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• Tip2  DM prevalansı tüm dünyada hızla artmakta 
• 2030 da Dünyada 366 milyon Diyabetli olacağı tahmin ediliyor 
• Tüm çabalara rağmen hastaların  % 60 ı Hedef A1c değerini yakalayamıyor 
• Kötü kontrollü diyabet ↑ makro-mikrovasküler komplikasyonlar, 
•  ↑morbi- mortalite, ↑maliyet,  ↓ yaşam kalitesi ile ilişkili 

 

Improving risk factor management for patients with poorly controlled type 2 diabetes: a systematic review of 
healthcare interventions in primary care and community settings, Murphy ME, et al. BMJ Open  017;7:e015135. doi:10.1136/bmjopen-2016-015135 
  

 





 



DM tipini belirlemek 

• Tip 2 diyabet, genellikle  klinik görünümle ayırtedilebilir.  

• Tip 1 veya tip 2 DM tanısı belirsiz olduğunda,  antikorlar ölçülür (örn., 

glutamik asit dekarboksilaz [GAD]-65, insülin, tirozin fosfataz 2 [IA-2], 

çinko taşıyıcı 8) . 

•  İnsülin eksikliğinin derecesini anlamak için eşzamanlı bir C-peptid ve 

glikoz seviyesi 







Ketoza yatkın diyabet 

❏ Otoimmün tip 1 diyabetin tipik özelliklerine uymayan 

❏ Erken beta hücre disfonksiyonu:DKA 

❏ Sebebi belirlenemeyen ketozis atakları 

❏ Zamanla insülin ihtiyacı kalkan diyabet formları 

❏ "atipik diyabet", "Flatbush diyabet", "şeker 1B diyabet" ve "ketoza eğilimli tip 2 

diyabet" terimleri kullanılmış  

❏ Günümüzde ketozis eğilimli diyabet (KPD) olarak adlandırılan bu durumun 

yaygınlığı, artıyor gibi görünmekte 

 



• ADA; DM sınıflandırmasını, hastaların klinik heterojenliğini ve erken 
beta hücre disfonksiyonunun önemini  yansıtmadığı bildirmiş 

• Beta hücre otoimmünitesini,  fonksiyonunu, klinik özellikleri ve vücut 
ağırlığını hesaba katan başka sınıflandırma şemaları önerilmiş 

• ADA sistemi, modifiye edilmiş bir ADA sistemi, vücut kitle indeksi 
(BMI) tabanlı sistem ve Aß sistemi ( otoantikorların varlığı/yokluğu ve 
beta hücresi rezervinin varlığı/yokluğu).  
 

 
 
 



Aß SİSTEMİ 

❏ Otoantikorların ve beta hücre rezervinin 
varlığına veya yokluğuna göre 
oluşturduğu 4 KPD alt grubu: 

●A+ß- >>  otoantikorları var, beta hücre 
rezervi yok  

●A+ß+ >>  otoantikorları var, beta hücre 
rezervi var  

●A-ß- >>  otoantikorlar yok, beta hücre 
rezervi yok  

●A-ß+ >>  otoantikorları yok, beta hücre 
rezervi var  

 

BMI TABANLI 
SINIFLAMA 

❏KPD hastalarını; 

❏zayıf (BMI <28 kg/m2, klinik olarak düşük 

beta hücre fonksiyonlu- tip 1'e benzer)  

❏obez (BMI ≥28 kg/m2, klinik olarak 

korunmuş beta hücre fonksiyonlu- tip 2'ye 

benzer) olarak ayırır 
 







Tip 2 Diyabet Tedavisinde Glisemik Hedefler 

• HbA1c hedef değer, 
•  erişkin diyabetiklerde ≤ %7, 
•  yaşlı ve kardiyovasküler hastalık + :%7.5-8 

• Erken glisemik kontrolün sağlanması mikrovasküler ve makrovasküler 
komplikasyonları azaltır. 

• Hipoglisemi ve glisemik dalgalanmalar özellikle kardiyovasküler hastalık riski 
yüksek hastalarda mortaliteyi artırabilir.  

Sabah Açlık veya Öğün Öncesi Plazma Glukozu 80-130 mg/dl 
Tokluk Plazma Glukozu <180 mg/dl(tokluk 2.saat) 

TÜRKDİAB Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2019  





KONTROLSÜZ DİYABET 
• Sıvı kaybına eşlik eden hiperglisemi 
•  Metabolik bozulma ile ilişkili sürekli ve dirençli hiperglisemi 
•  Ayaktan tedaviye dirençli, tekrarlayan açlık hiperglisemisi (>300 mg/dl) veya A1C’nin 

‘normal üst sınır’ın iki katından yüksek (A1C >%11) olması 
•  Tedaviye rağmen tekrarlayan, ağır hipoglisemi (<50 mg/dl) atakları 
•  Metabolik dengesizlik: Sık tekrarlayan hipoglisemi (<50 mg/dl) ve açlık hiperglisemisi 

(>300 mg/dl) atakları 
• İnfeksiyon ya da travma gibi presipitan bir neden olmaksızın tekrarlayan DKA atakları 
• Metabolik kontrolü bozan ve ayaktan kontrol edilemeyen ciddi psikososyal sorunlara bağlı 

okul ya da iş yaşamının aksaması 



TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ VE EGZERSİZ 

• Beslenme ,ana ve ara öğünlere dağıtılır (2-3 ana öğün, 2-4 ara öğün) 
• Karbonhidrat  alımı; günlük enerji gereksinimi (GEG)’nin %45-65’i  
•  Yağ alımı; GEG’nin %30’u o 
• GEG’in <%7’si doymuş yağ, %12-15’i tekli doymamış yağ olarak  
• Trans yağ alımı GEG’nin <%1’ini (2 g/gün) aşmamalıdır. 
•  Kolesterol alımı; <300 mg/gün. 
•  Protein alımı; 0.8-1 g/kg (ideal ağırlık)/gün (GEG’nin %15-20’si) 
• Sodyum alımı; <2300 mg/gün (yaklaşık 5 g tuz) 
• Aktivite 
• Orta derecede egzersiz; 30-60 dk/gün 



DEĞERLENDİRME 

• Besin tüketimindeki yeterlilik, sağlıklı beslenme alışkanlıkları 
• Boy, vücut ağırlığı, bel çevresi ölçülür, BKİ hesaplanır. 
•  Laboratuvar bulguları değerlendirilir. 
• Vücut ağırlığına yönelik hedefleri değerlendirilir. 
• Aktivite düzeyi, egzersiz yapıyorsa süresi, şiddeti, yaptığı zamanlar 

değerlendirilir. 
• TBT, HbA1c düzeyini, tip 1 diyabetiklerde %1.0-1.9, tip 2 

diyabetlilerde % 0.3-2 oranında azaltmaktadır. 



AĞIRLIK YÖNETİMİ 

• Vücut ağırlığında sağlanan azalma, prediyabetten tip 2 diyabete  ilerlemeyi 

geciktirir 

• Obez prediyabetli bireylerde BKİ’de 1kg/m2 azalma ile diyabet riskinin %16 

oranında azaltır 

• Enerji alımını azaltma tip 2 DM de HbA1c’de % 0.3 -% 2.0 azaltır, ilaç dozlarında 

ve yaşam kalitesinde de iyileşme sağlar 

• Olumlu sonuçlar e için vücut ağırlığında 6 ayda en az %5 oranında azalma yeterli 

 

 





• Tip2 dm ye eşlik eden endokrin bozukluklar, regülasyonun bozulmasına 
neden olmakta 

• Etki mekanizması insüline antogonist etki yada insülin metabolizmasının 
bozulması ile ilişkili 

• İnsülin direnci, diyabet gelişimi, hiperglisemi 



Akromegali-Diyabet 



Cushing Sendromu  

• Aşırı glukokortikoid salınımına bağlı 
ciddi morbiditeye sebep olan bir 
hastalık 

• Cushing sendromunda diyabet oranı 
%30-50 oranında bildiriliyor 

• Başka hastalıklarında tedavisi 
sırasında steroid alan hastalarda Tip2 
DM den ketoasidoza kadar değişen 
tablolar görülüyor 
 







Nöroendokrin TM 

• Karsinoid Tm 
• Pankreatik nöroendokrin Tm 
• Feokromasitoma 
• Medüller Tiroid Ca 
• Glucagonoma ve somatostatinoma 



Hipertiroidi 

• Bozulmuş insülin sekresyonu ve azalmış 
periferal insülin duyarlılığı 

• Endojen glukoz üretimi artar,açlık ve tokluk 
insülin üretimi artar 

• Hastalarda ciddi hiperglisemi 
• Diyabet gelişimi 



Hipotiroidi 



Hipotiroidi 

• İnsülin kullananlarda ihtiyaç azalır 
• İnsülinin renal klirensi azalır  
• İnsülin dozları azaltılmalıdır 
• Ciddi hipoglisemi gelişebilir 



E. İlac ve Kimyasal Maddelerle Oluşan Diyabet 
•Vakor, 
•Pentamidin, 
•Nikotinik asit, 
•Glukokortikoidler, 
•Tiroid hormonları, 
•Diazoksid, 
•b-adrenerjik agonistler, 
•Tiazid diüretikler, 
•Antipsikotik ilaçlar, 
•Dilantin, 
•Statinler, 
•d-interferon, 
•Diğerleri 



OBEZİTE  







• Obezite prevalansı  
• TURDEP-I , kadınlarda %32,9, erkeklerde %13,2, genelde toplumda %22.3  
• TURDEP-II , kadınlarda  %44, erkeklerde %27 ve genel toplumda ise %35 bulunmuştur.  

 



Covid-19 ve Obezite 2021 Atlası 

COVID-19 and Obesity: The 2021 Atlas 

Covid-19 Mortalite Yetişkinlerde Obezite Prevalansı 

Şubat 2021 sonunda bildirilen 2,5 milyon COVID-19 ölümünün 2,2 milyonu, nüfusun yarısından fazlasının 
aşırı kilolu olarak sınıflandırıldığı ülkelerde gerçekleşti. 





Yüksek kiloda ve obeziteli hastalar 
normal kiloda olan hastalara göre; 

Hastaneye yatışta; %113’lük 

Ölüm sonlanımında %48‘lik  
(35 çalışmanın havuz datası) ; 

bir artış gösterdikleri ortaya konulmuştur.  

COVID-19 pozitifliğinde; %46’lık 

 
75 çalışmanın yer aldığı bu meta analiz ile şu sonuçlara 
ulaşılmıştır; 



Obezite, karmaşık ve çok faktörlü bir hastalıktır 

1. Badman, Flier. Science 2005;307:1909–14; 2. US Department of Health and Human Services, 1998. NIH Publication No. 98-4083. 

Enerji alımı Enerji  tüketimi 

Çevre 

Hareketsiz yaşam 
tarzı, sigarayı 

bırakma, psikososyal 
faktörler 

Tecrübe edilen 
lezzet veya 

hazdaki artış 

Hedonik girdi 

Genetik İlaçlar Pankreas Yağ dokusu Barsak 



• Gıda ortamında çarpıcı değişiklikler 

• Daha büyük porsiyonlar dolayısıyla da daha çok 
yemek yiyoruz 

Yüksek obezite oranlarını açıklayan nedir?  

Uykusuzluk3 Stres3 

Hareketsizlik3 Epigenetik değişiklikler?4 

1. Davidson TL et al. J Exp Psychol Anim Learn Cogn 2014;40:261–79; 2. Making Health Easier. Available at: http://makinghealtheasier.org/newabnormal;  
3. Egger G, Dixon J. Biomed Res Int 2014;2014:731685; 4. Milagro FI et al. Mol Aspects Med 2013;34:782–812.  

• Katkıda bulunan diğer faktörler 

http://makinghealtheasier.org/newabnormal






Hastalar ile konuşmak kilo verme çabaları için 
önemlidir 

1. Sciamanna CN et al. Arch Intern Med 2000;160:2334–2339; 2. Rose SA et al. Int J Obes 2013;37:118–28. 

Kilo vermeyi teşvik etmek, kilo verme ile 
anlamlı derecede ilişkilidir (p<0.001)1 
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VKİ kategorisi 

Kilo vermesi tavsiye edilen 

Kilo vermesi tavsiye edilmeyen 

Kilo vermeye çalıştığını belirten katılımcılar1 

Sağlık profesyonelinin kilo verilmesi 
yönündeki tavsiyesinin hasta davranışı 
üzerinde olumlu etkisi vardır2 



Kilo kaybına fizyolojik yanıtlar 

Düşük kalorili  
Diyet 

Leptin 

Tokluk hormonları 

Enerji harcaması  

Açlık 

Yeniden 
kilo artışı 

Enerji depolanması 

1. Schwartz et al. Obes Rev 2010;11:531–47; 2. Sumithran et al. N Engl J Med 2011;365:1597–604 



Kilo kaybına metabolik ve hormonal tepkiler kilo 
kaybını zorlaştırır 

https://www.rethinkobesity.com/the-science-of-obesity/physiological-effects.html 

KİLO KAYBI KİLO KAZANIMI 

KALORİLER 

AKTİVİTE AÇLIK 
HORMONU 

METABOLİZMA TOKLUK 
HORMONLARI 



Sadece 38%’i 
Vücut ağırlığının ≥% 5’ini kaybetti 

89%’ı 
yeniden kilo 

aldı 

Caterson et al. Diabetes Obes Metab 2019; 21(8): 1914-1924. 

Kilo vermek isteyen 14,502 obeziteli bireyde 
 yapılan araştırmanın sonucuna göre 

Verilen kiloyu korumak zor olabilir! 





Güncel Obezite Kılavuzları 

1. Schutz et al. Obes Facts 2019;12:40–66;  2. Sabuncu et al. TEMD. 3. Türkiye Obezite Araştırma Derneği , 2019. 4. Wharton MD et al. CMAJ 2020 August 
4;192:E875-91 

EASO Guidelines for 
Obesity Management  

20191 

TEMD Obezite Tanı ve 
Tedavi Klavuzu  

20192 

Obesity In Adults 
Obesity Guidelines  

20204 

TOAD Obezite  
Cep Rehberi  

2019 





 Tedavi 
BMI kategorisi (kg/m2) 

≥25 ≥27 ≥30 ≥35 ≥40 

Diyet, fiziksel aktivite ve davranış 
tedavisi (yaşam tarzı değişikliği) 

Komorbiditeler 
ile birlikte 

Komorbiditeler 
ile birlikte + + + 

Farmakoterapi Komorbiditeler 
ile birlikte + + + 

Cerrahi  Komorbiditeler 
ile birlikte + 

Obezitenin klinik tedavisi 
AHA/ACC/TOS1 EASO2 ve TEMD kılavuzları3 

AHA, Amerikan Kalp Derneği; ACC, Amerikan Kardiyoloji Koleji; BMI, Vücut Kitle İndeksi; D&E, diyet ve egzersiz; EASO, Avrupa Obezite Araştırma Derneği; TOS, 
Obezite Derneği.  

Jensen MD et al. J Am Coll Cardiol 2014;63:2985–3023; 2. Yumuk V et al. Eur J Obes 2015;8:402–24;  3. TEMD Obezite tanı ve Tedavi Kılavuzu 



Şu anda sınırlı sayıda farmakolojik tedavi seçeneği 
mevcuttur 

FDA Drugs: http://www.fda.gov/Drugs/default.htm; EMA Medicines: http://www.ema.europa.eu/. TEMD Obezite Tanı ve Tedavi Kılavuzu - 2018 

Liraglutid 
3.0 mg Orlistat 

Fentermin/ 
Topiramat 
(Qsymia®) 

Lorcaserin 
(Belviq®) 

Naltrekson/ 
bupropion 

(Mysimba®, 
Contrave®)  

Fentermin 

Durum (AB) Onaylı Onaylı Reddedildi Reddedildi Onaylı Onaylı değil 

Durum 
(ABD) Onaylı Onaylı Onaylı Onaylı Onaylı Onaylı 

Durum (TR) Onaylı Onaylı Onaylı değil Onaylı değil Onaylı değil Onaylı değil 

Etki 
mekanizması 

(MoA) 

GLP-1 reseptör 
agonisti Lipaz inhibitörü 

Norepinefrin 
salgılatıcı 

(fentermin), 
GABA reseptör 
modülasyonu 
(topiramat) 

Selektif 5HT2c 
reseptör 
agonisti 

Noradrenalin ve 
dopamin geri 

alım inhibitörü / 
μ-opioid 
reseptör 

antagonisti 

Sempatomimet
ik amin 

http://www.ema.europa.eu/


GLP-1RA’leri multifaktöriyel etkiye sahip 
GLP-1RA’lerinin farmakolojik etkileri 

Pankreas 

 Beta-cell fonksiyonu 

 Beta-cell apoptosis1 

 Insulin biyosentezi 
 Glukoz bağımlı insülin 
salgısı1 

 Glukoz bağımlı glukagon 
salgısı1 

Beyin 

 Body weight5 
 Food intake6 
 Satiety7,8 

Mide 

 Gastrik boşalma9 

Karaciğer 

 Endojen glukoz üretimi10 
 Hepatik insulin sensitivitesi10 

 De novo lipogenez10 
 Lipotoksisiti10 

 Steatoz11 

 kardiovascular risk2 

 kardiak fonksiyon3 

 Sistolik kan basıncı3 
 Inflamasyon4 

Kalp 

Adapted from Campbell & Drucker. Cell Metab 2013;17:819–37; Pratley & Gilbert. Rev Diabet Stud 2008;5:73–94. Full reference list in slide notes. 

GLP-1RA, glucagon-like peptide-1 receptor agonist 



Sık Karışılaşılan Yan Etkiler 
0–56 hafta 

Güvenlilik analiz seti 

Pi-Sunyer et al. N Engl J Med 2015;373:11–22 

*Grafik çalışmadan uyarlanmıştır. 
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Sık  görülen yanetkiler kramp şişkinlik yağlı dışkılama  
Yağda eriyen vitaminlerin emiliminde azalma 





TEŞEKKÜRLER 
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