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ÖZET 

 

Mamur, A. Tip 2 Diyabetes Mellitusta kullanılan tedavi yöntemlerine ve vücut 

kitle indekslerine göre hedef Glikozillenmiş Hemoglobin düzeylerine ulaşma 

oranları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Tıpta 

Uzmanlık Tezi, Eskişehir, 2016. Bu çalışmanın amacı Tip 2 Diyabetes Mellitus 

(DM) hastalarında kullanılan tedavi yöntemlerine ve vücut kitle indekslerine (BMI) 

göre hedef HbA1c ve açlık kan şekerini (APG) değerlendirmek ve hastaların 

tedaviye uyumunu etkileyen faktörleri incelemektir. Hastalar, Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği ve 

Endokrinoloji Polikliniğine Mart 2016-Haziran 2016 tarihleri arasında başvuran, 18 

yaş üstü Tip 2 DM hastalığı olup tedavi almakta olan hastalar arasından seçilmiştir. 

Hastalar için Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu hazırlandı ve hastalara okutulup 

imzalatıldı. Gebe olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. DM, insülin salgılanmasındaki 

defektler yada insüline karsi direnç nedeniyle oluşan hiperglisemi ile seyreden ve 

metabolik bozuklukluklara neden olan bir hastalıktır. DM, hem akut komplikasyonlar 

hem de kronik makrovasküler ve mikrovasküler komplikasyonları nedeniyle hayati 

sağlık sorunlarına neden olan bir hastalıktır. DM, tüm toplumlarda yaygın 

görülebilen bir hastalıktır. Diyabet prevalansının artmasında, nüfus artış hızı ve 

ortalama yaşam süresinin uzamasının getirmiş olduğu yaşlanma ve şehirleşme ile 

beraber obezitenin artması ve fiziksel aktivitenin azalması etkili olmaktadır. 

Toplumun geniş bir kısmını etkileyen, komplikasyonlarıyla kişilerde hemen tüm 

organlarda hasarlara neden olabilen, yaşam süresi ve kalitesini etkileyen bu hastalıkla 

toplumsal boyutta mücadele büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle erken zamanda 

tanı konulması ve tedavi edilmesi gereklidir. Hastalığın tedavisinde hastaların 

tedaviye uyumu önemli bir faktördür. Tüm diyabet hastalarının eğitim alması için 

düzenlemeler yapılmalıdır. Beslenme eğitimi diyabet beslenmesinde deneyimli, 

uzman bir ekip tarafından verilmeli ve yaşam tarzı değişiklikleri her vizitte 

önerilmelidir.   

 

Anahtar Kelimeler: Tip 2 DM, HbA1c, Tedaviye uyum, Vücut kitle indeksi 
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ABSTRACT 

 

Mamur, A. Rate of achieving target glycosylated hemoglobin levels according to 

treatment methods used in Diabetes Mellitus and body mass index, Eskisehir 

Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, 

Speciality Thesis, Eskişehir, 2016. Aim of this study is to evaluate target HbA1c 

and fasting plasma glucose (APG) levels according to treatment methods used in 

Type 2 Diabetes Mellitus (DM) patients and body mass index (BMI), and to analyze 

factors that effect patient’s treatment compliance. Patients are chosen from patients 

above 18 years who presented and received treatment from March 2016 to June 2016 

at Eskisehir Osmangazi University (ESOGU) Faculty of Medicine Department of 

Family Medicine. Patients read and signed the Informed Consent Form. Pregnant 

patients are excluded from the study. DM causes metabolic disorders and is a disease  

with insulin secretion defects or hyperglycemia caused by insulin resistance. DM is a 

disease inducing fatal health problems due to both acute complications and chronic 

makrovascular and microvascular complications. DM can be seen commonly in all 

societies. Diabetes prevalance increases as a result of factors like population growth 

rate, rised geriatric population by reason of increased life expectancy, increase in 

obesity and reduce in physical activity due to urbanization influence It is important to 

strive against this disease which effects a large part of society, could damage nearly 

all organs with it’s complications and impairs life expectancy and quality. For this 

reason early diagnosis and treatment is necessary. Patient’s strict obedience to 

treatment is an important factor while treating diabetes. Arrangements should be 

made for all diabetes patients to get informed. Nutrition instructions should be 

provided by an experienced and expertised team and life style changes should be 

suggested on every visit. 

 

Key Words:Type 2 Diabetes Mellitus, HbA1c, compliance to treatment, body mass 

index 
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1. GİRİŞ 

 

Kronik bir metabolik hastalık olan Diyabetes Mellitus (DM), yaygın görülüp 

insülin eksikliği veya insüline karşı direnç ile seyreder (1). Yüksek morbidite ve 

mortalite hızı ile birlikte tedavi harcamalarının fazla olması nedeni ile hastaya ve 

topluma büyük yük oluşturur (2-5). 

 

Hastalığın yaygınlığı, gelişmekte olan ülkelerde %2 ile %5, gelişmiş 

ülkelerde %5 ile %10 arasındadır. Tip 2 diyabetin yaygınlığı yaşlanma ile birlikte 

artar ve erkeklerde 65 ile 69, kadınlarda 70 ile 74 yaşları arasında en yüksek görülme  

oranına ulaşır, çocukluk döneminde daha az oranda görülür. Tip 2 Diyabetes Mellitus 

İnsülin Direnci Sendromu’nun bir parçası olarak değerlendirilebilir. Bu sendromda, 

insülin direnci, hiperinsülinemi, obezite, trigliserid yüksekliği, HDL kolesterol 

düşüklüğü, hipertansiyon ve ateroskleroz birarada bulunmaktadır. Bu nedenle Tip 2 

DM ile beraber birçok hastalığın tedavisi de gerekmektedir. Diyabetes mellitus 

tedavi edilirken obezitenin, hipertansiyonun, dislipideminin de tedavi edilmesi 

gerekir. Diyabetes Mellitus hastalığında kan şekerini regüle etmek kolay değildir, 

klinisyenin sıkı takibini ve hastanın tedaviye tam uyumunu gerektirir. Kan şekerini 

regüle etmek hastalığın seyrinde çok önemlidir (6). 

 

DM tedavisindeki amacın metabolik kontrolun sağlanması olmalıdır. 

Metabolik kontrolün sağlanması hastanın yaşı, başka hastalıkların varlığı, 

komplikasyon durumu ve gebelik durumu gibi bircok faktöre bağlıdır. DM’de 

glisemik kontrol hedeflerine ulaşmak için Glikozillenmiş Hemoglobin (HbA1c) 

<%6,5, açlık kan şekeri 70 ile 120 mg/dl arasında, postprandial 2. Saat kan şekeri 

değerinin  <140 mg/dl olması gerekmektedir (7). 

 

Glisemik kontrolü en iyi gösteren parametre, HbA1c olarak kabul 

edilmektedir. Son 8-12 haftalık dönemdeki glisemik kontrolü gösterir. HbA1c 

ölçümleri diyabetin rutin takibinde ve plazma glikoz kontrolü ile komplikasyonların 

gelişmesi arasındaki ilişkinin incelenmesinde son derece değerlidir. İyi  glisemik  

kontrolün DM komplikasyonlarını azalttığını gösteren çalışmalar vardır. HbA1c’deki 
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%1 oranında azalmanın DM ilişkili tüm komplikasyonlarda yaklaşık %20, DM 

ilişkili tüm ölümlerde  yaklaşık %26, miyokard enfarktüsünde yaklaşık %13 ve 

DM’ye bağlı oluşan mikrovasküler komplikasyonlarda %37 oranında azalma 

sağladığı gösterilmiştir (8, 9). 

 

Bu çalışmanın amacı Tip 2 DM hastalarında kullanılan tedavi yöntemlerine 

ve vücut kitle indekslerine (BMI) göre hedef HbA1c ve açlık kan şekerini (APG) 

değerlendirmek ve hastaların tedaviye uyumunu etkileyen faktörleri incelemektir. 
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 2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. Diyabetes Mellitus 

 

2.1.1. Diyabetes Mellitus’ un Tanımı 

 

            Diyabetes Mellitus (DM), insülin salgılanmasındaki defektler yada insüline 

karşi direnç nedeniyle oluşan hiperglisemi ile seyreden ve metabolik bozuklukluklara 

neden olan bir hastalıktır. Diyabetes Mellitus, hem akut komplikasyonlar hem de 

kronik makrovasküler ve mikrovasküler komplikasyonları nedeniyle hayati sağlık 

sorunlarına neden olan bir hastalıktır. DM’ye özgü bazı semptomlar; çok su içme 

isteği, poliüri, kaşıntı ve başka şekilde açıklanamayan kilo kaybıdır. Diyabet 

Mellitus, birçok komplikasyon ile birlikte belirti verebilir (10). 

 

2.1.2. Diyabetes Mellitus’ un Epidemiyolojisi  

 

DM, tüm toplumlarda yaygın görülebilen bir hastalıktır. Sosyoekonomik 

seviyeyenin artması ile sıklığı giderek artmaktadır. Uluslararası Diyabet Federasyonu 

(IDF), Diyabet Atlası’nda dünya nüfusunun standart yaş grubu dağılımına göre 2010 

yılı diyabet prevelansı % 6,4 iken 2030 yılında % 7,7’ ye ulaşacağını ön görmektedir. 

Rakamsal olarak 2010 yılında 285 milyon olan diyabetli nüfusun yirmi yıl sonra 438 

milyona ulaşması beklenmektedir (11). Diyabet prevalansının artmasında, nüfus artış 

hızı ve ortalama yaşam süresinin uzamasının getirmiş olduğu yaşlanma ve şehirleşme 

ile beraber obezitenin artması  ve fiziksel aktivitenin azalması etkili olmaktadır 

(12,13). Türkiye Diyabet Epidemiyoloji Çalışması (TURDEP-I) ve Amerikan Ulusal 

Sağlık ve Beslenme Çalışması-III (National Health and Nutrition Examination 

Survey-III (NHANES-III); diyabete sahip kişilerin %30-50’sinin şimdiye kadar tanı 

konulmamış vakalar olduklarını göstermektedir (14,15). 1999 yılında yapılan 

Türkiye Diyabet Epidemiyolojisi Projesi’nde (TURDEP II), %13.7 oranında diyabet 

saptanmıştır (16). WHO (Dünya Sağlık Örğütü) verilerine göre, herhangi bir 

popülasyondaki tip 2 diyabet prevalansı, %1 ile %50 arasında değişmektedir (17). 

Toplumun geniş bir kısmını etkileyen, komplikasyonlarıyla kişilerde hemen tüm 



4 
 

organlarda hasarlara neden olabilen, yaşam süresi ve kalitesini etkileyen bu hastalıkla 

toplumsal boyutta mücadele büyük önem taşımaktadır (18). Bu nedenle erken 

zamanda tanı konulması ve tedavi edilmesi gereklidir (14). 

 

2.1.3. Diyabetes Mellitus Etyopatogenezi 

 

Tip 2 Diyabetes Mellitus Etyopatogenezi 

 

İnsüline bağımlı olmayan diyabet olarak da tanımlanabilen Tip 2 Diyabet’in 

(NIDDM) patogenezinden, insülinin etkisine karşi olan direnç, beta hücrelerinin  

fonksiyon bozukluğu, insülin salınımında azalma ve karaciğer glukoz üretiminin 

artışı sorumludur (19). Tip 2 Diyabet toplumda en sık görülen diyabet tipidir. Aile 

öyküsü hemen hepsinde mevcut olmakla birlikte çevresel etmenler de tip 2 diyabet 

gelişimine sebep olabilir. İlk şikayetler genellikle 45 yaşın üzerindeki kişilerde  

başlar. Kronik seyirlidir. Hastalar, poliüri, polidipsi ve polifaji gibi şikayetlerle 

gelebileceği gibi görme fonksiyonlarındaki bozukluklar, el ve ayaklarda uyuşma 

veya fasiyal sinir paralizisi gibi kronik komplikasyonlarla ilgili şikayetlerle de 

gelebilirler. Hastalar genellikle obezdirler. Aile öyküsünün pozitif olması, tip 2 

diyabet riskinin 2 ile 4 kat arasında artmış olduğunu gösterir. Tip 2 diyabetli 

hastaların %15 ile %25’inin birinci derece akrabalarında bozulmuş glukoz toleransı 

ve diyabet gelişir (20,21). 

 

Tip 2 Diyabetes Mellitus Özellikleri 

 

Tip 2 diyabet genellikle 30 yaşından sonra ortaya çıkmakla birlikte obezitenin  

artmasıyla çocukluk veya adolesan dönemlerinde görülme sıklığı artmıştır. 

Hastalarda genetik yatkınlık yüksektir. Büyük bölümü obez veya fazla kiloludurlar 

(Vücut Kitle İndeksi >25 kg/m²). İlk tanı konulduğu dönemlerde diyabetik 

ketoasidoz (DKA) pek görülmez,  uzun süreli hiperglisemik kalındığında veya beta 

hücreleri azaldıkça DKA görülebilir. Hastalığın başlangıcında birçok hastada hiçbir 

semptom olmayabilir. Bazı kişiler bulanık görme, el ve ayaklarda karıncalanma, ayak 

ağrıları, mantar enfeksiyonları veya yara iyileşmesinde gecikme nedeni ile muayene 
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olup diyabet tanısı alabilirler (20,21). 

 

2.1.4. Diyabetes Mellitüs Tanı Kriterleri 

 

Diyabetes Mellitus 

Diyabet ve glukoz metabolizmasının diğer bozuklukları için 2003 ve 2010 

yılı revizyonlarını da içeren yeni tanı kriterleri Tablo 2.1’de görülmektedir. 

 

Tablo 2.1.Diyabetes Mellitus ve glukoz metabolizmasının diğer bozukluklarında tanı 

kriterleri (19,20) 

 Aşikar DM İzole 

IFG** 

İzole IGT IFG + IGT DM Riski 

Yüksek 

APG 

(≥8 st 

açlıkta) 

 

≥126 mg/dl 

 

100-125 

mg/dl 

 

<100 mg/dl 

 

100-125 

mg/dl 

 

- 

OGTT 

2.stPG 

(75g 

glukoz) 

 

≥200 mg/dl 

 

<140 mg/dl 

 

140-199 

mg/dl 

 

140-199 

mg/dl 

 

 

- 

 

Rastgele 

 

PG 

≥200    mg/dl 

+ Diyabet 

 

semptomları 

 

            - 

 

             - 

 

            - 

 

              - 

 

A1C*** 

≥%6,5 

≥48 

 

mmol/mol) 

 

           - 

 

             - 

 

            - 

%5,7-6,4 

(39-46 

mmol/mol) 

(*)Glisemi venöz plazmada glukoz oksidaz yöntemi ile ’mg/dl’ olarak ölçülür. ’Aşikar DM’ tanısı için 

dört tanı kriterinden herhangi birisi yeterli iken ’İzole IFG’, ’İzole IGT’ ve ’IFG + IGT’ için her iki 

kriterin bulunması şarttır. (**)2006 yılı WHO/IDF raporunda normal APG kesim noktasının 110 

mg/dl ve IFG 110-125 mg/dl olarak korunması benimsenmiştir. (***) Standardize metotlarla 

ölçülmelidir. 

DM tanısı tabloda belirtilen yöntemlerden herhangi biri ile konulabilir. Aşikar 

şikayetlerin ve belirtilerin bulunmadığı durumlarda tanının doğrulanması gerekir. 

Farklı bir yöntem kullanılabileceği gibi aynı yöntem de kullanılabilir. Farklı testler 
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yapılmış ve sonuçlarda tutarsızlık var ise, testlerden alt değerin üstünde çıkanı tekrar 

yapılmalı ve çıkan sonuç tanısal ise DM tanısı konulur. 

75 g glukoz ile yapılan oral glukoz tölerans testi, APG’den daha sensitif ve 

spesifiktir. Fakat testin aynı kişilerde farklı günlerde değişken sonuçlar vermesi ve 

pahalı olması nedeniyle rutinde kullanımı güçtür. Diğer yandan, APG’nin ucuz 

olması ve daha kolay uygulanabilmesi klinik pratikte uygulanabilirliğini 

artırmaktadır. Tip 1 diyabetin klinik başlangıcının belirgin olmasından dolayı tanı 

koymak için  OGTT’ye gerek olmayabilir. 

 

Tanı kriterleri venöz plazmada glukoz oksidaz yöntemi ile yapılan ölçümleri 

referans almaktadır (20,22).  

 

Plazma glukoz (mg/dl) = 0,558 + 20,254 X tam KG (mg/dl)    

Plazma glukoz (mg/dl) = 0,102 + 19,295 X kapiller KG (mg/dl)  

Plazma glukoz (mg/dl) = 0,137 + 1,951 X serum glukoz (mg/dl) 

 

Burdan çıkan şonuçlar venöz plazmada 126 mg/dl olarak ölçülen glukoz 

seviyesinin tam kanda yaklaşık %11, kapiller kanda yaklaşık %7, serumda ise 

yaklaşık %5 daha düşük oldunuğunu gösterir. 

 

WHO tokluk durumunda kapiller damarlardaki tam kan glukoz seviyesinin 

açlık durumuna göre venöz plazmadaki seviyeyeden yaklaşık olarak %11 daha düşük 

olduğunu belirtmektedir. Hematokrit (Hct) değerlerindeki artışa bağlı olarak % 

11’lik fark artar, Hct’deki azalma ile birlikte fark azalır. OGTT yapılan bazı kişilerde 

açlık ve 2.st PG değeri normal (ya da IFG/IGT aralıklarında) iken 1.st PG değeri 200 

mg/dl’nin üzerinde olabilir. Bu kişilerin diyabet hastası gibi takip edilmesi gerektiği 

söylenmektedir.   
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Hemoglobin A1c (HbA1c: A1C) 

 

Standardizasyonundaki sorunlar ve tanı için referans alinması gereken alt 

değerdeki belirsizliklerden dolayı HbA1c'nin diyabet tanısı için kullanılması yıllarca 

kabul görmemiştir. Son zamanlarda standardizasyondaki iyileştirmeler ve hastalığın 

takibi açısından önemli bir unsur olduğununa dair sonuçların çıkması ile HbA1c’nin 

de diyabet tanısında kullanılabileceği kabul görmüştür. ABD’de HbA1c ölçüm 

yöntemlerinin ‘Ulusal Glikohemoglobin Standardizasyon Programı’ (NGSP: 

National Glycohemoglobin Standardization Program) tarafından sertifikalandırılması 

ve sonuçların HPLC (yüksek performanslı likid kromatografi) ile kalibre edilmesi 

şarttır. Uluslararası Klinik Kimyacılar ve Laboratuvar Tıbbı Federasyonu (IFCC: 

International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) ile beraber 

Uluslararası Diyabet Uzmanlar Komitesi, 2008 yılında diyabet tanısı için HbA1c 

kesim noktasını %6.5 (48 mmol/mol) olarak belirlemiştir (23). 

 

HbA1c düzeylerine göre ortalama glukoz değerleri (24). 

 

      HbA1c (%)                      Ortalama Plazma Glukozu (mg/dl) 

            4                                                         65  

            5                                                         100  

            6                                                         135  

            7                                                         170  

            8                                                         205  

            9                                                         240  

           10                                                        275  

           11                                                        310  

           12                                                        345 
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2.1.5. Diyabetes Mellitus Tarama Endikasyonları Ve Tanı Testleri 

 

Tip 2 Diyabet Taraması 

 

Erişkinler tip 2 diyabet risk faktörleri yönünden değerlendirilmelidir (19). 

Vücut Kitle İndeksi (BMI) ≥25 kg/m2 olan ve santral obezitesi olan kişilerde, 

başlangıç yaşı 40 olmak üzere 3 yılda bir, APG ile diyabet taraması yapılmalıdır. 

Ayrıca BMI ≥25 kg/m2 olan kişilerin, risk faktörlerinden birine sahip olması 

durumunda, genç yaşlardan itibaren ve daha sık kontrolleri  gerekir. 

 

Erişkinlerde tip 2 diyabet taraması ve tanılama şeması; 

 

1. Yakın aile bireylerinde diyabet bulunan kişiler 

2. Diyabet hastası olma oranı yüksek etnik gruptaki kişiler 

3. İri bebek doğuran veya daha önce Gestasyonel Diyabetes Mellitus (GDM) 

tanısı almış kadınlar 

4. Hipertansiyonu olan kişiler (kan basıncı:≥140/90 mmHg) 

5. Kan lipit profili kötü kişiler (HDL-kolesterol ≤35 mg/dl veya trigliserid 

≥250 mg/dl) 

6. Daha önce IFG veya IGT saptanan bireyler 

7. Polikistik over sendromu (PCOS) olan kadınlar 

8. İnsülin direnci  bulunan kişiler 

9. Koroner, periferik veya serebral vasküler hastalığı bulunanlar 

10. Düşük doğum tartılı doğan kişiler 

11. Sedanter yaşam süren fizik aktivitesi düşük olan kişiler 

12. Doymuş yağlardan zengin ve posa miktarı düşük beslenme alışkanlıkları 

olanlar 

13. Şizofreni hastaları ve atipik antipsikotik ilaç kullanan kişiler 

14. Organ transplantasyon yapılmış hastalar 

Tip 2 diyabet riski yüksek çocuklarda, 10 yaşından itibaren 2 yılda bir diyabet 

taraması yapılmalıdır (19,20,22).  
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2.1.6. DM Laboratuar İncelemeleri ve Rutin İzlem 

 

Diyabetik hastaların sıkı kontrol altında tutulması gerekir. İstenmesi gerekli 

olan laboratuar testleri ve hastaların hangi sıklıkla kontrol edilmesi gerektiği aşağıda 

belirtilmiştir: 

HbA1c: 3-6 Ayda bir istenmeli 

Total kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, trigliserid yılda bir defa ve 

aç  bakılmalıdır. 

Mikroalbuminüri: Tip 2 diyabet hastalarında tanı konulduğunda düzeyine 

bakılmalı ve yıllık kontrolleri yapılmalıdır. 

Her yıl serum kreatinine bakılmalıdır. 

Gerek duyulması halinde TSH bakılmalıdır. 

Her yıl EKG çekilmelidir (25,26-30). 

 

Metabolik Kontrol Hedefleri; 

Vücut Kitle İndeksi (BMI) ˂ 25kg/m2 

APG ˂100 mg/dl 

HbA1c ≤ %6.5 (≤ 48mmol/mol) 

LDL-Kolesterol ˂100 mg/dl 

HDL-Kolesterol E>40 mg/dl, K> 50 mg/dl 

Trigliserid ˂ 150 mg/dl 

Albumin/kreatinin (mg/g) < 30 

Hedef KB ≤ 140/80 mmHg (26-30). 

 

2.1.7. Diyabetes Mellitus’un Komplikasyonları (31,32,33) 

 

Tip 2 diyabet hastalığı sinsi seyrinden dolayı ilk bulgusunu kronik bir 

komplikasyon olarak gösterebilir. Makrovasküler komlikasyonların birçoğu, 

hastaların büyük bölümünde  yüksek mortalite nedenidir. Birleşik Krallık Prospektif  

Diyabet Çalışması’nda (UKPDS) elde edilen veriler, glisemik regülasyonu sağlanmış 

olanlarda, diyabetten kaynaklanan komplikasyonların azalmış olduğu görülür. 

UKPDS, 5100'den fazla hasta ile tip 2 diyabette kan şekeri kontrolünün 
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mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonlara olan etkisini araştırmak için 

yapılan en büyük çalışma olup, %0,9 daha düşük hemoglobin A1C (HbA1c) seviyesi 

oluşturan kan şekeri kontrolünün, aşağıda belirtilen risklerde azalma sağladığını 

göstermiştir (34).  

 

Diyabetin sebep olduğu herhangi bir durumda % 12 azalma (p=0,029)  

Mikrovasküler komlikasyonlarda % 25 azalma (p=0,001)  

Katarakt ameliyatlarında % 24 azalma (p=0,01)  

Retinopatide % 21 azalma (p=0,015)  

Albuminüride % 33 azalma (p=0,00001)  

Miyokard infarktüsünde %16 azalma (p=0,01)  

Kan şeker düzeyinin kontrolü, mikrovasküler komplikasyonlarda anlamlı azalmalar 

göstermektedir. %1’lik HbA1C’deki azalma mikrovasküler komplikasyon 

gelişiminde yaklaşik olarak  % 34 civarında  azalma oluşturur. 

 

Diyabetes Mellitus’un Komplikasyonları 

 

A) Akut (Metabolik) Komplikasyonlar: Diyabetik ketoasidoz (DKA), 

Hiperosmolor non-ketotik koma (HNK), laktik asidoz (LA) koması ve hipoglisemi 

koması 

 

Yüksek şeker düzeyi ve insülin eksikliği ile seyreden HNK ve DKA’nın 

oluşum mekanizması ve uygulanan tedavi yöntemleri benzerdir. HNK’de asıl sorun 

dehidratasyon iken DKA’da ise insülin yokluğudur. LA, daha az görülmekle beraber 

kardiyak, renal, serebral gibi diyabete eşlik eden diğer ciddi rahatsızlıklar ile yüksek 

mortalite oluşturan bir durumdur. Diyabette en fazla hayati önem taşıyan durum ise 

hipoglisemidir. Antidiyabetik tedavinin fazlalığı sonucu oluşan ve hızlı müdahale 

edilmesi gereken bir durumdur (35, 36). 
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B) Kronik (Dejeneratif) Komplikasyonlar   

 

1) Makrovasküler Komplikasyonlar 

Tip 2 DM için makrovasküler komplikasyonlar, bozulmuş glukoz toleransı 

döneminde başlar. Makrovasküler komplikasyon gelişimine neden olan etkenler üç 

grupta incelenebilir: 

A) Diyabete spesifik etkenler: Metabolik faktörler, insülin yüksekliği, kadın-

erkek farkının ortadan kalkması, spesifik diyabetik anjiopati, hipertansiyon ve 

diyabetik nefropati 

B) Yaşam şekli ile ilgili faktörler: Diyet değişiklikleri, sedanter yaşam 

biçiminin artması, sigara/alkol kullanımı 

C) Genetik faktörler: Hipertansiyon, hiperlipidemi, hiperürisemi, subklinik 

hipotiroidi gibi kalıtımsal hastalık riski, ırk ve bireye ait duyarlılıklar, muhtemel 

aterosklerozla beraber diyabet gelişimine genetik yatkınlık (37). 

 

Kardiyovasküler Hastalıklar 

 

Tip 2 diyabet, koroner arter hastalığı gibi kardiyovasküler hastalıkların 

mortalitesinde önemli bir etkendir. Kan şekerinin kontrolsüz yüksekliğinde arter 

duvarında LDL aterosklerozu, mukopolisakkarid sentezinin artışına bağlı olarak 

oluşabilir. Diyabet hastalarında, trombosit fonksiyon bozuklukları ve oluşan kan 

akışkanlığındaki azalma sonucunda, aterosklerozu bulunanlarda intravasküler 

tromboza yatkınlık artar (50,51). Diyabet hastalarında sol ventrikül fonksiyon 

bozukluğu ile dilate kardiyomiyopati gelişebilir. Bu durum çoğunlukla 

hipertansiyondan bağımsızdır (39,40). 

 

Serebrovasküler Hastalıklar 

 

Diyabetik kişilerde serebrovasküler hastalıklar normal kişilere göre daha sık 

gözlenir, ve meydana gelebilecek sekeller daha şiddetli seyreder. Diyabet 

hastalarında oluşan hipoglisemik ataklar serebrovasküler hastalık semptomlarına 

benzer olabilir, bundan dolayı hastaların takiplerinde serebrovasküler olaylar da 
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sorgulanmalıdır. Tedavide antiagregan ilaçlardan faydalanılabilir (41).   

 

Periferik Damar Hastalığı 

 

Büyük ve orta çaplı arterlerin intima tabakasını tutarak lümen daraltan 

aterosklerozun sıklığı yaşlanma ile birlikte artar, normalde erkeklerde kadınlara göre 

daha sık görülür ve ilerleyicidir. Diyabet, makroanjiopatinin ortaya çıkmasını daha 

da hızlandırır. Diyabet hastalarında aterosklerozun sıklığı açısından cinsiyet farkı 

yoktur. Orta ve büyük arterleri tutan arteriosklerozla birlikte diyabet hastalarında, 

endotel hücrelerinde proliferasyonla seyreden, orta ve küçük arterleri tıkayan, 

diyabete özgü bir arteritte görülür. Arterit gangrenlerin oluşumundan sorumludur. 

Tip 2 diyabette makroanjiopatik lezyonlar distal arterlerde daha çok görülmeye 

baslar. Periferik vasküler hastalıkların klinik bulguları genellikle, alt ekstremite 

iskemisi, erektil disfonksiyon ve intestinal angina şeklinde ortaya çıkar. Diyabet 

bacaklardaki gangren oluşum oranını aynı yaştaki sağlıklı bireylere oranla yaklaşık  

29 kat daha fazla arttırır (41). 

 

Diyabetik Ayak 

 

Diyabetik ayak diyabet hastalarının günlük yaşamını önemli derecede bozan  

ve yüksek maliyet oluşturan komplikasyonlardır (42). Amerika Birleşik 

Devletleri’nde (ABD), majör amputasyonların %66’sını diyabet hastaları oluşturur. 

Diyabetli hastalarda, diyabetli olmayan hastalar ile karşılastırıldığında yaklaşık 16 

kat daha fazla gangren meydana gelir. Diyabetik nöropati ile vasküler yetersizliğin 

birlikteliği diyabetik ayak oluşumuna neden olur. Damar tıkanıklığı sonucu gelişen 

vasküler yetersizlik özellikle küçük damarlar ve kapillerler seviyesindedir. Oluşan 

arteriyovenöz şantlar neticesinde önemli bölgelerde doku oksijenizasyonunu azalır 

(25,43). 

 

2) Mikrovasküler Komplikasyonlar 

Diyabetli olarak yaşama süresi uzadıkça özellikle de genetik yatkınlığı olan 

kişilerde, kapiller damarlarda değişiklikler, kan akımında yavaşlama ve kan 
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hücrelerinin fonksiyon bozuklukları görülmeye başlanır. Bu değişimler ile beraber 

mikroalbuminüri, mikrotrombüs oluşumu ve buna bağlı olarak dokularda iskemik 

hasar gelişebilir. Kronik hiperglisemi ve yüksek HbA1c düzeylerinin bu tip 

lezyonların oluşumunda önemi büyüktür. Mikrovasküler komplikasyonlar; diyabetik 

nöropati, nefropati ve retinopatidir (41). 

 

Diyabetik Nöropati 

Diyabetin süresi uzadıkça nöropati görülme riski artar. Her iki cinsde de aynı 

oranda görülür. Tip 2 diyabette en sık görülen nöropati tipi periferik, simetrik, 

sensöryel polinöropatidir. Özellikle alt ekstremiteleri etkiler. En sık görülen 

semptomlar ise uyuşma, karıncalanma, özellikle geceleri artan yanmalardır. 

Diyabetik nöropatinin patogenezinde metabolik ve vasküler faktörler rol oynar. 

Hiperglisemi sonucu sorbitol yolu daha fazla çalışarak hücre içinde sorbitol birikimi 

olur. Membran Na+ - K+ ATPase aktivitesi azalarak, sinir iletiminin yavaşlamasına 

neden olur. Nöropatinin başlangıcında metabolik faktörler ön plandadır, diyabet 

süresi uzadıkça vasküler ve iskemik bozukluklar da devreye girer. Diyabetik 

periferik nöropati en sık görülen diyabetik nöropati şeklidir. Tedavisinde öncelikle 

iyi glisemik kontrol sağlanmalı, daha sonra, ağrı ve diğer semptomlar için aspirin ve 

kodeinle tedavi edilmeye başlanır. Fayda görülmezse trisiklik ilaçlar ve mianserin 

denenebilir. Bir sonraki aşama fenitoin, karbamazepin, mexiletin gibi ilaçlardır. 

Kramplar için diazepam, depresyon için trisiklik antidepresanlar ve kas güçsüzlüğü 

için fizyoterapi tercih edilebilir (41,44). 

 

Diyabetik Nefropati 

 

Diyabet hastalarında diyabetik nefropati mortalitenin önemli bir sebebidir. 

Gelişmiş ülkelerdeki son dönem böbrek yetersizliğinin en sık sebebini diyabetik 

nefropati oluşturur. Avrupa ve ABD’de tip 2 diyabetli hastaların % 5-15’ inde 

diyabetik nefropati gelişir (41). GFR 15–20 ml/dk’ nin altına düştüğünde renal 

transplantasyon endikasyonu oluşmaktadır (40,45). Yapılan çalışmalarda, glisemik 

kontrolün sağlanamaması ile nefropatinin sıklığı ve şiddeti artmakta ve kontrolün 

sağlanması ile nefropatinin başlamasının geciktiği ve ilerlemesinin yavaşladığı 
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görülmüştür. Bundan dolayı ADA tarafından saptanmış “Diyabetli Hastalarda Tedavi 

Standartları” çerçevesinde diyabetli hastalar için belirlenen glisemik kontrol 

önerilerine uyulması gerekir. 

 

Diyabetik Retinopati 

 

Diyabetik retinopati oluşumunda mikrooklüzyon ve damar 

permeabilitesindeki bozulma sorumlu tutulmaktadır. Oklüzyon ile beraber retinada 

hipoksi gelişir. Diyabetik retinopati, gelişmiş ülkelerde 20–74 yaş arasında körlüğe 

neden olan sebeplerin başında gelir. Mikroanjiopatik lezyonlar retinopatiyi oluşturur. 

Diyabetin süresi uzadıkça retinopati sıklığı ve derecesinde artma meydana gelir. 

Diyabetik retinopati gelişiminde kapiller damar geçirgenlik artışı, kan akımındaki 

yavaşlama ve trombosit kümelenmesindeki artış sorumludur. Retinada 

mikrooklüzyonlar ve iskemik alanlar oluşur. Diyabetik retinopatide, maküla, prognoz 

açısından en önemli bölümdür. Proliferatif retinopatide ve maküla ödeminde en iyi 

tedavi şekli lazer fotokoagülasyonudur. Aspirin ya da aldoz redüktaz inhibitörlerinin 

faydası gösterilememiştir. Görme kaybını engellemek için gerekli görülmesi halinde 

cerrahi tedaviye başvurulur (41,46). 

 

            2. 1.8. Diyabetes Mellitus’lu Hastaların Tedavi Düzeni ve Uyumu 

Diyabet hastalarında tedavinin temel hedefleri kan şekeri regülasyonu, 

hipertansiyonun denetim altına alınması, dislipidemi ve obezitenin tedavisidir. Kan 

şekeri regülasyonu ile hastalarda komplikasyonlarda ve toplam mortalitede azalmalar 

gösterilmiştir. Diyabetik hastalarda kan şekeri regülasyonu ve komplikasyonların 

önlenmesi sadece medikal tedavi ile sağlanamamaktadır (47). 

 

Tip2 DM tedavisinde temel mesele hasta uyumudur. Hasta uyumu birden çok  

ve birbiriyle ilişkili etkenin etkisi altındadır. Ancak tedavinin karmaşık oluşu ve olası 

yan etkilerin hepsi hasta uyumunda önemli bir rol oynamaktadır (48). Diyabet 

hastalığı için tedavi başarısı hastaların beslenme alışkanlığı, egzersiz yapma, sigarayı 

bırakma, alkolü bırakma gibi davranış değişikliklerine bağlıdır  (49). 

 



15 
 

3.GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Hastalar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu’nun 10 Şubat 2016 tarihli 01 karar sayılı onayından sonra, 

ESOGÜ Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği ve Endokrinoloji Polikliniğine Mart 

2016-Haziran 2016 tarihleri arasında başvuran, 18 yaş üstü Tip 2 diyabet hastalığı 

olup tedavi almakta olan hastalar arasından seçilmiştir. Hastalar için Bilgilendirilmiş 

Gönüllü Onam Formu hazırlandı ve hastalara okutulup imzalatıldı. Gebe olan 

hastalar çalışma dışı bırakıldı. 420 hastaya ulaşıldı. 

 

Hastaların sosyodemografik verileri, Tip 2 DM hastalık süreleri ve almış 

oldukları tedavi şekilleri sorgulandı. Hastaların eğitim durumları; lise ve üzeri, 

ilköğretim ve altı olarak iki kategoriye ayrıldı.  DM süreleri; ≤9 yıl ve ≥10 yıl olarak 

2 kategoriye ayrıldı, tedavi şekilleri; OAD alan, OAD + insülin alan ve sadece 

insülin alan olmak üzere üç gruba ayrıldı. DM dışında kronik hastalıklarının varlığı 

sorgulandı. Hastalardan rutin kontrolleri dışında ek laboratuar testi istenmedi. Rutin 

kontrollerinde bakılan; açlık kan şekeri, HbA1C, LDL, Trigliserid, HDL, kreatinin ve 

BUN değerleri kaydedildi. Hastaların sistolik ve diyastolik kan basınçları, boy ve 

kiloları ölçüldü. MDRD ve Cockroft yöntemleri ile hastaların GFR’leri hesaplandı. 

Hastaların vücut kitle indeksleri hesaplandı ve 30 kg/m2 ve üzeri değerleri obez 

olarak değerlendirildi. Spor yapma durumları, önerilen diyete uyup uymama 

durumları, sigara içme durumları sorgulandı. Hastalarda nefropati ve nöropati varlığı 

sorgulandı. HbA1C <6,5, LDL ≤100 ve Trigliserid ≤150, Total kolesterol <200, 

HDL≥40 (erkek için), ≥50 (kadın için) hedef değer olarak kabul edildi. Tüm bu 

değerler motivasyon ve bilgi düzeyleri (yüksek-düşük) ile karşılaştırıldı. Ayrıca 

hastaların DM açısından almış oldukları tedavi şekilleri, vücut kitle indeksleri ve 

hedef HbA1C (<6,5) arasındaki ilişki değerlendirildi. 
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Morisky Tedaviye Uyum 6 Soruluk Ölçek 

 

Soruların cevapları  evet ve hayır olarak iki seçenek olarak belirlenmiştir. 

Verilen cevaplarda; 2. ve 5. sorularda evet cevabı 1 puan, hayır cevabı 0 puan, 1. 3. 

4. ve 6. sorularda; evet cevabı 0 puan, hayır cevabı 1 puandır. 1.2. ve 6. sorulardan 

hastanın aldığı toplam puan 0 veya 1 ise düşük motivasyon düzeyini, >1 ise yüksek 

motivasyon düzeyini göstermektedir. 3. 4. ve 5. sorulardan aldığı toplam puan 0 veya 

1 ise düşük bilgi düzeyini, >1 ise yüksek bilgi düzeyini göstermektedir. 

 

İstatistik 

 

Verilerin analizi, SPSS 21. Paket programı ile yapılmıştır. Sürekli 

değişkenlere ait belirtici istatistikler ortalama  ±  standart sapma yada median (Q1-

Q3) olarak verilmiştir. Kategorik değişkenler ise frekans ve yüzde olarak 

gösterilmiştir. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uyumu Shapiro Wilk Testi ile 

araştırılmıştır. Normal dağılıma uyan gruplar T Testi ile uymayanlar ise Mann-

Whitney Testi ile karşılaştırılmıştır. Kategorik değişkenler arasındaki ilişki Ki-Kare 

Testi ve lojistik regresyon analizi ile dğerlendirilmiştir. P < 0,05 anlamlı olarak kabul 

edilmiştir.   
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4.BULGULAR 

 

Katılan 420 hastanın 167’si erkek (%39,8), 253’ü kadın (%60,2) dı. 

 

Çalışmada hasta yaşları 420 kişi üzerinden hesaplandı (min 20 max 85) 

Ortalama yaş 58,12±9,91 olarak tespit edildi. 

 

Hastalar medeni hallerine göre incelendiğinde 19 kişi (%4,5) bekar, 362 kişi 

(%86,2) evli, 12 kişi (%2,9) boşanmış ve 27 kişinin (%6,4) eşi vefat etmişti. 

 

Hastalar çocuk sayılarına göre beş guruba ayrıldı. Çocuk sahibi olmayan 22 

kişi (%5,2) vardı. 36 kişinin (%8,6) bir çocuğu vardı. 175 kişinin (%41,7) iki çocuğu 

vardı. 150 kişinin (%35,7) üç çocugu vardı ve 37 kişinin (%8,8) dört ve üzeri çocuğu 

vardı. 

 

Hastaların eğitim durumlarına bakıldığında; 8 hasta (%1,9) okur-yazar 

değildi. 241 hasta (%57,4) ilköğretim mezunu idi. 92 hasta (%21,9) lise mezunu idi. 

79 hasta (%18,8) ise yüksekokul ve/veya üniversite mezunu idi. İlköğretim ve altı 

249 hasta (%59,3) lise ve üzeri ise 171 (%40,7) hasta olduğu bulundu. 

 

Hastaların meslekleri sorgulandığında; 182 hasta (%43,3) calışmadığını, 146 

hasta (%34,8) emekli olduğunu, 40 hasta (%9,5) devlet memuru olduğunu, 23 hasta 

(%5,5) özel sektörde çalıştığını, 10 hasta (%2,4) çiftçi olduğunu ve 19 hasta (%4,5) 

diğer meslek dallarında çalıştıklarını ifade ettiler. 

 

Hastaların ortalama aylık kazançları açısından dört grup oluşturuldu (850 

liradan az kazananalar, 850 ile 1500 lira arasında kazananalar, 1501 ile 3000 lira 

arasında kazananlar ve 3000 lira üzerinde kazananlar). Aylık kazancı 850 lira altında 

olan 2 kişi (%0,5), 850 ile 1500 lira arası olan 122 kişi (%29.0), 1501 lira ile 3000 

lira arsında olan 250 kişi (%59,5) ve 3000 lira üzerinde olan 46 (%11.0) kişi tespit 

edildi.  Araştırma grubundaki hastaların sosyodemografik özelliklerine ait ayrıntılar 

tablo 4.1 de mevcuttur. 
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Tablo 4.1. Araştırma Grubundaki Hastaların Sosyodemografik Özellikleri 

Özellikler Gruplar Sayı % 

Ort. ± 

Cinsiyet Erkek 

Kadın 

167 

253 

39,8 

60,2 

Yaş (yıl) ( x ± SD)   58,12 ± 9,91 

Medeni Durum Bekar 

Evli 

Boşanmış 

Eşini Kaybetmiş 

19 

362 

12 

27 

4,5 

86,2 

2,9 

6,4 

Eğitim Durumu Okur-Yazar Değil 

İlköğretim 

Lise 

Yüksek 

Okul/Üniversite 

8 

241 

92 

79 

1,9 

57,4 

21,9 

18,8 

Meslek Çalışmayan 

Emekli 

Devlet Memuru 

Özel Sektör 

Çiftçi 

Diğer 

182 

146 

40 

23 

10 

19 

43,3 

34,8 

9,5 

5,5 

2,4 

4,5 

Çocuk Sayısı Olmayan 

1 Çocuk 

2 Çocuk 

3 Çocuk 

4 ve Üzeri Çocuk 

22 

36 

175 

150 

37 

5,2 

8,6 

41,7 

35,7 

8,8 

Aylık Kazanç 850 Liradan Az 

850-1500 Lira Arası 

1501-3000 Lira Arası 

3000 Lira ve Üzeri 

2 

122 

250 

46 

0,5 

29,0 

59,5 

11,0 
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420 hastanın hepsinde Tip 2 DM vardi. Diyabet süreleri sorgulandığında  

(min 1 max 40 yıl) ortalama 10,81±7,49 yıl olarak hesaplandı. Diyabet süresi ≤9 yıl 

olan 201 hasta (%47,9) ≥10 yıl olan 219 hasta (%52,1) vardı. 

 

Hastalar diyabet tedavi şekli açısından sorgulandığında 212 hasta (%50,5) 

sadece OAD, 140 hasta (%33,3) OAD  ile birlikte insülin ve 68 hasta (%16,2) ise 

sadece insülin tedavisi almaktaydı. 

 

Hastalarda kronik komplikasyon gelişimi sorgulandığında 60 hastada (%14,3) 

nöropati, 42 hastada (%10,0) ise  nefropati geliştiği öğrenildi. 

 

Diyabet dışında ek kronik hastalık varlığı sorgulandığında; 271 hastada 

(%64,5) en az bir ek kronik hastalık olduğu öğrenildi. Bunlardan 201 hastada 

(%47,9) hipertansiyon, 56 hastada (%13,3) koroner arter hastalığı, 37 hastada (%8,8) 

kanser, 11 hastada (%2,6) KOAH, 21 hastada (%5,0) kemik erimesi, 13 hastada 

(%3,1) beyin kanaması ve/veya felç, 23 hastada (%5,5) astım, 25 hastada (%6,0) 

psikiyatrik hastalık, 6 hastada (%1,4) iltihaplı romatizma, 28 hastada (%6,7) 

hiperlipidemi vardı. 149 hastada (%35,5) diyabet dışında kronik hastalık yoktu. 

 

Hastaların psikiyatriye gidip gitmedikleri sorgulandı. 420 hastadan, 88 hasta 

(%21,0) gittiğini, 332 hasta (%79,0) gitmediğini ifade etti. 25 hastanın (%6,0) 

psikiyatrik hastalık tanısı vardı. 

 

Sigara kullanımı sorgulandı. 112 hasta (%26,7) sigara içtiğini belirtti. Sigara 

içenler paket/yıl olarak hesaplandığında en düşük 1 paket/yıl, en yüksek 85 paket/yıl 

ve ortalama değer olarak 24,24±16,30 paket/yıl olarak hesaplandı. 308 hasta (%73,3) 

sigara içmediğini belirtti. Sigara içenlerin %61,6’sı erkek, %38,4’ü ise kadındı. 

 

Hastalara spor yapıp yapmadıkları soruldu. 95 hasta (%22,6) spor yaptığını 

belirtti. 74 hasta (%17,6) haftada 3 gün ve üzerinde düzenli spor yaptığını belirtti.  

Gün/hafta olarak en düşük 1 gün/hafta,  en yüksek 7 gün/hafta ve ortalama değer 

olarak 4±2,14 gün/hafta olarak hesaplandı. Spor yapan hastaların dakika/gün olarak 
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spor yapma süreleri en düşük 20 dakika/gün en yüksek 90 dakika/gün ve ortalama 

değer olarak 37,73±10,71 dakika/gün olarak hesaplandı. 325 hasta (%77,4) ise spor 

yapmadığını belirtti. 

Hastaların önerilen diyete uyumu sorgulandı. 124 hasta (%29,5) diyete 

uyduğunu, 153 hasta (%36,4) bazen uyduğunu ve 143 hasta (%34,1) diyete hiç 

uymadığını belirtti. 

Hastalara ilaçlarını düzenli kullanıp kullanmadıkları soruldu. 346 hasta 

(%82,4) düzenli kullandığını, 74 hasta (%17,6) düzenli kullanmadığını belirtti. 

Araştırma grubundaki hastaların DM ile ilgili durumları tablo 4.2 de mevcuttur. 

 

Tablo 4.2. Araştırma Grubundaki Hastaların DM İle İlgili Özellikleri 

Özellikler Gruplar Sayı % 

Ort. ± 

Diyabet Hastalık Süresi   10,81 ± 7,49 

Diyabet Tedavi Şekli OAD 

OAD + İnsülin 

İnsülin 

212 

140 

68 

50,5 

33,3 

16,2 

Ek kronik Hastalık Varlığı Var 

Yok 

271 

149 

64,5 

35,5 

Kronik Komplikasyon Gelişimi Nöropati 

Nefropati 

60 

42 

14,3 

10,0 

Psikiyatriye Gitme Durumu Evet 

Hayır 

88 

332 

21,0 

79,0 

Sigara Kullanımı Evet 

Hayır 

112 

308 

26,7 

73,3 

Spor Yapma Durumu Evet 

Hayır 

95 

325 

22,6 

77,4 

Önerilen Diyete Uyum Evet 

Bazen 

Hiç 

124 

153 

143 

29,5 

36,4 

34,1 

İlaçların Düzenli Kullanımı Evet 

Hayır 

346 

74 

82,4 

17,6 
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Bazı parametrelerin cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde; Önerilen diyete uyma, 

spor yapma ve ilaçları düzenli kullanma açısından erkek ve kadınlar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi (p=0,970, p=0,050, p=0,231). Sigara 

içimi sorgulandığında erkeklerin %41,3’ü kadınların ise %17,0’ı sigara içiyordu ve 

bu istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,001). Ayrıntılar tablo 4.3 de mevcuttur. 

 

Tablo 4.3. Bazı parametrelerin cinsiyete göre dağılımı 

  Erkek (Sayı-%) Kadın (Sayı-%) p 

 

Önerilen Diyete 

Uyma 

Evet 

Bazen 

Hiç 

49 (%29,3) 

60 (%35,9) 

58 (%34,7) 

75 (%29,6) 

93 (%36,8) 

85 (%33,6) 

0,970 

Spor Yapma Evet 

Hayır 

46 (%27,5) 

121 (%72,5) 

49 (%19,4) 

204 (%80,6) 

0,050 

Sigara İçme Evet 

Hayır 

69 (%41,3) 

98 (%58,7) 

43 (%17,0) 

210 (%83,0) 

<0,001 

İlaçları Düzenli 

Kullanma 

Evet 

Hayır 

133 (%79,6) 

34 (%20,4) 

213 (%84,2) 

40 (%15,8) 

0,231 

 

 Çalışmada SKB değeri 420 kişi üzerinden hesaplandı (min 100 max 180 

mmHg) Ortalama SKB 135,92±15,27 mmHg olarak tespit edildi. 

 

Çalışmada DKB değeri 420 kişi üzerinden hesapalandı (min 50 max 120 

mmHg) Ortalama DKB 81,80±8,66 mmHg  olarak tespit edildi. 

 

Çalışmada vücut kitle indeksi (BMI), 420 kişi üzerinden hesaplandı (min 19,8 

max 51,9 kg/m2) Ortalama vücut kitle indeksi 30,91±5,42 kg/m2 olarak tespit edildi. 

 

Çalışmada  APG değeri 420 kişi üzerinden hesaplandı (min 60 max 437 

mg/dl) Ortalama APG 154,45±59,12 mg/dl olarak tespit edildi. 
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Çalışmada HbA1c değeri 420 kişi üzerinden hesaplandı (min 4,04 max 13,16) 

Ortalama HbA1c %7,57 ± 1,68 idi ve hedef  <6,5 HbA1c oranı %30,23 olarak tespit 

edildi. 

 

Çalışmada LDL değeri 415 kişi üzerinden hesaplandı (min 46 max 250 

mg/dl). Ortalama LDL 127,72±36,39 mg/dl olarak tespit edildi. 

 

Çalışmada Trigliserit değeri 417 kişi üzerinden hesaplandı (min 37 max 764 

mg/dl). Ortalama trigliserit 173,21±100,74 mg/dl olarak tespit edildi. 

 

Çalışmada Total kolesterol değeri 415 hasta üzerinden hesaplandı (min 89 

max 372 mg/dl). Ortalama total kolesterol 206±43,9 mg/dl olarak tespit edildi. 

 

Çalışmada HDL değeri 415 kişi üzerinden hesaplandı (min 19 max 106 

mg/dl). Ortalama HDL 47,25±11,85 mg/dl olarak tespit edildi. 

 

Çalışmada BUN değeri 418 kişi üzerinden hesaplandı (min 5,70 max 45 

mg/dl). Ortalama BUN 14,27±5,21 mg/dl olarak tespit edildi. 

 

Çalışmada CR değeri 420 kişi üzerinden hesaplandı (min 0,22 max 4,17 

mg/dl). Ortalama CR 0,80 ±0,27 mg/dl olarak tespit edildi. 

 

Çalışmada hastaların GFR değerleri MDRD formülüne göre 420 hasta 

üzerinden hesaplandı. (min 12,20 max 499,80 ml/min). Ortalama GFR değeri MDRD 

formülü ile 97,52±36,26 ml/min olarak bulundu. 

 

Çalışmada hastaların GFR değerleri Cockcroft formülüne göre 420 hasta 

üzerinden hesaplandı. (min 11,80 max 439,30 ml/min). Ortalama GFR değeri 

Cockcroft formülü ile 115,69±46,68 ml/min olarak bulundu. 

 

Araştırma grubundaki hastaların laboratuar ölçüm değerleri tablo 4.4 de 

mevcuttur. 
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Tablo 4.4. Araştırma grubundaki hastaların laboratuar ölçüm değerleri 

Değerler Sayı Min-Max 

(Q1-Q3) 

Ort. ± 

SKB (mmHg) 420 100-180 135,92 ± 15,27 

DKB (mmHg) 420 50-120 81,80 ± 8,66 

BMI (kg/m2) 420 19,8-51,9 30,91 ± 5,42 

APG (mg/dl) 420 60-437 154,45 ± 59,12 

HbA1c (%) 420 4,04-13,16 7,57 ± 1,68 

LDL (mg/dl) 415 46-250 127,72 ± 36,39 

TG (mg/dl) 417 37-764 173,21 ± 100,74 

T.KOL (mg/dl) 415 89-372 206 ± 43,9 

HDL (mg/dl)  415 19-106 47,25 ± 11,85 

BUN (mg/dl) 418 5,70-45 14,27 ± 5,21 

CR (mg/dl) 420 0,22-4,17 0,80 ± 0,27 

GFR (MDRD) (ml/min) 420 12,20-499,80 97,52 ± 36,26 

GFR (Cockroft) (ml/min) 420 11,80-439,30 115,69 ± 46,68 

 

Morisky Tedaviye Uyum Ölçeği’ne göre düşük/yüksek motivasyona ve 

düşük/yüksek bilgi düzeylerine etki eden faktörler; yaş, cinsiyet, medeni durum 

(bekar, evli, dul/boşanmış, dul/eşini kaybetmiş), eğitim durumu (okur-yazar değil, 

ilköğretim, lise, yüksek okul/üniversite), aylık gelir (1500 lira ve altı, 1501-3000 lira 

arası, 3000 lira ve üstü), ek kronik hastalık varlığı, psikiyatrik hastalık tanısı varlığı, 

BMI, spor yapma durumu, diyetine uyma durumu  olarak düşünüldü.  

 

Yüksek bilgi düzeyine sahip kişilerde spor yapma oranı daha yüksekti (spor 

yapanların %98,9’u yüksek bilgi düzeyine sahipti) ve bu istatistiksel olarak 

anlamlıydı (p=0,003).”Diyetinize uyuyormusunuz” sorusuna evet diyenlerin 

%99,2’si yüksek bilgi düzeyine, %83,1’i yüksek motivasyon düzeyine sahipti bunlar 

istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,001 p<0,001). Ek kronik hastalıklardan astım ve 

kanser tanısı alan kişilerde yüksek motivasyon oranı fazlaydı ve bu durum 

istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,013; p=0,024). Diger faktörler açısından 

istatistiksel anlamda fark görülmemiştir. 
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Bilgi düzeyi ve motivasyona etki eden faktörler; eğitim düzeyi (ilköğretim ve 

altı, lise ve üzeri), spor yapma durumu, yaş, cinsiyet, BMI (30 kg/m2 altı ve 30 kg/m2 

üstü), aylık ortalama gelir (1500 lira ve altı, 1501-3000 lira arası, 3000 lira ve üstü), 

kronik hastalık varlığı, psikiyatrik hastalık tanısı alma durumu, sigara kullanma 

durumu, koroner arter hastalığı varlığı, hipertansiyon varlığı, DM hastalık süresi (≤9 

yıl, ≥10 yıl) olarak düşünüldü. Bu faktörler lojistik regresyon analizi ile 

incelendiğinde; spor yapmayanlar spor yapanlara göre 11 kat daha düşük bilgi 

düzeyine ve DM hastalık süresi ≤9 yıl olanların ≥10 yıl olanlara göre 2,25 kat daha 

düşük bilgi düzeyine sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca sigara içmeyen hastalar 

sigara içen hastalara göre 1,67 kat daha yüksek motivasyon düzeyine ve lise ve üzeri 

eğitim düzeyine sahip olan olan hastaların ilköğretim ve altındaki eğitim düzeyine 

sahip olanlara göre 1,69 kat daha fazla yüksek motivasyon düzeyine sahip oldukları 

görülmüştür. 

 

Ayrıntılar tablo 4.5, 4.6, 4.7 ve 4.8 de mevcuttur. 
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Tablo 4.5. Yüksek/Düşük motivasyona etki eden faktörler 

  Yüksek 

Motivasyon 

(Sayı-%) 

Düşük 

Motivasyon 

(Sayı-%) 

p 

Cinsiyet Erkek 

Kadın 

106 (%63,5) 

176 (%69,6) 

61 (%36,5) 

77 (%30,4) 

0,193 

Medeni Durum Bekar 

Evli 

Boşanmış 

Eşini Kaybetmiş 

11 (%57,9) 

248 (%68,5) 

6 (%50,0) 

17 (%63,0) 

8 (%42,1) 

114 (%31,5) 

6 (%50,0) 

10 (%37,0) 

0,415 

Eğitim Durumu Okur-Yazar Değil 

İlköğretim 

Lise 

Yüksek 

Okul/Üniversite 

6 (%75,0) 

151 (%62,7) 

64 (%69,6) 

61 (%77,2) 

2 (%25,0) 

90 (%37,3) 

28 (%30,4) 

18 (%22,8) 

0,102 

Aylık Ortalama 

Gelir 

<1500 

1501-3000 Arası 

>=3000 

75 (%60,5) 

172 (%68,8) 

35 (%76,1) 

49 (%39,5) 

78 (%31,2) 

11 (%23,9) 

0,104 

Ek Kronik 

Hastalık Varlığı 

Yok 

Var 

101 (%67,8) 

118 (%66,8) 

48 (%32,2) 

90 (%33,2) 

0,835 

Psikiyatrik 

Hastalık Tanısı 

Yok 

Var 

266 (%67,3) 

16 (%64,0) 

129 (%32,7) 

9 (%36,0) 

0,730 

Spor Yapma 

Durumu 

Evet 

Hayır 

69 (%72,6) 

213 (%65,5) 

26 (%27,4) 

112 (%34,5) 

0,195 

Önerilen 

Diyete Uyum 

Evet 

Bazen 

Hiç 

103 (%83,1) 

108 (%70,6) 

71 (%49,7) 

21 (%16,9) 

45 (%29,4) 

72 (%50,3) 

<0,001 
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Tablo 4.6. Yüksek/Düşük bilgi düzeyine etki eden faktörler  

  Yüksek Bilgi 

Düzeyi    

(Sayı-%) 

Düşük Bilgi 

Düzeyi   

(Sayı-%) 

p 

Cinsiyet Erkek 

Kadın 

151 (%90,4) 

239 (%92,1) 

16 (%9,6) 

20 (%7,9) 

0,548 

Medeni Durum Bekar 

Evli 

Boşanmış 

Eşini Kaybetmiş 

18 (%94,7) 

332 (%91,7) 

10 (%83,3) 

24 (%88,9) 

1 (%5,3) 

30 (%8,3) 

2 (%16,7) 

3 (%11,1) 

0,676 

Eğitim Durumu Okur-Yazar Değil 

İlköğretim 

Lise 

Yüksek 

Okul/Üniversite 

7 (%87,5) 

221 (%91,7) 

82 (%89,1) 

74 (%93,7) 

1 (%12,5) 

20 (%8,3) 

10 (%10,9) 

5 (%6,3) 

0,739 

Aylık Ortalama 

Gelir 

<1500 

1501-3000 Arası 

>=3000 

108 (%87,1) 

231 (%92,4) 

45 (%97,8) 

16 (%12,9) 

19 (%7,6) 

1 (%2,2) 

0,056 

Ek Kronik 

Hastalık Varlığı 

Yok 

Var 

137 (%91,9) 

247 (%91,1) 

12 (%8,1) 

24 (%8,9) 

0,857 

Psikiyatrik 

Hastalık Tanısı 

Yok 

Var 

361 (%91,4) 

23 (%92,0) 

34 (%8,6) 

2 (%8,0) 

0,916 

Spor Yapma 

Durumu 

Evet 

Hayır 

94 (%98,9) 

290 (%89,2) 

1 (%1,1) 

35 (%10,8) 

0,003 

Önerilen 

Diyete Uyum 

Evet 

Bazen 

Hiç 

123 (%99,2) 

146 (%95,4) 

115 (%80,4) 

1 (%0,8) 

7 (%4,6) 

28 (%19,6) 

<0,001 

 

Değişkenlerin ortalama değerleri ile düşük ve yüksek motivasyon arasındaki 

ilişkiyi belirlemek üzere yapılan analizde; yüksek motivasyonda diyastolik kan 

basıncı, HbA1c, GFR değerlerinin MDRD ve Cockcroft formülüne göre hesaplanan 

sonuçlarının ortalaması, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulundu(p=0,002; 
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p=0,008; p=0,014; p=0,042;). Diğer değişkenler ile motivasyon düzeyi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark bulunmadı. Buna ilişkin detaylı veriler 

tablo 4.7 de mevcuttur. 

 

Değişkenlerin ortalama değerleri ile düşük ve yüksek bilgi düzeyi arasındaki 

ilişkiyi belirlemek üzere yapılan analizde; yüksek bilgi düzeyinde diyastolik kan 

basıncı ortalama değeri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulundu(p=0,006). 

Diğer değişkenler ile bilgi düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir 

fark bulunmadı. Buna ilişkin detaylı veriler tablo 4.8 de mevcuttur. 

 

Tablo 4.7. Değişkenlerin  yüksek/düşük motivasyon ile ilgili analizi 

 Yüksek  Motivasyon Düşük Motivasyon  

 
Ort. ± S.S. 

Medyan (Q1 – Q3) 

Ort. ± S.S. 

Medyan (Q1 – Q3) 
p 

Yaş (yıl)     58,00 (52,00-65,00) 58 (51,5-64) 0,822 

SKB (mmHg) 130 (130-140) 140 (130-150) 0,120 

DKB (mmHg) 80 (80-90) 80 (80-90) 0,002 

Boy (cm) 163 (157-170) 162 (157,5-170) 0,728 

Kilo (kg) 80 (72-90) 82 (74-92,5)  0,190 

BMI (kg/m2) 30,00 26,70-33,80) 30,90 (27,45-34,15) 0,200 

APG (mg/dl) 138 (111-178,50) 142 (110-179) 0,547 

HbA1c (%) 7,04 (6,20-8,39) 7,47 (6,5-8,96) 0,008 

CR (mg/dl) 0,76 (0,66-0,92) 0,73 (0,61-0,89) 0,235 

BUN (mg/dl) 13,50 (11,00-17,00) 13 (10,55-16,00) 0,414 

MDRD (ml/min) 89,95 (77,85-109,80) 100,50 (84,25-118,40) 0,014 

Cockroft (ml/min) 106,60 (83,42-132,50) 115 (91,95-146,65) 0,042 

LDL (mg/dl) 128 (100,25-150) 130 (101,5-148) 0,708 

TG (mg/dl) 138 (107,50-205,75) 158 (98,50-225,50) 0,328 

HDL (mg/dl) 46 (39-56) 46 (40,5-53) 0,876 

T.KOL (mg/dl) 205,39  ± 43,98  207,41 ± 44,07 0,661 
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Tablo 4.8. Değişkenlerin yüksek/düşük bilgi düzeyi ile ilgili analizi 

 Yüksek Bilgi Düzeyi Düşük Bilgi Düzeyi  

 
Ort. ± S.S. 

Medyan (Q1 – Q3) 

Ort. ± S.S. 

Medyan (Q1 – Q3) 
p 

Yaş (yıl) 58 (52-65) 58 (51-62) 0,286 

SKB (mmHg) 130 (130-140) 140 (130-150)  0,129 

DKB (mmHg) 80 (80-90) 80 (80-90) 0,006 

Boy (cm) 163 (157-170) 165 (160-170) 0,405 

Kilo (kg) 80 (72-90) 82 (75-90) 0,696 

BMI (kg/m2) 30,25 (26,80-34) 30 (27,10-33,30) 0,963 

APG (mg/dl) 139 (111-178) 169 (115-191) 0,192 

HbA1c (%) 7,15 (6,28-8,5) 7,93 (6,64-8,95) 0,091 

CR (mg/dl) 0,75 (0,64-0,91) 0,75 (0,62-0,85) 0,328 

BUN (mg/dl) 13 (11-17) 12,50 (10,20-15) 0,110 

MDRD (ml/min) 92,75 (78,25-112,42) 99 (86-116) 0,110 

Cockroft (ml/min) 108,40 (84,07-135,20) 115 (101,40-141,10) 0,102 

LDL (mg/dl) 128 (100-149) 131 (107,50-159) 0,499 

TG (mg/dl) 147 (106-211) 155 (109-217,50) 0,230 

HDL (mg/dl) 46 (39-55) 46 (42-52) 0,909 

T.KOL (mg/dl) 205,22  ± 44,30 214,69  ± 39,77 0,217 

 

 

Hedef değerler ve modifiye morisky ölçeğinin değişken parametreleri 

kıyaslandı. BMI için; hedef 30’un altında olma oranı yüksek motivasyonlu olan 

bireylerde daha yüksek idi. Yüksek bilgi düzeyine sahip bireylerde daha düşük 

oranda idi. Ancak her iki grupta da istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu 

(p=0,522; p=0,920). 

 

APG için ; hedef 100’ün altında olma oranını yüksek motivasyonlu bireylerde 

ve yüksek bilgi düzeyine sahip bireylerde daha düşük oranda idi ancak her iki grupta 

da istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p=0252; p=0,701). 
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HbA1c  için; yüksek motivasyonlu olan grupta hedef <6,5 HbA1c değerleri 

daha fazla olarak saptandı ve bu durum istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0,028). 

Aynı parametrenin  yüksek bilgi düzeyine sahip olan grupta hedef <6,5 olması 

istatistiksel olarak anlamsız bulundu (p=0,140). 

 

LDL düzeyinin hedef 100’ün altında olma oranı yüksek motivasyonlu ve 

yüksek biliçli bireyler arasında daha yüksekti ancak bu durumlar istatistiksel olarak 

anlamlı değildi (p=0,967; p=0,239). 

 

Trigliserid  düzeyinin hedef 150’nin altında olma oranı yüksek motivasyonlu 

bireyler arasında daha yüksek oranda bulundu ve bu durum istatistiksel olarak 

anlamlı idi (p=0,032). Aynı parametre bilgi düzeyleri bakımından kıyaslandığında ; 

yüksek bilgi düzeyine sahip olan bireylerde hedef değer altına ulaşma oranı daha 

yüksek olarak saptandı ancak bu durum istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,282). 

 

Total kolesterol düzeyinin hedef 200’ün altında olma oranı yüksek 

motivasyonlu ve yüksek bilgi düzeyine sahip bireyler arasında yüksekti ancak bu 

durumlar istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,821; p=0,226). 

 

HDL  için; hedef kadınlarda 40 ve üzeri; erkeklerde 50 ve üzeri olan HDL 

değerleri yüksek motivasyonlu ve yüksek bilgi düzeyine sahip bireyler arasında daha 

yüksekti ancak bu durumlar istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,252; p=0,501). 

Diğer parametreler tablo 4.9 ve 4.10 da detaylı olarak anlatılmıştır. 
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Tablo 4.9. Hedef değerlerin yüksek/düşük motivasyon ile ilişkisi  

  Yüksek 

Motivasyon 

(Sayı-%)  

Düşük 

Motivasyon 

(Sayı-%) 

p 

HbA1C (%) <6,5 

>=6,5 

95 (%74,8) 

187 (%63,8) 

32 (%25,2) 

106 (%36,2) 

0,028 

 

APG (mg/dl) <100 

>=100 

30 (%60,0) 

252 (%68,1) 

20 (%40,0) 

118 (31,9) 

0,252 

BMI (kg/m2) <30 

>=30 

134 (%68,7) 

148 (%65,8) 

61 (%31,3) 

77 (%34,2) 

0,522 

LDL (mg/dl) <100 

>=100 

70 (%67,3) 

212 (%67,1) 

34 (%32,7) 

104 (32,9) 

0,967 

TG (mg/dl) <150 

>=150 

152 (%72,0) 

130 (%62,2) 

59 (%28,0) 

79 (%37,8) 

0,032 

T.KOL (mg/dl) <200 

>=200 

130 (%67,7) 

152 (%66,7) 

62 (%32,3) 

76 (%33,3) 

0,821 

HDL (mg/dl) >40 

>50 

<40 

<50 

168 (%69,7) 

 

112 (%64,4) 

73 (%30,3) 

 

62 (%35,6) 

0,252 
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Tablo 4.10. Hedef değerlerin yüksek/düşük bilgi düzeyi ile ilişkisi 

  Yüksek Bilgi 

Düzeyi (Sayı-%) 

Düşük Bilgi 

Düzeyi (Sayı-

%) 

p 

HbA1C (%) <6,5 

>=6,5 

120 (%94,5) 

264 (%90,1) 

7 (%5,5) 

29 (%9,9) 

0,140 

APG (mg/dl) <100 

>=100 

264 (%90,1) 

45 (%90,0) 

5 (%9,9) 

31 (%10,0) 

0,701 

BMI (kg/m2) <30 

>=30 

178 (%91,3) 

206 (%91,6) 

17 (%8,7) 

19 (%8,4) 

0,920 

LDL (mg/dl) <100 

>=100 

98 (%94,2) 

286 (%90,5) 

6 (%5,8) 

30 (%9,5) 

0,239 

TG (mg/dl) <150 

>=150 

196 (%92,9) 

188 (%90,0) 

15 (%7,1) 

21 (%10,0) 

0,282 

T.KOL (mg/dl) <200 

>=200 

179 (%93,2) 

205 (%89,9) 

13 (%6,8) 

23 (%10,1) 

0,226 

HDL (mg/dl) >40 

>50 

<40 

<50 

222(%92,1) 

 

157 (%90,2) 

19 (%7,9) 

 

17 (%9,8) 

0,501 

 

 

Diyabet hastalarının almış oldukları tedavi şekline göre (OAD, OAD+insülin, 

insülin), BMI’ilerinin (<30, ve >=30) karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir sonuç çıkmadı (p=0,620). HbA1c <6,5 olan kişilerin almış oldukları tedavi 

şekline göre (OAD, OAD+insülin, insülin), BMI’lerinin (<30, ve >=30) 

karşılaştırılması ile HbA1c >=6,5 olan kişilerin almış oldukları tedavi şekline göre 

(OAD, OAD+insülin, insülin), BMI’lerinin (<30, ve >=30) karşılaştırılmasından da 

istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç çıkmadı (p=0,419, p=0,663). OAD kullananların 

%45,7’si OAD+insülin kullananların %13,6’sı ve insülin kullananların ise %16,2’si 

hedef <6,5 HbA1c düzeyini yakalamış olduğu tespit edildi. Ayrıntılar tablo 4.11 ve 

4.12 de mevcut. 
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Tablo 4.11. Hastaların tedavi şekli ile BMI’lerinin karşılaştırılması 

Tedavi Şekli BMI<30         

(Sayı-%) 

BMI>=30 

(Sayı-%) 

Total P 

OAD 98 (%46,2) 114 (%53,8) 212  

OAD + İnsülin 62 (%44,3) 78 (%55,7) 140 0,620 

İnsülin 35 (%51,5) 33 (%48,5) 68  

Total 195(%46,4) 225(%53,6) 420  

 

 

 

Tablo 4.12. Hastaların tedavi şekli, HbA1c ve BMI’lerinin karşılaştırılması  

HbA1c Tedavi Şekli BMI<30         

(Sayı-%) 

BMI>=30         

(Sayı-%) 

Total p 

 OAD 43 (%44,3) 54 (%55,7) 97  

<6,5 OAD + İnsülin 10 (%52,6) 9 (%47,4) 19 0,419 

 İnsülin 7 (%63,6) 4 (%36,4) 11  

 Total 60(%47,2) 67(52,8) 127  

 OAD 55 (%47,8) 60 (%52,2) 115  

>=6,5 OAD + İnsülin 52 (%43,0) 69 (%57,0) 121 0,663 

 İnsülin 28 (%49,1) 29 (%50,9) 57  

 Total 135(46,1) 158(%53,9) 293  
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5. TARTIŞMA 

 

DM, tüm toplumlarda yaygın görülebilen bir hastalıktır (11). Diyabet 

prevalansının artmasında, nüfus artış hızı ve ortalama yaşam süresinin uzamasının 

getirmiş olduğu yaşlanma ve şehirleşme ile beraber obezitenin artması ve fiziksel 

aktivitenin azalması etkili olmaktadır (12,13). 

 

 Toplumun geniş bir kısmını etkileyen, hem akut komplikasyonlar hem de 

kronik makrovasküler ve mikrovasküler komplikasyonlarıyla kişilerde hemen tüm 

organlarda hasarlara neden olabilen, yaşam süresi ve kalitesini etkileyen bu hastalıkla 

toplumsal boyutta mücadele büyük önem taşımaktadır (18). 

  

Çalışmamızda, DM hastalığı olan kişilerin sosyodemografik verileri, diyabet 

süresi,  diyabet tedavi şekli, ek kronik hastalık varlığı, komplikasyon durumu, vücut 

kitle indeksi, egzersiz yapma durumu, diyet yapma durumu, sigara içme durumu ve 

hastaların laboratuar verileri ile morisky kategorileri arasında ki ilişkinin ve tedaviye 

uyumlarını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi amaçlandı. 

 

Çalışmamıza katılan 420 hastanın 167’si erkek (%39,8), 253’ü kadın (%60,2) 

dı. Ergin ve ark. 133 hasta ile yapmış olduğu çalışmada 55’i erkek (%41.4), 78’i 

(%58.6) kadın, Yılmaz ve ark. 103 hasta ile yapmış olduğu çalışmada %47,0’ı erkek 

%53,0’ı ise kadın, ve yine Sönmez B. ve ark. 217 hasta ile yapmış olduğu çalışmada 

bizim çalışmaya benzer şekilde 136’sı (%62,7) kadın, 81’i (%37,3) erkek olarak 

bulunmuştur  (47,50,51). Kadın hasta oranının yüksek olmasının kadınların erkeklere 

nazaran takiplerine daha düzenli gelmesi olabilir. 

 

Çalışmamıza katılan 420 hastanın yaş ortalaması 58,12±9,91idi. Yılmaz ve 

arkadaşlarının çalışmasında yaş ortalaması 59,1±9 ve Çıtıl ve arkadaşlarının yapmış 

olduğu çalışmada benzer şekilde yaş ortalaması 57,6 ± 9,7 olarak bulunmuş (50,52). 

 

Çalışmamızdaki hastaların ortalama diyabet süresi 10,81±7,49 yıl idi. 

Gözaydın tarafından tip 2 diyabetli hastalarda yapılan çalışmada, ortalama diyabet 
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süresi 7,0±6,1 yıl, Papadopoulos tarafından Yunanistan’da yapılan araştırmada 

10,0±8,3 yıl, Özdemir ve ark. yapmış olduğu 100 kişilik tip 2 DM çalışmasında 

ortalama hastalık süresi 11.06±7.20 yıl olarak bulunmuş (53,54,55). Çalışmalarda tip 

2 DM süreleri farklılık göstermektedir. 

 

Çalışmamiza katılan 420 hastanın 212’si (%50,5) sadece OAD, 140’ı (%33,3) 

OAD ve insülin, 68 hasta (%16,2) ise sadece insülin kullanmakta idi. Satman ve ark. 

yaptığı ADMIRE çalışmasında, 1790 diyabetli hastanın %95,8’inde diyabete bağlı 

ilaç kullandığı bulunmuş. Hastaların %61,0’ı OAD, %20,0’ı OAD ile birlikte insulin 

ve %15,0’ı ise insulin kullandığı, Ergin ve ark. 133 Tip 2 diyabet hastasi ile yapmış 

olduğu çalışmada hastaların 64’ü (%48,0) OAD, 36’sı (%27,0) insülin ve 33’ü 

(%25,0) OAD ile birlikte insülin kullandığı bulunmuştur (56,57). Görüldüğü gibi Tip 

2 diyabet hastalarında tedavi şekli olarak bizim çalışmamızda da olduğu gibi en cok 

OAD kullanılmaktadır. Ayrıca çalışmamıza katılan hastalardan OAD kullananların 

%45,7’si OAD+insülin kullananların %13,6’sı ve insülin kullananların ise %16,2’si 

hedef <6,5 HbA1c düzeyini yakalamış olduğu tespit edildi. Pehlivan ve ark. Yapmış 

olduğu çalışmada OAD kullananların %30,6’sı glisemik kontrol hedef değeri olan 

HbA1c 6,5-7’ye ulaşırken, insülin kullananların %10,4’ü hedef değerlere ulaşmış, 

Ergin ve ark yapmış olduğu çalışmada ise; sadece OAD kullanan hastaların %79,0’ı, 

insülin+OAD beraber kullanmakta olanların %41,0’ı yalnızca insülin kullananların 

%27,0’ı hedef <7 HbA1c düzeyini yakalamış olduğu görülmüş (57,58). Bu 

çalışmalarda hedef HbA1c değerleri ve hedefe ulaşma oranları farklılık göstersede 

sadece OAD kullananlarda hedef değere ulaşma oranları insülin kullananlara göre 

daha fazla olmuştur. Bu durum; hastalığın kompleks seyretmesi ve vücut üzerinde 

oluşturmuş olduğu tahribat ile birlikte, insüline başlamanın birçok hasta üzerinde 

oluşturduğu psikolojik bozukluk ve insülin kullanımının zorluklarından dolayı   

hastalık ilerledikçe hastanın uyumunu daha fazla bozup hastalığı kontrol etmenin, 

kan şekeri regülasyonunun daha da zor olduğunu düşündürmektedir (59). 

 

Diyabet hastalığı sonucunda oluşabilecek komplikasyonların önlenmesinde 

ve metabolik kontrolün sağlanmasında yaşam tarzı değişiklikleri içerisinde her gün 

düzenli yapılan egzersiz oldukça önemlidir (60). Çalışmamıza katılan 420 hastadan 
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%22,6’sı egzersiz yaptığını belirtti. Haftada 3 gün ve üzerinde düzenli egzersiz 

yapanların oranı %17,6 idi. Sönmez b ve ark. yapmış olduğu çalışmada egzersiz 

yapanların oranı %17,5 haftada 3 gün ve üzeri düzenli egzersiz yapanların oranı ise 

%4,1 olarak hesaplanmış (51). Demirel ve ark. 474 insulin atan tıp 2 DM hastası ile 

yapmış olduğu çalışmada düzenli egzersiz yapan hasta oranı %3,6 olarak bulunmuş 

(61). 

Çıtıl ve ark. yapmış olduğu çalişmada, diyabet hastalarının %56,5’i diyabet 

nedeniyle diyet yaptığını, diyet yapanların ise sadece %13,3’ü diyete tam olarak 

uyduklarını belirtmiş (52). Yunanistan’da yapılan bir çalışmada, diyabet nedeniyle 

diyet yaptığını belirtenlerin oranı  %74,9 olarak bulunmuş (54). Bizim çalışmamızda 

diyabet nedeniyle diyet yapanların oranı %65,9 idi. Hastaların %29,6’sı önerilen 

diyete tam olarak uyduğunu belirtti. Çalışmamızdaki egzersiz yapma ve önerilen 

diyete uyma oranı düşük olmakla birlikte yapılan bazı çalışmalara göre daha iyi 

çıkmıştır.  

 

Diyabetli bireylerde obezitenin genel popülasyona göre daha yüksek olduğu 

bilinmektedir. Çalışmamızda, diyabet hastalarının ortalama BMI’si 30,91±5,42 

kg/m2 olarak tespit edildi. Çıtıl ve ark çalışmasında ortalama BMI 29,8±4,6 olarak 

bulunmuş. Ortalama BMI Gözaydın’ın çalışmasında 31,1±3,8, Günalay ve ark 

çalışmasında 29,3±5,8, Papadopoulos’un çalışmasında ise 30,4±5,2 bulunmuştur 

Bizim çalışmamızdaki değerler literatür ile uyumlu olarak çıkmıştır (52,53,54,62). 

 

Çalışmamızda ortalama HbA1c değeri 7,57±1,68 idi ve hedef  <6,5 HbA1c 

olan hasta oranı %30,23 olarak tespit edildi. Hastaların eğitim durumlarına 

bakıldığında; 8 hasta (%1,9) okur-yazar değildi. 241 hasta (%57,4) ilköğretim 

mezunu idi. 92 hasta (%21,9) lise mezunu idi. 79 hasta (%18,8) ise yüksekokul 

ve/veya üniversite mezunu idi. Pehlivan ve ark. 2011 yılında Elazığ da 500 tip 2 DM 

hastası ile yapmış olduğu bir çalışmada araştırmaya katılan erkeklerin HbA1c 

ortalaması 9,09±2,36, kadınların HbA1c ortalaması ise 9,12±2,57 olarak bulunmuş. 

Hastaların %40,0’ı bir okulu bitirmediğini, %42,4’ü ilk veya ortaokul mezunu 

olduğunu, %17,6’sı ise lise veya yüksek okul mezunu olduğu belirtmiş (58). Çıtıl ve 

ark. Kayseri de bir sağlık ocağında yapmış olduğu çalışmada HbA1c ortalama değeri 
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7,79±1,69, HbA1c <6,5 olan hasta oranı %24,8 olarak bulunmuş. Bu hastaların 

%23,8’i ilkokulu bitirmemiş, %43,8’i ilkokul, %5,1’i ortaokul, %14,3’ü lise, 

%13,3’ü üniversite mezunu olduğunu belirtmiş (52).  İlkova ve ark. yapmış olduğu 

1990-2010 yılları arasında Türkiye’de erişkin tip 2 DM’lu hastalar üzerinde yapılan 

çalışmalara ait ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makaleler ve 

kongrelerde sunulmuş bildirileri içeren 92 yayının analizi sonucunda 1990-1999 

yılları arasında ortalama HbA1c değeri 8,90 iken 2000-2008 yılları arasında 8,28’e 

düşmüş olduğu görülmüs. Hedef HbA1c değeri olarak ≤6,5 şeçilmiş olan yayınların 

HbA1c’si ≤6,5 olan hasta oranı 1990-1999 yılları arasında %12,9 iken 2000-2008 

yılları arasında %21,4 olarak bulunmuş (63). Bu çalışmalarda da görüldüğü üzere 

ortalama HbA1c değerleri bölgeler arasında farklılık gösterebilmektedir. Bölgeler 

arasındaki gelişmişlik farklılıkları, eğitim durumları, hedef HbA1c’ye ulaşma 

oranlarını etkileyebilir.  

 

Diyabet dışında ek kronik hastalık varlığı sorgulandığında; 271 hastada 

(%64,5) en az bir ek kronik hastalık olduğu öğrenildi. Bunlardan en çok görülenleri 

201 hastada (%47,9) hipertansiyon, 56 hastada (%13,3) koroner arter hastalığı, 37 

hastada (%8,8) kanser ve 28 hastada (%6,7) hiperlipidemi idi. Çıtıl ve ark. 

çalışmasında diyabet hastalarının %71,8’inde diyabete eşlik eden bir kronik hastalık 

varmış, bu hastalıklardan ilk üçü bizim çalışmamıza benzer olarak hipertansiyon, 

hiperlipidemi ve koroner arter hastalığı olarak bulunmuş. Pala ve ark. çalışmasında 

da %60,2 oranında ek kronik hastalık varmış. Diyabet, başta kardiyovasküler ve 

serebrovasküler hastalıklar olmak üzere çok sayıda vasküler komplikasyona neden 

olmaktadır. Diyabet hastalarının önemli bir kısmına ateroskleroz ve hipertansiyon 

eşlik etmektedir (52,64,65). Bizim çalışmamızda da sonuçlar literatür ile benzer 

çıkmıştır. 

 

Çalışmamızın önemli sonuçlarından birisi de Morisky Tedavi Uyum 

Ölçeği’ne göre yüksek motivasyona sahip hastaların HbA1c, diastolik kan basınçları 

ile birlikte MDRD ve cockroft ölçüm sistemlerine göre ölçülen GFR değerleri 

anlamlı olarak daha iyiydi ve hedef değerlere ulaşma oranları HbA1c ve TG’de 

anlamlı olarak daha yüksekti. Yüksek bilgi düzeyine sahip hastaların diyastolik kan 
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basınçları değerleri anlamlı olarak daha iyiydi. Yapılan çalışmalarda hastalarda 

tedaviye uyum arttıkça metabolik hedeflere ulaşma oranları artmaktadır (66). 

 

Morisky Tedaviye Uyum Ölçeği’ne göre düşük/yüksek motivasyona ve 

düşük/yüksek bilgi düzeylerine etki eden faktörler araştırıldı; Düşük/yüksek 

motivasyonun eğitim durumundan ve sigara içme durumundan etkilendiği; 

ilköğretim ve altı eğitim durumunun ve sigara içmenin düşük motivasyonla ilişkili 

olduğu bulundu. Diyabet hastalarına sürekli diabet eğitimi verilmesi özellikle 

motivasyonu düşük hastalarda tedaviye uyumu arttıran bir etken olabilir (67). 

Diyabetik hastalarda sigara bıraktırma üzerinde özellikle durulmalıdır. Bu hastalar 

diyabetin getirdiği kardiyovasküler riskler yanında sigaranın getirdiği ek riskler ile 

de karşı karşıyadır. Bu nedenle bu hastalarda daha yoğun bir şekilde sigara bırakma 

önerilmeli ve bu hastalara daha destekleyici yaklaşılmalıdır (68,69).   

 

Düşük/yüksek bilgi düzeyine spor yapma durumunun ve DM hastalık 

süresinin  etkilediği bulundu. Spor yapma alışkanlığı olmayanlarda ve DM hastalık 

süresi ≤9 yıl olan hastaların düşük bilgi düzeyine sahip olma riski daha yüksek 

bulundu. Spor yapma, kendine bakım ve yaşam tarzı önerilerine uyum diyabetik 

hastalarda tedaviye uyumu arttıran etmenlerdir ve metabolik hedefe ulaşmayı da 

kolaylaştırır (70,71,72). Yapılan çalışmalarda diyabet süresinin tedaviye uyum 

açısından bir etken olmadığı belirtilmiş olsa da bizim çalışmamızda 10 yıl ve 

üzerinde bilgi düzeyinde bir artma bulunmuştur. Bu çalışmalardan birisinde diyabet 

süresi 4 farklı kategoride değerlendirilirken diğerinde ise nasıl bir değerlendirme 

yapıldığı belirtilmemiştir (73,74).  

 

Bu sonuçlara göre diyabet hastalığının tedavisinde; Hastalığın ciddiyeti ve 

hastalığın nasıl tedavi edileceği hastalara ilk andan itibaren iyi anlatılmalı, onların 

eğitim durumlarına yönelik bilgilendirme yapılmalı, sigaranın bırakılması ve egzersiz 

gibi yaşam tarzı değişikliklerinin hastalığın seyrindeki önemini anlatan yayınlar, 

broşürler hazırlanıp hastalara verilmeli, egzersiz yapabilecekleri ortamlar oluşturmak 

gereklidir. “Dumansız hava sahası” gibi hastaların sigaraya maruziyetlerini azaltacak 

ve sigara bırakmasını kolaylaştıracak kararlar desteklenmelidir. Aile Hekimliği 
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Eğitimi veren hastanelerde Aile Hekimliği Polikliniği bünyesinde sigarayı bıraktırma 

poliklinikleri açmak bu konuda eğitim alan aile hekimlerinin, hastalara sigarayı 

bıraktırma konusunda daha etkin olmalarını sağlayabilir. 

 

Hastaların yaşam tarzı değişikliklerine ve tıbbı tedaviye uyumları çeşitli 

faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. 

 

Kısa sürede tedavi edilen hastalıklar için uyum oranı, uzun sürede tedavi 

edilenlere göre daha yüksektir. Hastaların tedaviye uyum sağlayamama nedenleri; 

unutkanlık, çalışma şartlarının değişkenliği, günlük hayattaki değişiklikler olarak 

sayılabilir.  Hastaların psikiyatrik sorunları, hastanın hastalığı ve uygulanan tedavi 

yöntemi konusunda yeterince bilgi sahibi olmaması, verilen medikal tedaviye ve 

önerilere inancının olmaması, uygulamaların karmaşıklığı ve tedavi yan etkileri 

tedavi uyumunu etkileyen diğer nedenler olabilir. Hastalar diyet yapma, egzersiz 

yapma, sigarayı bırakma, evde kendi kendine kan şekerini takip etme gibi önerileri 

uygulamaya nazaran doktor tarafından yazılmış reçeteleri uygulamaya daha 

yatkındırlar (49). 

  

DM gibi hastalıklar için sağlık çalışanları tedavi uyumunu sağlamak için 

hastalarını tedavi hakkında bilgilendirmeli, hastalardan kendilerine önerilen 

tavsiyeleri anlayıp anlamadıklarını içeren geri bildirim almalıdırlar. Hastaların kendi 

kendilerini takip etmeleri desteklenmelidir. İlaçlar için daha kolay uygulanabilir 

yöntemler uygulanmalı, ilaçlarını almayı hatırlamalarını sağlayacak yöntemler 

önerilmelidir. Bu konuda, birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimleri etkin 

bir rol oynayabilir. Hastaların en kolay ulaşabileceği sağlık birimi Aile Sağlığı 

Merkezleri ve aile hekimleridir.  

 

HbA1c düzeyinin hedef değerlerine indirilememesi, kan şekerindeki düzensiz 

dalgalanmalar, hastanın kontrollerini aksatması, istenen tetkikleri tamamlamama, 

kendi kendine kan şekeri takibi yapmama, önerilen diyete uymama, önerilen 

egzersizleri yapmama, kilo alma, sık diyabetik kriz yaşama, komplikasyonların 

gelişmesi tedaviye uyumsuzluğun klinik göstergeleridir (75). 
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Diyabet hastalarında tedaviye uyum kan şekeri regülasyonunu sağlar, akut 

komplikasyonların oluşmasını engeller, kronik komplikasyonların oluşmasını 

geciktirir. Hastanın önerilen tıbbi tedaviye uyum sağlayamaması hastane yatışlarını 

ve tedavi maliyetini artırır. Glisemik kontrol ile hastalarda mikrovasküler 

komplikasyonlarda, kardiyovasküler hastalıklarda ve toplam mortalitede azalmalar 

gösterilmiştir. Tedavide yan etki profili düşük, iyi bilinen, maliyeti düşük ve hastanın 

özelliklerine uygun ilaçlar tercih edilmelidir (76). Diyabet tedavisinin birçok etkene 

bağlı olarak karmaşık olması ve hastanın çevresinin olumsuz etkisi edaviye 

uyumsuzluk ile ilişkili bulunan diğer faktörlerdir (77). 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

  

Hastalığın tedavisinde hastaların tedaviye uyumu önemli bir faktördür ve 

hastaların tedaviye uyumu, değişik yöntemlerle değerlendirilebilir. Uyum 

değerlendirmesi yaparken hastaların geri bildirimi, hekimin kendi görüşü, hastanın 

kullanmış olduğu ilaçlar, hastaların kilo ve tansiyon takipleri ile birlikte laboratuar 

değerleri kullanılabilir. Hastaların geri bildirimi güvenli olmayabileceği gibi 

hastaların kullandığı ilaçların sayımı da güçtür. DM, tedavisinde hedef değerlere 

ulaşılamadığı zaman hastada ilaç uyumunun sorgulanması gerekir. Tedavi uyum 

ölçekleri bu konuda daha objektif olarak yol gösterici olabilir. Tedavi uyumunun 

değerlendirilmesindeki bu zorluklar nedeniyle var olan yöntemlerden birkaçı birlikte 

kullanılmalıdır. Hastalara yapılacak her türlü bilgilendirme, eğitim, danışmanlık gibi 

hizmetlerde düşük öğrenim düzeyleri dikkate alınmalıdır. Tüm diyabet hastalarının 

eğitim alması için düzenlemeler yapılmalıdır. Beslenme eğitimi diyabet 

beslenmesinde deneyimli, uzman bir ekip tarafından verilmeli ve yaşam tarzı 

değişiklikleri her vizitte önerilmelidir. 

 

Hastaların tedaviye uyumu konusunda, en önemli görev; birinci basamak 

sağlık kuruluşlarına ve hastalar ile sürekli irtibat halinde olan aile hekimlerine 

düşmektedir. Aile hekimleri kendisine gelen DM hastalarına her muayenede tedaviye 

uyumun öneminden bahsetmeli, hastaların ilaçlarını sorgulayıp düzenlemeli, hastaları 

egzersiz yapma, önerilen diyete uyma ve sigarayı bırakmaya yönelik teşvik etmelidir.  

 

Aile hekimlerinin sahada sigarayı bıraktırma konusunda daha etkin mücadele 

edebilmesi için  Aile Hekimliği Eğitimi veren hastanelerde Aile Hekimliği 

Polikliniği bünyesinde sigarayı bıraktırma poliklinikleri açılmalıdır.  
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