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ÖZET 

Ünlüsoy, F. (2009).  Tip 2 Diyabetlilerde Kan Şekeri İzlemenin Diyabet Kontrolü ve 

Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç 

Hastalıkları Hemşireliği ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.  

 

Tanımlayıcı-ilişki arayıcı ve kesitsel tipte tasarlanan bu çalışmanın amacı tip 2 

diyabetlilerde kendi kendine kan şekerini izlemenin (KŞİ)  yaşam kalitesi, diyabet 

tutumu ve diyabet kontrolü üzerine etkisini değerlendirmektir.  

Araştırmanın örneklemini İstanbul‘da bulunan iki diyabet polikliniğinden seçilen 260 

tip 2 diyabetli birey oluşturdu. Veriler görüşme formu, Diyabet Tedavisinden 

Memnuniyet, WHO İyilik hali/yaşam kalitesi, Diyabeti Anlamlandırma Farklılıkları ve 

Diyabet Tutumu Ölçekleri kullanılarak diyabetli bireyin onayı dahilinde toplanmış, 

verilerin analizinde t testi, ki-kare (χ
2
) testi, Fisher‘s exact  χ

2
 testi, Mann Whitney U 

testi, Kruskal Wallis Testi ve korelasyon analizi kullanıldı.  

Analizler sonucunda kullanılan ölçekler geçerli ve güvenilir bulundu. Diyabetlilerin 

ortalama yaşı 53,83±9,07yıl, diyabet tanı süresi 7,36±5,75 yıl, HbA1c ortalaması %7,76 

±1,83 bulundu. %56,5‘i kadındı. Diyabetli bireylerin %78,5‘i kan şekerini (KŞ) 

izlemekteydi. %66,4‘ü insülin tedavisi uygulamaktaydı. Diyabetlilerin ekonomik 

durumu ve diyabet tanı süreleri ile kan şekeri izleme durumu arasında anlamlı ilişki 

bulundu. Tanı süreleri 11 yıldan fazla olan, kronik komplikasyonlara sahip bireylerde, 

oral antidiyabetik (OAD) + insülin ve insülin ile tedavi olanlarda, planlı diyabet eğitimi 

alanlarda KŞİ oranı daha fazlaydı.  

WHO-5 İyilik hali/ Yaşam Kalitesi ve Diyabeti Anlamlandırma Farklılıkları 

ölçeklerinin toplam puanları yüksek olan bireylerde KŞİ oranları daha fazlaydı, Diyabet 

Tedavisinden Memnuniyet ölçeği toplam puanı düşük olan ve Diyabet Tutumu toplam 

puanı yüksek olan diyabetli bireylerde KŞ ölçüm sıklığı daha fazlaydı.  

 

Bu sonuç, yaşam kalitesinin ve diyabet tutumunun olumlu yönde artması ile KŞİ oranını 

arttığını göstermektedir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Tip 2 diyabet, Kan Şekeri, Kendi Kendine Kan Şekerini İzleme, 

Yaşam Kalitesi, Diyabet Kontrolü 
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ABSTRACT 

Ünlüsoy, F. (2009).  The Impact of Self Monitoring of Blood Glucose (SMBG) on 

Diabetes Conrol and Quality of Life in Patients with Type 2 Diabetes. İstanbul 

University Healthy Science Enstuty, Medical Nursing Department. Master Thesis. 

Istanbul.  

 

The aim of descriptive- correlational and cross-sectional study is to assess the impact of 

SMBG on quality of life, diabetes attitude and diabetes conrol in patients with type 2 

diabetes.  

The sample of study comprised of 260 people with type 2 diabetes from two diabetes 

outpatient clinics in Istanbul. Data were collected by self reported-quastionnnaires; 

Diabetes Treatment Satisfaction Quastionnaire (DTSQ), WHO-5 Well-Being/ Qualty of 

Life (WHO-5), Semantic Differential in Diabetes (SDD) and Diabetes Attitude Scale 

(DAS). Ethical approvals from two ethics committee were taken. T-test,  chi-square test, 

Fischer‘s exact chi-square test, Mann Whitney-U test, Kruskal Wallis Test, pearson and 

spearman correlation analysis were done by using SPSS Client version (Ist Univ). 

These quastionnaires were found to be valid reliable tools. Mean age was 53.83±9.07 

years, duration of diabetes was 7.36±5.75 years, mean HbA1c level %7.76 ±1.83. Of the 

sample, %56.5 was female, %78.5 used SMBG and %66.4 was on insulin therapy. 

Economic status, duration of diabetes and self monitoring of blood glucose were 

associated significantly. The ratio of SMBG was more than the patients who had 

diabetes more than 11 years, had chronic complications, used oral antidiabetic drugs + 

insulin therapy and took regular diabetes education. 

People having high scores of WHO-5 and SDD had high ratio of SMBG significantly. 

People having high scores of DAS and low scores of DTSQ measured blood glucose 

more frequent than the others. The SMBG ratio increased significantly on the patients 

who had high total score of WHO-5 and SDD quastionnaire. 

These results show, SMBG affects quality of life and diabetes attitude in patiens with 

diabetes positively. 

 

Key Words: Type 2 Diabetes, Blood Glucose, Self Monitoring of Blood Glucose, 

Quality of Life, Diabetes Control 

           



1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Kan şekeri kontrolünü iyileştirmenin diyabetin mikrovasküler ve makrovasküler 

risklerini azalttığı bazı önemli çalışmalarla gösterilmiştir. İngiltere Prospektif Çalışması 

(UKPDS) HbA1c‘deki her %1‘lik azalmanın mikrovasküler komplikasyonları %37 ve 

diyabete bağlı ölümleri %21 oranlarında azalttığını göstermiştir. UKPDS klinik 

uygulama rehberlerinde glikoz kontrolünün 3 veya 6 aylık aralıklarla değerlendirilmesi 

önerilmektedir. Tip 1 diyabetlilerde kendi kendine kan şekerini izlemenin (KŞİ; self-

monitoring of blood glucose= SMBG) diyabet kontrolü üzerine olumlu etkisi yapılan 

çalışmalarla açık olarak gösterilmiştir. Bununla birlikte Tip 2 diyabette KŞİ etkinliği 

üzerine yapılan çalışmalar farklı sonuçlar göstermektedir ve konu hala tartışmalıdır. KŞİ 

sıklığı üzerine yapılan çalışmalar insülinle tedavi edilmeyen diyabetlilerde bir avantaj 

sağlamadığını gösterirken (11,15) hasta eğitimi ile kombine edilmiş çalışmaların 

sonuçları tersini göstermektedir (27,45). Aynı zamanda KŞİ‘nin Tip 2 diyabetlilerde 

diyabetin yükünü arttırdığını ve yaşam kalitesini bozduğunu gösteren çalışmalar da 

vardır (13,52). 

 

Welchsen ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada insülin kullanmayan Tip 2 

diyabetli hastalarda KŞİ uygulamasının etkisi konusunda yaptıkları sistematik 

incelemede metodolojik olarak uygun sadece 6 randomize kontrollü calışma 

bulmuşlardır (52). Sadece ikisinde KŞİ uygulamasının HbA1c‘yi iyileştirdiği 

saptanmıştır. İnceleme sonucunda uzun dönem izleme dayalı, metodolojik olarak doğru 

kurgulanmış, yaşam kalitesi, iyilik hali, hasta memnuniyeti, glisemik kontrol ve yanısıra 

hipoglisemilerin de değerlendirildiği geniş ölçekli randomize kontrollü calışmaya 

ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmanın aynı zamanda diyet ve yaşam biçimi 

degişkenlerinin de standardize edildiği uygulama ve kontrol grubu ile yürütülmesi 

önerilmiştir (52). 

 

Martin ve arkadaşlarının yaptığı bir meta analizde ise KŞİ uygulamasının da 

tedaviye dahil edilmesi durumunda daha etkili olduğu ve KŞİ uygulaması 

yapılmayanlara göre HbA1c ‘nin %0,4 azaldığı belirlenmiştir (24). İngiltere Prospektif 

Çalışması (UKPDS) sonuçlarına göre HbA1c‘deki her %0.9'luk azalmanın 10 yılda 

mikrovasküler komplikasyonları %25 azalttığı hatırlanırsa bu önemli bir orandır. Bu  
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meta-analiz calışması sonucunda KŞİ‘nin etkinliği konusunda mevcut çalışmaların 

yöntem ile ilgili sınırlılıkları nedeniyle kesin bir sonuç söylemek zor olduğundan dolayı 

metodolojik olarak kalitesi yüksek, klinik sonuçlar, yaşam kalitesi ya da memnuniyet 

gibi hastadan alınacak subjektif sonuçların da değerlendirildiği ilave çalışmalara gerek 

olduğu vurgulanmıştır (24). 

 

Bu çalışma Tip 2 diyabetlilerde KŞİ‘nin diyabet kontrolü ve yaşam kalitesi 

üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.  
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Diyabetin Tanımı, Önemi ve Sıklığı  

 

Diyabet, pankreastan salgılanan insülin hormonunun yokluğu, yeterince 

üretilmemesi ya da üretilen insülinin etkili bir şekilde kullanılamaması sonucunda 

ortaya çıkan ve karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasında bozukluklara yol açan 

kronik bir hastalıktır. Kanda glukoz konsantrasyonunun artmasıyla kendini gösterir 

(hiperglisemi), kısa ve uzun dönemde ciddi komplikasyonlara neden olabilir (10,18,57). 

 

Diyabet hipoglisemi, diyabetik  ketoasidoz veya nonketotik hiperozmolar koma  

gibi akut komplikasyonların, kalp krizi, felç, periferik damar hastalığı gibi kronik 

makrovasküler komplikasyonların veya diyabetik retinopati, nefropati, nöropati gibi 

kronik mikrovasküler komplikasyonların ortaya çıkması sonucunda sakatlık ve ölümlere 

neden olabilir (10).  

 

Diyabet, birey ve toplumu ilgilendiren ciddi bir sağlık sorunudur. Ayrıca hızla 

artış göstermesinden dolayı küresel bir hastalık olarak kabul edilmektedir (19). Diyabet, 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ‗‗tüm dünyayı etkisi altına alan majör bir 

sağlık problemi, yeni bir salgın hastalık‘‘ olarak ilan edilmiştir (9). Dünyada bütün yaş 

gruplarında diyabet prevalansı 2000 yılında %2,8 iken (yaklaşık 171 milyon) 2030 

yılında %4,4‘e  (yaklaşık 366 milyon) ulaşması beklenmektedir (55). Uluslararası 

Diyabet Federasyonu‘ nun  (IDF) son verilerine göre yapılan çalışmalarda 2003 yılında 

194 milyon olan yetişkin diyabetli sayısı 2007 yılında 246 milyona ulaşmıştır. 2025 

yılında bu sayının 380 milyon olacağı tahmin edilmektedir (19). 

 

2007 verilerine göre 20-79 yaş arasındaki diyabetli oranı %6 olarak 

bulunmuştur. En fazla diyabetli sayısı yaklaşık 67 milyon kişi ile Batı Pasifik 

Bölgesinde ve yaklaşık 53 milyon kişi ile Avrupa Bölgesinde bulunmaktadır. Kuzey 

Amerika Bölgesi %9,2 lik bir oranla en fazla diyabet prevalansına sahip bölgedir ve 

%8,4‘lük bir oranla da Avrupa bölgesi onu takip etmektedir (18). Dünyadaki en fazla 

diyabetli sayısına sahip ülkeler sırasıyla Hindistan (40,9 milyon), Çin (39,8 milyon), 

Amerika Birleşik Devletleri (19,2 milyon), Rusya (9,6 milyon) ve Almanya‘dır (7,2 
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milyon) (20). Diyabet prevalansı gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere göre daha 

fazladır. Dünyada en fazla diyabetliye sahip 10 ülkeden yedisi gelişmiş ülkedir (18,37).  

 

Diyabetli birey sayısındaki artış nedenleri: 

 Yaşlı nüfus oranında artma 

 Kentleşme 

 Fazla kilolu ve obez bireylerin sayısındaki artış 

 Sağlıksız beslenme 

 Sedanter yaşam (18,56) 

 

Dünyada her yıl 7 milyon kişide diyabet gelişmektedir. Her 10 saniyede 2 kişi 

diyabet tanısı almakta ve 1 kişi diyabet nedeniyle ölmektedir.  Yaklaşık 2,5 milyon 

kişide diyabetik retinopati görülmektedir ve tüm diyabetlilerin %10-20‘si böbrek 

yetersizliğine bağlı olarak hayatını kaybetmektedir (20). Ayrıca diyabet maliyeti çok 

yüksek olan bir hastalıktır. 2007 yılında dünyada diyabetin tedavisi, diyabetten korunma 

ve komplikasyonların önlenmesi için yaklaşık olarak 232 milyar dolar harcanmıştır. 

2025 yılında bu maliyetin 302,5 milyar doları aşması tahmin edilmektedir (21)., 

 

Türkiye Diyabet Epidemiyoloji Çalışması (TÜRDEP) 2000 yılı verilerine göre  

diyabet prevalansı %7,2 ve  bozulmuş glıkoz toleransı (IGT) prevalansı %6,7 olarak 

belirlenmiştir. Yine bu çalışmaya göre diyabet prevalansının %8‘ini kadınlar, %6,2‘sini 

kadınlar oluşturmaktadır (44). IDF verilerine göre Türkiye‘deki 20 yaş üstü diyabet 

prevalansı  %7,1 tahmin edilmektedir ve  yaklaşık olarak 3,3 milyon diyabet hastası 

bulunmaktadır. 2025 yılında bu sayının %8,9 a yükseleceği düşünülmektedir. Türkiye 

Diyabet Vakfı‘nın raporlarına göre her yıl 300 binden fazla kişide diyabet hastalığı 

görülmektedir (16). 

 

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve aday ülkelerin Sağlık Bakanlıkları ve diyabet 

organizasyonu temsilcilerinin katılımı ile 15 Şubat 2006‘da Avusturya‘da yapılan Tip 2 

Diyabet Zirvesinde Tip 2 diyabetin tedavisi ve önlenmesi için AB diyabet politikası ile 

ilgili önerileri vurgulayan Diyabet Deklarasyonu hazırlanmıştır. Bu deklarasyonda 

diyabetin hızla artan, ciddi bir kronik, sağlık sorunu olduğu ve diyabete bağlı 

komplikasyonların sağlık harcamalarının %5-10 ‘unu oluşturduğu belirtilmektedir (38). 
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Diyabetli bireylerin yaklaşık olarak %90‘ını Tip 2 diyabetliler oluşturmaktadır 

(49). Tip 2 diyabet, insülinin yeterli miktarda salgılanmasına rağmen etkili olmadığı 

insulin direnci tablosu ile karakterizedir. Tedavisinin ilk basmağında egzersiz, tıbbi 

beslenme tedavisi ve insülin direncini azaltan ilaçlar yer alır. Böylece insülinin etkili bir 

şekilde kullanılması sağlanarak hipergliseminin düzeltilmesi amaçlanır (2).  

 

2.2. Kendi Kendine Ġzleme 

 

1980‘li yıllardan önce tedavinin etkinliğini değerlendirmek için diyabetli 

hastalar belirli bir süre için hastaneye yatırılır ve kan şekeri takibi laboratuvar 

sonuçlarına göre yapılırdı. Diyabetli ve toplum için maliyeti yüksek bu durum aynı 

zamanda iş gücü kaybına da neden oluyordu. Günümüzde diyabet kontrolünün 

izlenmesinde düzenli olarak yapılması önerilen ölçümler kan şekeri ölçümleri,kan veya 

idrarda keton ölçümü, HbA1c (A1c: glikolize hemoglobin), yıllık lipid (kolesterol, 

trigliserid, HDL,LDL kolesterol) değerlendirmeleridir. Bu değerlendirmeler hastanede 

yatırmaya gerek olmadan ayaktan takipler ile yapılabilmektedir. Kan glikozunu ölçen 

taşınabilir cihazların kullanıma girmesi hem diyabetliler hem de onlara bakım veren 

sağlık ekibi üyeleri için önemli kolaylıklar sağlamıştır (33). 

 

 Diyabetlinin kan glikoz düzeyini dolaylı veya dolaysız yöntemlerle izleyerek 

hedeflenen aralıklarda tutabilmesi için gerekli olan bilişsel, davranışsal ve terapötik 

kararları alabilmesi ve aynı zamanda lipid ve keton düzeyleri gibi parametrelerle de 

neden - sonuç ilişkisi kurabilmesi kendi kendine yönetim (self-management) olarak 

ifade edilir (33). 

 

Kendi kendine kan şekerini izleme (KŞİ), diyabetlinin bu beceriyi kazanmaya, 

sonuçları anlamaya ve sonuçlara göre diyabet tedavi ve bakımını düzenleyecek 

davranışlar geliştirmeye hazır olduğunda düşünülmelidir (51). UKPDS, Tip 2 

diyabetlilerde vasküler komplikasyonların önlenmesinde glukoz kontrolünün önemini 

kanıtlamıştır (37). 
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2.2.1. Kan ġekeri Ölçüm yöntemleri  

 

Günümüzde hastane dışında kan şekeri ölçümü için glikometreler veya sürekli 

glikoz monitorizasyonu (CGM) cihazları kullanılmaktadır (26).  

 

2.2.1.1. Glikometreler 

 

Diyabetlilerin evde kendi kendini izlemesi kolay ve ucuz glisemi kontrolünü 

sağlayacağı gibi hipoglisemi ve hiperglisemi ataklarının farkına vararak gerekli 

önlemlerin alınmasında, komplikasyonların erken tanısı veya önlenmesi açısından 

önemlidir (33,2).  

 

Evde KŞİ glikometre cihazları ile yapılır (33). Glikometreler; pil ile çalışır, 

büyüklüğü ve şekli markasına göre değişir ve her markanın kendine özgü stripleri 

(ölçüm çubukları) vardır. Her marka cihazın doğru kullanımı ve bakımı diyabetliye 

doğru bir şekilde öğretilmelidir. Cihazın güvenilirliği her yeni kutudaki kontrol çubuğu 

ile kontrol edilmeli ve glikometrelerin kod ayarları doğru olmalıdır. Glikometrelerdeki 

gün ve saat hafıza özelliği ile ölçümlerin kaydedilmesi değerlendirmeyi 

kolaylaştırmıştır(16,36). 

 

2.2.1.2. Sürekli Glikoz Monitorizasyonu Sistemi  

 

Sürekli glikoz monitarizasyonu (CGM) sistemi diyabetin izlenmesi için 

kullanılan yeni bir teknoloji ürünüdür. Bu sistem bir sensör, bir veri depolama cihazı ve 

bir monitörden oluşmaktadır. Sensör her 1-10 dakida glikozu ölçer ve sonuç veri 

depolama cihazına gönderilir. Sonuçlar sağlık çalışanı tarafından bilgisayara 

yüklenebilir veya monitor üzerinden gösterilebilir. CGM, glukoz düzeylerini belirtirken 

öğünler, tedavi, egzersiz, stres gibi faktörlerin glikoz düzeyi üzerine etkilerini ayrıntılı 

değerlendirme olanağı verir (26). 
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2.2.1.3. Hemoglobin A1c (HbA1c) 

 

1970 yılından beri HbA1c diyabetlilerde uzun dönem (son 3-6 ay) glikoz 

düzeyini belirlemede bir ölçme yöntemi olarak kullanılmaktadır (1). Kanda bulunan 

glikoz hemoglobine bağlanarak glikozillenmektedir ve eritrositlerin yaşam süresi olan 

ortalama 3 ay boyunca glikozillenmiş olarak kalır. HbA1c ile eritrositler içindeki 

hemoglobine bağlı olan kan glikozunun yüzdesi ölçülmüş olur. HbA1c değerine göre 

ortalama kan şekerleri tahmini olarak hesaplanabilmektedir. HbA1c ölçülmesi diyabet 

tedavisinde ana hedeftir ve metabolik kontrolün sağlanmasında ve bu sayede uzun süreli 

oluşabilecek komplikasyonların önlenmesinde çok büyük önem taşımaktadır. Tip 1 

diyabetlilerde 3 ayda bir, Tip 2 diyabetlilerde 3-6 ayda bir kez ölçtürülmelidir(1,31,33).  

 

IDF‘e göre normal bir bireydeki HbA1C düzeyi %4-5,9 arasında olmalıdır. İyi 

kontrollü diyabetlilerde %7‘nin altında , kötü kontrollü diyabetlilerde ise  bu değer %8 

ve üstündedir. IDF önerilerine göre hedef HbA1c değeri <%6,5 olmalıdır(1). Amerikan 

Diyabet Birliği (ADA) ise hedef HbA1c değerinin %7‘nin altında olmasını 

önermektedir (34). 

 

Tablo 2-1: HbA1c ile ortalama kan Ģekeri arasındaki iliĢki  

HbA1c Ortalama Plazma Glikozu 

(mg/dl) 

%6 126 

%7 154 

%8 183 

%9 212 

%10 240 

Kaynak: American Diabetes Association (2009). Standards of Medical Care in Diabetes—2009.  

Diabetes Care, 32, 13-61  
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ADA‘nın HbA1c Önerileri: 

 Stabil glisemik kontrole sahip ve tedavi hedeflerine ulaşmış 

diyabetlilerin yılda en az iki kez HbA1c testi yaptırması gerekmektedir. 

 Tedavisi değişen ve glisemik hedeflere ulaşamamış hastalarda 3 ayda bir 

kez HbA1c testi yaptırılması gerekmektedir (3). 

 

Tablo 2-2: Uluslararası Organizasyonların Glisemik Kontrol Hedefleri 

 ADA* IDF** AACE*** 

HbA1C < 7 < 6,5 ≤ 6,5 

Yemek öncesi 

kapiller plazma 

glikozu 

70-130mg/dl < 110 < 110 

Yemek sonrası 

kapiller plazma 

glikozu 

< 180mg/dl  < 140 

Kaynak: * American Diabetes Association (2009). Standards of Medical Care in Diabetes—2009.  

Diabetes Care, 32, 13-61  

** Control to Goal. http://www.idf.org/webdata/docs/Fact_sheets.pdf 

*** American Association of Clinical Endocrinologists (2007) AACE Diabetes Mellitus Guidelines, 

Endocr Practise, 13, 16-35 

 

 

2.2.2. Ġdrarda ġeker Ve Keton Ölçme  

 

Glikozüri izlemi 1970‘li yıllardan beri kullanılmaktadır. Ucuz, kolay ve ek bir 

cihaza gerek duyulmadığı için avantajlıdır.  Hastanelerde en sık kullanılan yöntem anlık 

idrarda bakılan glikozdur. Fakat glikozüri hipoglisemi hakkında bilgi vermediği için 

özellikle yoğun insulin tedavisi gören hastalarda beklenen yarar sağlanamamıştır. Kan 

şekeri (KŞ) ancak 160-180mg/dl‘nin üzerinde ise idrarda glikoz görülür (34).  

 

Mutlak ve göreceli insülin eksikliğinde yağ dokularının yıkımı artacağından 

kanda  yağ metabolizmasının yan ürünü olan keton cisimleri birikir ve idrarla atılmaya 

http://www.idf.org/webdata/docs/Fact_sheets.pdf
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başlar. KŞ 300mg/dl‘in üstünde ise keton kontrolü yapılmalıdır. İdrar örneğine keton 

çubuğu batırılarak α - hidroksibütirikasit kalitatif olarak ölçülür (33). 

 

2.2.3. Kendi Kendine Kan ġekeri Ġzleme (KġĠ) Önerileri 

 

ADA önerileri: 

 Tip 1 diyabette KŞİ tedavinin bütünleyici bir parçasıdır. HbA1c‘nn 

düşürülmesinde etkilidir. 

 Çoklu insülin tedavisinde ve insülin pompası kullanan Tip 1 ve Tip 2 

diyabetlilerde günde 3-4 kez KŞİ yapılmalıdır. 

 Günde 1-2 kez insülin yapan veya insülin kullanmayan diyabetlilerde, 

oral antidiyabetik (OAD) kullananlarda, yalnız fiziksel aktivite ve tıbbi 

beslenme tedavisi (TBT) ile izlenen diyabetlilerde KŞİ glisemik 

hedeflere ulaşmada yararlıdır. 

 Yemek sonrası KŞİ ile yemek sonrası hedef glikoz değerlerine 

ulaşılabilir.  

 Diyabetli bireye KŞİ eğitimi verilmeli, ölçüm tekniği ve sonuçlarını 

tedaviye yansıtabilme yeteneği gözden geçirilmelidir. 

 CGM, yoğun insülin tedavisi uygulayan yetişkin tip 1 diyabetlilerede 

(≥25 yaş) HbA1c değerinin düşürülmesinde başarılı bir sistemdir. Ayrıca 

hipoglisemi ataklarının sıklığının belirlenmesini sağlamaktadır (3,33,49). 

 

IDF Önerileri: 

 KŞİ yeni tanı konmuş tüm Tip 2 diyabetlilerde kendi kendine diyabet 

yönetimi eğitiminin bir parçası olarak sunulmalıdır. 

 İnsülin kullanan Tip 2 diyabetlilerde glikometreler ile KŞ izleminin 

sürekliliği sağlanmış olmalıdır. 
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 OAD kullanan diyabetlilerde ve sadece TBT alan diyabetlilerde KŞİ, 

hipoglisemileri saptamada, ilaç ya da yaşam tarzındaki değişikliklere 

bağlı KŞ dalgalanmalarını ve araya giren hastalıklar sırasında 

oluşabilecek değişiklikleri takip amacıyla gereklidir. 

 Diyabetli bireyin KŞİ becerileri, elde edilen sonuçların kalitesi, 

yorumlanması ve uygulamaya yansıtılması yılda bir kez gözden 

geçirilmelidir(29,33). 

 

 LeRoith‘in  ve Smith‘in yaptığı çalışmada düzenli olarak KŞ izleminin, diyet ve 

egzersize dikkat ederek tıbbi tedavisini uygulayan diyabetlilerde sıkı glisemik kontrol 

ile komplikasyonları önemli derecede azalttığı görülmüştür (29). Araştırmacı bir  başka 

çalışmasında bir yıl boyunca hafıza özelliği olan glikometrelerle glisemi kontrolü yapan 

22 Tip 1 diyabetliyi incelemiştir. Bir yıl sonunda aynı hastaların HbA1C düzeyleri 

kontrol edilmiştir. Çalışmanın başında  ortalaması %6,9 olan HbA1C değeri  %6,4‘ e 

düşmüştür (29).  

 

Martin ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada sadece insülin almayan hastalar ele 

alındığında , KŞ izleyen grupta hem ölüm oranları açısından hem de komplikasyon 

açısından daha iyi sonuçlar gözlenmiştir. Bu çalışmaya göre KŞİ, daha sağlıklı bir 

yaşam biçimi ve daha iyi bir hastalık yönetimi ile ilişkilendirilebilir  (30). 

 

Sarol ve arkadaşları ile Welschen ve arkadaşları tarafından yapılan iki ayrı 

çalışmada insülin kullanan Tip 2 diyabetlilerde KŞİ ile HbA1c seviyelerinde düşüş 

sağlandığı ortaya konmuştur. Yine bu iki randomize klinik çalışmaların meta-analizinde 

insülin kullanmayan Tip 2 diyabetlilerdeki etkisi incelendiğinde KŞİ‘nin HbA1C 

düzeyinde anlamlı bir düşüş sağladığı görülmüştür (30, 53). 
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2.3. Kan ġekeri Ġzlemenin YaĢam Kalitesi ve Diyabet Kontrolü Üzerine Etkisi 

 

KŞİ deneyimleri ve fizyolojik olarak temel alınan insülin tedavisi ilk olarak 30 

yıl önce Diabetes Care dergisinin birinci sayısında yayımlandı (1978 yılında). 

Çalışmalar hipogliseminin önlenmesi, diyet ve fiziksel aktivite ile glisemik hedeflere 

ulaşmada KŞ izlemenin önemli bir araç olduğunu kanıtlamıştır (14). 

 

KŞİ, diyabet bakımında bir devrim olarak kabul edilebilir. Diyabetlinin her 

zaman kendi KŞ değerlerini kontrol edebilmesi sağlanmış ve bununla birlikte bireysel 

becerilerinin gelişmesinde etkili olmuştur. KŞ sonuçlarının tedaviye uyarlanması ile 

glisemik kontrol sağlanabilir. İki büyük randomize çalışma olan Diyabette kontrol ve 

komplikasyonlar çalışması (DCCT) ve UKPDS KŞİ‘nin yararlı olduğunu doğrulamıştır. 

Bu çalışmalar hipergliseminin uzun dönem mikrovasküler komplikasyonları artırdığını 

göstermiştir (4). Martin ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada insülin kullanmayan Tip 2 

diyabetli hastalarda  KŞİ‘nin diyabete bağlı morbidite ve mortalite oranlarını azalttığı 

gösterilmiştir (30).  

 

KŞİ diyabetin modern tedavisinde kullanılan önemli bir unsurdur ve Tip 2 

diyabetlilerin çoğunun bakım planında yaygın olarak kullanılmaktadır. Sıklıkla KŞ‘nin 

kontrolünü değerlendirmede HbA1c‘ye tamamlayıcı olarak kullanılır (7,51). 

 

Amerika‘da Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) raporlarına göre 

hastaların %63,4‘ünün günde en az bir kez KŞ izlediğini ve %61‘inin hedef değerleri 

belirtilerek bu durum 2010‘da Herkese Sağlık projesinde vurgulanmıştır (14). 

 

KŞİ,  sağlık çalışanlarının tedavi planını oluşturmada, diyabetlinin ve ailesinin 

diyet, fiziksel aktivite, insülin gibi tedavi seçeneklerini ayırt etme ve uygulama 

becerilerini kazanmasında, hiperglisemi ve hipogliseminin tanınmasında, hasta 

eğitiminin gelişmesinde etkilidir (7).  
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İnsülin kullanan ve/veya OAD kullanan bütün diyabetli hastaların KŞ izlemesi 

yararlı olabilir.  KŞ sonuçlarına göre diyabetlinin diyetini planlaması, egzersizini 

düzenlemesi gibi yaşam şekli değişiklikleri ile diyabet kontrolü sağlanmaktadır (4). KŞİ 

ile diyabetliler anormal KŞ sonuçlarına yönelik uzun vadeli yaşam tarzı 

değişikliklerinde de bulunabilirler (43). 

 

KŞİ, diyabette kendi kendine yönetim için gereklidir. Hastanın öğrenme 

becerilerini arttırır ve kendi bakımlarıına aktif olarak katılımını sağlar. Aktif hasta 

katılımıyla hedef KŞ değerlerine daha kolay ulaşılması sağlanır. KŞİ, hem hastanın hem 

de sağlık bakımı profesyonellerinin sorun çözme ve karar verme becerilerinin gelişmesi 

açısından önemli bir unsurdur (4). 

 

Diyabet yönetiminde, farkındalık ve uyum önemli bir rol oynamaktadır. 

Uygulanan bir diyet ve egzersizin tek başına etkileri sınırlıdır fakat KŞİ ile birlikte 

yapılan diyet ve fiziksel aktivite hastanın bilinçlenmesi ve güçlendirilmesini 

sağlayacağından uzun dönemdeki faydaları da düşünüldüğünde oldukça önemlidir (30). 

 

KŞİ‘nin en iyi kulanımı, sonuçlarının uygun bir şekilede yorumlanması ile 

mümkündür. Hastaların glisemik hedeflere ulaşması için KŞ verilerini besin tedavisi, 

egzersiz ve medikal tedavisinde nasıl kullanacağı öğretilmelidir ve bu beceriler düzenli 

aralıklarla değerlendirilmelidir (3). 

 

KŞİ, hasta merkezli bakımda hastaların irade kontrol sistemi ile kan glikoz 

düzeylerinde ve HbA1c değerinde düşüş sağlandığı çalışmalarla gösterilmiştir.  

McAndrew ve aradaşlarının yaptığı bir systematic rewiev çalışmasında, incelenen 6 

çalışmada KŞİ‘nin HbA1c değerinde anlamlı bir düşüş sağladığı gösterilmiştir (32). 

 

Yapılan çalışmalarla KŞ izleyen hastaların kontrollere daha sık ve düzenli 

gittikleri ortaya konulmuştur ve bu da KŞ izleyen hastaların kendi hastalıklarına karşı 

davranış değişikliğine yönelik bir potansiyele sahip olduklarını göstermektedir. Aynı 
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zamanda KŞ izleyen hastalara karşı da sağlık profesyonellerinin tavırları 

değişebilmektedir. Diyabetli bireylerin, bireysel yönetim eğitimi ile ilgili yeteneklerini 

güçlendirmelerini ve davranış değişiklikleri konusunda yardımcı olabilmelerini 

sağlamaktadır (30). 

 

2.4. Kendi Kendine Kan ġekerini Ġzlemine Uyumu ĠyileĢtirmede Hasta Eğitiminin 

Ve HemĢirenin Rolü 

 

2.4.1. Kendi Kendine Kan ġekerini Ġzlemine Uyumu ĠyileĢtirmede Hasta 

Eğitiminin Önemi 

 

Klinik diyabet rehberi insülin kullanmayan hastalar için diyabet kontrolünde 

KŞİ‘ni önermektedir ve hastaların belirli aralıklarla izlenmesini önermektedir. İnsülin 

kulllanan hastalarda ise sürekli devam eden eğitim programlarında diyabet bakımının 

nasıl koordine edileceği, devamlı hasta eğitimi ve takibinin önemi, KŞ izleyen ve 

izlemeyen hastalarda KŞ izleminin tedavideki yararları tartışılır (14). 

 

Bireysel yönetim diyabet yönetiminin temelini oluşturur. Sağlık bakım 

profesyonelleri eğitim verirken diaybetlinin psikolojik, fizyolojik ve ekonomik 

durumunu göz önünde bulundurmalıdır ve HbA1c, açlık ve tokluk kan şekerinin 

farkında olarak diyabetli ile birlikte hedef değerler belirlemelidirler. KŞİ, kendi kendine 

yönetimin en önemli parçasıdır (39). 

 

Hasta eğitimi, kişilerin kendi kendine yönetim becerilerini, yaşam kalitesi, hasta 

memnuniyeti ve hedef değerlere ulaşma için KŞİ sonuçlarının nasıl kullanılacağını 

içermelidir (39). 

 

Diyabetli bireylerin eğitime ve bakıma katılmasıyla karar vermenin 

kolaylaşması, eğitimlerin daha etkili olması, diyabete yönelik psikolojik uyumun 

artırılması ve oluşabilecek potansiyel stresin önlenmesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda 
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diyabetli bireyin ailesinin de eğitime dahil edilmesiyle hem diyabetlinin hem de ailesin 

diyabetle ilgili bilgilerinin gelişmesi, glisemik kontrolün sağlanması ve bununla birlikte 

stresle başa çıkma ve diyabetle ilgili sorunların çözülmesinde kolaylık sağlanabilir. 

Diyabetlilerin kendi kendine diyabet yönetimi için eğitim programları geliştirilmiştir. 

Bireysel yönetim eğitimleri bireyin karar verme ve davranışlarını devam ettirmesini 

sağlayacak şekilde olmalıdır. Diyabet yönetiminde öğretme süreci Şekil 2-1‘de 

gösterilmiştir. Davranış değişikliğinin sağlanmasında bilgi ile birlikte psikososyal 

faktörler de etkilidir (26).  

 

Hastaların KŞ izlemine yönelik birçok sağlık protokolleri geliştirilebilir. Bu 

protokollerin de hastaya KŞ sonuçlarını fizyolojik, davranışsal ve sosyal çevreye 

uygulamada öğretici olması gerekmektedir (14). 
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ġekil 2-1: Diyabet Yönetimi Öğretme Süreci 

Kaynak: Jones, H., Benard, L.D., Nichol, H. (2009). Canadian Diabetes Association 2008 Clinical 

Practice Guidelines for the Prevention and Management of Diabetes in Canada: Executive Summary Self 

Management Education. Clinical Practice Guidelines. 

Diyabet Yönetimi Eğitimi 

Öğretici, bilişsel, davranışsal ve sosyal olmalıdır 

 Hedef değer 

 Sorun çözme 

 Diğer motivasyon stratejilerini içermelidir. 

 

 

 

Bilgi 

Psikomotor beceriler 

Psikososyal araçlar 

 İnanç, tutum, baş etme 

becerisi 

 

 

Kendi kendine yönetim becerileri 

 Diyet 

 KŞİ 

 Medikal tedavi 

 Fiziksel aktivite 

 Sigarayı bırakma  

 

 

Kısa dönem sonuçları 

 KŞ, glisemi ve lipid kontrolü 

 Kilo kontrolü 

 Yaşam kalitesi 

 Diyabet kontrolü 

 

Uzun dönem sonuçları 

 Hastalık  

 Ölüm  

 Yaşam kalitesi 
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2.4.2. Kendi Kendine Kan ġekeri Ġzlemine Uyumu ĠyileĢtirmede HemĢirenin Rolü 

 

KŞİ eğitimi sürekli olmalı ve diyabet yönetiminin aşamalarında hastanın 

ihtiyaçlarna uyarlanabilmelidir. Hasta ile görüşen farklı eğitimcilerin verdiği bilgiler 

tutarlı ve KŞİ sonuçlarını yorumlaması konusunda diyabetliye yararlı olmalıdır. Hedef 

değerlerle ilgili olarak hasta ile görüşülmeli ve ortak bir karara varılmalıdır. Hasta 

eğitiminde yüksek sonuçlar (hiperglisemi) durumunda yapılacakların anlatıldığı gibi 

düşük sonuçlar (hipoglisemi) durumunda yapması gerekenler ve önemi anlatılmalıdır. 

Kısa, orta ve uzun dönem glisemik kontrolün sağlanmasında HbA1c değeri ile KŞİ 

arasındaki ilişkinin öneminin diyabetli tarafından anlaşılması sağlanmalıdır (43). 

 

KŞİ tedavi rehberinin merkezi olmalı, diyabet eğitmenleri ve medikal malzeme 

üreticileri günlük kullanımda klinik yönden glikometre doğruluğunu garanti altına 

almak için kalite-kontrol protokollerine odaklanmalılardır (14). 

 Hasta için yazılan her yeni reçetedeki striplerin glikometre ile doğruluğunun 

önemi konusunda hasta uyarılmalıdır (14).  

 Glukometrelerin stripleri ile uyumlu olabilmesi için düzenli olarak striplerin 

üzerinde bulunan kalibrasyon kodu ile kalibre edilmelidir. Kullanıcıya bağlı 

kalibrasyon kodlamadaki hatalar veri kalitesini dolayısıyla tedavi sonuçlarını 

etkiler (14). 

 Glukometre kodlamanın önemi konusunda bütün hastalar uyarılmalı ve 

glukometrelerin doğru kodlanması hastaya öğretilmelidir. Parkes ve 

arkadaşalarının yaptığı bir çalışmada manuel olarak kodlanan, doğru olarak 

kodlanmış ya da kodlama gerektirmeyen ölçüm cihazları ile yapılan ölçümler 

sonucunda yanlış insülin dozu uygulama olasılığı, yanlış kodlanan ölçüm 

cihazlarınkinden önemli ölçüde düşük olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu da 

yanlış kodlamanın tedaviyi olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. 

Hatalardan kaçınmak için, hastalara ölçüm cihazlarını doğru kodlamak üzere 

talimat verilmelidir ya da manuel olarak kodlanan ve doğru kodlanmış ölçüm 

cihazlarına kıyasla kodlama gerektirmeyen ölçüm cihazları tavsiye edilmelidir 

(1,14).  
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 Yeni hastalarda uygun test teknikleri doğrulanmalı ve bu konudaki becerileri 

güçlendirilmeli ya da değişen ihtiyaçlarına yönelik gerekirse yeni beceriler 

öğretilmelidir. 

 Hastalarla değişen ilaç tedavileri ve bunlara yönelik KŞİ sıklığı ve sonuçları 

konusunda düzenli olarak görüşülmelidir. 

 Rakım yükseldikçe özellikle düşük sıcaklıklarda cihazın yanlış sonuç 

verebileceği konusunda hasta uyarılmalıdır. Glukometre stripleri karmaşık olan 

biyokimyasal cihazlar hasta kullanılabilirliği açısından değerlendirilmelidir. 

Stripler eğer neme ve aşırı sıcaklığa maruz kalmışsa yanlış sonuçlar verebilir. 

 Hastalara test yapmadan önce mutlaka ellerini yıkamaları gerektiği 

hatırlatılmalıdır. 

 Hastaların KŞ izlemine başlamadan önce bireysel glikoz hedefleri ile izleme 

sıklığı, glisemik kontrol ve HbA1c arasındaki ilişkiyi anladığından emin 

olunmalıdır . 

 KŞ izlemeyen hastalarda (sadece TBT ve insülin kullanmayanlarda) adım adım 

glisemik hedeflere ilişkin yazılı bir program sağlanmalıdır, bu program belirli 

aralıklarla düzenlenmeli ve  bilgiler, glisemiyi etkileyen faktörleri anlamaya ve 

tedavinin hızla ilerlemesine yardımcı olmalıdır. 

 Hastaların ideal KŞİ sıklığı ve zamanını belirlemek için hastanın özel durumları, 

ihtiyaçları ve hedef değerleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Hedef KŞ değerlerine ulaşılmış fakat HbA1c değeri yüksek ise diyabetliye 

yemek sonrası KŞİ önerilmelidir.  

 Hasta KŞİ sonuçlarını kaydetmesi için diyabet günlüğü tutması için teşvik 

edilmelidir. Diyabet günlüğü ile hastanın ortalama KŞ değerlerinin ve  

hipoglisemi/hiperglisemi durumlarının farkında olması sağlanır. Kaydedilen KŞİ 

sonuçları mutlaka kontrol edilmelidir. Tedavi değişikliği gerekirse KŞİ 

sonuçlarından yararlanılabilir (14).  
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KŞİ‘nin optimum faydalı olabilmesi için hastaların motivasyonlarının ve 

davranış becerilerinin olması gerekmektedir. 

 KŞ izleminde bireysel faktörler dikkate alınmalıdır (örneğin dil engelleri, 

sosyoekonomik durum, tedavi şekli, diyabetlinin psikolojik durumu gibi). 

 KŞİ sıklığının istenen hedef değerlere ulaşmada yeterli olup olmadığını ve 

hastalar tarafından anlaşılırlığı kontrol edilmelidir. 

 KŞ izleminin onlar için bir son olmadığı, iyi bir glisemik kontrolle başarılı 

sonuçlar elde edebilecekleri ve kötü glisemik kontrolde de sık KŞİ ile daha iyi 

sonuçlara ulaşacağı hatırlatılmalıdır. 

 Hastaların kendi hedeflerini belirlemelerine, kararsızlıklarını ve kendi 

önceliklerini ifade etmelerine fırsat verilmeli ve aktif bir şekilde dinlenmelidir. 

 Hastayla birlikte belirlenen hedefler ulaşılabilir olmalıdır. 

 KŞİ önerileri hastaya uygun olmalı ve uygun test yöntemleri ve zamanı sürekli 

olarak görüşülmelidir. Hastanın bilgi durumu, istekli olması ve davranış 

becerileri göz önünde bulundurulmalıdır (14). 

 Kendi kendine yönetim becerilerini geliştirebilmesi ve KŞİ sonuçlarını kendi 

diyabet bakımında kullanabilmesi için diabetliye güvenli ve uygun KŞİ 

metodları öğretilmelidir (39). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. AraĢtırmanın Türü 

 

Araştırma; Tip 2 diyabetli bireylerde kendi kendine kan şekerini izleme (KŞİ) 

durumunun yaşam kalitesi, diyabet tutumu ve diyabet kontrolü üzerine etkisini 

değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı- ilişki arayıcı ve kesitsel bir çalışma olarak 

planlanmıştır. 

 

3.2. AraĢtırmanın Örneklemi 

 

Araştırmanın evrenini; İstanbul Ünivesitesi İsanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı Diyabet polikliniğine Şubat- Nisan 2008 tarihleri arasında ve Sağlık 

Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyabet polikliniğine Nisan-

Temmuz 2008 tarihleri arasında başvuran Tip 2 diyabetli hastalar oluşturmaktadır. 

 

Araştırmanın örneklemini  ise;  

 En az 6 ay veya daha uzun süredir diyabet tanısı olan,  

 18-80 yaş arasında, 

 Görüşmeyi engelleyecek acil sağlık sorunu olmayan, 

 Çalışmaya katılmayı kabul eden, 

 Eğitim durumu en az okur yazar olan, 

 

Çalışmanın yapıldığı tarihlerde diyabet polikliniklerine başvuran ve çalışmaya 

katılmayı kabul eden 260 Tip 2 diyabetlinin %61,5‘i (n:160) Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal 

Hastanesi, %38,5‘i (n:100) İstanbul Ünivesitesi İstanbul Tıp Fakültesi Diyabet 

polikliniklerinden alınmıştır. 
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3.3. Etik Ġzinler 

 

Çalışma için etik kurul izinleri; 

 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

 Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Hastanesi Etik Kurullarından alındı. 

Kurum izinleri; 

 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrin 

Metabolizma Bilim Dalından  

 Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü‘nden alındı. 

 

3.4. Veri Toplama Araçları 

 

Veriler çalışmaya katılmayı kabul eden hastalar ile yüz yüze görüşme ile 

araştırmacı tarafından veya hasta tarafından kendi kendine doldurulmuştur. Görüşme 

süresi ortalama 20 dakika sürmüştür. 
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3.4.1. GörüĢme Formu 

 

Literatür incelemesine dayandırılarak hazırlanmış olan anket formu genel sosyo-

demografik özellikler, diyabetle ilişkili özellikler, KŞİ ve sıklığı ile ilgili sorulardan 

oluşmaktadır. KŞİ durumu ‗‗Evde/hastane dışında kan şekerinizi ölçüyor musunuz?‘‘ 

sorusu ile değerlendirilmiş ve ‗‗evet‘‘ cevabını verenler KŞ izleyen grup olarak, 

‗‗hayır‘‘ cevabını verenler ise KŞ izlemeyen grup olarak değerlendirilmiştir. 

Tıbbi veriler, hastanın en son ölçülen yemek öncesi ve yemek sonrası kan şekeri 

değerleri, sistolik ve diyastolik kan basıncı, HbA1c, lipidler, boy ve kilosu (Quatelet 

indeksi formülüne göre (kilo/boy
2
) Beden Kitle indeksi hesaplanmıştır), kronik 

komplikasyonların varlığı dosya kayıtlarından alınmıştır  (EK 1). 

 

3.4.2. WHO-5 Ġyilik Durumu/ YaĢam Kalitesi Ġndeksi  

 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından iyilik halini değerlendirmek üzere oluşturulmuş 

kısa ve pratik bir ölçektir. Türkçe‘ye adaptasyonu Eser (ESER) tarafından yapılmış olan 

bu ölçekte her bir madde için  puanlar 0 ile 5 puan arasında  ve ölçek toplam puanı 0 ile 

25 arasında değişmektedir. Puanın artışı yaşam kalitesnin arttığını göstermektedir (59) 

(Ek 2). 

 

3.4.3. Diyabet Tedavisinden Memnuniyet Anketi (DTSQ) 

 

Diyabet Tedavisinden Memnuniyet Anketi (Diabetes Treatment Satisfaction 

Questionnaire- DTSQc) farklı uygulamalardaki fizyolojik reaksiyonlara duyarlı, 

diyabete özelleştirilmiş bir ölçüm aracıdır . Bu anket formu aynı zamanda hastaların 

subjektif tedavi deneyimlerini değerlendirmede bir kalite göstergesi olarak kullanılmaya 

da duyarlıdır (5,46).  

 

Anket formu 3 farklı alanda 8 soru içerir; genel tedavi memnuniyeti ( 6 soru - 1. 

4. 5. 6. 7. ve 8. sorular),  hiperglisemi deneyimi (1 soru – 2.soru),  hipoglisemi deneyimi 
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(1 soru – 3. soru). Form daha önce Türkçe‘ye çevrilerek geçerlik güvenirliği test edilmiş 

ve farklı çalışmalarda kullanılmıştır (46) (Ek 3). 

 

3.4.4.  Diyabet Tutumu 

 

Diyabeti Anlamlandırma Farklılıkları Ölçeği (DAF) 

 

Diyabeti Anlamlandırma Farklılıkları ölçeği (Semantic Differential in Diabetes-

SDD) kan şekerini izlemeye karşı tutumu değerlendirir. Wikblad tarafından geliştirilen 

ölçek 1990 yılından beri kullanılmaktadır. Türkçe geçerlik güvenirliği Özcan tarafından 

yapılmakta olan  ölçeğin bu çalışmada da kullanılabilmesi için izin alınmış ve geçerlik 

güvenirlik çalışması çalışma kapsamında yapılmıştır. Ölçek iki yönlü sıfat 

tanımlamaların olduğu ve 7‘li likert tipi puanlama ile değerlendirilen toplam 7 sorudan 

oluşmaktadır. Puan arttıkça pozitif tutum artmaktadır (55) (Ek 4).  

 

Diyabet Tutumu (TUTUM) 

 

Çalışmada diyabetli bireylerin diyabet tutumlarını değerlendirmek için Diyabet 

Bakım Profili Diyabet Tutumu alt grubu kullanılmıştır. Ölçek Özcan tarafından 

Türkçeleştirilerek geçerlik güvenirliği yapılmış ve daha sonra çeşitli çalışmalarda da 

kullanılmıştır. 23 maddeden oluşan değerlendirme aracında her madde 1‘den 5‘e kadar 

likert tipi puanlama ile puanlanırken 5 maddenin puanları da ters çevrilmektedir. 

Toplam puan da en az 1 – en çok 5 olmak üzere değişmektedir. Yüksek puan pozitif 

diyabet tutumunu, düşük puan is negatif diyabet tutumunu gösterir (40) (Ek 5). 
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3.5. GörüĢme Formlarının Geçerlik Güvenirlik Sonuçları  

 

Test-tekrar test: Test-tekrar test değerlendirmesine örneklem grubu için 

belirlenen Tip 2 diyabetli 40 hasta alınmıştır. Bu hasta grubuna dört ölçek uygulanmış 

ve bu ölçeklerden WHO-5 İyilik Durumu/Yaşam Kalitesi İndeksi, Diyabet 

Tedavisinden Memnuniyet (DTSQ) ve Diyabeti Anlamlandırma Farklılıkları (DAF) 

ölçekleri test-tekrar test değerlendirmeleri için aynı hasta grubuna 15 gün sonra tekrar 

uyglanmıştır. Pearson ve Spearman Korelasyon Tekniği kullanılarak, ilk ve son 

sonuçların karşılaştırılmasıyla ölçek maddelerinin anlamlarının (ifadelerinin) zamana 

karşı değişmezliği değerlendirilmiştir. Diyabet Bakım Profili Diyabet Tutumu alt grubu 

önceki çalışmalarda çok kez kullanıldığı ve değerlendirildiği için geçerlik güvenirliğinin 

yeniden sınanmasına ihtiyaç duyulmamıştır.  

 

Ġç Tutarlık: Ölçeklerin iç tutarlık denetiminde madde-toplam puan korelasyonları 

ve Cronbach‘s Alpha değerlendirmeleri kullanılmıştır. Literatürde madde toplam puan 

korelasyon katsayılarının 0.30-0.40‘dan büyük, Cronbach Alpha değerlerinin ise 

0.50‘den büyük olması ölçeklerinin iç tutarlılığının onaylanması için beklenen sınırlar 

olarak belirtilmiştir (40). 

 

Araştırmada WHO-5, DTSQ ve DAF ölçeklerinin test-tekrar test, madde toplam 

puan korelasyonları ve Cronbach‘s Alpha sonuçları Tablo 3-2, 3-3, 3-4‘de 

görülmektedir. Bu ölçeklerin Cronbach‘s Alpha değerleri 0,57-0,89 arasında 

bulunmuştur. Ölçek alt grup toplam puanlarının test-tekrar test korelasyon katsayıları 

0,37-0,84, maddelerinin toplam puanları ile korelasyonları 0,10-0,89 sınırlarındadır. 

Cronbach Alpha değerleri yüksek iç tutarlılığı yansıtmaktadır. DTSQ ölçeğinin 2. ve 3. 

maddelerinin toplam puanla korelasyonları düşük (0.10ve 0,16) olmasına rağmen 

ölçeğin test-tekrar test ve Cronbach Alpha değeri yüksek olduğu için bu maddeler 

atılmadan ölçek kullanılmıştır. Sonuçlar WHO-5, DTSQ, DAF ölçeklerinin 

çalışmamızda diyabetli hastalara uygulanabilecek güvenilir ölçme araçları olduğunu 

göstermektedir. 
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Tablo 3-1: WHO-5 Ġyilik Hali/YaĢam Kalitesi Ölçeği’nin Test-Tekrar Test, Madde-

Toplam Puan Korelasyonlari (Spearman Korelasyonu )(n=40) 

   Test-Tekrar 

Test 

Korelasyon 

Katsayıları 

r 

Madde - Toplam 

Puan 

Korelasyon 

Katsayıları 

r 

Kendimi neşeli ve keyifli hissettim (WHO 1) 0,70 0,81 

Kendimi sakin ve gevşemiş hissettim(WHO 2) 0,67 0,74 

Kendimi aktif ve dinç hissettim (WHO 3) 0,76 0,76 

Sabahları taze ve dinlenmiş olarak uyandım (WHO 4) 0,57 0,79 

Günlük yaşantım beni ilgilendiren şeylerle dolu 

(WHO 5) 

0,51 0,82 

YaĢam Kalitesi WHO-5  (TOPLAM PUAN)  0.71 

 (Cronbach Alpha) 0,86 

 

Tablo 3-2: Diyabeti Anlamlandırma Farklılıkları (DAF) Ölçeği’nin Test-Tekrar Test, 

Madde-Toplam Puan Korelasyonları (Spearman Korelasyonu )(n=40) 

   Test-Tekrar Test 

Korelasyon 

Katsayıları 

r 

Madde – Toplam 

Puan Korelasyon 

Katsayıları 

r 

Kendi kendime kan şekerimi ölçmek benim için 

özgür  / engellenmis olmak demektir (DAF 1) 

0,77 0,82 

Kendi kendime kan şekerimi ölçmek benim için 

güçlü / zayıf olmak demektir (DAF 2) 

0,64 0,79 

Kendi kendime kan şekerimi ölçmek benim için 

rahat/ gergin olmak demektir (DAF 3) 

0,84 0,79 

Kendi kendime kan şekerimi ölçmek benim için 

güvenli / güvensiz olmak demektir (DAF 4) 

0,37 0,75 

Kendi kendime kan şekerimi ölçmek benim için 

bağımsız / bağımlı olmak demektir (DAF 5) 

0,77 0,78 

Kendi kendime kan şekerimi ölçmek benim için 

kolaydır  / zordur (DAF 6) 

0,82 0,75 

Kendi kendime kan şekerimi ölçmek benim için 

üstünlüktür / boyun eğmektir (DAF 7) 

0,43 0,80 

  (TOPLAM PUAN)  0.87 

 (Cronbach Alpha) 0,89 
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Tablo 3-3: Diyabet Tedavisinden Memnuniyet (DTSQ) Ölçeği’nin Test-Tekrar Test, 

Madde-Toplam Puan Korelasyonlari (Spearman Korelasyonu )(n=40) 

   Test-Tekrar 

Test 

Korelasyon 

Katsayıları 

r 

Madde - 

Toplam Puan 

Korelasyon 

Katsayıları 

r 

Şu anki tedavinizden ne kadar memnunsunuz? (DTSQ 1) 0,66 0,73 

Son zamanlarda ne sıklıkta şekerinizin çok yükseldiğini 

hissediyorsunuz? (DTSQ 2) 

0,81 0,10 

Son zamanlarda ne sıklıkta şekerinizin çok düştüğünü 

hissediyorsunuz?  (DTSQ 3) 

0,65 0,16 

Son zamanlarda tedavinizi uygulamak size ne kadar kolay 

geliyor? (DTSQ 4) 

0,81 0,71 

Son zamanlarda tedavinizi ne kadar uygulanabilir 

buluyorsunuz? (DTSQ 5) 

0,57 0,74 

Diyabetiniz ile ilgili bilgilendirmeden ne kadar 

memnunsunuz? (DTSQ 6) 

0,59 0,55 

Şu anki size uygulanan tedavi şeklini sizinle aynı tip diyabeti 

olan başka diyabetlilere tavsiye eder misiniz? (DTSQ 7) 

0,72 0,75 

Tedavinize şu anki şekliyle devam etmek sizi ne kadar 

memnun eder? (DTSQ 8) 

0,64 0,75 

DTSQ  (TOPLAM PUAN)  0.86 

 (Cronbach Alpha) 
0,57 

 

Çalışma sonuçlarının istatistiksel analizleri SPSS Client Version (Ist Univ) 

programı kullanılarak yapılmıştır. İstatistik analizlerinde; gruplanmış değişkenlerin 

frekans ve yüzdelik değerleri, sayısal değişkenlerin aritmetik ortalama ve standart 

sapmaları hesaplanmış; iki grup ortalaması arasındaki farkları belirlemede normal 

dağılımda t-testi, normal olmayan dağılımda Mann-Whitney U testi; ikiden fazla 

ortalamanın karşılaştırılmasında normal dağılımda Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA), normal olmayan dağılımda Kruskal-Wallis Testi, korelasyon analizlerinde 

ise Pearson ve Spearman Korelasyon teknikleri kullanılmıştr. Ayrıca ilişki arayıcı test 

olarak ki-kare testi uygulanmıştır. 
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4. BULGULAR 

4.1. Demografik Özelliklerin Dağılımı 

 

Çalışmaya katılan toplam 260 Tip 2 diyabetlinin yaş ortalaması 53,83±9,07 

yıldır (en az- en çok: 33-80 yıl). Olguların %16.9‘u (n:44) 45 yaş ve altı, %40.8‘i   

(n:106) 46-55 yaş arası, %32.7‘si (n=85) 56-65 yaş arası, %9.6‘sı (n:25) 65 ve üzeri yaş 

grubundadır. Olguların %43,5‘i (n:113) erkek, %56,5‘i (n:147) kadındır. Mesleki 

dağılımlar değerlendirildiğinde %48,8‘i (n:127) ev hanımı, %20,8‘i (n:54) emekli, 

%5,4‘ü (n:14) memur, %8,8‘i işçi ve %16,1‘i (n:42) serbest meslekle uğraşmaktadır.  

Olguların eğitim durumları değerlendirildiğinde; %66,9‘u (n:174) ilkokul mezunu, 

%10,8‘i (n:28) ortaokul mezunu, %17,7‘si (n:36) lise ve üzeri okul mezunu ve %4,6‘sı 

(n:12) sadece okuma-yazma bilmektedir. Katılımcıların %2,7‘si (n:7) yalnız yaşarken, 

%15,4‘ü (n:40)  eşiyle ve %82‘si (n:213) eşiyle, çocuklarıyla ve/veya akrabalarıyla 

yaşamaktadır. Olguların sağlık güvenceleri incelendiğinde; %53,8‘i (n:140) SSK‘dan 

yararlanırken, %27,7‘si (n:72) Emekli Sandığı‘ndan, %13,8‘i (n:36) Bağ-Kur‘dan, 

%3,8‘i (n:10) Yeşil Karttan yararlanmakta ve %0,8‘ i (n:2) ücretli olarak muayene 

olmaktadır. Olguların %48,8‘i (n:125) maddi durumunu ―ancak geçinebiliyorum‖ 

olarak, %46,5‘i (n:121) ‗‗orta derecede iyi‘‘ olarak ifade etmiştir. (Tablo 4-1) 

 

Çalışmaya katılan diyabetlilerin %78,5‘i (n:204) KŞ‘ni izlerken, %21,5‘i (n:56) 

KŞ‘ni izlememektedir. Erkeklerin %77,9‘u (n:88), kadınların %78,9‘u (n:116) KŞ‘ni 

izlemektedir. Ev hanımlarının %76,4‘ü (n:97), emeklilerin %81,5‘i (n:44), memurların 

%85,7si (n:12), işçilerin %73,9‘u (n:17) ve serbest meslekle uğraşanların %81‘i (n:34) 

KŞ‘ni izlemektedir. Eğitim durumuna bakıldığında ise okur yazar olanların %66,7‘si 

(n:8), ilkokul mezunlarının %75,3‘ü (n:131), oratokul mezunlarının %85,7‘si (n:24) ve 

lise ve üzeri mezunlarının %86,2‘si (n:41) KŞ‘ni izlemektedir. Ekonomik drumunu 

‗‗iyi‘‘ olarak ifade eden hastaların %100‘ü (n:12) , ‗‗orta derecede iyi‘‘ olarak ifade 

edenlerin %82,6‘sı, ‗‗ancak geçiniyorum‘‘ diye ifade edenlerin %72‘si (n:92) KŞ‘ni 

izlemektedir. Herhangi bir sağlık sigortası olan bütün hastaların büyük çoğunluğu 

(%70‘den fazla) KŞ‘ni izlemektedir. Sosyodemografik özelliklere göre kan şekeri 

ölçümü yapma oranları arasındaki, fark ki-kare testi ile değerlendirilmiş ve ekonomik 
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durumu dışındaki değişkenlerde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaştır 

(p>0,05). Ekonomik durumunu ‗‗orta derecede iyi‘‘ ve ‗‗iyi‘‘ olarak ifade eden 

olguların KŞİ oranı ekonomik durumunu ‗‗ancak geçinebiliyorum‘‘ diye ifade eden 

olgulardan anlamlı derecede yüksektir ( p:0,026 ) ( Tablo 4-1 ). 

Tablo 4-1: Sosyodemografik Özelliklerin Dağılımı (n:260)  

 

Toplam 
Kġ Ġzleyen 

(n =206) 

Kġ 

Ġzlemeyen 

(n=54) 

 

p 

 n % n % n % 

Cinsiyet        

0,840 Erkek 113 43,5 88 77,9 25 22,1 

Kadın 147 56,5 116 78,9 31 21,1 

Meslek        

 

0,829 

Ev kadını 
127 48,8 97 76,4 30 23,6 

Emekli  
54 20,8 44 81,5 10 18,5 

Memur  
14 5,4 12 85,7 2 14,3 

İşçi  
23 8,8 17 73,9 6 26,1 

Serbest meslek 
42 16,1 34 81 8 19 

Eğitim Durumunuz        

 

0,112 

Okur yazar 12 4,6 
8 66,7 4 33,3 

İlkokul mezunu 174 66,9 
131 75,3 43 24,7 

Ortaokul mezunu 28 10,8 
24 85,7 4 14,3 

Lise ve üzeri mezunu 36 17,7 
41 86,2 5 13,8 

Ekonomik Durumu       

0,026* 
Ancak geciniyor 

125 48,8 92 72 35 28 

Orta derecede iyi 
121 46,5 100 82,6 21 17,4 

İyi 
12 4,6 12 100 0 0 

Kiminle YaĢıyorsunuz?        

 

0,883 

Yalnız  
7 2,7 5 

71,4 2 28,6 

Eşimle  
40 15,4 31 

77,5 9 22,5 

Eşimle ve çocuklarımla/ akrabalarımla 
213 82,0 168 

78,9 45 21,1 

Sağlık Sigortası       

 

0,828 

Emekli Sandığı 
72 27,7 59 81,9 13 18,1 

SSK 
140 53,8 109 77,9 31 22,1 

Bağ-Kur 
36 13,8 27 75 9 25 

Yeşil Kart 
10 3,8 7 70 3 30 

Ücretli  
2 0,8 2 100 0 0 

a
 Ki-Kare Testi uygulanmıştır. 
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4.2. Diyabet Kontrolü ve Tedavisi ile ĠliĢkili Özelliklerin Dağılımı 

 

Çalışmaya katılan olguların ortalama tanı süresi 7,36±5,75 yıl olarak 

belirlenmiştir (en az-en çok: 0,5-30 yıl). Olguların tanı süreleri incelendiğinde; 

%20‘sinin (n:52) 0.5-2 yıl arasında, %29.6‘sının (n:77) 2.5-5 yıl arasında, %27.3‘ünün 

(n:71) 6-10 yıl arasında, %23.1‘inin (n:60) 11 yıl veya üzerinde olduğu görülmektedir. 

Tanı süresine göre KŞİ oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmaktadır (p:0,01). Tanı süresi 11 yıl ve üzerinde olan olguların kan şekeri ölçümü 

yapma oranları, tanı süresi 11 yıldan az olan olgulara göre istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksektir (Şekil 4-1).      

 

ġekil 4-1: Tanı sürelerinin kan Ģekeri izleme durumuna göre dağılımı  

a
 Ki-Kare Testi uygulanmıştır. 

 

Diyabetin tedavisinde olguların %1,9‘u (n:5) TBT uygulamaktadır. %37,7‘si 

(n:98) oral OAD ile, %36,5‘i (n:95) OAD ve insülin ile, %23,8‘i (n:62) insülin ile 

tedavi edilmektedir (Şekil 4-2).                 
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ġekil 4-2: Tedavi Biçiminin Dağılımı 

 

KŞ izleyen olguların %1,5‘i (n:3) TBT, %26,5‘i (n:54) OAD ile, %44,1‘i (n:90) 

OAD ve insülin ile ve %27,9‘u (n:57) insülin ile tedavi edilmektedir. OAD+insülin ya 

da sadece insülin kullanan diyabetlilerde KŞİ oranı OAD kullanan ya da TBT 

uygulayan diyabetlilerde saptanan KŞİ oranına göre anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur (p:0,001) (Tablo 4-2). 

 

Tablo 4-2: KġĠ Durumuna Göre Tedavi Biçimlerinin Değerlendirmesi  

Tedavi Biçimi 

Kġ izleyen Kġ Ġzlemeyen 

P 

n % n % 

Sadece TBT 3  60 2  40 

0,001 
OAD 53  54,6 44  45,4 

OAD +  Ġnsülin 90  94,7 5  5,3 

Ġnsülin 57 91,9 5  8,1 

a
 Ki-Kare Testi uygulanmıştır.   

 

 

%1,9 

 %37,7 
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%23,8 
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 OAD+İnsülin 

 
İnsülin 
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Diyabetli bireylerin son bir hafta içinde kaç kez açlık ve tokluk kan şekerlerini 

ölçtükleri değerlendirildiğinde Tablo 4-3‘deki sonuçlar elde edilmiştir. Açlık ve tokluk 

KŞ ölçümünü en sık yapan hastalar sırası insulin tedavisi görenler (açlık:6,44±5,79; 

tokluk:3,37±4,30), OAD+insülin tedavisi görenler (açlık:5,33±4,47; tokluk:2,51±3,65), 

OAD tedavisi görenler (açlık:1,29±2,31; tokluk:0,45±1,62), sadece TBT uygulayanlar 

(açlık:1,0±1,0; tokluk:0) olarak sıralanmaktadır. OAD + insulin ve sadece insulin ile 

tedavi olanlarda açlık ve tokluk KŞ ölçme sıklığı OAD kullanan veya sadece TBT 

uygulayan diyabetlilere göre anlamlı derecede yüksektir (p:0,001) (Tablo 4-3). 

 

Tablo 4-3: Tedavi Biçimine Göre Bir Haftada Uygulanan Açlık ve Tokluk Kġ  Ölçümü 

Sıklıkları  

Tedavi Biçimi TBT OAD 
OAD + 

Ġnsülin 
Ġnsülin P 

Bir Hafta 

Ġçindeki Açlık 

KġĠ Sayısı 

Ort±SD 1±1 1,29± 2,31 5,33±4,47 6,44±5,79 

0,001 
Medyan 1 1 4 5 

Bir Hafta 

Ġçindeki Tokluk 

KġĠ Sayısı 

Ort±SD 0±0 0,45±1,62 2,51±3,65 3,37±4,30 

0,001 
Medyan 0 0 1 2 

b
 Kruskal Wallis Testi uygulanmıştır.   

 

İnsülin kullanan bireylerde (%60,3; n:157) günlük ortalama insülin dozu 

49,75±27,52 ünitedir (en az-en çok: 18-200) ve günde ortalama 2,74±1,19 kez (en az- 

en çok: 1-5) enjeksiyon yapmaktadırlar. Günlük enjeksiyon sayılarına bakıldığında, 

bireylerin %2,3‘ü (n:6) 5 kez, %20,8‘i (n:54) 4 kez, %1,5‘i (n:4) 3 kez, %32,3‘ü (n:84) 

2 kez, %4,6‘sı (n:12) 1 kez insülin uygulamaktadır (Şekil 4-3). 
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ġekil 4-3: Bir Günde Uygulanan Enjeksiyon Sayısının Dağılımı 

Bir günde 5 kez ve 1 kez insülin enjeksiyonu yapan hastaların tamamı, 2 kez 

insülin enjeksiyonu yapan hastaların %89,3‘ü (n:75), 3 kez insülin enjeksiyonu yapan 

hastaların %75‘i (n:3) ve 4 kez insülin enjeksiyonu yapan hastaların %98,1‘i (n:53) 

KŞ‘ni izlemektedir. Günlük insülin enjeksiyonu sıklığı ile KŞ izleme durumu arasındaki 

fark araştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(p:0,20). 

OAD kullanan (%74,2, n:193) olguların %22,4‘ü (n:58) sülfonilüre, %66,5‘i 

(n:158) metformin, %11,6‘sı (n:30) akarboz, %5,8‘i (n:15) glinid kullanmaktadır. 

Çalışmaya katılan olguların metabolik kontrol sonuçları Tablo 4-4‘de 

görülmektedir. Grubun kan şekeri ortalamalarının açlık KŞ için 171,44±68,37 mg/dl (en 

az- en çok: 57-380mg/dl), tokluk kan şekeri için 188,34±75,25mg/dl (en az- en çok:79- 

400mg/dl) olduğu saptanmıştır. Bireylerin HbA1c ortalaması %7,76 ±1,83 olarak 

bulunmuştur. Total kolesterol ortalaması 191,54±49,43 mg/dl, LDL kolesterol 

ortalaması 112,19±36,75mg/dl, trigliserid ortalaması 176,28±112,39mg/dl, HDL 

kolesterol ortalaması 45,21±11,80mg/dl bulunmuştur. Çalışmaya katılan olguların 

ortalama Beden Kitle İndeksi (BKİ) değerleri 29,59±5,09 kg/m²‘dir. Olguların KŞİ 

durumları ile metabolik kontrol sonuçları arasında HDL kolesterol dışında istatiksel 

olarak anlamlı bir farklılık yoktur. KŞ izleyen olgularda HDL kolesterol değeri KŞ 

izlemeyen olgulara göre anlamlı olarak ileri derecede düşüktür (p:0,007) (Tablo 4-4). 
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Tablo 4-4: KġĠ Durumuna Göre Metabolik Kontrol Bulgularının Değerlendirilmesi 
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Çalışmaya katılan olgularda kronik komplikasyonların dağılımı incelendiğinde; 

%11,8‘inde (n:24) nefropati, %22,1‘inde (n:45) nöropati, %27,9‘unda (n:57) retinopati, 

%2,9‘unda (n:6) ayak yarası, %81,4‘ünde (n:166) hipertansiyon, %17,2‘sinde (n:35) 

hiperlipidemi görülmektedir (Şekil 4-4). 

 

11,8%

22,1%

27,9%

2,9%

81,4%

17,2%
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ġekil 4-4: Kronik Komplikasyonların Dağılımı 

 

 KŞ izleyen olgularda bir ya da daha fazla kronik komplikasyon görülme oranı 

%89,7‘dir (n:183), KŞ izlemeyen olgularda kronik komplikasyon görülme oranı 

%78,6‘dır (n:44) ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p:0,02). KŞİ durumu ile 

kronik komplikasyon tipleri arasındaki ilişki ayrı ayrı değerlendirildiğinde nefropati 

(p:0,02), nöropati (p:0,02), retinopati (p:0,003) ve hipertansiyonu (p:0,007) olan 

bireylerde bu komplikasyona sahip olamayan bireylere gore KŞİ oranının anlamlı 

olarak yüksek olduğu belirlenmiştir. KŞİ durumu ile ayak yarası ve hiperlipidemi 

görülme sıklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (Tablo 4-

5). 
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Tablo 4-5: KġĠ Durumuna Göre Komplikasyonların Değerlendirilmesi  

 

Kġ Ġzleyen Kġ Ġzlemeyen 

P N  % 

 

n % 

Nefropati 
Var 24  11,8 1 1,8 

0,02 
Yok 180  88,2 55  98,2 

Nöropati 
Var 45  22,1 5  8,9 

0,02 
Yok 159  77,9 51  91,1 

Retinopati 
Var 57  27,9 5  8,9 

0,003 
Yok 147  72,1 51  91,1 

Ayak Yarası 
Var 6  2,9 0  0 

0,19 
Yok 198  97,1 56  100 

Hipertansiyon 
Var 166  81,4 36 64,3 

0,007 
Yok 38  18,6 20  35,7 

Hiperlipidemi 
Var 35  17,2 7  12,5 

0,40 
Yok 169  82,8 49 87,5 

a
 Ki-Kare Testi uygulanmıştır. 

   

  

 Çalışmaya katılan olguların genel diyabet eğitimi alımı durumları 

değerlendirilmiş ve %95‘inin (n:247) diyabet ile ilgili eğitim aldığı belirlenmiştir. 

Diyabet eğitimi alan olguların %78,9‘u (n:195) KŞ‘ni izlemekte ve %21,1‘i (n:52) 

KŞ‘ni izlememektedir. Diyabet eğitimi alma durumu ile KŞİ arasında gruplar arası 

dağılımların uygun olmaması nedeniyle istatististiksel ilişki aranamamıştır. Hastaların 

%51,9‘u (n:135) ‗‗tanı konulduğunda bir kez eğitim aldığını‘‘ ifade etmiştir ve bu 

hastaların %74,8‘i (n:101) KŞ‘ni izlemektedir, %31,5‘i (n:82) ‗‗şeker hastalığı ile ilgili 

bilgilerini tanıdıklarından öğrendiğini‘‘ ifade etmiştir ve yine bu hastaların %76,8‘i 

(n:63) KŞ‘ni izlemektedir. Hastaların %8,4‘ü(n:22) ‗‗düzenli olarak grup ve/veya 

bireysel eğitimlere katıldığını‘‘ ifade etmiştir ve bu hastaların tamamı KŞ‘ni 

izlemektedir. Hastaların %26,5‘i (n:69) ‗‗insüline başlandığında insülin eğitimiyle 

birlikte eğitim aldığını‘‘ ifade etmiştir ve bu hastaların da %94,2‘si (n:65) KŞ‘ni 

izlemektedir. Olguların KŞİ durumları ile aldıkları eğitimin özellikleri arasındaki ilişki 

değerlendirildiğinde; KŞ izleyen olguların diyabetle ilgili dergi, kitaplar ve internetten 
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yararlanma oranı (p:0,007), düzenli olarak grup ve/veya bireysel eğitimlere katılma 

oranı (p:0,016) ve insüline başlandığında insülin eğitimiyle birlikte diyabet eğitimi alma 

oranı (p:0,001) KŞ izlemeyen olgulardan  anlamlı olarak yüksektir (Tablo 4-6). 

Tablo 4-6: KġĠ ile Diyabet Eğitimi Alma Durumları Arasındaki ĠliĢkinin 

Değerlendirilmesi   

 

Toplam Kġ Ġzleyen 
Kġ 

Ġzlemeyen P 

 n % n % n % 

Şeker hastalığı ile ilgili bilgilerimi 

tanıdıklarımdan öğrendim 

                                          Evet 

82 31,5 63 76,8 19 23,2 

0,66 

                                          Hayır 178 68,5 141 79,2 37 20,8 

Tanı konulduğu zaman bir kez 

eğitim aldım 

                                          Evet 

135 51,9 101 74,8 34 25,2 
0,13 

                                          Hayır 125 48,1 103 82,4 22 17,6 

Sadece ihtiyacım olduğunda bilgi 

veriliyor 

                                          Evet 

41 15,8 33 80,5 8 19,5 
0,73 

                                          Hayır 217 84,1 169 77,9 48 22,1 

İhtiyacım olduğunda hemşire ve 

doktoru telefonla arıyorum 

                                          Evet 

40 15,4 36 76,4 4 23,6 
0,03 

                                          Hayır 220 84,6 168 76,4 52 23,6 

Diyabetle ilgili dergi, kitaplardan 

ve internetten yararlanıyorum 

                                          Evet 

39 15 37 94,9 2 5,1 
0,007 

                                          Hayır 221 85,0 167 75,6 54 24,4 

Hasta okuluna katıldım 

                                          Evet 
37 14,2 30 81,1 7 18,9 

0,67 

                                          Hayır 223 85,8 174 78,0 49 22,0 

Düzenli olarak grup ve/veya 

bireysel eğitimlere katılıyorum 

                                          Evet 

18 6,9 18 100,0 0 0 
0,016 e 

                                          Hayır 242 93,1 186 76,9 56 23,1 

İnsüline başlandığında insülin 

eğitimiyle birlikte eğitim aldım 

                                          Evet 

69 26,5 65 94,2 4 5,8 
0,001 

                                          Hayır 191 73,5 139 72,8 52 27,2 

a
 Ki-Kare Testi ve  e Fisher’s Exact  Ki-Kare Test I uygulanmıştır.             
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4.3. Kan ġekerini Ġzleme ile Ġlgili Özelliklerin Dağılımı 

 

KŞ izleyenlerin  %74,6‘sı (n:194) KŞ‘ni kendisi ölçmektedir, %3,8‘inin (n:10) 

KŞ‘ni eşi ya da bir yakını ölçmektedir. KŞ‘ni izleyen %48,5‘i (n:126) KŞ ölçüm 

striplerini sağlık raporu ile alırken, %30‘u (n:78) ücretli olarak almaktadır.  

 

Olguların %76,9‘u (n:200) KŞ ölçüm cihazını kullanma konusunda eğitim 

alırken, %1,5‘i (n:4) KŞ ölçüm cihazı olduğu halde cihazı kullanma konusunda eğitim 

almamıştır. Olguların %34,2‘si (n:89) KŞ ölçüm cihazı kullanma eğitimini hemşireden, 

%35,8‘i (n:93) satın aldıkları eczane/medikal görevlisinden, %7‘si (n:18) diğer eğitim 

kaynaklarından almıştır (Şekil 4-5). 

 

34,2% 35,8%

7%

Hemşire

Satın alınan eczane /

medikal görevlisi

Diğer

 

ġekil 4-5: Kġ Ölçümü Eğitiminin Alındığı Kaynağın Dağılımı           

  

Olguların %16,5‘ine (n:43) bir hafta içinde yapması gereken KŞİ sıklığı 

önerilmiş, önerilen KŞİ sıklığının ortalaması 23,6±12,32 kez (en az- en çok:1-80) 

bulunmuştur. Bir hafta içindeki KŞİ sıklığının ortalaması 6,7±5,6 kez (en az- en çok:1-

28) ve bir ay içinde kullanılan KŞ ölçüm striplerinin ortalaması 28,9±19,8 adetdir (en 

az- en çok: 2-100). 
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 Olguların %61,2‘si (n:159)  KŞ‘ni kendini kötü hissettiği zamanlarda ölçtüğünü, 

%12,7‘si (n:33) aklına geldikçe ölçtüğünü, %50‘si (n:130) yemek yemeden önce 

ölçtüğünü, %35‘i (n:91) yemekten 1-2 saat sonra ölçtüğünü ifade etmiştir (Şekil 4-6). 
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ġekil 4-6: Kan ġekeri Ölçme Durumlarının Dağılımı 

 

Olguların son bir hafta içinde uyguladıkları kan şekeri ölçümlerinin ortalaması 

kahvaltıdan önce 3.24±2.25 kez, kahvaltıdan sonra 2.67±1.90 kez, öğle yemeğinden 

önce 2.73±1.85 kez, öğle yemeğinden sonra 2.03±1.53 kez, akşam yemeğinden önce 

3.27±2.08 kez, akşam yemeğinden sonra 2.65±1.99 kez, gece 1.56±1.09 kezdir (en az-

en çok: 1-7) 

 

Son bir hafta içinde açlık KŞ‘ni olguların %55,4‘ü (n:144) 1-2 kez, %11,9‘u 

(n:31) 3-4 kez, %15,8‘i (n:41) 5-8 kez, %8,8‘i (n:23) 9-13 kez, ve %8,1‘i (n:21) 14 kez 

veya daha fazla ölçmektedir. 

 

Son bir hafta içinde tokluk KŞ‘ni olguların %73,8‘i (n:192) 1-2 kez, %10,4‘ü 

(n:27) 3-4 kez, %10‘u (n:26) 5-8 kez, %2,3 (n:6) 9-13 kez, ve %3,5‘i (n:9) 14 kez veya 

daha fazla ölçmektedir (Şekil 4-7). 
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ġekil 4-7: Bir Hafta Ġçinde Yapılan Açlık ve Tokluk Kġ Ölçümlerinin Dağılımı 

 

4.4. KġĠ Durumları ile YaĢam Kalitesi, Diyabet Tedavisinden Memnuniyet ve 

Tutum Arasındaki ĠliĢkinin Değerlendirilmesi 

 

KŞ‘ni izleyen olguların WHO-5 ve DAF ölçeklerinin toplam puanı KŞ‘ni 

izlemeyen olgulara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir (p:0,017, 

p:0,001). Diğer ölçekler ile KŞİ durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 4-7). 
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Tablo 4-7:KġĠ Durumları ile YaĢam Kalitesi, Tedavi Memnuniyeti ve Tutum Arasındaki ĠliĢki  

 

Total Kġ Ġzleyen Kġ izlemeyen p 

Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

WHO-5 Ġyilik durumu/ YaĢam 

Kalitesi  
14,23±4,78 14,69±4,22 12,52±6,20 0,017 

Diyabet Tedavisinden 

Memnuniyet Ölçeği 
31,28±4,98 31,33±4,56 31,13±6,33 0,789 

Diyabeti Anlamlandırma 

Farklılıkları 
5,46±1,19 5,61±1,08 4,90±1,42 0,001 

Diyabet Tutumu 3,23±0,23 3,23±0,23 3,20±0,23 0,381 

c 
Student t testi kullanılmıştır. 

 

Kan şekerini izleme sıklığı ile yaşam kalitesi, diyabet tedavisinden memnuniyet, 

diyabet tutumu ve diyabeti anlamlandırma farklılıkları arasındaki ilişkiye bakıldığında 

Tablo 4-8‘deki sonuçlar elde edilmiştir. Diyabet tedavisinden memnuniyet azaldıkça 

son 1 haftada ve son bir ayda şeker ölçüm sıklığının arttığı ve bu ilişkinin ileri derecede 

anlamlı olduğu görülmüştür. DAF ve WHO-5 ölçeği puanları ile KŞİ sıklığı arasında 

ilişki bulunmamıştır. Diğer yandan diyabete karşı daha güçlü tutuma sahip olan 

bireylerin son 1 haftada ve 1 ayda KŞ‘lerini daha fazla ölçtükleri görülmüştür. Bu 

ilişkiler ileri derecede anlamlı bulunmuştur (p<0,001). 

Tablo 4-8:KġĠ Sıklığı ile YaĢam Kalitesi, Tedavi Memnuniyeti ve Tutum Arasındaki ĠliĢki  

 

Son 1 

haftada KġĠ 

sayısı 

 

r 

 

 

 

 

p 

1 ayda kullanılan 

ölçüm çubuğu 

sayısı 

 

r 

 

 

 

 

p 

WHO-5 Ġyilik 

Durumu/YaĢam Kalitesi  

-0,11 0,11 -0,13 0,05 

Diyabet Tedavisinden 

Memnuniyet Ölçeği 

-0,18 0,008 -0,20 0,003 

Diyabeti 

Anlamlandırma 

Farklılıkları  

-0,05 0,43 -0,09 0,16 

Diyabet Tutumu 0,20 0,004 0,27 0,000 

f
Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. 
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5. TARTIġMA 

Diyabet, akut komplikasyonları önlemek ve uzun dönemde gelişebilecek 

komplikasyonları en aza indirmek için hastanın kendi kendine yönetimini ve devamlı 

tıbbi bakımı gerektiren kronik bir hastalıktır (3). Diyabetli bireylerin profesyonel bir 

sağlık ekibi tarafından takip edilmesi ve diyabet bakımında aktif rol alması 

sağlanmalıdır. Diyabetlinin aktif olarak bakıma katılıması glisemik kontrolün 

sağlanmasında önemlidir. Glisemik hedeflere ulaşmada ve diyabetlinin kendi kendine 

yönetiminde en önemli araç KŞİ‘dir. Kan şekeri kontrolünün sağlanması ile diyabetin 

mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyon risklerinin azaldığı bazı çalışmalar ile 

gösterilmişitr. UKPDS HbA1c‘deki her %1‘lik azalmanın mikrovasküler 

komplikasyonları %37 ve diyabete bağlı ölümleri %21 oranlarında azalttığını 

göstermiştir (53). Büyük bir klinik çalışma KŞİ‘nin  insülin kullanan hastalarda diyabet 

komplikasyonlarını azaltma ve glisemik konrolü iyileştirmede yararını göstermiştir ve 

tedavide etkinliği sağlamak için KŞİ‘ni önermektedir (53). KŞİ sonuçları özellikle 

hipoglisemiyi önlemede, medikal tedaviyi düzenlemede, diyet ve egzersizin 

ayarlanmasında yararlı olmaktadır. Hastalar KŞİ sonuçlarını yorumlayabilmesi ve 

tedaviye uyarlayabilmesi için düzenli olarak eğitilmelidir. Diyabet yönetimi eğitimi 

etkili bir bakım sağlanması açısından tanı konulduğu andan itibaren verilmelidir. 

Düzenli eğitimler diyabetlinin sorunlar ile başa çıkmasında, yeni gelişmelere uyum 

sağlamasında kolaylık sağlar ve yaşam kalitesini arttırır (2). Tip 1 diyabetlilerde 

KŞİ‘nin etkinliği bir çok çalışmayla ortaya konmuştur.  KŞİ maliyeti yüksek olduğu 

düşünülen bir yöntem olduğu için KŞİ‘nin Tip 2 diyabetlilerde de diyabet kontrolü 

üzerindeki etkisini ve yaşam kalitesini nasıl etkilediğini bilmek önemlidir. Tip 2 

diyabetli bireylerde KŞİ‘nin diyabet kontrolü, yaşam kalitesi, diyabet tutumları üzerine 

etkisini değerlendirmek amacı ile gerçekleştirilen bu çalışmanın sonuçları literatür 

bilgileri ışığında tartışılacaktır. 
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5.1. Sosyodemografik Özelliklerin Dağılımının Değerlendirilmesi 

 

Çalışmaya katılan 260 diyabetli bireyin yaşları 33-80 yaş arasında değişmekte 

olup, ortalaması 53,83±9,07 yıldır. Martin ve arkadaşlarının (30) yaptığı çalışmada 

hastaların yaş ortalaması 62,4±9,6 yıl, Bajkowsa ve arkadaşlarının (6) yaptığı bir 

çalışmada yaş ortalaması 63,4±9 yıldır (en az- en çok: 32-85 yaş). Tip 2 diyabet sıklıkla 

yetişkinlerde görüldüğü için yaş ortalaması literatür ile paralellik göstermektedir. 

Hastaların cinsiyet özelliklerine bakıldığında %56,5‘ininin kadın olduğu görülmektedir. 

2008 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) raporlarına göre nüfusun %50,2‘si erkek ve 

%49,8‘i kadınlardan oluşmaktadır (46). Çalışmamızda kadın hastaların oranı Türkiye 

genel nüfus sayımı sonuçlarına göre biraz yüksektir. Diyabet polikliniklerinin çalışma 

saati, normal mesai saatlerini kapsadığı için çalışanların poliklinik kontrollerine gelmesi 

zor olabilmektedir. Bu durumla ilişkili olarak da çalışmanın büyük bir grubunu ev 

hanımı (%48,8 ) ve emekliler (%28,8) oluşturmaktadır.  

 

Çalışmanın büyük bir bölümünü ilkokul mezunu (%66,8) diyabetliler 

oluşturmaktadır. 2000 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü‘nün verilerine göre kadınların 

%45‘i ve erkeklerin %50‘si ilkokul mezunudur. Çalışmanın sonuçları toplumun eğitim 

durumunu yansıtmaktadır (47). 

 

Çalışmaya katılan diyabetlilerin büyük bir çoğunluğu ekonomik durumunu 

‗‗ancak geçinebiliyorum‘‘ ve ‗‘orta derecede iyi‘‘ olarak ifade etmiştir. Ekonomik 

durumunu ‘orta derecede iyi‘‘ ve ‗‗iyi‘‘ olarak ifade edenlerin KŞİ oranı daha yüksektir. 

Polikliniklere başvuran hastaların neredeyse tamamının sağlık güvencesi vardır, ücretli 

muayene olan hasta sayısı çok düşüktür. Hastalar düzenlenen sağlık raporları ile, 

diyabet tiplerine ve uygulanan tedaviye göre değişen miktarlarda KŞ ölçüm striplerini 

ücretsiz olarak alabilmektedir. Bununla birlikte özellikle OAD kullanan Tip 2 

diyabetlilere sağlık güvencesi ile ücretsiz verilen strip miktarı (2 günde 1 adet) yeterli 

değildir. Bu nedenle ekonomik durumu kötü olanlarda KŞİ oranının düşük olması 

şaşırtıcı bir sonuç değildir.  
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5.2. Diyabet Kontrolü ve Tedavisi ile ĠliĢkili Özelliklerin Dağılımının 

Değerlendirilmesi  

 

Çalışmaya katılan olguların ortalama tanı süresi 7,36±5,75 yıl (en az- en çok: 

0,5-33 yıl) olarak belirlenmiştir. Bajkowsa ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 

hastaların ortalama tanı süresi 11,4±7,7 yıl olarak bulunmuştur (en az- en çok: 1-38 yıl) 

(6).  Guerci ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da ortalama tanı süresi 7,7±6,3 yıl 

olarak bulunmuştur (17). Çalışmaya dahil edeilen hastaların tanı süreleri literatürdeki 

çalışmalarla benzerlik göstermektedir.  Çalışmada tanı süreleri 11 yıldan fazla olan 

hastaların KŞİ oranı tanı süresinin 11 yıldan az olanlara göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Tanı sürelerinin artmasıyla beraber diyabet tedavisindeki değişiklik ve 

komplikasyonların ortaya çıkışı KŞİ gereksinimini de arttırır. Ayrıca bazı çalışmalar 

diyabetlilerin hastalığa bağlı sorunların artışıyla diyabetlerini daha fazla 

önemsediklerinini göstermiştir (53).  

 

Çalışmaya katılan hastaların %23,8‘i yalnız insülin tedavisi, %36,5‘i OAD ile 

birlikte insülin tedavisi kullanmaktadır, diğerleri ise OAD veya diyet tedavisi 

uygulamaktadır. Bajkowsa ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, çalışmaya dahil edilen 

hastaların %66,2‘si insülin kullanmaktadır (sadece insülin veya OAD ile insülin 

kombinasyonu) diğer hasta grubu ise OAD kullanmaktadır OAD ile insülin kullanan 

hastaların %94,7‘si ve sadece insülin kulllanan hastaların %91,9‘u KŞ‘ni izlemektedir. 

ADA, OAD ve insülin kullananan diyabetlilerin KŞ‘ni hergün ölçmeleri gerektiğini 

belirtmiştir (30). IDF de insülin kullanan Tip 2 diyabetlilerde KŞİ sürekliliğinin 

sağlanmasını önermiştir. Bu sonuçlar ADA ve IDF‘in önerilerine de paralel olarak 

diyabetlilerin tamamına yakınının KŞ izlediğini göstermektedir (24,29).  

 

Çalışmaya katılan olguların % 60,3‘ü insülin kullanmaktadır. ADA ve IDF 

çoklu insülin tedavisi uygulayan hastaların günde 3-4 kez KŞİ‘ ni önermektedir 

(3,24,51).  

Olguların beklenen hedef KŞ ortalamaları; açlık kan şekeri için 

111,16±20,30mg/dl, tokluk KŞ için 148,97±23,73mg/dl‘dir. Uluslarasarası 

organizasyonların önerdiği hedef KŞ değerleri ise açlık KŞ için IDF 110mg/dl‘nin 

altında olmasını ADA ise 70-130mg/dl olmasını, tokluk kan şekeri için ADA 
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180mg/dl‘nin altında olmasını önermiştir (2,17). Hastaların kendi hedef KŞ değerleri ile 

uluslararası organizasyonların hedef  KŞ değerleri uyum sağlamaktadır. Olguların 

mevcut KŞ değerleri ise açlık KŞ için 171,44±68,37mg/dl‘dir, tokluk kan şekeri için 

188,34±75,25mg/dl‘dir (Tablo 4-4). Açlık ve tokluk KŞ ortalamaları uluslararası 

organizasyonların hedef değerlerinden yüksek olduğu görülmektedir. Martin ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada toplam grubun açlık KŞ ortalaması 

166,86±68,07mg/dl, KŞ izleyen grubun açlık KŞ ortalaması 155,92±58,61mg/dl, KŞ 

izlemeyen grubun açlık KŞ ortalaması ise 181,11±76,40mg/dl‘dir. Martin ve 

arkadaşalrının yaptığı çalışmadaki toplam grubun açlık KŞ ile çalışmamızdaki bütün 

olguların açlık KŞ ortalamaları benzerlik göstermektedir (30). 

 

Çalışmaya katılan olgularda glisemik kontrolün en iyi belirleyicilerinden olan 

HbA1c değerinin ortalaması %7,76 ±1,83 olarak bulunmuştur (Tablo 4-4). IDF‘e göre 

hedef HbA1c değeri %6,5‘in altında, ADA‘ya göre hedef HbA1c değeri ise %7‘nin 

altında olmasıdır. Çalışmada bulunan ortalama HbA1c değeri ADA ve IDF‘in önerdiği 

hedef değerlerin üzerinde olduğu görülmektedir. Martin ve arkadaşlarınının yaptığı 

çalışmada, çalışmanın başlangıcındaki HbA1c ortalaması toplam grup için %7,7±2,1, 

KŞ izleyen grup için %7,2±1,7ve KŞ izlemeyen grup için %8,1±2,4 olarak bulunmuştur 

(30). Schwedes ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, çalışmanın başlangıcında KŞ 

izleyen olguların HbA1c ortalaması %8,47±0,86 ve KŞ izlemeyen olguların HbA1c 

ortalaması  %8,35±0,86‘dır (45).  

  

 Çalışmaya katılan olguların diğer metabolik kontrol bulguları incelendiğinde; 

hastaların sistolik kan basıncı ortalaması 128,17± 14,14mmHg, diyastolik kan basıncı 

ortalaması 78,81 ± 8,35mmHg‘dır. ADA‘nın hedef kan basıncı değeri sistolik kan 

basıncı için <130mmHg ve diyastolik kan basıncı için <80mmHg‘dır. Çalışmada 

bulunan kan basıncı ortalaması ADA‘nın hedef değerleri ile uyum sağlamaktadır. Lipid 

değerlerinden HDL kolesterol ortalaması 45,21± 11,80mg/dl, LDL kolesterol ortalaması 

112,19±36,75mg/dl ve trigliserit değeri ortalaması 176,28± 112,39mg/dl‘dir. ADA için 

hedef lipid değerleri HDL kolesterol için >50mg/dl, LDL kolesterol için <100mg/dl ve 

trigliseritler için <150mg/dl olarak belirlenmiştir ve çalışmada bulunan ortalama lipid 

değerleri ADA‘nın önerdiği hedef değerlerden yüksektir (2). Çalışmada KŞ izlemeyen 
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grubun HDL kolesterol değeri anlamlı derecede yüksek çıkmıştır. Bu sonuç kötü lipid 

kontrolü olan diyabetlilerin daha çok KŞ izlediğini göstermektedir (Tablo 4-4). 

  

 Diyabetli hastalarda diyabete bağlı olarak mikrovasküler ve makrovasküler 

komplikasyonlar görülebilir. Çalışmaya katılan olguların %87,3‘ünde kronik 

komplikasyon görülmektedir. Olguların %81,4‘ünde hipertansiyon görülmektedir. 

Hipertansiyon hem kardiyovasküler hastalıklar gibi makrovasküler komplikasyonlar 

için hem de mikrovasküler komplikasyonların gelişmesinde büyük bir risk faktörüdür 

(2). Olguların %17,2‘sinde de hiperlipidemi görülmektedir ve hiperlipideminin 

önlenmesi ile makrovasküler komplikasyonların gelişmesi önlenebilir. Çalışmaya 

katılan olguların bir bölümünde de diyabetin mikrovasküler komplikasyonlarından 

nefropati (%11,8), nöropati (%22,1), retinopati (%27,9) ve ayak yarası (%2,9) 

görülmektedir. Tüm diyabetlilerde nefropati görülme oranı yaklaşık olarak %20-50 

arasındadır. Tip 2 diyabetlilerin %10-30‘unda mikroalbüminüri, proteinüri ve erken 

dönem böbrek yetersizliği görülebilir (50). Mikroalbüminüri değerinin 30-299mg/24 

saat olması nefropati gelişiminin bir işareti olabilir. Çalışmaya katılan olguların 

mikroalbüminüri ortalaması 73,05 ± 189,65mg/24 saat‘tir ve bu sonuç nefropati gelişme 

sınırları içerisindedir (2). Diyabetik retinopatinin gelişmesi diyabetin tanı süresiyle ve 

özellikle  kronik hiperglisemi ile ilişkilidir ve 20-74 yaş arası oluşan körlüklerin en sık 

nedenidir. Diyabetik nöropati ise diyabetlilerde en yaygın görülen komplikasyondur, 

sıklığı %70‘e kadar çıkabilir (45). 

 

 Kronik komplikasyonu (nefropati, nöropati, retinopati, hipertansiyon) olan 

bireyler olmayanlara göre KŞİ sıklığı daha fazladır. Bu sonuçlar ve diğer metabolik 

kontrol sonuçları KŞ izleyen grubun KŞ izlemeyen gruba göre daha kötü metabolik 

kontrole sahip olduğunu göstermektedir. KŞİ yetersiz metabolik kontrole sahip 

bireylere önerilmektedir (30).  KŞ kontrolünün sağlanmasıyla kronik komplikasyonların 

görülme sıklığında azalma olduğu bazı önemli çalışmalarla gösterilmiştir (2, 52). 

Kronik komplikasyonlar başlamadan, diyabetin erken dönemlerinde de KŞ izlemenin 

önemi anlaşılmalıdır. Bizim hasta grubumuzda da bu konudaki yetersizlik dikkat 

çekmektedir. 
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 Çalışmaya katılan olguların %95‘i diyabetle ilgili eğitim almıştır fakat 

hastalar diyabet eğitimini farklı şekillerde almıştır.  Düzenli olarak bireysel danışmanlık 

alma ve/veya grup eğitimlerine katılma, insülin eğitimi ile birlikte verilen diyabet 

eğitimi gibi diyabet eğitimcisi tarafından verilen planlanmış eğitimlerin KŞİ oranlarını 

anlamlı derecede artırdığı görülmüştür. Bu sonuç, düzenli ve planlanmış bir eğitimin 

KŞİ‘de başarıyı artırdığını göstermektedir. Bu nedenle diyabetlilere diyabet eğitimcisi 

tarafından verilecek düzenli ve planlı eğitimler diyabetlilerin KŞİ becerilerini 

artıracaktır. Diyabet eğitimcisinin eğitim planı, her hasta için ayrı olmalı ve  hastaların 

yaşam şekli ve yaşam becerilerini dikkate almalıdır (2). 

 

5.3. Kan ġekerini Ġzleme ile Ġlgili Özelliklerin Dağılımının Değerlendirilmesi 

 

KŞ izleyen olguların %74,6‘sı KŞ‘ni kendisi ölçmektedir, %3,8‘inin KŞ‘ni eşi 

ya da bir yakını ölçmektedir ve KŞ izleyen olguların %98‘i KŞ ölçümü eğitimi almıştır. 

Olguların %34,8‘i KŞ ölçüm eğitimini hemşireden, %35,8‘i satın alınan eczane/medikal 

görevlisinden almıştır. Özcan ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada olguların %81,4‘ünün 

KŞ‘ni kendisi, %13,9‘unun eşi ya da bir yakını ölçmektedir, olguların %87‘si kan şekeri 

ölçümü eğitimi almıştır ve bu olguların %62,2‘si KŞ ölçüm eğitimini hemşireden, 

%35,6‘sı eczane/medikal görevlisinden almıştır. Özcan ve arkadaşlarının yaptığı 

çalışmanın bulguları ile çalışmamızın bulguları benzerlik göstermektedir fakat KŞ 

ölçümü eğitiminin alındığı sağlık profesyoneli oranları çalışmalar arasında değişiklik 

göstermektedir (41). 

Çalışmada olguların bir ay içinde kullandığı ölçüm striplerinin ortalaması 

28,9±19,8 adetdir. Özcan ve arkadaşlarının çalışmasında bir ay içinde kullanılan ölçüm 

striplerinin ortalaması 35,5±27,9 adet bulunmuştur. İki çalışmanın bulguları benzerlik 

göstermektedir. (41) 

 

Olguların %61,2‘si KŞ‘ni kendini kötü hissettiği zamanlarda ölçtüğünü ifade 

etmiştir (Şekil 4-6). Özcan ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise olguların %65,8‘i 

kendini kötü hissetiği zamanlarda KŞ‘ni ölçtüğünü ifade etmişitir (41). Çalışmadaki 

bulgular literatür bulguları ile uyum sağlamaktadır. 
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5.4. KġĠ Durumları ile YaĢam Kalitesi, Diyabet Tedavisinden Memnuniyet ve 

Tutum Arasındaki ĠliĢkinin Değerlendirilmesi 

 

Çalışmada KŞ izleyen olguların ‗‗WHO-5 İyilik hali/Yaşam kalitesi ölçeği‘‘ 

toplam puanı KŞ‘ni izlemeyen olgulara göre daha yüksek çıkmıştır. Bu sonuç kan 

şekerini izlemenin grubumuzdaki diyabetlilerde iyilik halini ve yaşam kalitesini olumlu 

yönde etkileyerek arttırdığını göstermektedir.  

 

Kan şekerini izleme ile ilişkili tutumu gösteren Diyabeti Anlamlandırma 

Farklılıkları Ölçeği toplam puanı KŞ izleyen bireylerde daha yüksek çıkmıştır. Benzer 

şekilde diyabete karşı pozitif yönde tuıtumu artan bireylerin de daha fazla KŞ izledikleri 

görülmüştür. Bunlar beklendik sonuçlardır ve KŞİ konusunda ve genel olarak diyabete 

karşı olumlu tutuma sahip olan bireylerin daha fazla KŞ izlemi yaptığını 

göstermektedir.  

 

Çalışmamızda diyabet tedavisinden memnuniyet azaldıkça KŞ ölçüm 

sıklığının arttığı görülmüştür. Tedaviden memnuniyeti az olan bireylerin öz-yönetimine 

daha fazla özen gösterdiği ve diyabet bakımı ile ilgili önemli bir parametre olan KŞİ‘ni 

daha fazla yaptıkları düşünülebilir. 

 

Welschen ve arkadaşlarının yaptığı sistematik incelemede KŞİ‘nin yaşam 

kalitesi ve iyilik hali üzerine etkisini gösteren çalışmaların çok az olduğu ve uzun 

dönem izleme dayanmadığı için sonuçların sınırlılıklara sahip olduğu belirtilmiştir (52). 

Schwedes ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada kontrol ve deney grubunda çalışma 

sonunda iyilik hali ve tedavi memnuniyeti artmış, fakat KŞİ deney grubunda kontrol 

grubuna göre fark yaratmamıştır (45). Muchmore ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 

diyabet tedavisinden memnuniyet ölçeğinin toplam puanlarında KŞ izleyen ve 

izlemeyen grup arasında da anlamlı farklılık bulunamamıştır (52).  

 

Kalowale ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada yaşam kalitesi ve tedavi 

memnuniyetinin diyabet bakımını geliştirdiğini göstermişlerdir (28). Benzer çalışmalara 
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bakıldığında; Wredling ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada tedavi memnuniyeti ve 

yaşam kalitesi ile BKİ, HbA1c, diyabet tanı süresi, ve KŞİ sıklığı arasında bir ilişki 

bulunmamıştır (58). 

 

Sonuçlarımız birbiri ile farklılıklar gösteren ve henüz ortak bir noktada tam 

olarak birleşemeyen literatür bilgileri ile bazı noktalarda benzerlik bazı noktalarda ise 

farklılık göstermektedir. Yapılacak randomize kontrollü ve uzun süreli çalışmalar bu 

tartışmalı konulara açıklık getirecektir.  
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SONUÇLAR 

 

   Çalışma yaş ortalaması 53,83±9,07 yıl, diyabet tanı süresi 7,36±5,75 yıl, 

%56,5‘i (n:147) kadın, %66,9‘u ilkokul mezunu, %48,8‘i ev hanımı olan tip 

2 diyabetliler üzerine yapılmıştır. Diyabetlilerin yarıdan fazlası % 78,5‘i KŞ 

izlemekte ve %66,4‘ü insülin tedavisi uygulamaktadır. Grubun HbA1c 

ortalaması %7,76 ±1,83‘dir. 

 KŞİ maliyeti yüksek bir yöntem olduğu için diyabetlilerin ekonomik durumu 

iyileştikçe KŞİ oranları artmaktadır.  

 KŞ izleyen olguların %26,5‘i OAD ile, %44,1‘i OAD ve insülin ile ve 

%27,9‘u insülin ile tedavi edilmektedir. OAD+insülin ve sadece insülin ile 

tedavi olanların KŞİ oranları  ve KŞ ölçüm sıklığı daha fazladır. 

 Diyabet tanı süresi 11 yıldan fazla olan diyabetlilerin KŞİ oranı tanı süresi 

11 yıldan az olanlara göre daha fazladır. Diyabet komplikasyonlarından 

nefropati, nöropati, retinopati ve hipertansiyon görülen diyabetlilerin KŞİ 

oranı daha yüksektir. Diyabetin süresiyle birlikte komplikasyonar arttıkça 

KŞİ oranları da artmaktadır. 

 Diyabet eğitimcisinden düzenli ve planlı diyabet eğitimi alan diyabetlilerin 

KŞİ oranları daha fazladır. 

 Diyabetlilerin büyük çoğunluğu (%61,2) kendini kötü hissettiği zamanlarda 

KŞ‘ni ölçmektedir. 

 Kendini daha iyi hisseden ve yaşam kalitesi iyi olan diyabetliler ile KŞ 

ölçmenin anlamlı olduğunu düşünen diyabetlilerde KŞİ oranları daha 

fazladır. 

 Diyabetlilerin tedavilerinden memnuniyetleri azaldıkça ve diyabete karşı 

tutumları arttıkça KŞİ sıklıkları da artmaktadır. 

. 
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ÖNERĠLER 

 

 Kan şekerini izleme Tip 2 diyabetlilerin yönetiminde önemli bir bileşendir 

ve tüm Tip 2 diyabetlilere diyabet ekibi tarafından bireye özel izleme planı 

önerilmelidir.  

 

 Diyabetliler kan şekeri ölçümü ve kan şekeri sonuçlarına göre diyabet 

bakımlarını ve günlük yaşamlarını düzenleme konusunda eğitilmeli ve 

izlenmelidir. Bu konuda yeterli eğitim programları oluşturulmalıdır.  

 

 Kan şekerini izlemenin sadece kısa vadeli değil uzun vadeli sonuçları da 

izlenmeli ve diyabet tutumu, yaşam kalitesi gibi faktörler üzerine etkisi de 

değerlendirilmelidir. 

 

 Diyabet ekibi üyelerinin kan şekerini izlemenin önemi ve etkili faktörler 

konusunda farkındalığı arttırılmalıdır. Bireye özel izleme planlarını diyabet 

yönetim planının ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmeli ve düzenli olarak 

izlemelidirler. 

 

 Ekonomik faktör kan şekerini izlemede önemli bir engel olduğu için, 

ekonomik durumu kötü olan diyabetliler bu konuda desteklenmelidir. 

Diyabetlilerin sigorta kapsamında yeterli strip temin edebilmesi ve sağlık 

güvencesi olmayan diyabetlilerin bu konuda desteklenmesi için çözüm 

yolları bulunmalıdır.  

 

 



 50 

KAYNAKLAR 

1. American Association of Clinical Endocrinologists (2007) AACE Diabetes 

Mellitus Guidelines, Endocr Practise, 13, 16-35      

 

2. American Diabetes Association (2008). Standards of Medical Care in 

Diabetes—2008.  Diabetes Care, 31, 11-31. 

http://care.diabetesjournals.org/content/32/Supplement_1/S13.full.pdf+html        

 

3. American Diabetes Association (2009). Standards of Medical Care in 

Diabetes—2009.  Diabetes Care, 32, 13-61. 

http://care.diabetesjournals.org/content/32/Supplement_1/S13.full.pdf+html                     

 

4. Austin, M.M. , Haas, L., Johnson, T. , Parkin, C.G., Spollet G., Volpone, V. 

(2006). Self-Monitoring of Blood Glucose:Benefits and Utilization. Diabates 

Educator, 32(6), 835-847 

 

5. Bradley, C. (1999). Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire. Change 

Version For Use Alongside Status Version Provides Appropriate Solution 

Where Ceiling Effects Occur. Diabetes Care, 22, 530-2 

 

 

6. Bajkowsa, A., Cypryk, K., Kozdraj, T., Milolajczyk, A., Kosinski, M., 

Jozefowska, M. (2008). SMBG and Treatment Outcomes in Type 2 Diabetic 

Patients. Polskıe Archıwum Medycyny Wewnętrznej. 

tip.org.pl/pamw/files/articlepdf/175/en.html (erişim:19.02.2009) 

 

7. Benjamin, E.M. (2002) Self Monitoring of Blood Glucose: The Basics. Clinical 

Diabetes, 20 (1), 45-47                 

 

8. Coster, S. et al. (2000). Self-monitoring in type 2 diabetes mellitus: a meta-

analysis. Diabetic Medicine 17:755-61 

 

9. ...Diyabet Çığ Gibi Büyüyor. (2008). Diyabete Bakış, 7, 6-7 

http://care.diabetesjournals.org/content/32/Supplement_1/S13.full.pdf+html
http://care.diabetesjournals.org/content/32/Supplement_1/S13.full.pdf+html


 51 

10. Durna, Z. (2002). Diyabetin sınıflandırılması ve Tanı Kriterleri. In: Diyabet 

Hemşireliği Temel Bilgiler, Ed: Erdoğan,S., İstanbul, Yüce reklam      

 

11. Franciosi,M. et al. (2001). The Impact Of Blood Glucose Self-Monitoring On 

Metabolic Control And Quality Of Life In Type 2 Diabetic Patients. Diabetes 

Care. 24 (11), 1870-1877.   

 

12. Guerci, B. et al. (2003) Self-Monitoring Of Blood Glucose Significantly 

Improves Metabolic Control In Patients With Type 2 Diabetes Mellitus: The 

Auto-Surveillance Intervention Active Study. Diabetes & Metabolism. 29, 2003-

2009          

 

13. Halimi, S., et al. (2003) Self-Monitoring Of Blood Glucose In Type 2 Diabetic 

Patients. What Could We Propose According To Their Treatment? Diabetes & 

Metabolism. 29, 826-830.                      

 

14. Hirsch, I.B., Bode, B.W., Childs, B.P., Close, K.L., Fisher, W.A., Gavin, J.R., et 

al. (2008). Self-Monitoring of Blood Glucose (SMBG) in Insulin- and Non-

Insulin-Using Adults with Diabetes: Consensus Recommendations for 

Improving SMBG Accuracy, Utilazation, and Research. Diabetes Technology & 

Therapeutics.10 (6), 419-440                    

 

15. Holmes, V., Griffiths, P. (2002) Self-monitoring of blood glucose levels for 

people with type 2 diabetes. British  Journal of  Community Nursing 7(1): 41-6.         

 

16. IDF Europe and FEND. Diabetes the policy puzzle: Towards Benchmarking in 

the EU 25. Second edition). 

http://www.fend.org/news_assets/DiabetesReport2008.pdf (erişim: 20.04.2009) 

 

17. International Diabetes Federation. (IDF 2009a). Control to Goal. 

http://www.idf.org/webdata/docs/Fact_sheets.pdf (erişim:28.05.2009)     

 

18. International Diabetes Federation. (IDF 2009b). Diabetes Prevalence. 

http://www.idf.org/diabetes-prevalence (erişim:12.05.2009)   

 

 

http://www.fend.org/news_assets/DiabetesReport2008.pdf
http://www.idf.org/webdata/docs/Fact_sheets.pdf
http://www.idf.org/diabetes-prevalence


 52 

19. International Diabetes Federation. (IDF 2009c). Diabetes Prevalence. 

http://www.idf.org/home/index.cfm?node=264(erişim:12.05.2009)     

 

20. International Diabetes Federation. (IDF 2009d). Diabetes Prevalance. 

http://www.idf.org/node/1130?node=37 (erişim:12.05.2009)        

 

21. International Diabetes Federation. (IDF 2009e). The Human, Social and 

Economic Impact of Diabetes. http://www.idf.org/human-social-and-economic-

impact-diabetes  (erişim:12.05.2009)   

 

22. International Diabetes Federation. (IDF 2009f). United National Resoluion 

61/225 World Diabetes Day. 

http://www.idf.org/webdata/docs/UNR_media_kit_0407.pdf (erişim:16.05.2009)    

 

23. Insulander, L. Blodsockervärden – mer än bara siffror. (Blood sugar values more 

than figures) Roche Diagnostics AB.           

 

24. Jansen, J.P. (2006) Self-Monitoring Of Glucose In Type 2 Diabetes Mellitus: A 

Bayesian Meta-Analysis Of Direct And Indirect Comparisons. Current Medical 

Research and Opinion, 22, 671–681.                       

 

25. Johansson, U.B., Adamson, U.C., Lins, P.E., Wredling, R.A. (2000) Improved 

Blood Glucose Variability, Hba1c Insuman Infusat And Less Insulin 

Requirement In IDDM Patients Using Insulin Lispro In CSII. The Swedish 

Multicenter Lispro Insulin Study. Diabetes & Metabolism, 26, 192-196.                     

 

 

26. Jones, H., Benard, L.D., Nichol, H. (2009). Canadian Diabetes Association 2008 

Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Diabetes in 

Canada: Executive Summary Self Management Education. Clinical Practice 

Guidelines. http://www.diabetes.ca/files/for-

professionals/CPGExecSummaryEssentials.pdf (erişim: 20.052009) 

 

27. Jones, H. et al. (2003) Changes In Diabetes Self-Care Behaviours Make A 

Difference In Glycaemic Control. The Diabetes Stages Of Change (DISC) 

Study. Diabetes Care. 26, 732-737.      

http://www.idf.org/home/index.cfm?node=264(eri?im:12.05.2009)
http://www.idf.org/node/1130?node=37
http://www.idf.org/human-social-and-economic-impact-diabetes
http://www.idf.org/human-social-and-economic-impact-diabetes
http://www.idf.org/webdata/docs/UNR_media_kit_0407.pdf
http://www.diabetes.ca/files/for-professionals/CPGExecSummaryEssentials.pdf
http://www.diabetes.ca/files/for-professionals/CPGExecSummaryEssentials.pdf


 53 

28.  Kalowse, B.A., Abadunde, O., Ikem, R.T., Fabiyi, A.K. (2004). A Test of the 

Reality and Validity of a Diabetes spesific Quality of Life Scala in a Nigerian 

Hospital, Quality Life Research, 13(7), 1287-1295 

 

29. LeRoith, D. (2005). Glcemic Control:The Cornerstone of Diabetes Care. 

Clinical Therapeutics, 27 (10), 1489-1499                  

 

30. Martin, S., Schneider, B., Heinemann, L., Lodwig, V. (2006). Tip 2 

Diyabetlilerde Kendi Kendine Kan Şekeri İzleme ve Uzun Dönem Sonuçları: 

Bir Epidemiyolojik Kohort Çalışması, Diabetologia, 49, 271-78    

 

31. Mbanya, J.C., Silink, M. (2007). Global standardization of the HbA1c assay - 

the consensus committee recommendations. Diabetes voice, 52 (4), 33-34    

 

32. McAndrew, L., Scheider, S.H., Burns, E., Leventhal, H. (2007). Does Patient 

Blood Glucose Monitoring İmprove Diabetes Control? Diabetes Educator 33 

(6), 991-1010                        

 

33. Olgun N(2007). Glikoz Monitorizasyonunda Uluslararası Standartlar. Diyabete 

Bakış, 3, 26-29       

 

34. Olgun, N. (2002). Kendi Kendine İzleme. In: Diyabet Hemşireliği Temel 

Bilgiler, Ed: Erdoğan,S., İstanbul, Yüce reklam               

 

35. Onat, A. (2007) Türk Erişkinlerinde Bozulmuş Açlık Glikozu ve Diyabet,  

TEKHARF Çalışması 2007, http://tekharf.org/images/bolum11.pdf (erişim: 

18.04.2009)            

 

36. Ozcan, S. (2008). Implications of Blood Glucose Monitoring on Patients. 

Inspire: Helping You Make a Difference in Diabetes Care – European 

Conference For Diabetes Nurses. Vienna, published CD on August 2008 by 

Abbott.      

 

 

http://tekharf.org/images/bolum11.pdf


 54 

37. Uluslararası Diyabet Federasyonu Öğün Sonrası Glukoz Kontrol Rehberi (2007) 

http://www.idf.org/webdata/docs/Turkish_GMPG%20Final%20070308.pdf  

(erişim: 18.04.2009)                

 

38. Özcan Ş (2006). Avrupa ve Dünyada Diyabet Gündemi, Diyabete Bakış, 1(1), 

28-30.   

 

39. Özcan, Ş. (2008). Diyabet Sağlık Profesyonelleri İçin Uluslar Arası Eğitim 

Rehberi. Uluslararası Diyabet Federasyonu. Brussels. 

http://www.idf.org/international-education-curriculum      

 

40. Özcan, Ş. (1999). Diyabetli Hastalarda Hastalığa Uyumu Ekileyen Faktörlerin 

Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora 

Tezi. 

 

41. Özcan, Ş., Coşansu, G., Erdoğan, S. et al.  (2009). Kendi Kendine Kan Şekerini 

İzleme Durumu: Türkiye‘den İlk Sonuçlar, 45.Ulusal Diyabet Kongresi, Özet 

Kitabı 

 

42. Parkes, J.L., Raine, C.H., Schrock, L.E., Edelman, S.V., Mudallar, S., Zhong, 

W., et al. (2007) Kan Şekeri Sonuçları Yanlış Kodlanmış Ölçüm Cihazlarından 

Ede Edilirse, Önemli İnsülin Dozu Hataları Meydana Gelebilir. Diyabete Bakış. 

3, 25       

 

43. Peel, E., Douglas, M., Lawton, J. (2007) Self Monitoring of Blood Glucose İn 

Type 2 Diabetes:Longitudinal Qualitative Sudy of Patient‘s Perspectives. BMJ, 

1136. http://www.bmj.com/cgi/content/full/bmj.39302.444572.DEv1           

 

44. Satman, I., Yılmaz, T., Sengül, A., Salman, S., Uygur, S., et al. (2002). Risk 

Characteristics in Turkey: Results of the Turkish Diabetes Epidemiology Study 

(TURDEP). Diabetes Care, 25, 1551-1556                    

 

45. Schwedes, U., Siebolds, M., Metres, G. (2002). Meal-Related Structured Self-

Monitoring of Blood Glucose: Effects On Diabetes Control İn Non-İnsulin-

Treated Type 2 Diabetic Patients. Diabetes Care. 25, 1928-1932      

 

http://www.idf.org/webdata/docs/Turkish_GMPG%20Final%20070308.pdf
http://www.idf.org/international-education-curriculum
http://www.bmj.com/cgi/content/full/bmj.39302.444572.DEv1


 55 

46. Şengül, A., Sargın M., Salman F., Özer E., Salman S., Gedik S., Karsıdag K., 

Dinccag N., Satman I., Yılmaz M.T. (2000). ‗Reliability and Variability of 

Turkish Version of Quality of Life Well Being and Treatment Satisfaction 

Questionnaires. Diabetes Research and Clinical Practice, 50 (Suppl. 1), 971. 

 

47. T.C.Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 

2008 Nüfus Sayımı Sonuçları. http://www.tuik.gov.tr. (erişim: 23.02.2009)                              

 

48. T.C.Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu. Genel Nüfus Sayımları-Bitirilen 

Son Öğrenim Kurumu ve Cinsiyet Oranı. 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=3992 (erişim: 25.02.2009)                              

 

49. Uluslararası Diyabet Federasyonu: Kendi kendine İzleme.Tip 2 Diyabet için 

Global Rehber 2005,p.34-36               

 

50. Vinik, A.I., Vinik, E. (2003). Prevention of Complications of Diabetes, The 

American Journal of Managed Care, 9(3), 63-80     

 

51. Yılmaz, T., Özer, E., Karadeniz, Ş., Sargın, M. (2005). Tip 2 Diayabet için 

Global Rehber. Uluslarararası Diyabet Federasyonu. 

http://www.turkdiab.org/i/ortak/file/2.pdf (erişim: 01.05.2009)                       

 

52. Watkins, KW. Et al. (2000) Effect Of Adults‘ Self-Regulation Of Diabetes On 

Quality Of Life Outcomes. Diabetes Care. 23, 1511-1515.            

 

53. Welschen, L.M.C., Bloeendal, E., Nijpels, G., Dekker, J.M., Heine, R.J., 

Stalman, W.A.B., et al. (2005). Self-Monitoring Blood Glucose İn Patients With 

Type 2 Diabetes Who Are Not Using İnsulin:A Systematic Review. Diabetes 

Care. 28, 1510-1517          

 

54. Wikblad, K., Leksell J., Smide, B. (2004). Measuring Diabetes-Specific And 

General Quality Of Life In Diabetic Patients. The Development of a New 

Quality Of Life Measure. (Submitted).             

 

http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=3992
http://www.turkdiab.org/i/ortak/file/2.pdf


 56 

55. Wikblad, K., Wibell, L., Montin, K. (1990). The Patient's Experience Of 

Diabetes And Its Treatment: Construction Of An Attitude Scale By A Semantic 

Differential Technique. Journal Of Advanced Nursing, 15(9), 1083-1091.        

 

56. Wild, S., Roglic, G., Green, A., Sıcre, R., King, R. (2004). Global Prevalence of 

Diabetes. Diabetes Care, 27 (5), 1047-1053            

 

57. World Health Organization. (WHO 2009). Diabetes. 

http://www.who.int/topics/diabetes_mellitus/en/ (erişim:12.05.2009)     

 

58. Wredling, R., Stalhammar, J., Adamson, U., Berne, C., Larsson, Y., Ostman, J. 

(1995). Well-Being And Treatment Satisfaction In Adults With Diabetes: A 

Swedish Population-Based Study. Quality of Life Research. 4, 515-22.       

 

59. Eser E. (1998). WHO (Beş) İyilik Durumu İndeksi, Psychiatric Research Unite 

WHO Collaborating Center in Mental Health. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/topics/diabetes_mellitus/en/


 57 

FORMLAR 

Ek 1. GörüĢme Formu 

                                                                                                                                 ANKET NO: 

1. Doğum tarihiniz: _______ 
2. Cinsiyet:     � 1.Erkek                     � 2.Kadın  

3. Kaç yıldır Ģeker hastalığınız var: …..……  

4. Eğitim durumunuz:  

    �1. Okur-yazar değil � 3. İlkokul mezunu     �5. Lise mezunu 

    �2. Okur-yazar                �  4. Ortaokul mezunu            �6. Üniversite mezunu   

 

5. Mesleğiniz:  � 1. Ev kadını  � 3. Memur         � 5. Serbest meslek  

� 2. Emekli  � 4. İşçi  � 6. Diğer:__________________ 

6. Ekonomik durumunuzu nasıl tanımlarsınız ?          

    � 1. Muhtaç durumdayım            � 3. Orta derecede iyi                 � 5. Çok iyi  

    � 2. Ancak geçinebiliyorum        � 4. İyi  

7. Kiminle yaĢıyorsunuz ?   

    � 1. Yalnız yaşıyorum      � 3. Eşim ve çocuklarımla  

    � 2. Eşimle                  � 4. Eş,çocuk ve diğer akrabalarımla 

8. ġeker hastalığınız nasıl tedavi ediliyor? 

   � Sadece diyet tedavisi                   � Şeker düşürücü hapla birlikte insülin 

   � Şeker düşürücü hap                     � İnsülin 

 

Eğer insülin kullanıyorsanız, kullandığınız insülinin tipini ve dozlarını yazınız 

Uygulama zamanı İnsülinin jenerik adı Yapılan miktar ( Kaç ünite) 

Sabah    

Öğle    

Akşam    

Gece   

 

Eğer Ģeker düĢürücü hap kullanıyorsanız, kullandığınız hapın/hapların gruplarının adını yazınız 

İlacın jenerik adı Dozu 
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9. Kan Ģekerinizin kaç olmasını hedeflersiniz? 

     � Açlık şekeri: ……………       �  Tokluk şekeri:..………..    � Bilmiyorum     

10. ġeker hastalığı (diyabet) hakkında eğitim aldınız mı? ( Birden fazla iĢaretleyebilirsiniz ) 

      � Hayır hiç almadım 

      � Şeker hastalığı ile ilgili bilgilerimi şeker hastası olan tanıdıklarımdan öğrendim. 

      �  Sadece teşhis konulduğu zaman bir kez aldım 

      � Sadece ihtiyacım olduğunda bilgi veriliyor 

      � Ihtiyacım olduğunda hemşire veya doktoru telefonla arıyorum 

      � Diyabetle ilgili dergi, kitaplar ve internetten yararlanıyorum 

      � Hasta okuluna katıldım 

     � Düzenli olarak grup eğitimlerine katılıyorum 

     � Düzenli olarak hem grup eğitimine katılıyorum hem de bireysel danışmanlık alıyorum 

     � Diğer :…………………………………………………………. 

 

11. Diyabet eğitimini kimden aldınız? ( Birden fazla iĢaretleyebilirsiniz ) 

     � Hemşire         � Hekim       � Diyetisyen       � Diğer:………… 

12. Kan Ģekeri ölçüm cihazınız var mı? �1. Evet  �2. Hayır (24.soruya geçiniz) 

13. Evde/hastane dıĢında kan Ģekerinizi ölçüyor musunuz? 

  �1. Evet  �2. Hayır  

14. Evetse kan Ģekerinizi kim ölçüyor?  
      � Kendim ölçüyorum      � Eşim ya da bir yakınım ölçüyor        � Diğer: …… 

15. Kan Ģekeri ölçümü/cihazın kullanımı konusunda eğitim/bilgi aldınız mı? 

      �1. Evet               �2. Hayır  

16. Cevabınız EVET ise eğitimi kimden aldınız? ( Birden fazla iĢaretleyebilirsiniz ) 

� Hemşire                            � Hekim                           � Satın aldığım eczane/ medikal görevlisi   

� Hastaneye gelen firma tanıtım elemanı                      �   Diğer:………………….   

17. Evde kan Ģekerinizi ne zaman ve hangi sıklıkta ölçeceğiniz söylendi mi? 

      � Evet                         �   Hayır 

18. Eğer cevabınız EVET ise ne kadar sıklıkta yapmanız söylendi? 

      ........................................................................... 

19. Bir hafta içinde kan Ģekerinizi ortalama kaç kez ölçersiniz? 

     ............................................................................ 

 

20. Son bir hafta içerisinde ölçüm yaptığınız zamanları tablodaki uygun yerlere (X)  iĢareti koyarak 

belirtiniz. 

 

 

 

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar  

Kahvaltıdan 

Önce 
       

Kahvaltıdan 

sonra 
       

Öğle 

yemeğinden 

önce 

       

Öğle 

yemeğinden 

Sonra 

       

Akşam 

yemeğinden 

Önce 

       

Akşam 

yemeğinden 

sonra 

       

Gece  
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21. Hangi durumlarda kan Ģekerinizi ölçersiniz? 

�  Kendimi kötü hissettiğim zamanlarda ölçerim 

�  Aklıma geldikçe ölçerim 

�  Çok yemek yediğim zamanlarda ölçerim 

�  Yemek yemeden önce ölçerim. 

�  Yemekten 1-2 saat sonra ölçerim 

�  Diğer:........................ 

 

22. Bir ay içinde ortalama kaç tane kan Ģekeri ölçüm  çubuğu kullanırsınız? 

      ......................................................................................................  

23. Kan Ģekeri ölçüm çubuklarını ne Ģekilde temin ediyorsunuz? 

�  Ücretli alıyorum          �  Sağlık kurulu raporu ile alıyorum      �  

Diğer:....................................................... 

                                       

 

24.AĢağıdaki sorular hasta kayıtlarından alınarak araĢtırmacı tarafından doldurulacaktır. 

 

1. Tedavi biçimi:     � Ayaktan           � Yatarak 

2. Hastanın Boyu: ………..                  Kilosu: ………….. 

3. Kan basıncı : …………………. mmHg 

4. En son HbA1c değeri: ………………….  

5. En son açlık kan şekeri: ………..                     En son tokluk kan şekeri: …….. 

6. Mikroalbüminüri:…………………………. 

7. Total kolesterol 

8. HDL: 

9. LDL:  

10. Trigliserid: 

11. Kronik komplikasyonlar: 

� Nefropati                � Nöropati      � Retinopati    � Ayak yarası       �Ampütasyon    

� Serebro- Vasküler hastalık             �   Hipertansiyon  

�  Diğer: ………….. 
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Ek 2. WHO-5 Ġyilik Hali/YaĢam Kalitesi Ġndeksi  

Aşağıdaki beş tanımlamadan her biri için, son iki hafta süresince kendinizi nasıl 

hissettiğinize en yakın olan yanıtı veriniz. Daha büyük sayıların daha iyi bir iyilik hali 

anlamına geldiğine dikkat ediniz. 

 

Örnek: Son iki hafta süresince geçen sürenin yarısından çoğunda neşeli ve keyifli 

hissettiyseniz, sağ üst köşesinde 3 sayısı olan kutucuğu işaretleyin. 
 

 

Puanlama: 

 

Ham puan, beş cevaba ait sayılar toplanarak hesaplanır. Ham puan, 0 ila 25 

aralığındadır. 0 olası 

en kötü, 25 ise olası en iyi yaşam kalitesini temsil eder. 
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Ek 3. Diyabet Tedavisinden Memnuniyet Anketi (DTSQ) 

Aşağıdaki sorular, geçen birkaç hafta süresince diyabetinizin tedavisi (insülin, tablet, diyet dahil olmak 

üzere) ve yaşadıklarınız ile ilgilidir. 

Lütfen her bir soru için durumunuzu en iyi ifade eden cevabı seçiniz. O cevaba ait sayıyı daire içine 

alarak cevaplayınız! 

 

 

1 

 

Şu anki tedavinizden ne kadar 

memnunsunuz? 

Çok                                                Hiç memnun 

memnunum                                            değilim 

6 5 4 3 2 1 0 

 

 

2 

Son zamanlardane sıklıkta kan 

şekerinizin çok yükseldiğini 

hissettiniz? 

Çoğu                                                         Hiçbir 

zaman                                                     zaman 

6 5 4 3 2 1 0 

 

 

3 

Son zamanlarda ne sıklıkta kan 

şekerinizin çok düştüğünü 

hissettiniz? 

Çoğu                                                         Hiçbir 

zaman                                                     zaman 

6 5 4 3 2 1 0 

 

 

4 

Son zamanlarda tedavinizi uygulamak 

size ne kadar kolay geliyor? 

Uygulanması                                Uygulanması  

çok kolay                                     hiç kolay değil 

6 5 4 3 2 1 0 

 

 

5 

Son zamanlarda tedavinizi ne kadar 

uygulanabilir buluyorsunuz? 

Çoğu                                                         Hiçbir 

zaman                                                     zaman 

6 5 4 3 2 1 0 

 

 

6 

Diyabetiniz ile ilgili bilgilendirmeden ne 

kadar memnunsunuz? 

Çoğu                                                         Hiçbir 

zaman                                                     zaman 

6 5 4 3 2 1 0 

 

 

7 

Şu anki size uygulanan tedavi şeklini 

sizinle aynı tip diyabeti olan başka 

diyabetlilere tavsiye eder misiniz? 

Evet, kesinlikle                         Hayır, kesinlikle                                                       

tavsiye ederim                            tavsiye etmem 

6 5 4 3 2 1 0 

 

 

8 

Tedavinize şu anki şekliyle devam 

etmek sizi ne kadar memnun eder? 

Çok memnun                                 Hiç memnun  

eder                                                         etmez 

6 5 4 3 2 1 0 
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Ek 4. Diyabeti Anlamlandırma Farklılıkları 

 

Aşağıda yedi adet sözcük grubu bulunmaktadır. Sözcükler bir birine zıt anlamlıdır.  Size 

uygun olan sözcüğü seçiniz. Sözcüğün uygunluk derecesine göre çizgi üzerinde sözcüğe 

yakın olan aralığa   X   işareti koyunuz. 

 

 

Kendi kendime kan Ģekerimi ölçmek benim için ………….. olmaktır.  

 

     Özgür ı-----ı-----ı-----ı-----ı-----ı-----ı-----ı SınırlanmıĢ 

      Güçlü ı-----ı-----ı-----ı-----ı-----ı-----ı-----ı Zayıf  

Rahat      ı-----ı-----ı-----ı-----ı-----ı-----ı-----ı  Gergin 

       Güvenli      ı-----ı-----ı-----ı-----ı-----ı-----ı-----ı Güvensiz 

        Bağımsız      ı-----ı-----ı-----ı-----ı-----ı-----ı-----ı Bağımlı  

 

Kendi kendime kan Ģekerimi ölçmek benim için  ………………… 

 

      Kolay ı-----ı-----ı-----ı-----ı-----ı-----ı-----ı Zor 

             Üstünlük ı-----ı-----ı-----ı-----ı-----ı-----ı-----ı Boyun 
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ETĠK KURUL KARARI 
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