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1.G  ve AMAÇ

Diabetes mellitus (DM), insülin eksikli i veya insülin etkisindeki defektler

sebebiyle organizman n karbonhidrat, ya  ve proteinlerden yeterince

faydalanamad , sürekli t bbi bak m gerektiren kronik metabolizma hastal r.

Diyabet akut komplikasyonlar  ile morbidite ve mortaliteye neden olabilir, kronik

komplikasyonlar  ile de ya am kalitesini bozar.

Diabetes mellitus, her ya ta görülebilen, ülkemizde ve dünya da giderek artan

bir h zla yay lan, tedavi maliyeti çok yüksek olan ve önemli komplikasyonlar

nedeniyle çok sorun ya atan bir endokrin hastal kt r. Diyabetin, etiyolojisine göre

de en farkl  tipleri olmakla birlikte en s k görülen tipleri tip 1 ve tip 2'dir. Diyabet

hastalar n %90-95'ini tip 2 diabetes mellitus hastalar  olu turur.

Diyabet bugün s kl  ve neden oldu u sorunlar nedeniyle sa k sisteminin

kar  kar ya oldu u en önemli sorunlardan birisidir. Ya am tarz ndaki de im ile

birlikte dünya genelinde diyabet prevalans  h zla yükselmi  ve Dünya Sa k Örgütü

(DSÖ) taraf ndan epidemi olarak tan mlanm r. International Diabetes Federation

(IDF) verilerine göre 2013 y nda dünya üzerinde diyabetli say n 382 milyon

oldu u ve 2035 y nda 592 milyona ula aca  tahmin edilmektedir. Türkiye de ne

yaz k ki diyabet s kl ndaki art n en fazla oldu u ülkelerden biri olmu  ve 1998

nda %7,22 olan diyabet prevalans  12 y lda tüm tahminlerin ötesinde art la

%13,7’ye yükselmi tir. IDF verilerine göre geçti imiz y l Türkiye’de diyabetli say

7 milyona ula r.

Diabetes mellitusun hipoglisemi ve hiperglisemi gibi akut komplikasyonlar

yan nda nefropati, nöropati, retinopati ve daha pek çok kronik komplikasyonlar

vard r. nsülin ve oral antidiyabetik (OAD) ilaçlar sayesinde diyabetli hastalar n

ya am sürelerinin belirgin olarak uzamas  ile kronik komplikasyonlar n görülmesi

artm r. Bu komplikasyonlar diyabetik hastalar n en önemli morbidite ve mortalite

sebebidir. Diyabet baz  toplumlarda en yayg n be inci ölüm nedenidir. Kontrolsüz

diyabet  s kl kla  kalp,  damar,  göz,  böbrek  ve  sinir  dokusu  olmak  üzere  hemen  tüm

ya amsal organlarda kal  bozukluklara neden olur ve ya am kalitesini önemli

ölçüde azalt r. Diyabet hastalar n düzenli sa k kontrolü, düzenli ilaç kullanma,
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diyet, egzersiz, ayak bak  gibi kurallara uymas  ya am kalitesindeki bozulmay

engelleyebilir.

Diyabetin ya am kalitesi üzerine etkisi, birçok ülkede farkl  bak  aç  ve

de ik metotlar kullanarak yap lan çal malar ile ara lm  ve farkl  sonuçlar elde

edilmi tir. Diyabetik hastalarda metabolik kontrolün iyi olmas n ya am kalitesini

olumlu yönde etkiledi ini gösteren ara rmalar vard r. HbA1c ölçümleri diyabetli

hastan n rutin takibinde son derece de erlidir. Yap lan çal malar iyi glisemik

kontrolün diyabet komplikasyonlar  azaltt  ortaya koymu tur. HbA1c'deki %1

oran nda dü menin; diyabetin tüm komplikasyonlar nda %21, diyabetle ili kili

ölümlerde %27, miyokard enfarktüsünde %14 ve diyabete ba  olu an

mikrovasküler komplikasyonlar n geli mesini %37 oran nda azaltt  gösterilmi tir.

Öte yandan; ya , cinsiyet, ekonomik durum, e itim düzeyi gibi

sosyodemografik özellikler diyabet hastalar n tedaviye uyumunu ve glisemi

kontrolünü ve ya am kalitesini etkilemektedir. Genel olarak, e itim düzeyi

yükseldikçe glisemi kontrolü ve ya am kalitesi iyile mektedir. Diyabetik kad nlar n

ya am kalitesinin erkeklerden daha dü ük oldu unu gösteren ara rmalar vard r.

Sosyodemografik faktörlerin kendi aralar ndaki etkile imleri ve ya am kalitesinin

çok bile enli yap  nedeniyle, sosyodemografik faktörlerin ya am kalitesi üzerine

ba ms z etkilerini belirlemek güçtür.

Tip 2 DM’a s kl kla komorbid duygu-durum bozuklu u e lik etmektedir.

Yak n zamanda yap lan çal malar göstermi tir ki tip 2 DM ile birlikte %10-30

aras nda hafiften orta ve a r derecelere kadar seyredebilen depresif bozukluklar

görülmektedir. Yap lan metaanalizler bir bireyde diyabet varl n %24 oran nda

depresyon geli tirme riskinin oldu unu göstermi tir. Tip 2 DM’de depresyon

görülmesindeki bu art  beraberinde hastan n uyumunu, tedaviye cevab , hastal n

prognozunu olumsuz etkilemektedir. Ayr ca özbak m ve ya am kalitesinde

bozulmaya, komplikasyon geli me riski, morbidite, mortalite ve sa k

harcamalar nda art a neden olmaktad r.

Biz bu çal mada hastanemize ba vuran tip 2 diyabetik hastalar n ya am

kalitesini, depresyon semptomatolojisi durumlar  ve ili kili faktörlerini,diyabet

hastal  hakk ndaki genel bilgi düzeylerini, tedavi ve hastal a ba

komplikasyonlar hakk ndaki bilgi düzeylerini ve hastal n sosyal yönünü ya ,
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cinsiyet, medeni hal, e itim düzeyi, meslek, ekonomik durum gibi de kenlerigöz

önüne alarak de erlendirmeyi ve kar la rmay  amaçlad k.
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2.GENEL B LG LER

2.1 Diyabetes Mellitus

2.1.1 Diyabetes Mellitus Tarihçesi

Diyabetes Mellitus (DM) tarihçesi çok eskilere uzanmaktad r. Milattan önce

1500’lü y llarda M r Ebers Papiruslar nda idrar yoluyla eker kaybedilen,fazla

miktarda idrar yap lanbir hastal k oldu utarif edilmi tir.Bu hastal a milattan 200 y l

sonra Cappodocia’l  Areateus “Diabetes” ismini vermi tir. Pankreas adac klar

Langerhans 1860’da, diyabetin nöro-hormonal mekanizmas  Claud-Bernard

1875’de, pankreotektomiyle diyabet olu umunu V.Mering ve Minkowski 1889’da

aç klayarak eker hastal n merkez organ  tan mlamalar ndan sonra pankreas

ekstresi, insülin ve diyabet hastal n tedavisine yeni bir bak  aç  Best ve

Banting 1922’degetirmi lerdir.

Grekçe’de diyabetes ‘sifon’ anlam na gelmektedir.Fazla miktarda idrar

kar lmas  tarif etmek için kullan lm r. Grekçe mellitus ise ‘bal’ anlam na gelen

“mel” kelimesinden türetilmi tir.

Areateus taraf ndan 2000 y l önce tan mland ndan itibarenetyoloji, tarif,

tan ve tedavisinde sürekli de iklikler göstermekte olan bir hastal k olarak kar za

kmaktad r (Laios ve ark 2012).

2.1.2 Diyabetes Mellitus Tan

Diyabetes mellitus; insülin sal nmas  veya insülin aktivitesindeki herhangi bir

bozuklu un sonucu ortaya ç kan karbonhidrat, lipit ve protein metabolizmas nda

bozulma ve hiperglisemi ile karakterize heterojen bir grup metabolik hastal kt r

(Barnett ve ark 2008).

2.1.3 Diyabetes Mellitus Epidemiyolojisi

nsüline ba ml  olmayan diyabet hastal n prevalans , tüm dünya da

artmaya devam etmektedir. Ülkemizdeki diyabet s kl  ile ilgili önemli veriler

Satman ve ark taraf ndan Türkiye Diyabet, Obezite,Hipertansiyon ve Endokrinolojik

Hastal klar Prevalans Çal mas  I ve II (TURDEP I veII) ile bulunmu tur. TURDEP-

I çal mas nda 1997-98 tarihleri aras nda ülke genelinde 15 merkezde 24788 ki i

taranm r.Diyabet s kl  %7,2,bozulmu  glukoz tolerans  %6,7 tespit edilmi dir.
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Kad nlarda diyabetin daha s k oldu u bulunmu tur. Ülkemizdebu bulgular diyabet

kl n ço u ülkeye göre daha yüksek oldu unu göstermektedir. 2010 y

Haziranay ndatamamlanan TURDEP II çal mas , TURDEP I çal mas n tekrar

eklindedir.TURDEP II çal mas nda26499 ki i taranm r. ki çal ma aras nda

geçen 12 y ll k sürede, ülkemizdeki eri kin toplumunda diyabet

kl %7,2’den%13,7’ye ç kt  görülmü tür.Malatya ve Bursa’da %20, Konya,

Ankara, stanbul,Diyarbak r, Adana, Antalya, zmir, Gaziantep’de ise %15’in

üzerinde bulundu u bildirilmi tir. DM ile ilgili fark ndal nDiyarbak r’da en

dü ük,Bursa’da ise en yüksek oranda oldu u belirtilmi tir. Ayr ca yine ayn

çal malarda diyabetinTURDEP-II çal mas nda TURDEP-I çal mas na göre daha

erken ya ta (yakla k 5 ya ) ba lad  saptanm r. Diyabetin görülme s kl ndaki

art  ülkemize özgü olmay ptüm dünya da diyabetin görülme s kl  h zla

artmaktad r; ancak ülkemizdeki diyabetin görülme s kl ndakiart  h  çok daha

yüksektir. TURDEP-II çal mas nda TURDEP-I çal mas na göre Türkiye’de 12

lda sonuç olarak obezite %44 oran nda,DMise %90 oran nda artm r (Satman ve

ark 2013).

DM s kl  ülkelere göre s ralan nca 220 ülke aras nda Takaleu (%37,49) ilk

rada gelirken, 7. s rada Suudi Arabistan’da%23,87, 9. s rada Kuveyt’de %23,09

olup Türkiye %14,85 oran  ile 23.s rada, %10,85 ile Malezya 53.s rada, %9,98 ile

Makedonya 59.s rada, %9,21 ile Amerika Birle ik Devletleri 74. s rada, %9,02 ile

Çin Halk Cumhuriyeti 80. s rada,%5,42 ile Fransa 164. S rada, Azerbaycan % 2,45

ile 213.s rada gelmektedir (IDF 2013).

2.1.4 Diyabetes Mellitus S fland lmas

Son güncellemelerle birlikte diyabetin s fland lmas  hastal n

etiyolojisine dayand larak yap lmakta ve 4 kategori alt nda toplanmaktad r (Satman

ve ark 2013, Bilous R ve ark 2013).

1.Tip 1 Diyabetes Mellitus (Tip 1 DM): Genel olarak -hücre y naba

insülin eksikli imevcuttur.

• Otoimmun

• diyopatik

2.Tip 2 Diyabetes Mellitus (Tip 2 DM): lerleyici insülin sekresyon defektiile

karakterize,insülin direnci zemininde olu ançok çe itli klinik durumlar

kapsar.
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3.Gestasyonel Diyabetes Mellitus (GDM): Gebelik döneminde ortaya ç kar

ve genellikle do um sonras  düzelmektedir.

4.Di er Spesifik Diyabet Tipleri

• - hücre fonksiyonlar n genetik bozukluklar (monogenik diyabet formlar )

• nsülinin etkisindeki genetik bozukluklar

• Pankreas n ekzokrin doku hastal klar

• Endokrinopatiler

• laç ya da kimyasal maddeler

• mmun arac kl  diyabet formlar

• Diyabetle ili kili genetik sendromlar

• Enfeksiyonlar

2.1.5 DiyabetesMellitus Tan

Diyabet tan  dört yöntemle konulabilmektedir (Tablo 2.1).Diyabet

klasiksemptomlar nbulundu u durumlar haricinde, tan n ba ka bir gün, farkl  bir

yöntemle de do rulanmal r. Glisemi, venöz plazmada glukozoksidaz metodu ile

‘mg/dl’ olarak ölçülür. Açl k plazma glukozu (APG) en az 8 saatlik açl k sonras

ölçülür. Normal bir bireyde sekiz saatlik açl k sonras  APG < 100 mg/dl olmas

gerekmektedir. APG 100-125 mg/dl tespit edilen bireylerde 75 gram glukoz ile

standart oral glukoz tolerans testi (OGTT)uygulanmal  ve 2. saat plazma glukoz

düzeyine göre de erlendirmek gerekmektedir.DM’un en basit tan  açl k durumunda

en az 2 kez ard k olarak ölçülen venöz plazma örne inde glukoz düzeyinin 126

mg/dl olmas  ile konur. Toklukveya açl k durumuna bak lmaks n günün herhangi

bir saatinde ölçülen venöz plazma örne inde glukoz düzeyinin 200 mg/dl olmas

ilebirlikte halsizlik, çabuk yorulma,a z kurulu u, i tahs zl k, polifaji, aç klanamayan

kilo kayb , poliüri,polidipsi ve noktüri gibi diyabet semptomlar n varl  ilediyabet

tan  konulabilir. OGTT' de 2. saat plazma glukozu 200 mg/dl (1,1 mmol/l) olmas

ile de diyabet tan  konulabilir. Glukoz düzeyleri diyabet kriterlerini kar lamayan

ancak hiperglisemisi tespit edilen bireylerin bulundu u bir ara grup tan mlanm r.

Bozulmu  açl k glukozu (IFG) ve Bozulmu  glukoz tolerans  (IGT) bu ara grubu

olu turmaktad r. IFG ve IGT, "Pre-diyabet" olarak tan mland lmaktad r (ADA

2015).
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Tablo2.1: Diyabetes Mellitus ve Glukoz Metabolizmas n Di er Bozukluklar nda

Tan  Kriterleri* (ADA 2015):

ikar DM zole BAG* zole BTG BAG+BTG
DM riski

yüksek

APG

8 st açl kta)
126 mg/dl

100-125

mg/dl
<100 mg/dl

100-125

mg/dl
-

OGTT 2.stPG

(75 g glukoz)
200 mg/dl <140 mg/dl

140-199

mg/dl

140-199

mg/dl
-

Rastgele PG

200 mg/dl +

Diyabet

Semptomlar

- - - -

A1C (**)
%6.5 ( 48

mmol/mol)
- - -

%5,7-6,4 (39-

46 mmol/mol)

 (*)2006 y  WHO/IDF raporunda normal APG kesim noktas n 110 mg/dl ve BAG 110-125 mg/dl olarak
al nmas benimsenmi tir (WHO 2006). (**)Standardize yöntemlerle ölçülmelidir. A1C: Glikozillenmi  hemoglobin A1c (HbA1c),
BAG: Bozulmu  açl k glukozu, BTG: Bozulmu  glukoz tolerans .

Diyabetin klasik semptomlar ;halsizlik, a z kurulu u, i tahs zl k, polifaji,

çabuk yorulma, poliüri, noktüri, polidipsidir. Dahanadirsemptomlar : inatç

enfeksiyonlar, tekrarlayan mantar enfeksiyonlar ,  aç klanamayan kilo kayb ,ka nt ,

bulan k görmedir(ADA 2015).

2.1.6 Diyabetes Mellitus Riski Olan Bireylerin Taranmas

Obez veya kilolu (Vücut Kitle ndexi (VK ) 25 kg/m2) ve özellikle santral

obezitesi (bel çevresi kad nda >80 cm, erkekte >94 cm) tespit edilen ki ilerin,

ayr ca VK 25 kg/m2 olan ki ilerin, a daki risk gruplar ndan birine sahip

olmalar halinde, genç ya lardan itibaren (45 ya ndan önce) ve s k aral klarla

taranmalar  gerekir.

Birinci derece akrabalar nda diyabet bulunan ki iler

Diyabet prevalans  yüksek etnik gruplardaki ki iler

Daha önce gestasyonel diyabetes mellitus tan  konmu  veya iri bebek

do urma öyküsü olankad nlar

Hipertansiyon tan  konmu  bireyler (kan bas nc  (KB): 140/90 mmHg)
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Dislipidemisi olanlar (HDL-kolesterol 35 mg/dl veya trigliserid (TG) 250

mg/dl), BAG veya BTGtespit edilen bireyler, polikistik over sendromutan

konan kad nlar.Metabolik sendromu (MS) olan ki iler.

nsülin direnci olan ki iler

Serebral vasküler hastal  (SVH), Koroner ve periferik arter hastal

bulunan ki iler, do um a rl  dü ük olan ki iler, fizik aktivitesi dü ük

olanlar ya da sedanter ya am sürenlerAPG ile 3 y lda bir 45 ya ndan itibaren

diyabet taramas  yap lmal r.

Posa miktar  dü ük ve doymu  ya lardan zengin beslenme al kanl klar  olan

ki iler, atipik antipsikotik ilaç kullanan hastalarve izofreni hastalar , tip 2

DM riski yüksek adolesanveçocuklarda,2 y lda bir olmak üzere 10 ya ndan

itibaren diyabettaramas  yap lmas  önerilmektedir (ADA 2015, TEMD

lavuzu 2015,Satman ve ark 2013).

2.1.7 Diyabetes Mellitus Tedavisi

DM, geli mi  ve geli mekte olan ülkelerde ba ca morbidite ve mortalite

nedenlerinden biridir. Bu hastal k için kullan lan tedavi giderlerinin oldukça yüksek

olmas  nedeniyle önemli bir sa k sorunu haline gelmektedir. Diyabetli hastalar n

ya am kalitesinin artt lmas  ve tedavi maliyetlerinin dü ürülmesi beslenme

program , diyabet e itimi, egzersiz ve t bbi tedavidenolu an dört ö enin uyumlu bir

ekilde yürütülmesiyle mümkündür. Tedaviyi doktor, hem ire, diyetisyen,

fizyoterapist, psikolog ve sosyal hizmet uzman n bulundu u bir ekiple yürütmek en

idealidir ( mamo lu ve ark 2009).

Diyabet hastalar n glisemi takibi HbA1c,tokluk kan ekeri (TK ), açl k kan

ekeri (AK )ve fruktozamin ile kardiyovasküler hastal klara yakalanma riskidü ük

dansiteli lipoprotein (LDL), yüksekdansiteli lipoprotein(HDL), plazma

totalkolesterol (TK) ve TGdüzeyi, EKG ile ve nefropati aç ndan mikroalbuminüri,

serum kreatinin ve glomerüler filtrasyon h  (GFR) belirleyen testler ile

yap lmal r. Retinopati aç ndan göz dibi muayenesi mutlak gereklidir. Tip 1

diyabet hastalar nda otoimmunite ile ilgili hastal klar aç ndan gerekli

de erlendirmeler yap lmal r. Ayak bak  ile ilgili ülkemizde podiastristlerin az

say da bulunmas  nedeniyle her hekim ve birlikte çal  ekibi ayak bak

hakk nda yeterli bilgiye sahip olmal r. Hastalar gerekti inde di er uzmanl k
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alanlar na (psikiyatri, nöroloji, vb.) sevk edilebilmelidir ( mamo lu  ve ark 2009,

Gary ve ark 2003).

Güncel rehberlere göre glukoz regülasyonu için tedavi hedefleri unlard r:

deal HbA1c <%6,5-7,0 (<48-53 mmol/mol) olmal r. HbA1c hedefi, ADA

rehberinde%7,0, TEMD veAmerican Association of Clinical

Endocrinologists(AACE)rehberlerinde ise %6,5 olarak belirtilmi tir.

•Ö ün öncesi ve açl k PG düzeyleri <70-130 mg/dL (AACE rehberinde <110

mg/dL,ADA rehberinde <80-130 mg/dLolarak belirtilmi tir)aras nda olmas

belirtilmi tir.

•TK  düzeyi <160 mg/dL (ADA 2015 rehberinde pik postprandiyal PG

düzeyinin 180 mg/dL) alt nda olmas belirtilmi tir(ADA 2015, TEMD 2015,AACE

2015).

Diyabet süresi k sa olan hastalar, ya am beklentisi uzun olan ki iler, belirgin

kardiyovasküler hastal  olmayan hastalarda hipoglisemi riski ve ciddi yan etki

olu turmayacak ekilde daha s  [HbA1c %6,0-6,5 (42-48 mmol/mol)] hedefler

belirlenebilir.Buna kar k ciddi hipoglisemileri olan ki ilerde, beklenen ya am

süresi k sa hastalarda, ilerlemi  komplikasyonlar  olan hastalarda da%7,5–8,0 (59–64

mmol/mol) aral ndaki HbA1c de erlerine ula lmas  hedeflenebilir ( smail-Beigi

ve ark 2011).

2.1.7.1 E itim

ABD’de diyabetli hastalar n kendi kendilerini yönetimi için yap land lm

bir e itim program  düzenlenmi  olup bu program hastal k aç ndan rahatlama, kilo

verme, fiziksel aktivitenin artt lmas , sigaran n b rakt lmas  ve depresyon

yönetimini içermektedir. Bu e itim hastal k geli im riski yüksek ya da diyabetli

hastalar n takip ve yönetiminde oldukça kritik bir öneme sahiptir. Bunun yan  s ra

sadece diyabetli hastalar de il hastan n di er aile bireylerinin de diyabet yönetiminde

bilgi ve becerilerinin artt lmas  gerekmektedir. Hasta ve hasta yak nlar na evde kan

ekeri ölçümünü ö retmek ve bu sonuçlara göre beslenme düzeni ve medikal tedavi

de iklikleri yapabilmeleri için e itim verilmelidir (Molval lar ve ark

2012, mamo lu ve ark 2009,Bilous ve ark 2013,Norris ve ark 2001,Ellis ve ark

2004).

2.1.7.2T bbi Beslenme Tedavisi (TBT) ve Egzersiz

TBT, komplekskarbonhidrat ve posa içeri i yüksek, protein ve ya  (doymu

ya ) içeri i dü ük, hastan n ya am tarz  ve kalori gereksinimlerine uygun olarak
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düzenlenmelidir. Hastan n diyabet tipi, ya , cinsiyeti, a rl , günlük aktivite

miktar , çal ma ko ullar , biyokimyasal bulgular  ve beslenme al kanl klar  TBT

düzenlenirken mutlaka de erlendirilmelidir. Günlük enerji gereksiniminin % 55-60’

karbonhidratlardan, % 10’u proteinlerden ve % 30-40’  ya lardan (bunun da % 10’u

doymam  ya  asitlerini içermelidir) kar lanmal r. Diyabetli hastalar

bireyselle tirilmi  TBT ile do ru zamanlarda ve gerekli miktarlarda olmak ko uluyla

günde 6-8 kez yemek yemelidir (Molval lar ve ark 2012, mamo lu ve ark 2009,

ADA 2015, Inzucchi ve ark 2012, Bantle ve ark 2008).

Diyabetli bireyin fiziksel aktivitesini artt rmas  kilo vermekten ba ms z

olarak plazma glukoz düzeyini (PG), lipid düzeylerini ve HbA1c’yi dü ürmekte, kan

bas nc  (KB) kontrol alt na almakta ve modern diyabet tedavisinin temel dire ini

olu turmaktad r. Haftada minimum 3 gün ve toplamda minimum 150 dakika olmak

art yla tempolu yürüyü  gibi aerobik egzersiz program  özellikle tip 2 diyabetli

hastalara önerilmelidir. Egzersiz s ras nda hastan n kalp h  maksimal kalp h n

% 60-75’i civar nda olmal r (maksimal kalp h =220-ya ). Egzersizin olas

risklerini ve kontrendikasyonlar  azaltmak aç ndan hastalar dikkatli bir ekilde

incelenmeli, sedanter ya am süren ki ilere ve kardiyovasküler hastal k (KVH) riski

yüksek olan ki ilereegzersiz yapmaya ba lamadan efor testi ile kontrol yap lmal r

(Albright ve ark 2000, Aljasem ve ark 2001, Sigal ve ark 2007, Moy ve ark

1993,ADA 2015).

2.1.7.3 Diyabetes Mellitusta Oral Ajan Tedavisi

DM s kl  giderek artan ve % 80- 90’  Tip 2 DM’li hastalar n olu turdu u

kronik  bir  hastal kt r.  Ya am  tarz  de ikli i,  TBT  ve  egzersize  ra men  PG

dengelenemeyen hastalara oral ajan tedavisi ba lan r. Tip 2 DM’de kendine özgü

farkl  etki mekanizmalar  ile hiperglisemiyi ve HbA1c’yi dü ürmeye yönelik çok

say da  oral  antidiyabetik  ilaç  geli tirilmi tir  (Tablo  2.2)  ( mamo lu   ve  ark

2009,Özata 2011,Michael 2010).
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Tablo 2.2 nsülin Salg lat laçlar

a.Sulfonilüreler (2. Ku ak SÜ)

Glipizid

Gliklazid

Glibenklamid

Glimepirid

Glibornurid

b.GlinidGrubu( saetkilisekeretogoglar)

Repaglinid

Nateglinid

nsülin Duyarl la laçlar

a.Biguanidler
Metformin

b. Tiyazolidindionlar (TZD)

Pioglitazon

Alfa Glukozidaz nhibitörleri

Akarboz

Miglitol (Ülkemide yok)

nsülinomimetik laçlar

a. nkretin Mimetik (GLP-1A)
Eksenatid
Eksenatid LAR (Ülkemizde yok)
Liraglutid
c. nkretinArt (DPP4- )
Sitagliptin
Vildagliptin
Saksagliptin
Linagliptin (Ülkemizde yok)
(TEMD 2015)

2.1.7.4Diyabetes Mellitusta nsülin Tedavisi

1920’li y llarda Banting ve Best taraf ndan insülinin ke fedilmesi ve 1922

nda diyabetik ketoasidoz komas ndaki bir hastaya uygulanmas yla DM ölümcül

bir hastal k olmaktan ç km r. Tip1 diyabet, kötü glisemik kontrol, kilo kayb  ve

oral antidiyabetik(OAD) ilaçlara sekonder yetersizli i olan tip 2 diyabet, diyabetli

olup akut miyokard infarktüsü veya a r bir hastal k geçirenler, kronik karaci er ve

böbrek yetmezliklerinde, ketoasidoz ve hiperosmolar nonketotik koma geçirenler,

OAD ilaç ile regüle olan ancak mikroanjiyopatisi olan hastalar, gestasyonel

diyabette, cerrahi operasyon, travma durumunda, enfeksiyonlarda ve mikrovasküler

komplikasyon geli ti inde insülin tedavisine ba lanmal r. Ayr ca maksimal dozda

oral antidiyabetik al nmas na ra men, cevaps zl k durumlar nda kullan labilece i

gibi, diyet ve egzersiz ile cevap al namayan yeni tan  konmu  diyabetlilere de insülin

ba lanabilir. nsülin kaynaklar  recombinant DNA tekni i ile elde edilen insan

insülinleri ve analog insülinlerle, s r ve domuzdan elde edilen semisentetik
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insülinler olu turur. nsülin preparatlar  etki sürelerine göre gruplara ayr r (Tablo

2.3).

(TEMD 2015)

nsülin tedavi rejimleri; daha çok tip 1 DM’de tercih edilen günde 3 dozdan

fazla uygulama eklindeki yo un insülin tedavisi ile daha çok tip 2 DM’de tercih

edilen günde tek ya da iki doz eklindeki konvansiyonel tedavi olarak ikiye

ayr lmaktad r. nsülin tedavisinin kompikasyonlar  hipoglisemi, hipertrofik

lipodistrofi (insülin hipertrofisi), ödem, obezite ve kilo alma gibi farmakolojik

komplikasyonlar ile lipoatrofi (lipoatrofik lipodistrofi), alerji ve insülin antikorlar n

olu mas  gibi immun komplikasyonlar olarak s fland labilir ( mamo lu ve ark

2009,Y lmaz ve ark 2003,Özata ve ark 2011, Rodbard ve ark 2009).

2.1.8 Diyabetes Mellitus Komplikasyonlar

Diyabete akut ve kronik komplikasyonlar  e lik edebilir.Akut

komplikasyonlar diyabetik ketoasidoz, hiperosmolar hiperglisemik koma,

hipoglisemidir.Kronik komplikasyonlar  mikrovasküler ve makrovasküler olarak

ba ca ikiye ayr lmaktad r:

Diyabetin makrovasküler komplikasyonlar ; kardiyovasküler hastal klar,

serebrovasküler hastal klar, periferik arter hastal  olup bunlar ateroskleroz

zemininde geli mektedir (ADA 2015, Barnett ve ark 2008). Diyabetli bireylerde

Tablo 2.3: nsülin Tipleri
Prandiyal (Bolus) nsülinler

sa etkili (Human Regüler) Kristalize nsan nsülini

zl  Etkili (Prandiyal Analog) Glulisin nsülin

Lispro nsülin

Aspart nsülin

Bazal nsülinler

Orta Etkili NPH insan insülin

Uzun Etkili Glargin insülin

Detemir insülin

Ultra uzun etkili (Ülkemizde yok) Degludec insülin

Haz r Kar m (Bifazik) nsülinler

Haz r Kar m Human (Regüler + NPH)

Haz r Kar m Analog (Lispro+NPL)

Haz r Kar m Analog (Aspart +NPA)

Haz r Kar m Analog (Aspart+Degludec) (Ülkemizde yok)
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ateroskleroz daha erken ya larda ortaya ç kmakta,  birçok segmenti tutmakta ve daha

yayg n tutulum sergilemektedir. Diyabetli hastalarda kardiovasküler hastal klar en

kmortalite ve morbidite nedenidir. Tip 2 DM’lilerde özellikle koroner arter

hastal  görülme s kl  diyabetik olmayan bireylere göre 2-4 kat daha

fazlad r(TEMD K lavuzu 2015, ADA 2015). Hem diyabetik bireylerde hem diyabet

olmayan bireylerde HbA1c seviyesindeki art la ateroskleroz, kardiyovasküler

hastal klar, inme, felç gibi serebrovasküler hastal klar aras nda s  bir ili ki oldu u

bilinmekte olup popülasyon çal malar nda da bu ili ki gösterilmi tir (Muntner ve

ark 2005, Selvin ve ark 2010).

Mikrovasküler komplikasyonlar ise ba ca retinopati, nefropati, nöropatidir.

Diyabetik nöropati diyabetin mikrovasküler komplikasyonlar  içerisinde en s k

görülenidir.

2.1.8.1 Akut Komplikasyonlar

I. Diyabetik Ketoasidoz

II. Hiperglisemik Hiperosmolar Durum

III. Laktik Asidoz

IV. Hipoglisemi

2.1.8.2 Kronik Komplikasyonlar

I. Mikrovasküler Komplikasyonlar

- Diyabetik Nefropati

- Göz Hastal

* Retinopati

* Maküler Ödem

- Diyabetik Nöropati

* Duyusal Ve Motor (Mono ve Polinöropati)

* Otonom

II. Makrovasküler Komplikasyonlar

- Serebrovasküler Hastal klar

- Periferik Vasküler Hastal klar

- Kardiyovasküler Hastal klar

- Diyabetik Ayak

III. Di erleri

- Dermatolojik

- Gastrointestinal Bozukluklar (Gastroparezi, Diare)
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- Genitoüriner Bozukluklar (Seksüel Disfonksiyon, Üropati)

- Enfeksiyöz

- Katarakt

- Glokom

2.1.8.2.1 Mikrovasküler Komplikasyonlar

2.1.8.2.1.1 Diyabetik Retinopati

Diyabetik retinopati retinan n prekapiller arteriollerini, kapillerini ve

venüllerini tutan bir mikroanjiopati tablosudur. Günümüzde diyabetik retinopati

bütün dünya da20–65 ya aras nda körlük nedenlerinin ba nda gelip diyabetes

mellitusun en önemli komplikasyonlar ndan biridir. Hastal n süresi, ba lang ç ya ,

diyabet tipi, hipertansiyon hikayesi ve obezite varl , retinopati ve görme kayb n

geli iminde önemlidir. Retinopatik lezyonlar non-proliferatif lezyonlar, pre-

proliferatif retinopati, proliferatif retinopati ve maküla ödemi olarak 4 ana gruba

ayr rlar. Diyabetik retinopatinin tan , takibi ve tedavisi oftalmolog taraf ndan

yap r. Gerekti inde vitrektomi, anti-vasküler endotelyel büyüme faktörü ve laser-

fotokoagülasyon ile tedavi edilir (TEMD K lavuzu2015).

2.1.8.2.1.2 Diyabetik Nefropati

Diyabet ve diyabete ba  komplikasyonlar n görülme s kl nda ya anan

ciddi art lar nedeniyle, tüm dünya dakronik dönem böbrek yetmezli ine yol açan

sebepler aras nda diyabet birinci s raya yerle mi tir. Diyabetik nefropatininklinik

gidi i ba ca 5 dönem halinde incelenebilir (Stratton ve ark 2000, Bibero lu ve ark

2003). Bu evreleri k saca özetlersek;

i.Glomerüler Hiperfiltrasyon Evresi: GFR artm r. Tan  s ras nda GFR>150

ml/dak ise nefropati geli me riski artm r. Tip 1 DM’lilerin %20-40’ nda tan

esnas nda GFR yüksekli i görülür. Bu dönemde geriye dönü ümlü böbrek büyümesi

olur. Etkili bir diyabet kontrolü ile GFR nda yakla k olarak %10 azalma

sa lanabilmektedir (Tuncel ve ark 2009, Parving 2001, Remuzzi ve ark 2009,

Mogensenve ark 2004).

ii. Sessiz Evre (Normoalbüminüri Evresi): Bu evrede GFR normal veya yüksek

seyreder, fakat idrarda albümin normaldir. Böbrek glomerüllerinde yap sal

de iklikler, glomerül bazal membran nda kal nla ma olu ur. Bu evreyi glomerüler
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hiperfiltrasyon evresinden ay rmak zordur. Bu evre2-5 y l sürebilir (Tuncel ve ark

2009, Parving 2001, Remuzzive ark 2009, Mogensenve ark 2004).

iii. Nefropati Ba lang ç Evresi (Mikroalbüminüri Evresi): Bu evrede idrarla

albümin at  artm r. drar albümini normalde 1.5-20 mcg/dak iken bu evrede

20-200 mcg/dak (30-300mg/24saat)’ r. Mikroalbüminüri klinik nefropati ortaya

kmadan önce tespit edilen en önemli bulgudur. Bu evrede böbrek glomerüllerinde

yap sal de iklikler artar, bazal membran kal nla mas  ve mezengiumda geni leme

vard r, fakat GFR’da azalma ba lar. Mikroalbüminüri tan  erken konulursa

koruyucu tedavilerle klinik nefropati geciktirilebilir (Tuncel ve ark 2009, Parving

2001, Remuzzi ve ark 2009, Mogensen ve ark 2004).

iv. Klinik Nefropati Evresi (A ikar Nefropati = Makroalbüminüri Evresi): Bu

evredeidrarla at lan albümin miktar  dakikada 200 mcg’dan, 24 saatte ise 300 mg’dan

fazlad r. drarda albüminüri artarken GFR azal r. Hipertansiyon bu evrede hastalar n

ço unlu unda vard r. Bu evrede diffüz ve nodüler glomerüloskleroz vard r. Tabloya

kl kla retinopati ve hiperlipidemi e lik eder (Tuncel ve ark 2009, Parving 2001,

Remuzzi ve ark 2009, Mogensen ve ark 2004).

v. Son Dönem Böbrek Yetmezli i Evresi(SDBY):Makroalbüminüri olu an

hastalar n % 50’sinde 4–5 y l içindeGFR%50’ye varan oranda azalmakta ve yakla k

3 y l sonra SDBY geli mektedir. SDBY evresinde kanda üre düzeyi yükselmi tir.

Diyaliz tedavisi ya datransplantasyon uygulamal r (Tuncel ve ark 2009, Parving

2001, Remuzzi ve ark 2009, Mogensen ve ark 2004).

Diyabetik nefropati tedavisi; özet olarak iyi glisemik kontrol, erken dönemde

renin-angiotensin sisteminin inhibe edilmesi ve kombine anti hipertansif ilaç tedavi

seçenekleri ile s  kan bas nc  kontrolü, diyabetik nefropatinin ba lamas  ve son

dönem böbrek yetmezli ine ilerlemesini önleyebilmektedir (Tuncel ve ark 2009).

2.1.8.2.1.3 Diyabetik Nöropati

Diyabetik nöropati yüksek morbidite ve mortalite ile seyreden ve diyabetik

hastalar n ya am kalitesini etkileyen önemli birkomplikasyondur. Nöropati

geli iminde birçok faktör etkilidir. Bunlar diyabet süresi, HbA1c düzeyi, sigara ve

erkek cinsiyetidir. Diyabetik nöropati proksimal-distal sinirlerin, duyu, motor ve

otonom sinirlerin farkl ekillerde etkilenmesi ile heterojen bir klinik tablo olu turur

(Erba  ve ark 2009, Boru ve ark 2009 ) (Tablo 2.4).
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Tablo 2.4: Diyabetik Nöropatinin S fland lmas

Kal n liflerin (A lifleri) etkilenmesi sonucunda güçsüzlük, ataksi, vibrasyon

ve pozisyon duyusunda azalma olu urken, ince liflerin (C ve A-gamma) etkilenmesi

sonucunda disestezi,  duyusunda azalma ve otonom fonksiyon bozukluklar  geli ir.

Periferik  ve  otonomik  nöropati  DM”un en s k görülen komplikasyonlar ndand r. En

önemli sorun nöropatinin belirlenmesi ve tedavi süresidir. Halen diyabetik nöropati

tedavisinde diyabetin kendisinin tedavisinden ba ka bir tedavi ekli yoktur. Ayr ca

nöropati a  gidermeye yönelik palyatifilaç tedavisi yap labilmektedir (Erba  ve

ark 2009, Boru ve ark 2009).

2.1.8.2.2 Makrovasküler Komplikasyonlar

Makrovasküler hastal klar diyabetik hastalarda daha erken ba lar ve daha s k

görülür. Yap lan çal malarda DM hastalar nda makrovasküler

komplikasyonlar,mikrovaskülerkomplikasyonlarve genel mortalite nedenleriile

hipergliseminin derecesi aras nda ili ki oldu u bulunmu tur (Stratton ve ark 2000,

Anderealli ve ark 2000, Klin 1995).

2.1.8.2.2.1 Hipertansiyon

Tip 1 diyabette hipertansiyon genellikle diyabetik nefropati ile ili kili olup,

mikroalbüminüri döneminde ortaya ç kar.Tip 2 DM insülin rezistans na ba  olup

A. Periferal Nöropatiler

1. Polinöropatiler

* Distal simetrik nöropati

* Duyu kayb

*Disestezi

*Parestezi

* Kas a lar

* Nöröpatik ayak ülserleri

* Nöroartropati (Charcot eklemi)

2. Mononöropatiler

* zole periferal

*Proksimal motor

* Mononöropati multipleks

* Pleksopati

* Radikülopati

B. Otonom Nöropatiler

1. Kardiyovasküler

*Kardiyak denervasyon sendromu

* Postural Hipotansiyon

2. Gastrointestinal

* Gastroparezi

* Diyare

* Fekal inkontinans

* Konstipasyon

3. Genito-üriner

* Sistopati

* Nörojenik mesane

* mpotans

* Seksüel disfonksiyon

4.Pupilleranormallikler
5.Sudomotor disfonksiyon
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hipertansiyon, dislipidemive santral obeziteyi de içeren metabolik sendromun bir

parças r. Tip 2 diyabetiklerde non diyabetiklere oranla hipertansiyon iki kat daha

k olarak görülür. Tüm tip 2 diyabetlilerin %20-60” nda hipertansiyon görülür.

Diyabetiklerde kan bas nc n 140/90 mmHg’dan yüksek olmas  Birle ik Ulusal

Komite’nin (Joint National Committee: JNC) 8. raporunda hipertansiyon olarak

kabul edilmektedir (TEMD 2015, Akal n ve ark 2009). Diyabetik makroanjiyopatinin

ve mikroanjiyopatininba lang  ve ilerlemesi içinhipertansiyon risk faktörüdür.

United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS)”nin çal mas nda diyabetik

hastalar n ortalama kan bas nçlar nda 10 mmHg”lik dü me diyabete ili kin

komplikasyonlarda %12, diyabete ba  ölümlerde %15, miyokard enfarktüsünde

%11 ve mikrovasküler komplikasyonlarda %13”lük bir azalma ile ili kili

bulunmu tur (Akal n ve ark 2009).

2.1.8.2.2.2 Ateroskleroz ve Kardiyovasküler Hastal k

Makrovasküler de ikliklerin ilk s ras nda ateroskleroz vard r. Toplumda

ateroskleroz ya n ilerlemesi ile birlikte artan bir komplikasyondur. Ateroskleroz

diyabetiklerde; hiperglisemi, hipertansiyona, obeziteye, insülin direncine ve lipid

art na ba  olarak daha s k görülür ve daha h zl  ilerler (Turner ve ark 1998).

Ayr ca yap lan çal malarda postprandial hiperglisemi aterosklerozun geli iminde

risk faktörü olarak gösterilmi tir (Ceriello 2005). Diyabet, ateroskleroz ve özellikle

koroner kalp hastal  aç ndan yatk nl k olu turur. Diyabetiklerdeateroskleroz daha

yayg nd r  ve  koroner  arterlers k  tutulur.  Diyabetin  varl  ve  süresi  di er  risk

faktörlerinden ba ms z olarak koroner arter hastal na ba  mortaliteyi ve

morbiditeyi artt r. Ayr ca mikroalbüminürisi olan diyabetiklerde kardiyovasküler

hastal klar n daha s k görüldü ü bilinmektedir (TEMD K lavuzu 2015, Turner ve ark

1998).

Tip 2 diyabetli hastalarda KVH tedavisine multifaktöriyel yakla m söz

konusudur. ADA diyabetiklerde glisemik kontrolün yan raKVH için risk

faktörlerinin de tespit ve tedavilerini önermektedir. ADA diyabetiklerde tüm topluma

oranla kan bas nc  ve lipid de erlerinin kontrolünde de daha s  kontrolönermektedir

(Charles ve ark 2004).
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2.1.8.2.2.3 Serebrovasküler Hastal k

Diyabetin bir ba ka makrovasküler komplikasyonu serebrovasküler

hastal klard r. Diyabette beyindamarlar nda ateroskleroza ba  de ikler meydana

gelir. Diyabetiklerde beyin damarlar ndahiperkoagülabilite olu turan faktörlerin de

etkisi ile trombüs olu umus k görülür. Diyabetiklerde ya  faktörü SVH aç ndan

kolayla  bir etkendir. Diyabetli hastalarda trombotik inme riski 2-6 kat artm r.

Diyabetik hastalarda kanama tipi inmeler %8 oran ndad r. nmeye ba  ölümlerin

%7’si diyabetetkendir.Diyabet hastalar n %25’i inme sonucu ölmektedirler. nmeler

diyabetli hastalarda daha ölümcül seyretmekteve daha fazla sekel b rakarak

iyile mektedir (Bibero lu ve ark 2003).

2.1.8.2.2.4 Periferik Arter Hastal  ve Diyabetik Ayak

Diyabetik hastalarda enfeksiyonlar, periferik arter hastal  ve periferik

nöröpatiyeba  ayak sorunlar na diyabetikolmayan ki ilere göre daha s k rastlan r.

Diyabetik hastalar y lda %10’a yak n oranda diyabetik ayak sebebi ile hastaneye

ba vurur. Diyabetik ayak ikayeti ile hastaneye ba vuran hastalar n yar nda minör

cerrahi operasyon ve daha az bir k sm nda da amputasyon gündeme gelir. Diyabetik

ayak non-travmatik amputasyonlar n en önemli nedenidir. Tedavisi maliyetli ve uzun

bir süreçtir (Ye il ve ark 2009).

2.2.YA AM KAL TES

2.2.1 Genel Ya am Kalitesi

Ya am kalitesi kavram ; bireyin toplum içindeki pozisyonunu,kültür, de er

yarg lar  ve ya am na dair amaçlar  bar nd r (Benner 1985). DSÖ tan mlamas na

göre ya am kalitesi ise; ki inin ya ad  kültür ve de er sistemleri çerçevesinde

beklentileri, amaçlar , standartlar  ve ilgileriyle ili kili olarak ya amdaki konumunu

alg lama biçimidir (WHOQOL 1998). Sonuç olarak ya am kalitesi; objektif

durumlar n d nda ki inin kendi ya am na ili kin doyumudur. Pek çok çal mada;

bireyin objektif ya am durumu uygun olmasa bile alg lad  doyum, iyilik hali ve

ya am kalitesinin yüksek olabildi i vurgulanm r (Campbell 1976). Ya am

kalitesinin bile enleri; ruhsal iyilik, sa k, sosyal i levsellik, fiziksel durum ve

hastal k ya da tedaviyle ili kili belirti ya da bulgulard r.
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2.2.2 Sa kta Ya am Kalitesi

Sa kta ya am kalitesi genelya am kalitesinin bir alt bile enidir. Bireyler

aras nda ya am kalitesi ve sa kta ya am kalitesi farkl  düzeylerde anlam ve önem

ifade eder. Sa k sorunu olmayan bir birey için sadece temel ya am kalitesi

bile enleri önem arz ederken, kronik bir hastal  olan bir bireyde sa kla ilgili

ya am kalitesi bile enleri daha önemlidir. Sa kta ya am kalitesi kavram n neleri

kapsamas  gerekti i konusunda farkl  görü ler bulunmakla birlikte, bedensel ve

ruhsal becerilerin, ki inin kendine özgü beklenti ve alg lar n bu tan mda yer

almas n uygun olaca  görü ü hakimdir. Fakat günümüzde sa kta ya am

kalitesinin kesin ve net bir tan  bulunmamaktad r (Fidaner 2004). Sa kta ya am

kalitesinin ölçümü subjektif bir kavramsal temele dayan r. Bu ölçüm klasik sa k

hizmeti verileri (kurtar lan hasta oran , uzat lan ya am y  veya biyokimyasal veriler

gibi) ile birlikte veya onlardan ba ms z bir giri imdir. Alg lanan sa k

de erlendirmelerinde yer alan i lev kayb  ile sa kta ya am kalitesi iç içe geçmi

kavramlard r. Bu sebeple i lev yitimini ölçen gereçler de sa kta ya am

kalitesinide erlendiren ölçekler içindedir (Eser 2004). Sa kta ya am kalitesi; klinik

uygulamalarda çe itli tedavi alternatiflerinin kar la lmas nda kullan r. Bu

kar la rmada bireysel düzeyde "önce-sonra" de erlendirmesi eklinde olabilece i

gibi bir grup hastada izlem eklinde de olabilir. Sa kta ya am kalitesinin

de erlendirilmesi amac yla belirli ölçekler kullan r. Bu ölçekler kullan m

amaçlar na göre ikiye ayr r; genel amaçl  ölçekler ve hastal a özgü ölçekler.

Ya am kalitesi de erlendirmesi objektif klinik de erlendirmelerden ba ms z olarak

de il bu klinik de erlendirmelere ek olarak yap lmal r. De erlendirme yap rken

mümkünse üzerinde çal lan toplum için geçerlili i ve güvenilirli i test edilmi

ölçekler tercih edilmelidir (Eser 2007).

2.2.3 Diyabetes Mellitus ve Ya am Kalitesi

2.2.3.1 Diyabetli Bireylerde Ya am Kalitesinin Önemi

Diyabet; ömür boyu takip ve tedavi gerektiren, çok say da komorbid hastal k

(hipertansiyon, hiperlipidemi, obezite, tiroid bozukluklar , depresyon vs.) ve çok

say da komplikasyonun (retinopati, nöropati, nefropati, serebrovasküler hastal k,

koroner arter hastal  vs.) e lik etti i, bireye ve topluma ciddi mali yük getiren,

mortalite oran  yüksek, kronik bir metabolizma hastal r.
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Diyabetes mellitus uygulanan tedavi protokolleri ve komplikasyonlar n

etkisi ilehastalar n ya am kalitelerini, i hayat , ki iler aras  ili kilerini, sosyal

faaliyetlerini,fiziksel ve ruhsal iyilik hallerini olumsuz etkilemektedir. Diyabet kan

ekeriregülasyonundaki bozulmalar ve geli en komplikasyonlarilefiziksel alan ,

ortaya ç kan s nt  ve artm psikiyatrik hastal klarlaruhsal alan  ve hastan n sosyal

hayat nda ya ad  sorunlarla da toplumsal alan etkilemektedir. Uzun y llard r

diyabet tedavisinde öncelikli amac n ya am kalitesininiyile tirilmesi oldu u

vurgulanmaktad r. Diyabetli hastalarda ya am kalitesi hastal n seyrinde önemli bir

gösterge olarak kabul edilmekte olup, hastan n iyilik halinigösterir. Bu nedenle

diyabetik bireylerde ya am kalitesinin de erlendirilmesi önemkazanm r (Eren ve

ark 2004). Hastalar n tedavilerini, kulland klar  ilaçlar n adlar , etkilerini ve yan

etkilerini tam olarak bilmedi i, diyabet komplikasyonlar  hakk nda yeterli bilgiye

sahip olmad  günlük pratiklerimizde çok s k kar la z bir gerçektir. Bu grup

hastan nda diyabet tedavisi ve diyabet komplikasyonlar  hakk ndaki bilgi düzeyi

de erlendirilmeli ve hastalar do ru bilgilendirilmelidir.

Son y llarda diyabetin ve uygulanan tedavi prensiplerinin hasta

üzerindekietkisinin, geleneksel ölçüler içerisinde, morbidite ve mortalite olarak de il,

ya amkalitesinde meydana getirdi i de iklikler olarak ifade edilmesi

gerekti ibelirtilmektedir (Eren ve ark 2004).

Diyabetliler ve diyabet bak  verenler için birçok nedenden dolay

ya amkalitesi önemlidir. Diyabet, bireylerin kendi sa k bak nda azalmaya,

glisemikkontrolün kötüle mesine ve komplikasyon riskinin artmas na neden olur.

Budurumlar diyabetik bireylerin diyabetle ba etme yetenekleri ile k sa ve uzun

vadedeolu abilecek ataklar n güçlü belirleyicisi olabilece i için diyabetli bireylerde

ya amkalitesi çok önemlidir. Ya am kalitesi ayn  zamanda diyabetli bireylere

uygulanantedavilerin sonucunu yans tan önemli bir veridir (Rubin 2000).

2.2.3.2 Diyabetin Ya am Kalitesine Etkisi

Diyabetin sa kta ilgili ya am kalitesine etkisi, birçok ülkede de ik bak

aç lar  ve farkl  metotlarla yap lan çal malar ile ara lm r. Bu çal malarda farkl

sonuçlar bulunmu tur (Edelman ve ark 2001, Zhang ve ark 2005). Diyabetli

hastalarda metabolik kontrolün iyi olmas n ya am kalitesini olumlu etkiledi ini
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bildiren ara rmalar vard r (Jonsson ve ark 2001, Gönen ve ark 2007, Larsson ve ark

1999 ).

Diyabetlihastalar n ya am kalitesi genel topluma göre daha kötü oldu ubirçok

ara rmac  taraf ndan bulunmu tur (Edelman ve ark 2002, Graham ve ark 2007,

engül ve ark 2008). nsan biyopsikososyal bir varl kt r. Kronik bir hastal k olan

diyabetin sosyal yönü de vard r. Günümüzde diyabet tedavisi ile ilgili birçok çal ma

sürdürülürken, literatüre bakt zda tüm dünya da diyabetin sosyal yönünü ele

alan, diyabetik hastalar  sosyal aç dan de erlendiren çal malar n oldukça az

oldu unugörmekteyiz.Ülkemizde ya am kalitesine ili kin çal malar henüz yeterli

say da de ildir veözellikle de diyabetli bireylerin ya am kalitelerini inceleyen

çal malar n azl dikkat çekmektedir (Özer 2007).

2.2.3.3 Diyabetik Bireylerde Ya am Kalitesini Etkileyen Faktörler

Diyabetlibireylerin ya am kalitelerini etkileyen faktörlerin incelenmesine

yönelik olarak çesitli ölçekler geli tirilmi  ve birçok ara rma yap lm r. Bu

ara rmalar n ço unda, ya am kalitesini çok say da faktörün etkiledi i, bunlardan en

belirgin olanlar n ise; bireyin fiziksel ve sosyal fonksiyonlar , psikolojik durumu ve

iyilik hali, sosyal etkinlikleri ve somatik hisleri oldu u tespit edilmi tir.Diyabet

hastalar nda ya , cinsiyet, ekonomik durum, e itim düzeyi gibi sosyodemografik

özellikleri tedaviye uyumu, glisemi kontrolünü ve ya am kalitesini etkilemektedir

(Jonsson ve ark 2001, Gönen ve ark 2007, Larsson ve ark 1999). Genel olarak,

itim düzeyi yükseldikçe glisemi kontrolü ve ya am kalitesi iyile mektedir.

Diyabetik kad nlar n ya am kalitesinin erkeklerden daha dü ük oldu unu gösteren

ara rmalar vard r (Jonsson ve ark 2001, Gönen ve ark 2007, Papadopoulos ve ark

2007). Sosyodemografik özelliklerin kendi aralar ndaki etkile imleri ve ya am

kalitesinin çok bile enli yap  sebebiyle, sosyodemografik özelliklerin ya am

kalitesine ba ms z etkilerini tespit etmek güçtür.

2.2.3.3.1 T bbi Faktörler

Diyabetlilerde ya am kalitesini etki eden t bbi özelliklerden baz lar ; glisemik

kontrol düzeyi,diyabetin tipi, süresi, tedavi ekli ve komplikasyonlar n varl r. Bu

faktörler içinde glisemik kontrol düzeyi önemli yer tutar. HbA1c glisemik kontrolün

de erlendirilmesinde günümüzde alt n standart olup, uzun süreli glisemi kontrolünün

iyi bir göstergesidir (DCCT 1993). Yap lan çal malarda iyi glisemik kontrol ile
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yüksekseviyelerde alg lanan ya am kalitesi aras nda pozitif ili ki oldu u

bildirilmektedir. Son y llarda ya am kalitesi, t bbi tedavinin önemli bir sonucu ve

diyabet bak nda en önemli nokta olarak bilinmektedir. Geçerli, güvenilir ve kolay

uygulanabilir ya am kalitesi de erlendirmeleri diyabet bak nda ya am kalitesi

ölçümünün kolayla lmas na yard mc  olabilir. Baz  çal malarda tip 2

diyabetlilerde komplikasyonlar n ya am kalitesinin en önemli belirleyicisi oldu u ve

ya am kalitesini olumsuz etkiledi i bildirilmektedir (UKPDS 1999, Rubin ve ark

1999).

2.2.3.3.2 Demografik De kenler

Cinsiyet, e itim düzeyi, etnik köken, ya  ve medeni durum gibi

de kenlerdiyabetli bireylerde ya am kalitesi ile ili kilidir. Erkeklerin kad nlara

göre, gençlerinya lara göre, e itim seviyesi yüksek olanlar n ve ekonomik durumu

iyi olanlar nolmayanlara göre daha iyi ya am kalitesine sahip oldu u bildirilmektedir

(Jonsson ve ark 2001, Gönen ve ark 2007, Larsson ve ark 1999).

2.2.3.3.3 Psikolojik Faktörler

Diyabetin olu turdu u fizyopatolojik de iklikler yan nda psikolojik

vepsikososyal boyutlar da vard r. Diyabetli birey fiziksel, duygusal, ruhsal,sosyal ve

cinsellikle ilgili birçok sorunla kar  kar yad r. Diyabetli hastada özellikleendi e,

depresyon, stres ve sosyal destek kayb  olumsuz sonuçlardo urmakta ve diyabetin

klini ini iddetlendirebilmektedir. Ya am olaylar  ile diyabet hastal n ortaya

 aras ndaki ili kiyi ara ran çal malarda, biyolojik faktörlerin yan nda

psikolojikzorlanmalar n da hastal n olu mas nda ve iddetinin artmas nda etkili

oldu u bulunmu tur. Yap lanbir ara rmada diyabetin olu mas sa layan faktör

olarak ruhsal zorlanmayaratan ya am olaylar  oldu unu belirtmi lerdir (Buzlu 2002).

Stres kan ekerini iki ekilde etkiler;

1.Hormonal ve nöroendokrin mekanizmalarla kan ekeri seviyesi bozulabilir.

2.Stres diyabetin tedavi ve izlenmesini aksatarak uyumunbozulmas na sebep

olabilir.Stres diyabetlide yetersiz öz bak m, tedaviyi reddetme,sosyal izolasyon ve

diyete uymama gibi davran lar görülebilir.Stres, hem stres hormonlar  aktive

ederek iç ortam  bozmakta hemde hastan n uyumunu ve d  ortam  bozmaktad r.
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Stres durumlar nda epinefrinsalg n artt  ve bunun da insülin etkisini

azaltmaktad r. T bbitedaviye ra men kan ekeri regüle olmayan olgularda stres

dü ünülmelidir. Kan ekeri regüle olmayan hastalarda tedavi eklini de tirmeden

önce psikolojik de erlendirme yap lmal r. Baz  psikolojik faktörler, sa kla ilgili

inan lar, sosyal destek, diyabetle ba etme ekli ve ki ilik tipi do rudan veya dolayl

olarak ya am kalitesini güçlü bir ekilde etkileyebilirler. Psikolojik faktörler,

diyabete ba  olu an komplikasyonlar gibi önemli faktörleri de etkiledi i için ya am

kalitesinin en kuvvetli belirleyicileriolabilirler. Özellikle çok kötü kontrollü

hastalar n, major depresyona, anksiyeteye veyeme bozukluklar na yakalanma

risklerinin daha fazla oldu u belirtilmektedir (Jacobson 1996).Kronik bir hastal a

sahip olmak hem bireyi hem de aileyi ruhsal ve sosyalyönden etkileyebilmektedir.

Hasta ve ailesi diyabet kontrolünü devam ettirmek içinciddi sorumluluk al rlar.

Diyabetli bireylerde en yayg n görülen psi ik sendromdepresyondur ve bireyi birçok

yönden olumsuz etkiler (Sevinçok ve ark 2001). Diyabet tedavisioldukça güç ve

yorucudur. Diyabetli bireylerde tedaviye ve beraberinde ya anan problemlere ba

olarak davran sal, duygusal, bili sel ve ki iler aras  ili kilere yönelik

tepkilergörülebilmektedir. Diyabetli bireylerin verdi i bu duygusal yan tlar;ya ,

cinsiyet, sosyo-ekonomik durum, ö renim düzeyi, ki ilik yap , diyabetin tipive

süresi, metabolik kontrol derecesi ve bireyin ba  etme stratejilerine ba r

(Gökdo an ve ark 2001).

2.2.3.4Diyabetli Bireylerin Ya am Kalitesinin yile tirilmesi

Optimal farmakolojik tedaviye ra men, diyabetli bireylerde zamanla

önemlisorunlar ortaya ç kmaktad r. Oral antidiyabetik ve insülin tedavisiyle

diyabetlibireylerin semptomlar  azalt lmakta, ya am süreleri uzat lmaya

çal lmaktad r.Ancak, birçok olguda zamanla, kronik komplikasyonlar ortaya

kmakta, kendikendine bak m, emosyonel ve sosyal fonksiyonlar ciddi bir ekilde

etkilenmektedir. Ayr ca üretkenlik aktiviteleri de azalmakta ve sosyal

izolasyongeli ebilmektedir.

Kan glikoz düzeyini azaltan ilaçlar, yeni insülin sal m sistemleri gibi

bellimüdahaleler, e itim ve diyabetle ba  etme yeteneklerinin geli mesini

kolayla racak müdahaleler diyabetli bireylerde hem glisemik kontrolü hem de

ya am kalitesiniiyile tirebilir.



24

2.2.3.5 Diyabetli Bireylerin Ya am Kalitesi Ölçümünde Kullan lan Ölçekler

Sa kta ya am kalitesi (SYK) birçok nedenden dolay  kronik hastal  olan

bireylerde yap lan müdahalelerin ölçümünün bir ç kt  olarak artan bir ekilde

kullan lmaktad r. SYK kronik hastal klar içinde önemli yer tutan diyabetli bireyleri

de özellikle ilgilendirmektedir. Son y llarda, müdahalelerin odak noktas  metabolik

kontrolden SYK ve hastaya oryante di er ç kt lara do ru kaym r. Bu kayma

özellikle önemlidir, çünkü düzelmi  SYK, diyabet bak nda önemli olan diyabetli

bireylerin kendi kendini idaresi ve ya am eklindeki de ikliklerle ili kilidir (Zhang

ve ark 2007).

Diyabetli bireylerde ya am kalitesi ile ilgili çal malarda genellikle genel

ya am kalitesi ölçekleri kullan ld  gibi, hastal a spesifik ya am kalitesi ölçekleride

kullan lmaktad r. Genel SYK fiziksel, psikolojik ve sosyal alanlarda hastan n

hissetti i kendi sa k ve iyilik durumunu ifade eder. Genel ya am kalitesi ölçekleri

aras nda diyabette en s k kullan lanlardan biri SF-36’d r.

Diyabetin s k görülmesine ve sa k sistemlerini çok etkilemesine ra men,

diyabetli bireylerde SYK müdahalelerinin farkl  etkilerini de erlendiren yeterli

say da sistematik derleme yoktur. Zhang taraf ndan yap lan sistematik derlemede

diyabetli eri kinlerde, çe itli SYK müdahalelerinin etkisinin SF-36 ölçe i ile

de erlendirilmesi amaçlanm r (Zhang ve ark 2007). Bu çal mada diyabetli

bireylerde SYK ölçümünde SF-36’n n tercih edilme nedenleri olarak unlar

belirtilmi tir;

1.10 y ldan daha fazla süredir SYK ölçümü için çok yayg n olarak kullan lan

jenerik ölçeklerden biridir.

2. Hastal klar ve nüfus aras ndaki kar la rmalar  kolayla r.

3. ç tutarl k ve geçerlili i hasta grubunda çok iyi olarak dü ünülmektedir.

4. Sa k durumundaki de ime hassast r.

5. Bu ölçekler diyabetliler kadar genel toplum için de yap lmaktad r.
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Bir jenerik ölçek olan SF-36, diyabetli bireylerde ya am kalitesi ölçümü için

yap lan birçok çal mada kullan lm r (Gönen ve ark 2007, Zhang ve ark 2007,

Papadopoulos ve ark 2007, Saraç ve ark 2007, Pala ve ark 2004).

2.2.3.5.1 K sa Form-36 (Short Form-36, SF-36 )

SF-36 genel sa k ölçekleri içerisinde en yayg n kullan lan r (Ware ve ark

1992). Genel amaçl  ve geni aç  ölçüm sa layan, ilk kez 1988’de Ware

taraf ndangeli tirilmis, ard ndan 1990’da “standart” formu olu turulmu bir ölçektir.

Bu ölçek ABD’deki Sa k Sigortas  Çal malar  Deneyi / T bbi Sonuçlar Çal smas

(Health  Insurance  Study  Experiment  /  Medical  Outcomes  Study;  HIS  /  MOS)’nda

kullan lmak üzere olu turulmu tur.Bu nedenle pek çok kaynakta bu k saltmalar

ölçe in ad na eklenmi olarak görülmektedir. SF-36 ya am kalitesini

de erlendirmede çok s k kullan lan bir ölçüttür. Herhangi bir ya  grubuna, hastal k

ya da tedavi grubuna özgü de ildir. Genel sa k kavramlar  kapsar. Klinik

ara rmalarda, sa k politikalar n de erlendirilmesinde ve genelpopülasyon

incelemelerinde kullan lmak üzere geli tirilmi tir (Zaman 2007).

SF-36’n n en önemli özelli i bir kendini de erlendirme ölçe i olmas r.

Fiziksel fonksiyon, fiziksel rol k tlamas , duygusal rol k tlamas , vücut a ,

sosyal fonksiyon, mental sa k, canl k, genel sa k olmak üzere sekiz alt boyutun

ölçümünü sa layan 36 soru içerir.

2.2.3.5.1.1 SF-36’n n Kullan m Alanlar

SF-36 geli tirildi inden beri birçok klinik çal mada kullan lm r.

Ölçe iniçerdi i sorular n özelliklerine göre, baz  hastal k gruplar nda üstün iken,

baz lar ndadaha az yararl  bulunmu tur. SF-36hastalarca kabul edilebilir ve kolay

kullan labilir birölçüm arac r.SF–36,14 ya ve üzeri bireylerin kendi kendilerine ya

dae itilmi  anketörlerin yüz yüze ya da telefonla uygulayabilecekleri bir ölçüttür.

SF-36’n n en belirgin özelli i fiziksel fonksiyon ve ili kili yetileri ölçmesi

iken, s rl  ise cinsel i levle ilgili soru bulundurmamas r. SF-36’n n en s k

kullan ld  durumlar; hipertansiyon, artrit, depresyon ve diyabet gibi hem s k

görülen, hem de yüksek morbiditesi olan kronik hastal klard r. Ayr ca romatizmal

hastal klar, gö üs hastal klar  (özellikle KOAH) ve son dönem kanserler SF-36’n n

en çok kullan ld  klinik durumlar aras ndad r. SF-36 klinik ara rmalar n yan  s ra,
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bireylerin genel sa k düzeyinin de erlendirmesi için de kullan labilir (Zaman

2007).

2.2.3.5.1.2SF-36’n n Uluslararas  Kullan

SF–36 ABD’de geli tirilip kullan lmayaba land ktan sonra, Uluslararas

Ya amKalitesi De erlendirmesi (International Quality of Life Assessment; IQOLA)

Projesi isimli, uluslararas  kullan n yayg nla mas  için çal ma ba lat lm r.Bu

çal ma kapsam nda birçok ülkenin kat yla SF-36’n n geçerlilik ve güvenilirlik

çal malar  ba lat lm r. SF-36 önce ngiltere için ngilizce’ye uyarlanm ve

geçerlili i ve güvenilirli i denenmi tir. Daha sonra SF-36’n n Frans zca, Avustralya

için ngilizce, Danimarkaca, Flamanca, Almanca, sveççe, talyanca, Japonca,

Kanada için Frans zca ve ngilizce, spanyolca, Hong Kong içinÇince, Amerika için

Çince, Norveççe, branice ve skoçya için ngilizceversiyonlar haz rlan p söz konusu

ülkelerde kullan ma sunulmu tur. Bunlar n içinde bir k sm geçerlilik ve güvenilirlik

çal malar  tamamlam , bir k sm  ise bu çal malar  sürdürmektedir. Bu çeviri ve

uyarlama i lemi s ras nda Japonca versiyonu, fizikselfonksiyon maddelerinin çok

farkl  olmas  ve ya am kalitesinin fiziksel ve ruhsalbile enlerinin ayr  daha iyi

yapabilmesi amac yla orijinal biçiminden de ik olarak haz rlanarak versiyon 1.2

olarak kullan ma sunulmu tur (Fukuhara ve ark 1998).

SF-36’n n ad  geçen ülkelerdeki çeviri ve uyarlama çal malar  s ras nda

kar la lan sorunlar  a mak için her iki dili iyi bilen deneklerin dü üncelerine

ba vurulmu ve bu çerçevede olabildi ince uyarlama yoluna gidilmi tir (Wagner ve

ark 1998). SF-36’n n Türkçe geçerlilik ve güvenilirli i için fiziksel hastal

(romatizmal hastal ) olanlarda Koçyi it ve arkada lar  (Koçyi it ve ark 1999)

taraf ndan yap lm r. Türkiye’de SF-36’n n gerek ülke standardizasyonu çal mas

ve gerekse çe itli klinikçal malar sürdürülmektedir.

2.2.3.5.1.3 SF-36’n n Psikometrik Özellikleri

SF-36’n n güvenilirlik çal malar nda en s k kullan lan yöntem iç tutarl k

metodu olan Cronbach alfa katsay n hesaplanmas r. Yap lananalizler anlaml

kabul edilen 0,70’in üzerinde bulunmu tur. Birçok çal mada altölçeklerin her biri

için ayr  hesaplama yap lm , baz  çal malarda ise katsay nkritik de erin üzerinde

olmas  ölçüt al nm r (Aydemir 1999).
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SF-36’n n en önemli özelli i bir kendini de erlendirme ölçe i

olmas r(Ware ve ark 1992). Ölçek 36 maddeden olu maktad r ve bunlar 8 boyutun

ölçümünü yapmaktad r: fiziksel fonksiyon (10 madde), sosyal fonksiyon (2 madde),

fiziksel rol güçlü ü (4 madde), ruhsal durum rolü (3 madde), mental sa k (5

madde), enerji/ vitalite (4 madde), a  (2 madde), sa n genel alg lanmas  (5

madde). Ayr ca son 12 ayda sa ktaki de im alg  içeren bir madde de

bulunmaktad r (Kaplan ve ark 1990). Bu madde u an için ölçümde

kullan lmamaktad r (Ware ve ark 1992). 2. soru haricindeki sorular son 4 haftay  göz

önüne alarak de erlendirmektedir. De erlendirme dördüncü ve be inci maddeler

ndaki maddeler Likert tipi (üçlü-alt ) yap lmaktad r, dördüncü ve be inci

maddeler ise evet/hay r eklinde yan tlanmaktad r. Alt ölçekler sa  0 ile 100

aras nda puanlar vererek de erlendirmektedir. 100 iyi sa k durumunugösterirken,0

kötü sa k durumuna göstermektedir.

SF-36 ile ilgili geçerlilik çal malar nda metod olarak daha çok

ölçütgeçerlili i, yap  geçerlili i, birlikte geçerlilik ve ay rt edici geçerlilik

kullan lm r. SF-36’n n Frans zca, Almanca, Japonca, spanyolca ve Çince

versiyonlar nda ay rtedici geçerlilik ortaya konmu tur. Ölçe in orijinaliyle yap

geçerlili i ise Norveççe, Avustralya ngilizcesi, branice, Japonca, sveççe ve

spanyolca versiyonlar nda eldeedilmi tir. Birlikte geçerlilikte ise hastal a özgü

ölçekler d nda Avrupa Ya amKalitesi Ölçe i (EuroQol), NHP ve SIP gibi ölçekler

kullan lm r (Aydemir 1999).SF-36’n n Türkçe versiyonunungüvenilirlik

çal malar nda her bir alt ölçekiçin Cronbach alfa katsay  hesaplanm r.0,7324–

0,7612 aras nda de erler bulunmu tur. Madde-toplam puan-korelasyon katsay lar  da

alt ölçekler için ilgilimaddelerle ayr  ayr  hesaplanm r. Maddelerin ait olmad klar

alt ölçeklerin toplampuanlar yla korelasyonlar , ait olduklar  ölçeklerle bulunanlara

göre daha dü ükdüzeyde bulunmu tur. Bu verilere göreSF-36’n n Türkçe

versiyonunun güvenilir oldu u kabul edilmi tir (Koçyi it ve ark 1999).

2.2.3.5.1.4 Ölçe in Puan n Hesaplanmas

Sonuçta her alt ölçek için ayr  ayr  puanlar elde etmek mümkündür. SF-36

sa kdurumunun olumlu yönleri kadar olumsuz yönlerini de de erlendirmektedir.

SF-36’n nalt ölçeklerinpuanlar  0-100 aras nda de mektedir. Puan n yüksekolmas
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sa k durumununiyi oldu unu göstermektedir. Ölçe in toplam puan n

hesaplanmas  mümkün de ildir.

Tablo2.5: SF-36’n n Türk Toplumu Standartlar

Alt Boyutlar Ortalama±Standart Sapma

Fiziksel levsellik 86,6±25,2

Fiziksel Rol güçlü ü 89,5±29,6

 86,1±20,6

Genel Sa k Alg  73,9±17,5

Vitalite (canl k) 67,0±13,8

Sosyal levsellik 94,8±14,2

Emosyonel Rol Güçlü ü 94,7±20,9

Ruhsal Sa k 73,5±11,6

2.3 DEPRESYON

Depresyon terimi duygu durumunu (mood), bir belirtiyi, bir sendromuya da

bozuklu u gösterebilir. Depresyon normal ve nörotik ki ilerde olan hafif mizaç

bozuklu undan huzursuzluk, motor retardasyon, erken uyanma, kilo kayb ,

tahs zl k gibi belirtilerle ve kendini k nama, apati, umutsuzluk, de ersizlik hissi,

intihar dü üncesi ve giri imi gibi subjektif belirtilerle karakterize olabilen geni  bir

yelpazeyi içerir. Depresyon; bili sel, duygusal ve güdüsel alanlarla ilgili belirtileri

kapsamaktad r (Marako lu ve ark 2006).

Yüksek yayg nl k oranlar  göstermesi d nda tan  güçlükleri içermesi,

kronikle me riskinin ve intihar davran  s kl n artmas , yaratt  yeti yitimi ve

ekonomik sonuçlar depresyon ara rmalar n önemini giderek artt rmaktad r

(Goodwin ve ark 2007).Depresyonun tan mlanmas , önlenmesi, tedavisi,

tekrarlamadaki risk etkenlerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Depresyonbirincil

duygulan m bozuklu u biçiminde ortaya ç kabilece i gibi, birçok psikiyatrik ve t bbi

duruma ikincil olarak da görülebilmektedir (Marako lu ve ark 2006).
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Amerikan Psikiyatri Birli i, Ruhsal Bozukluklar n Tan sal ve Say msal El

Kitab , Be inci Bask , Tan  Ölçütleri Ba vuru El Kitab ’nda depresyon bozukluklar

içinde y  duygudurumu düzenleyememe bozuklu u, major depresyon bozuklu u

(mdb), süregiden depresyon bozuklu u (distimi), premenstrüel disfori bozuklu u,

maddenin/ilac n yol açt  depresyon bozuklu u, ba ka bir sa k durumuna ba

depresyon bozuklu u, tan mlanm  di er bir depresyon bozuklu u (yineleyen k sa

depresyon, k sa süreli depresyon dönemi, yeterli belirtisi olmayan depresyon

dönemi) ve tan mlanmam  depresyon bozuklu u yer almaktad r (DSM V 2013).

2.3.1 Major Depresyon Bozuklu u

Major Depresyon Bozuklu u DSM V s fland rmas nda depresyon

bozukluklar  ba  alt nda yer al r, en yayg n duygudurum bozuklu udur, tek ya da

tekrarlayan epizodlarla seyreder (DSM V 2013, Andrews 2001, Keller ve ark 1994,

Judd 1997). S k görülen, süre enle me, depre me ve yineleme oranlar  yüksek,

fiziksel ve psikososyal yeti yitimine neden olan y  bir bozukluktur (Kessler ve

ark 1994, Eker ve ark 2005). Genel toplumda %15'lik, kad nlarda %10-25'lik ve

erkeklerde %5-12 aras nda de en ya am boyu prevalans  ile psikiyatrinin en s k

görülen hastal klar ndand r. Kültür ve ülkeden ba ms z olarak kad nlarda 2 kat daha

k görülmektedir (Kessler ve ark 2003).

Major depresyon bozuklu unun ya am boyu prevalans  %16,2, 12 ayl k

prevalans  %6,6'd r (Kessler ve ark 2003). 1998 y nda yap lan Türkiye Ruh Sa

Profili Ara rmas na göre ülkemizde 12 ayl k depresif nöbet yayg nl n tüm

nüfusta %4 (kad nlarda %5,4, erkeklerde %2,3)oldu u tespit edilmi tir (K ç 1998).

zmir’de sosyoekonomik, kültürel ve e itim düzeyi dü ük bir bölgede 15-49 ya

kad nlarda yap lan bir ara rmada MDB oran  %25,8 bulunmu tur (Kayahan ve ark

2003). Eski ehir’de 2008 y nda 1475 ki i ile yap lan ara rmada MDB oranlar  tüm

kat mc lar n %24,9’u, kad nlar n %31,9’u, erkeklerin ise %17,9’u olarak

belirtilmi tir (Keskin 2008). Erzurum’da 2010 y nda yap lan bir çal mada 15-49

ya  grubu kad nlarda MDB oran  %27,3 olarak tespit edilmi tir (Aras 2010).

Çe itli çal malarda ailesel genetik yüklülük, depresif ki ilik özellikleri,

cinsiyetin kad n olmas , e itim düzeyi dü üklü ü, olumsuz ya am olaylar ,

yak nili ki azl , bedensel hastal klar ve bunlar n tedavisi, yeti yitimine yol açan

psikiyatrik bozukluklar major depresyon için risk etkenleri oldu ubelirtilmi tir
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(Akiskal 1992, Swindle ve ark 1998). 18-44 ya lar aras nda olmak, i siz ve bekâr

olmak, dü ük sosyoekonomik durum da depresyon için di er risk etkenleridir

(Antony ve ark 1991, Bruce ve ark 1991).

Depresyon en yayg n görülen ruhsal bozukluklar n ba nda gelmektedir. Tüm

çal malarda depresyonun s kl kla 30'lu ya larda ba lad , genç ya larda görülme

kl n artt , orta ya  grubunda daha yüksek yayg nl k gösterdi i gözlenmi tir.

Tüm çal malarda yinelenen bulgular kad nlar n erkeklere göre daha yüksek

yayg nl k oranlar  göstermesi, bo anm , dul ya da ayr  ya ayanlarda daha s k

görülmesidir. Depresyon yayg nl  kentsel alanlarda yüksek olup, k rsal alanlara

do ru gidildikçe azalmaktad r (Kaya ve ark 2007).

DSM V’e Göre Majör Depresyon Bozuklu u Tan  Ölçütleri

A. ki haftal k bir dönem s ras nda, daha önceki i levsellik düzeyinde bir de iklik

olmas  ile birlikte a daki belirtilerden be inin (ya da daha fazlas n) bulunmu

olmas ; belirtilerden en az birinin ya (1) depresif duygudurum ya da (2) ilgi kayb  ya

da art k zevk alamama olmas  gerekir.

Not: Aç kça genel t bbi duruma ba  belirtileri katmay z.

(1) Hastan n kendisinin bildirmesi (örn. kendisini üzgün ya da bo lukta hisseder) ya

da ba kalar n gözlemesi (örn. a lamakl  bir görünümü vard r) ile belirli, hemen her

gün, yakla k gün boyu süren çökkün duygudurum.

Not: Çocuklarda ve ergenlerde kolay k zan bir duygudurum bulunabilir.

(2) Hemen her gün, gün boyu süren, tüm etkinliklere kar  ya da bu etkinliklerin

ço una kar  ilgide belirgin azalma ya da art k bunlardan eskisi gibi zevk alam yor

olma.

(3)  Perhizde  de ilken  önemli  derecede  kilo  kayb  ya  da  kilo  al n  olmas  (örn.

ayda vücut kilosunun % 5’inden fazlas  olmak üzere) ya da hemen her gün i tah n

azalm  ya da artm  olmas .

Not: Çocuklarda kilo al n olmamas .

(4) Hemen her gün uykusuzluk (insomnia) ya da a  uyku (hipersomnia) olmas .

(5) Hemen her gün psikomotor ajitasyon ya da retardasyonun olmas  (sadece

huzursuzluk ya da a rla  duygular n oldu unun bildirilmesi yeterli de ildir,

bunlar n ba kalar nca da gözleniyor olmas  gerekir).

(6) Hemen her gün yorgunluk-bitkinlik ya da enerji kayb n olmas .
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(7) Hemen her gün de ersizlik, a  ya da uygun olmayan suçluluk duygular n

(hezeyan düzeyinde olabilir) olmas  (sadece hasta olmaktan ötürü kendini k nama ya

da suçluluk duyma olarak de il).

(8) Hemen her gün dü ünme ya da dü üncelerini belli bir konu üzerinde

yo unla rma yetisinde azalma ya da karars zl k (ya hastan n kendisi söyler ya da

ba kalar  bunu gözlemi tir).

(9) Yineleyen ölüm dü ünceleri (sadece ölmekten korkma olarak de il) özgül bir

tasar  kurmaks n yineleyen intihar etme dü ünceleri, intihar giri imi ya da intihar

etmek üzere özgül bir tasar n olmas .

B. Bu belirtiler klinik aç dan belirgin bir s nt ya veya toplumsal, mesleki alanlarda

ya da önemli di er i levsellik alanlar nda bozulmaya neden olur.

C. Bu belirtiler bir madde kullan n (örn. kötüye kullan labilen bir ilaç, tedavi

için kullan lan bir ilaç) veya genel t bbi bir durumun (örn. hipotiroidizm) do rudan

fizyolojik etkilerine ba  de ildir.

Not: A-C tan  ölçütleri bir majör depresyon dönemini olu turur.

Not: Önemli bir yitim (kay p) (örn. ya , batk nl k, do al bir y m sonucu

yitirilenler, önemli bir hastal k ya da yetiyitimi) kar nda gösterilen tepkiler

aras nda, A tan  ölçütünde belirtilen, yo un bir üzüntü duygusu ya ama, yitimle ilgili

dü ünüp durma, uykusuzluk çekme, yeme iste inde azalma ve kilo verme gibi

belirtiler olabilir ve bunlar da bir depresyon dönemini and rabilir. Bu gibi belirtiler

anla labilir ya da ya anan yitime göre uygun bulunabilirse de, önemli bir yitime

ola an tepkinin yan  s ra bir majör depresyon döneminin de olabilece i göz önünde

bulundurulmal r. Bu karar, ki iden al nan öykünün ve yitim ba lam nda ya anan

ac n kültürel ölçülere göre d avurumunun de erlendirilmesini gerektirir.

D. Majör depresyon döneminin ortaya ç izoduygulan msal bozukluk, izofreni,

izofrenimsi bozukluk, sanr  bozukluk ya da izofreni aç  kapsam nda ve

psikozla giden tan mlanm  ya da tan mlanmam  di er bozukluklarla daha iyi

aç klanamaz.

E. Hiçbir zaman bir mani dönemi ya da bir hipomani dönemi geçirilmemi tir.

2.3.2 Depresyonda Risk Etkenleri

Kraemer ve arkada lar  risk etkenleri terimini özellikle belirlenmi  bir

popülasyonda, söz konusu hastal k ya da durumdan önce geldi i kan tlanan, grubu

yüksek ve dü ük risk grubu olarak ikiye böldü ü saptanan, ki inin ölçülebilir
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özellikleri (cinsiyet, aile öyküsü, iddetli ya am olaylar ) olarak tan mlamaktad r.

Hastal n ortaya ç kmas nda tek bir risk etkeninin varl  yeterli de ildir. Genetik

yap n olumsuz çevresel etkenlerle etkile iminin belirli bir e i a mas  ve bunun

zamanlamas  önemlidir. Çe itli çal malarda ailesel genetik yüklülük, depresif ki ilik

özellikleri, kad n olmak, e itim düzeyi dü üklü ü, olumsuz ya am olaylar , göç,

yak n ili ki azl , bedensel hastal klar ve bunlar n tedavisi, yeti yitimine yol açan

psikiyatrik bozukluklar major depresyon için risk etkenleri olarak ileri sürülmü tür.

18–44 ya lar aras nda olmak, i siz, bekar ya da dul olmak da risk etkenleridir (Ünal

ve ark 2002).

2.3.3. Depresyon ve Diyabet

Fiziksel hastal k ki inin hemeostatik dengesini sarsar, emosyonel tepkiye

sebep olur. Fiziksel hastal k basit s nt dan, kay p-yas tepkisine, narsistik

bütünlü ün tehtid edildi iduygulan ma kadar tepkiler olu turur. Ayr k kayg ,

gelecek kayg , ölümkorkusu, vücut organ ve bölümlerinin zedelenece i ve kayb

kayg , pi manl k-suçluluk duygusu gibi farkl  tepkiler, hastan n duygu durumuna,

zihinsel i levlerine, dengesine, fiziksel- duygusal otonomisine, vücut imaj na, sosyal

hayat na ve ya am kalitesine etki eder(Yenigün ve ark 2001).

Hastan n hastal  nas l alg lay p de erlendirdi i,belirtilere kar  ortaya

koydu udavran  ve tutumlar belirler. Depresyon hastan n denge ve uyumu bozar.

Depresyon kayg , suçluluk, kay p, çaresizlik tepkileri olu turur. Hasta tüm bunlarla

ba  edebilmek için çe itli savunmalara ba vurur. Kay p tepkisi ile gerçekçi

kabulleni  aras nda çe itli evreler mevcuttur. Hastal a kar  geli en emosyonel

tepkilerin en s k görülenleri depresyon, matem reaksiyonu, kayg , inkar, k zg nl k,

hostilite, yans tma, patolojik ba ml k, agresif direnç, regresyon, suçluluk

duygusudur(Balc lu 2006).

DM’un tüm davran  ve duygular n olu tu u beyni ve di er organlar

etkiledi i dü ünüldü ünde, diyabetli bireylerde yetersiz psikolojik durum, ruhsal

tepki ve bozukluklar n olu abilece i bilinmektedir (Önde 1998). Endokrin

bozukluklar ruhsal durumu etkiledi i gibi, ruhsal durum da hormon salg  etkiler.

Steroidler ve tiroid hormonlar  do rudan beyin doku reseptörlerine ba lanarak etki

eder ve beyin dokusu i levlerinde rol al rlar. Nöronlar n temel besin kayna

glukozdur. Beyin günde ortalama 115 gr. glukoz kullan r. Kan ekerindeki anlaml
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dü me organizman n homeostatik mekanizmalar  harekete geçirir ve adrenalin

salg  artar, sempatik sinir sistemi uyar lm  yan nda, merkezi sinir sistemi

levlerinde bozulma ortaya ç kar. Serebral glukoz ihtiyac n akut dönemde

kar lanmad  durumlarda ba , bayg nl k hissi ve mental konfüzyon ortaya

karken, kronik hipoglisemide ki ilik de iklikleri, depresyon ve psikoz benzeri

tablolar geli ir (Özkan 1993).

Diyabetli bireylerde emosyonel tepkiler, uyum güçlükleri ve depresif

bozukluklar en s k görülen ruhsal bozukluklard r (Mayou ve ark 1991,Masterton

1996). Diyabetin kendisi beyin i levini bozarak ruhsal s nt lara (organik beyin

sendromu) yol açabilece i gibi, hastal n alg lanmas  ve hastan n ya am alanlar na

etkisine ba  olarak da ciddi ruhsal tepkiler de(anksiyete, depresyon) geli ebilir

(Lustman ve ark 1992, Beardsley ve ark 1993). Ortaya ç kan ruhsal tepkiler hastal a

ve tedaviye uyumu, dolay yla hastal n seyrini ve komplikasyonlar n ortaya

 etkileyen önemli faktörlerdendir. Kan eker regülasyonundaki dalgalanmalar

beyin i levlerini bozarak organik beyin sendromuna yol açabilir, ayn  zamanda

psikososyal zorlanmalar ve ruhsal çat malar da kan eker regülasyonunda

bozukluklara sebep olabilir. Diyabet beyindeki birçok hormonu ve kimyasal dengeyi

etkileyerek, depresyonun ortaya ç kmas na sebep olabilir(Gavard ve ark 1993). DM

vedepresif bozukluk ili kisindeki temel mekanizman n diyabetin ve fiziksel

komplikasyonlar n depresyona sebep oldu u eklindedir (Özkan 1996, Lustman ve

ark 1992, Beardsley ve ark 1993).Bu durum metabolik hemostazisin bozulmas  ve

beynin etkilenmesi sonucu olu ur. Ancak di er kronik hastal klar-depresif

bozukluklar ili kisini aç klayan bilimsel veriler d nda diyabete özgü spesifik zincir

henüz belirlenmi  de ildir(Masterton 1996).Depresif bozukluk ve diyabet

hastal aras nda üç temel neden üzerinde ara rmalar yo unla r(Masterton

1996). lk görü ; psikolojik faktörlerin do rudan DM ba latt eklindedir. Stresin

diyabetiklerde glisemi kontrolünü zorla rd  ya da baz  hastalardaki mizaç ve

ki ilik özelliklerinin glisemi düzeylerini olumsuz etkiledi i belirtilse de psikolojik

faktörlerin do rudan diyabetin ba lamas  için yeterli olmad  belirtilmi tir. Ba ka

bir görü  de genetik geçi tir. Moutsley taraf nda 19. yy da ilk defa ortaya konan

bulgularla psikiyatrik bozuklu u olan ailelerde DM s k izlendi inibulmu tur.

Genetik çal malar ço unlukla duygu durum bozukluklu u olan hastalar üzerinde

yo unla  olup 11. kromozomun k sa kolunda IGF 1, tirozin karboksilaz ve
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human ras onkogeni tespit etmi ler ancak bulgular henüz

kan tlanmam r(Masterton 1996).Son görü  ise diyabetes mellitusta kronik

hastal aba  depresyonun olu mas  ve depresyonun da diyabetin bir komplikasyon

oldu u eklindedir.Depresyon diyabetik hastalarda genel nüfusa oranla çok daha

fazla görülür. Dünya da yap lan birçok çal madamajör depresyonun diyabetik

hastalarda ya am boyunca görülme s kl  %24-29'a varan oranlarda

belirtilmi tir(Lustman ve ark 1986,Popkin ve ark 1988, Eiber ve ark 1997,Geffken

ve ark 1998). Di er birçok kronik hastal klarda görüldü ü gibi diyabetli hastalarda

da geli en psikotikbozuklar içinde en yayg n olan  depresyondur. Diyabete

depresyonune lik etmesi hastan n uyumunu, ya am kalitesini, tedaviye cevab ,

hastal n prognozunu, diyabetin seyrini, mortalite ve morbiditeyi olumsuz ekilde

etkiler. Depresyon diyabetin kontrolünü bozar. Depresyon semptomlar  ile diyabetin

semptomlar  birbirineolumsuz yönde etkiler. Depresyondageli en hormonal

de iklikler, kan ekerinin kontrol ve regülasyonunu bozdu u gibi, kan

ekerininregülasyonunun bozuk olmas  da depresif tablonun iddetlenmesine sebep

oldu u belirtilmi tir. Laterji, kilo kayb  veya art , insomnia, psikomotor

retardasyon, yorgunluk hali gibi depresyon tan nda patognomonik olan vegetatif

belirti ve bulgular fiziksel hastal knedeniyle geli mi de olabilir. Bu sebeple

depresyon tan nda somatik-vegetatif bulgulardan daha çok affektif ve kognitif

semptomlar esas al nmal r(Özkan 1993).Diyabetin komplikasyonlar  art nca,

hastal n engellemeleri ve ya am alanlar ndaki k tlay  etkileri artt kça

depresyonun iddeti de artmaktad r(Warnock ve ark 1998, Leedom ve ark

1991).Uygun tedaviye ra men ikayetlerindevam etmesi, somatik semptomlar n

depresyonla ili kili duygusal, davran sal ve dü ünsel semptomlarla birlikte olmas ,

depresif hastal k geli imi aç ndan dikkat çekicidir. Hasta tedaviye kat lm yorsa,

biyokimyasal veriler iyi olmas na ra men hasta kendisini iyi hissetmiyor ise, t bbi

durumuna göre daha alt düzeyde i levsellik gösteriyor ise, ilgi alan nda azalma varsa

depresyon yönünden de erlendirmek gerekir(Özkan 1993, Lustman ve ark

1992).Düzenli egzersiz faktörü global olarak diyabetik hastalar n ya am kalitesi

alg lamas  ileri derecede olumlu yönde etkilemektedir. Glasgow ve arkada lar n

yapt  ara rmada ve ülkemizde engül yapt  ara rmada bu durumu destekler

sonuçlara ula lard r(Glasgow ve ark 1997, engül 1998). Depresyonun getirdi i

enerji azalmas , ilgi istek kayb  ve bunlara ba  olarak düzenli egzersizin azalmas

genel olarak diyabetteki metabolik kontrolü bozmaktad r. Literatürde birçok
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çal mada, egzersizin diyabetteki metabolik kontrolü yan nda psikolojik yönden de

olumlu etkilere sahip oldu u vurgulanm r(Doehner ve ark 2000).

Anderson ve arkada lar n 2001 y nda yapt klar  çal mada tip 2

DM’lilerde depresyon prevalans  %27 bulmu lard r (Anderson ve ark 2001). Liu

ve arkada lar n 2013 y nda yapt klar  çal mada tip 2 DM’lilerde depresyon

prevalans  %44,23 bulmu lard r (Liu ve ark 2001). Ülkemizdeki çal malarda

diyabetik hastalardaki majör depresyon s kl  ise %6–11 olarak bulunmu tur

(Özkan ve ark 1994, Çolak ve ark 1999). Gülseren ve arkada lar  diyabetik

hastalar n %15’inde görü me an nda majör depresif bozukluk saptam lard r

(Gülseren ve ark 2001). Eren ve arkada lar , DSM-IV tan  ölçütlerine göre 104

diyabetli hastan n 55’ine (%58,9) majör depresif bozukluk tan  koymu lard r (Eren

ve ark 2003). Bahar ve arkada lar  yapt klar  çal mada diyabetik hastalar n

depresyon alt ölçeklerinden ald klar  puanlar  e ik alt  ve e ik üstü olarak

de erlendirdiklerinde, hastalar n  %51,1’inin depresyon alt ölçe inden e ik üstü

puan ald klar  belirtmi lerdir (Bahar ve ark 2006). DM’lu hastalarda ya am

süresince depresyon s kl n %14,4-32,5 oldu u bildirilmektedir (Gavard ve ark

1993,Lustman ve ark 1988,Marcus ve ark 1992).

2.3.4 Depresyonda Kullan lan Ölçekler

2.3.4.1 Beck Depresyon Ölçe i (Beck Depresyon Envanteri)

Beck Depresyon Ölçe i (BDÖ), ki ide depresyon yönünden riski tespit etmek

ve depresif bulgular n düzeyini ve iddetini ölçmek amac yla sa kl  bireylerde ve

psikiyatrik hasta gruplar nda kullan labilen bir de erlendirme ölçe idir. Ölçe in

amac , depresyon aç ndan riski belirlemek ve depresif belirtilerin düzeyini ve

iddetini ölçmektir. Toplam 21 sorudan olu an bu ölçek, dörtlü likert tipi ölçüm elde

edilir. Her soruya0–3 aras nda puan verilir ve toplam puan bu puanlar n toplanmas

ile sa lan r. Toplam puan n yüksek olmas  depresyonun iddetini gösterir. Beck ve

arkada lar  taraf ndan geli tirilmi tir.Ölçe in Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik

çal mas  Hisli N. taraf ndan yap lm r (Hisli 1989). Ölçe in Türkçe geçerlilik ve

güvenirlik çal mas nda kesme puan  17 olarak belirlenmi tir. Güvenilirlik

çal mas nda croanbach alfa katsay  0,80 olarak bulunmu tur.
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3.GEREÇ VE YÖNTEM

3.1 Ara rman n Amac  ve Tipi

Bu ara rma, Tip II Diyabetes Mellitus'lu hastalarda ya am kalitesini,

depresyon semptomatolojisi durumlar  ve ili kili faktörlerinde erlendirilmesi

amac yla planlanm r. Çal matan mlay  ve kesitsel nitelikte bir ara rmad r.

3.2 Ara rman n Yap ld  Yer ve Evreni

Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi etik komisyonu taraf ndan 04.11.2014 tarihi

2014/285 say  karar ile yap lmas  onaylanan bu çal ma 10.11.2014 ile 31.03.2015

tarihleri aras nda Selçuk Üniversitesi Aile Hekimli i Diyabet E itim Poliklini inde

yürütüldü.

Ara rmam n örnek büyüklü ünün belirlenmesinde “evreni bilinmeyen

örnekleme al nacak birey say  saptamaya’’ yönelik haz rlanm  olan formülden

yararlan lm r. Formül: n=t²pq/d² eklindedir (Sümbülo lu ve ark 1997).

Türkiye’de tip 2 diyabetes mellitus s kl  %13,7 oldu u göz önüne al narak yüzde

doksan be  güven düzeyinde ( =0,05) yap lan hesaplama sonucunda;

(1.96)²x0.14x0.86/(0.05)² = 185 tip 2 diyabetes mellituslu bireye ula lmas  gerekti i

hesaplanm r. Bu çal maya Selçuk Üniversitesi Aile Hekimli i Diyabet E itim

Poliklini ine ba vuran Amerikan Diyabet Birli i’nin k lavuzunda (ADA 2015)

belirtilen kriterlere göre te hisi konulmu  eri kin tip 2 diyabetes mellitus hastal

olan, takip ve tedavi alt nda olan440 hastaal nd .

3.3. Çal maya Al nma ve Al nmama Kriterleri

3.3.1.Çal maya Al nmaKriterleri

Çal maya18 ya  ve üzerinde, daha önce tip 2 diyabetes mellitus tan

konulmu  ve takipte olan ara rmaya kat lmak için gönüllühastalar al nd .

3.3.2. Çal mayaAl nmama Kriterleri:

1. Serebrovaskülerolay (SVO) öyküsü olanlar,

2. Enfenksiyonu olanlar,

3. Gebeler,

4. Tan  alm  karaci er yetersizli i olanlar,

5. Daha önce tan  alm  malignite tan  olan hastalar,

6. Laktasyon döneminde olanlar,
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7. Antikonvülzan ilaç kullananlar ve çal maya kat lmak istemeyen hastalar

çal maya dahil edilmedi.

3.3.3.Ara rmadan Ç kar lma Kriteri:

Bireyin çal madan ç kma iste i.

3.4. Verilerin Toplanmas  ve Çal man n Yap lmas

Çal ma öncesinde her kat mc dan Dünya T p Birli inin Helsinki Deklarasyonu’na

uyumlu onam formu (EK-1) al nd .

3.4.1. Sosyodemografik Anket Bilgileri

Kat mc lar n sosyodemografik özellikleriniiçeren 24 sorudan olu an anket formu

yüz yüze görü me yöntemi ile uyguland  (Ek-1). DM’ye ba  daha önce tan  konmu

göz, nörolojik ve nefrolojik komplikasyonlar n olup olmad  hasta dosyalar ndan

son bir y ll k verileriretrospektiftaranarak belirlendi.

3.4.1.1. Ankette Yer Alan Sosyodemografik De kenler ve Antropometrik

Parametreleri

Çal maya kat lanlar n a rl klar standart baskül ile ölçüldü. Boylar  ayakkab lar

kart larakboy ölçerile ölçüldü.Vücut kitle indeksi (VK ) = a rl k/boy² (m²)

formülü ile hesapland . Ç kan sonuç DSÖ’nün s fland rmas na göre; 18,5 kg/m2’in

alt nda ise zay f, 18,5 – 24,9kg/m2aras  ise normal,  25,0 – 29,9 kg/m2aras  ise fazla

kilolu,  30,0 kg/m2ve üstü ise obez olarak grupland ld (DSÖ 2006).

-Bireylerin Ya ; do um tarihleri resmi kimlik belgelerinden kaydedilerek

hesapland .

-Cinsiyetleri; kad n ya da erkek olarak kategorize edildi.

-Medeni Durumu; evli, dul veya bo anm diye kategorize edildi.

-Meslekleri; i çi, memur, esnaf-serbest meslek, özel sektör, emekli, ev han  olarak

kategorize edildi.

-Ya ad Yer; hayatlar n büyük bölümünü geçirdikleri yer sorguland . Köy-

kasaba, ilçe ve il olarak kategorize edildi.

- itim Durumu; Okuryazar de il, okuryazar, ilkokul mezunu, ortaö renim, lise,

üniversite ve üzeridiye kategorize edilerek sorguland .
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-Gelir Durumu; Ayl k gelirleri 0-849TL olanlar gelir düzeyi dü ük, ayl k gelirleri

849-3000 TL olanlar gelir düzeyi orta, ayl k gelirleri 3000 TL üzerinde olanlar gelir

düzeyi iyi eklinde kategorize edildi(1 Euro =2,9461Türk Liras ) (15.05.2015 tarihli

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas döviz kuru).

3.4.1.2 Hastalar n Komorbid Hastal klar n ve laçlar n Sorgulanmas

Diyabete ba  komplikasyonlar n (retinopati, nöropati, nefropati) olup

olmad  dosyalar  retrospektif taranarak belirlendi. Çal mam za al nan hastalar

‘Diyetin De tirilmesi ve Böbrek Hastal  (MDRD) Çal mas ’ndan ç kar lan

MDRD formülü yard  ile eGFR de erlerine göre kategorize edildi(Stevens ve ark

2007, TEMD k lavuzu 2015);

1. Evre: eGFR 90 ml/dk/1.73 m2 ise normal/yüksek GFR ile birlikte böbrek hasar

2. Evre: eGFR 60–89 ml/dk/1.73 m2 ise hafif derecede azalm  GFR ile birlikte

böbrek hasar

3. Evre: eGFR 30–59 ml/dk/1.73 m2 ise orta derecede azalm  GFR ile birlikte

böbrek hasar

 4. Evre: eGFR 15–29 ml/dk/1.73 m2 ise ileri derecede azalm  GFR ile birlikte

böbrek hasar

 5. Evre: eGFR<15 ml/dk/1.73 m2 veya diyaliz uygulan yorsa son dönem böbrek

yetersizli i

-Hastalar n kulland  diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi ve di er ilaçlar , e lik

eden kronik hastal k varl  ki inin çal maya al nma kriterlerine sahip olup

olmad  belirlemek için sorguland .

-Hipertansiyon Varl ; Bireylerin kan bas nc  ölçümleri 5 dakikal k istirahatten

sonra sa  ve sol koldan sfingomanometre ile sorumlu ara rmac  taraf ndan yap ld .

Diyastolik ve sistolik kan bas nçlar  bu iki ölçümün ortalamas  al narak belirlendi.

Yap lan ölçümlerde sistolik kan bas nc  ortalamas  140 mmHg üzerinde ya da

diyastolik kan bas nc  90 mmHg üzerinde olan bireylerle hastal k öyküsünde

önceden HT tan  konmu  olan ya da antihipertansif ilaç kullanan bireyler “HT var”,

di erleri “HT yok” olarak grupland ld  (James ve ark 2013, JNC 8).
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-Hiperlipidemi Varl ; Kat mc lar ndosyalar  taranarak tespit edildi. Ulusal

Kolesterol E itim Program -Eri kin Tedavi Paneli III (NCEP-ATP III) kriterlerine

göre LDL düzeyleri 100 mg/dl, primer KVH öyküsü olan diyabetlilerde 70 mg/dl ve

üzeri, TG150 mg/dl üzerinde ise hiperlipidemi var kabul edildi (Nelson 2013,ADA

2015).

Diyabetik bireylerdeki AK , TK , HbA1c, Hb, alanin aminotransferaz

(ALT), serum kreatinin, GFR de erleri hastalar n dosyalar  taranarak elde edildi.

3.4.1.3 Ya am Tarz  Al kanl klar n Sorgulanmas

-Sigara çme Özellikleri; Amerika’da sigara içme özelliklerinin sorgulanma ve

tasnifinde Amerika Birle ik Devletleri (ABD)’inde kullan lan Prochaska ve ark’n n

olu turdu u formun Türkçe versiyonu kullan ld  (Prochaska ve ark 1983). Aktif

içicilerekaç y ldan beri sigara kulland , günde kaç tane sigara içti i sorguland .

Sigaray  b rakm  ki ilere de kaç y l sigara kulland , günde kaç tane sigara içti i ve

sigaray  b rakal  kaç ay oldu u sorguland . Günde içti i sigara paket miktar  ile kaç

ld r sigara içti i say sal olarak çarp larak paket-y l miktar  hesapland .

-Spor Yapma Durumu; Ki ilerin ne kadar s kl kla spor yapt klar  sorguland .

Haftada bir, haftada 2-3, ayda birkaç gün yapmalar na ya da hiç yapmamalar na göre

dört ekilde s fland ld .

Diyabet süresi “1-10 y l ve 11-19 y l,20 y l ve üzeri” olarak; tedavi ekli

“OAD, insülin, OAD+insülin” olarak grupland lm r. Metabolik kontrol ise

HbA1c (%) <7 ‘iyi’,7,0-8,5 ‘orta yüksek’, >8,5 ‘çok yüksek’ olarak grupland ld .

Elde edilen veriler bilgisayar ortam nda de erlendirilerek, diyabetli hastalar n SF-

36’n n boyutlar ndan ald klar  puanlar, Beck Depresyon Ölçe inden ald klar

puanlarsosyodemografik, diyabet ve sa kla ilgili di er özelliklerine göre

kar la ld .

3.4.2. SF-36 Ya am Kalitesi Ölçe inin Skorlanmas :

SF-36 ya am kalitesi ölçe i kendini de erlendirme ölçe i olup; fiziksel

fonksiyonellik, fiziksel rol s rlamalar , duygusal rol s rlamalar , bedensel a ,

sosyal fonksiyonellik, genel ruh sa , enerji/canl k ve genel sa k olmak üzere

sa kla ili kili ya am kalitesinin sekiz boyutunun ölçümünü sa layan 36 sorudan
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olu maktad r. Bu ölçekte yer alan son 12 ayda sa ktaki de im alg  içeren

ikinci soru ‘Bir y l öncesi ile kar la rd zda u anki sa  genel olarak nas l

buluyorsunuz?’ ise de erlendirmelerde kullan lmamaktad r. SF-36 ölçe i ikinci soru

hariç son dört haftay  göz önüne alarak de erlendirmektedir.

Fiziksel fonksiyonellik; y kanma ve giyinme dahil tüm fiziksel etkinlikleri

yapabilme, Fiziksel rol s rlamalar ; fiziksel sa n bozulmas n sonucu olarak

te ya da di er günlük etkinliklerde kar la lan sorunlar,

Duygusal rol s rlamalar ; duygusal sorunlara ba  i te ya da di er günlük

etkinliklerde ya anan sorunlar,

Bedensel a ; a  olmas  ya da a ya ba  k tl k olmas ,

Sosyal fonksiyonellik; fiziksel ve duygusal sorunlara ba  ola an toplumsal

etkinliklerde a  ve s k kesinti olmas ,

Genel ruh sa ; sürekli sinirlilik veya depresyon ya da sürekli sakin, mutlu ve

rahat hissetme duygular ,

Enerji / canl k; sürekli yorgun ve bitkin ya da canl  ve enerjik hissetme duygular ,

Genel sa k; sa n iyi, kötü ya da mükemmel oldu una inanmayla ilgilidir.

Alt ölçeklerin puanlar  0 ile 100 aras nda de mektedir, yüksek puanlar sa kta

daha iyi bir durumu i aret ederken, dü ük puanlar ise sa ktaki kötüle meyi

göstermektedir. Ölçe in toplam puan n hesaplanmas  mümkün de ildir. SF–36

ya am kalitesi alt boyutlar  ve puanlama Tablo 3.1ve Tablo 3.2' de verilmi tir.
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Tablo3.1: SF–36 Ya am Kalitesi Ölçe i Alt Boyutlar ndaki Sorular ve Puanlama

Alt Boyutlar Soru

Say

Dü ük Puan Yüksek Puan

1 Genel Sa k 5 Sa n kötü oldu una ve giderek

kötüle ece ine dü ünme

Sa n mükemmel oldu una

dü ünme

2 Fiziksel

Fonksiyonellik

10 kanma ve giyinme dahil tüm

fiziksel etkinlikleri yapmada

tl k

En  zor  olanlar  dahil  tüm

fiziksel etkinlikleri, sa kla

ilgili bir k tlama olmadan

yerine getirebilme

3 Fiziksel Rol

rlamalar

4 Fiziksel sa n bozulmas

nedeniyle i te ya da di er günlük

etkinlikleriyerine getirmede

tl k

Fiziksel sa k nedeni ile i te

ya da di er günlük

etkinlikleriyerine getirmede

tl k olmamas

4 Genel Ruh Sa 5 Sürekli sinirlilik veya depresyon

duygular

Sürekli sakin, mutlu ve

huzurlu hissetme

5 Enerji/Canl k 4 Sürekli yorgun ve bitkin olmak Sürekli canl  ve enerjik olmak

6 Duygusal Rol

rlamalar

3 Duygusal sorunlar nedeniyle i te

veya di er günlük etkinliklerde

sorunlar olmas

Duygusal sorunlar nedeniyle

te veya di er günlük

etkinliklerde sorun olmamas

7 Bedensel A 2 tlay ve iddetli a olmas  olmamas veya ya

ba  k tl k olmamas

8 Sosyal

Fonksiyonellik

2 Fiziksel ve duygusal

problemlersebebiyle normal sosyal

etkinliklerde a  ve k kesinti

olmas

Normal sosyal etkinliklerin

fiziksel veya duygusal

problemlersebebiyle kesintiye

ramaks n yürütülmesi

Ölçe in de erlendirilmesi her bölüm için farkl k göstermektedir. Ölçe in dördüncü

ve be inci sorusu evet / hay r, di er sorular likert tipi (3, 5 ve 6'l ) derecelendirme ile

de erlendirilmektedir. Ölçe in 1, 6, 7, 8, 9a, 9d, 9e, 9h, 11b, 11d maddeleri ters

çevrilerek puan  hesaplanmaktad r.

Beklenen olas  en dü ük ham puan; ilgili sorulardan ölçekten al nabilecek en

dü ük puan , beklenen olas  en yüksek ham puan; ilgili sorulardan al nabilecek en
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yüksek puan  ve olas  ham puan aral  ise; ilgili sorulardan al nabilecek en yüksek

ve en dü ük ham puanlar aras ndaki fark  gösterir.

Tablo3.2: SF–36 Ya am Kalitesi Ölçe inin Alt Boyutlar  ve Olas  Puanlar

Alt Boyutlar Sorular nanketteki

numaralar

Beklenen olas  en dü ük ve en

yüksek ham puanlar

Olas  ham

puan aral

Genel Sa k 1+11a+11b+11c+11d 5-25 20

Fiziksel Fonksiyonellik 3a+3b+3c+3d+3e+

3f+3g+3h+3i+3j

10-30 20

Fiziksel Rol S rlamalar 4a+4b+4c+4d 0-4 4

Genel Ruh sa 9b+9c+9d+9f+9h 5-30 25

Enerji / Canl k 9a+9e+9g+9i 4-24 20

Duygusal Rol

rlamalar

5a+5b+5c 0-3 3

Bedensel A 7+8 2-12 10

Sosyal Fonksiyonellik 6+10 2-10 8

SF-36'n n alt boyutlar n puanlar n hesaplanmas  dört a amada

gerçekle tirilmektedir;

1.Soru De erlerinin Yeniden Kodlanmas :

Soru de erlerinin yeniden kodlanmas  veya ters çevrilmesi i lemi 1, 6, 7, 9a, 9d, 9e,

9h, 11b ve 11d sorular  için yap lmaktad r. Skorlar n dönü türülmesi ile "hiç"

seçene i (5), "a " seçene i ise (1) ham puana sahip olmas  ve yüksek skorlar n

daha iyi sa k durumlar , dü ük skorlar n ise daha kötü sa k durumlar

yans tmalar  sa lanmaktad r.
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2. Yan tlanmam  Sorular n Skorlar n Belirlenmesi:

Bireylerin her bir boyutla ilgili sorular n en az yar  yan tlam  olmas

gerekmektedir. Yan tlanm  sorular n ortalamas  al narak yan tlanmam  sorunun

skoru belirlenir. Örne in; 5 ba kl  mental sa k skalas ndan bir ba k bo

rak rsa, bu bo luk geri kalan tamamlanm  4 ba n puan  toplan p, ortalamas

hesaplanarak doldurulur.

3. Ham Skala Skorlar n Belirlenmesi:

Ham ölçek skorlar  bulmak için her bir boyutu olu turan sorular n de erleri

toplanarak ham skala skorlar  belirlenmektedir.

4. Ham Yelpaze Skorlar n De erlendirilmesi:

Ham ölçek skorlar n 0-100 aras nda de erlendirilmesi i lemi yap lmaktad r. Ham

skala skoru dönü türülürken a daki formül kullan lmaktad r: Dönü türülmü

puan=(Ham skala puan -beklenen en dü ük puan /olas  puan aral )x100 Örnek:

Fiziksel fonksiyon puan  24 ise, bu puan n dönü türülmesi öyledir: (24–10/20) x

100= %70

Ölçüm Arac n Güvenilirlik Analizi :

Bu çal mada SF-36'n n güvenilirli i Cronbach Alfa'n n kullan ld  içsel tutarl k

yöntemi ile test edilmi tir. Diyabet grubunda hesaplanan Cronbach Alfa de erleri

SF–36 ya am kalitesi ölçe inin bütün alt boyutlar nda 0,734 – 0,986 aras nda olup

ölçek oldukça güvenilirdir(Koçyi it ve ark 1999). Bizim çal mam zda SF–36 ya am

kalitesi ölçe ininCronbach Alfa de eri 0,871 olup oldukça güvenilirdir.

3.4.3. Beck Depresyon Ölçe i

Beck Depresyon Envanteri, ki ide depresyon aç ndan riski belirlemek ve

depresif bulgular n düzeyini ve iddet de imini ölçmek amac yla sa kl  ve

psikiyatrik hasta gruplar nda kullan labilen bir de erlendirme ölçe idir. Ölçek

toplam 21 soru içermektedir. Dörtlü likert tipi ölçüm elde edilir. Her soruya 0–3

aras nda puan verilir ve toplam puan bunlar n toplanmas  ile sa lan r. Toplam puan

0–63 aras nda de irÖlçe in Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çal mas nda kesme

puan  17 olarak belirlenmi tir (Hisli 1989).



44

Depresyon aç ndan risk alt nda olanlara ve depresyona sahip olan hastalara

psikiyatrik destek sa lamak amac yla psikiyatri poliklini ine yönlendirildi.

3.5. statistiksel ncelemeler

Bu çal mada bulunan veriler de erlendirilirken, istatistiksel analizler için

SPSS(Statistical Package for Social Sciences) for Windows 16.0 program  kullan ld .

Anlaml k p<0,05 düzeyinde,sonuçlar %95’lik güven aral ndade erlendirildi.

Verilerin de erlendirilmesinde say , yüzde, ortalama, standart sapma kullan ld .

Kategorik verilerin s kl k da mlar  verilerek, gruplar aras nda Chi-squre testi

kullan ld ki ayr  grubun belli bir de kene ait ölçümlerini kar la rmak için de

Student-t testi kullan ld . Say sal de kenler aras ndaki ili kiyi belirlemek için

Pearson korelasyon analizleri kullan ld . Korelasyon katsay  (r); 0,000-0,249 aras

zay f; 0,250-0,499 aras  orta; 0,500-0,749 aras  güçlü; 0,750-1,000 aras  çok güçlü

ili ki olarak de erlendirildi. Önemlilik düzeyi olarak p<0,05 al nd .

4.BULGULAR
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Bu çal mada Amerikan Diyabet Cemiyeti’nin k lavuzunda (ADA 2015)

belirtilen kriterlere göre daha önce te hisi konulmu  olup takip ve tedavi alt nda olan,

18 ya  ve üzeri eri kin Tip 2 diyabetes mellitus hastal  olan 440 hasta al nd .

Çal mam za al nan hastalar n %58’si kad n (n=255), %42’si erkekti (n=185).

Çal mam za al nan 440 hastan n ya  ortalamas  54,54±8,21 (min:23, max:82) y l

olarak bulundu. Çal mam za al nan hastalar n VK  ortalamas  32,07±6,50

(min:18,59, max:81,80) kg/m2 idi.Çal mam za al nan hastalar n %10,2’ü (n=45)

ilkokulu bitirmemi , %68,4’ü (n=301) ilkö retim mezunu, %9,5’i(n=42) lise

mezunu, %11,8’i(n=52) üniversite ve üzeri mezunuydu. Çal mam za al nan

hastalar n medeni durumlar  de erlendirildi inde %89,1’i (n=392) evli,

%10,9’i(n=48) dul veya bo anm idi. Çal mam za al nan hastalar n %53,4’ü

(n=235) ev han , %19,5’i (n=86) emekli, %13,0’  (n=57) esnaf-serbest meslek,

%5,0’  (n=22) özel sektörde, %9,1’i (n=40) memur olarak çal makta idi.

Çal mam za al nan hastalar n %4,5’i (n=20) köy veya kasabada, %20,7’si (n=91)

ilçede, %74,8’i(n=329) il merkezinde ikamet etmekte idi.Çal mam za al nan

hastalar n gelir durumlar , ayl k gelirleri 0-849 TL olanlar gelir düzeyi dü ük, ayl k

gelirleri 849-3000 TL olanlar gelir düzeyi orta, ayl k gelirleri 3000 TL üzerinde

olanlar gelir düzeyi iyi eklinde kategorize edildi. Çal mam za al nan hastalar n

%22,5’inin (n=99) gelir düzeyi dü ük, %69,3’ünün (n=305) gelir düzeyi orta,

%8,2’inin (n=36) gelir düzeyi iyi idi. Çal mam za al nan hastalar n %4,1’inin

(n=18) evde yaln z ya ad ,%32,7’sinin (n=144) evde e iyle ya ad ,

%55,5’inin (n=244) evde e  ve çoçuklar yla ya ad , %7,7’sinin (n=34) evde

çoçuklar yla ya ad  belirtti (Tablo 4.1).

Tablo 4.1: Hastalar n SosyodemografikÖzellikleri (n=440)
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Sosyodemografik Özellikler n %
Cinsiyet
Kad n 255 58,0
Erkek 185 42,0

Ya Ort±SD(min-max) 54,54±8,21 (23-82)
Ya Kategorik
23–49 119 27,0
50-64 274 62,3
65 ve 47 10,7
VK Mean±SD(min-max) 32,07±6,50(18,59-81,80)

VKIKategorik
Normal 39 8,9
Fazla Kilolu 131 29,7
Obez 270 61,4

itim
lkokulu Bitirememi 45 10,2
lkö retim 301 68,4

Lise 42 9,5
Üniversite ve 52 11,8
Medeni Durum
Evli 392 89,1
Dul veya Bo anm 48 10,9
Mesle i
Ev Han 235 53,4
Emekli 86 19,5
Esnaf-Serbest Meslek 57 13,0
Memur 40 9,1
Özel Sektör 22 5,0
Ya ad  Yer
Köy+Kasaba 20 4,5
lçe 91 20,7
l 329 74,8

Gelir Durumu
Dü ük 99 22,5
Orta 305 69,3
yi 36 8,2

Evde Kiminle Ya yor
Yaln z 18 4,1

iyle 144 32,7
+Çoçuk 244 55,5

Çoçuklar yla 34 7,7
Toplam 440 100,0

Çal mam za al nan hastalar n boy ortalamas  1.64±0.08 m idi. Çal mam za

al nan hastalar n a rl k ortalamas  86,39±16,57kgidi. Çal mam za al nan hastalar n

sa  brakial arterial sistolik tansiyon ortalamas  130,90±16,93 mmHg idi.

Çal mam za al nan hastalar n sa  brakial arterial diastolik tansiyon

ortalamas 81,34±9,61 mmHg idi.

Çal mam za al nan hastalar n diyabet süreleri de erlendirildi inde

%8,24±6,57 (min:1, max:40) y l idi. Çal mam za al nan hastalar n diyabet süreleri
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aç ndan 1–10 y l, 11–19 y l, 20 y l ve üzeri eklinde kategorize edildi. Çal mam za

al nan hastalar n %72,5’unun (n=319) diyabet süresi 1–10 y l aras nda,%18,0’ n

(n=79) diabet süresi 11–19 y l aras nda, %9,5’inin (n=42) diyabet süresi 20 y l ve

üzerinde idi. Çal mam za al nan hastalar n HbA1c de erlerinin ortalamas

(%)7,84±1,86 (min:5,20–max:15,90) idi. Çal mam za al nan hastalar n HbA1c

de erleri (%)7’nin alt  iyi, (%)7–8,5 aras  orta yüksek, (%)8,5’in üzeri çok yüksek

eklinde kategorize edildi. Çal mam za al nan hastalar n %38,4’ünün (n=169)

HbA1c de eri iyi, %37,0’ n (n=163) HbA1c de eri orta yüksek, %24,5’inin

(n=108) HbA1c de eri çok yüksek idi.Çal mam za al nan hastalar n %65,5’i

(n=288) oral antidiyabetik (OAD) tedavisi, %8,0’  (n=35) insülin tedavisi, %26,6’s

(n=117) OAD+ insülin tedavisi almakta idi. Çal mam za al nan hastalar n %87,7’si

(n=386) diyabet ilaçlar  düzenli kullan yordu.Diyabet ilaçlar  düzenli

kullanmayan hastalar, diabet ilaçlar  %24,1’i (n=13) haftada iki-üç kez

kulland , %27,8’i (n=15) haftada bir kulland , %13,0’  (n=7) ayda bir

kulland , %35,2’si (n=12) hiç kullanmad  belirtti.

Çal mam za al nan hastalar n evde kan ekeri ölçümü de erlendirildi inde

%25,7’si (n=113) her gün 2 kez ölçüm yapt , %31,6’s  (n=139) haftada en az 3

kez ölçüm yapt , %23,0’  (n=101) ayda birkaç kez ölçüm yapt , %5,5’i

(n=24) y lda birkaç kez ölçüm yapt , %14,3’ü (n=63) hiç ölçmedi ini belirtti.

Çal mam za al nan hastalar n %59,9’inin (n=262) ailesinde (birinci derece

akrabalar nda) diyabet hastas  vard .

Çal mam za al nan hastalar n %53,0’ nda (n=233) esansiyel hipertansiyon

(HT) olup, %67,7’sinde (n=298) kan bas nc n kontrol alt nda oldu u tespit edildi.

Çal mam za al nan esansiyel hipertansiyonu (HT) olan hastalar n %83,4’ü ilaçlar

düzenli kullan yordu. Hipertansiyon ilaçlar  düzenli kullanmayan

hastalar,hipertansiyon ilaçlar  %10,5’i (n=4) haftada iki-üç kez kulland ,

%28,9’u (n=11) haftada bir kulland , %28,9’u (n=11) ayda bir kulland ,

%31,6’s  (n=12) hiç kullanmad  belirtti.

Çal mam za al nan hastalar n %58,6’inde(n=258) hiperlipidemisi (HL)

oldu unu belirtti. Çal mam za al nan hiperlipidemisi (HL) mevcut olan hastalar n

%51,9’u (n=134)ilaçlar  düzenli kullan yordu. Hiperlipidemi ilaçlar  düzenli

kullanmayan hastalar, hiperlipidemi ilaçlar  %7,4’ü (n=9) haftada iki-üç kez
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kulland , %22,5’i (n=25) haftada bir kulland , %22,5’i (n=25) ayda bir

kulland , %51,6’s  (n=63) hiç kullanmad  belirtti. Çal mam za al nan

hastalar n %24,1’inde (n=106) retinopati mevcuttu. Çal mam za al nan hastalar n

%14,8’inde (n=65) nöropati mevcuttu. Çal mam za al nan hastalar n %12,5’inde

(n=55) nefropati mevcuttu.Çal mam za al nan hastalar n %55,2’si (n=243) evre 1

de, %37,3’ü (n=164) evre 2 de, %6,4’ü (n=28) evre 3 de,  %0,5’i (n=2) evre 4 de,

%0,7’si evre 5 de nefropatisimevcuttu. Çal mam za al nan hastalar mikrovasküler

komplikasyon varl na göre; 1 mikrovasküler komplikasyonu olanlar, 2 ve üzeri

mikrovasküler komplikasyonu olanlar ve mikrovasküler komplikasyonu olmayanlar

eklinde kategorize edildi. Çal mam za al nan hastalar n %22,3’ünün (n=98) 1

mikrovasküler komplikasyonu, %12,7’sinin (n=56) 2 ve üzeri mikrovasküler

komplikasyonu, %65,0’ n (n=286) mikrovasküler komplikasyonu yoktu.

Çal mam za al nan hastalar n %16,4’ü (n=72) sigara kullanmakta, %19,8’i

(n=87) sigaray  b rakm , %63,9’nun (n=281) hiç sigara kullanmad  ö renildi.

Çal mam za al nan hastalardan sigara içenlerin ortalama sigara paket/y

24,18±16,65 paket/y l idi.

Çal mam za al nan hastalar n spor aktivitesi sorguland nda % 21,1’inin

(n=93) haftada iki-üç gün, %11,8’inin (n=52) haftada bir gün, %10,2’sinin (n=45)

ayda birkaç gün, %56,8’inin (n=250) hiç spor yapmad  belirtti.

Çal mam za al nan hastalar nBDÖ puan  ortalamas  12,82±9,46(0–53) idi.

Çal mam za al nan hastalar BDÖ puan  17’nin alt  ve 17 ve üzeri olanlar eklinde

kategorize edildi. Çal mam za al nan hastalar n %73,6’s n (n=324) BDÖ puan

17’nin alt nda, %26,4’ünün (n=116) BDÖ puan  17 ve üzerinde idi (Tablo 4.2) .

Tablo 4.2: Hastalar n Diyabet ile lgili Özellikleri (n=440)
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Diyabet Özellikleri n %
Diyabet Süresi
Ort±SD(min-max)

8,24±6,57(1–40)

Diyabet Süresi Kategorik
1–10 l 319 72,5
11–19 l 79 18,0
20 ve 42 9,5
HbA1c
Ort±SD(min-max)

7,84±1,86(5,20–15,90)

HbA1cKategorik
7 169 38,4
7–8,5 163 37,0
8,5 108 24,5
laç Kullan

OAD 288 65,5
nsülin 35 8,0

OAD+ nsülin 117 26,6
DM laçlar  Düzenli
Kullan
Evet 386 87,7
Hay r 54 12,3
Hipertansiyon Tan
Var 233 53,0
Yok 207 47,0
Hiperlipidemi Tan
Var 258 58,6
Yok 182 41,4
Retinopati Tan
Var 106 24,1
Yok 334 75,9
Nöropati tan
Var 65 14,8
Yok 375 85,2
Nefropati tan
Var 55 12,5
Yok 385 87,5
GFR
Ort±SD(min-max)

91,06±21,33(10,80–203,00)

GFRKategorik
Evre 1(eGFR 90 ml/dk/1.73 m2) 243 55,2
Evre 2(eGFR 60-89 ml/dk/1.73 m2) 164 37,3
Evre 3(eGFR 30-59 ml/dk/1.73 m2) 28 6,4
Evre 4(eGFR 15-29 ml/dk/1.73 m2) 2 0,5
Evre 5(eGFR<15 ml/dk/1.73 m2) 3 0,7
Mikrovasküler Komlikasyon
0 286 65,0
1 98 22,3
2 ve 56 12,7
Sigara çme Durumu
çiyor 72 16,4

rakm 87 19,8
Hiç çmemi 281 63,9
Spor Yapma
Haftada 2-3 Gün 93 21,2
Haftada 1 Gün 52 11,8
Ayda Birkaç gün 45 10,2
Hiç 250 56,8
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BDÖ
Ort±SD(min-max)

12,82±9,46(0–53)

BDÖKategorik
17 Alt 324 73,6
17 ve Üzeri 116 26,4
Toplam 440 100,0

Çal mam za al nan hastalar nson üç ay içinde yapt rm  olduklar

tetkiklerinde;AK ortalamas  160,32±67,28 mg/dl idi.TK ortalamas  214,43 ± 93,77

mg/dl idi. HbA1cortalamas  %7,84±1,86 idi.LDL ortalamas  %124,73±37,84 mg/dl

idi.HDL ortalamas  %42,40±11,04 mg/dl idi. TG ortalamas  %184,21±127,81 mg/dl

idi. TK ortalamas  %203,79±53,87mg/dlidi. Hemoglobin (Hb) ortalamas

%13,68±1,52g/dl idi. ALT ortalamas  %24,27±16,47U/Lidi. Kreatinin ortalamas

%0,84±0,33 mg/dlidi. GFR ortalamas  %91,06±21,33 idi(Tablo 4.3).

Tablo 4.3: Hastalar n Kan Parametreleri (n=440)

Kan Parametreleri Mean±SD Min-Max
AK 160,32±67,28 64-485
TK 214,43±93,77 67-810
HbA1c 7,84±1,86 5,2-15,9
LDL 124,73±37,84 47,6-335,3
HDL 42,40±11,04 18-90
TG 184,21±127,81 40-1525
Hb 13,68±1,52 8,40-18,0
GFR 91,06±21,33 10,80-203,0

Tablo 4.4: Hastalar n Ya am Kalitesi ve Beck Depresyon Ölçe i Ortalamalar  (n=440)

Mean Min-Max

Fiziksel Fonksiyon(PF) 40,70±11,35 15,20-57,10
Fiziksel Rol Güçlü ü(RP) 42,45±12,34 28,00-56,20

(BP) 47,29±11,71 19,90-62,70
Genel Sa k(GH) 41,35±10,28 17,20-64,00
Enerji(VT) 46,14±11,28 23,00-70,40
Sosyal Fonksiyon(SF) 43,14±12,00 13,70-57,10
Emosyonel Rol
Güçlü ü(RE)

40,01±13,82 23,70-55,30

Mental Sa k(MH) 44,28±11,53 7,30-64,10
BDÖ 12,82±9,46 00-53,00

Çal mam za al nan hastalar cinsiyetlerine göre kar la ld nda fiziksel

fonksiyon, fiziksel rol güçlü ü, a , genel sa k, enerji, sosyal fonksiyon,
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emosyonel rol güçlü ü, mental sa k puan ortalamalar  kad n hastalarda erkek

hastalara göre istatiksel aç dan anlaml  düzeydedü ük bulundu

(p<0,0001).Çal mam za al nan hastalar n BDÖ puan ortalamas kad n hastalarda

erkek hastalara göre istatiksel aç dan anlaml  düzeyde yüksek bulundu (p<0,0001).

Çal mam za al nan hastalar ya lar na göre genç eri kin (23-49), eri kin (50-

64) ve ya  (65 ve üzeri)olarak katagorize edilerek kar la ld nda ya

hastalarda genç eri kin hastalara göre (p<0,024) veya  hastalarda eri kin hastalara

göre (p=0,004) fiziksel fonksiyon puan ortalamalar  istatiksel aç dan anlaml

derecede dü ük bulundu. Genel sa k puan ortalamas nda eri kin hastalarda genç

eri kin hastalara göre istatiksel aç dan anlaml  düzeyde dü ük bulundu (p=0,040).Her

üç ya  grubunda fiziksel rol güçlü ü, a , enerji,  sosyal fonksiyon, emosyonel rol

güçlü ü, mental sa k, BDÖ puan ortalamalar  aras ndaistatiksel olarak anlaml  fark

bulunmad  (p>0,05).

Çal mam za al nan hastalar VK ’ne göre normal, fazla kilolu ve obez olarak

katagorize edilerek kar la ld nda gruplar aras nda, VK ’si normal olan

hastalarda obez hastalara göre fiziksel fonksiyon(p<0,0001), fiziksel rol

güçlü ü(p<0,0001), a (p=0,002), enerji (p=0,005)puan ortalamalar  istatiksel

aç dan anlaml  derecede yüksek bulundu. Her üç grupta genel sa k (p=0,086),

sosyal fonksiyon (p=0,339),mental sa k (p=0,959), emosyonel rol

güçlü ü(p=0,019),BDÖ (p=0,408)puan ortalamalar nda istatistiksel olarak anlaml

bulunmad .

Çal mam za al nan hastalar e itim durumlar na göreilkokulu bitirememi ,

ilkö retim mezunu, lise mezunu, üniversite ve üzeri olarak katagorize edilerek

kar la ld nda gruplar aras ndasosyal fonksiyon (p=0,103) puan ortalamalar

istatiksel aç dan anlaml  bulunmad .Fiziksel fonksiyon puan ortalamalar  ilkokulu

bitirememi lerde ilkö retim mezunlar na göre (p<0,0001), lise mezunlar na göre

(p<0,0001), üniversite ve üzeri mezunlar na göre (p<0,0001) istatiksel aç dan anlaml

düzeyde dü ük bulundu. Fiziksel rol güçlü ü puan ortalamalar  ilkokulu

bitirememi lerde ilkö retim mezunlar na göre (p=0,003), lise mezunlar na göre

(p<0,0001), üniversite ve üzeri mezunlar na göre (p<0,0001) istatiksel aç dan anlaml

düzeyde dü ük bulundu.A puan ortalamalar  ilkokulu bitirememi lerde ilkö retim

mezunlar na göre (p=0,003), lise mezunlar na göre (p<0,0001), üniversite ve üzeri
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mezunlar na göre (p<0,0001) istatiksel aç dan anlaml  düzeyde dü ük bulundu.

Genel sa k puan ortalamalar  ilkokulu bitirememi lerde ilkö retim mezunlar na

göre (p=0,005), lise mezunlar na göre (p=0,006), üniversite ve üzeri mezunlar na

göre (p<0,0001) istatiksel aç dan anlaml  derecede dü ük bulundu. Enerji puan

ortalamalar  ilkokulu bitirememi lerde ilkö retim mezunlar na göre (p=0,003), lise

mezunlar na göre (p<0,0001), üniversite ve üzeri mezunlar na göre

(p<0,0001)istatiksel aç dan anlaml  düzeyde dü ük bulundu. Emosyonel rol

güçlü üpuan ortalamalar  üniversite ve üzeri mezunlar nda ilkokulu bitirememi lere

göre (p<0,0001) ve ilkö retim mezunlar na göre (p=0,011) istatiksel aç dan anlaml

düzeyde yüksek bulundu.Mental sa k puan ortalamalar  üniversite ve üzeri

mezunlar nda ilkokulu bitirememi lere göre (p=0,001) ve ilkö retim mezunlar na

göre (p=0,004) istatiksel aç dan anlaml  düzeyde yüksek bulundu.BDÖ puan

ortalamalar  üniversite ve üzeri mezunlar nda ilkokulu bitirememi lere göre

(p<0,0001) ve ilkö retim mezunlar na göre (p=0,009) istatiksel aç dan anlaml

düzeyde dü ük bulundu.

Çal mam za al nan hastalar n medeni durumlar  göre evli ve dul veya

bo anm  olarak katagorize edilerek kar la ld nda dul veya bo anm  hastalarda

evli hastalara göre fiziksel fonksiyon (p<0,0001)puan ortalamalar  istatiksel aç dan

anlaml  derecede dü ük bulundu.Evli olanlarda dul veya bo anm lara göre a

(p=0,050), genel sa k (p<0,0001), enerji (p=0,023), mental sa k (p=0,027) puan

ortalamalar  aras nda istatiksel aç dan anlaml  derecede yüksek bulundu.

Çal mam za al nan evli hastalar n BDÖ puan ortalamas  dul veya bo anm

hastalara göre istatiksel aç dan anlaml  derecede dü ük bulundu (p<0,0001).Fiziksel

rol güçlü ü, sosyal fonksiyon, emosyonel rol güçlü ü puan ortalamalar  aras nda

istatiksel aç dan anlaml  farkbulunmad  (p>0,05).Çal mam za al nan hastalar n BDÖ

puan ortalamas  dul veya bo anm  hastalardaevli hastalara göre istatiksel aç dan

anlaml  düzeyde yüksek bulundu (p<0,0001).

Çal mam za al nan hastalar meslek durumlar na göre ev han , emekli,

esnaf-serbest meslek, memur ve özel sektör olarak katagorize edilerek

kar la ld nda ev han mlar nda fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlü ü, genel

sa k, enerji puan ortalamalar  di er meslek gruplar na göre istatiksel aç dan anlaml

derecede dü ük bulundu (p<0,0001). Çal mam za al nan hastalar n BDÖ puan
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ortalamas  ev han  hastalarda di er meslek grubu hastalara göre istatiksel aç dan

anlaml  düzeyde yüksek bulundu (p<0,0001).

Çal mam za al nan hastalar ya ad klar  yere göre kategorize edildi inde köy-

kasaba, ilçe ve il merkezinde ya ayanlarda SF36 ya am kalitesi alt birimleri ve BDÖ

puan ortalamalar  aras nda istatiksel aç dan anlaml  fark bulunmad  (p>0,05).

Çal mam za al nan hastalar gelir durumuna göre kategorize edildi inde

fiziksel rol güçlü ü, genel sa k, sosyal fonksiyon, emosyonel rol güçlü ü, mental

sa k puan ortalamalar  aras nda istatiksel aç dan anlaml  fark bulunmad  (p>0,05).

Fiziksel fonksiyon puan ortalamalar  geliri dü ük olanlarda geliri orta (p=0,003) ve

geliri iyi olanlara (p=0,002) göre istatiksel aç dan anlaml  derecede dü ük bulundu.

Çal mam za al nan hastalar n BDÖ puan ortalamas  geliri dü ük olanlarda geliri orta

(p=0,014) ve iyi olanlara (p=0,040)  göre istatiksel aç dan anlaml  derecede yüksek

bulundu.

Çal mam za al nan hastalar sigara içme durumlar na göre kategorize

edildi inde hiç içmemi , halen içmekte olan ve b rakanlarda mental sa k puan

ortalamalar , BDÖ puan ortalamalar  aras nda istatiksel aç dan anlaml  fark

bulunmad  (p>0,05). Sigara hiç içmemi lerde halen içmekte olan (p<0,0001) ve

rakanlara (p=0,004) göre fiziksel fonksiyon puan ortalamalar  istatiksel aç dan

anlaml  derecede dü ük bulundu. Sigara hiç içmemi lerdehalen içmekte olan ve

rakanlara göre a  puan ortalamalar , enerji-canl k puan ortalamalar ,fiziksel rol

güçlü ü puan ortalamalar , genel sa k puan ortalamalar , sosyal fonksiyon puan

ortalamalar , emosyonel rol güçlü ü puan ortalamalar  istatiksel aç dan daha dü ük

bulundu (p<0,05).
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Tablo 4.5: Diyabetik Hastalar n Sosyodemografik Özellikleri ile SF-36 ve BDÖ

Parametrelerinin Kar la lmas

PF RP BP GH VT SF RE MH BDÖ
Cinsiyet

 Kad n 36,93±10,85 38,80±12,09 43,72±11,41 38,74±9,86 42,47±10,21 41,36±12,26 37,05±13,92 42,33±11,80 14,99±10,00

 Erkek 45,89±9,91 47,47±10,85 52,21±10,29 44,95±9,78 51,19±10,74 45,59±11,22 44,09±12,63 46,96±10,60 9,84±7,76
p<0,0001 p<0,0001 p<0,0001 p<0,0001 p<0,0001 p<0,0001 p<0,0001 p<0,0001 p<0,0001

Ya
23-49 40,84±10,96 42,92±12,42 47,63±11,71 46,98±9,11 45,10±10,87 42,72±11,69 39,37±14,10 43,74±11,30 12,60±8,95

50-64 41,49±11,44 42,82±12,26 47,36±11,91 42,42±10,63 46,83±11,55 43,44±12,19 40,70±13,68 44,74±11,49 12,51±9,75

65ve 35,74±10,75 39,10±12,36 45,99±10,67 39,35±10,39 44,73±10,58 42,47±11,85 37,60±13,90 42,93±12,35 15,21±8,87
p=0,006 p=0,143 p=0,710 p=0,019 p=0,252 p=0,794 p=0,308 p=0,511 p=0,189

VKI
Normal 42,50±12,42 46,07±12,19 50,91±11,96 41,86±10,74 46,7±12,30 42,09±13,31 44,23±13,65 43,80±13,10 12,43±12,70

Fazla
Kilolu

43,92±10,82 45,70±11,74 49,72±11,23 42,92±9,73 48,63±11,35 44,41±11,06 41,56±13,11 44,42±11,64 11,97±8,69

Obez 38,88±11,09 40,34±12,22 45,58±11,62 40,52±10,42 44,91±10,93 42,67±12,24 38,61±14,03 44,28±11,27 13,30±9,29
p<0,0001 p<0,0001 p<0,0001 p=0,086 p=0,008 p=0,339 p=0,019 p=0,959 p=0,408

itim
lkokulu

Bitireme
mi

31,52±9,49 35,20±11,49 40,69±11,76 35,90±9,66 39,44±9,59 40,36±11,78 34,94±14,62 40,35±12,05 16,86±9,75

lkö reti
m

40,55±11,28 41,86±12,24 46,91±11,60 41,24±10,40 45,41±11,09 42,84±12,20 39,67±13,85 43,68±11,47 13,05±9,70

Lise 44,20±9,07 45,62±11,68 50,64±9,77 43,02±9,76 50,30±11,11 44,72±11,31 40,52±12,96 46,38±11,34 12,07±8,44

Üniversit
e ve 

46,65±9,81 49,55±9,91 52,54±10,77 45,38±8,50 52,75±9,58 45,96±11,17 45,99±11,72 49,48±9,70 8,63±6,73

p<0,0001 p<0,0001 p<0,0001 p<0,0001 p<0,0001 p=0,103 p=0,001 p<0,0001 p<0,0001

Medeni
Durum
Evli 41,44±11,20 42,76±12,29 47,67±11,73 41,98±10,11 46,56±11,31 43,35±12,02 40,23±13,80 44,70±11,36 12,29±9,13

Evli
Olmayan

34,66±10,84 39,89±12,61 44,16±11,20 36,22±10,39 42,65±10,53 41,41±11,85 38,19±14,01 40,81±12,39 17,18±11,01

p<0,0001 p=0,129 p=0,050 p<0,0001 p=0,230 p=0,292 p=0,334 p=0,027 p=0,001

Mesle i
Ev
Han

36,99±11,06 38,79±12,02 43,66±11,52 38,42±9,90 42,53±10,13 41,31±12,26 37,06±13,94 42,29±11,77 15,00±10,11

Emekli 43,59±11,00 44,88±11,15 50,52±10,85 44,72±9,13 50,61±10,97 44,32±11,37 41,96±12,65 46,73±10,44 10,98±7,30

Esnaf-
Serbest
Meslek

45,15±9,76 45,68±12,36 50,23±11,00 43,14±11,08 48,56±12,18 44,27±12,06 42,00±14,14 44,18±11,88 11,07±9,51

Memur 47,82±8,95 50,03±10,49 54,79±9,11 46,76±9,22 52,56±9,20 47,35±10,78 45,83±12,11 48,97±9,03 8,85±7,62

Özel
Sektör

44,50±9,15 49,79±9,46 52,09±9,58 45,05±8,62 49,17±12,03 47,50±10,43 48,13±10,95 47,65±11,92 8,59±6,76

p<0,0001 p<0,0001 p<0,0001 p<0,0001 p<0,0001 p=0,005 p<0,0001 p=0,001 p<0,0001

Ya ad
Yer
Köy+Ka
saba

37,54±12,23 38,22±12,20 48,04±14,54 39,06±10,81 45,16±11,46 41,93±13,12 36,35±14,73 43,06±12,01 11,55±8,28

lçe 40,06±10,98 43,41±12,47 46,28±11,46 39,67±9,43 44,70±11,47 42,16±12,71 40,72±14,02 44,82±10,76 14,26±10,18

l 41,07±11,39 42,44±12,29 47,52±11,62 41,91±10,43 46,59±11,21 43,48±11,75 40,04±13,72 44,20±11,73 12,51±9,31
p=0,337 p=0,234 p=0,643 p=0,103 p=0,338 p=0,584 p=0,440 p=0,803 p=0,244

Gelir
Durumu
Dü ük 37,11±11,44 40,67±12,74 44,46±12,65 39,86±10,14 43,78±10,23 42,82±11,53 38,39±13,81 43,54±11,23 15,32±11,11

Orta 41,40±11,07 42,76±12,17 47,79±11,31 41,63±10,19 46,60±11,42 42,89±12,08 40,32±13,80 44,30±11,53 12,25±8,67

yi 44,65±11,33 44,64±12,40 50,79±11,15 43,07±11,22 48,73±12,06 46,12±12,59 41,85±13,92 46,15±12,41 10,86±10,05
p<0,0001 p=0,184 p=0,008 p=0,191 p=0,034 p=0,299 p=0,343 p=0,509 p=0,008

Sigara
çme

Durumu
çiyor 45,07±9,51 45,42±11,89 49,06±11,49 41,50±10,46 47,61±11,70 45,74±10,92 42,44±13,36 43,16±11,84 13,11±9,78

rakm 43,18±10,97 45,82±11,82 50,62±10,66 44,77±10,29 49,88±11,63 44,59±12,38 42,60±13,52 46,41±10,93 10,96±8,79

çmemi 38,81±11,47 40,64±12,28 45,80±11,84 40,25±10,04 44,60±10,77 42,02±12,04 38,59±13,96 43,91±11,59 13,33±9,55
p<0,0001 p<0,0001 p=0,001 p=0,002 p<0,0001 p=0,029 p=0,016 p=0,138 p=0,120
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Çal mam za al nan hastalar diyabet süresine göre kategorize edildi inde a

puan ortalamalar  her üç grup aras nda istatiksel aç dan anlaml  fark bulunmad

(p>0,05). 1–10 y l diyabet süresi olanlar n fiziksel fonksiyon puan

ortalamalar (p<0,001), fiziksel rol güçlü ü puan ortalamalar (p=0,001), genel sa k

puan ortalamalar (p<0,001), sosyal fonksiyon puan ortalamalar (p=0,006),

emosyonel rol güçlü ü puan ortalamalar (p=0,007), mental sa k puan

ortalamalar (p=0,025), 20 y l ve üzeri diyabet süresi olanlara göre istatiksel aç dan

anlaml  derecede yüksek bulundu.Diyabet süresi 20 y l ve üzeri olanlar n diabet

süresi 1–10 y lolanlara göreBDÖ puan ortalamalar  istatiksel aç dan anlaml  düzeyde

yüksek bulundu (p=0,008).

Çal mam za al nan hastalar HbA1c de erlerine göre kategorize edildi inde

fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlü ü, genel sa k, enerji-canl k,sosyal fonksiyon,

, emosyonel rol güçlü ü, mental sa k puan ortalamalar , BDÖ puan ortalamalar

aras nda istatiksel aç dan anlaml  fark bulunmad  (p>0,05).

Çal mam za al nan hastalar ilaç formu kullan na göre kategorize

edildi inde enerji puan ortalamalar , emosyonel rol güçlü ü puan ortalamalar ,

mental sa k puan ortalamalar , BDÖ puan ortalamalar  istatiksel aç dan anlaml

fark bulunmad  (p>0,05). Fiziksel fonksiyon(p<0,0001),fiziksel rol

güçlü ü(p=0,017), a  (p=0,027), genel sa k(p=0,026), sosyal fonksiyon

(p=0,003)puan ortalamalar  OAD kullananlarda insülin+OAD kullanlara göre

istatistiksel aç dan anlaml  düzeyde yüksek bulundu.

Çal mam za al nan hastalar mikrovasküler komplikasyon say na göre

kategorize edildi inde a , sosyal fonksiyon, emosyonel rol güçlü ü, mental sa k

puan ortalamar  aras nda istatistiksel aç dan fark bulunmad  (p>0,05).Fiziksel

fonksiyon (p<0,0001), fiziksel rol güçlü ü (p=0,003), genel sa k (p=0,002), enerji-

canl k (p=0,036) puan ortalamalar  hiç komplikasyonu olmayanlarda 2 ve üzeri

komplikasyonu olanlara göre istatistiksel aç dan anlaml  düzeyde yüksek

bulundu.BDÖ puan ortalamalar  (p=0,044) hiç komplikasyonu olmayanlarda 2 ve

üzeri komplikasyonu olanlara göre istatistiksel aç dan anlaml  düzeyde dü ük

bulundu.
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Tablo 4.6: Hastalar n Diyabet Özellikleri ile SF -36 ve BDÖ Parametrelerinin

Kar la lmas

PF RP BP GH VT SF RE MH BDÖ
Diabet
Süresi
1–10 Y l 42,21±10,89 43,53±12,31 48,05±11,36 42,16±10,07 46,67±11,38 43,77±11,72 40,88±13,72 44,70±11,45 12,55±9,26

11–19 Y l 38,33±11,73 41,38±12,03 45,54±12,34 41,39±10,11 46,52±10,82 43,45±11,93 39,71±14,19 44,99±10,73 11,72±8,07

20 ve 33,69±10,92 36,22±11,32 44,80±12,71 35,16±10,36 41,34±10,42 37,74±13,3 33,99±12,63 39,79±12,79 17,00±12,24
p<0,0001 p=0,001 p=0,081 p<0,0001 p=0,015 p=0,009 p=0,010 p=0,028 p=0,008

HbA1c
41,10±11,32 42,93±12,30 48,33±11,56

±
41,98±10,06 45,66±10,86 43,96±11,81 39,60±13,89 44,52±10,81 12,74±9,62

7–8,5 39,98±11,81 42,48±12,47 47,67±11,60 41,61±10,43 47,23±11,65 43,01±12,28 41,61±13,75 45,02±11,45 12,33±9,17

8,5 41,15±10,73 41,64±12,28 45,07±11,94 39,97±10,37 45,22±11,32 42,05±11,89 38,24±13,71 42,79±12,65 13,71±9,69
p=0,595 p=0,697 p=0,068 p=0,259 p=0,280 p=0,430 p=0,129 p=0,279 p=0,497

laç
Kullan
OAD 42,31±10,83

-
43,66±12,45 48,24±11,28 42,31±10,03 47,02±11,17 44,55±11,26 40,57±13,77 44,41±11,,5

9
12,64±9,40

nsülin 39,29±12,43 40,69±12,77 47,75±13,62 39,55±10,87 45,82±11,34 40,85±13,21 39,05±14,52 44,28±11,73 12,11±8,95

OAD+ nsü
lin

37,15±11,51 39,98±11,57 44,81±11,90 39,52±10,49 44,07±11,34 40,33±12,99 38,92±13,79 43,96±11,40 13,50±9,82

p<0,0001 p=0,017 p=0,027 p=0,026 p=0,057 p=0,003 p=0,507 p=0,938 p=0,637

Komplika
syonsay
0 41,99±10,75 43,55±12,25 47,95±11,52 42,48±10,39 46,80±11,41 43,04±12,12 40,94±13,78 45,10±11,28 12,07±9,36

1 40,46±11,94 42,10±12,52 46,52±11,71 40,28±8,88 46,26±10,14 44,67±10,18 39,19±13,87 43,40±11,04 13,58±7,77

2 ve 34,51±11,41 37,43±11,35 45,24±12,60 37,47±11,03 42,55±12,02 40,94±14,05 36,88±13,65 41,62±13,18 15,37±12,01
p<0,0001 p=0,003 p=0,218 p=0,002 p=0,036 p=0,175 p=0,109 p=0,081 p=0,039

Çal mam za al nan hastalar n Hb de erlerine göre fiziksel fonksiyon puan

ortalamas ile orta düzeyde pozitif yönde (r=0,337, p=0,000), rol güçlü ü puan

ortalamalar  ile pozitif yönde zay f düzeyde (r=0,179, p=0,000), a  puan

ortalamalar  ile pozitif yönde zay f düzeyde (r=0,216, p=0,000), genel sa k durumu

puan ortamalar  ile pozitif yönde zay f düzeyde (r=0,238, p=0,000), sosyal fonksiyon

puan ortamalar  ile pozitif yönde zay f düzeyde (r=0,194, p=0,000), mental sa k

puan ortamalar  ile pozitif yönde zay f düzeyde (r=0,113, p=0,018), BDÖ puan

ortalamas  ile negatif yönde zay f düzeyde (r=- 0,208, p=0,000) ili ki mevcuttu.

Çal mam za al nan hastalar n GFR de erlerine göre fiziksel fonksiyon puan

ortalamas  ile zay f düzeyde pozitif yönde (r=0,163, p=0,001), rol güçlü ü puan

ortalamalar  ile pozitif yönde zay f düzeyde (r=0,153, p=0,001), a  puan

ortalamalar  ile pozitif yönde zay f düzeyde (r=0,103, p=0,030), BDÖ puan

ortalamalar  ile pozitif yönde zay f düzeyde (r= 0,161, p= 0,001) ili ki mevcuttu.
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Tablo 4.7: Hastalar n Kan Parametreleri ileSF–36 ve BDÖ Parametrelerinin

Kar la lmas

PF RP BP GH VT SF RE MH BDÖ
Hb
r
p

0,337
0,000

0,179
0,000

0,216
0,000

0,238
0,000

0,283
0,000

0,194
0,000

0,138
0,004

0,113
0,018

-0,208
0,000

GFR
r
p

0,163
0,001

0,153
0,001

0,103
0,030

0,073
0,127

0,110
0,021

0,048
0,318

0,091
0,056

-0,022
0,648

0,161
0,001
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5. TARTI MA

Diabetes mellitus temelde endokrin sisteme ait bir hastal k olup, uygulanan

tedavi protokolleri ve komplikasyonlar n tehdit edici etkisi ile hastalar n ya am

kalitelerini, i  hayat , ki iler aras  ili kilerini, sosyal faaliyetlerini, fiziksel ve ruhsal

iyilik hallerini olumsuz yönde etkilemektedir. Ya am kalitesi çok geni  bir alan

kapsayan bir kavramd r ve karma k bir ekilde bireyin fiziksel sa , psikolojik

durumu, ahsi inançlar , sosyal ili kileri ve çevresindeki olaylar ile ili kilenme

eklinden etkilenmektedir. Kontrolsüz diabetten kaynaklanan hiperglisemi akut

komplikasyonlar ile ölüme yol açarken, uzun dönemde geli en kronik

komplikasyonlar ise ya am kalitesini bozmaktad r (TEMD 2015).Tüm kronik

hastal klarda oldu u gibi Diabetes Mellitus'ta da ya am kalitesi etkilenmekte ve

bireylerin ya amdan ald klar  doyum azalmakta, sosyal ve fiziksel i levsellikleri

olumsuz yönde etkilenmektedir (Eren ve ark 2004).Baz  psikolojik faktörler, sa kla

ilgili inan lar, sosyal destek, diyabetle ba etme ekli ve ki ilik tipi do rudan veya

dolayl  olarak ya am kalitesini güçlü bir ekilde etkileyebilirler. Psikolojik faktörler,

diyabete ba  olu an komplikasyonlar gibi önemli faktörleri de etkiledi i için ya am

kalitesinin en kuvvetli belirleyicileri olabilirler. Özellikle çok kötü kontrollü

hastalar n, major depresyona, anksiyeteye ve yeme bozukluklar na yakalanma

risklerinin daha fazla oldu u belirtilmektedir (Jacobson 1996).

Çal mam zda SF-36 Ya am Kalitesi Ölçe i kullan larak de erlendirilen

hastalar n fiziksel fonksiyon puan ortalamalar  40,70±11,35,fiziksel rol güçlü üpuan

ortalamalar 42,45±12,34, 47,29±11,71, genel sa k41,35±10,28,

enerji46,14±11,28, sosyal fonksiyon43,14±12,00, emosyonel rol

güçlü ü40,01±13,82, mental sa k44,28±11,53 olup depresyon semptomatolojisi

%26,4’ünde mevcuttu.

Çal mam za al nan hastalar cinsiyetlerine göre SF-36 alt parametreleri ile

kar la ld nda kad n hastalarda erkek hastalara göre fiziksel fonksiyon, fiziksel

rol güçlü ü, a , genel sa k, enerji,  sosyal fonksiyon, emosyonel rol güçlü ü,

mental sa k puan ortalamalar  istatiksel aç dan anlaml  derecede dü ük

bulundu(p<0,0001). Kad nlar SF-36'n n bütün boyutlar nda erkeklere göre

istatistiksel aç dan önemli ekilde daha dü ük puanlar alm lard r (p<0,0001). Her iki
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cinsiyet de en yüksek puan  boyutundan al rken; en dü ük puan  erkekler

emosyonel rol güçlü ü boyutundan, kad nlar ise en dü ük puan  fiziksel fonksiyon

boyutundan alm r (Tablo 4.5). Literatürde cinsiyetin ya am kalitesi üzerine etkisi

oldu u bildirilmektedir. Yap lan birçok çal mada diyabetik kad nlarda erkeklere

göre ya am kalitesinin daha dü ük oldu u bulunmu tur (Jonsson ve ark 2001,

Edelman ve ark 2002, Papadopoulos ve ark 2007, engül ve ark 2008, Saraç ve ark

2007). Genel toplumda da kad nlarda ya am kalitesinin erkeklerden daha kötü

oldu u bildirilmektedir (Eren ve ark 2004). Saraç ve arkada lar  taraf ndan yap lan

çal mada, kad nlar fiziksel fonksiyon boyutu d nda SF-36'n n bütün boyutlar nda

erkeklerden daha dü ük puanlar alm lard r (Saraç ve ark 2007). Kad nlar en yüksek

puan  sosyal fonksiyonellik boyutundan, en dü ük puan  genel sa k boyutundan

al rken; erkekler en yüksek puan  fiziksel rol boyutundan, en dü ük puan  ise fiziksel

fonksiyonellik boyutundan alm lard r. Gönen ve arkada lar  taraf ndan yap lan

çal mada; kad nlar SF-36'n n bütün boyutlar nda erkeklerden daha dü ük puan alm

olup; fiziksel rol, sosyal fonksiyonellik ve duygusal rol boyutlar  d ndaki

boyutlarda kad n ve erkekler aras ndaki fark istatistiksel olarak önemli

bulunmu tur(Gönen ve ark 2007). Bu çal ma ve ba ka birçok çal mada belirtildi i

gibi; hem diyabetli kad nlarda hem de genel toplumdaki kad nlarda ya am kalitesinin

erkeklere göre daha dü ük olmas , kad n ve erkek cinsiyetlerine ait sosyal ve

toplumsal rollerle ve k tl klarla aç klanabilece i gibi, kad nlar n fizyolojik yap lar

ve hormonal farkl klar  ile de ili kili olabilir. Eren vearkada lar  taraf ndan yap lan

çal mada da belirtildi i gibi kad nlarda ya am kalitesinin anlaml  derecede daha

dü ük bulunmas n sadece diyabetik hastalara özgü olmad  söylenebilir, bu durum

sa kl  bireylerde de mevcut bir farkl k olabilir(Eren ve ark 2004).Kad n ve erkek

hastalar aras nda BDÖ puanlar  kar la ld nda kad nlarda BDÖ toplam

puanlar n istatistiksel olarak anlaml  olmamakla beraber kad nlar n daha yüksek

puanlar ald klar  gözlenmekteydi (kad n hastalar n BDÖortalama puanlar :

14,99±10,00, erkek hastalar n BDÖ ortalama puanlar : 9,84±7,76). Gülseren ve

arkada lar  kad n cinsiyetinde olman n diyabetli hastalarda depresyon geli mesini

etkiledi ini belirlemi lerdir(Gülseren ve ark 2001). Sevinçok ve arkada lar n

çal mas nda, kad nlar n depresyon puanlar  erkeklerden daha yüksek saptanm r

(Sevinçok ve ark 2001). Hermanns ve arkada lar  kad n olman n anksiyete ve

depresyon için risk etkeni oldu unu bildirmi lerdir (Hermanns ve ark 2005).

Okanovic ve arkada lar  ile Zenteno ve arkada lar nçal malar nda ise kad n olmak
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depresyon için risk etkeni olarak belirlenmi tir (Okanovic ve ark 2005,Zenteno ve

ark 2002).

Diyabet prevalans n ya la birlikte artt  bilinmektedir ve yap lan birçok

çal mada ya  bireylerde diyabet ve ya am kalitesi aras ndaki ili ki ara lm r

(Papadopoulos ve ark 2007).Çal mam za al nan hastalar ya lar na göre üç gruba

(genç eri kin,eri kin,ya )ayr larak de erlendirildiklerinde SF-36’n n fiziksel

fonksiyonellik (p=0,006),genel sa k parametresi (p=0,019) d nda bütün alt

parametrelerinde üç grup aras nda istatistiksel olarak anlaml  fark yoktu (p>0,05).

Çal mam zda da ya grupta genç eri kin ve eri kin gruba göre fiziksel

fonksiyonellik (p=0,006),genel sa k (p=0,019) istatistiksel olarak anlaml  derecede

dü ük bulunmu tur. Literatürde ya  ile ya am kalitesi aras nda ili ki oldu u ve

gençlerde ya am kalitesinin daha iyi oldu unu bildiren çal malar olmakla birlikte,

ya la ya am kalitesi aras nda ili kinin olmad  bildiren çal malar da vard r

(Rubin ve ark 1999, Glasgow ve ark 1997). Papadopoulos ve arkada lar n

yapt klar  çal mada, ya  gruplar  aras nda SF-36 alt boyutlar ndan sadece fiziksel

fonksiyonellik parametresinde anlaml  fark oldu u, di er parametresinde fark n

önemli olmad  bulmu lard r (Papadopoulos ve ark 2007).Beck depresyon puanlar

ortalamas nda gruplar aras nda istatistiksel olarak anlaml  olmasa da en yüksek puan

(15,21±8,87)ya  grup alm r(p=0,189). Çal mam zda, ya  ilerledikçe depresyon

ortalama puanlar n da artt  saptanm r. leri ya  depresyon için bir risk etkeni

olabilir. Bu sonuç, Zenteno ve arkada lar n çal ma bulgusu ile paralellik

göstermektedir(Zenteno ve ark2002).Ülkemizdeki ekonomik güçlükler, zor ya am

ko ullar , dü ük e itim düzeyi, hastal klara ili kin bilgi yetersizli i ve gelecek

kayg lar n ilerleyen ya larda diyabeti ve psikososyal sa  daha çok etkiledi i

dü ünülebilir.

Çal mam za al nan hastalar n ortalama vücut kitle indeksi 32,07±6,50 idi.

Obez olanlarda, fazla kilolu ve normal kilolu olanlara göre SF-36’n n alt

parametrelerinden fiziksel fonksiyon(p<0,0001), fiziksel rol güçlü ü(p<0,0001),

(p<0,0001), enerji-canl k(p=0,008) ve emosyonel rol güçlü ü(p=0,019)puanlar

istatistiksel olarak anlaml  derecede daha dü üktü.Yap lan bir çal mada, diyabetik

olmayan obezlerde, özellikle de fiziksel ve sosyal boyutlarda ya am kalitesinin daha

dü ük oldu u, ya am kalitesindeki bozulma oran n her iki cinsiyette obez

olanlarda normal kilolu olanlara göre anlaml ekilde daha yüksek oldu u
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bildirilmektedir (Saraç ve ark 2007). Taiwan'da yap lan genel toplumdaki bireylerde

 kilo ile ya am kalitesinin ili kisinin incelendi i ve SF-36'n n kullan ld

çal mada, a  kilonun fiziksel ya am kalitesinde bozulma ile birlikte oldu u ancak

mental ya am kalitesini etkilemedi i bulunmu tur (Huang ve ark 2006).Bizim

çal mam zda da mental sa n VK  ile de medi i bulunmu tur. Çal mam za

al nan hastalar n BDÖ puanlar  ile VK  aras nda anlaml  bir de iklik tespit

edilmedi(p=0,408).

Çal mam za al nan hastalar ö renim durumuna göre

yasland nda;ö renim düzeyi yükseldikçe SF-36'n n bütün boyutlar ndan al nan

puanlar artmaktad r. Çal mam zda üniversite ve üzeri mezunlar ilkokulu

bitirememi lere göre sosyal fonksiyon d nda SF- 36'n n bütün boyutlar nda yap lan

kar la rmalar istatistiksel olarak anlaml  bulundu(p<0,0001).Bu bulgu, e itim

seviyesinin artmas  ile bireylerin kendine güveninin artmas , daha iyi bir ekonomik

durum, sosyal statü ve toplumda kabul edilebilirlik seviyesi ile ili kili olabilir.

Papadopoulos ve arkada lar n ve Smith’inyapt klar  çal malarda diyabetlilerde

dü ük e itim düzeyinin ya am kalitesinde bozulmaya neden oldu unu

belirtmi lerdir(Papadopoulos ve ark 2007,Smith 2004). Bizim çal mam zdaki

bulgulara benzer ekilde baz  çal malarda e itim düzeyinin yükselmesine paralel

olarak ya am kalitesinin yükseldi i, daha iyi e itim ile daha iyi ya am kalitesi

aras nda ili ki oldu u gösterilmi tir ( engül ve ark 2008, Fan 1996, Glasgow ve ark

1997).Çal mam za al nan hastalar n BDÖ puanlar  ile e itim seviyesi

de erlendirildi inde üniversite ve üzeri mezunlar nda ilkokulu bitirememi lere göre

(p<0,0001) ve ilkö retim mezunlar na göre (p=0,009) istatiksel aç dan anlaml

düzeyde dü ük bulundu. Hastalar n e itim düzeyleri artt kça depresyon puan

ortalamalar n azald  bulunmu tur.Depresyonun e itim düzeyi dü ük ki ilerde

daha fazla oldu u bildirilmi tir (Amuk ve ark 2003). Bahar ve arkada lar n

diyabetli hastalarla yapt klar  çal mada, e itim düzeyi dü tükçe hastalar n anksiyete

ve depresyon puan ortalamalar n artt  ve art n önemli oldu u

bildirilmi tir(Bahar ve ark 2006). Ancak yap lan baz  çal malarda ise e itim

durumu ile ya am kalitesi aras nda ili ki saptanmam r ( engül 1998).

Çal mam za al nan hastalar medeni durumlar  ileya am kaliteleri aras ndaki

ili ki k yasland nda, evli olan hastalar n SF-36 ya am kalitesi ölçe inin tüm alt

ba klar nda, evli olmayan hastalara k yasla daha yüksek puanlar ald klar  ve
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fiziksel fonksiyon, genel sa k ve mental sa k parametrelerinde bu durumun

istatistiksel olarak anlaml  oldu u bulunmu tur(p<0,0001). Ya am kalitesi ile ilgili

çal malarda; evlilerin dul ve bo anm  olanlara göre SF-36'n n bütün

boyutlar ndadaha yüksek puanlar ald  bildirilmektedir. Papadopoulos ve

arkada lar n çal mas nda evli olanlarda ya am kalitesi puanlar  tüm boyutlarda

bekar ve dullara göre daha yüksek bulunmu tur(Papadopoulos ve ark 2007). Bizim

bulgular za benzer ekilde Ak nc  ve arkada lar  taraf ndan yap lan çal mada da

evlilerde ya am kalitesi evli olmayanlara göre daha yüksek bulmu lard r(Ak nc  ve

ark 2008). Jacobsonve arkada lar  taraf ndan yap lan çal mada bo anm  ya da dul

olman n diyabetik hastalarda ya am kalitesini olumsuz etkiledi i içinevlilere göre

ya am kalitelerinin daha dü ük oldu u bildirilmi tir (Jacobson ve ark 1994). Evli

olan ve evli olmayan grubun BDÖpuan ortalamalar  k yasland nda evli olanlar n

BDÖ puan ortalamas  istatistiksel olarak anlaml  derecede daha

dü ükbulunmu tur(p=0,001). Bu sonuç genel literatür ile uyumlu olarak

bulunmu tur (Jacobson ve ark 1994,Padgett 1993,Pakerson 1993).Toplumun dul

bireylere bak  aç , sosyal destek yetersizli i, yaln z ya am ve sorumluluklar n

artmas n bu sonuca neden olabilece ini dü ündürmektedir.

Çal mam za al nan hastalar n mesle ine göre ya am kalitesi puanlar na

bak ld nda; ev kad nlar n ya am kalitesinin di er meslek gruplar na göre tüm

boyutlarda anlaml ekilde daha dü ük oldu u bulunmu tur (p<0,0001). Ev

kad nlar n en dü ük puan  almalar , kad nlar n ya am kalitesi puanlar n

erkeklerden daha dü ük olmas yla uyumluluk göstermektedir. Papadopoulos ve

arkada lar n yapt klar  çal mada bu çal maya benzer ekilde mesle e göre ya am

kalitesi puanlar  aras nda anlaml  fark bulunmu  olup, ev kad nlar n ya am

kalitesinin daha dü ük oldu u saptanm lard r (Papadopoulos ve ark 2007).

Çal am zda SF-36’n n bütün parametrelerinde en yüksek puanlar  memur meslek

grubu alm r. Bu durumun memurlar n çal ma saatlerinin ve gelirinin düzenli

olmas , i  garantilerinin olmas  ve e itim seviyesinin çal mam zdaki di er gruplara

göre daha yüksek olmas ndan kaynakland  dü ünmekteyiz. Çal mam zda

mesleki durum ile BDÖ puan ortalamas  aras nda anlaml  ili ki saptanm r

(p<0,0001). En yüksek BDÖ puan ortalamas  ev han mlar na aittir. Bu durum,

kad nlar n depresyona yatk n olmalar n bir sonucu olabilir. Ayr ca herhangi bir
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ra n bulunmamas , ya am n ev içinde k tl  olmas  ve dü ük e itim düzeyi de bu

durumu etkilemi  olabilir.

Çal mam za al nan hastalar n ekonomik durumu kötü olanlar n ya am

kalitesinin ekonomik durumu iyi ve orta olanlara göre SF-36'n n bütün boyutlar nda

daha dü ük oldu u bulunmu tur. SF-36’n n fiziksel fonksiyon, a  ve enerji-canl k

alt parametrelerindegelir durumu dü ük olanlarda gelir durumu orta ve iyi olanlara

göre istatistiksel olarak anlaml  derecede daha dü üktü(p<0,0001).Gelir durumu

dü ük olanlar en dü ük puan  fiziksel fonksiyon boyutundan alm r.

Ara rmam n bulgular na benzer ekilde, yap lan bir çal mada ekonomik durumu

iyi olan diyabetli bireylerin ya am kalitesinin daha yüksek oldu u ve maddi

yetersizli in ya am kalitesini olumsuz yönde etkiledi i bulunmu tur ( engül 1998).

Edelman ve arkada lar n yapt  çal mada genel toplumda ekonomik durum ile

ya am kalitesi aras nda güçlü bir ili ki oldu u gösterilmi tir (Edelman ve ark 2002).

Konya'da yap lan çal mada diyabetli bireylerde ekonomik durum ile SF-36'n n

fiziksel fonksiyonellik, bedensel a , enerji-canl k ve duygusal rol boyutlar

aras nda ili ki oldu u gösterilmi tir (Gönen ve ark 2007). Yap lan bir çal mada,

bbi bak m için gerekli olan ödemeyi yapamama durumunun diyabetiklerde

diyabetli olmayanlara göre ya am kalitesinde daha fazla bozulmaya neden oldu u

tespit edilmi tir (Smith 2004). Çal mam za al nan hastalar gelir durumlar na göre

yasland nda dü ük gelire sahip olan hastalar n orta ve iyi gelire sahip hastalara

göre BDÖ puan ortalamalar  daha yüksek bulunmu tur (p=0,008). Maddi

yetersizlikler diyabetli bireyleri olumsuz yönde etkilemektedir. Bizim

çal mam zdaki bulgular Bahar ve arkada lar n yapt  çal man n sonuçlar yla

uyumludur (Bahar ve ark 2006).

Çal mam zda sigara kullan n ya am kalitesi üzerine etkisi

de erlendirildi inde sigara kullan  ile ya am kalitesi aras nda hiçbir istatistiksel

anlaml k ta yan ili kiye rastlanmam r. Halen sigara içenler en dü ük puan  ise

genel sa k boyutundan alm r (Tablo 4.5). Literatürde sigara kullan  ile ya am

kalitesi aras nda istatistiksel aç dan anlaml k ta yan ili kiye rastlanmad

gösteren çal malar bulunmakla birlikte (Yücetürk 2002), sigara kullananlar n

enerjilerinin azald  ve fiziksel rol güçlü ü içinde oldu unu gösteren çal malar da

bulunmaktad r (Hekimo lu 2003, engül 1998).Diyabetli bireylerde sigara içimi ve

ya am kalitesi ile ilgili yurtd nda yap lan çal mada; halen sigara içenlerin SF-
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36'n n bedensel a  d ndaki tüm boyutlarda sa k durumunun daha kötü oldu u;

sigara içip b rakm  olanlar n ise halen sigara içenler ile sigara içmeyenler aras nda

puanlar ald  saptanm r (Gulliford ve ark 2003). Diyabeti olmayan bireylerde

yurtd nda yap lan çal mada sigara içenlerin SF-36 tüm alt boyutlar ndan ald klar

puanlar n dü ük oldu u gösterilmi tir (Woolf ve ark 2008). Sigaran n diyabetli

bireylerde özellikle vasküler sistem üzerine olumsuz etkileri olup, kalp krizi riskini

ve diyabetik retinopatiyi artt rd , yara iyile mesini de geciktirdi i böylece

diyabetin komplikasyonlar n görülme ihtimalini art rd ,buna ba  olarak

hastalar n hastaneye sigara içmeyenlere göre daha fazla say da gitmek zorunda

kalmalar  hastalara sosyal ve ekonomik olarak ek yük getirmektedir. Sigara

kullan n BDÖ puanlar  etkilemedi i gözlenmi tir(p=0,120). Literatürde sigara

ile depresyon oranlar  aras nda istatistiksel aç dan anlaml k ta yan ili kiye

rastlanmad  gösteren çal malar bulunmakla birlikte (Yücetürk 2002), sigara

kullananlar n depresif e ilimlerinin artt  gösteren çal malar da bulunmaktad r

(Hekimo lu 2003, engül 1998).

Çal mam za al nan hastalar n diyabet süresine göre ya am kalitesi
puanlar na bak ld nda;diyabet süresi 20 y l ve üzeri olanlar n ya am kalitesinin

diyabet süresinin 20 y ldan az olanlara göre, a  (p=0,068) alt boyutu hariç SF-

36’n n di er tüm alt boyutlar nda istatiksel olarak anlaml ekilde daha dü ük oldu u

bulunmu tur (p<0,05).SF-36’n n a  alt boyutunda da istatiksel olarak anlaml

olmasada en dü ük puan  diyabet süresi 20 y l ve üzeri olanlar alm r

(p=0,068).Çal mam zda diyabet ile geçirilen ya am süresi uzad kça ya am

kalitesinin tüm alt ba klar nda skorlar n dü tü ü, yani hastal k ile geçirilen sürenin

uzamas  halinde ya am kalitesinin dü tü ü gözlenmi tir. Bir çok çal ma uzun

hastal k süresinin kronik komplikasyon riskini artt rd  ve komplikasyonlar n da

hastalar n gündelik ya ama kat mlar  k tlayarak ya am kalitesini azaltt

göstermektedir ( engül 1998,Palinkas 1997,Stoudemiere ve ark 1995,Lustman

1999,Talbot ve ark 2000).Çal mam za al nan hastalar n hastal k süresi ile BDÖ
puanlar  kar la ld nda; diyabet süresi 20 y l ve üzeri olan hastalar n diyabet

süresinin 20 y ldan az olanlara göre BDÖ puan ortalamalar  istatiksel olarak anlaml

ekilde daha yüksek bulunmu tur (p=0,008).Ara lar çal malar nda, uzun süreli

diyabetik olanlar n henüz tan  konmu  diyabetiklere oranla daha depresif olduklar

saptam lard r (Gavard ve ark 1993, Lustman ve ark 1997).
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HbA1c uzun dönemdeki glisemi kontrolünün iyi bir göstergesi olup, glisemik

kontrolü en iyi gösteren parametre olarak kabul edilmektedir. Bu çal mada da

metabolik kontrolün de erlendirilmesinde HbA1c de erleri kullan lm r. Metabolik

kontrol (HbA1c), diyabetin tipi, tedavi ekli ve özellikle diyabetin kronik

komplikasyonlar  ile ili kisi nedeniyle, kan glikozunun istenilen düzeyde olup

olmad n incelenmesinde önemli bir göstergedir. Bu nedenle istenilen düzeyde

olmayan metabolik kontrol, tedaviye uyumu, kronik komplikasyongeli imini ve

ya am kalitesini etkiler. HbA1c diyabetli hastalar n klinik takibinde kullan lmaktad r

ve diyabetin kronik komplikasyonlar  göstermede iyi bir gösterge oldu u ortaya

konmu tur (UKPDS 1998). Hedef HbA1c de erleri her hastan n diyabet

komplikasyon riskine, diyabete e lik eden di er hastal klar n varl na, ya am
beklentisine ve hastan n tercihlerine göre belirlenmelidir (Qaseem ve ark

2007).Çal mam za al nan hastalar n HbA1c de erlerine göre ya am kalitesi

puanlar na bak ld nda; SF-36’n n bütün alt parametrelerinde üç grup aras nda

istatistiksel olarak anlaml  fark yoktu (p>0,05).  Bu durum genel olarak yap lan di er

çal malarla uyumlu olarak bulunmu tur. HbA1c ile ya am kalitesi aras nda anlaml

ili kinin gösterilemedi i birçok çal man nbulundu u gibi (Hanninen ve ark

1998,Anderson 1997,Aalto 1997, Watkins ve ark 1996, Y lmaz ve ark 1997), HbA1c

de erleri ile ya am kalitesi iyilik hali aras nda ili ki saptayan çal malar da

bulunmaktad r ( engül 1998,Eiger 1992,Araki 1995,Testa ve ark 1998).HbA1c

de erleri ile BDÖ puanlar  kar la ld nda; HbA1c de eri 8,5 ve üzerinde

olanlar n HbA1c de eri 8,5’in alt nda olanlara göre istatiksel olarak anlaml

olmasada BDÖ puanlar n daha yüksek oldu u bulunmu tur. Depresyonun varl ,
kan ekerinin kontrol alt na al nmas  ve hastalar n tedaviye uyumlar  olumsuz

yönde etkiledi i gösterilmi tir. Depresyonu bulunan diyabetik hastalarda insüline

direnç geli ti i bildirilmi tir (Masterton 1996, Lustman ve ark 1997).

Çal mam za al nan hastalar n ilaç formu kullan nagöre ya am kalitesi

puanlar na bak ld nda; Fiziksel fonksiyon (p<0,0001),fiziksel rol

güçlü ü(p=0,017), a  (p=0,027), genel sa k (p=0,026), sosyal fonksiyon puan

ortalamalar  (p=0,003)OAD kullananlarda insülin+OAD kullanlara göre istatistiksel

aç dan anlaml  derecede yüksek bulundu.Enerji-canl k, emosyonel rol güçlü ü,

mental sa k puan ortalamalar  istatiksel aç dan anlaml  fark bulunmad  (p>0,05).

Literatürde de diyabetli bireylerde tedavi eklinin ya am kalitesini etkiledi i,

özellikle de insülin tedavisi alanlarda ya am kalitesinin daha kötü oldu unubildiren

çal malar vard r (Balc lu 2006, Edelman ve ark 2002, Pala ve ark 2004, Özer ve
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ark 2003, Jacobson ve ark 1994). Gönen ve arkada lar  taraf ndan yap lan çal mada,

insülin kullanan diyabetli hastalar n ya am kalitesi SF-36’n n tüm boyutlar nda

insülin kullanmayanlara göre daha dü ük bulunmu  olup; fiziksel fonksiyonellik

boyutu d nda tüm boyutlarda aradaki fark önemlidir(Gönen ve ark 2007). Yüksel

taraf ndan yap lan çal mada, insülin tedavisi alan diyabetik hastalar n daha çok a

ve daha dü ük ya am kalitesine sahip olduklar , özellikle de genel sa k ve fiziksel

fonksiyonlarda daha dü ük puan ald klar  belirtilmektedir (Yüksel 2007). engül ve

arkada lar  taraf ndan yap lan çal mada, insülin kullananlarda fiziksel fonksiyon,

bedensel a  ve genel sa k fonksiyonlar nda ya am kalitesi puanlar n daha

dü ük oldu u saptanm r ( engül ve ark 2008).Çal mam za al nan hastalar n ilaç

formu kullan na göre BDÖ puan ortalamalar nabak ld ndaistatiksel aç dan
anlaml  fark bulunmad  (p>0,05).

DM hastalar nda vasküler ve non vasküler komplikasyonlar n ya am

kalitesinin en önemli belirleyicisi oldu unu gösteren çal malar bulunmaktad r

(Redekop ve ark 2002, Rubin ve ark 1999, Pala ve ark 2004).Komplikasyonlar n

geli mesi ile birlikte hastalar n özellikle fiziksel k tlamalar  artarak ya am kaliteleri

bozulmaktad r. Çal mam zda diyabete ba  komplikasyonlar n varl  ile ya am

kalitesi kar la ld nda; iki ve üzeri komplikasyonu olan hastalar n bir

komplikasyonu olan ve hiç komplikasyonu olmayan hastalara göre SF-36’n nfiziksel

fonksiyon (p<0,0001),fiziksel rol güçlü ü (p=0,003), genel sa k (p=0,002),

canl k-enerji (p=0,036)alt boyutlar ndaistatistiksel aç dan anlaml  derecede dü ük

bulundu.SF-36'n n di er alt boyutlar nda ise iki ve üzeri komplikasyonu olan

hastalar n bir komplikasyonu olan ve hiç komplikasyonu olmayan hastalara göre
istatistiksel olarak anlaml  olmamakla birlikte dü ük bulundu (p>0,05).Bizim

çal mam za benzer ekilde literatürdede diyabetik komplikasyonlar n ya am

kalitesini olumsuz etkiledi ini bildiren birçok çal ma vard r (Eren ve ark 2004,

Redekop ve ark 2002, Gülseren ve ark 2002). Çal mam za al nan hastalar n

komplikasyonlar n varl  ile BDÖ puanlar  kar la ld nda; iki ve üzeri

komplikasyonu olan hastalar n bir komplikasyonu olan ve hiç komplikasyonu

olmayan hastalara göre BDÖ puan ortalamalar  istatiksel olarak anlaml ekilde daha

yüksek bulunmu tur (p=0,039). Bizim çal mam za benzer ekilde literatürde de

diyabetik komplikasyonu olan hastalarda majör depresif bozukluk oran  diyabetik

komplikasyonu olmayan hastalaragöredaha yüksek bulmu lard r (Eren ve ark 2004).

Zenteno ve arkada lar  kronik komplikasyonlar n varl n depresyon için risk

etkeni oldu unu bildirmi lerdir (Zenteno ve ark 2002).
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6. SONUÇ ve ÖNER LER
440 DM olan bireyde yapt z çal mam zdan elde edilen bulgular

sonucunda:

1- Çal mam za al nan hastalar cinsiyetlerine göre kar la ld nda genel

sa k, a , fiziksel rol güçlü ü, fiziksel fonksiyon, enerji, mental sa k,

emosyonel rol güçlü ü, sosyal fonksiyon puan ortalamalar  kad n hastalarda

erkek hastalara göre istatiksel aç dan anlaml  düzeyde dü ük tespit edildi

(p<0,0001). Çal mam za al nan hastalar n BDÖ puan ortalamas  kad n

hastalarda erkek hastalara göre istatiksel aç dan anlaml  düzeyde yüksek

tespit edildi (p<0,0001).

2-  Çal mam za al nan hastalar ya lar na göre genç eri kin, eri kin ve ya

olarak katagorize edilerek kar la ld nda ya  hastalarda genç eri kin

hastalara göre (p<0,024) ve ya  hastalarda eri kin hastalara göre (p=0,004)

fiziksel fonksiyon puan ortalamalar  istatiksel aç dan anlaml  derecede dü ük

bulundu. Genel sa k puan ortalamas nda eri kin hastalarda genç eri kin

hastalara göre istatiksel aç dan anlaml  düzeyde dü ük tespit edildi (p=0,040).

Her üç ya  grubunda fiziksel rol güçlü ü, a , enerji,  mental sa k,

emosyonel rol güçlü ü, sosyal fonksiyon, BDÖ puan ortalamalar  aras nda

istatiksel olarak anlaml  fark bulunmad  (p>0,05).

3- Çal mam za al nan hastalar VK ’ne göre normal, fazla kilolu ve obez olarak

katagorize edilerek kar la ld nda gruplar aras nda, VK ’si normal olan

hastalarda obez hastalara göre a  (p=0,002), fiziksel rol güçlü ü

(p<0,0001), fiziksel fonksiyon (p<0,0001), enerji (p=0,005) puan ortalamalar

istatiksel aç dan anlaml  derecede yüksek bulundu. Her üç grupta emosyonel

rol güçlü ü (p=0,019), mental sa k (p=0,959), sosyal fonksiyon (p=0,339),

genel sa k (p=0,086), BDÖ (p=0,408) puan ortalamalar nda istatistiksel

olarak anlam bulunmad .

4- Çal mam za al nan hastalar e itim durumlar na göre ilkokulu bitirememi ,

ilkö retim mezunu, lise mezunu, üniversite ve üzeri olarak katagorize

edilerek kar la ld nda gruplar aras nda sosyal fonksiyon (p=0,103) puan

ortalamalar  aras nda istatiksel aç dan anlaml  fark bulunmad . Fiziksel
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fonksiyon puan ortalamalar  ilkokulu bitirememi lerde ilkö retim

mezunlar na göre, lise mezunlar na göre, üniversite ve üzeri mezunlar na göre

istatiksel aç dan anlaml  derecede dü ük bulundu(p<0,0001). Fiziksel rol

güçlü ü puan ortalamalar  ilkokulu bitirememi lerde ilkö retim mezunlar na

göre (p=0,003), lise mezunlar na göre (p<0,0001), üniversite ve üzeri

mezunlar na göre (p<0,0001) istatiksel aç dan anlaml  derecede dü ük

bulundu. A  puan ortalamalar  ilkokulu bitirememi lerde ilkö retim

mezunlar na göre (p=0,003), lise mezunlar na göre (p<0,0001), üniversite ve

üzeri mezunlar na göre (p<0,0001) istatiksel aç dan anlaml  derecede dü ük

bulundu. Genel sa k puan ortalamalar  ilkokulu bitirememi lerde ilkö retim

mezunlar na göre (p=0,05), lise mezunlar na göre (p=0,006), üniversite ve

üzeri mezunlar na göre (p<0,0001) istatiksel aç dan anlaml  derecede dü ük

bulundu. Enerji puan ortalamalar  ilkokulu bitirememi lerde ilkö retim

mezunlar na göre (p=0,003), lise mezunlar na göre (p<0,0001), üniversite ve

üzeri mezunlar na göre (p<0,0001) istatiksel aç dan anlaml  derecede dü ük

bulundu. Emosyonel rol güçlü ü puan ortalamalar  üniversite ve üzeri

mezunlar nda ilkokulu bitirememi lere göre (p<0,0001) ve ilkö retim

mezunlar na göre (p=0,011) istatiksel aç dan anlaml  düzeyde yüksek

bulundu. Mental sa k puan ortalamalar  üniversite ve üzeri mezunlar nda

ilkokulu bitirememi lere göre (p=0,001) ve ilkö retim mezunlar na göre

(p=0,004) istatiksel aç dan anlaml  düzeyde yüksek bulundu. BDÖ puan

ortalamalar  üniversite ve üzeri mezunlar nda ilkokulu bitirememi lere göre

(p<0,0001) ve ilkö retim mezunlar na göre (p=0,009) istatiksel aç dan

anlaml  düzeyde dü ük bulundu.

5- Çal mam za al nan hastalar n medeni durumlar  göre evli ve dul veya

bo anm  olarak katagorize edilerek kar la ld nda evli olanlarda dul

veya bo anm lara göre mental sa k (p=0,027), enerji (p=0,023),genel

sa k (p<0,0001), a  (p=0,05),fiziksel fonksiyon (p<0,0001)puan

ortalamalar  aras nda istatiksel aç dan anlaml  derecede yüksek bulundu.

Fiziksel rol güçlü ü, sosyal fonksiyon, emosyonel rol güçlü ü puan

ortalamalar  aras nda istatiksel aç dan anlaml  fark bulunmad  (p>0,05).

Çal mam za al nan hastalar n BDÖ puan ortalamas  dul veya bo anm

hastalarda evli hastalara göre istatiksel aç dan anlaml  düzeyde yüksek

bulundu (p<0,0001).
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6- Çal mam za al nan hastalar meslek durumlar na göre ev han , emekli,

esnaf-serbest meslek, memur ve özel sektör olarak katagorize edilerek

kar la ld nda ev han mlar nda enerji, genel sa k, fiziksel rol güçlü ü,

fiziksel fonksiyon puan ortalamalar  di er meslek gruplar na göre istatiksel

aç dan anlaml  derecede dü ük bulundu (p<0,0001). Çal mam za al nan

hastalar n BDÖ puan ortalamas  ev han  hastalarda di er meslek grubu

hastalara göre istatiksel aç dan anlaml  düzeyde yüksek bulundu (p<0,0001).

7- Çal mam za al nan hastalar ya ad klar  yere göre kategorize edildi inde köy-

kasaba, ilçe ve il merkezinde ya ayanlarda SF-36 ya am kalitesi alt birimleri

ve BDÖ puan ortalamalar  aras nda istatiksel aç dan anlaml  fark bulunmad

(p>0,05).

8- Çal mam za al nan hastalar gelir durumuna göre kategorize edildi inde

fiziksel rol güçlü ü, genel sa k, mental sa k, emosyonel rol

güçlü ü,sosyal fonksiyon puan ortalamalar  aras nda istatiksel aç dan anlaml

fark bulunmad  (p>0,05). Fiziksel fonksiyon puan ortalamalar  geliri dü ük

olanlarda geliri orta (p=0,003) ve geliri iyi olanlara (p=0,002) göre istatiksel

aç dan anlaml  derecede dü ük bulundu. Çal mam za al nan hastalar n BDÖ

puan ortalamas  geliri dü ük olanlarda geliri orta (p=0,014) ve iyi olanlara

(p=0,040)  göre istatiksel aç dan anlaml  derecede yüksek bulundu.

9- Çal mam za al nan hastalar sigara içme durumlar na göre kategorize

edildi inde hiç içmemi , halen içmekte olan ve b rakanlarda mental sa k

puan ortalamalar , BDÖ puan ortalamalar  aras nda istatiksel aç dan anlaml

fark bulunmad  (p>0,05).

10- Çal mam za al nan hastalar diyabet süresine göre kategorize edildi inde a

puan ortalamalar  her üç grup aras nda istatiksel aç dan anlaml  fark

bulunmad  (p>0,05). 1–10 y l diyabet süresi olanlar n fiziksel fonksiyon puan

ortalamalar  (p<0,001), fiziksel rol güçlü ü puan ortalamalar  (p=0,001),

genel sa k puan ortalamalar  (p<0,001), sosyal fonksiyon puan ortalamalar

(p=0,006), emosyonel rol güçlü ü puan ortalamalar  (p=0,007), mental sa k

puan ortalamalar  (p=0,025),  20 y l ve üzeri diyabet süresi olanlara göre

istatiksel aç dan anlaml  derecede yüksek bulundu. Diyabet süresi 20 y l ve

üzeri olanlar n diabet süresi 1–10 y l olanlara göre BDÖ puan ortalamalar

istatiksel aç dan anlaml  düzeyde yüksek bulundu (p=0,008).
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11- Çal mam za al nan hastalar HbA1c de erlerine göre kategorize edildi inde

mental sa k, emosyonel rol güçlü ü, a , sosyal fonksiyon, genel sa k,

enerji, fiziksel rol güçlü ü, fiziksel fonksiyon puan ortalamalar , BDÖ puan

ortalamalar  aras nda istatiksel aç dan anlaml  fark bulunmad  (p>0,05).

12- Çal mam za al nan hastalar ilaç formu kullan na göre kategorize

edildi inde enerji-canl k, emosyonel rol güçlü ü, mental sa k, BDÖ puan

ortalamalar  aras nda istatiksel aç dan anlaml  fark bulunmad  (p>0,05).

Fiziksel fonksiyon(p<0,0001), a (p=0,027), fiziksel rol güçlü ü(p=0,017),

genel sa k(p=0,026), sosyal fonksiyon(p=0,003) puan ortalamalar  OAD

kullananlarda insülin+OAD kullanlara göre istatistiksel aç dan anlaml

düzeyde yüksek tespit edildi.

13- Çal mam za al nan hastalar mikrovasküler komplikasyon say na göre

kategorize edildi inde a , mental sa k, emosyonel rol güçlü ü, sosyal

fonksiyon puan ortalamar  aras nda istatistiksel aç dan fark bulunmad

(p>0,05). Fiziksel fonksiyon (p<0,0001), fiziksel rol güçlü ü (p=0,003),

genel sa k (p=0,002),enerji-canl k (p=0,036) puan ortalamalar hiç

komplikasyonu olmayanlarda 2 ve üzeri komplikasyonu olanlara göre

istatistiksel aç dan anlaml  düzeyde yüksek bulundu. BDÖ puan ortalamalar

(p=0,044) hiç komplikasyonubulunmayanlarda 2 ve üzeri komplikasyonu

bulunanlara göre istatistiksel aç dan anlaml  düzeyde dü ük tespit edildi.

14- Çal mam za al nan hastalar n Hb de erlerine göre fiziksel fonksiyon puan

ortalamas  ile orta derecede pozitif yönde (r=0,337, p=0,000), rol güçlü ü

puan ortalamalar  ile pozitif yönde zay f derecede (r=0,179, p=0,000), a

puan ortalamalar  ile pozitif yönde zay f derecede (r=0,216, p=0,000), genel

sa k durumu puan ortamalar  ile pozitif yönde zay f derecede (r=0,238,

p=0,000), sosyal fonksiyon puan ortamalar  ile pozitif yönde zay f derecede

(r=0,194, p=0,000), mental sa k puan ortamalar  ile pozitif yönde zay f

derecede (r=0,113, p=0,018), BDÖ puan ortalamar  ile negatif yönde zay f

derecede (r=- 0,208, p=0,000) ili ki mevcuttu.

15- Çal mam za al nan hastalar n GFR de erlerine göre fiziksel fonksiyon puan

ortalamas  ile zay f derecede pozitif yönde (r=0,163, p=0,000), rol güçlü ü

puan ortalamalar  ile pozitif yönde zay f derecede (r=0,153, p=0,001), a

puan ortalamalar  ile pozitif yönde zay f derecede (r=0,103, p=0,030), BDÖ
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puan ortalamas  ile pozitif yönde zay f derecede (r= 0,161, p= 0,001) ili ki

mevcuttu.

16- Sonuç olarak ya am kalitesi ve depresyon semptomatolojisi; kad nlarda,

ya larda, obezlarda, e itim düzeyi dü ük olanlarda, dul veya bo anm

olanlarda, ev han mlar nda, geliri dü ük olanlarda, diyabet süresi uzun

olanlarda, insülin kullananlarda,  2 ve üzeri komplikasyonu olanlarda daha

kötüdür.

ÖNER LER

Diabetli hastan n bütüncül olarak ele al nmas , fiziksel tedavi yan nda

hastal a e lik eden organik, mental, ruhsal, psikofizyolojik ve psikososyal

tablolar n da tan  ve tedavisini gerektirir.

Tedavi ve hastal n yönetiminde ya am kalitesinin iyile tirmesine yönelik

önceliklerin tan mlanmal r.

Diyabetli bireylerin demografik özelliklerinin ya am kalitesi üzerine etkisi

oldu u için, diyabetli hastalar n tedavisi planlan rken ya am kalitesini

etkileyen sosyodemografik özelliklerve hastal kla ilgili faktörlerde

de erlendirilmelidir.

Diyabet hastalar nya am kalitesinin iyile tirilmesi için en önemli nokta, etkin

glisemikkontrolün sa lanmas r. Diyabetik hastalarda etkinglisemik ve

metabolik kontrol için iyi hasta e itimi birlikte diyet, egzersiz ve gerekirse

ilaç tedavisi uygulanmal r.

Ulusal Diyabet Kontrol Program , ülke geneline yayg nla larak; DM riski

olan bireyler taranmal r.

Fiziksel, psikolojik ve sosyal i levselli i bozmas  vehastal a uyum ve

iyile me sürecine olumsuz etkietmesi nedeniyle depresyon tan nmal  veetkin

tedavisi sa lanmal r.

Hastalarda ölçek kullan larak y ll k depresyon de erlendirmeleri yap lmal r.

Hastalar bütüncül olarak ele al nmal ,depresyon aç ndan risk alt nda olanlar

ve depresyona sahip olan hastalara psikiyatrik desteksa lanmal r.

Birinci basamak sa k kurulu lar na ba vuranhastalara depresyon ile ba

etmeyeyönelik e itim programlar n düzenlenmesi önerilebilir.

Hastalar n e itim düzeyine bak lmaks n diyabetle ilgili e itim ve

dan manl k sa lanmal r.
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Diyabetli bireylerde ya am kalitesi ve depresyon semptomatolojisini

etkileyen birçok t bbi ve sosyodemografik faktörler olup, hem sa k

çal anlar  hem de hastalar bu konuya gerekli önemi vermelidirler.
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8.ÖZET

T.C. SELÇUK ÜN VERS TES

TIP FAKÜLTES P II D YABETL  B REYLERDE YA AM KAL TES  VE DEPRESYON

DÜZEYLER N DE ERLEND LMES

Haz rlayan: AliALTINOK

Aile Hekimli i Anabilim Dal

TIPTA UZMANLIK TEZ  / Konya, 2015

Amaç: Biz bu çal mada Tip II Diabetes Mellitus'lu hastalarda ya am kalitesini, depresyon

semptomatolojisini ve ili kili faktörleri ara rmay  amaçlad k.

Gereç-yöntem:10.11.2014 ile 31.03.2015 tarihleri aras nda Selçuk Üniversitesi Aile Hekimli i

Diyabet E itim Poliklini ine ba vuran eri kin tip 2 diyabetes mellitus hastal  olan, takip ve tedavi

alt nda olan 440 hasta al nd . Kat mc lar n sosyodemografik özelliklerini içeren anket formu, SF-36

ya am kalitesi anketi, BDÖ yüz yüze görü me yöntemi ile uyguland . DM’ye ba  daha önce tan

konmu  göz, nörolojik ve nefrolojik komplikasyonlar n olup olmad  hasta dosyalar ndan son bir

ll k verileri retrospektif taranarak de erlendirildi. Tüm veriler SPSS 16.0 istatistik paket program na

kaydedildi. Verilerin de erlendirilmesinde Student-t testi, Ki-kare,  ANOVA varyans analizi ve

Pearson korelasyon analizi kullan ld .

Bulgular: Kad n hastalarda erkek hastalara göre SF-36’n n tüm alt boyutlar nda puan ortalamalar

istatiksel aç dan anlaml  derecede dü ük bulundu (p<0,0001).BDÖ puan ortalamas  kad n hastalarda

erkek hastalara göre istatiksel aç dan anlaml  derecede yüksek bulundu (p<0,0001).Ya  hastalarda

genç eri kin hastalara göre (p<0,024) ve ya  hastalarda eri kin hastalara göre (p=0,004) fiziksel

fonksiyon puan ortalamalar  istatiksel aç dan anlaml  derecede dü ük bulundu.VK ’si normal olan

hastalarda obez hastalara göre fiziksel fonksiyon (p<0,0001), fiziksel rol güçlü ü (p<0,0001), a

(p=0,002), enerji (p=0,05) puan ortalamalar  istatiksel aç dan anlaml  derecede yüksek bulundu.

lkokulu bitirememi lerde ilkö retim mezunlar na, lise mezunlar na, üniversite ve üzeri

mezunlar na göre SF-36’n n tüm alt boyutlar nda puan ortalamalar  istatiksel aç dan anlaml  derecede

dü ük bulundu (p<0,0001). BDÖ puan ortalamalar  üniversite ve üzeri mezunlar nda ilkokulu

bitirememi lere göre (p<0,0001) ve ilkö retim mezunlar na göre (p=0,009) istatiksel aç dan anlaml

derecede dü ük bulundu.Evli olanlarda dul veya bo anm lara göre fiziksel fonksiyon (p<0,0001), a

(p=0,05), genel sa k (p<0,0001), enerji (p=0,023), mental sa k (p=0,027) puan ortalamalar

aras nda istatiksel aç dan anlaml  derecede yüksek bulundu. BDÖ puan ortalamas  dul veya bo anm

hastalarda evli hastalara göre istatiksel aç dan anlaml  derecede yüksek bulundu (p<0,0001). Ev

han mlar nda fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlü ü, genel sa k, enerji puan ortalamalar  di er

meslek gruplar na göre istatiksel aç dan anlaml  derecede dü ük bulundu (p<0,0001). Çal mam za
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al nan hastalar n BDÖ puan ortalamas  ev han  hastalarda di er meslek grubu hastalara göre

istatiksel aç dan anlaml  derecede yüksek bulundu (p<0,0001). Geliri dü ük olanlarda fiziksel

fonksiyon puan ortalamalar  geliri orta (p=0,003) ve geliri iyi olanlara (p=0,002) göre istatiksel aç dan

anlaml  derecede dü ük bulundu. BDÖ puan ortalamas  geliri dü ük olanlarda geliri orta (p=0,014) ve

iyi olanlara (p=0,040) göre istatiksel aç dan anlaml  derecede yüksek bulundu.1–10 y l diyabet süresi

olanlar n fiziksel fonksiyon(p<0,0001), fiziksel rol güçlü ü(p=0,001), genel sa k(p<0,0001), sosyal

fonksiyon(p=0,006), emosyonel rol güçlü ü(p=0,007), mental sa k (p=0,025)puan ortalamalar  20

l ve üzeri diabet süresi olanlara göre istatiksel aç dan anlaml  derecede yüksek bulundu. Diyabet

süresi 20 y l ve üzeri olanlar n diyabet süresi 1–10 y l olanlara göre BDÖ puan ortalamalar  istatiksel

aç dan anlaml  derecede yüksek bulundu (p=0,008). OAD kullananlarda insülin+OAD kullanlara göre

fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlü ü, a , genel sa k, sosyal fonksiyon puan ortalamalar

istatistiksel aç dan anlaml  derecede yüksek bulundu (p<0,0001). Hiç komplikasyonu olmayanlarda 2

ve üzeri komplikasyonu olanlara göre fiziksel fonksiyon puan ortalamalar  (p<0,0001) istatistiksel

aç dan anlaml  derecede yüksek bulundu. BDÖ puan ortalamalar  (p=0,044) hiç komplikasyonu

olmayanlarda 2 ve üzeri komplikasyonu olanlara göre istatistiksel aç dan anlaml  derecede dü ük

bulundu.

Sonuç: Ya am kalitesi ve depresyon semptomatolojisi; kad nlarda, ya larda, obezlarda, e itim

düzeyi dü ük olanlarda,dul veya bo anm olanlarda, ev han mlar nda, geliri dü ük olanlarda,diyabet

süresi uzun olanlarda, insülin kullananlarda,  2 ve üzeri komplikasyonu olanlarda daha kötüdür.

Diyabetli bireylerde ya am kalitesi ve depresyon semptomatolojisini etkileyen birçok t bbi ve

sosyodemografik faktörler olup, hem sa k çal anlar  hem de hastalar bu konuya gerekli önemi

vermelidirler.

Anahtar kelimeler: Diyabet, Ya am Kalitesi, Depresyon
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9. ABSTRACT

Selcuk University

FACULTY OF MEDICINE

EVALUATION OF QUALITY OF LIFE AND DEPRESSION LEVELS IN INDIVIDUALS

WITH TYPE II DIABETES

Prepared by: Ali Alt nok

Department of Family Medicine

Specialization in medicine thesis / Konya, 2015

Objective: We aimed to investigate the quality of life and depression symptomatology situations and

the related factors in patients with Type II Diabetes Mellitus in this study.

Material - Methods: Between 10/11/2014 and 31/03/2015, 440 adult patients with type 2 diabetes

mellitus, and under treatment admitted to Selcuk University Family Medicine Outpatient Diabetes

Education clinic were included in the study. A questionnaire containing sociodemographic

characteristics of the participants, the SF-36 quality of life questionnaire was applied with BDI face to

face interviews. Whether they had previously diagnosed eye, neurological or nephrological

complications connected with DM were evaluated retrospectively scanning the last year data from the

patient files. All data were recorded into the SPSS 16.0 statistical software package. Student-t test,

chi-square, ANOVA analysis of variance and Pearson correlation analysis were used to evaluate the

data.

Results: Mean scores of females in all SF-36 subscales were statistically significantly lower than

those of male patients (p<0.0001). BDI mean scores were statistically significantly higher in female

patients compared to male patients (p<0.0001). Physical function scores in elderly patients were

statistically significantly lower than in young adult patients (p<0.024) and in adult patients (p=0.004).

Physical function (p<0.0001), physical role limitations (p <0.0001), pain (p=0.002) and energy

(p=0.05) average scores were statistically significantly higher in patients with normal BMI than those

of obese patients. The mean scores in all SF-36 subscale were statistically significantly lower in

people not graduated from  elementary school than in primary school graduates, high school

graduates, university graduates and above (p<0.0001).

Mean BDI scores in university graduates and above was statistically significantly lower than than

those not graduated from primary school (p<0.0001)and  graduated from primary school (p=0.009).

Physical function (p<0.0001), pain (p =0.05), general health (p<0.0001), energy (p=0.023) and mental

health (p=0.027) mean scores in married patients were statistically significantly higher than in

widowed or divorced patients. The average BDI scores were statistically significantly higher in

widowed or divorced patients than married patients (p <0.0001). Physical function, physical role

limitations, general health and energy mean scores were statistically significantly lower in housewives
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compared to other occupation groups (p <0.0001). Mean BDI scores of the housewife patients

included in our study were statistically significantly higher than patients in other professional groups

(p<0.0001). The mean physical function score (p=0.003) in patients with lower income was

significantly lower than those with middle and higher income (p=0.002). The mean BDI scores in the

patients with low income was significantly higher than of the people with middle income (p=0.014)

and those with high income (p=0.040). Physical function(p<0.0001), physical role

limitations(p=0.001), general health(p<0.0001), social function(p=0.006), emotional role

limitations(p=0.007), mental health (p<0.0001)mean scores of the patients with 1-10 years duration of

diabetes were found statistically significantly higher than those with 20 years and over duration of

diabetes. The mean BDI scores of the patients with 20-year and over duration of diabetes were

statistically significantly higher than those with 1-10 years duration of diabetes (p=0.008). Physical

function, physical role limitations, pain, general health and social function mean scores in patients

using  OAD was statistically significantly higher compared to patients using insulin + OAD

(p<0.0001). The average physical function scores (p<0.0001) of the patients with no complications

were statistically significantly higher than those with 2 and more complications. The mean BDI scores

(p=0.044) of the patients with no complications were statistically significantly lower than those with 2

and more complications.

Conclusion: Quality of life and depression symptomatology; are worse in females, the elderly, the

overweight, people with lower level of education, in the widowed or divorced, housewives, those with

low incomes, those with longer duration of diabetes, patients using insulin and those with 2 or more

complications. There are many medical and sociodemographic factors affecting quality of life and

depressive symptomatology in the individuals with diabetes, so both health care workers and patients

should pay the necessary attention to this issue.

Keywords: Diabetes, quality of life, depression.
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10.EKLER

EK-A: AYDINLATILMI  ONAM FORMU

I.B LG LEND RME

         Selçuk Üniversitesi Selçuklu T p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal

bünyesinde yap lan “ P 2 D YABETL  B REYLERDE YA AM KAL TES  VE

DEPRESYON DÜZEYLER N DE ERLEND LMES ” isimli çal mada

Tip 2 Diyabetli hastalar n sosyo-demografik özellikleri, klinik özellikleri ve ya am

kalitelerini etkileyen faktörler ara lacakt r. Bu ara rma Ekim 2014 ile Eylül 2015

tarihleri aras nda 1 y l sürecek olup toplam 200 ki inin kat  planlanmaktad r.

Bu çal maya dahil olmay  kabul eden hastalara poliklini e ba vuru nedenlerinin

gerektirdi inin haricinde hiçbir ek muayene uygulanmayacakt r.

Bu incelemeler için hastalar z hiçbir parasal yük alt na girmeyeceklerdir.

er bu ara rmaya kat rsan z size ait bilgilerin gizlili ine bu ara rma s ras nda

büyük özen ve sayg  ile yakla lacakt r. Ara rma sonuçlar n e itim ve bilimsel

amaçlarla kullan  s ras nda ki isel bilgileriniz ihtimamla korunacakt r.

Çal maya  dahil  olmay  kabul  eden  ve  etmeyen  tüm  hastalar  mevcut  sa k

problemleri ve ba vuru nedenleri ile ilgili tüm sa k hizmetlerinden faydalanacaklar

ve tan -tetkik ve tedavi süreçleri aksamayacakt r.

II. GÖNÜLLÜ BEYANI:

Say n Dr. Ali Alt nok taraf ndan Selçuk Üniversitesi Selçuklu T p Fakültesi Aile

Hekimli i Anabilim Dal ’nda t bbi bir ara rma yap laca  belirtilerek bu ara rma

ile ilgili yukar daki bilgiler bana aktar ld . Bu bilgilerden sonra böyle bir ara rmaya

“kat mc ” olarak davet edildim.

er bu ara rmaya kat rsam hekim ile aramda kalmas  gereken bana ait bilgilerin

gizlili ine bu ara rma s ras nda da büyük özen ve sayg  ile yakla laca na

inan yorum. Ara rma sonuçlar n e itim ve bilimsel amaçlarla kullan  s ras nda

ki isel bilgilerimin ihtimamla korunaca  konusunda bana yeterli güven verildi.
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Projenin yürütülmesi s ras nda herhangi bir sebep göstermeden ara rmadan

çekilebilirim. (Ancak ara rmac lar  zor durumda b rakmamak için ara rmadan

çekilece imi önceden bildirmemim uygun olaca n bilincindeyim) Ayr ca t bbi

durumuma herhangi bir zarar verilmemesi ko uluyla ara rmac  taraf ndan ara rma

 da tutulabilirim.

Ara rma için yap lacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk alt na

girmiyorum. Bana da bir ödeme yap lmayacakt r.

ster do rudan, ister dolayl  olsun ara rma uygulamas ndan kaynaklanan nedenlerle

meydana gelebilecek herhangi bir sa k sorunumun ortaya ç kmas  halinde, her türlü

bbi müdahalenin sa lanaca  konusunda gerekli güvence verildi.

Ara rma s ras nda bir sa k sorunu ile kar la mda; bu sa k kurulu una her

zaman ba vurabilece imi biliyorum.

Bu ara rmaya kat lmak zorunda de ilim ve kat lmayabilirim. Ara rmaya kat lmam

konusunda zorlay  bir davran la kar la  de ilim. E er kat lmay  reddedersem,

bu durumun t bbi bak ma ve hekim ile olan ili kime herhangi bir zarar

getirmeyece ini de biliyorum.

Bana yap lan tüm aç klamalar  ayr nt lar yla anlam  bulunmaktay m. Kendi ba ma

belli bir dü ünme süresi sonunda ad  geçen bu ara rma projesinde “kat mc ”

olarak yer alma karar  ald m. Bu konuda yap lan daveti büyük bir memnuniyet ve

gönüllülük içerisinde kabul ediyorum.

mzal  bu form kâ n bir kopyas  bana verilecektir.

Kat mc *

Ad , soyad :

Adres:

Tel.

mza
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Görü me tan

Ad , soyad :

Adres:

Tel.

mza:

Kat mc  ile görü en hekim

Ad  soyad , unvan :

Adres:

Tel.

mza
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EK-B: T P 2 D YABETL  B REYLERDE YA AM KAL TES  VE

DEPRESYON DÜZEYLER N DE ERLEND LMES

Anketi yapan: S.Ü.T p Fakültesi Aile Hekimli i Ana Bilim Dal ndan Dr.Ali

ALTINOK

Anket No:                                                      Tarih:

Ad-Soyad:…………………..                                        Telefon:

Ya ad  yer:……………….                            E itim Durumu:………………...

Mesle i:…………...Gelir durumunuz nedir?:………………

1-) Cinsiyetiniz ?[  ] Kad n[  ] Erkek

2-) Kaç ya ndas z? (Doldurdu unuz ya  belirtiniz)......................

3-) Medeni Durumu: Evli [  ]       Dul [  ]        Ayr  ya yor [  ]      Bo anm  [  ]

Hiç evlenmemi  [  ]

4-)Evde Kiminle/Kimlerle

Ya yorsunuz?:…………………………………………….

5-) Boyunuz:............... 6-) Kilonuz:.................

7-) Arteriyal sistolik/diyastolik tansiyon:……………………..

8-) Diyabet hastal z var m ? Yok [  ]            Var  [  ]

9-) Kaç y ld r diyabet hastal z var?……………………...

10-) Kulland z diyabet ilaçlar  nelerdir?.............................................

11-) Diyabet ilaçlar  düzenli kullan yor musunuz?     Evet [  ]                Hay r

[  ] (Cevab z Hay r ise: Haftada bir kullan yorum  [  ]      Ayda bir kullan yorum  [

]        Hiç kullanm yorum  [  ]     …………………

12-) Evde kan ekeri ölçümü yap yor musunuz? Her gün 2(iki) kez [  ]

Haftada en az 3(üç) kez [  ]       Ayda birkaç kez [  ]                           Y lda birkaç kez

[  ]           Hiç ölçmem [  ]
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13-) Ailenizde eker hastas  var m ? Hay r  [  ]             Evet [  ]

……………………………

14-) nsülin kullan yor musunuz? Hay r  [  ]             Evet [  ] ( ……… ld r)

15-) Hipertansiyon hastal z var m ? Yok [  ]            Var  [  ](Kulland z

ilaçlar……………........)

16-) Hipertansiyon ilaçlar  düzenli kullan yor musunuz?Evet [  ]   Hay r [

]Cevab z Hay r ise: Haftada bir kullan yorum  [  ]      Ayda bir kullan yorum  [  ]

Hiç kullanm yorum  [  ]    ……………

17-) Göz doktoru taraf ndan diyabete ba  göz hastal  veya tutulumu tan

ald z m ? [  ] Yok                                    [  ] Var

(Evresi:……………………………….)

18-) Nöroloji doktoru taraf ndan diyabete ba  nörolojik hastal k(nöropati)

tan  ald z m ? [  ] Yok    [  ] Var (Var ise ilaçlar …………………………….)

19-)Nefroloji doktoru taraf ndan diyabete ba  böbrek (nefrolojik) tutulumu

veya hastal  tan  ald z m ? [  ] Yok                [  ] Var

20-)Lipid, kolesterol yüksekli iniz var m ?

[  ] Yok            [  ] Var (varsa kulland z

ilaçlar………………………………………

21-) Lipid, kolesterol ilaçlar  düzenli kullan yor musunuz?Evet [  ]    Hay r [

] Cevab z Hay r ise: Haftada bir kullan yorum  [  ]      Ayda bir kullan yorum  [  ]

Hiç kullanm yorum  [  ]    …………………...

22-) Sigara kullan yor musunuz?

[  ] Evet (günde……………adet……….y ld r içiyorum)                        [  ] Hay r

[  ] B rakt m (günde……… adet………..y l içtim)

rakal …………………….Ay oldu.

23-) Ne kadar s kl kla spor aktivitelerine kat yorsunuz?

[  ] Haftada 2-3  gün[  ]  Haftada 1 gün             [  ]  Ayda birkaç  gün              [   ]  Hiç
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24-) Hastan n son 3 ay  içinde yapt rm  oldu u

tetkikler;AK :…………TK :…………HbA1c; …………..

LDL;…………HDL;……………...TG;………………Total Kolest;………

HGB;……….ALT;………Kreatinin;………GFR(MDRD);……….
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EK-C: MF07–01 ÇALI MASI YA AM KAL TES  (SF36) FORMU
Ad -Soyad :
Tarih:
1. Genel sa  nas l de erlendirirsiniz ?

Bir tanesini yuvarlak içine al z

Mükemmel 1
Çok iyi 2
yi 3

Orta 4
Kötü 5

3. A daki tipik bir günümüzde yapm  olabilece iniz baz  aktiviteler yaz lm r.
Sa z bunlar  yaparken sizi s rland rmakta m r ? Öyleyse ne kadar ?

2. Geçen y l ile kar la ld nda, sa u an için nas l de erlendirirsiniz ?
Bir tanesini yuvarlak içine al z

Geçen seneden çok daha iyi 1

Geçen seneden biraz daha iyi 2

Geçen sene ile ayn 3

Geçen seneden biraz daha kötü 4

Geçen seneden çok daha kötü 5
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4. Son 4 hafta içerisinde, fiziksel sa z yüzünden günlük i  veya aktivitelerinizde
daki problemlerle kar la z m  ?

 Bir tanesini yuvarlak içineal z.   Bir tanesini yuvarlak içine al z EVET HAYIR

a.  ya da di er aktiviteler için harcad z zamanda kesinti 1 2
b. stedi inizden daha az miktar i in tamamlanmas 1         2
c. in veya di er aktivitelerin çe idinde k tlama 1         2
d.  veya di er aktiviteleri yaparken zorluk olmas 1         2

5. Son 4 hafta içerisinde, duygusal problemler (ömek-üzüntü ya da sinirli hissetmek)
yüzünden günlük i  veya aktivitelerinizde a daki problemlerle kar la z m  ?

Bir tanesini yuvarlak içine
al z EVET HAYIR

a.  ya da di er aktiviteler ay rd z süreden kesilme oldu mu ?  1 2
b. stedi inizden daha az k m tamamlanmas                                         1 2
c. in veya di er aktiviteleri eskisi gibi dikkatli yapmam                        1 2

6. Geçen 4 hafta içinde, fiziksel sa k veya duygusal problemler, aileniz, arkada z,
kom ular z veya gruplar ile olan normal sosyal aktivitelerinize ne kadar engel oldu?

Bir tanesini yuvarlak içine al z

Bir tanesini yuvarlak içine
AKT TELER Evet, çok

tl yor
Evet,  çok  az

tl yor
Hay r, hiç

tlam yor

a. Kuvvet gerktiren aktiviteler, ko ma, a r
yalar  kald rmak, zor sporlar

1 2 3

b. Orta aktiviteler, bir masay  oynatmak, elektrik
süpürgesi ile süpürmek, bowling,golf

1 2 3

c. Sebze-meyveleri kald rmak, ta mak 1 2 3

d. Pek çok kat  ç kmak 1 2 3

e. Tek kat  ç kmak 1 2 3

f. Çömelmek, diz çökmek, e ilmek 1 2 3

g. 1 kilometreden fazla yürüyebilmek 1 2 3

h. Pek çok mahalle aras  yürüyebilmek 1 2 3

i. Bir mahalleden (sokak) di erine yürümek 1 2 3

j. Kendi kendine y kanmak, giyinmek 1 2 3
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Hiç  1
Çok az  2
Orta derecede  3
Biraz  4
Oldukça  5

7. Son 4 hafta içerisinde, ne kadar fiziksel ac  (a ) hissettiniz?
Bir tanesini yuvarlak içine al z

Hiç  1
Çok az  2
Orta  3
Çok  4
leri derecede  5

Çok iddetli  6
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8. Son 4 hafta içerisinde, a  normal i inize ne kadar engel oldu?
Bir tanesini yuvarlak içine
al z

Hiç 1
Çok az 2
Orta 3
Çok 4
leri derecede 5

9. A daki sorular sizin son 4 hafta içerisinde kendinizi nas l hissetti iniz ve i lerin
nas l gitti i ile ilgilidir. Lütfen her soru için hissetti inize en yak n olan sadece 1
cevap verin.

10. Geçen 4 hafta içende, fiziksel sa k veya duygusal problemler, sosyal
aktivitelerinize (arkada lar , akrabalar  ziyaret etmek gibi) ne kadar engel oldu?

Bir tanesini yuvarlak içine
al z

Her zaman 1
Ço u zaman 2
Baz  zamanlarda 3
Çok az zaman 4
Hiçbir zaman 5

Bir tanesini yuvarlak içine al z
Her
Zaman

Ço u
Zaman

Bir
m

Bazen Çok
Nad

ir

Hiçbir
Zaman

a. Kendinizi capcanl  hissediyormusunuz? 1 2 3 4 5

b. Çok sinirli bir ki i misiniz? 1 2 3 4 5

c. Kendinizi hiçbir ey güldürmeyecek kadar
batm  hissediyormusunuz?

1 2 3 4 5

d. Kendinizi sakin ve huzurlu hissettiniz mi? 1 2 3 4 5

e. Çok enerjiniz var m ? 1 2 3 4 5

f. kendinizi çökmü  ve karamsar hissettiniz mi? 1 2 3 4 5

g. Y pranm  hissettiniz mi? 1 2 3 4 5

h. Mutlu bir insanm yd z? 1 2 3 4 5

i. Yorulmu  hissettiniz mi? 1 2 3 4 5
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11. A daki cümleler sizin için ne kadar do ru ya da yanl ?

Bir tanesini yuvarlak içine al z
Tamamen

Do ru
Ço unlukla

Do ru
Bilmiyorum Ço unlukla

Yanl
Tamamen
Yanl

a. Di er insanlardan biraz daha kolay
hasta oluyorum

1 2 3 4

b. Tan m herkes kadar sa kl m 1 2 3 4

c. Sa n kötüle mesini bekliyorum 1 2 3 4

d. Sa m mükemmel 1 2 3 4
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EK-D: Beck Depresyon Ölçe i

Hastan n
Soyad ,Ad :..........................Tarih:.................

1 (0) Üzgün ve s nt  de ilim.(1) Kendimi
üzüntülü ve s nt  hissediyorum.
(2) Hep üzüntülü ve s nt m. Bundan
kurtulam yorum.
(3) O kadar üzgün ve s nt m ki, art k
dayanam yorum.
2 (0) Gelecek hakk nda umutsuz ve karamsar
de ilim.
(1) Gelecek için karamsar m.
(2) Gelecekten bekledi im hiçbir ey yok.
(3) Gelecek hakk nda umutsuzum ve sanki
hiçbir eydüzelmeyecekmi  gibi geliyor.
3 (0) Kendimi ba ar z biri olarak
görmüyorum.
(1) Ba kalar ndan daha ba ar z oldu umu
hissediyorum.
(2) Geçmi e bakt mda ba ar zl klarla dolu
oldu unugörüyorum.
(3) Kendimi tümüyle ba ar z bir insan olarak
görüyorum
4 (0) Her eyden eskisi kadar zevk al yorum.
(1) Birçok eyden eskiden oldu u gibi zevk
alam yorum.
(2) Art k hiçbir ey bana tam anlam yla zevk
vermiyor.
(3) Her eyden s yorum.
5 (0) Kendimi herhangi bir biçimde suçlu
hissetmiyorum.
(1) Kendimi zaman zaman suçlu
hissediyorum.
(2) Ço u zaman kendimi suçlu hissediyorum.
(3) Kendimi her zaman suçlu hissediyorum.
6 (0) Kendimden memnunum.
(1) Kendimden pek memnun de ilim.
(2) Kendime k zg m.
(3) Kendimden nefrete ediyorum.
7 (0) Ba kalar ndan daha kötü oldu umu
sanm yorum.
(1) Hatalar m ve zay f taraflar m oldu unu
dü ünmüyorum.
(2) Hatalar mdan dolay  kendimden
utan yorum.

(3) Her eyi yanl  yap yormu um gibi geliyor
ve hepkendimi kabahat buluyorum.
8 (0) Kendimi öldürmek gibi dü üncülerim
yok.
(1) Kimi zaman kendimi öldürmeyi
dü ündü üm oluyorama yapm yorum.
(2) Kendimi öldürmek isterdim.
(3) F rsat  bulsam kendimi öldürürüm.
9 (0) çimden a lamak geldi i pek olmuyor.
(1) Zaman zaman içimden a lamak geliyor.
(2) Ço u zaman a yorum.
(3) Eskiden a layabilirdim ama imdi istesem
dea layam yorum.
10 (0) Her zaman oldu umdan daha can

kk n ve sinirlide ilim.
(1) Eskisine oranla daha kolay can m s yor
ve k yorum.
(2) Her ey can  s yor ve kendimi hep
sinirlihissediyorum.
(3) Can  s kan eylere bile art k

zam yorum.
11 (0) Ba kalar yla görü me, konu ma
iste imi kaybetmedim.
(1) Eskisi kadar insanlarla birlikte olmak
istemiyorum.
(2) Birileriyle görü üp konu mak hiç içimden
gelmiyor.
(3) Art k çevremde hiçkimseyi istemiyorum.
12 (0) Karar verirken eskisinden fazla güçlük
çekmiyorum.
(1) Eskiden oldu u kadar kolay karar
veremiyorum.
(2) Eskiye k yasla karar vermekte çok güçlük
çekiyorum.
(3) Art k hiçbir konuda karar veremiyorum.
13 (0) Her zamankinden farkl  göründü ümü
sanm yorum.
(1) Aynada kendime her zamanklinden kötü
görünüyorum.
(2) Aynaya bakt mda kendimi ya lanm  ve
çirkinle mi  buluyorum.
(3) Kendimi çok çirkin buluyorum.
14 (0) Eskisi kadar iyi i  güç yapabiliyorum.
(1) Her zaman yapt m i ler imdi gözümde
büyüyor.
(2) Ufac k bir i i bile kendimi çok zorlayarak
yapabiliyorum.
(3) Art k hiçbir i  yapam yorum.
15 (0) Uykum her zamanki gibi.

Bu form son bir (1) hafta içerisinde kendinizi nas l hissetti inizi ara rmaya yönelik 21 maddeden olu maktad r. Her
maddeninkar ndaki dört cevab  dikkatlice okuduktan sonra, size en çok uyan, yani sizin durumunuzu en iyi anlatan

aretlemenizgerekmektedir.
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(1) Eskisi gibi uyuyam yorum.
(2) Her zamankinden 1-2 saat önce
uyan yorum ve kolay kolay tekrar uykuya
dalam yorum.
(3) Sabahlar  çok erken uyan yorum ve bir
daha uyuyam yorum.
16 (0) Kendimi her zamankinden yorgun
hissetmiyorum.
(1) Eskiye oranla daha çabuk yoruluyorum.
(2) Her ey beni yoruyor.
(3) Kendimi hiçbir ey yapamayacak kadar
yorgun ve bitkin hissediyorum.
17 (0) tah m her zamanki gibi.
(1) Eskisinden daha i tahs m.
(2) tah m çok azald .
(3) Hiçbir ey yiyemiyorum.
18 (0) Son zamanlarda zay flamad m.
(1) Zay flamaya çal mad m halde en az 2
Kg verdim.
(2) Zay flamaya çal mad m halde en az 4
Kg verdim.
(3) Zay flamaya çal mad m halde en az 6
Kg verdim.
19 (0) Sa mla ilgili kayg lar m yok.

(1) A lar, mide sanc lar , kab zl k gibi
ikayetlerim oluyor vebunlar beni

tasaland yor.
(2) Sa n bozulmas ndan çok
kayg lan yorum ve kafam  ba ka eylere
vermekte zorlan yorum.
(3) Sa k durumum kafama o kadar tak yor
ki, ba ka hiçbir ey dü ünemiyorum.
20 (0) Sekse kar  ilgimde herhangi bir
de iklik yok.
(1) Eskisine oranla sekse ilgim az.
(2) Cinsel iste im çok azald .
(3) Hiç cinsel istek duymuyorum.
21 (0) Cezaland lmas  gereken eyler
yap  sanm yorum.
(1)Yapt klar mdandolay
cezaland labilece imi dü ünüyorum.
(2) Cezam  çekmeyi bekliyorum.
(3) sanki cezam  bulmu um gibi geliyor.

Toplam BECK-D skoru:.................
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EK-E: Etik kurul izni


