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ÖNSÖZ
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de prediyabet önemli bir halk sağlığı sorunudur. Prediyabet önlem alınmazsa yanlızca așikar diyabete
ilerlemekle kalmayıp kardiyovasküler hastalıklar, nonalkolik yağlı karaciğer hastalıkları, metabolik sendrom ve kadında polikistik over sendromu ile de ilișkilendirilmektedir. Ayrıca diyabette görülebilen tüm mikrovasküler komplikasyonlar daha az miktarlarda da olsa prediyabetik
hastada gözlenebilmektedir. Konunun öneminden dolayı tanı ve tedaviyi ilgilendirecek bir
çok yeni çalıșma literatire dahil olmuștur. Bu
nedenle Türkiye Diyabet Vakfı olarak ilki 2017
de basılan prediyabet tanı ve tedavi rehberinin
güncellenmesi amacıyla İzmir’de konusunda
uzman meslektașlarımızın da katılımı ile 2 gün
süren Prediyabet Çalıștayınin ikincisi düzenlenmiș ve alınan kararlar Prediyabet Tanı ve Tedavi
Rehberi 2020 olarak sizlere sunulmuștur. Bu
rehber prediyabet hakkında tüm sorulara yanıt
verecek șekilde hazırlanmıștır. Gerek çalıștayın
düzenlenmesinde gerekse rehberin hazırlanıșı
așamasında emeği geçen tüm meslektașlarıma
teșekkürü bir borç bilirim.

Prof. Dr. İbrahim Șahin
Editörler adına
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PREDİYABET: TANIM, TANI KRİTERLERİ,
EPİDEMİYOLOJİ, RİSK FAKTÖRLERİ ve TEDAVİSİ
Prediyabetin Tanımı ve Prediyabet Kavramının Gelișimi
Plazma glukoz düzeyinin normalden yüksek olduğu, fakat diyabet
tanı sınırlarına ulașmadığı durumlar prediyabet olarak adlandırılmaktadır.
Prediyabetin artmıș kardiyovasküler risk ve mortalite ile ilișkili
olduğu ortaya konulmuștur.(1,2) Prediyabetik hastalarda diyabet
geliștirme oranının bazı yayınlarda %70 olduğu belirtilmektedir.
Bundan dolayı erken tanı ile diyabet gelișiminin ve diyabete bağlı
klinik komplikasyonların önlenebilmesi hastalığın klinik önemini
artırmaktadır.(3)
İlk kez 1952’de British Medical Journal’da Jackson, gestasyonel
diyabeti olan kadınlarda gebelik sonrası artmıș riski vurgulamak
için prediyabet terimini kullanmıș ve aynı araștırıcı 1959’da bu gün
kullandığımız anlamda tanımını yapmıștır. 60’lı yıllarda ise prediyabet için riskli bireyler tariflenmiștir. İlk kez 1979’da Ulusal diyabet
Veri Grubu (NDDG) bozulmuș glukoz toleransını tanımlamıștır.
Tablo 1. Diyabet Kılavuzlarına göre prediyabet kategorileri ve tarihsel tanımlama
sürecindeki değișiklikler.
ADA
1997
Bozulmuș açlık
glukozu (mg/dl)

ADA
2003

WHO
2006

ADA
2014

TEMD
2015

TDV
2018

110-125 100-125 110-125 100-125 100-125 100-125

Bozulmuș glukoz
toleransı
140-199 140-199 140-199 140-199 140-199 140-199
75 gr OGTT sonrası
2. saat (mg/dl)
Diyebet için riskli
durum HbA1C%

—

—

—

5.7-6.4

5.7-6.4

5.7-6.4

* Ulusal glukohemoglobin standardizasyon programı tarafından sertifikalanması ve DCCT (diabetes control and
complications trial) de kullanılan ve altın standart kabul edilen HPLC (yüksek basınçlı likit kromotografi) yöntemine
göre kalibre edilmesi gereklidir. OGTT: oral glukoz tolerans testi, ADA: Amerikan Diyabet Cemiyeti, WHO: Dünya
Sağlık Örgütü, TEMD: Türk Endokrinoloji ve Metbolizma Derneği, TDV: Türkiye Diyabet Vakfı
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PREDİYABET: TANIM, TANI KRİTERLERİ,
EPİDEMİYOLOJİ, RİSK FAKTÖRLERİ ve TEDAVİSİ
1997’de ise Amerikan Diyabet Cemiyeti (ADA) bozulmuș açlık glukozu ve bozulmuș glukoz toleransı tanımını yapmıștır. ADA; 2005’ten
itibaren BAG ve BGT için prediyabet deyimini kullanmaktadır.(4)
Prediyabet sınıflamaları ve tarihsel gelișim süreci tablo 1’de özetlenmiștir.
Bu tanımlamalarda dikkati çeken farklılık; dünya sağlık örgütünün
halen BAG için açlık plazma glukozu sınırını 110 mg/dl olarak
kabul ederken ADA, TDV ve TEMD’nin kılavuzlarında bu değerin
100 mg/dl sınırına indirilmesidir. Yine Dünya sağlık örgütüne göre
A1C ölçümü halen tanı kriterleri arasında yerini almamıșken ADA,
TDV ve TEMD belirlenmiș sınırlar arasındaki A1C düzeylerini yüksek
risk gurubu tanımlaması için kabul etmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü ılımlı hiperglisemi, Uluslararası Uzman Komitesi ise diyabet gelișimi için yüksek risk durumu terimlerini prediyabet
eșdeğeri olarak kullanmaktadır.(5,6)

Prediyabet Epidemiyolojisi
Dünya Diyabet Federasyonu’nun (IDF) 2015 diyabet atlasında
dünya genelinde bozulmuș glukoz tolerans sıklığı %6.7 olarak belirtilmekte, tahmini 318 milyon kișinin prediyabetik olduğu varsayılmakta ve bu sayının 2040 yılında 481 milyon kișiye ulașacağı öngörülmektedir. Prediyabet sıklığı yașla birlikte artıș göstermektedir.(7)
Diyabet İșbirliği Topluluğu’nun 2014 yılında yayınladığı Ulusal Diyabet İstatistik Raporu’na göre ABD’de nüfusun %37’si prediabetiktir.(8) Kuzey Amerika Kohortunun (NHANES) 2005-2006 verilerine
göre nüfusun %34.62’sı prediyabetik olup, %19.4’ü bozulmuș
açlık glukozu (BAG), %5.4’ü bozulmuș glukoz toleransı (BGT) ve
%9.8’i bu iki durumun kombinasyonu olarak karșımıza çıkmaktadır.(9)
TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020
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PREDİYABET: TANIM, TANI KRİTERLERİ,
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Ülkemizde bu konuda yapılan en kapsamlı epidemiyolojik araștırmalardan biri olan ve 2002’de yayımlanan Türkiye Diyabet Epidemiyolojisi Çalıșması (TURDEP) verilerine göre Türkiye’de prediyabet
prevalansı %6.7 iken, on yıl sonra tekrarlanan TURDEP 2 araștırmasında bu oranın %30.4’e yükseldiği saptanmıștır.(10,11)
Dünyada ve ülkemizde prediyabet sıklığının artması hızlı kentleșme
neticesinde atmıș yağ tüketimi ve yüksek glisemik yükü olan gıdalarla olan beslenme alıșkanlığına yönelme, hareket azalması ve bu
durumlara bağlı olarak gelișen artmıș obezite ile ilișkilendirilmiștir.
Yine stres kaynaklarının artması ve etnik grupsal etkilerinde rol
oynaması muhtemeldir.(12)
BAG ve BGT’nın temel farklılıkları: BGT daha çok periferal (iskelet
kası) insülin direnci ile ilișkili iken BAG artmıș glukoneojenez ile ilișkilidir. Kombine durumda hepatik ve ekstrahepatik insülin direnci
ve artmıș glukoneojenez vardır. BAG’nda izole ilk faz insülin sekresyonu defekti (erken faz) mevcutken BGT hem ilk (geç faz) hem de
ikinci faz salınım defekti ile ilișkilidir.(13) BGT gelecekteki diyabet
progresyonu ile daha yakından ilișkilidir. BAG ve BGT birlikteliği
riski iki katına çıkarır. BGT kardiyovasküler risk artıșı ile daha fazla
ilișkilidir. BGT, retinopati ve nöropati gibi mikrovasküler komplikasyonlarla da daha yakından ilișkilidir.(14)
Tablo 2. Prediyabet Tanı Kriterleri (TDV) Diyabet Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2015)
Prediabet tanı kriterleri :
APG
OGTT 1.saat
2. saat kan șekeri
A1C

12

100-125 mg/dl
155-199 mg/dl
140-199 mg/dl
% 5.7- 6.4

TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020
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Prediyabet Tanı Kriterleri ve Kategorileri
Prediyabet tanısında en sık kullanılan glisemik hedefler açlık kan
șekeri (AKȘ), postprandial kan șekeri (PPKȘ) ve A1C değerleridir.
Söz konusu tanı kriterlerinden en az birinin tanımlanan sınırlar
içinde olması tanı için yeterlidir.

Tanıda Hangi Test Daha Değerli?
Normal sınırlarda olsa bile açlık plazma glukoz düzeyleri ile diyabet
gelișim riski arasında doğrusal ilișki olduğu gösterilmiștir.(15) 2010’da
yayınlanan 102 klinik çalıșmanın dahil edildiği bir meta-analizde,
açlık plazma glukoz düzeyleri ile kardiyovasküler olaylar arasında
açık bir ilișki ortaya konmuștur.(16) Ayrıca bozulmuș açlık glukoz
düzeylerinin koroner kalp hastalarında artan mortalite ile olan
ilișkisi de gösterilmiștir.(17) İlerde gelișebilecek diyabet riski ve
artmıș kardiyovasküler risk dıșında, bozulmuș açlık glukozunun
mikrovasküler olaylarla da bağlantısı muhtemeldir. Üç ayrı ırkta yapılan bir çalıșmada benzer düzeylerdeki bozulmuș açlık glukozunun retinopati riski ile yakın ilișkili olduğu bulunmuștur.(18) ADA
2003 yılında bozulmuș açlık glukozu tanımındaki, açlık plazma
glukoz düzeylerini çalıșmaların ROC eğrilerine göre gelișecek diyabet riskini bozulmuș glukoz toleransına yakın olarak gösterdiği
için 110 mg/dl sınırından 100 mg/dl sınırına çekmiș, bu rakam bir
çok organizasyon tarafından kabul görmüș ancak taranacak riskli
popülasyon insidansında ciddi bir artıș yaptığı ve düșük A1C ve
normal postprandiyal glukoz düzeylerinde kardiyovasküler riski
yansıtmadığı gerekçesiyle WHO tarafından kabul görmemiștir.(19)
A1C düzeylerinin prediyabet tanı kriterlerine sonradan katılmıș
olmasına rağmen; bireysel değișkenliğin çok az olması (<%2),
aynı kișide farklı zamanlarda farklı sonuçlar anlamına gelen bu durumun açlık plazma glukozu ve OGTT değerlendirmelerinde %12-17
gibi daha yüksek farklılıklara ulașmasından dolayı A1C ‘nin tanıda
TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020
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değeri artmıștır.(20) Buna rağmen birçok klinik durumun A1C düzeylerini etkileyebilmesi ve prediyabeti belirlemede açlık plazma glukozu ve OGTT ye göre daha düșük sensitiviteye sahip olması bu
testin dezavantajlarıdır. 1988-2006 NHANES çalıșmaları A1C kriterlerine uyarlandığında prediyabet tanısı alanların 1/3 ünün atlandığı
ortaya çıkmıștır.(21) Yapılan çeșitli klinik çalıșmalarda altın standart
olarak kabul edilen OGTT ile kıyaslandığında A1C’nin prediyabet
tanısındaki sensitivitesinin %16.7 ile %59 arasında çıktığı buna
karșın %92’lere varan spesifiteye sahip olduğu bildirilmiștir. Çalıșmalarda sensitiviteyi arttırmak için A1C eșik değeri așağıya çekildiğinde yanlıș pozitiflik oranının da benzer șekilde arttığı gözlemlenmiștir.(22) Ülkemizde yapılan TURDEP 2 çalıșmasında APG ve
OGTT birlikte baz alındığında prediyabet prevalansının %30.4
iken A1C baz alındığında %26.4’e düșmesi düșük sensitivitenin
bir bașka kanıtıdır.(11)
Prediyabet tanısında A1C testinin dezavantajları: Standardize
yöntem gerekliliği, yüksek maliyet, her merkezde yapılamaması,
medikal etkileșimler, bazı durumlarda olduğundan düșük (hemoglobinopatiler, kısalmıș eritrosit ömrü, akut kan kaybı/transfüzyon ve
gebelik), bazı durumlarda ise olduğundan yüksek ölçülmesi (demir
eksikliği anemisi, üremi, hipertrigliseridemi, alkol bağımlılığı gibi),
etnisiteye göre farklılık gösterebilmesi ve tanıda açlık plazma glukozu ve OGTT ye göre daha düșük sensitiviteye sahip olmasıdır.
Yapılan çalıșmalar postprandiyal glikoz düzeylerinin açlık plazma
glukozu ve A1C düzeylerine göre kardiyovasküler olayları ve kardiyovasküler mortaliteyi daha iyi öngörebileceğini göstermiștir.(23,24)
OGTT sonrası 2. saat plazma glukoz ölçümlerinin prediyabette
tanı değeri, açlık plazma glukozu ile birlikte yapılan ölçümlere göre
daha düșüktür. Ülkemizde 2002’de yayınlanan TURDEP çalıșmasında OGTT 2. saat plazma glukoz düzeyi baz alınarak yapılan taramada prediyabet prevalansı %7.2 iken aynı dönemde ülkemizde yapılan bir bașka bölgesel tarama çalıșmasında OGTT ve açlık plazma
14
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Tablo 3. Prediyabet Tanısında Kullanılan Testlerin Avantaj ve Dezavantajlarının
Karșılaștırılması
Açlık
plazma glukozu

Düșük maliyet
Diğer testlere eklendiğinde
tanısallığı arttırıyor

Tek bașına tanısallık ve
risk prediksiyonu düșük

OGTT.2.st
plazma glukozu

Risk prediksiyonu yüksek

Zahmetli
Tanıda sensitivitesi düșük

A1C

Açlık gerektirmez
Bireysel değișkenliği düșük
Spesivitesi yüksek

Pahalı
Test etkilenebilirliği yüksek
Standardize değil
Tanısal sensitivitesi düșük

glukozu kombine kullanıldığında bu oranın %11.6’lara çıkmıș
olması indirekt bir kanıt olarak gösterilebilir.(10,11)
Tanıda kullanılan açlık plazma glukozu, 75 gr oral glukoz yüklemesi
sonrası 2. saat venöz plazma glukoz düzeyleri ve A1C düzeylerinin
avantaj ve dezavantajları özetle tablo 3 de verilmektedir.
Günümüzde halen tanısal test olarak 75 gr oral glukoz yüklemesi
sonrası 2. saat venöz plazma glukoz düzeyleri baz alınırken son
dönemlerde yapılan çalıșmalar 1. saat plazma glukoz düzeylerinin
gelecekteki diyabet düzeyini belirlemede açlık plazma glukozu ve
OGTT 2. saat plazma glukozuna göre daha etkin olabileceğini
göstermektedir.(14) 2009’da yayımlanan bir çalıșmada 75 gr OGTT
sonrası 1. saat plazma glukozu 155 mg/dl ve üzerinde olanların
özellikle eșlik eden metabolik sendromu da varsa 8 yıllık takipte
standart prediyabet tanı kriterlerine oranla daha fazla diyabet geliștirdikleri bildirilmiștir.(25)
Yakın zamanda literatürde yayımlanan çalıșmaların derlendiği bir
derlemede OGTT sonrası 1saat kan glukoz düzeyinin 155 mmHg
ve üzeri kabul edildiğinde gelecekteki diyabet gelișimi ve kardiyovasküler riski belirlemede 2 saat eșik değerine göre daha kıymetli
TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020
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olduğu vurgulanmıștır. (26) OGTT sonrası 1. saat plazma glukozunun
rutin taramalara girmesi için halen diğer kılavuzlarda bir öneri bulunmamaktadır ve maliyeti artıracağıunutulmamalıdır. Ancak biz OGTT
de 1 saat kan glukozunun 155 mg>/dl ve üzeri durumların prediyabeti temsil etmede kullanılabileceği görüșündeyiz.
Çalıșmalardan yola çıkarak prediyabetik bireylerde ilerde gelișebilecek diyabet riskini öngörebilecek farklı parametrelerin de bulun-abileceği söylenebilir. Örneğin Stephan N ve arkadașlarının yayınladığı bir derlemede kendi çalıșmalarından yola çıkarak insülin
sekresyon yetersizliğinin, insülin direncinin, viseral obezitenin ve
nonalkolik yağlı karaciğer hastalığının varlığının prediyabetik
dönemde, diyabete gidiș sürecinde etkili faktörler olduğunu belirmișlerdir.(27) Bir bașka araștırıcı bu faktörlere geçmișteki gestasyonel
diyabet, polikistik over sendromu öyküsü ve etnisitenin de dahil
edilmesi gerektiğini bildirmiștir.(28) Bu çalıșmalardan diyabet için
riskli prediyabetik fenotiplerin olduğu ve diyabet gelișimini önleme
yaklașımlarının bașarı șansını fenotip farklılıklarının belirlediği
görüșü ortaya atılmıștır. Sayılan fenotiplere sahip olan bireylerde
yașam tarzı değișikliği ile kontrol grubu prediyabetiklerle benzer
kilo kaybına rağmen diyabet gelișme riskinde azalmanın daha
düșük oranda gerçekleștiği gözlemlenmiștir.
Neticede bugün için kullanılan tanısal yöntemlerin prediyabeti belirlemedeki kesin tanısal uyumluluğu %50 civarında tespit edilmiștir.(29)
Bir çalıșmada kullanılan testlerin tanısallığını arttırabilmek için kombine testler denenmiș en düșükten en yüksek tanısallığa sırasıyla
OGTT-APG, OGTT-A1C, APG-A1C ve APG-OGTT-A1C kombinasyonları sıralanmıștır.(30) Kullanılan test sayısı arttıkça maliyet ve
zaman kaybının da artacağı așikardır. Bu durumu önlemek için
tarama yapılacak uygun bireyler risk durumuna göre belirlenmelidir.
Amerikan Klinik Endokrinologlar Birliği ve Amerikan Endokrinoloji
Kolejinin 2015’te ortak yayınladığı kılavuzda A1C değerlendirmesinin sadece prediyabet taramasında kullanılabileceği, prediyabet
sınırında olan olgulara tanı için mutlaka OGTT ve APG ölçümlerinin
16
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yapılması gerektiği vurgulanmıștır.(31) Yine TEMD izole bozulmuș
açlık glukozu, izole bozulmuș glukoz toleransı yada kombine durumun tanısı için açlık plazma glukozu ve OGTT 2. saat plazma glukozunun birlikte bakılması gerektiğini belirtmiș, prediyabet sınırındaki
A1C düzeylerini ise diyabet riski yüksek hasta gurubu tanımlaması
için kullanmıștır.(32) Yine Türk Diyabet Vakfının 2015 yılında yayınladığı Ulusal Diyabet Konsensus Grubu tarafından olușturulan Diyabet
tanı ve tedavi rehberine göre prediyabet tanısında açlık plazma
glukozunun 100-125 mg/dl arasında olduğu bozulmuș açlık glukozu,
75 gr OGTT sonrası 2. saat venöz plazma glukozunun 140-199
mg/dl arasında olduğu bozulmuș glukoz toleransı ve A1C düzeyinin
%5.7-6.4 arasında olduğu riskli grup tanımlamaları yapılmıștır.(33)
Açlık plazma glukozu ölçümünün 8-12 saatlik açlığı takiben venöz
kandan alınan örnekle çalıșılması öngörülmektedir. Glukoz test
stripleri ile yapılan kapiller glukoz ölçümünün tarama ve tanıda
(venöz plazmaya göre farklı değerler çıkacağından) yeri yoktur.
Yine OGTT ’nin (oral glukoz tolerans testi), 8-12 saatlik açlık sonrası
75 gram glukozun 200 ml su içerisinde hazırlanan çözeltisi ile
yapıl- ması, test süresince mümkün olduğunca hareketsiz kalınması
ve bir șey yenilip içilmemesi, sigara içilmemesi, çözelti alındıktan
sonraki 2. saatte venöz plazma örneğinden glukoz çalıșılması ile
tamamlanması gerektiği belirtilmiștir.
Prediyabet Çalıștayı Uzlașısına göre A1C düzeyinin kullanılabilmesi
için öncelikle standardize edilmiș yöntemle yapılması șartı aranmalıdır. Bunun için Ulusal Glukohemoglobin Standardizasyon Programı
tarafından sertifikalanması ve DCCT’de kullanılan ve altın standart
kabul edilen Yüksek Basınçlı Likit Kromotografi Yöntemine göre
kalibre edilmesi gereklidir. Ayrıca A1C düzeylerinin etkilenebileceği
durumların eșlik etmemesi gereklidir. Ulusal kılavuzlarımızda da
düșük riskli grupta yüksek değerler ya da yüksek riskli grupta
normal değerler varsa konfirmasyon için bakılması önerilmektedir.
%5.7-6.4 arası değerlerin diyabet için yüksek riski temsil ettiği belirtilmiștir.(32, 33)
TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020
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Prediyabet Taraması Nasıl Yapılmalı?
29-30 Ekim 2016 tarihlerinde Türkiye Diyabet Vakfı öncülüğünde
yapılan Prediyabet Çalıștayın’da prediyabet tanısı için uygulanacak
testler ve tanı kriterleri belirlenmiș, bu testlerin tanısallık ve maliyet
kriterleri esas alınarak kimlere hangi durumlarda uygulanması
gerektiği ortaya konulmuștur. Prediyabetin sinonimleri olarak ılımlı
hiperglisemi, diyabet gelișimi için yüksek riskli durum, preklinik diyabet ve erken diyabet terimlerinin de kullanılabildiği belirtilmiștir.
Çalıștayda prediyabet taramasında en düșük tarama maliyeti ile
en çok hastayı yakalayabilme ve en iyi risk prediksiyonu baz alınmıștır. Buna göre çalıștay raporunda prediyabet taraması için öncelikle
olguların tabloda belirtilen esaslara göre yüksek risk grubuna girip
girmediği belirlenmesi gerektiği, yüksek riskli bireyler ve yüksek
riske sahip olmayan bireylerde (tablo 4) prediyabet taramasında
ayrı ayrı yaklașımın uygun olacağı vurgulanmıștır. Yüksek risk
(șekil 1) ve düșük risk (șekil 2) durumuna göre așağıdaki algoritmaların tarama ve tanıda kullanılması benimsenmiștir.

Șekil 1. Diyabet Risk Testi. (https://www.turkdiab.org/diyabet-risk-testi.asp?lang=TR)
18
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YÜKSEK RİSK GRUBU

APG ve OGTT 2. SAAT PG

APG<100
mg/dl
2. saat
< 140 mg/dl

APG
100-125
2. saat
< 140 mg/dl

APG<100
2. saat
140-199
mg/dl

APG>100
2. saat
140-199
mg/dl

APG≥126
veya
2. saat
≥200

NORMAL

BAG

BGT

KOMBİNE
durum

DM
konfirmasyonu

Yıllık AKȘ ve A1c
Șekil 1. Yüksek riskli grupta prediyabet tanı kriterlerinin kullanımı

DÜȘÜK RİSK GRUBU
APG
<100 mg/dl

≥100 mg/dl

(3 yıl arayla)
Takip

Test tekrarı

<100 mg/dl

100-125 mg/dl

≥126 mg/dl

OGTT-2. st

DM doğrulanması

<140 mg/dl

140-199 mg/dl

≥200 mg/dl

BAG

KOMBİNE
durum

Tip 2 DM

Șekil 2. Düșük riskli grupta prediyabet tarama ve tanısına yaklașım
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Yüksek risk grubunda OGTTsonucu normal olanların yıllık takibi
AKȘ ve A1C düzeyleri ile yapılmalı patolojik değerler saptanırsa
ogtt tekrarlanmalıdır. Eğer hastaya takip süresince yeni risk faktörü
eklendiyse bir sonraki değerlendirme OGTT ile olmalıdır.

Prediyabet Gelișiminde Rol Oynayan Risk Faktörleri
Prediyabet gelișiminde rol oynayan risk faktörleri tip 2 diyabetle
aynıdır.(34) Hastalık patogenezinde rol oynayan faktörler de benzerdir. Bunların bașında genetik, çevresel faktörler, insülin sekresyonunda defektler ve insülin direnci yer alır.(35) Her ne kadar insülin
direnci bazen yanlıș olarak prediyabeti ifade etmek için kullanılıyorsa da farklı bir durumdur. Ayrıca insülin direncinin her zaman patolojik olmadığı unutulmamalıdır. İnsülin direnci tip 2 diyabet ve
obezitede sık görülmekle birlikte obez olmayan ve normal OGTT’si
olan sağlıklı bireylerin ve esansiyel hipertansiyonlu hastaların
%25’inde saptanmıștır.(36) İnsülin direnci bir çok fizyolojik durumda
(puberte, gebelik, yașlılık, fiziksel inaktivite) ve ilaç alımlarında da
(kortikosteroidler, oral kontraseptifler, diüretikler) görülebilen bir
durumdur.(37)

20
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Tablo 4. Prediyabet Risk Grupları
45 yaș üzeri tüm bireyler
Yaștan bağımsız olarak BKİ ≥25 kg/m2 olan ve așağıdaki risk gruplarından birine
mensup kișiler
1. dereceden bir veya 2. dereceden iki veya daha fazla yakınında
diyabet bulunan kișiler
İri bebek doğuran (>4000 gr) veya daha önce GDM tanısı almıș kadınlar
Hipertansif bireyler (KB >140/90 mmHg)
Dislipidemisi olan bireyler (HDL-kolesterol <35 mg/dL veya
trigliserid >150 mg/dL)
Polikistik over sendromu olan kadınlar
İnsülin direnci ile ilgili klinik hastalığı veya bulguları
[akantozis nigrikans veya skin tags (et beni)] bulunan kișiler
Koroner, periferik veya serebrovasküler hastalığı bulunanlar
Düșük doğum tartılı doğan kișiler (2500 gram ve altı)
Sedanter yașam süren veya fizik aktivitesi düșük olan kișiler
Șizofreni hastaları ve atipik antipsikotik ilaç kullanan kișiler
Majör depresyon tanısı almıș kișiler
Solid organ transplantasyonu yapılmıș hastalar
Nonalkolik steatohepatit
Ürik asit yüksekliği
Uyku apne sendromu
Diyabet gelișim riski tașıyan ilaç (kortikosteroidler, beta blokerler,
antipsikotikler, tiyazid diüretikler, immunsupresifler) kullanan kișiler
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Prediyabetin Neden Olduğu Sağlık Riskleri
Tip 2 diyabet tanısı konduğu anda hastaların %10-20’sinde
komplikasyonlar vardır. Bu durum bize prediyabetin sessiz bir
evre olmadığını diyabetin tașıdığı sağlık risklerini barındırdığını
düșündürmelidir. Bu dönem hem mikrovasküler ve makrovasküler hastalıkların gelișimi için hem de bunların dıșında așağıda belirtilecek bașka sağlık risklerini de içeren bir dizi probleme
yol açmaktadır.
Tablo 5. Prediyabetle İlișkli Klinik Durumlar
Diyabete progresyon
Metabolik sendrom
Kardiyovasküler hastalık risk artıșı
Hipertansiyon
Obstriktif uyku apne sendromu Mikrovasküler hastalıklar
Erektil disfonksiyon
Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı ve steatohepatit
Bilișsel disfonksiyon
Periodontal bozukluklar
Kanser

Prediyabet ve Tip 2 Diyabet Riski
Prediyabette esas amaç diyabet gelișimini önlemektir. Bu
sonucu elde edebilmek için beta hücre fonksiyonu korunmalı,
mikrovasküler komplikasyonlar önlenmeli veya geciktirilmeli,
ilave olarakta kardiyovasküler komplikasyonlar önlenmeli veya
geciktirilmelidir. Beta hücre fonksiyonunu korumanın yanında
insülin sensitivitesini değiștiren uygulamalar da tip 2 diyabet
gelișim riskini belirler.
22
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Prediyabetik hastalarda tip 2 diyabet gelișme riskini belirleyen en
önemli klinik veriler prediyabet tanısında kullanılan parametrelere
göre değișmektedir. Genel olarak bakıldığında BAG ve BGT’nın
3-5 yıl içinde diyabete ilerleme oranı %25’dir.(38) Bu hastaların
%50’sinde glikoz toleransı aynı șekilde kalır, %25’i normale döner.
İlave diyabet klinik risk faktörü olanlarda (obezite, aile hikayesi)
diyabet gelișme riski daha fazladır. Yine genel olarak bozulmuș
glikoz toleransının yıllık diyabete dönüș riski %3-11 arasında
değișirken yașam boyu tip 2 diyabet riski %50’dir.(39-41) Farklı genetik özelliklerde de prediyabetiklerin diyabete dönüș oranı 114.4’e
karșı 2.3 1000 kiși bașınadır.(41)
Çalıșmalarda AKȘ 110-126 mg ve A1C %6-6.4 arasında bulunan
hastaların müdahale edilmediği takdirde diyabete dönüș oranlarının %100 olduğu belirlenmiștir. Bu nedenle A1C sınırı bazı kılavuzlarda %6-6.4 arasın olarak belirlenmiștir.(42)
1) Bozulmuș açlık glikozunda tip 2 diyabet riski;
İzole bozulmuș açlık glikozu (APG; 100-126 mg/dl arasında),
(OGTT 2.st Glu <140 mg/dl);
İlk yapılan değerlendirmelerde oran 3-5 yılda %12-28 dir.(43)
Hiçbir müdahale yapılmaz ise tip 2 diyabet gelișme riski izole
IFG olanlarda 51.3’e karșı 12.3/1000 kiși yılı bașınadır (HR;
3.61).(43)
2) Bozulmuș glikoz toleransında (BGT) tip 2 diyabet riski;
(APG<100, OGTT 2.st Glu<200 mg/dl)
Fazla kilolu BGT olanlarda 4 yılda diyabet gelișme riski %23
(%17-29)’tür.(11) Kilodan bağımsız yapılan değerlendirmede
IGT’de 3-5 yılda diyabet gelișme oranı %31’dir.(9) Kore’de
yapılan çalıșmada ise hiçbir müdahale yapılmaz ise tip 2
diyabet gelișme riski 53.1’e karșın 12.3/1000 kiși yılı bașınadır
(HR 4.06).(41)
TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020
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3) Bozulmuș açlık glikozu ve bozulmuș glikoz toleransında tip 2
diyabet riski (APG 100-125 mg/dl arasında ve OGTT 2.st
Glu140-199 mg/dl arasında)
Üç-beș yıl takip edilen kișilerde %33-36’ya çıkan oranlar mevcuttur.(43) Hiçbir müdahale yapılmaz ise tip 2 diyabet gelișme
riski 114.4’e karșın 12.3 1000 kiși yılı bașınadır (HR 8.21).(44)
4) A1 %5.7-6.4 arasında olanlarda tip 2 diyabet riski
Hiçbir müdahale yapılmaz ise tip 2 diyabet gelișme riski konusunda bir veri yoktur. Gruplandırmalar IFG, IGT ve birlikteliklerine göre genel olarak yapıldığı için tedavi verilmeyenlerde takip
verisi yoktur.

Prediyabet ve Nefropati
Diyabetik nefropati diyabetin önemli mikrovasküler komplikasyonlarından biridir. Kronik böbrek yetmezliği (KBY) nedenleri arasında
diyabetik nefropati ilk sırada yer almaktadır. ABD’de düzenli diyaliz
tedavisine giren hastaların yaklașık %40’ını diyabete bağlı son
dönem böbrek yetmezliği olușturmaktadır. Ülkemizde de Türk
Nefroloji Derneğinin 2009 yılı verilerine göre diyaliz hastaları arasında diabetes mellitus %35 ile birinci sırada yer almaktadır.(45)
Prediyabet, diyabetik KBY için major bir risk faktörüdür.Yeni tanı
konmuș diyabetik hastaların büyük çoğunluğunda optimal tedaviye rağmen KBY gelișecektir. Prediyabet, diyabetin yaklașık iki
katı kadar sıklıkta görülmekte, erișkinlerin %20-35’ini etkilemekte
ve 10 yıl sonra bireylerin yaklașık %45-50’sinde diyabete ilerlemektedir. Kesitsel çalıșmalar prediyabetin KBY ile ilișkili olduğunu
göstermektedir fakat diyabete ilerlemeyen kișilerde KBY’yi predikte edip etmeyeceği bilinmemektedir. Prospektif çalıșmalarda
prediyabetin albuminuri veya KBY sıklığı için bağımsız bir risk
24
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faktörü olduğu gösterilememiștir. Prediyabet KBY gelișimi için
nedensel bir faktör olabileceği düșünülmektedir.(46)
Birkaç çalıșmada, böbrek hasarının çok erken evrelerde bașladığına ișaret eden bir kanıt olarak, yeni tanı konulmuș diyabetiklerin
yaklașık 1/3’inde zaten böbrek hasarı olduğu bildirilmiștir. Echouffo-Tcheugui ve arkadașlarının yaptığı meta analizde toplam
185.452 hastayı değerlendiren 9 kohort çalıșma incelenmiș, prediyabetiklerde KBY gelișmesi için rölatif risk 1.11 (CI%95 1.02-1.21)
olarak bulunmuștur.(47)
20 yıl önce Brenner ve arkadașları, diyabet dahil çeșitli patolojilerde glomerular hiperfiltrasyonun, böbrekte progresif hasarın ana
mediatorü olduğunu belirlemișler, ratlarda tek nefron glomerüler
filtrasyon hızının artmasının glomerüler basınç ve plazma akımı
artıșına bağlı olduğunu göstermișlerdir. Ayrıca glomerular hiperfiltrasyonla karakterize tüm progresif böbrek hasarı modellerinde
albüminüri de bulunmaktadır. Ayrıca renin anjiotensin sistemi
inhibisyonunun glomerular hipertansiyon ile hiperfiltrasyonu önlemede, albüminüri ve böbrek hasarını azaltmada etkili olduğu
bulunmuștur. Bu böbrek koruyucu etkiler bașlıca efferent glomerül
arteriyollerinde görülen vazodilatör etki ve sonucunda glomerüler
basınçta azalmaya bağlanmaktadır.(48,49) Daha sonraki dekatlarda
Brenner hipotezi diyabetik hastalarda pek çok klinik çalıșma ile
konfirme edilmiștir.
Melsom ve arkadașları, diyabeti olmayan 1261 olguyu 5,6 yıl
izledikleri çalıșmalarında prediabetin de diyabetin erken dönemlerinde olduğu gibi, glomerüler hiperfiltrasyon ve albüminüri gelișimi ile ilișkili olduğunu göstermișlerdir.(46)
Yakın bir zamanda 9000’in üzerinde hastada yapılan Avrupa-Akdeniz kohort çalıșmasında da benzer olarak prediyabetin glomerüler hiperfiltrasyon ile ilișkili olduğu gösterilmiștir.(50)
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Teorik olarak erken dönem diyabette hem glomerülotubüler denge
hem de tubüloglomerüler feedback etkilenmekle birlikte, muhtemelen majör rol tubüloglomerüler feedback e aittir. Çünkü deneysel ve klinik çalıșmalar primer problemin tubüler olduğunu, glomerüler adaptasyonun bunu izlediğini düșündürmektedir.(51)
2018’de yayımlanan önemli bir gözlemsel çalıșmada prediyabetin
hem bozulmuș açlık glukozu hem de bozulmuș glukoz toleransı
durumlarında albuminüride artıș ve renal fonkiyonlarda bozulma
ile ilișkilendirildiği netlik kazanmıștır.(52)
Diyabetin diğer komplikasyonlarına oranla son iki dekatta kronik
böbrek yetmezliği insidansında bir azalma olmamıștır ve KBY,
diyabetik olgularda kardiyovasküler riski önemli ölçüde etkilemektedir. Geleneksel tedavilerin diyabetik kronik böbrek yetmezliği ve
ilișkili kardiyovasküler hastalık riskini azaltmada yetersiz kaldığı
dikkate alınırsa hastalığı tedavi etmektense prediyabet evresinde
önlemeye yönelik girișimlere ve erken böbrek anormalliklerinin
(hiperfiltrasyon ve albüminüri) acil tedavisine önem verilmesi daha
uygun görünmektedir. Diyet ve egzersiz diyabetin erken evrelerinde hastalığın progresyonunu önlemede çok önemli bir role sahiptir. Bazı yazarlar bunun yanında RAS blokörlerinin ve SGLT2
inhibitörü ajanların hiperfiltrasyon ve albüminüriyi önlemek için
ideal farmakolojik kombinasyon tedavileri olabileceğini ileri
sürmektedirler.(48-54)
Sonuç olarak prediyabet, diyabetik KBY için major bir risk faktörüdür. Hastaların uygun șekilde tedavi edilip diyabet gelișiminin
önlenmesiyle, tedavisi daha zor olan daha ciddi diyabetik böbrek
hastalıklarının gelișmesi önlenebilir gibi görünmektedir. Bu hipotezleri kanıtlamak üzere erken faz diyabetiklerde ve prediyabetik
olgularda, uzun süreli randomize klinik çalıșmalara gereksinim
vardır. Henüz kılavuzlarda yer almamakla birlikte olguların prediyabetik evrelerden itibaren böbrek hasarı açısından değerlendirilmesi ve gerekli tedavinin yapılması akla yatkın görünmektedir.
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Prediyabet ve Beyin
Toplumda yapılan bazlı çalıșmalar prediyabetik bireylerde
demans riskinin arttığını ortaya koymuștur.(55,56) Prediyabetiklerde
bilișsel fonksiyonlarda bozulma olabileceği ve bununda serebral
mikrovasküler dolașım bozukluğuna bağlı vasküler kaynaklı
olabileceği bildirilmiștir. Bu hastalarda yapılan magnetik rezonans çalıșmalarında ilișkili olarak beyin atrofisi saptanmıștır.(57,58)

Prediyabet ve Retinopati
Diyabetik hastaların yaklașık %25'inde herhangi bir derecede
diyabetik retinopati (DR) görülebilmektedir.(59) Taș ve arkadașları
Türk toplumunda 2362 hastada yaptıkları çalıșmada bu oranı
%30.5 olarak saptamıșlardır.(60)
Diyabetik retinopati diyabetin en sık görülen önlenebilir ya da
tedavi edilebilir mikrovasküler kronik komplikasyonudur. Çin’de
2016 yılında 2216 T2DM’li hasta ile yapılan çalıșmada diyabetik
retinopatiye bağlı körlük oranı %9,8 olarak saptanmıștır.(61)
DR’nin görülme sıklığı bașlıca diyabetin insüline bağlı olup olmaması, diyabetin bașlama yașı ve süresine bağlı olarak değișmektedir. Tüm diyabetiklerin %80’inden fazlasında yașamlarının
herhangi bir döneminde retinopati gelișebilmektedir. Diyabetiklerin nondiyabetiklere oranla 25 kat daha fazla körlük riskine sahip
oldukları saptanmıștır.(62)
Prediyabetik hastalarda retinopati prevalansı konusunda çok
çalıșma olmamakla birlikte 68 bozulmuș glukoz toleransı olan
pima yerlisinde yapılan çalıșmada %12 oranında non-proliferatif
düzeyde retinopati saptanmıștır.(63) Çin'de 2012 yılında 110
prediyabetik hastada yapılan çalıșmada %20,91 oranında
non-proliferatif diyabetik retinopati gözlendiği bildirilmiștir.(64)
ABD’de yapılan bir çalıșmada yeni tanı alan 70 prediyabetik
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hastanın 24'ünde diyabetik retinopatinin tipik bulgularının izlendiği belirtilmiștir.(65) Türkiye’de bu konuda fikir verebilecek
kapsamlı bir çalıșma henüz literatürde bulunmamaktadır.
Knowler ve ark. yaptıkları çalıșmada prediyabetik hastalarda
olușan retinopati ile kan șekeri düzeyleri arasında bir korelasyon
saptanmamıștır. Ek olarak diyabetik hastalarda retinopati diyabet süresi ile yakından ilișkiliyken prediyabetik hastalarda hastalığın süresiyle retinopati gelișimi arasında bir korelasyon izlenmediğini bildirmișlerdir.(65) Nagi ve ark. Arizona eyaletindeki Pima
yerlilerinde diyabetik retinopati oranlarını araștıran çalıșmasında
bozulmuș glukoz toleransı (IGT) bulunan hasta grubunda önceki
birkaç çalıșmaya benzer oranda diyabetik retinopati saptandığı
belirtilmekle beraber bunun klinik önemi hakkında bir fikir yürütmemișlerdir.(63,65-67)
Chen ve arkadașlarının 2012 yılında Çin'de yaptıkları çalıșmada,
750 hastaya OGTT yapıldıktan sonra yeni tanı alan 110 prediyabetik hastada flörosan fundus anjiografi (FFA) yöntemiyle diyabetik retinopati taranmıș ve %20.91 oranında hafif non-proliferatif diyabetik retinopati saptanmıștır.(64) Bu hastalarda kanda bakılan ve ağır retinopatiyle ilișkilendirilmiș olan(68) RANKES (regulated upon activation normal T-expressed and secreted) kemokini
kontrol grubuna göre anlamlı șekilde yüksek olarak saptanmıștır.
Önceki çalıșmalardan daha yüksek oranda retinopati saptanmasını diğer çalıșmalardan farklı olarak daha sensitif bir yöntem
olan FFA ile tarama yapılmasını ve hasta sayısının daha fazla
olması nedenlerine bağlamıșlardır. Bu çalıșmada diyabetik
hastalarda diyabetik retinopati ile ilișkilendirilen vücut kitle indeksi (VKİ), yüksek kolesterol seviyeleri, yaș ve cinsiyet gibi parametrelerin pre-diyabetik hastalarda retinopati açısından bir fark
yaratmadığı saptanmıștır. Bunun diyabetin daha bașlangıç
așamasında olmasından kaynaklanabileceğini belirten araștırıcılar retinopati olușumunun hiperglisemi tarafından tetiklenen
inflamatuvar yanıta bağlı olabileceğini ve RANKES seviyesinin
28
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anlamlı farklı çıkmasının bunun bir göstergesi olabileceğini belirtmișlerdir.(64)
Prediyabetik hastalarda saptanan diyabetik retinopatinin tamamına yakını hafif non-proliferatif diyabetik retinopati olarak bildirilmiștir. Bunu destekleyen bir diğer çalıșmada ARIC çalıșmasıdır.(69) Bu çalıșmada ve aynı ekibin bir diğer çalıșmasında da
mikroanevrizmalara ek olarak retinal venül çapının da erken bir
belirti olabileceği bildirilmiștir.(69,70) Bu çalıșmalarda aynı zamanda
bu belirtilerin diyabetin diğer komplikasyonlarının (özellikle kardiyovasküler) görülebileceğine dair erken bir belirteç olup olamayacağına dair değerlendirmeler de yapılmıștır ancak belirli ve az
sayıdaki alt grup analizleri dıșında anlamlı bir sonuç elde edilememiștir.
Yapılan çalıșmalar prediyabetik hastalarda da belirli oranda ve
bașlangıç așamasında hafif non-proliferatif diyabetik retinopati
görülebildiğini göstermektedir. Ancak bunun klinik önemi net
olarak henüz ortaya konamamıș olmakla birlikte bu konuda yapılacak yeni araștırmalara ihtiyaç vardır.

Prediyabet ve Nöropati
Diyabetik nöropatiler (DN), diyabetin en sık görülen komp likasyonları arasındadır. Tanı; klinik ve laboratuvar bulgularına bağlı
olduğundan, görülme sıklığı kullanılan metoda göre değișmektedir. Sadece klinik bulguları ön planda tutan çalıșmalar olduğu gibi,
ileri teknoloji ile ENMG cihazları ile ayrıntılı inceleme yapan çalıșmalarda bulunmaktadır. Nöropatiler arasında en sık görülenler,
kronik sensorimotor distal simetrik polinöropati (DPN) ve otonom
nöropatilerdir. Klinik uygulamada uluslararası kabul gören
DPN’nin basit tanımı; diyabetik kișilerde, diğer tüm nedenler
dıșlandıktan sonra, periferal sinir disfonksiyonunun belirti ve/veya
bulgularının bulunmasıdır. Yeni tanı tip 2 diyabetlilerde %7-20
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oranında nöropati saptanmaktadır.(71) Bunun bașlıca nedeni,
diyabet tanısının geç konulması ile birlikte nöropati komplikasyonunun prediyabet evresinden itibaren görülmesidir. Son yıllarda
nöropatinin, prediyabet özellikle de bozulmuș glukoz toleransıyla
ilgili olduğu birçok çalıșmada gösterilmiștir. Prediyabetlilerde,
periferal nöropati oranı %11-25 olarak bildirilmiștir. Farklı bir bakıș
açısıyla, idyopatik periferal nöropatili hastalarda da %25-%62
oranında prediyabet saptanmıștır.(72) Bu çalıșmalarda, sonuç
olarak aynı yaș genel popülasyonla karșılaștırıldığında, idyopatik
nöropati saptanan kișilerde BGT sıklığının 3 kat daha fazla olduğu
görülmüștür.(73) Sinir ileti çalıșmaları normal olan BGT’lilerin deri
biyopsilerinde, intradermal miyelinsiz liflerde akson kaybı olduğu
gösterilmiștir.(74) Ayrıca BGT’li hastalarda miyelinli sinir lif dansitesinin arttığı gösterilmiștir. Miyelinli sinir lif dansitesinin artıșının,
bozulmuș sinir ileti hızının bulgusu olduğu bilinmektedir. Miyelinli
sinir lif dansitesinin artıșı ile sural sinir aksiyon potansiyel amplitüdünün düșüșü arasında korelasyon saptanmıștır.(75) Sural sinir
aksiyon potansiyel amplitüdünün düșüșü klinik periferal nöropati
göstergesidir. Bu bulgular, BGT’nin periferal nöropatiye yol açtığını desteklemektedir.
Nöropatik ağrı, bozulmuș glukoz regülasyonunun en sık görülen
semptomlarından biridir. Farklı çalıșmalarda da ağrılı nöropatili
hastalarda BGT’nın yüksek oranda izlendiği ve BGT’li olgularda
%13-21 oranında nöropatik ağrı olduğu bildirilmiștir.(76) Novella ve
ark. nın yaptığı çalıșmada ağrılı nöropatili hastalarda BGT kontrollere göre daha fazla izlenmiș, semptomu olmayan hastalarda
farklılık gözlenmemiștir.(77)
Diyabetik otonom nöropati (DİON) diyabetik hastalarda belirgin
morbidite hatta bazı hastalarda mortalite nedeni olabildiğinden
önemlidir. Özellikle, bu belirtilerin birçoğu potansiyel olarak tedavi
edilebilir olduğundan, otonomik disfonksiyon belirtileri öykü alınırken dikkatle açığa çıkarılmalıdır. DİON’un majör klinik belirtileri
arasında istirahat tașikardisi, efora dayanıksızlık, ortostatik hipo30
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tansiyon, konstipasyon, gastroparezi, erektil disfonksiyon, bozulmuș nörovasküler fonksiyon ve hipoglisemik otonomik yetersizlik
bulunmaktadır. Otonomik fonksiyonların BGT olan bireylerde ve
kontrol grubunda karșılaștırıldığı çalıșmalarda, BGT’lı bireylerde
kontrol grubuna göre anlamlı yüksek otonom fonksiyon bozukluğu izlenmiștir.(78,79)
Sonuç olarak, epidemiyolojik verilerde prediyabet özellikle BGT ile
nöropati arasında bir ilișki olduğunu desteklemektedir.

Prediyabet ve Makrovasküler Komplikasyonlar
Diyabetik hastalarda kronik hiperglisemiye maruziyet sonucunda
makrovasküler komplikasyonlar gelișebilmekte ancak prediyabetik düzeydeki hiperglisemi ve makrovasküler hastalık gelișme riski
ile ilgili veriler sınırlıdır. Yüksek kan șekeri doğrudan veya dolaylı
olarak ateroskleroz ya da klinik kardiyovasküler hastalık nedeni
olarak tanımlandığına göre prediyabet de makrovasküler hastalık
için bir risk faktörü olabilir.
Kesitsel çalıșmalarda diyabetik sınırdan daha düșük aralıkta, hafif
ve orta düzeyde hipergliseminin koroner hastalık sıklığını arttırdığı
gösterilmiștir.(80) Ford ve arkadașlarının yaptığı sistematik bir
değerlendirmede prediyabet ve kardiyovasküler risk faktörleri
arasındaki ilișki araștırılmıștır.(81) Bu meta-analizde bozulmuș açlık
glukozu temelinde incelenmiș 18 çalıșmada (AKȘ>110 mg/dl
olarak alınmıș) kardiyovasküler hastalık için risk değerinin 0.65-2.5
arasında değiștiği, ortalama risk artıșının ise 1.2 olduğu görülmüștür. AKȘ sınırı olarak 100 mg/dL alınan 8 çalıșmada ise kardiyovasküler hastalık için risk artıșı 0.87-1.40 arasında olup ortalama
risk artıșı 1.18 bulunmuștur. Bozulmuș açlık glikozu kriteri olarak
110 mg/dl alındığında görülen risk artıșı, bozulmuș açlık glikozu
kriteri olarak 100 mg/dl alındığında saptanan risk artıșından daha
yüksek bulunmuștur. Bozulmuș glikoz toleransı açısından değerTÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020
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lendirme yapılan 8 çalıșmanın sonucunda kardi- yovasküler
hastalık risk artıșı 0.83-1.34 arasında olup ortalama risk artıșı 1.2
olarak bulunmuștur. Hem Bozulmuș Açlık Glikozu hem de Bozulmuș Glikoz Toleransı olan hastaların araștırıldığı 5 çalıșmada
kardiyovasküler hastalık risk artıșı 1.1 olarak bulunmuștur. Jing
Liu ve arkadașlarının yaptığı bir çalıșmada ise Bozulmuș Açlık
Glikozu olanlarda (100-125 mg/dl) normal açlık glikozu olanlara
göre kardiyovasküler hastalık riski 1.29, koroner kalp hastalığı riski
1.42, iskemik inme riski ise 1.39 kat yüksek bulunmuștur.(82) Öte
yandan bazı çalıșmalarda Bozulmuș Glikoz Toleransı olan hastalarda makrovasküler hastalık riskinin yaklașık 2 kat artmıș olduğunu göstermektedir. Mevcut verilerle prediyabetik hastalarda
kardiyovasküler hastalık risk artıșının kadın ve erkeklerde farklı
olmadığı ileri sürülmektedir.
1988-2014 arasında elde edilen NHANES verilerinin analizinde
27971 bireyin 25 yıllık ileri dönük incelenmesinde prediyabet
varlığının kardiyovasküler riskte ve renal kötüleșmede belirgin bir
artıșa yol açtığı irdelenmiștir.(83)
Yine 2016 yılında yayınlanan 53 prospektif kohort gruptan
1611339 olgunun ortalama 9.5 yıl izlem sonuçlarının incelendiği
bir metaanalizde hem bozulmuș açlık glukozunun ve hem de
bozulmuș glukoz toleransının tüm kardiyovasküler olaylar ile
kardiyovasküler ve tüm nedenlere bağlı mortalite riskini anlamlı
derecede arttırdığı gözlemlenmiștir.(84)
Prediyabetik hastalarda gözlenen bu orta derecede kardiyovasküler hastalık risk artıșının (yaklașık %20) sadece prediyabetik
aralıktaki kan șekeri yüksekliğinin direkt etkisiyle açıklanamayacağı, kan șekeri yüksekliğinin yanında sıklıkla prediyabetle birlikte
görülen obezite, dislipidemi, hipertansiyon, proinflamatuar ve
protrombotik durum gibi metabolik sendrom bileșenlerinin de
kardiyovasküler hastalık risk artıșına katkısı olabileceği ileri sürülmektedir.(85) Bu nedenle kan glikozu ile makrovasküler hastalık
32

TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020

PREDİYABET: TANIM, TANI KRİTERLERİ,
EPİDEMİYOLOJİ, RİSK FAKTÖRLERİ ve TEDAVİSİ
arasındaki ilișkiyi araștırırken bu risk faktörlerinin de etkisini
hesaba katmak gerekir.
Metabolik sendrom bileșenleri diyabet tanısından yıllar önce,
olgular henüz prediyabetik dönemde iken ortaya çıkmaktadır. Bu
durum daha önceden de belirtildiği gibi belirgin vasküler değișikliklere, endotel bağımlı vazodilatasyon, düz kas disfonksiyonu ve
artmıș arteryel katılığa yol açmaktadır.
Ancak bazı prospektif çalıșmalarda obezite, kan basıncı, trigliserit,
lipoprotein gibi bağımsız risk faktörlerine göre düzeltme yapıldıktan sonra bile açlık hiperglisemisi, tokluk hiperglisemisi ve A1C
vasküler mortalitenin oldukça kuvvetli prediktörleri olarak bulunmuștur.(85) Ayrıca prediyabetik hastaların çoğunda hem insülin
direnci hem de hiperinsülinemi vardır. Bunlardan herhangi birisinin
varlığı da ateroskleroz açısından risk olușturmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında prediyabetlilerde ateroskleroz riskinin artmıș olması
șașırtıcı olmamalıdır.
Hiperglisemi iyi tanımlanmıș kardiyovasküler risk faktörlerinden
birisidir. Bazı kanıtlar olmasına rağmen hiperglisemi, prediyabet
ve vasküler hasar arasındaki ilișki çok karmașık bir ilișkidir.
Bu olgularda düșük dereceli, kronik, sistemik inflamasyon ve
proinflamatuar sitokin artıșı görülmektedir.
Prediyabetik aralıkta olsa bile hiperglisemi vasküler adezyon
moleküllerinin ve sitokinlerin ekspresyonunu uyararak inflamasyon artıșı, ekstraselüler matriks kalınlașması, endotelyal nitrik
oksit aktivitesinin bozulması, endotel hasarı, aterosklerozu, perisit
kaybı, kapiller mikroanevrizmalar, vasküler proliferasyonu ve
vasküler komplikasyonları artırabilir.(86)
Vasküler mortalite ile tokluk kan glikoz yüksekliği arasındaki
kuvvetli ilișki vasküler mortalite ile açlık kan șekeri arasında daha
TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020
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zayıf olarak bulunmuștur. DECODE çalıșması verilerinde açlık kan
șekeri değerinden bağımsız olacak șekilde bozulmuș glikoz
toleransı ile koroner ölüm riski ve total kardiyovasküler ölüm risk
artıșı ilișkili bulunmuștur.(87)
DPP (Diabetes Prevention Program) de, yașam tarzı değișikliği ile
ile diyabet riskinin azaltıldığı olgularda antihipertansif ilaç ihtiyacının da azaldığı gösterilmiștir. 3 yıllık takip sonunda lipid parametrelerinde düzelme statin kullanımı ihtiyacında da azalma tespit
edilmiștir. Sadece normogliseminin sağlanması değil diğer metabolik sendrom bileșenlerindeki düzelmenin de kardiyovasküler
hastalık riskini azalttığı görülmektedir.
Prediyabetik hastalarda flow-mediated dilatasyon bozukluğu ve
karotis intima media kalınlığının da arttığı saptanmıștır.(88)
Çalıșmaların tamamında olmasa da çoğunluğunda Bozulmuș
Glikoz Toleransı makrovasküler komplikasyonlar için Bozulmuș
Açlık Glikozuna göre daha kuvvetli bir prediktördür.(89)

Prediyabet ve Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı (NAYKH)
Nonalkolik karaciğer hastalığı genel popülasyonda sık görülmesi
ve siroza, karaciğer yetmezliğine ilerleme ihtimali olması nedeniyle önemlidir. Steatohepatit (nonalkolik steatohepatit), nonalkolik
yağlı karaciğer hastalığı içinde sadece bir evredir.(90) Nonalkolik
steatohepatit (NASH); alkol almayan kișilerin karaciğerinde alkole
bağlı yağlanmaya benzer histolojik bulguların varlığıyla tanımlanan
ve sıklıkla asemptomatik seyreden klinikopatolojik bir tablodur.(91)
Dünyada görülen en sık karaciğer hastalığı olarak kabul edilir.(92,93)
Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı prevalansı; ultrasonografi ile
yapılan bir çalıșmada %13-30 arasında bulunmuștur.(94) Kaza
sonucu ölenlerin postmortem karaciğer biyopsilerinde steatoza
rastlama sıklığı %20 saptanırken, NASH sıklığı %32’dir.(95) Preva34
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lansı; genel populasyonda %46 oranlarına ulașırken, diyabetiklerde %74 civarında görülür.(96) Obezite, diyabet, hiperlipidemi, 45
yaș üzerinde olmak ve ALT/AST oranının 1’in üzerinde olması
hastalığın progresyonu için risk faktörleri olarak kabul edilir.(97)
Nonalkolik steatohepatitli hastaların % 40-100’nün obez ve %
21-55’inde așikar diyabet veya hipertrigliseridemik olduğu belirtilmiștir.(98) Obezitenin katkıda bulunduğu inflamatuar durumun,
NASH patogenezindeki önemini de unutmamak gerekir.(99) Obez
ve obez olmayanlarda; NASH’in șiddetiyle, visseral yağ birikimi
ve insülin direnci arasında pozitif korelasyon vardır.(100) Ortalama
vücut kitle indeksi (VKİ) 42 kg/m2 olan hasta grubunda yapılan
bir çalıșmada(101); karaciğer biyopsilerinin %74’ünde yağ birikimi
görülmüștür.
Nonalkolik steatohepatit insülin direnciyle sıkı ilișkilidir. Hastaların büyük çoğunluğunda; postprandiyal hiperinsülinemi ve
bozulmuș glukoz toleransı vardır.(102) Standart 75 g OGTT ile 60.
dakika hiperglisemisi olan hastalarda; diyabet, bozulmuș açlık
glukozu ve bozulmuș glukoz toleransı tanısı konulmadan da,
insulin direnciyle ilișkili olarak A1C ve HOMA değerleri, ultrasonografik olarak derecelendirilen hepatosteatoz ile ilișkili görülmüștür.(103)
Steatoz; azalmıș hepatik insülin sensivitesine ve artmıș glukoneo-geneze neden olur.(99) Ayrıca; NASH, sadece kronik karaciğer
hastalığının bir nedeni olmayıp; diyabet gelișimine yatkınlaștırıcı
olup metabolik sendromun da bir komponenti olarak kabul
edilir.(103-108) Metabolik sendromun birçok komponenti; NASH’li
hastalarda sıkça görülür. NASH’li vakaların; %67-71’i obez,
%12-37’i bozulmuș açlık glukozuna, % 57-68’i bozulmuș lipid
profiline sahip ve %36-70’i hipertansiftir.(109) Ayrıca, visseral yağ
birikimi ve insülin direnci; NASH’in șiddetiyle doğru orantılıdır.(110)
İnsülin direnci, lipolizin artıșına yol açarak, karaciğere serbest
yağ asidi girișini arttırır. Ayrıca, toklukta, yağ dokusuna ve iskelet
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kasına glukozun alımının azalması hiperglisemiyle sonuçlanır.(111)
Yağdan zengin diyet; mitokondrial ß oksidasyonu ve çok düșük
dansiteli lipoprotein (VLDL) klirensi azalarak karaciğerde yağ
birikimine katkıda bulunur. Yüksek glukoz ve sukroz tüketimi de;
de nova lipogenezi arttırır.(112)

Prediyabet ve Polikistik Over Sendromu (PKOS)
Polikistik over sendromu (PKOS) çok sık görülen ve doğurganlık
çağındaki kadınlardaki en yaygın endokrin bozukluktur. Kadınların
yaklașık %6-10 kadarını etkileyen bir sendromdur.(113) Klinik
özellikler olarak; menstrüel bozukluklar, hiperandrojenizm, infertilite, obezite, glukoz metabolizma bozukluğu,(114) uyku apnesi,(115)
akantozis nigrikans ve metabolik sendrom görülebilir.(116)
PKOS’lu kadınlarda; beden kitle indeksi artıșıyla birlikte, glukoz
metabolizma bozukluğu normal popülasyona göre 2 kat daha
yüksek ve daha erken yașlarda görülür.(117) Glukoz metabolizma
bozukluğuna, en büyük katkıyı yapan insülin direnci olmasına
rağmen insülin salgı defektide görülebilir.(118)
PKOS’de insülin direnci ve hiperinsülinemi overde androjen sentezini ve ayrıca seks hormon bağlayıcı globulin (SHBG) düzeyinde
azalmayla serbest testosteron düzeyini arttırmaktadır. İnsülin
direncini inceleyen bazı çalıșmalarda, insülinin reseptöre bağlanması normal iken, insülin-aracılı glukoz transportunun azalmıș
olduğu (artmıș serin fosforilazasyonuna bağlı postreseptör defekt)
saptanmıștır.(119) Özellikle obez PKOS’lu kadınların %30-40’ı bozulmuș glukoz toleransına sahip olup bunların yaklașık %10’unda
40’lı yașlarda diyabet geliștiği gösterilmiștir.(120) PKOS’lu hastalarda
%25 oranında metabolik sendrom izlenmektedir.(121)
Hastalarda; düșük HDL kolesterol ve yüksek trigliserid düzeylerinin varlığı tanımlanmıștır.(122) Aterojenik lipid profili olarak tanımla36
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nan, yüksek trigliserid ve düșük dansiteli lipoprotein (LDL) ile
beraber düșük HDL düzeyleri görülür. İnsülin, arteriyel doku ve
yağ dokusunda asetil-CoA yapımını ve glukoz ile trigliserid girișini
artırarak lipogenezi uyarır.(123) Ayrıca, dislipidemi, zayıf PKOS’lu
kadınlarda da görülebilir.(124)

Prediyabet ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS)
Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS); uyku sırasında görülen,
üst solunum yolu obstrüksiyonuyla karakterizedir.(125) Prediyabet
prevalansı, (BAG ve/veya BGT); OSAS’lı hastalarda %20-67
oranlarında değișebilmektedir.(126) Uyku kalp sağlık çalıșmasında,(127) yaș, cinsiyet, ırk, VKİ ve bel çevresi için kontroller yapıldıktan sonra; OSAS varlığının, BAG ve BGT için yüksek ilișki
gösterdiği saptanmıștır. Ayrıca bu ilișki; hem kilolularda hem de
normal kișilerde benzerdir.(126) Oral glukoz tolerans testi (OGTT)
süresince; OSAS șiddetiyle, açlık ve 2.h tokluk glukozları birbirinden bağımsız olarak ilișkili bulunmuștur.(126) Toplum temelli bir
çalıșmada (400 kadın kapsayan);(128) șiddetli OSAS’lılar olmayanlara göre düșük insülin duyarlılığıyla ilișkilidir. Ayrıca, OSAS
șiddeti, yaș, bel kalça oranı gibi faktörler düzeltildikten sonra,
OGTT’de açlık ve 2.h insülin düzeylerinde artıșla bağlantılıdır.
Normal kișilerle karșılaștırıldığında; yaș, cinsiyet, ırk ve vücut yağ
oranı düzeltildikten sonra; hafif, orta ve șiddetli OSAS’lılarda
sırasıyla; %26.7, %36.5 ve %43.7 oranlarında insülin duyarlılığında azalma saptanmıștır.(129) İnsülin duyarlılığında progresif
azalmaya rağmen; glukoza akut insülin cevabı değișmemiș olup
insülin sekresyonunu arttırmada yetersizlik vardır. Kendilerinin
diyabetik olmadıklarını bildiren ve A1c≥6.5’a sahip kișilerin
alındığı bir çalıșmada;(130) OSAS șiddetiyle prediyabetik durumun
derecesi arasında pozitif korelasyon vardır.
OSAS’lı kișilerde; metabolik sendrom görülme riskinin 5 kat
arttığı bilinmektedir. Bununla birlikte, OSAS șiddetinin, metaboTÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020
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lik sendrom bileșenlerinin sayısı ile korelasyon gösterdiği
saptanmıștır.(131) Obezite, özellikle visseral tip; uyku apne sendromu gelișimiyle sıkı ilișkilidir. Kiloda %10 artıș, uyku apnesini 6
kat arttırabilir.(132)
İntermittant hipoksi; OSAS’ın önemli bir komponentidir. Sağlıklı
gönüllülerde, en az 5 saat süreyle intermittant hipoksi olușturulursa; insülin sekresyonunda kompansatuar artıș olmamasına
rağmen insülin duyarlılığında azalma olabilir. Ayrıca, tekrarlayan
hipoksi atakları, iskemi-reperfüzyon hasarı ve reaktif oksijen
türlerinin olușumuna neden olur. Hücresel ve DNA hasarıyla
birlikte, okside lipid artıșı görülür.(133) Tekrarlayan hipoksi atakları
insülin direncini oluștururken, “hypoxia-inducible factor-1’’
(HIF-1) sekresyonunu ve oksidatif stresi artırır. Ayrıca, HIF-1;
lipid biyosenteziyle ilișkili olan ‘sterol regulatory element-binding
protein’ (SREBP)-1 sekresyonunu artırır. İnflamasyon HIF-1 ile
artar.(134) Ancak, parsiyel HIF-1 yetmezliği olan farelerde; intermit- tant hipoksi insülin direnci olușturmamıștır.(135)
Kronik uyku bozukluğunda; parasempatik sistemde azalma görülürken; proinflamatuar sitokinlerde (interlokin-6 ve tumor nekrozis
faktor-α gibi), sempatik tonusda, kan basıncında, kortizol, insülin
ve kan glukozunda artıș saptanmıștır.(136) Katekolaminler(137) ve
ghrelin(138) artıșları belirgindir. Düșük adiponektin(139) ve yüksek
leptin(140) düzeyleri vardır.

Prediyabet ve Hiperürisemi
Ürik asid, pürin metabolizmasının son oksidasyon ürünü(141) olup
tip 2 DM gelișimi açısından risk faktörü olarak kabul edilir.
Glukoz metabolizmasıyla ilișkisi araștırıldığında; bazı çalıșmalarda(142,143) ürik asit düzeyleriyle tip 2 diyabet riski arasında bağlantı
olmadığını veya olduğunu(144,145) gösteren sonuçlar vardır. Bozulmuș açlık glukozunun gelișmesi ile ürik asit düzeyleri arasındaki
38
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bağlantıyı açıklayan çeșitli mekanizmalar tanımlanabilir. Deneysel çalıșmalarda; ürik asit düzeylerinin, nitrik oksidin biyoaktivitesini inhibe ederek, insülin direncini uyardığı, inflamatuar faktörler
ve adipositokinlerin sekresyonunu arttırdığı bildirilmiștir. İnsülin
direnci; hiperinsülinemiye neden olarak, renal ürik asit sekresyonunu azaltıp ürik asit konsantrasyonunu arttırdığına dair veriler
vardır.(146)

Metabolik Sendrom / Insülin Direnci Sendromunun
Bir Komponenti Olarak Prediyabet
Prediyabet, metabolik sendrom ve insülin direnci sendromu
tanımlamaları yakın ilișki içerisinde olsalar dahi birbirinin üzerine
binmiș ayrı antiteler oldukları kabul edilmektedir. Farklı gurupların
geliștirdiği farklı metabolik sendrom kriterleri halen yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bunların arasında NCEP-ATP III kriterleri en
yaygın kullanılanlardan biridir.(147)

Tablo 6. NCEP ATP III Metabolik Sendrom Tanı Kriterleri
NCEP ATP III metabolik sendrom tanımlaması (5 kriterin en az 3’ünün varlığı tanı koydurur)
Risk Faktörü

Sınır değer

Erkekte bel çevresi

> 102 cm

Kadında bel çevresi

>88 cm

Plazma Trigliseridi

>150 mg/dl

Erkekte HDL kolesterol

<40 mg/dl

Kadında HDL kolesterol

<50 mg/dl

Kan Basıncı

>130/85 mmHg

Açlık plazma glukozu

>110 mg/dl
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Dünya sağlık örgütü metabolik sendromun olmazsa olmazı olarak
insülin direnci varlığının kanıtlanması gerektiğini savunmaktadır.
Buna karșın IDF metabolik sendrom tanısı için mutlaka santral
obezite varlığını șart koșmaktadır. Amerikan Klinik Endokrinologlar
Birliği ise metabolik sendrom terimi yerine insülin direnci sendromunu
tercih etmekte ve biraz daha ayrıntılı ve tanımlayıcı bir tarifleme ile
hastalığı belirtmektedirler. Bazı kaynaklar insülin direnci sendromu
ve metabolik sendrom tanımlamalarını eșdeğer tanımlar olarak kullanmaktadır.
Her farklı gurubun yapmıș oldukları farklı tanımlar, yorumlamalar
ve getirmiș oldukları farklı tanı kriterleri klinisyenlerin kafalarını karıștırmakla kalmayıp kardiyovasküler riski belirlemeleri açısından da
benzerlik tașımamaktadırlar. Örneğin yapılan bir sağkalım analizinde
NCEP tanı kriterlerinin IDF tanı kriterlerine göre koroner kalp hastalığı
riskiyle daha fazla paralellik tașıdığı saptanmıștır.(137) Yine bir bașka
çalıșmada gelecekteki diyabet gelișimini öngör- mede IDF tanı kriterlerinin sırasıyla ATP III, WHO tanı kriterleri, bozulmuș glukoz toleransı
ve bozulmuș açlık glukozuna göre daha fazla sensitif olduğu ancak
artan sensitivite ile birlikte yanlıș pozitiflik oranının da benzer șekilde
artıș yaptığı gösterilmiștir.(148) Yine Diyabet önleme programında
metabolik sendrom tanılı hastalara metformin tedavisinin, yașam
tarzı değișikliklerine kıyasla metabolik sendromun düzeltilmesinde
çok az etkisinin olduğunun gösterilmiș olması da prediyabet ile metabolik sendromun farklı antiteler olduğunu gösteren bir bașka dolaylı
kanıttır. Sonuç olarak insülin direncinin hem prediyabet hem de metabolik sendromun varlığı için bir bașlangıç noktası olduğu, prediyabetiklerin yaklașık %75‘inin metabolik sendromla birliktelik gösterebildiği, hem insülin direncinin, hem prediyabetin ve hem de metabolik
sendromun ayrı ayrı artan kardiyovasküler riskle ilișkili olduğu, prediyabetin gelecekte diyabet gelișimini belirlediği söylenebilir.(148) Buna
göre prediyabet ve metabolik sendrom iç içe geçmiș fakat ayrı ayrı
kavramlardır.
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SONUÇ
Prediyabet hem diyabete dönüșümü hem de sebep olabildiği
yukarda bahsedilen sağlık sorunları açısından mutlaka doğru tanılanıp
yakın takip ve tedavi edilmesi gereken bir durum olması ötesinde
bahsedilen sağlık sorunlarının olușmaması açısından riskli bireyler
tek tek ele alınıp alınacak önlemlerle prediyabetin de önlenebilmesi
mümkündür ve günümüzde klavuzlar tarafından da prediyabetin
önlenmesinin ileri dönem sağlık risklerini ve harcamalarını azaltacak
en doğru yaklașım olduğu benimsenmiștir.(149)
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Diyabetin Önlenmesinde Beslenme Yaklașımı ve
Yașam Tarzının Önemi
‘Finlandiya Diyabeti Önleme Çalıșması (Finnish Diabetes Prevention
Study- DPS)’(150,151), ‘Amerikan Diyabeti Önleme Programı (Diabetes
Prevention Program-DPP)’(152-154), Da Qinq Diyabet Önleme Çalıșması’(155) ve ‘Avrupa Diyabeti Önleme Çalıșması (European Diabetes
Prevention Study-EDIPS’(156) diyabetin önlenmesinde beslenme
müdahalesinin etkinliğini gösteren önemli çalıșmalardır. Yapılandırılmıș eğitim programını, sık aralıklı görüșmeleri ve izlem vizitlerini,
enerji alımı azaltılmıș bireysel beslenme önerilerini, fiziksel aktivite
düzeyinin artıșını içeren müdahaleler sonucunda sağlanan yașam
tarzı değișiklikleri (YTD) sonucunda hem tip 2 diyabet riskinin azaldığı hem de kan basıncı, lipid profili, inflamasyon gibi kardiyometabolik göstergelerin iyileștiği, tüm nedenlere bağlı mortalite ve kardiyovasküler hastalıklarla ilișkili mortalite oranının azaldığı gösterilmiștir.(157)
Diyabeti önleme çalıșmaları, bozulmuș glukoz toleransı olan kilolu
ve/veya obez bireylerde beslenme alıșkanlıklarının değiștirilmesi
ve fiziksel aktivite düzeyinin arttırılması sonucunda diyabet insidansının azaldığını vurgulamakla birlikte ilerde açıklanan çalıșma dizaynları
incelendiğinde hedeflere ulașmak için sadece önleme programı
kapsamında verilen beslenme ve fiziksel aktivite önerilerinin değil
önleme programlarının içeriğinin ve programları sürdüren sağlık
çalıșanlarının niteliği ve niceliğinin de önemli olduğu görülmektedir.(158,159)

Beslenme Tedavisinin Bileșenleri
Vücut Ağırlığı: Diyabetin önlenmesinde en güçlü gösterge vücut
ağırlığında sağlanan azalmadır. Önlem çalıșmaları, bașlangıç vücut
ağırlığın %5-7 oranında azalmasının diyabetin önlenmesinde etkili
olduğunu göstermiștir.(150-154) Üç yıllık izlem sonunda prediyabetli
44
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bireylerin vücut ağırlığının %5 oranında azalması sonucunda
diyabet insidansı DPS’de %58,(150) EDIPS’de %89(156) oranında,
DPP’de vücut ağırlığında hedeflenen %7 azalma ile diyabet insidansında %58 oranında azalma sağlanmıștır.(152) Her 1 kg ağırlık kaybının diyabet riskini %16 oranında azalttığı(160) ve vücut ağırlığında
sağlanacak %10 azalmanın gelecekte tip 2 diyabetli olma riskini
%80 oranında azaltabileceği bildirilmektedir.(161)
Diyet Modelleri ve Spesifik Besinler: Sağlıklı beslenme önerileri
kapsamında olan așağıdaki hedefler diyabetin önlenme çalıșmalarında elde edilen olumlu sonuçların sağlanmasında etkili olmuș
ve genel olarak ilgili organizasyonlar tarafından da kabul edilmiștir.(162-164)
1. Vücut ağırlığında %5-7 azalma sağlayacak enerji alımı
kısıtlaması
2. Toplam yağ tüketiminin azaltılması
(Günlük enerji alımının <30-%35’i)
3. Toplam doymuș yağ alımını azaltmak
(Günlük enerji alımının <%10’u)
4. Posa tüketimini artırmak (>15g/1000kkal/gün)
Akdeniz beslenme modeli,(165) düșük yağlı, düșük kalorili beslenme
modeli gibi beslenme yaklașımları prediyabetli bireylerde vücut
ağırlığının yönetiminde etkili olmakla birlikte, çeșitli beslenme
modelleri birbirleriyle karșılaștırıldıklarında bir modele karșı önerilecek daha etkili bir diyet modeli olmadığı vurgulanmaktadır.(161)
Randomize kontrollü çalıșmalar (RKÇ) ve meta analizler düșük
yağlı ve düșük karbonhidratlı diyet modellerinin ağırlık kaybı üzerindeki etkisinin birbirinden farklı olmadığını göstermiștir.(166) Uzun
dönemli diyabeti önleme çalıșmalarında karbonhidrat alımının
kısıtlanmasının olumlu etkisini gösteren yeterli kanıt yoktur.(164)
Prediyabetli bireylerde düșük karbonhidratlı beslenme planının
yararlı olup olmadığını gösteren çalıșmalara gereksinim vardır.
Ayrıca, tam tahıllar, kuru baklagiller, sert kabuklu yemișler, meyveler
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ve sebzeler, rafine ve ișlenmiș gıdaların tüketimini dikkate alarak
‘Alternatif Sağlıkı Beslenme İndeksi’ ile beslenme modellerinin
diyet kalitesinin de değerlendirilmesi önerilmektedir. Sağlıklı beslenme indeksi skorunun dört yıldan uzun süre içinde yüksek olması
azalmıș diyabet riski ile ilișkili bulunmuștur.(167)
Diyabetin önlenmesinde sağlıklı, düșük kalorili beslenme modelinin
olumlu etkisinin yanında bazı diyet bileșenlerinin de diyabet riskini
etkilediğine dair kanıtlar vardır. Prospektif kohort çalıșmaların
sonuçları yüksek yağlı, yüksek glisemik indeksli ve düșük posalı
beslenme modeli(168) ile yüksek glisemik indeksli, yüksek glisemik
yüklü ve düșük posalı beslenme modelinin diyabet riskini artırdığını
göstermiștir.(169) Toplam yağ alımı ile birlikte diyetin yağ örüntüsünün
önemli olduğu, tekli doymamıș yağ içeriği yüksek Akdeniz beslenme
modeline uyumun, ‘Hipertansiyonu durduran besinsel yaklașımlar
(Dietary Approach to Stop Hypertansion-DASH)’ ve sağlıklı beslenme indeksine uyumun yüksek olduğu sağlıklı beslenme modellerinin
diyabet riskinin azalmasında etkili olduğu bildirilmiștir.(170)
Yağlı tohumlar, yoğurt, peynir gibi fermente süt ürünleri , çilek gibi
yumușak meyveler, çay ve kahve tüketimi ile tip 2 diyabet riski arasında negatif buna karșın kırmızı et, șekerle tatlandırılmıș içecekler , patates kızartması ve rafine karbonhidratların tüketimi ile tip 2 diyabet
gelișme riski arasında pozitif bağlantı olduğu bildirilmektedir.(171)
Sukroz, glukoz, yüksek fruktozlu mısır șurubu ile tatlandırılmıș
içeceklerin, prediyabetli ve diyabetli bireylerde istenmeyen potansiyel etkileri (ağırlık artıșı, kardiyovasküler risk ve alkole bağlı olmayan
karaciğer yağlanması) nedeniyle tüketimi sınırlandırılmalı veya
önerilmemelidir.(172)
Sistematik derleme ve meta analizler, az miktardaki alkol alımının
(14 g/gün) özellikle kadınlarda tip 2 diyabet riskini azalttığını bildirse
de diyabet riski olan bireylere alkol tüketiminin önerilmesi desteklenmemektedir.(173)
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Çocuk ve gençlerde tip 2 diyabetin önlenmesi ile ilișkili spesifik
öneri olmamakla birlikte, normal büyüme ve gelișmeyi sağlayacak
ve koruyacak, sağlığı geliștirecek beslenme önerileri ve yetișkinler
için etkili olduğu gösterilen yaklașımlar uygulanabilir. Tip 1 diyabetin
önlenmesi ile ilișkili herhangi bir beslenme önerisi yoktur.

Randomize Kontrollü Çalıșmalardan
Klinik Uygulama Gerçeklerine Bakıș
Diyabeti önleme çalıșmalarında ‘yașam tarzı müdahalesi-YTM’
bireyin beslenme alıșkanlıklarında ve fiziksel aktivite düzeyinde yapılan değișiklikleri ifade etmektedir. RKÇ’nin uzun vadeli sonuçları,
ilk 3 yılda sağlanan iyileșmenin ilerleyen yıllarda aynı veya artan
oranda sürdürülemediğini göstermiștir. Diyabet riski, DPS ve DPP
sonuçlarına göre 3. yıl sonunda %58 oranında azalmıș olmakla
birlikte, DPS’de 7. yılda %43, DPP’de ise 10.yılda %34, 15. yılda
%27 oranında risk azalması sağlanmıștır.
Diyabeti önleme çalıșmalarının ve girișimlerinin çoğunda DPP ve
DPS çalıșma protokolü örnek alınmıștır. Her iki çalıșmada da YTM
grubu, yapılandırılmıș eğitim programına ile ilk 6-9 ay sık aralıklı vizitlere ve ayrıca çalıșma boyunca da 2-3 ay aralıklarla eğitim, motivasyon,
sorun çözme becerisini geliștiren görüșmelere katılmıșlardır. Eğitim
programının sonlandırılması ve vizitlerin seyrekleștirilmesi ile birlikte
vücut ağırlığında sağlanan azalma ivmesi yavașlamıș, buna paralel
olarak diyabet insidansı kademeli olarak artmıștır. Bu sonuçlar davranıș değișikliğinin sürdürülebilmesinde eğitimin ve sık aralıklı motivasyon ve izlem vizitlerinin önemini vurgulamaktadır.
Finlandiya Ulusal Diyabet Önleme Programı kapsamında birinci
basamak sağlık hizmeti veren 400 merkezde yapılan diyabeti
önleme çalıșmasında, obez bozulmuș glukoz toleransı ve bozulmuș
açlık glukozu olan katılımcıların 1 yıllık izlem süresince vücut ağırlığında ortalama 1 kg azalma saptanmıștır.(174) DPS’de ise müdahale
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grubunda vücut ağırlığında 1 yılda sağlanan azalma 4.2 kg’dır.
Bașlangıç ağırlığına kıyasla vücut ağırlığı >5% azalmıș olanların
müdahale vizitlerine katılma oranı ve katıldıkları müdahale viziti
sayısı, bașlangıç vücut ağırlığı <%2.5-4.9 oranında azalmıș ve ≥
%2.5 oranında artmıș olanlara kıyasla daha fazladır.
Diyabet riski olan bireylerin vücut ağırlığında %5-7 oranında azalma
sağlayan RKÇ’nin sonuçlarına kıyasla, klinik uygulamalarda prediyabetli bireylerin vücut ağırlığında sağlanan ortalama azalmanın %2.2
olduğu bildirilmektedir.(175) Bu oranın artırılması, uygulayıcıların YTM
prensiplerinin ve uygulama așamalarının detaylı olarak bilmesi ve
klinik șartlara göre modifiye etmesi ile sağlanabilir.

Yașam Tarzı Değișikliklerinin Gerçekleștirilmesi
Diyabetin önlenmesinde 10 ve 15 yıllık sonuçları bildirilmiș olan
DPP, diyabetin önlenmesinde veya geciktirilmesinde yașam tarzı
değișikliklerinin etkinliğini araștıran bir çalıșma olarak tasarlanmıș
ve araștırmacılar yașam tarzı müdahale programını detaylı olarak
açıklamıștır. Bu çalıșmada yașam tarzı müdahalesinin iki ana
hedefi vardır;
1. Vücut ağırlığının bașlangıç vücut ağırlığına göre en az % 7
oranında azalması
2. Gün içinde minimum 150 dakikalık fiziksel aktivite yapılması
diğer bir ifade ile fiziksel aktivite ile gün içinde ek 700kkal/gün
enerji harcanması.
Her iki hedefin, önceki klinik çalıșmalara dayalı olarak uygulanabilir,
güvenli ve etkili olduğu varsayılarak saptandığı bildirilmektedir.
Bu yașam tarzı hedeflerine ulașmak için;
1. Bireysel vaka yöneticileri veya "yașam tarzı koçları"
2. Katılımcılarla sık görüșme
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3. Vücut ağırlığında azalma ve fiziksel aktivitede artıș sağlamak
için davranıșsal öz-yönetim stratejileri öğreten, yapılandırılmıș,
16 oturumluk çekirdek müfredat
4. Haftada en az iki kere yapılan denetimli egzersiz seansları
5. Grup ve bireysel yaklașımları, motivasyonel kampanyaları ve
"yeniden bașlatmaları" içeren bakım müdahalesi
6. Bireysel uyum sorunlarının saptanması ve çözüm yollarının geliștirilmesi
7. Etnik çeșitliliğe göre popülasyonun ihtiyaçlarını karșılayan
materyal ve stratejilerin uyarlanması
8. Kapsamlı bir ulusal ve yerel eğitim, geri bildirim ve klinik destek
ağı olarak belirlenen yöntemlerin kullanıldığı belirtilmektedir.
DPP’de, çoğu davranıșsal kilo kaybı çalıșmasında kullanılan grup
çalıșması temelli bir yaklașım yerine, bireysel bir tedavi modeli kullanılmıștır. Randomizasyonda, her yașam tarzı katılımcısına “yașam
tarzı koçu” adı verilen bir vaka yöneticisi atanmıș ve yașam tarzı
koçuna temel müfredatı sağlama, yașam tarzı hedeflerine ulașmak
için katılımcıda motivasyon olușturma ve davranıș değișikliğini
destekleme, katılımı tamamlamayı sağlama sorumluluğu (40 katılımcıdan 2 yașam tarzı koçu sorumlu) verilmiștir. Çalıșmada yașam
tarzı koçu olarak çoğunlukla diyetisyenler olmak üzere egzersiz
fizyolojisi, davranıș psikolojisi veya sağlık eğitimi konusunda en
azından mastır derecesinde eğitime sahip bireyler görev almıștır.
DPP’de, YTM’nin standartlaștırılması için tüm katılımcılara ‘Yașam
Tarzı Dengesi’ olarak isimlendirilen yapılandırılmıș bir çekirdek
müfredat verilmiș, bunu bireysel oturumların, grup sınıflarının, motivasyon kampanyalarının ve motivasyon sağlayamayanlarda ‘yeniden bașlatma fırsatı’ olarak tanımlanan çalıșmaların olușturduğu
bir bakım programı izlemiștir. YTM’nin en yapılandırılmıș așaması
olan çekirdek müfredat, randomizasyondan sonraki ilk 24 hafta
içinde tamamlanması gereken 16 oturumluk bir program olarak
planlanmıș ve tüm katılımcılara beslenme, fiziksel aktivite ve davranıșsal öz-yönetim konusunda aynı temel bilgilerin öğretilmesini
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sağlanmıștır. İlk sekiz seans YTM’nin hedeflerini sunmak, enerji
alımını değiștirme ve enerji tüketimini arttırma konusunda temel
bilgiler vermek ve katılımcıların besin tüketimlerini kendi kendine
izlemelerine yardımcı olmak üzerine yapılandırılırken son sekiz
oturumda, sağlıklı yașam tarzı davranıșlarının uzun vadede sürdürülmesinde rol oynayan psikolojik, sosyal ve motivasyonel zorluklar
üzerine durulmuștur.
Çekirdek müfredatta yer alan 16 seansın her biri için ayrıntılı bilgi
ve talimatlar sunmak amacı ile “DPP Yașam Tarzı Müdahale İșlemleri El Kitabı” hazırlanmıștır. El kitabı her bir oturum için yardımcı çalıșma sayfaları sağlayan ‘’DPP Protokolü’’ ve “DPP Yașam Tarzı
Dengesi Katılımcı Not Defteri” ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıștır. Çekirdek müfredat oturumlarının süresi 30-60 dakika olup,
oturumlarda yeni bir konunun sunulmasının yanı sıra kendi kendini
izlem kayıtların gözden geçirilmesi, kilo kaybı ve aktiviteye yönelik
kișisel engellerin varlığı ve devamlılığının belirlenmesi ve eylem
planının geliștirilmesi, bir sonraki oturum için hedeflerin paylașılması
gibi bireysel izlem ve önerilerin verilmesi de sağlanmıștır.
Katılımcıların vücut ağırlığında hedef düzeylere ulașmak için belirlenen temel davranıș ve beslenme stratejileri;
a. Vücut ağırlığının kendi kendine izlenmesi: Katılımcılar her oturumun bașında tartıldıkları gibi kendilerini evde günlük ya da en
az haftada bir kez tartılmıșlardır. Kișisel beslenme ve egzersiz
davranıșlarının daha iyi düzenlenmesi için vücut ağırlığının
önemli bir geri bildirim ve öğrenme aracı olarak kullanılmasına
özellikle önem verilmiștir.
b. Diyet modifikasyonu: Diyet müdahalesinin ilk odak noktası kalorilerden ziyade toplam yağ miktarını azaltmak olmuștur. Bu șekilde katılımcıların enerji alımlarını azaltmaları sağlanırken aynı
zamanda genel olarak sağlıklı beslenmenin önemi vurgulanmıștır. Enerji gereksinimleri, katılımcıların vücut ağırlığında 0.5-1
kg/hafta azalma sağlayacak șekilde planlanmıș ve bașlangıçtaki
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vücut ağırlığını korumak için gereken günlük enerji gereksinimlerinden (bașlangıç vücut ağırlığına bağlı olarak) 500-1.000 kalori/gün
çıkarılarak günlük enerji gereksinimleri hesaplanmıștır. Günlük
yağ tüketimi önerisi enerji gereksiniminin %25’i olarak belirlenmiștir. Bu ilkeler doğrultusunda enerji alımı bașlangıç vücut
ağırlığı 54-77 kg olan katılımcılar için 1.200 kcal /gün (33 g
yağ), bașlangıç vücut ağırlığı 79-97, 5 kg olan katılımcılar için
1500 kkal/gün (42 g yağ), bașlangıç vücut ağırlığı 100-111 kg
olan katılımcılar için 1800 kcal / gün (50 g yağ), ve bașlangıç
vücut ağırlığı> 113 kg ağırlığındaki katılımcılar için 2.000 kcal
/ gün (55 g yağ) olarak belirlenmiștir.
Yağ tüketimi ve enerji gereksinimi için saptanan bireysel değerler
hedeflenen düzeyde ağırlık kaybı sağlanmasında bir araç olarak
kullanılmıș eğer bir katılımcı hedeflenen düzeylerin üzerinde enerji
aldığını ve yağ tükettiğini bildiriyor olsa da vücut ağırlığında hedefe
uygun azalma sağlanıyorsa ilave bir öneri verilmemiștir. Katılımcılara, besin seçimini daha iyi yapma, daha sağlıklı yiyecek hazırlama
teknikleri kullanma ve ev dıșında yemek yenildiğinde fast food
dahil olmak üzere restoranlarda servise sunulan yiyeceklerden
alacağı enerji ve yağ miktarını hesaplamaya teșvik edecek bilgiler
verilmiștir.
Tüm katılımcılardan, çalıșmanın ilk 24 haftasında günlük olarak
yağ tüketimi ve enerji alımını izlemeleri ve yaptıkları fiziksel aktivitenin süresini dakika olarak kendilerine verilen kitapçığa kaydetmeleri
istenmiș ve öz-izlemenin, diyet ve egzersiz davranıșlarını değiștirmek için önemli stratejilerden biri olduğu vurgulanmıștır. Çekirdek
müfredat oturumlarının bașlangıcında, katılımcılara yiyecek terazisi
ve ölçüm kapları ve kașıklar verilmiștir. Katılımcılara ayrıca, bölgesel
/ etnik yiyecekler de dahil olmak üzere 1500’den fazla gıdanın
alfabetik olarak dizildiği ve gıdaların yağ miktarını ve enerji değerini
gösteren “Yașam Tarzı Dengesi Yağ Sayacı” kitapçığı verilmiștir.
Öz-izleme becerileri çekirdek müfredatın ilk birkaç haftasında
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meli olarak öğretilmiș, yașam tarzı koçu her oturum sırasında
katılımcılarla öz-izleme kitapçıklarını gözden geçirmiș, gözle görülür
olumlu davranıș değișikliklerini pekiștirmiș ve eleștiriden kaçınmıștır.
Kitapçıklar, yașam koçları tarafından oturumlar arasında daha ayrıntılı bir șekilde incelenmiș ve yazılı yapıcı yorumlar yapılmıș ve yorumlar katılımcılar ile paylașılmıștır.
16 oturumluk çekirdek müfredatı tamamladıktan sonra katılımcılarla
en az 2 ayda bir yüz yüze görüșme yapılmıș ve ziyaretler arasında
en az bir kez telefonla temasa geçilmiștir. Telefon görüșmeleri
aynı zamanda yașam koçlarına, katılımcıların yașam tarzlarını değiștirmelerinde önlerindeki çeșitli engelleri belirleme ve belirli sorunları
iyileștirmek için davranıșsal yaklașımları tartıșma fırsatı vermiștir.
Görüșmeler genellikle birebir olmasına rağmen, mevcut sorunlara
çözüm sağlamak için grup toplantıları da planlanmıștır. İzlem sürecinde sürekli görüșmenin önemini gösteren davranıșsal literatüre
dayanarak yașam koçları katılımcılarla bulușmaya teșvik edilmiștir.
Katılımcıların çoğunluğu asgari orandan daha sık görülmüș, bazı
katılımcılar haftalık ya da iki haftada bir seanslara katılmaya devam
etmiștir.
Ağırlık ve fiziksel aktivite hedeflerine ulașmak ve ulașılan hedeflerin
korunmasına yardımcı olmak için yılda üç ila dört motivasyon
toplantısı düzenlenmiș ve bu toplantılarda katılımcılar arasında motivasyonu artıracak yarıșmalar (en fazla adımı atan, en düzenli
günlük tutan, en fazla zayıflayan v.b) düzenlenmiștir.
Çalıșma boyunca, tüm yașam tarzı koçlarının, her yıl 2 günlük
ulusal eğitim oturumlarına katılmaları sağlanmıștır. Yeni ișe alınan
yașam tarzı koçlarına, tüm yașam tarzı vaka yönetimi ișlevlerinin
hızlı ve güvenilir bir șekilde üstlenebilmeleri için ek eğitim verilmiș,
eğitime katılamayanlara ise eğitim modüllerini kapsayan ses kayıtlarını dinlemiștir. Yașam tarzı koçları ayrıca düzenli ekip toplantıları
ve davranıș bilimi, beslenme ve egzersiz fizyolojisinde uzmanlığa
sahip yerel danıșmanlarla vaka konferansları aracılığıyla eğitim ve
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yerel düzeyde destek almıșlardır. Çalıșma kapsamındaki çoğu
merkezde, diyet ve egzersiz uyumu üzerindeki kronik davranıș
engellerini kaldırabilen ve zaman zaman, bireysel katılımcıları kısa
süreli (iki ila dört seanstan fazla olmayan) danıșmanlık için görebilecek yarı zamanlı bir davranıș danıșmanı istihdamı sağlanmıștır.
FDS’de , diyetisyen ile katılımcılar çalıșmanın ilk yılında 0, 1–2 ve
5–6. haftalarda ve 3., 4., 6. ve 9. aylarda yüz yüze yedi seans
sonraki dönemde her 3 ayda bir danıșma oturumları (30 dakikadan
1 saate kadar) gerçekleștirmiștir. Bu oturumlarda, diyabet risk
faktörleri, doymuș yağ, lif, fiziksel aktivite ve problem çözme gibi
önceden planlanmıș konular irdelendi ve tartıșmalar özel bireysel
problemlere odaklı olarak bireyselleștirilmiștir. Katılımcılara, oturumlarda aktarılan konuları ve önemli mesajları içeren basılı malzeme
verilmiș ve katılımcıların davranıș değișikliğini sağlamaları için
gerekli becerilerini geliștirmek amacıyla grup oturumları, az yağlı
yemek pișirme dersleri, yerel süper marketlere ziyaretler ve ziyaretler arası telefon görüșmeleri yapılmıștır. Katılımcılardan yılda 4
kez 3 günlük besin tüketim kayıtları alınmıș ve bu kayıtlardan enerji
alımı ve besin tüketimleri değerlendirilmiș ve değerlendirme sonucu
katılımcıya bir rapor olarak sunulmuștur. Hedef olușturmaları için
‘lif alımını arttır’ șeklinde soyut bir hedef yerine ‘her öğünde bir
dilim çavdar ekmeği yiyin’ gibi pratik öneriler verilmiștir. Katılımcıların vücut ağırlığı her oturumda ölçülerek bir grafiğe kaydedilmiș
ve düzenli olarak evde vücut ağırlığını izlemeleri için teșvik edilmișlerdir. Vücut ağırlığında önerilen azalma haftada 0.5-1 kg olarak
belirlenmiștir. Ailede alıșveriș yapan veya yemek pișiren eș oturumlara davet edilmiștir.
Tip 2 diyabetin nonfarmakolojik prevensiyonu YTD’nin yapılması
ve bu değișikliklerin devamlılığının sağlanması ile mümkündür.
Tip 2 diyabette glisemik kontrolün sağlanması ve komplikasyonların
tedavisi ile ilișkili tedavi maliyeti göz önüne alındığında, yüksek
riskli popülasyonu saptama ve bu popülasyonda diyabetin önlenmesi için gerekli çalıșmalara odaklanılmalıdır.
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Hastalığı tedavi etmeye yönelik sağlık politikaları yerine halk sağlığını
koruyan ve sadece tip 2 diyabeti değil tüm diğer kronik hastalıkların
gelișimini önlemeyi hedefleyen koruyucu sağlık hizmeti anlayıșı geliștirilmelidir. Bu alanda vaka yöneticisi olarak çalıșacak hekim-diyetisyen-psikolog-egzersiz uzmanı v.b profesyonellerin yeterli bilgi ile
donatılmaları, gerekli becerileri geliștirmeleri sağlanmalıdır.

Türkiye Diyabet Vakfı
Prediyabet Nonfarmakolojik Tedavide Önerileri
1-Medikal Beslenme Tedavisi
2-Egzersiz
3-Diğerleri

1. Medikal Beslenme Tedavisi
Amaç ideal kiloya ulașmak ve/veya devam ettirmektir. Kilo kaybı
amaçlanıyorsa günlük kalori alımında 500 kcal/gün kısıtlamaya
gidilmelidir. Hastaların beslenme programınlarındaki günlük makronutrient ihtiyaçlarının hekim tarafından belirlendikten sonra bir diyetisyene yönlendirilmesi uygun yaklașım olacaktır.
Korbohidrat (KH) Tüketimi
- Günlük enerji ihtiyacının %50-60 kadarı, tercihen ișlenmemiș
kompleks KH’lardan (kepekli, tam tahıllar, baklagiller, esmer
pirinç, bulgur ve karabuğday) karșılanmalıdır.
-
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Meyve yenilmek istendiğinde bir defada 100 gram/porsiyonu
așmayacak șekilde ve yavaș tüketilmelidir. Meyve tüketimi
günde en fazla 200 gram olmalıdır. Ayrıca sulu, kana hızlı
karıșan meyveler tercih edilmemelidir. Meyve sularının hiçbir
türünün tüketimi önerilmemektedir.
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Çorba olarak sebze çorbaları tercih edilmeli, unlu, kremalı ve
yağlı çorbalardan kaçınılmalıdır.

Yağ Tüketimi
Yağ tüketimi günlük kalorinin en fazla %30-35’ni içermelidir. Tercihen zeytin yağı tüketimi önerilmektedir. Yağ tüketiminde 100 gram
yağın 880 kcal enerji verdiği unutulmamalıdır. Doymuș yağ alımı
sınırlandırılmalıdır (total yağ alımının %7’sinden daha az olmalıdır).
Oda sıcaklığında katı formda bulunan yağların tüketiminden kaçınılmalıdır. Hayvansal gıdalar (peynir, et, yoğurt, süt, vs.) içinde
bulunan yağlar günlük yağ alımı miktarı belirlenirken gözden kaçırılmamalıdır.
Protein Tüketimi
Günlük kalori gereksinimin %15-20’si protein kaynaklı olmalıdır.
Alınan proteinin %30-40’ı hayvansal, %60-70’i bitkisel kaynaklı
olmalıdır.
Lif Alımı
Günlük 30 gram veya 1000 kcal bașına 15 gram lif alınması önerilmektedir. Salataların, ana öğünlerin ilk seçeneği olarak tüketilmesi
önerilmektedir. Dahası mümkünse tüm öğünlere soslarla zenginleștirilmemiș salatalarla bașlamak ve sonra öğüne geçmek salata
ardından alınacak yüksek kalorili öğün miktarını azaltacağı gibi
alınan lifler yardımı ile karbonhidrat ve yağ emilimini de azaltacaktır.
Sıvı Tüketimi
İhtiyaç ölçüsünde alınmalıdır. Alınan günlük sıvının 1-1.5 litresi
direk su kaynaklı olmalıdır.
Tuz Tüketimi
Tuz tüketimi 6 gram/gün’den az olmalıdır.
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Tatlandırıcı Kullanımı
Mümkünse kullanılmamaları önerilmektedir. Olușturabilecekleri
zararlar açısından fikir birliği yoktur. Günde 8-10 adetten fazla kullanılmamalıdır. Hamilelerde önerilmemektedir. Kalori vermediği bildirilmekteyse de insülin salınımını ve insülin direncini artırdığı gözlemlenmiștir. Tatlandırıcı içeren gıda ve içeceklerden kaçınılmalıdır.
Alkol Tüketimi
Prediyabetik bireylerde alkol tüketimi önerilmez. Ancak tüketileceği
durumlarda en fazla kadınlarda günde 1, erkeklerde günde 2 birim
tüketilmelidir.

2. Egzersiz
Egzersiz planlanmadan önce ayrıntılı risk değerlendirmesi yapılmalıdır (özellikle solunum ve kardiyovasküler sistem, egzersize engel
olabilecek durumlar). Egzersiz, mümkünse her gün, düzenli ve
sürdürüle- bilir olmalıdır. Egzersiz türü için (aerobik veya direnç
egzersizleri) özel bir öneri bulunmamaktadır. İdeal olarak ana öğünlerden 1 saat sonra yapılmalıdır. Kardiyovasküler riski yüksek olanlarda sadece hafif tempolu yürüyüșler önerilmeli çok soğuk havalarda ve ya sabah çok erken saatlerde egzersizden kaçınmaları gerektiği hatırlatılmalıdır. Genel pratikte 24 saat içerisinde 8000-10000
adım fiziksel aktivite önerilmektedir. Egzersiz olarak haftada minimum 150 dakika orta yoğunlukta tempolu aerobik egzersizler (hızlı
yürüyüș, düșük tempolu koșu, bisiklet vs) önerilmektedir. Egzersiz
intervalleri arasında 24 saattten fazla aralık bırakılmamalıdır. Kilo
kaybı hedefi de varsa bu egzersizlerin günlük 45-60 dakikaya çıkarılması uygun oılacaktır. Bu egzersilerin uygulanması sırasında adım
sayar uygulamaları ve ya akıllı telefon teknolojileri kullanılması
hasta uyumunu ve motivasyonunu arttırabilir.
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3. Diğerleri
-

-

-

Uyku: 6-8 saat kadar uyku önerilmektedir. Bunun altı veya üstünde sürelerdeki uykunun sağlıklı yașamı olumsuz etkilediğine
dair çalıșmalar mevcuttur. Ayrıca muhtemel uyku apne durumları
sorgulanmalıdır.
Mikronutrient ilaveleri önerilmemektedir.
Hazır gıdalardan kaçınılmalıdır.
Diyabetik ve/veya diyet ürünü olarak sunulan gıdaların tüketiminden kaçınılmalıdır.
Kișinin yemek motivasyonunu artıran koșullar saptanarak
bunlardan uzak durması sağlanmalıdır.
Ara öğün: Süt ve süt ürünleri ve/veya tahıllar ara öğün olarak
önerilir. Total kaloriyi değiștirmeden uzun öğün aralarında KH
içeren ara öğünler önerilir.
Sigara içilmemelidir.

Prediyabette Farmakolojik Tedavi
YTD uygulayamayan veya YTD ile 3-6 ay içinde sonuç alınamayan
prediyabetli hastalarda farmakolojik tedavi bașlanabilir. Tedavi
bașarısızlığı prediyabet tanısı koyduran parametrelerin devam
etmesi veya ilerlemesi olarak (örneğin YTD’ne rağmen A1c yükseliși)
tanımlanır.
Genel prensip olarak prediyabetli hastalarda bașlangıçta sadece
YTD önerilmekle birlikte diyabet gelișme riski yüksek olan hastalarda;
- BAG+BGT birlikteliği,
- Gestasyonel diyabet mellitus (GDM) öyküsü,
- BKI ≥35 kg/m2,
- A1C ≥%6
bașlangıçtan itibaren YTD ile birlikte farmakolojik tedavi düșünülebilir.
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Prediyabetli hasta gruplarında metformin, tiyazolidindionlar, akarboz, orlistat ve GLP-1 reseptör agonistlerinin farklı oranlarda diyabet gelișme riskini veya prediyabet prevalansını azalttığı gösterilmiștir.(65,154,176-180)
Ucuz, etkili, uzun dönemde güvenli ve güçlü kanıtlara sahip olması
nedeniyle prediyabetli hastalarda ilk basamak tedavi olarak metformin tercih edilmelidir. Metformin DPP çalıșmasında prediyabetli
hastalarda diyabetin önlenmesinde YTD’ne göre daha az etkili
bulunmasına rağmen, DPP ve DPPOS 10 yıllık takip periyodunda
maliyet etkin olabileceği bildirilmiștir.(181) DPP çalıșmasında, metformin BKİ ≥35 kg/m2 ve yașı <60 olan prediyabetli hastalarda YTD
kadar etkili bulunmuștur.(65) DPP’de, GDM öyküsü olan kadınlarda
diyabet riskinde metformin YTD ile eșdeğer düșüș sağlamıștır ve
10 yıllık takip boyunca etki kalıcı olmuștur.(182,183) Hint DPP çalıșmasında (IDPP) ise tek bașına YTD, metformin monoterapisi ve YTD+metformin tedavisi arasında diyabet gelișme riski açısından fark
bulunmamıștır.(184) BKI ≥35 kg/m2 olup yașı <60 olanlarda ucuz,
etkili ve uzun dönemde güvenli olması nedeniyle ilk basamak
tedavi olarak metformin tercih edilmelidir. Metformin 60 yaș üzeri
hastalarda etkili bulunmamıștır.(65) Prediyabette metforminin
günlük dozu 1000-1700 mg olup, etkin doz 1700 mg/gün’dür.
Metformin tedavisine 2x500 mg olarak bașlanması ve tolerans
durumuna göre 2x850 mg’a arttırılması önerilir.
Metformin uzun dönem kullanımının B12 vitamini eksikliğine
neden olabileceği unutulmamalı ve bu hastalarda yılda bir kez
B12 vitamini düzeyi ölçülerek eksiklik durumunda yerine koyma
tedavisi uygulanmalıdır. Amerika ve Avrupa kılavuzlarında metformin prediyabet tedavisinde ilk tercih olarak önerilse de,
NHANES raporlarına göre prediyabetiklerde metformin kullanımı
%1’in altındadır. Uzun soluklu randomize prospektif çalıșmalarda sonuçlar genellikle benzer olmakla beraber, farklı etnik kökende ve farklı antropometrik özelliklerde metformin tedavisine
cevabın farklı olduğu gösterilmiștir.
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Tiyazolindionların diyabet önlenmesinde oldukça etkili oldukları
birçok çalıșmada gösterilmiștir. Diyabet gelișiminde troglitazon
TRIPOD çalıșmasında(176) %50, roziglitazon DREAM çalıșmasında(177) %60, roziglitazon ACT-NOW çalıșmasında(156) %72 risk
azalması sağlamıștır. Buna karșılık IDPP-2 çalıșmasında pioglitazon ve YTD arasında anlamlı fark bulunmamıștır.(185) ADA2016
kılavuzunda primer fizyolojik etkisi insülin duyarlılığını artıran
ajan olarak sadece tiyazolidindionlar belirtilmektedir.(186)
Yine yakınzamanda yapılan IRIS çalıșmasında nonjdiyabetik
hastalarda pioglitazonun tekrarlayan serebrovasküler olay
sıklığını azalttığı ve bașka metaanalizde ise pioglitazonun prediyabetik hastalarda gelișebilecek kardiyovasüler riski azalttığı
saptanmıștır.(187,188) Ancak yan etkiler, uzun dönemde güvenlilik
ve maliyet nedeniyle birinci basamak tedavide genel olarak
metformin tercih edilmelidir. Buna karșılık NASH veya kombine
prediyabeti (BAG+BGT) olup, güçlü Tip 2 DM aile öyküsü,
dislipidemi (TG yüksekliği, HDL düșüklüğü), hipertansiyon,
PKOS ve akantozis nigrikans gibi insülin direnci ile ilișkili klinik
durum gibi diyabet risk faktörleri olanlarda pioglitazon bașlangıç
tedavisinde tercih edilebilir. Bașlangıçta metformin tedavisinin
etkili olmadığı prediyabetik olgularda bir engel yoksa tercihen
tiyazolidindion tedavisi önerilebilir (Not: Ülkemizde sadece pioglitazon mevcuttur). Pioglitazon tercihen düșük doz olmak üzere
15-30 mg/gün kullanılabilir.
Bir diğer yaklașım da metformin tedavisinin bașarısız olduğu
durumlarda düșük doz metformin + pioglitazon kombinasyon
tedavisidir (örneğin 500 mg metformin+15 mg pioglitazon).
CANOE çalıșmasında düșük doz metformin + roziglitazon kombinasyonu ile diyabet insidansı %66 azalmıștır.(189)
BKİ ≥35 kg/m2 olup metformin tedavisinden fayda görmeyen
prediyabetli hastalarda bir GLP-1 analoğu olan Liraglutid veya
bir lipoprotein lipaz inhibitörü olan orlistat düșünülebilir. LiragluTÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020
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tidle yapılan 56 haftalık bir çalıșmada %61.2 sinin prediyabetik
olduğu 3731 hastada 3mg/gün dozunda liraglutidin prediyabet
gelișimini belirgin önlediği ve prediyabetiklerde anlamlı düzeyde
normoglisemik duruma dönderdiği gösterilmiștir.(180) Benzer
șekilde 3 yıllık liraglutid 3 mg uygulamasının plaseboya oranla
çok belirgin oranda prediyabetik hastalarda diyabet gelișimini
önlediği, normoglisemik olgularda prediyabetin ortaya çıkıșını
önlediği ve prediyabetiklerde normoglisemiye dönüșü sağladığı
bir bașka çok merkezli randomize ileriye dönük çalıșmada da
vurgulanmıștır.(190) Prediyabetli hastaların olduğu 20 haftalık bir
çalıșmada liraglutidin 1.8, 2.4 ve 3.0 mg dozları ile prediyabet
prevalansı %84-96 azalmıștır.(149A) Aynı çalıșmada orlistat ile
prediyabet prevalansında azalma gözlenmemiștir. Buna karșılık
orlistat XENDOS çalıșmasında diyabet riskini %37 azaltmıștır.(179)
Naltrexone/bupropion (ContraveR) kombine ilaç formülasyonu
olup,santral sinir sistemi üzerinde iștah baskılayıcı etki göstererek kilo kaybı sağlamaktadır. CONTRAVE Obezite Araștırması
(COR), kilo kaybı üzerine ilaç etkisini değerlendirmektedir ancak
prediyabetik bireylerde etkisi üzerinde verisi yoktur.(191) Halseth
ve ark. tarafından bu araștırmanın verileri ilacın prediyabetik
bireylerde etkisi değerlendirilmiștir. Bașlangıçta IFG si olan 284
vakada, ilaç kullanımına karșı plasebo ile YTD uygulanan olgularda post-hoc analiz yapılmıștır. Naltrexone/bupropion kullanan
grupta glisemik kontrol sağlanmasında daha bașarılı olunmuștur. Ancak ilacın pratikte diyabet progresyonunu önleme amacıyla kullanılabilmesi için daha fazla veriye ihtiyaç vardır.(192)
2013 yılında Kim ve ark. tarafından yapılan 14 haftalık çalıșmada
obez prediyabetiklerde liraglutidin 1.8 mg gibi düșük dozlarında
dahi olmulu etkiler gözlenmiștir. Liraglutid kullanan grupta kilo
kaybı daha fazla olup,insülin duyarlılığı artmıș, açlık kan șekeri,
sistolik kan basıncı, trigliserid düzeylerinde azalma saptanmıștır.
Ancak liraglutid kullanan grupta gastrointestinal yan etkilerden
dolayı %31 hastada ilaç kesilmek zorunda kalınmıștır.(193)
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Liraglutid diyabet prevalansını azaltıyor ve normoglisemiyi sağlamada etkili görünsede bu etkiler ilaç alındığı sürece devam
etmektedir. Hastalar ilaç yan etkileri ve tedavi devamsızlığından
dolayı yakın takip edilmelidir. Bir diğer GLP-1 analoğu ekzenatiddir. Rosenstock ve ark. tarafından 2009 yılında yapılan 24
haftalık çalıșmada IFG, IGT veya normoglisemik olan 150
olguda, ekzenatidin etkisi araștırılmıștır. Ekzenatid kullanan
olguların %77 sinde normoglisemi sağlanmıș olup kilo kaybı
daha belirgindir.(194) Ekzenatid normogliseminin sağlanmasında
etkili görünsede diyabet progresyonunu engellemede liraglutid
gibi daha fazla randomize prospektif çalıșmaya ihtiyaç vardır.
Bir alfa-glukozidaz inhibitörü olan akarbozun prediyabetli hastalarda diyabeti önlemede ve kardiyovasküler sonuçlar üzerine
olumlu etkisi gösterilmiștir. Akarboz STOP-NIDDM çalıșmasında
diyabet riskini %25 azaltmıștır. Bu çalıșmada alt analizler yapıldığında, akarbozun özellikle 55 yaș üzerindeki ve BKİ <30 kg/m2
olan hastalarda daha etkili olduğu görülmüștür.(5) DPP çalıșmasında metforminin özellikle BKİ ≥35 kg/m2 ve 60 yaș altı olgularda faydalı olduğu göz önüne alındığında; BKİ düșük veya yașı
ileri hastalarda farmakolojik tedavi bașlanacaksa birinci basamakta akarboz tercih edilebilir.
SGLT-2 inhibitorlerinin ve dipeptidil peptidaz -4 inhibitörlerinin
prediyabetin diyabete gidișini önlemede kullanılabilmeleri için
henüz elimizde yeterli kanıt bulunmamaktadır.
Bununla birlikte Japonya da Kaku ve ark. yapmıș olduğu çalıșmada farklı dozlarda (25 ve 50 mg) sitagliptin kullanan prediyabetik hastalarda glisemik dalgalanmaların azaldığı gözlenmiștir.(195) Yine SiMePred çalıșmasında sitagliptin ve metformin
birlikte kullanımının metformin+plasebo kullanımına göre diyabete progresyonu önlemedeki etkisi araștırılmaktadır. Çalıșma
randomize prospektif çok merkezli olup halen devam etmektedir.(196)
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Farmakolojik tedavide ilaçların önleyici etkinliği kullanıldığı süre
ile sınırlıdır. Farmakolojik tedavi kullanıldığı süre içinde olası yan
etkiler göz önünde tutulmalıdır, hastalar özellikle hipoglisemi
gelișimi açısından yakın olarak takip edilmelidir. Yine bahsi
geçen ilaçların metformin ve akarboz dıșında prediyabet tedavisinde FDA ve sağlık bakanlığı tarafından henüz onaylanmamıș
olduklarını ve önerilerin bilimsel veriler ıșığında uzman komite
görüșü olduğunu hatırlatmak gerekecektir. Hasta özelliklerine
göre farmakolik ajan seçimi önerileri tabloda belirtilmiștir.
Farmakolojik ajan seçimi öncesinde veya sırasında yașam tarzı
değișiklikleri mutlak uygulanmalıdır:
Tablo 7. Farmakolojik Ajan Tercihi
Hasta Özelliği

Farmakolojik Ajan Tercihi

60 yaș altı

Metformin

VKİ> 35 kg/m

Metformin (1. Seçenek)

2

Liraglutid
Orlistat
Gestasyonel dm öyküsü olan

Metformin

PCOS öyküsü olan

Metformin
Pioglitazon

Non alkolik yağlı karaciğer hastalığı

Pioglitazon

Ciddi insülin direnci klinik bulguları

Pioglitazon

Kardiyovasküler hastalık veya riski

Pioglitazon

İnme öyküsü

Pioglitazon

Metformine rağmen ilerleme olan

Pioglitazon

60 yaș üzeri

Akarboz

Zayıf veya normal VKİ olan

Akarboz

Bariatrik Cerrahinin prediyabetin önlenmesi ve tedavisinde kullanılması için özel bir endikasyon bulunmamaktadır.

62

TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020

KAYNAKLAR
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

Seshasai SR, Kaptoge S, Thompson A, et al: For the Emerging Risk
Factors Collaboration. Diabetes mellitus, fasting glucose, and risk
of cause-specific death. N Engl J Med 2011; 364 (9), 829-841
Balkau B. The DECODE study. Diabetes epidemiology: collaborative
analysis of diagnostic criteria in Europe. Diabe- tes Metab. 2000
Sep; 26 (4): 282-6.
American Diabetes Association Screening for type 2 diabetes. Diabetes Care 2004; 27 Suppl 1: 11-14.
American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes.Diabetes Care 2005 Jan; 28 (suppl 1): s4-s36
World Health Organization, International DF. Definition and diagnosis
of diabetes mellitus and intermediate hyperglycae- mia: report of a
WHO/IDF consultation. Geneva: World Health Organization; 2006.
International Expert Committee.International Expert Commit- tee
report on the role of the A1C assay in the diagnosis of diabetes. Diabetes Care. 2009; 32: 1327-34
www.idf.org/idf-diabetes-atlas-seventh-edition-2015
CDC national diabetes statistics report 2014 availible in http//
www.cdc.gov/diabetes/pubs/statsreport14/ nation- al-diabetes-report-web.pdf
Karve A, Hayvard RA. Prevalence, diagnosis, and treatment of
impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance in nondiabetic U.S. adults Diabetes Care 2010: 33; 2355-2359
Satman I, Yilmaz T, Sengül A et al. Population-based study of
diabetes and risk characteristics in Turkey: results of the turkish diabetes epidemiology study (TURDEP) Diabetes Care 2002; 25: 1551-6
Satman I, Omer B, Tutuncu Y, Kalaca S, Gedik S, Dinccag N,
Karsidag K, Genc S, Telci A, Canbaz B, Turker F, Yilmaz T, Cakir B, Tuomilehto J; TURDEP-II Study Group. Twelve-year trends in the prevalence and risk factors of diabetes and prediabetes in Turkish adults.
Eur J Epidemiol. 2013 Feb; 28 (2): 169-80
Lam DW, LeRoith D.The worldwide diabetes epidemic. Curr Opin
Endocrinol Diabetes Obes 2012; 19: 93-6.
Faerch K, Borch-Johnsen K, Holst JJ, Vaag A. Pathophysiolo- gy
and aetiology of impaired fasting glycaemia and impaired glucose
tolerance: does it matter for prevention and treatment of type 2 diabetes? Diabetologia. 2009 Sep; 52 (9): 1714-23
Abdul-Ghani M, DeFronzo RA, Jayyousi A. Prediabetes and risk of
diabetes and associated complications: impaired fasting glucose
versus impaired glucose tolerance: does it matter? Curr Opin Clin
Nutr Metab Care 2016, 19: 394-399.

TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020

63

KAYNAKLAR
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

64

Nichols G, Hillier TA, Brown JB. Normal fasting plasma glucose and
risk of type 2 diabetes diagnosis. The American Journal of Medicine.
2008; 121: 519-524
The Emerging Risk Factors Collaboration. Sarwar N, Gao P, Seshasai
SR et al. Diabetes mellitus, fasting blood glucose concentration,
and risk of vascular disease: a collaborative meta-analysis of 102
prospective studies. Lancet 2010; 375: 2215-2222
Fisman EZ, Motro M, Tenenbaum A, et al. Impaired fasting glucose
concentrations in nondiabetic patients with ischemic heart disease:
a marker for a worse prognosis. Am Heart J 2001; 141: 485-490
Kersten S, Desvergne B, Wahli W. Roles of PPARs in health and
disease.Nature 2000; 405: 421-424
Faerch K, Witte DR, Tabák AG et al. Trajectories of cardiomet- abolic
risk factors before diagnosis of three subtypes of type 2 diabetes:
a post-hoc analysis of the longitudinal White- hall II cohort study.
Lancet Diabetes Endocrinol 2013; 1: 43-51
Saudek CD, Herman WH, Sacks DB.et al. A new look at screening
and diagnosing diabetes mellitus. J Clin Endocrinol Metab. 2008;
93: 2447-2453
Cowe CC, Rust KF, Byrd-Holt DD et al. Prevalence of diabe- tes
and high risk for diabetes using A1C criteria in the U.S. population
in 1988-2006. Diabetes Care 2010; 33: 562-568
van't Riet E, Alssema M, Rijkelijkhuizen JM et al. Relationship
between A1C and glucose levels in the general Dutch popula- tion:
the new Hoorn study. Diabetes Care 33: 61-66, 2010
de Vegt F, Dekker JM, Ruhé HG et al. Hyperglycaemia is associated
with all-cause and cardiovascular mortality in the Hoorn population:
the Hoorn Study Diabetologia. 1999; 42: 926-931
M Tominaga, Eguchi H, Manaka H et al. Impaired glucose tolerance
is a risk factor for cardiovascular disease, but not impaired fasting
glucose. The Funagata Diabetes Study. Diabetes Care 1999 Jun;
22 (6): 920-924
Abdul-Ghani MA, Lyssenko V, Tuomi T, DeFronzo RA, Groop L.
Fasting versus postload plasma glucose concentration and the risk
for future type 2 diabetes: results from the Botnia Study. Diabetes
Care 2009; 32: 281-286
FiorentinoTV,Marini AM, Succurro E et al. One-Hour Postload Hyperglycemia: Implications for Prediction and Prevention of Type 2 Diabetes. J Clin Endocrinol Metab, September 2018, 103(9):3131–3143
Stephan N et al.www.thelancet.com/diabetes-endocrinology Vol 4
September 2016
TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020

KAYNAKLAR
28.
29.

30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.

41.

42.

Catherine M, Kenneth C. Prediabetes : A Worldwide Epidem- ic.
Endocrinol Metab Clin N Am 2016; Volume 45, Issue 4, 751-764
Balion CM, Raina PS, Gerstein HC et al. Reproducibility of impaired
glucose tolerance (IGT) and impaired fasting glucose (IFG) classification: a systematic review.Clin Chem Lab Med 2007; 45: 1180-5
Okosun IS, Seale JP, Lyn R, Davis-Smith YM. Improving Detection
of Prediabetes in Children and Adults: Using Com- binations of
Blood Glucose Tests. Front. Public Health, 2015; Nov 20; 3: 260
Handelsman Y, loomgarden ZT, Grunberger Get al. American association of clinical endocrinologists and american college of endocrinology
- clinical practice guidelines for developing a diabetes mellitus
comprehensive care plan - 2015. Endocr Pract. 2015 April ; 21
(Suppl 1): 1-87
TEMD Diabetes Mellitus ve komplikasyonlarınn tanı, tedavi ve izlem
kılavuzu, 2016
Ulusal Diyabet Konsensus Grubu. Diyabet tanı ve tedavi rehberi.
Türk Diyabet Vakfı yayınları, 2016
Bansal N. Prediabetes diagnosis and treatment: A review. World J
Diabetes. 2015; 6 (2): 296-303.
Kanat M, DeFronzo RA, Abdul-Ghani MA. Treatment of predi- abetes.
World J Diabetes. 2015; 6 (12): 1207-22.
Lind, L, Berne C, Lithell H. Prevalence of insulin resistance in essential
hypertension. J Hypertension 1995; 13: 1457-62
Kashyap SR, DeFronzo RA. The insulin resistance syndrome: physiological considerations. Diabetes Vasc Dis Res 2007; 4: 13-19
Nathan DM, Davidson MB, DeFronzo RA, Heine RJ, Henry RR,
Pratley R, Zinman B, American Diabetes Association. Impaired
fasting glucose and impaired glucose tolerance: implications for
care. Diab Care. 2007; 30 (3): 753.
MaglianoDJ, ShawJE, ShortreedSM, NusselderWJ, LiewD, Barr EL,
Zimmet PZ, Peeters A. Lifetime risk and projected population prevalence of diabetes. Diabetologia. 2008; 51: 2179-2186.
Saad MF, Knowler WC, Pettitt DJ, Nelson RG, Mott DM, Bennett
PH. The natural history of impaired glucose tolerance in the Pima
Indians. N Engl J Med. 1988; 319: 1500-1506.
Han SJ, Kim HJ, Kim DJ, Lee KW, Cho NH. Diabetes Res Clin Pract.
Incidence and predictors of type 2 diabetes among Koreans: A
12-year follow up of the Korean Genome and Epidemiology Study.
Diabetes Res Clin Pract. 2016 Oct 19; 123: 173-180
Punthakee Z, Goldenberg R, Katz P. Definition, Classification and
Diagnosis of Diabetes, Prediabetes and Metabolic Syndrome

TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020

65

KAYNAKLAR
43.
44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

66

Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee.
Can J Diabetes 42 (2018) S10–S15 S11
Weber MB, Ranjani H, Staimez LR, Anjana RM, Ali MK, Narayan
KM, Mohan V. The Stepwise Approach to Diabetes Prevention:
Results From the D-CLIP Randomized Controlled Trial. Diab Care.
2016; 39 (10): 1760-7.
Tuomilehto J, Lindström J, Eriksson JG, Valle TT, Hämäläinen H,
Ilanne-Parikka P, Keinänen-Kiukaanniemi S, Laakso M, Louheranta
A, Rastas M, Salminen V, Uusitupa M, Finnish Diabetes Prevention
Study Group. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in
lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J
Med. 2001; 344 (18): 1343.
Süleymanlar G, Seyahi N, Altıparmak MR, Serdengeçti K. Current
status of renal replacement therapy in Turkey: A sum- mary of
Turkish society of Nephrology 2009 Annual registry report. Turk
Neph Dial Transpl 2011; 20 (1): 1-6.
Melsom T, Schei J, Stefansson VTN, Solbu MD, Jenssen TG,
Mathisen UD et al. Prediabetes and risk of glomerular hyperfiltration
and albuminuria in the general nondiabetic population: a prospective
cohort study. Am J Kidney Dis.2016; 67 (6): 841-850.
Echouffo-Tcheugui JB, Narayan KM, Weisman D, Golden SH, Jaar
BG. Systematic review or meta-analysis association between prediabetes and risk of chronic kidney disease: a systematic review and
meta-analysis. Diabet Med. 2016 Dec; 33 (12): 1615-1624.
Brenner BM, Lawler EV, Mackenzie HS: The hyperfiltration theory:
a paradigm shift in nephrology. Kidney Int. 1996; 49 (6):
1774-1777.
Antonio Rodriguez-Poncelas · Gabriel Coll-de-Tuero· Jordi Blanch
· Marc Comas-Cufí · Marc Saez ·Maria Antònia Barceló. Prediabetes
is associated with glomerular hyperfiltration in a European Mediterranean cohort study. Journal of Nephrology. https://doi.org/10.1007/s40620-018-0524-0
Remuzzi G, Benigni A, Remuzzi A. Mechanisms of progres- sion
and regression of renal lesions of chronic nephropathies and diabetes.
J Clin Invest. 2016; 116 (2): 288-96.
M.R.P. Markus, T. Ittermann, S.E. Baumeister, C. Huth, B. Thorand
C. Herder et all. Prediabetes is associated with microalbuminuria,
reduced kidney function and chronic kidney disease in the general
population The KORA (Cooperative Health Research in the Augsburg
Region) F4-Study. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases
(2018) 28, 234e242
TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020

KAYNAKLAR
53.

54.
55.

56.

57.

58.

59.

60.
61.
62.

63.
64.

65.

De Nicola L, Gabbai F, Liberti ME, Sagliocca A, Conte G, Minutolo
R. Sodium/glucose cotransporter 2 inhibitors and prevention of
diabetic nephropathy: targeting the renal tubule in diabetes. Am J
Kidney Dis. 2014; 64 (1): 16-24.
De Nicola L, Conte G, Minutolo R. Prediabetes as a precursor to
diabetic kidney disease. Am J Kidney Dis.2016; 67 (6): 817-19.
Biessels GJ, Strachan MWJ, Visseren FLJ, Kappelle LJ, Whitmer
RA. Dementia and cognitive decline in type 2 diabetes and prediabeticstages: towards targeted interventions. Lancet Diabetes Endocrinol
2014;2:246–55.
XuW, QiuC,Winblad B, Fratiglioni L. The effect of borderline diabetes
on the risk of dementia and Alzheimer’s disease. Diabetes
2007;56:211–6.
Marseglia A, Dahl Aslan AK, Fratiglioni L, Santoni G, Pedersen NL,
XuW. Cognitive trajectories in prediabetes and diabetes: a population
based cohort study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2018;73:400–6.
Anna Marseglia,Laura Fratiglioni, Gr_egoria Kalpouzos, Rui Wang,
Lars Beackman, , Weili Xu. Prediabetes and diabetes accelerate
cognitive decline and predict microvascular lesions: A population-based cohort study. Alzheimer’s & Dementia - (2018) 1-9 https://doi.org/10.1016/j.jalz.2018.06.3060
Lightart S, van Herpt TT, Leening MJ et al. Lifetime risk of developing
impaired glucose metabolism and eventual progression from prediabetes to type 2 diabetes: a prospec- tive cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016; 4(1): 44-51.
Zhang X et al. Prevalence of diabetic retinopathy in the United States,
2005-2008. JAMA, 2010. 304 (6): p. 649-56.
Taș A, Erdem Ü, Sobacı G, Uçar M. Diyabetik hastalarda retinopati
sıklığı ve risk faktörleri. Gülhane Tıp Dergisi, 2005. 47: p. 164-174.
Bai XL et al. [A cross-sectional study of moderate or severe visual
impairment and blindness in residents with type 2 diabetes living in
Xinjing Town, Shanghai]. Zhonghua Yan Ke Za Zhi, 2016. 52 (11):
p. 825-830.
Kahn, H.A. and R. Hiller, Blindness caused by diabetic retinopathy.
Am J Ophthalmol, 1974. 78 (1): p. 58-67.
Nagi, D.K., et al., Diabetic retinopathy assessed by fundus photography in Pima Indians with impaired glucose tolerance and NIDDM.
Diabet Med, 1997. 14 (6): p. 449-56.
Chen X et al. Prevalence and risk factors of diabetic retinopa- thy
in Chongqing pre-diabetes patients. Eye (Lond), 2012. 26 (6): p.
816-20.

TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020

67

KAYNAKLAR
66.

67.

68.

69.
70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.
77.
78.

68

Knowler WC et al., Reduction in the incidence of type 2 diabe- tes
with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med, 2002. 346
(6): p. 393-403.
Pan XR et al. Impaired glucose tolerance and its relationship to
ECG-indicated coronary heart disease and risk factors among
Chinese. Da Qing IGT and diabetes study. Diabetes Care, 1993. 16
(1): p. 150-6.
Klein R et al. Hypertension and retinopathy, arteriolar narrow- ing,
and arteriovenous nicking in a population. Arch Ophthal- mol, 1994.
112 (1): p. 92-8.
Meleth AD et al. Serum inflammatory markers in diabetic retinopathy.
Invest Ophthalmol Vis Sci, 2005. 46 (11): p. 4295-301.
Wong TY et al. Associations between the metabolic syndrome and
retinal microvascular signs: the Atherosclerosis Risk In Communities
study. Invest Ophthalmol Vis Sci, 2004. 45 (9): p. 2949-54.
Wong TY et al. Retinal vascular caliber, cardiovascular risk factors,
and inflammation: the multi-ethnic study of athero- sclerosis (MESA).
Invest Ophthalmol Vis Sci, 2006. 47 (6): p. 2341-50.
Ziegler D, Rathmann W, Dickhaus T, Meisinger C, Mielck A. Prevalence of polyneuropathy in pre-diabetes and diabetes is associated with abdominal obesity and macroangiopathy: the MONICA/KORA Augsburg Surveys S2 and S3. Diab Care 2008; 31:
464-9 21.
Hoffman-Snyder C, Smith BE, Ross MA, Hernandez J, Bosch
EP: Value of the oral glucose tolerance test in the evaluation of
chronic idiopathic axonal polyneuropathy. Arch Neurol 2006; 63:
1075-9.
Ziegler D, Rathmann W, Dickhaus T, Meisinger C, Mielck A. Neuropathic pain in diabetes, prediabetes and normal glucose tolerance:
the MONICA/ KORA Augsburg Surveys S2 and S3. Pain Med 2009;
10: 393-400.
Singleton JR, Smith AG, Bromberg MB: Increased prevalence of
impaired glucose tolerance in patients with painful sensory neuropathy. Diab Care 2001; 24: 1448-53.
Papanas N, Vinik AI, Ziegler D. Neuropathy in prediabetes: does
the clock start ticking early? Nat Rev Endocrinol 2011; 7: 682-90.
Boulton AJM, Vinik AI, Arezzo JC, Bril V, Fieldman EL, Free- man
R et al. Diabetic neuropathies. Diab Care 2005; 28 (4): 956-62.
Novella SP, Inzucchi SE, Goldstein JM. The frequency of undiagnosed
diabetes and impaired glucose tolerance in patients with idiopathic
sensory neuropathy. Muscle Nerve. 2001; 24 (9): 1229-31.
TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020

KAYNAKLAR
79.

80.

81.
82.

83.

84.

85.

86.
87.

88.

89.

Isak B, Oflazoglu B, Tanridag T, Yitmen I, Us O. Evaluation of peripheral and autonomic neuropathy among patients with newly
diagnosed impaired glucose tolerance. Diabetes Metab Res Rev
2008; 24: 563-9.
Hsu WC, Yen AM, Liou HH, Wang HC, Chen TH. Prevalence and
risk factors of somatic and autonomic neuropathy in prediabetic
and diabetic patients. Neuroepidemiology 2009; 33: 344-9.
Grundy SM. Pre-diabetes, metabolic syndrome, and cardio- vascular
risk. J Am Coll Cardiol. 2012; 59 (7): 635-43
Ford ES, Zhao G, Li C. Pre-diabetes and the risk for cardio- vascular
disease: a systematic review of the evidence. J Am Coll Cardiol.
2010; 55 (13): 1310-7.
Mohammed K Ali, Kai McKeever Bullard, Sharon Saydah, Giuseppina Imperatore, Edward W GreggCardiovascular and renal burdens
of prediabetes in the USA:analysis of data from serial cross-sectional surveys,1988–2014. Lancet Diabetes Endocrinol 2018; 6:
392–403
Yuli Huang, Xiaoyan Cai, Weiyi Mai,3 Meijun Li, Yunzhao Hu. Association between prediabetes and risk of cardiovascular disease and
all cause mortality: systematic review and meta-analysis. BMJ
2016;355:i5953 | doi: 10.1136/bmj.i5953
Liu J, Grundy SM, Wang W, Smith SC Jr, Vega GL, Wu Z, Zeng Z,
Wang W, Zhao D. Ten-year risk of cardiovascular incidence related
to diabetes, prediabetes, and the metabolic syndrome. Am Heart
J. 2007; 153 (4): 552-8.
Ferrannini E, Gastaldelli A, Iozzo P. Pathophysiology of predi- abetes.
Med Clin North Am. 2011; 95 (2): 327-39.
Tabák AG, Herder C, Rathmann W, Brunner EJ, Kivimäki M. Prediabetes: a high-risk state for diabetes development. Lancet. 2012; 379
(9833): 2279-90.
DECODE Study Group, the European Diabetes Epidemiology Group.
Glucose tolerance and cardiovascular mortality: com- parison of
fasting and 2-hour diagnostic criteria. Arch Intern Med. 2001; 161
(3): 397-405.
Barr EL, Zimmet PZ, Welborn TA, Jolley D, Magliano DJ, Dunstan
DW, Cameron AJ, Dwyer T, Taylor HR, Tonkin AM, Wong TY, McNeil
J, Shaw JE. Risk of cardiovascular and all-cause mortality in individuals with diabetes mellitus, impaired fasting glucose, and impaired
glucose tolerance: the Australian Diabetes, Obesity, and Lifestyle
Study (AusDi- ab). Circulation. 2007; 116 (2): 151-7.

TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020

69

KAYNAKLAR
90.

DeFronzo RA, Abdul-Ghani M. Assessment and treatment of cardiovascular risk in prediabetes: impaired glucose toler- ance and
impaired fasting glucose. Am J Cardiol. 2011; 108 (3 Suppl): 3B-24B.
91. Manton ND, Lipsett J, Moore DJ, Davidson GP, Bourne AJ, Couper
RTL. Nonalcoholic steatohepatitis in children and adolescents. Med
J Aust 2000; 173: 476-479.
92. Ludwig J, Viggiono T, R, Mc Gill D.B, et al. Nonalcoholic Steatohepatitis: Mayo Clinic experiences with a hitherto unnamed disease. Mayo
Clinic Proc. 1980; 55: 434-8.
93. Wong VW, Chu WC, Wong GL, et al. Prevalence of nonalco- holic
fatty liver disease and advanced fibrosis in Hong Kong Chinese: a
population study using proton-magnetic reso- nance spectroscopy
and transient elastography. Gut 2012; 61: 409-15.
94. Bellentani S, Saccoccio G, Masutti F, et al. Prevalence of and risk
factors for hepatic steatosis in Northern Italy. Ann Intern Med 2000;
132: 112-7.
95. Kojima S, Watanabe N, Numata M, et al. Increase in the prev- alence
of fatty liver in Japan over the past 12 years: analysis of clinical background. J Gastroenterol 2003; 38: 954-61.
96. Younossi ZM, Matteoni CA, Gramlich T, et al. Patient charac- teristics
cirrhosis and death in nonalcoholic steatohepatitis. Hepatolology
1998; 28: 303A.
97. Williamson RM, Price JF, Glancy S, et al. Prevalence of and risk
factors for hepatic steatosis and nonalcoholic fatty liver disease in
people with type 2 diabetes: the Edinburgh Type 2 Diabetes Study.
Diabetes Care 2011; 34: 1139-44.
98. Șentürk Ö. Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı (NAYKH). Folia
2004;1: 12-17.
99. Tominaga K, Kurata JH, Chen YK, et al. Prevalence of fatty liver in
Japanese children and relationship to obesity: an epidemiological
ultrasonographic survey. Dig Dis Sci 1995; 40: 2002-2009
100. Trayhurn P, Beattie JH. Physiological role of adipose tissue: White
adipose tissue as an endocrine and secretory organ. Proc Nutr Soc.
2001; 60: 329-39.
101. Eguchi Y, Eguchi T, Mizuta T, Ide Y, Yasutake T, Iwakiri R, et al.
Visceral fat accumulation and insulin resistance are important
factors in nonalcoholic fatty liver disease. J Gastro- enterol 2006;
41: 462-9.
102. Luyckx FH, Scheen AJ, Desaive C, Dewe W, Gielen JE, Lefeb- vre
PJ. Effects of gastroplasty on body weight and related biological
abnormalities in morbid obesity. Diabetes Metab 1998; 24: 355-61.
70

TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020

KAYNAKLAR
103. Manchanayake J, Chitturi S, Nolan C, Farrell GC. Postprandial hyperinsulinemia is universal in non-diabetic patients with nonalcoholic
fatty liver disease. J Gastroenterol Hepatol 2011; 26: 510-6.
104. Ertek S, Cicero A, Erdoğan G. Factors Related with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in Normolipidemic Patients with 1-Hour
Hyperglycemia Türk Jem 2012; 16: 85-8.
105. Stefan N, Kantartzis K, Haring HU. Causes and metabolic consequences of fatty liver. Endocr Rev 2008; 29: 939-60.
106. Vozarova B, Stefan N, Lindsay RS, et al. High alanine amino- transferase is associated with decreased hepatic insulin sensitivity and
predicts the development of type 2 diabetes. Diabetes 2002; 51:
1889-95.
107. Fraser A, Harris R, Sattar N, et al. Alanine aminotransferase,
gamma-glutamyltransferase, and incident diabetes: the British
Women's Heart and Health Study and meta-analysis. Diabetes
Care 2009; 32: 741-50.
108. Hanley AJ, Williams K, Festa A, et al. Elevations in markers of liver
injury and risk of type 2 diabetes: the insulin resistance atherosclerosis study. Diabetes 2004; 53: 2623-32.
109. Wannamethee SG, Shaper AG, Lennon L, Whincup PH. Hepat- ic
enzymes, the metabolic syndrome, and the risk of type 2 diabetes
in older men. Diabetes Care 2005; 28: 2913-18.
110. Adams LA, Lymp JF, St Sauver J, Sanderson SO, Lindor KD,
Feldstein A, et al. The natural history of nonalcoholic fatty liver
disease: A population-based cohort study. Gastro- enterology.
2005; 129: 113-21.
111. Eguchi Y, Eguchi T, Mizuta T, Ide Y, Yasutake T, Iwakiri R, et al.
Visceral fat accumulation and insulin resistance are important
factors in nonalcoholic fatty liver disease. J Gastro- enterol. 2006;
41: 462-9.
112. Lewis GF, Carpentier A, Adeli K, Giacca A. Disordered fat storage
and mobilization in the pathogenesis of insulin resis- tance and
type 2 diabetes. Endocr Rev 2002; 23: 201-29.
113. Postic C, Girard J. Contribution of de novo fatty acid synthe- sis
to hepatic steatosis and insulin resistance: Lessons from genetically
engineered mice. J Clin Invest 2008; 118: 829-38.
114. Azziz R, Woods KS, Rey na R, Key TJ, Knochen hauer ES, Yıldız
BO. The prevalence and features of the polycystic ovary syndrome
in an unselected population. J Clin Endocri- nol Metab 2004; 89
(6): 2745-9.

TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020

71

KAYNAKLAR
115. Legro RS, Kunselman AR, Dodson WC, Duna if A. Prevalence and
predictors of risk for type 2 diabetes mellitus and impaired glucose
tolerance in polycystic ovary syndrome: a prospective, controlled
study in 254 affected women. J Clin Endocrinol Metab 1999; 84
(1): 165-9.
116. Cristiano R.G. Barcellos; Michelle P. Rocha; Sylvia A.Y. Hayashida;
Márcia Nery; José A.M. Marcondes. Prevalence of abnormalities
of glucose metabolism in patients with poly- cystic ovary syndrome.
Arq Bras Endocrinol Metab 2007; 51/4: 601-605
117. Anttila L, Karjala K, Penttılä TA, Ruutiainen K, Ekblad U. Polycystic ovaries in women with gestational diabetes. Obstetrics &
Gynecology 1998; 92 (1): 13-6.
118. Dunaif A. Insulin resistance and the polycystic ovary syndrome:
mechanism and implications for pathogenesis. Endocr Rev 1997;
18: 774-800.
119. Dunaif A, Finegood DT. Beta-cell dysfunction independent of
obesity and glucose intolerance in the polycystic ovary syndrome.
J Clin Endocrinol Metab 1996; 81 (3): 942-7.
120. Ehrmann DA, Barnes RB, Rosenfield RL, Cavaghan MK, Imperial
J. Prevalence of impaired glucose tolerance and diabetes in women
with polycystic ovary syndrome. Diabetes Care 1999; 22: 141-6.
121. Wild RA, Painter PC, Coulson PB, Carruth KB, Ranney GB. Lipoprotein
lipid concentrations and cardiovascular risk in women with polycystic
ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab 1985; 61: 946-51.
122. Yildirim B, Sabir N, Kaleli B. Relation of intraabdominal fat distribution to metabolic disorders in nonobese patients with polycystic
ovary syndrome. Fertil Steril 2003; 79 (6): 1358- 64.
123. Pekala P, Kawakami M, Vine W, Lane MD, Cerami A. Studies of
insulin resistance in adipocytes induced by macrophage mediator.
J Exp Med 1983; 157: 1360-5.
124. Coviello AD, Legro RS, Dunaif A. Adolescent girls with poly- cystic
ovary syndrome have an increased risk of the metabolic syndrome
associated with increasing androgen levels inde- pendent of obesity
and insulin resistance. J Clin Endocrinol Metab 2006; 91: 492-7.
125. Meslier N, Gagnadoux F, Giraud P, Person C, Ouksel H, Urban T,
Racineux J.L. Impairedglucose-insulin metabolism in males with
obstructive sleep apnoea syndrome. Eur. Respir .J 2003; 22:
156-160.
126. Meoli AL, Casey KR, Clark RW, Coleman JA Jr, Fayle RW, Troell
RJ, et al. Hypopnea in sleep-disordered breathing in adults. Sleep
2001; 24: 469-70.
72

TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020

KAYNAKLAR
127. Seicean S, Kirchner H. L, Gottlieb D. J, Punjabi N. M, Resnick H,
Sanders M, Budhiraja R, Singer M, Redline S. Sleep disor- dered
breathing and impaired glucose metabolism in normal weight and
overweight/obese individuals: the Sleep Heart Health Study. Diabetes Care 2008; 31: 1001-1006.
128. Punjabi N.M, Shahar E, Redline S, Gottlieb D.J, Givelber R, Resnick
H.E. Sleep- disordered breathing, glucose intoler- ance, and insülin
resistance: the Sleep Heart Health Study. Am.J Epidemiol 2004;
160. 521-530.
129. Theorell-Haglow J, Berne C, Janson C, Svensson M, Lindberg E.
Is obstruction sleep apnea associated with the metabolic syndrome
and impaired glucose metabolism. SleepMed 2006; 7 (Suppl.2),
S5.
130. Punjabi N.M, Beamer B.A. Alterations in glucose disposal in
sleep-disordered breathing. Am .J.Respir.Crit.Care Med 2009;
179: 235-240.
131. Priou P, LeVaillant M, Meslier N, Chollet S, Masson P, Humeau
M. P, Pigeanne T, Bizieux-Thaminy A, Goupi F, Gag- nadoux F.
Independent association between obstructive sleep apnea severity
and glycated hemoglobin in adults with- out diabetes. Diabetes
Care 2012; PMID: 22688546.
132. Redline S, Storfer-Isser A, Rosen CL, et al. Association between
metabolic syndrome and sleep disordered breathing in adolescents.
Am J Respir Crit Care Med 2007; 31
133. Peppard PE, Young T, Palta M, et al. Longitudinal study of moderate
weight change and sleep-disordered breathing. JAMA 2000; 284:
3015-3021.
134. Tahrani AA, Ali A, Raymond NT, et al. Obstructive sleep apnea
and diabetic neuropathy: a novel association in patients with type
2 diabetes. Am J Respir Crit Care Med 2012; 186: 434-41.
135. Cramer T, Yamanishi Y, Clausen BE, et al, HIF-1a is essential for
myeloid cell-mediated inflammation. Cell 2003; 112: 645-7.
136. Li J, Bosch-Marce M, Nanayakkara A, et al. Altered metabolic
responses to intermittent hypoxia in mice with partial deficien- cy
of hypoxia-inducible factor-1a. Physiol Genomics 2006; 25: 450-7.
137. Lamond N, Tiggemann M, Dawson D. Factors predicting sleep
disruption in Type II diabetes. Sleep 2000; 23: 415- 416.
138. Kahal H, Tahrani AA, George JT, et al. Obstructive sleep apnoea;
a rare cause of pseudophaeochromocytoma, QJM 2013; 106:
1133-6.

TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020

73

KAYNAKLAR
139. Takahashi K, Chin K, Akamizu T, et al, Acylated ghrelin level in
patients with OSA before and after nasal CPAP treatment. Respirology 2008; 13: 810-6.
140. Kohler M, Ayers L, Pepperell JC, et al, Effects of continuous positive
airway pressure on systemic inflammation in patients with moderate
to severe obstructive sleep apnoea: a randomised controlled trial.
Thorax 2009; 64: 67-73.
141. Ip MSM, Lam KS, Ho C, et al. Serum leptin and vascular risk factors
in obstructive sleep apnea. Chest 2000; 118: 580-6.
142. Roubenoff R, Klag MJ, Mead LA, Liang KY, Seidler AJ, et al.
Incidence and risk factors for gout in white men. J Am Med Assoc
1991; 266: 3004-3007.
143. Taniguchi Y, Hayashi T, Tamura K, Endo G, Fujii S. Serum uric
acid and the risk for hypertension and Type 2 diabetes in Japanese
men: Osaka Health Survey. J Hypertens 2001; 19: 1209-1215.
144. Oda E, Kawai R, Sukumaran V, Watanabe K. Uric acid is positively associated with metabolic syndrome but negatively associated with diabetes in Japanese men. Intern Med 2011; 48:
1785-1791.
145. Yamada T, Fukatsu M, Suzuki S, Wada T, Joh T. Elevated serum
uric acid predicts impaired fasting glucose and type 2 diabetes
only among Japanese women undergoing health checkups. Diabetes Metab 2011; 37: 252-258.
146. Roy D, Perreault M, Marette A. Insulin stimulation of glucose uptake
in skeletal muscles and adipose tissues in vivo is NO dependent.
Am J Physiol 1998, 274: 692-699.
147. Johnson RJ, Perez-Pozo SE, Sautin YY, Manitius J, Sanchez-Lozada
LG, et al. Hypothesis: could excessive fructose intake and uric
acid cause type 2 diabetes? Endocr Rev 2009; 30: 96-116.
148. Tong PC, Kong AP, So WY et al. The usefulness of the International Diabetes Federation and the National Cholesterol Education
Program's Adult Treatment Panel III definitions of the metabolic
syndrome in predicting coronary heart disease in subjects with
type 2 diabetes. Diabetes Care 2007 May; 30 (5): 1206-1211
149. American Diabetes Association. Prevention or Delay of Type 2
Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes 2018. Diabetes
Care 2018;41(Suppl. 1):S51–S54 https://doi.org/10.2337/dc18S005
150. Tuomilehto J, Lindstrom J, Eriksson JG., et al. Prevention of type
2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with
impaired glucose tolerance. N Engl J Med 2001; 34:1342-50
74

TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020

KAYNAKLAR
151. Lindstrom J, Ilanne-Parikka P, Peltonen M, et al.; Finnish Diabetes
Prevention Study Group. Sustained reduction in the incidence of
type 2 diabetes by lifestyle intervention: follow-up of the Finnish
Diabetes Prevention Study. Lancet 2006;368:1673-79
152. Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE, et al.; Diabetes Prevention Program Research Group. Reduction in the incidence of type
2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med
2002;346:393-403
153. Knowler WC, Fowler SE, Hamman RF, et al.; Diabetes Prevention
Program Research Group. 10-year follow-up of diabetes incidence
and weight loss in the Diabetes Prevention Program Outcomes
Study. Lancet 2009;374:1677-86
154. Nathan DM, Barrett-Connor E, Crandall JP, et al. Long-term effects
of lifestyle intervention or metformin on diabetes development and
microvascular complications over 15-year follow-up: the Diabetes
Prevention Program Outcomes Study. Lancet Diabetes Endocrinol
2015;3:866-75
155. Li G, Zhang P, Wang J, et al. Cardiovascular mortality, all-cause
mortality, and diabetes incidence after lifestyle intervention for
people with impaired glucose tolerance in the Da Qing Diabetes
Prevention Study: a 23-year follow-up study. Lancet Diabetes Endocrinol 2014;2:474-80
156. Penn L, White M, Lindstrom J, et al. Importance of weight loss maintenance and risk prediction in the prevention of type 2 diabetes:
Analysis of European Diabetes Prevention Study RCT. PLOS ONE
2013;8:e57143
157. Parker AR, Byham-Gray L, Denmark R, et al. The effect ofmedical
nutrition therapy by a registered dietitian nutritionist in patients
with prediabetes participating in a randomized controlled clinical
research trial. J Acad Nutr Diet 2014;114:1739-48
158. Diabetes Prevention Program (DPP) Research Group. The Diabetes
Prevention Program (DPP): description of lifestyle intervention.
Diabetes Care 2002;25:2165-71
159. Lindström J, Louheranta A, Mannelin M, et al. The Finnish Diabetes
Prevention Study (DPS). Lifestyle intervention and 3-year results
on diet and physical activity. Diabetes Care 2003;26:3230-36
160. Grams J, Garvey WT. Weight loss and the prevention and treatment
of type 2 diabetes using lifestyle therapy, pharmacotherapy, and
bariatric surgery: mechanisms of action. Curr Obes Rep.
2015;4:287-302

TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020

75

KAYNAKLAR
161. Hamman RF, Wing RR, Edelstein SL, et al. Effect of weight loss
with lifestyle intervent Diabetes UK Nutrition Working Group.
Evidence-based nutrition guidelines for the prevention and management of diabetes March 2018. Ulașım: https://www.diabetes.org.
uk/professionals/position-statements-reports/food-nutrition-lifestyle/ evidence-based- nutrition-guidelines-for-the-prevention-and-management-of-diabetes.
162. Evert AB, Boucher JL, Cypress M, et al. Nutrition therapy recommendations for the management of adults with diabetes. Diabetes Care
2014; 37 (Suppl 1): S120-S143 15.
163. Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert
Committee. Clinical Practice Guidelines Nutrition Therapy. Can J
Diabetes 2018;42:S20-S2616.
164. Paulweber B., Valensi P, Lindström J, et.al. A European
evidence-based guideline for the prevention of type 2 diabetes.
Horm Metab Res 2010; 42 (Suppl. 1): S3-S36
165. Salas-Salvad´o J, Bull´o M, Babio N, et al.; PREDIMED Study Investigators. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with the Mediterranean diet: results of the PREDIMED-Reus nutrition intervention
randomized trial. Diabetes Care 2011;34:14-9
166. Johnston BC, Kanters S, Bandayrel K, et al. Comparison of weight
loss among named diet programs in overweight and obese adults:
a meta-analysis. JAMA 2014 ;312:923-33
167. Ley SH, Hamdy O, Mohan V, et al. Prevention and management
of type 2 diabetes: dietary components and nutritional strategies.
Lancet 2014;383:1999-2007
168. Pastorino S, Richards M, Pierce M, et al. A high-fat, high-glycaemic
index, low-fibre dietary pattern is prospectively associated with
type 2 diabetes in a British birth cohort. Br J Nutr 2016;115:1632-42
169. Bhupathiraju SN, Tobias DK, Malik VS, et al. Glycemic index, glycemic
load, and risk of type 2 diabetes: results from 3 large US cohorts and
an updated meta-analysis. Am J Clin Nutr 2014;100:218-32
170. Esposito K, Chiodini P, Maiorino MI, et al. Which diet for prevention
of type 2 diabetes? A meta-analysis of prospective studies. Endocrine 2014;47:107-16
171. Chen M, Sun Q, Giovannucci E, et al. Dairy consumption and risk
of type 2 diabetes: 3 cohorts of US adults and an up dated
meta-analysis. BMC Med 2014;12:215
172. Bray GA. Energy and fructose from beverages sweetened with
sugar or high-fructose corn syrup pose a health risk for some
people. Adv Nutr;4:220-5
76

TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020

KAYNAKLAR
173. Knott C, Bell S, Britton A. Alcohol consumption and the risk of
type 2 diabetes: a systematic review and dose-response meta-analysis of more than 1.9 million ındividuals from 38 observational
studies. Diabetes Care 2015;38:1804-12.
174. Saaristo T, Moilanen L, Korpi-Hyövälti E, et al. Lifestyle intervention
for prevention of type 2 diabetes in primary health care: one-year
follow-up of the Finnish National Diabetes Prevention Program
(FIN-D2D). Diabetes Care 2010;33:2146-51.
175. Johnson M, Jones R, Freeman C, et al. Can diabetes prevention
programmes be translated effectively into real-world settings and
still deliver improved outcomes? A synthesis of evidence. Diabet
Med 2013;30:3-15
176. DeFronzo RA, Tripathy D, Schwenke DC, et al. Pioglitazone for
diabetes prevention in impaired glucose tolerance. N Engl J Med
2011; 364: 1104-15.
177. Buchanan TA, Xiang AH, Peters RK, et al. Preservation of pancreatic
b-cell function anprevention of type 2 diabetes by pharmacological
treatment of insulin resistance in high-risk Hispanic women. Diabetes 2002; 51: 2796-803.
178. Gerstein HC, Yusuf S, Bosch J, et al. Effect of rosiglitazone on the
frequency of diabetes in patients with impaired glucose tolerance
or impaired fasting glucose: a randomised controlled trial. Lancet.
2006; 368: 1096-105.
179. Torgerson JS, Hauptman J, Boldrin MN, Sjöström L. XENical in
the prevention of diabetes in obese subjects (XENDOS) study: a
randomized study of orlistat as an adjunct to lifestyle changes for
the prevention of type 2 diabetes in obese patients. Diabetes Care.
2004; 27: 155-61.
180. Xavier Pi-Sunyer, Arne Astrup, Ken Fujioka et all. Randomized,
Controlled Trial of 3.0 mg of Liraglutide in Weight Management.
N Engl J Med 2015;373:11-22. DOI: 10.1056/NEJMoa1411892
181. Astrup A, Rössner S, Van Gaal L, et al. Effects of liraglutide in the
treatment of obesity: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. Lancet. 2009 Nov 7; 374 (9701): 1606
182. Diabetes Prevention Program Research Group. The 10-year cost-effectiveness of lifestyle intervention or metformin for diabetes prevention: an intent-to-treat analysis of the DPP/DPPOS. Diabetes Care
2012; 35: 723-30.
183. Ratner RE, Christophi CA, Metzger BE, et al.; Diabetes Prevention Program Research Group. Prevention of diabetes in women
with a history of gestational diabetes: effects of metformin and
TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020

77

KAYNAKLAR
lifestyle interventions. J Clin Endocrinol Metab 2008; 93: 4774-79.
184. Aroda VR, Christophi CA, Edelstein SL, et al.; Diabetes Prevention
Program Research Group. The effect of lifestyle intervention and
metformin on preventing or delaying diabe- tes among women
with and without gestational diabetes: the Diabetes Prevention
Program Outcomes Study 10-year follow-up. J Clin Endocrinol
Metab 2015; 100: 1646-53.
185. Ramachandran A, Snehalatha C, Mary S, et al. The Indian Diabetes
Prevention Programme shows that lifestyle modifi- cation and
metformin prevent type 2 diabetes in Asian Indian subjects with
impaired glucose tolerance (IDPP-1). Diabetolo- gia. 2006 Feb; 49
(2): 289-97.
186. Ramachandran A, Snehalatha C, Mary S, et al. Pioglitazone does
not enhance the effectiveness of lifestyle modification
187. Kernan WN, Viscoli CM, Furie KL, Young LH, Inzucchi SE, Gorman
M, Guarino PD, Lovejoy AM, Peduzzi PN, Conwit R, Brass LM,
Schwartz GG, Adams HP Jr, Berger L, Carolei A, Clark W, Coull
B, Ford GA, Kleindorfer D, O'Leary JR, Parsons MW, Ringleb P,
Sen S, Spence JD, Tanne D, Wang D, Winder TR; IRIS Trial Investigators. Pioglitazone after Ischemic Stroke or Transient Ischemic
Attack. N Engl J Med. 2016 Apr 7;374(14):1321-31.
188. Hung-Wei Liao,1 Jeffrey L Saver,2 Yi-Ling Wu,3 Tso-Hsiao Chen,4
Meng Lee,5Bruce Ovbiagele6. Pioglitazone and cardiovascular
outcomes in patients with insülin resistance, pre-diabetes and
type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open
2017;7:e013927.
189. Zinman B, Harris SB, Neuman J, et al. Low-dose combination therapy with rosiglitazone and metformin to prevent type 2 diabetes
mellitus (CANOE trial): a double-blind randomised controlled study.
Lancet. 2010; 376 (9735): 103-11.
190. le Roux CW1, Astrup A2, Fujioka K3, Greenway F4, Lau DCW5,
Van Gaal L6, Ortiz RV7, Wilding JPH8, Skjøth TV9, Manning LS9,
Pi-Sunyer X10; SCALE Obesity Prediabetes NN8022-1839 Study
Group.3 years of liraglutide versus placebo for type 2 diabetes
risk reduction and weight management in individuals with prediabetes: a randomised, double-blind trial. Lancet. 2017 Apr
8;389(10077):1399-1409. doi: 10.1016/S0140-6736(17)30069-7.
191. Apovian CM, Aronne L, Rubino D, et al. A randomized, phase 3
trial of naltrexone SR/bupropion SR on weight and obesity-related
risk factors (COR-II). Obesity (Silver Spring). 2013 May;21(5):935-43.
doi: 10.1002/oby.20309
78

TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020

KAYNAKLAR
192. Amy E, Ks H, Hollander P. Prolonged release Naltrexone/bupropion
improves glucose control in individuals with prediabetes. 2017
193. Kim SH, Abbasi F, Lamendola C, et al.Benefits of liraglutide
treatment in overweight and obese older individuals with prediabetes.Diabetes
Care.
2013
Oct;36(10):3276-82.
doi:
10.2337/dc13-0354. Epub 2013 Jul 8
194. Rosenstock J, Klaff LJ, Schwartz S, et al.Effects of exenatide and
lifestyle modification on body weight and glucose tolerance in
obese subjects with and without pre-diabetes.Diabetes Care. 2010
Jun;33(6):1173-5. doi: 10.2337/dc09-1203. Epub 2010 Mar 23
195. Kaku K, Kadowaki T, Terauchi Y, et al. Sitagliptin Improves Glycaemic Excursion After a Meal or After an Oral Glucose Load in Japanese Subjects With Impaired Glucose Tolerance. Diabetes Obes
Metab.2015 Nov;17(11):1033-4.
196. Naidoo P, Wing J, Rambiritch V. Effect of sitagliptin and metformin
on prediabetes progression to type 2 diabetes- a randomized,
double-blind, double-arm, multicenter clinical trial:protocol fort he
sitagliptin and metformin in prediabetes (SiMePreD) Study. JMIR
Res Protoc.2016;5(3):e145.
197. Bruce B et al. Glycemic characteristics and Clinical Outcomes of
COVID 19 patients hospitalized in United States.
198. IDF Diabetes Atlas.9th edition: International Diabetes Federation,
2019
199. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus
Disease 2019 in China. N Engl J Med.2020;1-13.
200. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons
from the Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) Outbreak in China
Summary of a report of 72314 cases from the Chinese Center for
Disease Control and Prevention. JAMA. 2020 Feb 24. doi: 10.1001/jama.2020.2648. Online ahead of print
201. Smith S, Boppana A, Traupman J, etal. Impaired glucose metabolism in patients with diabetes, prediabetes and obesity is associated
with severe Covid-19. medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.04.20122507. 7.this version posted June
5, 2020.

TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020

79

KAYNAKLAR

80

TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020

KAYNAKLAR

TÜRKDİAB Prediyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2020

81

