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Görme Engelli ya da Görme Kayb Olan Diyabet
Hastalar için Yeni Nesil İnsülin Kalemi Tasarm
New Concept Design of an Insulin Pen for
Visually Impaired or Blind Diabetius Mellitus
Patients
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Özetçe— Günümüzde diabetes mellitus (diyabet), sklğ ve
yarattğ sorunlar nedeniyle tüm dünyada önemi gittikçe
artan bir sağlk sorunu olarak karşmza çkmaktadr. Yaşam
tarzndaki hzl değişim ile birlikte gelişmiş ve gelişmekte olan
toplumlarn tümünde özellikle tip 2 diabetes mellitus hzla
yükselmektedir. 2013 yl itibari ile dünyadaki diyabetli hasta
says 382 milyon iken bu saynn 2035 ylnda %55 orannda
artarak 592 milyona ulaşacağ öngörülmektedir. Bu artşn
başlca nedenleri nüfus artş, yaşlanma ve kentleşmenin
getirdiği yaşam tarz değişimi sonucu obezite ve fiziksel
inaktivitenin artmasdr. Ülkemizde 1997-1998 yllarnda
yaplan Türkiye Diyabet Epidemiyoloji (TURDEP-I)
çalşmas sonuçlarna göre tip 2 diabetes mellitus %7.2,
bozulmuş glukoz tolerans (BGT) sklğ ise %6.7 olarak
bulunmuştur. Yakn zamanda yaymlanan TURDEP-II
çalşmasnda ise ülke genelinde 20 yaş üzerinde 26.499 kişi
incelenmiş ve tip 2 diabetes mellitus sklğnn geçen yllarda
önemli derecede arttğ ve %13.7’ye vardğ görülmüştür.
Kontrolsüz diyabet, hiperglisemiye yol açarak zamanla başta
kalp-damar sistemi, göz, böbrek, sinir sistemi olmak üzere
vücudun bütün sistemlerini etkileyen komplikasyonlarn
gelişmesine neden olur. Diyabetli hastalarda alt ekstremite
amputasyon riski diyabeti olmayanlara oranla 25 kat
yüksektir. Özellikle gelişmiş ülkelerde diyabet en sk görme
kayb ve körlük nedenlerinden biridir. Bu bilgiler şğnda
insülin kaleminin görme kayb olan veya görme engeli olan
hastalarda daha rahat kullanabileceği bir şekilde insülin
kalemi tasarm yaplmştr.

to reach 592 million increased by %55 in 2035. The main
reason of this population growth due to the obesity and
physical inactivity is increasing beacuse of urbanization and
aging. In our country , according to result of the studies of
Turkey diabetes apidemiology (TURDEP-I) , type 2 diabetes
mellitus %7.2 ,frequency of impaired glucose tolerance (IGT)
%6.7 was found. In the studies of TURDEP-II that is
published recently has been seen significantly increase of 2
type diabetes mellitus at age of 20 and over. Uncontrolled
diabetes leading to hypoglycemia causes development of
complications that affect all systems of the body.
(cardiovascular system-eyes-kidney-nervous system) The risk
of lower extremity amputation in diabetes patients is 25 times
higher than without diabetes. Especaially in developed
countries, the most common cause is visual loss and blindness.
Under the light of these information, the form of insulin pen
was designed that can be used more comfortable for visually
handicapped people and blinds
pen
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I.GİRİŞ

Diabetes eski Yunancada “sifon” anlamna gelir ve aşr
idrar yapmn anlatr. Mellitus ise yine Yunancada “bal”
anlamna gelen “mel” kelimesinden geliştirilmiştir (1).
Diyabet mellitus; Pankreastan salglanan insülin
hormonunun yetersizliği veya insülinin etkisine dokularda
direnç olmas sonucu kandaki şeker miktarnn yükselmesi
ile ortaya çkan ömür boyu devam eden bir hastalktr.
Besinler, vücudun başlca yakt olan şekere dönüşmek
üzere parçalanrlar. Daha sonra bu şeker kana geçer ve
kandaki şeker düzeyi yükselmeye başlar. Sağlkl
bireylerde kana geçen şeker pankreastan salglanan insülin
hormonu yardmyla hücrelere taşnr (2).

Anahtar Kelimeler - Diyabet mellitus, retinopati, insülin,
insülin kalemi
Abstract—Today ,diabetes mellitus (diabetes) emerges as
an increasingly important health problem because of the
problems and frequency that it cause all over the
world.Especially type 2 diabetes mellitus is increasing rapidly
in all of the developed and developing society with the rapid
changes in lifestyle. As of the year 2013, the number of the
diabetes patients are 382 million. And this number is expected
978-1-5090-2386-8/16/$31.00 ©2016 IEEE
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2010

2030

YILI

YILI

DünyaNüfusu(toplam milyar)

7,0

8,4

Erişkin Nüfus(20-79 yaş)

4,3

5,6

Genel Prevelans(%)

6,6

7,8

Dünya nüfusunun standart dağlmna

6,4

7,7

285

438*

Genel prevelans (%)

7,9

8,4

Dünya nüfusunun standart Dağlmna

7,8

8,4

orannda diabetik retinopati görülür. 20-30 yl arasnda
insidans % 95' e çkar ve bunlarn % 30 - 50' si proliferatif
diabetik retinopatidir (5).

NÜFUS

Diabetik retinopati; NPDR ve PDR olmak üzere iki
grupta değerlendirilir NPDR devresinde lezyonlar sadece
retina içinde snrl iken, PDR devresinde retinal lezyonlara
ek olarak vitreus içine doğru ilerleme söz konusudur (6).

DİYABET

Bu çalşmann ilk amac diabetus mellitus sebebiyle
görme kayplar yaşayan hastalara uygun insülin kalemleri
tasarlamaktr. İkinci amaç ise oldukça az seviyede bulunan
yerli biyomedikal üretim çalşmalarna [7-9] insülin kalemi
alannda katkda bulunmaktr.

göre prevelans (%)
Diyabetli says (milyon)
BOZULMUŞ GLİKOZTOLERANSI
(BGT)

göre prevelans (%)
Tablo 1 - 2010 Ylnda Dünya’da Diyabet ve Bozulmuş Glikoz Tolerans
ve 2030 Yl için Beklenen Artş (20-79 yaş grubu)

Resim 1: Hafif Non-Proliferatif Diabetik Retinopati (NPDR)

Tahminlere göre, 2010 itibar ile tüm dünyada erişkin
(20-79 yaş) nüfusta diyabet prevelans %6,6’dr ve 2030
ylnda %18 artş ile bu değerin %7,8 olacağ
öngörülmektedir. Diyabet Atlas’na göre 2010 yl
standardize diyabet prevelans %6,4 iken 2030 ylnda
yaklaşk olarak %20 artş ile %7,7’ye ulaşacaktr. Saysal
olarak söylemek gerekirse şimdilerde 285 milyon olan
diyabetli nüfusunun yirmi yl sonra 438 milyona ulaşmas
beklenmektedir. Diyabet prevelansndaki artş, nüfus artş
hz ve ortalama yaşam süresinin uzamas sonucunda
yaşlanmaya ve kentleşmenin getirdiği yaşam tarz değişimi
sonucunda obezite ve fiziksel aktivitenin azalmasna
bağlanmaktadr. Tip 1 diyabet epidemiyolojisi, dünya
genelinde 15 yaş altndaki çocuk nüfusu 1 milyar 900
milyondur. Bu yaş grubunda tip 1 diyabet prevelans
%0.025’dir. Başka bir ifade ile 15 yaş alt 479.600 çocuğun
tip 1 diyabetli olduğu sanlmaktadr. Ancak tip 1 diyabet
baz ülkelerde (özellikle İskandinav ülkelerinde)
artmaktadr. Artş hz ylda %3 olarak hesaplanmştr (3).

Resim 2: Proliferatif diabetik retinopati. PDR

II. DENEY
Yaplan araştrmalar şğnda görme engelli yada görme kayb
olan diyabet hastalarnda diğer insülin kalemlerinin eksiklikleri
giderilmiş, hastalarn yaşam kalitesini arttrmak için kolaylklar
sunulmuştur. Bunlar;

Tüm dünyada 20 - 65 aras yaş grubunda görülen
önlenebilir ve / veya tedavi edilebilir en önemli körlük
nedeni olan diabetik retinopati (DR), diabetes mellitusun en
önemli komplikasyonlarndan biridir. Genel popülasyona
göre körlük riski 25 kat daha fazladr. Dünya nüfusunun
resmi olarak % 1,5–2’sinde diyabet vardr. Türkiye' de
tahmini rakam 2 milyon kişidir. Bu nüfusun % 25’inde
herhangi bir seviyede DR mevcuttur (4).

1.

3 Öğün ayarlanabilir doz.

2.

Ekstra ayar yapabilmek için manuel ayar düğmesi

3.

Dozlarn renge göre ayrt edebilme
a. Sabah dozu beyaz renkli
b. Öğlen dozu sar renkli
c. Akşam dozu krmz renkli
d. Ayarlanabilen doz yeşil renkte

Diabetik retinopati gelişimindeki risk faktörlerinin en
önemlisi kuşkusuz diyabetin varlğdr. Tip II diabetes
mellitus'lu hastalarda, diyabet süresi 5 yldan az olanlarda
nadiren diyabetik retinopatiye ait bulgular saptanr. 5 - 10
yl arasnda % 27, 10 yldan fazla diyabetiklerde % 71- 90
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4.

Tek kullanmlk yada değiştirilebilir kartuş özelliği

5.

Daha okunakl ayar göstergesi

6.

Sesle ayarlanabilen baskn klik sesi

7.

İnsulin iğnesini daha rahat takabilmek için mknatsl uç

8.

Dozlarn üzerinde kabartmal harf Braille kullanlmştr
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d

b
Resim 5 a) Yatay önden,b) Yatay arkadan görünüş

Resim 3 a ) Sabah dozu için S harfini ifade eden noktalama sistemi, b)
Öğlen dozu için O harfini ifade eden noktalama sistemi, c) Akşam dozu
için A Harfini ifade eden noktalam sistemi, d) İstenilen dozu
ayarlayabilmek için I harfini ifade eden noktalama sistemi

a

b
Resim 6 Yandan görünüş a) Kapakl b) Kapaksz
III. TARTIŞMA

Görme kayb yaşayan ya da tamamen görme engelliler
için üretilmesi hedeflenen bu yüzde yüz Türk ürünü insülin
kalemi tasarm öncesinde piyasada dolaşmda bulunan pek
çok muadil ürün detayl bir biçimde incelenmiştir.

Resim 4 Yeni nesil İnsülin kalemi
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görme kayb olan hastalar için okunulabilirlik problem
yaratmaktadr. Amerika Görme Engelliler Vakf (AFB)
tarafndan yaplan bir araştrmada doz ayarnn
sfrlanamadğ gözlenmiştir
Kalem 5, Yarm doz artşlara imkan vermektedir.
Çocuklar için uygundur. Tek kullanmlk veya
değiştirilebilir kartuş tiplerine sahiptir. Ancak Kullanclar
kartuşun değiştirilmesinin Zor olduğunu belirtmiştir. Doz
ayar sesi diğer insülin kalemlerine göre daha az
olduğundan görme kayb olan hastalar zorlanmaktadr.

a

IV. SONUÇ

b

d

Diabetus Mellitus insanlğn yaşam tarz yüzünden
sürekli olarak artma eğiliminde olan ciddi bir hastalktr.
Görülme ve mortalite sklğ oldukça fazladr. Diabet
hastalğnn en ciddi sonuçlarndan bir tanesi ise retinpati
ad verilen ve diyabet hastalrnda ciddi oranlarda görme
kayplarna ve körlüğe neden olan rahatszlktr. Yaplan
incelemeler sonucunda piyasa da hali hazrda bulunan
insülin kalemlerinde görme kayplar yaşayan hastlara
yönelik olarak yeteri kadar çözüm üretilemediği anlaşlmş
ve bu yönde araştrmalara başlanmştr. Üretilen konsept
tasarmn görme kayplar yaşayan hastalar için ciddi
avantajlar temin edeceği, hastalarn hergün defalarca
yaptklar insülin iğneleri için başkalarna muhtaç duruma
düşmelerini engelleyeceği, böylelikle insan onurunu
koruma da kendilerine büyük oranda yardmc olacağ
düşünülmektedir.

c

e

Resim 7 a) En popüler insülin kalemi, kalem 1 b) kalem-2,
c) kalem-3, d) kalem-4, e) kalem-5

Yaplan incelemeler sonucunda üretilmiş olan insülin
kalemlerinin pek çoğunun görme kayplar ve engelleri
yaşayan diabet hastalar için ciddi engeller taşdklar tespit
edilmiştir.
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