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Öz

Abstract

Amaç: Stres hiperglisemisi, yoğun bakım ünitelerinde görülen yaygın bir durumdur. Kötü prognoz ve mortalite ile
ilişkilidir. Çalışmamızın amacı yoğun bakım ünitelerinde
stres hiperglisemisinin sıklığını ve morbidite ve mortalite
ile olan ilişkisini saptamaktır.

Objective: Stress hyperglycemia is a common condition
in intensive care units. It is associated with poor prognosis and mortality. We aimed to determine the frequency
of stress hyperglycemia and its relation to morbidity and
mortality in intensive care units.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma prospektif olarak medikal
ve anestezi yoğun bakım ünitesinde yapıldı. Çalışmaya 18
yaş ve üzeri, 48 saat ve daha fazla sürede yoğun bakımda
kalan hastalar alındı.

Material and Methods: This study was prospectively conducted at the medical and anesthesiology intensive care
unit. Patients ≥18 years of age who stayed in this intensive
care unit for 48 hours or more were included in this study.

Bulgular: Çalışmaya 50 hasta alındı. Hastaların yaş ortalaması 42,8±18,8 yıl idi. En sık yoğun bakıma yatış nedeni
travma (%56) idi. Hastaların çalışmaya alındığı gün bakılan
laboratuvar kan şekeri değeri 129,9±51,0 mg/dL idi. Hastaların yoğun bakıma yattığı gün bakılan HbA1c değeri
4,98±0,46 idi. Çalışmanın ilk günü bakılan laboratuvar kan
şekeri 14 hastada (%28) 140 mg/dL ve üzerinde tespit edildi.
Hastaların yoğun bakımda takip edildikleri bir haftalık süre
boyunca bakılan laboratuvar ve parmak ucu kan ölçümlerinde bir defa ve daha fazla sayıda kan şekeri 140 ve üzeri
çıkan hasta sayısı 32 (%64) idi. Hastaların yoğun bakım kalış
gün sayısı ortanca 7.5 (aralık: 3-78), hastanede kalış gün sayısı ortanca 13 (aralık: 3-101) idi. Hastalarda yoğun bakımda
kaldıkları süre boyunca yeni bir enfeksiyon gelişme oranı
%38 (n=19) idi. Yeni enfeksiyon gelişme oranı stres hiperglisemisi olan hastalarda (%50), olmayanlara (%16) göre daha
fazla saptandı (p=0,02). Yoğun bakım ünitesinde kalış gün
sayısı stres hiperglisemisi olan hastalarda (ortanca: 9.5 gün,
aralık: 3-78 gün), stres hiperglisemisi olmayan hastalara
(ortanca: 5 gün, aralık: 3-31 gün) göre daha fazla saptandı
(p=0,012). Tüm hastalarda yoğun bakım mortalitesi %20 idi.
Yoğun bakım mortalitesi stres hiperglisemisi olan hastalarda (%28,1) olmayanlara (%5,6) göre daha yüksek saptandı
(p=0,05).

Results: In total, 50 patients were included in the study. The
mean age of the patients was 42.8±18.8 years. The most
common cause of admission to the intensive care unit was
trauma (56%). Laboratory blood glucose level of the patients on the first day of study was 129.9±51.0 mg/dL. The
HbA1c value was 4.98±0.46 on the day of admission to the
intensive care unit. On the first day of the study, laboratory
blood sugar was found to be ≥140 mg/dL in 14 patients
(28%). The number of patients with stress hyperglycemia
during a one-week period was 32 (64%). During the time
patients were in the intensive care unit, the development
of new infection occurred in 19 patients (38%). The median
duration of stay in the intensive care unit was 7.5 (range,
3-78) days, and the median duration of stay in the hospital
was 13 (range, 3-101) days. The rate of new infection development was higher in patients with stress hyperglycemia
(50%) than in those without (26.0%) (p=0.02). The duration
of stay in the intensive care unit was found to be higher in
patients with stress hyperglycemia (median, 9.5 days; range, 3-78 days) than in those without (median, 5 days; range,
3–31 days) (p=0.012). The duration of stay in hospital was
found to be higher in patients with stress hyperglycemia
(median, 14 days; range, 3-101 days) than in those without
(median, 11 days; range, 3-50 days) (p=0.07). The total rate
of mortality in the intensive care unit was 20%. Intensive
care mortality was 20% in all patients. The rate of morta-

Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda kritik hastalarda stres
hiperglisemi oranı yüksek olarak tespit edildi. Stres hiperg46
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lisemi gelişen hastalarda mortalite ve yeni enfeksiyon gelişme oranı daha fazla
bulundu.

lity in the intensive care unit was higher in patients with stress hyperglycemia
(28.1%) than in those without (5.6%) (p=0.05).
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Conclusion: Stress hyperglycemia was found to be high in critically ill patients. Mortality and new infection rates were higher in patients with stress hyperglycemia.
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Giriş
Strese endokrin ve metabolik yanıtların bir sonucu olan hiperglisemi, yoğun bakım ünitesine kabul edilen kritik hastaların %20,33 ünde görülür (1,
2). Amerikan Diyabet Cemiyeti’ne göre hastalar normoglisemi (açlık kan
glikozu düzeyi <100 mg/dL veya rasgele kan şekeri 140 mg/dL’nin altında
olması), hafif hiperglisemi (açlık kan şekeri 100 ila 125 mg/dL veya rastgele
veya postprandiyal 2.saat kan şekeri düzeyleri 140 ila 199 mg/dL olan) ve
şiddetli hiperglisemi (açlık kan şekeri 126 mg/dL veya daha fazla olan veya
diyabet olmadan rastgele veya 2 saatlik postprandiyal kan şekeri 200 mg/
dL veya daha fazla olan) şeklinde sınıflara ayrılır (3). Stres hiperglisemi için
net bir kan glikozu değeri yoktur ve çalışmalarda farklılık göstermektedir.
Stres hiperglisemisinin gelişimindeki fizyopatolojik mekanizmalar tip 1 ve
tip 2 diyabetten farklıdır. Glukagon, epinefrin, kortizol, büyüme hormonu
ve norepinefrinde artış meydana gelir (4). Karşı düzenleyici hormonlardaki
bu artış, glukoneogenez (baskın olarak hepatik) ve glikojenoliz yoluyla endojen glikoz üretiminde artışa neden olur. Normal fizyolojik koşullar altında, glikoz homeostazisi periferik dokularda (iskelet, kalp kası, adipoz (GLUT
4) ve karaciğerde (GLUT2) ve hepatik glikoz üretiminin inhibisyonunda
insülin aracılı glikoz alımı ile sıkı bir şekilde düzenlenir (5). Tümör nekroz
faktörü-alfa glukoneogenezi ve plazma glukagonunu arttırarak katkıda
bulunabilir. İnsülin üretimi de artar, ancak sepsis ve kritik hastalık insülin
sinyal yolunu etkiler. Dolayısıyla GLUT-4 aracılı glikoz alımı azalır ve insülin
direncine yol açar. Stres hiperglisemi aynı zamanda vazopresörler, parenteral beslenme ve kortikosteroidler gibi hiperglisemik ajanlar tarafından
ağırlaştırılır (6). Stres hiperglisemi, kritik hastalardaki yaygın bir sorundur ve
kötü sonlanım ile ilişkilendirilmiştir (7, 8).
Stres hiperglisemisi genellikle hastalık sırasında geçici hiperglisemi anlamına gelir ve daha önce diyabet bulgusu olmayan hastalarla sınırlıdır. (9,
10). Bir çalışmada daha öncesinde diyabet tanısı olmayan hiperglisemik
hastalarda önceden diyabet öyküsü olan hastalar ve normoglisemik hastalar ile karşılaştırıldığında hastane içi mortalite anlamlı derecede yüksek
saptanmıştır (11). Normogliseminin (80-110 mg/dL) sağlandığı zaman
cerrahi yoğun bakım ünitesi hastalarında mortalitede %42 oranında bir
azalma olduğunu gösteren, 12 ayda 1548 mekanik ventilasyondaki hastanın alındığı Van der Berge ve ark. yürüttüğü randomize kontrollü çalışmanın ardından sıkı glisemik kontrolün önemi ortaya çıkmıştır. Her iki
grupta da ilk 24 saatteki APACHE II skorları ortanca 9 (aralık: 7-13) idi. Bu
çalışma ile yoğun insülin tedavisinin septisemi ataklarını % 46 azalttığı ve
ventilatör gün sayısının daha az olduğu gösterilmiştir (12).
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Literatürde kritik hastalarda stres hiperglisemisinin sıklığını, morbidite ve
mortalite ile ilişkisini değerlendiren çalışma olmasına rağmen ülkemizde
bu çalışmalar yeterli değildir. Bu çalışmadaki primer amacımız, yoğun
bakım ünitelerinde stres hiperglisemisi sıklığını saptamaktır. Sekonder
amacımız ise stres hiperglisemisinin morbidite ve mortalite ile olan ilişkisini belirlemektir.(2)
Gereç ve Yöntemler
Bu çalışma prospektif kesitsel gözlemsel bir çalışmadır. Medikal ve anestezi yoğun bakım ünitesinde 1 Nisan 2017-1 Ağustos 2017 tarihleri arasında izlenen; 18 yaş ve üzeri olan; ve 48 saat ve üzerinde yatan hastalar
çalışmaya dahil edildi. Bu çalışma için Erciyes Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan onay alındı (Etik Kurul Onay No: 2017/340). Hastalardan veya onam veremeyecek hastaların birinci derece yakınından
yazılı onam alındı.
Diyabetes mellitus (Tip 1, 2), kronik böbrek yetmezliği, kronik karaciğer
hastalığı, gebelik, kronik steroid kullanımı, solid organ tümörü, hemoglobin 7 g/dL olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.
Demografik veriler, APACHE-II (Acute Physiology and Chronic Health
Evaluation) skoru, boy, kilo, yatış nedeni, başvuru laboratuvar kan şekeri
ve HbA1c değeri her hasta için kaydedildi.
Çalışmaya alınan hastalar kan şekeri için maksimum 7 gün süreyle takip edildi. Takiplerinde günlük ölçülen laboratuvar kan şekeri, gün içerisindeki takiplerinde parmak ucu ölçülen venöz kapiller ve arteriyel kan
şekeri değerleri kaydedildi. Günlük olarak organ yetmezliğini değerlendirmek için SOFA (Sequential Organ Failure Score) skoru, hastaların aldığı
günlük kalori ve uygulanan insülin miktarı, vazopresor ihtiyacı, mekanik
ventilasyon (invaziv ve/veya non-invaziv) ihtiyacı 7 gün süreyle günlük
olarak kaydedildi.
Ayrıca hastanın yoğun bakımda yattığı süre boyunca, takip eden klinisyen ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafınca Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kriterleri kullanılarak yeni enfeksiyon
gelişimi kaydedildi (13, 14). Hastaların yoğun bakım ünitelerinde yatış
gün sayısı, hastanede kalış gün sayısı ve yoğun bakım mortaliteleri kaydedildi.

48

Temel ve ark. Stres Hiperglisemi Çalışması

Stres Hiperglisemi Tanımı
Yoğun bakım ünitesinde kan şekeri rastgele ölçüldüğü için 140 mg/dL
ve üzeri hiperglisemi olarak kabul edildi. Biz çalışmamızda takipte (maksimum 7 gün) herhangi bir zamanda ölçülen kan şekeri (laboratuvar ve/
veya parmak ucu) 140 mg/dL ve üzeri çıktı ise stres hiperglisemi var olarak kabul ettik.
Ölçüm
Hastaların parmak ucu kan şekeri FreeStyle Optimum Neo® (Abbott) cihazıyla öçüldü.
Hastaların laboratuvar kan şekeri hekzokinaz yöntemiyle Cobas 6000®
(Roche) veya Cobas 8000® (Roche) cihazı ile ölçüldü. HbA1c ölçümü immün-türbüdimetrik yöntemiyle Cobas 6000® (Roche) cihazı ile ölçüldü.
İstatistiksel Analiz
İstatistiksel analiz için Statistical Package for Social Sciences versiyon 22.0
(IBM SPSS Corp.; Armonk, NY, ABD) kullanılmıştır. Kategorik değişkenler
arasındaki oranlardaki belirgin farklılıkların belirlenmesinde Ki-kare testi
kullanılmıştır. Sürekli değişkenlerin farklarını karşılaştırmak için Student t
testi ve Mann-Whitney U testi kullanıldı. p değeri <0.05 istatistiksel olarak
anlamlı kabul edildi. Tüm verilerin normal dağılıp dağılmadığı kontrol edildi. Normal dağılımlı olanlar ortalama, normal dağılımlı olmayanlar ortanca
şeklinde belirtildi. Dağılımlarına göre farklı istatiksel yöntemler kullanıldı.
Bulgular
Sadece çalışmaya dahil edilen hastalar kaydedildi. Çalışmaya 50 hasta
alındı. Hastaların %66’sı erkekti ve hastaların yaş ortalaması 42,8±18,8 yıl
idi. En sık yoğun bakıma yatış nedenleri travma (%56) ve sepsis/septik şok (%14) idi. APACHE II ortalaması ortalama 11,7±6,5 idi. Birinci gün
bakılan SOFA skoru ortanca 4 (aralık:0-14) idi. Hastanın yoğun bakıma
yattığı gün bakılan HbA1c değeri %5±0,46 idi. Hastaların çalışmaya alın-
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dığı gün bakılan laboratuvar kan şekeri değeri ortalama 129,9±51,0 mg/
dL idi. Hastaların günlük olarak laboratuvar ve parmak ucu ölçülen kan
şekeri ortalama değerleri şekil 1’de verilmiştir. Ayrıca şekil 2’de stres hiperglisemi oranları verilmiştir.
Hastaların yoğun bakımda takip edildikleri bir haftalık süre boyunca bakılan laboratuvar ve parmak ucu kan ölçümlerinde bir defa ve daha fazla
sayıda kan şekeri 140 ve üzeri çıkan hasta sayısı 32 (%64) idi (Tablo 1).
Hastalarda yoğun bakımda kaldıkları süre boyunca yeni bir enfeksiyon
gelişme oranı %38 idi. Hastaların yoğun bakım kalış gün sayısı ortanca
7,5 (aralık: 3-78), hastanede kalış gün sayısı ortanca 13 (aralık:3-101) idi.
Yeni enfeksiyon gelişme oranı stres hiperglisemisi olan hastalarda (%50),
olmayanlara (%16) göre daha fazla saptandı (p=0,02). Yoğun bakım ünitesinde kalış gün sayısı stres hiperglisemisi olan hastalarda (ortanca: 9.5,
aralık: 3-78), stres hiperglisemisi olmayan hastalara (ortanca: 5, aralık:
3-31) göre daha fazla saptandı (p=0,012). Hastanede kalış gün sayısı stres
hiperglisemisi olan hastalarda (ortanca: 14, aralık:3-101), stres hiperglisemisi olmayan hastalara (ortanca:11, aralık: 3-50) göre daha fazla saptandı
(p=0,07). Hastaların %18’inde vazopresör, %50’sinde mekanik ventilasyon ihtiyacı oldu. Vazopresör ihtiyacı olan 9 hastanın tamamında stres
hiperglisemisi mevcuttu. Stres hiperglisemisi olan hastalarda (%65,6)
mekanik ventilasyon ihtiyacı olmayanlara (%22,2) göre daha yüksek saptandı (p=0,003)
Tablo 1. Hastaların demografik ve klinik özellikleri
Değişkenler
Yaş ± SD (yıl)

42±18

Cinsiyet, n (%)
Erkek

33 (66)

Kadın

17 (34)

VKİ±SD

25,19±4,23

APACHE-II skoru ± SD

11,7±6,5

SOFA skoru, (range)

4 (0-14)

Yoğun bakım ünitesine başvurma nedeni, n (%)
Travma

Şekil 1. Yedi gün boyunca ortalama kan şekerleri

Sepsis/septik şok

7 (14)

Gastrointestinal kanama

5 (10)

Nörolojik

4 (8)

Akut solunum yetmezliği

3 (6)

Diğer

3 (6)

Başvuru laboratuvar kan şekeri, (aralık ) mg/dl,

129 (74-358)

HbA1c±SD

4,9±0,5

1.Gün Laboratuvar. Kan şekeri ≥ 140mg/dL, n (%)

14 (28)

Yedi gün boyunca kan şekeri ≥ 140mg/dL, n (%)

32 (64)

Mekanik ventilasyon ihtiyacı, n (%)

25 (%50)

Vazopressör ihtiyacı, n (%)

9 (%18)

Hastanede kalış gün sayısı, (aralık)

13 (3-101)

Yoğun bakım kalış gün sayısı, (aralık)

7,5 (3-78)

Yoğun bakım mortalitesi, n (%)
Şekil 2. Yedi gün içindeki stres hiperglisemi sıklığı

28 (56)

10 (20)

VKİ: vücut kitle endeksi; APACHE II: acute physiology and chronic health
evaluation; SOFA: Sequential organ failure assessment
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Hastaların yoğun bakım mortalitesi %20 olarak tespit edildi. Stres hiperglisemisi olan hasta grubunda (%28,1) olmayan hasta grubuna (%5,6)
göre mortalite daha yüksek bulundu (p=0,05). (Tablo 2).
Tartışma
Stres hiperglisemi, kritik hastalarda, maruz kaldıkları akut durumdan bağımsız olarak yaygın bir sorundur ve yoğun bakım ünitesinde kötü sonuçla ilişkilidir (10). Kritik hastalardaki stres hiperglisemi tanımı çalışmalara göre farklılık gösterdiği için sıklığı da buna bağlı olarak değişir (15-17).
Bu çalışmanın sonucunda yoğun bakımda izlenen kritik hastalarda stres
hiperglisemisi sıklığı %64 olarak tespit edildi. Stres hiperglisemi grubunda mortalite daha yüksek oranda saptandı (%28,1)
Stres hiperglisemi sıklığı çalışma yöntem ve tanımlarına göre farklılık
göstermektedir.
Cely ve ark. (18) medikal yoğun bakım ünitesinde yapmış olduğu 100
hastadan oluşan prospektif kohort çalışmasında yoğun bakım ünitelerinde hiperglisemi sıklığı %23 oranında saptanmıştır. Hastaların kan şekerleri başvurudan itibaren 120 saat (5 gün) hem parmak ucu ile hem
de laboratuvar ile takip edilmiştir. Takiplerde 23 hastaya hidrokortizon
verilmiş ve 4 hastanın norepinefrin ihtiyacı olmuştur. Hastaların kan şekeri ortalamaları 154±51 mg/dL saptanmıştır. Stres hiperglisemisi için
200mg/dL ve üzerinde olan kan şekeri kabul edilmiştir.
Llompart-Pou ve ark. (19) medikal ve cerrahi yoğun bakım ünitelerinde
yapmış olduğu 60 hastadan oluşan prospektif gözlemsel çalışmasında
ise stres hiperglisemi sıklığı %75 oranında saptanmıştır. Bu çalışmada
stres hiperglisemisi için 115mg/dL ve üzeri değer alınmıştır. On hastanın
Tablo 2. Stres hiperglisemisi olan ve olmayan hastaların demografik
ve klinik parametrelerinin karşılaştırılması
Değişkenler
Yaş ± SD (yıl)

Hiperglisemi Hiperglisemi
(+) (n=32)
(-) (n=18)
46±17

p

35±19

0,04

Cinsiyet, n (%)
Erkek 21 (63,6)
Kadın

12 (36,4)
11 (64,7)

6 (35,3)

0,941

26,04±4,42

23,66±3,50

0,05

APACHE-II skoru ± SD

13,8±6,2

7,9±5,3

0,01

SOFA skoru (aralık)

5 (0-14)

2,5 (0-8)

0,01

Yoğun bakım ünitesinde
yeni enfeksiyon gelişimi,
n (%)

16 (50)

3 (16)

0,02

Mekanik ventilasyon ihtiyacı,
n (%)

21 (%65,6)

4 (%22,2)

0,003

Vazopressör ihtiyacı, n (%)

9 (%28,1)

0 (%0)

0,013

Yoğun bakım kalış gün
sayısı, (aralık)

9.5 (3-78)

5 (3-31)

0,012

Hastane kalış gün sayısı,
(aralık)

14 (3-101)

11 (3-50)

0,07

Yoğun bakım mortalitesi,
n (%)

9 (28,1)

1 (5,6)

0,05

VKİ ± SD (kg/m2)

VKİ: vücut kitle indeksi; APACHE II: acute physiology and chronic health
evaluation; SOFA: sequential organ failure assessment
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vazopresör ihtiyacı olmuş ve vazopresör alan hastalardan 8’inin stres hiperglisemisi gelişmiştir.
Sharma ve ark. (2) medikal yoğun bakım ünitelerinde diyabetik olmayan 536 hastada yapmış olduğu gözlemsel çok merkezli prospektif çalışmaya göre stres hiperglisemi sıklığı %20,33 olarak saptanmıştır. Stres
hiperglisemisi için kan şekeri 200 mg/dL ve üzerinde kabul edilmiştir.
Bizim çalışmamızda stres hiperglisemi sıklığının yüksek olmasının sebebi
diğer çalışmalara kıyasla kan şekeri eşik değerinin 140 mg/dL ve üzerinde olan hastalara stres hiperglisemisi tanısı konulması olabilir (18).
Yoğun bakım ünitesi mortalitesi çalışmaya alınan tüm hastalar için %20
olarak saptanmıştır. Stres hiperglisemisi olan hasta grubunda mortalite
(%28,1) olmayan hasta grubuna (%5,6) göre daha yüksek bulunmuştur
(p=0,05). Benzer şekilde Llompart-Pou ve ark. (19) yapmış olduğu çalışmada mortalite oranı stres hiperglisemisi olan hastalarda (%13,3) olmayanlara (%6,7) göre daha yüksek saptanmıştır (p=0,67).
Rau ve ark. (8) 2017 yılında beyin cerrahi yoğun bakımda yapmış olduğu izole kafa travmalı 1798 hastanın retrospektif çalışmasında mortalite stres hiperglisemisi olan hastalarda (%41,4), olmayanlara (%7,2) göre
daha yüksek saptanmıştır. Bu çalışmada kan şekeri 200 mg/dL ve üzerinde olan hastalara stres hiperglisemisi tanısı konulmuştur. Hastaların yaş
ortalamaları 52,4±18,7, %63,6 oranında Glasgow koma skalası 8 ve altında idi. Hastaların %53,4’ünde subaraknoid hemoraji saptanmıştır. Bizim
çalışmamıza benzer şekilde hiperglisemi hastalarında mortalite yüksek
bulunmuştur.
2015 yılında Moradi ve arkadaşları tarafından stres hiperglisemi ile diyabetes mellitus gelişimi arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Bu analitik kesitsel çalışmada, travma, miyokard infarktüsü, subaraknoid kanama, kafa
travması, sepsis, serebrovasküler olay ve abdominal cerrahi nedenlerinden dolayı acil servise başvuran tüm hastalar değerlendirilmiştir. Stres
hiperglisemisi önceden bilinen diyabet öyküsü olmaksızın, kan şekeri
>180 mg/dL olarak tanımlanmıştır. Hastalar ilk değerlendirmeden 3 ay
sonra endokrinoloji kliniğine yönlendirilmiş ve diabetes mellitus için tekrar değerlendirilmiştir. Stres hiperglisemili 98 hastanın prospektif analitik
çalışmasında, stres hiperglisemisi olan hastaların %28 inde diabetes mellitus, %25,8 hastada ise prediyabetik bir durum gelişmiştir (24).
Bizim çalışmamızda da yüksek oranda hiperglisemi tespit edildi. Bu hastaların bundan sonraki takiplerinde diyabet gelişimi yönünden dikkatli
olunması gerekir.
Çalışmanın ilk günü bakılan laboratuvar kan şekeri 140 mg/dL üzerinde
olan hasta sayısı %28 iken, 7 gün boyunca herhangi bir günde laboratuvar kan şekeri 140mg/dL üzerinde olan hasta sayısı %64 olarak saptandı.
Bu artış takiplerde başlanan oral, enteral veya parenteral nutrisyon ile
ilişkili olabilir.
Çalışma Kısıtlılıkları
Bu çalışmanın birkaç limitasyonu mevcuttur. İlk ve en önemli limitasyonu, hasta sayısının az olmasıdır. İkincisi, çalışmanın çok merkezli olmamasıydı. Sonuçlar bu nedenle genellenemez. Üçüncüsü, APACHE-II ve SOFA
skorları iki grup arasında benzer değildi. Stres hiperglisemisi olan grupta
daha yüksekti. Dördüncüsü, hastaların oral, enteral, parenteral nutrisyon
ile stres hiperglisemi sıklığı arasındaki ilişki bakılmadı. Beşincisi, gebelik,
malignite, kronik böbrek yetmezliği, kronik karaciğer yetmezliği ve hemoglobin 7g/dL altında olan hastalar çalışmaya alınmadığı için sonuçlar
bu hasta gruplarına genellenemez.
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Çalışmamızın güçlü yönü diabetes mellitus, kronik karaciğer hastalığı,
kronik böbrek hastalığı olan ve kronik steroid alan hastaların dışlanmasıydı. Çalışmaya alınan tüm hastalara HbA1C bakıldı.
Sonuç
Kritik hastalarda stres hiperglisemi oranı yüksek olarak saptandı. Stres
hiperglisemisi olan hastalarda mortalite daha fazla bulundu. Bu hastalar
kalıcı diyabet mellitus gelişimi yönünden takip edilmelidir. Bunun için
çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.
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