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▪ Diyabet,insülin eksikliği yada insülin etkisindeki 

defektler nedeniyle organizmanın karbonhidrat, yağ 

ve proteinlerden yeterince yararlanamadığı, sürekli 

tıbbi bakım gerektiren, kronik bir metabolizma 

hastalığıdır.  

Tanım



Diyabet Tarihçesi

▪ Diyabet; ‘‘çok fazla miktarlarda yapılan idrarı 

anlatmak üzere kullanılan’’, idrar yapmak anlamına 

gelen bir yunan terimi olup bu terimin ilk kez MS 

2.yy’da kullanıldığı sanılmaktadır.



▪ Ancak MÖ 1500 yıllarına kadar uzanan diabetes

mellitusla ilişkili ilk tanımlamalara Mısırdaki Eber 

yazıtlarında rastlanmıştır.   

▪ Bu papirüste hastalık;

“Öyle susuzduki bütün nil nehrini yutabilirdi” diye    

tasvir ediliyor.



2017 ve 2045 yıllarında 20-79 yaş grubundaki 

diyabetli sayılarının bölgelere göre dağılımı (Milyon)





Türkiye’de Diyabet Epidemiyolojisi

% 2.5

% 7.2

Yıl 1980-90

Yıl 1998 2.6 milyon DM    

2.4 milyon IGT

TURDEP: Satman I; Diabetes Care 25: 1551-1556, 2002

Yıl 2010 >

% 7.2 % 13,7



Diyabet Neden Artıyor?

▪ Etnik köken ve aile öyküsü sorumlu tutuluyor

▪ Aşırı kilolu veya obez kişilerle yakından ilişkili

▪ Batılı beslenme ve yaşam tarzına geçişte artış

International Diabetes Federation. Diabetes Atlas, 2nd Edition, 2003

Obezite Batılı yaşam tarzıGenetik bileşen

T İ P 2 D İ Y A B E T



http://edrv.endojournals.org/content/vol21/issue6/images/large/ef0600413001.jpeg


TEDAVİ



Diyabet Tedavisinin  Hedefleri

▪ Optimum metabolik sonuçları elde etmek ve 

sürdürmek

▪ Diyabet komplikasyonlarını azaltacak normal 

sınırlarda kan glukoz hedefleri

▪ Vaskuler hastalık riskini azaltacak KB değerleri

▪ Makrovaskuler hastalık riskini azaltacak  lipid

düzeyleri



Tıbbi Beslenme Tedavisi



▪ Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT); kapsamlı diyabet 

bakım ve tedavisinin vazgeçilmez bir bileşenidir.

▪ Tedavinin başlatılmasından sonra 6-12 haftalık 

sürede A1C düzeyleri sıklıkla %1-2 düşer.



Tıbbi Beslenme

▪ Beslenmeyle ilgili komplikasyonları 

önlemek,geciktirmek veya tedavi etmek (Obezite, 

dislipidemi, KVS hastalığı, HT, nefropati gibi)

▪ Sağlıklı yiyecek seçimleri

▪ Kişisel beslenme gereksinimlerine hitap etmek



Egzersiz

• Düzenli fizik egzersiz tüm diyabetli hastaların 

tedavilerinin önemli bir bileşeni olarak 

önerilmektedir.



Diyabetli Hastalar için Egzerzisin

Yararları

▪ Egzersiz sırasında ve sonrasında kan glukozunu

düşürür.

▪ Bazal ve öğün sonrası insülin konsantrasyonlarını 

düşürür.

▪ İnsülin duyarlılığını artırır.

▪ Glikozillenmiş hemoglobin düzeylerini düşürür.



•Lipid profilini düzeltir;

▪Trigliseritleri düşürür,

▪LDL kolesterolü hafifçe düşürür,

▪HDL kolesterolü artırır.



•Enerji tüketimini artırır;

▪Kilo vermede diyete yardımcı olur,

▪Yağ kaybını artırır,

▪Yağsız vucut kitlesini korur.



▪ Hafif-orta dereceli hipertansiyonda iyileşme sağlar.

▪ Kardiyovasküler kondisyonu iyileştirir,

▪ Güç ve esnekliği artırır,

▪ Kendini iyi hissetme durumunu ve yaşam kalitesini 

artırır.



TİP 2 DM’de

Farmakolojik Tedavi



Tip 2 Diyabette Fizyopatolojik 

Defektler



Tip 2 Diyabette Fizyopatolojik Defektler 

ve Antihiperglisemik İlaçlar



SORUNLAR ?

▪ Tip 2 DM tedavisi giderek karmaşıklaşıyor !

▪ Yeni ajanların yan etki profilleri düşündürüyor !

▪ Hastalık patogenezi karmaşık fakat tüm patogenez 
aşamalarını   düzeltecek tek ilaç yok !

▪ Tedaviyi bireyselleştirip, hasta odaklı hale 
getirmek gerek ! 



▪ Hedef glisemik değerim ne ?

▪ Bu hedefe ulaşmak için hastamda ilaç tercihini 

nasıl yapmalıyım ?

▪ Tedavimi uygularken hastamı nasıl takip 

etmeliyim ?

???



Sülfonilüreler

▪ Sülfonilürelerin Etki Mekanizmaları

– Pankreastaki b-hücre veziküllerinden akut 

olarak insülin salgılanmasını arttırırlar.

▪ Sülfonilürelerin Yan Etkileri

– Hipoglisemi

– Kilo artışı



Sulfonilüreler

▪ II. ve III. kuşak SU ile yapılmış RKÇ inceleyen meta-

analizde: SU’ler tüm nedenli mortalite, KV mortalite, 

Mİ veya inme risk artışı ile ilişkili bulunmamıştır.

(Rados et al. PLoS Med 2016;13(4):e1001992)



Sulfonilüreler

▪ Kohort çalışmasında nonspesifik uzun etkili SU’ler

(Gliburid ve Glimepirid), spesifik kısa etkili SU’lere

(Gliklazid, Glipizid, Tolbutamid) göre;  KV istenmeyen

olay riskinde artışa yol açmamıştır. 

▪ Ancak Gliburid ve Glimepirid ciddi hipoglisemi riski

yüksek bulunmuştur.

(Douros A, et al. Diabetes Care, 2017).



Sulfonilüreler

▪ T2DM hastalarında (US, UK, Japonya); SU kullanımı

azalmakta (US 6 yılda %38.8’den %30.8’e), buna

rağmen glisemik kontrolde iyileşme ve ciddi

hipoglisemide azalma görülmemektedir.

(Lipska et al., Diabetes Care 2017;40:468-75)



Sulfonilüreler Kalmalı mı ? Gitmeli mi ?

▪ SU deneyimimiz 60 yıldır var.

▪ HbA1c hedefine ulaşmak ve hipoglisemi riskini düşürmek için 

mümkün olan en düşük doz SU kullanılmalı. 

▪ Kombinasyon tedavisine erken başlanmalı.

▪ Yaşlılarda sıkı metabolik kontrolden kaçınılmalı.

▪ II. Ve III. Kuşak SU ile hipoglisemi riski daha düşük 

▪ RKÇ ile mikrovasküler yararları gösterilmiş. 

▪ Uygun SU seçilir ve yeterli dozda verilirse, oldukça iyi etki ve 

güvenlilik ile maliyeti düşük bir tedavi yapılabilir. 

Khunti K, Univ. Leicester, UK. ADA 2017. 



Meglitinidler (Glinidler )

▪ Repaglinide-Nateglinide

– Non-sulfonilüre insülin sekretegogları (Benzoik

asit derivesi ve D-fenilalanin)

– Sulfonilüreler gibi KATP kanalları kapatarak etkinlik 

gösterir

– Etkisi için glukoz gereklidir



Meglitinidler (Glinidler )

– İnsülin salgılattırıcı etkisi (Sulfonilürelere göre etkisi 

daha hızlı başlar ve daha kısa sürer)

▪Başlangıç 10-20 dakika sonra

▪Pik etki 1-2 saat

▪Maksimum etki 4 saat

– Öğünlerden 5-10 dakika önce 0.5 mg dozlarla başlanır 

(0.5–4 mg, maksimum 16 mg/gün) ve 3x120 mg



Thiazolidindionlar (Glitazonlar) 

Etkisi: PPAR gama aktivasyonu

Faydaları

▪ HbA1C’de % 1-1.5 düşme

▪ Hipoglisemi riski düşük

▪ Etkinliğin devamlılığı daha iyi

▪ Lipid’ler üzerine etkisi

▪ KVH  riskini azaltır

Zararları

▪ Kilo alma

▪ Kalp yetmezliğinde 

kullanılmamalı

▪ Osteoporoz ve kırık riski

▪ Mesane Ca? 

▪ Pahalı ilaçlar



Glitazonlar

(Roziglitazon, Pioglitazon)

▪ İnsulin direncini azaltarak etki ederler.

▪ Santral obez hastalarda etkili.

▪ Ödem, su tutulması ve anemiye neden olabilir.

▪ Karaciğer fonksiyonları yakından takip edilmelidir.

▪ Metforminle kullanımı daha uygundur, 

▪ Kilo artışı



Biguanidler

▪ METFORMİN 



Metformin

▪ Hepatik glukoz üretimini inhibe eder (glukoneogenezi

ve glukogenezi azaltır)

▪ Postreseptör düzeyde insulin direncini azaltır.

▪ Gastrointestinal irritasyon yapabilir.

▪ En etkili dozu 2 gr / gün’dür

▪ Tok karnına alınır.

▪ Kilo aldırıcı etkisi yoktur.



α Glikozidaz İnhibitörleri 

▪ AKARBOZ 

▪ MİGLİTOL 



Alfa Glukozidaz İnhibitörleri

(Akarboz)

▪ Barsaklardan glukoz absorbsiyonunu azaltır ve daha 

uzun zamana yayar.

▪ Ön planda postprandial hiperglisemiye etki eder.

▪ Gastrointestinal yan etkileri oldukça sıktır, düşük 

dozlarla başlayıp artırmak, yan etki sıklığını azaltabilir.

▪ İlk lokma ile birlikte alınır.



İnsülinomimetik İlaçlar

• Bu yeni grup içinde  amilin agonistleri ve inkretin

mimetik ilaçlar ve yeni geliştirilmekte olan ajanlar 

yer alır.



İnkretin-bazlı ilaçlar (inkretin

mimetikler)

▪ Endojen inkretin olan glukagon benzeri peptid -1 

(GLP-1) i  taklid ederler.

▪ GLP-1 reseptör (GLP-1R) agonistleri

(Eksenatid,Eksenatid LAR, liraglutid, Liksisenatid, 

Albuglutid, Dulaglutid); cilt altı injekte edilirler.



İnkretin-bazlı ilaçlar (inkretin

mimetikler)

▪ Etkisi:

– Glukaza bağlı insülin sekresyonunu artırır (Post-

prandial ins.sekresyonunun 2/3  ünü)

– Glukagon supresyonu

– Diğerleri(Pleiotrofik etkileri)



ST’yi 

artırır



GLP-1 Agonistler

Faydaları

▪ HbA1C’de < % 1 düşme

▪ Hipoglisemi riski çok düşük

▪ Kilo kaybı

▪ GİS’de L hücreleri dışında 

Nucleus Tractus

Solitarius’danda sekrete edilir

Zararları 

▪ GİS yan etki

▪ Pahalı ilaçlar

▪ İnjeksiyon şeklinde 

verilmesi



9340 hasta

3.5-5 yıl izlem

KVH riski yüksek 9340 Tip 

2DM,3,5-5 yıl izlem

KVH mortalite % 22 azalma

Kalp yet.Azalma yok



İnkretin Artırıcı Ajanlar

▪ Endojen inkretinler (GLP-1 ve GIP’in yıkımını inhibe

ederler.

▪ Dipeptidil peptidaz-4 (DPP-4 inhibitörleri (Sitagliptin, 

Vildagliptin, Saxagliptin, Linagliptin, Alogliptin) oral 

olarak verilmek üzere geliştirilmiştir.



DPP 4 İnh.leri

Faydaları

▪ Orta etkili,HbA1C’de % 0.5-1 

düşme

▪ Tüm OAD ler ve insülinlerle 

kombinasyonda sinerjik etki

▪ Hipoglisemi riski düşük

▪ Kilo-Nötr

▪ Genellikle emniyetli

Zararları 

▪ Pahalı ilaçlar

▪ Deneyim  hala yetersiz

▪ Etkinliğin devamlılığı ?



HF %27 

artış

14671 hasta

3 y.izlem

HF  Nötr

5380 hasta

1.5 y.izlem

HF  %0.07 artış

16492 hasta

2.1 y.izlem

CARMELİNA,Linagliptin-Placebo

-7000 Tip 2DM,KVH riskli,2 yıl izlem

-MACE ,Kalp yet. ve Kr.Renal yet.NÖTR



Amilin Analogları

▪ Bir ß-hücre hormonu olan ‘amilin’in sentetik analoğu 

olan Pramlintid insülin tedavisine destek amacıyla 

kullanılmaktadır.

▪ Glukoz düzeylerine etkilidir,

▪ Günde 3 kez cilt altı injeksiyon gerektirir 



Sodyum Glukoz Ko-Transporter-2 

İnhibitörleri (SGLT2-İ)

▪ Glukoretikler veya Gliflozinler diye de adlandırılan 

bu grup ilaçlar,renal proximal tubuluslarda SGLT-2 

inhibisyonuna yol açarak böbrekten glukoz

reabsorbsiyonunu azaltır ve idrar yolu ile glukoz

ekskresyonunu artırırlar. 



Sodyum Glukoz Ko-Transporter-2 

İnhibitörleri (SGLT2-İ)

▪ SGLT-2i, en son kullanıma giren, böbrek üzerinden

glukozüri yaparak kan glukozunu düşüren oral 

ilaçlardır. (Glukozürik)

▪ Hipoglisemi riski düşüktür.

▪ İnsülin sekresyonundan bağımsız etki gösterir. 



*

*Hiperglisemi 

SGLT2’yi ve 

maksimal

reabsorbsiyon 

kapasitesini artırır



▪ İnsülinden bağımsız etki gösterdikleri için diyabetin 

herhangi bir aşamasında kullanılabilirler.

▪ Bir miktar kilo kaybı (ortalama 2 kg kadar) sağlarlar.

▪ Kan basıncını (2-4mm hg), serum ürik asit düzeyini ve 

albuminüriyi bir miktar düşürürler.

▪ Canagliflozin,Dapagliflozin, Empagliflozin

▪ Klasik OAD lere göre daha pahalı

SGLT-2 İnhibitörleri



SGLT-2 İnhibitörleri

Faydaları

▪ HbA1C’de  %0,5-,7 azalma

▪ Böbrek hastalığının

ilerlemesini geciktirir (UAE 

azaltır). 

▪ Empagliflozin ve 

canagliflozin’in KV yararı

gösterilmiştir (EMPA-REG 

ve CANVAS ). 

▪ Kilo kaybı

Zararları 

▪ Sık tekrarlayan

genitoüriner

infeksiyonlar (Fournier’s

gagren), 

▪ poliüri/dehidratasyon, 

hipotansiyon riskinde

hafif artış, 

▪ reversibl GFR azalması, 

▪ nadir görülen fakat ciddi

olabilen DKA riski, 

▪ fraktür?, 

▪ amputasyon? 



Toplam  7020 hasta

Placebo 2333

Empa.  10 mg - 2345

Empa.25mg - 2342

KVH  (+) 7020 Tip 2 DM - 3 yıl

< % 1 KVH risk (+)

KVH mortalite  %38 ,

Genel mortalite de % 

32 azalma,

Kalp Yet. %35 azalma



10.000 Tip 2DM

% 60 KVH +,% 40 KVH risk +

--Amputasyon riks artışı

DKA risk artışı



Sınıf Mekanizma Avantaj Dezavantaj Maliyet

Biguanid •AMP kinazı aktive 
eder
•  Hepatik glukoz
üretimi

• Yaygın deneyim
• Hipoglisemi yok
• Kilo nötral
• ?  KVH

• Gastrointestinal
• Laktik asidoz
• B-12 yetmezliği
•Kontraendikasyonlar

Düşük

SU/ 
Meglitinid

•KATP kanallarını 
kapatır
•  İnsülin sekresyonu

• Yaygın deneyim
•  Mikrovask risk

• Hipoglisemi
• Kilo artışı
• Kısa süre etkili
• ? İskemik
preconditioning

Düşük

TZD • PPAR-g aktivatörü
•  İnsülin duyarlılığı

• Hipoglisemi yok
• Uzun süre etkili
•  TG,  HDL-K
• ?  KVH (pio)

• Kilo artışı
•Ödem / kalp 
yetersizliği
• Kemik fraktürü
• ?  MI (rozi)
• ? Mesane ca (pio)

Yüksek

a-GI • Alfa glukodaz 
inhibitörü
• Karbonhidrat 
emilimini yavaşlatır

• Hipoglisemi yok
• Sistemik değil
•  Postprandiyal 
glukoz
• ?  KVH olayları

• Gastrointestinal
• Sık doz aralığı
• Orta derecede A1c
düşüşü

Orta
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Sınıf Mekanizma Avantaj Dezavantaj Maliyet
DPP-4 
inhibitörleri

•DPP-4’ü inhibe eder
•GLP-1, GİP’i arttırır

• Hipoglisemi yok 
• İyi tolere edilir

•Orta düzeydeA1c düşüşü
• ? Pankreatit
• Ürtiker

Yüksek

GLP-1 
reseptör 
agonistleri

•GLP-1 R’yi aktive eder
•  İnsülin,  glukagon
•  mide boşalması
•  tokluk

• Kilo kaybı
• Hipoglisemi yok
• ? Beta hücre kütlesi
• ? KV koruma 

• Gİ
• ? Pankreatit
• Medüller ca
• Enjektabl

Yüksek

Amilin
mimetikleri

• Amilin reseptörünü aktive 
eder
•  glukagon
•  mide boşalması
•  tokluk

• Kilo kaybı
•  PPG

• Gi
•Orta düzeyde A1c 
düşüşü
•Enjektabl
•İnsulinle birlikte 
hipoglisemi
•Sık doz frekansı

Yüksek

Safra asidi 
sekestranları

• Safra asitlerine bağlanır
•  Hepatik glukoz üretimi

• Hipoglisemi yok
• Nonsistemik
•  Post-prandiyal 
glukoz
•  KVH olayları

• Gİ
• Orta düzeyde A1c
düşüşü
• Sık doz frekansı

Yüksek

Dopamin-2
agonistleri

•DA reseptörünü aktive eder
• Hipotalamik metabolizma 
kontrolünü düzenler
•  insulin Duyarlılığı

• Hipoglisemi yok
• ?  KVH events

• Orta düzeyde A1c
düşüşü
•Sersemlik/senkop
• Bulantı
• Halsizlik

Yüksek



Diabetes Care Suppl 2016 ,52-65]

Sınıf Mekanizma Avantaj Dezavantaj Maliyet

İnsülin • İnsülin reseptörünü aktive 
eder
•  Periferik glukoz alımı

• Evrensel etkin
• Sınırsız etkinlik
•  Mikrovasküler risk

• Hipoglisemi
• Kilo artışı
• ? Mitojenlik
• Enjektabl
• Eğitim gereksinim
• “Stigma”

Değişken

SGLT2 inh • Proksimal tubulde SGLT2 
inhibisyonu

• Böbrekten glukoz
reabsorbsiyonu
engellenir

• Glikozüri artar

•Hipoglisemi yapmaz
•↓ kilo
•↓ KB

•GÜS enfeksiyon
•Poliüri
Volume deplesyonu
hipotansiyon
•↑ LDL-Kolesterol
•↑ Kreatinin (geçici)

Yüksek



%37

% 14

Diyabete bağlı
ölümler

%1
Mikrovasküler
komplikasyonlar

Miyokard

infarktüsü

Stratton IM, et al. BMJ 2000; 321:405–412.

UKPDS
İYİ GLİSEMİK KONTROL = DAHA AZ
KOMPLİKASYON

%21

A1C



Glisemik, KB&Lipid Kontrolü Rehberleri

ADA, EASD Hedefleri

HbA1C < 7.0% (Kişiselleştir)

Preprandiyal 
glukoz 70-130 mg/dL (3.9-7.2 mmol/l)

Postprandiyal 
glukoz < 180 mg/dL

Kan Basıncı < 130/80 mmHg

Lipidler

LDL:   < 100 mg/dL (2.59 mmol/l)

< 70 mg/dL (1.81 mmol/l) (belirgin KVH ile)

HDL:   > 40 mg/dL (1.04 mmol/l) 

> 50 mg/dL (1.30 mmol/l)

TG:      < 150 mg/dL (1.69 mmol/l)
ADA. Diab Care Supl. 2016; :S11-63



DİKKATE ALINACAK DİĞER HUSUSLAR

▪ Yaş

▪ Kilo

▪ Cinsiyet/ırk/etnik özellik/genetik farkları

▪ Komorbiditeler
▪ Koroner arter hastalığı

▪ Kalp yetersizliği

▪ Kronik böbrek hastalığı

▪ Karaciğer disfonksiyonu

▪ Hipoglisemi

Diabetes Care, Suppl 52-65,2016

ADA-EASD Position Statement: 

Management of Hyperglycemia in T2DM





ŞEKİL 9.1:  TEMD TİP 2 DİYABETTE TEDAVİ ALGORİTMASI - 2018 

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ (Sağlıklı beslenme, Fiziksel aktivite artışı, Kilo kontrolü)
A1C hedefi*: Hasta düşük riskli ise ≤%7, yüksek riskli ise hastaya özgü belirlenmelidir.

A1C <%8.5 A1C >%10A1C = %8.5 - 10

MONOTERAPİ

M
ET

**

A1C >Hedef 

İKİLİ KOMBİNASYON

M
ET

 (
+)

DPP4-İ

SGLT2-İ#

İNSÜLİN***

GLP-1A#

PİO

SU/GLN

AGİ

A1C >Hedef 

ÜÇLÜ KOMBİNASYON

M
ET

 (
+)

 II
. İ

la
ç 

(+
)

DPP4-İ 

SGLT2-İ#

İNSÜLİN***

GLP-1A#

PİO

SU/GLN

AGİ

A1C >Hedef 

İNSÜLİNLİ TEDAVİ

M
ET

 (
+)

BAZAL İNSÜLİN

BİFAZİK

BAZAL+GLP-1A 
/SGLT2-İ#

BAZAL-BOLÜS

SCİİ (POMPA)

*A1C >%7 veya bireysel hedefin üstünde ise tedavi değişikliği yapılmalı. **Monoterapide MET tercih edilir, MET kontrendike/intolerans varsa diğer bir ilaç  

başlanabilir. ***Bazal insülin tercih edilmeli, gerekirse (SU/GLN ile birlikte verilmemek koşulu ile) bifazik insülin de başlanabilir. MET: Metformin,  DPP4-İ: 

Dipeptidil peptidaz 4 inhibitörü, SU: Sulfonilüre, GLN: Glinid, PİO: Pioglitazon, SGLT2-İ: Sodyum glukoz kotransportu 2 inhibitörü, GLP-1A: Glukagon enzeri 

peptid 1 agonisti, AGİ: Alfa glukozidaz inhibitörü, SCİİ: Sürekli cilt altı insülin infüzyonu. # Kardiyovasküler hastalık varsa tercih edilebilir.



ADA-EASD Position Statement: 

Management of Hyperglycemia in T2DM

ANA NOKTALAR

• Glisemik hedefler & PG düşürücü tedaviler kişiselleştirilmelidir

• Diyet, egzersiz & eğitim: tüm T2DM tedavi programlarında  uygulanmalıdır

• Kontraendike olmadıkça, metformin = en uygun 1. basamak tedavi

•Metforminden sonra veriler sınırlıdır.  1-2 oral / enjektabl ajan ile kombinasyon tedavisi

•Metabolik kontrolü   sürdürmek için, birçok hastada tek başına/diğer ajanlarla kombinasyon 
halinde insülin tedavisi gerekecektir.

•Tüm tedavi kararları hasta ile birlikte alınmalıdır (tercihlere, gereksinimler&değerlere 
odaklanın.)

• Kapsamlı KV risklerin , makro ve mikrovasküler kompl. azaltılması hedef olmalıdır
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▪ 30 yıldan fazla bir süreden beri OAD’ler olmasına rağmen DM 

tedavisindeki rolü ve etki mekanizmaları ile birlikte hastalığın 

patogenezi tam olarak anlaşılamamış ve tartışmalıdır.
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