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Türkiye’de glisemik kontrol yetersizdir1

Turkish Nationwide SurvEy of 
Glycemic and Other Metabolic 

Parameters of Patients with 
Diabetes Mellitus (TEMD Study) %40.2G
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* HbA1c < %7 

Tip2 DM Tip1 DM

40,2

15,3

Devlet /üniversite hastanelerinde (%90) veya özel 
hastanelerde (%10) en az bir yıl süre ile takip edilen 

5211 diyabet hastasının glisemik kontrol düzeyleri



Glukoz İzlemi

Tarihsel Yöntem 1956-1965

British Journal of Biomedical Science 2012 69 (2)



Dextrometer - 1969
Günümüzde kan şekeri ölçüm cihazları 

küçük, 

kullanımı basit,

güvenilir, 

daha ucuz, 0.6 µL kan ile

kısa sürede ölçüm  yapabiliyorlar.

50 microliter kan gerekli 

Metal ucu jilete benzer lanset ile 
kan alınıyor.

Ölçüm süresi çabuk ?? ( 5 dakika)

Strip’in yıkanması gerekiyor.

Fiyatı 499 $  

Glukoz İzlemi





GLUKOZ TAKİBİNE NEDEN İHTİYAÇ DUYUYORUZ? 

Doğrulanmış, güvenilir glisemik verileri edinmek 
(semptomatik/asemptomatik hiperglisemi, hipoglisemi ve glisemik değişkenliği 
görebilmek)

Diyabet tedavisini başlatmak veya tedaviyi ayarlamak

Uygulanan diyabet tedavisinin klinik etkinliğini anlamak

Tedavinin klinik sonuçlarını değerlendirmek 







Miller KM, Beck RW, Bergenstal RM, et al. T1D Exchange Clinic Network. Evidence of a strong association between frequency of self-monitoring of blood glucose and 
hemoglobin A1c levels in T1D exchange clinic registry participants. Diabetes Care. 2013; 36:2009-14.

>50 yaş 26-50 yaş

13-26 yaş1-13 yaş

Ziegler R, Heidtmann B, Hilgard D, Hofer S, Rosenbauer J, Holl R; DPV-Wiss-Initiative. Frequency of SMBG correlates with HbA1c and acute complications in 
children and adolescents with type 1 diabetes. Pediatr Diabetes. 2011 Feb;12(1):11-7.

HbA1c ve Günlük Kan Şekeri İzlem Sıklığının İlişkisi 



Glucose control measures for hyperglycaemia and hypoglycaemia by 
glucose check frequency for different geographic regions.

D i a b e t e s R e s e a r c h a n d c l i n i c a l p r a c t i c e 1 3 7 ( 2 0 1 8 ) 3 7 – 4 6



DAHA İYİ BİR DİYABET YÖNETİMİNDE 3 ANAHTAR KRİTER ?

• Diyabet yönetiminde hedef, kısa ve uzun dönem ciddi komplikasyon 
riskini azaltmak için glukoz seviyelerini düşürmektir*.

• Bu hedefe ulaşmak için hastalar ve hekimleri glukoz seviyelerini düzenli 
olarak takip etmelidir.

• SMBG ve HbA1c hastaların glukoz seviyelerindeki değişikliklerin eksiksiz 
bir resmini sağlamakta yetersiz kalabilir. Bunun sebebi glisemik 
değişkenliğin tamamını gösteremiyor olmalarıdır*.

• Diyabet tedavisinde daha doğru, kişiye özel kararlar almaya yardımcı 
olacak, etkili, pratik ve kapsamlı bir şeker ölçüm yöntemine ihtiyaç vardır

*Mazze R, ve ark. Sürekli Glukoz Takibi ve Glukoz Değişkenliği Profiline Genel Bakış. Minn Med, 2011



25.9

26.319

28.7

>5strip/gün 4-5strip/gün 1-3 strip/gün 0 strip

17.3

31

27.8

24.2

>5strip/gün 4-5strip/gün 1-3 strip/gün 0 strip

RELIEF study (ADA 2020 Abstract 68-OR)
74,158 Diyabetli Birey SGİ başlangıcından 12 ay önce kan şeker ölçüm çubuğu 
kullanımları ! 

T1 DM N=33 165 T2 DM N=40 846



Sürekli Glukoz İzlem Cihazları-1

• Cilt altına uzanan bir sensör, cilt 
üstündeki elektrik kaynağı ve veri 
depolamayı sağlayan transmitter ile 
verilerin gönderildiği bir okuyucu

•

• Sensör, glukoz oksidaz enziminin 
katalizlediği biyokimyasal bir tepkime 
ve bunun elektrik sinyaline dönüşmesi 
aracılığıyla doku sıvısındaki glukoz
düzeyini sürekli olarak ölçmekte ve her 
1-5 dakikada bir kaydetmektedir. 



Sürekli Glukoz İzlem Cihazları-2

• Bu elektriksel sinyaller ise bir algoritma 
ile glukoz değerine dönüştürmektedir

• Transmitterde depolanan veriler ise,       
5-15 dakikada bir alıcıya 
gönderilmektedir. Doku sıvısındaki 
glukoz düzeyleri, kan glukozu stabil 
olduğunda genel olarak kan glukoz
düzeylerine çok yakındır ve ortalama 4 
dakika kadar bir gecikme zamanı (Lag
time) bulunmaktadır. Bu fizyolojik 
gecikme zamanı kan şekerinin hızlı 
değiştiği durumlarda artmaktadır.





CGM SİSTEMİ NEDİR?
24 SAAT ARALIKSIZ ÖLÇÜM
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Sürekli Glukoz İzlem Cihazları-3
• Günümüzde Real Time (Gerçek zamanlı) CGM (Dexcom G6, Medtronic Guardian 

Connect ) ve İntermittan (Aralıklı) CGM (Abbott FreeStyle Libre) olmak üzere 
başlıca 3 sistem var.

• Real Time sistemler, doku sıvısındaki glukoz değerlerinin ortalamasını 5 dakikada 
bir göstermekte, kan şekeri düşüklüğü ve yüksekliği alarmları ile diyabetlileri 
uyarmaktadır.

• Abbott FreeStyle Libre ise doku sıvısındaki glukoz düzeylerini sürekli ölçerek 
transmiterde depolamakta, ancak okuyucu (bir süredir cep telefonları ile de 
okunmaktadır ve online olarak da paylaşılmaktadır) yaklaştırıldığında glukoz
değerlerini göstermektedir. Bu sisteme yakın zamanda kan şekeri düşüklüğü ve 
yüksekliği alarmları (FreeStyle Libre 2) eklenmiş ama henüz ülkemizde kullanıma 
girmemiştir.



Sürekli Glukoz İzlem Cihazları-4
• Genel olarak sensörler 6-14 gün kullanım süresine sahiptir.

• Dexcom G4 ve Medtronic Guardian Connect sensörleri 
Asetominofen içeren ateş düşürücü ve ağrı kesicilerden 
etkilenmekte, bu tür ilaç alımından sonraki 4-8 saat süresince 
glukoz düzeyleri hatalı olarak yüksek ölçülmektedir.

• Sürekli Glukoz İzlem cihazlarının cihaza göre değişen “ısınma” 
süreleri vardır. Bu dönemdeki ölçümlerin hatalı olacağı dikkate 
alınmalıdır



KŞ değerleri çok hızlı değiştiğinde Interstisyel sıvının şekeri, SG 
değeri daha yavaş değişir.Bu aradaki fark gecikme zamanı (Lag 
Time) olarak adlandırılır

• Örneğin yemek sonrası glukoz 
ölçümleri aşağıdaki gibi olabilir.

• Kapiller KŞ: 150

• Interstisyel Sıvı (SG) Şekeri: 120



KG = Kan Glukozu, Kan Şekeri 
Kan ŞeleSG = Sensör Glukozu

KG

Interstitisyel sıvıya geçmeden önce glukoz önce kan dolaşımına 
girer
SG’u Kan Glukozunu takip eder 





KG’u her zaman SG’unun 
önündedir



Glukoz seviyeleri stabil seyrettiğinde  KG ve SG 
arasında fark yoktur/çok azdır

KG



KG

Glukoz seviyeleri hızlı değiştiğinde KG ve SG 
arasındaki fark artar 



SGİ ile tek odak o andaki Glukoz ölçümü değil 
aynı zamanda Glukozun nasıl değiştiğidir. 
(Glukoz Trendi)



The GOLD Randomized Clinical Trial. JAMA. 2017 Jan 24;317(4):379-387.









SGİ ve T2 DM   DM Kongreleri 2020 

• İsveç – 39554 Tip 1 ve Tip 2 DM 

• Libre 9-15 ay arası kullanan grupta T1 DM’da A1c değerlerinde % 0.44,
T2 DM’da % 0.66 azalma     







Diabetes Technol Ther. 2017 May;19(S2):S55-S61

Hipoglisemi
Düşük Risk Yüksek Risk 

Sensör Destekli Pompa

SGİ ve MDI/Pompa

Düşükte Duraklatmalı 
Sensör Destekli Pompa



Endocrine Practice(2016) 22: 231-261
Diabetes Care 2017;40:1631–1640 

Diabetologia (2017) 60:2319–2328



>16,48dk

<1 saat

<15 dk

<6 saat



AGP yorumlama adımları-1



AGP yorumlama adımları-2







Onu Şeker diye çağırıyorum, çünkü onu da sürekli 

kontrol altında tutmam gerekiyor




