
De¤erli Okuyucular›m›z, 

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

Bu say›m›zda da meslektafllar›m›z›n geliflmelerine katk› sa¤layacak araflt›rma
makaleleri ve diyabet, obezite ve hipertansiyon bak›m›na güncel yaklafl›m sunan
derleme makaleleri yer almaktad›r. Bu konuda bize birbirinden de¤erli meslektafllar›m›z
yard›mc› oldu. 

Prof. Dr. Feray Gökdo¤an ve Arfl. Gör. Saadet Can Çiçek, “Bir Yafll› Merkezine Kay›tl›
Diyabetli Yafll›larda Depresyon Riskinin Belirlenmesi” isimli araflt›rma makalesinde diyabetli
yafll›larda depresyon oran›n›n daha fazla oldu¤unu belirlemifllerdir. Yük. Lisans Ö¤r.
Semra Ba¤r›aç›k ve Yrd. Doç. Dr. Nurgül Güngör Tavflanl› “Diyabetik Ayak
Rehabilitasyonu Ve Hemflirenin Sorumluluklar›” konulu derlemede diyabet bak›m
profesyonellerine bu konuda ›fl›k tutmaya çal›flt›. Ebelik Yüksek Lisans Ö¤rencisi Feride
Arabac› ve Yrd. Doç. Dr. Nurgül Güngör Tavflanl› “Gestasyonel Diyabetes Mellitus ve
Ebenin Rolü” isimli makalelerinde gebelik s›ras›nda ortaya ç›kan diyabetin tan› tedavi ve
izlemine yönelik ebelerin sorumluluklar› oldu¤unu vurgulam›fllard›r. Dr. Feride Taflk›n
Y›lmaz, Yrd. Doç. Dr. Azime Karakoç Kumsar “Obez Bireylerde Stigma” konulu
makalelerinde obezitenin bireyler üzerinde oluflturdu¤u d›fllanma ve ayr›mc›l›k konular›na
literatür do¤rultusunda dikkat çekmifltir. Ö¤r. Gör. Arzu Erkoç ve Prof. Dr. Birsen Yürügen
“Yeni Bir Kavram: Genetik Hemflireli¤i” isimli derleme makalesinde diyabet gibi genetik
özellikleri ön planda olan hastal›klarda genetik hemflireli¤inin önemini meslektafllar› ile
paylaflm›flt›r. Yrd. Doç. Dr. Sebahat Atefl “Hipertansiyon ve Öfke” konulu makalesinde
hipertansiyon ve öfke iliflkisi literatür do¤rultusunda gözden geçirilmifltir. Gülten Karahan
Okuro¤lu, Özgür Çelik Yo¤un, Zeynep Erdo¤an ve Yaflar Yo¤un “Tip 2 Diyabetli Bireylere
Verilen Planl› Diyabet E¤itiminin Yaflam Kalitesine Etkisi” konulu araflt›rmalar›nda planl›
diyabet e¤itiminin hem yaflam kalitesi hem de metabolik kontrol üzerine etkili olabildi¤ini
göstermifllerdir. Dr Ça¤r› Çövener ve Prof. Dr. Ayfle Ferda Ocakç› “Tip 1 Diyabet
Yönetiminde Kuram ve Model Kullan›m›n›n Önemi” isimli makalesinde yap›land›r›lm›fl
diyabet e¤itiminde kuram ve model kullan›m›n›n önemine dikkat çekmeye çal›flt›.
Uzman Hemflire Selma Da¤c› ve Yrd. Doç. Dr. Hayat Yal›n “Diyabetli Bireylerde Nöropatik
A¤r› ve Uyku” isimli araflt›rmalar›nda” diyabetlilerde nöropatik a¤r› ve uyku bozukluklar›n›
incelemifllerdir.  Yrd. Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal “2013 y›l› Amerikan Diyabet Derne¤i Klinik
Rehberindeki Son De¤ifliklikler” isimli makalede meslektafllar› için diyabet izleminde
ortaya ç›kan de¤ifliklikleri meslektafllar› ile paylaflm›flt›r. 

Tüm yazarlar›m›za ve bu say›n›n haz›rlanmas›nda eme¤i geçen dan›flma kurulu
üyelerine teflekkürü bir borç biliyoruz. Gelecek say›lar›m›zda da sizlerden gelecek farkl›
de¤erlendirmeler ve araflt›rmalarla yeniden birlikte olmak üzere sa¤l›cakla kal›n...
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GENEL  B‹LG‹LER
Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik Forumu, konu bafll›klar› ile ilgili
araflt›rma makaleleri, derleme makaleleri, olgu sunumlar›, editöryel tart›flmalar, editöre
mektuplar, e¤itsel çal›flmalar, soru-cevaplar ve gündemi belirleyen güncel konular›
yay›nlayan bilimsel bir dergidir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yazarlara Bilgi



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

YAYIN  HAKLARI  DEV‹R  FORMU

Yay›nlanmas› dile¤iyle gönderdi¤imiz:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



BBiirr  YYaaflflllii  MMeerrkkeezziinnee  KKaayyiittllii  DDiiyyaabbeettllii  
YYaaflfllliillaarrddaa  DDeepprreessyyoonn  RRiisskkiinniinn  BBeelliirrlleennmmeessii

Prof.  Dr.  Feray  GÖKDO⁄AN,  Arfl.  Gör.  Msc.  Saadet  CAN  Ç‹ÇEK

Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi Bolu Sa¤l›k Yüksekokulu Hemflirelik Bölümü, BOLU

ÖÖzzeett

Bu araflt›rma, depresyona ba¤l› olumsuz sonuçlar› önlemek üzere toplumda ken-

di ortamlar›nda/evlerinde yaflayan ve yafll› merkezine kay›tl› diyabetli yafll›larda dep-

resyon riskinin belirlenmesi ve depresyon riski olan ve olmayan diyabetli yafll›lar› kar-

fl›laflt›rmak amac›yla planlanm›flt›r.  

Tan›mlay›c› ve analitik tipteki bu araflt›rman›n evrenini,  Bolu Valili¤i Yafll› Merkezi’ne

kay›tl› 299 yafll›, örneklemini ise 67 diyabetli yafll› oluflturmaktad›r. Örneklemdeki diya-

betli yafll›lardan bir kiflide iflitme kayb› olmas›, 4 kiflide psikiyatrik hastal›k tan›s›n›n olma-

s›, 10 kiflinin evde bulunamamas›, 6 kiflinin araflt›rmaya kat›lmay› kabul etmemesi nede-

niyle örneklemi 46 diyabetli yafll› oluflturmufltur. Veriler, hemflireler taraf›ndan diyabetli

yafll›lar Diyabet E¤itim ve ‹zlem Birimi’nde izlenerek ya da evlerinde ziyaret edilerek yüz

yüze görüflmeyle toplanm›flt›r. Veri toplamada baz› sosyo-demografik özelliklerinin yan›

s›ra, yafll›larda depresyon riskini saptamak amac›yla Shiekh ve arkadafllar› (1986) taraf›n-

dan gelifltirilen Geriatrik Depresyon Ölçe¤i K›sa Formu (GDÖ-15 ) kullan›lm›flt›r.  

Bu çal›flmada Geriatrik Depresyon Ölçe¤i kullan›larak toplumda kendi ortamlar›n-

da/evlerinde yaflayan diyabetli yafll›larda depresyon riski s›kl›¤› %13.0 (n:6) olarak be-

lirlenmifltir. Erkeklere göre (%11,8) diyabetli yafll› kad›nlarda depresyon riski (%13,8)

daha yüksektir. Depresyon riski, 65-74 yafl grubunda yer alan (%15,6) ve evli (%15,4)

okur-yazar/ilkokul mezunu (%17,2) ve çal›flmayan (%12,2) diyabetli yafll›larda daha

yüksek olarak saptanm›flt›r. Görme/iflitme yetersizli¤i olan diyabetli yafll›larda depres-

yon riskinin (%14,3), olmayanlara göre (%11,1) daha yüksek oranda oldu¤u belirlen-

mifltir. Tedavi biçimi olarak diyet ve OAD kullananlarda depresyon riski %17,9 iken,

diyet ve OAD yan› s›ra insülin kullanan yafll›larda 11,1 olarak bulunmufltur. Aile des-

te¤i olan diyabetli yafll›larda depresyon riski (%8,8), aile deste¤i olmayanlara göre

(%25,0) daha düflük saptanm›fl ve depresyon riski olanlar›n son bir y›lda hastaneye

yatma oran› yaklafl›k iki kat› kadar (%22,2) yüksek bulunmufltur.

Sa¤l›k bak›m profesyonellerinin diyabetli yafll›lar› bedensel sa¤l›¤›n yan› s›ra psiko-

sosyal sa¤l›¤› bütüncül olarak ele alarak de¤erlendirmesi, depresyon s›kl›¤›n› artt›rabi-

lecek risk faktörlerini belirlemesi ve gerekli önlemleri almas›, depresyonun diyabetli
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yafll›n›n kendi kendine bak›m ve t›bbi sonuçlara yans›yacak olumsuz etkilerini engel-

leyecek bak›m uygulamalar›n› gerçeklefltirmesi önemlidir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Diyabetes Mellitus, Yafll›, Depresyon Riski, Hemflirelik Yaklafl›m›

SSuummmmaarryy

DDeetteerrmmiinniinngg  ooff  tthhee  DDeepprreessssiioonn  RRiisskk  iinn  EEllddeerrllyy  wwiitthh  

DDiiaabbeetteess  WWhhoo  RReeggiisstteerreedd  ttoo  aann  EEllddeerrllyy  CCeenntteerr

This study, to determine the risk of depression and compare the risk of depressi-

on and non-diabetic elderly .in order to avoid the negative consequences of depres-

sion in the elderly with diabetes due to their environments / living at home in the

society who registered to an elderly center. 

The population of this study that descriptive and analytical type  is 299 elderly who

registered to Bolu Province Elderly Center, and samples are 67 elderly with diabetes.

The sample consisted of 46 elderly with diabetes because of hearing loss in elderly pe-

ople with diabetes to have a person in the sample, the diagnosis of psychiatric illness

have 4 people, 10 people not being at home, 6 person does not agree to participate

in the study.  Data were collected with face to face interview elderly people with di-

abetes monitored by nurses at Diabetes Education and Follow-up Unit, or was by visi-

ting their homes. Data collection, as well as some of the socio-demographic characte-

ristics, in order to determine the risk of depression in the elderly Shiekh et al (1986) de-

veloped by the Geriatric Depression Scale Short Form (GDS-15) were used.

In this study, incidence of depression risk in the elderly with diabetes using the

Geriatric Depression Scale and in the community their own environment / living at

home is  13.0% (n = 6). Risk of depression in elderly women with diabetes (13.8%)

than men (11.8%) is higher. 

Risk of depression in the elderly with diabetes in the age group 65-74 (15.6%)

and married (15.4%) literate/ primary school graduates (17.2%) and unemployed

(12.2%) were significantly higher. Seeing / hearing impairment risk of depression in

the elderly with diabetes (14.3%), compared to those without (11.1%). risk of dep-

ression in the elderly while, diet and the OAD as a form of treatment 17.9% were

higher, OAD diet and users of insulin as well as was found to be 11.1. Family sup-

port, determined lower the risk of depression in the elderly with diabetes (8.8%),

than compared to those without family support (25.0%). Those with risk of depres-

sion in the last year hospitalization rate were high about twice as much as (22.2%). 

Health care professionals, to prevent the negative effects of depression in the el-

derly with diabetes, as well as physical health, psychosocial health, which takes a ho-

listic assessment to determine the risk factors and to take adequate measures to dec-

rease the frequency of depression, diabetes self-care and medical care practices will

be reflected in the results is important to carry out.

KKeeyy  WWoorrddss:: Diabetes Mellitus, Elderly, Depression Risk, Nursing Approach 

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi
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Girifl  ve  amaç  

Yafll›lardaki sa¤l›k sorunlar› yaln›zca bedensel de¤il,

ayn› zamanda sosyal, ruhsal ve emosyonel yönleri ile bir-

likte de¤erlendirilmesi gerekir. Yafll›da depresyon yaflam

kalitesi ve üretkenli¤inin yan› s›ra, dolayl› olarak varolan

kronik hastal›klar›n kötüleflmesine ve ekonomik kay›plara

yol açabilmektedir (Nease and Maloin, 2003). Dünyada

ve Ülkemizde Diyabetes Mellitus (k›saca diyabet) preva-

lans›n›n giderek art›fl gösterdi¤i bilinmektedir. Yafll›lar›n

diyabet aç›s›ndan yüksek risk tafl›mas› nedeniyle 65-74

yafl grubunda diyabetli say›s› üç kat›na, 75 yafl ve üzerin-

deki kiflilerde ise befl kat›na ulaflmaktad›r. Diyabetli yafll›lar

hastal›kla birlikte s›kl›kla bedensel yetersizlikler, mental ve

emosyonel gibi çeflitli t›bbi sorunlar; ayr›ca yaflam süresi-

nin art›fl›yla birlikte diyabet komplikasyonlar›na ba¤l› dep-

resyon gibi yaflam kalitesini bozan çeflitli sorunlarla daha

fazla karfl›laflabilmektedir (Trief, 2007).

Depresyon, hem diyabeti etkileyen hem de diyabet-

ten etkilenen bir durumdur. Tip 2 diyabetin bafllang›c›

için ba¤›ms›z bir risk faktörü olarak da tan›mlanan depres-

yon (Eaton WW, Armenian HA, Gallo J, et al 1996), ayn›

zamanda diyabetin seyrini olumsuz yönde etkilemekte ve

özellikle kalp hastal›¤› gibi komplikasyonlar aç›s›ndan ris-

ki, hiperglisemi ve mortaliteyi artt›rabilmektedir (Clouse

RE, Lustman PJ, Freedland KE, et al 2003; DeGroot M,

Anderson RJ, Freedland KE, et al 2001; Egede LE, Neitert

P, Zheng D, 2005). Depresyon olumsuz etkilerini vücu-

dun insülin yap›m› ve kullan›m›n› do¤rudan etkileyerek

hormonal, sinirsel ya da immun sistemdeki de¤ifliklikler

arac›l›¤›yla gösterebilmekte ya da etkileri kendine bak›m

davran›fllar›nda kötüleflme (afl›r› yeme, alkol alma, egzer-

siz yapmama, ilaçlar›n› kullanmama, sa¤l›k kontrollerine

gitmeme, vb.) gibi dolayl› flekilde görülebilmektedir (Lust-

man PJ and Clouse RE, 2004). 

Diyabetli olmayanlara göre diyabetli kifliler depresyona

iki kat daha fazla yatk›n olup, diyabetli kiflilerin yaklafl›k üç-

te birine depresyon tedavisi gerekmesine karfl›n, bu hasta-

lar›n ço¤unun tedavi görmedi¤i bildirilmektedir (Anderson

RJ, Freedland KE, Clouse RE, 2001). ‹stenilen düzeyde te-

davi görmemesinin nedenleri olarak hasta ve sa¤l›k bak›m

elemanlar›n›n depresyonu konuflma konusunda rahat ol-

mamas›, diyabetin bedensel ve emosyonel de¤iflikliklerine

karfl› depresyonun normal bir tepki oldu¤una inan›lmas›

ve mental sa¤l›k bak›m›n›n gerçeklefltirilmesinin güç oldu-

¤unun düflünülmesi gösterilmektedir. Depresyonu olan

diyabetli yafll›lar›n baflar›yla tedavi edilebilmesi nedeniyle

depresyonun tan›nmas› ve bütüncül bir bak›m yaklafl›m›-

n›n uygulanmas› kuvvetle önerilmektedir (Lustman PJ, Fre-

edland KE, Griffith LS et al 2009; Lustman PJ and Clouse

RE et al 2004). Ayr›ca diyabetli yafll›lar için klinik rehberler-

de (Brown AF, Mangione CM, Saliba D et al 2003; Durso

SC, 2006), depresyonun taranmas› ve yönetiminin gerek-

lili¤ine iliflkin bilgi ve uygulamalar yer almaktad›r.  Bu arafl-

t›rma, depresyona ba¤l› olumsuz sonuçlar› önlemek üzere

toplumda kendi ortamlar›nda/evlerinde yaflayan ve yafll›

merkezine kay›tl› diyabetli yafll›larda depresyon riskinin be-

lirlenmesi ve depresyon riski olan ve olmayan diyabetli yafl-

l›lar› karfl›laflt›rmak amac›yla planlanm›flt›r.  

Yöntem  ve  Gereç

Tan›mlay›c› ve analitik tipteki bu araflt›rman›n evrenini,

Bolu Valili¤i Yafll› Merkezi’ne kay›tl› 299 yafll›, örneklemini

ise 67 diyabetli yafll› oluflturmaktad›r. Örneklemdeki diya-

betli yafll›lardan bir kiflide iflitme kayb› olmas›, 4 kiflide psi-

kiyatrik hastal›k tan›s›n›n olmas›, 10 kiflinin evde buluna-

mamas› (çocuklar›n›n yan›na gitmesi, yayla/yazl›kta olma-

lar›, vb.), 6 kiflinin de araflt›rmaya kat›lmay› kabul etmeme-

si nedeniyle örneklemi 46 diyabetli yafll› oluflturmufltur.  

Gündüz mesai saatleri içerisinde hizmet veren Bolu

Valili¤i Yafll› Merkezi’nde yafll›lar bölgeden sorumlu üç

hemflire taraf›ndan üç ayda bir evlerinde ziyaret edilerek

izlenmekte, bu merkezin koordinatörlü¤ü akademisyen

bir hemflire taraf›ndan yürütülmektedir.  Bolu Valili¤i Yafl-

l› Merkezi’nde 9 Eylül 2011 tarihinden itibaren hizmet

vermeye bafllayan “Diyabet E¤itim ve ‹zlem Birimi”nde

yafll›lar diyabete özgü izlem gereksinimine göre takip edil-

mekte,  birime gelemeyen yafll›lara ise ev ziyareti yap›la-

rak bak›m ve tedavileri sa¤lanmaktad›r. Bu diyabetli yafll›-

larda depresyon durumun belirlemek üzere hemflireler,

yafll›lar› telefonla aram›fl ve gönüllü olarak kat›lmay› iste-
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yenleri araflt›rmaya dahil etmifller, bu merkeze geleme-

yen yafll›lara ise ev ziyareti yap›larak veriler toplanm›flt›r. 

Diyabetli yafll›lar›n hastal›klar›na iliflkin tedavi ve bak›m-

lar›, Bolu ‹linde bulunan hastanelerde, dahiliye ya da en-

dokrin uzmanlar› taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir. Bu bi-

rimde ise hemflireler taraf›ndan diyabetli yafll›lar›n kendi or-

tamlar›nda tedavi ve bak›mlar›na iliflkin yaflad›klar› sorunlar

belirlenerek çözümler aranmakta, bak›m›na iliflkin e¤itim ve

uygulamalar›n yan› s›ra izlemler ve gerekli yönlendirmeler

yap›lmaktad›r. Diyabet E¤itim ve ‹zlem Birimi’nde yafll›n›n

izlem gereksinimine göre bir ya da iki kez görüflülmüfl, ge-

lemeyen yafll›lara ise ev ziyareti yap›lm›flt›r. Diyabet E¤itim

ve ‹zlem Birimi’nde diyabet hemflireli¤i e¤itim sertifikas›na

sahip bir akademisyen hemflire haftan›n belli günleri hiz-

met vermektedir. Diyabetli yafll›lar için sosyo-demografik

özellikler, al›flkanl›klar, ek hastal›klar ve ilaç kullan›m›, diya-

bete iliflkin özellikler, egzersiz yapma, beslenme, ölçümler

(boy-kilo, kan bas›nc›, kan flekeri, HbA1c, di¤er laboratuvar

de¤erleri, vb.) ile oral hipoglisemik ve insülin kullan›m›na

iliflkin sorular›n yer ald›¤› bir form kullan›lmaktad›r. 

Yafll›larda depresyon riskini saptamak amac›yla Shiekh

ve arkadafllar› (1986) taraf›ndan gelifltirilen Geriatrik Dep-

resyon Ölçe¤i K›sa Formu (GDÖ-15 ) kullan›lm›flt›r.  1983

y›l›nda Yesavage ve arkadafllar› taraf›ndan gelifltirilen 30

sorudan oluflan Geriatrik Depresyon Ölçe¤i, 1986 y›l›nda

Shiekh ve arkadafllar› taraf›ndan  15 soruya indirilerek Ge-

riatrik Depresyon Ölçe¤i K›sa Formu (GDÖ-15) olarak ge-

lifltirilmifltir.. GDÖ-15, 30 soruluk Geriatrik Depresyon Öl-

çe¤i’ nin 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 21, 22 ve

23 numaral› sorular›ndan oluflmaktad›r. GDÖ-15’in ülke-

mizde geçerlilik güvenirlili¤i Ertan ve arkadafllar› (2004)

taraf›ndan yap›lm›flt›r. GDÖ-15’in Cronbach alfa de¤eri

0,87, split half Guttman korelasyon katsay›s› ise 0,83 bu-

lunmufltur. Pearson koralasyon analizi r: 0,69 ‘dur. GDÖ-

15, 7-8 kesme puan›n›n duyarl›l›¤› %72, özgünlü¤ü %80

olarak saptanm›flt›r. Testteki sorular›n cevaplar› evet / ha-

y›r fleklindedir. 10 soru olumlu, di¤er sorular ise olumsuz

olarak kurgulanm›flt›r. Uygulama süresi 5 ila 10 dakika

aras›ndad›r. Puanlamada, 7-8 puan kesme noktas› olup,

7 puan ve alt›nda alanlarda depresyon riski yok iken, 8

puan ve üzeri alanlarda olas› depresyon riski vard›r (Ertan

T, Eker E, fiar V, 2004).

Topluma Dayal› bir çal›flma olmas› nedeniyle kurum-

lardan gerekli yasal izinler al›nm›flt›r. Helsinki Deklerasyo-

nu Etik Standartlar›na göre araflt›rman›n gerçeklefltirilme-

sinde etik yönden sak›nca olmad›¤›na iliflkin yaz›l› onay ve

bu do¤rultuda araflt›rman›n amac›, yöntemi ve beklenen

yararlar› konusunda yafll›lar bilgilendirilerek gönüllü kat›-

l›mlar› sa¤lanm›flt›r. Veriler, Bolu Valili¤i Yafll› Merkezi’nde

çal›flan hemflireler ve akademisyen hemflire taraf›nda Di-

yabet E¤itim ve ‹zlem Birimi’nde, gelemeyen yafll›lar ise

evlerinde ziyaret edilerek yüz yüze görüflme tekni¤i ile

formlar›n doldurulmas›yla toplanm›flt›r. 

Araflt›rman›n verileri, bilgisayar ortam›nda bir istatistik

program› kullan›larak de¤erlendirilmifltir. Verilerin istatis-

tiksel de¤erlendirilmesinde yüzdelik gibi tan›mlay›c› istatis-

tiklerin yan› s›ra, diyabetli yafll›lar›n depresyon riskinin var-

l›¤›na göre baz› sosyo-demografik özellikleri ile yaflad›kla-

r› sorunlar gibi niteliksel da¤›l›mlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›nda

Ki-kare testi kullan›lm›flt›r. ‹statistik önem düzeyi p<0.05

olarak kabul edilmifltir. 

Bulgular  

Bu çal›flmada Geriatrik Depresyon Ölçe¤i kullan›larak

toplumda kendi ortamlar›nda/evlerinde yaflayan diyabet-

li yafll›larda depresyon riski s›kl›¤› %13.0 (n:6) olarak belir-

lenmifltir  (Tablo 1). 

Depresyon riski bulunan diyabetli yafll›lar›n sosyo-de-

mografik özelliklerini incelemek üzere Tablo 2’ye bak›ld›-

¤›nda, erkeklere göre (%11,8) diyabetli yafll› kad›nlarda

depresyon riski (%13,8) daha yüksektir. Depresyon riski,

65-74 yafl grubunda yer alan (%15,6) ve evli (%15,4)
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TTaabblloo  11::  Diyabetli Yafll›larda 
Depresyon Riski Durumu (n=46)

DDeepprreessyyoonn  rriisskkii nn %%
Var 6 13,0
Yok 40 87,0
Toplam 46 100,0



okur-yazar/ilkokul mezunu (%17,2) ve çal›flmayan

(%12,2) diyabetli yafll›larda daha yüksek olarak saptan-

m›flt›r (Tablo 2). 

Diyabetli yafll›lar›n hastal›klar› ile ilgili sorun yaflay›p ya-

flamad›¤› incelendi¤inde; depresyon riski olanlar›n yakla-

fl›k üçte birinin (%33,3) sorun yaflad›klar› (X2:0,815;

P:0,055), yaflan›lan sorunlar›n olarak %50’sinin (n=3) kan

flekerinde düflme ya da yükselme, %33,3’ünün (n=2) bes-

lenme, %16,6’s›n›n (n=1) ise egzersiz yapma ile ilgili so-

runlar oldu¤u belirlenmifltir (Tabloda yer almamaktad›r). 

Görme/iflitme yetersizli¤i olan diyabetli yafll›larda dep-

resyon riskinin (%14,3), olmayanlara göre (%11,1) daha

yüksek oranda oldu¤u belirlenmifltir. Tedavi biçimi olarak

diyet ve OAD kullananlarda depresyon riski %17,9 iken, di-

yet ve OAD yan› s›ra insülin kullanan yafll›larda 11,1 olarak

bulunmufltur. Aile deste¤i olan diyabetli yafll›larda depres-

yon riski (%8,8), aile deste¤i olmayanlara göre (%25,0) da-

ha düflük saptanm›fl ve depresyon riski olanlar›n son bir y›l-

da hastaneye yatma oran› yaklafl›k iki kat› kadar (%22,2)

yüksek bulunmufltur.  Yafll› diyabetlilerde baz› sa¤l›k du-

rumlar›n›n da¤›l›m› aras›nda depresyon riski olanlarda da-

ha olumsuz olacak flekilde fark olmas›na karfl›n, istatistiksel

aç›dan anlaml› bir fark bulunmam›flt›r (p>0,05). 

Tart›flma

Bu çal›flmada Geriatrik Depresyon Ölçe¤i kullan›larak

toplumda kendi ortamlar›nda/evlerinde yaflayan diyabet-

li yafll›larda depresyon riski s›kl›¤› %13,0 olarak belirlen-

mifltir (Tablo 1). Literatürde de

benzer flekilde, toplumda kendi

ortamlar›nda yaflayan yafll› bi-

reylerin %8-20’sinde majör

depresyon tan›s› kondu¤u ve

depresif semptomlar›n da yaflla

birlikte art›fl gösterdi¤i bildiril-

mektedir (American Association

for Geriatric Psychiatry www.

aagpgpa.org/pro f / fac t s_

mh.asp). 

Di¤er taraftan yafll›l›k dönemin-

de görülen depresyonun yay-

g›nl›¤›, çal›flmaya al›nan yafll›

grubun özelli¤ine, çal›flman›n

amac› ve kullan›lan çal›flma

yöntemine göre %1 -60 ora-

n›nda de¤iflmektedir (Alexopo-

ulos GS, 2000; Örnek T ve ark.

1992). Depresif belirtileri de-

¤erlendirme ölçekleri ile toplu-

mun genelinde tarama amaçl›

yap›lan çal›flmalarda yafll›larda

görülen depresif belirti s›kl›¤›

%11 ile %48 aras›nda bulun-

mufltur (NIH, 1992). Türkiye’de
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TTaabblloo  22::  Diyabetli Yafll›lar›n Depresyon Riski Durumuna 
Göre Baz› Sosyo-Demografik Özellikleri (n=46)

ÖÖzzeelllliikklleerr DDeepprreessyyoonn  RRiisskkii TTooppllaamm XX22

PP
VVaarr YYookk

Cinsiyet
Kad›n 4 (%13,8) 25 (%86,2) 29 (%63,0) 0,39
Erkek 2 (%11,8) 15 (%88,2) 17 (%37,0) 0,844

Yafl grubu
65-74 yafl 5 (%15,6) 27 (%84,4) 32 (%69,6) 0,723
75-84 yafl 1 (%8,3) 11 (%91,7) 12 (%26,1) 0,697
85 yafl ve üstü - 2  (%100,0) 2 (%4,3)

Medeni durum
Evli 4 (%15,4) 22 (%84,6) 26 (%56,5) 0,289

Bekar 2 (%10,0) 18 (%90,0) 20 (%43,5) 0,591
E¤itim durumu

Okur-yazar de¤il 1 (%12,5) 7 (%87,5) 8  (%17,4) 1,803
Okur-yazar/‹lkokul 5 (%17,2) 24 (%82,8) 29 (%63,0) 0,772
Ortaokul ve üzeri - 9 (%100,0) 9 (%19,6)

Çal›flma durumu
Çal›fl›yor 1 (%20,0) 4 (%80,0) 5 (%10,9) 0,239
Çal›flm›yor 5 (%12,2) 36 (%87,8) 41 (%89,1) 0,625

Sosyal güvence
Var 6 (%13,0) 40 (%87,0) 46 (%100.0) 0,5765
Yok - - - 0,056

Toplam 6 (%13,0) 40 (%87,0) 46 (%100,0)



Hamilton Depresyon Ölçe¤i kullan›larak yap›lan bir çal›fl-

mada depresyon belirtilerinin yayg›nl›¤› %29 (Bekaro¤lu

M, Uluutku N, Tanriover S ve ark 1991), Weismann Ölçe-

¤i kullan›larak yap›lan di¤er bir çal›flmada ise %11 olarak

bildirilmifltir (Uçku R ve Küey L, 1992). Maral ve arkadafl-

lar› taraf›ndan Geriatrik Depresyon Ölçe¤i kullan›larak ya-

p›lan çal›flmada depresyon s›kl›¤› huzurevinde yaflayan

yafll›larda %48.1, evde yaflayanlarda %24.3 olarak sap-

tanm›flt›r (Maral I, Aslan S, ‹lhan MN, Y›ld›r›m A ve ark,

2001). Bekaro¤lu ve arkadafllar›n›n Trabzon’da yapt›klar›

çal›flmada, huzurevinde kalan yafll›larda depresyon belir-

tilerinin yayg›nl›¤› %41, evde yaflayanlarda ise %29 ola-

rak bildirilmifltir (Bekaro¤lu M, Uluutku N, Tanr›over S ve

ark 1991). Buna göre, kendi ev ortam›nda yaflayan yafll›-

larda depresyon görülme s›kl›¤›n›n daha düflük olmas›na

dayanarak daha az yafland›¤› söylenebilir. 

Diyabetli yafll›lar›n depresyon riski durumuna göre ba-

z› sosyo-demografik özellikleri Tablo 2’de yer almaktad›r.

Çal›flmam›zda kendi ortam›nda/evlerinde yaflayan diya-

betli kad›n yafll›larda depresyon görülme s›kl›¤› (%13,8),

erkeklere göre (%11,8) daha yüksek bulunmufltur. Çal›fl-

mam›zla benzer flekilde, ABD toplumunda majör depres-

yon s›kl›¤›n›n kad›nlarda daha s›k olmak üzere (kad›nlar-

da %1.4, erkeklerde % 0.4) yaklafl›k %1 oran›nda görül-

dü¤ü bildirilmifltir (Alexopoulos GS, Katz IR, Reynolds CF,

et al 2001). Hong Kong’da yap›lan bir çal›flmada yafll›

Çin’li erkek ve kad›nlarda depresyon görülme s›kl›¤›n› s›-

ras› ile %11 ve %14.5 olarak saptanm›flt›r (Chi I, Yip PS,

Chiu HF, et al 2005). Buna karfl›n, Gaziantep il merkezin-

deki huzurevlerinde yap›lan çal›flmada yafll›lar›n cinsiyet-

lerine göre depresyon puan ortalamalar› incelenmifl, ista-

tistik olarak anlaml› bir iliflki bulunmam›flt›r (Bahar A ve ark

2005). Literatüre göre, çal›flmam›zdaki diyabetli kad›n

yafll›larda depresyon riskinin daha yüksek olmas›n›n, diya-

betin yafll› kad›nlar› daha fazla olumsuz yönde etkiledi¤i-

ni düflündürmektedir. 

Çal›flmam›zda, 75-84 yafl gru-

buna (%8,3)  göre 65-74 yafl

grubunda depresyon riski

(%15,8) daha yüksek ç›kmas›na

karfl›n,  yafla göre diyabetli yafl-

l›larda depresyon riski görülme

s›kl›¤› aras›nda istatistiksel yön-

den anlaml› bir fark bulunma-

m›flt›r. Yaflla depresyon aras›n-

daki iliflkiyi araflt›ran pek çok ça-

l›flma vard›r. Bu çal›flmalar›n ba-

z›lar›nda anlaml› iliflki buluna-

mam›fl olmas›na karfl›n (Harris

T, Cook DG, Victor C, et al

2003; Papadopoulos FC, Petri-

dou E, Argyropoulou S, et al

2005)  yap›lan çal›flmalar›n ço-

¤unda yafl›n ilerlemesiyle birlik-

te depresyon riskinin artt›¤›

gösterilmifltir (Prince MJ, Beek-

man AT, Deeg DJ, et al 1999;

Fiske A et al 2003; Osborn DP,
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TTaabblloo  33::  Diyabetli Yafll›lar›n Depresyon Riski Durumuna 
Göre Sa¤l›k Durumlar›n›n Da¤›l›m› (n=46)    

SSaa¤¤ll››kk  DDuurruummuu DDeepprreessyyoonn  rriisskkii TTooppllaamm XX22

VVaarr YYookk PP
Görme/iflitme

Yeterli 2 (%11,1) 16 (%88,9) 18 (%39,1) 0,097
Yetersiz 4 (%14,3) 24 (%85,7) 28 (%60,9) 0,755

Baflka hastal›¤›n varl›¤›
Var 5 (%11,4) 39 (%88,6) 44 (%95,7) 2,518
Yok 1 (%50,0) 1 (%97,5) 2 (%4,3) 0,113

Tedavi biçimi
Diyet - 3 (%100,0) 3 (%6,5)
Diyet+OAD 5 (%17,9) 23 (%82,1) 28 (%60,9) 1,952
Diyet+‹nsülin - 6 (%100,0) 6 (%13,0) 0,583
Diyet+OAD+‹nsülin 1 (%11,1) 8 (%88,9) 9 (%19,6)

Aile Deste¤i
Var 3 (%8,8) 31 (%91,2) 34 (%73,9) 2,046
Yok 3 (%25,0) 9 (%75,0) 12 (%26,1) 0,153

Son 1 y›lda hastaneye yatma
Evet 2 (%22,2) 7 (%77,8) 9 (%19,6) 0,831
Hay›r 4 (%10,8) 33 (%89,2) 37 (%80,4) 0,362

Toplam 6 (%13,0) 40 (%87,0) 46 (%100,0)



Fletcher AE, Smeeth L, et al 2003; Ambo H, Meguro K, Is-

hizaki J,  et al 2001; Jongenelis K, Pot AM, Eisses AM, et

al 2004)  Bu yafl grubunda kay›plar›n daha fazla yaflan-

mas› ve hastal›klar›n ortaya ç›kmas›ndan dolay› depres-

yon daha ciddi ifllev kayb›na ve hatta ciddi intihar giriflim-

lerine yol açabilmektedir (Penninx BW, Leveille S, Ferruc-

ci L, et al 1999; iang J, Tang Z, Futatsuka M, et al 2004).

Blazer ve arkadafllar›n›n çal›flmas›nda da yafllanma ile bir-

likte depresif belirtilerde art›fl oldu¤u, ancak major dep-

resyon görülme olas›l›¤›n›n yaflla iliflkisinin olmad›¤› belir-

tilmifltir (Blazer D, Burchett B, Service C, et al 1991). Ga-

ziantep il merkezindeki huzurevlerinde yap›lan çal›flmada

yafll›lar›n yafl gruplar›na göre depresyon puan ortalama-

lar› incelenmifl, istatistik olarak anlaml› bir iliflki bulunma-

m›flt›r (Bahar A ve ark 2005). Zunzunegui ve arkadafllar›-

n›n çal›flmas›nda, kad›nlardaki depresif durumlar›n erkek-

lerden fazla oldu¤u, yafl gruplar› aras›nda kad›nlarda faz-

la de¤ifliklik olmad›¤›, ancak erkeklerde yafl›n ilerlemesi ile

depresif belirtilerde art›fl oldu¤u bildirilmifltir (Zunzunegui

MV, Beland F, Llacer A, et al 1998).

Çal›flmam›zda bekar olanlara göre (%10,0) evli diya-

betli yafll›larda depresyon riski (%15,4) daha yüksek ç›k-

mas›na karfl›n, medeni duruma göre diyabetli yafll›larda

depresyon riski görülme s›kl›¤› aras›nda istatistiksel olarak

anlaml› bir fark bulunmam›flt›r. Ankara Üniversitesi T›p Fa-

kültesi Geropsikiyatri poliklini¤ine baflvuran yafll› hastalar-

da yap›lan çal›flmada, medeni durum ile depresyon oran-

lar› aras›nda bir iliflki saptanmam›flt›r (Baksak B ve ark

2005). Buna karfl›n, Ankara’da huzurevi ve evde yaflayan

yafll›larda yap›lan bir çal›flmada, evde yaflayan yafll›lar›n

evli olanlar›nda %15.6, dul ve bekar olanlarda %46.5

oran›nda depresyon saptanm›flt›r. Ayn› çal›flmada evde

yaflayan evlilerde depresyon oran›n›n huzurevinde yafla-

yanlara göre daha düflük oldu¤u, bekar ve dul olanlarda

ise huzurevi ve evde yaflayanlar aras›nda de¤ifliklik görül-

medi¤i belirtilmifltir (Maral I, Aslan S, ‹lhan MN ve ark

2001). Pakistan’›n Karachi bölgesinde yafll›lar üzerinde

yap›lan bir çal›flmada evli olanlarda %15.6, dul ve boflan-

m›fl olanlarda ise %32.4 oran›nda depresyon saptanm›fl-

t›r (Taqui MA, Itrat A, Qidwai W ve ark 2007). Çal›flmam›z-

da literatüre benzer olarak evli olanlarda depresyon riski-

nin görülme s›kl›¤›n›n evli olanlardan daha fazla oldu¤u

görülmektedir. Buna göre yafll›larda evlilik durumunun

paylafl›m ve destek yönüyle depresyonda  çok fazla etkili

olmad›¤› söylenebilir.

Çal›flmam›zda diyabetli yafll›lar›n yaflad›klar› sorunlar-

dan biri olarak görme/iflitmedeki yetersizliklere bak›ld›¤›n-

da, depresyon riski olanlar›n %14,3’ünün görme/iflitme-

de sorun yaflad›klar› belirlenmifltir (Tablo 2). Yaflla ilgili be-

densel de¤ifliklikler hem diyabeti hem de depresyonu et-

kileyebilir. Kas kitlesinde, aerobik kapasitede, iflitsel ve

görsel keskinlikte, kemik gücünde ve eklem hareketlili¤in-

de azalma nedeniyle bedensel kapasite azal›r ve bunlar›n

hepsi bedensel, fonksiyonel ve biliflsel azalmaya da yar-

d›mc› olur. Bu de¤ifliklikler diyabeti olan hastalarda daha

belirgin flekilde olabilir (Bruce DG, Casey GP, Grange V,

et al 2003; Kanaya AM, Barret-Connor E, Gildengorin G,

et al 2004).  Ayn› zamanda diyabetle iliflkili komplikasyon-

lar, kifliler yafllan›rken artabilir ve kötüleflebilir. Bu neden-

le yafllanan gözler, diyabetik retinopati ile daha fazla bo-

zulabilir ve yafllanan ayaklar, diyabetik nöropati ile daha

fazla kötüleflebilir. Diyabetli yafll›larda depresyonun çeflitli

kronik durumlarla ve kötü fiziksel durumla iliflkisi oldu¤u-

na iliflkin kan›t vard›r (Bell RA, Smith SL, Arcury TA et al

2005).  Depresyon, yafll›n›n yaflam kalitesi ve üretkenli¤i-

ni etkilemesinin yan›s›ra, dolayl› olarak kronik hastal›klar›n

kötüleflmesine ve ekonomik kay›plara yol açan bir sa¤l›k

sorunudur (Nease and Maloin, 2003). 

Çal›flmam›zda diyabetli yafll›lar›n tedavi biçimi olarak di-

yet ve OAD kullananlarda depresyon riski %17,9 iken, di-

yet ve OAD yan› s›ra insülin kullanan yafll›larda 11,1 ola-

rak bulunmufltur. Yafll›larda depresyon ve diyabetin ayr›

ve kombine etkilerini inceleyen longitudinal bir çal›flmada,

ikisinin aras›ndaki etkileflimin “sinerjistik” (her iki durumda

daha yüksek mortalite, yeti yitimi ve komplikasyonlar›n ge-

liflti¤i ve bu olumsuz sa¤l›k sonuçlar›n›n daha erken dö-

nemde geliflti¤i) oldu¤u bildirilmektedir (Black SA et al

2003). Bulgular, depresyonun daha kötü glisemik kontrol

ile iliflkili olabilece¤ini  (Lustman PJ, Anderson RJ, Freed-

land KE, et al 2000) ve daha kötü kontrolün depresyonun
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kötü seyretmesine yol açt›¤›n› (Lustman PJ and Clouse RE

2002) göstermektedir. Yafll›lar›n fazla ilaç kullanmas› ve bu

ilaçlar›n etkileflim (oral diyabet ilaçlar›n ifllenme sürecini et-

kileyen metabolik de¤ifliklikler, kan glikoz düzeyi çok düfl-

tü¤ünde tan›nmas›n› daha güçlefltiren hormonal de¤iflik-

likler ve yemeklerin atlanmas›na yol açan ifltahtaki de¤iflik-

likler, vb) olas›l›¤›n›n artmas›na ba¤l› hipoglisemik ataklara

daha yatk›n olduklar› bildirilmektedir. 

Çal›flmam›zda diyabetli yafll›larda depresyon riski

olanlar›n son bir y›lda hastaneye yatma oran› yaklafl›k iki

kat› kadar (%22,2) yüksek bulunmufltur.  Depresyondaki

yafll›lar kendilerini diyabetin kendi bak›m›nda çok yararl›

olan yaflam biçimi de¤iflikliklerini gerçeklefltirmede ümit-

siz ve yard›ms›z hissedebilirler. Böylece depresyon, diya-

betli yafll›larda sorun çözmeyi ve diyabetin yönetimini

daha güçlefltirebilir, bu komorbid durumu olanlarda

sa¤l›k bak›m harcamalar› ve t›bbi maliyetin daha yüksek

olmas›na yol açabilir (Finkelstein EA, Bray JW, Chen H, et

al 2003).

Aile deste¤i olan diyabetli yafll›larda depresyon riski

(%8,8), aile deste¤i olmayanlara göre (%25,0) daha dü-

flük saptanm›flt›r. Yafllanmayla birlikte s›k görülen aile üye-

leri ve arkadafllar›n kayb›, emeklilik gibi rol ve ifllevlerinde

de¤ifliklikler, ölüme iliflkin korkular gibi psikososyal sorun-

lardan baz›lar› hem diyabet hem de depresyonu etkileye-

bilir. Diyabet ve komplikasyonlar› bu geçifllerin her biri ile

iliflkili güçlükleri alevlendirebilir, depresyon ve umutsuzlu-

¤a yol açabilir. Ayr›ca depresyonun, yafll›l›k döneminde

hastal›¤›n etkilerini daha fazla artt›rmas› nedeniyle baflka-

lar›na ba¤›ml›l›k düzeylerinde de art›fl görülebilir (Shah A

et al 2001). Bu nedenle diyabetli yafll›larda aile deste¤i-

nin olmas›, depresyon riskini azaltmada ya da depresyo-

na ba¤l› sorunlar›n yönetiminde önemli görünmektedir. 

Sonuç  ve  öneriler

Yafll› diyabetlilerde depresyonun varl›¤›, t›bbi hedefle-

re ulaflmada (kan glikozu ve kan bas›nc› gibi) sa¤l›k bak›m

elemanlar›n›n verece¤i karar› etkileyebilir. Sa¤l›k bak›m

profesyonellerinin diyabetli yafll›lar› bedensel sa¤l›¤›n ya-

n› s›ra psikososyal sa¤l›¤› bütüncül olarak ele alarak de-

¤erlendirmesi, depresyon s›kl›¤›n› artt›rabilecek risk faktör-

lerini belirlemesi ve gerekli önlemleri almas›, depresyo-

nun diyabetli yafll›n›n kendi kendine bak›m ve t›bbi so-

nuçlara yans›yacak olumsuz etkilerini engelleyecek bak›m

uygulamalar›n› gerçeklefltirmesi önemlidir. 
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ÖÖzzeett

Diyabet hastalar›nda diyabetik ayak komplikasyonu, üzerinde durulmas› gereken

önemli bir sosyoekonomik sorundur. Diyabetik ayak rehabilitasyonu, optimal sa¤l›¤›

sa¤lamak ve sürdürmek için bilinen diyabetik ayak rahats›zl›¤› olanlara destek olmak flek-

linde tan›mlanmaktad›r. Diyabetik ayak tan›s› olan bireylerin hastal›k ve koruyucu uygu-

lamalar›n önemi hakk›nda bilgilenmesi, taburcu olduktan sonra evdeki aktivitelerinin ve

derecesinin planlanmas›, hastal›¤a ve tedaviye uyumu, hemflire ve di¤er sa¤l›k ekibi

üyelerinin (hekim, diyetisyen, fizyoterapist vb.) deste¤i ile sa¤lan›r. Rehabilitasyon hem-

fliresi, di¤er ekip üyeleri ile iyi iletiflim kurarak koordinasyonu sa¤lar ve birlikte bireyin fi-

ziksel s›n›rl›l›klar›na ra¤men mümkün oldu¤unca ba¤›ms›z fonksiyonlar›n› en üst düzeye

ç›karmak için çal›fl›r. Hemflire rehabilitasyon ekibinden ve di¤er kaynaklardan bilgileri

toplar. Daha sonra hasta için bak›m› planlar, uygular ve de¤erlendirerek rehabilitasyon-

da bütünlük sa¤lar. 

AAnnaahhttaarr  ssöözzccüükklleerr::  Diyabetik ayak rehabilitasyonu, rehabilitasyon hemfliresi

AAbbssttrraacctt

RReehhaabbiilliittaattiioonn  OOff  DDiiaabbeettiicc  FFoooott  AAnndd  NNuurrssiinngg  RReessppoonnssiibbiilliittiieess

Diabetic foot complications in diabetic patients, is an important need to focus on socio-

economic problem. Rehabilitation of the diabetic foot, diabetic foot disease is known to ac-

hieve and maintain optimal health be defined as those who support. Informed about the

importance of preventive practices of individuals with a diagnosis of cardiovascular disease

is provided with support of nurses and other health team members (physician, dietician,

physiotherapist, etc.), planning the degree of activity and disease at home after hospital

discharge and compliance with disease and treatment. Rehabilitation nurses provides coor-

dination establishing good communication with other team members and despite with the

individual's physical limitations, attempts to maximize function as independently as possib-
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le. Rehabilitation nurse gathers information from staff and ot-

her sources. Later, the patient's care plans, implements and

evaluates rehabilitation provides integrity. In this article, the

definition of cardiac rehabilitation, the importance of team

work in the cardiac rehabilitation, roles of a nurse, cardiac re-

habilitation phases, and patient / family education was infor-

med about. 

KKeeyy  wwoorrddss::  Rehabilitation of diabetic foot, rehabilitati-

on nurse

Diyabetik  ayak  rehabilitasyonunun  önemi

Diyabetik ayak,  diyabet görülme s›kl›¤›na paralel ola-

rak artan; iyileflme süreci uzun ve zor olan önemli bir sa¤-

l›k sorunudur (Y›lmaz, 2005). Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ)

verilerine göre; dünyada 2000 y›l›nda 171 milyon olan

diyabetli birey say›s›n›n 2010 y›l›nda 285 milyona (WHO

2010), 2030 y›l›nda 366 milyona ulaflaca¤› tahmin edil-

mekteyken (ADA 2010), Uluslararas› Diyabet Federasyo-

nuna göre 2011 y›l›nda 366 milyon olan diyabetli say›s›

2030 y›l›nda 552 milyona ulaflmas› tahmin edilmektedir

(http://www.idf.org/diabetesatlas/5e/the-global-bur-

den).  TU‹K Türkiye Sa¤l›k Araflt›rmas› 2010  verilerine gö-

re Türkiye’nin Diyabet, Obezite ve Hipertansiyon Nüfusu

Turkiye’de 20 yafl ve üzeri nüfus: 47.467.350 (%65.4)

TURDEP-II’de diyabet oran›:%13.7, diyabetli say›s›:

6.503.027 kifli, bilinen diyabetli say›s› (%54.55):

3.547.401 kifli, yeni diyabetli say›s› (%45.45): 2.955.626

kifli, prediyabetik nüfus (%28.7): 13.812.899 kifli olarak

tespit edilmifl (TU‹K Haber Bülteni, http://www.tu-

ik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=8620). Türkiye’de

Türkiye Diyabet Epidemiyolojisi I (TURDEP-I,) çal›flmas›n-

dan (Satman ve ark., 2002) bu yana son on iki içinde di-

yabet s›kl›¤› %90, obezite s›kl›¤› ise %44 oran›nda artm›fl

ve Türk eriflkin toplumunda diyabet s›kl›¤› %7.2 den

%13.7 ye ç›km›flt›r. Yine TURDEP-II çal›flmas›na göre 40-

44 yafl grubundan itibaren nüfusun en az %10’u diyabet-

lidir (Satman, 2010). 

Diyabetik ayak ülserleri uygun tedavi edilmesine ra¤-

men genellikle güç iyileflir ve s›kl›kla kronik hale gelir. Di-

yabetik ayak, diyabetin iyi yönetilememesinden kaynakla-

nan yaflam› k›s›tlayan en önemli kronik komplikasyonlar›n-

dan biridir (Rocha et al., 2009). Diyabetik olanlarda, diya-

betik olmayanlara göre alt ekstremite amputasyon riski

15-40 kat daha fazlad›r. Ayak yaras› insidans› diyabetli bi-

reyler aras›nda y›ll›k %2 ile %7 aras›ndad›r, ço¤u ampu-

tasyon ile sonuçlanmakta ve tekrarlama oran› %20-80'dir.

Mortalite, amputasyonu takiben 1 y›lda %13-%40, 3 y›lda

%35-%65 ve 5 y›lda %39-%80 aral›¤›ndad›r.  Diyabetik

ayak sorununun, mevcut sosyal ve ekonomik boyutu ele

al›nd›¤›nda dünyada giderek yafll› nüfusun artmas›yla ge-

lecekteki boyutu daha da önem kazanmaktad›r (Frykberg

et al., 2006).

Diyabetik ayak yaralar›n›n oluflmas›ndaki en önemli iki

faktör nöropati ve iskemidir (Demir, Demir, Gökçe,

2004). Enfeksiyon üçüncü bir faktör olarak say›lsa da ge-

nellikle nöropati ve/veya iskemi zemininde oluflan trav-

malar ve yaralanmalar›n sekonder olarak enfekte olmala-

r› diyabetik ayak enfeksiyonuna yol açar. Bunlar aras›nda

periferik nöropatinin etkisi en belirgin olan›d›r. Diyabetik

ayak ülserli hastalar›n %60'›nda periferik nöropati,

%20'sinde iskemi, %20'sinde nöropati ve periferik arter

hastal›¤› birlikte bulunur (Bakt›ro¤lu, 2010). 

Diyabetli bireylerin ayak muayenesinde her iki bacak-

tan birinde Ankle-Brakiyal ‹ndeks (ABI) ≤0.90 ise periferik

arter hastal›¤› oldu¤u varsay›m›na göre diyabetlilerde

(%47.2) daha yüksek oranda bulunmas› nedeniyle 2.38

kat risk oluflturdu¤u belirlenmifltir. Periferik arteryal hasta-

l›¤› olanlarda ayakta yara öyküsü (%21.2) 8.89 kat ve in-

termitent klaudikasyon (%28.8) ile 1.12 kat risk olufltur-

mas› nedeniyle önemli belirleyicilerdir. Hemflirelerin diya-

betik ayak sorunlar›n› önleme çabalar›nda ayak muayene-

lerine öncelik vermeleri, beceri gelifltirmeleri ve sonuçlar›-

n› kaydetmelerinin bak›m ve izlem aç›s›ndan önemli te-

mel veri sa¤layaca¤› düflünülmektedir (Gökdo¤an,

2012).

Diyabetik ayak rehabilitasyonu, diyabet hastalar› için

kifliye özel kontrollü olarak yap›lan egzersiz uygulamalar›-
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n›, e¤itim ve dan›flmanl›¤›, ilaçl› ve ilaçs›z tedavi giriflimle-

ri ile diyabetik ayak risk faktörleri ile ilgili davran›fl de¤iflik-

li¤ini içeren, bireyin yaflam kalitesini en üst düzeyde tuta-

bilmeyi hedefleyen uzun dönemli bir program olarak ta-

n›mlanmaktad›r (Uysal, 2003). Rehabilitasyonda ilk afla-

ma enfeksiyonun önlenmesi, enfeksiyon geliflmifl olanlar-

da ise amputasyonun önlenmesidir. Multidisipliner bir

yaklafl›m mutlak bir gerekliliktir (Kahveci 2010).

Diyabetik ayak rehabilitasyonun hedefleri, k›sa ve

uzun süreli olmak üzere iki grupta de¤erlendirilebilir. Di-

yabetik ayak rehabilitasyonun k›sa süreli hedefleri, hasta-

n›n günlük ola¤an aktivitesinin k›s›tl›l›klar› çerçevesinde

yeniden kazand›r›lmas›, semptomlar› azaltarak ifllevsel ka-

pasitenin art›r›lmas›, hastal›¤a ba¤l› psikolojik ve duygusal

etkilerin en aza indirilmesi, hastal›k ve erken belirtiler hak-

k›nda bilgilendirilmeleridir. Uzun süreli hedefleri ise, has-

tal›¤›n ilerlemesine yol açan risk faktörlerinin tan›mlanma-

s› ve davran›fl de¤iflikli¤inin sa¤lanmas›, yaflam kalitesinin

iyileflmesi, morbidite ve mortalitenin azalt›lmas›d›r (Uysal

2003). Diyabetik ayak rehabilitasyonunda kullan›lan teda-

vi yaklafl›mlar› “Tablo 1” de verilmifltir (Demir, Demir, Gök-

çe, 2004).

Diyabetik  ayak  rehabilitasyon  

programlar›  4  evrede  gerçekleflir;

Evre  1:  Hastane içi denetimli evredir. (Diyabetik ayak

tan›s› ald›¤› andan hastaneden taburcu olana kadar ge-

çen süre).

Evre    2:  Hastane d›fl› denetimli evredir. (Taburculuk

sonras› erken dönem evde geçirilen süre) 

Evre    3:    Hastane d›fl› denetimsiz evredir. (Sosyal yafla-

ma, ifl ve günlük yaflam aktivitelerine dönüfl) 

Evre    4:    ‹dame/bak›m dönemi

Evre  1;    Hastane  ‹çi  Denetimli  Evre:  Evre 1’de, hasta

ve ailesini sa¤l›kl› yaflam flekline al›flt›rmak ve diyabetik

ayak risk faktörlerini azaltmalar›na yard›mc› olmak, psiko-

lojik bozukluklar› azaltmak, hastal›¤›na ve tedavisine uyu-

munu sa¤lamak, uzun dönem verilen kararlar için hasta-

y› motive etmek ve pozitif tutum yaratmak amaçlanmak-

tad›r. Öncelikli olarak, risk faktörlerinin neler oldu¤u (Tab-

lo 2), risk faktörlerini kontrolünün önemi, egzersiz prog-

ram›n›n düzenlenmesi ve kulland›¤› ilaçlar hakk›nda (ör-

ne¤in, yara bak›m ilaçlar›,  insülin ilaçlar›n›n düzenli kulla-

n›m› gibi) e¤itim ve dan›flmanl›k verilmelidir (Ayflan, Er-

türk, Kaygusuz, 2008; Bakt›ro¤lu, 2010).

Diyabetik ülser önemli bir sa¤l›k sorunudur ve yetersiz

veya uygun olmayan tedavi ampütasyona neden olmak-

tad›r (http://www.ctf.edu.tr/anabilimdallari/pdf/517/ Di-

yabetik Ayak.pdf; Hampton 2006). Ayr›ca

hastan›n kilolu olmas›, nöropatik ülser ta-

n›s› almas›, 10 y›ll›k diyabet öyküsünün ol-

mas› ve erkek olmas› diyabetik ayak ülser-

lerini ampütasyona sürükleyen di¤er fak-

törlerdendir. Ampütasyon için en yayg›n

risk faktörlerinden birisi de iskemidir. Wag-

ner s›n›fland›rma sistemi taraf›ndan belirle-

nen iskemi, osteomyelit, gangren ve ül-

serdeki derinlik varl›¤›, genel ve büyük

ampütasyon için önemli ve birbirinden

ba¤›ms›z faktörlerdir (Yeflil ve ark., 2009).

Ampütasyon riskinin artt›¤› di¤er durum-

lar aras›nda;eritem,artan bas›nç, kemik

deformitesi, periferik damar hastal›¤› (Pol-
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TTaabblloo  22:: Diyabetik Ayakta Risk Faktörleri

• Nöropatik Ayak • ‹nfeksiyon (Fungal ya da bakteriyel)
• Temel ayak bak›m eksikli¤i • Obezite , dislipidemi
• Periferik damar hastal›¤› • Ayakta ödem 
• Hijyen eksikli¤i • Makrovasküler hastal›k
• Ayak deformitesi • 65 yafl ve yukar›s›
• Sigara içme • Düzensiz glisemik kontrol

TTaabblloo  11::  Diyabetik ayak rehabilitasyonunda kullan›lan tedavi yaklafl›mlar›

• Kan glikozunun iyi ayarlanmas› • Cerrahi (debridman, amputasyon)
• Bas›n›n kald›r›lmas› • Rehabilitasyon
• Yara bak›m› • Özel ayakkab›
• Antibiyotik • E¤itim
• Anjioplasti • Yak›n takip



jieanin et al., 2005), önceden ayak ülseri hikayesinin var-

l›¤›, kötü glisemik kontrol ve yaran›n derinli¤i yer almak-

tad›r (Widatalla et al., 2009). Diyabetik topuk ülserleri de

alt ekstremite ampütasyonu için önemli bir risk faktörü-

dür. Ülkemizde yap›lan bir çal›flmada, ileri yafl›n, koroner

arter hastal›¤› varl›¤›n›n, sigara kullan›m›n›n ve ülser bü-

yüklü¤ünün ampütasyon ile iliflkili oldu¤u bulunmufltur

(Yeflil ve ark., 2009).

Evre  2  ;  Hastane  D›fl›  Denetimli  Evre:  Taburcu olduk-

tan sonra bafllayan bu dönem, yaflam flekli ve risk faktör-

leri davran›fl de¤iflikli¤inin en etkin hayata geçirilebilece¤i

zamand›r (Birol, Akdemir, 2003) Evre 2’nin amaçlar›, has-

tan›n günlük yaflam aktivitelerini  sürdürmek, hastan›n

kendi gereksinimlerini karfl›layabilir hale gelmesini sa¤la-

mak, hastaya do¤ru egzersiz tekniklerini ö¤retmek, eve

dönüflü kolaylaflt›rmak, taburculuk sonras› diyabetik ayak

bak›m›n› sa¤lamak, bireyleri aile, ifl ve sosyal yaflamlar›na

haz›rlamakt›r (Yetkin, 2004; Bölükbafl, Paydafl, Bostan,

2006). Güvenli çevrenin sa¤lanmas› ve sürdürülmesi, di-

yabetik aya¤›n günlük kontrolü, beslenme (glisemik kont-

rol), kiflisel temizlik ve giyinme, yard›mc› araç gereç kulla-

n›m›, beden s›cakl›¤›n›n kontrolü, hareket, uyku ve din-

lenme taburculuk öncesi hastan›n bilgilendirilmesi gere-

ken önemli günlük yaflam aktivitelerdir (Uysal, 2003).

Sa¤l›k ekibi içerisinde hastaya daha fazla zaman ay›rabi-

len hemflire bak›m ve denetim görevini üstlenmeli ve ru-

tin olarak hastan›n aya¤›n› gözlemlemelidir. Hemflire ayr›-

ca diyabet hastalar›na ayak komplikasyonlar›ndan korun-

ma ve ayak bak›m›na yönelik bilgi vermeli ve verilen bu

bilgilerin uygulanmas›n› sa¤lamal›d›r (Vig,  Sevak, 2012;

K›z›lc›, Sözen, 2012).

Diyabetik ayak ülser ve amputasyonlar›n›n önlenebil-

mesi tamamen erken tan› ve e¤itimle olmaktad›r. Bu sü-

reçte hemflireye önemli sorumluluklar düflmektedir. Diya-

betik aya¤›n önlenmesinde ve bak›m›nda hemflire; 

• Diyabetik ayak aç›s›ndan riskli hastalar›n erken dö-

nemde tespiti, 

• Ayaklara özen gösterilmesi ve günlük kontrolü, 

• Ayak bak›m›n› nas›l yapabilece¤i, 

• Kan flekerinin kontrol alt›nda tutulmas›, 

• Sigaran›n yasaklanmas› konular›nda hastaya sistem-

li ve programl› e¤itim vermelidir (Vig, Sevak, 2012; K›z›lc›,

Sözen 2012).

Tedavide amaç; enfeksiyonun kontrolü, ampütasyon

oran›n›n azalt›lmas›, diyabetik ayak ülserinin tekrarlamas›-

n›n engellenmesi ve hastalara daha konforlu bir yaflam

sa¤lanmas›d›r (Örmen ve ark., 2007).

Diyabetik  Ayak  Rehabilitasyonunda  Günlük  

Yaflam  Aktivitelerinde  Dikkat  Edilmesi  Gerekenler

a)  Günlük  izlem:  Diyabetli bireyin ayaklar›n› en az

günde bir kez muayene etmesi gerekmektedir (Kahveci,

2010). Diyabetli bireyler her gün el, göz ve ayna yard›-

m›yla parmaklar›n alt› ve aralar› buna ek olarak her iki

aya¤›n alt› ve üstünü renk, volüm, ülser ve ›s› de¤iflimi

yönünden kendi kendine muayene etmelidir. Bireyin bu-

nu yapmas›na engel bir durum var ise mutlaka bak›m›n›

üstlenen kifliler taraf›ndan de¤erlendirilmelidir (Karg›,

2010).

b)    Glisemik  Kontrol:  Diyabetik ayak yaras›n›n oluflum

faktörlerine göre t›bbi tedavi planlamas› yap›lmakta ve uy-

gulanmaktad›r. Yara iyileflmesindeki fizyolojik sürecin za-

man›nda gerçekleflmesi için biyokimyasal hedeflere ulafl›l-

mal›d›r. Kan glikoz düzeyinin 200 mg/dl'nin alt›nda olma-

s›, açl›k kan flekeri 70-100 mg/dl, tokluk kan flekeri 100-

140 mg/dl s›n›rlar›nda olmas› gibi çeflitli tedavi hedefleri

mevcuttur (Ar›can, fiaflmaz, 2004).

c)  Ayaklar›  y›kama:  Günlük ayak bak›m›nda ayaklar›n

›l›k su ve uygun pH de¤erine sahip sabun ile özellikle par-

mak aralar›n›n y›kanmas› önemlidir (Ar›can, fiaflmaz,

2004, Aydo¤an, Akbulut, Do¤aner, 2010). Ayaklar su

içerisinde uzun süreli kalmamal›d›r. Yap›lan çal›flmalarda

ayak hijyeninin diyabetik ayakta önemli oldu¤u saptan-

m›flt›r (Karg› 2010).

d)  Ayaklar›n  y›kand›¤›  suyun  s›cakl›¤›n›n  kontrolü:  Su-

yun s›cakl›¤› termometre ile kontrol edilmelidir. Suyun s›-

cakl›¤› 37.0 C'den az olmal›d›r. El ve ayak ile suyun kont-

rolü yap›lmamal› bunun yerine dirsekle bak›lmal›d›r (Kar-
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g›, 2010). 

e)  Ayaklar›  kurulama:  Ayaklar yavaflça ve özellikle par-

mak aralar› tampon fleklinde kurulanmal›d›r. Ayak parmak

aralar›n›n kurulanmamas› durumunda o bölgede nemli

bir ortam oluflturmaktad›r. Nemli bölgede oluflan enfeksi-

yon ajanlar› aya¤›n kuruyan ve çatlayan bölgelerinden

doku içine s›zarak diyabetik ayak geliflimine neden olmak-

tad›r (Sözen, 2009).

f)  Aya¤›n  nemlendirilmesi:  Özellikle otonom nöropati-

de fonksiyon bozukluklar›na ba¤l› olarak ayaklarda kuru-

ma, ayak derisinde özellikle k›fl mevsiminde kseroz, hiper-

keratoz ve fissürler oluflabilir. Bu fissürler a¤r›l› ve derin

olup enfeksiyonlar için girifl oda¤› olmaktad›r (Küçüko¤lu,

2010).  Bu olay› önlemek için 20-30 dakikal›k ›l›k su ban-

yosundan sonra hafif ya¤l› losyonlar kullan›larak ayak

nemlendirilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta-

lar ayak nemli iken ve sadece ayak taban› ve s›rt› nemlen-

dirici kremlerle yumuflak tutulmal›d›r. Parmak aralar› ve

aç›k yara üzerine losyon uygulanmamal›d›r (Frykberg

2002).

g)  Ayaklardaki  nas›rlara  ve  yaralara  yaklafl›m: Kas güç-

süzlü¤ü ve atrofiye ba¤l› olarak geliflen deformite a¤›rl›k

tafl›yan alan›n de¤iflmesiyle nas›r oluflumu meydana gel-

mektedir (Boulton et al., 2005). Il›k su ile cilt yumuflat›ld›k-

tan sonra ponza tafl› (topuk tafl›) ile törpü yap›lmal›, has-

taya bir defa da nas›r›n ortadan kalkmayaca¤› hakk›nda

bilgi verilmeli aksi halde istenmeyen sonuçlar ortaya ç›k-

maktad›r, hekim ya da podiatrist taraf›ndan gerek görü-

lürse ç›kar›lmal›d›r (Birol, Akdemir, 2003; Batk›n, Çetinka-

ya, 2005).

h)  Çorap  seçimi:  Çorap kal›n fakat yumuflak olmal› ve

üzerinde dikifl ve yama bulunmamal›d›r. Büyük, k›r›fl›k ve

y›rt›k olmamal›d›r. Pamuklu çoraplar tercih edilmelidir.

Çorap elastik olmal›, dolafl›m› engellememelidir. Baz›

problemlerin (kanama gibi) erken tespit edilmesi için be-

yaz renk çoraplar tercih edilmelidir. Çoraplar deriyi tahrifl

etmeyen deterjanlarla y›kanmal› ve deterjan art›¤› kalma-

yacak flekilde durulanmal›d›r (Rocha et al., 2009).

›)  T›rnak  bak›m›:  Tercih edilen, dufl al›nd›ktan veya

ayak temizli¤inin yap›lmas›n›n ard›ndan, t›rna¤›n yumu-

flakl›¤›n›n ve hijyenin sa¤lanmas›yla derin olmaks›z›n düz

kesilmeli, mutlaka çevre dokular travmatize edilmeden t›r-

nak kesimi uygulanmal›d›r ve törpüleme yap›lmal›d›r (Kü-

çüko¤lu, 2010). Günlük t›rnak bak›m›nda yumuflak yap›l›

f›rçalar kullan›lmal›d›r. T›rnaklar zay›f veya kesilmesi zor ise

hekim veya podiatrist taraf›ndan müdahale edilmelidir

(Veves, G›urini, Logerfo, 2002).

i)  Travmalara  karfl›  ayaklar›  koruma:  Ç›plak ayakla do-

lafl›lmamal› ve sandalet giyilmemelidir. Travmalar› önle-

mek için evde mutlaka terlik giyilmesi gerekmektedir.

Ayakkab›lar giyilmeden önce içleri dikkatlice kontrol edil-

melidir (Olgun ve ark., 2011). Özellikle nöropatili hasta-

larda mekanik, termal ve kimyasal travmalardan nas›l ko-

runaca¤› vurgulanmal›d›r. Is›t›c›lardan uzak durulmas› ge-

rekmektedir (Elektrikli battaniye, s›cak su flifleleri vb.).

Ayaklar üflüdü¤ünde yap›lacak en do¤ru davran›fl uygun

bir çorap giymek, gerekiyorsa ayaklar› örtü ile örtmektir

(Özkan, Durna, 2006).

j)  Egzersizler:  Egzersiz amac›m›za uygun ve ö¤ünler-

den bir saat sonra yap›lmal›d›r. Fakat beslenme program›

ile diyabetini yöneten kifliler için zaman s›n›rlamas› yoktur.

Egzersiz öncesi kan flekeri 100mg/dl alt›nda ve 240

mg/dl üzerinde olmamal›d›r (Ar›can, fiaflmaz, 2004). Dü-

zenli yap›lan egzersizin kardiyovasküler egzersiz e¤itimi

ile sisteme olumlu etki yapt›¤› gibi insülin rezistans›n›

azaltmada önemli görevi bulunmaktad›r. Egzersiz e¤itimi

ile kan ya¤lar› profilinde düzelme, kan bas›nc›nda azal-

ma, fiziksel aktivite kapasitesinde artma ve yaflam kalite-

sinde düzelme görülmektedir. Literatürlerde egzersiz

program›n›n hastaya özgü, hastan›n yafl›na, mevcut du-

rumuna ve yaflam stiline uygun olmas› gerekti¤i bildiril-

mekte ve egzersizden beklenen yarar›n bilinçli haz›rlanan

ve düzenli uygulanan egzersiz programlar›yla kazan›labi-

lece¤i vurgulanm›flt›r (Uysal, 2003). Zorlay›c› egzersizler-

den kaç›n›lmal› uygun olan tempolu yürüyüfl, yüzme, bi-

siklete binmek, sandalye egzersizleri (chair exercises) gibi

spor dallar›na yönlendirilmelidir. Kan ak›fl›n› sa¤lamak

amaçl› her iki üç saatte bir oturarak ayaklar istirahata al›n-

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  5  •  Say›    1  •  Sayfa  14  •  Ocak  -  Haziran  2013



mal›d›r. Egzersizde kullanaca¤›m›z bölgeye insülin uygu-

lanmamal›d›r (Karg›, 2010).

k)  Ayak-bacak  egzersizi:  Diyabette bozulan kan dolafl›-

m›na ve vasküler fonksiyonlara karfl› ayakta ve bacakta

dolafl›m› artt›rmas› için bireyin yafl› ve sa¤l›k durumuna

uygun günlük ayak-bacak egzersizlerini yapmas› gerek-

mektedir. Ayaklarda aktif diyabetik ayak yaras› olmad›kça

egzersizler düzenli olarak yap›lmal›d›r. Gün içerisinde otu-

rurken ayaklar›n bileklerden itibaren yukar› afla¤› hareket

ettirilmesi önemlidir (Rocha et al., 2009). 

l)  Do¤ru  yürüyüfl  ve  oturufl  pozisyonu:  Uygun ve k›sa

ad›mlarla yürünmeli, koflma ve z›plamalardan kaç›n›lmal›-

d›r. Bacak bacak üstüne at›lmamal›, ba¤dafl kurarak otu-

rulmamal› ve istirahat halindeyken ayaklar sark›t›lmamal›-

d›r. Yolculuklarda, molalarda yürünmelidir. Ayakta yara

oluflumu mevcut ise di¤er aya¤a bas› yap›lmamal›, vücut

a¤›rl›¤›n› iki aya¤›n eflit miktarda tafl›mas› için gerekli olan

yard›mc› aletler kullan›lmal›d›r (Uysal, 2003; Kanatl› ve

ark., 2006). 

m)  Yard›mc›  Araç  Gereç  Kullan›m›: Diyabetik ayakta ya-

ra üzerinde olan bas›n›n ortadan kald›r›lmas› her zaman

tedavinin ana ilke ve yöntemlerinden biri olmal›d›r. Bun-

lar için de kendisini en iyi ispatlam›fl yöntem total kontakt

alç› (TCC)’d›r. Alç› genellikle haftada bir de¤ifltirilir ve nö-

ropatik yaralar›n ortalama 6 haftada iyileflti¤i gösterilmifl-

tir (Bölükbafl, Paydafl, Bostan, 2006). Ayr›ca sabitlemek

için tak›lan ortezler eklem hareketlerini k›s›tlayarak ekstre-

mitenin stabilizasyonunu sa¤lamaktad›rlar. Total kontakt

ortezlerin kullan›lmas› plantar bas›nc›n da¤›t›lmas›nda ve

sorunlu olan bölgenin vücut a¤›rl›¤›n›n azalt›lmas›nda et-

kili olabilmektedir. Topu¤u kapal› ortezlerin kullan›lmas›

önerilmektedir (Uysal 2003; Kanatl› ve ark., 2006).

Bunun d›fl›nda içi hava yast›kl› kolayca tak›p ç›kar›labi-

len ayakkab›lar (Air-Cast), ortopedik cihazlar, tekerlekli

sandalye, yatak istirahati gibi yöntemler olanaklar ölçü-

sünde ve hasta seçimi yap›larak kullan›labilir. Yara iyilefltik-

ten sonra aya¤›n kal›b› al›narak içi silikon ya da özel kö-

püklü maddelerle döflenmifl ayakkab›lar giyilmelidir (Kar-

g›, 2010).

n)  Uygun  ayakkab›  ve  tabanl›k  kullan›m›,  ayakkab›  ba-

k›m›:  Diyabetik aya¤›n oluflumunu ve tekrarlamas›n› önle-

mede ayak bas›nçlar›n› ülser efli¤inin alt›na indirmek ge-

rekmektedir. Ayakkab› s›k› ve genifl olmamal›d›r. Uygun-

suz, yüksek topuklu ayakkab› kullan›lmamal›d›r. (Ar›can,

fiaflmaz 2004). Yumuflak derili, kal›n tabanl› ve genifl bu-

runlu ayakkab›lar tercih edilmelidir. Buna ek olarak ayak-

kab›lar›n her dört saatte bir de¤ifltirme al›flkanl›¤› ayak ta-

ban› bas›nçlar›n›n de¤ifltirilmesini sa¤lad›¤› için önemlidir.

Ayakkab›n›n içinin haftada bir kez ve kirlendikçe ›slak sa-

bunlu bezle temizli¤i yap›lmal›d›r ve elastikiyetini korun-

mas› bak›m›ndan s›k s›k boyanmal›d›r. Yeni al›nan ayakka-

b› 2 haftal›k al›flt›rma program› ile giyilmelidir (Alt›ndafl,

2002). Ayakkab›lar›n içinin giyilmeden önce elle ve gözle

muayenesi yap›lmal›d›r. Ön aya¤›n travmalara karfl› ilk s›-

rada yer ald›¤›n› ve travmalar› önlemek için önü kapal›

ayakkab› ve terlik giymenin önemini saptanm›flt›r (Aydo-

¤an, Akbulut, Do¤aner, 2010). 

o)  Düzenli  olarak  alan›nda  uz-

man  kiflilerin  takibi:  Yak›n takip ve

s›k kontrol hastan›n sa¤l›¤›n› da-

ha fazla sahiplenmesine katk›

sa¤lamaktad›r ve kronik kompli-

kasyonlarda erken tan›y› sa¤la-

maktad›r (Kahveci, 2010). Alt› ay-

l›k periyotlarda takip ettikleri diya-

betli bireylerin kan bas›nçlar›n›n,

HbA1c ve buna benzer de¤erleri-
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TTaabblloo  33::  Ayak Problemlerinin Erken “UYARICI” 
Belirtilerinin Tan›nmas› ‹çin Dikkat Edilmesi Gerekenler;

• Ayakta ya da ayak bile¤inde k›rm›z›l›k, flifllik veya ›s› art›fl› 
• Aya¤›n veya ayak bile¤inin büyüklü¤ünde ve fleklinde de¤ifliklik
• ‹stirahat s›ras›nda veya yürürken ayakta a¤r›
• Aç›k yara, kesik, su toplamas›, deride soyulma, iltihaplanma veya iyileflmeyen yara 
• T›rnak batmas›, t›rna¤›n boynuz gibi kal›nlafl›p flekil bozuklu¤u göstermesi 
• Deride k›zar›kl›k, kal›nlaflma ve nas›rlar, nas›rlar›n ortas›nda küçük yuvarlak yara 

(kufl gözü gibi)



nin düfltü¤ünü saptanm›flt›r. Tavsiye edilen, bireylerin sa-

dece hastane de¤il evlerinde de kapsaml› olarak de¤er-

lendirilmesi gerekti¤idir (Kitifl, Emiro¤lu 2006).

Evre  3;  Hastane  D›fl›  Denetimsiz  Evre:    Sosyal yaflama,

ifl ve aktivitelere dönüflü kapsayan dönemdir. Evre  3’ün

amaçlar›, fiziksel sa¤l›¤› korumak ve sürdürmek, egzersi-

zin yönetimini sa¤lamak, diyabetik aya¤›n izlemini ve di-

¤er ayakta oluflabilecek erken uyar›c› belirtilerini farketme

becerilerini ö¤retmek (Tablo 3) , (K›z›lc›, Sözen 2012). Ev-

re 1 ve 2’nin e¤itim ve davran›fl hedeflerini sürdürmek,

güvenli ve etkili bir ev program› sa¤lamakt›r (Kitifl, Emiro¤-

lu 2006).

Evre  4;  ‹dame/Bak›m  Dönemi:  Evre 4’e geçifl hastan›n

t›bbi ihtiyac› ve bireysel sonuçlar›na göre de¤iflir.  Evre 4,

önceki evrelerde kazan›lan bilgi, kondüsyon ve sa¤l›kl› ya-

flam flekli de¤iflikliklerinin hasta taraf›ndan idame ettirile-

ce¤i, kontrol s›kl›¤›n›n azalaca¤› bir dönemdir (Kitifl, Emi-

ro¤lu 2006).

Sonuç olarak diyabetik ayak morbidite, mortalite ve te-

davi maliyeti yüksek olan bir durumdur. Ayr›ca hastalar›n

ifl gücü kayb›na, sosyal iliflkilerinin zedelenmesine neden

olmakta ve psikolojik olarak kifliye ve çevresine zarar ver-

mektedir. Bu sorunun temelinde yatan risk faktörlerinin

kontrol alt›na al›nmas› ve hastalar›n e¤itimi, oluflan yaray›

tedavi etmekten daha kolay ve ucuzdur. Uygun bak›m ve

tedavinin sa¤land›¤› erken tan› konan hastalarda tam iyi-

leflme sa¤lan›rken, bu flartlar›n sa¤lanamad›¤› hastalarda

osteomyelit, amputasyon ve hatta sepsis kaç›n›lmaz son

olarak görünmektedir (Ovayolu, Aytekin Kanatl›, Ovayo-

lu, 2011).

Diyabetik  Ayak  Rehabilitasyonunda  Hemflirenin  Rolleri

Rehabilitasyon hemfliresinin e¤itici, bak›m verici, da-

n›flmanl›k, bak›m koordinatörü, hasta haklar› savunucusu

ve araflt›rmac› rolleri bulunmaktad›r. Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n

19 Nisan 2011’de 27910 say› ile resmi gazetede yay›nla-

m›fl oldu¤u “Hemflirelik Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›l-

mas›na Dair Yönetmelik”te Rehabilitasyon Hemfliresinin

görev yetki ve sorumluluklar› belirtilmifltir (Sa¤l›k bakanl›¤›

2011). Klinik uygulamada rehabilitasyon hemfliresinin, te-

mel hemflirelik özelliklerine ek olarak baz› farkl› özellikleri-

nin de olmas› gerekmektedir. Rehabilitasyon hemfliresi,

aile üyelerinin endiflelerine duyarl›l›k gösterip ve hastan›n

ifllevsel durumunu de¤erlendirerek, ailenin ve hastan›n

sorunlar›n› saptayabilmeli, çözümleyebilmeli ve endiflele-

rini gidermeye yard›m edebilmelidir. Rehabilitasyon hem-

fliresi, e¤itici rolü çerçevesinde hasta ve ailesine diyabetik

ayak ve komplikasyonlar› hakk›nda ve aç›klay›c› bilgi ver-

melidir (Akdemir, Akkufl 2006). Ekip üyeleri ile iyi iletiflim

kurarak koordinasyonu sa¤lamal› ve rehabilitasyon eki-

binden ve di¤er kaynaklardan ald›¤› bilgilerle veri topla-

ma, planlama, uygulama ve de¤erlendirmeyi kapsayan

bir süreçle rehabilitasyon hizmetlerinde bütünlük olufltu-

rabilmelidir (Uysal, 2003). Rehabilitasyon program›n›n

bafllang›c›ndan itibaren bireyi ve ailesini destekler, e¤itim

gereksinimlerini ve bunlar› karfl›lamak için gereken uygu-

lamalar› belirler, uygular, kaydeder, sonuçlar› de¤erlendi-

rir ve gerekli ekip üyeleri ile paylafl›r ve tart›fl›r (Akdemir,

Akkufl, 2006).

Hemflire, hasta ve ailenin gelece¤e yönelik geliflme ve

ö¤renmesinde destekleyici ve motive edici olmal›d›r. Has-

tal›k döneminden iyileflme dönemine do¤ru odaklan›l›r-

ken, sadece hastanede kal›nan süre için de¤il, hastane-

den taburcu olduktan sonra da iyilik halinin sürdürülme-

sine çal›flmal›d›r. Diyabetik ayakl› bireyin gelecek yaflant›-

s›na iliflkin toplum olanaklar›, sa¤l›k hizmetleri, kurum kay-

naklar› ve di¤er destek hizmetleri, dernekler konusunda

dan›flmanl›k yapmal›d›r (Vig, Sevak, 2012).

Diyabet ekibinin bir üyesi olan hemflire, diyabetik aya-

¤a yönelik koruyucu bak›m› planlay›p sürdürebilecek en

uygun adayd›r (Ar›can, fiaflmaz, 2004; Birol, Akdemir,

2003). Hemflire diyabetli hastalar›n ayaklar›nda oluflabile-

cek komplikasyonlar› ve özbak›m yeterliliklerini tan›mlaya-

bilmeli; ayak bak›m› davran›fllar›n› ö¤retebilmeli, bireyi di-

yabetik ayak yönünden risk düzeyine göre uygun aral›k-

larla izlemelidir (Y›lmaz, Fad›lo¤lu, Çetinkalp, 2002).   

Diyabetik ayak e¤itim yönergesinin belirli zamanlarda

hastalar›n gereksinimleri do¤rultusunda güncellenmesi

gerekmektedir. Güncellenen yönergelerde diyabetli bi-
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reylerin uyumunun incelenmesine iliflkin çal›flmalar yap›l-

mas› önerilmektedir (Y›ld›z ve ark., 2010). 

Ülkemizde diyabetik hasta e¤itiminin yeterli olmamas›

ve hastalar›n enfeksiyon ilerledikten sonra hastaneye bafl-

vurmalar› amputasyon oran›n› art›rmaktad›r. Bu nedenle

hemflirelerin diyabetik hasta e¤itimi içinde, özellikle ayak

bak›m›na daha fazla önem vermesi, zaman ay›rmas› ve

hastalar› düzenli olarak takip etmesi son derece önemli-

dir. Ayr›ca yaralar›n iyileflme flans›n› artt›rma, tekrarlamay›

önleme ve bacak amputasyonlar› say›s›n› azaltmada mul-

tidisipliner yaklafl›m›n etkili oldu¤u unutulmamal›d›r (Ova-

yolu, Aytekin Kanatl›, Ovayolu, 2011).
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ÖÖzzeett

Gestasyonel diyabet (GD) ilk defa gebelikte saptanan glikoz tolerans bozuklu-

¤udur. GD nin zaman›nda tan›nmas› gebe ve fetüs sa¤l›¤›n›n korunmas› aç›s›n-

dan önem tafl›r. Kimlere GD taramas› yap›lmas› gerekti¤iyle ilgili fikir ayr›l›klar› bu-

lunmakla birlikte GD nin önemi dikkate al›nd›¤›nda tüm gebelerin taranmas› daha

güvenli gözükmektedir. Tarama için ideal dönem gebeli¤in 24.-28. haftalar›d›r. Di-

yabet flüphesi uyand›ran önemli belirti ve bulgular varsa ilk prenatal muayenede

de tarama yap›labilir. Tarama için en s›k kullan›lan yöntem 50 gr oral kan flekeri

tolerans testidir. Taramada pozitif ç›kan olgulara günümüzde s›kl›kla 100 gr kan

flekeri tolerans testi uygulanmaktad›r. Gestasonel diyabetes mellitus tedavisinin ya-

p› tafl›n› t›bbi beslenme oluflturmaktad›r. Amerikan obstetri ve jinekoloji derne¤i aç-

l›k plazma kan flekeri 95 mg/dl yi, postprandiyal 1. saat plazma kan flekeri 130-140

mg/dl yi, postprandiyal 2. Saat plazma kan flekeri 120 mg/dl yi geçti¤i takdirde in-

sülin bafllanmas›n› önermektedir. Diyabetik anne bebeklerinde erken dönemde;

solunum s›k›nt›s›, makrozomi, hipoglisemi, polisitemi, konjenital anomoli, hipokal-

semi ve hipomagnezemi s›kl›kla artar. Uzun dönemde ise kan flekeri insülin kineti-

¤indeki kal›c› de¤iflikliklerin etkisiyle kan flekeri intolerans› riski artar. GDM li anne

adaylar› iyi takip edildiklerinde, sezaryen ihtiyac› olmadan normal do¤um gerçek-

lefltirebilecek, sa¤l›kl› bir gebelik geçirebilecek ve sa¤l›kl› bir bebe¤e sahip olabile-

cektir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Gestasyonel diyabet, kan flekeri tolerans testi, fetal makrozomi

SSuummmmaarryy  

GGeessttaattiioonnaall  DDiiaabbeetteess  MMeelllliittuuss  AAnndd  RRoollee  OOff  TThhee  MMiiddwwiiffee

Gestational Diabetes Mellitus (GDM) is defined as the clucose intolerance diag-

nosed in pregnancy. Diagnosing GDM in time is important for both the mother
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ant the fetus. Whether to perform a selective or universal screening is not clear.

Regarding the importance of early diagnosis and treatment, we recomend per-

forming universal screening for GDM. The ideal screening period is within the 24

to 28  weeks of pregnancy. But if there are symptoms or sings for diabetes, scre-

ening can be performed in the prenatal visit. The screening for GDM is performed

by the 50 gram oral glucose tolerance test. If the screening is positive OGTT with

100 gram glucose shuld be performed. Medical nutrition therapy composes the

cornerstone of treatment fot gestational diabetes mellitus. The American Colege

of Obstetrics and Gynecology recommends insülin treatment when fasting plaz-

ma glucose levels >95mg/dl, postparandiyal 1. Hour plasma glucose level >130-

140 mg/dl and postparandial 2. Hour glucose level >120 mg/dl. Diabetes in

pregnancy has been shown to induce short and long term effects is offspring. In

the newborn period; respiratory distress, macrosomia, polycyemia, hypoglisemia,

congenital malformations, hipocalcemia and hypomagnesemia are increesed. In

the chilhood; diabetic offspring have permanent drangement of glucose-insülin

kinetics, resulting in a higher incidance of impaired glugoce tolerance. Mothers

with GDM when good follow-up, without the need for cesarean section can carry

out a normal birth, a healthy pregnancy can spend and a healthy baby be able

to have.

KKeeyy  WWoorrddss::  GGeessttaattiioonnaall  Diabetes, Glucose Tolerance Test, Fetal macrosomia

Girifl

1.  Gestasyonel  Diyabet

Gebelikte fetusa yeterli besin ve enerji deste¤ini sa¤lamak için fizyolojik olarak in-

sülin direnci geliflir. E¤er annenin pankreans› bu fizyolojik insülin direncini yenecek

ölçüde insülin salg›layamazsa gestasyonel diyabet (GD) ortaya ç›kar (Sönmez, Kutlu,

2010). 

GD annede ve fetusta birçok komplikasyona neden olur. Bu komplikasyonlar ara-

s›nda annede preeklampsi, sezeryanla do¤um, fetusta ise polihidroamniyoz, makro-

zomi, do¤um travmas›, do¤um öncesi ve sonras› mortalite, neonatal dönemde hi-

poglisemi, hiperbillüribeni, hipokalsemi yer al›r (Sönmez, Kutlu, 2010). 

2.  Gestasyonel  Diyabetin  S›kl›¤›

Gestasyonel diyabet görülme s›kl›¤› taraman›n nas›l yap›ld›¤›na göre de¤iflir.

Ortalama anne yafl› ve kilosu da bu de¤iflkenli¤i belirleyen önemli faktörlerdir.  GD

s›kl›¤› etnik ve ›rksal faktörlere ba¤l› olarak da de¤iflkenlik göstermektedir. Örne-

¤in;  ABD de beyazlarda görülme s›kl›¤› en düflük, Afrika kökenlilerde, Güney Ame-

rika kökenlilerde veya Yerlilerde ise yüksektir. Prevalans› kullan›lan yöntem ve kul-
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lan›lan topluluklara göre de¤iflmekle birlikte kabaca

tüm gebeliklerin yaklafl›k %7 sinde GD bulunmaktad›r

(Sönmez, Kutlu, 2010; Türk Endokrinoloji ve Metaboliz-

ma Derne¤i Diabetes Mellitus Çal›flma ve E¤itim Grubu,

2011).

3.  Gestasyonel  Diyabet  ‹çin  Risk  Faktörleri

GD geliflme riskini artt›rd›¤› belirlenen pek çok faktör

vard›r. Bunlar; 

• Ailede diyabet öyküsü

• Gebelik öncesi a¤›rl›¤›n›n ideal vücut a¤›rl›¤›ndan 

%10 daha fazla olmas› veya beden kitle indeksinin

30 kg/m2 den fazla olmas› veya erken eriflkin 

dönemde ya da gebelikler  aras›nda belirgin kilo 

al›m›.

• Yafl›n 25 ten fazla olmas›

• Daha önce 4.0 kg dan daha a¤›r bebek do¤urmufl 

olmak

• Anormal kan flekeri tolerans› öyküsünün varl›¤›

• Tip 2 diyabet geliflmesi aç›s›ndan riskli bir etnik 

gruptan olmak

• Daha önce nedeni aç›klanmam›fl perinatal kay›p 

veya malforme çocuk do¤urma hikayesi

• Annenin do¤um a¤›rl›¤›n›n 4.0 kg den fazla 

2.7 kg’dan az olmas›

• ‹lk prenatal (do¤um öncesi) muayenede kan flekeri 

yüksekli¤inin saptanmas›

• Polikistik over sendromu

• Glukokortikoid kullan›yor olmak

• Esansiyel (nedeni bilinmeyen) hipertansiyon veya 

gebelik hipertansiyonunun mevcut olmas› (Sönmez, 

Kutlu, 2010; Karakurt ve ark., 2009).

4.  Gestasyonel  Diyabet  Taramas›  ve  Tan›  Testleri

Tarama  ‹çin  Uygun  Adaylar

Gestasyonel diyabet aç›s›ndan kimlerin taranmas› ge-

rekti¤i ile ilgili farkl› görüfller vard›r. Bu görüfllerden birisi

de gebeleri düflük, orta ve yüksek risk kategorilerine sok-

mak ve sadece orta ve yüksek risk kategorilerini taramak-

t›r (Sönmez, Kutlu, 2010; Forsbach-Sa´nchez, Tamez-Pe-

re’z, Vazquez-Lara, 2005). 

Düflük risk: Afla¤›daki özelliklerin hepsi varsa kan gliko-

zunun bak›lmas›na gerek yoktur (Azal 2010).

• 1.derecede akrabalarda diyabetin olmamas›

• 25 yafl›n alt›

• Gebelik öncesi normal kiloda olma

• Do¤umda normal a¤›rl›k

• Anormal kan flekeri metabolizmas›n›n olmamas›

• Kötü obstetrik öykü olmamas› 

Orta  risk:  24.-28. hafta aras› tüm gebelere afla¤›daki-

lerden birisi kullan›larak kan flekeri testi yap›lmal›d›r (Azal,

2010).

‹ki ad›ml› test: 50 g kan flekeri yükleme testinde eflik

de¤erin üstünde (130 mg/dl veya 140 mg/dl)  kal›rsa ta-

n›sal oral kan flekeri testi yap›l›r

• Tek  ad›ml›  test:  Bütün bireylerde yap›lan oral kan fle-

keri tolerans testi

Yüksek  risk:  Afla¤›dakilerden bir veya daha fazlas› var-

sa en k›sa zamanda yukar›daki testlerden herhangi birini

kullanarak kan kan flekeri testi yap›l›r (Azal, 2010).

• Ciddi obezite

• Ailede yo¤un tip 2 diyabet öyküsü

• Geçmiflte gestasyonel diyabet öyküsü, bozulmufl 

kan flekeri tolerans› ya da kan flekeri yüksekli¤i

Amerikan Diyabet Birli¤i (ADA)’ne göre düflük risk gru-

bundaki tüm nitelikleri tafl›yan kad›nlarda tarama yapma-

ya gerek yoktur (ADA, 2010). 

Amerikan Obstetri ve Jinokoloji uzmanlar› Birli¤i

(ACOG) ise ADA n›n tarama ile ilgili görüfllerini kabul et-

mekle birlikte herkesi taraman›n en duyarl› ve pratik yön-

tem oldu¤unu bildirmektedir. Amerikan Ulusal Sa¤l›k Ens-

titüsü (NIH) taraf›ndan yürütülmüfl olan Hyperglycemia

and Adverse Pregnancy Outcome (HAPO) çal›flmas›nda,

kan flekeri düzeylerindeki art›flla fetal makrozomi riski ara-

s›ndaki iliflkinin sürekli oldu¤u ve açl›k düzeyleri 75 mg/dl

nin üzerine ç›k›nca bafllad›¤› bildirilmifltir. Ayn› çal›flmada

herkese tarama yapman›n gebeli¤i olumlu sonlanmas›na

etki eden en önemli yöntem oldu¤u bildirilmifltir (Kara-
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kurt ve ark., 2009; Sönmez, Kutlu, 2010).

Tarama  Zamanlamas›

En uygun tarama zaman› gebeli¤in 24 - 28. haftalar›

aras›d›r. Ancak gebe kad›nda diyabet riskini artt›ran bul-

gular varsa, taraman›n ilk prenatal (do¤um öncesi) mu-

ayenede yap›lmas› gerekmektedir. ‹lk trimestr da (gebeli-

¤in 12. haftas›na kadar) açl›k kan flekeri de¤eri diyabet

tan›s› konulacak de¤erde olmayan (95 mg/dl alt›nda)

gebeler aras›nda karfl›laflt›rma yap›ld›¤›nda kan flekeri en

üst düzeyde olanlarda GD geliflme riskinin en alt düzey-

de olanlara göre daha yüksek oldu¤u bildirilmifltir. Bu

gebeliklerde fetal makrozomi riski de artmaktad›r (ADA,

2010; Azal 2010; Gedik, A¤baht 2010; Sönmez, Kutlu,

2010).

Tarama  Uygulamas›  

Herhangi bir zamanda ölçülen kan flekeri 200 mg/dl

nin üzerinde veya açl›k kan flekeri 126 mg/dl nin üzerin-

de ise tarama yapmaya gerek yoktur. Bu hastaya GD li

olarak yaklafl›lmal› ve tedavi planlanmal›d›r. Tarama testi

olarak 50 g oral kan flekeri yükleme testi hem ADA hem

de ACOG (Amerikan Obstetri ve Jinokoloji uzmanlar› Bir-

li¤i) taraf›ndan önerilmektedir. Yüklemeden 1 saat sonra

ölçülen serum kan flekeri için kullan›lacak eflik de¤er 130

mg/dl veya 140 mg/dl al›nabilir. Eflik 130 mg/dl seçildi-

¤inde gebe kad›nlar›n %20-25 inde test pozitif ç›kmakta-

d›r ve bu sayede tüm GD olgular›n›n %90’› yakalanabil-

mektedir. E¤er 140 mg/dl düzeyi eflik olarak seçilirse,

tüm gebelerin %14-18’inde test pozitif ç›kmakta ve GD

olgular›n›n %80 i yakalanabilmektedir. Bu test s›ras›nda

kapiller kan flekeri ölçümü ile de¤il venöz kan flekeri öl-

çümü ile karar vermek gereklidir. Tarama sonuçlar› anor-

mal olan gebelere 100 g kan flekeri yüklemesi ve sonra-

s›nda 3 saatlik kan flekeri ölçümü yap›lmal›d›r (ADA,

2010; Azal, 2010; Gedik ve A¤baht, 2010; Sönmez, Kut-

lu, 2010).

Gestasyonel  Diyabet  ‹çin  Tan›  Testleri

Tarama sonucu pozitif ç›kan kad›nlara 3 saatlik OGTT

yap›larak kesin tan› konulmaktad›r. GD aç›s›ndan çok risk-

li populasyonlarda tarama yapmaks›z›n 3 saatlik OGTT

yapmak maliyet etkin bir yöntem olarak önerilmektedir.

Tarama testinde çok yüksek kan flekeri düzeyleri ölçüldü-

¤ünde de 3 saatlik OGTT önerilmez. Çünkü bunlarda GD

riski çok yüksektir ve afl›r› kan flekeri yükselmesi fetusa za-

rar verebilir. Bu durumda hastay› GD olarak kabul etmek

gerekir. Takip ve tedavisi de bu yönde planlanmal›d›r

(Azal, 2010; Gedik, A¤baht 2010). 

ÜÜçç  ssaaaattlliikk  oorraall  kkaann  flfleekkeerrii  tteessttii

Türk Endokrin ve Metabolizma Derne¤i 2009 y›l›nda

yay›nlad›¤› Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlar› Tan› ve

‹zlem k›lavuzunda tarama testi olarak 50 gr OGTT, tan›

testi olarak ise 3 saatlik 100 gr

OGTT yi önermektedir (Türk En-

dokrinoloji ve Metabolizma Der-

ne¤i Diabetes Mellitus Çal›flma ve

E¤itim Grubu, 2011).

GDM    Yönetimi

Takipler  (Kan  fiekerinin  Kendi  

Kendine  ‹zlenmesi)

Diyabetli gebeler için kan flekeri

kontrolünün önemi büyüktür.

DCCT (The Diabetes Control and
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TTaabblloo  11::    100 gr ve 75 gr OGTT* ile gestasyonel diyabet tan›s› için geçerli ölçütler

VVeennöözz  kkaann  flfleekkeerrii  ((mmgg//ddLL))    AADDAA                        AADDAA                          WWHHOO
100gr OGTT  75 gr OGTT  75 gr OGTT

Açl›k                                       95              95                  126
1.saat                                     180               180                -
2.saat                                     155           155              140
3.saat                                     140         -                 -

**OOGTT::  Oral Glukoz Tolerans Testi
Kaynak:: Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derne¤i Diabetes Mellitus Çal›flma ve E¤itim Grubu “ DM 
ve Komplikasyonlar›n›n Tan› ve Tedavi ‹zlem K›lavuzu” 5. Bask›, Ekim 2011, Ankara, s: 24-31, 152-158.  



Complications Trial) ve UKPDS (United Kingdom Pros-

pective Diabetes Study) çal›flmalar› komplikasyonlar›n

önlenmesi, geciktirilmesi ve hafif seyretmesinde s›k› kan

flekeri kontrolünün yararl› oldu¤unu gösteren kesin ka-

n›tlar sa¤lam›flt›r. ADA n›n 1986 y›l›nda kan flekeri kont-

rolünün sa¤lanmas›n›n önemini vurgulamas›ndan son-

raki y›llarda, kolay kullan›labilir cihazlar›n geliflmesi ile

evde kan flekeri takibi daha yayg›n olarak kullan›lmaya

bafllanm›flt›r. Ancak diyabetlinin bunu yapabilmesi için,

kan flekeri izleminin önemini, yararlar›n›, ölçümün nas›l

yap›laca¤›n›, sonuçlar›n nas›l kaydedilece¤ini, elde edi-

len ölçüm sonuçlar›n›n nas›l yorumlanaca¤›n› bilmesi

gerekmektedir. Aksi takdirde kan sekeri izlemi, diyabetli-

ler için endifleye sebep olan bir uygulama olabilir (Ay-

d›n, Ç›nar, Gürlek, 2010; Çetinkalp 2012; Öztürk ve

ark., 2012). 

Evde glisemi izlemenin yararlar›: Kolay, ucuz glisemik

kontrolün sa¤lanmas› ve sürdürülmesini sa¤lar. Hipogli-

semik ataklar›n erken tan›lanmas›n› ve önlenmesini sa¤-

lar, insülin  ya da oral antidiyabetik ilaçlar›n doz ayar›n›n

yap›lmas›n› kolaylaflt›r›r. Daha güvenli yaflam, beslenme

program› sa¤lar, ketoasidoz geliflme riski azal›r, hipoglise-

mi ve ketoasidoz erken fark edildi¤inden hastanede yat›fl

süresi ve s›kl›¤› azal›r. Uzun dönemde kronik komplikas-

yonlar›n geliflme oran› azal›r, yaflam kalitesi artar. Diya-

betlinin e¤itimine ve sorumluluk almas›na yard›mc› olur

(Ayd›n, Ç›nar, Gürlek, 2010; Çetinkalp 2012; Öztürk ve

ark., 2012).

Bireysel kan flekeri izleminin s›kl›¤› ve zaman›: Kan fle-

keri kontrolünün hangi s›kl›kla yap›lmas› gerekti¤i konu-

sunda ADA ve IDF’ in farkl› önerileri vard›r. Bu öneriler-

deki ortak noktalar; Pregestasyonel diyabetlilerde gün-

de 3-4 kez, ö¤ünlerden önce ve yatma zaman›, ayr›ca

tedavi protokolü gerekti¤inde, gestasyonel diyabette

açl›k ve ö¤ünlerden 1 saat sonra, fiziksel aktivite progra-

m› düzenlerken, hipoglisemide tan›y› do¤rulamak ve te-

davi yan›t›n› görmek için, akut hastal›k durumlar›nda 4-

6 saatte bir kan flekeri ölçümleri yap›lmal›d›r (Ayd›n, Ç›-

nar, Gürlek, 2010; Çetinkalp 2012; Öztürk ve ark.,

2012).

Türkiye Endokrin Derne¤i K›lavuzunda Ölçüm Öneri-

leri ise;  gestasyonel ve pregestasyonel diyabetlilerde

günde 3-4 kez ö¤ünlerden

önce, haftada bir gün ise gece

yatarken ve ayda bir gün saba-

ha karfl› saat 02:00-04:00 aras›

yap›lmas› önerilmektedir (Türk

Endokrinoloji ve Metabolizma

Derne¤i Diabetes Mellitus Ça-

l›flma ve E¤itim Grubu, 2011).

Beslenme

Amerikan Diyetisyenler Birli¤i

ve ADA, GDM olgular›n›n tan›-

y› izleyen ilk bir hafta içinde di-

yetisyene sevk edilmesini ve te-

mel beslenme tedavisi (TBT)

için 2. ve 3. muayenelerde

toplam 2.5-3 saat ayr›lmas› ge-

rekti¤ini bildirmektedir (ADA
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TTaabblloo  22::  TBT* için de¤erlendirme kriterleri ve de¤erlendirmenin yap›laca¤› zaman

KKRR‹‹TTEERRLLEERR ZZAAMMAANNLLAAMMAA
Ö¤ün zamanlamas›na uyumun kontrolü Her kontrol muayenesinde
Evde kan flekeri izlemi ve besin 
tüketimi kay›tlar›n›n birlikte Her kontrol muayenesinde
Davran›fl de¤iflikli¤inin kontrolü Her kontrol muayenesinde
Egzersiz durumunun kontrolü Her kontrol muayenesinde
A¤›rl›k ve boy ölçümü 3 ayda bir
Açl›k plazma kan flekeri ve postprandiyal plazma 
kan flekeri; 3 günlük besin tüketimi ile birlikte Her kontrol muayenesinde
A1C de¤eri 3 ayda bir
Açl›k lipid profili
(LDL kolesterol,HDL kolesterol, Trigiserid düzeyleri) 1. haftada,e¤er yüksek ise 6 ay

sonra, daha sonra y›lda bir

**TBT::  T›bbi Beslenme Tedavisi

Kaynak::  Cande¤er Y., Fad›lo¤lu Ç., Çetinkalp fi., De¤irmenci C. 

“Diyabet Hemfliresinin El Kitab›” 2.Bask›, Kas›m 2003, ‹zmir, s: 230-249.



2010; Cande¤er ve ark., 2003; Kafkasl› ve ark., 2011).

TBT  4  temel  uygulama  basama¤›ndan  oluflmaktad›r:

1.  Genel  de¤erlendirme:  Diyabetli bireye verilecek

öneriler içinde; ölçümler, sosyal yaflam ve besin tüketim

öyküsünü alma, t›bbi tedavi ve parametrelerin bilimsel

de¤erlendirmesi yer almaktad›r. Besin tüketim analizi ile

bireyin beslenme durumunun de¤erlendirilmesi sonu-

cunda bireye uygun enerji tüketim düzeyinin saptanma-

s› genel de¤erlendirme ile belirlenmektedir (Cande¤er

2003; Kafkasl› ve ark.,2011).

2.  E¤itim: E¤itim verilmesi için diyabetli birey ile görüfl-

me yap›lmal›d›r (Cande¤er ve ark., 2003, Kafkasl› ve ark.

2011).

3.  Hedef  saptama:  Diyabetli birey ve diyetisyenin, ula-

fl›labilir hedefleri ve davran›fllar› birlikte belirlemeleri ge-

rekmektedir (Cande¤er ve ark., 2003; Kafkasl› ve ark.,

2011).

4.  Tedavinin  de¤erlendirilmesi:  Uygulamalar›n, uyu-

mun ve klinik sonuçlar›n de¤erlendirilmesi, mevcut so-

runlar›n saptanmas› ve çözümüne odaklan›lmas› gerekir

(Cande¤er ve ark., 2003; Kafkasl› ve ark., 2011).

Fiziksel  Aktivite  (egzersiz)

Egzersiz:    Glisemik kontrolun sa¤lanmas›nda egzersi-

zin önemli bir yeri vard›r. Özellikle üst vücut kaslar›n› ça-

l›flt›ran egzersizler tüm gebelere önerilir. Egzersizle bera-

ber diyet tedavisi alanlarda, yaln›z diyet yapanlara göre

daha düflük glikoz seviyeleri gözlenmektedir.  Egzersizin

kan flekeri seviyelerine etkisi yaklafl›k 4 hafta sonra ortaya

ç›kar (Cande¤er ve ark., 2003; Çak›r 2011; Çetinkalp

2012).

Beden  Kitle  ‹ndeksi  –  BK‹    (Kilo  yönetimi)

GDM de hipergliseminin nedeni insulin direnci ve

azalm›fl insulin sal›n›m›d›r. Hastalar›n diyetleri 3 ana 3 ara

ö¤ün fleklinde ayarlan›r. Diyet; %50-55 kompleks kar-

bonhidrat, % 20-30 ya¤ ve %20-30 protein içermelidir.

Basit flekerler, kolesterol ve doymufl ya¤lardan kaç›n›lma-

l›d›r. Gebelere verilecek günlük kalori ideal kilo ile iliflkili

olarak mevcut vücut a¤›rl›¤›na göre hesaplanmaktad›r

(Karakurt ve ark., 2009; Cande¤er ve ark., 2003; Çetin-

kalp 2012).

Yaflam  Tarz›  De¤iflikli¤i

Diabetes Mellitus bireylerin günlük yaflam›n› etkile-

mektedir. Hastalarda görülen görme kayb›, böbrek hasa-

r›, kalp hastal›¤›, kronik a¤r› gibi problemler yaflam kalite-

sinde büyük ölçüde düflüfle neden olmaktad›r. Ba¤›ms›z

olarak ifllev görme giderek azalmaktad›r.

Kronik olarak yükselmifl kan flekeri düzeyi; afl›r› yorgun-

lu¤a ve uyku problemlerine, s›k görülen enfeksiyonlara

yol açabilir. Yetersiz kan flekeri kontrolü kilo al›m›na s›k hi-

poglisemi ve hiperglisemiye neden olabilir. Hastalar diya-

betlerini kontrol alt›na almak için baz› aktivitelerini k›s›tla-

maya ve azaltmaya mecbur olurlar ve bu nedenler de ya-

flam kalitelerinde azalmaya neden olur (Karakurt ve

ark.,2009; Cande¤er ve ark., 2003).

E¤itim

Hasta e¤itim çal›flmalar›na; hiperglisemi yada glikozüri

ilk saptand›¤›nda bafllanmal›d›r. Diyabette en pahal› tedavi

komplikasyonlar›n tedavisidir. E¤itim verilecek en önemli

konulardan biri, evde kendi kendine fleker takibini ve insü-

lin kalemlerinin kullan›m›n› ö¤retmektir. Çünkü ev flartlar›n-

da glisemi takibi; diyabetli ve ailesinin tedaviye aktif kat›l›m›-
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TTaabblloo  33:: Diyabetik gebeler için önerilen günlük kilo al›m›.

BBKK‹‹**
((kkgg//mm22)) KKgg**
BK‹ <19.8 12.4-18 Kg 
BK‹   19.8-24 11.5-16 Kg
BK‹ >26 7-11.5 Kg 

**BK‹‹::  Beden Kitle ‹ndeksi, Kg::  Kilogram
Kaynak::  Çetinkalp fi., “Diyabet ve Gebelik” http://www.
tjodizmir.org.tr/Admin/photos/kutuphane/634877304513900000.
pdf, Eriflim. Eriflim Tarihi: 28.12.2012. 



n› sa¤lar, tedavi hedeflerine ne düzeyde ulafl›ld›¤›n› sapta-

maya yard›mc› olur. E¤itim diyabet tedavisinin önemli bir

parças›d›r; diyabetlinin hastal›¤› ile yaflamaktan kaynakla-

nan problemlerini ebe ve hemfliresi ile paylaflmas›na imkân

sa¤lar (Cande¤er ve ark., 2003; Ünsal Avdal, K›z›lc› 2009;

Ünsal Avdal, K›z›lc›, Demirel, 2011). 

GDM’nin  Tedavisi

Gestasyonel diyabeti olanlar açl›k kan flekeri (AKfi) ve

2. saat tokluk kan fleker (TKfi) düzeylerine göre iki s›n›fa

ayr›l›rlar. Dördüncü Uluslararas› Gestasyonel Diyabet

Atölye Çal›flmas› Konferans› ve Amerikan Diyabet Birli¤i

(ADA), açl›k kan flekeri 95 mg/dl, 1.saat TKfi 140 mg/dl

veya 2. saat TKfi 120 mg/dl alt›nda tutulam›yorsa insulin

tedavisi önermektedir (ADA 2010; Ayd›n, Ç›nar, Gürlek,

2010).

‹nsülin tedavisinin amac› fetal makrozominin ve ne-

onatal komplikasyonlar›n engellenmesidir. Hekimlerin

yaklafl›k %93’u diyet tedavisine ra¤men açl›k hiperglisemi-

si 105 mg/dl nin üzerinde seyreden GDM’li kad›nlara in-

sülin tedavisi bafllamaktad›r. GDM’li hastalar›n yaklafl›k

%15’ i diyet tedavisine uyulmas›na ra¤men, kan flekeri

kontrolü için insüline ihtiyaç duyarlar. ‹nsülin bafllama do-

zu gebenin o andaki kilosu ve gebelik haftas›na göre

ayarlan›r. Genellikle 18. haftaya kadar 0.7 U/kg, 18-26

haftalar aras› 0.8 U/kg, 26-36. haftalarda 0.9 U/kg ve 36-

40. haftalar aras›nda 1 U/kg ile çarp›larak hesaplan›r (Ay-

d›n, Ç›nar, Gürlek, 2010; Gedik ve A¤baht 2010; Satman

2013).

Hesaplanan doz genellikle flu protokollerle uygulan›r:

22’’llii  pprroottookkooll::  Total insülin dozunun 2/3’u sabah, 1/3’u

akflam verilir. Sabah dozunun 2/3’u NPH, 1/3’u kristalize

insülindir. Akflamki insülinin yar›s› NPH, yar›s› da kristalize-

dir.

3’lü  protokol:  Total doz ve uygulamas› 2’li protokolde

oldu¤u gibidir.Sadece akflamki NPH dozu, gece yatarken

verilir.

4’lü  protokol:  Bu rejimde hesaplanan günlük total

kristalize insülin dozu 3 eflit parçaya bölünerek sabah,

ö¤le, akflam ö¤ünlerinden önce yap›lmak üzere ayarla-

n›r (Ayd›n ve ark. 2010; Gedik ve A¤baht  2010; Satman

2013).

‹nsülin tedavisi bafllananlar genellikle her yemekten

önce ve sonra olacak flekilde kan flekeri takibine al›n›rlar.

Amaçlanan kan flekeri düzeyleri açl›kta 60-90 mg/dl, ikin-

ci saat tokluk 120 mg/dl alt›d›r. E¤er bu de¤erler sa¤la-

namazsa insulin dozu %10-15 artt›r›l›r (Ayd›n, Ç›nar, Gür-

lek, 2010; Çetinkalp 2012; Gedik ve A¤baht 2010; Sat-

man 2013).

Oral  Antidiyabetikler

Oral antidiyabetiklerin, pek ço¤u plasentadan geçti¤i

için, gebelikte kullan›m› önerilmemektedir. Ancak gliburi-

din plasentadan geçmedi¤i gösterilmifltir. Gestasyonel

diyabetin tedavisi ile ilgili yap›lan çal›flmalarda, gebenin

kan flekeri kontrolü, bebek do¤um a¤›rl›¤› ve sezaryen

oranlar› aç›s›ndan insülin ve gliburid tedavileri aras›nda

anlaml› fark bulunmam›flt›r. Oral antidiyabetiklerle (glibu-

rid ve metformin) ve insülinle tedavi edilen gruplar ara-

s›nda da konjenital malformasyon aç›s›ndan fark saptan-

mam›flt›r. Benzer flekilde akarbozun da GDM tedavisinde

kullan›labilece¤ine dair çal›flmalar mevcuttur (Ayd›n, Ç›-

nar, Gürlek, 2010; Çetinkalp 2012; Gedik ve A¤baht

2010).

GDM  ve  Bebek

GDM gebeli¤in 2. (13 – 24. haftalar aras›)  ve 3. (24

– 40. haftalar aras›) trimestrinde (bebe¤in geliflimini ta-

mamlay›p büyümesini sürdürdü¤ü günlerde ortaya ç›k-

maktad›r. GDM iyi tedavi edilmezse bebe¤i etkilemekte-

dir. GDM li gebelerin pankreaslar› insülin direnci nedeni

ile afl›r› insülin üretmektedir fakat bu insülin kan flekeri dü-

zeyini yeterli ölçüde düflürememektedir. ‹nsülin plasenta

bariyerini afl›p bebe¤e geçemez fakat kan flekeri ve di¤er

besinler geçer. Bu durum bebe¤e gere¤inden fazla kan

flekeri ve besin geçerek bebe¤in kan flekerinin yükselme-

sine neden olur. Bu nedenle fleker seviyesini normal s›n›r-

larda tutmak için bebe¤in pankreas› fazla insülin üretir.
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Bebek büyümesi ve geliflimi için ihtiyac› olandan daha

fazla enerji ald›¤› için bu ekstra enerji bebekte ya¤ olarak

depolanmaktad›r ve bunun sonucunda ‘makrozomi : iri

bebek’ dünyaya gelebilir ayn› zamanda birçok do¤umsal

sorunu da beraberinde getirebilir (Canbaz, Dinçda¤

2010; Y›lmaz 2010).

GDM’li anne adaylar› iyi takip edildiklerinde bebeklerin

geliflimi ve kilosu kontrol alt›na al›nabilmektedir. Böylece

sezaryen ihtiyac› olmadan normal do¤um gerçekleflebil-

mektedir. S›k› ve do¤ru bir takip yap›larak tamamen sa¤-

l›kl› bir gebelik geçirilebilmekte ve sa¤l›kl› bir bebe¤e sa-

hip olunabilmektedir (Canbaz, Dinçda¤ 2010; Y›lmaz

2010).

GDM  de  Ebenin  Rolü

GDM li bireyin kendi bak›m›n› yapabilmesi için e¤itici

ve destekleyici ebelik uygulamalar›na ihtiyaç duyulmakta-

d›r. Bu uygulamalar; sosyal destek olma, rehberlik etme,

çevresel düzenleme yapma ve hastal›k tedavisini ö¤retimi

gibi bafll›klar› içermektedir (Cande¤er ve ark., 2003). Ebe,

gebeye diyabet koçlu¤u yapabilmelidir. Ebeler gestasyo-

nel diyabetlilere ve do¤um sonras› tip 2 diyabet riski olan

kad›nlara hizmet verdikleri için, düzenli olarak yenilikler

hakk›nda ve diyabet e¤itimlerindeki de¤iflimler konusun-

da e¤itilmelidir (Cande¤er ve ark., 2003).

• Normal kan flekeri s›n›rlar›, açl›k ve tokluk kan flekeri 

düzeyleri gebeye anlat›lmal›d›r.

• T›bbi beslenme e¤itimi verilmeli ve kilo takibi 

yap›lmal›d›r. Al›nmas› gereken kalori 

hesaplanmal›d›r.

• Al›nmas› gereken besinlerin do¤ru seçilmesi, 

hastal›k toplant› gibi durumlardaki beslenme 

gebeye ö¤retilmelidir.

• Diyabet belirti ve bulgular› gebeye anlat›lmal› ve 

bilgilendirilmelidir.

• Diyabet tedavisi anlat›lmal› ve her diyabet 

tedavisinin kifliye özel oldu¤u vurgulanmal›d›r.

• Diyabetin akut ve kronik komplikasyonlar› gebeye 

anlat›lmal›d›r.

• Diyabetin akut komplikasyonlar›n›n gebe ve fetüse 

zarar vermemesini sa¤lamak için e¤itim verilmelidir.

• Glukometrenin kullan›m›, ölçüm sonras› ç›kan 

de¤erin yorumlanmas› ö¤retilmelidir.

• Kan flekeri takibinde ölçüm yapma zamanlar› 

anlat›lmal›d›r.

• Sonuçlar›n kaydedilmesi gerekti¤i söylenmelidir.

• Egzersizin yararlar›, süresi, tipi ve zaman› 

anlat›lmal›d›r.

• Egzersiz s›ras›nda al›nmas› gereken önlemler ve 

sak›ncal› oldu¤u durumlar (düflük riski vb.) 

anlat›lmal›d›r.

• ‹nsülin tedavisi al›nmas›n›n nedeni, insülin çeflitleri 

etki, zaman› ve saklanma koflullar› ö¤retilmelidir.

• ‹nsülin uygulama zaman› uygulama yeri ve yöntemi 

anlat›lmal› ve ö¤retilmelidir (Cande¤er ve ark., 

2003; Çetinkalp 2012).
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ÖÖzzeett

Son y›llarda prevelans› h›zla yükselen obezite, genetik özellikler ve çevresel faktör-

lerin etkisi ile ortaya ç›kan ve her yafl grubunu ilgilendiren önemli bir halk sa¤l›¤› prob-

lemidir. Obezite fiziksel, mental, psikososyal ve ekonomik sa¤l›¤› önemli derecede et-

kilemektedir. Obez bireyler ifl yerinde, e¤itim ortam›nda ve sa¤l›k bak›m alanlar› gibi

yaflamlar›n›n birçok alan›nda sosyal d›fllanmaya ve ayr›mc›l›¤a maruz kalabilmektedir.

Çocuklar, yetiflkinler hatta obez bireylerle çal›flan sa¤l›k profesyonelleri bile obez birey-

lere karfl› negatif tutum sergilemektedir. Obez bireylere karfl› küçük görme, önyarg› ve

sayg›s›zl›k yayg›n olarak görülmekte ve bu kiflilerin zay›f iradeli, karars›z, özensiz, bece-

riksiz hatta kusurlu oldu¤una inan›lmaktad›r. Obez bireyler taraf›ndan stigman›n hisse-

dilmesi; kendilerine olan inançlar›n› etkileyebilmekte ve yaflam kalitesini düflürmektedir.

Bu nedenle sa¤l›k profesyonelleri sa¤l›kl›/hasta obez bireylerin özgüvenini korumas›na

yard›m etme, tedaviyi birlikte gelifltirme, bireye zarar verebilecek s›n›flama gibi tehlike-

lerin fark›nda olma, sa¤l›k bak›m sistemi önceliklerine de¤il de bireyin önceliklerine say-

g› duydu¤unu gösterme, ailelerle çal›flma gibi stigmaya karfl› koruyucu giriflimlerde ak-

tif görev almal›d›r. Bu konuda s›n›rl› say›da çal›flmaya rastlanm›flt›r. Bu nedenle, sa¤l›k

profesyonellerine rehber olmak üzere bu makale yaz›lm›flt›r.

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr:: Ayr›mc›l›k, Damgalama, Obezite, Stigma.

SSuummmmaarryy

SSttiiggmmaa  iinn  OObbeessee  IInnddiivviidduuaallss    

Obesity of which prevalence has been arising in recent years is a significant pub-

lic health issue coming up with the reasons of genetic features and environmental

factors and concerning individuals from every age group. Obesity crucially affects

physical, mental, psychosocial and economic health. Obese individuals are exposed

to social exclusion in any area of life such as business place, education environment

and health care areas. Children, adults even health professionals working with obe-

se individuals can adopt a negative attitude to them. Humiliation, prejudice and dis-

respect towards obese individuals are very common behaviours seen. It is believed
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that these people are weak willed, undetermined, care-

less, unskilled and even blameable. The feeling of stigma

by obese individuals; can affect their belief in themselves

and reduce their life quality. That’s why health professi-

onals should help healthy/ill obese individuals hold their

self-confidence , develop the treatment together, be

aware of dangers to hurt the individual such as classifica-

tion, show that he respects the priorities of the individu-

al instead of health care system, and should participate

in protective enterprises against stigma by working with

the families. In this manner, limited studies are confron-

ted. For this reason, this article has been written for the

purpose of being a guide for health professionals. 

KKeeyy  wwoorrddss:: Discrimination, Stigmatization, Obesity,

Stigma.  

Girifl  ve  amaç

Obezite, Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) taraf›ndan “sa¤-

l›¤› bozacak ölçüde vücutta anormal veya afl›r› ya¤ birik-

mesi” olarak tan›mlanmakta ve beden kitle indeksi (BK‹)

30 ve üzeri olan bireyler DSÖ’nün obezite s›n›fland›rma-

s›na göre obez kabul edilmektedir (http://www.who.int.

bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html). 

Obezite pek çok ülkede belirgin bir flekilde art›fl göster-

mekte ve bir epidemi halini almaktad›r (Wahba and Mak,

2007). DSÖ taraf›ndan Asya, Afrika ve Avrupa’n›n 6 ayr›

bölgesinde yap›lan ve 12 y›l süren MONICA çal›flmas› so-

nuçlar›na göre 10 y›lda obezite prevalans›nda %10-30

aras›nda art›fl saptand›¤› bildirilmifltir (Molarius, Seidel,

Sans et al, 1999). Ülkemizde ise, TEKHARF çal›flmas› so-

nuçlar›na göre; 30 yafl üzeri Türk erkeklerinin dörtte birin-

de (%25.2), kad›nlar›n da yar›ya yak›n›nda (%44.2) obe-

zite tespit edilmifltir (Onat ve fiansoy, 2009, Türkiye Obe-

zite ‹le Mücadele ve Kontrol Program›, 2010).

Obezitenin sa¤l›k, psikososyal iyilik hali, yaflam süresi

ve yaflam kalitesi üzerine önemli bir etkisi vard›r (Kolotkin,

Meter and Williams, 2001). Obezite, vücut sistemleri ve

psikososyal durum üzerine yaratt›¤› olumsuz etkilerden

dolay› pek çok sa¤l›k sorunlar›na neden olmaktad›r. Obe-

zitenin neden oldu¤u fiziksel sorunlar›n bafl›nda hipertan-

siyon, koroner arter hastal›¤›, diyabet gibi kronik hastal›k-

lar ve baz› kanserler gelmektedir (Türkiye Obezite ‹le Mü-

cadele ve Kontrol Program›, 2010). Ayr›ca obez bireyler-

de s›kl›kla düflük benlik sayg›s›, olumsuz beden alg›s›,

depresyon (Balc›o¤lu ve Bafler, 2008; Tezcan, 2009) ve

stigma (damgalama, etiketleme) gibi psikolojik sorunlar

da görülebilmektedir (Eren ve Erdi, 2003). 

Obezitenin dünya çap›nda artan yayg›nl›¤›na paralel

olarak, yap›lan çal›flmalar obez bireylere yönelik de olum-

suz tutumlar sergiledi¤ini göstermektedir (Poon and Tar-

rant, 2009). Bu çal›flman›n amac›, güncel literatür do¤rul-

tusunda stigman›n obez bireylere yönelik etkisini ortaya

koymak ve genel de¤erlendirme yapmakt›r. Ülkemizde

konu ile ilgili yap›lm›fl s›n›rl› say›da çal›flma bulunmaktad›r.

Bu makalenin, sa¤l›k profesyonellerine rehber olabilece¤i

öngörülmektedir.

Stigma  kavram›

Stigma kelimesi sözcük olarak yara, iz, iflaret (Arslan ve

Konuk fiener, 2009), etiketleme ve damgalama anlamlar›-

na gelmektedir (Kocabaflo¤lu ve Aliustao¤lu, 2003). Stig-

may› tan›mlayan ilk araflt›rmac› Erwing Goffman’d›r. Goff-

mann stigmay› kültürel olarak kabul edilemez durumlara

verilen tepki olarak tan›mlam›flt›r (Thomas, Rehman, Surya-

narayaman et al 2005). Stigma günümüzde “kara leke” ya-

ni bir kifli ya da grup için utan›lmas› gereken bir durumun

varl›¤›, kabul edilmezli¤in belirtisi olarak da de¤erlendirilir

(Arslan ve Konuk fiener, 2009; Bilge ve Çam 2010). Baflka

bir ifadeyle stigma bir kifliyi di¤erlerinden ay›racak flekilde o

kiflinin gözden düflürülmesi, di¤er insanlardan afla¤› görül-

mesi, genel anlamda kötülenmesi fleklinde de tan›mlan-

maktad›r (Corrigan, Edwards, Gren et al, 2001). 

Stigman›n  iki  tipi  bulunmaktad›r:

• Dayat›lan stigma: Sa¤l›kl›/hasta bireylerin, sosyal 

olarak toplum içinde kabul edilemezler temeline 

dayan›larak yap›lan, yaflanm›fl, gerçek reddedilme 

deneyimleridir.

• Hissedilen (içsellefltirilmifl) stigma: Sa¤l›kl›/hasta 

bireylerin kendisinin stigmatize edilen hastal›¤a 
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sahip olmaktan duydu¤u utanc› ve dayat›lan 

stigmaya maruz kalmaktan duydu¤u korkuyu ifade 

etmektedir (Macq, Solis, Martinez et al, 2008).

Bireylerin yafl›, cinsiyeti, e¤itimi, mesle¤i, medeni du-

rumu, sosyal s›n›f›, kültürü, dini inançlar›, hastal›k konu-

sunda bilgisi, ruhsal hastal›kla temas durumu, psikolojik ti-

pi ve kitle iletiflim araçlar› stigmay› etkileyen etmenlerden-

dir (Bilge ve Çam, 2010). Obez bireyler, sar›fl›nlar, her-

hangi bir ülkenin insanlar›, tüberküloz hastalar›, flizofreni

hastalar› her an stigmaya maruz kalabilmektedir (Sert,

2010). Stigma, hastal›k yükünü art›rd›¤› ve hastal›k kont-

rolünün majör ilgi alanlar›ndan olan vaka saptanmas› ve

tedavinin verimlili¤ini etkiledi¤i için halk sa¤l›¤›n›n önem-

li ilgi odaklar›ndan biri haline gelmifltir (Weiss, Thomas,

Raguram et al, 2005).

Stigma en az hastal›¤›n kendisi kadar tehlikeli olabil-

mekte (Bilge ve Çam, 2010), ve stigma nedeniyle kifliye

gerçe¤e dayanmaks›z›n, ad›n› kötüye ç›karan utanç veri-

ci bir özellik yüklenebilmektedir (Kocabaflo¤lu ve Aliusta-

o¤lu, 2003; Sert 2010). 

Stigman›n  obez  bireyler  üzerine  etkisi  

Obez bireylerin, mevcut sa¤l›k durumuna yönelik stig-

man›n önemi yeterince bilinmemektedir (Wee, Davis,

Huskey et al, 2012) . Oysa, obez bireylere karfl› stigma ve

ayr›mc›l›k oldukça yayg›nd›r (Budd, Mariotti, Graff et al,

2011; Puhl and Heuer, 2010). Obez bireyler yaflamlar›-

n›n birçok alan›nda sosyal d›fllanmaya ve ayr›mc›l›¤a ma-

ruz kalmaktad›rlar (Wardle and Cooke 2005). Literatür,

obez bireylerin iflyerinde, sosyal ortamlarda, okul ve sa¤-

l›k hizmetleri gibi alanlarda stigma ve ayr›mc›l›¤›n oldu¤u-

nu belirtmektedir (Wang, Brownell and Wadden 2004).  

Obezite olumsuz psikososyal sonuçlar› ile stigmatize

bir durumdur (Wee et al, 2012). Obez bireylere karfl› kü-

çük görme, önyarg› ve sayg›s›zl›k yayg›n olarak görülmek-

tedir (Balc›o¤lu ve Bafler, 2008; Tezcan, 2009). Obez bi-

reyler özellikle ifl yerinde, özellikle üniversite e¤itim ortam-

lar›nda ve sa¤l›k bak›m alanlar›nda stigmaya maruz kal-

maktad›r (Puhl and Brownell, 2006). Obez bireyler aile

üyeleri, tan›d›klar› ve yabanc› olduklar› bireyler taraf›ndan

ayr›mc›l›k ve kaba muameleye tabi olabilirler (Carr, Jaffe

and Friedman, 2008). Obez yetiflkin bireyler ile yap›lan

bir çal›flmada kad›nlarda stigma kaynaklar›n›n en fazla s›-

ras›yla doktorlar, aile üyeleri, ma¤aza çal›flanlar› ve s›n›f

arkadafllar›n›n oldu¤u, erkeklerin ise stigma kaynaklar›n›n

s›kl›kla s›n›f arkadafllar›, doktorlar, aile üyeleri ve anneleri-

nin oldu¤u belirtilmifltir (Puhl and Brownell, 2006). 

Vücut a¤›rl›¤› ile iliflkili stigma önemli bir halk sa¤l›¤› so-

runudur (Giel, Zipfel, Alizadeh et al, 2012). Stigma, ortaya

ç›kt›¤›nda geri döndürülmesi zor bir yap›ya sahiptir. Birey-

lerde sosyal izolasyona, daha s›n›rl› yaflama flans›na ve ge-

cikmifl yard›m isteme davran›fl›na (Schulze and Angerme-

yer, 2003), düflük benlik sayg›s›na ve olumsuz beden alg›-

s›na neden olmaktad›r (Latner, Stunkard and Wilson,

2005). Ayr›ca, stigma bireylerin tedavi almalar›n› ve tedavi-

ye devam etmelerini engelleyebilmektedir (Karim, Chowd-

hury and Weiss, 2007). Wee ve ark (2012) çal›flmas›nda fi-

ziksel s›n›rl›l›klar ve obezite ile iliflkili toplumsal stigma nede-

niyle fonksiyonel rolde azalmalar oldu¤u belirtilmifltir. 

Stigma araflt›rmalar›n›n ço¤unlu¤u kad›n cinsiyeti üze-

rine gerçeklefltirilmektedir (Carr, Jaffe and Friedman

2008). Literatürde stigman›n erkeklerden çok kad›nlara

yönelik etkisinin daha fazla oldu¤u belirtilmektedir (Giel

et al 2012; Karim, Chowdhury and Weiss 2007). Yap›lan

bir çal›flmada obez kad›nlar›n ifl ortam›nda, sosyal ortam-

larda ve kifliler aras› iliflkilerde erkeklerden daha fazla ön

yarg› ve ayr›mc›l›¤a u¤rad›klar› ve obez kad›nlar›n beden

imaj› alg›s› nedeniyle benlik sayg›s›n›n düflük oldu¤u be-

lirtilmektedir (Crocker, Cornwell and Major 1993). Giel ve

ark (2012) iflyerlerinde insan kaynaklar› profesyonellerin-

den yararlan›larak stigma durumunu de¤erlendirmek

amac›yla gerçeklefltirdikleri deneysel çal›flmas›nda, obez

bireylere karfl› etnik olmayan normal kilolu bireylerin ifle

al›mlar›n›n daha fazla tercih edildi¤i ve en fazla stigman›n

obez kad›nlarda yafland›¤› bulunmufltur. Puhl and Brow-

nell’in (2006) 2449 kad›n ile yapt›klar› çal›flmada da obez

kad›nlar›n hayatlar›nda ortalama olarak en az bir kez stig-

maya maruz kald›klar› belirtilmifltir. Baflka bir çal›flmada ise

obez kad›nlar›n normal kilolu kad›nlara göre daha fazla

ayr›mc›l›k yaflad›¤› saptanm›flt›r (Hansson, Näslund and
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Rasmussen, 2010). Chen ve Brown’un (2005) çal›flmas›n-

da da, obez bireylerde stigmaya ba¤l› olarak cinsel iliflki

durumunun kad›nlar› etkiledi¤i ifade edilmektedir. 

Obezite öz-güven, vücut imaj› ve sosyal hareketlili¤i de

etkileyebilmekte ve psikolojik rahats›zl›k riskini art›rmaktad›r

(Dallar, Erdeve, Çak›r ve ark, 2006). P›nar’›n (2002) obez ve

obez olmayan bireylerle karfl›laflt›rmal› olarak yapt›¤› çal›fl-

mas›nda, her iki grubun depresyon, beden imaj› ve benlik

sayg›s› puanlar› aras›nda fark bulunmam›fl ancak obezlerin

%42.5’inin depresif oldu¤u, %58.6’s›n›n benlik sayg›s›n›n

düflük oldu¤u tespit edilmifltir. Tezcan’›n (2009) çal›flmas›n-

da da obez bireylerin obez olmayanlara göre benlik sayg›-

lar›n›n daha düflük, bedenlerinden hoflnutsuzluklar›n›n da-

ha yüksek ve geçmifl yaflamlar›nda travmatik olaylara ma-

ruz kalma durumunun fazla oldu¤u belirtilmifltir. Chen ve

Brown’un (2005) çal›flmas›nda, 449 üniversite ö¤rencisinin

cinsel partner tercihi sorgulanm›fl, obez partner, engelli

partner ve sa¤l›kl› partner olarak çizimler istendi¤inde kat›-

l›mc›lar›n en az obez partneri tercih ettikleri saptanm›flt›r. 

Stigman›n yayg›nlaflmas› obez bireylerin kendilerine

olan inançlar›n› etkileyebilmekte (Wang, Brownell and

Wadden, 2004) ve bireylerin yaflam kalitesini düflürmek-

tedir (Mak, Mo, Cheung et al, 2006).  Latner, Stunkard

and Wilson (2005) çal›flmas›nda obezitenin fiziksel engel-

lilikle iliflkili yüksek derecede stigmatize oldu¤u belirtilmifl-

tir. Stigma ve psikolojik iyilik durumunun incelendi¤i bir

çal›flmada stigma ile yüksek BK‹, depresyon gibi düflük

psikososyal belirtiler, beden imaj› bozuklu¤u ve düflük bi-

reysel kontrol aras›nda positif iliflki saptanm›flt›r (Fried-

man, Reichmann, Costanzo et al, 2005; Myers and Ro-

sen, 1999). Baflka bir çal›flmada ise, obez bireylerin nor-

mal kilolu bireylere göre kendilerini daha düflük seviyede

kabul ettikleri belirtilmifltir (Carr and Friedman, 2005). De

Zwaan, Petersen, Kaerber ve ark (2009) çal›flmas›nda da

BK‹ artt›kça yaflam kalitesinin düfltü¤ü ifade edilmifltir. 

Stigmatize bireyler kendisinden kaç›n›lan, soyutlanm›fl,

alay konusu olan ve dikkate al›nmayan kimseler olmakta-

d›r. Tedaviden kaç›nan, bu flekilde damgalanm›fl insanlar

s›k s›k toplumdan kendi iste¤iyle kendini d›fllamaktad›r

(Moller, 2007). Obez bireylerin zay›f iradeli, karars›z, özen-

siz, beceriksiz hatta kusurlu oldu¤una dair inançlar vard›r

(Schwartz and Brownell, 2004).  Puhl ve Brownell’e göre

(2006) obez bireylerde aptal, çirkin, mutsuz, pasif, özen-

siz, tembel ve sosyal izolasyon, motivasyon eksikli¤i gibi

kal›plaflm›fl negatif duygular görülmektedir. Ayr›ca obez

bireyler çal›flma yaflam›nda daha az kalifiye olarak de¤er-

lendirilmekte, çal›flma al›flkanl›klar›n›n daha kötü, duygusal

ve kiflileraras› iliflkilerinin daha sorunlu oldu¤u düflünül-

mektedir. Obez bireylerin prestijli okullara kay›t olma ve

daha çok tercih edilen mesleklere kabul edilme flanslar›n›n

da daha düflük oldu¤u belirtilmektedir. Obezite, di¤er kro-

nik fiziksel hastal›klarla beraber s›kl›kla daha düflük evlilik

oran› gibi negatif sosyal ve ekonomik sonuçlar da do¤ur-

maktad›r (Kolotkin, Meter and Williams, 2001) Eren ve Er-

di’nin (2003) çal›flmas›nda, sosyal fobinin obez hastalar›n-

da s›k görüldü¤ü belirtilmifltir. Wang, Brownell ve Wad-

den’in (2004) 68 yüksek kilolu birey ile yapt›klar› çal›flma-

da da kat›l›mc›lar›n fliflman bireylerin zay›f bireylere göre

daha tembel olduklar›na inand›klar› belirtilmifltir.

Obez bireyler toplumsal alanlarda “etiketlenirler”. Ay-

r›mc›l›k onlar›n özsayg›lar›n›n azalmas›na, depresyona

aç›k duruma gelmelerine yol açar (Balc›o¤lu ve Bafler,

2008). Çocuklar, yetiflkinler hatta obezlerle çal›flan sa¤l›k

profesyonelleri bile obez bireylere karfl› negatif tutum ser-

gilemektedir (Carr, Jaffe and Friedman, 2008). Sa¤l›k per-

sonelinin obez bireyleri tembel, aptal ve de¤ersiz olarak

düflündükleri görülmekte (Balc›o¤lu ve Bafler, 2008),

obez bireyler toplumda alay konusu edilmektedir (P›nar,

2002). Budd ve ark (2011) çal›flmas›nda da sa¤l›k bak›m

profesyonelleri taraf›ndan obez bireylere karfl› toplumsal

önyarg›n›n hissedildi¤i belirtilmifltir. Poon ve Tarrant’›n

(2009) 352 lisans ö¤rencisi ve 198 çal›flan hemflire ile

yapt›klar› çal›flmada, çal›flan hemflirelerin lisans ö¤rencisi

hemflirelere göre obez bireylere yönelik daha negatif tu-

tuma sahip olduklar› saptanm›flt›r. Puhl ve Brownell’in

(2001) çal›flmas›nda ö¤retmenlerin %28’i obez olman›n

bir kiflinin bafl›na gelebilecek en kötü fley oldu¤u, hemfli-

relerin %24’ü ise obez bireylerin kendilerini geri planda

tuttuklar›n› ifade etti¤i belirtilmifltir. 

Obez bireylerde afl›r› kilo nedeni ile elefltirilme ve sosyal
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d›fllanma, okul ya da ifl yaflam›n›, sosyal iliflkilerini ve fiziksel

etkinliklere karfl› tutumlar›n› olumsuz etkilemektedir (Tez-

can, 2009). Obez kifliler çal›flma hayat›nda da ayr›mc›l›kla

karfl›lafl›rlar. ‹flverenlerin %16’s› obez kad›nlara ifl verme-

mekte, %44’ü de ancak özel flartlarda bu tür bireyleri çal›fl-

t›rmay› kabul etmektedir. Güvenlik güçleri, itfaiye birimleri

ve havayollar› obez bireyleri ifle almamaktad›r veya iflten ç›-

karmaktad›r (Balc›o¤lu ve Bafler 2008). Latner, Stunkard ve

Wilson (2005) çal›flmas›nda da çocuklar›n yetiflkinlere

oranla obez yafl›tlar›n› daha az kabul ettikleri belirtilmifltir.

Ça¤dafl toplumda, obez bireyler eflcinseller, evsizler ve

psikiyatrik hastal›klar›n dahil oldu¤u di¤er sosyal gruplara

göre daha olumsuz de¤erlendirilmektedir. Obezite ile

mücadelede halk sa¤l›¤›yla ilgili kampanyalar ile stigma-

n›n rahats›z edici yönünün üzerinde durulmas› gerekir.

Bu ba¤lamda ilk olarak obezitenin de¤ifltirilebilir t›bbi bir

durum oldu¤u ve bireylerin kilolar›na yönelik kiflisel so-

rumluluk almalar› sa¤lanabilir. ‹kinci olarak, obez bireyler-

de stigman›n de¤ifltirilmesinde motivasyon etkili olabilir.

2010 y›l›nda ‹ngiltere ve Avustralya’da halk sa¤l›¤› yetkili-

leri taraf›ndan, obez bireylerin utançla ilgili davran›fllar›n›

de¤ifltirmeye yönelik aç›klamalar yap›lmas› stigma ile mü-

cadelede örnek olabilir (Vartanian and Smyth 2013).

Stigma ve ayr›mc›l›¤›n büyük bir k›sm› sa¤l›k bak›m sis-

teminde gerçekleflmektedir (Oran Tuna ve fienuzun

2008). Baflar›l› sa¤l›k programlar›, hastal›¤›n sosyal ve duy-

gusal etkilerine de önem vermekte ve kabul edilmeyi art-

t›rmak için destek stratejileri benimsemektedir (Rajeswari,

Muniyandi, Balasubramanian et al, 2005). Sa¤l›k çal›flanla-

r›, stigmatizasyonu azaltma ya da stigmatizasyondan koru-

mak için; sa¤l›kl›/hasta bireylerin özgüvenlerini korumala-

r›na yard›m etme, tedaviyi birlikte gelifltirme, bireye zarar

verebilecek s›n›flama gibi tehlikelerin fark›nda olma, sa¤l›k

bak›m sistemi önceliklerine de¤il de sa¤l›kl›/hasta obez bi-

reylerin önceliklerine sayg› duydu¤unu gösterme, aileler-

le çal›flma gibi giriflimlerde aktif görev almal›d›r. Obez bi-

reylere yönelik yüksek düzeyde stigmatizasyon, yeterli des-

tek ve giriflimsel önlemlerin eksikli¤inden kaynaklan›yor

olabilir (Skorski, Luppa, Kaiser et al, 2011). Dan›flmanl›k

stigmaya karfl› mücadele etkili olan önemli bir yöntemdir

(Oran Tuna ve fienuzun 2008). Stigmatizasyonu önlemek

için toplum e¤itilirken bireylere tedavileri s›ras›nda stig-

mayla bafl etmeye yönelik de destek verilmelidir. 

Sonuç olarak; stigma aç›s›ndan risk alt›ndaki obez bi-

reylerin erken tan›nmas›, fiziksel sa¤l›k aç›s›ndan olumsuz

etkilerin yan› s›ra sosyal, psikolojik, duygusal aç›dan da is-

tenmeyen etkilerinin tan›lanmas›, stigma belirtisi olan bi-

reylerin etkin bafl etme giriflimlerinin belirlenmesi ve uy-

gulanmas› aflamas›nda hemflirenin hekim, diyetisyen, psi-

kolog ve aile ile iflbirli¤i içinde olmas› gerekmektedir. Bu

amaç do¤rultusunda hemflireler ve di¤er sa¤l›k profesyo-

nellerinin, stigman›n ne oldu¤unu ve nas›l yafland›¤›n› iyi

anlamas› ve stigma etkisini en aza indirmek için obez bi-

reylere müdahale yollar›n› gelifltirmek için kan›t temelli

araflt›rma ve yaklafl›mlara gereksinim vard›r.
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ÖÖzzeett

Genetik, genlerin yap› ve ifllevlerini, genetik özelliklerin kal›t›m›n› inceleyen bir bi-

lim dal›d›r. Genetik dan›flmanl›k hizmetlerinde hemflirenin rolü 1970’l› y›llardan itiba-

ren tart›fl›lmaya bafllanm›flt›r. 1980’li y›llarda ise hemflirelik e¤itiminde genetik bilgisi-

nin önemli oldu¤u vurgulanm›fl, 1990’l› y›llarda Genom Projesi’nin ilerlemesi ile hem-

flirelerin genetik bilimi hakk›ndaki bilgileri ve uygulamalar› ile ilgili çal›flmalar h›z kazan-

m›flt›r. Genetik hemfliresi lisans mezunu hemflire olup insan geneti¤i üzerinde e¤itim

alm›fl olan kiflilerdir. Son y›llarda ise baz› ülkelerde (Amerika, ‹ngiltere, Japonya vs.) ge-

netik hemflireli¤i hemflirelikte uzmanl›k alan› olarak kabul edilmektedir. Genetik Hem-

flireli¤inin hemflirelik lisans ve lisansüstü programlar›nda yer almas› gerekir. Bat› ülke-

lerindeki kuramsal ve uygulama alanlar›ndaki çal›flmalar, kuramsal ve uygulamalar›-

m›zda bilgi ve deneyimlerimizi gelifltirmemiz için yol gösterici olmaktad›r.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Klinik genetik, Genetik hemflireli¤i, Soy a¤ac›

SSuummmmaarryy

Genetics is a branch of science that studies the structure and functions of genes

as well as the inheritance of genetic traits. The role of a nurse in genetics consultancy

has started to be discussed in 1970's. The importance of genetics knowledge for nur-

sing education is emphasised in 1980’s, while field practices and knowledge of nur-

ses about the genetics has gained an impulse by development of Genome Project

in 1990’s. Genetics nurse is a nurse who has a graduate degree and trained mainly

in human genetics. In recent years, the genetics nursing has been recognized as a

field of expertise for nursing in some countries (USA, UK, Japan, etc.). The genetics

nursing should be included in the nursing undergraduate and graduate program-

mes. In western countries, the fields of theoretical and practical studies lead us to de-

velop our theoretical and practical knowledge and experiences.

KKeeyy  wwoorrddss:: Clinical genetics, Genetics nursing, Pedigree

Girifl  

Genetik bilimi, tüm canl› organizmalarda kal›t›m ve farkl›l›klarla ilgili konular› arafl-
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t›ran genifl bir aland›r. Bu alan içinde yer alan insan ge-

neti¤i ise insanlar›n kal›t›m› üzerine yo¤unlafl›r. Ebeveyn-

ler ve çocuk aras›ndaki benzerlik ve farkl›l›klar›n nedeni ile

özelliklerinin nesilden nesle geçiflini, genlerin yap› ve ifl-

levlerini inceleyen bir bilim dal›d›r. Kal›t›m›n sa¤lanabilme-

sinde büyük bir öneme sahip olan genler, moleküler bi-

yolojide kal›t›m›n birimi olarak de¤erlendirilir. Canl› orga-

nizmalar›n yap› ve fonksiyonlar›ndan sorumlu bu genle-

rin kodlanmas›nda ve genetik bilginin bir sonraki nesle

aktar›lmas›nda DNA molekülleri etkindir (Erdemir ve Uy-

sal, 2010; Erkoç ve Yürügen, 2008; Nussbaum, Mclnnes

ve Huntington, 2001). 

Kiflinin, toplumun veya türün tüm genetik bilgisini ta-

fl›yan DNA dizisinin tümü ise genom olarak adland›r›l›r.

Genom kavram› (1920) eski olmas›na ra¤men genomik

terimi 1986 y›l›ndan itibaren kullan›lmaya bafllanm›flt›r.

Son y›llarda bu alanda yap›lan çal›flmalar h›z kazanm›flt›r.

‹nsan genomundaki genlerin çal›flmas› ve her bir genin

di¤eri ile etkileflimi, psiko-sosyal, kültürel ve çevre faktörle-

rinin etkilerini içeren genifl çapl› araflt›rmalar yap›lm›flt›r

(Erdemir ve Uysal, 2010; Nussbaum, Mclnnes ve Hun-

tington, 2001). 

21. yüzy›l›n en önemli araflt›rmalar›nda biri olan ‹nsan

Genom Projesi (Human Genom Project – HGP) genetik

biliminde yeni uygulamalar›n keflfi için önemli bir yere sa-

hiptir. ‹nsan Genom Projesi’nin sonuçlar› sa¤l›k anlay›fl›n-

da olumlu de¤ifliklikler yaratm›flt›r. Hastal›klardan korun-

ma, hastal›klar›n tan› ve tedavileri, genetik hastal›k riski

olan ya da genetik hastal›¤a sahip olan bireylerin teflhisin-

de genetik testlerin gelifltirilmesi gündeme gelmifltir

(Nussbaum, Mclnnes ve Huntington, 2001; Nussbaum,

Mclnnes ve Huntington, 2005). Bu bilgiler ›fl›¤›nda geç-

miflten günümüze genetik biliminin de¤iflimi ivme kazan-

m›fl ve birçok hastal›¤›n genetik bir komponente sahip ol-

du¤u savunulur hale gelmifltir. Birçok hastal›¤›n ortaya

ç›kmas›nda geneti¤in etkisi vurgulanmaktad›r (Greco ve

Mahon, 2003; Lea, 2005).

Miyokart enfarktüsü, kanser, zihinsel hastal›klar, ailevi

akdeniz atefli (FMF), diyabetes mellitus ve alzheimer has-

tal›¤› gibi hastal›klar›n ortaya ç›kmas›nda çevresel farkl›l›k-

lar etkilidir. Ayn› zamanda bireyin genetik yap›s›nda bir ya

da birden fazla genin bu hastal›klar›n geliflmesinde ciddi

bir etken oldu¤u kabul edilmektedir (Greco ve Mahon,

2003). Bilhassa ülkemizde ve dünyada yayg›n görülen di-

yabetes mellitusun gelifliminin ilk döneminde genetik e¤i-

lim ön plandad›r. ‹nsan lökosit antijeninin (HLA) çeflitli

gruplar› (HLA-D3 ve HLA-D4) diyabetin fizyopatolojisinde

önemli rol oynamaktad›r. Bu ba¤lamda hastal›¤a genetik

e¤ilimi olan bireylerde çevresel olaylar, hastal›¤›n geliflimi-

ni tetiklemektedir (Akdemir ve Birol, 2011). Ayn› zaman-

da AIDS, kanser, kardiyovasküler hastal›k ve malign hiper-

termi tedavilerinde gerçekleflen son farmakogenomik ge-

liflmelerle de genetik katk›n›n önemli oldu¤u gösterilmifl-

tir. Bu nedenle baz› hastal›klar›n tedavilerde rahats›zl›¤›n

genetik yönünün tedavi edilmesi hedeflenir (Akdemir ve

Birol, 2011; Howington, Riddlesperger ve Cheek, 2011).

Hemflirelerin hasta tedavisi ve bak›m›n›n niteli¤i aç›s›n-

dan genetik rahats›zl›klar› ve buna ba¤l› olarak geliflebile-

cek farmakodinamiyi bilmeleri önemlidir (Howington,

Riddlesperger ve Cheek, 2011). Hemflirelik alan›nda gelifl-

melere dünya çap›nda yol açan Amerikan Hemflireler

Derne¤i (ANA = American Nurses Association) gibi lider

hemflirelik kurulufllar› bilimsel ve farmakolojik ilerlemeler

›fl›¤›nda hemflireli¤e yönelik genetik bilgi yetkinlikleri olufl-

turmaktad›r (Erkoç ve Yürügen, 2008; Howington, Ridd-

lesperger ve Cheek, 2011). Bu yetkinlikler, genetik hasta-

l›¤› mevcut ya da olas› bireylere kaliteli bak›m vermede

klavuzluk edebilir niteliktedir (Erdemir ve Uysal, 2010; Er-

koç ve Yürügen, 2008; Greco ve Mahon, 2003; Lea,

2005). Genomik hakk›nda yeterli bilgiye sahip hemflirele-

rin varl›¤›, genetik hastal›klara sahip bireylerin bak›m›na

yönelik standartlar›n yayg›nlaflmas›nda ve genetik hasta-

l›klar›n tan›s› ve bak›m› konusunda toplumun bilinçlendi-

rilmesinde yard›mc› olabilir (Erkoç ve Yürügen, 2008;

Thompson ve Brooks, 2011; Lashley, 2001).

1960’l› y›llardan bu yana hemflireler genetik bozuklu-

¤u olan çocuk ve ailelerine hizmet verirken genetik dan›fl-

manl›k yaparak yol göstermifllerdir. Genetik hastal›¤› tefl-

his edilmifl ya da risk alt›ndaki bireylerle / ailelerle ilgilen-

me ve genetik dan›flmanl›¤›n›n verilmesi konusunda
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hemflirenin rolü, günümüzde genifl kapsaml› bir alan

olan genetik hemflireli¤i uygulamalar›yla benzerlik göster-

mektedir. Son y›llarda baz› ülkelerde (Amerika, ‹ngiltere,

Japonya vb.) “Genetik Hemflireli¤i” hemflirelikte uzmanl›k

dal› olarak kabul edilmektedir (Howington, Riddlesperger

ve Cheek, 2011; Thompson ve Brooks, 2011; Lashley,

2001).

Hemflirelerin genomik konusundaki e¤itim ihtiyac› ve

klinik deneyimlerinin önemi 1960’l› y›llardan itibaren ifa-

de edilmeye bafllanm›fl ve birçok hemflire bu rol hakk›n-

daki düflüncelerini yay›nlam›fllard›r. Klinikte rastlanan ol-

gular için ailelerine yönelik genetik de¤erlendirme ve da-

n›flmanl›k, dokümanlar›n bir araya getirilmesi, genetik so-

nucun izah edilmesi ve temel olarak hasta takibi yap›lma-

s› esas olmufltur (Formsan, 1995; Pestka ve Williams,

2005).

Son zamanlarda genetik biliminde gerçekleflen ilerle-

melerin hemflirelik uygulamalar›na etkisi özellikle onkoloji

alan›nda göze çarpmaktad›r. Onkoloji alan›nda kal›t›m

bilgisi sadece risk öngörüsü için de¤il, ayn› zamanda has-

tal›k biyolojisini izah etmede, çevresel karsinojenlere karfl›

bireysel farkl›l›klar› aç›klamada, tan› ve habis tümörleri ta-

n›mlamada, belirli bir kanserin genetik tan›m›na, yeni ge-

liflimine, sa¤alt›c› flekillerine yönelik tasarlanm›fl sa¤alt›m

yönetimlerine, ilaç metabolizmas›n›n de¤iflebilir nitelikleri-

ni ayd›nlatmada, etki ve birbirleriyle etkileflimlerinde kulla-

n›lmaktad›r (Calzone ve Masny, 2004; Greco, 2000).

Yurtd›fl›nda onkoloji hemflireleri, kanserin önlenmesi

ve kontrolü konusunda klinik uygulamalar›n› genetik ilke-

ler do¤rultusunda gerçeklefltirmektedir. Hemflireler kal›t-

sal ve kal›tsal olmayan kanser riskine yönelik faktörleri de-

¤erlendirmekte, ayr›nt›l› olarak aile öyküsünü almakta ve

soy a¤açlar›n› (pedigri) çizmektedirler. Birey ve ailelerin

kal›tsal kanser olma risklerini tan›mlamaktad›rlar. Kanser

riskini azaltma, takip ve yönetimine yönelik önerilerde bu-

lunmakta, genetik test yap›lmas› düflünüldü¤ünde birey

ya da aileye testin faydalar› ve riskleri hakk›nda e¤itim ve

dan›flmanl›k yapmaktad›rlar (Greco ve Mahon, 2003). Ül-

kemizde bu uygulamalar›n bir k›sm› hemflireler taraf›ndan

yap›l›yor olsa da tam olarak kaydedilmemektedir (Erkoç

ve Yürügen, 2008; Greco, 2000; Demir, 2004).

Genetik bilimindeki ilerlemeler sa¤l›k çal›flanlar› için ye-

ni bir alan oluflturdu¤undan, hemflireler de genetik hem-

flireli¤i uygulamalar›nda kendilerini uluslararas› düzeyde

göstermeye bafllam›fllard›r. Genetik hemflireli¤i uygula-

malar›nda son y›llarda önemli geliflmeler yaflanmaktad›r.

Genetik alanda yer alan hemflirelerin geçmiflte rolü çok

az bir öneme sahipken, yeni dönemde Uluslararas› Gene-

tik Hemflireleri Toplulu¤u (International Society of Nurses

in Genetics = ISONG) genetik hemflireleri için bir onaylan-

ma süreci geliflmesi ve genetik hemflireli¤i uygulamalar›-

n›n ilerletilmesine yönelik bir öncü olmufltur. Bu çabalar

sayesinde 1997 y›l›nda ANA genetik hemflireli¤ini bir uz-

manl›k alan› olarak kabul etmifltir. Bu durum ISONG ve

ANA taraf›ndan genetik hemflireli¤i uygulamalar›n›n ifllev-

sel standartlar› ve faaliyet alan›n›n yay›nlanmas›n› takip et-

mifltir. Hemflirelerin belgelendirilme standartlar›n›n belir-

lenmesi kolay bir süreç olmasa da ISONG taraf›ndan ge-

netik hemflirelerinin yetkilerinin saptanmas› için onaylan-

ma ihtiyac› kabul görmüfl ve 1999’da bir onay komitesi

kurulmufltur (Greco ve Mahon, 2003; Lashley, 2001).

Genetik  hemflireli¤i  uygulamalar›nda  tarihsel  süreç;

• 1960’l› y›llarda hemflirelerin, genetik biliminde 

hemflirelerin rolü konusunda birçok yay›n ç›karmas› 

ve birçok genetik araflt›rma yürütmeleri,

• ‹leride ISONG ismi alt›nda yer alacak olan Genetik 

Hemflireli¤i A¤ Sistemi (Genetics Nursing 

Network)‘nin 1984 y›l›nda kurulmas›,

• 1987 y›l›nda Genetik Hemfliresi ‹letiflim A¤›’n›n 

(Genetics Nurse Network) resmi olarak kurulmas›,

• 1988 y›l›nda ISONG ‘un oluflturulmas›,

• 1997 y›l›nda ANA taraf›ndan Genetik Hemflireli¤i’nin 

resmen hemflirelikte uzmanl›k alan› olarak 

gösterilmesi,

• 1998 y›l›nda ISONG ve ANA taraf›ndan ifllevsel 

hemflirelik uygulamalar›n›n standartlar› ve faaliyet 

alanlar› üzerine rapor yay›nlanmas›,

• 2001 y›l›nda ISONG taraf›ndan Genetik Hemflireli¤i 

Onay Komisyonu’nu (Genetic Nursing Credentialing 

Commission = GNCC) oluflturulmas›n›n onaylamas›,
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• 2001 y›l›nda ilk Genetik Alan›nda ‹leri Uygulama 

Hemflireleri’nin (Genetics Advanced Practice Nurses 

= APNG) onaylanmas› / belgelendirilmesi,

• 2002 y›l›nda Genetik Hemflireli¤i Onay 

Komisyonu’nun www.geneticnurse.com adresinde 

bilgisayar ortam›nda geçmesi, bir logo gelifltirilmesi 

ve buluflma noktas› oluflturmas›,

• 2002 y›l›nda Genetik Hemflireli¤i Onay Komisyonu 

taraf›ndan Genetik Klinik Hemfliresi (GCN = Genetics 

Clinical Nurse) belgesinin verilmesi (Greco ve 

Mahon, 2003; Matthews, 1992).

2001 y›l›nda genetik hemflirelerinin onay elde etmesi

hemflirelik tarihinde bir dönüm noktas›d›r. Gösterilen ça-

balar›n karfl›l›¤› al›nm›flt›r. Bu onay›n al›nmas› için belirle-

nen standartlar yüksektir. Hemflirelik uygulamalar›n›n ya-

n› s›ra vaka çal›flmalar›na ve sunumuna da önem veril-

mektedir. Bu onay› alabilmek için hemflirelerin yeterlilik ve

baflar›s›n› gösteren bir belgeye sahip olmas›n› gerektir-

mektedir (Greco ve Mahon, 2003; Lashley, 2001). 2002

y›l›nda ilk kez verilen Genetik Klinik Hemfliresi (Genetics

Clinical Nurse = GCN) belgesinin oluflturulmas›na yönelik

olarak diploma düzeyinde bir belgeye ihtiyaç duyulmufl-

tur (www.geneticnurse.org; www.isong.org). 

Genetik  Hemfliresi  ve  ‹fllevleri

Genetik hemfliresi lisans e¤itimine temellendirilen, ge-

netik alan›nda özel e¤itim ve ö¤renim gören, profesyonel

bir hemfliredir. ‹simlerinin bafl›nda GCN harfleri bulunan

hemflireler genetik klini¤i hemfliresi olarak uzmanl›k bel-

gesi alan lisans sahibi hemflirelerdir. ‹simlerinin bafl›nda

APNG harfleri bulunan hemflireler ise genetik alan›nda

uzmanl›k belgesi alan yüksek lisans sahibi hemflirelerdir.

Yurtd›fl›nda Amerika, ‹ngiltere, Japonya gibi ülkelerde son

y›llarda genetik hemfliresi ünvan› alan hemflireler, gen te-

melli tan›lar koyan ve terapiler sunan özel kliniklerde, pre-

natal ve üreme teknolojisi merkezlerinde, kanser merkez-

lerinde, primer sa¤l›k hizmetlerinde, pediatri kliniklerinde,

endüstriyel sa¤l›k alanlar›nda, okul sa¤l›¤›nda, araflt›rma

merkezlerinde çal›flmaktad›rlar (Erkoç ve Yürügen, 2008;

www.isong.org).

Klinik hizmet olarak genetik dan›flmanl›k, hastal›k riski

tafl›yan ya da genetik hastal›¤a sahip kifli ve ailelerin k›sa

süreli e¤itsel dan›flmanl›k sürecidir. Genetik dan›flmanl›k

hastalar›n kendi durumlar› hakk›nda bilgi almalar›n› sa¤-

lar ve onlar›n bilgilendirilmifl olarak kararlar almalar›na

yard›m eder. Birey ve ailelere genetik hastal›klar› ya da

durumlar› hakk›nda bilgi verilmesinde genetik dan›flman-

l›k sa¤lanmas›; ihtisas sahibi doktorlar, genetik hemflirele-

ri ve t›bbi genetikçiler için klinik uygulaman›n bir parças›-

d›r (Greco ve Mahon, 2003; Anderson, Monsen, Prows

et al, 2000).

Genetik hemflireli¤i uygulamalar›, ailelerin/hastalar›n

ruhsal, psikososyal ve fiziksel yönlerini kapsayan bütüncül

bir yaklafl›md›r. Genetik hemfliresi, klinik genetik hemflire-

li¤i e¤itimi alarak genetik aç›dan risk alt›nda olan hastala-

ra ve ailelerine destek olmak, dan›flmanl›k yapmak ve ta-

kiplerini sa¤lamak konusunda multidisipliner bir ekibin

üyesi olmal›d›r (Erkoç ve Yürügen, 2008; Greco ve Ma-

hon, 2003; www.geneticnurse.org; www.isong.org;

Lea ve Anderson,1998).

Sonuç

Ülkemizde henüz Genetik Hemflireli¤i ünvan› alm›fl

hemflireler bulunmamaktad›r. Fakat yurtd›fl›ndaki bu iler-

lemeler hemflirelik e¤itim ve uygulamalar›na yönelik ola-

rak genetik bilgisinin hemflirelik e¤itiminde önemli oldu-

¤unu kan›tlamakta, ayn› zamanda bu alanda hemflirelik

giriflimlerinin geniflletilmesini destekleyecek bir temel orta-

ya koymaktad›r. Ülkemizde hemflirelerin bak›m verdi¤i ya

da takip etti¤i bireyler aras›nda genetik hastal›¤› olan kifli-

lere dan›flmanl›k ve e¤itim verme ifllevlerinin desteklen-

mesi ve genetik hemflireli¤i alan›ndaki çal›flmalar›n takibi

büyük önem tafl›maktad›r (Erkoç ve Yürügen, 2008).

Kaynaklar
1. Akdemir, N., Birol, L. (2011). ‹ç hastal›klar› ve hemflirelik bak›m›. 

Geniflletilmifl 3. Bask›. Ankara, Sistem ofset. ss:708.

2.  Anderson, G., Monsen, RB., Prows, CA. et al. (2000). Preparing the

nursing profession for participation in a genetic paradigm in health

care. Nurs Outlook Jan-Feb, 48(1):23-7.

3.  Calzone, KA., Masny, A. (2004). Genetics and oncology nursing. 

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  5  •  Say›    1  •  Sayfa  37  •  Ocak  -  Haziran  2013



Semin Oncol Nurs Aug, 20(3):178-185.

4.  Demir, R. (2004). Hemflirelerin, hasta bak›m uygulamalar›n› 

kaydetme durumlar› ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. Türk 

Hemflireler Dergisi, 56:22-8.

5.  Erdemir, F., Uysal, G. (2010). Genetik, genomik bilimi ve hemflirelik.

DEUHYO, 3(2):96-101.

6.  Erkoç, A., Yürügen, B. (2008). Genetik hemflireli¤i. 10. Ulusal ‹ç 

Hastal›klar› Kongresi Kitab›. 15-19 Ekim 2008. Antalya, 366.

7.  Formsan, I. (1995). Evolution of the nursing role in genetics. J. 

Obstet Gynecol Neonatal Nurs Jan, 24(1):13-4.

8.  Greco, K.E. (2000). Cancer genetics nursing: impact of the double

helix. Oncol Nurs Forum Oct, 27(suppl. 9):29-36.

9.  Greco, KE., Mahon, SM. (2003). Genetics nursing practice enters a

new era with credentialing. The Internet journal of advanced 

nursing practice, 5:2.

10.  Howington, L., Riddlesperger, K., Cheek, DJ. (2011). Essential 

nursing competencies for genetics and genomics: implications for 

critical care. Critical Care Nurse Oct, 31(5):1-6.

11.  Lashley, F. (2001). Genetics and nursing: the interface in 

education, research, and practice. Biol Res Nurs Jul, 3(1):13-23.

12.  Lea, DH., Cooksey, JA., Flanagan, A., et al. (2005). Innovations in 

united states genetics nursing: practice and research. Japan 

Journal of Nursing Science, 2:71-83.

13.  Lea, DH., Anderson, G., Monsen, RB. (1998). A multiplicity of roles

for genetic nursing: building toward holistic practice. Holist Nurs 

Pract, 12(3):77-87.

14.  Matthews, AL. (1992). International society of nurses in genetics. 

Journal of Pediatric Nursing Feb, 7(1);3-4.

15.  Nussbaum, RL., Mclnnes, RR., Huntington, FW. (2001). 

Introduction In Thompson & Thompson Genetics In Medicine, Sixth

Edition. Philadelphia:W.B. Saunders Company, p:1-2.

16.  Nussbaum, RL., Mclnnes, RR., Huntington, FW. (2005). Gen 

Haritalamas› ve ‹nsan Genom Projesi: Thompson & Thompson 

Genetics In Medicine (Çeviri Editörü: Dinçer P), Sixth Edition. 

‹stanbul, Günefl Kitabevi, ss:111-134.

17.  Pestka, EL., Williams, JK. (2005). International collaboration on 

genomics education for nurses. J Contin Educ Nurs Jul-Aug, 

36(4):180-4.

18.  Thompson, HJ., Brooks, MV. (2011) Genetics and genomics in 

nursing: evaluating Essentials implementation. Nurse Educat›on 

Today Aug, 31(6):623-7.

19.  www.geneticnurse.org

20.  www.isong.org

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  5  •  Say›    1  •  Sayfa  38  •  Ocak  -  Haziran  2013



HHiippeerrttaannssiiyyoonn  vvee  ÖÖffkkee

Yrd.  Doç.  Dr.  Sebahat  ATEfi  

Maltepe Üniversitesi Hemflirelik Yüksekokulu, ‹STANBUL

ÖÖzzeett  

Hipertansiyon kompleks kronik bir hastal›kt›r ve dünyada önlenebilir ölüm neden-

leri içerisinde bir numaral› risk faktörü olarak gösterilmektedir. Literatürde, yüksek ka-

lorili beslenme, düflük aktivite düzeyi, hareketsiz yaflam, yüksek miktarda tuz ve alkol

tüketimi, yafl, cinsiyet, genetik, kiflilik özellikleri, kayg›, stres ve öfke gibi emosyonel fak-

törlerin hipertansiyon için risk faktörleri olabilece¤i bildirilmektedir. Baz› çal›flmalarda

sürekli öfke ve bast›r›lm›fl öfke ile kan bas›nc› düzeyleri ya da hipertansiyon aras›nda

pozitif iliflki oldu¤u saptanm›flt›r. Bu nedenle öfke kontrolünün sa¤l›¤› koruyucu prog-

ramlara dahil edilmesinin önemi üzerinde durulmaktad›r. Bu makalede hipertansiyon

ve öfke iliflkisi literatür do¤rultusunda gözden geçirilmifltir.
AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr:: Hipertansiyon, Kan bas›nc›, Psikolojik faktörler, Öfke 

SSuummmmaarryy  

HHiippeerrtteennssiioonn  aanndd  AAnnggeerr

Hypertension is a complex and chronic disease and are shown as the number

one risk factor among the causes of preventable death in the world. In the literatu-

re, high-calorie diet, low activity level, still life, high amounts of salt and alcohol con-

sumption, age, gender, genetics, personality traits, emotional factors such as stress,

anxiety and anger is reported to be risk factors for hypertension. In some studies,

high levels of trait anger and suppressed anger with blood pressure levels or hyper-

tension was found to be positively correlated. For this reason, focuses on the impor-

tance of including the control of anger into health preventive programs. In this ar-

ticle, the relationship of hypertension and anger is reviewed toward literature
KKeeyy  wwoorrddss:: Hypertension, Blood pressure, Psychological factors, Anger

Girifl

“Bu 'sessiz katil' olarak adland›r›lan  bir hastal›k.. O hissedilmemesi ve ciddi hasara

neden olmas›ndan dolay› çok tehlikeli. O öldürür....." (Anthony et al, 2012)

Sa¤l›k çal›flanlar› ve hastalar taraf›ndan sessiz katil olarak da adland›r›lan hipertan-

siyon  dünyada önlenebilir ölüm nedenleri içerisinde bir numaral› risk faktörü olarak

gösterilmektedir. Erken tan› ile kontrol alt›na al›nabilen, geç kal›nd›¤›nda,  iskemik
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kalp hastal›klar›, serebrovasküler hastal›klar gibi ölümcül

seyreden komplikasyonlara ya da organ engeline yol

açan küçümsenmemesi gereken ciddi bir hastal›kt›r (Önal

ve Tümerdem, 2001). Hem geliflmifl hem de geliflmekte

olan ülkelerde yüksek oranda morbidite ve mortalite ne-

denidir (Capriotti, 2003).

Dünya Sa¤l›k Örgütü 2012 y›l› raporunda her üç kifli-

den birinin kan bas›nc›n›n yüksek oldu¤u ve bu durumun

kalp hastal›¤› ve inmeden ölümlerin yaklafl›k yar›s›n›n ne-

deni oldu¤u ifade edilmektedir. Dünya Sa¤l›k Örgü-

tü’nün 194 ülkeden al›nan verilerini içeren Dünya Sa¤l›k

‹statistikleri 2012 raporunda, yeryüzündeki her üç yetifl-

kinden birinin kan bas›nc›n›n yüksek oldu¤u bildirilmekte-

dir (WHO, 2013). Amerika’da Centers for Disease Control

and Prevention (CDC)’nin 2010 y›l› verilerine göre 18 yafl

ve üzeri 59.259 hipertansiyonlu vaka oldu¤u ve bunlar›n

21.425’ini 65 yafl ve üzeri kiflilerin oluflturdu¤u belirtil-

mektedir (National Center for Health Statistics, 2010).

Türkiye de 2005 y›l› verilerine göre, hipertansiyon pre-

velans›n›n %31,8 oldu¤u, bunun %27,5 ini erkeklerin,

%36.1 ini kad›nlar›n oluflturdu¤u saptanm›flt›r. 35 yafl al-

t›ndaki görülme oran› %13.8, 35-64 yafl aras›nda %31.1

ve 65 yafl üzeri nüfusta %43.3 olarak belirlenmifltir (Altun

ve ark., 2005). 

Hipertansiyonun  Tan›m›  ve  S›n›fland›r›lmas›

Hipertansiyon, bir kan bas›nc› regülasyonu bozuklu-

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

r›n üstüne ç›kmas›d›r. Sistolik kan bas›nc›n›n 140, diyasto-

lik kan bas›nc›n›n 90 mmHg ve üzerinde bulunmas› ya da

kiflinin antihipertansif ilaç kullan›yor olmas› hipertansiyon

olarak tan›mlan›r (Bad›r, 2011). 

Hipertansiyon  kan  bas›nc›  düzeyi  ve  

nedenlerine  göre  s›n›fland›r›lmaktad›r

Kan  bas›nc›  düzeylerine  göre  s›n›fland›rma:  Joint Nati-

onal Commitee (JNC) VII (2003) Raporu’na göre 18 ve

daha ileri yafltaki eriflkinler için kan bas›nc›n›n s›n›fland›r-

mas› Tablo 1’de gösterilmektedir (U.S. Department of He-

alth and Human Services, 2004).

Literatürde sistolik kan bas›nc›n›n 140 mmHg ve üstü

de¤eri sistolik hipertansiyon, diyastolik kan bas›nc›n›n 90

mmHg ve üstü de¤eri diyastolik hipertansiyon, her ikisi-

nin de yüksek olmas› ise karma (sisto-diyastolik) hipertan-

siyon olarak belirtilmifltir.

Nedenine  göre  hipertansiyonun  s›n›fland›r›lmas›

Primer/esansiyel  Hipertansiyon:  Primer hipertansiyo-

nun nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte genetik bir

yatk›nl›k ve buna eklenen endüstrileflme, flehirlerde yafla-

ma, beslenme al›flkanl›klar›, obezite hastal›¤›, afl›r› tuz al›-

m›, alkol kullan›m›, stres gibi çevresel faktörlerin rolü oldu-

¤una inan›lmaktad›r. Hipertansiyonu olan olgular›n

%95’i primer hipertansiyondur. (Vikrant and Tiwari,

2001; Gray, Dawkins, Simpson, Morgan, 2005)  .

Sekonder  Hipertansiyon:  Primer hipertansiyondan ol-

dukça farkl›d›r. Hipertansiyon gösterilebilir bir nedene ba¤-

l› ise sekonder hipertansiyondan söz edilir. Sekonder hiper-

tansiyon tüm hipertansiyon olgular›n›n yaklafl›k %5-10’unu

oluflturur. Bu kiflilerde nedene yönelik tedavi yaklafl›mlar›y-

la hipertansiyon ortadan kald›r›labilir ya da kan bas›nc›

kontrol alt›na al›nabilir (Gray, Dawkins, Simpson, Morgan,

2005; ‹lerigelen, 2005).

Hipertansiyon  risk  faktörleri

Literatürde yüksek kalorili beslenme, düflük

aktivite düzeyi, hareketsiz yaflam, yüksek mik-

tarda tuz ve alkol tüketimi, yafl, cinsiyet, ge-

netik gibi faktörlerin yan› s›ra kiflilik özellikleri,

kayg›, stres ve öfke gibi emosyonel faktörle-

rin hipertansiyon için risk faktörleri olabilece-

¤i bildirilmektedir. Hipertansiyon kifliden kifli-

ye farkl›l›k gösterdi¤inden, baz› kiflilerin kan

bas›nc›n›n iç ya da d›fl uyaranlar karfl›s›nda di-
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KKaann  BBaass››nncc››  SS››nn››ffllaammaass›› SSiissttoolliikk  KKaann  BBaass››nncc›› DDiiyyaassttoolliikk  KKaann  BBaass››nncc››
((mmmmHHgg)) ((mmmmHHgg))

Normal <120 ve <80
Prehipertansiyon 120-139 ve/veya 80-89
Evre 1 hipertansiyon 140-159 ve/veya 90-99
Evre 2 hipertansiyon >160  ve/veya >100
‹zole sistolik hipertansiyon >140  ve <90



¤er bireylerden daha yüksek olabilece¤i vurgulanmakta-

d›r  (Erkek, Özgür, Gümüfl, 2006; Savaflan ve Özgür,

2010; Çelik ve Özdemir, 2010).

Hipertansiyon 50 yafl›ndan küçük erkeklerde, kad›nla-

ra göre daha s›k görülür. 50 yafl üstünde ise kad›nlarda

erkeklere göre s›kl›¤› artar. 45 yafl ve alt›ndaki erkeklerin,

ayn› yafl grubundaki kad›nlardan daha yüksek kan bas›n-

c› de¤erlerine sahip olduklar›; 45-54 ve 55-64 yafl aras›n-

da erkek ve kad›nlar›n yüksek kan bas›nc› de¤erlerinin

benzer oldu¤u ve 65 yafl sonras› kad›nlar›n erkeklerden

daha fazla yüksek kan bas›nc› düzeyine sahip olduklar›

saptanm›flt›r  (fiekil 1) (American Heart Association, 2012).

Pek çok araflt›rmac› hipertansiyona yol açabilen psiko-

lojik faktörler üzerinde çal›flm›flt›r. Çünkü fiziksel sa¤l›k ve

psikolojik durum aras›nda karmafl›k bir iliflki vard›r. Kardi-

yovasküler sistem otonom sinir sistemi taraf›ndan düzen-

lendi¤i için duygusal durumlar kan bas›nc› üzerinde bü-

yük bir etkiye sahip olabilir (Cheung et al, 2005). Bu ne-

denle hipertansiyon psikolojik durumu, sosyal iliflkileri ve

çevreyle etkileflimi de içine alan genifl bir bak›fl aç›s› ile ele

al›nmas› gereken bir hastal›kt›r. Psikolojik etmenler, kiflilik

özellikleri ve emosyonel stres, sa¤l›kl› yaflam tarz› nitelikle-

rini azaltarak, hipertansiyon ve kardiyovasküler hastal›klar

için risk oluflturur. Emosyonel stres kan bas›nc›nda akut

yükselme yapabilir (Savaflan, Özgür, 2010). Rutledge ve

Hogan (2002) minimal stres yaflayan kiflilerle daha yo¤un

psikolojik stres yaflayanlar› karfl›laflt›rd›¤›nda; daha çok psi-

kolojik stresi olanlardan %8'inin hipertansiyon geliflme ris-

ki tafl›d›klar›n› saptam›flt›r. Siyah ö¤rencilerde anksiyete,

aile istikrars›zl›¤› ve bast›r›lm›fl öfkenin hipertansiyon geli-

flimi için belirleyici oldu¤u vurgulanmaktad›r (Somova,

Connolly, Diara, 1995). Ayn› zamanda, hipertansiyon ile

anksiyete aras›nda güçlü bir iliflkisi mevcutken depresyon-

la hipertansiyon aras›nda iliflki olmad›¤›n› gösteren çal›fl-

malar›n yan› s›ra duygusal stresin hipertansiyon nedeni

olabilece¤i hipotezini desteklemeyen çal›flmalarda bulun-

maktad›r (Cheung et al, 2005).  

Hipertansiyon  ve  Öfke  ‹liflkisi

Öfke, doyurulmam›fl isteklere, istenmeyen sonuçlara ve

karfl›lanmayan beklentilere verilen son derece do¤al ve ev-

rensel bir duygusal tepkidir. Öte yandan, belki de en zarar

verici olabilen duygusal yaflant› olarak da tan›mlanabilir

(Soykan, 2003). Spielberger öfkenin genellikle d›fla vurula-

mayan gerçek duygular›n birikimi sonucu ortaya ç›kan pat-

lama oldu¤unu belirtmektedir.  Öfkenin insanlar›n temel

duygular›ndan biri oldu¤u, öfke genellikle olumsuz bir

duygu gibi alg›lansa da asl›nda uygun flekilde ifade edildi-

¤inde kiflileri psikolojik olarak rahatlatt›¤› belirtilmektedir.

“Önemli olan öfke duygusu yaflamak de¤il, bu duygunun

ne flekilde yans›t›ld›¤›d›r” denilmektedir (Civitci, 2008). 

Sürekli öfkenin hipertansiyon, kalp hastal›¤›, atrial ve

ventriküler aritmilerle iliflkili oldu¤u  (Yu, Dimsdale, Mills,

1999; Schum ve ark., 2003) bilindi¤ine göre; bu durum-

da “öfkenin nas›l ifade edildi¤i” ve  “nas›l ifade edilmesi

gerekti¤i” sorusunun yan›t› önem kazanmaktad›r. 

Öfke duygusu, ifade edilme biçimine göre yorum-

lanmaktad›r ve genellikle uygun olmayan flekiller-

de ifade edilmektedir. Öfkenin nas›l ifade edildi¤i

konusunda bireyler aras›nda önemli farkl›l›klar bu-

lunmakla birlikte, öfke duygusu ortaya ç›kt›¤› an-

da, baz› bireyler tepkilerini fiziksel ya da sözlü sal-

d›r›da bulunarak ortaya koyarlar. Baz› bireyler ise,

öfkelendikleri zamanlarda edilgen ve dolayl› sald›r-

ganl›¤› tercih ederler ya da geri çekilme davran›fl›

gösterebilirler. Öfkenin ifade edilme biçimi ve

kontrolü; kültürel özelliklere, bireyin beklentilerine,

ö¤renilmifl davran›fllara, ailenin davran›fl biçimleri-

ne, e¤itim durumuna,  yafla ve cinsiyete göre de-
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¤iflmektedir. Spielberger, öfke ifade etme tarzlar›n›; öfke-iç-

te, öfkeli düflünce ve duygular› bast›rma e¤ilimi; öfke-d›flta,

öfkenin çevredeki nesne ya da insanlara yöneltilerek sald›r-

gan davran›fllar gösterme e¤ilimi; kontrol edilen öfkeyi de

öfke duygusunun ya da öfkenin ifade edilmesini önleme,

kontrol edebilme yetene¤i olarak tan›mlamaktad›r  (Spiel-

berger,  Reheiser,  and  Sydeman, 1995). 

Öfke ve öfke ifadesinin kan bas›nc› düzeyleri üzerinde-

ki olas› kronik etki-sini gösteren mekanizmalar henüz tam

anlam›yla aç›kl›¤a kavuflturulamam›flt›r. Buna karfl›n öfke,

sempatik sinir sisteminin aktivasyonunun bir sonucu ola-

rak baz› insanlarda kan bas›nc› düzeylerinde akut art›fla

neden olmaktad›r. Stres sempatik aktivasyonu meydana

gelmekte ve bunun sonucu olarak damar direnci artmak-

ta, vazokonstriksiyon ve di¤er otonomik cevaplar ortaya

ç›kmaktad›r. Vazokonstriksiyonun uzamas› ve otonomik

cevaplar›n süreklilik kazanmas›n›n kaç›n›lmaz sonucu da

kan bas›nc›n›n yükselmesidir (Çelik ve Özdemir, 2010) .

Sürekli öfke düzeyinin ve öfke ifade tarzlar›n›n hiper-

tansiyon gelifliminde rol oynayabilece¤ine dair birçok ça-

l›flma yap›lm›flt›r. Kamala ve ark. (2004) düflmanl›k ve öf-

ke düzeyleri ile günlük tansiyon de¤iflikliklerini incelemek

için bireylerin 24 saat boyunca kan bas›nçlar›n› takip et-

mifller ve çal›flma sonucunda yüksek düzeyde düflmanl›k

ve öfke duygusuna sahip olan bireylerin tansiyonlar›n›n

hep yüksek seyretti¤ini gözlemlemifller ve psikolojik fak-

törlerin hipertansiyon seyrindeki rolünü ortaya koymufl-

lard›r (Kamala ve ark., 2004). 

Özellikle esansiyel hipertansiyon ve öfke iliflkisi pek çok

çal›flma ile ortaya konmufltur. Genç esansiyel hipertansi-

yonlu erkek bireyler ile sa¤l›kl› bireylerin karfl›laflt›r›ld›¤› bir

çal›flmada;  sürekli öfke düzeylerinin yüksek, öfke ifade

tarzlar›n›n ise benzer oldu¤u bulunmufltur. Bu nedenle

genç erkek eriflkin bireylerde esansiyel hipertansiyona yat-

k›nl›k oluflturabilecek etkenlerden birisinin de öfke düzeyin-

deki yükseklik olabilece¤i ifade edilmektedir (Çelik ve ark.,

2009; Shehata 2010)’ n›n çal›flmas›nda esansiyel hipertan-

siyon patogenezi ile de¤ifltirilebilir davran›flsal risk faktörü

olarak öfkenin önemli bir iliflkisi oldu¤u vurgulanmaktad›r.

Bitti ve arkadafllar›n›n (1995) 80 koroner kalp hastas›, 80

esansiyel hipertansiyonlu ve 80 sa¤l›kl› yetiflkinle yapm›fl ol-

duklar› çal›flmada öfke ve düflmanl›¤›n esansiyel hipertan-

siyon ve koroner kalp hastal›¤› için dikkate al›nmas› gere-

ken psikolojik risk faktörleri oldu¤u gösterilmifltir. 

Ulutürk’ün 2006 y›l›nda 110 antihipertansif kullanan

birey ve 107 karfl›laflt›rma grubu olmak üzere toplam 217

kifli ile gerçeklefltirilen, antihipertansif kullanan bireylerde

öfke ve öfke duygusu ifadesinin de¤erlendirilmesine yö-

nelik olarak yapt›¤› çal›flmada, antihipertansif kullanan bi-

reylerde sürekli öfke düzeyi ve öfkeyi içte tutma durumla-

r› karfl›laflt›rma grubundan anlaml› düzeyde yüksek bulun-

mufltur. Baflka bir çal›flmada sürekli öfke düzeyi yüksek

olanlarla, hafif veya düflük olanlar karfl›laflt›r›ld›¤›nda; öfke

düzeyinin yüksek olmas›n›n prehipertansiyondan hiper-

tansiyona geçiflle iliflkili oldu¤u

saptanm›flt›r (Player et al, 2007).

Beyazaslan (2012) deney ve

kontrol grubunu oluflturan hi-

pertansiyon hastalar›n›n ön test-

ten ald›klar› sürekli öfke ve bast›-

r›lm›fl öfke puanlar›n›n yüksek

oldu¤u; d›fla yans›t›lan öfke pu-

anlar›n›n orta düzeyde oldu¤u

ve hastalar›n bast›r›lm›fl öfke

puan›n›n,  d›fla yöneltilen öfke

puan›na göre oldukça yüksek

oldu¤unu saptam›flt›r. Ayr›ca

hastalara verilen öfke kontrol
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e¤itiminin hastalar›n öfkelerini d›fla daha kontrollü bir fle-

kilde yans›tmalar›n›, öfkelerini daha az bask›lamalar›n› ve

uygun flekilde ifade etmelerini sa¤lamada etkili oldu¤unu

belirlemifldir (Beyazaslan, 2012).

Sonuç olarak; çal›flmalar de¤erlendirildi¤inde bast›r›l-

m›fl öfke ve sürekli öfke düzeyleri yüksek olan bireylerin hi-

pertansiyona yatk›n olduklar› ve hipertansif hastalara öf-

kelerini tan›ma ve bafl etme konusunda beceri kazand›r›l-

mas›n›n önemi ortaya ç›kmaktad›r. Bu noktadan hareket-

le; kesintisiz ve ulafl›labilir hizmet veren hemflirelerin ken-

di öfke duygular›n› tan›yarak, hastalar› öfke yönetimi yani

öfkelerini uygun flekilde ifade edebilmeleri konusunda

desteklemeleri gerekmektedir.
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ÖÖzzeett  

AAmmaaçç::  Bu çal›flma Tip 2 Diyabetli bireylere verilen planl› diyabet e¤itiminin hasta-

lar›n yaflam kalitesi üzerine etkisini belirlemek amac›yla yap›ld›.
YYöönntteemm::  Bu araflt›rma ön test- son test deneysel niteliktedir. Araflt›rman›n evrenini

Eylül 2009-fiubat 2010 y›llar› aras›nda S.B. Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi

Diyabet Poliklini¤ine baflvuran Tip 2 Diyabet hastalar› oluflturdu. Araflt›rmaya rastgele

örnekleme yöntemiyle seçilen 50 hastayla baflland› ancak çeflitli nedenlerle e¤itim otu-

rumlar›n›n tamam›na kat›lamayan 12 hasta örneklemden ç›kar›larak 38 hasta ile çal›fl-

ma tamamland›. Diyabet e¤itimi 3 ay ara ile 2 kez tekrarland› ve e¤itimler broflürler ile

desteklendi. Veriler genel bilgi formu ve K›sa Form-36 Yaflam Kalitesi Ölçe¤i (SF-36) ile

topland› ve SPSS 11.5 versiyonu ile de¤erlendirildi. Verilerin analizinde tan›mlay›c› ista-

tistiksel metotlar›n (frekans, ortalama, yüzde ve standart sapma) yan› s›ra, niceliksel ve-

rilerin iki grup aras› karfl›laflt›r›lmalar›nda Mann-Whitney U testi, ikiden fazla gruplar ara-

s› karfl›laflt›r›lmalar›nda Kruskal-Wallis H testi, iki say›sal de¤iflken aras›ndaki iliflki ise Spe-

arman Korelasyon testi ve Pearson Korelasyon testi ile incelendi. Geçerlik güvenirlik de-

¤erlendirmesinde Cronbach alpha katsay›s› hesaplanm›flt›r. Ölçe¤in alt boyutlar›n›n

Cronbach alpha katsay›s›n›n .68-82 aras›nda de¤iflti¤i bulunmufltur. Sonuçlar %95’lik

güven aral›¤›nda ve anlaml›l›k p<0.05 düzeyinde de¤erlendirildi.
BBuullgguullaarr::  Hastalar›n e¤itim öncesi ve sonras› SF-36’n›n fiziksel fonksiyon (p=.001),

mental sa¤l›k (p=.006) ve genel sa¤l›k alg›s› (p<.045) alt boyutlar› ön test, son test ve iz-

leme testi puan ortalamalar› aras›nda gözlenen fark›n anlaml› oldu¤u tespit edildi. Post-

hoc testi olarak yap›lan Wilcoxon Signed Rank testi sonuçlar›na göre, fiziksel fonksiyon

alt boyutunun ön test-izleme testi (z=-3.191, p=.001) ve son test-izleme testi (z=-2.984,

p=.003) puanlar› aras›nda, mental sa¤l›k alt boyutunun ön test- son test (z=-4.951,

p=.01) ve ön test-izleme testi (z=-2.573, p=.01) puanlar› aras›nda, genel sa¤l›k alg›s› alt

boyutunun ise ön test-izleme testi (z=-1.862, p=.05) puanlar› aras›nda fark anlaml›yd›. 
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Ayr›ca e¤itim sonras› AKfi, BK‹ ve HbA1c de¤erleri in-

celendi¤inde e¤itim öncesine göre anlaml› düzeyde fark-

l›l›k bulundu (p<0.001). SF-36 Yaflam Kalitesi Ölçe¤i’nin

alt boyutlar›n›n cronbach alfa de¤erlerinin 68 ile 82 ara-

s›nda de¤iflti¤i bulundu.
SSoonnuuçç::  Tip 2 diyabetli hastalara verilen planl› e¤itimin,

hastalar›n yaflam kalitesinin fiziksel fonksiyon, mental sa¤l›k

ve genel sa¤l›k alg›s› alt boyutlar› ile metabolik de¤iflkenler-

den AKfi ve A1c düzeyleri üzerinde etkili oldu¤u bulundu. 
AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Tip 2 Diyabetes Mellitus, Yaflam Ka-

litesi, E¤itim

SSuummmmaarryy

TThhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  PPllaannnneedd  DDiiaabbeetteess  EEdduuccaattiioonn  GGiivveenn  

ttoo  IInnddiivviidduuaallss  wwiitthh  TTyyppee  22  DDiiaabbeetteess  oonn  QQuuaalliittyy  ooff  LL‹‹FFEE

AAiimm::  The aims of this study was to determine impact

of planned diabetes education on quality of life in pati-

ents with Type 2 Diabetes.
MMeetthhooddss::  This research was pre test- post test experimen-

tal. The population of the study was comprised of patients

with Type 2 Diabetes visiting the S.B. Okmeydan› Training

and Research Hospital Diabetes Clinic in September 2009-

February 2010. Research was began randomly selected 50

patients but 12 patients was unable to attend all education

sessions for various reasons, this study was completed with

38 patients. Diabetes education was repeated 2 times with

an interval of 3 months and was supported by brochures.

Data were collected by General Information Form and Short

Form-36 Quality of Life Questionnaire (SF-36) and evaluated

with SPSS version 11.5. Data were analyzed by descriptive

statistics (frequency, percentage, mean and standard devi-

ation), and by Mann-Whitney U test in comparisons betwe-

en two groups of the quantitative data, and by Kruskal-Wal-

lis H test in comparisons between more than two groups,

and by Spearman correlation test and Pearson's correlation

test. Results were evaluated in the 95% confidence interval

and the significance level p<0.05.
RReessuullttss:: Before and after training, physical function

(p=.001), mental health (p=.006) ve general health per-

ception subcscales (p<.045) of SF-36 scale were found sta-

tistically significant in patients. According to the results of

the Wilcoxon Signed Rank test as posthoc test, the physi-

cal function subscales scores were significant between the

pre-test-screening test (z=-3.191, p=.001), between post-

test-screening test (z=-2.984, p=.003), and of the mental

health subscale scores between the pre-test-post-test (z=-

4.951, p=.01) and pre-test-screening test (z=-2.573,

p=.01) scores, and of the general health perception subs-

cale between pre-test - screening test scores(z=-1.862,

p=.05). In addition, fasting glucose, BMI and HbA1c valu-

es found  significant after the training than before training

(p<0.001). Cronbach's alpha coefficient of SF-36 scale was

calculated in assessment of validity and reliability analysis.

Cronbach's alpha coefficient of sub-dimensions of the sca-

le was found to vary between .68-82.
CCoonncclluussiioonn::  Planned education given to patients with

type 2 diabetes, was found to be effective on the physi-

cal function, mental health and general health percepti-

on subscales of quality of life and metabolic variables as

fasting glucose and A1c levels 
KKeeyy  WWoorrddss::  Type 2 Diabetes Mellitus, Quality of Life,

Education.

Girifl

Diyabet; insülin eksikli¤i veya etkisizli¤i sonucu geli-

flen, hiperglisemi ile karakterize, karbonhidrat, protein ve

lipit metabolizmalar›n›n bozuklu¤u ile seyreden, yaflam

boyu süren, her yafltaki bireyi ve yak›nlar›n› do¤rudan il-

gilendiren, geriye dönüflümsüz ve kronik hasarlar› nede-

niyle ekonomik yükü a¤›r olan, öz-bak›m aktivitelerini et-

kileyen ve yaflam süresini k›saltan kronik bir hastal›kt›r (Er-

do¤an, 2002; Özcan,1999). Baflta Tip 1 ve Tip 2 diyabet

olmak üzere, spesifik nedenlere ba¤l› diyabet ve gestas-

yonel diyabet olmak üzere dört tipte görülmektedir. Tüm

diyabetlilerin %90’›n› oluflturan Tip 2 diyabet, insülin sek-

resyon bozuklu¤u, dokularda insülinin kullan›lamamas›

ve obezite ile karakterize, yaflla birlikte görülme s›kl›¤› ar-

tan, polidipsi, poliüri, kilo kayb› gibi diyabet belirtilerinin

hafif oldu¤u, retinopati, nefropati ve nöropati gibi kronik

komplikasyonlar›n s›k görüldü¤ü diyabet tipidir. Tip 2 di-

yabet, ço¤unlukla 30 yafl sonras› ortaya ç›kmas›na ra¤-
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men, obezite art›fl›n›n sonucu olarak özellikle son 10-15

y›lda çocukluk veya adolesan ça¤lar›nda da görülmeye

bafllam›flt›r (Erdo¤an, 2002; TEMD, 2011).

Yaflam tarz›ndaki h›zl› de¤iflim sonucu obezite ve fizik-

sel inaktivitenin artmas› geliflmifl ve geliflmekte olan top-

lumlar›n tümünde, özellikle tip 2 diyabet prevalans›n› h›z-

la yükseltmektedir. Uluslararas› Diyabet Federasyonu (In-

ternational Diabetes Federation-IDF) Diyabet Atlas›

(2011) verilerine göre tüm dünyadaki diyabetli nüfusu

366 milyon iken bu say›n›n 2030 y›l›nda 552 milyona

ulaflmas› beklenmektedir (http://www.idf.org/diabete-

satlas/ 5e/the-global-burden). Sadece Amerika Birleflik

Devletleri’nde 17 milyon insan›n diyabetli oldu¤u ve bu

oran›n yaklafl›k olarak 14.5 milyonunun tip 2 diyabetli ol-

du¤u tahmin edilmektedir. Türk Diyabet Vakf›’n›n ve Sa¤-

l›k Bakanl›¤›’n›n 26.499 kifliyi kapsayan ‘Türkiye Diyabet

Epidemiyolojisi Araflt›rmas›’n›n (TÜRDEP II, 2010) Tip 2 di-

yabete iliflkin verilerine göre; Türk eriflkin toplumunda di-

yabet s›kl›¤›n›n %13.7’ye ulaflt›¤›, 40-44 yafl grubundan

itibaren nüfusun en az %10’unun diyabetli oldu¤u görül-

mektedir (http://www.istanbul.edu.tr/itf/attachments/

021_turdep.2.sonuclarinin. aciklamasi.pdf. 

Uzun dönemde tedavi maliyeti yüksek olan bu hastal›-

¤›n, akut ve kronik (retinal, renal, nöral, kardiyak ve vaskü-

ler) komplikasyon riskini azaltmak için sa¤l›k çal›flanlar› ve

hastalar›n sürekli e¤itimi flartt›r. Diyabetli bireye ve ailesine

hastal›¤›n bak›m›n› ve yönetimini ö¤retmek tedavi plan›-

n›n önemli bir basama¤›d›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü (World

Health Organization, WHO)’ne göre de e¤itim, diyabet

tedavisinin temel tafl›d›r ve diyabetlinin toplum ile bütün-

leflmesinde yaflamsal önem tafl›r (Ellisa, Speroffa, Dittusa,

2004). Ülkemizde Ulusal Diyabet Program› kapsam›nda

belirlenen hedeflerden biri “toplumun bilgilendirilmesi,

sa¤l›k personelinin ve hastalar›n e¤itilmesi”dir. 2011’de

Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanan Türkiye Diyabet Ön-

leme ve Kontrol Program› (2010-2011) dört y›ll›k eylem

plan› kapsam›nda da benzer hedeflere yer verilmifltir (Er-

do¤an, 2002; IDF 2009; Özcan, 1999; THGM, 2011). 

Tip 2 diyabetli hastalarla yap›lan farkl› çal›flmalarda, iyi

bir e¤itim ve planlama ile diyabetli bireyin özbak›m aktivi-

telerini yerine getirebildi¤i, tedaviye uyumunun, yaflam

kalitesinin art›r›ld›¤›, akut ve kronik komplikasyonlar›n ön-

lenebildi¤i bildirilmifltir (Avdal, K›z›lc› ve Demirel 2011;

Baghianimoghadam, Afkhami, ve Baghianimoghadam

2009; Bruce, Davis ve Cull, 2003; Ellisa ve ark. 2004; Gal-

legos, Ovalle-Berumen ve Gomez-Meza, 2006; Karakurt,

2008; Özcan 1999; Raji, Gomes ve Beard, 2002; Shibaya-

ma, Kobayashi, ve Takano, 2007; Yaman, Akdeniz, Kat›r-

c›, 2010; Yeflilbalkan, 2004). Bu çal›flmalar hastal›¤›n yö-

netiminde e¤itimin etkinli¤inin önemini vurgulamaktad›r. 

Bu nedenle bu araflt›rma Tip 2 diyabetli bireylere veri-

len planl› diyabet e¤itiminin yaflam kalitesi, baz› metabo-

lik de¤iflkenler (A1c, açl›k kan flekeri-AKfi ve beden kitle in-

deksi-BK‹) üzerine etkisini belirlemek amac›yla yap›ld›. 

Gereç  -  Yöntem

Araflt›rman›n  Tipi:  Araflt›rma tek grupta ön test-son test

ve deneysel olarak planland› 

Araflt›rman›n  Evren  ve  Örneklemi:  Çal›flman›n evrenini

Eylül 2009-fiubat 2010 tarihlerinde S.B.Okmeydan›

E.A.H. Diyabet E¤itim Odas›’na baflvuran Tip 2 diyabetli

bireyler oluflturdu. Örneklemi ise çal›flmaya kat›lmaya gö-

nüllü olan hastalar aras›ndan basit rastgele yöntemle se-

çilen 50 hasta oluflturdu. Ancak çeflitli nedenlerle e¤itim

oturumlar›n›n tamam›na kat›lamayan 12 hasta örneklem-

den ç›kar›larak 38 hasta ile çal›flma tamamlanm›flt›r.

Araflt›rmaya  Dahil  Edilme  Kriterleri

• En az 6 ayd›r tip 2 diyabet tan›s› alm›fl olmak,

• Ayaktan tedavi görüyor olmak,

• Görme ve iflitme ile ilgili duyu kayb› bulunmamak,

• ‹letiflime ve iflbirli¤ine aç›k olmak,

• Psikiyatrik bir hikayesi bulunmamak,

• Araflt›rmaya kat›lmaya gönüllü olmak

Araflt›rmadan  Ç›kar›lma  Kriterleri

• Hasta e¤itimlerinin tamam›na kat›lmama

UUyygguullaammaa::  Hastalara diyabet hemfliresi taraf›ndan; diya-

betin tan›m› ve belirtileri, diyabetin komplikasyonlar›, insülin

enjeksiyonu, Oral Antidiyabetikler (OAD), egzersiz, beslen-

me, ayak bak›m› ve genel sa¤l›k önerilerini içeren temel di-

yabet e¤itimi 0.gün, 15.gün, 1.ay ve 3.ay olmak üzere 4

kez tekrarland›. ‹lk e¤itim bireysel, sonrakiler grup e¤itimi

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  5  •  Say›    1  •  Sayfa  46  •  Ocak  -  Haziran  2013



olarak verildi ve e¤itimler broflürler ile desteklendi. Veriler bil-

gi formu ve K›sa Form-36 Yaflam Kalitesi Ölçe¤i (SF-36) ile

0.ayda (e¤itim öncesi), 3.ayda(e¤itim sonras›) ve e¤itimin

kal›c›l›¤›n› de¤erlendirmek amac›yla 6.ayda (izleme) toplan-

d›. E¤itimler 30 dk süreyle diyabet e¤itim odas›nda yap›ld›. 

Araflt›rman›n  De¤iflkenleri

Ba¤›ml›  De¤iflkenler:  SF 36 ölçek puan›, AKfi, BK‹, bel

ve kalça çevresi

Ba¤›ms›z  De¤iflkenler:  Diyabet E¤itimi, Tip 2 diyabetli

bireylerin sosyo-demografik özellikleri ve hastal›klar›na ilifl-

kin veriler

Veri  Toplama  Araçlar›

Hasta Bilgi Formu. ‹lgili literatürden yararlan›larak,

araflt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanan bu form, bireylerin

demografik ve klinik özellikleri ve metabolik de¤iflkenleri-

ne yönelik 18 sorudan oluflmaktad›r.

K›sa Form-36 Yaflam Kalitesi Ölçe¤i (SF-36). Yaflam ka-

litesini de¤erlendirmek amac›yla Rand Corporation tara-

f›ndan gelifltirilen ölçe¤in Türkçe geçerlik ve güvenilirlik

çal›flmas› Koçyi¤it ve arkadaslar› (1999) taraf›ndan yap›l-

m›fl ve ölçe¤in alt boyutlar›n›n Cronbach's alpha de¤eri-

nin .73-.76 aras›nda de¤iflti¤i belirlenmifltir. Çal›flmam›z-

da ölçe¤in alt boyutlar›n›n Cronbach's alpha de¤eri ise s›-

ras›yla; fiziksel fonksiyon.82, fiziksel rol fonksiyon .79,

emosyonel rol fonksiyon .76, enerji/vitalite .68, mental

sa¤l›k .72, sosyal fonksiyon .68, a¤r› .80, genel sa¤l›k .81

bulunmufltur.

Jenerik ölçüt özelli¤ine sahip ölçek Fiziksel fonksiyon

(10 madde),  sosyal fonksiyon (2 madde), fiziksel rol fonk-

siyon (4 madde),  emosyonel rol fonksiyon (3 madde),

mental sa¤l›k (5 madde), enerji/vitalite (4 madde), a¤r› (2

madde) ve genel sa¤l›k (5 madde) olmak üzere sekiz bo-

yutun ölçümünü sa¤layan 36 maddeden oluflmaktad›r.

Alt ölçekler sa¤l›¤› 0-100 aras›nda de¤erlendirir ve puan

yükseldikçe yaflam kalitesinin iyi oldu¤u fleklinde de¤er-

lendirilir. Ölçek son 4 hafta göz önüne al›narak de¤erlen-

dirilmektedir. De¤erlendirme 4. ve 5. maddeler d›fl›nda

Likert tipi (üçlü- alt›l›) yap›lmaktad›r; 4. ve 5. maddeler

evet/hay›r biçiminde yan›tlanmaktad›r. Ölçek yaln›zca tek

bir toplam puan vermek yerine, her bir alt ölçek için ayr›

ayr› toplam puan vermektedir. 

Verilerin  De¤erlendirilmesi

Çal›flmadan elde edilen bulgular›n istatistiksel analizle-

ri için SPSS 11.5 paket program› kullan›ld›. Verilerin nor-

mal da¤›l›m›na Kolmogrov-Smirnov testi ile bak›ld› ve nor-

mal da¤›l›ma uymayan veriler için nonparametrik testler

seçildi. Çal›flma verileri de¤erlendirilirken, yüzdelik, fre-

kans, tekrarlanan ölçümlerde varyans analizi, Frieadman

Testi ve Wilcoxon testi ile iki say›sal de¤iflken aras›ndaki

iliflkinin incelenmesinde ise Spearman Korelasyon testi

kullan›ld›. Sonuçlar %95’lik güven aral›¤›nda ve anlaml›l›k

p<0.05 düzeyinde de¤erlendirildi.

Araflt›rman›n  S›n›rl›l›klar›

Araflt›rman›n verileri ölçek maddeleri ve evreni olufltu-

ran S.B. Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Diya-

bet Poliklini¤i’ne baflvuran Tip 2 diyabet hastalar› ile s›n›r-

l›d›r.

Araflt›rman›n  Etik  Boyutu

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

dürlü¤ü’nden kurum izni al›nm›flt›r. Çal›flmaya kat›lan

tüm diyabetli bireylerden yaz›l› onam al›nm›flt›r.

Bulgular  

Yafl ortalamas› 54.39±8.37 olan hastalar›n; %52.6’si

kad›n, %76.8’i evliydi. Hastalar›n büyük ço¤unlu¤u ilkö¤-

retim mezunu (%78.9), ev han›m› (%44.7) ve emekliydi

(%28.9). Ortalama tan› süresi 6±4.70’di. Hastalar›n

%5.3’ü sadece insülin, %94.7’si hem OAD hem de insü-

lin tedavisi al›yordu (Tablo 1).

Hastalar›n SF-36 ölçe¤inden ald›klar› puanlar›n ön test,

son test ve izleme testi sonuçlar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda (Tablo

2). SF-36 ölçe¤inin fiziksel fonksiyon (p=.001), mental sa¤-

l›k (p=.006) ve genel sa¤l›k alg›s› (p<.045) alt boyutlar› ön

test, son test ve izleme testi puan ortalamalar› aras›nda

gözlenen fark›n istatistiksel olarak anlaml› oldu¤u tespit

edildi. Posthoc testi olarak yap›lan Wilcoxon Signed Rank

testi sonuçlar›na göre, fiziksel fonksiyon alt boyutunun ön
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test-izleme testi (z=-3.191, p=.001) ve son test-izleme testi

(z=-2.984, p=.003) puanlar› aras›nda, mental sa¤l›k alt bo-

yutunun ön test- son test (z=-4.951, p=.01) ve ön test-iz-

leme testi (z=-2.573, p=.01) puanlar› aras›nda, genel sa¤-

l›k alg›s› alt boyutunun ise ön test-izleme testi (z=-1.862,

p=.05) puanlar› aras›nda fark anlaml›yd›. 

Hastalar›n A1c, AKfi, ve BK‹ ön test, son test ve izleme

testi ortalamalar› incelendi¤inde (Tablo 3). A1c (p=.000)

ve AKfi (p=.000) ortalamalar›n›n ön test, son test ve izleme

testi de¤erleri aras›nda gözlenen fark anlaml› bulundu. ‹le-

ri istatistiksel analiz için yap›lan Wilcoxon Signed Rank tes-

ti sonuçlar›na göre; HgA1c ön test-son test (z=-4.591,

p=.000), ön test-izleme testi (z=-4.859, p=.000) ve son

test-izleme testi (z=-3.623, p=.000) ortalamalar› aras›nda;

AKfi ön test-son test (z=-4.576, p=.000), ön test-izleme tes-

ti (z=-4.837, p=.000) ve son test-izleme testi (z=-3.623,

p=.000)  ortalamalar› ara-

s›nda anlaml› fark tespit

edildi.

Tart›flma

Sa¤l›k çal›flanlar›n›n, hasta-

lar›n ve hasta yak›nlar›n›n

sürekli e¤itiminin oldukça

önemli oldu¤u diyabette,

planl› e¤itim ile özellikle

hastalar›n yaflam kalitesi

yükseltilebilmektedir. Bu

noktadan hareketle bu ça-

l›flma Tip 2 diyabetli birey-

lere verilen planl› diyabet

e¤itiminin yaflam kalitesine

etkisini belirlemek amac›yla

yap›lm›flt›r.  

Çal›flmada elde edilen bul-

gulara hastalar›n SF-36 öl-

çe¤inden ald›klar› puanla-

r›n ön test, son test ve izle-

me testi sonuçlar› karfl›laflt›-

r›ld›¤›nda (Tablo 2); SF-36

ölçe¤inin fiziksel fonksiyon

(p=.001), mental sa¤l›k

(p=.006) ve genel sa¤l›k al-
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TTaabblloo  22::  Tip 2 diyabetli bireylerin SF 36 ölçe¤inden ald›klar› puanlar›n ön test, 
son test ve izleme testi sonuçlar›n›n karfl›laflt›r›lmas› (N:38)

DDee¤¤iiflflkkeennlleerr oorrtt±±ssdd XX22 pp PPoosstt  HHoocc  ZZ\\pp
Fiziksel fonksiyon Ön test 68.75±19.43 15.145      001* Ön test -3.191\.001*

Son test 76.25±22.37 ‹zleme Testi
‹zleme testi 79.72±18.85 Son Test -2.984\.003*

‹zleme Testi
Fiziksel Rol Ön test 59.45±38.79 .108 .947

Son test 57.43±41.61
‹zleme testi 60.81±39.76

Emosyonel Rol Ön test 59.45±40.16 1.126 .569
Son test 48.64±44.16
‹zleme testi 55.85±43.07

Enerji Ön test 58.64±21.97 2.189 .335
Son test 59.32±20.68
‹zleme testi 61.21±20.83

Mental Sa¤l›k Ön test 58.77±23.68 10.169       .006* Ön test -4.951\.01*
Son test 66.77±18.53 Son Test
‹zleme testi 64.33±20.62 Ön Test -2.573\.01*

‹zleme Testi
Sosyal Fonksiyon Ön test 84.45±17.77 .447 .800

Son test 79.39±21.89
‹zleme testi 80.74±25.27

A¤r› Ön test 66.77±28.06 .610 .737
Son test 71.25±27.09
‹zleme testi 69.21±26.77

Genel Sa¤l›k Alg›s› Ön test 59.60±25.76 6.208 .045** Ön test -1.862\.05**
Son test 59.07±25.70 ‹zleme Testi
‹zleme testi 66.05±20.50

X2: FriedmanTest kullan›lm›flt›r *p<.01 **p<.05
Z: Wilcoxon Signed Rank testi kullan›lm›flt›r 

TTaabblloo  11::  Hastalar›n Sosyo-demografik ve 
Hastal›¤a ‹liflkin Özellikleri N:38

DDee¤¤iiflflkkeennlleerr nn %%
Yafl 54.39 ±8.37 (ort±sd)
Cinsiyet Kad›n 20 52.6

Erkek 18 47.4
E¤itim Düzeyi Okuryazar De¤il 1 2.6

‹lkö¤retim 30 78.9
Lise ve üzeri 7 18.4

Tan› Süresi (y›l) 6±4.70 (ort±sd)
Ald›¤› Tedavisi Sadece ‹nsülin 2 5.3

OAD+ ‹nsülin 36 94.7
Total 38 100.0



g›s› (p<.045) alt boyutlar› ön test, son test ve izleme testi

puan ortalamalar› aras›nda gözlenen fark›n istatistiksel

olarak anlaml›yd›. Baghianimoghadam ve ark’n›n (2009)

diyabet e¤itimi ile yaflam kalitesini de¤erlendirdikleri çal›fl-

mada deney grubunda SF 20 yaflam kalitesi ölçe¤inin fi-

ziksel ve genel yaflam kalitesi boyutlar›nda ön test ve son

test sonuçlar› aras›nda anlaml› fark bulunmufltur

(p<.001). Ayn› çal›flmada deney ve kontrol grubunun ön

test ve son test sonuçlar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda fiziksel, men-

tal ve yaflam kalitesi alt boyutlar›n›n puan ortalamalar›

aras›nda anlaml› fark bulunmufltur. Bu bulgular çal›flma-

m›zla paralellik göstermektedir. Rickeim ve ark.’n›n (2002)

çal›flmas›nda ise deney grubunda yaflam kalitesi ölçe¤i-

nin sadece mental boyutunda ön test-son test aras›nda

anlaml›l›k bulunmufltur. Bu bulgu da bizim çal›flmam›z›

destekler niteliktedir. 

Çal›flmam›zda fiziksel rol, emosyonel rol, enerji, sosyal

fonksiyon ve a¤r› alt boyutlar›n›n ön test, son test ve izle-

me testi sonuçlar› aras›ndaki fark anlaml› bulunmad›

(p>.05). Benzer flekilde Rickeim ve ark.’n›n (2002) çal›fl-

mas›nda iki grup aras›nda yaflam kalitesi ölçe¤inin hiçbir

boyutunda anlaml› fark bulunmam›flt›r (p>.005). Bu bul-

gular çal›flmam›z› desteklemektedir. Baghianimoghadam

ve arkadafllar›n›n (2009) çal›flmas›nda ise yaflam kalitesi

ölçe¤inin rol ve a¤r› alt boyutlar› iki grup aras› puan orta-

lamalar› anlaml› bulunmufltur (p<.001).

Çal›flmam›zda hastalar›n HgA1c (p=.000) ve AKfi

(p=.000) ortalamalar›n›n ön test, son test ve izleme testi

de¤erleri aras›nda gözlenen fark anlaml› bulundu (Tablo

3). Beyaz›t (2005), Ersoy ve ark. (2006), Goudward ve

ark. (2004), Hermens ve ark. (2012), Karakurt (2008), Siv-

rikaya (2006), Tankova ve ark. (2004) diyabet e¤itimi so-

nucu deney grubunda kontrol grubuna göre HgA1c de-

¤erlerinde azalmaya yönelik anlaml› fark bulmufltur

(p<.001). Bu bulgular çal›flmam›z› destekler nitelikte olup,

e¤itimin HgA1c düzeyinin azalmas›nda etkili oldu¤unu

göstermektedir. Ayr›ca AKfi de¤erlerine bakt›¤›m›zda, Be-

yaz›t (2005), Ersoy ve ark. (2006) e¤itimin AKfi de¤erlerin-

de etkili oldu¤unu bildirmifller-

dir. Bu sonuçlar da çal›flma bul-

gular›m›zla paraleldir. 

Çal›flmam›zda hastalar›n BK‹, bel

ve kalça çevresi ön test, son test

ve izleme testi ortalamalar› ara-

s›nda gözlenen fark anlaml› bu-

lunmad› (p>0.05). Benzer flekil-

de Karakurt (2008) ve Reichbein

ve ark. (2002) verilen e¤itimin

BK‹, bel ve kalça çevresi üzerin-

de etkili olmad›¤›n› bulurken

(p>.05), Sivrikaya (2006) anlam-

l› fark bulmufltur (p<.05). Bu far-

k›n hastalar›n yaflam biçiminde

de¤iflikli¤i kabul etme güçlü¤ü,

e¤itim düzeylerinin düflük olma-

s›, sosyo-ekonomik kültürleri,

hastalara verilen e¤itimin k›sa

süreli olmas›ndan kaynakland›¤›

düflünülmektedir.
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TTaabblloo  33::  AKfi, HgA1c ve BK‹ de¤erlerinin ön test, son test ve 
izleme testi sonuçlar›n›n karfl›laflt›r›lmas› (N:38)

DDee¤¤iiflflkkeennlleerr oorrtt±±ssdd XX22 PP PPoosstt  HHoocc ZZ\\pp
HgA1c Ön test 10.12±1.91 42.768 .000* Ön test -4.591\.000*

Son test 8.13±1.23 SonTest
‹zleme testi 7.61±1.23 Ön test -4.859\.000*

‹zleme Testi
Son Test -3.623\.000*
‹zleme Testi

AKfi Ön test 253.89±73.29 36.64 .000* Ön test -4.576\.000*
Son test 156.84±50.84 SonTest
‹zleme testi 145.21±49.25 Ön test    -4.837\.000*    

‹zleme Tes
Son Test -3.623\.000*
‹zleme Testi

BK‹ Ön test 28.39±3.74 5.471 .065
Son test 28.87±3.45
‹zleme testi 28.92±3.03

Bel Ön test 112.47±42.75 3.809 .149
Çevresi Son test 101.23±14.96

‹zleme testi 102.92±16.54
Kalça Ön test 106.71±7.59 4.032 .133
Çevresi Son test 107.55±7.06

‹zleme testi 107.97±8.42
X2: Friedman Test kullan›lm›flt›r       *p<.001
Z: Wilcoxon Signed Rank testi kullan›lm›flt›r



Sonuç  ve  Öneriler

Tip 2 diyabetli hastalara verilen planl› e¤itimin, yaflam

kalitesinin fiziksel fonksiyon, mental sa¤l›k ve genel sa¤l›k

alg›s› alt boyutlar› ile metabolik de¤iflkenlerden AKfi ve

A1c düzeyleri üzerinde etkili oldu¤u bulundu. 

Bu sonuçlar do¤rultusunda diyabetli bireylere verilen

e¤itimlerin hastalar›n yaflam kalitesi ve metabolik de¤ifl-

kenleri üzerinde olumlu de¤ifliklikler yapacak flekilde plan-

lanmas› ve bu alanda yap›lacak çal›flmalar›n daha genifl

bir zamana yay›larak ve daha genifl bir örneklem grubu-

nu kapsayacak flekilde yap›lmas› önerilebilir.
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ÖÖzzeett

Gün geçtikçe görülme s›kl›¤› artan diyabet, akut ve kronik komplikasyonlardan ko-

runmak için sürekli t›bbi bak›m almay›, diyabetin yönetimi için birey ve ailenin e¤iti-

mini gerektiren kronik bir durumdur. Günümüzde tüm Dünya diyabet e¤itiminin ya-

p›land›r›lm›fl olmas› üzerinde durmaktad›r. Ülkemizde ise a¤›rl›kl› olarak geleneksel

yöntemler do¤rultusunda diyabet e¤itimleri verilmektedir. Kuram/model kullan›larak

yap›land›r›lan e¤itimler ile daha iyi bir diyabet yönetimi sa¤lanabilir. Ancak ülkemizde

bu tür diyabet e¤itimleri yayg›n de¤ildir. 

Bu makalede diyabet yönetiminde kuram/model kullan›m›n›n önemi vurgulan-

m›fl, tip 1 diyabetli çocuk/ergenlerin diyabet yönetiminde kuram/model kullan›larak

verilen e¤itimlerle ilgili araflt›rma örnekleri ve sonuçlar› sunulmufltur. 

Baflta diyabet e¤itim hemflireleri olmak üzere tüm diyabet ekibine kuram/modele

dayal› yap›land›r›lm›fl e¤itim programlar›n›n düzenlenmesi ve uygulanmas›na yönelik

e¤itici e¤itimlerinin düzenlenmesi önerilmektedir.

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr::  diyabet, kuram, model, diyabet e¤itim hemfliresi, diyabet yö-

netimi

SSuummmmaarryy

TThhee  IImmppoorrttaannccee  ooff  UUssiinngg  TThheeoorriieess  aanndd  MMooddeellss  iinn  TTyyppee  11  DDiiaabbeetteess  MMaannaaggeemmeenntt

The incidence of diabetes which is increasing day by day is a chronic condition re-

quires consistent medical care training individual and family for management of di-

abetes in order to be protected acute and chronic complications. Nowadays, whole

World puts emphasis on structured diabetes education. In Turkey, it is predominantly

provided diabetes education in direction of traditional methods. It can be provided a

better diabetes management with structured education by using theories and mo-

dels. However, these kinds of diabetes educations are not common in Turkey. 

In this article, it emphasized the importance of using theories and models in di-
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abetes management and, presented the examples and

results related with educations by using theory/model in

diabetes management of children/adolescents with type

1 diabetes.

It is recommended to organize educator training

programs about organizing and application of structured

education programs based on theory/model for whole

diabetes team especially diabetes educator nurse.

KKeeyy  wwoorrddss:: diabetes, theory, model, diabetes educa-

tor nurse, diabetes management

Girifl  ve  Amaç

Gün geçtikçe görülme s›kl›¤› artan diyabet, akut ve

kronik komplikasyonlardan korunmak için sürekli t›bbi ba-

k›m almay›, diyabetin yönetimi için birey ve ailenin e¤iti-

mini gerektiren kronik bir durumdur (Ji ve McGuire,

2012; Standards of Medical Care in Diabetes-2013, ADA,

2013).  

Tip 1 diyabetli bireyler tüm dünyada diyabetlilerin %5-

10’unu oluflturmaktad›r (Diagnosis and Classification of

Diabetes Mellitus, ADA, 2013).  Tip 1 diyabet tan›s› alan

bireylerin 1/3’ü 18 yafl alt›ndad›r (Standards of Medical

Care in Diabetes-2013, ADA, 2013). Ülkemizde Tip 1 di-

yabetin insidans› ve/veya prevalans›n› tespit eden güncel

çal›flmalar bulunmamaktad›r. Yerel çal›flmalar, tüm dün-

yada oldu¤u gibi tip 1 diyabet s›kl›¤›n›n artt›¤›n› ve genel-

likle ergenlik dönemi olan bafllang›ç yafl›n›n, 5-7 yafla

do¤ru kayd›¤›n› göstermektedir (www.diyabet2020.org,

Eriflim tarihi: 29 Ocak 2012).

Diyabetli çocuk ve ergenler, fiziksel ve duygusal olmak

üzere birçok yönden eriflkinlerden farkl›d›rlar. Aile dina-

mikleri, geliflim özellikleri ve fizyolojik geliflimleri istendik

diyabet yönetiminin gelifltirilmesi ve uygulanmas›n› etkile-

yen, dikkat edilmesi gereken konulard›r (Standards of Me-

dical Care in Diabetes-2013, ADA, 2013).   

Davran›fl de¤iflikli¤i meydana gelmeden diyabetin et-

kin bir flekilde yönetimi mümkün de¤ildir. Bu nedenle di-

yabet e¤itimi, diyabet yönetiminin önemli bir bileflenidir

(Swift, 2009). Diyabetli çocuk ve ergenlere, bu alanda

e¤itim görmüfl multidisipliner bir ekip taraf›ndan diyabet

yönetimi ö¤retilmelidir  (Standards of Medical Care in Di-

abetes-2013, ADA, 2013). Bu ö¤retim için oluflturulan

e¤itim programlar›n›n baflar›ya ulaflmas› için yap›land›r›l-

m›fl olmalar› oldukça önemlidir (Swift, 2009;

http://www.dh.gov.uk, EriflimTarihi: 12.03.2013). Yap›-

land›r›lm›fl e¤itimlerde kuram ve/veya modellerin kullan›-

m› ile daha iyi sonuçlar elde edilebilir (Rankin ve Stallings

2001 ).

Bu makale, yap›land›r›lm›fl diyabet e¤itiminde kuram

ve modellerin kullan›m›n›n önemini vurgulamak ve tip 1

diyabet yönetimine etkisini göstermek amac›yla yaz›lm›fl-

t›r.

Yap›land›r›lm›fl Diyabet E¤itimi ve Kuram/Modeller

Diyabetin etkin yönetimi davran›fl de¤iflikli¤i yarata-

bilmekten geçer. Bu de¤iflikli¤i yaratacak olan diyabet

e¤itiminde, e¤itim programlar› çok dikkatlice planlanma-

l›, özel amaç ve ö¤renim hedefleri olmal›, geleneksel e¤i-

tim yerine yap›land›r›lm›fl diyabet e¤itim programlar› olufl-

turulmal›d›r (Swift, 2009). Günümüzde e¤itimde didaktik

yöntemler yerine kurama temellendirilmifl güçlendirme

yöntemleri tercih edilmektedir (Standards of Medical Ca-

re in Diabetes-2013, ADA, 2013). Diyabet bak›m› ve e¤i-

timi yaflam boyu sürmekte oldu¤undan çocuk/ergenler

yafllar› göz önünde bulundurularak geliflim özelliklerine

uygun içerikte ve yöntemle diyabet e¤itimi almal›d›r (Ji ve

McGuire, 2012; Rankin ve Stallings 2001; Swift, 2009). 

Yap›land›r›lm›fl e¤itim “amac› genifl kapsaml›, içeri¤i es-

nek, planl›, aflamaland›r›lm›fl ve bireyin klinik ve psikosos-

yal gereksinimlerine yan›t verebilen, bireyin kültürel geç-

mifline ve e¤itim düzeyine uyarlanabilir nitelikte olan e¤i-

timdir”. Diyabetli çocuk/ergenlerde yap›land›r›lm›fl e¤itim

bilgi ve beceriyi art›r›r, kendi kendini yönetim becerilerini

gelifltirir ve belirgin bir biçimde yaflam kalitesini art›r›r. Ya-

p›land›r›lm›fl e¤itimin ölçütleri Tablo 1’de gösterilmifltir

(http://www.dh.gov.uk, EriflimTarihi: 12.03.2013). Diya-

betin istendik flekilde yönetilebilmesi için e¤itimi de içeren

temel diyabet bak›m› tüm diyabetli çocuk/ergenler için

eflit olarak sa¤lanmal›d›r (Ji ve McGuire, 2012). 
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Hemflirelik kuram ve modellerinin yap›s›n›n, yap›land›-

r›lm›fl e¤itimin ölçütleriyle benzerlik gösterdi¤i görülmek-

tedir. Hemflirelik modelleri kavramlar aras›ndaki iliflkileri

sistematize eder, kuram ise gözlem ve önermelerin kan›t-

lanm›fl halidir (Alligood ve Tomey, 2010). Kuram ve mo-

deller, hem e¤itimde hem de araflt›rmalarda hemflirenin

hedeflerine ulaflabilmesi için gerekli birer araçt›r (Ander-

son, Funnell, Hernandez, 2005). Kuram ve modeller ba-

k›ma yans›t›ld›¤›nda çözüm getirici yaklafl›m sa¤layarak

hemflirelik bak›m›n›n kalitesini art›r›rlar (Alligood ve To-

mey, 2010). Büyük sorumluluklar tafl›yan baflta diyabet

e¤itim hemfliresi olmak üzere hekim, diyetisyen gibi diya-

bet e¤itimi veren sa¤l›k profesyonelleri diyabet e¤itimi ve

e¤itimde kullan›labilecek kuram/modeller ile ilgili düzenli

e¤itim almal›d›r (Swift, 2009). 

Jöhnsson, Hallström, Lundqvist (2012)’in çal›flmas›nda

3-16 yafl yeni tan›l› Tip 1 diyabetli çocuklar›n ebeveynleri

(n=18) ile yap›lan kalitatif çal›flmada felsefe temelli bir ku-

ram kullan›lm›fl ve ebeveynlerin diyabet e¤itimi hakk›nda-

ki görüflleri bu kuram do¤rultusunda de¤erlendirilmifltir. 

Tang, Funnell, Gillard (2011)’in çal›flmas›nda bir ö¤-

renme kuram›na (Kolb’s experiential learning theory) te-

melli diyabette akran e¤itimi program› oluflturulmufltur.  

Wdowik, Kendall, Harris (2000)’in çal›flmas›nda tip 1

diyabetli üniversite ö¤rencilerine (18-27 yafl) Sa¤l›k ‹nanç

Modeli ve Sosyal Ö¤renme Kuram›na temellendirilmifl di-

yabet e¤itim program› do¤rultusunda verilen e¤itim son-

ras›, ö¤rencilerin HbA1C de¤erleri düflmüfl ve diyabetle il-

gili bilgi düzeyleri anlaml› olarak art›fl göstermifltir.

Çövener (2012)’nin çal›flmas›nda 13-18 yafl aras› 36

tip 1 diyabetli ergen için Sa¤l›¤› Gelifltirme Modeli ve Tam

Ö¤renme Kuram›’na dayal› Tip 1 Diyabet Yönetim Mode-

li oluflturulmufl ve bu model do¤rultusunda ergenlere di-

yabet e¤itimi verilmifltir. E¤itim sonunda yap›lan de¤er-

lendirmede ergenlerin bilgi düzeylerinde art›fl oldu¤u, 3

ay sonra yap›lan ikinci de¤erlendirme de HbA1C de¤er-

lerinde düflüfl oldu¤u ve davran›fl de¤iflikli¤i meydana

geldi¤i görülmüfltür.

Hanon, De Guire, Schinke (1992)’nin 95 tip 1 diyabet-

li genç ve aileleriyle yapt›klar› çal›flmalar›nda Sosyal Ö¤-

renme Kuram› ve Aile Sistemleri Kuram›n› kullanarak

gençlerin hastal›¤a özgü ve psikososyal uyumlar› ile aile

fonksiyonlar›n› incelemifllerdir. Sonuçta bu uyum ya da

çat›flma sürecinin beslenme uyumunu ve genel psikosos-

yal uyumu etkiledi¤i saptanm›flt›r. 

Ekberg, Ericson, Timpka (2010)’un çal›flmalar›nda Sos-

yal Ö¤renme ve Bilgi Davran›fl› Kuramlar›n›n ›fl›¤› alt›nda di-

yabetli ergenlerin günlük ö¤renme gereksinimlerini karfl›la-

yacak Web 2.0 sistem dizayn› için rehber oluflturmufllard›r

ve bu rehberin holistik bak›fl sa¤lad›¤›n› saptam›fllard›r. 

Örnekleri verilen çal›flmalar kuram/modellerin tip 1 di-

yabetli çocuk/ergenlerin diyabet yönetimine olumlu kat-

k›lar›n› aç›kça kan›tlamaktad›r.

Sonuç  

Diyabet e¤itimi, etkili diyabet yönetiminin vazgeçilmez

ö¤elerindendir. Makalede sunulan çal›flma örneklerinden

görüldü¤ü gibi kuram ve modeller, diyabet e¤itim hem-

flirelerinin kan›ta dayal› uygulama yapmalar›nda yol gös-

tericidir. Ayn› zamanda kuram ve modeller verilen e¤itim-

lerin de¤erlendirilmesini ve sorun olan basamaklarda ön-

lemler al›nmas›na olanak sa¤lamaktad›rlar. Ülkemizde

a¤›rl›kl› olarak geleneksel yöntemler do¤rultusunda diya-

bet e¤itimleri verilmektedir. Model/kuram kullan›larak ve-

rilen diyabet e¤itimleri ise s›n›rl›d›r. Bu konuyla ilgili yap›-

lan çal›flma sonuçlar›n›n bilimsel dergilerde ve toplant›lar-

sa daha s›k paylafl›lmas›n›n konunun önemine dikkat çek-

mesi aç›s›ndan önemli oldu¤u düflünülmektedir. Diyabet

e¤itimlerinin kuram/modellere temellendirilerek verilmesi

ve yararl›l›¤› ile ilgili araflt›rma sonuçlar›n›n sunulmas›, di-

yabet e¤itimiyle ilgilenen baflta diyabet e¤itim hemflirele-

ri olmak üzere tüm diyabet ekibine kuram/modele dayal›
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TTaabblloo  11::  Yap›land›r›lm›fl E¤itimin Ölçütleri

• Yap›land›r›lm›fl, onaylanm›fl, yaz›l› e¤itim bir 
program› olmal›d›r.

• Diyabet e¤itim hemfliresi gibi e¤itimli e¤iticiler 
taraf›ndan gerçeklefltirilmelidir.

• Kalite güvencesi olmal›d›r.
• Denetlenmelidir.  



yap›land›r›lm›fl e¤itim programlar›n›n düzenlenmesi ve

uygulanmas›na yönelik e¤itici e¤itimlerinin düzenlenme-

si önerilmektedir. 
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DDiiyyaabbeettllii  BBiirreeyylleerrddee  NNöörrooppaattiikk  AA¤¤rr››  vvee  UUyykkuu  

Uzman  Hemflire  Selma  DA⁄CI11,  Yrd.  Doç.  Dr.  Hayat  YALIN22

1Ümraniye E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹STANBUL
2Ac›badem Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü Hemflirelik Bölümü, ‹STANBUL

ÖÖzzeett

AAmmaaçç:: Bu çal›flma; diyabetli bireylerin nöropatik a¤r› ve uyku durumlar›n›n belir-

lenmesi amac›yla gerçeklefltirildi. 

YYöönntteemm::  Çal›flma 03.09.2012 - 03.12.2012 tarihleri aras›nda bir e¤itim ve araflt›r-

ma hastanesine baflvuran 195 diyabetli (Tip 1 ve Tip 2) hasta ile gerçeklefltirildi. Arafl-

t›rmada sosyo-demografik özellikler soru formu, metabolik kontrol formu, Pittsburgh

Uyku Kalitesi ‹ndeksi (PUK‹), LANSS A¤r› Ölçe¤i, Epworth Uykululuk Ölçe¤i (EUÖ) kul-

lan›ld›. Verilerin de¤erlendirilmesinde Kolmogorov-Smirnov da¤›l›m testi, Pearson ko-

relasyon analizi, Mann Whitney U test ve Kruskal Wallis testleri kullan›ld›.

BBuullgguullaarr::  Olgular›n yafl ortalamas› 57.3 ± 11.8 (24-88) y›l olup, %68.7’si kad›n ve

beden kitle indeksi (BKI)  ortalamas› 31.0 ± 6.3 idi. Olgular›n e¤itim düzeylerinin düflük,

ekonomik düzeylerinin orta, % 87.7’sinde diyabete ek olarak kronik hastal›¤›n›n oldu-

¤u, %33.8’inde nöropatik a¤r›, %83.6’s›n›n uyku kalitesinin kötü oldu¤u belirlendi. Ka-

d›n olgular›n uyku kalitelerinin erkek olgulara göre daha kötü (p=0.035<0.05), ve yine

kad›n olgular›n nöropatik a¤r› düzeylerinin de erkek olgulara göre anlaml› olarak yük-

sek oldu¤u bulundu (p=0.004<0.01). Diyabet yafl› (r=0.271; p=0.000<0.05) ve beden

kitle indeksi artt›kça (r=0.271; p=0.000<0.05) nöropatik a¤r› görülme s›kl›¤›n›n ve gün-

düz uykululu¤unun artt›¤› (r=0.234; p=0.001<0.05); uyku kalitesinin ise azald›¤›

(r=0.152; p=0.035<0.05) belirlendi. Boy uzunlu¤u ve hiperlipideminin; nöropatik a¤r›

(r=-0.148; p=0.039<0.05), uyku kalitesi (r=-0.176; p=0.020<0.05) ve gündüz uykululu-

¤u (r=-0.215; p=0.004<0.05) aras›nda negatif korelasyon oldu¤u saptand›.

SSoonnuuçç::  Diyabete ba¤l› yaflanan nöropati ve uyku problemlerinin hasta ve yak›nlar›

taraf›ndan tan›mlanabilmesi ve bafl edebilmelerinde hemflirenin rolü büyüktür. Çal›flma-

n›n sonuçlar›n›n bak›mda ve e¤itimde birincil rolü olan hemflirelere; diyabetin tetikledi-

¤i nöropati ve uyku problemleri konusunda bir rehber oluflturaca¤› düflünülmektedir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Diyabet, Nöropati, Uyku, Uykululuk 

SSuummmmaarryy

NNeeuurrooppaatthhiicc  PPaaiinn  aanndd  SSlleeeepp  ooff  tthhee  IInnddiivviidduuaallss  wwiitthh  DDiiaabbeetteess

AAiimm::  The study was performed with the aim of determination of the neuropat-
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hic pain and sleep of diabetic individuals. 

MMeetthhoodd::  This study was performed with 195 diabetic

(type 1 and Type 2) individuals in an educational and re-

search hospital between 09.03.2012 - 12.03.2012. The

data were collected by using Socio-demographic questi-

onnaire, The Pittsburg Sleep Quality Index, LANSS Pain

Scale and the Epworth Sleepiness Scale. For evaluation

of the data, the Kolmogorov - Smirnov distribution test,

Pearson's correlation analysis, Mann-Whitney U test and

Kruskal-Wallis tests were used.

RReessuullttss::  The mean age of the patients was 57.3 ± 11.8

(24-88) years, 68.7% were female and the average BMI

was 31.0 ± 6.3. Patients’ education levels were low, eco-

nomic levels were moderate and 87.7% of the patients

have additional chronic diseases, neuropathic pain ratio

was 33.8%, sleep quality of 83.6% of the patients was

worse. The sleep quality of the female patients were wor-

se than men (p = 0.035 <0.05) and neuropathic pain le-

vels of the female patients also were significantly higher

(p = 0.004 <0.01). It was found that while duration of di-

abetes (r = 0.271, p = 0.000 <0.05) and body mass index

increase, the incidence of neuropathic pain (r = 0.271, p

= 0.000 <0.05) and day sleepiness increase (r = 0.234, p

= 0.001 < 0.05) but sleep quality (r = 0.152, p = 0.035

<0.05) decrease. Negatif corelation was determined bet-

ween height and blood lipid levels of the patients and ne-

uropathic pain, sleep quality and daytime sleepiness.

CCoonncclluussiioonn::  Nurse plays an important role for identifica-

tion and coping of the patients and their families with ne-

uropathy and sleep problems due to diabetes. The results

of the study is considered to constitute a guide about ne-

uropathy and sleep problems for the nurses that has pri-

mary roles about care and education of diabetic patients. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Diabetes, Neuropathy, Sleep, Sleepiness

Girifl  ve  amaç

Diyabet; yaflam boyu süren, kal›tsal, geri dönüflüm-

süz, yaflamsal organlarda hasarlar oluflturan komplikas-

yonlar› ile bireyi ve toplumu etkileyen, yaflam kalitesini

bozan, sosyal ve toplumsal özellik tafl›yan kronik bir has-

tal›k olarak tan›mlanmaktad›r (Karaöz, 1997; Ovayolu,

Parlar, Karakafl, 2003; Özcan, 2001; Özer, 2005).

Dünyada giderek artmakta olan diyabetin s›kl›¤› yafl,

cinsiyet, ›rk, beslenme al›flkanl›klar› genetik özellikler ve

çevresel etkenlere ba¤l› olarak toplumdan topluma farkl›-

l›k göstermektedir. Dünyada 1985 y›l›nda 30 milyon olan

diyabetli say›s› 2003 y›l›nda 194 milyona, 2007 y›l›nda

246 milyona, 2010 y›l›nda 285 milyona ulaflm›flt›r. Ulusla-

raras› Diyabet Federasyonu (International Diabetes Fede-

ration-IDF)’na göre 2011 y›l›nda 366 milyon olan diyabet-

li say›s›n›n 2030 y›l›nda 552 milyona ulaflmas› tahmin edil-

mektedir (http://www.idf.org/diabetesatlas/5e/the-glo-

bal-burden. Diyabetin bafll›ca kronik dejeneratif kompli-

kasyonlar› diyabetik nöropati, retinopati, nefropati ve diya-

betik ayak yaralar›d›r. Önemli bir mortalite ve morbidite

nedeni olan periferik diyabetik nöropati prevalans› yafl, di-

yabet süresi ve tan› yöntemlerine ba¤l› olarak %5-100 ara-

s›nda de¤iflmektedir. Diyabetik ayak sorunlar› etyolojisinin

en önemli nedenidir ve nontravmatik amputasyonlar›n

%50-75’inden sorumludur. Diyabet kontrolü ve kompli-

kasyonlar› çal›flmas›nda (Diabetes Control and Complicati-

ons Trials-DCCT) Tip 1 diyabetiklerde subklinik nöropati

oran› %39 olarak bulunmufltur. ‹nsüline ba¤›ml› olmayan

diabetes mellitusta (noninsulin-dependent diabetes melli-

tus-NIDDM) en s›k rastlanan nöropati, periferik distal si-

metrik sensöryel polinöropatidir ve klasik olarak “eldiven

çorap tarz›” yay›l›m› olarak bahsedilir (Göç, 2008). 

Diyabetik nöropati, nöronlar› besleyen küçük damar ha-

sar›na ba¤l› motor, duyusal ya da otonomik sinir liflerinin tu-

tuldu¤u, ço¤unlukla aksonal dejenerasyonun hakim oldu-

¤u bir komplikasyondur. Küçük çapl› duyu lifleri etkilendi-

¤inde yanma hissi, büyük çapl› duyu lifleri etkilendi¤inde i¤-

nelenme, dikenleflme, motor lifler etkilendi¤inde güçsüz-

lük, halsizlik yak›nmalar› görülür. Otonomik lifler tutuldu-

¤unda ise terlemede azalma ya da artma, empotans, idrar

retansiyonu, hipotansiyon ya da aritmi geliflebilir. Semp-

tomlar genellikle ayaklarda bafllay›p ellere yay›l›r (Mondelli,

Aretini, Baldasseroni, 2012; Spallone, Morganti, Amato,

2011). Diyabetik nöropati, diyabetin süresi ile iliflkilidir. Yirmi
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befl y›l› aflk›n süredir diyabeti olan bireylerin %90’›nda cinsi-

yet fark› göstermeksizin nöropati bulunur ve bozulmufl gli-

koz tolerans› ile beraber görülebilir (Göç, 2008).

Uyku, insan hayat›n›n 1/3’ünü kapsayan, sa¤l›¤›n de-

vaml›l›¤›n› sa¤layan insan›n temel fizyolojik gereksinimle-

rinden biri olarak kabul edilmektedir (Uran, 2001; Öztürk,

2003). Uyku üretkenlik, verimlilik ve haf›za ile konsantras-

yon gibi biliflsel ifllevleri olumlu yönde etkilemekte (Potter,

Perry, 2005; Öztürk, 2003), fiziksel ve psikolojik restoras-

yona katk› sa¤lamaktad›r (Potter, Perry, 2005). Bu olum-

lu etkilerinden dolay› uyku, bireyin yaflam kalitesini ve iyi-

lik durumunu etkileyen önemli bir sa¤l›k de¤iflkeni olarak

görülmektedir (Uran, 2001). Araflt›rmalarda uyku prob-

lemlerinin farkl› çeflitlerinin pek çok kiflide yayg›n bir flekil-

de görüldü¤ü belirtilmektedir (Southwell, Wistow, 1995).

Amerikan Uyku T›bb› Akademisi (American Academy of

Sleep Medicine-AASM)’nin bildirimine göre uyku yoksun-

lu¤u ve uyku bozuklu¤u ile diyabetin geliflimi veya kötü-

leflmesi aras›nda bir iliflki bulunmaktad›r. Örne¤in bir çe-

flit uyku bozuklu¤u olan “Obstrüktüf Uyku Apnesi

(OUA)”nde hiperinsülinemi, santral obesite, glikoz intole-

rans› gibi metabolik sendrom komponentleri bulunmak-

tad›r (Utkusavafl, 2003; Spiegel, Knutson, Leproult, 2005;

West, Nicall, Stradling, 2006; Wilding, 2006; Hayashino,

Fukuhara, Suzukamo, 2007) ve OUA’nin glikoz metabo-

lizmas›n› bozarak diyabet geliflimine katk›da bulundu¤u

belirtilmektedir (Utkusavafl, 2003; Spiegel et al., 2005;

West et al., 2006; Wilding 2006). Literatürde özellikle uy-

ku bozuklu¤u sonucu görülen en önemli hastal›klardan

birinin diyabet oldu¤u (Mallon, Broman, Hetta, 2005;

Wilding, 2006), Tip II Diyabet’te de uyku bozukluklar›n›n

yayg›n oldu¤u belirtilmektedir (West et al., 2006; Lopes,

Lins, Adeodato, 2005; Björkelund, Carlson, Lapidus,

2005; Mallon et al., 2005). Bu bilgiler ›fl›¤›nda diyabetik

bireylerin nöropatik a¤r› ve uyku durumlar›n›n belirlen-

mesine yönelik araflt›rmalara gereksinim oldu¤u gerekçe-

si ile araflt›rmam›z planland› ve gerçeklefltirildi.

Gereç  -  yöntem

Araflt›rman›n evrenini ‹stanbul ili Anadolu yakas›nda

hizmet veren bir e¤itim ve araflt›rma hastanesine baflvu-

ran tüm diyabetli bireyler, örneklem grubunu ise bu bi-

reyler aras›ndan 18 yafl›ndan büyük, tip 1 veya tip 2 di-

yabeti olan, iletiflim problemi olmayan ve araflt›rmaya ka-

t›lmay› kabul eden 195 kifli oluflturdu. Araflt›rmaya baflla-

madan önce ‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nden etik kurul

onay› ve araflt›rman›n gerçeklefltirilece¤i kurumdan da

yaz›l› izinler al›nd›. Araflt›rmaya kat›lan bireylere, araflt›r-

man›n amac› ve içeri¤i hakk›nda bilgi verilerek hasta

onam formu imzalat›ld›. Araflt›rma verileri 03.09.2012-

03.12.2012 tarihleri aras›nda yüz yüze görüflme tekni¤i

kullan›larak topland›. Veri toplama formlar› olarak Sosyo-

Demografik Özellikler Formu, Metabolik Kontrol Formu,

LANSS (Leeds Assesment of Neuropathic Symptoms and

Signs) A¤r› Ölçe¤i, Pittsburgh Uyku Kalitesi ‹ndeksi (PUK‹)

ve Epworth Uykululuk Ölçe¤i (EUÖ) kullan›ld›. 

LANSS  A¤r›  Ölçe¤i:  Bennett ve ark. taraf›ndan 1997 y›-

l›nda a¤r›n›n tespiti ve tan›mlanmas› için gelifltirilmifl ve

yedi sorudan oluflan ölçe¤in Türkçe geçerlilik ve güvenir-

lik çal›flmas› Koç (2008) taraf›ndan yap›lm›flt›r. Ölçek, nö-

ropatik a¤r› ile nosiseptif a¤r›n›n ay›r›c› tan›s›nda, yatak

bafl›nda uygulanabilecek basit ve yararl› bir araçt›r. Ölçe-

¤in ilk bölümünde nöropatik a¤r› ile iliflkili deneyimlerini

(i¤nelenme, parestezi, otonomik de¤iflikliklere ba¤l› deri-

de renk de¤iflikli¤i, elektriklenme, yan›c› a¤r›) tan›mlayan

ve hastan›n kendisi taraf›ndan cevaplanan befl soru yer

almaktad›r. ‹kinci bölümünde ise allodini varl›¤›n› belirle-

mek ve pinprick alg›s›n› de¤erlendirmek için fiziksel mu-

ayene yer almaktad›r. Muayenede hastan›n a¤r›l› ve a¤r›-

s›z bölgesine pamuk ile dokunularak allodini varl›¤› belir-

lenir. Ayn› bölgelere 23 numara i¤ne ile dokunularak da

pinprick alg›lar› (pinprick treshold-PPT) de¤erlendirilir. Öl-

çe¤in puanland›r›lmas›nda pozitif cevaplar için farkl› pu-

anlar verilmekte ve ölçekten maksimum 24 puan al›nmak-

tad›r. Ölçek puan›n›n 12 ve üzerinde olmas› durumunda

a¤r›n›n nöropatik oldu¤u, puan›n 12’nin alt›ndaki olmas›

ise a¤r›n›n nosiseptif oldu¤u belirtilmektedir (Koç 2008;

Koç, Erdemo¤lu 2010).

Pittsburgh  Uyku  Kalitesi  ‹ndeksi  (PUK‹): Buysse ve ark.

(1989) taraf›ndan gelifltirilen ölçek A¤argün ve ark.
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(1996) taraf›ndan Türkçe’ye uyarlanm›flt›r. PUK‹, geçmifl

bir ayl›k sürede uyku kalitesini ve bozuklu¤unu de¤erlen-

diren toplam 24 sorudan (19 adedi özbildirim, 5 adedi efl

veya oda arkadafl› taraf›ndan yan›tlanan) oluflmaktad›r.

Ölçe¤in puanlanan 18 sorusu 7 bileflenden (öznel uyku

kalitesi, uyku latensi, uyku süresi, al›fl›lm›fl uyku etkinli¤i,

uyku bozuklu¤u, uyku ilac› kullan›m› ve gündüz ifllev bo-

zuklu¤u) oluflur. Her bir bileflen 0-3 puan üzerinden de-

¤erlendirilir. Yedi bileflenin toplam puan› ölçek toplam

puan›n› verir ve toplam puan 0-21 aras›nda de¤iflir. Top-

lam puan›n 5’ten büyük olmas› “kötü uyku kalitesini” gös-

terir (Buysse, Reynolds, Monk 1989; A¤argün Kara, An-

lar, 1996).

Epworth  Uykululuk  Ölçe¤i  (EUÖ):  Ölçek, 1991 y›l›nda

Johns taraf›ndan gelifltirilmifl ve Türkçe geçerlilik ve güve-

nirlik çal›flmas› A¤argün ve arkadafllar› taraf›ndan yap›l-

m›flt›r (A¤argün, Çilli, Kara, Bilici, 1999). EUÖ, basit ve öz-

bildirime dayal›, bireyin gündüz uykululuk düzeyini sor-

gulayan bir ölçektir. Sekiz farkl› günlük yaflam durumun-

da (oturur durumda kitap okurken, televizyon izlerken,

umumi bir yerde sükunetle otururken, arabada yolculuk

yaparken, ö¤leden sonra uzanm›flken, bir baflkas› ile ko-

nuflurken, ö¤le yeme¤i sonras› alkol almadan sessizce

otururken, trafikte birkaç dakikal›¤›na durmufl bir araba-

dayken) uykuya dalma ya da uyuklama durumunu de-

¤erlendirmeyi amaçlar. Her sorunun puan de¤eri s›f›r ile

üç aras›nda de¤iflmekte ve ölçekten al›nabilecek en yük-

sek puan 24 olarak hesaplanmaktad›r. Onsekiz ve üzeri

puan, afl›r› gündüz uykululu¤unu göstermektedir (A¤ar-

gün ve ark., 1999).

‹statistiksel  Analiz

Çal›flmada elde edilen bulgular›n istatistiksel analizleri

için SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 17.0

paket program› kullan›ld›. Çal›flma verileri de¤erlendirilir-

ken tan›mlay›c› istatistiksel metotlar› (Frekans, Yüzde, Or-

talama, Standart sapma) ve normal da¤›l›m›n incelenme-

si için de Kolmogorov - Smirnov da¤›l›m testi kullan›ld›.

Ölçeklerin, metabolik kontrol de¤iflkenlerinin ve hastal›k

sürelerinin karfl›laflt›r›lmas›nda Pearson Korelasyon Analizi,

niceliksel verilerin karfl›laflt›r›lmas›nda iki grup durumun-

da, normal da¤›l›m göstermeyen parametrelerin gruplar

aras› karfl›laflt›rmalar›nda Mann Whitney U testi, niteliksel

verilerin karfl›laflt›r›lmas›nda ise Pearson Ki-Kare testi ve Fis-

her Exact test kullan›ld›. Univariate analizlerde anlaml› ç›-

kan risk faktörlerini incelemek için risk oranlar› (Odds ra-

tio = OR) hesapland› (Buysse et al., 1989). Sonuçlar % 95

güven aral›¤›nda, p<0.05 anlaml›l›k düzeyinde ve

p<0.01 p<0.001 ileri anlaml›l›k düzeyinde de¤erlendirildi.

Araflt›rman›n  S›n›rl›l›klar›: Araflt›rma verileri, belirlenen

tarihler aras›nda, sadece bir e¤itim ve araflt›rma hastane-

sine baflvuran diyabetli bireylerle s›n›rl› oldu¤undan so-

nuçlar› genellenemez.

Bulgular

Olgular›n yafl ortalamas› 57.3 ± 11.8, %68.7’sinin

(n=134) kad›n, %81’inin (n=158) evli, %51.8’sinin

(n=101) ilkokul mezunu, %66.2’sinin (n=129) ev han›m›,

%53.3’ünün (n=104) gelirinin giderine eflit oldu¤u sap-

tand›. Olgular›n %17.9’u (n=35) sigara, %2.1’i (n=4) al-

kol, %97.4’ü (n=190) çay, %41.5’i (n=81) kahve tüket-

mekteydi. Ayr›ca %4.1’i (n=8) Tip I, %95.9’u (n=187) Tip

II diyabetli ve diyabet süresi ortalamas› 110±94 (1-444)

ay, %87.7’sinde (n=171) diyabete ek hastal›k varl›¤›,

%46.7’sinin (n=91) diyetine uydu¤u, %46,4’ünün (n=90)

insülin kulland›klar› belirlendi. Olgular›n baz› metabolik

de¤iflken de¤eri ortalamalar›; Glikolize Hemoglobin

(HbA1c) %8.0±2.2; açl›k kan flekeri (AKfi) 176.6±82.4

mg/dL; serum total kolesterol 210.5±54.1 mg/dL, yüksek

yo¤unluklu lipoprotein (HDL) 41.6±12.8 mg/dL, düflük

yo¤unluklu lipoprotein (LDL) 127.9±43.9 mg/dL, triglise-

rid 197.8±164.1 mg/dL, boy 160±0.1 cm, vücut a¤›rl›¤›

81.0±16.2 kg, beden kitle indeksi (BKI) 31.0±6.3, sistolik

kan bas›nc› (SKB) 131.2±18.2 mm Hg, diastolik kan bas›n-

c› (DKB) 79.4±13.8 mmHg olarak belirlendi. 

Olgular›n LANSS A¤r› Ölçe¤i toplam puan ortalamas›

10,1± 6,7 ve kad›n olgularda (10.97±6.65) erkek olgula-

ra göre (8.10±6.33) anlaml› olarak yüksek bulundu

(p=0.004<0.01). Olgular›n %22,6’s›nda (n=44) allodini

varl›¤›, %34’ünün (n=66) a¤r›lar›nda nöropatik mekaniz-
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malar›n etkili oldu¤u belirlendi. Diyabet süresi ile LANSS

A¤r› Ölçe¤i puanlar› aras›nda pozitif yönde anlaml› iliflki

bulundu (r=0.271; p=0.000<0.05). LANSS A¤r› Ölçe¤i

toplam puan› ile olgular›n serum trigliserid de¤erleri (r=-

0.153; p=0.042<0.05) ve boy uzunluklar› (r=-0.143;

p=0.047<0.05) aras›nda negatif yönde anlaml› iliflki bu-

lundu. LANSS A¤r› Ölçe¤i puan›, serum trigliserid ve boy

de¤eri yüksek olan olgularda daha düflük hesapland›

(Tablo 1).

Olgular›n %52.8’i (n=103) uyku bozuklu¤u oldu¤unu

ve %13.3’ü (n=26) uyku ilac› kulland›¤›n›, %76.9’u

(n=150) yatak odas›nda yatmadan önce televizyon izledi-

¤ini, %49.2’si (n=96) efl ve çocuklar› ile birlikte ayn› evde

yaflad›¤›n›, %76.9’u (n=150) uyudu¤u oday› paylaflt›¤› bi-

ri oldu¤unu belirtti. Uyunulan odan›n fiziksel koflullar›n›

belirlemeye yönelik sorulara olgular›n %97.9’u (n=191) iyi

havaland›r›lm›fl, %54.4’ü (n=106) ›fl›¤› fazla, %92.8’i

(n=181) sessiz, %84.6’s› (n=165) s›cak oldu¤unu, %67.2’si

(n=131) uyumadan önce yap›lan veya uykuya rahat dal-

may› sa¤layan al›flkanl›klar›n›n olmad›¤› belirtildi. Olgular›n

PUK‹ puan ortalamas› 9,0 (± 3,4) olarak hesapland›. Ev ha-

n›m› olan olgular›n PUK‹ puan ortalamas› (9.3±3.5), ev ha-

n›m› olmayan olgulara göre (8.3±3.2), (p=0.035<0.05),

ek hastal›¤› olan diyabetli olgular›n PUK‹ puan ortalamas›

(9.2±3.5) ek hastal›¤› olmayanlara göre (7.7±2.7)

(p=0.046<0.05), uyku bozuklu¤u öyküsü olan olgular›n

uyku kalitesinin kötü olma oran› (%57.1), olmayanlara gö-

re (%31.3) anlaml› olarak yüksek bulundu

(p=0.008<0.05). Uyku bozuklu¤u öyküsü olan olgular›n

uyku kalitesinin kötü olma riski OR=2.9 (1.3-6.6) kat yük-

sekti. Uyku bozuklu¤u öyküsü olan olgular›n PUK‹ puan

ortalamas› (10.37±3.42), uyku bozuklu¤u öyküsü olma-

yan olgulara göre (7.42±2.68) anlaml› olarak yüksek bu-

lundu (p=0.000<0.001). Uyku ilac› kullan›m› öyküsü olan

olgular›n PUK‹ puan ortalamas› (10.46±3.75), uyku ilac›

kullan›m› öyküsü olmayan olgulara göre (8.75±3.32) an-

laml› olarak yüksek bulundu (p=0.03<0.05). Uyku süresi

ile PUK‹ puan› aras›nda negatif yönde anlaml› iliflki bulun-

du (r=-0.76; p=0.000<0.05). Buna göre uyku süresi artt›k-

ça uyku kalitesi azalmaktad›r. Sigara, alkol, çay ve kahve

tüketimi ile PUK‹ puan› aras›nda yap›lan korelasyon analizi

sonucunda anlaml› iliflki bulunmad› (p>0.05) (Tablo 2).

Olgular›n EUÖ puan ortalamas› 5.3±4.1) olarak he-

sapland›. Diyabet süresi ile EUÖ aras›ndaki iliflkiyi belirle-

mek üzere yap›lan korelasyon analizi sonucunda, puan-

lar aras›nda %23.4 düzeyinde pozitif yönde anlaml› iliflki

bulundu (r=0.234; p=0.001<0.05). Buna göre diyabet
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TTaabblloo  11::  Metabolik Kontrol De¤iflkenleri ile 
LANSS A¤r› Ölçe¤i Puan ‹liflkisi

MMeettaabboolliikk  ddee¤¤iiflflkkeennlleerr LLAANNSSSS  AA¤¤rr››  ÖÖllççee¤¤ii  ppuuaann››
HbA1c r 0.038

p 0.616
n 174

Açl›k kan flekeri r 0.026
p 0.718
n 191

Total kolesterol r -0.140
p 0.063
n 177

HDL r -0.036
p 0.634
n 177

LDL r -0.066
p 0.385
n 176

Trigliserid r -0.153
p 0.042*
n 177

Boy r -0.143
p 0.047*
n 195

Kilo r 0.077
p 0.287
n 195

BKI r 0.132
p 0.065
n 195

SKB r 0.056
p 0.437
n 195

DKB r -0.003
p 0.962
n 195

*p<0.05 



süresi artt›kça EUÖ puan› da artmaktad›r.

LANSS A¤r› Ölçe¤i toplam puan› ile uyku ölçekleri top-

lam puanlar› aras›ndaki iliflkiyi belirlemek üzere yap›lan

korelasyon analizi sonucunda, PUK‹ için %23 düzeyinde

(r=0.230; p=0.001<0.05), EUÖ için %16.3 düzeyinde

pozitif yönde anlaml› iliflki bulundu (r=0.163;

p=0.023<0.05). Buna göre LANSS A¤r› Ölçe¤i puan› art-

t›kça PUK‹ ve EUÖ puanlar› da artmaktad›r.

Serum trigliserid de¤eri ile PUK‹ ve EUÖ puanlar› ara-

s›ndaki iliflkiyi belirlemek üzere yap›lan korelasyon analizi

sonucunda, PUK‹ için %17.6 (r=-0.176; p=0.020<0.05),

EUÖ için %16.3 düzeyinde negatif yönde anlaml› iliflki

bulundu (r=-0.163; p=0.031<0.05). Serum trigliserid de-

¤eri yüksek olan olgular›n uyku kalitelerinin daha yüksek

oldu¤u, gündüz uykululu¤unun ise azald›¤› saptand›. Se-

rum total kolesterol de¤erleri ile yap›lan karfl›laflt›rmalar

sonucunda da benzer sonuca ulafl›ld›.

Beden kitle indeksi ile PUK‹ aras›ndaki iliflkiyi belirlemek

üzere yap›lan korelasyon analizi sonucunda, puanlar ara-

s›nda %15.2 düzeyinde pozitif yönde anlaml› iliflki bulun-

du (r=0.152; p=0.035<0.05). Buna göre BKI artt›kça PU-

K‹ de artmaktad›r (Tablo 3).

Tart›flma

Araflt›rmam›zda olgular›n %72.3’ünde a¤r›l› bölgede

anormal s›cakl›k veya yanma hissi, %71.3’ünde kar›nca-

lanma ve s›zlama, %29.2’sinde cilt renginde normalden

farkl› bir renk ve görünüm, %55.9’unda elektriklenme,

%72.3’ünde yanma, %23’ünde allodini saptand›. Araflt›r-

mam›zda kar›ncalanma, s›zlama ve elektriklenme de¤ifl-

kenleri Erdo¤an ve arkadafllar›n›n (2012) araflt›rmas›yla

paralellik göstermektedir.

Literatür incelendi¤inde diyabetik nöropati gelifliminin

diyabetik bireyin yafl›, cinsiyeti, mesle¤i, boyu, BK‹, kan li-

pit de¤erleri ve hastal›¤›n süresi ile iliflkili oldu¤u görül-

mektedir. Araflt›rmam›z sonucunda LANSS A¤r› Ölçe¤i

toplam puan› kad›n olgularda erkek olgulara göre anlam-

l› olarak yüksek ve olgular›n boy de¤erleri ile LANSS A¤r›

Ölçe¤i toplam puanlar›

aras›nda ise negatif yön-

de anlaml› iliflki bulundu.

Boy de¤eri artan olgular-

da LANSS A¤r› Ölçe¤i

toplam puan›n›n azald›¤›

saptand›. Bu sonuç Spal-

lone ve ark.(2011), Mon-

delli ve ark.(2012) ve Ar-

nold (2003)’un araflt›r-

malar› ile paralellik gös-

termektedir. 

Spallone ve arkadaflla-

r› (2011) ile Mondelli ve

arkadafllar› (2012) tara-

f›ndan nöropati geliflimi-

nin diyabet süresi ve hi-

pergliseminin fliddeti ile

orant›l› oldu¤u bildirilmifl.

Pirart taraf›ndan 1947-

1973 y›llar› aras›nda
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TTaabblloo  22:: Baz› De¤iflkenler ile Uyku Kalitesinin Karfl›laflt›r›lmas›

PPUUKK‹‹  PPuuaann›› PPUUKK‹‹  PPuuaann››
((<<55)) ((>>55))
UUyykkuu  kkaalliitteessii  iiyyii UUyykkuu  kkaalliitteessii  kkööttüü
NN %% NN %% χ22;;  pp

Cinsiyet Kad›n 20 62.5 114 69.9 0.69;0.41
Erkek 12 37.5 49 30.1

Ek hastal›k varl›¤› Evet 27 84.4 144 88.3 0.39;0.53
Hay›r 5 15.6 19 11.7

Sigara içme Evet 7 21.9 28 17.2 0.40;0.53
Hay›r 25 78.1 135 82.8

Alkol kullanma Evet 1 3.1 3 1.8 0.22;0.649
Hay›r 31 96.9 160 98.2

Çay tüketimi varl›¤› Evet 30 93.8 160 98.2 2.082;0.15
Hay›r 2 6.3 3 1.8

Kahve tüketimi varl›¤› Evet 13 40.6 68 41.7 0.013;0.91
Hay›r 19 59.4 95 58.3

Uyku bozuklu¤u öyküsü Evet 10 31.3 93 57.1 7.15;0.008**
Hay›r 22 68.8 70 42.9

Uyku ilac› kullan›m› öyküsü Evet 2 6.3 24 14.7 1.66;0.19
Hay›r 30 93.8 139 85.3

**p<0,01



4400 hastan›n gözlemlenmesiyle oluflmufl büyük pros-

pektif bir çal›flman›n sonuç raporunda nöropati s›kl›¤›n›n

hastal›¤›n süresiyle artt›¤›, diyabet tan›s› konuldu¤u s›ra-

da nöropati prevalans› %7.5 iken 25 y›l süreyle izlenen di-

yabetik hastalar›n %50’sinde nöropati bulundu¤u ve y›l-

l›k insidans›n bilinen diyabet süresiyle iliflkili oldu¤u bildi-

rilmifltir (Arnold 2003). Araflt›rmam›z sonucunda bu çal›fl-

malara paralel bulgular elde edildi; diyabet süresi artt›kça

LANNS A¤r› Ölçe¤i toplam puanlar›nda da art›fl oldu¤u

saptand› (%27,1 düzeyinde pozitif yönde anlaml› iliflki).

Öztürk, fiahin, K›z›ltan (2010) yapt›klar› çal›flmada nö-

ropati semptomlar› aç›s›ndan, kolesterol ve trigliseridleri

yüksek olan olgular ile olmayanlar aras›nda kayda de¤er

bir fark saptanmam›fl; lipid yüksekli¤i ile a¤r›l› diyabetik

polinöropati aras›nda anlaml› korelasyon bulunmam›fl.

Sadece pozitif duysal semptomlar›n yüksek trigliseridli

grupta daha fazla say›da vakada  bulundu¤u; buna kar-

fl›n a¤r› d›fl›ndaki tüm di¤er belirtilerin de kolesterol ve

trigliseridi yüksek olan grupta, olmayanlara göre fazla ol-

du¤u görülmüfl. Araflt›rmam›zda ise trigliserid ile LANSS

A¤r› Ölçe¤i toplam puan› aras›nda negatif yönde anlam-

l› iliflki bulundu. 

Araflt›rmam›z kapsam›na al›nan diyabetli hastalar›n ço-

¤u (%83.6) taraf›ndan uykular›n›n kötü oldu¤u belirtildi.

Sridhar ve Madhu’nun çal›flmas›nda (1994) diyabetli has-

talar›n %33.7’sinde; Günefl, Körükcü ve Özdemir’in çal›fl-

mas›nda (2009) ise hastalar›n %34’ünde uyku bozuklu¤u

saptanm›flt›r. Araflt›rma sonucumuz Sridhar ve Madhu

(1994) ve Günefl ve ark. (2009)’n›n çal›flma sonucuna gö-

re daha yüksek bulunmufltur. Bu bulguyu ayn› zamanda,

“diyabetli bireylerin genellikle öznel uyku kaliteleri bozuk-

tur” fleklinde yorumlamak da mümkün olabilir. Literatürde

obez kiflilerde, tip 2 diyabet geliflme riskinin yüksek oldu-

¤u, tip 2 diyabetli ve obez bireylerde ise uyku bozuklukla-

r›na yayg›n olarak rastland›¤› belirtilmektedir. Çal›flma so-

nucunda ek hastal›¤› olan diyabetli olgular›n PUK‹ puan›,

ek hastal›¤› olmayan diyabetli olgulara göre daha yüksek

bulundu. Araflt›rma sonuçlar›m›z, Einhorn, Deirdre, Milton

(2007) yapt›klar› çal›flmada uyku bozuklu¤u bulunan diya-

betli hastalar›n uyku kalitelerinin kötü oldu¤unu saptad›k-

lar› çal›flma sonuçlar› ile benzerlik göstermektedir.

Yafl›n ilerlemesine paralel olarak hastal›k süresinin art-

t›¤› düflünülürse, 55 yafl üzerindekilerin PUK‹ puan ortala-

mas›n›n 55 yafl›n alt›ndakilere oranla daha yüksek olmas›

hastal›k ve süresi ile de iliflkilendirilebilir. Araflt›rmam›zda

uyku bozuklu¤u öyküsü olan olgular›n PUK‹ puanlar› uy-
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TTaabblloo 33:: Metabolik Kontrol De¤iflkenleri ile 
Uyku Kalitesi ve Uykululuk ‹liflkisi

PPUUKK‹‹ EEUUÖÖ
HbA1c r -0.03 -0.03

p 0.69 067
n 174 174

Açl›k kan flekeri r -0.04 0.05
p 0.61 0.47
n 191 191

Total kolesterol r -0.12 -0.22
p 0.12 0.004**
n 177 177

HDL r 0.02 -0.05
p 0.79 0.51
n 18 177

LDL r 0.02 -0.13
p 0.83 0.10
n 168 168

Trigliserid r -0.18 -0.16
p 0.020* 0.031*
n 176 176

Boy r -0.12 -0.12
p 0.10 0.10
n 195 195

Kilo r 0.10 0.03
p 0.16 0.65
n 195 195

BKI r 0.15 0.04
p 0.035* 0.56
n 194 194

SKB r -0.07 0.05
p 0.36 0.50
n 195 195

DKB r -0.07 -0.11
p 0.36 0.14
n 195 195

*p<0,05 **p<0,01



ku bozuklu¤u öyküsü olmayan olgulara göre yüksek bu-

lundu. Uyku bozuklu¤u öyküsü olan olgular›n uyku kali-

tesi kötü olma riski 2.9 kat yüksekti. Araflt›rma bulgular›-

m›z Wilding (2006), Einhorn ve arkadafllar› (2007), Björ-

kelund ve arkadafllar› (2005), West ve arkadafllar› (2006),

Lopes (2005), Mallon ve arkadafllar› (2005), Hayashino

ve arkadafllar› (2007) ile uyumluluk göstermektedir. 

Araflt›rmam›zda, kad›n ve erkek hastalarda PUK‹ puan›-

n›n 5’den yüksek olmas› her iki cinste de uyku kalitesinin

kötü oldu¤unu göstermektedir. Araflt›rmam›zda kad›nla-

r›n uyku kalitesi erkeklere göre daha düflük bulunmufltur.

Ocakc› (1981) ve Kara’n›n (1996) çal›flmalar›nda uyku ka-

litesinde kad›n ve erkekler aras›nda anlaml› fark bulun-

mazken, Ertekin’in (1998), Lopes ve arkadafllar›n›n

(2005), Uran (2001), Yüksel (2007)’in çal›flmalar›nda da

uyku kalitesi kad›nlarda erkeklere göre daha düflük bu-

lunmufltur. 

Ertekin’in (1998) çal›flmas›nda uyku kalitesinin meslek

gruplar›na göre farkl›l›k gösterdi¤i bulunmufltur. Ertekin

ev han›mlar›n›n uyku kalitesini di¤er meslek gruplar›na

göre daha kötü bulmufltur. Araflt›rmam›zda ev han›m›

olan olgular›n PUK‹ puanlar› ev han›m› olmayan olgulara

göre yüksek bulundu. Araflt›rma bulgular›m›z Ertekin’in

(1998) sonuçlar› ile paralellik göstermektedir.

Araflt›rmam›zda BK‹ ile PUK‹ puanlar› aras›nda pozitif

yönde anlaml› iliflki bulundu. Buna göre BK‹ artt›kça PUK‹

puan› artmakta yani uyku kalitesi azalmaktad›r. Olgu gru-

bumuzun BKI ortalamas› 31.0 ± 6.3 olarak bulundu ve

bu sonuç Chaput ve Tremblay’›n (2012) Kanada’da yap-

t›¤› araflt›rma sonuçlar› ile paralellik göstermektedir.

Literatürde nöropatisi olan bireylerde a¤r›, kar›ncalan-

ma ve uyuflma (ellerde, ayaklarda) gibi flikâyetler olufltu-

¤u ve bireylerin yaflam›n› büyük ölçüde zorlaflt›rd›¤›,

uyuklama ve uykusuzluk gibi problemler oluflturdu¤u be-

lirtilmektedir. Araflt›rmam›z sonucunda olgular›n LANSS

A¤r› Ölçe¤i toplam puanlar› ile PUK‹ puanlar› aras›nda

pozitif yönde anlaml› iliflki saptand›. Ayr›ca olgular›n se-

rum total kolesterol de¤erleri ile gündüz uykululuk du-

rumlar›n› sorgulayan EUÖ toplam puanlar› aras›nda ne-

gatif yönde anlaml› iliflki bulundu. 

Sonuç  ve  öneriler

Diyabetli bireylerin nöropatik a¤r› ve uyku durumlar›-

n› belirlemek amac›yla yap›lan araflt›rmam›zda elde edilen

önemli sonuç ve öneriler afla¤›da belirtilmifltir;

• Araflt›rmam›z kapsam›na al›nan olgular›n e¤itim 

seviyelerinin düflük ve ekonomik durumlar›n›n orta 

düzeyde oldu¤u görüldü.

• Çal›flma grubumuzun büyük bir k›sm› sigara ve alkol 

kullanmamaktayd›.

• Çal›flma grubumuzun büyük bir k›sm› Tip 2 diyabet 

hastas›yd›.

• Hastalar›m›z›n ço¤u diyabet tedavisi için diyet 

yapmakta ve diyabet tedavisinde oral antidiyabetik 

ilaçlar› kullanmaktayd›.

• Olgular›n HbA1c, AKfi ve BKI ortalamalar› çok 

yüksekti.

• Olgular›m›z›n uyku kalitesi kötü bulundu. 

Bu sonuçlara göre, diyabetli bireylerin rutin 

kontrollerinde uyku kalitelerinin de düzenli olarak 

sorgulanmas› ve uyku kalitesi bozulmufl olan 

bireylere uyku kalitelerini artt›rmaya yönelik 

giriflimler önerilir. 

• Olgular›n HbA1c, AKfi, BKI’nin yüksek olmas›n›n 

uyku kalitesini olumsuz etkiledi¤i belirlendi ancak 

HbA1c ve açl›k kan flekeri ile nöropatik a¤r› aras›nda 

iliflki bulunamad›. 

• Olgular›n serum trigliserid de¤erleri artt›kça PUK‹, 

EU‹ ve LANSS A¤r› Ölçe¤i puanlar›n›n azald›¤› 

belirlendi. 

• Olgular›n boy de¤erleri artt›kça LANSS A¤r› Ölçe¤i 

puanlar›n›n azald›¤›, serum total kolesterol 

de¤erleri artt›kça da EU‹ puanlar›n›n azald›¤› 

belirlendi. Literatürde bu konuda yap›lm›fl s›n›rl› 

say›da çal›flma vard›r. Bu nedenle benzer 

çal›flmalar›n daha büyük örneklem gruplar› ile 

tekrarlanmas› önerilir.
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‹zmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Hemflireli¤i Anabilim Dal›, ‹ZM‹R

ÖÖzzeett

Diyabet tüm dünyada h›zla art›fl göstermektedir. Bu durum Amerikan Diyabet

Derne¤i baflta olmak üzere tüm dünyadaki ulusal ve uluslararas› düzeydeki diyabet

derneklerini harekete geçirmifltir. Amerikan Diyabet Derne¤i’nin her y›l oldu¤u gibi

bu y›lda yay›nlam›fl oldu¤u diyabet yönetim rehberinde;  profesyonel uygulama ko-

mitesi diyabet izleminde iki önemli de¤ifliklik yer almaktad›r. Bu makalede bu iki

önemli de¤ifliklikten ve Amerikan Diyabet Derne¤i’nin destekledi¤i bu y›lki rehberin-

de de yer alan bilimsel çal›flma özetlerinden bahsedilecektir.

SSuummmmaarryy

TThhee  AAmmeerriiccaann  DDiiaabbeetteess  AAssssoocciiaattiioonn  CClliinniiccaall  GGuuiiddeelliinneess  RReecceenntt  CChhaannggeess  iinn  22001133,,

Diabetes is increasing rapidly in the world. This rise has prompted many national

and international diabetes associations around the world, including American Diabe-

tes Association. There are two important changes in Professional Practice Committee

in this year’s diabetes management guidebook published annually by American Di-

abetes Association. In this paper, these two important changes and the abstracts of

scientific studies will be discussed. 

Girifl

Kronik bir hastal›k olan diyabet, son y›llarda böbrek yetmezli¤i, non-travmatik alt

ekstremite amputasyon ve körlük gibi semptomlar›n önde gelen nedenidir. Tahmin-

lere göre, 2010 itibar› ile tüm dünyada eriflkin (20-79 yafl) nüfusta diyabet prevelan-

s› %6,6’d›r ve 2030 y›l›nda %18 art›fl ile bu de¤erin %7,8 olaca¤› öngörülmektedir

(Center For Disease Control And Prevention 2013 - http://www.cdc.gov/ 2013.

TURDEP-II sonuçlar›na göre Türk eriflkin toplumunda diyabet s›kl›¤›n›n %13.7 ’ye ulafl-

t›¤› belirlenmifltir. TURDEP-I çal›flmas›n›n aksine ülkemizde kentselde diyabet oran› bi-

raz daha yüksek olmakla birlikte, TURDEP-II çal›flmas›na göre kentsel ve k›rsal diyabet

s›kl›¤› aras›nda çok anlaml› bir fark kalmam›flt›r (Satman, Ömer, Tütüncü ve ark.,
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2013).

Diyabetin tüm dünyada h›zla art›fl göstermesi Ameri-

kan Diyabet Derne¤i (ADA)’ni harekete geçirmifltir. Ame-

rikan Diyabet Derne¤i’nin her y›l oldu¤u gibi bu y›lda ya-

y›nlam›fl oldu¤u rehberinde;  profesyonel uygulama ko-

mitesi taraf›ndan kan bas›nc› izlemi ve tip 1 diyabetli bi-

reylerde kan glikozu izlemi konular›nda iki önemli de¤iflik-

lik göze çarpmaktad›r (ADA, 2013).

I.  Kan  Bas›nc›  ‹zlemi

Diyabetlilerde kan bas›nc› düzeylerindeki yükselme,

ileride kardiyovasküler hastal›klar (özellikle inme), göz ha-

sar› ve böbrek hasar› baflta olmak üzere genifl yelpazede-

ki sa¤l›k problemleri ile beraberdir (ADA, 2013). Birçok

randomize çal›flma diyabetlilerde kan bas›nc›n› düflürücü

tedavinin kardiyovasküler hastal›k morbidite ve mortalite-

sini azaltt›¤›n› göstermifltir (ADA, 2013; Canadian Diabe-

tes Association. 2008; ACE/AACE Diabetes Road Map

Task Force, 2007). Tip 2 diyabetlilerde vasküler kompli-

kasyonlardan korunmada kan bas›nc› yönetimi, en etkin

maliyet yöntemi aras›nda görünmektedir. Bu nedenle

Amerikan Diyabet Derne¤i (ADA) 2013 y›l› rehberinde

kan bas›nc› hedefini de¤ifltirmifltir (ADA, 2013). 

ADA 2013 rehberine göre; diyabetli bireylerde yeni

sistolik kan bas›nc› hedefi  <130 mm Hg den  <140 mm

Hg düzeyine çekilmifltir.  Diastolik kan bas›nc› için belirle-

nen hedef önceki y›llarla ayn› düzeyde b›rak›lm›fl ve < 80

mm Hg olarak belirlenmifltir (ADA, 2013). 

II.  Kan  Glikozu  ‹zlemi  

Yap›lan bilimsel çal›flmalar kan flekeri kontrolünün iyi

oldu¤u hastalarda komplikasyon s›kl›¤›n›n azald›¤›n› ve

gecikti¤ini ortaya koymufltur (ADA, 2013; Canadian Di-

abetes Association. 2008; ACE/AACE Diabetes Road Map

Task Force, 2007).  

ADA 2013 rehberindeki bir di¤er de¤ifliklik önerisi ise;

çoklu enjeksiyon yapan ve insulin pompas› kullanan diya-

betli bireylerin kan flekeri izlemi üzerinedir. Çoklu enjeksi-

yon yapan ve insulin pompas› kullanan diyabetli bireyler

hipo-hiperglisemiyi erken tan›lamak için her yemek öncesi

ve yemek sonras› günde dört kez den az olmamak kayd›

ile kan flekeri ölçüyorlard›. Bu y›lki ADA n›n önerisi ise gün-

de 3 kez kan flekeri ölçülmesi oldu. Çoklu enjeksiyon ya-

pan ve insülin pompas› kullanan diyabetli bireyler günde

3 kez ölçmeyi, yemek öncesi, yemek sonras›, ara ö¤ünler-

de, hipoglisemiyi hissettikleri zaman, egzersiz öncesinde

ve yatmadan önce olmak üzere hekim ve diyabet hemfli-

resinin önerisine göre bireysellefltirilebilir. 

ADA  2013  e  göre;  tedavide  

ulafl›lmas›  gereken  hedefler  flunlard›r:

- Yemek öncesi açl›k kan glikozu 90-130 mg/dl 

aras›nda olmal›,

- Tokluk 2. saat kan glikozu 180 mg/dl’nin alt›nda 

veya en iyisi 140 mg/dl alt›nda olmal›d›r.

ADA 2013 e göre kan flekeri hedefi her kiflide farkl›-

d›r. Yukar›da verilen hedefler daha sa¤l›kl› olmak aç›s›n-

dan önemlidir. Kan flekeri hedefi hastadan hastaya de¤i-

flir. Açl›k kan flekeri kontrolüne ra¤men A1c düzeyi düfl-

meyen hastalarda tokluk kan flekeri de A1c düzeyini art›-

raca¤›ndan tokluk kan flekerine bak›lmas› gerekir (ADA,

2013).  

Amerikan  Diyabet  Derne¤inin  (ADA)  

2013  y›l›  rehberindeki  di¤er  de¤ifliklikler  

afla¤›da  belirtilen  bölümlerde  yap›lm›flt›r.

v  Bölüm  II.C; Tip 1 Diyabet taramas› revize edilmifltir.

Yeni düzenlemede antikor testlerinin Tip 1 diyabet tan›la-

mas›nda öncelikli olarak kullan›lmas› önerilmifltir.

v  Bölüm  IV;  Tip 2 Diyabeti Önleme / Geciktirme; pre-

diyabeti tan›lamak için y›ll›k diyabetlilerin izlenmesi revize

edilmifltir. Tip 2 diyabetin risk faktörü olan prediyabet ta-

n›s› alm›fl bireylerin her y›l rutin tan›lama kontrollerini yap-

t›rmas› önerilmifltir.

v  Bölüm  V.C.a;  Glisemik Kontrol; izleme revize edilmifl-

tir. Diyabetli bireyin glisemik kontrolünün; kendi kendine

kan flekeri ölçümü (Self monitoring Blood Glucose:

SMBG), interstisyel glikoz ölçümü ve A1c ölçülmesi öneril-

mifltir. ‹nterstisyel glikoz ölçümü günümüzde daha yeni

bir teknoloji olan sürekli glikoz monitorizasyonu (continu-
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ous glucose mo-nitoring: CGM) ile belirlenmektedir. CGM

bir sensör, bir veri depolama ayg›t› ve bir monitörden

oluflmaktad›r. Sensör her 1-10 dakikada bir glikozu ölç-

mekte ve bu okumay› bir veri saklama ayg›t›-na gönder-

mektedir. Sonuçlar retrospektif olarak diyabet ekip üyele-

ri taraf›ndan indirilebilir veya “gerçek zamanl›” bir moni-

törde gösterilebilir. CGM glikoz düzeyleri, kal›plar› ve

trendleri ile ilgili bilgi sa¤layarak tedavi, ö¤ünler, stres,

egzersiz ve glikoz düzeylerini etkileyen di¤er faktörlerin

etkilerini yan-s›tmaktad›r. CGM ayg›tlar› interstisyel glikozu

ölçtü¤ünden test de¤erleri tek “zaman noktas›” ölçümle-

rinin birkaç daki-ka gerisindedir (idf, 2011).

v  Bölüm  V.D;  Tedavi Farmakolojik ve Genel Yaklafl›m-

lar, tip 1 diyabette insülin tedavisi revize edilmifltir. Tip 1

diyabetlinin insülin tedavisinin günde dört doz veya CSII

olarak yap›lmas› önerilmifltir.

v  Bölüm  V.F; Diyabette Öz-Yönetim Ulusal Standartlar

ile tutarl› olacak flekilde revize önerilmifltir. Diyabet tan›s›

alan her diyabetli bireye tan› an›ndan itibaren özyönetim

e¤itimi verilmelidir.

v  Bölüm  V.K;  Hipoglisemi biliflsel fonksiyonu de¤erlen-

dirmek için revize edilmifltir. Hipoglisemiye ilk 15 dakika

içinde müdahale edilmeli, e¤er müdahale baflar›s›z olur-

sa tekrarlanmal›d›r.

v  Bölüm  V.M; Ba¤›fl›klama bölümü güncellenmifltir.

19-59 yafl aras› tüm diyabetli bireyler - hepatit B afl›s› ol-

mal›d›r.

v  Bölüm  VI.A.1; Hipertansiyon / Kan Bas›nc› Kontrolü

revize edilmifltir. Diyabeti ve hipertansiyonu olan bireyler

için sistolik kan bas›nc› <140 mmHg olarak de¤ifltirilmifltir.

v  Bölüm  VI.A.2;  Dislipidemi / Lipid Yönetimi revize

edilmifltir. Yüksek riskli hastalar için  LDL kolesterolü 100

mg/dL den az olmal›d›r.

v  Bölüm  VI.B;  Nefropati Tarama ve Tedavi revize edil-

mifltir. Üriner albumin at›l›m›ndaki anormallikleri görebil-

mek amac›yla mikroalbüminüri ölçümü y›ll›k olarak yap›l-

mal›d›r.

v  Bölüm  VI.C;  Retinopati Tarama ve Tedavi bölümü re-

vize edilmifltir. Diyabetik makula ödemi anti-vasküler endo-

telyal büyüme faktörü tedavisini içerecek flekilde olmal›d›r. 

v  Bölüm  IX.A;  Tüm diyabetli bireyler hastane ortam›nda

diyabet hekimi ve hemfliresi taraf›ndan kontrol edilmelidir. 

ADA  (2013)’n›n  y›l›nda  destekledi¤i  

diyabet  ile  ilgili  bilimsel  çal›flmalardan  özetler    
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Diabetes Care 32: 3-8
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