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ÖZET 

Eliuz B. Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adolesanların Enerji ve Besin Ögeleri Alımlarının 

Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Pediatrik Temel 

Bilimler ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 2012. 

Diyabetli çocuk ve adolesanlarda yeterli ve dengeli beslenmenin, iyi metabolik kontrolü 

sağladığı, büyüme-gelişmeyi ve diyabetle ilişkili komplikasyonların gelişimini veya 

geciktirilmesini doğrudan etkilediği bilinmektedir. Bu nedenle bu çalışma, tip 1 

diyabetli çocuk ve adolesanların günlük enerji ve besin ögesi alımlarını belirlemek ve 

önerilerle karşılaştırmak amacıyla yapıldı. Çalışmaya en az 6 ay önce tip 1 diyabet 

tanısı almış, 6-16 yaş arası 103 çocuk ve adolesan alındı. Yaşları 6-9,5 olanlar çocuk, 

9,6-16 olanlar ise adolesan grubu olarak kabul edildi. Diyabetliler ve ailelerine özgü 

bilgiler, önceden hazırlanan bir anket formu ve dosya incelenmesi ile elde edildi. 

Diyabetlilerin ağırlık ve boy ölçümleri alındı, Vücut Kütle İndeksleri (VKİ) hesaplandı. 

VKİ, ağırlık, boy ve standart deviasyon skorları (SDS) Neyzi ve arkadaşlarının Türk 

çocukları için geliştirdikleri standartlara göre değerlendirildi. Günlük alınan enerji ve 

besin ögeleri 3 günlük besin tüketimleri ile belirlendi. Besinlerin analizi bilgisayar 

ortamında Bebis programı kullanılarak yapıldı ve elde edilen veriler Türkiye’ye özgü 

önerilerle karşılaştırıldı ve %66 ve altında alım yetersiz kabul edildi. İstatistiksel 

analizler için SPSS programı kullanıldı. VKİ’ye göre grubun çoğu normaldi ve kızlarla 

erkekler arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0,05). Çalışmamızda tip 1 diyabetli 

çocuk ve adolesanların folik asit ve E vitamini dışında genel olarak yeterli düzeyde 

vitamin ve mineral aldıkları buna karşılık; karbonhidrattan fakir, protein ve yağdan 

zengin beslendikleri görüldü. Makro besin ögeleri alımlarına yönelik bu dengesizlik tip 

1 diyabetliler için kardiyovasküler hastalıklar (KVH) açısından ciddi risk faktörüdür. 

Diyabetlilerin en az yılda bir kez besin tüketimleri incelenerek, önerilerle 

karşılaştırılmalı ve çıkan sonuca göre kendisi ve ailesine yönelik gerekli beslenme 

eğitimleri ve önerileri yapılmalıdır. Böylece ileri dönemde oluşabilecek 

komplikasyonların önlenebilmesi mümkün olabilir.   

Anahtar Kelimeler:  tip 1 diyabet, çocuk, adolesan, enerji, besin ögeleri 
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ABSTRACT 

Eliuz B. The Evaluation of Energy and Nutrient Intake of Children and Adolescents 

with Type 1 Diabetes. Istanbul University, Institute of Health Science, Department of 

Basic Pediatric Science. Graduate Thesis. Istanbul. 2012.   

 

It’s well known that adequate and well-balanced nutrition for children and adolescents 

with diabetes provide good metabolic control and growth-development and directly 

affect and/or delay diabetes-related complications. The aim of this study is to examine 

energy and nutrient intake and to compare nutrition recommendations children and 

adolescents with type 1 diabetes. Study was conducted among 103 children and 

adolescents aged 6-16 years, with type 1 diabetes for at least diagnosed 6 months 

before. The study population divided into two groups according to their ages (childhood 

6-9.5 years of age and adolescents 9.5-16 years of age). A self-filled questionnaire was 

used to collect demographic and pathologic information about diabetics and their 

families. Weight and height were measured. Body Mass Index (BMI) was calculated.  

Turkish reference curves were used to evaluate BMI, weight, height and standard 

deviation scores of children and adolescents. Three day dietary recalls were collected 

and analyzed by Bebis software program and also compared Turkish nutritional 

recommendations. Percentage of sixty-six or less of the references was used as the 

criterion for inadequate nutritional intake. Statistical analyses were performed by using 

SPSS package. Most of the diabetics had normal BMI and there is no statistically 

significant differences between females and males (p>0,05). When dietary intakes of 

children and adolescents with type 1 diabetes were compared with current 

recommendations, it was observed that except folic acid and vitamin E, all of the other 

nutrients were adequate. Intake of total fat and protein were higher and intake of 

carbohydrates were considerably lower than recommendation. This is a serious risk 

factor for cardiovascular disease for type 1 diabetes. Food consumption must be 

examined at least once a year, in diabetic children and adolescents. According to the 

results, nutrition education should be given to the children and their family, in order to 

prevent diabetic complications.  

Key Words: type 1 diabetes, children, adolescents, energy, nutrients  



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Tip 1 diyabet, pankreasın beta hücrelerindeki harabiyete bağlı olarak gelişen ve insülin 

eksikliği sonucu ortaya çıkan, karbonhidrat, yağ ve protein metabolizması bozuklukluğu 

ile karakterize kronik bir hastalıktır. Çocukluk ve adolesan dönemin en sık görülen 

endokrin metabolik bozukluğudur. Çok sayıda genin etkileşimi ile çevresel risk 

faktörleri ve immunolojik faktörlerin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkmaktadır (1).  

Tüm dünyada insidansı hızla artmakta olan tip 1 diyabet Avrupa’da coğrafi bölgelere 

göre farklı dağılım göstermekte iken; prevalansın düşük olduğu orta ve doğu Avrupa 

ülkelerinde hızla yükselen bir eğilimdedir. Bununla birlikte; dünyada yıllık artışların %3 

civarında olduğu ve her yıl dünyada 70-80.000 çocuğun tip 1 diyabet tanısı aldığı 

tahmin edilmektedir (2,3,4). Özellikle 15 yaş altı çocuklarda daha sık görülmekle 

beraber; Avrupa’da 5-9 yaş arası ve 10-14 yaş arası çocuklara göre 5 yaş altında tip 1 

diyabet daha sık tanı almaktadır (5,6). Ülkemizde 1996 yılında 19 bölgeyi kapsayan çok 

merkezli bir çalışmada 0–15 yaş arası diyabet insidansı, Avrupa’da yapılmış çalışma 

sonuçlarına yakın bulunmuştur (7). Son yıllarda ülkemizde de 5 yaş altı çocuklarda tip 1 

diyabet görülme sıklığının artış gösterdiği tahmin edilmekle beraber, yakın zamanda 

yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.  

 

Tip 1 diyabette beslenme, diyabet tedavisinin önemli köşe taşlarından biridir (8,9,10). 

Diyabetli çocuklarda yeterli ve dengeli beslenmenin iyi metabolik kontrolü sağladığı, bu 

yolla optimal büyüme ve gelişmeyi desteklediği ve diyabetle ilişkili komplikasyonların 

gelişimini veya geciktirilmesini doğrudan etkilediği bildirilmektedir (11,12). Amerikan 

Diyabet Derneği’nin (ADA) güncel önerileri ışığında, karbonhidrat miktarına göre 

ayarlanan insülin dozlarıyla sağlanacak iyi ve sıkı bir glisemi kontrolünün, diyabetin 

ileriye dönük mikro ve makro vasküler komplikasyonlarını azaltacağı ileri 

sürülmektedir (12).  

Diyabetli çocuk ve adolesanlar için yapılan beslenme önerileri sağlıklı beslenme 

ilkelerine dayanır ve diyabetli olmayan yaşıtlarınınki ile tamamen aynıdır (10,12,13). 

Böyle bir beslenme alışkanlığı, sadece diyabetlileri değil, aynı zamanda tüm ailenin 

gelecekteki sağlığını korumayı hedeflemektedir (13). Beslenme; besin tercihi, kültürel 

farklılıklar, etnik köken, aile gelenekleri, fiziksel aktivite ve psiko-sosyal gereksinimler 
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göz önüne alınarak çocuğa özgü düzenlenir (10,14). İyi kontrollü bir diyabet için 

beslenme tedavisinde kişisel yaklaşımın rolü önemlidir (15).  

Tip 1 diyabette beslenme önerileri, yakın geçmişte yapılan çalışmalar ışığında önemli 

ölçüde değişmiştir. Son yıllarda diyabetlilerin çoklu doz insülin tedavisi ve pompa 

uygulamaları ile yaşam biçimlerine uygun, esnek, kısıtlı olmayan beslenme modellerini 

seçtikleri ve yaşam kalitelerini arttırdıkları bildirilmektedir (12).  

Yapılan literatür taramasında tip 1 diyabetli çocuk ve adolesanların beslenmesine ilişkin 

uluslararası düzeyde pek çok çalışma (16,17,18,19,20) yapılmasına karşın, ülkemizde 

konuyla ilgili çalışma sayısı oldukça sınırlıdır (21). Bu nedenle, bu çalışma tip 1 

diyabetli çocuk ve adolesanların enerji ve besin ögesi alımlarını değerlendirmek, 

önerilerle karşılaştırmak amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Ayrıca beslenme 

durumu ile kronolojik yaş, diyabet yaşı, vücut ağırlığı, boy, vücut kütle indeksi (VKİ), 

glikolize hemoglobin (HbA1c) düzeyleri, lipid profilleri ve insülin dozları arasındaki 

ilişkiler araştırılmıştır.   
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Diabetes Mellitus 

Diabetes Mellitus (DM) kronik hiperglisemi ile seyreden, insülin sekresyonunda 

veya insülinin etkisindeki yetersizlik sonucu gelişen, karbonhidrat, yağ ve protein 

metabolizması bozukluklarına bağlı endokrin- metabolik bir hastalıktır (1,22,23,24).  

2.2. Diabetes Mellitus’un Etiyolojik Sınıflandırması 

ADA’nın 2012’de yenilediği şekliyle DM’nin sınıflandırılması; 

 

Tip 1 DM (İnsüline bağımlı diyabet) 

 Pankreasın beta hücrelerindeki harabiyete bağlı olarak ortaya çıkar. 

 Otoimmün-Tip 1 A 

 İdiyopatik- Tip 1 B 

Tip 2 DM (İnsüline bağımlı olmayan diyabet) 

 İnsülin direncine bağlı olarak, insülin sekresyonundaki progresif yetersizlik 

sonucu ortaya çıkar.   

Diğer Spesifik Tipler 

 Beta hücre fonksiyonunda genetik kusurlar 

 İnsülin etkisinde genetik kusurlar 

 Ekzokrin pankreas hastalıkları (kistik fibrozis gibi) 

 İlaç yada kimyasallara bağlı (organ transplantasyonları veya AIDS tedavisi 

sonrası) 

Gestasyonel Diabetes Mellitus  

 Gebelik esnasında ortaya çıkan, çok belirgin olmayan diyabet tipidir (14). 

Bazı hastalarda tip 1 ya da tip 2 diyabet olarak tanı koymak mümkün olmayabilir. 

Klinik bulgular ve hastalığın seyri her iki diyabet tipini de içerebilir. Genellikle 

hastalarda tip 2 diyabetin aksine ketoasidoz tablosu görülür. Benzer şekilde, hastalarda 

otoimmün bir hastalığın özellikleri bulunurken, tip 1 diyabette olduğu gibi geç tanı 

alırlar ve hastalık yavaş seyirlidir. Doğru tanı zaman içinde kendini belli eder (14). 
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2.3. Tip 1 Diyabetin Patogenezi  

Tip 1 diyabet çok sayıda genin etkileşimi ile çevresel risk faktörleri ve 

immunolojik faktörlerin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkmaktadır (9,24). Bununla 

beraber; perinatal faktörler, virüsler, beslenme biçimi, gıda katkı maddeleri, 

aşılanmalar, D vitamini eksikliği gibi çevresel faktörler de rol oynamaktadır (23,25). 

Cinse ve sosyoekonomik düzeye göre farklılık göstermez (1,23).  

Çocukluk yaş grubunda görülen diyabet sıklıkla tip 1 A DM (tip 1 A) dir. 

Avrupa’da tip 1 diyabet vakalarının yaklaşık % 90’ınını oluşturur. Altıncı kromozom 

üzerinde yerleşmiş histokompatibilite lokusları (HLA) ile ilişkilidir. Tip 1 A diyabette 

otoimmün olay başladıktan sonra immun belirteçler saptanabilir düzeylerde bulunur. 

İdiyopatik tip 1 DM (Tip 1 B)’nin otoimmün DM’den ayırımı ise güçtür. Daha çok 

Afrikan/Amerikan kökenli hastaların bir bölümünde diyabetten sorumlu otoimmün 

belirteçler saptanamamakta ve bu hastalarda atipik DM; ketoza eğilimli Tip 2 DM; Tip 

1 DM; Tip 1,5 DM veya “flatbush” DM terimleri kullanılmaktadır. Bu tip diyabet 

çocukluk çağı boyunca başlayabileceği gibi, nadiren 40 yaşından sonra da başlayabilir 

ve HLA ile ilişkili değildir (26).    

2.4. Tip 1 Diyabetin Epidemiyolojisi 

Tip 1 diyabet çocukluk döneminde yaygın olarak görülen endokrin ve metabolik 

bir hastalıktır. Tüm dünyada insidansı hızla artmakta olan tip 1 diyabet Avrupa’da 

coğrafik bölgelere göre farklı dağılım göstermekte iken; prevalansın düşük olduğu orta 

ve doğu Avrupa ülkelerinde hızla yükselen bir eğilimdedir. Bununla birlikte; dünyada 

yıllık artışların %3 civarında olduğu tahmin edilmektedir (2,3). Kanıta dayalı veriler 

göreceli olarak çocukluk döneminde hastalığın büyük artışlar kaydettiğini ortaya 

koymaktadır (27). 

Dünya’daki 15 yaş altı çocuk populasyonunun yaklaşık 1.9 milyar olduğu ve 

480.000 çocuğun tip 1 diyabetli olduğu tahmin edilmektedir ve her yıl dünyada 76.000 

çocuk tip 1 diyabet tanısı almaktadır (4). 1990’lı yıllarda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

tarafından koordine edilen çok uluslu Diabetes Mondiale (WHO-Diamond) ve daha 

sonraları yapılan European Diabetes and Angiotensin Converting Enzyme 

Polymorphism (EURODIAB-ACE) ve Diabetes Epidemiology Research International 

(DERI) çalışmalarına dayanarak Avrupa’da 15 yaş altı tip 1 diyabet görülme insidansi 

3.2/100000 olarak saptanmıştır (2,28). İnsidansın en yüksek olduğu bölgelerin başında 
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İskandinav ülkeleri; Finlandiya (57.4/100.000/yıl) ve Kanada (21.7/100.000/yıl) 

gelirken en düşük olduğu yerler Japonya (1/100.000/yıl) ve Çin (0.6/100.000/yıl)’ dir 

(1,2,23,24,27). Türkiye’de 1996’da 19 bölgeyi kapsayan çok merkezli bir çalışmada 0-

15 yaş arası diyabet insidansı 2.52/100000 olarak bulunmuştur (7). Kronik hastalıkların 

araştırması kapsamındaki ulusal bir çalışmada 0-16 yaş arası çocuklarda tip 1 DM 

prevalansı 0.4/1000 (29), yakın zamanda İstanbul’da yapılan bir araştırmada ise 

0.66/1000 bulunmuştur (30).  

Avrupa’da 5-9 yaş arası ve 10-14 yaş arası çocuklara göre 5 yaş altında tip 1 

diyabet daha sık tanı almaktadır ve bu duruma yaşamın erken yıllarında çevresel 

faktörlere maruz kalmanın etkisinin olduğu düşünülmektedir (5,6). Mevsimsel 

farklılıklar da insidansı etkileyen faktörler arasında yer alır. İlkbahar ve kış ayları 

insidansın yüksek olduğu dönemlerdir (31). 

2.5. Tip 1 Diyabette Komplikasyonlar  

Tip 1 diyabette çocukluk yaşlarında görülen komplikasyonların büyük bir 

bölümü iyi bir izlem ile önlenebilmektedir. Diyabetik ketoasidoz ve hipoglisemi akut 

komplikasyonlardır. Mikro ve makro vasküler komplikasyonlar ise genellikle diyabetin 

başlangıcından 10-20 yıl sonra ortaya çıkmaktadır (1).  

2.5.1. Akut Komplikasyonlar 

2.5.1.1. Hipoglisemi 

Hipoglisemi tip 1 diyabetin en sık görülen akut komplikasyonudur. 

Asemptomatik, orta derecede semptomatik ve ciddi hipoglisemi olmak üzere 

sınıflandırılmaktadır.  Kan şekerinin 50-70 mg/dl’nin arasında olduğu orta derecede 

semptomatik hipoglisemide, semptomlar her zaman görülmeyebilir. Ciddi 

hipoglisemide ise kan şeker düzeyi 50 mg/dl’nin altındadır ve bilinç kayıpları, felç ya 

da koma gelişebilir (32). Semptomlar; halsizlik, baş ağrısı, titreme, terleme, bulanık 

görme, çarpıntı, davranış değişikliği, uyuklama, konsantrasyon güçlüğü, ileri derecede 

ise konvülziyon ve koma şeklinde sıralanmaktadır. Sabah açlık kan glükozunun <80 

mg/dl’nin altında olması ise noktürnal hipoglisemidir. Akşam alınan insülinde ve gece 

ara öğününde yapılacak değişiklikler ile noktürnal hipoglisemi önlenebilmektedir (1). 

Çocuklarda hipogliseminin nedenleri multifaktöriyel olabilir. Ekonomik nedenler, 

glikolize hemoglobin (HbA1c) düzeyleri, insülin rejimi, diyabet süresi, cins ve küçük 

yaşta olmak risk faktörleridir (32). Tedavide, hastanın şuuru açık ve kusmuyor ise 5-15 
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g’lık glükoz tabletleri ya da 100 ml meyve suyu veya limonata ile kan şekeri yükseltilir. 

Eğer hastanın bilinci kapalı, ağızdan alamıyorsa, kas içi veya deri altına glukagon 

yapılır (1).   

2.5.1.2.Büyüme ve Gelişme Sorunları 

Diyabetli çocuklarda büyüme geriliğinin en önde gelen nedeni kötü metabolik 

kontroldür. Diyabetin süresi de büyüme durumunu etkilemektedir. Büyüme geriliğinin 

özellikle diyabetin püberteden önceki süresiyle ilgili olduğu vurgulanmakta ve diyabet 

durumunun püberte dönemindeki büyüme hızlanmasında gecikmeye yol açtığı ileri 

sürülmektedir. Günümüzde iyi metabolik kontrol ile bir çok diyabetli çocuk hedef 

boylarına uygun bir büyüme göstermekte ve ergenlik gecikmesine de daha az oranda 

rastlanmaktadır (1).  

2.5.1.3.Eklem Hareketlerinde Kısıtlılık 

Tip 1 diyabette en erken görülen uzun dönem komplikasyonlardandır. Eklem 

belirtileri periartiküler dokuda kalınlışma ve sertlik ile ortaya çıkar ve öncelikle ellerde 

küçük parmaklarda başlayarak diğer parmaklara da yayılır. Hareket kısıtlılığı zamanla 

diğer eklemleri de tutabilir. Genetik yatkınlığın yanı sıra metabolik kontrol eklem 

kısıtlılığının ortaya çıkmasında etkilidir. Eklem hareket kısıtlılığı mikrovasküler 

hastalıkların gelişimi için de bir risk faktörüdür. Günümüzde iyi metabolik kontrolle 

prevalans %30’lardan %7’ye inmiştir (1).  

2.5.1.4.Lipodistrofiler 

İnsan insülinlerinin kullanıma girmesiyle günümüzde lipoatrofilere çok nadir 

rastlanmaktadır. Lipohipertirofi ise insülin tedavisinin en sık görülen 

komplikasyonudur. İnsülin enjeksiyon yerlerinin düzenli olarak değiştirilmesi 

lipodistrofinin önlenmesini sağlar (1).  

2.5.2. Kronik Komplikasyonlar 

2.5.2.1. Retinopati 

Çocuk ve adolesan diyabette en çok görülen mikrovasküler komplikasyondur. 

Genellikle ergenlikten sonra ve 5-10 yıllık diyabet süresi sonrasında gelişir. Belirgin 

albüminüri, yüksek kolesterol ve trigliserid düzeyleri ile yüksek kan basıncı retinopati 

gelişiminde risk faktörleridir. Tip 1 diyabetli her çocukta 10 yaşından sonra ve diyabet 

başlangıcından 3-5 yıl sonrasında düzenli göz muayenesi yapılmalıdır (1). 



 7 

 

2.5.2.2. Nefropati 

Diyabetik nefropati ve son dönem böbrek yetmezliği tip 1 diyabetli genç 

erişkinlerde önde gelen ölüm nedenidir. Böbrek hasarına yol açan başlıca risk faktörleri 

genetik etmenler, hipertansiyon, yüksek lipid seviyeleri, kötü glisemik kontrol ve sigara 

içmedir. Diyabette renal tutulumun en erken belirtisi glomerül filtrasyon hızı ve böbrek 

büyüklüğündeki artıştır. Renal hiperfiltrasyon sonucu albümin atılımında artış 

(mikroalbüminüri) görülür (1). Mikroalbüminüri durumunda önlem olarak protein alımı 

0,8 g/kg/gün ile sınırlandırılmalıdır (10).  

2.5.2.3. Nöropati 

Tip 1 diyabetli çocuk ve adolesanlarda periferik ve otonom nöropatinin klinik 

bulguları nadiren görülür. Diyabet süresi, yüksek HbA1c düzeyleri, hipertansiyon, 

hiperlipidemi, eklem hareket kısıtlılığı ve sigara kullanma nöropati için risk faktörleridir 

(1).  

2.5.2.4. Lipid Bozuklukları ve Makrovasküler Hastalıklar 

Metabolik kontrolü iyi olmayan tip 1 diyabetli hastalarda hiperlipidemi gelişir ve 

KVH açısından risk faktörüdür. Çocuklarda makrovasküler hastalık belirtileri pek 

görülmemekle birlikte kan basıncındaki kademeli artış başlıca göstergelerindendir. 

Diyabetli çocuklarda iyi metabolik kontrolle hastalık gelişimi büyük ölçüde 

önlenebilmektedir. Çocuklarda ≥160 mg/dl’nin üzerindeki LDL kolesterol ise 

farmakolojik tedavi gerektirir (1).    

2.6. Tip 1 Diyabette Tedavi 

Tip 1 diyabetin tedavisinde insülin tedavisi başta olmak üzere, tıbbi beslenme tedavisi 

ve egzersiz ayrılmaz bir bütündür. Modern diyabet tedavisinde ekip çalışmasının rolü 

önemle vurgulanmaktadır. Diyabet konusunda uzman hekim, hemşire, diyetisyen, 

psikolog ve diğer sağlık personeli ekibin üyelerini oluşturur (14).  

Tip 1 diyabette tedavinin merkezini hasta ve yakınları oluşturur. Ekibin amacı, 

hastanın kendi takibini sürdürebilir bilgi düzeyine erişmesi, yaşam şeklindeki 

değişikliklere göre kriz yönetimi yapabilmesi ve kendi ihtiyaçlarına yönelik bir diyabet 

tedavisi uygulamasıdır (33).   
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2.6.1. İnsülin Tedavisi 

İnsülin, diyabet tedavisinin en önemli yapıtaşını oluşturur. 1921 yılında keşfedilen ve 

ilk kez 1922’de kullanılan bu hormon sayesinde, tip 1 diyabet ölümcül bir hastalık 

olmaktan çıkıp kronik hastalıklar arasında yer almıştır (28) .  

İnsülinin keşfini izleyen yaklaşık yarım yüzyıllık bir dönemde sığır ve domuz 

insülinleri kullanılmıştır. Domuz insülini insan insülininden bir amino asit, sığır insülini 

ise üç amino asit farklılık gösterir. Yapıları insan insülinine çok benzese de, içerdikleri 

birkaç farklı amino asit nedeniyle bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara, bazılarında ise 

uzun dönemde insüline karşı antikor gelişimine neden olmuş ve günümüzde yerini insan 

insülinlerine ve insülin analoglarına bırakmıştır (34).  

İnsan insülinleri yıllardan beri en çok kullanılan insülinlerdir. Önceleri yarı sentetik 

olarak domuz insülininin yapısı değiştirilerek üretilirken, günümüzde “rekombinan gen 

(DNA) teknolojisi” adı verilen moleküler yöntemler kullanılarak üretilmektedir. Bu 

insülinlere regüler ya da kristalize insülin adı verilir. Kısa, orta ve uzun etkili olmak 

üzere üç formda bulunur (Tablo 1) (35). 

   Son 10 yılda diyabetik hastaların tedavisine sunulan insülin analogları, 

farmakokinetik/farmakodinamik özellikleri nedeniyle önem taşımakta ve fizyolojik 

olarak insan insülin salgısını daha iyi taklit edebilmesi nedeniyle tercih edilmektedir 

(36). Bu insülinler insan insülinin etki süresini değiştirmek amacıyla insülinin molekül 

yapısında çeşitli değişiklikler oluşturularak elde edilmiştir. Hızlı etkili (aspart, lispro, 

glulisin) ve uzun etkili (glargine, detemir) analoglar olmak üzere iki gruptur (Tablo 2-1) 

(34,35). 

   Geleneksel (konvansiyonel) insülin tedavisi ve çoklu doz insülin tedavisi olmak üzere 

iki tip tedavi seçeneği vardır. Birincisinde daha çok orta etkili ve karışım insülinler 

günde 1-2 doz uygulanırken, ikincisinde günde 3 veya daha fazla doz insülin 

yapılmaktadır. 1995’te yayınlanan Diyabet Kontrol ve Komplikasyonları Çalışması’nda 

(DCCT), tip 1 diyabette çoklu doz insülin tedavisi veya sürekli ciltaltı insülin infüzyonu 

(insülin pompa tedavisi) şeklinde uygulanan yoğun insülin tedavisinin, optimal glisemi 

düzeylerini yakalamada ve çeşitli mikrovasküler komplikasyonların önlenmesinde en 

etkili yöntem olduğu kanıtlanmıştır (14,34) 
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Tablo 2-1: Etki sürelerine göre insülin çeşitleri (34) 

İnsülin Etki başlangıcı (saat) Doruk etkisi (saat) Etki süresi (saat) 

Hızlı etkili insülin 

analogları (aspart, 

lispro, glulisin) 

0,15-0,35 

 

  

 

 

3-5  

Kısa etkili (regüler) 0,5-1  2-4  5-8  

Orta etkili (NPH) 2-4  4-12  12-24  

Uzun etkili insülin 

analogları  

 Glargine 

 Detemir 

 

 

2-4  

1-2  

 

 

Pik yok 

6-12  

 

 

24 saat* 

24 saat 

Uzun etkili 

(ultralente) 
4-8 12-24 20-30 

*Etkisi 24 saatten az olabilir.  

 

2.6.2. Tip 1 Diyabette Beslenme Tedavisi 

Diyabette beslenme, diyabet tedavisi ve diyabet yönetimi için gerekli eğitimin önemli 

köşe taşlarından biridir (8,9,10). Diyabetli çocuklarda yeterli ve dengeli beslenmenin iyi 

metabolik kontrolü sağladığı, bu yolla optimal büyüme ve gelişmeyi desteklediği ve 

diyabetle ilişkili komplikasyonların gelişimini veya geciktirilmesini doğrudan etkilediği 

bildirilmektedir (11,12). ADA’nın güncel önerileri ışığında, karbonhidrat miktarına göre 

ayarlanan insülin dozlarıyla sağlanacak iyi ve sıkı bir glisemi kontrolü ile, diyabetin 

ileriye dönük mikro ve makro vasküler komplikasyonlarının azalacağı ileri 

sürülmektedir (12).  

2.6.2.1. Tarihçesi 

Ekonomik nedenler, değişen besin içerikleri, yeme alışkanlıkları, gelişen insülin 

çeşitleri ve bu alanda yapılmış pek çok araştırmanın ışığında diyabette beslenme 

tedavisi, geçmişten günümüze pek çok kez değişime uğramıştır (37).  

Milattan önce 1500 yıllarında Diabetes Mellitus’un ilk tanımlandığı Ebers 

papirüslerinden başlayarak 1675 yılına kadar hastalara aşırı idrar kaybı nedeniyle 

karbonhidrat oranı yüksek diyetler verilmiştir (38,39). 1790’lı yıllarda bu görüşün 
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tersine karbonhidrat kısıtlamasının glisemiyi düzelteceği öne sürülmüş ve diyabetlilere 

önerilen diyetin yağ oranı arttırılmıştır (38,40). 20. yüzyıla kadar düşük karbonhidratlı 

yüksek yağlı diyetler uygulanmış fakat diyabetin tedavisi ve komplikasyonların 

önlenmesinde böyle bir beslenme planının fayda sağlamadığı belirlenmiştir. 20. yüzyıl 

başlarında bazı araştırmacılar toplam enerjisi sınırlı yüksek karbonhidratlı diyetlerin 

yararlı metabolik etki gösterdiğini öne sürmüştür (41). İnsülin tedavisinin 

başlamasından sonra (1923), yapılan çalışmalarla yeterli insülin varlığında yüksek 

karbonhidratlı diyetin yararlı olduğu desteklenmiştir (38). Bu farklı görüşün dogmatik 

bilgilerle yer değiştirmesi uzun zaman almış ve 1971’e kadar diyetin karbonhidrat 

içeriği %40’larda tutulmuş, şeker ve tatlı türünden besinler yasaklanmıştır (42).  

Diyabet ve diyete ilişkin ilk yazılı bildiri, yaklaşık 30 yıl önce İngiltere Diyabet 

Derneği tarafından sağlıklı beslenme önerilerine uygun olarak tüm populasyon için 

yayınlanmış, daha sonra diyabetli bireyler için kişiselleştirilmiştir. 1990’lı yılların 

başında bu öneriler yeniden gözden geçirilmiş yüksek karbonhidratlı, düşük yağlı 

beslenme üzerinde durulmuştur. Diyabete ilişkin bilimsel otoriteler (Avrupa Diyabet 

Çalışma Grubu, ADA, Amerikan Diyetisyenler Derneği, ISPAD), ilerleyen yıllarda 

konuyla ilgili ortak görüş belirtmiş ve yapılan öneriler 2002 yılından günümüze her yıl 

yenilenerek yayınlanmaktadir. (10,14,43,44). 

2.6.2.2. Tip 1 Diyabette Beslenme İlkeleri 

Diyabetli çocuk ve adolesanlar için yapılan beslenme önerileri sağlıklı beslenme 

ilkelerine dayanır ve diyabetli olmayan yaşıtlarınınki ile tamamen aynıdır (10,12,13). 

Böyle bir beslenme alışkanlığı, sadece diyabetlileri değil, aynı zamanda tüm ailenin 

gelecekteki sağılığını korumayı hedeflemektedir (13). Beslenme; besin tercihi, kültürel 

farklılıklar, etnik köken, aile gelenekleri, fiziksel aktivite ve psiko-sosyal gereksinimler 

göz önüne alınarak çocuğa özgü düzenlenir (10,14). İyi kontrollü bir diyabet için 

beslenme tedavisinde kişisel yaklaşımın rolü önemlidir (15).  

Tip 1 diyabette beslenme önerileri, yakın geçmişte yapılan çalışmalar ışığında önemli 

ölçüde değişmiştir. Son yıllarda diyabetlilerin çoklu doz insülin tedavisi ve pompa 

uygulamaları ile yaşam biçimlerine uygun, esnek, kısıtlı olmayan beslenme modellerini 

seçtikleri ve yaşam kalitelerini arttırdıkları bildirilmektedir (12).  

Uluslararası Pediatrik Diyabet Derneği (ISPAD)’ne göre tip 1 diyabette beslenme 

hedefleri;  
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 Çocuğun psikolojik, sosyal ve kültürel özellikleri dikkate alınarak sağlıklı 

beslenmeyi teşvik etmek; 

 Gün içinde tüm esansiyel besin ögelerini içerecek şekilde hazırlanmış üç ana 

öğün ve sağlıklı ara öğünler biçiminde beslenmek, ideal ağırlığı sürdürmek ve 

bu çerçevede kan glükoz seviyelerini normal sınırlarda tutmak; 

 Optimal büyüme-gelişmeyi sağlayacak düzeyde yeterli ve dengeli enerji ve 

besin ögesi almak;   

 İdeal vücut kütle indeksi ve bel çevresi sınırlarında olmak ve bunun için düzenli 

fiziksel aktivite yapmak; 

 Optimal düzeyde bir glisemi kontrolü için enerji alımı ve harcaması arasında 

denge sağlamak ve buna göre insülin ayarlaması yapmak; 

 Diyabetin akut komplikasyonlarını (hipoglisemi, hiperglisemi), hastalıkları ve 

egzersize bağlı problemleri önlemek ve tedavi etmek;  

 Mikro ve makro vasküler komplikasyon riskini azaltmak; 

 Kaliteli bir yaşam sürmek ve bunu korumaktır.  

(10). 

2.6.2.3. Öğün Sayısı 

Tip 1 diyabette öğün zamanlaması ve karbonhidrat miktarı, kan şekeri 

dalgalanmalarını önlemek açısından önemlidir (45).  Çocuk yaş grubunda önerilen; 3 

ana ve 3 ara öğün olmak üzere toplam 6 öğünde beslenme şekli tamamen çocuğun 

kullandığı insülin tipi ve yaşam şekline bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Adolesan 

çağına gelmiş genç-erişkinlerin ara öğünler için isteksiz davranmaları, öğün sayısında 

azalmalara neden olurken, küçük çocukların uzun süreli açlığa dayanamamaları, mide 

kapasitelerinin küçük olması, 6 hatta daha fazla öğün tüketmelerine yol açmaktadır (13). 

Kısa etkili- regüler insülin ile tedavi edilen çocuklarda, regüler insülinin 6 saatlik etki 

süresinin hipoglisemiye yol açmaması için ara öğünler önerilmektedir. Bununla beraber, 

günümüzde kullanılan hızlı etkili insülin analogları sayesinde, çocuğun isteği 

doğrultusunda ara öğünler düzenlenebilmektedir (46). 

2.6.2.4. Enerji  

   Çocuk ve adolesanlarda günlük enerji ihtiyacı optimal büyüme-gelişmeyi sağlayacak 

şekilde, yaşa, cinse ve fiziksel aktiviteye göre hesaplanmalıdır (10). Sağlıklı çocuklarda 
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olduğu gibi, ilk 10 kg için 100 kcal/kg/gün, ikinci 10 kg için 50 kcal/kg/gün ve 20 kg 

üzeri için 20 kcal/kg/gün olarak hesaplanır. Örneğin 30 kg’lık bir çocuğun kalori 

ihtiyacı 1000  (10×50)  (10×20) = 1700 kcal’dir (1). Çocuğun diyabetli olduğu 

düşünülerek enerji kısıtlaması yapmak hatalı olur. Çocukların birçoğu diyabet tanısı 

konduğunda zayıftır ve yeterli ve dengeli bir beslenme ile normal büyüme ve 

gelişmeleri sağlanmış olacaktır. Hızlı büyüme, ağır hastalıklar, ketoasidoz sonrası 

dönemlerde günlük enerji alımı belirgin miktarlarda arttırılmalıdır. Ancak ağırlığı 

normalden fazla olan çocuklarda enerji alımının ve kullanılan insülin dozunun 

artmasıyla insülin direnci gelişmekte ve bu çocuklarda obezite kaçınılmaz hale 

gelmektedir. Obez hastalarda ağırlık kaybının sağlanması ile insülin gereksinmesi 

düşecek ve daha iyi bir glisemik kontrol sağlanacaktır (10). 

Günlük alınan enerjinin dağılımı;  

 Karbonhidratlar  > %50  

o Toplam enerjinin %10’ununu geçmeyecek şekilde sükroz alımı 

 Yağlar < %35 

o <%10 doymuş yağlar + trans yağ asitleri  

o <%10 çoklu doymamış yağlar 

o >%10 tekli doymamış yağlar (toplam enerjinin %20’sini geçmeyecek 

şekilde)  

o Omega-3 yağ asitleri 0.15 g / gün 

 Proteinler %10–15 olacak şekilde ayarlanmalıdır (10,47). 

2.6.2.5. Karbonhidratlar 

Karbonhidrat sağlıklı beslenmenin en önemli besin ögesidir. Karbonhidrat içeren 

besinler aynı zamanda diyet lifi ile bazı önemli vitamin ve minerallerin kaynağıdır. 

Günlük enerjinin %50-55’inin karbonhidratlardan sağlanması esastır (48). Beyin ve 

merkezi sinir sisteminin birincil yakıtı glükozdur. Bu nedenle, beslenmede 

karbonhidratların kısıtlanması büyüme ve gelişmenin olumsuz yönde etkilenmesine 

neden olur (10).  

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) karbonhidratları 

polimerizasyon derecelerine göre sınıflandırmıştır (Tablo 2-2). 
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Tablo 2-2: Karbonhidratların sınıflandırılması ve terminolojisi (44) 

Polimerizasyon derecesi ve alt sınıflara göre Bileşenler 

Şekerler (1-2 moleküllü olanlar) 

 Monosakkaritler  

 Disakkaritler  

 Polioller (şeker alkolleri) 

 

Glükoz, galaktoz, früktoz 

Sükroz, laktoz 

Sorbitol, mannitol, ksilitol, izomalt, malitol, 

laktitol, hidrojenize nişasta hidrolizatları 

Oligosakkaritler (3-9 moleküllü olanlar) 

 Malto-oligosakkaritler  

 Diğer oligosakkaritler 

 

Maltodekstrinler 

Rafinoz, staçiyoz, frukto-oligosakkaritler 

Polisakkaritler (>9 moleküllü olanlar) 

 Nişasta 

 Lif 

 

 

Amiloz, amilopektin, modifiye nişastalar 

Seluloz, hemiseluloz, pektin, hidrokolloidler 

 

 

    Karbonhidratın hem kaynağının hem de miktarının postprandiyal kan glükoz 

seviyelerini etkilediği bildirilmektedir (48).  

    Sağlıklı beslenmede sükroz ve sükroz içeren besinler günlük enerji alımının % 

10’unu geçmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Sükroz, izokalorik miktarda nişasta 

alımından daha çok kan şekerini yükseltmez. Hipoglisemi tedavisi dışında, sükroz 

içeren içeceklerin beslenmede bulunması hiperglisemi ve obezite açısından risk 

oluşturur (10).  

    Meyve şekeri olarak bilinen früktoz, sükroz ve bir çok nişastalı yiyeceğe oranla daha 

düşük glisemi yanıtı oluşturmaktadır. Bununla birlikte fazla miktarda tüketilmesi 

(gereksinimin 2 katı veya enerjinin %20’si) serum kolesterol ve özellikle LDL-

kolesterol düzeylerini yükseltmektedir. Dislipidemisi olan diyabetlilerde aşırı früktoz 

tüketimi kısıtlanmalıdır ancak bu öneri diyette früktozun alınacağı doğal kaynak olan 

meyve ve sebzenin sınırlandırılması anlamına gelmemelidir (49).  

    Karbonhidrat kaynağı olarak tam tahıllar, kuru baklagiller, meyve ve sebzeler ile 

düşük yağlı süt-yoğurt önerilmektedir (10).  

    Diyabetin beslenmesinde uygulanan yeni menü planlama yöntemleriyle, 

karbonhidratın kaynağından çok, miktarının önemli olduğu görüşü önem kazanmıştır 

(13,44). 
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2.6.2.6. Diyet Lifi 

    Diyet lifi bitki dokularının, insandaki sindirim enzimleri tarafından hidrolize 

edilmeyen kısımlarıdır (9). Diyabetlilerin lif tüketiminin daha fazla olması gerektiğini 

düşündürecek bir bilimsel kanıt yoktur. Bu nedenle diyabetli çocuklara önerilen lif 

miktarı sağlıklı yaşıtlarının ki ile aynıdır (44). İki yaş ve üzeri çocuklar için önerilen lif 

miktarı yaş artı 5 g/gün formülü ile belirlenebilmektedir. Güvenli tüketim aralığı olarak 

yaş artı 5 g/gün ile yaş artı 10 g/gün olarak önerilmektedir (50). Bununla beraber tablo 

2-3’te de görüldüğü gibi, son yıllarda çocuk ve adolesanlar için önerilen lif 

miktarlarında artış kaydedilmiştir (51).   

Tablo 2-3: 1-18 yaş arası çocuk ve adolesanlar için önerilen diyet lifi alım miktarları (51)  

Çocuk Lif (gram/gün) 

1-3 yaş  19  

4-8 yaş 25 

Adolesan (Erkek)  

9-13 yaş 31  

14-18 yaş 38 

Adolesan (Kız)  

9-13 yaş 26 

14-18 yaş 26 

 

    Beyaz ekmek yerine doğal ekmeğin, pirinç yerine bulgurun, meyve suyu yerine 

meyvenin tercih edilmesi, öğünlerde bol salata ve sebze yemeği yenilmesi, kuru fasulye, 

nohut, mercimek, barbunya gibi kuru baklagillerin haftada 3-4 porsiyon tüketilmesi, 

benzer şekilde, kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm gibi kuru meyveler ile fındık, ceviz, 

badem gibi sert kabuklu meyvelerin  haftada 3-4 kez yenmesi diyetin lif içeriğinin 

arttırılması için pratik önerilerilerdir (49). Farklı ülkelere ait tahminler çocukların 

günlük lif alımlarının önerilerin altında kaldığı yönündedir (10).   

    Diyet lifleri FAO ve WHO tarafından sudaki çözünürlüklerine göre çözünür ve 

çözünmez diyet lifi olarak 2 ana grupta değerlendirilmektedir (52).  
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2.6.2.7. Çözünür Lifler 

   Kolonda gaz ve kısa zincirli yağ asitlerine fermente olan çözünür lifler, su ile karıştığı 

zaman, viskoz bir tabaka oluşturur ve intestinal transit zamanının uzamasını, gastrik 

boşalmanın gecikmesini sağlar (38). Çözünür lifler; pektin, gam, musilajlar ve suda 

çözünen pentozanları içermektedir (52). Elma, greyfurt, limon, portakal gibi meyveler, 

yulaf kepeği, arpa, kuru baklagiller ve birçok sebze çözünür liflerin kaynaklarındandır 

(49). Kandaki kolesterolün düşürülmesinde ve glükozun barsaktaki absorbsiyonunun 

azaltılmasında etkili oldukları bildirilmiştir (9). Yapılan çalışmada karbonhidrat, protein 

ve yağı dengeli bir test diyetine eklenen guar lifi, postprandiyal glükoz seviyelerinin 

azaltılmasında anlamlı düzeyde etkili olmuştur (53). Ayrıca meyvedeki pektinin de 

KVH’ya karşı korunmada yardımcı olduğu belirtilmektedir (10). 

2.6.2.8. Çözünmez Lifler  

   Çözünmez lifler, ağırlıklarının 20 katı kadar suyu emme kapasitesine sahiptir, ancak 

viskoz yapı oluşturmamaktadır. Fekal hacmin artmasını sağlayarak transit süresini 

kısaltmakta ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olmaktadır. Çözünmez lifler; selüloz, 

hemiselüloz, lignin ve suda çözünmeyen pentozanları içermektedir (52). Çözünmez 

liflerin kan şekeri ve kolesterol üzerine etkisi yoktur (44,45).  

2.6.2.9. Glisemik İndeks 

İlk defa 1981 yılında Jenkins, aynı miktarda karbonhidrat içeren besinlerin farklı 

glisemi yanıtları olabileceğini ileri sürmüş ve glisemik indeks kavramı gündeme 

gelmiştir (54). Karbonhidrat içeren bir besinin tüketiminden 2 saat sonra, emilimi 

takiben kan şekeri üzerinde yaptığı değişikliğin nicel olarak ifadesine glisemik indeks 

denir (48,55,56,57).  

GI = (Besinler verildikten sonraki kan glükoz düzeyi / Beyaz ekmek verildikten sonraki 

kan glükoz düzeyi) x 100 

0 ve 100 arasındaki bir değer ile ifade edilir ve referans alınan besinin (beyaz 

ekmek ya da glükoz) değeri 100 alınır. Test edilen her besin maddesi en az 10 kişi 

tarafından tüketilir ve ortalama kan şekeri yanıtlarına göre numarandırılır (56). Glisemik 

indeks; düşük (0-55), orta (56-69) ve yüksek (>70) olmak üzere üç gruba ayrılır. Tablo 

2-4’te bazı besinlerin glisemik indeks değerleri verilmiştir (58).  

Besinlerdeki bir çok faktör glisemik indekste etkilidir. Besinin fiziksel özelliği 

(püre haline getirilmiş, suyu sıkılmış), olgunluk derecesi, işlenmişlik durumu, içerdiği 
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nişastanın yapısı (amiloz, amilopektin, dirençli nişasta), hazırlanma şekli (pişirme 

metodu, süresi, sıcaklığı, nemi) ve içerdiği diğer besin ögesi gruplarına göre kan 

glükozu üzerine farklı etkiler yapmaktadır (44,48,56).  

Tip 1 diyabetli çocuklarda standart bir diyetle düşük glisemik indeksli diyetin 

etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada, enerji sınırlaması olmaksızın, düşük glisemik 

indeksli diyet alan çocukların standart diyet alanlara göre gündüz hiperglisemilerinin 

azaldığı saptanmıştır (59). Ayrıca, düşük glisemik indeksli diyetle beslenmenin; koroner 

kalp hastalıklarına yakalanma riskini azalttığı, post prandiyal kan glükoz düzeylerini ve 

lipid metabolizmasını iyileştirdiği öne sürülmektedir (60,61).      
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Tablo 2-4: Bazı besinlerin glisemik indeks değerleri (58) 

Yüksek karbonhidratlı 

yiyecekler 
Glisemik İndeks Meyve grubu Glisemik İndeks 

Beyaz buğday ekmeği  75±2 Elma 36±2 

Buğday ekmeği 74±2 Portakal 43±3 

Tam tahıl ekmeği  53±2 Muz 51±3 

Mayasız beyaz ekmek 70±5 Ananas 59±8 

Beyaz pirinç, pişmiş 73±4 Mango 51±5 

Esmer pirinç, pirinç 68±4 Karpuz 76±4 

Tatlı mısır 52±5 Hurma 42±4 

Beyaz makarna 49±2 Çilek reçeli 49±3 

Esmer makarna 48±5 Elma suyu 41±2 

Kuskus 65±4 Portakal suyu 50±2 

Mısır gevreği 81±6 Sebzeler  

Müsli 57±2 Patates (haşlama) 78±4 

Yulaf lapası 79±3 Patates (püre) 87±3 

Süt ve ürünleri  Patates (kızartma) 63±5 

Tam yağlı süt 39±3 Havuç (haşlama) 39±4 

Az yağlı süt 37±4 Balkabağı 64±7 

Dondurma 51±3 Kuru baklagiller  

Düşük yağlı yoğurt 33 Mercimek 32±5 

Meyveli yoğurt 41±2 Nohut 28±9 

Atıştırmalıklar  Soya fasulyesi 16±1 

Çikolata 40±3 Şekerler  

Patlamış mısır 65±5 Glükoz 103±3 

Patates cipsi 56±3 Sükroz 65±4 

Gazlı içecekler 59±3 Früktoz 15±4 

Pirinçli krakerler 87±2 Bal 61±3 
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2.6.2.10. Glisemik Yük 

Glisemik indekste besinler kan glükozu üzerine etkisine göre sıralanırken, yiyeceğin 

porsiyonundaki karbonhidrat miktarının glisemi üzerine etkisi göz önüne alınmaz (48). 

Glisemik yük kavramında ise; besinin tüketilen porsiyon ölçüsündeki karbonhidrat 

miktarının kan glükozuna olan etkisi dikkate alınır. Tüketilen besinin niteliğini ve 

niceliğini birleştiren bir ölçüttür. Glisemik yük aralıkları tablo 2-5’te verilmiştir (62).  

GY=(GI/100) x karbonhidrat miktarı (g)  

Tablo 2-5: Glisemik yük aralıkları (62) 

 Glisemik yük 

 Düşük Orta Yüksek 

Besinin porsiyonu 0-10 11-19 >20 

1 günlük tüketim <80 100 >120 

2.6.2.11. Yapay Tatlandırıcılar 

Şeker yerine kullanılabilen, şekerle aynı tadı veren düşük kalorili ve/veya kalori 

içermeyen yapay maddelerdir. İdeal tatlandırıcı; sükrozun (şekerin) duyusal özelliklerini 

içeren, kullanırken ve kullanıldıktan sonra ağızda acı ve/veya metalik tat bırakmayan, 

hoş bir tada sahip olmalıdır. Aynı zamanda çözelti halindeyken renksiz, kokusuz, suda 

çabuk eriyebilen, ekonomik, ısıya dayanıklı ve kalorisi düşük olmalıdır. Toksik, 

kanserojen ve karyojenik olmamalı sağlık açısından da emniyetli olmalıdır (38).  

Yapay tatlandırıcılar enerji içerenler (früktoz, sorbitol, mannitol, ksilitol) ve enerji 

içermeyenler (sakkarin, siklamat, aspartam ve asesülfam-K) olmak üzere 2 gruba 

ayrılmaktadır. Sorbitol, mannitol ve ksilitol gibi şeker alkoleri (polioller) sükroza göre 

daha düşük glisemi yanıtı oluşturan tatlandırıcılardır. Ancak diğer tatlandırıcıların 

kullanılmasına göre daha belirgin bir avantajları da yoktur ve aksine aşırı miktarda 

tüketilmelerinin laksatif etkisi bulunmaktadır (44). Çocuklarda günde 0,5 g/kg kadar az 

miktarda tüketilmeleri dahi diyare gelişimine neden olabilir (45). FDA tarafından 

onaylanan enerji içeriği olmayan tatlandırıcılar (yapay tatlandırıcılar) sakkarin, 

aspartam, asesülfam potasyum ve sukralozdur ve diyabetliler tarafından kullanımının 

emniyetli olduğu bildirilmiştir (44). Yalnızca fenilketanürisi olan çocuklarda aspartam 

kullanılmamalıdır, çünkü metabolizması sonucu fenilalanin oluşur (45). 

Karbonatlı ve şekerli içeceklerin tüketimi genel sağlık kuralları çerçevesinde 

toplumun hiçbir kesimine önerilmez fakat diyabetliler için enerji içeriği olmayan 
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tatlandırıcılar ile yapılmış diyet karbonatlı içecekler bir alternatif olabilir. Bu gibi 

şekerli içeceklerin tüketimi yerine ise su tüketimi teşvik edilmelidir (10). 

2.6.2.12. Diyabetik Ürünler 

Tatlandırıcı içeren özel diyabetik ürünlerin, diyabetli kişilerin beslenme 

programlarının gerekli bir parçası olmadığı ve onların yeterli ve dengeli beslenmelerine 

herhangi bir katkıda bulunmadığı otoriteler tarafından bildirilmiştir (10,44). Diyabetik 

ürünler genellikle pahalı, bol kalorili ve yağ içeriği yüksek besinlerdir. Birçoğu früktoz 

ve sorbitol içerdiğinden enerjiye sahiptir (38). Sorbitol gibi şeker alkolleri içermeleri ise 

laksatif etkiye yol açabilir (10, 44). Bununla beraber, aşırı früktoz alımı dislipidemi ve 

aşırı sorbitol alımı ise nöropati riskini arttırmaktadır (49). Enerji içeriğinin düşük olması 

nedeniyle gereğinden fazla bilinçsiz tüketimi ise kilo artışına sebep olabilir (38). Bu 

ürünlerin hangi tatlandırıcıları içerdiği incelenmeli ve diyabetliler bu konuda 

eğitilmelidir (49).  

Diyabetliler için ölçülü biçimde sükroz alımının güvenli olduğu bilinmesine rağmen 

diyabetik yiyecekler halen bir çok ülkede piyasada bulunmaktadır (10). Enerji 

içermeyen tatlandırıcılar ile evde yapılan tatlı yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi daha 

güvenli bir seçenektir (38).      

2.6.2.13. Protein  

Yetişkin döneme göre çocuk ve adolesan yaş grubunda daha fazla ihtiyaç duyulan 

protein, büyüme ve gelişmenin desteklenmesi açısından büyük önem taşır (9). Yeterli 

enerji alımı ile sağlanan protein büyümenin devamı için elzemdir ve nitrojenin ana 

kaynağıdır (10). Günlük enerjinin % 10-15 proteinlerden gelmelidir. 

Renal fonksiyonları normal olan bir diyabetli için günlük alınması gereken protein 

miktarı sağlıklı yaşıtlarının ki ile aynıdır. (9,10,44). Bebeklik döneminde 2 g/kg/gün 

alınması gereken protein, 10 yaşa kadar 1 g/kg/gün’e adolesan dönemin sonuna doğru 

ise 0,8-0,9 g/kg/gün’e kadar geriler. Anormal mikroalbuminüri veya nefropati 

durumunda protein alımı 0,8g/kg/gün’e kadar kısıtlanmalıdır (9). Bitkisel protein 

kaynaklarından kuru baklagillerin tüketimi teşvik edilmelidir. Bunun yanında hayvansal 

protein kaynaklarından, az yağlı et türleri, balık, yağı azaltılmış süt ve ürünleri 

önerilmektedir (10).  
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2.6.2.14. Yağlar  

Yağlar, insan organizması için gerekli olan en önemli besin ögelerinden biridir. 

Sadece yüksek enerji kaynağı olmayıp aynı zamanda yağda çözünen vitaminleri 

bulundurmaları, proteinlerle birleşerek lipoproteinleri oluşturmaları ve kan lipid 

düzeylerinde rol oynamaları bakımından oldukça önemlidirler (63). Günlük beslenmede 

tekli doymamış, çoklu doymamış ve doymuş yağ asitlerinin dengeli bir kompozisyonu 

halinde, toplamda  %30-35 oranında bulunmalıdır (10). Kan glükozunun en çok 

etkilendiği besin ögesi karbonhidratlar olmakla beraber yağlarda postprandiyal kan 

glükoz seviyelerini etkiler (48). 

Günlük alınan yağın % 10’undan daha azı doymuş yağ asitleri ve trans yağlardan 

sağlanmalıdır. Trans yağlar doymamış yağ asitlerinin hidrojenasyonu ile meydana 

gelmektedir ve pek çok besinde (bisküvi, kraker, kek, margarin vb) bulunmaktadır. 

Doymuş yağ asitleri ve trans yağların plazma düşük dansiteli lipoprotein (LDL) 

kolesterolünü yükselttiği bilinmektedir (9). 

Çoklu doymamış yağ asitleri de doymuş yağlar gibi diyetteki yağın %10’unu 

geçmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Günlük enerjinin %2-3’ü kadar omega 6 yağ asidi 

tüketimi ile vücudun esansiyel yağ asidi (linoleik ve alfa-linolenik asit) ihtiyacı 

karşılanır.  Bir çok hastalık üzerine olumlu etkileri bildirilmiş olan omega-3 yağ asitleri 

ise vücutta sentezlenemez ve dışarıdan besinler yoluyla alınır. Yağlı balıklar en zengin 

kaynağıdır. Omega 3 yağ asitlerinden en önemlileri olan eikosapentaenoik asit ve 

dokozahekzaenoik asit yarışmalı olarak hepatik trigliserid sentezi inhibe ederek serum 

trigliseridlerini azaltır. Fazla balık yağı alımı (günlük 5-10 g kadar) ile hipergliseminin 

şiddetlenmesi ortaya çıkabilir, fakat normal dozlarda alındığında faydalı olduğu 

bildirilmiştir (45). Meta analizleri içeren bir çalışmaya göre, omega 3 yağ asitlerinin 

dislipidemisi olan diyabetlilerde faydalı olacağı bildirilmektedir (64).  

Tekli doymamış yağ asitleri toplam enerjinin % 20’sini geçmeyecek miktarda 

alınmalıdır. Yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) kolesterolün yükselmesini sağlarken, 

LDL kolesterolün düşmesine yardımcı olurlar. Tekli doymamış yağlardan özellikle 

zeytinyağının daha yaygın tüketimi önerilmektedir (9).  

KVH diyabetin sık görülen komplikasyonları arasındadır. Beslenmede doymuş 

yağlar ve trans yağların alımının azaltılması, kolesterol alımının günlük 300 mg/dl’yi 

geçmemesi, omega 3 ve doymamış yağların alımının arttırılması KVH’ye yakalanma 

riskini azaltmaktadır (9).  
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Obezite gelişen çocuklarda ise yağ alımı sınırlandırılmış bir beslenme planı 

yapılmalıdır. Beslenmede doymuş yağ asidi alımını azaltmak için, yağı azaltılmış süt ve 

ürünlerini tercih etmek, kırmızı etin yerine daha çok balık veya tavuk tüketmek ve kuru 

baklagillerin tüketimini arttırmak esastır (9).   

2.6.2.15. Mikro Besin Ögeleri 

Optimum düzeyde vitamin, mineral ve antioksidant alımının genel sağlık ve 

kardiyovasküler sistem üzerine olumlu etkileri vardır. Antioksidantlardan (tokoferol, 

karotenoidler, C vitamini, flavonoidler) zengin taze meyve ve sebzeler çocuk ve 

adolesanlar için mutlaka önerilmektedir (10).  

Diyabetlilerde kan magnezyum seviyeleri kronik glükozüriye bağlı olarak, düşük 

olmaya meyillidir, fakat replasman tedavisi yalnızca hipomagnezemi gelişenlerde 

yapılmalıdır. Krom yetersizliği olan diyabetlilerde krom desteğinin glisemik kontrol 

üzerine yararlı etkileri olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte diyabetli hastaların 

birçoğunda krom yetersizliği bildirilmediği için krom desteğine gerek olmadığı 

belirtilmektedir (44,45). Son yıllarda, bir çok ülkede, sağlıklı çocuklar için yapılan D 

vitamini desteklemesi, diyabetli çocuklar içinde uygulanabilir (10).  

Bugünkü bulgulara göre, eksiklik belirtileri olmayan ve özel durumu bulunmayan 

diyabetli çocuk ve adolesanlara vitamin, mineral ve eser element desteklemesi 

yapılması konusunda yeterli kanıt bulunmamaktadır (10,44). Öneriler sağlıklı yaşıtları 

ile aynıdır (10).  

2.6.2.16. Tuz 

Kronik bir hastalık olan diyabet, kalp ve damar sağlığı açısından da risk 

oluşturmaktadır. Popülasyonların tuz tüketimleri ile hipertansiyon prevelansı arasında 

pozitif bir ilişki saptanmıştır. Bununla beraber yüksek sodyum alımı yüksek kan 

basıncına neden olmaktadır (9). Bu nedenle diyabetlilerde sodyum alımı ön plana 

çıkmaktadır (45).  

Sağlıklı beslenmede günlük tuz alımı (sodyum klorür) 6 gramdan az olmalıdır. 

İşlenmiş besinler yüksek miktarlarda tuz içerdiğinden, bu besinlerin tüketimi ile vücuda 

alınan tuz miktarı oldukça fazladır. Günlük alınan tuzun sadece %20’si yemeklerle ve 

sofrada kullanılan tuz ile alınır. Tüm aile tarafından işlenmiş besinlerin tüketiminin 

azaltılması, az tuzlu yemekler hazırlanması, sofrada yemeğe tuz eklenmemesi gibi 

öneriler, diyabetlinin günlük alacağı sodyum miktarını azaltacaktır (10).  
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2.6.2.17. Alkol 

Alkol kullanımı bir çok çevre tarafından yasaklanmış ya da yaş sınırı getirilmiş, 

suistimallere açık bir alışkanlıktır. Çocuklarda alkol kullanımı, davranış değişikliği 

bakımından risk oluşturmaktadır. Çocuğun ya da adolesanın yaşam tarzına göre alkol 

alımının başlayabileceği öngörülen yaşlarda, beslenme eğitimlerinde alkolle ilgili 

bilgilere yer verilmelidir. Alkollü içeceklerin içerdikleri alkol oranları, karbonhidrat 

miktarları ve potansiyel zararları konusunda gençler bilgilendirilmelidir (Tablo 2-6) 

(10). 

Tablo 2-6: 100 ml alkollü içeceğin alkol derecesi, kalorisi ve karbonhidrat miktarı (65) 

Alkollü içecekler (100 ml) Alkol oranı (%) Kcal Karbonhidrat (g) 

Bira 4-5 42-45 3,8-5 

Şarap 11 85 4,2 

Votka 40 263 Eser  

Viski 40 275 Eser 

Rakı 45 335 0,5 

Likör (nane) 30 356 36,5 

 

Diyabetlilerde fazla alkol alımı glukoneogenezi baskılayacağından dolayı 

tehlikelidir ve uzamış hipoglisemiye neden olabilir. Alkol alımından önce veya alkol ile 

birlikte mutlaka karbonhidrat tüketilmeli, özellikle alkol alımı esnasında ya da 

sonrasında fiziksel aktivite yapılacaksa insülin dozlarında mutlaka ayarlama yapmak 

gereklidir. Alkol alımı sonrası, gece yatmadan önce alınacak karbonhidrat içeren ara 

öğünler, gece boyu ve takip eden gün öğle yemeğine kadar yapılacak normalden daha 

sık kan şeker izlemi, gece (noktürnal) hipoglisemilerini önlemek açısından önemlidir 

(10). 

İyi glisemik kontrolle alkolün orta düzeyde kullanımı (erkeklerde 2 birim, 

kadınlarda 1 birim), kan glükoz seviyeleri üzerine kısıtlı akut etkiye sahiptir (45). Bir 

birim alkollü içki her biri 15 gram karbonhidrat içeren 300 ml bira, 150 ml şarap ve 45 

ml sulandırılmış alkollü içkiye (viski, rakı vb) eşdeğerdir (66). Diyabetlilere ölçülü 

miktarlarda alkol alımı önerilmeli ve alkol oranı düşük içkiler tercih edilmelidir (10).  
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2.6.2.18. Karbonhidrat Sayımının Tarihçesi  

Karbonhidrat sayımı yeni bir yaklaşım değildir. 1921’ de insülinin keşfinden bu 

yana Amerika ve Avrupa’da diyabetli hastaların beslenme planlarında karbonhidratlarla 

ilgili müdahaleler yapıldığına dair bilgiler mevcuttur. Joslin ve arkadaşlarının aynı 

miktarda farklı türden karbonhidrat içeren besinler (nişasta ve dekstroz gibi) ile 

hazırladığı test diyetleri, bireylerde kan glükoz düzeyleri ve glükozüri üzerine anlamlı 

düzeyde bir etki yaratmamıştır. Bununla birlikte diyabette beslenme önerileri aslında bu 

dönemde daha çok öğün planlama yöntemine değil, değişim listelerine odaklanmıştır. 

Değişim listeleri diyabetik diyet ya da ADA’nın diyeti adıyla anılmıştır. İlk değişim 

listesi 1950 yılında, karbonhidrat, protein ve yağı benzer oranlarda içeren besinlerin 

birbiriyle yer değiştirmesi ilkesine dayalı olarak geliştirilmiştir. 1976, 1986 ve 1995 

yıllarında yapılan düzenlemelerle daha çok, besinlerin karbonhidrat içerikleri dikkate 

alınarak yeni değişim listeleri oluşturulmuştur. O yıllarda en geçerli diyabette beslenme 

önerisi, değişim listeleri odaklı öğün planlama yöntemi olmuştur (46). Karbonhidrat 

sayımı, ilk kez 1960’lı yıllarda ortaya atılmış ancak DCCT çalışmasına kadar yaygın 

kullanılmamıştır. 1990’larda yapılan DCCT çalışmasında çoklu doz insülin 

uygulamasının glisemik kontrolü sağlama ve diyabetin komplikasyonlarını azaltmada 

etkili olduğu ortaya konmuştur. Çalışmada karbonhidrat sayımı, denenen 4 tip beslenme 

planından birisidir ve bireylerin glisemik hedeflerine daha iyi ulaştığı ve esnek besin 

seçimine olanak veren bir yöntem olması nedeniyle günümüze kadar ulaşmıştır 

(67,68,69). 

2.6.2.19. Neden Karbonhidratları Sayıyoruz? 

Karbonhidrat sayımı 2 temel prensibe dayanır. Birincisi, bilimsel kanıtlara dayalı 

ve klinik çalışmalarında öngördüğü biçimde postprandiyal kan glükoz seviyelerini 

etkileyen ana faktör olmasıdır. İkincisi ise, karbonhidratların tüketildikten 2 saat sonra 

glükoza dönüşerek ilk 15 dakikada sistemik dolaşıma geçmeleridir. 1994’te ADA’nın 

yayınladığı beslenme önerileri, basit şeker tüketiminden kaçınan ve kompleks 

karbonhidrat tüketimini teşvik eden önceki çalışmaların tersine, tüketilen karbonhidrat 

miktarının, cinsinden daha önemli olduğu yönünde olmuştur. Bu öneri, karbonhidrat 

içeren besinlerin ister nişasta ister basit şeker içersin, vücuda alındıktan sonra 

metabolizmada glükoza dönüşmesiyle açıklanmaktadır. Geleneksel bir dogma olan 

diyabetli bireylerin şeker tüketmemesi gereği, ADA önerileri ışığında değişmiştir. Fakat 
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bu öneri; diyabetlilerin keyfince kek, pasta veya şeker yemesi değil, öğün planında ara 

sıra şeker içeren besinlerin, diğer karbonhidrat içeren besinler ile yer değiştirilebilmesi 

anlamına gelmektedir. Sağlıklı besin seçimi bu yöntemin altında yatan temel kuraldır. 

Makro besin ögelerinden protein ve yağların normal düzeylerde alımının kan glükozu 

üzerine etkisinin ihmal edilebildiği bilinmektedir (46).         

2.6.2.20. Karbonhidrat Sayımı 

Karbonhidrat sayımı, karbonhidratların postprandiyal glisemik cevabı etkileyen 

primer besin öğesi olmasından yola çıkarak geliştirilen bir öğün planlama yöntemidir. 

Daha çok yakın geçmişte kullanılmaya başlayan kısa etkili insülin analogları ve insülin 

pompası karbonhidrat sayımının önemini ve popülaritesini arttırmıştır. Beslenme 

alışkanlıkları sık değişen çocuk ve adolesanlara yönelik yapılmış, randomize kontrollü 

bir çalışma olmamakla birlikte, deneyimli klinisyenler yöntemin çocuk yaş grubunda 

diyabetin yönetiminde yararlı olduğu görüşündedir (67). 

Eşit miktardaki basit şekerler veya nişasta kan glükoz düzeyini aynı miktarda 

arttırmaktadır (46,49,70). Kan şekerine etkisi en fazla olan besin ögesi 

karbonhidratlardır. Farklı türde  karbonhidrat içeren besinler kan glükoz düzeyini farklı 

düzeylerde etkilemektedir. Sindirilebilir nişasta ve şekerlerin % 90-100’ü yendikten 15 

dakika sonra glükoz olarak kana geçmeye başlar ve 2 saat içinde sindirimi tamamlanır. 

Bu yöntemin esası ana ve ara öğünlerde doğru miktarda karbonhidrat tüketilmesine 

dayanmaktadır. Ana ve ara öğünlerdeki karbonhidrat miktarı öğün öncesi ölçülen kan 

şekerine göre ayarlanmalıdır. Ölçülen değerlere göre öğünde daha az veya daha çok 

karbonhidrat tüketilmelidir veya aynı yaklaşım ile insülin bireylerin yemek istedikleri 

besinlere göre ayarlanabilir. Ana/ara öğünlerde tüketilecek karbonhidrat miktarı, kiloya, 

boya, ne zaman ve ne kadar egzersiz yapıldığına, kullanılan ilaç/insülin türüne ve etki 

saatlerine (maksimum etki), yaş, kolesterol, trigliserit, mikroalbüminüri ve hbA1c 

değerlerine, kişisel tercihlere, kültürel alışkanlıklara ve yaşam biçimine, diğer eşlik eden 

hastalıklara, ağırlık kaybı hedeflerine göre değişmektedir (49). 

Alemzadeh ve arkadaşlarının çalışmasında okul öncesi tip 1 DM’li çocuklarda esnek 

glarjine insülin tedavisi ile birlikte uygulanan karbonhidrat sayımının, glisemik kontrolü 

iyileştirdiği ve hipoglisemiyi azalttığı ortaya konmuştur. Glisemik kontroldeki iyileşme 

yalnızca ideal ağırlığındaki çocuklarda gözlenirken şişman (overweight) çocuklarda 

gözlenmemiştir. Araştırmanın sınırlılığı ise kontrol grubu bulunmamasıdır (57). 
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2.6.2.21. Karbonhidrat Sayımının Avantajları 

 Değişim sistemlerine göre öğrenmesi daha kolaydır.  

 Besin seçiminde çeşitlilik ve esneklik sağlayarak, çocuk ve adolesanların 

psikolojik yönden olumlu etkilemektedir (57).  

 Öğün planlaması, besinlerin karbonhidrat değerlerinin hesaplanmasıyla daha 

kolaydır. 

 Yüksek şeker içeren besinlerin (besin değeri az olan ve her zaman tüketilmesi 

önerilmeyen) diğer karbonhidrat içeren besinler ile değiştirilmesi olanaklıdır.  

 Teorik olarak daha iyi glisemik kontrol sağlanmaktadır (49,70,71).   

2.6.2.22. Karbonhidrat Sayımının Dezavantajları 

 Daha fazla miktarda ve daha fazla sayıda öğün tüketilmesine neden olmaktadır. 

 Yüksek enerji içeren besinlerin tüketimini arttırmaktadır.  

 Yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarının unutulmasına neden olabilir.  

 Sıklıkla kan şekeri ölçülmesine gerek vardır.  

 Sürekli olarak besin etiketi okumak ve besinleri tartmak gerekmektedir.  

 Sık kayıt tutma zorunluluğu vardır.  

 Yanlış uygulandığında hızlı ağırlık kazanımına neden olabilir (49,70). 

2.6.3. Egzersiz 

1950’lerde Joslin tip 1 diyabette egzersizin, insülin ve beslenme tedavisinden 

sonra üçüncü basamak olduğunu öne sürmüştür (72). Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir 

parçası olan egzersizin, fiziksel ve ruhsal durum üzerine bir çok olumlu etkileri 

bulunmaktadır. Ayrıca egzersiz, diyabetlinin ideal ağırlığını koruması açısından da 

büyük önem taşımaktadır (10). Diyabet spor yapmayı engelleyici bir faktör değildir, 

fakat bazı riskleri beraberinde getirmesi nedeniyle, profesyoneller tarafından özenle 

planlanması gerekmektedir. Bununla beraber pek çok uluslar arası başarılara imza atmış 

ve olimpiyat şampiyonu diyabetli sporcular vardır (72).  

Diyabetli olmayan kişilerde egzersiz sırasında insülin duyarlılığı artar, insülin 

düzeyi düşer ve karaciğer ve kaslarda depolanan glükoz serbestleşir. Enerji kaynağı 

olarak öncelikle bu glükoz kullanılır. Diyabetli olan kişilerde ise egzersiz sırasında 

insülin düzeyleri azalmadığından alınan insülin miktarı iyi ayarlanmalıdır. İnsülin 



 26 

düzeyi yüksek olduğunda karaciğerden glükoz üretimi gerçekleşmez ve egzersize 

başlandıktan kısa bir süre sonra kan şekeri düşebilir. İnsülin düzeyi düşük olduğunda ya 

da stres hormon düzeyleri (counterregulatory hormones) yüksek ise karaciğerden glükoz 

üretimi artar ve kan şekeri yükselebilir, hatta ketonlar oluşabilir (40,68,72).   

Egzersizin tipi, süresi, sıklığı gibi durumlar ise her çocuk için farklıdır. 

Egzersizin tipi ve süresine göre alınması gereken ek karbonhidrat ya da insülin 

rejimindeki değişiklikler yine çocuğa özel olarak ayarlanmalıdır (72). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Örneklem Seçimi  

Tanımlayıcı tipteki kesitsel çalışma, 1 Ocak – 30 Haziran 2011 tarihleri arasında 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 

Dalı, Büyüme-Gelişme ve Endokrinoloji Bilim Dalı polikliniğinde izlenen en az 6 ay 

önce tip 1 diyabet tanısı almış 6-16 yaş arası 161 çocuk ve adolesan ile yapıldı. Tüm 

vakaların demografik bilgileri elde edildi ancak, 3 günlük besin tüketimi sadece 103 

çocuktan alınabildiği için değerlendirmeye 103 çocuk ve adolesan alındı. Altı-9,5 yaş 

arası çocuk, 9,6-16 yaş arası adolesan grubu kabul edildi. Etik Kurul Onayı, İstanbul 

Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 2010/1009-

309 dosya numarası ile 17.12.2010 tarihinde alındı.  Sekonder kronik hastalığı ya da 

verilerin toplandığı dönemde akut bir sağlık sorunu olan (enfeksiyon, grip vb) 

diyabetliler araştırmaya dahil edilmedi. Çalışmanın başlangıcında uygun bulunan ve 

katılmayı kabul eden hastalardan yazılı aydınlatılmış onam alınmıştır (FORM 1). 

3.2. Veri Toplama 

Araştırmaya ilişkin demografik veriler yapılandırılmış bir anket formu ile elde 

edildi (FORM 2). Anket formunda; sosyodemografik veriler (doğum tarihi, cinsiyet, 

boy, ağırlık, eğitim durumu, anne ve babanın mesleği ve eğitim düzeyi, ailedeki çocuk 

sayısı) ve diyabet ile ilgili bilgilere (insülin rejimi, diyabet süresi, bazı biyokimyasal 

parametreler) yer verildi.  

Araştırmaya başlamadan önce aileler ve adolesanlar araştırma hakkında 

bilgilendirildi. Anket formları adolesanların kendileriyle, çocukların anne babalarıyla 

yüzyüze görüşülerek dolduruldu. Çalışmaya katılan çocukların günlük enerji ve besin 

ögeleri alımları besin tüketim formları ile elde edildi (FORM 3). Bu amaçla ardarda 

günleri içeren 3 günlük besin tüketimleri alındı. Besin tüketim formlarının doğru ve 

eksiksiz doldurulabilmesi için diyabetli çocuklar ve aileleri diyetisyen tarafından 

bilgilendirildi. Tüketilen besinlerin miktarlarını doğru belirleyebilmek amacıyla su 

bardağı, çay bardağı, çay kaşığı, tatlı kaşığı, yemek kaşığı, servis kaşığı, kepçe, kase 

gibi ölçü kapları hakkında, tüketilen yemekleri doğru tanımlayabilmeleri için ise 

pişirme yöntemlerine (fırında, ızgara, haşlama, kızartma, etli, zeytinyağlı vb) ilişkin 
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bilgi verildi. Ayrıca ekmeğin, tatlının çeşidi ve zeytinin tanesi vb konularda da 

bilgilendirme yapıldı.  

Boy ve vücut ağırlıkları poliklinikte çalışan oksolog tarafından alındı. Diyabetli 

çocukların boy ölçümleri, ayakkabısız olarak, topukları birbirine değecek biçimde, 

ayaklar 45º açık, kollar yana sarkık hazırol vaziyette, baş frankfort planında iken 

Harpenden Stadiometre ile alındı. Değerler metre cinsinden belirlendi. Vücut ağırlıkları, 

100 g’a hassas duyarlı standart tartı aleti kullanılarak iç çamaşırları ile ayakkabısız 

olarak ölçüldü. Değerler kilogram cinsinden belirlendi.  

Son 3 aya ait HbA1c düzeyleri ile son 6 aya ait lipid profilleri dosya incelenmesi 

ile elde edildi.  

3.3. Değerlendirme  

Diyabetlilerin Vücut Kütle İndeksi (VKİ) = Ağırlık (kg) / Boy (m
2
) formülü ile 

hesaplandı. VKİ, ağırlık, boy ve standart deviasyon skorları (SDS) Neyzi ve 

arkadaşlarının Türk çocukları için geliştirdikleri standartlara göre değerlendirildi (73). 

VKİ’ye göre -2 SDS’nin altı zayıf, (-1SDS) – (-2 SDS) arası normal zayıf, (-1SDS) – 

(1SDS) arası normal, (1SDS) – (2 SDS) arası aşırı tartılı, 2 SDS ve üzeri ise 

şişman (obez) olarak sınıflandırıldı (74).  HbA1c (%) değerleri ISPAD’a göre %7,5 ve 

altı iyi, %7,5-9 arası orta, %9 ve üzeri kötü metabolik kontrol olarak 3 gruba ayrıldı 

(75). Ailelerin sosyo-ekonomik kültürel düzeyleri Tablo 3-1’deki kriterler kullanılarak 

belirlendi (76).  

Tablo 3-1: Diyabetlilerin sosyo-ekonomik düzeye (SEK) göre sınıflandırılmasında 

kullanılan kriterler (76)  

                  SEK 1          SEK 2                   SEK 3           SEK 4                               

Anne eğitim (yıl)      ≥8 yıl       ≥5 yıl      <5 yıl           <5 yıl 

Baba eğitim (yıl)     ≥11 yıl      ≥8 yıl      ≥5 yıl           ≤5 yıl  

Baba mesleği Profesyonel     Öğretmen       Teknisyen            İşçi, şoför,   

(avukat, doktor         Asker           Küçük iş yeri           diğer vasıfsız                                     

mühendis vb.)           Memur                   sahibi, memur          işçiler                                                    

Büyük iş yeri            İş yeri sahibi                                                                                                 

sahibi, iş adamı 
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Besinlerin analizi, bilgisayar ortamında porsiyon ölçüleri girilerek, enerji ve 

besin ögesi değerlerinin hesaplanabildiği Bebis programı kullanılarak yapıldı (77) ve 

elde edilen veriler Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi’nin önerilerine göre 

değerlendirildi (FORM 4) (78). Enerji ve besin ögelerinin önerilerin %66’sı ve altındaki 

değerler yetersiz alım, %66-%100 arasındaki değerler önerilen düzeyde, %100’ün üzeri 

değerler ise önerilenden fazla alım olarak kabul edildi. Bu yöntem enerji ve besin 

ögeleri alımlarının değerlendiği pek çok çalışmada kullanılmıştır (16,79,80,81). Makro 

besin ögeleri (karbonhidrat, protein, yağ) alımlarına ilişkin yüzde değerler ise ISPAD’ın 

diyabetli çocuklar için önerdiği aralıklara göre değerlendirildi (10).  

3.4. İstatistiksel Analiz 

 

Çalışmanın  istatistiksel analizi  SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

17.0  paket programı kullanılarak yapıldı. Tanımlayıcı istatistikler sürekli ölçümlü 

değişkenler için ortalama, standart sapma ve medyan (minimum - maksimum) olarak 

verildi. Kategorik değişkenler olgu sayıları ve yüzde değer olarak ifade edildi Sürekli 

ölçümlü değişkenlerin dağılımının normale uygun olup olmadığı Kolmogorov-Smirnov  

ve Shapiro-Wilk testi ile incelendi. İki grup karşılaştırmasında değişkenlerin normal 

dağılım gösterip göstermemesi durumuna göre Student’s t test ve Mann-Whitney-U test 

kullanıldı. Üç ve daha  fazla  grup karşılaştırmaları  normal dağılım gösteren 

değişkenlerde Tek Yönlü Varyans Analizi ve sonrası ikili karşılaştırmalarında 

Bonferroni ve Tamhane testi,  normal dağılım göstermeyen değişkenlerde  ise Kruskal 

Wallis testi  ve sonrası ikili karşılaştırmalarında Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney-

U  testi  kullanılarak yapıldı. Değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde Pearson 

korelasyon testi ve Spearman's korelasyon testi kullanıldı Kategorik  değişkenlerin 

karşılaştırılması  Ki-kare  ve Fisher  kesin olasılık  testleri ile  yapıldı.  p< 0,05 değeri 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

Bu çalışmada ortalama yaşları 11,8±3,1 yıl olan 61’i kız, 42’si erkek toplam 103 

tip 1 diyabetlinin verileri değerlendirilmiştir.   

4.1. Diyabetliler ve Ailelerine İlişkin Demografik Veriler  

Diyabetlilere ilişkin demografik verilerin ortalama (Ort), standart sapma (SS) ve 

minimum maksimum (min-maks) değerleri Tablo 4-1’de görülmektedir. Diyabetik 

kızların ve erkeklerin ortalama vücut ağırlıkları, boy ortalamaları ve SDS değerleri 

arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Diyabet süreleri açısından 

incelendiğinde; kızlar ve erkekler arasında fark saptanmamıştır (p>0,05).  

Tablo 4-1: Diyabetlilerin demografik özellikleri-1  

 Kız (n=61) Erkek (n=42) Toplam (n=103) p  

Ort±SS  

(min-maks) 

Ort±SS  

(min-maks) 

Ort±SS  

(min-maks) 

değeri 

Yaş (yıl) 11,7±3,0 

(6-16) 

12,0±3,2 

(6-16) 

11,8±3,1 

(6-16) 

0,53 

Ağırlık (kg) 40,6±13,6 

(17,5-67,0) 

45,0±17,6 

(19,0-84,0) 

42,4±15,4 

(17,5-84,0) 

0,16 

Ağırlık SDS -0,2±1,1 

(-2,3 – 2,9) 

-0,1±1,0 

(-2,7 – 2,0) 

-0,1±1,0 

(-2,7–2,9) 

0,64 

Boy (cm) 146,5±16,9 

(107,0-173,0) 

149,9±19,9 

(113,0-183,0) 

147,9±18,2 

(107,0-183,0) 

0,42 

Boy SDS -0,0±1,1 

(-2,8 – 3,6) 

-0,1±1,1 

(-3,2 – 2,5) 

-0,0±1,1 

(-3,2– 3,6) 

0,56 

Diyabet 

süresi (yıl) 

3,8±2,9 

(0,5-11,5) 

4,1±2,9 

(0,5-12,0) 

3,9±2,9 

(0,5-12,0) 

0,56 

*p<0,05 anlamlı kabul edildi. 

 

Tablo 4-2’de diyabetlilerin eğitim durumlarına bakıldığında; % 68,9’u 

ilköğretimde, %31,1’i ise lisede eğitimine devam etmektedir ve eğitim durumları 

açısından ilköğretimde ve lisede okuyanlar arasında fark yoktur (p>0,05). VKİ’leri 

incelendiğinde, zayıf, normal zayıf ve normal tartılı olan kızlar erkeklere göre fazladır 
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fakat istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05). Aşırı tartılı ve şişman olanlar ise 

erkekler arasında daha fazladır fakat anlamlılık saptanmamıştır (p>0,05). 

 

Tablo 4-2: Diyabetlilerin demografik özellikleri-2  

Kız (n=61)  Erkek (n=42)   Toplam (n=103)    p                            

   n %  n %  n %          değeri 

Eğitim durumu          0,68 

 İlköğretim 43  (70,5)  28  (66,7)  71  (68,9) 

Lise  18 (29,5)  14  (33,3)  32 (31,1) 

VKİ’ne göre;           0,90 

Zayıf    5 (8,2)  3 (7,1)  8 (7,8) 

(-2 SDS ve altı) 

Normal zayıf   10 (16,4)  6 (14,3)  16 (15,5) 

(-2 SDS - -1 SDS arası) 

Normal    37 (60,7)  25 (59,5)  62 (60,2)  

(-1 SDS - +1 SDS arası)  

Aşırı tartılı   9 (14,8)  7 (16,7)  16 (15,5) 

(+1 SDS – +2 SDS arası ) 

Şişman    - -  1 (2,4)  1 (1,0) 

(+2 SDS ve üzeri)          

*p<0,05 anlamlı kabul edildi. 

 

Tablo 4-3: Diyabetlilerin biyokimyasal bulguları 

 Kız (n=61) Erkek (n=42) p 

değeri Ort±SS (min-maks) Ort±SS (min-maks) 

HbA1c (%) 8,5±2,1 (5,8-15,4) 8,5±1,6 (5,5-13,7) 0,36 

Kolesterol (mg/dL) 173,8±43,3 (106-306) 166,2±32,3 (85-266) 0,66 

HDL (mg/dL) 62,5±14,5 (32-99) 62,6±16,6 (21-121) 0,99 

LDL (mg/dL) 93,9±29,9 (46-178) 89,1±28,9 (21-175) 0,74 

VLDL (mg/dL) 18,4±10,8 (7-55) 15,0±6,4 (6-39,2) 0,24 

Trigliserit (mg/dL) 85,2±53,1 (34-273) 70,2±30,7 (31-196) 0,23 

*p<0,05 anlamlı kabul edildi. 

Tablo 4-3’te diyabetlilerin biyokimyasal bulguları değerlendirilmiştir. Ortalama 

HbA1c (%) düzeylerine bakıldığında kızlar (8,5±2,1) ve erkekler (8,5±1,6) arasında 
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değerler benzerdir; anlamlı düzeyde farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Lipid profilleri 

incelendiğinde kolesterol, HDL, LDL, VLDL ve trigliserit seviyeleri açısından kızlar ve 

erkekler arasında farklılık yoktur (p>0,05).  

Tablo 4-4’te diyabetlilerin ailenin kaçıncı çocuğu olduğu verilmiştir. Gruplar 

arasında farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05).  

Tablo 4-4: Diyabetlilerin ailenin kaçıncı çocuğu olduğu  

Sıralama Kız   Erkek   Toplam  

  n %  n %  n %                            

1.   26 (42,6)  20 (47,6)  46 (44,7) 

2.   22 (36,1)  13 (31,0)  35 (34,0) 

3. ve üzeri  13  (21,3)  9 (21,4)  22 (21,3) 

          x
2
=0,33 p=0,84 

*p<0,05 anlamlı kabul edildi. 

 

Tablo 4-5: Ailedeki çocuk sayısı  

Çocuk Sayısı   Kız     Erkek        Toplam 

     n (%)  n  (%)            n           (%) 

1    10 (16,4)  8 (19,0)           18          (17,5) 

2    27 (44,3)  17 (40,5)           44          (42,7) 

3    15 (24,6)  9 (21,4)           24          (23,3) 

4 ve üzeri   9 (14,7)  8 (19,1)              17          (16,6) 

            x
2
=0,56 p=0,90 

*p<0,05 anlamlı kabul edildi. 

 

 Ailedeki çocuk sayısı açısından Tablo 4-5’te de görüldüğü gibi kızlar ve 

erkekler arasında fark yoktur (p>0,05).  

Diyabetlilerin yaşa ve cinse göre HbA1c (%) düzeyleri Tablo 4-6 ve 4-7’de 

verilmiştir. HbA1c (%) düzeyleri yaşa ve cinse göre karşılaştırıldığında anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır (p>0,05).  
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Tablo 4-6: Diyabetlilerin yaşa göre HbA1c (%) düzeyleri 

HbA1c (%)  Çocuk (6-9,5 yaş) Adolesan  (9,6-16 yaş)        Toplam  

    n %  n  %  n % 

İyi               7      20,0  28   80,0  35         34,0        

<%7,5 

Orta             14      35,0  26  65,0  40         38,8      

%7,5-9                                         

Kötü              6      21,4  22                        78,6  28         27,2           

>%9            

  p=2,62 

*p<0,05 anlamlı kabul edildi. 

 

Tablo 4-7: Diyabetlilerin cinse göre HbA1c (%) düzeyleri 

HbA1c (%)             Kız           Erkek                                 Toplam  

     n %  n  %              n           % 

İyi                                         21              60,0 14          40,0            35           34,0        

<%7,5 

Orta             23      57,5         17          42,5            40           38,8      

%7,5-9                                         

Kötü            17      60,7                        11            39,3                        28           27,2           

>%9            

  p=0,08 

*p<0,05 anlamlı kabul edildi. 
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4.2. Diyabetlilerin Enerji ve Besin Ögesi Alımlarına İlişkin Veriler  

 

Grafik 4-1’de diyabetlilerin, Grafik 4-2’de diyabetli çocukların, Grafik 4-3’te ise 

diyabetli adolesanların makro besin ögeleri alımları verilmiştir. ISPAD’ın önerilerine 

göre (karbonhidrat >%50, protein %10-15, yağ <%35) (M); her üç grubunda 

karbonhidrat alımlarının önerilerin altında, protein ve yağ alımlarının ise önerilerin 

üzerinde olduğu görülmektedir. Tablo 4-8’de tüm grubun, diyabetli çocuk ve 

adolesanların, günlük ortalama enerji ve besin ögeleri alımlarının önerileri karşılama 

oranları verilmiştir. Folik asitin diyabetli çocuklar ve adolesanlar dahil tüm grupta, E 

vitamininin ise yalnızca adolesanlarda yetersiz alındığı saptanmıştır. Tüm gruba 

bakıldığında; A, C, B2, B6, B12 vitaminleri, çinko, magnezyum ve fosforun, çocuklarda; 

A, C, E, B1, B2, B6, B12 vitaminleri, niasin, pantotenik asit, çinko, kalsiyum, magnezyum 

ve fosforun, adolesanlarda ise; A, C, B2, B6, B12 vitaminleri, pantotenik asit, çinko ve 

fosforun önerilerin üzerinde alındığı görülmektedir.  

 

 

 

 

Grafik 4-1: Diyabetlilerin makro besin ögeleri alımları  
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Grafik 4-2: Diyabetli çocukların makro besin ögeleri alımları 

 

 

 

 

Grafik 4-3: Diyabetli adolesanların makro besin ögeleri alımları 
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Tablo 4-8: Tüm grubun, diyabetli çocuk ve adolesanların günlük ortalama enerji ve besin 

ögeleri alımlarının Türkiye’ye özgü önerileri karşılama oranı (%) 

Enerji ve besin ögeleri Tüm grup Çocuk (6-9,5 yaş) Adolesan (9,6-16 yaş) 

Enerji (kcal) 75,2±18,5 90,2±16,7 69,8±16,0 

Kolesterol (mg) 87,8±35,3 90,3±35,0 87,0±35,6 

Lif (g) 78,0±25,5 79,6±25,0 77,4±25,8 

A vitamini (mcg) 196,1±21,3** 291,7±355,1** 162,1±118,2** 

C vitamini (mg)   132,2±75,2** 158,9±92,1** 122,6±66,3** 

E vitamini (mg) 77,5±42,7 114,5±50,8** 64,3±30,3* 

B1 vitamini (mg) 91,5±34,0 124,0±31,7** 79,9±26,5 

B2 vitamini (mg) 197,3±94,7** 299,1±97,3** 161,1±62,0** 

Niasin (mg) 89,5±47,0 120,9±66,7** 78,4±31,4 

B6 vitamini (mg) 128,4±51,2** 184,4±46,1** 108,5±36,0** 

B12 vitamini (mg)   191,3±247,0** 297,9±446,1** 153,4±94,0** 

Folik asit (mg)  40,7±20,5* 60,8±19,8* 33,6±15,5* 

Pantotenik asit (mg) 118,0±44,7** 154,3±39,6** 105,1±39,1** 

Demir (mg) 91,2±29,3 93,0±23,9 90,6±31,1 

Kalsiyum (mg)   85,1±37,2 124,2±31,8** 71,2±28,0 

Çinko (mg)   125,8±58,9** 189,6±53,9** 103,1±41,6** 

Magnezyum (mg) 121,6±66,2** 199,8±53,5** 93,8±44,7 

Fosfor (mg) 141,8±80,5** 247,4±61,0** 104,3±45,7** 

*%66 ve altı yetersiz alım olarak kabul edildi. 

**%100’ün üzeri önerilenden fazla alım olarak kabul edildi. 
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Tablo 4-9’da diyabetlilerin cinse göre günlük ortalama enerji ve makro besin 

ögeleri alımları karşılaştırılmıştır. Erkeklerin kızlara göre enerji, karbonhidrat (g) ve 

proteini (g) anlamlı düzeyde fazla tükettikleri saptanmıştır (p<0,05). Diğer makro besin 

ögeleri alımları açısından, kız ve erkekler arasında anlamlı fark yoktur (p>0,05). 

Tablo 4-9: Cinse göre diyabetlilerin günlük ortalama enerji ve makro besin ögeleri 

alımlarının karşılaştırılması 

Enerji ve besin 

ögeleri 

Kız Erkek p 

değeri Ort±SS (min-maks) Ort±SS (min-maks) 

Enerji (kcal) 1546,2±316,7 (798,2-2531,7) 1699,5±378,4 (660,0-2717,5) 0,02* 

Karbonhidrat (%) 45,9±6,3 (31,0-62,5) 45,8±5,5 (34,5-58,3)          0,97 

Karbonhidrat (g) 173,7±43,0 (78,7-338,1) 191,5±51,9 (73,5-346,6) 0,04* 

Protein (%) 17,0±2,4 (11,0-24,0) 17,4±3,2 (8,0-25,0)          0,52 

Protein (g) 64,7±16,5 (30,9-102,4) 72,5±20,4 (24,0-108,6) 0,03* 

Yağ (%) 37,0±5,3 (23,3-45,6) 36,5±4,6 (26,0-46,0)          0,67 

Yağ (g) 64,2±15,5 (32,4-94,8) 69,6±16,9 (24,6-108,0)          0,09 

Lif (g) 20,1±6,2 (4,5-34,0) 21,4±7,4 (6,4-36,2)          0,30 

*p<0,05 anlamlı kabul edildi 

 

 Diyabetlilerin cinse göre günlük ortalama yağ ve yağ asitleri alımları Tablo 4-

10’da görülmektedir. Yağ ve yağ asitleri alımları açısından kız ve erkekler benzer 

dağılım göstermekte, alım düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır 

(p>0,05). 

Tablo 4-10: Cinse göre diyabetlilerin günlük ortalama yağ ve yağ asitleri alımlarının  

karşılaştırılması 

Yağ ve yağ asitleri Kız Erkek p  

değeri Ort±SS (min-maks) Ort±SS (min-maks) 

Yağ (g) 64,2±15,5 (32,4-94,8) 69,6±16,9 (24,6-108,0) 0,09 

Doymuş yağ asitleri (g) 26,3±6,7 (12,0-39,3) 28,5±7,5 (8,6-41,2) 0,12 

Tekli doymamış yağ asitleri (g) 23,0±6,2 (11,9-39,5) 24,9±7,2 (10,5-44,7) 0,16 

Çoklu doymamış yağ asitleri (g) 10,5±3,5 (3,9-18,2) 11,5±3,9 (3,5-22,1) 0,17 

Kolesterol (mg) 213,7±76,3 (38,5-374,9) 228,3±103,8 (12,5-610,1) 0,82 

p<0,05 anlamlı kabul edildi 
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Tablo 4-11’de görüldüğü üzere; vitaminler arasında sadece niasin erkekler 

tarafından anlamlı düzeyde fazla alınmaktadır (p<0,05). Diğer vitaminler açısından kız 

ve erkekler arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). 

Tablo 4-11: Cinse göre diyabetlilerin günlük ortalama vitamin alımlarının 

karşılaştırılması 

Vitaminler 
Kız Erkek p 

değeri Ort±SS (min-maks) Ort±SS (min-maks) 

A vitamini (mcg) 979,3±444,5 (303,1-2182,8) 1394,9±1601,7 (214,2-8242,6) 0,20 

E vitamini (mg) 7,8±3,2 (3,8-18,2) 8,1±4,1 (2,2-17,9) 0,82 

B1 vitamini (mg) 0,7±0,1 (0,3-1,1) 0,8±0,2 (0,2-1,2) 0,20 

B2 vitamini (mg) 1,5±0,4 (0,5-2,5) 1,6±0,6 (0,4-3,4) 0,14 

Niasin (mg) 9,2±3,0 (2,5-15,6) 11,1±5,2 (3,1-31,4)   0,04* 

Pantotenik asit (mg) 4,4±1,3 (1,7-8,8) 4,7±1,5 (1,5-9,1) 0,35 

B6 vitamini (mg) 1,1±0,2 (0,4-1,6) 1,1±0,3 (0,4-1,6) 0,36 

Folik asit (mg) 117,7±37,7 (51,6-210,7) 130,3±52,4 (34,5-308,3) 0,20 

B12 vitamini (mg) 2,7±1,3 (0,0-6,5) 3,8±4,7 (0,0-29,5) 0,36 

C vitamini (mg) 99,6±52,9 (17,4-257,6) 81,9±46,0 (18,3-186,9) 0,06 

*p<0,05 anlamlı kabul edildi 

 

 Tablo 4-12’de diyabetlilerin günlük ortalama mineral alımları 

karşılaştırıldığında sodyum, fosfor ve demiri erkekler kızlara göre anlamlı düzeyde daha 

fazla almaktadır (p<0,05). Diğer minerallerin alım düzeyleri cinse göre farklılık 

göstermemektedir (p>0,05).  
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Tablo 4-12: Cinse göre diyabetlilerin günlük ortalama mineral alımlarının 

karşılaştırılması 

Mineraller Kız Erkek p  

değeri Ort±SS (min-maks) Ort±SS (min-maks) 

Sodyum (mg) 3736,6±1133,4 (1538,9-7904,9) 4279,0±1157,8 (1455,5-7135,1)   0,00* 

Kalsiyum (mg) 907,3±299,2 (248,7-1632,2) 962,9±338,6 (210,8-1508,9) 0,22 

Magnezyum (mg) 248,5±68,1 (62,5-386,5) 276,5±82,7 (99,4-445,5) 0,06 

Fosfor (mg) 1195,1±301,1 (502,0-1898,1) 1304,7±381,5 (399,6-1903,1)   0,03* 

Demir (mg) 9,3±2,3 (3,3-14,0) 10,6±2,8 (3,8-17,3)   0,01* 

Çinko (mg) 9,6±2,7 (4,7-17,7) 10,7±3,2 (3,4-17,1) 0,06 

*p<0,05 anlamlı kabul edildi. 

 

 Tablo 4-13’te yaşa ve cinse göre diyabetlilerin günlük ortalama enerji ve makro 

besin ögeleri alımları verilmiştir. Adolesan grupta, erkekler kızlara göre enerjiyi 

(p<0,05),  kızlar erkeklere göre ise gram cinsinden karbonhidratı (p=0,053) sınırda 

anlamlı düzeyde daha fazla almaktadır.  

Diyabetlilerin yaşa ve cinse göre yağ ve yağ asitleri alımlarının karşılaştırıldığı 

Tablo 4-14’te gruplar arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir (p>0,05). 

Yaşa ve cinse göre diyabetlilerin günlük ortalama vitamin alımları Tablo 4-15’te 

görülmektedir. Gruplar arasında vitamin alımları açısından anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (p>0,05). 

Yaşa ve cinse göre diyabetlilerin günlük ortalama mineral alımlarının 

karşılaştırıldığı Tablo 4-16’da çocuk grubunda demiri adolesan grupta ise sodyumu 

erkeklerin anlamlı düzeyde fazla aldığı saptanmıştır (p<0,05). 



40 

 

Tablo 4-13: Yaşa ve cinse göre diyabetlilerin günlük ortalama makro besin ögeleri alımları  

*p<0,05 anlamlı kabul edildi. ** sınırda anlamlı kabul edildi. 

 

Enerji  

ve 

besin  

ögeleri 

Çocuk (6-9,5 yaş) Adolesan (9,6-16 yaş) 

Kız Erkek  Kız Erkek  

Ort±SS (min-maks) Ort±SS (min-maks) p Ort±SS (min-maks) Ort±SS (min-maks) p 

Enerji (kcal) 1450,0±259,8 (847,6-1817,6) 1539,1±298,5 (980,3-2078,9) 0,41 1577,6±329,6 (798,2-2531,7) 1763,6±392,1 (660,0-2717,5) 0,00* 

Karbonhidrat (g) 154,5±27,5 (105,6-186,8) 163,6±30,0 (116,6-227,3) 0,42 180,0±45,4 (78,7-338,1) 102,7±54,9 (73,5-346,6) 0,05** 

Karbonhidrat (%) 43,7±4,0 (37,6-50,6) 43,9±6,2 (34,5-55,5) 0,92 46,6±6,8 (31,0-62,5) 46,6±5,1(37,0-58,3) 0,98 

Protein (g) 58,2±12,7 (30,9-80,4) 68,1±18,4 (39,8-102,4) 0,11 66,9±17,2 (33,5-102,4) 74,3±21,2 (24,0-108,6) 0,09 

Protein (%) 16,4±2,0 (13,0-20,0) 17,9±2,6 (14,0-23,0) 0,12 17,2±2,5 (11,0-24,0) 17,2±3,4 (8,0-25,0) 0,96 

Yağ (g)  65,3±14,4 (32,4-89,7) 66,3±19,2 (34,9-108,0) 0,87 63,8±16,0 (35,1-94,8) 70,9±16,0 (24,6-97,6) 0,06 

Yağ (%) 39,9±3,9 (34,3-45,6) 38,0±5,7 (29,0-46,0) 0,33 36,0±5,3 (23,3-45,0) 35,9±4,1(26,0-42,3) 0,94 

Lif (g) 18,9±4,5 (10,4-26,6) 21,1±7,9 (7,0-31,2) 0,36 20,4±6,6 (4,5-34,0) 21,6±7,3 (6,4-36,2) 0,48 
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Tablo 4-14: Yaşa ve cinse göre diyabetlilerin günlük ortalama yağ ve yağ asitleri alımları 

*p<0,05 anlamlı kabul edildi. 

 

 

Yağ ve yağ 

asitleri 

Çocuk (6-9,5 yaş) Adolesan (9,6-16 yaş) 

Kız Erkek  Kız Erkek  

Ort±SS (min-maks) Ort±SS (min-maks) p Ort±SS (min-maks) Ort±SS (min-maks) p 

Yağ (g) 65,3±14,4 (32,4-89,7) 66,3±19,2 (34,9-108,0) 0,87 63,8±16,0 (35,1-94,8) 70,9±16,0 (24,6-97,6) 0,06 

Doymuş yağ  

asitleri (g) 
27,4±6,7 (13,4-38,8) 28,0±8,4 (13,2-41,2) 0,83 25,9±6,7 (12,0-39,3) 28,6±7,2 (8,6-40,3) 0,10 

Tekli doymamış 

yağ asitleri (g) 
23,3±5,3 (11,9-32,9) 23,5±7,2 (12,2-38,2) 0,94 22,9±6,6 (12,2-39,5) 25,5±7,3 (10,5-44,7) 0,12 

Çoklu doymamış 

yağ asitleri (g) 
10,3±3,5 (5,0-16,7) 10,5±3,9 (6,0-21,1) 0,84 10,5±3,6 (3,9-18,2) 11,9±3,9 (3,5-22,1) 0,11 

Kolesterol (mg) 214,0±74,5 (68,0-341,3) 240,4±103,3 (103,7-406,1) 0,44 213,6±77,7 (38,5-374,9) 223,4±105,3 (12,5-610,1) 0,96 
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Tablo 4-15: Yaşa ve cinse göre diyabetlilerin günlük ortalama vitamin alımları 

*p<0,05 anlamlı kabul edildi. 

  

 

 

Vitaminler 

Çocuk (6-9,5 yaş) Adolesan (9,6-16 yaş) 

Kız 

 Ort±SS (min-maks) 

Erkek  

Ort±SS (min-maks) 
p 

Kız  

Ort±SS (min-maks) 

Erkek 

 Ort±SS (min-maks) 
p 

A vitamini (mcg) 1100,1±363,2 (633,4-1678,6) 1521,9±2094,5 (214,2-8061,0) 0,52 940,0±464,7(303,1-2182,8) 1344,1±1397,7 (299,0-8242,6) 0,08 

E vitamini (mg)  8,1±2,8 (4,1-15,6) 7,8±4,3 (3,2-17,9) 0,28 7,7±3,4 (1,6-14,8) 8,3±4,0 (2,2-16,1) 0,50 

B1 vitamini (mg) 0,7±0,1 (0,3-0,9) 0,7±0,2 (0,4-1,1) 0,20 0,7±0,2 (0,3-1,1) 0,8±0,2 (0,2-1,2) 0,42 

B2 vitamini (mg) 1,5±0,4 (0,7-2,1) 1,8±0,5 (0,7-3,0) 0,14 1,5±0,4 (0,5-2,5) 1,6±0,6 (0,4-3,4) 0,42 

Niasin (mg) 8,0±2,5 (4,7-12,2) 11,6±7,1 (4,2-31,4) 0,10 9,5±3,0 (2,5-15,6) 11,0±4,4 (3,1-25,2) 0,09 

Pantotenik asit 

(mg)    
4,3±0,9 (2,3-5,9) 4,9±1,3 (1,8-7,3) 0,22 4,4±1,4 (1,7-8,8) 4,6±1,6 (1,5-9,1) 0,66 

B6 vitamini (mg) 1,0±0,2 (0,5-1,4) 1,1±0,3 (0,6-1,6) 0,50 1,1±0,3 (0,4-1,6) 1,1±0,3 (0,4-1,6) 0,38 

Folik asit (mg) 114,6±34,5 (61,5-184,3) 130,5±45,3 (34,5-203,9) 0,31 118,7±39,0 (51,6-210,7) 130,2±55,7 (39,9-308,3) 0,46 

B12 vitamini (mg) 2,4±1,0 (0,6-4,3) 4,9±7,8 (0,6-29,5) 0,46 2,8±1,4 (0,0-6,5) 3,3±2,6 (0,0-15,9) 0,53 

C vitamini (mg)   107,4±56,5 (32,2-253,3) 80,3±52,1 (18,3-186,9) 0,21 97,1±52,2 (17,4-257,6) 82,5±44,3 (20,8-179,9) 0,19 
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Tablo 4-16: Yaşa ve cinse göre diyabetlilerin günlük ortalama mineral alımları 

*p<0,05 anlamlı kabul edildi.

 

 

Vitaminler 

Çocuk (6-9,5 yaş) Adolesan (9,6-16 yaş) 

Kız 

 Ort±SS (min-maks) 

Erkek  

Ort±SS (min-maks) 
p 

Kız  

Ort±SS (min-maks) 

Erkek 

 Ort±SS (min-maks) 
p 

Sodyum (mg) 3471,2±731,6 (2365,7-4677,1)  3990,9±1073,9 (2253,5-5401,2) 0,14 3823,2±1231,0 (1538,9-7904,9) 4394,3±1187,2 (1455,5-7135,1) 0,04* 

Kalsiyum (mg) 962,1±256,0 (471,3-1337,8) 1033,2±258,6 (341,3-1241,6) 0,32 889,4±312,5 (248,7-1632,2) 934,8±365,9 (210,8-1508,9) 0,56 

Magnezyum 

(mg) 
239,6±58,3 (116,3-318,4) 284,9±76,5 (113,5-380,4) 0,09 251,4±71,3 (62,5-386,5) 273,1±86,0 (99,4-455,5) 0,23 

Fosfor (mg) 1160,2±278,5 (536,3-1603,6) 1333,8±321,1 (556,4-1678,6) 0,14 1206,3±310,1 (502,0-1898,1) 1293,0±407,7 (399,6-1903,1) 0,29 

Demir (mg) 8,4±2,0 (5,2-12,0) 10,3±2,5 (6,8-14,9)  0,04* 9,6±4,3 (3,3-14,0) 10,7±2,9 (3,8-17,3) 0,07 

Çinko (mg) 8,5±2,0 (4,7-12,6) 10,5±3,0 (5,4-17,1) 0,05 9,9±2,9 (4,8-17,7) 10,8±3,3 (3,4-16,6) 0,24 
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Tablo 4-17: Cinse göre diyabetlilerin günlük ortalama enerji ve besin ögeleri alımlarının 

Türkiye’ye özgü önerileri karşılama oranı (%) 

Enerji ve besin ögeleri   Kız (Ort±SS)   Erkek (Ort±SS)  

Enerji (kcal)    75,5±16,7   74,8±20,9 

Kolesterol (mg)    85,5±30,5   91,3±41,5 

Lif (g)                                         77,0±23,7   79,4±28,1 

A vitamini (mcg)            171,9±86,3**   231,2±317,2** 

C vitamini (mg)             142,3±78,9**   117,4±67,8**   

E vitamini (mg)                  76,9±40,2   78,3±46,7 

B1 vitamini (mg)                 90,4±28,8   93,1±40,7 

B2 vitamini (mg)                 191,9±73,3**   205,1±119,7** 

Niasin (mg)    82,2±28,6   100,2±64,1** 

B6 vitamini (mg)               126,3±47,6**   131,5±56,4** 

B12 vitamini (mg)   160,2±79,6**   236,4±372,8** 

Pantotenik asit (mg)   115,2±40,8**   122,1±50,1** 

Folik asit (mg)                    37,1±17,6*   46,1±23,3* 

Demir (mg)            80,7±25,2   106,5±28,3** 

Kalsiyum (mg)                  82,0±35,2   89,6±39,5 

Çinko (mg)                         119,2±46,9**   135,3±72,5** 

Magnezyum (mg)               116,1±56,0**   129,6±78,9** 

Fosfor (mg)                        132,7±71,2**   155,1±91,7**  

* %66 ve altı yetersiz alım olarak kabul edildi. 

**%100’ün üzeri önerilenden fazla alım olarak kabul edildi. 

 

 Tablo 4-17 ve Grafik 4-4’te cinse göre diyabetlilerin günlük ortalama enerji ve 

besin ögeleri alımlarının önerileri karşılama oranları verilmiştir. Folik asitin hem kızlar 

hemde erkekler tarafından önerilerin altında alındığı bulunmuştur. Bununla beraber, 

kızlarda A, C, B2, B6, B12 vitaminleri, pantotenik asit, çinko, magnezyum ve fosforun; 

erkeklerde ise  A, C, B2, B6, B12 vitaminleri, niasin, pantotenik asit, demir, çinko, 

magnezyum ve fosforun önerilerin üzerinde alındığı tespit edilmiştir. 

 Tablo 4-18 ve Grafik 4-5’te yaşa ve cinse göre diyabetlilerin günlük ortalama 

enerji ve besin ögeleri alımlarının önerileri karşılama oranları verilmiştir. Folik asit 

çocuk grubunda kız ve erkeklerde önerilerin altında alınmaktadır. Adolesan grupta ise 

folik asit ve E vitamininin önerilerin altında alındığı görülmektedir. Adolesan erkeklerin 

enerjiyi, adolesan kızların ise kalsiyumu sınırda yeterli aldıkları bulunmuştur. Çocuk 

grubunda kızların A, C, E, B1, B2, B6, B12 vitaminleri, niasin, pantotenik asit, kalsiyum, 
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çinko, magnezyum ve fosforu; erkeklerin ise kızların aldığı besin ögelerine ek olarak 

demiri de önerilerin üzerinde aldıkları saptanmıştır. Adolesan grupta kızların  A, C, B2, 

B6, B12 vitaminleri, pantotenik asit, çinko ve fosforu yine erkeklerin tüm bu besin 

ögelerine ek olarak demiri önerilerin üzerinde aldıkları bulunmuştur. 

Tablo 4-18: Yaşa ve cinse göre diyabetlilerin günlük ortalama enerji ve besin ögeleri 

alımlarının Türkiye’ye özgü önerileri karşılama oranı (%) 

Enerji ve  Çocuk (6-9,5 yaş)    Adolesan (9,6-16 yaş)                 

besin ögeleri  Kız  Erkek   Kız  Erkek 

Enerji (kcal)  87,8±15,7 93,2±18,0  71,4±15,1 67,4±17,3 

Kolesterol (mg)  85,6±29,8 96,1±41,3  85,4±31,0 89,3±42,1 

Lif (g)   75,6±18,3 84,5±31,6  77,4±25,4 77,4±26,8 

A vitamini (mcg) 240,6±82,2** 355,7±530,5**  149,4±75,8** 181,5±163,0** 

C vitamini (mg)   179,0±94,1** 133,8±86,8**  130,4±70,3** 110,8±59,0** 

E vitamini (mg)  116,7± 41,1** 111,7±62,7**  63,9±30,4* 65,0±30,7* 

B1 vitamini (mg)  117,0±27,6** 132,7±35,5**  81,7±23,5   77,2±30,9 

B2 vitamini (mg)  272,8±64,6** 332,1±122,2**  165,5±54,5** 154,3±72,4** 

Niasin (mg)   101,1±32,4** 145,5±89,4**  76,0±24,6 82,1±39,8 

B6 vitamini (mg)  179,1±42,3** 191,2±51,5**  109,0±35,0** 107,7±37,9** 

B12 vitamini (mg)   204,9±91,3** 414,1±658,2**  145,6±70,6** 165,4±118,0** 

Pantotenik asit (mg) 145,9±33,2** 164,7±45,8**  105,2±38,2** 105,1±41,2** 

Folik asit (mg)  57,3±17,2* 65,2±22,6*  30,5±11,9* 38,4±19,1* 

Demir (mg)  84,9±20,2 103,2±25,0**  79,4±26,7 107,8±29,8** 

Kalsiyum (mg)    120,2±32,0** 129,1±32,3**  69,6±26,3 73,8±30,8 

Çinko (mg)    171,9±41,8** 211,7±60,7**  102,0±34,0** 104,8±51,6** 

Magnezyum (mg) 184,3±44,9** 219,1±58,9**  93,9±38,7 93,7±53,3 

Fosfor (mg)  232,0±55,7** 266,7±64,2**  100,3±37,9** 110,5±55,8** 

*%66 ve altı yetersiz alım olarak kabul edildi. 

**%100’ün üzeri önerilenden fazla alım olarak kabul edildi. 
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* %66 ve altı yetersiz alım kabul edildi. 

**%100’ün üzeri önerilenden fazla alım olarak kabul edildi. 

Grafik 4-4: Cinse göre diyabetlilerin günlük ortalama enerji ve besin ögeleri alımlarının 

önerileri karşılama oranı 

 

 

* %66 ve altı yetersiz alım kabul edildi. 

**%100’ün üzeri önerilenden fazla alım olarak kabul edildi. 

Grafik 4-5: Yaşa ve cinse göre diyabetlilerin günlük ortalama enerji ve besin ögeleri 

alımlarının önerileri karşılama oranı  
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Enerji ve makro besin ögelerinin diyabetlinin ailenin kaçıncı çocuğu olduğuna 

göre yapılan karşılaştırma Tablo 4-19’da verilmiştir. Enerji alımları açısından ailenin 

birinci, ikinci ve üçüncü çocuğu olma açısından sınırda anlamlı fark bulunmuştur 

(p=0,05). Gruplar içi yapılan bonferroni düzeltmeli karşılaştırmada ise ailenin 2. çocuğu 

olanlar 3. çocuğu olanlara göre daha fazla enerji almaktadır (p=0,06).    

Tablo 4-20’de enerji ve makro besin ögelerinin ailedeki çocuk sayısına göre 

karşılaştırılması verilmiştir.  Enerji, protein (g) ve protein (%) açısından gruplar 

arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Yapılan ikili bonferroni düzeltmeli 

karşılaştırmalarda iki kardeş olan diyabetliler tek çocuk olanlara göre enerjiyi daha fazla 

almaktadır (p<0,008). Dört veya daha fazla kardeş olan grupta protein (%) alımı 3 

kardeş olanlara göre daha fazladır (p=0,05). 

 

Tablo 4-19: Enerji ve makro besin ögelerinin diyabetlinin ailenin kaçıncı çocuğu olduğuna 

göre karşılaştırılması* 

Kaçıncı çocuk olduğu 

   1.   2.   3. ve üzeri          p                                 

Enerji (kcal)  1637,1±312,6   1669,7±371,4   1452,5±357,2      0,05                                                              

(955,3-2717,5)   (847,6-2531,7)   (660,0-2047,0) 

Karbonhidrat (g) 180,5±42,5  193,3±52,7  162,4±43,9               0,08 

   (96,6-346,6)  (92,2-338,1)  (73,5-253,7) 

Karbonhidrat (%) 45,0±5,8   47,0±5,4   45,9±7,0             0,33 

   (31,0-61,0)  (34,5-59,0)  (34,0-62,5) 

Protein (g)  71,1±17,7  68,4±18,9  60,6±18,2     0,09 

   (34,3-108,6)  (29,8-107,7)  (24,0-93,0) 

Protein (%)  17,7±2,8   16,7±2,8   16,9±2,7             0,28 

   (12,3-25,0)  (8,0-23,6)  (11,0-22,0) 

Yağ (g)   68,3±15,2  67,4±15,8  60,6±18,3                0,17  

   (35,3-97,6)  (32,4-108,0)  (24,6-86,1) 

Yağ (%)  37,2±5,1   36,1±4,5   37±5,8      0,61 

   (24,0-45,6)  (26,0-46,0)  (23,3-45,0) 

*Aksi ifade edilmedikçe değerler Ort±SS (min-maks) şeklinde verilmiştir. 

**p<0,05 anlamlı kabul edildi. 
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Tablo 4-21’de enerji ve makro besin ögelerinin SEK düzeyine göre 

karşılaştırmasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05).  

HbA1c (%) düzeylerine göre enerji ve makro besin ögeleri alımlarının 

karşılaştırıldığı Tablo 4-22’de; HbA1c (%) düzeyleri iyi olanların orta olanlardan 

anlamlı ölçüde daha yüksek enerji aldıkları saptanmıştır (p<0,05).   

Tablo 4-23’te, HbA1c (%) düzeylerine göre günlük toplam insülin dozları ve VKİ 

SDS değerleri karşılaştırıldığında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). Bununla 

birlikte; diyabetlilerin kilogram başına kullandıkları insülin dozları, metabolik kontrolü 

kötü olan grupta, metabolik kontrolü iyi olan gruba göre anlamlı düzeyde fazla 

bulunmuştur (p<0,05).    

Tablo 4-20: Enerji ve makro besin ögelerinin ailedeki çocuk sayısına göre 

karşılaştırılması* 

Çocuk Sayısı               

   1  2  3  4 ve üzeri                  p 

Enerji (kcal)        1500,5±355,8 1714,4±340,9
a
 1531,7±309,4  1558,5±373,4    0,00  

   (1071,6-2717,5) (847,6-2531,7) (882,9-2042,4) (660,0-2047,0) 

Karbonhidrat (g) 169,9±53,8 191,0±44,9 178,6±42,9 170,2±51,3     0,13      

   (96,6-346,6) (92,2-338,1) (104,5-291,6) (73,5-260,0)      

Karbonhidrat (%) 46,0±7,5  45,4±4,7  47,6±6,2  44,3±6,6             0,33 

(31,0-61,0)        (34,5-59,0) (38,3-62,5) (34,0-60,0)                                                                                  

Protein (g)  63,1±19,0 73,9±18,0 60,1±17,6 68,6±16,6      0,01 

   (42,4-108,6) (30,9-107,7) (24,0-89,8) (33,7-93,0)  

Protein (%)  17,3±3,4  17,5±2,3  15,8±3,1  18,1±2,0
b
     0,03 

   (12,3-25,0) (13,0-23,6) (8,0-23,0) (14,0-22,0) 

Yağ (g)   61,4±14,9 70,9±16,0 62,7±14,8 65,2±18,1     0,08 

   (35,3-97,2) (32,4-108,0) (34,9-94,8) (24,6-90,3) 

Yağ (%)  36,6±6,0  36,9±4,3  36,4±5,0  37,3±5,9         0,94 

   (24,0-45,0) (27,5-46,0) (26,0-45,0) (23,3-45,0) 

*Aksi ifade edilmedikçe değerler Ort±SS (min-maks) şeklinde verilmiştir. 

a. p<0,008 çocuk sayısı 1 olandan farklı b. p=0,05 çocuk sayısı 3 olandan farklı 
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Tablo 4-21: Enerji ve makro besin ögelerinin SEK düzeyine göre karşılaştırılması* 

SEK 1          SEK 2  SEK 3 ve SEK 4                p      

(n=46)           (n=35)               (n=22) 

Enerji (kcal)      1637,1±312,6          1669,7±371,4  1452,5±357,2                0,05 

(955,3-2717,5)       (847,6-2531,7) (660,0-2047,0)   

Karbonhidrat (g)  180,5±42,5       193,3±52,7  162,4±43,9  0,35 

   (96,6-346,6)       (92,2-338,1)  (73,5-253,7) 

Karbonhidrat (%) 45,0±5,8        47,0±5,4  45,9±5,9   0,33 

   (31,0-61,0)       (34,5-59,0)  (34,0-62,5) 

Protein (g)  71,1±17,7       68,4±18,9  60,6±18,2  0,09 

   (34,3-108,6)       (29,8-107,7)  (24,0-93,0) 

Protein (%)  17,7±2,8            16,7±2,8  16,9±2,7   0,28 

   (12,3-25,0)       (8,0-23,6)  (11,0-22,0) 

Yağ (g)   68,3±15,2       67,4±15,8  60,6±18,3  0,17 

   (35,3-97,6)       (32,4-108,0)  (24,6-86,1) 

Yağ (%)  37,2±5,1              36,1±4,5  37,0±5,8   0,61   

(24,0-45,6)       (26,0-46,0)  (23,3-45,0) 

*Aksi ifade edilmedikçe değerler Ort±SS (min-maks) şeklinde verilmiştir. 

**p<0,05 anlamlı kabul edildi.  

Tablo 4-22: HbA1c (%) düzeylerine göre enerji ve makro besin ögeleri alımları             

İyi (<%7,5) Orta (%7,5-9)    Kötü (>%9)       p 

Enerji (kcal)              1734,9±264,0
b
 1565,8±296,8

a
  1525,0±466,3               0,03*

 

Karbonhidrat (%) 45,3±5,5  45,3±6,5   47,3±5,7   0,30 

Protein (%)  17,5±2,7  16,7±2,9   17,5±2,7   0,27 

Yağ (%)  37,0±4,7  37,9±4,9   35,0±5,1   0,06 

*p<0,05 anlamlı kabul edildi. 

a. p<0,05 HbA1c (%) iyi olandan anlamlı düzeyde farklı, b. p<0,05 HbA1c (%) orta olandan anlamlı düzeyde farklı 

Tablo 4-23: HbA1c (%) düzeylerine göre insülin kullanımı ve VKİ değerleri 

 İyi (<%7,5) Orta (%7,5-9)   Kötü (>%9) p 

Kilogram başına insülin 

dozu (ünite) 
0,8±0,3

a 
0,8±0,3 1,0±0,3

b 
0,04* 

Günlük toplam insülin 

dozu (ünite) 
36,6±23,0 37,5±20,7 45,1±18,4 0,11 

VKİ-SDS değerleri -0,09±1,2 -0,04±1,0 -0,56±1,0 0,12 

*p<0,05 anlamlı kabul edildi. 

a. p<0,05 HbA1c (%) kötü olandan anlamlı düzeyde farklı, b. p<0,05 HbA1c (%) iyi olandan anlamlı düzeyde farklı 
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4.3. Korelasyonlar 

Diyabetlilerin kilogram başına aldıkları insülin dozu ile enerji ve makro besin 

ögeleri arasında yapılan korelasyon testine göre anlamlı bir ilişki saptanmamıştır 

(p>0,05). Diyabetlilerin günlük aldıkları toplam insülin dozları ile karbonhidrat (g) 

alımları arasında ise pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r=0,29, p<0,05).  

Diyabetlilerin doymuş yağ alımları ile LDL kolesterol ve trigliserit değerleri 

arasında korelasyon bakılmış, anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Tekli doymamış 

yağ asitleri ve çoklu doymamış yağ asitleri alımları ile HDL kolesterol değerleri 

arasında da korelasyon testleri uygulanmış ve anlamlı sonuç bulunmamıştır (p>0,05).  

Diyabetlilerin HbA1c (%) düzeyleri ile kilogram başına aldıkları insülin dozları 

(r=0,27) ve toplam insülin dozları (r=0,27) arasında anlamlı pozitif ilişki saptanırken 

(p<0,05); diyabet yaşı arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>0,05).  
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5. TARTIŞMA 

Bu çalışmada tip 1 diyabetli çocuk ve adolesanların enerji ve bazı besin ögeleri 

alımları değerlendirilmiştir. 

5.1. Enerji ve Makro Besin Ögeleri Alımlarına İlişkin Bulguların Tartışılması 

5.1.1. Enerji 

Tip 1 diyabetli çocuk ve adolesanların büyüme ve gelişmelerini optimal düzeyde 

sürdürebilmeleri için yeterli miktarda enerji alımını sağlamak oldukça önemlidir (10, 

82). Çalışmamızda adolesan erkekler kızlara göre enerjiyi anlamlı düzeyde fazla 

almalarına karşın; yaşa ve cinse uygun referans değerlerle kıyaslandığında; enerji 

alımının sadece adolesan erkekler tarafından alt sınıra yakın olduğu göze çarpmaktadır. 

Genel olarak; adolesan erkeklerin fiziksel aktivitelerinin, çocuk ve adolesan kızlara göre 

fazla oluşu ve hızlı büyüme döneminde olmaları yeterli enerji alımını güçleştiren 

nedenler arasında kabul edilebilir. Tip 1 diyabetlilerin besin tüketimlerine ilişkin 

yapılmış çalışmalarda farklı yöntemler kullanıldığından, çalışmamızdaki enerji alımları 

ile kıyaslamak doğru olmayacaktır. Bazı çalışmalarda tip 1 diyabetlilerin enerji alımları 

ile sağlıklı yaşıtlarınınkiler karşılaştırılmış ve benzer düzeyde aldıkları saptanmıştır (83, 

84). Bir çok çalışmada da tip 1 diyabetlilerin enerji alımları önerilere uygunluk 

göstermektedir (17, 20, 85). Helgeson ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada; 

adolesanların enerji alımları önerilerin altında kalmıştır (86). Bizim çalışmamıza benzer 

bir yöntemle yapılmış Yunanistan’daki bir çalışmada ise tip 1 diyabetlilerin büyük 

çoğunluğunun enerji alımı düşük bulunmuştur (16). 

5.1.2. Makro besin ögeleri 

ISPAD’ın diyabetikler için yayınladığı güncel önerilerilerine göre, günlük 

enerjinin karbonhidrat, protein ve yağdan karşılanan oranlarının sırasıyla; >%50, %10-

15, <%35 olması önerilmektedir (47). Bu çalışmada günlük enerjinin karbonhidrattan 

sağlanan oranı düşük, protein ve yağdan sağlanan oranları ise yüksek bulunmuştur. 

Yağdan zengin beslenmenin KVH, bazı kanser türleri ve obeziteye yol açtığı 

bilinmektedir (87, 88, 89). Bizim çalışmamızda enerjinin yağdan gelen oranları fazla 

olmasına rağmen, şişmanlık erkeklerde 1 kişide, aşırı tartılılık ise tüm grubun 

%15,5’inde mevcuttu. Fakat yağdan zengin beslenme ileri dönemde şişmanlığın 
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habercisi olduğundan, diyabetlilerin beslenme eğitimlerinde bu konuya değinmek 

alınacak önlemler arasındadır. Bununla beraber; diyabetli bireylerin sağlıklı bireylere 

oranla, 2-4 kat daha sık KVH’ye yakalanma riski taşıdıkları göz önüne alındığında, 

yağdan zengin beslenmenin diyabetliler için oluşturabileceği potansiyel zararlar bir kez 

daha gözden geçirilmelidir (84, 90, 91). Proteinden zengin beslenme ise; yüksek lipid 

seviyeleri ve kötü glisemik kontrolle birlikte diyabetik nefropati açısından risk 

faktörüdür (92). Bu çalışmada çocuk ve adolesanların yüksek protein ve yağ alımlarının 

birinci sırada tam yağlı süt ve ürünlerini tüketmelerinden ileri geldiği tespit edilmiştir. 

İkinci bir neden olan yağdan zengin, liften fakir Batılı beslenme alışkanlıklarının tüm 

dünyaya hızla yayılması, yapılmış bir çok çalışmada bulduğumuz sonuçlara benzer 

şekilde, enerjinin makro besin ögelerine dağılımının önerilere uymadığını 

göstermektedir. Alemzadeh ve arkadaşlarının yaptığı 24 saatlik besin tüketimine dayalı 

çalışmada, yaş ortalamaları (13,2±4,5) bu çalışmadaki vakalara yakın olan tip 1 

diyabetlilerin, protein ve yağdan zengin, karbonhidrattan fakir beslendikleri 

saptanmıştır (93). Papadaki ve arkadaşlarının 6-17 yaş arası tip 1 diyabetlilerle yaptığı 

çalışmada, toplam yağ alımının yüksek, karbonhidrat alımının ise düşük olduğu dikkat 

çekmektedir (16). Belçikalı 7-14 yaş arası tip 1 diyabetli çocuklarla yapılmış bir 

çalışmada, toplam yağ (%38) alımının önerilerin üzerinde, karbonhidrat (%44) alımının 

ise önerilerin altında kaldığı rapor edilmiştir (94). Schmidt ve arkadaşlarının 4-18 yaş 

arası Amerikalı tip 1 diyabetli çocuklar ile yaptığı başka bir çalışmada toplam yağın 

enerjiden gelen oranı %39 olarak bulunmuştur (95). Schober ve arkadaşlarının 10-14 

yaş arası Avusturyalı tip 1 diyabetlilerle yaptığı çalışmada da benzer olarak 

karbonhidrat alımının düşük, toplam yağ alımının yüksek olduğu görülmektedir (96). 

Tip 1 diyabetli adolesanların beslenme durumunun değerlendirildiği bir çalışmada 

özellikle erkeklerin proteini fazla aldıkları fakat toplam yağ alımının tüm grupta yüksek 

olduğu bulunmuştur (20). Finlandiya’da 6 yaş ve altındaki tip 1 diyabetlilerle yapılmış 

bir çalışmada 5 günlük besin tüketimleri değerlendirilmiş ve karbonhidrat (%53) ve 

yağın (%28) normal sınırlarda proteinin (%19) ise yüksek alındığı bulunmuştur (97). 

Helgeson ve arkadaşlarının tip 1 diyabeli adolesanlarla yaptığı çalışmada protein ve 

karbonhidratın normal, yağın yüksek oranlarda alındığı gözlenmiştir (86).  Bununla 

beraber; 3 günlük besin tüketiminin alındığı ve yaş ortalamasının (5,6±1,6) bizim 

çalışmamıza göre daha düşük olduğu başka bir çalışmada, tip 1 diyabetli çocukların 

karbonhidrat alımının %53±6, yağ alımının ise %34±5 ile önerilen değerlere yakınlık 
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gösterdiği saptanmıştır (85). Önceki çalışmalardan farklı olarak, Amerika Birleşik 

Devletleri’nin Pensilvanya eyaletinde tip 1 diyabetlilerin besin tüketimlerinin 

değerlendirildiği bir çalışmada ise, enerjinin karbonhidrat (%52,7), protein (%16,9) ve 

yağdan (%31,6) gelen oranları önerilere uygunluk göstermektedir (17). Güney 

Afrika’da yapılmış bir çalışmada da yine makro besin ögeleri dağılımının önerilere 

uygun olduğu görülmektedir (18). Çalışma grubundaki çocuk ve adolesanlara yağdan ve 

proteinden zengin beslenmenin potansiyel zararları hakkında bilgi verilmesi ve 

beslenme eğitiminde özellikle bu konu üzerinde durulması gerektiği kanısına 

varılmıştır. 

Çalışmada enerji ve makro besin ögelerinin diyabetlinin ailenin kaçıncı çocuğu 

olduğuna göre yapılan karşılaştırmada, enerji alımları açısından ailenin birinci, ikinci ve 

üçüncü çocuğu olma durumu arasında sınırda anlamlı fark bulunmuştur (p=0,05). 

Gruplar içi yapılan bonferroni düzeltmeli karşılaştırmada ise ailenin 2. çocuğu olanlar 3. 

çocuğu olanlara göre daha fazla enerji almaktadır (p=0,06). Ailedeki çocuk sayısına 

göre enerji ve makro besin ögeleri alımı karşılaştırıldığında ise iki kardeş olan 

diyabetlilerin tek çocuk olanlara göre daha fazla enerji aldıkları tespit edilmiştir. 

Literatürde kardeş durumuna göre beslenme durumunun kıyaslandığı herhangi bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Dört veya daha fazla kardeş olan grupta, 3 kardeş olan gruba 

göre proteinin fazla alınması ise herhangi bir nedene bağlanamamıştır.  

Tip 1 diyabetli bireylerde metabolik kontrolün bir göstergesi olan HbA1c (%) 

düzeylerine göre enerji ve makro besin ögeleri karşılaştırıldığında ise;  metabolik 

kontrolü iyi olan (HbA1c <%7,5) grubun, metabolik kontrolü orta olan (HbA1c %7,5-9) 

gruba göre enerji alımının daha fazla olduğu saptanmıştır (p<0,05). Ancak iyi ve orta 

düzeyde metabolik kontrollü olanlar arasında insülin dozu ve VKİ açısından bir fark 

bulunmamıştır (p>0,05). Bu durum, metabolik kontrolü iyi olan grubun insülin 

duyarlılığının daha iyi olmasına bağlı olabilir. Literatürdeki diğer çalışmalara 

bakıldığında, HbA1c (%) düzeyleri ile enerji ve makro besin ögeleri arasında ilişki 

aranmış, fakat anlamlı bulunan bir sonuca rastlanmamıştır (93, 95).  

5.2. Diğer Besin Ögeleri Alımlarına İlişkin Bulguların Tartışılması  

Çalışmamızda folik asit ve E vitamini dışında belirgin düzeyde yetersiz alınan 

bir besin ögesi saptanmamıştır. Sodyum mineralinin hem çocuk hem de adolesan grup 

tarafından fazla alındığı tespit edilmiştir. Makro besin ögelerinden yağların tüm grupta 
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fazla tüketiliyor olması, üst sınırları aşmayan kolesterol alımıyla tezatlık 

oluşturmaktadır. Diyet lifi alımında yetersizlik görülmemektedir fakat tip 1 

diyabetlilerin beslenmesinde önemli bir bileşen olduğundan tartışmada yer verilecektir.  

5.2.1. Folik Asit 

Sağlıklı beslenme önerileri kapsamında, vakalarımızın yaşlarına göre günlük 

200-400 mcg almaları önerilen folik asitin (78), hem çocuk hemde adolesan grupta 

yetersiz alındığı görülmüştür.  

Pillay ve arkadaşlarının çalışmasında; 6-8 yaş grubu 9 çocuktan birinde,  9-10 

yaş grubu 11 çocuktan üçünde folik asitin yetersiz alındığı saptanmıştır (18). Ortalama 

yaşları 15,2±1,9 olan tip 1 diyabetlilerle yapılmış bir başka çalışmada ise; kızların 

günlük ortalama 240±27 mcg erkeklerin ise 317±34 mcg düzeylerinde folik asit aldığı 

bulunmuştur. On-on üç yaş arası erkeklerin günlük 300 mcg, on yaş üzerindeki kızlar ile 

13 yaş üzerindeki erkeklerin günlük 400 mcg folik asit alması gerekirken özellikle 

kızlar açısından yukarıdaki çalışmada folik asit düzeylerinin düşük olduğu 

görülmektedir (84). Tip 1 diyabetli çocuk ve adolesanlarla ilgili yapılmış diğer 

çalışmalarda folik asitle ilgili herhangi bir yetersiz alım söz konusu değildir. (16, 17, 

85). 

Vücutta folik asit, kan hücrelerinin yapımı, hücre çoğalması, bağışıklık 

sisteminde lenfositlerin işlevleri ve antikor oluşumu için gereklidir. Ayrıca 

yetersizliğinde; doğurganlık çağındaki kadınların bebeklerinde nöral tüp defekti 

görülebilmektedir (63). Yetersizliği önleme amacıyla, gelişmiş ülkelerde besinler folik 

asit ile zenginleştirilmektedir. Ülkemizde folik asit ile zenginleştirilmiş bir besin yoktur. 

Bu nedenle, tip 1 diyabetlilere günlük beslenmelerinde folik asitten zengin besinlere 

(karaciğer, kırmızı et, yumurta, süt ve ürünleri, kuru baklagiller, koyu yeşil yapraklı 

sebzeler, kuru meyveler, sert kabuklu meyveler, turunçgiller) yer vermeleri 

önerilmektedir. 

5.2.2. E vitamini 

 Çalışmamızda adolesan grupta hem kızların hem de erkeklerin E vitamini 

yetersiz aldıkları görülmektedir.  

Pillay ve arkadaşlarının çalışmasında; 6-8 yaş grubu 9 çocuktan birinde,  9-10 

yaş grubunda 11 çocuktan üçünde E vitaminin yetersiz alındığı saptanmıştır (18). Tip 1 

ve tip 2 diyabetlilerle yapılmış daha geniş çaplı bir araştırmada vakaların yarısından 
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çoğunun yetersiz düzeyde E vitamini aldığı bildirilmektedir (98). Randecker ve 

arkadaşlarının çalışmasında ise % 40 oranında E vitamini yetersizliği saptamıştır (17).  

E vitamini güçlü bir antioksidandır. En önemli antioksidan etkisini mide, 

karaciğer ve bağırsaklarda A vitamininin oksidasyonunu önleyerek sağlar. Vücutta 

elzem olan bir çok reaksiyona eşlik ve öncülük eder. En zengin kaynakları yeşil 

yapraklı sebzeler, yağlı tohumlar ve bunlardan elde edilen yağlar, sert kabuklu meyveler 

ve kuru baklagillerdir. Et, yumurta ve balıkta da bir miktar bulunur (63). Tip 1 diyabetli 

çocuk ve adolesanların E vitamininden zengin besinleri tüketmeleri önerilmelidir.  

5.2.3. Sodyum 

Bizim çalışmamızda, hem kızlarda (3736,6±1133,4 mg) hem de erkeklerde 

(4279,0±1157,8 mg) tüketilen günlük ortalama sodyum miktarları, önerilen düzeylerin 

çok üzerindedir. Çocuk ve adolesan gruplarda baktığımızda, adolesanlarda erkeklerin 

kızlara göre günlük ortalama sodyum alımı anlamlı düzeyde yüksektir (p<0,05). Sadece 

çocukların tüketimine bakıldığında yine sınır değerlerin üzerinde bir tüketim göze 

çarpmaktadır.  Sodyum organizmada sıvı dengesini sağlamada ve kan basıncının 

düzenlenmesinde rol oynar. Ancak fazla tuz tüketiminin, hipertansiyon ile ilişkili 

olduğu daima dikkate alınmalıdır. Buna ilave olarak sodyumun fazla alınması, idrarla 

kalsiyum atılmasına neden olarak kemiklerden kalsiyum kaybına yol açar. Kalsiyum 

kaybı ise ileri dönemde osteoporoz görülme riskini arttırır (78). Yetişkinlerle yapılmış 

geniş çaplı bir araştırmada tip 1 diyabetlilerde sodyum bağımsız olarak tüm nedenlere 

bağlı mortalite ve son dönem böbrek yetmezlikleri ile ilişkili bulunmuştur (99). Yine 

yetişkin grupla çalışılmış başka bir araştırmaya göre; yüksek sodyum alımı diyabetik 

retinopati ile ilişkili bulunmuştur (100). Tüm bu nedenlerle, lezzetine bakmadan 

yiyeceklere tuz eklenmemeli ve fazla tuzlu, işlenmiş besinler tüketilmemelidir. 

Sodyumun günlük alım düzeyi 2400 mg ile sınırlandırıldığında, sağlık açısından riskleri 

en aza indirgenmiş olur. Pratik olarak 1 çay kaşığı (5-6 g) tuzda 2400 mg sodyum 

bulunur. Gün içerisinde tüketilen diğer besinlerden de vücuda sodyum alınacağı 

düşünülürse, günlük 1 çay kaşığından daha az tuz tüketmeye özen gösterilmelidir (78). 

Yapılan araştırmalar neticesinde ülkemiz genelinde de sodyum tüketiminin fazla olduğu 

ve buna bağlı bir çok hastalığın geliştiği tespit edilmiş ve bu durum 2011 yılında 

başlatılan “Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı” ile Sağlık Bakanlığı’nı 
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harekete geçirmiştir. Dört yıllık bir eylem planı çerçevesinde ülke genelinde tuz 

tüketimini azaltmak için çeşitli stratejiler üzerinde durulacaktır (101).  

5.2.4. Diyetle Alınan Kolesterol 

Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi’nde kolesterolün günlük alım miktarının 

250-300 mg olması önerilmektedir (78). Amerika Hastalık Önleme ve Kontrol 

Merkezi’de günlük 300 mg’dan daha az kolesterol alımını önermektedir (102). 

Randecker ve arkadaşlarının 10 yaş altı çocuklarla yaptığı çalışmada, günlük ortalama 

kolesterol alımı  206,6±138,9 mg ile sınır alım düzeyinin altındadır (17). Forsander ve 

arkadaşlarının 3-15 yaş arası çocuk ve adolesanlarla yaptığı çalışmada da, benzer 

şekilde kolesterol alımının günlük 300 mg’ın altında olduğu saptanmıştır (103). Bizim 

çalışmamızda ise yukarıdaki çalışmalarda olduğu gibi, tip 1 diyabetli çocuk ve 

adolesanların ortalama kolesterol alımları sınır değerlerin üzerinde bulunmamıştır. 

Diyetle alınan yüksek kolesterol ve doymuş yağlar, KVH açısından risk faktörüdür (84). 

Çalışmamızdaki değerler öneriler ile uygunluk göstermekte, fakat diyetle alınan toplam 

yağ ve doymuş yağın yükseliğiyle tezatlık oluşturmaktadır.  

5.2.5. Diyet Lifi 

Bazı çalışmalar, yüksek miktarda diyet lifi alımının ve bunun büyük kısmının 

çözünür liflerden sağlanmasının, tip 1 diyabetli çocuklarda glisemik yanıtı 

iyileştirebileceğini söylemektedir (104, 105). EURODIAB’ın yaptığı bir çalışmada da 

yukarıdaki çalışmalara benzer şekilde lif alımının; tip 1 diyabetli bireylerde KVH’nin 

önlenmesine katkıda bulunabileceği ifade edilmiştir (106).   

Bununla beraber, ne ADA ne de ISPAD’ın önerilerinde diyabetlilerin sağlıklı 

bireylere göre daha fazla lif alması gerektiğinden söz edilmemektedir (D, M). Tip 1 

diyabetli çocuk ve adolesanların yeterli düzeyde lif alımı, normogliseminin 

sağlanmasında önemli bir role sahiptir (82).  

Bu çalışmada diyet lifi alım düzeyleri, yaşa ve cinse göre önerilen değerlerin 

%66’sından fazladır ve yeterli kabul edilmiştir. Overby ve arkadaşlarının 2-19 yaş arası 

çocuk ve adolesanlarda yaptığı çalışmada; ortalama lif alımları 30,8 g/gün ile 36,2 

g/gün arasında değişmektedir. Bizim çalışmamızdaki ortalama değerler daha düşük 

olmasına rağmen, değerlendirme yöntemleri farklı olduğundan Overby ve arkadaşları 

yaptıkları çalışmada, lif alımının önerilerin altında kaldığını söylemektedir (19). 

Randecker ve arkadaşlarının 10 yaş altı çocuklarla yaptığı çalışmada, günlük ortalama 
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lif alımı 16,6 ±6,5g olarak bulunmuş, önerilerin altında kaldığı ifade edilmiştir (17). 6-

17 yaş arası çocuk ve adolesan tip 1 diyabetliler ile yapılmış ve yöntemi bizim 

çalışmamıza benzeyen bir çalışmada, günlük ortalama lif alımı 19±1,3 g olarak 

bulunmuş ve önerilen düzeylerin altında olduğu saptanmıştır (16). Lodefalk ve 

Aman’ın, 13-19 yaş arası 38 çocuk ve adolesan tip 1 diyabetlinin 4 günlük besin 

tüketimini alarak yaptığı çalışmada; günlük ortalama lif alımı erkeklerde 21±10 g, 

kızlarda 17±7 g olarak bulunmuş, ve 2000 yılındaki ISPAD önerilerine göre kızların 

referans değerlerin altında kaldığı belirlenmiştir (20). Daha geniş yaş aralığında 

yapılmış bir başka çalışmada ise, katılımcıların yarısından daha azında lif alım 

düzeylerinin önerilerle örtüştüğü bildirilmektedir (98). Tip 1 diyabetli adolesanlarla 

sağlıklı yaşıtlarının beslenme durumlarının kıyaslandığı bir çalışmada tip 1 diyabetli 

erkeklerin günlük ortalama 13,6±5,6 g, kızların ise 11,8±5,4 g lif aldıkları tespit 

edilmiştir ve değerler önerilerin altında kalmıştır (86). Çocuk ve adolesan tip 1 

diyabetlilerle yapılmış başka bir çalışmada günlük ortalama lif alımı 18.0 ± 0.4 gramdır 

ve bizim çalışmamızla kıyaslandığında daha düşüktür (107). Görüldüğü gibi tip 1 

diyabetlilerle yapılmış çalışmaların çoğunda lif alımı önerilen düzeylerin altındadır. 

Bizim bulgularımızda ise; ileriki dönemde diyabetin bir çok komplikasyonundan 

korunma için esas olan diyet lifinin yeterli alınması sevindiricidir.  

5.3. Korelasyonlara İlişkin Bulguların Tartışılması  

Tip 1 diyabetli bireylerin sağlıklı yaşıtlarına oranla kalp damar hastalıklarına 

yakalanma riskleri daha fazladır. Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve iyi bir 

glisemik kontrolle lipid seviyelerinin istenilen düzeylerde tutulması önerilir (84, 90, 91). 

Çalışmamızda çocuk ve adolesan tip 1 diyabetlilerin yağ alımları önerilen düzeylerin 

üzerindedir. Yağların kendi içinde dağılımına bakıldığında; özellikle doymuş yağların 

her grupta fazla alındığı görülmektedir. Diyetteki doymuş yağ oranı, LDL kolesterolün 

başlıca belirleyicisidir (10). Fakat doymuş yağ alımları ile LDL ve trigliserit düzeyleri 

arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Tekli ve çoklu doymamış yağ 

asitleri alımları ile HDL kolesterol değerleri arasında da korelasyon testleri uygulanmış 

ve anlamlı sonuç bulunmamıştır (p>0,05). Lipid profilini beslenmenin dışında, birçok 

faktörün etkileyeceği gözden kaçırılmamalıdır. 

Karbonhidratlar tokluk kan şekerini etkileyen birincil besin ögesidir (10). 

Diyette karbonhidrat tüketimi arttıkça vücut daha fazla insüline ihtiyaç duyacaktır. 
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Çalışmamızda da diyabetlilerin günlük toplam kullandıkları insülin dozu arttıkça 

tükettikleri karbonhidrat (g) miktarının arttığı tespit edilmiştir (r=0,29, p<0,05).  

Diyabetlilerin HbA1c (%) düzeyleri arttıkça günlük kullandıkları toplam insülin 

dozlarının ve kilogram başına aldıkları insülin dozlarının arttığı bulunmuştur (r=0,27, 

p<0,05). Diyabetlilerin kötü beslenme ile daha fazla insüline eğilim göstermeleri ve 

daha yüksek HbA1c (%) düzeylerine sahip olmaları bu durumun nedeni olabilir.   

5.4. Yorum 

Literatürdeki benzer konulu çalışmaların hemen hepsinde birbirinden farklı 

yöntemler kullanılmıştır. Bu nedenle, enerji ve besin ögeleri alımlarının 

değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda kullanılan farklı yöntemler, çalışma 

sonuçlarını karşılaştırmada hem güçlük hem de tutarsızlık yaratabilir.  

Çalışmamızda tip 1 diyabetli çocuk ve adolesanların folik asit ve E vitamini 

dışında genel olarak yeterli düzeyde vitamin ve mineral aldıkları buna karşılık; 

karbonhidrattan fakir, protein ve yağdan zengin beslendikleri görülmüştür. Makro besin 

ögeleri alımlarına yönelik bu dengesizlik tip 1 diyabetliler için KVH açısından ciddi 

risk faktörüdür.  

Diyabetlilerin en az yılda bir kez besin tüketimleri incelenerek, önerilerle 

karşılaştırılmalı ve çıkan sonuca göre kendisi ve ailesine yönelik gerekli beslenme 

eğitimleri ve önerileri yapılmalıdır. Böylece ileri dönemde oluşabilecek 

komplikasyonların önlenebilmesi mümkün olabilir. Beslenme durumunun optimal 

seviyelerde tutulması, HbA1c (%) değerlerini de iyi metabolik kontrol düzeyine 

yaklaştıracaktır. Çalışmamızın tip 1 diyabetli çocuk ve adolesanların beslenme 

durumlarının iyileştirilmesine olumlu etki sağlayacağı, başka çalışmalarada ışık tutacağı 

görüşündeyiz.  
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FORMLAR 

FORM 1: Yazılı onam 

Sayın veli,  

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Büyüme-

Gelişme ve Endokrinoloji Bilim Dalı’ndan takip edilen tip 1 diyabetli hastalar arasından 

rast gele seçilecek olan hastalar ile “Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adolesanların Enerji ve 

Besin Ögeleri Alımlarının Değerlendirilmesi” adlı çalışma yapılacaktır. Çalışmanın 

amacı tip 1 diyabetli çocuk ve adolesanların beslenme durumları hakkında fikir sahibi 

olmak ve Türkiye için önerilen referans değerleri ile karşılaştırmaktır. Çalışmaya yaşları 

6-16 yaş arası olan tip 1 diyabetli hastalar davet edilecektir. Kabul eden kişilere, 

demografik özellikleri ve hastalıkları ile ilgili sorular içeren bir anket formu 

uygulanacak, boy ve kilo ölçümleri yapılacak ve geriye dönük 3 günlük besin 

tüketimleri ayrıntılı bir şekilde alınacaktır. Bu çalışma kapsamında katılımcılara 

herhangi bir ilaç uygulanmayacaktır. 

Beslenme, diyabet tedavisinin önemli köşe taşlarından biridir. Diyabetli çocuk 

ve adolesanlarda yeterli ve dengeli beslenmenin iyi metabolik kontrolü sağladığı, 

büyüme-gelişmeyi ve diyabetle ilişkili komplikasyonların gelişimini ve/veya 

geciktirilmesini doğrudan etkilediği bilinmektedir. Araştırmanın ışığında 

polikliniğimizden takipli hastalarımızın beslenme durumları saptanarak, gerektiğinde 

beslenme eğitimleri yapılarak takip ettiğimiz hastalarımızı geleceğe diyabetin 

komplikasyonları gelişmiş kişiler olarak taşımamayı hedefliyoruz.  

 Çalışmaya katılım, gönüllülük esasına dayanmaktadır. Çalışmaya katılmayı 

kabul eden herhangi bir kişi, çalışma sorumlusu Diyetisyen Beyza Eliuz’u 

bilgilendirmek suretiyle istediği zaman çalışmadan çıkabilir. Çalışmadan çıkmış olan 

kişinin tedavi programında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Çalışma ile ilgili 

katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyeceği gibi, katılımcılara herhangi bir 

ödeme de yapılmayacaktır. Çalışmaya katılacak kişilere ait veriler çalışma 

merkezlerinde elektronik ortamda saklanacak gerektiğinde, kimlik bilgileri verilmeden, 

araştırma amaçlı olarak başka zamanlarda da kullanılabilecektir. 
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Sayın Diyetisyen Beyza Eliuz tarafından İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları Anabilim Dalı Büyüme-Gelişme ve Endokrinoloji Bilim Dalı’nda tıbbi 

bir araştırma yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili yukarıdaki bilgiler bana 

aktarıldı. Bu bilgilerden sonra böyle bir araştırmaya “katılımcı” (denek) olarak davet 

edildim. 

Eğer bu araştırmaya katılırsam hekim ile aramda kalması gereken bana ait 

bilgilerin gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaşılacağına 

inanıyorum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında 

kişisel bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi.  

Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan 

çekilebilirim. (Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan 

çekileceğimi önceden bildirmemim uygun olacağının bilincindeyim) Ayrıca tıbbi 

durumuma herhangi bir zarar verilmemesi koşuluyla araştırmacı tarafından araştırma 

dışı da tutulabilirim.  

Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk 

altına girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır.  

İster doğrudan, ister dolaylı olsun araştırma uygulamasından kaynaklanan nedenlerle 

meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorunumun ortaya çıkması halinde, her türlü 

tıbbi müdahalenin sağlanacağı konusunda gerekli güvence verildi. (Bu tıbbi 

müdahalelerle ilgili olarak da parasal bir yük altına girmeyeceğim). 

Araştırma sırasında bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; herhangi bir saatte, Diyetisyen 

Beyza Eliuz, Komik Hasan Efendi sok. 22/9 Bahçelievler/İstanbul 0554 624 57 68’ten 

arayabileceğimi biliyorum. Bu araştırmaya katılmak zorunda değilim ve 

katılmayabilirim. Araştırmaya katılmam konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış 

değilim. Eğer katılmayı reddedersem, bu durumun tıbbi bakımıma ve hekim ile olan 

ilişkime herhangi bir zarar getirmeyeceğini de biliyorum.  

Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi başıma 

belli bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde “katılımcı” (denek) 

olarak yer alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir memnuniyet ve 

gönüllülük içerisinde kabul ediyorum. 

İmzalı bu form kağıdının bir kopyası bana verilecektir. 

 

Gönüllünün Adı-soyadı, imzası, Adresi (varsa telefon no., faks no,...) 
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Velayet veya vesayet altında bulunanlar için veli veya vasinin Adı-soyadı, imzası, 

 

 

 

 

Adresi (varsa telefon no., faks no,...) 

 

 

 

 

Açıklamaları yapan araştırmacının Adı-soyadı, imzası 
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FORM 2: Tip 1 Diyabetli ve Ailesine İlişkin Bilgiler Anketi 

Anket no :                                                                                         Tarih :  . . /  . .  / 201 . 

Telefon: 

Tip 1 Diyabetliye İlişkin Bilgiler 

1. Adı-soyadı: 

2. Cinsiyeti:  a) Kız   b) Erkek 

3. Doğum tarihi (ay, gün ve yıl olarak):     .  .  /  .  .  /  .  .  .  .  

4. Boy uzunluğu: ……. 

5. Vücut ağırlığı: ……… 

6. Öğrenim durumu: ………………….. 

7. Ailenin kaçıncı çocuğu olduğu : ………………….. 

8. Diyabet süresi:…………………………….ay,    ……………………………..yıl 

9. Kullanılan insülin ya da insülinlerin adı:…………………………………………. 

Günlük dozu (günde kaç kez yapılıyor?):  

……………………………………………. 

Günlük toplam ünitesi: ……………………………………………………. 

10. Son HbA1C düzeyi:  …………………………………… 

11. Total Kolesterol: 

HDL: …… 

LDL: …… 

VLDL: …… 

Trigliserit: …… 

 

Ailesine İlişkin Bilgiler 

15. Annenin eğitim düzeyi 

         a)  Okur yazar değil    

         b)  Okur yazar ........... yıl 

 

16. Annenin mesleği: 

             a) Ev kadını     b) Teknik, idari personel    c) Memur       d) Hizmet elemanı 

             e) İş yeri sahibi      f) Muhasebe, sekreter, satış elemanı, tezgahtar, pazarlamacı  

             g) İşçi         h) Dr. Hemşire, Eczacı, Lab. (sağlık hizmetinde çalışan)   i) Öğrenci    
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             j) İşsiz         k) Emekli         l) Diğer,............................................. 

 

17. Babanın eğitim düzeyi 

           a)  Okur yazar değil    

           b)  Okur yazar ........... yıl 

 

18. Babanın mesleği: 

a) Ev kadını        b) Teknik, idari personel      c) Memur        d) Hizmet elemanı 

            e) İş yeri sahibi       f) Muhasebe, sekreter, satış elemanı, tezgahtar, pazarlamacı  

            g) İşçi      h) Dr. Hemşire, Eczacı, Lab. (sağlık hizmetinde çalışan)   i) Öğrenci    

            j) İşsiz     k) Emekli         l) Diğer,............................................. 
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FORM 3: 3 Günlük Besin Tüketim Formu  

Tükettiğiniz besinleri öğün zamanlarına uygun olarak ve su bardağı, çay bardağı, çay 

kaşığı, tatlı kaşığı, yemek kaşığı, servis kaşığı, kepçe, kase, adet gibi ölçü bildirerek 

yazınız. 

Tükettiğiniz besinlerin pişirme yöntemlerine ilişkin bilgi veriniz. Örnek: Fırında, ızgara, 

haşlama, kızartma, zeytinyağlı vb. 

Ayrıca tükettiğiniz ekmeğin çeşidini, süt veya yoğurdun tam yağlı-yarım yağlı-yağsız 

olduğunu, hazır olarak tüketilen besinin tam markasını, dışarda yenen yemeği restoran 

adıyla açıkça belirtiniz.  
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1. Gün        Tarih: …/…/201. 

 

 

 

Öğünler Tüketilen Besinler 

Kahvaltı  

Kuşluk  

Öğle  

İkindi  

Akşam  

Yatarken  
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2. Gün        Tarih: …/…/201. 

 

 

 

Öğünler Tüketilen Besinler 

Kahvaltı  

Kuşluk  

Öğle  

İkindi  

Akşam  

Yatarken  
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3. Gün        Tarih: …/…/201. 

Öğünler Tüketilen Besinler 

Kahvaltı  

Kuşluk  

Öğle  

İkindi  

Akşam  

Yatarken  
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FORM 4: Türkiye İçin Önerilen Günlük Enerji ve Besin Ögeleri Güvenilir Alım Düzeyleri (78) 

Yaş (yıl) Enerji (kcal) Lif (g) 
A vitamini 

(mcg) 

C vitamini 

(mg)   

E vitamini  

(mg) 

B1 vitamini 

(mg) 

B2 vitamini 

(mg) 

Niasin     

(mg) 

B6 vitamini 

(mg) 

6 1650 25 400 60 7 0,6 0,5 8 0,6 

7-9 1870 25 500 60 7 0,6 0,6 8 0,6 

Erkek          

10-13 2445 29 600 75 11 0,9 0,9 12 1,0 

14-16 2860 29 900 90 15 1,3 1,3 16 1,3 

Kadın          

10-13 2200 26 600 75 11 0,9 0,9 12 1,0 

14-16 2260 26 700 90 15 1,0 1,0 14 1,2 
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Yaş (yıl) 
B12 vitamini    

(mg)   

Folik asit    

(mg) 

Pantotenik asit 

(mg) 

Demir        

(mg)  

Kalsiyum   

(mg)   

Çinko         

(mg)   

Magnezyum 

(mg) 

Fosfor     

(mg) 

6 1,2 200 3 10 800 5 130 500 

7-9 1,2 200 3 10 800 5 130 500 

Erkek         

10-13 1,8 300 4 10 1300 11 240 1250 

14-16 2,4 400 5 10 1300 11 410 1250 

Kadın         

10-13 1,8 400 4 10 1300 10 240 1250 

14-16 2,4 400 5 18 1300 10 360 1250 
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ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler 

Adı  BEYZA Soyadı  ELİUZ 

Doğ.Yeri  ANKARA Doğ.Tar.  16.05.1985 

Uyruğu  TC TC Kim No 10825324342 

Email beliuz@istanbul.edu.tr Tel 0554 624 57 68 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Doktora   

Yük.Lis.   

Lisans 
Erciyes Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu Beslenme 

ve Diyetetik Bölümü 
2008 

Lise  Mamak Anadolu Lisesi 2003 

İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. Diyetisyen İstanbul Tıp Fakültesi 2010-- 

2. Diyetisyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2009-2010 
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Yabancı 

Dilleri 

Okuduğunu 

Anlama* 
Konuşma* Yazma* 

ÜDS 

Puanı 

(Diğer) 

                  Puanı 
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*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

LES Puanı  78,513 78,877 78,949 
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Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 
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