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ÖÖzzeett
AAmmaaçç:: Tip 1 diyabetli çocuklar›n yaflam kalitelerinin, depresyon, kayg› ve bireysel/

sa¤l›k-hastal›k özelliklerinden nas›l etkilendi¤inin ortaya konulmas› amac› ile yap›lm›flt›r. 
YYöönntteemm:: Diyarbak›r Diyabetli Çocuklar Yaz Kamp›’na kat›lan 9-17 yafllar›ndaki Tip

1 Diyabetli 90 çocuk ve ergen çal›flmaya dahil edildi. Tan›mlay›c› ve iliflki aray›c› tipte-
ki bu çal›flmada veri toplama arac› olarak; Çocuklar için Depresyon Ölçe¤i, Çocuklar
‹çin Yaflam Kalitesi Ölçe¤i, Çocuklar ‹çin Yaflam Kalitesi Ölçe¤i Ergen Formu, Çocuklar
için Durumluk Kayg› Envanteri, kullan›ld›. 

BBuullgguullaarr::  Sa¤l›¤›n› alg›lama durumuna göre yaflam kalitesi genel puanlar›n›n
(X2:9,649; p≤0,05), fiziksel (X2:9,866; p≤0,05) ve psikososyal (X2:10,065; p≤0,05) alt
boyut puanlar›n›n istatistiksel olarak anlaml› düzeyde farkl›laflt›¤› saptand›. Yaflam ka-
litesinin hem genel hem de alt boyut puanlar› ve depresyon puanlar› aras›nda zay›f-
orta düzeyde negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki oldu¤u saptand›. Du-
rumluk kayg› ile yaflam kalitesi puanlar› aras›nda ise; psikososyal sa¤l›k boyutu ve ge-
nel yaflam kalitesi puanlar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml›, negatif yönlü ve zay›f-
orta düzeyde bir iliflki bulundu. 

SSoonnuuçç:: Sa¤l›¤› alg›lama durumu, depresyon ve durumluk kayg› düzeylerinin ya-
flam kalitesini etkiledi¤i bulundu. 

SSuummmmaarryy
AAiimm:: The aim of this study was to determine how the quality of life of children

with type 1 diabetes is affected by depression, anxiety and individual / health-dise-
ase characteristics.

MMeetthhoodd:: 90 children and adolescents with Type 1 Diabetes aged 9-17 years who
participated in the Diyarbak›r Children with Diabetics Summer Camp were included
in the study. In this descriptive and relational study, as a data collection tool; The
Depression Scale for Children, the Quality of Life Scale for Children, The Adolescent
Inventory for Children, and the State Anxiety Inventory for Children were used.

RReessuullttss:: According to the state of health perception of quality of  life overall scores
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(X2: 9,649; p≤0,05), physical (X2: 9,866; p≤0,05) and
psychosocial (X2: 10,065; p≤0,05) sub-dimension score
differences  were  determined  statistically. It was found
that there was a weak-moderate negative and statistically
significant relationship between both the general and
sub-dimension scores and depression scores of the quality
of life. There was a statistically significant, negative and
weak-to-moderate relationship between state anxiety and
psychosocial health and general quality of life scores.

CCoonncclluussiioonn:: Health perception, depression and state
anxiety levels were found to affect quality of life.

Girifl
Tip 1 Diyabet (T1D) erken yafllarda ortaya ç›kan, pank-

reatik beta hücrelerinin y›k›m› ile karakterize, mutlak insü-
lin eksikli¤i ile sonuçlanan heterojen bir hastal›kt›r.  Dün-
yada T1D’liler toplam diyabet vakalar›n›n %5 ila 10’unu
oluflturmaktad›r. Çocukluk döneminde Amerika da ast›m
ve obeziteden sonra en fazla görülen üçüncü kronik has-
tal›kt›r. SEARCH çal›flmas›nda, 20 yafl›ndan küçük gençler-
de T1D prevalans›n›n 2.28 / 1000 oldu¤u raporlanm›flt›r
(1). Ülkemizde ise T1D prevalans› yaklafl›k 1/2000 iken,
insidans› 2.52/100 000'dir (2).

T1D fiziksel bir hastal›k olmakla birlikte psikiyatrik ve
psikososyal boyutlar› olan bir hastal›kt›r. Çocukluk ça¤›n-
da Tip 1 diyabetli hastalar›n fizyolojik ve psikolojik uyumu-
nu dolay›s›yla da yaflam kalitelerini etkileyen birçok faktör
tan›mlanm›flt›r.  Bu hastal›k; kronik olmas›, yönetimindeki
güçlükler, günlük yap›lan çok say›daki enjeksiyonlar, di-
yet k›s›tlamalar› ve komplikasyon riskleri nedeniyle çocuk-
lar için önemli bir stres kayna¤›d›r (3,4).

Yaflam kalitesi kronik sorunu olan çocuklar için önemli
bir sa¤l›k göstergesi olup çal›flmalarda T1D li çocuklar›n fi-
ziksel ve psikososyal sa¤l›k puanlar›n›n düflük oldu¤u, ya-
flam kalitelerinin etkilendi¤i ve bu çocuklara daha fazla des-
tek sa¤lanmas›n›n gerekti¤i rapor edilmektedir. T1D li ço-
cuklar hastal›ktan kaynakl› öfke, izolasyon ve mutsuzluk ya-
flad›klar›n› ifade etmektedirler. Ve yine diyabetik hastalar›n
depresyon ve kayg› düzeylerinin yüksek, buna paralel ola-
rak da yaflam kalitelerinin düflük oldu¤u bildirilmektedir (5). 

Bu çal›flmada Tip 1 diyabetli çocuklar›n yaflam kalitele-
rinin, depresyon, kayg› ve bireysel/sa¤l›k-hastal›k özellikle-
rinden nas›l etkilendi¤inin ortaya konulmas› amaçland›. 

Yöntem  
Evren-  Örneklem:  Diyarbak›r Diyabetli Çocuklar Yaz

Kamp›’na 12 -17 A¤ustos 2013 tarihleri aras›nda kat›lan
9-17 yafllar›ndaki Tip 1 Diyabetli 90 çocuk ve ergen çal›fl-
maya dahil edildi.

Araflt›rmaya dahil edilme kriterleri: 
• Tip I Diyabet tan›s› alm›fl olma 
• Diyabet hastal›¤›n›n d›fl›nda baflka bir kronik veya

psikolojik hastal›¤› olmama
• Çal›flmaya kat›lmay› kabul etme
Veri  Toplama  Araçlar›:  Tan›mlay›c› ve iliflki aray›c› tipte-

ki bu çal›flmada veri toplama arac› olarak; Çocuklar için
Depresyon Ölçe¤i, Çocuklar ‹çin Yaflam Kalitesi Ölçe¤i,
Çocuklar ‹çin Yaflam Kalitesi Ölçe¤i Ergen Formu, Çocuk-
lar için Durumluk Kayg› Envanteri, kullan›ld›. 

Çocuklar ‹çin Yaflam Kalitesi Ölçe¤i (Ç‹YKÖ); Çocuk (8-
12 yafl)  ve ergen  (13-18) fleklinde yafl gruplar›na göre
gelifltirilmifl olan iki ayr› formu bulunmaktad›r. Varni ve ar-
kadafllar› taraf›ndan 1999 y›l›nda gelifltirilmifltir.  23 mad-
delik ölçe¤in puanlamas› 3 alanda yap›lmaktad›r. ‹lk ola-
rak ölçek toplam puan› (ÖTP), ikinci olarak fiziksel sa¤l›k
toplam puan› (FSTP), üçüncü olarak duygusal, sosyal ve
okul ifllevselli¤ini de¤erlendiren madde puanlar›n›n he-
saplanmas›ndan oluflan psikososyal sa¤l›k toplam puan›
(PSTP) hesaplanmaktad›r (Varni ve ark. 2001). Maddeler
0–100 aras›nda puanlanmaktad›r. Ç‹YKÖ toplam puan›
ne kadar yüksek ise, sa¤l›kla ilgili yaflam kalitesi de o ka-
dar iyi alg›lanmaktad›r.

Çocuklar için Depresyon Ölçe¤i (ÇDÖ): Kovacs (1980)
taraf›ndan Beck depresyon ölçe¤i esas al›narak haz›rlan-
m›fl olan kendi kendini de¤erlendirme ölçe¤idir.  Ülke-
mizdeki geçerlilik ve güvenirlik çal›flmas› Öy (1991) tara-
f›ndan yap›lm›flt›r. 6-17 yafl çocuklar›na uygulanabilen ve
yirmi yedi maddeden oluflan ölçekte her madde belirtinin
fliddetine göre 0, 1 ya da 2 puan al›r. Toplam puan›n
yüksek olmas› depresyon düzeyinin ya da fliddetinin yük-
sekli¤ini göstermektedir. En üst toplam puan 54’ tür. Ke-
sim puan› 19 olarak önerilmektedir. Ölçekten al›nan pu-
an 19’un ne kadar üstünde ise depresyon düzeyinin de
o kadar a¤›r oldu¤u düflünülmektedir.

Çocuklar için Durumluk Kayg› Envanteri (ÇDKE);  Spi-
elberger (1973) taraf›ndan gelifltirilmifl olan bu ölçe¤in
durumluk ve sürekli kayg› için 20’fler soruluk çoktan seç-
meli iki alt ölçe¤i bulunmaktad›r. Her madde belirtinin
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fliddetine göre 1, 2 ya da 3 olarak puanlanmaktad›r. Yük-
sek puan yüksek kayg› seviyesini, düflük puan ise düflük
kayg› seviyesini belirtirBu çal›flmada çocuk ve ergenlerin
durumluk kayg› düzeylerine bak›lm›flt›r. Durumluk kayg›;
bireyin belirli bir zamanda, belirli flartlar dahilinde hissetti-
¤i kayg›y› tan›mlamakta ve d›fl etkenlere göre de¤iflim
gösterebilmektedir. Ölçe¤in ülkemizdeki geçerlik ve gü-
venilirlik çal›flmas› Özusta (1995) taraf›ndan yap›lm›flt›r.
Ölçe¤in geçerlilik güvenirlik çal›flmas› 9-12 yafl çocuklar›n-
da yap›lm›fl olmakla birlikte, 12 yafl›ndan büyük olan ço-
cuk ve ergenlerin eriflkin formunu anlamakta güçlük çek-
tikleri belirlenmifl ve 17 yafla kadar çocuk formunun kulla-
n›labilece¤i bildirilmifltir. 

Veri  Analizi:  Çal›flmada tan›mlay›c› veriler n, %; sürekli
verilerde ise ortalama ± Standart sapma de¤erleri ile gös-
terilmifltir. Ölçümsel veriler normal da¤›l›m varsay›m› için
Kolmogrov-Smirnov testi ile s›nanm›flt›r. Normal olmayan
da¤›l›m nedeniyle ölçümsel verilerin karfl›laflt›r›lmas› için
Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testleri ile kullan›m
alan›na uygun yerlerde kullan›lm›flt›r. ‹ki ölçümsel verilerin
korelasyonun incelenmesinde Spearman korelasyon ana-
lizi kullan›lm›flt›r. 

Araflt›rman›n  Etik  Yönü:  Araflt›rman›n yürütülebilmesi
için kamp yönetiminden gerekli izin ve çal›flmada yer al-
mak isteyen çocuklar›n ebeveynlerinin yaz›l› onamlar›
al›nd›.  

Bulgular  
Araflt›rmaya kat›lanlar›n %55.6’s›n›n kad›n, %63.3’ünün

ilkö¤retim ö¤rencisi, %52.2’sinin ekonomik durumunu or-
ta olarak nitelendirdi¤i ve yafl ortalamas›n›n 13.8± 2.49 ol-
du¤u bulundu. %15.6’s›n›n sosyal güvencesinin olmad›¤›
ve ortalama 4 kardefle sahip olduklar› belirlendi. 4.52±3.03
y›ld›r diyabet hastas› olduklar›, %54.4ünün ailesinde diya-

bet öyküsü oldu¤u, %22.2’sinin komplikasyon yaflad›¤› ve
en fazla yaflanan komplikasyonlar›n hiperglisemi ve nefro-
pati oldu¤u saptand›. %95’6 s›n›n enjeksiyon kalemi ile in-
sülin uygulad›¤›, tamama yak›n›n›n (%97.8) diyabet hak-
k›nda e¤itim ald›¤› ve bu e¤itimi %66.7’sinin hemflireden
ald›¤› belirlendi. Ayr›ca %4.4’ünün sa¤l›k durumunu kötü
olarak nitelerken, kat›l›mc›lar›n HbA1c ortalamalar› 9.72±
1.91 olarak bulundu.

Tablo 1’de diyabetli çocuklar›n ölçeklerden alm›fl olduk-
lar› minimum -maksimum ve ortalama puanlar verilmifltir.
Çocuklar›n ölçeklerden ald›klar› puan ortalamalar›na bak›l-
d›¤›nda; toplam yaflam kalitesi puan› 72.95±16.50, fiziksel
sa¤l›k toplam puan› 75.50±15.36, psikososyal sa¤l›k top-
lam puan› 73.92±14.81 ve durumluk kayg› puanlar›n›n
30.58±6.82oldu¤u belirlendi.Çal›flmam›zda depresyon
puan ortalamas› 21.19±8.52 (kesme noktas› 19) olarak bu-
lundu. 

Çocuklar ‹çin Yaflam Kalitesi Ölçe¤i puanlar›n›n normal
da¤›l›m özelli¤i sergileyip sergilemedi¤ini test etmek için
“Kolmogorov-Smirnov Testi” uyguland› ve normal da¤›l›m
özelli¤i sergilemedi¤inden dolay› yap›lan istatiksel ifllem-
lerde nonparametrik teknikler kullan›ld›.

Sa¤l›¤›n› alg›lama durumuna göre yaflam kalitesi ge-
nel puanlar›n›n (X2:9,649; p≤0,05), fiziksel (X2:9,866;
p≤0,05) ve psikososyal (X2:10,065; p≤0,05) alt boyut pu-
anlar›n›n istatistiksel olarak anlaml› düzeyde farkl›laflt›¤›
saptand›. Bu fark›n sa¤l›¤›n› iyi olarak nitelendirenlerle or-
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TTaabblloo  11::  Kat›l›mc›lar›n ölçeklerden ald›klar› puan ortalamalar› 

NN MMiinniimmuumm MMaakkssiimmuumm XX±±SSSS
Çocuklar ‹çin Yaflam Kalitesi Ölçe¤i (Ç‹YKÖ)

• Ölçek Toplam Puan› (ÖTP) 90 10 98.91 72.95±16.50
• Psikososyal Sa¤l›k Toplam Puan› (PSTP) 90 23.33 100 73.92±14.81
• Fiziksel Sa¤l›k Toplam Puan› (FSTP) 90 37.50 100 75.50±15.36

Çocuklar için Durumluk Kayg› Envanteri (ÇDKE) 90 20 54 30.58±6,82
Çocuklar için Depresyon Ölçe¤i (ÇDÖ) 90 0 51 21.19±8.52

TTaabblloo  22::  Ç‹YKÖ normalite testi sonuçlar›

DDee¤¤iiflflkkeenn KKoollmmooggoorroovv  SSmmiirrnnoovv
Çocuklar ‹çin De¤er Sd p
Yaflam Kalitesi Ölçe¤i .130 16.50 0.001
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TTaabblloo  33:: Kat›l›mc›lar›n sosyodemografik ve hastal›k özelliklerine göre Ç‹YKÖ puan ortalamalar›n›n da¤›l›m› 

ÇÇ‹‹YYKKÖÖ  oorrttaallaammaa  ppuuaannllaarr›› XX±±SSSS
nn FFTTSSPP PPSSTTPP ÖÖTTPP

Yafl 9-12 yafl 27 74.94±15.52 72.12±15.66 72.99±14.45
13 -17 yafl 63 75.73±15.41 74.69±14.49 72.92±17.39

U: 840.00 756.00 786.50
p: 0.92 0.40 0.57

Cinsiyet  Kad›n 51 75.19±14.55 73.89±13.35 71.76±17.20
Erkek 39 76.39±16.40 74.80±15.93 75.19±15.05

U: 910.50 915.50 868.50
p: 0.59 0.62 0.37

Ö¤renim  okur-yazar de¤il 4 68.75±16.53 66.25±11.57 67.11±12.59
Durumu ilkokul 59 74.69±14.37 72.76±15.90 72.22±16.06

lise 27 79.01±16.88 77.61±12.41 75.68±18.16
X2: 2.303 3.424 3.107
P: 0.31 0.18 0.21

Sosyal Güvence var 76 74.63±14.84 74.04±13.20 73.27±14.73
Durumu Yok 14 81.25±17.59 76.28±20.60 73.49±24.01

U: 373,50 429.50 450.50
p: 0.098 0.31 0.44

Sa¤l›k Alg›s›* ‹yi 37 82.20±12.76 79.78±12.70 78.81±14.94
Orta 18 69.45±16.05 67.34±17.32 64.45±20.85
Kötü 4 76.92±15.73 64.58±19.16 63.58±19.25

X2: 9.981 10.214 9.403
p: 0.007 0.006 0.009

Ekonomik Durum ‹yi 32 76.97±16.52 75.63±14.25 73.38±18.59
Orta 53 75.94±16.50 74.07±14.95 73.25±16.89
Kötü 5 73.75±12.22 76.66±22.26 75.65±17.33

X2: .270 .404 .123
p: 0.87 0.81 0.94

Ailede diyabet var 49 73.89±15.30 72.77±14.08 73.09±13.25
öyküsü Yok 41 77.41±15.40 75.28±15.70 72.76±19.85

U: 853.00 885.50 922.50
p 0.21 0.33 0.50

Diyabete iliflkin var 19 76.36±13.30 72.94±13.46 73.86±13.04
komplikasyon Yok 71 75.26±15.94 74.18±15.22 72.70±17.36
yaflama durumu U: 643.50 604.00 658.50

p: 0.75 0.48 0.87
Yaflan›lan Hipoglisemi 5 76.34±17.75 75.26±10.98 75.33±12.75
Komplikasyon Hiperglisemi 6 74.04±12.45 67.98±14.96 69.49±14.12

Nöropati 1 90.62 80.00 83.69
Retinopati 1 56.25 53.33 54.34
Nefropati 6 79.68±9.42 78.05±13.39 78.62±11.63

X2: 4.196 4.814 5.876
P: 0.38 0.30 0.20



ta olarak nitelendirenler aras›ndaki farktan kaynakland›¤›
belirlendi.

Çocuk ve ergenlerin yafllar› ve diyabetli olarak geçir-
dikleri y›l say›s› artt›kça depresyon düzeylerinin azal›rken;

aksine diyabetli olarak geçirdikleri y›l say›s› artt›kça durum-
luk kayg› puanlar›n›n da artt›¤› belirlendi. 

Yaflam kalitesi puanlar› ile depresyon ve durumluk
kayg› puanlar› aras›ndaki iliflkiye bak›ld›¤›nda;  yaflam ka-
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TTaabblloo  33  DDeevvaamm››:: Kat›l›mc›lar›n sosyodemografik ve hastal›k özelliklerine göre Ç‹YKÖ puan ortalamalar›n›n da¤›l›m› 

ÇÇ‹‹YYKKÖÖ  oorrttaallaammaa  ppuuaannllaarr›› XX±±SSSS
nn FFTTSSPP PPSSTTPP ÖÖTTPP

Tedavi fiekli ‹nsülin Kalemi 87 75.62±15.38 73.53±14.86 72.68±16.64
‹nsülin Pompas› 3 71.87±17.39 85.00±8.33 80.43±10.36

U: 108.00 66.00 99.00
p: 0.63 0.15 0.50

Diyabete ‹liflkin  Evet 87 75.69±15.34 74.27±14.61 73.22±16.44
Bilgi Alma Durumu Hay›r 3 69.79±18.31 63.55±20.10 65.02±19.53

U: 95.00 81.00 87.50
p: 0.45 0.28 0.35

Diyet Uyumu** Uyuyor 49 77.83±15.73 75.84±15.94 73.89±19.21
Uymuyor 13 77.20±13.33 74.32±14.13 75.18±12.66

U: 306.50 274.00 310.00
p: 0.83 0.44 0.88

Egzersiz Yapma Yap›yor 51 78.68±15.55 75.29±15.67 75.12±16.65
Durumu*** Yapm›yor 11 69.64±12.83 73.44±15.07 66.23±22.51

U: 181.00 234.00 201.50
P: 0.06 0.39 0.14

HbA1c de¤eri**** %7’nin alt› 5 65.00±13.51 70.00±16.70 68.26±15.55
%7 ile %8.9 aras› 38 76.73±14.91 75.97±12.27 74.53±14.98
%9 ile %10.9 aras› 24 74.84±14.17 73.81±16.95 74.04±15.20
%11 ve üstü 19 74.73±17.22 71.73±15.38 69.27±20.73

X2: 2.689 1.423 1.492
p: 0.44 0.70 0.68

*Bu soruyu 59 kat›l›mc› cevaplam›flt›r. 
**Bu soruyu 62 kat›l›mc› cevaplam›flt›r.
***Bu soruyu 62 kat›l›mc› cevaplam›flt›r.
****Bu soruyu 86 kat›l›mc› cevaplam›flt›r. 

TTaabblloo  44:: Yafl ve diyabet y›l› de¤iflkeni ile depresyon 
ve kayg› düzeyleri aras›ndaki iliflki

YYaaflfl DDiiyyaabbeett  yy››ll››
Depresyon puan› r -.369 -.204

p 0.000 0.05
Durumluk Kayg› puan› r ,273 ,021

p 0.01 0.84

TTaabblloo  55:: Kat›l›mc›lar›n yaflam kalitesi puanlar›n›n, 
depresyon ve durumluk kayg› puanlar› ile iliflkisi

ÇÇ‹‹YYKKÖÖ  ppuuaann››
FFTTSSPP PPSSTTPP ÖÖTTPP

Depresyon r -.346** -.206 -.273**
puan› p 0.001 0.05 0.009
Durumluk r -.171 -.291 -.292
kayg› puan› p 0.10 0.006 0.006



litesinin hem genel hem de alt boyut puanlar› ve depres-
yon puanlar› aras›nda zay›f-orta düzeyde negatif yönlü ve
istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki oldu¤u saptand›. Dep-
resyon düzeyi yüksek olan çocuklar›n yaflam kalitesi dü-
zeylerinin düflük oldu¤u belirlendi. Durumluk kayg› ile ya-
flam kalitesi puanlar› aras›nda ise; psikososyal sa¤l›k boyu-
tu ve genel yaflam kalitesi puanlar› aras›nda istatistiksel
olarak anlaml›, negatif yönlü ve zay›f-orta düzeyde bir ilifl-
ki bulundu. 

Tart›flma
Çal›flmada yafl, cinsiyet, ekonomik durum, sosyal gü-

vence, kardefl say›s› gibi sosyo-demografik özelliklere ve
ailede diyabet öyküsü olma durumu,  diyabet süresi,
komplikasyon durumu, tedavi tipi, hastal›¤a iliflkin bilgi al-
ma durumu, HbA1c düzeyleri gibi hastal›k özelliklerine
göre yaflam kalitesi puanlar›n›n farkl›laflmad›¤› belirlendi.
Benzer flekilde Kuveytli T1D’li çocuk ve ergenlerin yafl,
HbA1c düzeyleri ve  tedavi tipi gibi de¤iflkenlere göre ya-
flam kalitelerinin farkl›laflmad›¤› bildirilmektedir (6).  Wag-
ner ve ark. (2005) ise yapm›fl olduklar› çal›flmada genç
yafl, iyi metabolik kontrol ve yo¤unlaflt›r›lm›fl insülin teda-
visinin, yaflam kalitesini art›ran faktörler oldu¤unu bul-
mufllard›r (7). Literatürde T1DM 'li çocuk ve ergenlerde,
s›k s›k kan flekeri kontrolü ve s›k insülin enjeksiyon uygu-
lamas›n›n yaflam kalitesini azaltt›¤› fakat zamanla hastal›-
¤a adapte olduklar› ve ilk baflta kötüleflen yaflam kalitesi-
nin artt›¤› rapor edilmektedir (8). Güven (2007)yafl, cinsi-
yet, e¤itim düzeyi ve diyabet süresine göre yaflam kalite-
sinin anlaml› bir biçimde farkl›laflmad›¤›; HbA1c de¤erle-
rine göre ise yaflam kalitesinin farkl›laflt›¤›n› bildirmektedir
(9). 

Çocuk ve ergenlerin sa¤l›¤›n› alg›lama durumlar›na
göre yaflam kalitesi genel puanlar›n›n (X2:9,649;
p≤0,05), fiziksel (X2:9,866; p≤0,05) ve psikososyal
(X2:10,065; p≤0,05) alt boyut puanlar›n›n istatistiksel ola-
rak anlaml› düzeyde farkl›laflt›¤› saptand›. Bu fark›n sa¤l›-
¤›n› iyi olarak nitelendirenlerle orta oldu¤unu ifade eden-
lerin yaflam kalitesi puanlar› aras›ndaki farktan kaynaklan-
d›¤› belirlendi.

Çal›flmam›zda depresyon puan ortalamas› 21,19±
8,57 olarak bulundu. 19 üzeri puan alanlar, kat›l›mc›lar›n
%73,3’ünü oluflturuyordu. fiahin ve arkadafllar›n›n
(2015) çal›flmas›nda diyabetik grupta depresyon tan›s›

alan olgularda ÇDÖ puan ortalamas›n›n 20,37±7,81 ol-
du¤u saptanm›flt›r (fiahin ve ark., 2015). Tip 1 diyabetli
gençlerde depresyonun genel popülasyona göre daha
yüksek oldu¤u;  uluslararas› prevelans›n %12-20 aras›nda
oldu¤u rapor edilmektedir. Ve yine T1D’li okul ça¤› ço-
cuklar›nda depresyon prevelans›n›n % 30,04 oldu¤u bil-
dirilmektedir (10). Tip 1 diyabetli çocuklarda diyabeti ol-
mayan akranlar›na göre daha yüksek oranda depresyon
görüldü¤ü ve depresyon oranlar›n›n endifle verici oldu¤u
belirtilmektedir (11). Yafl gruplar›na göre depresyon pu-
anlar›n›n farkl›laflt›¤› saptand›. 9-12 yafl grubundaki ço-
cuklar›n depresyon puan ortalamalar›n›n (24,55±2,42),
13-17 yafl grubundakilerin puan ortalamalar›ndan
(19,72±9,81) yüksek oldu¤u ve fark›n istatistiksel olarak
ileri düzeyde anlaml› oldu¤u belirlendi (p=0,000). Çocuk
ve adölesanlar›n depresyon düzeyleri yafl ile negatif yön-
lü ve zay›f bir iliflki gösterdi¤i,  yafl artt›kça depresyon dü-
zeylerinin azald›¤› ve iliflkinin istatistiksel olarak anlaml› ol-
du¤u belirlendi (r: -.346; p:0,001).Bahali ve F›rat’›n yap-
m›fl oldu¤u çal›flmada (2006) 12.3±2 yafl ortalamas›na
sahip olan çocuklar›n ÇDÖ puanlar›n›n bu çal›flman›n
bulgular›ndan daha düflük oldu¤u; 10.1±4.3 puan orta-
lamas›na sahip olduklar› bildirilmektedir(12). Konca’n›n
(2015) yapm›fl oldu¤u çal›flmada yafl ile depresyon dü-
zeyleri aras›nda anlaml› iliflki olmad›¤› bildirilmektedir
(13). 

Çal›flmada ÇDKE puan ortalamas›n›n 30.58±6.82 ol-
du¤u saptand›. Yafl gruplar›na göre durumluk kayg› pu-
anlar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark olmad›-
¤›;  9-12 yafl grubundaki çocuklar›n kayg› puan ortalama-
lar›n›n (28,39±5,73), 13-17 yafl grubundakilerin puan or-
talamalar›ndan (31,50±7,07) düflük oldu¤u belirlendi.
Çocuk ve adölesanlar›n kayg› düzeyleri yafl ile pozitif yön-
lü ve zay›f bir iliflki gösterdi¤i,  yafl artt›kça kayg› düzeyle-
rinin de artt›¤› iliflkinin istatistiksel olarak anlaml› oldu¤u
belirlendi (r: .255; p:0,01).T1D'li gençlerde anksiyete be-
lirtilerinin yayg›n oldu¤u, %13 oran›nda bu belirtilerin
gözlendi¤i ve özellikle hipoglisemi korkusunun durumluk
anksiyete nedeni oldu¤u bildirilmektedir (14). 

Yaflam kalitesi puanlar›; depresyon ve durumluk kayg›
puanlar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda; yaflam kalitesinin genel ve
alt boyut puanlar› ile depresyon puanlar› aras›nda zay›f
düzeyde negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlaml› bir ilifl-
ki oldu¤u saptand›. Durumluk kayg› ile yaflam kalitesi pu-
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anlar› aras›nda ise; psikososyal sa¤l›k boyutu ve genel ya-
flam kalitesi puanlar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml›,
negatif yönlü ve orta düzeyde bir iliflki bulundu. Depres-
yon düzeyi yüksek olan çocuklar›n yaflam kalitesi düzeyle-
rinin düflük oldu¤u belirlendi. Özellikle Psikososyal Sa¤l›k
alt boyutu ile depresyon düzeylerinin aras›ndaki iliflkinin
güçlü olmas› beklenirken çal›flmam›zda zay›f düzeyde iliflki
oldu¤u saptanm›flt›r.  Naranjo ve  Hood(2013) depresif
belirtilerin diyabetli çocuklar›n öz-yeterliliklerini düflürdü¤ü
ya da diyabetlerini kontrol edemedikleri inanc›na yol açt›-
¤›; depresyon ve depresif belirtilerin sadece olumsuz has-
tal›k sonuçlar›yla iliflkili olmay›p, ayn› zamanda kötü genel
ifllevsellik ve düflük yaflam kalitesi alg›s› ile de iliflkili oldu¤u-
nu bildirmektedirler (15). Benzer flekilde diyabetik çocukla-
r›n yaflam kalitesi alt ölçek puanlar› ile ÇDÖ ve ÇDKE pu-
anlar› aras›nda negatif korelasyon oldu¤unu bildiren çal›fl-
malar bulunmaktad›r (16). fiahin ve ark. (2015) diyabetik
grupta ruhsal hastal›¤› olan ergenlerin yaflam kalitesi al-
g›lar›n›n ruhsal hastal›¤› olmayanlardan daha kötü ol-
du¤unu bildirmektedirler. Ayr›ca diyabetik grupta depres-
yon ve anksiyete skorlar› artt›kça ergenin yaflam kalitesi
puanlar›n›n düfltü¤ünü rapor etmektedirler (14). 

Sonuçlar
Yaflam kalitesi puanlar› ile; yafl, cinsiyet, ekonomik

durum, sosyal güvence, kardefl say›s›,  ailede diyabet öy-
küsü olma durumu,  diyabet süresi, komplikasyon duru-
mu, tedavi tipi, hastal›¤a iliflkin bilgi alma durumu,
HbA1c düzeyleri gibi sa¤l›k/hastal›k özelliklerine göre is-
tatistiksel aç›dan herhangi bir fark bulunmamakla birlikte;
sa¤l›¤› alg›lama durumuna göre farkl›laflt›¤› ayr›ca dep-
resyon ve durumluk kayg› düzeylerinin yaflam kalitesini
farkl›laflt›rd›¤› belirlenmifltir. 

Bu bulgular do¤rultusunda; hemflireler, çocuklar›n
hastal›¤a ve tedaviye uyumlar›n› azaltarak yaflam
kalitelerini olumsuz etkileyen faktörlerin fark›nda olmal› ve
bak›m›nda bu faktörlerin ortadan kald›r›lmas› veya dene-
tim alt›nda tutulmas› konusuna yer vermelidir. 

Kaynakça
1.  Liese AD., D’Agostino RB., Hamman RF, et al. The burden of 

diabetes mellitus among US youth: prevalence estimates from the 

SEARCH for Diabetes in Youth Study. Pediatrics. 2006;118:1510–8.

2.  Çolak R. Tip 1 Diabetes Mellitus Epidemiyolojisi. Turkiye Klinikleri J 

Endocrin-Special Topics 2012;5(3):1-4.

3.  Delamater AM. Psychological care of children and adolescents with

diabetes. Pediatr Diabetes. 2009;10:175-84.

4.    Kakleas K., Kandyla B., Karayianni C., Karavanaki K. 

Psychosocialproblems in adolescents with type 1 diabetes mellitus.

Diabetes Metab.2009;35:339-50.

5.  Mutlu C., Kaya Mutlu E., Taskiran H., Ozgen ‹T. Quality of life in 

children with type I diabetes mellitus and their mothers. Bulletin of

Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S125.

6.  Abdul-Rasoul M., AlOtaibi F., AlMahdi M., AlKandari H.Quality of life

in children with type 1 diabetes in Kuwait. BMC Proceedings 2012;

6(Suppl 4):P7

7.  Wagner  VM.,  Muller–Gode_roy E.,  Sengbusch S.,  Hager S., 

Thyen U. Age, metabolic control and type of insulin regime in_

uenceshealth-related quality of life in children and adolescentswith

type 1 diabetes mellitus. Eur J Pediatr. 2005;164: 491–496. DOI 

10.1007/s00431-005-1681-4.

8.  Eiser C., Morse R. A review of measures of quality of life forchildren

with chronic illness. Arch Dis Child. 2001;84(3):205-11.

9.  Güven T. Diabetes mellitus’lu hastalarda yaflam kalitesi ve 

depresyon etkisinin araflt›r›lmas›. fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma 

Hastanesi, Uzmanl›k tezi. ‹stanbul:2007.

10.  BuchbergerB., HuppertzH., Krabbe L, Lux B.,  MattiviJ., 

SiafarikasA.Symptoms of depression and anxiety in youth with type

1 diabetes: A systematic review and meta-analysis. 

Psychoneuroendocrinology.2016;70:70-84.

11.  ReynoldsK., Helgeson V.Children with diabetes compared to peers:

Depressed? Distressed? Annals of Behavioral Medicine. 

2011;42:29-41.

12.  Bahali K.,  F›rat S.Bir diyabet kampi etkinli¤i. Anatolian Journal of 

Psychiatry. 2006;7:218-22.

13.  Konca G. Tip 1 Diyabet Hastalar›ndaki Depresyon veAnksiyete 

Oranlar›n›n ‹ncelenmesi. Beykent Üniversitesi: Sa¤l›k Bilimleri 

Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. ‹stanbul :2015.

14.  fiahin N, Öztop DB, Y›lmaz S, Altun H. Tip 1 Diyabetes Mellitus Tan›l›

Ergenlerde Psikopatoloji, Yaflam Kalitesi Ve Ebeveyn Tutumlar›n›n 

De¤erlendirilmesi. Arch Neuropsychiatr. 2015; 52: 133-8. DOI: 

10.5152/Npa.2015.7248.

15.    Naranjo D., Hood K.Psychological challenges for children living 

with diabetes. DiabetesVoice. 2013;58(1):38-40.

16.  Gonder-Frederick LA, Fisher CD, Ritterband LM, Cox DJ, Hou L, Das

Gupta AA, Clarke WL. Predictors of fear of hypoglycemia in 

adolescents with T1D and their parents. Pediatric Diabetes. 

2006;7:215–222.

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  10  •  Say›    2  •  Sayfa  29  •  Temmuz  -  Aral›k  2018

View publication statsView publication stats


