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ÖZET
Giriﬂ: Tip 1 diyabetli hastalarda glisemik kontrol etkileyen çok say›da faktör söz konusudur. Bu çal›ﬂmada, tip 1 diabetes mellituslu (DM) çocuklarda metabolik kontrolü etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanm›ﬂt›r.
Gereç ve Yöntem: Tip 1 DM tan›s› ile takip edilen 0-18 yaﬂ aras›nda 200 hastaya sosyodemografik özelliklerini ve hastal›kla ilgili bilgilerini içeren sorulardan oluﬂan bir
anket formu uygulanm›ﬂ ve hasta dosyalar› geriye dönük olarak incelenerek hastalar›n laboratuvar bulgular› ve t›bbi tedavi bilgileri elde edilmiﬂtir.
Bulgular: Çal›ﬂmaya 104 (%52) k›z ve 96 (%48) erkek olmak üzere toplam 200 tip 1 diyabetli çocuk dahil edilmiﬂtir. Hastalar›n ortalama HbA1c de¤eri %8,8 (6-15), ortalama yaﬂ› 11,7 (±4,26) y›l ve ortalama diyabet süresi 3,8 y›l (6 ay-14 y›l) olarak bulunmuﬂtur. Tüm hastalar›n %89’u, 12-18 yaﬂ aras› hastalar›n ise tamam› yo¤un insülin tedavisi kullanmakta idi. Ortalama insülin dozu 0,84±0,19 ü/kg/gün ve vücut kitle indeksi
(VK‹) z-skor ortalamas› -0,06±1,19 olarak saptand›. HbA1c ile insülin dozu aras›nda
pozitif korelasyon oldu¤u (r=0,27 p<0,01) saptan›rken HbA1c ile diyabet süresi ve yaﬂ
aras›nda korelasyon olmad›¤› saptand›. Yo¤un tedavinin HbA1c de¤erini ve a¤›r hipoglisemi s›kl›¤›n› düﬂürmedi¤i saptand›. Ancak geleneksel tedaviden yo¤un tedaviye geçen 72 (%36) hastan›n HbA1c de¤erinde düﬂme saptand› (p<0,05). Evde dörtten
fazla birey olanlarda, poliklinik kontrolüne uzun süredir gelmeyen ve ayda bir gelen
hastalarda, diyetine tam uymayan hastalarda, 6 ay içerisinde 3’ten fazla semptomatik hipoglisemi olanlarda, diyabetik ketoasidoz (DKA) ata¤› olanlarda, tan› s›ras›nda
adölesan olanlarda, tan›da DKA ile baﬂvuranlarda HbA1c düzeyi yüksek saptand›
(p<0,05). ‹nsülin dozu ile diyabet süresi aras›nda korelasyon mevcutken
(r=0,45 p<0,05), VK‹ z-skoru aras›nda iliﬂki saptanmad› (r=0,075 p=0,29). Tedavi sonras› ortalama VK‹ z-skoru tedavi öncesine göre anlaml› olarak yüksek saptand› (p<0,01).
Sonuç: Tip 1 DM’de iyi bir metabolik kontrol elde etmek birçok faktöre ba¤l›d›r. Bu çal›ﬂmada kötü metabolik kontrol için en önemli risk faktörlerinin diyabet süresinin 5 y›ldan fazla olmas›, insülin dozu ihtiyac›n›n artmas›, kalabal›k aile, düzensiz poliklinik
kontrolü, diyetine uymamak, semptomatik hipoglisemi varl›¤›, DKA ataklar›n›n varl›¤›,
tan›da DKA varl›¤› ve tan› s›ras›nda hastan›n adölesan olmas› oldu¤u ortaya konmuﬂtur. (Güncel Pediatri 2010; 8: 7-19)
Anahtar kelimeler: HbA1c, tip 1 diabetes mellitus, metabolik kontrol
SUMMARY
Introduction: There are a plenty of factors influencing glycemic control in children
with type 1 diabetes mellitus (DM). The aim of this study was to determine the
factors influencing metabolic control in children with type 1 DM.
Materials and Method: The study was performed in 200 children with type 1 DM
between the ages 6 months to 18 years. This study was conducted by interviewing
individually with the children and their families and completing the questionnaires
related to their demographic features and data associated with their illness. The
laboratory findings and medical information of the patients from the charts were
also retrospectively recorded.
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Results: There were a total of 200 patients including 104 (52%) girls and 96 (48%) boys. The mean age of the patients was
11.7 (±4.26) years. The mean duration of diabetes was 3.8 years (6 months to 14 years). Eighty-nine percent of all patients
and all of the patients between 12 and 18 years of age were on intensive insulin therapy. Mean insulin dose was 0.84±0.19
units/kg/day. The mean HbA1c value was 8.8%. Body mass index (BMI) mean z-score was -0.06±1.19. There were no
correlations between HbA1c and the duration of diabetes or age although a positive correlation was found with insulin
dose (r=0.27 p<0.01). It was found that intensive therapy did not lower HbA1c values or the risk of severe hypoglycemia.
Nevertheless, there was a decrease in HbA1c values of 72 (36%) patients whose therapy was converted from conventional
therapy to intensive therapy (p<0.05). HbA1c values were found to be higher in patients who lived with more than
4 persons in the house, who were non-compliant to follow-up or diet, who had more than 3 symptomatic hypoglycemia in
the last 6 months, who had episodes of diabetic ketoacidosis (DKA), who were adolescent at the time of diagnosis, and
who were admitted with diabetic ketoacidosis at the time of diagnosis (p<0.05). Although there was a correlation
between insulin doses and durations of diabetes (r=0.45 p<0.05), no correlation was determined with BMI z-score
(r=0.075 p=0.29). The BMI z-score was significantly higher after therapy compared with the value before therapy (p<0.01).
Conclusion: In type 1 DM, obtaining a good metabolic control depends on many factors. In this study, duration of
diabetes longer than 5 years, crowded families, irregular follow-up visits, poor compliance to diet, presence of
symptomatic hypoglycemia, presence of episodes of DKA, presence of DKA at diagnosis, and being an adolescent at the
time of diagnosis were found to be the risk factors that associated with poor metabolic control. (Journal of Current
Pediatrics 2010; 8: 7-19)
Key words: HbA1c, type 1 diabetes mellitus, metabolic control

Giriﬂ
Çocukluk ve adölesan döneminin en s›k görülen endokrin-metabolik bozuklu¤u olan diabetes mellitus (DM)
tek bir hastal›k tablosu olmay›p etiyoloji, patogenez ve
genetik yönden farkl›l›klar gösteren hastal›klar grubudur
ve insülinin salg›lanmas›nda ya da etkisinde yetersizlik
sonucu geliﬂen karbonhidrat, ya¤ ve protein metabolizmalar›nda bozukluklarla karakterizedir (1,2).
Diyabetin erken tan›s› ve metabolik kontrolün sa¤lanmas› ile birçok komplikasyonun önlenebilece¤i veya geciktirilebilece¤i bilinmektedir. Bu nedenle metabolik
kontrolü gösteren glikozile hemoglobin (HbA1c) testinin
önemi büyüktür. HbA1c’nin normal de¤erleri %4-6’d›r.
“International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes” (ISPAD) taraf›ndan 2007 y›l›nda DM’ta glisemik
kontrol hedefi, HbA1c için optimal kontrol <%7,5, suboptimal kontrol %7,5-9, kötü kontrol %9 ve üzeri olarak önerilmiﬂtir (3).
Teorik olarak iyi glisemik kontrolün diyabetin uzun
dönem komplikasyonlar›n› azaltaca¤› uzun y›llard›r bilinmesine karﬂ›n, 1993 y›l›nda yap›lan Diyabet Kontrolü
ve Komplikasyonlar› Araﬂt›rmas› (DCCT) çal›ﬂmas›na
kadar bu teori do¤rulanamam›ﬂt›r. Tip 1 diyabetteki en
önemli tedavi baﬂar›s›, minimal hipoglisemi riskiyle,
pankreastaki fizyolojik insülin salg›s›na benzer insülin
düzeyleri oluﬂturarak normal glisemik kontrolün sa¤lanabilmesidir (1,4,5). DCCT çal›ﬂmas› komplikasyon ge-

liﬂmesi bak›m›ndan yo¤un ve geleneksel tedavinin farklar›n› göstermek için tip 1 diyabetli 1441 hasta üzerinde
yap›lm›ﬂ çok merkezli ve randomize bir çal›ﬂma idi. Yedi y›l süren bu çal›ﬂmada yo¤un tedaviyle düﬂük ortalama glukoz düzeyleri sa¤lanm›ﬂt›r. Geleneksel tedavi ile
k›yasland›¤›nda yo¤un tedavinin retinopati, nefropati ve
nöropati riskini %40 ile %75 oran›nda azaltt›¤› gözlenmiﬂtir. HbA1c bu çal›ﬂman›n köﬂe taﬂ› olmuﬂtur. Sonuç
olarak diyabetik hastalarda uzun vadeli glukoz düzeyi
ortalamalar›n›n gösterilmesinde temel indeks HbA1c
düzeyidir. Bu çal›ﬂmada diyabet hastalar›nda HbA1c’nin
yaklaﬂ›k %7,2 civar›nda tutulmas› önerilmiﬂtir (1,6,7).
DCCT’den sonra yap›lan birçok araﬂt›rma ile HbA1c düzeyini %8’in alt›na düﬂürmek amac›yla tedavinin yo¤unlaﬂt›r›lmas› kanaatine var›lm›ﬂt›r (8).
Metabolik kontrol ile iliﬂkili birçok faktör bulunmas›na
ra¤men bunlar›n hiçbiri tek baﬂ›na etken olmamaktad›r.
Yap›lan çal›ﬂmalar, yaﬂ, cinsiyet, etnik köken ve mevsimin HbA1c üzerine klinik olarak önemli bir etkisi olmad›¤›n› göstermiﬂlerdir (9,10). Tip 1 DM’u olan adölesanlarda
uzun dönem komplikasyonlar daha fazla görülmektedir.
DCCT yo¤un tedavi ile HbA1c'yi düﬂürerek uzun dönem
komplikasyonlar› azaltmay› baﬂarm›ﬂt›r. DCCT’nin yapt›¤›
bu çal›ﬂmada adölesanlarda yo¤un tedavi ile hipoglisemi
s›kl›¤›n›n artt›¤› gösterilmiﬂtir, ancak HbA1c ile hipoglisemi aras›nda anlaml› bir iliﬂki gösterilememiﬂtir (6).
Sosyoekonomik düzey, diyabet süresi, DKA ata¤›, düzenli kontrol, psikolojik durum ve vücut kitle indeksi (VK‹)
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ile HbA1c aras›nda anlaml› iliﬂki oldu¤u gösterildi¤inden,
birçok ülkede metabolik kontrolün iyi olmas›n› sa¤lamak
amac› ile her hastaya medikal tedavi ile beraber e¤itim,
bilinçlendirme ve motivasyon üzerine yo¤unlaﬂma giriﬂimleri yap›lmaktad›r (9,11).
Bu çal›ﬂmada, Tip 1 DM’u olan çocuklarda metabolik
kontrolü etkileyen faktörlerin araﬂt›r›lmas› ve kötü metabolik kontrolü oluﬂturan risk faktörlerinin saptanarak
hastalar›n tedavi ve izlemlerinin tekrar gözden geçirilmesi amaçlanm›ﬂt›r.

Gereç ve Yöntem
Bu çal›ﬂma, Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk
Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal› Çocuk Endokrinoloji
Bilim Dal› Poliklini¤i’nde tip 1 DM tan›s› ile takip edilen
gönüllü 200 olgu incelenerek yap›lm›ﬂt›r. Hastalar 19942008 y›llar› aras›nda tip 1 DM tan›s› alm›ﬂlard›r.
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Etik Komitesi onay›n›n ard›ndan olgular›n ailelerinden bilgilendirilmiﬂ yaz›l›
onay al›nd›ktan sonra çal›ﬂmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Çal›ﬂma,
birebir anket ve retrospektif olarak dosya incelenmesi
ile yap›lm›ﬂt›r. Olgular›n 3 ayl›k aral›klarla bak›lan son üç
HbA1c de¤erlerinin ortalamas› al›nm›ﬂ ve HbA1c de¤erleri ISPAD’a göre: <%7,5, %7,5-9 aras›, >%9 olarak 3 gruba ayr›lm›ﬂt›r (3).
Anket; sosyodemografik veriler (yaﬂ, cinsiyet, boy,
a¤›rl›k, anne ve baban›n mesle¤i, ailenin ayl›k geliri, anne ve baban›n e¤itim düzeyi, yaﬂad›¤› yer), hastal›kla ilgili bilgiler (tan›, tedavi, diyabet süresi, poliklinik kontrolü, semptomatik ve a¤›r hipoglisemi ataklar›, DKA), özgeçmiﬂ ve soygeçmiﬂ özelliklerini içeren sorulardan
oluﬂmuﬂtur. HbA1c, tiroid fonksiyon testleri, tedavi rejimi, otoantikorlar ve mikroalbüminüri de¤erleri ise hasta
dosyalar›n›n incelenmesiyle elde edilmiﬂtir.
E¤itim ve sosyoekonomik düzey ile HbA1c aras›nda
iliﬂkiyi de¤erlendirmek için; düﬂük e¤itim düzeyi okuma
yazma yok veya ilkokul-ortaokul mezunu olma; orta e¤itim düzeyi lise mezunu olma; yüksek e¤itim düzeyi ise
üniversite veya yüksek okul mezunu olma olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Ailenin ayl›k geliri <500 TL, 500-1500 TL ve
>1500 TL olarak 3 gruba ayr›lm›ﬂt›r. Olgular›n yaﬂad›¤›
yer ve evdeki birey say›lar› HbA1c ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Olgular›n yaﬂ gruplar› Amerikan Diyabet Birli¤i
(ADA)'ne göre: <6 yaﬂ, 6-12 yaﬂ ve >12 yaﬂ olarak grupland›r›larak (12) cinsiyet ve yaﬂ ile son üç HbA1c de¤erleri
aras›nda karﬂ›laﬂt›rma yap›lm›ﬂt›r. Tan› s›ras›ndaki ilk VK‹
ile son muayenedeki VK‹ de¤erleri kaydedilmiﬂtir. Hastalar›n yaﬂ, cinsiyet, a¤›rl›k ve boya göre VK‹ z-skorlar› hesaplanarak HbA1c ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.

DM süresi, ilk tan› konuldu¤u tarihten son muayene
tarihine kadar geçen süre aral›¤› olarak hesaplanm›ﬂt›r.
Diyabet süresi, 6 ay-18 ay, 18 ay-5 y›l ve >5 y›l olarak
3 gruba ayr›lm›ﬂt›r. DM süresi ile son üç HbA1c de¤erinin ortalamas› karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Kulland›¤› insülin rejimleri ve insülin tipleri ile HbA1c
de¤erleri karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. ‹nsülin rejimleri günlük insülin dozu say›s›na göre iki gruba ayr›lm›ﬂ ve günde iki doz
insülin kullan›m› geleneksel tedavi; günde dört doz insülin kullan›m› ise yo¤un tedavi olarak tan›mlanm›ﬂt›r (6).
Geleneksel tedaviden yo¤un tedaviye geçen hastalardan ayr›ca bir grup oluﬂturulmuﬂ ve bu hastalar›n yo¤un tedaviye geçmeden önce (geleneksel tedavi kullan›rken) ölçülen son 3 HbA1c ortalamalar› ile yo¤un tedaviye geçtikten sonra ölçülen ilk 3 HbA1c de¤erleri aras›nda karﬂ›laﬂt›rma yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca yo¤un tedaviye
geçerken ölçülen HbA1c de¤erleri de kaydedilmiﬂtir.
Son 6 ay içerisindeki semptomatik hipoglisemi s›kl›klar›, son 1 y›l içerisindeki a¤›r hipoglisemi s›kl›klar› ve
glukagon kullan›mlar› ö¤renilmiﬂ ve hipoglisemi ile o an
kullan›lan insülin rejimi ve HbA1c aras›nda k›yaslamalar
yap›lm›ﬂt›r.
Semptomatik hipoglisemi açl›k, baﬂ dönmesi, solukluk, görme bulan›kl›¤›, terleme ve kan ﬂekeri düﬂüklü¤ü
olarak; a¤›r hipoglisemi ise nörolojik bozukluk, baﬂ a¤r›s›, davran›ﬂ de¤iﬂikli¤i, bilinç kayb›, oryantasyon bozuklu¤u, uykuya e¤ilim, konvülsiyon, koma ve kan ﬂekeri düﬂüklü¤ü olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Hastalarda en son bak›lan 24 saatlik mikroalbüminüri düzeyleri kaydedilmiﬂ ve Tip 1 DM d›ﬂ›nda ek kronik
hastal›k varl›¤› ve insülin d›ﬂ›nda kronik ilaç al›m› sorgulanm›ﬂt›r. Tüm olgular›n, günlük kan ﬂekeri ölçüm say›lar› ve poliklini¤e gelme s›kl›klar› ö¤renilerek HbA1c ile k›yaslama yap›lm›ﬂt›r. Diyet ve egzersize uyup uymad›klar› hem kendilerine sorularak hem de dosyalar›ndan bak›larak kaydedilmiﬂtir.
Hastalar›n tan› s›ras›ndaki yaﬂ, boy, a¤›rl›k ve tan›
mevsimi de¤erlendirilerek, tan›daki HbA1c ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Olgular›n tan› s›ras›nda diyabetik ketoasidozda
olup olmad›klar› incelenmiﬂ ve varsa DKA atak say›s›
kaydedilmiﬂtir.
Çal›ﬂman›n istatistiksel analizleri “SPSS 16.0 for Windows” istatistiksel analiz paket program› yard›m›yla yap›lm›ﬂt›r. Kategorik veriler s›kl›k ve yüzde (n, %); sürekli
de¤er alan de¤iﬂken veriler ise ortalama±standart sapma (ort.±SD) olarak sunulmuﬂtur. Kategorik de¤iﬂken
s›kl›klar› aras›ndaki farklar ki-kare testi ile araﬂt›r›lm›ﬂ ve
sürekli de¤iﬂkenler için iki grup aras›ndaki da¤›l›m student’s t testi, normal da¤›l›m göstermeyenlerde ise
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Mann-Whitney U testi ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ba¤›ml› iki
grup karﬂ›laﬂt›rmas›nda ise Wilcoxon testi ve ba¤›ml› örneklem t testi kullan›lm›ﬂ, ikiden fazla gruplar›n karﬂ›laﬂt›rmas›nda ise tek yönlü varyans analizi veya Kruskal
Wallis testi yap›lm›ﬂt›r. Ölçümler aras›ndaki korelasyon
katsay›lar› Pearson ve Spearman’›n korelasyon analizi
ile elde edilmiﬂtir. VK‹ z-skoru ve HbA1c için lineer regresyon analizi yap›lm›ﬂt›r. Anlaml›l›k düzeyi, α=0,05
(p<0,05) olarak kabul edilmiﬂtir.

Bulgular
Hastalar›n demografik özellikleri ve tedavi rejimleri
Tablo 1’de özetlenmektedir. Tüm hastalar›n ortalama
HbA1c de¤eri 8,80±1,76 (6-15) olarak bulundu. Hastalar›n
HbA1c de¤erleri ISPAD’a göre grupland›r›ld› (3). HbA1c
ortalamas› <%7,5 olan 49 (%24,5) hasta, %7,5-9 olan 82
(%41) hasta ve >%9 olan 69 (%34,5) hasta mevcuttu
(p=0,01).
HbA1c ile yaﬂ aras›nda istatistiksel olarak anlaml›
fark görülmedi (p=0,35). Ayn› ﬂekilde yaﬂ ile HbA1c
ortalamas› aras›nda korelasyon saptanmad› (r=0,022,
p=0,75).

Tablo 2’de görüldü¤ü gibi diyabet süresi 6 ay-18 ay
aras› olanlarla >5 y›l olan grup aras›nda HbA1c aç›s›ndan
anlaml› fark bulunmad›. Ancak her iki grupta, diyabet süresi 18 ay-5 y›l olan hasta grubuna göre daha yüksek
HbA1c oldu¤u bulundu (p<0,05). Diyabet süresi ile HbA1c
ortalamas› aras›nda korelasyon saptanmad› (r=0,089,
p=0,51). Hastalar›n VK‹ z-skoru ile son üç HbA1c ortalamas› aras›nda regresyon analizi ile lineer bir iliﬂki olmad›¤› saptand› (r=0,04 p=0,53). VK‹ z-skoru, tan› s›ras›ndaki
VK‹ z-skoruna göre 133 (%66,5) hastada artarken, 67
(%33,5) hastada ise azalm›ﬂt›. Hastalar›n tedaviden sonra
VK‹ z-skorunun belirgin olarak artt›¤› saptand› (p<0,01).
Geleneksel tedavi alan 22 (%11) hastan›n HbA1c ortalamas› 8,28±1,40, yo¤un tedavi alan 178 (%89) hastan›n
ise 8,87±1,80 olarak bulundu. Ancak aralar›nda anlaml›
bir fark saptanmad› (p=0,14). Yaﬂ grubuna göre; 12-18
yaﬂ grubu olan hastalar›n hepsi yo¤un tedavi almakta idi.
Geleneksel tedaviden yo¤un tedaviye geçen 72 (%36)
hastan›n yo¤un tedaviye geçerken bak›lan ortalama
HbA1c de¤eri 9,62±1,64 iken yo¤un tedaviye geçtikten sonra HbA1c de¤erinde istatistiksel olarak anlaml› bir düﬂme
oldu¤u saptand› (8,75±1,55) (p<0,01). Bununla birlikte yo¤un
tedaviye geçtikten sonra 62 hastada HbA1c de¤erinde
azalma olurken, 10 hastada ise art›ﬂ oldu¤u saptand›.

Tablo 1. Hastalar›n demografik özellikleri

n (%)
Yaﬂ (y›l) (Ort.±SD)
Diyabet süresi (y›l) (Ort.±SD)
‹nsülin rejimi
n (%)
2 doz
4 doz
VKI skoru (Ort.±SD)
HbA1c (Ort.±SD)
‹nsülin Dozu (Ort.±SD)

K›z

Erkek

Toplam

p

104 (%52)
12,27±4,07
4,06±3,13

96 (%48)
11,23±4,41
3,57±2,88

200 (%100)
11,77±4,26
3,82±3,01

0,09
0,08
0,06

8 (%4)
96 (%48)
+0,01±1,13
8,88±1,95
0,87±0,2

14 (%7)
82 (%41)
-0,13±1,2
8,72±1,54
0,82±0,19

22 (%11)
178 (%89)
-0,06±1,19
8,80±1,76
0,84±0,19

0,12
0,4
0,87
0,1

Tablo 2. Hastalar›n özellikleri ve ortalama HbA1c

Yaﬂ gruplar›
<6 yaﬂ
6-12 yaﬂ
12-18 yaﬂ
Diyabet süresi
6 ay-18 ay
18 ay-5 y›l
>5 y›l

n (%)

HbA1c (%)
Ortalama±SD

26 (%13)
60 (%30)
114 (%57)

8,48±1,54
8,98±1,55
8,78±1,91

50 (%25)
81 (%40,5)

9,40±1,68*
8,33±1,60*+

+:0,035

69 (%34,5)

8,92±1,88+

*:<0,001
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En s›k kullan›lan insülin rejimi glarjin+lispro/aspart olarak saptand› ve bu grupta HbA1c de¤eri, 8,82±1,75 olarak
bulundu. Baﬂlang›ç tedavisinde insülin glarjin kullanan
108 (%54) hasta vard›. Bunlar›n ortalama yaﬂ› 11,83±3,73
ve ortalama HbA1c de¤eri ise 8,78±1,80 olarak bulundu.
‹nsülin glarjin + regüler insülin kullanan hasta grubunun
HbA1c de¤eri, istatistiksel olarak anlaml› olmasa da di¤er
gruplara göre yüksekti. Kullan›lan insülin tipi ve ortalama
HbA1c de¤erleri Tablo 3’te gösterilmiﬂtir. Gruplar aras›nda HbA1c aç›s›ndan anlaml› bir fark bulunmad› (p=0,085).
Hastalar›n kulland›¤› insülin dozuna bak›ld›¤›nda
(Tablo 3); insülin dozu <0,5 Ü/kg olan 3 (%1,5) hasta vard›. En düﬂük HbA1c ortalamas›na (7,50±0,19) sahip olmas›na karﬂ›n bu gruptaki say›n›n yetersiz olmas› nedeniyle istatistiksel de¤erlendirme yap›lamad›. ‹nsülin dozu
>1 Ü/kg olan hastalarda 0,5-1 Ü/kg olan hastalara göre
HbA1c ortalamas› anlaml› olarak yüksek bulundu
(p=0,001). Ayr›ca insülin dozu ile HbA1c aras›nda Spear-

man’s testi ile pozitif korelasyon oldu¤u saptand› (r=0,27
p<0,01) (ﬁekil 1). Ortalama insülin dozu ile diyabet süresi
aras›nda pozitif korelasyon oldu¤u saptand› (r=0,45
p<0,05) (ﬁekil 2). Yo¤un tedavi alan hastalar›n ortalama
insülin dozu 0,88±0,18 Ü/kg, geleneksel tedavi alanlar›n
ise 0,58±0,12 Ü/kg olarak saptand›. Yo¤un tedavi alanlarda insülin dozu istatistiksel olarak yüksek bulundu
(p<0,01). Hastalar›n VK‹ z-skoru ile insülin dozu aras›nda
korelasyon saptanmad› (r=0,075 p=0,29).
Hastalar›n aile gelirine bak›ld›¤›nda, <500 TL olan 34
hastan›n HbA1c düzeyi en yüksek, >1500 olan 17 hastan›n
ise HbA1c düzeyi en düﬂük bulunmas›na karﬂ›n, aralar›nda
istatistiksel olarak anlaml› fark bulunmad› (p=0,16) (Tablo 4).
Hastalar›n %75’i anne e¤itimi düﬂük olan gruptand›.
Gruplar aras›nda HbA1c aç›s›ndan anlaml› fark yoktu
(p=0,71). Hastalar›n %58,5’u ise baba e¤itimi düﬂük gruptand›. Gruplar aras›nda HbA1c aç›s›ndan anlaml› fark
yoktu (p=0,66).

Tablo 3. Tedavi ve HbA1c

‹nsülin rejimi
Günde 2 doz
Günde 4 doz
‹nsülin tipi
glarjin+lispro
glarjin+regüler
glarjin+aspart
NPH+Regüler
‹nsülin dozu u/kg
<0,5
0,5-1
>1

n (%)

HbA1c (%)
Ortalama±SD

p

22 (%11)
178 (%89)

8,28±1,40
8,87±1,80

0,14

133 (%66,5)
21 (%10,5)
23 (%11,5)
23 (%11,5)

8,82±1,75
9,56±2,16
8,60±1,63
8,21±1,42

3 (%1,5)
143 (%71,5)
54 (%27)

7,50±0,19
8,52±1,52*
9,62±2,13*

0,085

*:0,001

16,00
12,50

Diyabet Süresi (y›l)

Ortalama HBA1C (%)

14,00

12,00

10,00

8,00

10,00

7,50

5,00

2,50

,00

6,00
,25

,50

,75

1,00

1,25

1,50

,25

‹nsülin dozu (u/kg)

,50

,75

1,00

1,25

1,50

‹nsülin dozu (u/kg)

ﬁekil 1. ‹nsülin dozu ve ortalama HbA1c aras›ndaki iliﬂki
(r=0,27 p<0,01)

ﬁekil 2. ‹nsülin dozu ve diyabet süresi aras›ndaki iliﬂki
(r=0,45 p<0,05)
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Evde yaﬂayan birey say›lar›na göre HbA1c de¤erleri k›yasland›. Evde yaﬂayan birey say›s› dört ve daha
az olan hastalar›n HbA1c düzeyi 8,61±1,71, evde birey
say›s› dörtten fazla olan hastalar›n ise 9,28±1,82 olarak
saptand›. Evde dörtten fazla birey olan hastalarda
HbA1c düzeyi anlaml› olarak yüksek saptand›
(p=0,015). Hastalar yaﬂan›lan yer aç›s›ndan sorguland›¤›nda Bursa’da yaﬂayan ile Bursa d›ﬂ›nda yaﬂayan
hastalar›n HbA1c de¤erleri aras›nda anlaml› bir fark
yoktu (p=0,69).
Psikiyatri deste¤i alan 28 (%14) hastan›n HbA1c düzeyi 9,12±2,08 olarak bulundu. Destek almayan 172
(%86) hastan›n ise HbA1c düzeyi 8,75±1,71 olarak bulundu ve aralar›nda bir fark yoktu (p=0,31).
DM yan›nda baﬂka kronik hastal›¤› olan 21 (%10,5)
hastan›n ortalama HbA1c de¤eri ile kronik hastal›¤› olmayan 179 (%89,5) hastan›n ortalama HbA1c de¤eri
aras›nda anlaml› bir fark yoktu (p=0,51). Dokuz hastada
hipotiroidi, 1 hastada septik artrit, 1 hastada mukor mikozis beyin absesi, 2 hastada büyüme hormonu eksikli¤i, 1 hastada D‹DMOAD+gastroparezi, 5 hastada epilepsi ve 2 hastada psöriazis mevcuttu. Hastalar›n hiçbirisinde hemoglobinopati yoktu. Hipotiroidi nedeni ile
Na-L-tiroksin kullanan sadece 9 hasta vard›. Bu grupta
ortalama HbA1c, 8,31±0,99 saptand›. Hipotiroidi olmayanlara göre fark yoktu. Antikonvülzan kullanan 5 hastan›n ortalama HbA1c de¤eri ile kullanmayanlar›nki
aras›nda anlaml› fark yoktu.

Günde kan ﬂekeri ölçüm say›s› 3’ün alt›nda olan hastalar›n HbA1c düzeyi 8,65±1,56; 3-4 olan hastalar›n
8,84±1,81; 4’ün üstünde olan hastalar›n 8,49±1,08 olarak
saptand›. Aralar›nda bir fark yoktu (p=0,98).
Poliklinik kontrolüne gelme s›kl›¤› ile HbA1c düzeyi
karﬂ›laﬂt›r›ld›. Uzun süredir poliklinik kontrolüne gelmeyen 15 hasta en yüksek HbA1c de¤erine (10,56±2,53) sahipti. Bu hastalar›n HbA1c düzeyi, 3 ayda bir gelen hastalara oranla istatistiksel olarak anlaml› derecede yüksekti
(p=0,001). Fakat ayda bir ve 2 ayda bir gelenlere oranla bir
fark yoktu. Ayda bir gelen hastalar›n HbA1c düzeyi, 2 ayda bir ve 3 ayda bir gelen hastalara göre anlaml› olarak
yüksekti (s›ras›yla p=0,004 ve p=0,043) (Tablo 5).
Hastalar›n diyeti sorgulanarak, HbA1c ile k›yaslama
yap›ld›. Diyetini tam uygulad›¤›n› vurgulayan hastalar›n
HbA1c düzeyi, 8,36±1,51 iken, diyetine hiç uymayan hastalar›n ise 9,32±2,04 olarak saptand›. Hiç uymayan hastalar›n HbA1c düzeyi, di¤er gruplara göre anlaml› olarak
yüksekti (p<0,05) (Tablo 6).
Düzenli egzersiz yapmayan hasta grubu, en fazla
HbA1c düzeyine sahip olmas›na ra¤men, aralar›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark yoktu (p=0,089) (Tablo 7).
HbA1c de¤erleri; son 6 ay›n içinde hiç semptomatik
hipoglisemisi olmayan 96 (%48) hastada 8,91±1,65, 3 ve
alt›nda hipoglisemi ata¤› geçiren 73 (%36,5) hastada
8,41±1,56 ve 3’ten fazla hipoglisemi ata¤› geçiren 31
(%15,5) hastada 9,40±2,33 olarak bulundu. Semptomatik
hipoglisemi ata¤› say›s› 3’ten fazla olan hastalar›n

Tablo 4. Sosyoekonomik durum ve HbA1c

Aile geliri (TL)
<500
500-1500
>1500
Baba e¤itim
Düﬂük
Orta
Yüksek
Anne e¤itim
Düﬂük
Orta
Yüksek
Evde birey say›s›
≤4
>4
Yaﬂan›lan yer
Bursa
Bursa d›ﬂ›

n (%)

HbA1c (%)
Ortalama±SD

34 (%17)
149 (%74)
17 (%8,5)

9,43±2,26
8,70±1,61
8,42±1,78

0,16

117 (%58,5)
62 (%31)
21 (%10,5)

8,90±1,87
8,72±1,64
8,50±1,55

0,66

150 (%75)
43 (%21,5)
7 (%3,5)

8,87±1,84
8,59±1,53
8,63±1,68

0,71

142 (%71)
58 (%29)

8,61±1,71
9,28±1,82

0,015

147 (%73,5)
53 (%26,5)

8,83±1,73
8,72±1,88

0,69
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HbA1c düzeyi, 3’ten az olana göre yüksek saptand›
(p=0,02). Ancak semptomatik hipoglisemisi hiç olmayan
grup ile anlaml› bir fark yoktu.
Son bir y›lda a¤›r hipoglisemi olan 26 hastan›n HbA1c
düzeyi 9,28±2,17, olmayan 174 hastan›n ise 8,73±1,69 olarak saptand›. Aralar›nda anlaml› bir fark yoktu (p=0,22).
Di¤er taraftan, a¤›r hipoglisemi s›kl›¤› yo¤un tedavi grubunda %12,9 (23/178), geleneksel tedavi grubunda ise
%13,6 (3/22) idi (p=0,99). Hastal›¤› süresince glukagon
kullanan hastalar›n HbA1c de¤eri, kullanmayanlar ile k›-

yasland›¤›nda anlaml› bir fark yoktu (p=0,57). Diyabetik
ketoasidoz ata¤› geçiren 12 (%6) hasta vard› ve hepsi yo¤un tedavi almakta idi. Bunlar›n HbA1c ortalamas›
10,55±2,82 idi. Atak geçirmeyen 188 (%94) hastan›n
HbA1c ortalamas› ise 8,69±1,62 saptand›. Bu istatistiksel
olarak anlaml›yd› (p=0,02) (Tablo 8).
Sadece 3 (%1,5) hastada mikroalbüminüri vard›. Bunlar›n ortalama HbA1c de¤eri 7,91±1,75 olarak saptand›.
Hasta say›s›n›n azl›¤› nedeniyle istatistiksel analiz yap›lamad›. Mikroalbüminüri olan 3 hastan›n diyabet süresi 5
y›ldan fazla idi.

Tablo 5. Poliklinik S›kl›¤› ve HbA1c
Poliklinik kontrolü
Ayda bir
2 ayda bir
3 ayda bir
Daha uzun süre

n (%)

HbA1c Ort±SD

p

9 (%4,5)
10 (%5)
166 (%83)
15 (%15)

10,06±1,26*+
8,92±1,29*
8,57±1,62+∞
10,56±2,53∞

+:0,004
*:0,043
∞:0,001

n (%)

HbA1c Ort±SD

p

49 (%24,5)
72 (%36)
39 (%39,5)

8,36±1,51*
8,53±1,45+
9,32±2,04*+

+:0,021
*:0,007

n (%)

HbA1c Ort±SD

p

51 (%25,5)
66 (%33)
50 (%25)
33 (%16,5)

8,30±1,53
8,82±1,73
9,08±1,78
9,12±2,03

n (%)

HbA1c
Ortalama+SD

96 (%48)
73 (%36,5)
31 (%15,5)

8,91±1,65
8,41±1,56*
9,40±2,33*

174 (%87)
26 (%13)

8,73±1,69
9,28±2,17

0,22

21 (%10,5)
179 (%89,5)

8,60±1,76
8,83±1,77

0,57

12 (%6)
188 (%94)

10,55±2,82
8,69±1,62

*0,02

Tablo 6. Diyet ve HbA1c
Diyet
Tam uyguluyor
Nadiren
Hiç
Tablo 7. Egzersiz ve HbA1c
Egzersiz
Her yemek sonras›
Hergün bir defa
Haftada 1-2
Hiç

0,089

Tablo 8. Hastalar›n komplikasyonlar› ve HbA1c

Semptomatik hipoglisemi
Hiç
≤3
>3
A¤›r hipoglisemi
Yok
Var
Glukagon
Evet
Hay›r
DKA atak
Var
Yok
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Hastalar›n tan› an›ndaki özellikleri incelendi. Tan›
an›ndaki ortalama HbA1c de¤eri 11,00±2,54 (k›zlarda
11,17±2,59; erkeklerde ise 10,82±2,47) olarak saptand›.
Aralar›nda bir fark yoktu. Hastalar›n %29,5’i 6 yaﬂ›n alt›nda, %19,5’i ise 12-18 yaﬂ aras›nda idi. Tan›daki ortalama HbA1c düzeyi, 12 -18 yaﬂ grubunda 12,16±2,82 olarak saptanm›ﬂ olup bu de¤er di¤er iki gruba göre anlaml› derecede yüksekti (p<0,05). Di¤er iki grubun (<6 yaﬂ ve
6-12 yaﬂ) kendi aralar›nda tan› s›ras›ndaki HbA1c de¤erleri aç›s›ndan anlaml› bir fark yoktu. Tan› yaﬂ› ile tan› HbA1c de¤eri aras›nda pozitif korelasyon bulundu
(r=0,18, p=0,008) (ﬁekil 3).
Tan› s›ras›nda diyabetik ketoasidoz olan 96 (%48)
hasta vard›. Tan›da DKA’s› olanlarda tan› HbA1c ortalamas› 11,75±2,41 bulunmas›na karﬂ›n DKA olmayanlarda
tan› HbA1c ortalamas› 10,31±2,46 olarak bulundu. Bu da
istatistiksel olarak anlaml›yd› (p<0,001).
Tan› s›ras›nda tüm hastalar›n ortalama VK‹ z-skoru
-0,78 olarak saptand›. Cinsiyet aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
fark yoktu (p=0,36). Tan› s›ras›nda bak›lan VKI z-skoru ile
tan› HbA1c aras›nda regresyon analizi ile lineer bir iliﬂki
saptanmad› (p=0,06).
Otoantikorlar sadece 5 hastada pozitifti. Hasta say›s›n›n azl›¤›ndan dolay› istatistiksel analiz yap›lamad›. Hastalar tan› mevsimi aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde, baﬂvurular›n k›ﬂ ve sonbahar mevsimlerinde daha çok oldu¤u saptand› (p=0,01). Sonbahar ay›nda 52 (%26), k›ﬂ ay›nda 67 (%33,5), ilkbahar ay›nda 34 (%17), yaz ay›nda 47
(%23) hastaya tan› konuldu¤u saptand› (ﬁekil 4). Sonbahar ay›nda gelen hastalar›n tan› HbA1c de¤eri 10,95±2,38,
k›ﬂ ay›nda gelen hastalar›n 10,55±2,43, ilkbahar ay›nda

gelen hastalar›n 12,02±3,02 ve yaz ay›nda gelen hastalar›n 10,98±2,33 olarak saptand›. HbA1c düzeyi ilkbaharda
en yüksek saptanmas›na ra¤men bu fark istatistiksel
olarak anlaml› de¤ildi (p=0,58).

Tart›ﬂma
Tip 1 DM’ta kötü metabolik kontrolü olan hastalar›n
uzun dönem komplikasyon riskinin artt›¤› bilinmektedir.
Birçok çal›ﬂma mikrovasküler komplikasyonlarda, metabolik kontrolün düzeltilmesinin yararl› etkilerini göstermiﬂtir (13,14). DCCT 1983-1993 y›llar› aras›nda faaliyete geçen
çok merkezli bir gruptur. Bu çal›ﬂma grubu, hiperglisemi ve
diyabetin geç komplikasyonlar› aras›ndaki iliﬂkiyi do¤rulayarak, diyabetli hastalar›n tedavisinde ç›¤›r açm›ﬂt›r (6).
Glisemik kontrolün alt›n standard› olarak kabul edilen
HbA1c ölçümü, baﬂar›l› bir tedavinin en önemli göstergesi
olup, ≤%7 olan de¤erler vasküler komplikasyonlar›n azalt›lmas›nda uygun görülmektedir. Her ne kadar ADA (Amerikan Diyabet Birli¤i), HbA1c de¤erinin DCCT çal›ﬂmas›ndan sonra, %7'nin alt›nda tutulmas›n› önerse de, birçok
çal›ﬂma HbA1c'yi azaltman›n, özellikle küçük çocuklarda,
hipoglisemi riskinde art›ﬂa neden oldu¤unu kan›tlam›ﬂt›r
(5,12,15,16). Bundan dolay› ADA, yaﬂa göre HbA1c hedefleri önermektedir. Bu HbA1c hedefleri; 6 yaﬂ alt›ndaki çocuklar için <% 8,5, 6-12 yaﬂ aras›nda <%8, 12 yaﬂ üstünde
ise <%7,5 olarak önerilmektedir (12). ISPAD’›n 2007 y›l›nda
HbA1c hedef önerilerine göre; HbA1c de¤eri <%7,5 optimal, %7,5-9 aras›nda suboptimal ve >%9 yüksek risk olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r (3). Çal›ﬂmam›zda %8,8 olarak saptad›¤›m›z ortalama HbA1c de¤eri, di¤er ülkelerin yay›nlar› ile

20,00

15,00

Hasta say›s›

Ortalama tan› HbAB1C (%)

60,0

%77,5

40,0

10,00
%9,5

10,0

%1,5
%11,5
5,00
,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00 12,00

14,00

,0

sonbahar

k›ﬂ

Tan› yaﬂ› (y›l)

ilkbahar

Tan› mevsimi

ﬁekil 3. Tan› yaﬂ› ile ortalama tan› HbA1c aras›ndaki iliﬂki
(r=0,18, p=0,008)

ﬁekil 4. Tan› mevsimi da¤›l›m›
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benzerlik göstermekteydi [Fransa: %9 (8) ve ‹skoçya: %8,9
(17)]. HbA1c ortalamas› <%7,5 olan 49 (%24,5) hasta, %7,59 aras› olan 82 (%41) hasta ve >%9 olan 49 (%34,5) hasta
mevcuttu.
Çal›ﬂmam›zda HbA1c ile iliﬂkili olabilecek birçok faktör araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Yaﬂ ve cinsiyetin metabolik kontrole etkisi tam olarak belirsizdir. Baz› çal›ﬂmalar yaﬂ ve cinsiyetin metabolik kontrole etkisi oldu¤unu göstermiﬂlerdir
(11). Çal›ﬂmalar özellikle adölesanlarda hormonal ve psikolojik etki nedeniyle metabolik kontrolün sa¤lanmas›n›n
zor oldu¤undan bahsetmektedir (6). Daneman ve ark. (18)
tip 1 DM tan›s› olan ve geleneksel tedavi alan 477 hastada yapt›¤› bir çal›ﬂmada ortalama HbA1c de¤erini %11,8
olarak saptam›ﬂlard›r. Bu çal›ﬂmada HbA1c de¤eri, yaﬂ
ile pozitif korelasyon gösterirken diyabet süresi ile korelasyon olmad›¤› gösterilmiﬂtir. Ancak hastalar, cinsiyet
ve yaﬂ gruplar›na göre ayr›ld›¤›nda sadece 12-16 yaﬂ aras›nda olan adölesan k›zlarda, HbA1c ile diyabet süresi
aras›nda anlaml› korelasyon saptanm›ﬂt›r. Buna karﬂ›n,
Kaufman ve ark. (9) yaﬂ ve diyabet süresi ile HbA1c de¤eri aras›nda pozitif korelasyon oldu¤unu saptam›ﬂlard›r.
“Scottish Study Group for the Care of the Young Diabetic” (DIABAUD2) 1997-1999 y›llar› aras›nda yapt›¤› bir çal›ﬂmada 1609 tip 1 DM’lu çocukta, bulgular›m›za benzer
ﬂekilde ortalama HbA1c düzeyini, %8,9 olarak saptam›ﬂ,
özellikle 12 yaﬂ›n üstünde olanlarda anlaml› olarak yüksek (%9,5) bulmuﬂlard›r (17). Hv›døre Çal›ﬂma Grubunun
1998 y›l›ndaki çok merkezli çal›ﬂmas›nda ise 2101 tip 1
DM'lu hastada ortalama HbA1c de¤eri %8,7 olarak bulunmuﬂ olup k›zlarda daha yüksek saptanm›ﬂt›r (19). Bizim çal›ﬂmam›zda HbA1c de¤eri aç›s›ndan; her iki cinsiyet aras›nda fark saptanmad›. Baﬂvuru s›ras›nda bak›lan
HbA1c de¤erini, 12-18 yaﬂ grubunda anlaml› olarak yüksek bulmam›za ra¤men, izlemde HbA1c ile yaﬂ aras›nda
korelasyon saptamad›k (r=0,022, p=0,75).
Birçok araﬂt›rmada diyabet süresi ile HbA1c aras›nda pozitif korelasyon oldu¤u gösterildikten sonra, diyabet süresinin artmas›n›n, metabolik kontrolü zorlaﬂt›raca¤› belirtilmiﬂtir (6,8,17,20). Diyabet süresi özellikle 10
y›ldan fazla olan hastalarda komplikasyon riskinde art›ﬂ
bulunmaktad›r. Böyle hastalarda glisemik kontrolün
sa¤lanmas› için daha dikkatli olunmal›d›r. Klemens ve
ark. (21) yapt›¤› çal›ﬂmada tip 1 DM’lu 27,805 çocu¤u,
nefropati aç›s›ndan de¤erlendirmiﬂ ve diyabet süresi
10 y›l olan hastalarda mikroalbüminüri, 20 y›l olan hastalarda ise makroalbüminüri geliﬂti¤ini göstermiﬂlerdir.
Çal›ﬂmam›zda olgular›m›z›n ortalama diyabet süresini
3,82 y›l (en az 6 ay ve en fazla 14 y›l) olarak saptad›k.
HbA1c düzeyini, diyabet süresi 6 ay-18 ay aras› ile 5 y›l›n üzerinde olan hastalar›m›zda anlaml› olarak yüksek

saptamam›za ra¤men, diyabet süresi ile HbA1c aras›nda anlaml› korelasyon saptamad›k. Buna karﬂ›n, Duke
ve ark. (11) 120 hasta üzerinde yapt›¤› bir çal›ﬂmada,
HbA1c ile yaﬂ, diyabet süresi ve aile geliri aras›nda pozitif korelasyon saptam›ﬂlard›r.
‹nsülin tedavisinin ilk y›llar›nda diyabetli çocuklarda
büyüme ve geliﬂmede gerilik s›k görülen bir bulguydu.
Orta ve uzun etkili insülinlerin tedaviye girmesi ve metabolik kontrolün düzelmesiyle a¤›r büyüme gerili¤i gösteren olgular›n say›s›nda belirgin azalma kaydedilmiﬂtir
(22). Bugün metabolik kontrolü iyi yap›lan diyabetli çocuklar›n beklenen normal boya ulaﬂt›¤› görülmektedir.
Danne ve ark. (23) diyabetli çocuklar›n büyüme gerili¤inin en önemli nedeninin kötü glisemik kontrol oldu¤unu
bildirmiﬂlerdir. DIABAUD2 çal›ﬂmas›nda VK‹ z-skoru
-2’nin alt›nda olanlarda HbA1c düzeyi oldukça yüksek
saptanm›ﬂt›r (17). Çal›ﬂmadaki olgular›m›z›n, tan› s›ras›nda (insülin tedavisine baﬂlamadan önce) ve tedavi sonras› (son muayenedeki) VK‹ z-skorlar› de¤erlendirildi¤inde; tedaviden sonra VK‹ z-skorunun belirgin olarak artt›¤›n› saptad›k. Ancak VK‹ z-skoru ile HbA1c aras›nda korelasyon saptamad›k. Benzer ﬂekilde, Avusturya Viyana
T›p Fakültesi ve Çek Cumhuriyeti Charles T›p Fakültesi’nde, Jan ve ark. (24) Tip 1 DM'lu çocuklarda büyümeyi
de¤erlendiren bir çal›ﬂmada, VK‹ ile HbA1c düzeyi aras›nda bir iliﬂki saptanmam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂma, Springer ve ark.
(25) çal›ﬂmas›n› ve bizim çal›ﬂmam›z› destekler niteliktedir.
DCCT çal›ﬂmas›nda, HbA1c ortalamas› geleneksel
tedavide %9,1 iken yo¤un tedavi grubunda %7,2 olarak
saptanm›ﬂt›r. Özellikle HbA1c düzeyindeki %1 ve üzerindeki azalmalar›n, mikrovasküler komplikasyonlar›
%21-49 oran›nda azaltt›¤› gösterilmiﬂtir (6). “Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications”
(EDIC) ise DCCT çal›ﬂma grubundaki hastalarda, DCCT
çal›ﬂmas›ndan 4 y›l sonra HbA1c ortalamas›n›, geleneksel tedavi alan grupta %8,2; yo¤un tedavi grubunda
ise %7,9 olarak bulmuﬂtur. Bizim çal›ﬂmam›zda toplam
olarak % 11 hasta geleneksel tedavi al›rken, %89 hasta
yo¤un tedavi almaktayd›. Bizim çal›ﬂmam›zda 12-18 yaﬂ
grubundaki bütün hastalar yo¤un tedavi almaktayd›.
Çal›ﬂmam›zda, geleneksel tedavi alan hastalar›n HbA1c
de¤erleri ile yo¤un tedavi alanlar›nki aras›nda istatistiksel olarak fark yoktu. Ancak geleneksel tedaviden
yo¤un tedaviye geçen 72 hastan›n geleneksel tedavi s›ras›nda %9,6 olan ortalama HbA1c de¤eri yo¤un tedaviye geçtikten sonra anlaml› derecede düﬂerek %8,7’ye
inmiﬂtir. Görüldü¤ü gibi, yo¤un tedavinin HbA1c üzerine etkisi konusunda fikir birli¤i yoktur. Ancak birçok çal›ﬂma yo¤un tedavinin komplikasyonlar› azaltt›¤› konusunda hemfikirdir (4,6,26-28).
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Günümüzde tip 1 diyabetin en korkulan komplikasyonu akut hipoglisemidir. Hipoglisemi s›kl›¤› de¤iﬂken
olmakla beraber baz› yay›nlarda çal›ﬂmam›za benzer
ﬂekilde %14,5 olarak belirtilmiﬂtir. Pediatrik popülasyonda, glisemik kontrol ile a¤›r hipogliseminin ortaya
ç›kmas› aras›nda bir iliﬂkinin olmad›¤›n› rapor eden
çok say›da çal›ﬂma vard›r (29). Saunders ve ark.’n›n
(20) yapt›¤› bir çal›ﬂmada 1991-2001 y›llar› aras›nda izlenen 286 tip 1 DM’lu hastan›n ortalama HbA1c düzeyi
%9,2 olarak saptanm›ﬂ ve hastalar›n yaln›z %3,4’ünde
HbA1c düzeyi %7’nin alt›nda bulunmuﬂtur. Çal›ﬂmam›za benzer ﬂekilde, geleneksel tedavi ile yo¤un tedavi
aras›nda HbA1c de¤erinde bir farkl›l›k saptamam›ﬂlard›r. Yine bu çal›ﬂmada a¤›r hipoglisemi geçiren hastalar›n geçirmeyenlere göre ortalama HbA1c de¤erinde
bir farkl›l›k bulunamam›ﬂt›r ve bu da bizim çal›ﬂmam›z
ile uyumludur. Farkl› olarak bizim çal›ﬂmam›zda son 6
ay içerisinde 3’ten fazla semptomatik hipoglisemi geçiren hastalarda HbA1c düzeyi anlaml› olarak yüksek
bulunmuﬂtur.
Tip 1 DM da fizyolojik insülin salg›s› bozuldu¤u için
tedavide tek amaç; mevcut insülinler ile belirtilen fizyolojik insülin salg›s›n›n hipoglisemi yapmadan taklit edilmeye çal›ﬂ›lmas›d›r. Bunun için yeni geliﬂtirilen 24 saat
bazal de¤eri olan uzun etkili insülin analo¤u glarjin günümüzde adölesanlarda s›k kullan›lmaktad›r. Glarjin tedavisinin, adölesanlarda nokturnal hipoglisemi riskini ve
baﬂlang›ç insülin dozunu azaltt›¤› gösterilmiﬂtir (30). ABD
de yap›lan bir çal›ﬂmada yo¤un tedavi alan 534 hastada
glarjin ile NPH karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, glarjin tedavisi alan
grupta a¤›r hipoglisemi ve nokturnal hipoglisemi riskinde
belirgin azalma oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Ancak her iki grup
aras›nda, HbA1c de¤erinde belirgin fark olmad›¤› görülmüﬂtür (31). Murphy ve ark. (32) 25 adölesan üzerinde
yapt›¤› 4 ayl›k bir çal›ﬂma sonucunda; Glarjin+Lispro ve
NPH+Regüler tedavi gruplar›n› karﬂ›laﬂt›rm›ﬂt›r. ‹nsülin
doz ihtiyac›n›n, Glarjin+Lispro tedavi grubunda daha düﬂük oldu¤u saptanm›ﬂ, ancak HbA1c de¤erinde ve hipoglisemi riskinde bir farkl›l›k gösterilememiﬂtir. Bu çal›ﬂmalarda oldu¤u gibi, bizim çal›ﬂmam›zda da, insülin tipi ile
HbA1c de¤erlerinde anlaml› bir fark bulunamam›ﬂt›r. Yine
bizim çal›ﬂmam›zda da glarjin kullanan grupta, NPH kullanan gruba göre a¤›r hipoglisemi riski aç›s›ndan fark
yoktu. NPH tedavisinden glarjin tedavisine geçiﬂin,
HbA1c düzeyini anlaml› olarak düﬂürdü¤ünü gösteren
çal›ﬂmalar mevcuttur (33). Ankara’da 6 ay önce glarjin tedavisine geçen 25 hasta üzerinde yap›lan bir çal›ﬂmada,
glarjin tedavisine geçtikten sonra HbA1c de¤erinde düﬂme olmas›, bizim çal›ﬂmam›z› desteklemekteydi (34).

Hastalar›m›z›n kulland›¤› insülin dozu ortalamas› 0,88
Ü/kg olarak bulundu. ‹nsülin dozu >1 Ü/kg/gün olan hastalar›n HbA1c de¤eri anlaml› olarak yüksek, <0,5 Ü/kg/gün
kullananlar›n ise en düﬂüktü. ‹nsülin dozu ile HbA1c aras›nda pozitif korelasyon oldu¤unu saptad›k. Düﬂük dozda
insülin tedavisi alan hastalar›n HbA1c düzeyinin düﬂük bulunmas›n›n balay› döneminde olmalar›na ba¤l› oldu¤unu
düﬂünüyoruz. Diyabet süresi ile insülin dozu aras›ndaki pozitif iliﬂki bu düﬂüncemizi desteklemektedir. Ayr›ca yo¤un
tedavi alan hastalar›n insülin dozu anlaml› olarak yüksekti.
Bizim çal›ﬂmam›za benzer ﬂekilde DIABAUD2’nun çal›ﬂmas›nda yüksek insülin dozu kullanan hastalarda HbA1c
de¤eri daha yüksek, insülin dozu <0,5 Ü/kg/gün olan hastalarda ise oldukça düﬂük saptanm›ﬂt›r (17). Mortensen ve
ark.’n›n (35) 18 merkezde 2873 tip 1 DM tan›s› alm›ﬂ çocukta yapt›¤› çal›ﬂmada, ortalama HbA1c de¤eri %8,6 olarak
saptanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmam›zda oldu¤u gibi, enjeksiyon s›kl›¤›
ile HbA1c aras›nda fark bulunamam›ﬂt›r. Yo¤un tedavi
alanlarda insülin dozunun daha yüksek saptanmas›, yine
çal›ﬂmam›za paralellik göstermekteydi.
Kötü metabolik kontrol ile DKA ata¤› aras›nda iliﬂki oldu¤u bilinmektedir (36). Kaufman ve ark. (47) 148 tip 1
DM’lu hasta üzerinde yapt›¤› bir çal›ﬂmada, yo¤un tedavi
alan hastalarda HbA1c de¤eri %8’in alt›nda olanlarla %8
ve üzerinde olanlar aras›nda karﬂ›laﬂt›rma yap›lm›ﬂt›r.
Aralar›nda ortalama yaﬂ, diyabet süresi, insülin dozu, ciddi hipoglisemi ve DKA atak say›s› aç›s›ndan anlaml› fark
olmad›¤› saptanm›ﬂt›r. Saunders ve ark. (20), DKA ata¤›
olan hastalar›n HbA1c düzeyini anlaml› olarak yüksek
bulmuﬂlard›r; bu sonuç bizim çal›ﬂmam›z›n sonuçlar›n›
desteklemektedir. DCCT 1994 y›l›ndaki çal›ﬂmas›nda ise
adölesanlarda DKA insidans›n› yo¤un tedavi alanlarda
%2,8, geleneksel tedavi alanlarda ise %4,7 olarak saptam›ﬂt›r (27). Çal›ﬂmam›zda DKA ata¤› olan 12 (%6) hastan›n
ortalama HbA1c de¤erini (%10,5 ), anlaml› olarak yüksek
saptad›k. Bu durumda sebep-sonuç iliﬂkisini tersten kurmak gerekmektedir; çünkü bu hastalarda, yo¤un tedavi
ald›klar› için DKA geliﬂmemiﬂ; kötü kontrol edildikleri ve
DKA geliﬂti¤i için yo¤un tedaviye al›nm›ﬂlard›r.
Birçok çal›ﬂmada düﬂük sosyoekonomik durumun, kötü metabolik kontrol için risk faktörü oldu¤u saptanm›ﬂt›r
(37-39). Meksika’da 2000 y›l›nda tip 1 DM’lu 184 hastan›n
sosyoekonomik durumu de¤erlendirildi¤inde, düﬂük aile
geliri olan hastalarda metabolik kontrolün kötü oldu¤u
saptanm›ﬂt›r. Ancak anne-baba e¤itimi ile metabolik kontrol aras›nda anlaml› iliﬂki saptanmam›ﬂt›r (38). Krishnavathana ve ark (40) 2006 y›l›nda yay›nlad›klar› çal›ﬂmalar›nda
ise yüksek sosyoekonomik durumun, HbA1c düzeyini
azaltmada anlaml› bir etken oldu¤unu göstermiﬂlerdir.
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Frey ve ark. (41), düﬂük VK‹’ni, düﬂük sosyoekonomik düzeyi ve tek ebeveyn olmas›n› kötü metabolik kontrol için risk
faktörü olarak saptam›ﬂlard›r. Çal›ﬂmam›zda aile geliri, anne-baba e¤itimi, yaﬂan›lan yer ile HbA1c aras›nda iliﬂki
yoktu. Ancak evde dörtten fazla kiﬂinin yaﬂad›¤› kalabal›k
ailelerde HbA1c düzeyi anlaml› olarak yüksek saptand›.
Tip 1 DM’lu çocuk ve ergenler sa¤l›kl› yaﬂ›tlar›na göre daha fazla ruhsal güçlük yaﬂamakta ve bu güçlükler
yaﬂla birlikte artmaktad›r. Antalya’da yap›lan bir çal›ﬂmada tip 1 DM’lu çocuklarda daha fazla depresyon görüldü¤ü ancak metabolik kontrol üzerinde etkisi olmad›¤› yay›nlanm›ﬂt›r (42). Çal›ﬂmam›zda psikiyatri deste¤i ile metabolik kontrol aras›nda iliﬂki saptanmam›ﬂt›r. Akbaﬂ ve
ark. (43) Samsun’da yapt›klar› bir çal›ﬂmada bizim sonuçlar›m›za benzer bir ﬂekilde tip 1 DM’lu 50 hastan›n sadece %12’sinin psikiyatri deste¤i ald›¤›n› belirtmiﬂlerdir.
Tip 1 DM’da hipotiroidi, en s›k görülen otoimmün
hastal›kt›r ve erkeklerin %15’inde, k›zlar›n ise %20’sinde görülebilece¤i bildirilmektedir (1,4). Genel olarak,
tiroid antikorlar›n›n pozitif saptanma prevalans› %7-40
iken, tiroid disfonksiyonunun %3-7 oldu¤u bildirilmektedir (1,4,44). Çal›ﬂmam›zda hipotiroidisi olan hasta
oran› %4,5 idi.
Pediatrik diyabet yönetimi ilaç tedavisi, hasta e¤itimi,
psikolojik destek ve multidisipliner yaklaﬂ›m ile oluﬂan bir
süreçtir. Diyabet tedavisinin temelini insülin, nütrisyonel
yaklaﬂ›m ve egzersiz oluﬂturmaktad›r. Bu nedenle büyümekte ve geliﬂmekte olan diyabetli hastalar›n nütrisyonel
planlamas› önemlidir. Diyetini tam uygulayan olgular›m›z›n
HbA1c düzeyi anlaml› olarak düﬂüktü. Egzersizi her gün
yemekten sonra yapan olgular›m›z›n HbA1c de¤eri düﬂük
olmas›na ra¤men aradaki fark istatistiksel olarak anlaml›
de¤ildi. Yine çal›ﬂmam›zda kan ﬂekeri ölçüm s›kl›¤› ile
HbA1c aras›nda iliﬂki bulunmad›. Çal›ﬂmam›z›n aksine Weitgasser ve ark. (45) HbA1c ile kan ﬂekeri ölçüm s›kl›¤› aras›nda iliﬂki oldu¤unu, ölçüm s›kl›¤› fazla olanlarda, HbA1c
de¤erinin düﬂük bulundu¤unu saptam›ﬂlard›r. Fransa’da
Pediatri Diyabet Grubu taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmada diyetini tam uygulayan, gün içinde daha fazla glukoz ölçümü
yapan, e¤itim ve ekonomik düzeyi iyi olan hastalarda daha
iyi metabolik kontrolün sa¤land›¤› görülmüﬂtür (8).
Tip 1 DM’lu hastalar›n poliklinik kontrollerine düzenli
gelmesi, iyi metabolik kontrol için önemlidir. Jacobson
ve ark. (46) glisemik kontrol aç›s›ndan, kontrollere düzenli gelen ile düzenli gelmeyen hastalar aras›nda k›yaslama yaparak her iki grubun HbA1c de¤erlerine bakm›ﬂlar ve kontrollere düzenli gelmeyen hastalar›n HbA1c
de¤erini yüksek tespit etmiﬂlerdir. Ayr›ca kontrollere düzensiz gelen veya hiç gelmeyen hastalar›n sosyoekono-

mik durumlar›n›n kötü oldu¤unu ve ebeveynlerinin boﬂanm›ﬂ oldu¤unu belirtmiﬂlerdir. Yine bu çal›ﬂmada yaﬂ
ve diyabet süresi ile HbA1c de¤erleri aras›nda korelasyon oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmam›zda poliklinik
kontrollerine ayl›k gelen hastalar ile uzun süredir gelmeyen hastalar›n HbA1c de¤erleri anlaml› olarak yüksek
saptanm›ﬂt›r. Merkezimizde rutin kontroller, 3 ayda bir
yap›lmaktad›r. Ayl›k gelen hastalar›m›z›n HbA1c yüksekli¤inin nedenini, merkezimizdeki uygulama ile metabolik
kontrolü kötü olan hastalar›n ayl›k olarak ça¤r›lmas›na
ba¤lanm›ﬂt›r. Hastalar›n HbA1c de¤erleri s›k kontrole
geldikleri için de¤il, kötü kontrol nedeniyle yüksektir ve
bu sebeple s›k izlenmektedirler. Üç ayl›k rutin poliklinik
kontrolüne düzenli gelen hastalar›n HbA1c düzeyi (%8,5)
di¤er gruplara göre daha düﬂüktü. Kaufman ve ark. (9)
1999 y›l›nda yapt›klar› 3 y›ll›k bir çal›ﬂmada s›k kontrollere ça¤r›lan hastalar›n HbA1c düzeyinin anlaml› olarak
düﬂtü¤ünü saptam›ﬂlard›r.
Tip 1 diyabetin tan›s›nda DKA oran› Avrupa ve Kuzey
Amerika’da %15 ile %67 aras›nda de¤iﬂmektedir. Geliﬂmekte olan ülkelerde bu oran›n daha yüksek oldu¤u bilinmektedir (47). ﬁimﬂek ve ark. (48) Tip 1 DM’lu 46 olgunun
%33’ünün DKA ile baﬂvurduklar›n› ve sadece 4 hastada
koma oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. DKA ile baﬂvuru, olgular›m›z›n %48’inde mevcut olup, bu hastalar›n tan› s›ras›nda
bak›lan HbA1c de¤erleri anlaml› olarak yüksekti. Özkan ve
ark. (49) 1990-1999 y›llar› aras›n› kapsayan dönemde Do¤u
Anadolu Bölgesi’nin Tip 1 diyabet hastalar›n›n epidemiyolojik özelliklerini bildirmiﬂlerdir. Bu çal›ﬂmada tan› yaﬂlar›n›n ortalama zirve de¤erlerinin daha küçük yaﬂlara kayd›¤› ve diyabetik ketoasidoz komas› insidans›n›n azalma e¤iliminde oldu¤u gözlenmiﬂtir. Cadario ve ark. (50) ‹talya‘da
73 hastada yapt›klar› araﬂt›rmada, baﬂvuru s›ras›nda DKA
tablosunda (pH<7,36) olan 30 (%41) hasta bildirmiﬂtir.
Tip 1 DM’un ortaya ç›k›ﬂ›nda mevsimsel farkl›l›klar olmaktad›r ve sonbahar ve k›ﬂ aylar›nda diyabet en fazla görülmektedir (1,2). Güven ve ark.’n›n (51) yapt›¤› bir çal›ﬂmada, Samsun’da tip 1 DM'lu çocuklar›n en fazla sonbahark›ﬂ aylar›nda baﬂvuru yapt›¤› bildirilmiﬂ olup bizim çal›ﬂmam›za benzerlik göstermekteydi. Elaz›¤’da yap›lan çal›ﬂmada tip 1 DM tan›s›n›n en fazla k›ﬂ ay›nda oldu¤u, en az ise
sonbahar ve ilkbahar aylar›nda oldu¤u görülmüﬂtür (52).
Sonuç olarak, bu çal›ﬂmada diyabet süresinin 5 y›ldan fazla olmas›, insülin dozu ihtiyac›n›n artmas›, kalabal›k aile, düzensiz poliklinik kontrolü, tam olarak diyetine uymamak, semptomatik hipoglisemi varl›¤›, DKA
ataklar›n›n varl›¤›, tan›da DKA varl›¤› ve tan› s›ras›nda
hastan›n adölesan yaﬂta olmas› kötü metabolik kontrol
için risk faktörleri olarak saptanm›ﬂt›r.
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