tenmelidir. Radyolojik inceleme bittikten sonra, hastalar

her zamanki sabah diyabetli ilaçlar›n› (OAD ya da insülin)

kullanmal› ve kahvalt› yapmal›d›rlar. Metformine yeniden

bafllamadan önce, ifllem sonras› serum kreatinin düzeyi-

nin de¤erlendirilmesi gerekmektedir (8).

Cerrahi giriflim geçirecek hastalar ameliyat öncesi, s›-

ras› ve sonras› için bilgilendirilmelidirler. Diyabeti olan

hastalara da derin solunum, öksürme ve yatak içi dönme

egzersizleri, a¤r› kontrolü ve erken aya¤a kalkman›n

önemi konusunda bilgi verilmelidir (30). Ameliyat gü-

nünde diyabet ilaçlar›n›n yönetimi, ameliyat öncesi, s›ra-

s›, sonras› dönemde hipoglisemi veya hiperglisemi yöne-

timi ve cerrahinin diyabet kontrolüne muhtemel etkileri

hakk›nda yaz›l› bilgilendirme yap›lmal›d›r. Hastalara ifl-

lemden sonraki birkaç gün kan glikozu de¤erlerinin dü-

zensiz olabilece¤i söylenmelidir (21). Bilgilendirme sonu-

cunda hastalardan ameliyat izni al›nmal›d›r. Sa¤l›k perso-

neli hastalar›n besin seçimini kontrol etmeli ve hastan›n

bilinçsiz oldu¤u dönemde kan glikozu de¤erinin takip

edildi¤inden emin olmal›d›r. Sa¤l›k personelinin diyabet-

li hasta bak›m›nda bilgili ve becerili olmas› önemlidir. Di-

yabetli hastalar›n cerrahi giriflim sürecini sorunsuz geçir-

mesini sa¤lamak amac›yla ameliyat sürecinin her basa-

ma¤›nda uzman diyabet hemflirelerine yer verilmesi ge-

rekmektedir (3,16,21).

Diyabetli  Hastalarda  Ameliyat  S›ras›  Hemflirelik  Bak›m›

Cerrahi giriflim süresince kan glikozu de¤eri 140-170

mg/dl aras›nda tutulmal› ve ameliyat s›ras› glikoz yönetim

stratejileri belirlenirken cerrahi giriflimin süresi dikkate al›n-

mal›d›r (8). Cerrahi giriflimin gerçekleflece¤i günün saba-

h›nda tip 1 diyabeti olan ve minör cerrahi giriflim geçire-

cek hastalar›n kan glikozu de¤erleri iki saatte bir izlenme-

lidir. Kan glikozu de¤eri >200 mg/dl ise ayr› yoldan IV in-

sülin ve glikoz uygulanmal›d›r. Tip 2 diyabeti olan veya
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majör cerrahi giriflim geçirecek tip 1 diyabeti olan hasta-

lara IV insülin ve glikoz ayr› yoldan uygulanmal› ve saat-

lik kan glikozu de¤eri izlenmelidir. Ayr› yol yönteminde

500’lük %5 dekstroz solüsyonu saatte 100 ml infüzyon h›-

z› ile damar yolundan ve 500 ml %0,9 izotonik solüsyo-

nuna 250 IU k›sa etkili insülin eklenerek farkl› bir damar

yolundan infüzyon h›z› saatte 2-4 IU ya da 4-8 ml olacak

flekilde iki ayr› yoldan uygulanmal›d›r (fiekil 1). KGD’ye gö-

re solüsyonlar›n infüzyon h›z›nda de¤ifliklik yap›lmaktad›r

(31).

Diyabetli hastalarda anestezi tipine, ameliyat türüne

ve hasta iste¤ine göre karar verilmektedir (16). Ameliyat

s›ras›nda röntgen, manyetik rezonans ve bilgisayarl› to-

mografi görüntülemeleri yap›lacak hastalar için ifllem ön-

cesi insülin pompas› veya sürekli glikoz izleme cihazlar›-

n›n ç›kart›lmas› üretici firmalar taraf›ndan önerilmektedir

(8). 

Diyabetli hastalar ameliyat s›ras›nda baz› riskler tafl›-

maktad›rlar. Cerrahiye metabolik yan›t sürecinde geliflebi-

lecek olan kan potasyum düzeyindeki de¤ifliklikler aritmi-

lere ve kardiyak arreste; otonom nöropati de kardiyak de-

nervasyon sendromuna yol açabilmektedir. Kardiyak de-

nervasyon sendromunda aritmiler, koroner arter damar-

lar›nda daralma, spazm gözlenmekte ve tablo ani ölümle

sonuçlanabilmektedir (1,32). Otonom nöropatisi olan

hastalarda ameliyat s›ras›nda hipotermi geliflme riski daha

fazlad›r (16). Hipotermiyi önlemek için; IV s›v›lar›n ›s›t›lma-

s›, ameliyathane ›s›tma sistemleri kullan›lmal›d›r (16,33).

Anestezi indüksiyonu ile hastada hipotansiyon geliflebilir,

dolay›s›yla anestezist e¤er hastada otonom nöropati var-

sa önceden bilgilendirilmelidir (8). Diyabetli hastalarda

ortostatik hipotansiyon gelifliminin engellenmesi için has-

talara cerrahi pozisyon verilirken dikkat edilmelidir. Hasta-

n›n kan bas›nc›n›n izlenmesi ve dehidratasyonun önlen-

mesi gerekmektedir (1,16). Gastroparezisi olan hastalar

genel anestezi gerektiren günübirlik cerrahi için uygun

hasta grubunda de¤ildirler (8). Gastroparezili hastalarda

aspirasyonu engellemek için nazogastrik tüpten (NGT)

yararlan›lmaktad›r. Bu hastalarda NGT’li hasta bak›m› uy-

gulanmal›d›r (16) Nefropatisi olan hastalarda ilaç dozlar›-

na dikkat edilmeli ve renal fonksiyonlar izlenmelidir

(8,13). Bas›nç yaralanmalar›n› engellemek için ameliyat

süresince cilt de¤erlendirmesi yap›lmal›, bas›nç noktalar›

için destek yüzeylerden yararlan›lmal›d›r (13,34). Ek ola-

rak kronik böbrek yetmezli¤i olan hastalarda diyaliz kate-

ter girifl yerlerinin özenle korunmas› gerekmektedir

(1,16). Bütün cerrahi hastalar›nda oldu¤u gibi hasta gü-

venli¤inin sa¤lanmas› ad›na diyabetli hastalarda da

DSÖ’nün önerdi¤i güvenli cerrahi kontrol listesinde yer

alan önerilere uygun bak›m sa¤lanmal›d›r (13). Tablo

2’de diyabetli hastalara ameliyathanede kald›klar› süre

içerisinde uygulanmas› gereken bak›m uygulamalar› yer

almaktad›r (3,16,21).

Diyabetli hastalarda ameliyat sonras› hemflirelik bak›m›

Ameliyat sonras› dönemde diyabetli hastalar›n

dikkatli izlenmesi ve iyileflmenin desteklenmesi

komplikasyon geliflimini önleyerek hastalar›n er-

ken taburcu olmalar›n› sa¤lamaktad›r (13). 

Ameliyat sonras› dönemde ideal kan glikoz de-

¤erinin 140-180 mg/dl olmas› önerilmektedir

(22). Kan glikoz de¤eri kabul edilebilir de¤erlerin

d›fl›na ç›kt›¤›nda hastanelerin diyabet yönetim

protokolleri uygulanmal›d›r (13).

Hastalar en k›sa zamanda diyabet özyönetimine

dönmesi için desteklenmelidir (13). Minör cerra-

hi giriflimlerde ilk ö¤ünden sonra metformin içe-

ren OAD’lere, SC insüline tekrar bafllanmas› ve
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saatlik kan glikoz de¤eri takibi önerilmektedir. Minör cer-

rahi giriflim geçiren hastalarda kan glikoz de¤erinde dü-

zensizlik söz konusu oldu¤unda hastalar›n ifllem sonras›

hospitalize edilmesi önerilmektedir (8). Majör cerrahi giri-

flim uygulanan hastalarda, G‹K solüsyonuna 24 saat de-

vam edilmelidir. Hastalar›n kat› besinleri tolere etmesi ve

normogliseminin sa¤lanmas› ile hastan›n mevcut/önceki

diyabet yönetimine bafllan›lmal›d›r (8,35). Hastalar ameli-

yat sonras› insülin pompalar›n› kullanabilecek duruma

geldiklerinde uzman diyabet hemflirelerine veya endokrin

uzmanlar›na dan›fl›lmal›d›r (36).

Ameliyat sonras› solunum (atelektazi, pnömoni vb.),

dolafl›m (DVT, emboli vb.) komplikasyonlar›n›n önlenme-

sinde derin solunum ve öksürme, yatak içi egzersizlerinin

yap›lmas› ve erken aya¤a kalkmada hastan›n desteklen-

mesi önemlidir (26).

Cerrahi giriflim geçiren hastalar›n 6-8 saat içinde idrar

ç›karmalar› gerekmektedir. Mesane fonksiyonlar› otonom

nöropatiden etkilenen hastalarda idrar retansiyonu geli-

flebilmektedir. Hastalarda rahats›zl›k, ajitasyon, kan bas›n-

c›nda yükselme gibi belirtiler izlenmeli, ald›¤› ç›kard›¤› s›v›

takibi yap›lmal›d›r (16,37).

Cerrahi giriflim geçiren hastalarda oldu¤u gibi diya-

betli hastalarda da a¤r› kontrolünün sa¤lanmas›, katabo-

lik hormonlar›n sekresyonunu azaltmaktad›r. A¤r›n›n

kontrol alt›na al›nmas›nda multimodal analjezik (farkl› me-

kanizma ile etki eden iki ilac›n beraber kullan›lmas›) kulla-

n›m› tercih edilmelidir. Bu yöntemle daha az yan etki ile

daha etkin analjezi elde edilmektedir (16,37).

Cerrahi giriflim sonras› hastalarda mide bulant›s› ve

kusma önlenmeli ve erken oral beslenmeye geçifl sa¤lan-

mal›d›r. Erken oral beslenmeye geçiflte gastroparezisi

olan diyabetli hastalarda peristaltik hareketler daha dik-

katli de¤erlendirilmelidir (14). ‹leus, pankreatit tan›s› koyu-

lan, abdominal cerrahi giriflim geçiren veya transplantas-

yon yap›lan hastalarda total parenteral veya enteral bes-

lenmeler tercih edilebilmektedir. Enteral ve parenteral

beslenme solüsyonlar› kan glikozu de¤erlerini yükseltebi-

lece¤inden, hipergliseminin olumsuz etkilerini (yara iyilefl-

mesinde gecikme) önlemek amac›yla kan glikozu de¤eri

<200 mg/dl olacak flekilde bak›m ve tedavide düzenleme

yap›lmal›d›r (9,27,28). 
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• Standart anestetik ajanlar için herhangi bir kontrendikasyon bulunmamaktad›r.
• Parsiyel oksijen bas›nc›, kan bas›nc›, elektrokardiyografi, end tidal karbondioksit, idrar ç›k›fl› izlenmelidir.
• Hasta sedasyon halindeyken kan glikozu de¤erleri düzenli (saatlik) takip edilmelidir.
• Ameliyat s›ras›nda kan glikozu de¤erleri düzensiz olursa insülin infüzyonu bafllat›lmal›d›r. 
• Dekstroz ve ringer laktat kullan›lmamal›d›r.
• Gastroparezisi olan hastalarda gerekirse NGT aspirasyonu yap›lmal›d›r.
• Bas›nç yaralanmalar›n› önlemek için önlem al›nmal›d›r.
• Otonom nöropatisi olan diyabetli hastalarda hipotansiyon ve hipotermi önlenmelidir.
• DSÖ güvenli cerrahi kontrol listesi kullan›lmal›d›r.
• Hipoglisemi bazen hastada uyufluklu¤a neden olmaktad›r ve yanl›fll›kla sedasyon kaynakl› olabilece¤i düflünülebilir. 

Dikkatli de¤erlendirilmelidir.
• Dehidratasyondan kaç›n›lmal›d›r.
• ‹nsülin pompalar›n› yönetmek için standart bir yaklafl›m olmad›¤›ndan, yönetim bireysellefltirilmelidir.
• Uzun süren (>4saat) ameliyatlarda insülin pompas› kapat›lmal›d›r.
• Yat›fl gerektirmeyen ve k›sa süren ameliyatlarda, insülin pompas› yerinde b›rak›larak, birkaç saat azalt›lm›fl geçici

bazal oranla çal›flt›r›lmal›d›r.
• Ameliyat›n yeri, hasta pozisyonu ve hastan›n tafl›nmas› pompa kullan›m›n› etkileyecekse IV insülin infüzyonu tercih 

edilmelidir.



Diyabetli hastalarda s›kl›kla ameliyat sonras› dönemde

hiperglisemi, hipoglisemi, hipotansiyon, ameliyat sonra-

s› bulant›-kusma, DVT, idrar retansiyonu, akut böbrek

yetmezli¤i, ileus, yara ve kemik iyileflmesinde gecikme,

dehidratasyon, elektrolit dengesizli¤i, ketoasidoz, CAE

gibi komplikasyonlar gözlenebilmektedir (1,16,38,39).

A1c de¤erinin ve kan glikozu de¤erinin cerrahi sonras›

komplikasyon gelifliminde rol oynad›¤› belirtilmektedir.

Elektif cerrahi öncesinde, A1c de¤erinin %6'dan daha

düflük olmas› ideal olarak kabul edilmektedir. Yüksek A1c

≥%6,5 ve perioperatif hiperglisemi, abdominal cerrahi

sonras› geliflen komplikasyonlar›n art›fl› ile iliflki bulun-

mufltur (40). Ameliyat öncesi ve sonras› ilk 48 saatlik dö-

nemde kan glikozu de¤erinin 200 mg/dl’nin üzerinde

olmas›n›n CAE riskini artt›rd›¤› bildirilmektedir (Kan›t IA)

(27). Nonkardiyak genel ve vasküler cerrahilerde peri-

operatif kan glikozu de¤erlerinde her 40 mg/dl’lik art›fl›n

postoperatif enfeksiyonu %30 artt›rd›¤› belirtilmektedir.

Ramos’un (2008) çal›flmas›nda genel cerrahi ameliyat›

geçiren hastalarda kan glikozu de¤erleri yüksekli¤ine

ba¤l› olarak sepsis, septik flok, üriner enfeksiyonlar› ve

CAE vb. enfeksiyöz komplikasyonlar›n gözlendi¤i ve 30

gün içerisinde ölüm, yara iyileflmesinde gecikme ve me-

kanik ventilasyon süresinde uzama (48 saatten fazla) gi-

bi problemlerin yafland›¤› belirtilmektedir (41). Yaran›n

ameliyat sonras› 24-48 saat steril pansuman ile korunma-

s› (Kan›t IB), yara bak›m›n›n aseptik koflullarda yap›lmas›,

hasta ve yak›nlar›na pansuman bak›m› ve enfeksiyon be-

lirtileri konusunda e¤itim verilmesi (Kan›t II) CAE gelifli-

minde önemli önlemlerdendir. Bununla birlikte, yara ay-

r›flmas› ve evisserasyon önlenmeli ve do¤ru antibiyotik

kullan›m› sa¤lanmal›d›r (9,28).

Hastalar›n en k›sa zamanda taburculu¤u planlanmal›-

d›r. Taburculu¤u geciktirebilecek faktörler önceden belir-

lenmeli ve süreç buna göre yönetilmelidir. Taburculuk

öncesi cerrahi giriflim geçiren diyabetli hasta ve bak›m ve-

ricisi diyabet uzman hemflireleri taraf›ndan bilgilendirilme-

lidir. Hasta bilgilendirmesi; ilaçlar ve yan etkilerini, komp-

likasyon belirtilerini, diyabetin acil durumlar›n› (DKA, HHS

ve hipoglisemi), beslenme protokolünü, hijyenik bak›m›,

evde yap›lacak aktiviteleri, iyileflmeyi destekleyici davran›fl-

lar› ve kontrole gelme zaman›n› içermelidir (13). Diyabet-

li hastalara yönelik ameliyat sonras› bak›m önerileri Tablo

3’te yer almaktad›r (16).

Sonuç

Diyabetli hastalar›n cerrahi giriflim geçirme s›kl›¤›, has-

ta say›s›ndaki art›fla paralel olarak artmaktad›r. Diyabetin

hasta üzerindeki etkileri ise cerrahi giriflim sürecini olum-

suz etkilemektedir. Ameliyat öncesi, s›ras› ve sonras› dö-

nemde, diyabetin iyi tan›mlanmas›, hasta üzerindeki etki-

lerinin bilinmesi, normogliseminin sa¤lanmas› ve sürdü-

rülmesi, komplikasyonlar›n önlenmesi ve bu süreçte has-

ta ve bak›m vericilerin bak›ma kat›l›m›n›n sa¤lanmas›

önemlidir. Bu makalede derlenen bilgiler, hemflirelere

cerrahi giriflim sürecinde diyabet hastalar›n›n hemflirelik

bak›m›n›n yönetiminde bilgi sa¤lamas› aç›s›ndan önemli-

dir.
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TTaabblloo  33:: Diyabetli Hastalarda 
Ameliyat Sonras› Bak›m Önerileri

• Solunum, kan bas›nc›, nab›z, vücut ›s›s›, 
bilinç düzeyi izlenmelidir.

• Kan glikoz de¤eri her 1-2 saatte bir izlenmeli ve 
normoglisemi sa¤lanmal›d›r.

• Ald›¤› ç›kard›¤› s›v› takibi yap›lmal›d›r.
• Sodyum ve potasyum düzeyleri (6 saatte bir) 

izlenmelidir. 
• Hastalar›n beslenmesi düzenlenmelidir.
• Hastalar kat› besinleri tolerasyonu ve normoglisemi 

sa¤land›¤›nda mevcut diyabet yönetimine 
yeniden bafllanmal›d›r.

• Asepsi ilkelerine uygun yara bak›m› sa¤lanmal›d›r.
• Psikolojik destek sa¤lanmal›d›r.
• Komplikasyon belirtileri izlenmelidir.
• Hastalar evde bak›m için bilgilendirilmelidir.
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ÖÖzzeett  

Gestasyonel diabetes mellituslu kad›nlar›n belirgin bir oran›nda, gebelikten sonra-

ki ilk on y›lda tip 2 diyabet ortaya ç›kt›¤› saptanm›flt›r. Bu nedenle, gestasyonel diya-

bet hikayesi olan kad›nlarda Tip 2 Diabetes Mellitus (T2DM) geliflimini önlemek veya

ertelemek amac›yla pek çok farmakolojik ve nonfarmakolojik giriflim yap›lmaktad›r. Bu

giriflimler; do¤um sonu takip, emzirme, yaflam tarz› de¤ifliklikleri ve ilaç tedavisidir. Bu

makalede önleme stratejileri literatür do¤rultusunda tart›fl›lmaktad›r. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Gebelik, Gestasyonel diyabet, Tip 2 diyabet, Önleme giriflim-

leri

SSuummmmaarryy  

CCaann  TTyyppee  22  DDiiaabbeetteess  RReedduuccee  RRiisskk  iinn  WWoommeenn  wwiitthh  GGeessttaattiioonnaall  DDiiaabbeetteess  SSttoorriieess??

A significant proportion of women with Gestational Diabetes Mellitus have been

diagnosed with type 2 diabetes in the first decade after pregnancy. For this reason,

many pharmacological and nonpharmacologic interventions have been performed

in women with a history of gestational diabetes to prevent or delay the development

of Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM). These initiatives; postpartum monitoring, breast-

feeding, lifestyle changes and drug treatment. In this article, prevention strategies

are discussed in the light of the literature.

KKeeyy  wwoorrddss:: Pregnancy, Gestational diabetes, Type 2 diabetes, Prevention inter-

ventions

Gestasyonel  Diyabet  

Gestasyonel diabetes mellitus (GDM) ilk defa gebelik  sürecinde tespit edilen ve-

ya tan›lanan herhangi bir derecedeki  glikoz intolerans› olup,  hem anne hem de

bebek için komplikasyon riskini art›r›r (1). Asl›nda genetik yatk›nl›k zemininde var

olan ve plasental hormonlar nedeniyle dekompanse hale geçen insülin direnci du-
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rumudur.9 Gebelikte ortaya ç›kan  hiperglisemi vakala-

r›n›n yaklafl›k %84'ü GDM'ye, geriye kalan %26's› ise tip

1 veya 2 diyabete ba¤l›d›r. Uluslararas› Diyabet Federas-

yonu, 6 bebekten 1'inin gebelik  s›ras›nda hiperglisemi-

si olan anneler taraf›ndan do¤uruldu¤unu raporlamak-

tad›r (2).

GDM prevalans›, popülasyonun genetik özelliklerine,

ortam›na, kullan›lan tarama ve tan› yöntemlerinin yan› s›-

ra tip 2 diabetes mellitus prevalans›na ba¤l› olarak tüm

gebeliklerde %1 ile %14 aras›nda de¤iflmektedir. Avrupa’

da GDM prevelans› %5.4 iken (7), Birleflik Devletler’de

%7’lere varan bir insidans› oldu¤u bildirilmektedir (8).

Erem ve ark.  (2015)  yapm›fl olduklar› çal›flmada Trabzon

‹li’nde yaflayan Türk kad›nlar›n›n GDM prevalans›n› %4.8

olarak bulmufllard›r (6).

GDM için risk faktörleri aras›nda anne aday›n›n yafl›n›n

≥ 25 olmas›, gebelik öncesinde obezite, birinci derece ak-

rabalar›nda diyabet öyküsü veya kötü obstetrik hikaye

varl›¤›d›r.. Bu nedenle gestasyonel diyabet, her gebede,

özellikle de riskli olanlarda tarama testiyle araflt›r›lmal›d›r

(9). 

Gestasyonel diyabeti saptamak için kullan›lmakta olan

2 saatlik 75 g oral glukoz tolerans testi ve standart 100 g

3 saatlik OGTT de¤erleri afla¤›da gösterilmektedir. 

Test en az 8 saat en fazla 14 saatlik açl›k ve en az 3

günlük k›s›tlanmam›fl diyet (≥150 g karbonhidrat/gün) ve

fiziksel aktiviteden sonra yap›lmal›d›r. Gebe oturur du-

rumda olmal› ve test s›ras›nda sigara içmemelidir. Pozitif

tan› için iki veya daha fazla yüksek de¤er olmal›d›r. 

GDM a ba¤l›; preeklemsia, hidroamniyoz, makrozomi,

konjenital anamoliler, do¤um travmas›, artm›fl sezeryan

riski ortaya ç›kabilir. Birçok çal›flmada hamilelik s›ras›nda

ortaya ç›kan hipergliseminin, anneler ve çocuklarda peri-

natal morbidite ve mortaliteyi artt›rmakla kalmay›p, ayn›

zamanda yaflam›n sonraki dönemlerinde diyabetin orta-

ya ç›k›fl›n› da artt›rd›¤› belirtilmektedir (2).

Gestasyonel  Diyabet  Öyküsü  Olan  Kad›nlarda  

Tip  II  Diyabet  Riskini  Azaltmaya  Yönelik  Giriflimler

Güncel bulgular›n ›fl›¤›nda GDM'li kad›nlar›n belirgin

bir oran›nda, gebelikten sonraki ilk on y›lda tip 2 diyabet

ortaya ç›kt›¤› saptanm›flt›r. Bu nedenle, GDM’li kad›nlarda

tip 2 diyabetin önlenmesi için stratejilerin gelifltirilmesi ol-

dukça önemlidir (3). 

Bu stratejiler, GDM’li kad›nlar› hiperglisemiden, tip 2

diyabetten koruma ve potansiyel glikoz metabolizma

fonksiyon bozuklu¤unun erken teflhisi için tekrarl› takipler

ile beraber yaflam tarz› de¤ifliklikleridir. Özellikle yap›land›-

r›lm›fl yaflam tarz› müdahalelerinin Tip 2 diyabetin bafllan-

g›c›n› geciktirebilece¤i veya önleyebilece¤i bildirilmekte-

dir (5). 

Farmakolojik  Giriflimler:  Yaflam tarz› de¤iflikli¤i; meta-

bolik risk faktörlerinin ilerlemesini önlemek ve kardiyovas-

küler olaylar›n yan› s›ra  diyabetin bafllang›c›n› önlemek

için de en iyi stratejidir. Bununla birlikte, farmakolojik

ajanlar›n etkinli¤ine yönelik önemli sonuçlar elde edilmifl-

tir (10). 

Ratner taraf›ndan yap›lan bir randomize çal›flmada

(n=233), metforminin GDM yaflam›fl kad›nlar›n T2DM ge-

liflimi üzerindeki etkisi de¤erlendirilmifltir. Yap›lan üç y›ll›k

takip sonras›nda giriflim grubu kontrol grubu ile karfl›laflt›-

r›ld›¤›nda, T2DM insidans›nda %50 lik bir azalma görül-

müfltür (p=0.006). Metformin tedavisi alan her 5-6 kad›n-

dan biri ileriki 3 y›l boyunca T2DM oluflumuna karfl› ko-

runmakta  oldu¤u bildirilmifltir (11).

“Diyabetin Önlenmesinde Troglitazon” (TRIPOD) isimli

çal›flmada  (n=266), son dört y›l içerisinde GDM’li olmufl

Hispanik kad›nlar üzerinde 400 mg troglitazone ve plase-

bo etkisi araflt›r›lm›flt›r. Çal›flmaya kat›lan kad›nlar ortalama

30 ay boyunca takip edilmifltir. Troglitazone kullan›lan

grupta, kontrol grubuna göre, T2DM insidans›nda an-

laml› bir düflüfl bulunmufltur. Çal›flma, troglizatone’unun
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TTaabblloo  11::  Gestasyonel diyabet tan›s› 
konulabilmesi için  OGTT de¤erleri (1)

ZZaammaann 110000  gg  gglluukkoozz 7755  gg  gglluukkoozz
Açl›k 95 mg/dl 95 mg/dl
1. saat 180 mg/dl 180 mg/dl
2. saat 155 mg/dl 155 mg/dl
3. saat 140 mg/dl ----



hepatotoksisite oluflturabilece¤i endiflesiyle marketlerden

toplat›lmas› nedeniyle durdurulmufltur (12).

Berkowitz et al.  taraf›ndan yap›lan randomize çal›fl-

mada  (n=42), troglizatonun (200 mg ya da 400 mg)

GDM yaflam›fl ve glikoz intolerans› sorunu yaflayan 42 La-

tin kad›n üzerindeki etkisi incelenmifltir. On iki haftal›k ta-

kip sonras›nda, giriflim grubunda, glikoz duyarl›l›¤›nda

anlaml› bir geliflme bulunmufltur. Açl›k insülin de¤erlerin-

de; 400 mg troglizatone kullan›lan grupta %20±9,

200mg troglizatone kullan›lan grupta %7±7, placebo kul-

lan›lan grupta ise %10±10 oran›nda düflüfl bulunmufltur

(p=0.03) (13).

Yaflam  Tarz›  Müdahalesi  –  Beslenme  ve  Fiziksel  Aktivi-

te: Yaflam tarz› müdahalesi, do¤um sonras› yönetim için

en temel ve etkili olan uygulamad›r.. Özellikle beslenme

ve fiziksel aktivite programlar›n›n, postpartum dönemde

tip 2 diyabeti önleme ya da bafllang›c›n› geciktirme üze-

rinde etkili oldu¤u belirtilmektedir.

Shek et al. (2014) GDM’li ve do¤um sonras› glikoz in-

tolerans› olan kad›nlardaki birçok müdahalenin etkisi üze-

rinde çal›flm›fllard›r. Beslenme program› ve fiziksel aktivite

önerisi yap›lm›fl ancak 3 y›ll›k takip süresince T2DM riskin-

de azalmaya yönelik istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki bu-

lunmam›flt›r. Fakat alt grup analizinde T2DM geliflimi aç›-

s›ndan 40 yafl ve üzerindeki kad›nlar ile (9.3%)  kontrol

grubu (22.5%) aras›nda anlaml› bir fark bulunmufltur

(15).

Wein  et  al. taraf›ndan yap›lan randomize kontrol-

lü çal›flmada (n= 200 ) GDM’li olup do¤um sonras› dö-

nemde glikoz intolerans› yaflayan kad›nlarda uygulanan

düzenli egzersiz ve sa¤l›kl› beslenme program›n›n etkisi

de¤erlendirilmifltir. Deney grubunda bulunanlar her üç

ayda bir diyetisyen ile düzenli olarak telefon görüflmesi

yap›lm›fl, gruplar aras›nda süren 51 ayl›k takip sonras›nda

anlaml› bir farkl›l›k bulunamam›flt›r (16).

GDM öyküsü ve baflka risk faktörü olan Asyal› kad›n-

lar›n (n=77) uygulad›¤› düflük glisemik indeksli beslenme

program› ile geleneksel sa¤l›kl› beslenme program›n›n

karfl›laflt›r›ld›¤› çal›flmada; 6.aydaki 2.saat yüklemesi (75g

glukoz) aras›nda anlaml› bir de¤ifliklik görülmemifltir. Bu-

nun yan›nda, düflük glisemik indeksli program› uygula-

yan kad›nlarda (%33)  %5 ve üzerinde total kilo kaybet-

me oran›, kontrol grubuna göre daha yüksektir

(p=0.01). Çal›flma sonucunda GDM sonras› kad›nlarda,

glisemik indeksi düflük sa¤l›kl› diyetlerin, geleneksel az

ya¤l› diyetler ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda glikoz tolerans› ve vü-

cut a¤›rl›¤›n›n azalt›lmas›nda daha etkili

oldu¤u bildirilmifltir (17).

Emzirme: Emzirme, GDM'li kad›nlarda

tip 2 diyabet riskini de azaltabilir. Epide-

miyolojik çal›flmalar, emzirmenin

GDM’nin T2DM'ye ilerleme riskini azalt-

t›¤›n› göstermektedir. Bununla birlikte,

emzirmenin koruyucu mekanizmas› ha-

len tam olarak anlafl›lamam›flt›r (14).

Gunderson ve ark. çal›flmalar›nda GDM

gebeli¤i sonras› diyabet insidans› ile lak-

tasyon yo¤unlu¤u aras›nda ters bir iliflki

oldu¤unu saptam›fllard›r. Emzirme süre-

si ne kadar uzun olursa, GDM gebeli¤in-

den sonraki 2 y›l içinde diyabet insidan-

s›n›n da o kadar düflük oldu¤unu rapor

etmifllerdir (18).
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Emzirmenin k›sa ve uzun dönem postpartum diyabet

sonuçlar›n› etkileyip etkilemedi¤ini araflt›rmak için yap›lan

çal›flmada Alman GDM'li (n = 304) kad›nlar, do¤um son-

ras› 19 y›l takip edilmifltir. Postpartum diyabetin 147 ka-

d›nda geliflti¤i ve en düflük do¤um sonras› diyabet riski-

nin 3 ay boyunca emziren kad›nlarda gözlemlendi¤i be-

lirtilmifltir. Takip süresince; 3 ay ve daha fazla emziren ka-

d›nlarda geliflen diyabet oran› %42 iken, 3 aydan daha

az emziren kad›nlarda bu oran %72 olarak bulunmufltur.

Bu çal›flman›n sonucunda  yüksek riskli popülasyonda di-

yabet riskini azaltmak için düflük maliyetli, güvenli ve uy-

gulanabilir bir giriflim oldu¤u  için emzirmenin teflvik edil-

mesi önerilmifltir (23).

Do¤um sonras› takip: Postpartum dönem GDM'nin

yönetimi için çok önemli bir süreçtir. Amerikan Diyabet

Birli¤i, do¤umdan sonraki 6-12 hafta ve her 3 y›lda bir

T2DM’a yönelik takip yap›lmas›n› önermektedir (19). Ben-

nett et al., (2011) bu takibin; duygusal stres, zaman bas-

k›s›, anneli¤e adaptasyon sorunu ve isteksizlik gibi engel-

ler nedeniyle yap›lamad›¤›n› bildirmektedir. Bu engellerin

afl›lmas›na yönelik olarak ise hat›rlat›c› sistemlerin önemi

vurgulanmaktad›r (20).

Hat›rlat›c› sistemler; sa¤l›k profesyonelleri ve/veya has-

talar ile yap›lan posta/telefon görüflmesi, mobil uygula-

malar arac›l›¤›yla yap›lan hat›rlatmalar› kapsamaktad›r.

Ayr›ca elektronik sa¤l›k kay›t sisteminin gelifltirilmesi ve kli-

nisyen e¤itimini de kapsayan çeflitli biçimlerde  uygulan-

maktad›r. Yap›lan çal›flmalarda hat›rlatma yap›lan kad›nla-

r›n, takibe kat›l›m oranlar›n›n, yap›lmayanlara göre daha

yüksek oldu¤u vurgulanmaktad›r (21,22).

Sonuç olarak, bu veriler ›fl›¤›nda Gestasyonel Diyabe-

tes Mellitus’lu kad›nlar›n öncelikle Tip 2 Diyabetes Melli-

tus riski aç›s›ndan fark›ndal›klar›n› art›rmak oldukça

önemlidir. Beslenme ve egzersiz programlar›, emzirme

ve önerilen farmakolojik müdahalelerin öneminin vurgu-

lanmas› ve uyumland›r›lmalar›, T2DM geliflim riskini azalt-

mak için gereklidir. Ayr›ca GDM’li kad›nlar›n takiplerine

uyumunu art›rd›¤› bildirilen hat›rlatma sistemlerinin ülke-

mizde de etkin flekilde kullan›lmas›n›n önemi yads›na-

maz.
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ÖÖzzeett

Dünyan›n pek çok yerinde oldu¤u gibi obezite prevelans› ve obezitenin neden ol-

du¤u hastal›klar›n insidans› h›zla artmaktad›r. Obezite, hipertansiyon, tip 2 diyabet, kar-

diyovasküler hastal›klar, osteoartrit, solunum sistem hastal›klar›, polikistik over sendro-

mu, immun sistem disfonksiyonu ve baz› kanser türleri gibi çeflitli hastal›k için iliflkili risk

faktörlerinden biridir. Son y›llara yap›lan çal›flmalarda obezitenin kansere neden oldu¤u

belirtilmektedir. Kanser dünyada en s›k görülen ölüm sebepleri aras›nda ikinci s›rada yer

almaktad›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün Uluslararas› Kanser Araflt›rmalar› Temsilcili¤i, obe-

zite ve fiziksel aktivite yetersizli¤inin %20-25 oran›nda meme, kolon, endometriyum ve

özofajial kanser riskini artt›rd›¤›n› göstermifltir. Beden Kütle ‹ndeksi (BK‹)’nde 5 kg/m2 ar-

t›flla erkeklerde özofagus tiroid, kolon ve renal kanserleri, kad›nlarda ise endometriyum,

safra kesesi, özofagus ve renal kanserleri görülme s›kl›¤› artmaktad›r. Hemflireler; obez

bireyler için sa¤l›¤› koruyucu, gelifltirici ve sa¤l›kl› yaflam davran›fllar›n›n kazand›r›lmas›

için e¤itimler vermekte, obezitenin önlenmesi ve tedavisinde bireylerin sa¤l›k davran›fl-

lar›n› aç›klamaya ve obezite yönetimini sa¤lamaya yönelik bilgilendirme yapmaktad›r.

Bu makalede obezite ve kanser türleri aras›ndaki iliflki incelenmifltir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Obezite, Kanser, Leptin, Hemflirelik

SSuummmmaarryy

TThhee  RReellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  OObbeessiittyy  aanndd  CCaanncceerr  TTyyppeess

As in many parts of the world, the incidence of diseases caused by obesity preva-

lence and obesity is increasing rapidly. It is one of the related risk factors for various

diseases such as obesity, hypertension, type II diabetes, cardiovascular diseases, oste-

oarthritis, respiratory system diseases, polycystic over syndrome, immun system

dysfunction and some types of cancer. Recent studies indicate that obesity causes

cancer. Cancer is the second most common cause of death in the world. The World

Health Organization's International Agency for Research on Cancer has shown that

inadequate obesity and physical activity increase the risk of breast, colon, endometri-

um and oesophageal cancer by 20-25%. Increase in the incidence of oesophageal

thyroid, colon and renal cancers in men and endometrium, bile duct, oesophagus
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and renal cancers in women increases in Body Mass In-

dex (BMI) by 5 kg / m2. Nurses; educate obese individu-

als to acquire health-promoting, developing and healthy

behaviours, inform the public about obesity management

and explain the health behaviours of individuals in the

prevention and treatment of obesity. This article examines

the relationship between obesity and cancer types.

KKeeyywwoorrddss:: Obesity, Cancer, Leptin, Nursing

Girifl

Obezite ve kanser tüm dünyay› etkileyen kronik bir

hastal›k olup, prevalanslar›ndaki art›fl her iki kronik hasta-

l›¤›n birbiriyle iliflkili olabilece¤ini düflündürmektedir.

Obezitenin hipertansiyon, Tip 2 diyabet, kardiyovasküler

hastal›klar, osteoartrit, solunum sistem hastal›klar›, polikis-

tik over sendromu, immun sistem disfonksiyonu ve baz›

kanser türleri gibi çeflitli hastal›klara neden oldu¤u bilin-

mektedir. Obezite ve kronik hastal›klar Dünya Kanser

Araflt›rma Fonu verilerine göre obezitenin; meme, endo-

metrial, over, prostat, kolorektal, pankreatik, renal, kara-

ci¤er, safra kesesi kanseri ve özofajiyal adenokarsinoma

riskini artt›rd›¤› bildirilmifltir (1). Obezite vücutta meydana

gelen hormonal ve metabolik de¤ifliklikler sonucu kanser

oluflumuna neden olan faktörlerin art›fl› ile iliflkilidir. Obez

bireylerde, ya¤ hücreleri taraf›ndan çeflitli hormonlar ve

baz› büyüme faktörlerinin çok fazla miktarlarda ve sürekli

kana salg›lanmas›, hücreleri daha fazla büyümeleri ve bö-

lünmeleri yönünde uyarmakta ve bu durumun kanser

oluflumuna neden oldu¤u bilinmektedir (2).  

Obezite ile kanser aras›ndaki iliflkinin ayd›nlanmas›yla

kanserin önlenmesi ya da tedavisinde önemli geliflmeler

sa¤lanabilece¤i öngörülmektedir Bu derlemenin amac›;

obezite ile kanser aras›nda iliflki tart›flmak, konuya dikkat

çekmek ve güncel literatür bilgisi dahilinde ele al›nmaktad›r.

Obezite  

Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ); obeziteyi: “sa¤l›¤› boza-

cak ölçüde ya¤ dokular›nda anormal ve afl›r› miktarda

ya¤ birikmesidir” fleklinde tan›mlamaktad›r (2,3). Di¤er bir

tan›mla; optimal vücut fonksiyonu için gerekenden daha

fazla ya¤ depolanmas› sonucu oluflan enerji dengesinde-

ki bozukluklarla tan›mlanan kompleks bir hastal›kt›r (4). 

Türkiye’de 15 yafl ve üzeri obez bireylerin oran› 2014 y›-

l›nda %19,9, 2016 y›l›nda %19,6’d›r. Avrupa Birli¤i’nin (AB)

en güncel verisi olan 2014 y›l› incelendi¤inde; bu oran

AB’de ortalama olarak %15,4 seçilmifl AB ülkeleri içinde,

Malta %25,2 ile ilk s›rada olup, bunu %20,8 ile Letonya,

%20,6 ile Macaristan ve %19,9 ile Türkiye izlemifltir (5).  

Obezitenin tan›nmas›nda ve belirlenmesinde pek çok

yöntem olmas›na karfl›n, tan› koymak için basit bir gözlem

genellikle yeterlidir. Obezitenin tipini belirlemek için s›kl›k-

la BK‹ ve bel çevresi ölçümü yap›lmaktad›r. Vücut ya¤›n›n,

erkeklerde vücut kütlesinin %30’un, kad›nlarda %25’in

üzerine ç›kmas› obezite olarak kabul edilir. Obezite s›n›fla-

mas›n› Ulusal Sa¤l›k Enstitüsü vücut a¤›rl›¤›n›n (kg), boy

uzunlu¤unun (m) karesine bölünmesiyle hesaplamakta-

d›r. DSÖ, afl›r› kilolu olmay› BK‹’nin 25 kg/m2 ve üzerinde,

obez olmay› BK‹’nin 30 kg/m2 ve üzerinde olarak s›n›flan-

d›rmaktad›r (6). Genetik, çevresel, biyolojik, sosyo-kültürel

ve davran›flsal faktörler obezitenin oluflmas›nda rol oyna-

makta olup, fiziksel aktivitenin azalmas›, artan miktarda

satüre ya¤ ve afl›r› fleker kullan›m›na yol açan kötü beslen-

me al›flkanl›klar› obeziteyi, tüm dünyan›n yayg›n bir soru-

nu haline getirmifltir (7). 

Kanser

Kanser, hücrelerin kontrolsüz bir flekilde ço¤almas› ile

karakterize olan, baz› türlerinde ölümle sonuçlanan ve bu

nedenle de tedavisi için en çok araflt›rma yap›lan hastal›k-

t›r (8). 

Hem dünya da hem de ülkemizde kardiyovasküler

hastal›klardan sonra ikinci ölüm sebebi olmas› aç›s›ndan

önemli bir sa¤l›k problemidir (9). Uluslararas› Kanser Arafl-

t›rma Kuruluflu’nun 184 ülkede yapt›¤› araflt›rma verileri-

ne göre 2008 ‘de 12,7 milyon yeni kanser vakas› ve 7,6

milyon kansere ba¤l› ölüm gerçekleflmiflken, 2012 de

14,1 milyon yeni kanser vakas› ve 8,2 milyon kanser ne-

deniyle ölüm sonuçlanm›fl olup, 2025 y›l›nda 19 milyon

yeni kanser vakas›n›n olaca¤› ve kanser ölümlerinin de
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2030 y›l›nda 13 milyonu ulaflaca¤› belirtilmektedir (10).

Türkiye’de kanser s›kl›¤› dünya ülkeleriyle benzerlik gös-

termekte ve en son resmi rakamlar de¤erlendirildi¤inde

bir y›l içerisinde yaklafl›k 96.200 erkek ve 67.200 kad›n›n

kanser tan›s› konuldu¤u tahmin edilmektedir. Ülkemizde

bir günde yaklafl›k 450 kifli kanser tan›s› konuldu¤u söy-

lenmektedir (11). 2014 y›l›nda, Avrupa’daki yaklafl›k her 4

ölümden 1'inin kanserden kaynakland›¤› belirtilmektedir.

Kanser nedenli ölümlerin oranlar›, seçilmifl AB ülkeleri

içinde incelendi¤inde, Fransa ve ‹talya'n›n %30, ‹span-

ya'n›n %28 ve Belçika'n›n %27 ile üst s›ralarda; Bulgaris-

tan'›n %17, Romanya'n›n %20 ve Finlandiya'n›n %23 ile

alt s›ralarda yer ald›¤› görülmektedir. Türkiye’de bu oran

2014 ve 2016 y›llar›nda %20 oran›ndad›r (12).

Obezite  ve  Kanser  Birlikteli¤i

Obeziteye neden oldu¤u bilinen çok say›da faktör için-

de, fiziksel aktivite yetersizli¤i, afl›r› ve yanl›fl beslenme en

önemli nedenler olarak kabul edilmektedir. Kanser türleri-

nin s›kl›¤› ve ölüm oranlar›; virüs, bakteri, parazit, sigara kul-

lan›m›, cinsel sa¤l›k, do¤urganl›k, genetik, ailesel ve hor-

monal faktörlerin etkisiyle farkl›l›k göstermektedir (13,14). 

Obezitede baz› kanser tiplerinin s›kl›¤› artar. BK‹’de 5

kg/m2 art›fl erkeklerde özofagus tiroid, kolon ve renal

kanserlerinin görülme riskini s›ras›yla 1.52, 1.33, 1.24 ve

1.24 kat artt›r›rken, kad›nlarda endometriyum, safra kese-

si, özofagus ve renal kanserleri görülme s›kl›¤›n› obez bi-

reylerde s›ras›yla 1.59, 1.59, 1.51 ve 1.34 kat artmaktad›r

(15). fiiflmanl›k ve obezite, 13 çeflit kanser riski ile iliflkili

olup, Hastal›k Kontrol ve Önleme Merkezleri taraf›ndan

yay›mlanan Vital Signs raporuna göre, bu kanserler Ame-

rika Birleflik Devletleri'nde 2014 y›l›nda teflhis edilen tüm

kanserlerin yaklafl›k yüzde 40'›n› oluflturmaktad›r. Dünya

Sa¤l›k Örgütü’nün Uluslararas› Kanser Araflt›rmalar› Tem-

silcili¤i, obezite ve fiziksel aktivite yetersizli¤inin %20-25

oran›nda meme, kolon, endometriyum ve özefajial kan-

ser riskini artt›rd›¤›n› göstermifltir. Amerika’da her y›l

102.000 ile 135.000 aras›nda yeni kanser vakas› görül-

mekte ve obezitenin, pankreas, uterus, prostat ve yumur-

tal›k kanseri riskini artt›rd›¤› belirtilmektedir. 2020 y›l›nda

dünya çap›nda kanserlerin obezite kaynakl› olanlar›n›n

%50’lere varaca¤› öngörülmektedir (16,17).

Kad›nlarda tan› konulan kanserlerin yüzde 55'i, erkek-

lerde ise yüzde 24'ü afl›r› kilolu ve obezite ile iliflkili oldu-

¤u bilinmektedir. Kolorektal kanserleri, sa¤l›k taramalar›na

ba¤l› olarak %23 oran›nda azald›¤› saptanm›flt›r. Kolorek-

tal kanser d›fl›nda, kilolu ve obezite ile iliflkili kanserler,

2005-2014 y›llar› aras›nda %7 art›fl göstermifltir. Kolorek-

tal kanser d›fl›nda, kilolu ve obezite ile iliflkili kanserler, 75

yafl›n alt›nda artm›flt›r (18).

Obezite  ile  Kanser  aras›nda  

iliflkiyi  sa¤layan  mekanizmalar;

• Ya¤ dokusu afl›r› miktarda östrojen üretir; yüksek se-

viyede östrojen ise meme, endometriyal kanser riskini art-

t›rmaktad›r.

• Obeziteye sahip insanlar genellikle kan›nda bir mik-

tar insülin ve IBF-1 düzeyine sahiptirler (hiperinsülinemi

veya insülin direnci olarak bilinirler) ve bu da baz› tümör-

lerin geliflimini h›zland›rmaktad›r.

• Obez insanlarda fazla olan leptin, hücrelerin ço¤al-

mas›na, yay›lmas›na ve metastaza neden olmaktad›r.

• Ya¤ hücreleri, memelilerin rapamisin hedefi (mTOR)

ve AMP ile aktiflefltirilmifl protein kinaz› da içeren di¤er tü-

mör büyüme düzenleyicileri üzerinde do¤rudan ve do-

layl› etkilere sahip olabilmektedir.

• Obez insanlar genellikle artm›fl kanser riski ile iliflki-

lendirilen, kronik düflük düzeyli veya "subakut" çözülme-

mifl inflamasyona sahiptir (19).

Obezite  ile  Kanser  Türleri  Aras›ndaki  ‹liflkisi

Obezite  ve  Meme  Kanseri

Obezite ve meme kanserini inceleyen birçok çal›flma

bulunmaktad›r (20,21). Yap›lan çal›flmalarda postmena-

pozal dönem meme kanseri aras›ndaki iliflki vurgulanmak-

tad›r (20). Obezite ile meme kanseri insidans› aras›ndaki

iliflkiyi saptamak üzere Brandt ve arkadafllar› taraf›ndan

337,819 kad›n hastayla yapt›¤› çal›flmada 4,385 kad›nda

meme kanseri tan›s› görülmüfltür. Postmenopozal dö-

nemde 80 kg üzerinde vücut a¤›rl›¤›na sahip kad›nlarla
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60 kg alt›ndaki kad›nlar aras›ndaki farkl›l›klar incelendi¤in-

de meme kanseri ortaya ç›kmas›n›n relatif riski 1,25, pre-

menopozal kad›nlarda karfl›laflt›r›lma yap›ld›¤›nda relatif

risk 0,58 olarak belirtilmifltir (22). Menopoz öncesi östro-

jenin ço¤u overler taraf›ndan, çok az k›sm› ya¤ dokusu

taraf›ndan salg›lanmaktad›r. Menopoz sonras›nda ise öst-

rojenin ço¤u ya¤ dokusu taraf›ndan üretildi¤inden, çok

fazla ya¤ dokusuna sahip olmak östrojen seviyesini artt›-

raca¤› için meme kanseri riskini de artt›rmaktad›r. Fiziksel

olarak hareketsiz bir yaflam obeziteyi artt›raca¤›ndan do-

lay› meme kanseri riskini de etkilemifl olacakt›r. Menopoz

sonras› Hormon Replasman Tedavi (HRT) kullanmayan

kad›nlar menopozdan sonra 10 kg veya daha fazla kilo

verdikleri takdirde, kilo vermeyenlere oranla daha az me-

me kanseri riskini tafl›maktad›rlar (21).

“Wang ve ark. (200) yapt›¤› çal›flmada ya¤dan zengin

ve fleker oran› fazla olan g›dalar›n tüketilmesi, Huang ve

ark. (1997) yapt›¤› çal›flmada ise  postmenopozal dönem-

deki obezitenin meme kanseri riskini artt›rd›¤› belirtilmifl-

lerdir (23,24).

Obezite  ile  Kolorektal  Kanser

Kolorektal kanser, dünyada en yayg›n olarak teflhis edi-

len üçüncü kanserdir (25). Obezite ile kolorektal kanser

aras›ndaki iliflkiyi araflt›ran birçok makale vard›r (26-28).

Obez ve sedanter hayat süren bireylerde, di¤er kanserler

gibi, kolorektal kanser geliflme riski de artmaktad›r. Kolorek-

tal kanserlerin insidans› ve mortalitesi dünya çap›nda farkl›-

l›k göstermektedir. Kuzey Amerika, Avustralya, Kuzey ve Ba-

t› Avrupa’da en yüksek insidans sahip iken, geliflmekte olan

ülkelerde Asya ve Afrika’da düflük oranlar görüldü¤ü belir-

tilmektedir. Nedeni ise; diyete, çevresel faktörlere ve gene-

tik yatk›nl›¤a ba¤l› oldu¤u düflünülmektedir (29,30).

Adiponektin kolorektal kanser oluflumunda rol oyna-

yan en önemli faktörlerden biridir. Adiponektin; leptin,

Nükleer Faktör Kabba B (NFkB), c-Jun N-terminal kinaz

(JNK) gibi yollar› etkileyerek kolon dokusunda kanser olu-

flumuna neden olmaktad›r (31). Leptinin parakrin, otok-

rin ve endokrin etkilerle apoptozun engellenmesine, tü-

mör oluflumunun bafllamas›na, tümörün büyümesine ve

metastazlara neden oldu¤u bilinmektedir (1). Leptin, pro-

liferasyonu uyarmakta kolorektal kanser hücrelerinde

apoptozu engellemektedir (32).

Obezite  ve  Özefagus  Kanseri

Epidemiyolojik çal›flmalar sonucunda, artm›fl beden

kitle indeksinin özofagus kanserine neden oldu¤u sap-

tanm›flt›r (33,34). Obezite, gastroözofageal reflü riskini

artt›rmakta ve özofagusa geri dönen asit skuamoz hücre-

lerin yüzeyini etkisiz hale getirmekte ve Barrett mukozas›y-

la de¤ifltirerek kanser oluflumunu tetiklemektedir (35).

Obezitede s›k görülen gastroözefagial reflü de kar›n içi

bas›nc›yla iliflkilendirilmektedir. Dolay›s›yla BK‹ yükselmesi

kar›n içi bas›nc›n› artt›raca¤›ndan reflü oluflumu kolaylafl-

t›rmakta ve kanser olma riskini artt›rmaktad›r (36).

Obez bireylerde ‹nsülin Büyüme Faktörü (IBF) oran›

yüksek bulunmufltur. IBF hücrenin apoptozun (hücre ölü-

mü) gerçekleflmesini engelledi¤inden hücrenin kontrol-

süz bir flekilde ço¤al›p kanser hücrelerinin oluflumuna ne-

den olmaktad›r. Adipositler taraf›ndan düzenlenen leptin,

obezite ile BK‹ art›fl›yla birlikte özofageal adenokarsinoma

aras›ndaki iliflkiye katk›da bulunabilecek di¤er faktörlerdir.

Serum leptin düzeylerinin artmas› sonucu özofageal ade-

nokarsinoma hücrelerinde proliferasyonu uyarmakta ve

apoptozu inhibe etmektedir. Bu olayda IBF gibi kanser

hücrelerinin ço¤almas›na neden olmaktad›r (34).

Calle ve ark. (2003) yapt›¤› çal›flmada obez bireylerde

kanser görülme riski obez olmayan bireylerden iki ile üç

kat daha fazla görülmekte, özofagus, mide, kolorektal,

karaci¤er, safra kesesi, pankreatik, prostat, böbrek kanse-

ri, non-Hodgkin lenfoma, multipl miyelom için artan BK‹

ile ölüm oranlar›nda pozitif iliflki oldu¤u belirtilmektedir

(37). Samanic ve ark. (2006) yapt›¤› çal›flmada BK‹ yüksek

olan erkeklerde özefagus kanser geliflme riski önemli öl-

çüde artt›¤› bulunmufltur (38). Chen ve ark. (2012) yapt›-

¤› çal›flmada artm›fl BK‹ ile özofagus adenokarsinomu ara-

s›ndaki iliflkiyi desteklemekte ve insülin büyüme faktörü,

adipokinler ve leptin düzeylerinin obezlerde yüksek olma-

s› nedeniyle özofagus adenokarsinomu olma riskini artt›r-

d›¤›n› belirtmektedir (34).
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Obezite  ve  Mide  Kanseri

Mide kanseri dünyada en yayg›n görülen dördüncü

kanser tan›s› olup, teflhis edildi¤inde genellikle ileri bir

prognoza sahip hastal›kt›r. Obezite mide kanseri de içeren

çeflitli kanser türleri için büyük bir risk faktörü olmaktad›r.

Obeziteyi mide kanseri ile iliflkilendiren olas› mekanizmalar,

obeziteye ba¤l› gastro-özofageal reflü, insülin direnci, adi-

ponektin, leptin, grelin düzeylerinin de¤iflmesi ve IBF düze-

yinin anormal flekilde artmas› olabilir. Helicobacter pylori

(H. pylori) enfeksiyonu, peptik ülser ve mide kanser için iyi

bilinen bir risk faktörüdür. Yak›n zamanda yap›lan çal›flma-

lar, obez hastalarda H. pylori enfeksiyonunun prevalans›-

n›n artt›¤›n› ve obez popülasyonda mide kanseri insidans›-

n›n artmas›n›n ipucu oldu¤unu ortaya koymufltur (39).

Yang ve ark. (2009) yapt›¤› metaanalizde, fazla vücut

a¤›rl›¤› ile mide kanseri aras›nda iliflki oldu¤u, BK‹ artt›kça

mide kanseri riskinin artt›¤›, Asya ülkelerinde ve erkekler-

de daha fazla insidansa sahip oldu¤u bulunmufltur (40).

Obezite  ve  Böbrek  kanseri

Çal›flmalar sonucunda, obezitenin artm›fl renal hücreli

kanser riski ile iliflkili oldu¤u, 2 kat artt›rd›¤› ve kad›nlarda ris-

kin daha yüksek oldu¤unu saptanm›flt›r (20,41-43). Obezi-

te ve hipertansiyon, renal hücreli kanser gelifliminde risk

faktörleri olarak ortaya ç›kmaktad›r. Obez bireylerde hiper-

tansiyon görülme riski artmaktad›r. Hipertansiyonun gelifl-

mesinden önce ortaya ç›kan böbrek ifllevindeki ufak de¤i-

fliklikler, böbrek kanserojenleri ve tümör geliflimine duyarl›

hale gelebilir (44). Yüksek östrojen seviyeleri, yükselen insü-

lin seviyeleri, ya¤ dokusunda yüksek büyüme faktörleri

konsantrasyonu, hipertansiyon, kolestrol metabolizmas›

anormallikleri ve ba¤›fl›kl›k bozuklu¤u böbrek kanseri riskini

art›rabilecek potansiyel mekanizmalard›r (45).

Obezite  ve  Prostat  kanseri

Prostat kanseri Amerika Birleflik Devletleri’nde erkekler-

de görülen en s›k kanser türüdür ve kansere ba¤l› ölüm-

ler aras›nda ikinci s›rada yer ald›¤› bilinmektedir (46). Tür-

kiye'de her y›l yaklafl›k 150.000 kifli kanser tan›s› almakta

ve ülkemizde erkeklerde görülen kanserler aras›nda %

5.2’lik oranla 6. s›rada oldu¤u bilinmektedir. ProstaTÜRK

araflt›rmas›nda Türkiye'de insidans› %35 olarak saptan-

m›flt›r (47,48). Engeland ve ark. yapt›¤› prospektif çal›fl-

mas›nda Norveçli 950.000 erkek ve 33.314 prostat kan-

serli hasta incelenmifltir. 45 yafl üstü obez erkeklerde %9

kanser olma riski daha fazla oldu¤u bildirilmifltir (49). 

Leptin adipositlerce üretilen obez hastalarda yüksek

olarak bulunan bir hormondur. Leptin prostat kanseri

hücrelerinin progresyonunda etkilidir. Prostat kanserinin

nedenlerinden biride IBF-1 yüksekli¤idir. Serbest veya bi-

yoaktif IBF-1 seviyesi yüksekli¤i ile obezite aras›nda iliflki

bulunmufltur. Yüksek IBF-1 seviyesi prostat kanseri riskini

artt›rmaktad›r (46). Obez hastalarda görülen fiziksel aktivi-

tenin azalmas› sonucu androjen, insülin ve IBF gibi onko-

jenik potansiyele sahip endojen hormonlar›n artmas›yla,

immün mekanizmalar› ve antioksidan etkinli¤ini azalma-

s›yla birlikte kanser riskini artt›raca¤› varsay›lmaktad›r (50).

Obezite  ve  Over  Kanseri

Over kanseri, kad›nlarda görülen en s›k beflinci kanser

türü olup, her yaflta görülebilmekle birlikte 30 yafl›ndan

önce daha az görülmekte ve yaflla birlikte insidans› artan

ve tüm jinekolojik kanserler içerisinde ölüm / hasta oran›

en yüksek olan kanser türüdür (51,52).

Over kanseri jinekolojik kanserlerin ise %25’ ini, kad›n-

larda görülen kanserlerin %4’ ünü oluflturmaktad›r (53).

Foong ve ark. (2017) yapt›¤› sistematik derlemede yu-

murtal›k kanseri riski ile BK‹ aras›nda anlaml› bir iliflki oldu-

¤u belirtilmifltir (54). Hormonal de¤ifliklik, immün sistemin

bask›lanmas› ve apidoz ya¤ dokusunun artmas›yla birlikte

over kanser riski artmaktad›r (55, 56). 

Obezite menopoz sonra kad›nlarda öströjen ve andro-

jen düzeylerini artt›rd›¤› için over kanseri olma riskini de art-

t›rmaktad›r.  Östrojen yumurtal›k epitel hücrelerin ço¤al-

mas›na, apidoz ya¤ dokusu IBF artmas›yla yumurtal›k karsi-

noma hücrelerinin büyümesine neden olmaktad›r (57). 

Obezite  ve  Kanser  Türleri  Aras›ndaki  

‹liflkide  ve  Önlemede  Hemflirenin  Rolü

Obezite ile mücadelede, sa¤l›k bak›m hizmetlerinin
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tüm aflamalar›nda (koruyucu, tedavi edici, rehabilite edi-

ci) obezitenin önlenmesi, tedavisi ve bak›m›nda önemli

sorumluluklar› bulunmaktad›r (58).

Hemflireler; bireye, aileye, topluma, çeflitli kültürlerde

sürekli, koordine ve kapsaml› sa¤l›k hizmeti sunmakta, bi-

reylerle çok s›k, yak›n ve uzun süreli iliflki kuran sa¤l›k ça-

l›flan› olma özelli¤i kazand›rd›¤›ndan, hemflirelerin sa¤l›¤›

koruma ve gelifltirmede kilit rol oynamas›n› sa¤lamaktad›r

(59). Bu hizmetin sunumunda ekip içinde birçok sorum-

lulu¤u vard›r. 

Bu sorumluluklardan baz›lar›; her bireyde boy, kilo

ve bel ölçümünü yapmas› ve kaydetmesi, hastalar›n BK‹

kayd›n›n yap›lmas›, fazla kilolu ve obez bireylerin düzenli

kan bas›nc› ölçümü ve açl›k kan flekeri takibinin izlenme-

sidir. Ayr›ca hastalarla her iletiflimde obezitenin mortalite

ve morbidite risklerinin belirtilmesi, sa¤l›kl› besleme, fizik-

sel aktivite konular›nda önerilerde bulunulmas›, kilo ver-

medeki baflar› ya da baflar›s›zl›¤› de¤erlendirilip, hastaya

gerekli olan motivasyon ve deste¤in sa¤lanmas›, ideal ki-

losuna ulaflm›fl hastalara bu kilosunun sabit kalmas› konu-

sunda önerilerde bulunup periyodik olarak boy kilo öl-

çümleri yapt›rmas›d›r (59).

Obez bireylere, verilen e¤itim ile obeziteye ba¤l› geli-

flen/geliflecek metabolik ve psikolojik risklerin azalt›lmas›

ve yaflam kalite/süresinin art›r›lmas›, hemflirenin ba¤›ms›z

fonksiyonlar›n› ön plana ç›karmas› bak›m›ndan da son de-

rece önem tafl›d›¤› bilinmektedir (60).

Sonuç  

Obezite prevelans› dünyada ve Türkiye’de artmakta ve

bu art›fl kanser prevalans›n› etkilemektedir. Birçok kanser

türünün etiyolojine bak›ld›¤›nda obezite yer almakta olup

mide, böbrek, kolorektal, prostat, over, vb. çeflitli kanser

türlerine neden oldu¤u bilinmektedir. Obezitenin önlen-

mesinde hemfliresinin yeterli bilgi ve beceri ile sorumlu-

luklar›n› yerine getirmesi son derce önemlidir. 
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ÖÖzzeett

Do¤ru olmayan insülin enjeksiyonu uygulama teknikleri sonucu geliflen lipodist-

rofi oluflumunu önleyebilmek diyabetin kontrolünde önemli bir parametredir. ‹nsülin

enjeksiyonu uygulamalar› komplikasyonlardan biri olan lipodistrofilerin görülme s›kl›-

¤›n›n; sürekli ve do¤ru rotasyon uygulama, i¤nelerin birden fazla kullan›m›n›n önlen-

mesi, uygun i¤ne ucu uzunlu¤u seçimi ve i¤ne kalitesi gibi basamaklar› kapsayan

“do¤ru enjeksiyon tekni¤i” ile önemli ölçüde azalt›labilece¤i yap›lan çal›flmalarla des-

teklemektedir. Bu derlemede insülin enjeksiyonu uygulayan diyabetli bireylerde lipo-

distrofi görülme s›kl›¤›, nedenleri ve tedavisine yönelik hemflirelik yaklafl›mlar› ile ilgili

güncel bilgilere yer verilmifltir.

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr::  Diyabet; insülin enjeksiyonu; lipodistrofi; lipohipertrofi

SSuummmmaarryy

PPrreevvaalleennccee  ooff  IInnssuulliinn  IInndduucceedd  LLiippooddyyssttrroopphhyy  aanndd  

NNuurrssiinngg  AApppprrooaacchheess  ttoo  PPrreevveenntt  LLiippooddyyssttrroopphhyy

Insulin injection is a very important part of diabetes management. Preventing the

development of lipodystrophy due to insulin injection is an important parameter in

the control of diabetes. Lipodistrophy is one of the complications of insulin injecti-

ons. Its frequency can be significantly reduced by "correct injection technique" inc-

luding continuous and correct rotation, prevention of multiple use of needles, app-

ropriate needle length selection and needle quality that was supported by studies.

In this review, it is provided that nursing approaches and current information, frequ-

ency, causes and treatment of lipodystrophy in diabetic patients. 

KKeeyywwoorrddss::  Diabetes, insulin injection; lipodystrophy; lipohypertrophy

Girifl

Diabetes Mellitus, insülin hormonunun yetersizli¤i, yoklu¤u ve/veya eksikli¤i sonu-
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cu oluflan karbonhidrat, protein ve ya¤ metabolizmas›

bozuklu¤u ile sonuçlanan,hiperglisemi ile karakterize,

kronik bir metabolizma hastal›¤›d›r (1). Uluslararas› Diya-

bet Federasyonu (International Diabetes Federation-IDF)

2017 Diyabet Atlas› verilerine göre, dünya üzerinde 425

milyon diyabetli birey bulunmaktad›r. Avrupa’da en yük-

sek diyabet prevalans› olan ülke Türkiye’dir ve 2045 y›l›n-

da Türkiye’nin 11,2 milyon diyabetli ile dünya üzerinde,

en fazla diyabetliye sahip ilk 10 ülke aras›na girece¤i ön-

görülmektedir (2). Ülkemizde,2010 y›l›nda tamamlanan

“Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolo-

jik Hastal›klar Prevalans Çal›flmas›-II” (TURDEP-II) verileri ile

12 y›l önce yap›lan TURDEP-I verileri ile k›yasland›¤›n-

da,diyabet s›kl›¤›n›n %90, obezite s›kl›¤›n›n ise %44 ora-

n›nda artm›fl oldu¤uve Türk eriflkin toplumunda diyabet

s›kl›¤›n›n %13,7’ye ulaflt›¤›gösterilmifltir (3,4).

Diyabet, iyi kontrol edilemez ve tedavi süreci iyi yöne-

tilemez ise akut ve kronik komplikasyonlara neden olmak-

tad›r. Baflar›l› diyabet yönetiminin temel ö¤eleri, t›bbi bes-

lenme tedavisi, düzenli egzersiz program›, oral antidiya-

betik tedavisi, insülini tedavisi, bireysel kan glukoz izlemi

ve bütün bunlar› içermesi gereken diyabet e¤itimidir (5).

Tip 1 diyabetlilerde tan› konuldu¤u andan itibaren yo-

¤un insülin tedavisigünümüzde uygulanabilir tek tedavi

seçene¤idir. Tip 2 diyabette ise insülin rezervinin var olu-

flundan dolay›, diyabetli bireyin glukoz regülasyonunu,

beslenme, egzersiz ve oral antidiyabetik ilaçlarla tedavi et-

mek mümkündür (6). Tip 2 diyabetlilerde erken insüline

geçifl desteklenmektedir. Oral antidiyabetik kullanan has-

talar›n %25 kadar›nda, glisemik kontrol sa¤lanamad›¤› ve

beta-hücre yetersizli¤inin ilerlemesini önlemek amac›yla

insülin tedavisinin de eklenmesinin gerekli oldu¤u sap-

tanm›flt›r. Yap›lan çal›flmalar Tip 2 diyabetlilerin, tan› ko-

nulmas›n› izleyen 10 y›l içinde, insülin kullanmaya baflla-

yacaklar›n› öngörmektedir (6,7,8). Günümüzde varolan

yeni nesil insülin çeflitleri sayesinde, insülin tedavisindeki

baflar› oran› ile diyabetli bireylerin yaflam süreleri artmak-

ta ve yaflam kaliteleriiyileflmektedir (2). Diyabet Kontrolü

ve Komplikasyonlar› Çal›flmas› (Diabetes Control and

Complications Trial-DCCT) ve ‹ngiltere Prospektif Diyabet

Çal›flmas› (United Kingdom Prospective Diabetes Study-

UKPDS) ile diyabetin kontrol edilmesi, kan glukoz düzeyi-

nin kontrolünün sa¤lanmas›, diyabetin mikro ve marka

vasküler komplikasyonlar›n›n önlenmesi aç›s›ndan, insüli-

nin diyabet tedavisindeki yerinin önemi aç›kça gösteril-

mifltir (8,9,10). ‹nsülin tedavisi, günlük uygulanan enjek-

siyon say›s›na göre geleneksel ve yo¤un olmak üzere iki-

ye ayr›lmaktad›r. Geleneksel insülin tedavisinde verilecek

toplam günlük insülin dozu bir veya ikiye bölünerek uy-

gulan›r. Yo¤un insülin tedavisinde ise günlük insülin ihti-

yac› üç ya da daha fazla say›da insülin enjeksiyonu yoluy-

la yap›lmaktad›r (11). Enjeksiyon için önerilen bölge, cilt

alt› subkütan dokudur. Kan glukoz seviyesindeki dalga-

lanmalar olufltu¤unda, insülinin etkinli¤i ve bu etkinli¤i

etkileyen faktörler incelenmelidir. ‹nsülinin etkinli¤ini azal-

tan faktörler, lipodistrofi, enjekte edilen insülinin dozu,

enjeksiyon yeri ve derinli¤i, egzersiz, ortam ve vücut s›-

cakl›¤›, insülin türü, insülinin yeterince kar›flmamas› ve in-

sülinin etki süresi olarak bilinmektedir (12). Bununla birlik-

te insülinin kullan›m› sonucu baz› komplikasyonlar gelifle-

bilmektedir. Bu komplikasyonlar; kilo art›fl›, hipoglisemi,

hiperglisemi, lipodistrofiler, masif hepatomegali, anti-in-

sülin antikorlar› ve alerji, ödem, kanama, s›zma ve a¤r›,

hiperinsülinemi ile ateroskleroz ve kanser riskidir.5Önle-

nebilir ve önemli bir komplikasyon olan lipodistrofile-

rin,buderleme ile diyabetli bireylerdeki görülme s›kl›¤›,

nedenleri ve tedavisine yönelik hemflirelik yaklafl›mlar› ile

ilgili güncel bilgiler verilmifltir.

Lipodistrofi

Diyabette kan glukoz regülasyonun sa¤lanabilmesi ve

insülin etkinli¤inin korunmas› için do¤ru ve uygun enjek-

siyon tekni¤i gereklidir. Do¤ru enjeksiyon tekni¤i ile intra-

müsküler enjeksiyonlardan kaç›nmak, subkutan dokuya

enjeksiyonu uygulamak ve lipodistrofi oluflumunun önü-

ne geçmek mümkündür. Lipodistrofi, subkutan insülin

enjeksiyonunun en yayg›n komplikasyonlar›ndan biridir

Tip 1 ve Tip 2 diyabette, lipodistrofiler, deri alt›ndaki ya¤

dokusunun bozulmas› ve kayb› ile karakterize bir ya¤ do-

kusu bozuklu¤udur. Lipodistrofiler, lipohipertrofi (LH) ve-
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ya lipoatrofi (LA) olarak iki flekilde ortaya ç›kar (13,14).

Lipohipertrofi: Lipohipertrofi, bazen yumuflak, bazeni-

se sert olarak görülebilenve ya¤ dokunun fliflmesi fleklin-

de ifade edilen bir komplikasyondur. Enjeksiyon yap›lan

bölgelerde cilt alt› ya¤ dokusu artar ve cilt alt›nda ele ge-

len flifllik, sertlik fleklinde görülür. En s›k görülen insülin

enjeksiyon komplikasyonudur (14) (fiekil1).

Lipoatrofi:  ‹nsülin enjeksiyonu yap›lan bölgelerde, cilt

alt› ya¤ dokusunun kayb›yla karakterizedir. Atrofiye ba¤l›

olarak çökmeler görülür. Lipoatrofinin baz› özellikleri ne-

deniyle immünolojik etiyolojiyi düflündürmektedir. Lipoat-

rofi, ço¤unlukla farkl› otoimmunite problemlerine sahip

olan kad›nlar› etkiler ve Tip 1 diyabet hastalar›nda daha

s›k görülür. ‹nsülin bileflenlerin daha saf hale gelmesi ile

LA’nin görülme s›k›l›¤› %1-2 oran›na kadar düflmüfltür. Li-

poatrofilerin görülme s›kl›¤› azalmas›na karfl›n lipohipert-

rofiler oldukça s›k gözlemlenmektedir (14).

Lipodistrofi  Nedenleri:  Lipodistrofinin oluflma neden-

leri aras›nda en büyük etkinin uygulama tekni¤indeki

yanl›fllar oldu¤u bilinmektedir. Enjeksiyon bölgesinde ro-

tasyon yap›lmamas›, lipohipertrofiye ve dolay›s›yla kan

glukoz kontrolünün bozulmas›na yol açan uygulama

yanl›fll›¤›d›r.15 Yap›lan birçok çal›flmada, metabolikbir

hastal›k olan diyabette insülin kullan›m›na iliflkin olarak, li-

podistrofilerin otoimmun veya kazan›lm›fl olmas›na bak›l-

maks›z›n, yanl›fl enjeksiyon tekni¤i, sürekli ayn› bölgeye

enjeksiyon, günlük enjeksiyon say›s›, kullan›lan insülin çe-

flidi, hastan›n e¤itim seviyesi, i¤ne ucunun tekrar kullan›l-

mas› ve iyi kalitede olmayan i¤ne uçlar›n›n kullan›lmas› gi-

bi etkenlere ba¤l› olarak geliflti¤i gösterilmifltir (15,16,17,

18,19,20,21,22).

Lipohipertrofi  Görülme  S›kl›¤›

Lipohipertrofi az›msanmayacak kadar yayg›n olarak

görülmektedir.23Kordonouri ve arkadafllar›n›n, 2001 y›-

l›nda 282 Tip 1 diyabetli ile yapt›klar› çal›flma sonucuna

göre, 135 hastada (%47,8) lipodistrofi, 83 hastada

(%29,4) grade 1 oran›nda de¤iflme ve 52 hastada

(%18,4) kitlesel lipohipertrofi (grade2 oran›nda) oldu¤u

saptanm›flt›r (24). Seyoum ve Abdülkadir insülin kullanan

100 diyabetlinin %31'inde yanl›fl insülin enjeksiyon tekni-

¤ine ba¤l› olarak LH geliflti¤ini gösterilmifltir (26). Hauner

ve arkadafllar›, Almanya’da 233 Tip 1 ve 56 tip 2 diyabet-

li hasta ile yapt›klar› çal›flmada, tip 1 diyabetlilerin

%28,7’sinin LH’si oldu¤u belirtilmifltir (16). Partanenve

Rissanen, 100 örneklem ile yapt›klar› çal›flmada, diyabetli

hastalar›n %65’inin enjeksiyonlar›nda rotasyon yapmad›-

¤› ve LHgörülme s›kl›¤›n›n %29 oldu¤u Saptanm›flt›r (18).

Benzer flekilde, Raileve arkadafllar›, çal›flma sonuçlar›nda,

%27,1 oran›nda LH gözlemlediklerini bildirmifltir (26).

Ülkemizde, Vardar ve K›z›lc› taraf›ndan 2007 y›l›nda

yay›nlanan çal›flma sonucunda, insülin kullanan diyabet-

lilerin %48,8’inde, yani her iki hastadan birinde, LH oldu-

¤u tespit edilmifltir. Yine bu çal›flma sonucunda, LH olu-

flumunu etkileyen en önemli faktörlerin e¤itim düzeyi, in-

sülin tedavisinin süresi, kullan›lan i¤ne uçlar›n›n tekrarkul-

lan›lmas›, enjeksiyon yerlerinin de¤ifltirilme s›kl›¤› (rotas-

yon) oldu¤u belirlenmifltir.21Blanco ve arkadafllar›n›n,

2013 y›l›nda yap›lan, 430 hasta üzerinde

insülin enjeksiyon tekni¤i ile LH varl›¤›n›

aras›ndaki iliflkiyi inceleyen çal›flma sonu-

cunda, hastalar›n %64,4’ünde LH oldu-

¤u gösterilmifltir. Do¤ru rotasyon tekni-

¤inin uygulanamamas› ile LH'nin olufl-

mas› aras›nda bir iliflki söz konusudur ve

rotasyonu do¤ru uygulayan hastalar›n

sadece%5'inde LH gözlenirken, LH tespit

edilenhastalar›n %98'ininrotasyonyap-

mad›¤› veyarotasyon yapsada yanl›fl ro-
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tasyon yapt›¤› tespit edilmifltir. Lipohipertrofili hastalar›n

%39,1’inde aç›klanamayan hipoglisemi,%49,1’inde glise-

mik de¤iflkenlik görülürken, LH’si bulunmayan hastalarda

s›ras›yla bu oranlar %5,9 ve %6,5olarak görülmüfltür. Li-

pohipertrofinin i¤ne ucunun tekrar kullan›lmas› ile artt›¤›

ve i¤neyi bir kereden fazla kullanan hastalar›n %70’inde

LH tespit edilmifl, ayr›ca i¤neyi befl defadan fazla kullanan

hastalarda LH görülme riskinin önemli derecede artt›¤›

belirtilmifltir. Lipodistrofi, kan glukoz regülasyonunu etki-

leyen bir komplikasyondur. Lipohipertrofisi olan hastalar-

da olmayanlara oranla, glisemik dalgalanma yedi kat, hi-

poglisemi alt› kat, günlük kullan›lan ortalama insülin do-

zunun 15 IU (International Unite) daha fazla oldu¤u sap-

tanm›flt›r (14). Sürekli olarak insülin pompas› kullanan

hastalarda lipohipertrofilerin ço¤unlukla sürekli ayn› böl-

geyi kullananlarda olufltu¤u gözlenmifltir. Çin’de401 has-

tada yap›lan bir çal›flma sonucunda, lipohipertrofi preva-

lans›n›n %53,1oldu¤u ve abdominal bölgede LH oran›-

n›n %52,4 oldu¤u belirtilmifltir. Ayr›ca bu çal›flmada, lipo-

hipertrofisi olan hastalar›n HbA1c de¤erlerinin ortalama

%0,5 daha yüksek oldu¤u gösterilmifltir (27). Lipohipert-

rofi bölgelerinden normal dokuya enjeksiyona geçifl s›ra-

s›nda insülin dozunun azalt›lmas› gerekebilir. Doz, birey-

den bireye de¤iflkenlik gösterebilece¤inden kan glukoz

ölçümlerinin düzenli olarak yap›lmas› önemlidir. Doz

ayarlamas› yap›l›rken enjeksiyon bölgesi seçimi ve i¤ne

ucu uzunlu¤u dikkat edilmesi gereken di¤er bir konudur.

Genelde, lipohipertrofik bir bölgeden baflka bir bölgeye

geçiflte, ilk dozun %20’sinden fazla bir azaltma yap›lmak-

tad›r (13). Diyabet hemflirelerinin yapm›fl oldu¤u çal›flma-

da, do¤ru insülin enjeksiyon teknikleri e¤itimi ile kan glu-

kozunun çok iyi regüle edilebildi¤i gösterilmifltir. Çal›flma-

da, hastalar›n tamam›na inspeksiyon ve palpasyon ile LH

taramas› yap›lm›fl, do¤ru rotasyon teknikleri ö¤retilmifl, in-

sülin kalem i¤nelerini sadece bir kez kullanmalar› sa¤lan-

m›fl ve tüm hastalar 4 mm kalem i¤nelerine geçirilerek, üç

ayl›k bir sürenin sonunda,açl›k kan glukoz düzeylerinde

%14,2’lik ve HbA1c de¤erinde %0,58’lik gibi önemli bir

azalman›n sa¤lanabildi¤i gösterilmifltir (28).

Lipodistrofi  Oluflumunu  Önlenmesi  ve  

Hemflirelik  Yaklafl›mlar›

‹nsülin enjeksiyonuna ba¤l› olarak geliflebilen ve insü-

linin önemli komplikasyonlardan biri olan lipodistrofilerin

görülme s›kl›¤›, sürekli ve do¤ru rotasyon uygulama, i¤-

nelerin birden fazla kullan›m›n›n önlenmesi, uygun i¤ne

ucu uzunlu¤unun seçimi, i¤ne kalitesi ve tarama tekni¤i-

nin uygulanmas› gibi basamaklar› kapsayan “do¤ru en-

jeksiyon tekni¤i” ile önemli ölçüde azaltacakt›r. Enjeksiyon

yerleri, diyabet ekibive özellikle bu konuda uzman diya-

bet e¤itim hemflireleri taraf›ndan, y›lda en az bir kez, lipo-

hipertrofinin varl›¤› tespit edilmifl bir hastada ise,daha s›k

bir flekilde muayene edilmelidir (16).

‹nsülin  Uygulama  Bölgelerinde  Rotasyon  Teknikleri

Ayn›  Ö¤ünde  Ayn›  Bölge  Tekni¤i:  Her bir enjeksiyon

zaman› için bir bölge belirlenir. Örne¤in, sabahlar› kar›n,

ö¤lenleri kol, akflamlar› bacak ve yatma zaman›nda kalça

vb. gibi. Kol, bacak, kalça, sa¤ ve sol olarak, kendi içinde

ikiye, kar›n bölgesi ise dört kadrana ayr›l›r ve her kadran

saat yönünde bir hafta kullan›l›r. Kalça kullan›lmayacak ise

yatmadan önce yap›lan insülinde bacaktan uygulanabilir

(29,30) (fiekil 2).
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Haftal›k  Bölge  Rotasyonu: Günde, tek veya iki doz in-

sülin kullan›l›yorsa, haftal›k bölge rotasyonu uygulanabilir

(fiekil 3). Ayn› bölge içindeki insülin uygulamalar› aras›n-

da bölge içi rotasyon yaparak en az bir parmak (1cm) me-

safe olmas›na dikkat edilmelidir (fiekil 4). Enjeksiyonlar,

birbirine çok yak›n yap›l›rsa ya¤ dokusunda artma veya

seyrek olarak azalma ve dolay›s›yla insülin emiliminde bo-

zulma olabilir (29,30).

‹nsülin  Uygulanan  Bölgelerde  Tarama  Tekni¤i  

‹nsülin uygulanan bölgelerde meydana gelebilecek

cilt doku de¤iflikliklerinin takibinde tarama tekni¤i kullan›-

l›r. Birey, doku de¤erlendirmesini kendisi yapabilece¤i gi-

bi her kontrolde sa¤l›k ekibi taraf›ndan da yap›lmal›d›r.

Rotasyon ve uygulama teknikleri ile birlikte tarama tekni-

¤inin önemide vurgulanarak hastalara kendi enjeksiyon

yerlerini nas›l muayene edecekleri konusundada e¤itim

verilmelidir. Yap›lan çal›flmalarda hastalar›n enjeksiyon

bölgelerinin kontrol etme oran›n›n oldukça düflük oldu-

¤u bildirilmektedir (15,18). Hastalar›n bu davran›fl›n›n te-

mel nedeni ise bu konuda etkin e¤itim almamalar›yla

aç›klanabilir. Her enjeksiyon öncesinde bölgenin kontro-

lünün yap›lmas› lipodistrofilerin önlenmesinde temel nok-

tay› oluflturur (1,17,23,31).

Tarama yap›l›rken hasta soyunmufl ve rahatlam›fl olma-

l›, muayene uygun flekilde ›s›t›lm›fl odada yap›lmal›d›r. Mu-

ayeneyi yapacak olan hekim ya da hemflire muayene s›ra-

s›nda kontraktür veya ürpermeyi önlemek için ellerini ›s›t-

mal›d›r. ‹nspeksiyon ile enjeksiyon bölgeleri, küçük deri alt›

morarmalar›, lipodistrofiler ve k›l dökülmeleri araflt›r›lmal›-

d›r. ‹nspeksiyonla yap›lan kontrolden sonra,palpasyon ile

fazla bast›rmadan derideki düzensizlik ve de¤ifliklikler belir-

lenerek, his kontrolü yap›lmal›d›r.Lipodistrofiler tespit edilir

ise, hastaya bu lezyona art›k enjeksiyon yapmamas› ve

anormal doku normale dönene kadar enjeksiyon bölgesi-

ni de¤ifltirmesi ö¤retilmelidir. Ayr›ca insülin dozunun tekrar

gözden geçirilmesi gereklili¤i unutulmamal›d›r (29,30).

Sonuç

‹nsülin kullanan diyabetli bireylerde, lipodistrofilerin

görülme s›kl›¤›n› azaltmak amac›yla, diyabetlileri takip

eden sa¤l›k ekibi ve özellikle ekip içerisindeki diyabet

hemfliresi taraf›ndan, insülin enjeksiyonu uygulama tekni-

¤i ve lipdistrofileri önleme konusundaki e¤itimlerin hasta

ve yak›nlar›na verilmesi ve fark›ndal›klar›n›n art›r›lmas› son

derce önemlidir. ‹nsülin uygulanan bölgelerinin hem

sa¤l›k çal›flan› hem de hasta taraf›ndan düzenli kontrolü-

nün yap›lmas›, insülin enjeksiyonu yaparken rotasyon

tekniklerinin uygulanmas›, uygun uzunluktaki i¤ne uçlar›-

n›n tercih edilmesi ve i¤ne uçlar›n›n birden fazla kullan›l-

mamas› konusunda e¤itimlerin yap›lmas› lipodistrofilerin

önlenmesini sa¤layacakt›r.
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‹‹nnssüülliinn  TTeeddaavviissiinniinn  44..  ÖÖnneemmllii  vvee  TTeemmeell  UUnnssuurruu

Prof.  Dr.  Nermin  OLGUN  

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Yüksek Okulu Hemflirelik Bölümü, GAZ‹ANTEP

Do¤ru diyabet yönetiminde, sa¤l›kl› beslenme, fiziksel aktivite ve ilaç yönetimi

özellikle ‹nsülin uygulamalar› tedavinin en önemli 3 temel bilefleni olarak diyabet yö-

netiminin temel tafllar›n› oluflturmaktad›r.

Diyabette, insülin tedavisi uygulama e¤itimleri ve tedavide kullan›lan ürünlerin

e¤itimleri IDF (Uluslararas› Diyabet Federasyonu) taraf›ndan IDF Politikalar› çerçeve-

sinde (IDF Policy Puzzle) kritik olarak de¤erlendirilmesine ra¤men günlük tedavi ruti-

ni içerisinde zaman zaman göz ard› edilmektedir. 

Avrupa'da günde ortalama 24 milyondan fazla insülin enjeksiyonu yap›lmaktad›r

(1). Bu enjeksiyonlar yap›l›rken gözönünde bulundurulmas› gerekenlerin bafl›nda;

kullan›lan t›bbi cihazlar ve do¤ru kullan›m flekilleri ile ilgili e¤itimler, diyabetlinin kulla-

n›m yetene¤i ve uygulama becerisi ile hasta güvenli¤i gelmektedir. Son y›llarda yap›-

lan birçok çal›flma ile ‹nsülin kullanan diyabetlilerde do¤ru insülin enjeksiyon tekni¤i-

nin ve bu konu ile ilgili do¤ru e¤itimin sa¤l›kl› beslenme, fiziksel aktivite ve insülin te-

davisinden sonra 4. derecede önemli bir bileflen oldu¤u ve hasta sonuçlar›na, ilaç tü-

ketimine ve sa¤l›k maliyetlerine önemli ölçüde etkisi oldu¤u ortaya konulmufltur.

‹nsülin enjeksiyonlar› do¤ru uygulanmad›¤›nda hem hasta sonuçlar› etkilenmek-

te, hem de do¤ru uygulamalarla önlenebilecek birçok komplikasyon ile karfl› karfl›ya

kal›nmaktad›r. Bu komplikasyonlar sonucunda hem hastalar›n yaflam kaliteleri düfl-

mekte, hem de sa¤l›k maliyetleri artmaktad›r. Türkiye de toplam sa¤l›k bütçesinin yak-

lafl›k %23’ü diyabet ve iliflkili sa¤l›k harcamalar›na ayr›lmakta ve ne yaz›k ki bu bütçe-

nin %73’ü sadece diyabete ba¤l› olarak geliflen komplikasyonlar›n tedavisine harcan-

maktad›r (2,3).

Hem hasta sonuçlar›n› iyilefltirmek hem de sa¤l›k ekonomisindeki bu maliyetlerin

daha faydal› kanallarda kullan›lmas›n› sa¤lamak için do¤ru insülin uygulamalar›n›

destekleyici k›lavuzlara ihtiyaç oldu¤u aflikard›r. Bu konudaki en güncel ve global k›-

lavuz 2016 y›l› sonunda yay›nlanan FITTER K›lavuzu’dur.

FITTER  (Enjeksiyon  Teknikleri  ve  Tedavileri  Forumu:  Uzman  Önerileri  -  Forum  for

Injection  Techniques  &  Therapy:  Expert  Recommendations) dünya genelindeki tüm

sa¤l›k profesyonelleri ve diyabetli bireyler için diyabeti daha iyi yönetmek amac›yla

düzenlenen bilimsel bir çal›fltayd›r. 1997 y›l›ndan beri devam etmekte olan çal›fltay se-
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risinin en son bacag› olan FITTER, 23-25 Ekim 2015 tarih-

leri aras›nda ‹talya’n›n Roma flehrinde 54 ülkeden alan›n-

da uzman 183 doktor, hemflire, e¤itimci ve psikolo¤un

kat›l›m›yla gerçekleflmifltir (4). FITTER diyabet yönetimini

ve hastalar›n klinik sonuçlar›n› iyilefltirmenin ve hasta sa¤-

l›¤›n›n korunmas›n› desteklemenin yan› s›ra yap›lan sa¤l›k

harcamalar›n›n, toplum ve sa¤l›k otoriteleri üzerindeki yü-

künün azalmas›na da katk› sa¤lamay› amaçlam›flt›r. 

FITTER, do¤ru enjeksiyon ve infüzyon tekniklerinin

kan flekeri kontrolünün sa¤lanmas›nda, insülin dozu, bes-

lenme ve fiziksel aktivite kadar önemli oldu¤unun kabul

edilmesi konusunda önemli bir kilometre tafl› olmufltur.

Roma’da gerçeklefltirilen FITTER Çal›fltay›’na ülkemizi

temsilen Türkiye k›lavuzunun dan›flma kurulunda da yer

alan Prof. Dr. Selçuk Da¤delen, Prof. Dr. O¤uzhan Dey-

neli, Prof. Dr. Nermin Olgun, Prof. Dr. Mehmet Sarg›n,

Doç. Dr. Mustafa Kulaks›zo¤lu kat›lm›fl ve uluslararas›

önerilerin oluflturulmas›na destek vermifllerdir. Prof. Dr.

Ahmet Kaya, Prof. Dr. fiükrü Hatun ve Prof. Dr. Zeynep

Oflar Siva’n›nda bu ekibe kat›lmas›yla birlikte Türkiye K›la-

vuzu son halini alm›flt›r. Bu alanda sa¤l›k profesyonelleri-

nin engüncel, uluslararas› kan›tlanm›fl ve kabul edilmifl

bilgilere ve uygulamalara eriflimini sa¤lamak hedeflenmifl-

tir.

Sa¤l›k Çal›flanlar› için ‹nsülin Enjeksiyon Teknikleri K›la-

vuzu’nun günlük tedavi rutininde uygulanmas› ile;

• HbA1c de¤erinde hedeflenen sonuçlara ulaflmak,

• Lipohipertrofi insidans›n› azaltmak,

• Fazla dozda insulin kullan›m›n› azaltmak,

• Komplikasyonlar› önlemek,

• Klinik sonuçlar› iyilefltirmek amaçlanmaktad›r.
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