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DM TANIMI 

• İnsülinin salınım ve/veya etki bozukluğu 
sonucu gelişen hiperglisemi ile 
karakterize metabolik bir hastalıktır. 

 

• Kronik hiperglisemi özellikle gözler, 
böbrekler, sinirler, damarlar ve kalp 
olmak üzere çeşitli organlarda 
hasarlanmaya yol açar.  
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A: McCance DR BMJ, 1994 
B: Engelgau MM Diab Care 1997 
C: Harris MI Diab Care 1998 

 

  

Retinopati prevalansı 
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DM TANI KRİTERLERİ 

• AKŞ    ≥ 126 mg/dl (7 mmol/L) 

• OGTT 2 s. KŞ ≥ 200 mg/dl (11.1 mmol/L) 

• Rasgele KŞ   ≥ 200 mg/dl (11.1 mmol/L) 
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DM TANI KRİTERLERİ 

• AKŞ    ≥ 126 mg/dl (7 mmol/L) 

• Rasgele KŞ   ≥ 200 mg/dl (11.1 mmol/L) 

• OGTT 2 s. KŞ ≥ 200 mg/dl (11.1 mmol/L) 
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AKŞ ölçümünde özellikler 

• En az 8 saat açlıktan sonra alınmalıdır 

• 60 dakika içinde serumu ayırdedilmelidir 

• Glikoliz hızı saatte % 5-7 (10 mg/dl) olarak 

bildirilmiştir 

• Ayırdedilemiyorsa glikolizi inhibe edici sodyum 

floridli tüplerde saklanmalıdır 

• Lökositoz durumunda NaF e rağmen glikoliz hızlıdır 
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AKŞ ölçümünde özellikler 

• En az 8 saat açlıktan sonra alınmalıdır 

• 60 dakika içinde serumu ayırdedilmelidir 

• Tam kan, plazma veya serumdan ölçüm 
yapılabilir  
• Plazma tercih edilir 

• Tam kana göre ~ % 11 daha yüksek saptanır 

• Seruma göre ~ % 5 daha düşük bulunur 
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AKŞ ölçümünde özellikler 

• En az 8 saat açlıktan sonra alınmalıdır 
• 60 dakika içinde serumu ayırdedilmelidir 
• Tam kan, plazma veya serumdan ölçüm 

yapılabilir - Plazma tercih edilir 
• Yöntemlerde standardizasyon tam değildir 

• Yaygın olarak hekzokinaz ve glukoz oksidaz 
kullanılmaktadır 

• Coefficient of Variance ~ % 5-7 arasındadır 
• 105-125 mg/dl arasındaki ölçümler tekrarlanmalıdır 
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Cihazların teknolojisi 

• Glukoz oksidaz veya hekzokinaz yöntemi 
kullanılır 

• Reflektans fotometre ile veya elektrokimyasal 
olarak ölçüm yaparlar 

• Çoğunlukla tam kan ölçümü yapılır 

• Bazılarında bulunan membranlar eritrositleri 
ayırarak plazma ölçümü yapar 
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Cihazlardaki teknolojik gelişme 

• Kan silme işlemi yapılmıyor 

• Zamanlama otomatik olarak yapılıyor 

• Daha az hacim kan ile çalışma 

• Yetersiz hacimde otomatik uyarı 

• Kontroller yapılmazsa otomatik kapanma 

• Geniş hafıza kapasitesi 
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KŞ ölçüm cihazı kullanım yerleri 

• Akut acil durumlar 

• Hekim muayene odası 

• Evde kendi kan şekeri kontrolü (SMBG) 
• Glisemi regülasyonunun sağlanması 

• Hipogliseminin önlenmesi ve saptanması 

• Şiddetli hipergliseminin önlenmesi 

• Yaşam biçimi değişiklerinin düzenlenmesi 

• Gestasyonel DM de insülin endikasyonuna karar 
verilmesi 
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Cihazların izlemde yeri 

• Özellikle insülin kullanan tüm hastaların kullanması 

önerilmektedir 

• T1DM hastalarında günde en az 3 ölçüm önerilmektedir 

• T2DM hastalarında SMBG izleminin yararını gösteren 

çalışma yapılmamıştır 

• ABD de T1DM lilerin % 40 ı, T2DM lilerin % 26 sı günde 

en az 1 ölçüm yapmaktadırlar 
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Cihazlarla ilgili sorunlar 

• Yanlış uygulama 

• Çok düşük ve çok yüksek KŞ değerleri 

• Hematokrit değişiklikleri 

• Çevre ısısı 

• Hipotansiyon, hipoksi 

• Hipertrigliseridemi 

• Toklukta kapiller KŞ vene göre % 20-25 
yüksektir 

• Cihazlardaki çok geniş yelpaze 
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Cihazların tarama ve tanıda yeri 

• Tam kan kullanılmaktadır 

• Tam kan kalibrasyonlu, plazma kalibrasyonlu 

• Çok değişik cihaz kullanımdadır 

• Tarama için çok uygun olsa da yanlış negatif ve 
yanlış pozitif oranlar çoktur 

• Cihazlarla yapılmış yeterli kanıt yoktur 
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OGTT de sorunlar? 

• Günlük uygulamada pratik değildir 

• AKŞ ≥ 126 mg/dl benzer prevalansı 
verebilmektedir 

• Hiperozmolar glukoz solusyonunun gastrik 
boşalmaya etkisi değişkendir 

• Değişik ısı derecelerinin etkisi ile farklı sonuç 
alınabilir 
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ADA-WHO kriterleri karşılaştırması 
(n=8737) (% 4.4, % 6.4) 

Maureen H. Diab Care 1997; 20:1859 
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OGTT DM tanısında gerekli mi? 

• Bir zamanlar DM tanısında altın standart olarak 
görülmekte idi 

• DM tanısı için rutin olarak OGTT gerekli 
değildir (GDM hariç) 

• Günümüzde dar bir endikasyonda 
kullanılmaktadır 
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OGTT önerildiği durumlar? 

• ADA önermemektedir 

• WHO  
• AKŞ 110-126 mg/dl arasında ise 

• 3 günlük kısıtlamasız diyetten sonra 

• 75 gr (1.75 gr/kg) glukoz 250-300 ml suda 

• 2 saat KŞ ölçümü 
• ≥ 200 mg/dl   DM 

• 140-200 mg/dl  IGT 
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Gebelikte DM taraması şart mı? 

• Düşük riskli gebelerde tarama gerekli değildir 

• < 25 yaş 

• Normal vücut ağırlığı 

• Anormal glukoz toleransı anamnezi olmaması 

• 1 derece akrabalarda DM olmaması 

• DM prevalansı yüksek popülasyondan olmayanlar 
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Gebelikte DM taraması şart mı? 

• Düşük riskli gebelerde tarama gerekli değildir 
• Orta riskli gebelerde 24-28 haftalarda tarama 

yapılmalıdır 
• Düşük ve yüksek risk dışındaki kişiler 

• Yüksek riskli kişilerde hamilelikle birlikte test 
yapılmalıdır 
• Belirgin obezite 
• GDM anamnezi olanlar 
• Glikozuri 
• Kuvvetli aile anamnezi olanlar 



22 

GESTASYONEL DM TANISI 

• AKŞ  ≥ 140 mg/dl,   

• RKŞ  ≥ 200 mg/dl 

 

• GDM tanısında rutin olarak OGTT 
önerilmektedir 
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GESTASYONEL DM TANISI 
• AKŞ ≥ 140 mg/dl,  RKŞ ≥ 200 mg/dl 

 

• 5O gr glukoz ile tarama testi 
• 1. saat KŞ > 140 mg/dl 

 

• OGTT          100 gr 75 gr 
• 0  105    95 mg/dl 95 mg/dl 

• 1. saat  190   180 mg/dl 180 mg/dl 

• 2. saat  165   155 mg/dl 155 mg/dl 

• 3. saat  145   140 mg/dl   
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GLUKOZÜRİ ÖLÇÜMLERİ 

• Diyabetik hastaların tanı ve izleminde yarı-

kantitatif glukozüri ölçümleri önerilmemektedir 

• Renal eşiğin (~180 mg/dl) altındaki glisemi 

değerlerinde bilgi vermez 

• İdrar konsantrasyonuna bağlı değer değişir 

• Çeşitli ilaçlardan ve non-glukoz şekerlerden etkilenir 

• SMBG ölçümünü yapamayanlarda veya 

reddedenlerde uygulanabilir 
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A1C sonucunu etkileyen faktörler  

• Azaltan nedenler 

• Akut kan kaybı, hemolitik anemiler, vitamin C, 

vitamin E, hemoglobinopatiler,  

• Arttıran nedenler 

• Hipertrigliseridemi, üremi, hiperbilubinemi, kr 

alkolizm, kr. salisilat kullanımı, opiat bağımlılığı, 

demir eksikliği anemisi 
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Tanıda A1C hassasiyeti 

Rohlfing CL Diab Care 2000;23:187 
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A: McCance DR BMJ, 1994 
B: Engelgau MM Diab Care 1997 
C: Harris MI Diab Care 1998 

 

  

Retinopati prevalansı 
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A1C ile DM tanısı konulabilir mi? 

• DM tanısında kullanılması önerilmemektedir 

• Temel neden global standardizasyon 
olmamasıdır 
• Halen kullanımda > 30 GHb assay metodu vardır  

• CV < % 3 olmalı 

• National glycohemoglobin standardization program 

• NGSP sertifikası 1 yıl geçerli 
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Tip 1A DM gelişimi 
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Tip 1A DM EPİDEMİYOLOJİSİ 

Genel Popülasyon  % 0,3 

 

Baba    % 6 

Anne     % 2 

Kardeş   % 5  

Tek yumurta ikizi  % 50 

 İndex DM > 20 y  % 5 

 İndex DM < 10 y  % 5 / yıl (20 yaş)   % 1 / yıl 

Çift yumurta ikizi  % 6 

 
Eisanbarth GS Joslin’s DM 2005; 399 
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T1DM GENETİK RİSKLERİ (%) 

   Monoz. İkiz    Kardeş Ebeveyn Genel 

 

HLA bilinmiyor 50     6   4   0,3 

Yüksek risk HLA 70     40  20  6 

Düşük risk HLA ?      ?  ?  0,03 

 

       Tip 1  Genel 

Yüksek risk HLA DR3/4, DQ2/DQ8  % 20-50 % 2-5 

Düşük risk HLADQB1*602  % 1  % 20 

Bingley P Diabetes 1996; 45:1720 
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Genetik araştırma yapalım mı? 

 Rutin yapılması önerilmemektedir 

 Sesitivitesi ve spesifisitesi yüksek değildir 

 Hastalığın önlenmesi için etkin yapılacak bir 

yöntem geliştirilememiştir 
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MODY tanım 

• Ailede en az bir, ideal olarak iki kişide 25 
yaşından önce başlayan diyabet 

• En az 5 yıl süre ile insülin tedavisi 
gerektirmemesi 

• Otozomal dominant geçiş (2 kuşak etkilenmiş olması) 

• İnsülin rezistansı değil beta hücre disfonksiyonu 
olması 

• İnce-vücut yapısı (?) 
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MODY OLABİLİR Mİ? 

 Genetik mutasyon saptanabilir 

 HNF-4α, Glukokinaz, HNF-1 α, HNF-1β, IPF-1 

 Bazı laboratuarlar yapabilmektedir 

 Zahmetli 

 Pahalı 

 Tecrübe gerektirir 

 Sadece araştırma amaçlı kullanılmaktadır 
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Tip 1 DM antikorlar 

• ICA (Islet cell cytoplasm ab) 

• IAA (Insulin ab) 

• GAD65 (Glutamic acid decarboxylase ab) 

• IA-2 (Two thyrosine phosphatase ab,  

 ab to insulinoma associated antigens 
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Antikor pozitifliğine göre T1DM gelişimi 

Verge CF Diabetes 1996; 45:926 
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Tip 1 DM TARAMASI 
• % 85-90 ında tanı anında poziti f 

• ICA  % 80  
• GAD65  % 60  
• IA-2  %40  
• IAA  % 90 (< 5 y) 

   % 40  ( > 12 y) 

• Tanı öncesinde aylar-yıllarca pozitif 
• Diğer otoimmün hastalık riskleri yüksek 
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Antikor taramasında problemler 

• Cut off değerleri belli değil 

• Standardizasyonları güç 

• İleri yıllarda ortaya çıkabilir 

• Tip 2 diyabetiklerde % 10-15 pozitif 

• Genel popülasyonda antikor pozitifliği % 1-2  

• Tek antikor pozitifliği ile DM gelişme olasılığı düşük, 
bu nedenle en az 2 antikor bakılmalı 

• Antikor saptananlarda yapılacaklar etkin değil 

• Maliyet – yarar 
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BETA HÜCRESİ KORUMA TEDAVİLERİ 

• Siklosporin A 

• Azatiopurin 

• Metotroxate 

• BCG aşılaması 

• Nikotinamide 

• Anti-timosit globulin 

• Oral insülin 

 

• Anti CD3 monoclonal antikor 

• Mycophenolate mofetil 
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Otoimmünite araştıralım mı? 

 Diyabetin tanısında ve taramasında rutin 

olarak önerilmemektedir 

 T1DM yakınlarının otoimmünite taraması 

önerilmemektedir 

 Diyabet gelişimini önleyecek bir yöntem 

geliştirilememiştir 

 Klinik araştırmalarda kullanılmaktadır 
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Bazı durumlarda bazı otörlerce otoimmün 
marker ölçümü önerilen durumlar 

 Pankreas transplantasyonu için donör olacak aile 

bireyler 

 

 T2DM olarak takip edilen ve hızlı insülin 

gereksinimine ilerleyen hastalar 

 GDM tanısı almasına karşın T1DM olma olasılığı 

olanlar 

 Çocuklarda T1DM ile T2DM ayırıcı tanısı için 
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Toplumda taranması gereken hastalıklar 

 Önemli bir halk sağlığı problemi olmalı 

 Hastalığın seyri anlaşılmış olmalı 

 Preklinik dönemde erken tanı kriterleri belirlenmiş 

olmalı 

 Güvenli, ucuz, tekrarlanabilir test yöntemi olmalı 

 Erken tanı ile hastalığın önlenmesinde yöntemler olmalı 

 Uygulanan yöntemler uzun vadede hastanın yaşam 

kalitesine olumlu etkide olmalı ve maliyet-yararlı olmalı 
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DM riski yüksek kişiler 

 45 (30 ?) yaş üzeri tüm popülasyon 

 Obezler BMI > 25 kg/m2 

 1 derece akrabalarında DM olanlar 

 Hipertansif olanlar 

 HDL kolesterol < 35 mg/dl 

 Trigliserit > 250 mg/dl 

 IGT-IFG anamnezi olanlar 

 GDM anamnezi olanlar 

 İri bebek doğurma anamnezi olanlar (> 4.5 kg) 

 Polikistik over sendromu olanlar 

 Vasküler hastalık anamnezi olanlar 
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Taramada kullanılacak test hangisi? 

 6 yıllık izleme sonrası kümülatif DM insidansı 

 Normal    % 4-5 

 IFG veya IGT olanlarda  % 20-34 

 Hem IFG hem IGT olanlarda % 38-65 

 AKŞ önerilmektedir  

 2 saatlik OGTT önerenler var 

 IFG sınırı 100 mg/dl çekilince aynı hassasiyette sonuç 

elde edildiğini iddia edenler var   
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IGT - IFG TANI KRİTERLERİ 

• IGT   

• OGTT 2 s. KŞ  140-200 mg/dl (7.8 - 11.1 mmol/L) 

 

• IFG   

• AKŞ   100 - 126 mg/dl (5.6-7.0 mmol/L) 
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DM SINIFLAMASI 
• Tip 1 diyabetes mellitus 
• Tip 2 diyabetes mellitus 
• Diğer spesifik tipler 

• Beta hücre genetik defektleri 
• İnsülin etkisinde genetik defektler 
• Egzokrin pankreas hastalıkları 
• Endokrinopatiler 
• İlaca veya kimyasala bağlı 
• Enfeksiyonlar 
• Nadir immün nedenli 
• DM eşlik eden diğer genetik hastalıklar 

• Gestasyonel diyabetes mellitus 
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İnsülin – C peptid ölçümü 
 Hipoglisemi ayırıcı tanısında 

 T1DM – T2DM ayırıcı tanısında 

 T2M de ikincil yanıtsızlığın saptanmasında 

 İnsülin rezistansı sendromu tanısında 

 İnsülin tedavisinin kesilerek OAD ye 
geçilmesinde 

 Preklinik evredeki Tip1DM saptanmasında 

 PCOS tedavisine karar vermede 

 ABD-Medicare (pompa tedavisi için) 
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Tip 1A DM ADDİSON RİSKİ 

• 2000 hasta taranmış 

• 30 (%1.5) 21 hidroksilaz antikor (+) 

• Addison hastalığı 5 ‘inde saptanmış 

 

• Uzun süreli izlemde gelişme olasılığı %30-50 

• Addison 

• Tip 1 DM de   1 / 200 

• Genel popülasyonda 1 / 10 000 

Brewer KW NEJM 1997; 337:202 
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Tip 1A DM OTOİMMÜN HASTALIK RİSKİ 

Hastalık (Antikor)   (+) %       Hastalık % 

     

Addison (21 hidroksilaz)   % 1.5   % 0.5  

Çöliak (Transglutaminaz)   % 12   % 6       

Ot. Tiroid (Peroks. veya tg) % 25   % 4 

Pern. Anemi (Parietal hücre)  % 21   % 2 

Eisanbarth GS Joslin’s DM 2005; 399 
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Tip 1A DM OTOİMMÜN HASTALIK RİSKİ 

Hastalık   Hastalık gelişimi olasılığı Tarama testi 

    T1DM       Genel Popülasyon 

 

Addison   1 / 200        1 / 10 000  21 hidroksilaz ab 

Çöliak    1 / 6        1 / 200  Transglutaminaz 

Ot. Tiroid   1 / 25        1 / 100  Sensitif TSH  

Pern. Anemi      Vit B12 

Multipl scleroz 

J romatoid artrit 

 

Eisanbarth GS Joslin’s DM 2005; 399 


