Avantajlar

Dezavantajlar

Kılavuz Önerileri1,2

Uzun dönem, geniş deneyim

Hipoglisemi

Etkinlik yüksek (A1c %1-1.5 )

Etkinlik kalıcılığı kısa(yanıtsızlık)

Mikrovask. risk ↓

Kilo alımı

Ucuz

Uzun süreli etkinlik kalıcı değil
SGLT2İ

Olgu 4 : 42 yaşında
HbA1c %7.8
Banka memuru, hareketsiz bir yaşam tarzına
sahip,
Obez, dislipidemik

Metformin doz titrasyonu ile
başlandı ; 2 x 1000 mg kullanırken
hasta bulantı ve gaz nedeniyle
tedaviyi bıraktı…
Bu hastada sekretogoglar tercih
edilmemekle birlikte kullanılabilir

meglitinid

Amaç:
Avantajlar
Dezavantajlar
Glisemik
kontrol sağlanırken
hasta
Postprandiyal
artışı duyarlılıkları
Hipoglisemi ve
tercihleri,glukoz
özellikleri,
ataklarında azalma
tedavi seçenekleri özelliklerine göre
Dozpotansiyel
esnekliği hipoglisemi ve
Kilokilo
alımıalımı
İskemik ön hazırlık ?
yan etkilerinin en aza indirilmesi
Sık doz uygulaması
hedeflenmelidir.
Daha pahalı

DPP-4 i: dipeptidil peptidaz 4 inhibitörü; SU: sulfonilüre; TZD: tiazolidindion;
GLP-1: glukagon benzeri peptid 1.
1.ADA Standarts of medical care in diabetes. Diabetes Care 2014; 37(S1): S14-S80.
2.Inzucchi SE et al ADA/EASD 2012. Diabetologia 2012; 55(6):1577-96.

Olgu 4 : 42 yaşında
HbA1c %7.8
Banka memuru, hareketsiz bir
yaşam tarzına sahip,
Obez, dislipidemik

Kılavuz Önerileri1,2

Metformin doz titrasyonu
ile başlandı ; 2 x 1000 mg
SGLT2İ
kullanırken hasta bulantı
ve gaz nedeniyle tedaviyi
Avantajlar
Dezavantajlar
Amaç:
bıraktı…
Hipoglisemi yapmaz
Kilo artışı
Glisemik kontrol sağlanırken hasta
Etkin (A1C düşüşü % 1- 1.5), kalıcılığı uzun
Ödem/kalp yetmezliği
tercihleri, özellikleri, duyarlılıkları ve
Trigliseridlerde azalma,HDL’de artış
Kemik kırıkları
tedavi seçenekleri özelliklerine göre
KV hastalık riskinde azalma (PİO)
artış
potansiyel hipoglisemiLDL’de
ve kilo
alımı
(Okside LDL yi bağlayan makrofaj
yan etkilerinin en aza indirilmesi
yüzeyindeki CD36 yı modüle ederek.)
hedeflenmelidir.

Bu hastada TZD
Tercih edilmez

? Mesane kanseri (Pio)

DPP-4 i: dipeptidil peptidaz 4 inhibitörü; SU: sulfonilüre; TZD: tiazolidindion;
GLP-1: glukagon benzeri peptid 1.
1.ADA Standarts of medical care in diabetes. Diabetes Care 2014; 37(S1): S14-S80.
2.Inzucchi SE et al ADA/EASD 2012. Diabetologia 2012; 55(6):1577-96.

Yüksek maliyet

Olgu 4 : 42 yaşında
HbA1c %7.8
Banka memuru, hareketsiz bir
yaşam tarzına sahip,
Obez, dislipidemik

Metformin doz titrasyonu
ile başlandı ; 2 x 1000 mg
kullanırken hasta bulantı
ve gaz nedeniyle tedaviyi
GLP-1 A bıraktı…
-Enjektabl preparat
-indikasyon için BKI; SUT
kuralları uygun değil

DPP-4 İ
Kontrindikasyon yoksa
Tercih edilebilir.

Kılavuz Önerileri1,2

SGLT2İ

Amaç:
Avantajlar
Dezavantajlar
Glisemik kontrol sağlanırken hasta
Etkinlik (A1 %0.8-1 )
GIS yan etkiler
tercihleri, özellikleri, duyarlılıkları ve
Kilo azaltır
Kalp hızı
artışı
tedavi seçenekleri
özelliklerine
göre
PPG dalgalanmaları azaltır
Akut pankreatit?
potansiyel hipoglisemi
ve kilo alımı
yan etkilerinin
en aza
KVH risk faktörlerini
azaltır
GLP1
içinindirilmesi
:Tiroid C hücre
hiperplazisi/medüller ca
hedeflenmelidir.
i: dipeptidil peptidaz 4 inhibitörü;
sulfonilüre;
TZD: tiazolidindion;
Hipoglisemi yokDPP-4
GLP-1SU:için:
İnjektabl,
eğitim
GLP-1: glukagon benzeri peptid 1.
1.ADA Standarts of medical care
in diabetes. Diabetes Care 2014; 37(S1): S14-S80.
gerektirir
2.Inzucchi SE et al ADA/EASD 2012. Diabetologia 2012; 55(6):1577-96.

Olgu 4 : 42 yaşında
HbA1c %7.8
Banka memuru, hareketsiz bir
yaşam tarzına sahip,
Obez, dislipidemik

Metformin doz titrasyonu
ile başlandı ; 2 x 1000 mg
kullanırken hasta bulantı
ve gaz nedeniyle tedaviyi
bıraktı…

Tercih edilebilir. Ancak
- Yeni ilaç,
- Deneyim az,
- Uzun süreli takip yok
- Pahalı

Kılavuz Önerileri

SGLT2İ

Amaç:
Avantajlar

Dezavantajlar

Glisemik kontrol sağlanırken
Etkinlik
A1c etkisihasta
•Ilımlı
Genitoüriner
infeksiyonlar
duyarlılıkları
ve
(A1
%0.8-1 )tercihleri,
• Hipoglisemi
yapmaz. özellikleri,
• Poliüri,
Volüm kaybı,
tedavi
özelliklerine
• tolere
Kilo kaybı
sağlar. seçenekleriPankreatit?
hipotansiyon, göre
İyi
edilmesi
• KB düşürür.
• Serum
geçici
potansiyel
hipoglisemi
vekreatinin
kilo alımı
*
Kilo aldırmaması
Ürtiker/anjiyoödem
olarak
yükseltir.
yan etkilerinin en aza
indirilmesi
Hipoglisemi yok
yüksek
•Maliyeti
Öglisemik
ketoz
hedeflenmelidir.
• LDL-kol. yükseltir.
DPP-4 i: dipeptidil peptidaz 4 inhibitörü; SU: sulfonilüre; TZD: tiazolidindion;
GLP-1: glukagon benzeri peptid 1. • Kırık riski ??
1.ADA Standarts of medical care in diabetes. Diabetes Care 2014; 37(S1): S14-S80.
2.Inzucchi SE et al ADA/EASD 2012. Diabetologia 2012; 55(6):1577-96.

Olgu 4 : 42 yaşında
HbA1c %7.8
Banka memuru,
hareketsiz bir yaşam tarzına sahip,
Obez, dislipidemik

Metformin doz titrasyonu ile
başlandı ; 2 x 1000 mg
kullanırken hasta bulantı ve
gaz nedeniyle tedaviyi
bıraktı…

SGLT2İ

• Batın US yapıldı. Patoloji yok
• Sabah tek doz 100 mg sitagliptin başlandı
• SMBG önerildi (Haftada 2 gün sabah, öğle ,
akşam yemek öncesi ve 2 st sonrası )

• 1 ay sonra kontrol

Vaka 1: 42 yaşında
HbA1c %7.8
Banka memuru, hareketsiz bir
yaşam tarzına sahip,
Obez, dislipidemik

1 ay sonra kontrol

- Boy , kilo,
- Fizik muayene
- Früktozamin düzeyi
- SMBG: Haftada 2 gün sabah, öğle ,
akşam yemek öncesi ve 2 st sonrası
kaydedilen glukoz ölçümleri
incelenmesi
- Lipid profili, amilaz lipaz tetkiki

Hedefler (Sabah açlık ve öğün öncesi KŞ 70 – 130 mg/dl
Tokluk 2. saat glisemileri < 180 mg/dl) sağlanmış ise
aynı tedaviye devam
DPP-4 i: dipeptidil peptidaz 4 inhibitörü; SU: sulfonilüre; TZD: tiazolidindion; GLP-1: glukagon benzeri peptid 1.
ADA Standarts of medical care in diabetes. Diabetes Care 2016; 39(S1): S52-S59. Inzucchi SE et al ADA/EASD 2012. Diabetologia 2012; 55(6):1577-96.

Mevcut tedavi ile kontrolsüz İSE
NEDENLERİNİ ARAYALIM?
•
•
•
•
•
•
•
•

TBT, uyumu ?
Egzersiz, düzeni ?
İlaçlara uyumsuzluk?
Kontrinsüler hormon düzeyi ?
İnfeksiyon ?
Malignite ?
Psikolojik stres ?
Hastalığın progresyonu ?
OAD KOMBİNASYONUNA geç
LDL kol> 100 mg/dl statin başla

Kombinasyon tedavisi

Şu kombinasyonları YAPMA
• SU-MGA
• GLP-1 A- Dpp4 İ

Sulfonilüre
Alfa-glukozidaz
inhibitörleri(AGI)

Metformin

Meglitinid

Tiazolidindiyon

=Glinid MGA
Insulin
SGLT2 İ

DPP-4 İ
GLP-1A

Diyabette izlemde öneriler-klinik
• Hedef glukoz, TA, lipid düzeyleri bireyselleştirilmelidir.
• Hasta eğitimi: Yılda bir kez bildikleri hatırlatılmalı; yenilikler

aktarılmalıdır.
• Beslenme eğitimi: Yılda bir kez tekrarlanmalıdır.

• Sigara önemli, değiştirebilir risk faktörüdür.
• Göz konsültasyonu: Yılda en az bir kez; gereğinde 3-6 ayda bir yapılmalı
• Ayak tetkiki: Hasta tarafından hergün, hekim tarafından her vizitte

yapılmalı

DİYABETLİDE
AŞILAMA

Olgu 5: 71 yaşında, emekli,
•17 yıldır T2DM ve HT mevcut.
•Gliklazid 320 mg/g, MF 2x850 mg , losartan 80 mg/g kullanıyor.
•Düzenli kontrole gitmiyor. Hiperglisemi semptomları tanımlıyor.
Özgeçmişi: Hipertansiyon
Soy geçmişi. 2 kardeşi diyabetik
Fizik muayene:
Boy: 1.72, Ağırlık 70 kg. BÇ: 96 cm, BKI: 23 kg/m2 Soluk , TA: 160/100 mmHg. S4(+)
Gözdibi: DRP(+) Diğer sistemlerde patoloji yok.
Lab tetkikleri:
Hb: 12.5 g/dl, Htc: %35, lök: 8500, tromb: 330.000, A1c %8.2,
Kreatinin: 1.6 mg/dl, alb/kreatinin oranı: 247 µg/mg kreatinin, eGFR 45.5 mL/dk.
Lipid profilinde LDL-kol: 130 mg/dl , TG: 170 mg/dl. Diğer parametreler: N
EKG: LVH ve yüklenme bulguları mevcut

SU+ MF tedavisinde, kontrolsüz, hipertandü, komplikasyonlu T2DM

‘Bilinen Diyabetli’de yaklaşım nasıl olmalı?
 Diyabet mi? Tanıyı kesinleştir
 Hangi tip diyabet? Sınıflandır
 Metabolik regülasyonu nasıl? A1C
 Komplikasyonları ve komorbiditeleri var mı? Araştır
 Almakta olduğu tedaviyi sorgula
 Yaşam biçimini; diyabet eğitim durumu, beslenmesi, aktivite

ve psikososyal durumunu gözden geçir
 KVH risk faktörlerini araştır ve azalt

TEMD Diabetes mellitus ve komplikasyonlarının tanı tedavi ve izlem Kılavuzu, 14. baskı, 2020

Yaşlı T2DM Hastalarının Tedavisinde Kılavuz Önerileri:1,2
•
•
•
•
•

Yaşam beklentisi kısa
KVH yükü fazla
GFR azalmış
Polifarmasi nedeniyle yan etki riski yüksek
Hipoglisemi riski yüksek

Daha az iddialı hedef belirle
A1C <% 7.5–8
İlaç emniyetine odaklan

KBH da antihiperglisemik seçimi
İlaç klirensinin azalması

İnsülin yarı-ömür uzaması

Böbrekte glukoneo-genez bozulması

Hipoglisemi riskinin artması

Bu durum, ilaç seçiminde dikkatli olunmasını ve
hastaların daha sık izlenmesini gerektirir!...
1.Inzucchi SE et al ADA/EASD 2012. Diabetologia 2012; 55(6):1577-96.

2.TEMD Diabetes mellitus ve komplikasyonlarının tanı tedavi ve izlem kılavuzu 2020.

YAŞLIDA DİYABET TEDAVİSİ TEMD ÖNERİLERİ

• SU ile hipoglisemi riski:
-SU yerine DPP-4İ ya da glinidler tercih edilmeli
-SU gerekiyorsa, (kontrollü salınım gliclazid) normal dozun
yarısı ve yavaş artırım yapılır

• TZD: ödem , KY , kırık riski
• DPP-4 İ: Pankreatit, KY ile hastaneye
yatış (SAXA ile)
• SGLT2-İ : Genitoüriner infeksiyon, volüm
kaybı, öglisemik ketoasidoz
• GLP-1 A: Pankreatit !, GIS yan etki,
medüller hiperplazi/ca
• İnsülin: Doz hatası!, hazır kalem tercihi

• KVH öyküsü olanlarda GLP-1/SGLT2İ
KV güvenliği kanıtlanmış ilaçlardır.
• KBH(hafif-orta) ve KY olan <75 yaş
DM’li hstda SGLT2İ grubu ilaçlar
progresyonu azaltabilir

GFR (mL/dk):
5

SGLT-2 inh

30-59

15-29

< 15

DPP-4
inh

Dikkatli olmalı ve/veya doz azaltılmalı

Güvenli

3

45

EMPA

100 mg

CANA

25
30 Doz % 50 45

Linagliptin

15

Saksa/vilda

15

Sitagliptin

2.5 mg/50 mg

25 mg

Gliklazid/Glimepirid

50 mg

!!

50

50
50

15
15

30
30

Gliburid
Repaglinid
Nateglinid

30
30

Eksenatid
Duloglutid
Liraglutid

1

60

DAPA

Metformin

GLP-1

≥ 90

4

AGI

Sekretegog

60-89
2

50

15
30

Pioglitazon
Tiazolidinedion
Önerilmez / kontrendike

•71 yaşında, emekli,
•17 yıldır T2DM ve HT mevcut.
•Gliklazid 320 mg/g, MF 2x850 mg , losartan 80 mg/g kullanıyor.
•Düzenli kontrole gitmiyor. Hiperglisemi semptomları tanımlıyor.

OLgu 5: 71 yaşında, emekli,
SU+ MF tedavisinde,
kontrolsüz, hipertandü,
komplikasyonlu T2DM

• TBT yeniden düzenlendi
• Almakta olduğu SU kesildi

• MF yarı doza indirildi (2X500 mg)
• Bazal insülin (% 25 azaltılmış dozda) 0.2 U/kg/ gün dozunda 14 Ü/gün glarjin
300 ve tokluk glisemileri için nateglinid 3X60 mg başlandı

Hastanın özelliklerine göre, hasta ya da yakınlarıyla istişare
ederek karar verme sorumluluğumuz devam etmektedir
Medikal tedavi seçiminde düşünülmesi gerekenler
Hasta ve hst.lıkla ilişkili:
Diabetes Care 2017;40: 1121

Age (Yaş)
Body Mass Index (BMI)
Complications (komplikasyon)
Duration (Süre)
Expectancy life (Yaşam beklentisi)

İlaçla ilişkili:

A. Familiy Phycisian vol 81, issue 3, Feb 2010

Safety

(Güvenilirlik)

Tolerability

(Tahammül edilebilirlik)

Efectiveness

(Etkililik)

Price

(Fiyat)

Simplicity

(Uygulama kolaylığı: doz,
sıklık, diğer ilaç etkileşimi)

Hastanın özellikleri,
• Hastalığın dönemine göre ,
‘Hastalık Yok, Hasta Var” prensibinden hareketle,
belirlenen hedefe uygun DÜZENLENMİŞ,
• Hastanın düzgün UYGULAYABİLDİĞİ,
•

•

•

Hekimin yeterli TAKİP EDEBİLDİĞİ

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİ GEREKİR

Tip 2 diyabet tedavisinde esas olan
• Hastanın eğitilmesi
• Yaşam tarzı değişikliğinde egzersizin öneminin vurgulanması
• İzlem, yalnızca hekimin sorumluluğu değildir;
bir “Ekip” gerektirir.
• Tedavi ve izlem sorumluluğu hasta/yakınları ile paylaşılmalıdır.
• Reçeteleme, Hastanın özelliklerine; hekimin önceliklerine göre belirlenir
(Algoritma Kılavuzları yol gösterici)
• Bölge farklılıkları, Sağlık hizmeti (dis)organizasyonu önümüzdeki engellerdir

Ana belirleyici: Eğitim
DİYABET YÖNETİMİ EKİP İŞİDİR
25

