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Hasta 

•  yaş kız hasta  
• Aşırı kilo alı ı, çok su iç e, sık idrara çık a 

şikayetleri ola  hasta ı  evde akıla  kapiller 
ka  şekeri değeri i   g/dl olarak 
sapta ış. Hasta polikli iği ize aşvurdu. 



ÖZGEÇMİŞ 
 

Anne gestasyonel DM ta ılı, ge eliği süresi e subkutan 
insülin kulla ış. 

Term,  g, C/S ile doğu   
Doğu  so rası özellik yok. 

 



SOY-GEÇMİŞ 

 A e:  yaşı da, sağ/Tip  DM ta ılı, obez 
 Ba a:   yaşı da, sağ/sağlıklı 
 
A e ve a a arası da akra alık yok. 
 
A e: Tip  DM,  yaşı da gestasyonel DM ta ısı al ış. İ süli  sc hamilelik 

dö e i de aşla ış. 
Dayı: Tip  DM,  yaşı da ta ı al ış. Ö e oral antidiyabetik ardı da  İ süli  sc 

aşla ış. 
A ea e: Tip  DM,  yaşı da ta ı al ış. Ö e oral antidiyabetik ardı da  

İ süli  sc aşla ış. 
Annenin teyzesi: Tip 2 DM. 
 1.Çocuk: Abortus. 
 .Ço uk:  yaşı da ikiz eşi, kız, sağ sağlıklı. 
 .Ço uk:  yaşı da ikiz eşi, kız, sağ sağlıklı. 
 .Ço uk:Hasta ız. 

 



FİZİK MUAYENE 

• Ateş: 36,5 °C 

• Nabız: 110/dk 

• TA: 110/70 mm Hg 

• SS: 24/dk 

• Satürasyon: %  Oda havası da  

• Boy: 151 cm (90-97P) 

• Kilo: 80,2 kg (>97P) 

• BMI: 35,1 (+2,6 SDS) 



FİZİK MUAYENE 

 

• Yaygı  obezite 
•  Abdominal belirgin striaları kır ızı & eyaz   
• E sede ve el par akları da ekstansör 

yüzlerde akantozis nigrikans 
 

• Diğer siste  uaye eleri doğal.  
• Hepatomegali yok. 
 

 





 



Ta ı ız? 

• Tip 1? 

• Tip 2? 

• MODY? 

Tetkikler? 

• Venöz KŞ:  g/dl (rastgele) 

• Kan ketonu: 0,2 

• TİT:  
– Glukoz: Negatif 

– Keton: Negatif 

• pH: 7,38  pCO2: 34,4 HCO3: 21,5 

• C-peptid: 2,63 ng/ml 

• İ süli : 16,04 uU/ml 

• HbA1c: %7,1 

• Anti GAD: Negatif 

• Anti-Ada ık AB: Bekle iyor 

• Lipit değerleri or al. 
 

 



OGTT 

KŞ İ süli  

0.DK 92 20,89 

30.DK 157 118,31 

60.DK 194 38,84 

90.DK 217 48,43 

120.DK 225 108,55 

Hiperinsülinemi 



Özet 

• Prenatal dönem boyunca  annede gestasyonel diyabet & iri bebek  (Makrozomik) 
• Aşırı kilo alı ı, çok su iç e, sık idrara çık a öyküsü  
• Obezite + , Akantozis nigrikans +  
• A e, dayı, a ea e, a e i  teyzesi de DM  

 
• AKŞ:  g/dl 
• Glikozüri ve ketonüri yok 
• Kan ketonu negatif 

 
• İ süli : 16,04 uU/ml 
• C-peptid: 2,63 ng/ml 
• HbA1C: %7,1 

 
• Otoantikorlar: (-) 
• OGTT; 120 dk KŞ> g/dl 

 
 
 





Tip 2 DM 

• Tip  diya et, he üz tü  yö leriyle a laşıla a ış 
ol akla irlikte ge etik yatkı lık ze i i de çevresel 
faktörleri  etkisiyle ortaya çıka  kar aşık ir 
metabolik hastalıktır. 

• Artan insülin ihtiya ı a karşılık periferik insülin 
dire i ve eta hü releri i  arta  ihtiya ı 
karşılaya a ası ile karakterize ir hastalıktır. 

• Ketoz ö  pla da değildir a ak azı duru larda u 
hastalarda da ketoasidoz gelişe ilir. 

• Kesin etiyolojik etken bilinmemektedir. 



Doğal Seyir 

• Azal ış fiziksel aktivite ve yüksek kalori alı ı gi i 
çevresel etke ler hastalığı tetikler. 

• Çoğu hasta obezdir, or al ağırlıktaki ireylerde 
hastalık adire  görülür. 

• Obezite, özellikle de santral obezite insülin direnci 
gelişi i ile ilişkilidir.  



Doğal Seyir 

• Obezite tü  ireylerde ay ı ora da insülin direncine 
neden olmaz, insülin dire i gelişe  ireyleri  
tü ü de ozul uş eta hü re fo ksiyo u yoktur. 

• Bu yüzden birçok obez hasta ı  elli dere ede insülin 
dire i vardır a ak arta  insülin salı ı ıyla bu 
duru u ko trol altı da tutarlar. 



Doğal Seyir 

• Kara iğerde insülin dire i aşırı iktarda glikozu  
ka a salı ası a ede  olur, iskelet kası da ise 
insülin dire i kas içerisi e azal ış glikoz alı ı a 
neden olur. 

• Zaman içerisinde hiperglisemi kötüleşir, kro ik 
hiperglisemi (glukotoksisite) ya da kronik 
hiperlipideminin (lipotoksisite) beta hücrelerine 
etkileri so u u TG iktarı artar ve insülin gen 
ekspresyo u azalır.   



Doğal Seyir 

• Bu oktada ka  glikoz yüksekliği ta ı kriterleri i 
karşılar a ak irçok hasta aylar hatta yıllar oyu 

elirtisiz kalır, ta ı ko a az. Çü kü hiperglisemi orta 
seviyededir ve Tip 1 DM’deki poliüri ve kilo kay ı gi i 
dra atik elirtiler u ta loda eşlik et ez. 

• Kilo alı ı deva  eder. Uza ış hiperglisemi sonucu 
mikro ve makrovasküler ko plikasyo lar gelişe ilir. 



Doğal Seyir 

• Zaman içerisinde beta hücre fonksiyonu tamamen 
yitirilir ve mutlak insülin eksikliği gelişir ve hastaya 
dışarıda  insülin tedavisi verilmesi gerekir. 

 

• DKA nadir bir durum bu hastalarda olsa da 
gerçekleşe ilir ve ge ellikle iddi ir e feksiyo  gi i 
stres u surları a ağlıdır.  



Doğal Seyir 

• Pankreatik beta hücrelerinin oto-immün yıkı ı, u 
hastalıkta ol asa da hastaları  % ’u da A ti-GAD 
ve anti insülin a tikor + ’dir.  



Epidemiyoloji 

• Görül e sıklığı -  yaş : , /  ABD -
2002) 

• Tip 2 DM’u  görül e sıklığı so  yıllarda tü  
ülkelerde art aktadır. 

• Asya ülkelerinde tip 2 DM, tip 1 DM’ye göre daha 
yüksek oranda görülmektedir. 

• Çocuklarda ve ergenlerde obezite epidemisinin 
ortaya çık asıyla paralel olarak tip  DM epide isi 
dünyada görülmektedir. 

 



• Düşük doğu  ağırlığı ve intrauterin üyü e geriliği 
art ış Tip  DM riskiyle ilişkilidir. 
 

• Yaşa ı  ilk yılları da hızla kilo ala  düşük doğu  
ağırlıklı e eklerde u risk daha fazladır. 

 



Ta ı Kriterleri 
Bozul uş Glukoz Tolera sı Diabetes Mellitus 

Açlık glukozu 100-125 mg/dl DM se pto ları ve herha gi ir za a da 
ölçüle  KŞ >  g/dl 

2.Saat plazma glukozu OGTT sırası da  
>140 mg/dl, ancak <200 mg/dl 

Ya da  
E  az  saatlik açlığı  ardı da  AKŞ >  
mg/dl ya da OGTT sırası da .saat plaz a 
glukozu >200 mg/dl 
Ya da  
HBA1c >%6,5 

Diabetes mellitus, diabetes care 20(suppl 1):s5, 1999; and from Chaing J, 
Kirkman S, Laffel L, et al: Type 1 diabetes through the life span: A position 
statement of the American Diabetes Association, Diabetes Care 37:2034-
2054, 2014 
 

DM se pto ları: Poliüri, polidipsi, 
glikozüri ve ketonüri ile birlilkte 
açıkla a aya  kilo artışı. 



Risk Etmenleri 

• Obezite en önemli risk etmenidir. Bu durum yüksek enerjili 
yiyecekler, fiziksel inaktivite, uzun saatler oturarak TV izleme 
ve geliş iş ülkelerde düşük sosyoeko o ik duru la ilişkilidir. 

• E evey leri  sigara kulla ı ı, uykusuzluk ve psikososyal stres 
çocukta diyabet ve obezite riski i artırır. 

• Birçok antipsikotik (özellikle atipik antipsikotikler olanzapin ve 
ketiapin gibi) ve antidepresanlar (TCA ve fluoksetin, paroksetin 
gibi yeni antidepresanlar  kilo alı ı ı, insülin direncini, leptin 
dire i i artırır, eta hü re fo ksiyo u u ozar. 

• İlaç tedavisi i  dışı da şizofre i ve depresyo u  ke disi de Tip 
2 DM ve metabolik se dro  riski i artırır. 



Klinik Özellikler 

•  yaşa kadar ola  vakalar görül ekle irlikte 
çoğu vaka adölesan dö e de ta ı alır ve 
insidans arta  yaşla irlikte artar. 

• Aile öyküsü tü  vakalarda vardır. 
• Tipik olarak hastalar obezdir ve poliüri, 

polidipsinin hafif şiddette se pto ları 
mevcuttur ya da asemptomatiktir. 
Asemptomatik vakalar tetkikler ile sapta ır. 

• %  kadar vaka DKA ile ta ı alır. 



Fizik Muayene 

• Akantozis nigrikans Sık olarak oyu da ve fleksör 
yüzlerde) 

 

• Strialar 

 

• Art ış el/kalça ora ı 

 



Laboratuvar 

• Art ış H A  seviyesi 
• Art ış TG, LDL seviyesi 

 



Tarama 

    A erika  Diya et Der eği aşırı kilolu ve en az 2 risk 

etmenine sahip ço uklarda  yaşı da  iti are  ya da 
erge liği  aşla gı ı da  iti are   yılda ir tara a 
yapıl ası ı ö er ektedir. 

 

• Risk etmenleri 

- Birinci derece ya da 2.derece akrabalarda tip 2 DM öyküsü 

- Irk/Etnisite 

- İ süli  direnci belirtileri  

         Akantozis nigrikans,hipertansiyon,dislipidemi, polikistik 

over sendromu  



Tarama  

• Tara a içi  açlık ka  glukozu ve H A  akıl aktadır. 
 

• Sı ırda ka  glikozu yükseliği saptanan ya da belirtisiz 
olgularda ta ı OGTT testi ile doğrula a ilir.  

 

•  OGTT eğer tipik se pto lar ev utsa ya da  ayrı 
değerle dir ede açlık plaz a glikozu ve H A  
yüksekse gerekli değildir. 



Tedavi 

• Hasta ı  yaşa ı süresi e utlak insülin yokluğu 
gelişe ilir. Hipoglisemik oral ajanlarla tedavinin yetersiz 
geldiği duru larda tedaviye insülin eklenebilir. 

 

• Yaşa  tarzı değişiklikleri diyet ve egzersiz  tedavi i  
ol azsa ol az ir parçasıdır. Diyetisye  değerle dir esi 
ve izlemi genellikle gerekmektedir. 

 

• Düşük kalorili, düşük yağlı diyet ve haftada e  az  kez 
30-  dakika arası da fiziksel aktivite ö eril ektedir.  



Tedavi 

• Ta ı a ı da oral hipoglisemik aja  aşla ası 
önerilir. 

 

• DKA ile ta ı ko a  ya da ta ı a ı da H A  >%  ola  
olgularda ise ta ıda a ı da  insülin tedavisine 

aşla ası gerekir. Ka  glikozu düzeyi ko trol altı a 
alı dığı da çoğu olgu oral hipoglisemik ajanlarla ve 
yaşa  tarzı değişiklikleri ile ko trol altı a alı ır.   



Tedavi 

• E  sık kulla ıla  ve FDA o aylı tek oral aja  
Metfor i ’dir.  

• Metformin aşla ada  ö e ö rek işle leri i  
değerle diril esi gerekir. Bozul uş ö rek işlevleri 
olan hastalarda metformin kulla ı ı ölü ül seyirli 
laktik asidoza ede  ol aktadır. 

• Ciddi kara iğer işlev ozukluğu da da metformin 
kulla ı ı kontraendikedir. 

• Başla gıçta gü lük metformin dozu 500 g’dır. 
Maksimum doz olan 2000 g’a kadar doz artırıla ilir. 

• Metformin tedavisi i  aşla gı ı da abdominal 
semptomlar olabilir.  



Komplikasyonlar 

• Tip 2 DM’lu hastaları  % ’si metabolik sendromun 2 
ya da daha fazla etmenine sahiptir. (Hipertansiyon, 
hipertrigliseridemi, düşük HDL, art ış el çevresi   

• Tip 2 DM’lu hastaları  % ’i i  hiperta siyo u 
mevcuttur. 

• Mikroalbüminüri ve diyabetik retinopati i sida sı tip 
2 DM’da tip 1 DM’da  daha fazladır. 

• Uyku apnesi ve yağlı kara iğer hastalığı art ış sıklıkta 
görülür. 

 



 
Ta ı sırası da mikrovasküler komplikasyon! 

• Diyabetik retinopati;  

– Göz uaye esi ve reti a doğal 

• Diyabetik nefropati;  

– İdrar Mikroalbümin/Kreatinin: 3,04 

• Diyabetik nöropati;  

– Nörolojik muayene normal 

– EMG pla la dı. 



TEDAVİ 

• Diya et eğiti i 
• Besle e eğiti i 
• Metformin 

• Egzersiz  

 


