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Olgu 
1 günlük, erkek hasta 

Yakınma 
Morar a ,ağızda  köpük gel esi, solu u  güçlüğü,  
ağızda  ka  gel esi 



Öykü 
• Doğu u u izleye  ilk saatler içi de ağızda  köpük gel esi, orar a ve 

kasıl a? şikayetleri  ol ası üzeri e doğduğu dış erkezde ye idoğa  yoğu  

akı  ü itesi e alı arak kısa süreli izle i so rası da a esi i  ya ı a tekrar 

verile  hasta ı  şikayetleri i  yi ele esi üzeri e görevli perso el tarafı da  

mide aspirasyonu yapıl ası so rası da ağızda  ve uru da  ka  gel esi 

üzeri e aile i  de isteği üzeri e aşka ir erkeze sevk edil iş. 

• Hasta sevk edildiği erkezde ilk değerle diril esi so u u da  gözü de ve  

gö ek ağı da iltihap ve solu u  sıkı tısı olduğu elirtilerek ye idoğa  

yoğu  akı  ü itesi e yatırıl ış. 



Özgeçmiş 
• Doğum öncesi: Annenin 2.gebeliği 

• Doğum: 38 GH, 2400 g. NSVD olarak doğmuş. 

• Doğum sonrası: Ağızdan köpük gelme, morarma, 

ağızdan kan gelmesi ve solunum sıkıntısı 

• Aşıları: tam Alerji: yok. 

• Geçirdiği operasyon yok. 

 



Soy-geçmiş 

• Anne : 21yaş, sağ-sağlıklı 
• Baba : 23 yaş, sağ-sağlıklı 
 

• Anne baba arasında akrabalık yok 

 
• 1. çocuk : 2 yaş, kız , sağ-sağlıklı 
• 2.çocuk: hastamız 



Fizik Bakı 
• Ateş: 36.5 °C 

• Nabız: 140/dak 

• Solunum sayısı: 58/dak 

• Kan  basıncı: 60 /  40 mm Hg 

• Oksijen saturasyonu oda havasında: %98 

• Boy: 50cm (25-50 persantil) 

• Kilo: 2300gr  (<3 persantil) 

• Baş Çevresi:?  
 

• Sistemlerin değerlendirilmesinde; mukozaları kuru, 
yenidoğan reflekleri hipoaktif, subkostal çekilme ve 
inleme  

 



Laboratuvar 
Biyokimya 
• Açlık kan şekeri: 256 mg/dL 
• Üre: 33 mg/dL 
• Kreatinin: 1,05 mg/dL 
• AST:  50 U/L 
• ALT: 27 U/L 
• LDH: 407 U/L 
• Total protein: 4 g/dL 
• Albumin: 2,8 g/dL 
• Na: 138 mEq/L 
• K: 3,95 mEq/L 
• Cl: 105 mEq/L 
• Ca: 8,6 mEq/L 
• Mg: 2,1 mEq/L 
• P: 4,5 mEq/L 
• Ürik asit :4,4 mEq/L 

Hemogram 
• Beyaz küre: 11630/mm3 
• Nötrofil : 7060/mm3 
• Hemoglobin : 15,4g/dl 
• Trombosit sayısı: 268000/mm3 
•    Prokalsitonin: 3,61 ng/ml 
• CRP:   2 mg/dL 
 
Periferik Yayma 
Toksik granülasyon mevcut. 
 
Tam İdrar Tetkiki 
Patolojik özellik yok 



Ekokardiyografi: Normal 
Batın USG: Normal 
Transfontanel USG: Normal 



17 günlük erkek bebek 

•21-23  yaş akraba olmayan sağlıklı anne ve babadan  normal gebelik, 38 
gebelik haftasında doğum, NDS 
•Doğumu izleyen ilk saatlerde ağızdan köpük gelmesi, kasılma, morarma, 
göbek bağında iltihap ,solunum sıkıntısı, 
•CRP ,Prokalsitonin yüksekliği 

PN: 
1.GÜN 

Venöz KŞ  
264 

İNSÜLiN   

KAPİLLER 
80-60 

İNSÜLİN 
KESİLMESİ 

SONRASI 12.SAAT 

KAPİLLER 
23-26 

PN: 
11.GÜN 

KAPİLLER  
LOW-306 



Neonatal Diyabet 



Epidemiyoloji 

Hayatı  ilk altı ayı içi de ortaya çıka  diya et neonatal 
diya et olarak adla dırılır.  
 
Neonatal diyabet oldukça nadirdir, 300 000–400 000 
a lı doğu da ir görülür. 

 



Patofizyoloji 

So  yıllarda eo atal diya eti  oleküler 
etiyopatogenezi ko usu da ilgiler çok hızlı ir artış 
göster iştir.  
 
Her e kadar olguları  ir ölü ü de etiyoloji hala 
aydı latıla asa da hayatı  ilk  ayı içi de sapta a  
diya et çoğu lukla monogenik tek ge  ozukluğu  

ir ozukluk ede iyle ortaya çık aktadır. 



Klinik özellikler 

• Hastalık karşımıza iki klinik tiple çıkmaktadır 
 

1. Geçici Neonatal Diyabet 
2. Kalıcı Neonatal Diyabet 
 
 



• Neonatal diya et vakaları ı  % - ’ı ı oluşturur. 
 

• Geçici neonatal diyabet genellikle sporadiktir. Rapor edil iş 
vakaları  / ’ü de paternal geçiş gösteril iştir a ak u 

a aları  ir kıs ı da diya et kli ik ulgusu yoktur. 
  
• So  yıllarda a e ve a a ı  6. kro ozo ları ı  metilasyon 

paterninin de geçici neonatal diya etle ilişkili olduğu gösterildi. 
Bu sonuçlar 6q24 bölgesinde yer alan aday genleri sorumlu 
olarak gü de e getirdi. Çok az sayıda neonatal diyabet 
vakası da KCNJ11 ve ABCC8 gen defektleri gösteril iştir. 

 

Geçici Neonatal Diyabet 



 
 

• Bu vakalarda genellikle intrauterin büyüme 
geriliği IUGR  vardır. IUGR’ i  yüksek oranda 
sapta ası da  ge eliği  özellikle so  
trimestrindeki i süli  eksikliği soru lu 
tutul aktadır.  
 

• Postnatal dö e de ta ı dehidratasyon, kilo 
ala a a ve idrar iktarı daki artışı  dikkati 
çek esi ede iyle yapıla  testlerde hipergliseminin 
sapta ası ile ko ur. 

  

Geçici Neonatal Diyabet 
 
 



 
 

• İ süli  yapı ı yetersizdir .Tip  diya et 
için spesifik otoantikorlar negatif 
bulunur.  
 

• Az sayıda hastada egzokrin pankreas 
yetersizliği sapta ıştır. Geçi i 
neonatal diyabetin hücresel düzeydeki 
etiyopatogenezi tam olarak 
aydı latıla a ıştır. 
 

• Diya et ta ısı ala  vakaları  diya eti 
ilk ir yıl içi de düzel ekte a ak u 
vakaları  uzu  dö e  izle i de ir 
kıs ı da tekrar diya et 
sapta aktadır. 

 

Geçici Neonatal Diyabet 



Kalıcı Neonatal Diyabet 

• Tüm neonatal diya et vakaları ı  % - ’si i kalı ı neonatal 
diya et oluşturur .  
 

• KNDM’e ede  ola  ge leri  utasyo ları  he  pa kreas β 
hü releri i  farklılaş ası he  de fo ksiyo ları içi  gereklidir.  
 

• Kalı ı neonatal diya eti  e  sık ede i KCNJ11 gen 
utasyo larıdır ve he e  he e  vakaları  yarısı da sapta ır. 

Daha nadir olarak INS ve ABCC8 genindeki, çok nadir olarak da 
PDX1 (IPF1), GCK, PTF1A, EIF2AK3, FOXP3, GLIS3, NEUROD1, 
RFX6, SLCA2, SLC19A2 genindeki mutasyonlar nedeni ile ortaya 
çık aktadır. 
 



 
• Oldukça adir ola  u hastalığı  ge etik ede leri i  

sapta ası ile beraber elde edilen klinik tecrübe bu hasta 
grubunda bariz bir genotip-fenotip ilişkisi i  varlığı ı ortaya 
koy uştur. 
 

• Kalı ı neonatal diya et vakaları  ir kıs ı da doğu  ağırlığı 
düşüktür. Semptomatik hiperglisemi vardır, azı vakalar 
ketoasidoz ile ta ı alırlar. Ge ellikle  ayda  ö e ta ı alırlar 
ancak 3-  ay arası da ta ı ala  vakalar da vardır. 
 

Kalı ı Neonatal Diyabet 



Kalıcı Neonatal Diyabet 
• KCNJ11 gen mutasyonu 
• Kalı ı neonatal diya et vakaları ı  / - /  ora ı da ede i 

KCNJ11 ge i i  aktive edi i utasyo larıdır. 
 

• KCNJ11 genindeki dominant aktive edici mutasyon KATP 
ka alları ı  deva lı a ık ol ası ı sağlar. Bu duru  pa kreas β 
hücre e ra ı da deva lı hiperpolarizasyona neden olur ve 
insülin sekresyonu inhibe olur. 
 

• %75-8 ’i de sade e diya et sapta ırke  % - ’i de ise 
diya et dışı da epilepsi, geliş e geriliği, kas güçsüzlüğü gi i 

örolojik ulgular sapta ır. Nörolojik ulguları  eşlik ettiği u 
vakalar DEND se dro u “developmental delay, epilepsy, 
neonatal diabetes  olarak adla dırılır. 

• KCNJ11 ge  utasyo ları ı  ede  olduğu kalı ı neonatal 
diya eti  ö e li ir özelliği sülfonilüre tedavisi e iyi ya ıt 
vermesidir. Sülfonilüre tedavisi KATP ka alları ı  kapa ası ı 
sağladığı içi  faydalı olur. 
 



Yeni Doğan Taraması 
• Yeni doğan taraması birkaç ülkede pilot 

uygulama olarak yapılmıştır. Bu sayede 
erken tanı ve tedavi sağlanarak bu 
hastaların morbidite ve mortalitesi 
üzerine olumlu etkilerinin olduğu 
görülmüştür.  
 

Prenatal Tanı 
• Prenatal tanıda eğer ailedeki bozuk gen 

biliniyorsa DNA analizi ile tanı 
konulabileceği gibi, ailedeki bozuk gen 
bilinmiyor ise koryonvillus örneklemesi ile 
tanı koyma imkanı sağlanabilmektedir.  

 

Tanı 



• Hayatı  ilk  ayı içi de ortaya çıka  diya ete ede  
ola  oleküler ozukluğu  gösteril esi hastalığı  
prognozunun ve tedavi pla ı ı  elirle esi de ö e lidir. 
Bu ede le u hasta gru u da ge etik çalış aları  
yapıl ası ö eril ektedir. 
 
Neonatal diya eti  geçi i veya kalı ı ol ası ko usu da 
kli ik ayırı ı  he üz yapıla adığı erke  evrede 
ve sendromik bir özellik göstermiyorsa öncelikle 6q24 
a o alileri, daha so ra KCNJ  ge  utasyo ları 
araştırıl alıdır. Bu testleri  egatif ulu ası duru u da 
ABCC8 ge  utasyo ları ara alıdır. 
 
 

Neonatal Diya ette Ta ı 



Tedavi 
• Kalıcı neonatal diyabet tedavisinde; 

 





Tedavi 
 
• Geçici neonatal diya eti  tedavisi de i süli  kulla ıl aktadır. Kulla ı  

sırası da verile ek i süli  iktarı, i süli  e ili i, kulla ı  sıklığı, yüksek 
hipoglise i riski ve u a ağlı eyi  hasarı gi i dikkat edil esi gereke  
hususlar ulu aktadır. 

 
• Neonatal diya et tedavisi de i süli i  kulla ı  yö te i ile ilgili ka ıtla ış ir 

tedavi seçe eği ol a akla era er ; 
1. Subkutan sürekli insülin infüzyonu(pompa) 
2. Subkutan uzun etkili insülin uygula ası NPH,Glargine)     

 
• Farklı çalış a grupları tarafı da  uygula ış ve ir irleri e karşı farklı 

ava tajları ve dezava tajları olduğu ildiril iştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tedavi 
1.Sürekli subkutan insülin infüzyonu(pompa): 

• Ka  şekeri i  daha kolay ko trol edile il esi 
• Kısa süreli eyle  ve ö görüle ilirlik  
• Daha az doz titrasyonu ve kapatabilme 
• Hipoglisemi riskini azaltma 
• Hipergliseminin daha iyi yönetilebilmesi 
• NEK, kolestatik sarılık,  
• İyi ir ekip etkileşi i ve aile a e  eğiti i 

 

2.Subkutan uzun etkili insülin(Glargine,NPH): 
• Aile eğiti i daha kolay  
•  veya  saatlik uygula alar şekli de kulla ı ı ede iyle 

doz ayarı yap ak daha zor 
• Hipoglisemi riski daha yüksek 



Hastanın İzlemi 
• Hastamızın başvuru sırasında genel 

durumu orta, cilt altı yağ dokusu 
azalmış,huzursuz 

• Hastanemizde bakılan tetkiklerinde; 
• AKŞ:386 mg/dL      Keton:Ngt 
• İnsülin:4,0 uIU/mL 
• C-peptit:0,18 ng/mL 
• HbA1C:5,1  
• TİT:3+ glukoz 
• Kan gazı: normal  
• Adacık hücre antikoru:ngt 
• Anti-GAD:ngt 
• Anti insülin antikor:ngt 



Hastanın İzlemi 
• Başvuru anında 2400 gr kan şekeri 386  keton :ngt 

kan gazı ph:7,35 pco2:35 hco3:20 olan hastamıza 
öncelikle 0,01 u/kg/sa kristalize insülin infüzyonu 
başladık. Hastanın kan şekeri durumuna göre 0,03 
u/kg/sa e kadar yükselttiğimiz ve infüzyonu 
durdurduğumuz zamanlarda oldu. 
 

• Yaklaşık 1 haftanın sonunda hastamıza uzun etkili 
subkutan insülin olan glargin tedavisini 0,5 u/gün 
olarak  başladık. Fakat hastamızda kan şekeri 
düşüklükleri görmemiz üzerine önce 0,3 u/gün ye 
sonrasında düşüklükleri devam etmesi üzerine 0,1 
u/gün e kadar insülin dozu düşüldü. Fakat kan şekeri 
düşüklükleri engellenemedi.  

 



Hastanın İzlemi 
• Glargini, hastada kan şekeri düşüklükleri yapması 

nedeniyle tedavinin 1.haftasında kesilerek  hastamıza 
sürekli subkutan insülin infüzyonu (pompa) tedavisi 
başlandı.  Bu tedavi sırasında hastamıza 0,025 u/sa 
ile 0,1 u/sa aralığında sürekli subkutan insülin 
infüzyonu verilmesi sağlandı.Ve bu tedavimiz 
sonrasında hipoglisemi gelişmedi.1 aylık hastane 
yatışı sonrasında 3795 gr a ulaşan hastanın pompa 
kullanımı için  aile eğitimi de tamamlandıktan sonra 
taburcu edildi. 

• Hastamızın 1 ay sonraki sonraki kontrolü sonrasında 
kan şekerleri normoglisemik gitmesi ve insülin ihtiyacı 
kalmaması üzerine tedavisi sonlandırıldı. 

• Şuan da 6 aylık olan hastamız polikliniğimizde aralıklı 
kontrollerle takip altında 





Teşekkürler… 


