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Sunum	Akışı

• Diyabet	-MODY	genel	bilgi

• Olgu	sunumu

• Neonatal diyabet	tipleri	

• Monojenik diyabet	tipleri



Neden	Genetik?

• Mekanizmaların	aydınlatılması

• Tip	ayrımı

• Tedaviyi	etkilemesi

• Prognozu etkilemesi

• Genetik	danışmanlık



TANIM PLAZMA	GLUKOZ	(mg/dl)
AÇLIK
Normal <100
Bozulmuş	açlık	glukozu 100-125
Diyabet >125
OGTT	(2.	saat)
Normal <140
Bozulmuş	açlık	glukozu 140-199
Diyabet >200
Rastgele	değer
(Diyabet	semptomları	ile	beraber)
Diyabet >200

Diyabet nedir?



Diyabet nedir?



Ayırıcı Tanı 



Evet

Hayır

Yüksek Düşük

Tip	2

Otoantikor

Evet Hayır

Type	1

Evet

Otoantikor

Tip	1

Açlık	c-peptit/insülin düzeyi

Düşük Yüksek

Tip	1	veya	MODY Tip	2	

Obez

Hayır

Ayırıcı Tanı 



§ 25 yaşından önce başlayan hiperglisemi

§ Beta hücre fonksiyonuna ilişkin genetik kusurlar

§ Tek gene bağlı

§ Otozomal dominant genetik geçiş

En az iki, tercihen üç kuşak benzer bir fenotipinin görülmesi , yaşlı 

akrabalarda ileri yaşlara kadar tanı konulmamış olabilir.

Monojenik Diyabet (Maturity Onset Diabetes of Young)



§ Bozulmuş insülin salgısı,

§ Ketozis (net değil), antikor yok 

§ Küçük doz insülinle iyi metabolik kontrol olur (net değil)

§ ABD 2007’de 

24 milyon diyabetli

%1-2’si MODY ?

Monojenik Diyabet (MODY)



• Neonatal diyabet daha çok K kanal defekti

• MODY’de transkripsiyon faktörlerinde mutasyon var

Örnek…Panhipopitutiarizm Pit1

Adrenal hipoplazi DAX1

• %15-20’sinde moleküler etyoloji belli değil

• İlk  tanımlama 1974-1975’de yapılmış *

*  Tattersall RB. Mild familial diabetes with dominant inheritance. Q J Med
1974;43:339-57.

* Tattersall RB, Fajans SS. A difference between the inheritance of classical 
juvenile-onset and maturityonset type diabetes of young people. Diabetes 
1975;24: 44-53.

Monojenik Diyabet (MODY)



§Glukoz

ß hücrelerine transporter 2 aracılığıyla girer (GLUT-2)

§Glikokinaz ile fosforile olur….Glikoliz

Glikokinaz ........glukoz sensörü

§ATP/Adenozin difosfotaz ↑ ATP duyarlı K kanalı kapanır

(KIR6.2, SUR reseptör)

Ca kanalı açılır (depolarizasyon için)

İnsülin salınımı



İnsülin salınımı



Gen mutasyonları
• Glukokinaz
• HNF-4α
• HNF-1α
• IPF-1
• HNF-1ß
• NEUROD1

©	Qiagen

İnsülin salınımı



• İnsülin uyaranlar

Glukoz

Alanin

Arginin

Lösin

Serbest yağ asitleri

Ketonlar

İnsülin salınımı



Neonatal diyabetes mellitus (NDM) (eski)

• Yaşamın ilk ayında

• En az 2 hafta süren

• İnsülin tedavisine ihtiyaç duyan diyabet 

Tanım



NDM (yeni)

• Yaşamın ilk 6 ayında (9 ay-12 ay?)

• Otoimmün olmayan

• İnsülin sentez ve sekresyonunda azlık

• Moleküler genetik….yeni tanılar

Tanım



• 1/100.000-500.000

• Akraba evliliği yüksek bölgede 1/21.000

• SEARCH çalışması 

2001-2008 yıllarında, <20 yaş 

15.829 DM….39 olgu <6 ay, 36 kalıcı, 3 geçici?  

İnsidans….1/4000 diyabetli

Sıklık



• IUBG

• Kilo almada azlık 

• DKA

• Makroglossi, umblikal herni (metilasyon defekti)

• Dismorfik yüz

• Kaba yüz, gelişme geriliği (DEND)

Klinik



Fizyopatoloji



Fizyopatoloji

SUR:	Sulfonylurea	receptors,	KIR:	Potassium	inward	rectifier



Sınıflama



• Genelde 3 ayda düzelir (nadiren 48 ay)

• %70’i kromozom 6q24 metilasyon bölgesindeki 

defekt

• %15 ABCC8 (SUR1)

• %10 KCNJ11 (KIR6.2)

• %5 HNF1B

Geçici NDM



Geçici NDM tip 1



• Paternal PLAGL-1 fazla ekspresyonu sonucu

• Proapoptotik çinko protein

• Etki mekanizma net değil

• İnsülin üretim ve salınımı bozuk 

• Hipometilasyon sonucu gelişir. 

Geçici NDM tip 1



• Genelde yaşamın ilk günlerinde hiperglisemi

• Makroglossi (%50), umblikal herni (%25), fasial dismorfizm (%20), 

Kardiyak ve renal anomaliler (%9), hipotirodi (%4)

• Remisyon 3 ay, relaps 15-20…..ileri yaş

• Tedavi; insülin 

Geçici NDM tip 1



• %70’i kromozom 6q24 

• %15 ABCC8 (SUR1)

• %10 KCNJ11 (KIR6.2)

• %5 HNF1B

Geçici NDM tip 2



• Bu olguların doğum ağırlığı daha iyi 

• Geç tanı, geç iyileşme, erken rekürrens

• Sülfanilüre yanıtı iyi 

Geçici NDM tip 2



• INS geni 

Resesif fonksiyon kaybı mutasyon 

12. haftada remisyon

İnsülin gerekir

• HNF1B

Renal kistler saptanabilir. 

NDM….remisyon…kalıcı diyabet

• GLUT2

SLCA2 mutasyonu, Fankoni Bickel Sendromu

Geçici NDM tip 2



Sınıflama



• Yarısı kalıcıdır. 

• KATP kanal geni

- Kir6.2 (KCNJ11) %50

- SUR (ABCC8)  %15

• İnsülin mutasyonları, OD, %30

• Non-sendromik mutasyon, %5

Sülfonilüre cevabı 

Kalıcı NDM



• KATP kanal, insülin gen mut. 2-3 .ayda başlar.

• Ciddi DKA ile gelebilir.

• KATP aktive mutasyon 2004’de tanımlanmış.

• Ciddi DKA ile gelebilirler.

• Çoğu denovo mutasyon, %20 kalıtımsal

Kalıcı NDM



• Gelişme geriliği, kas güçsüzlüğü, epilepsi, dismorfik

yüz görünümü….DEND sendromu (4/10 olgu)  

• Erken tanı ile kas güçsüzlüğü düzelir, 

• KATP kanal; 

Ventromedial nükleus...hipoglisemi cevap

Arkuat nükleus…iştah düzenleme

• Gelişme geriliğinde sülfonilüre ile düzelme ihtimali 

var.  

Kalıcı NDM



İnsülin gen mutasyonları 

• 2007’de belirlenmiş, OD geçiş, çoğu de novo..

• Preproinsülin molekülde mutasyon

• Prt yanlış katlanma….insülin sekresyon azalır    

….ER stres, apoptoz

• Geçici değildir, remisyon yok

• Başlama 13 hafta (KATP kanal 5 hafta)

Kalıcı NDM



Glikokinaz (GCK) mutasyonları 

• Glikosensör….Normalde 90 mg/dl’de, %30 fosforile

olunca insülin salınımı olur, inaktive mutasyonda %30 

fosforilasyon için 120 mg/dl glukoz gerekir (sağa 

kayma). 

• Aktive edici mutasyonlarında insülin salınımı olur

• Heterozigot inaktive edici mutasyon, MODY2

Kalıcı NDM



• Homozigot inaktive edici mutasyon, NDM

• 2001’de 2 olgu 

2011’de 4 olgu 

• IUBG

• İlk günden başlayan kalıcı diyabet ve…

• Ailede hiperglisemi…tanısal kanıt

Kalıcı NDM



PDX-1 mutasyonları 

• Pankreatik duedonal homebox1, insülin promotor faktör 

(IPF-1)

• Ekzokrin ve endokrin fonksiyonlar için önemi 

• Agenezi görülebilir. 

• Heterozigot mutasyon…MODY4 

• Homozigot…NDM, nadir görülür

Kalıcı NDM



HNF1B mutasyonları 

• NDM yapar

• Neonatal polikistik displastik böbrek

• Rudimenter uterus

• KC fonksiyon testlerinde artış

Kalıcı NDM



Sınıflama



Walcott-Rallison Sendromu 

• EIF2AK3 mutasyonu, ER hastalığı, katlanma hasarı

• Non-immün, üç haftadan sonra başlar

• İskelet displazisi, KC hasarı, 

• Nötropeni, tekrarlayan enfeksiyonlar

• MR, ekzokrin disfonksiyon

• 2010 yılına kadar 60 olgu sunulmuş…..

Sendromik NDM



IPEX-FOXP3 

• İmmün disregülasyon, poliendokrinopati, enteropati, X linked,

• T hücre, CD4 trankripsiyon sağlayan FOXP3 gen mutasyonu

• Erken başlar, insülin bağımlı diyabet

• Egzema, enterit

• IGE artışı olur. Nefrit, alopesi, hipotiroidi görülebilir. 

• Kesin tedavi …KİT

Sendromik NDM



GLIS3 

• Pankreas beta hc gelişiminde etkili protein 

• T2Dm yatkınlık oluşturur

• IUGB, konj. hipotiroidi

• Kolestaz (hepatik fibröz), polikistik böbrek

• Sensorinöral sağırlık?

Sendromik NDM



PTF1A 

• Pankreas ve serebellar agenez

Rfx6

• İntestinal atrezi, hepatobilier anomaliler

Neurog-3 

• Malabsorbsiyon, erken başlangıçlı diyabet 

GATA6 

• Pankreas agenezi

• Konjenital kalp hastalığı görülebilir. 

• İnsülin + pankreas enzim

Sendromik NDM



• IUGB olan olgular

• İlk haftada hiperglisemi, makroglossi, umblikal herni

varsa geçici ND

• 6q24, KCNJ11, ABCC8, INS %90 olguda tanısal

• İnsülin tedavisi 0,5 U/kg/gün

• Sülfonilüre tedavisi hemen başlanmamalı

Tanı - Tedavi



• Moleküler tanı yapılamıyor, insüline yanıt yoksa 

sülfonilüre denenebilir. 

• Oral tedaviya geçerken düşük dozdan başlanmalı

• Gliburid (Glibenklamid)….0,2 mg/kg/gün 2*1

Yavaş artırılır (7 gün)

2-2.5 mg/kg/gün …çıkılabilir

Tedavi



• Moleküler çalışmalar yol gösterici

• Tedavide etkili

• Tanı yaşı >6 ay olabilir

• 6-9 ay NDM? (Esra A. gibi)

• Neonatal diyabet ülkemizde daha sık 

(Akraba evliliği %22) 

Neonatal Diyabet İçin Son Mesajlar



• Glikokinaz (GCK) mutasyonu, OD

• 1992’de tanımlanmış, 7. kromozomda

• Genelde rastgele saptanır.

• Açlık kan şekeri 110-145 mg/dl, hafif diyabet

• Bazen T1DM, T2DM ile tdv edilirler

MODY 2



• Anne GCK mut. (+), fetus (-) obezite riski var, insülin tdv

Anne GCK mut. (+), fetus (+) obezite riski yok

• Homozigot mutasyon varsa kalıcı neonatal diyabet

• Komplikasyon diğer tiplere göre daha az

• İlerleyen yaşla insülinopeni artış göstermez

• %2’sinde insülin ihtiyacı var

MODY 2



• Hepatosit nükleer faktör (HNF) 4A mutasyonu

• HNF1 alfa’nın kontrolünü yapar

• HNF1 alfa ise GLUT2, aldolaz, gliseraldehit 3 fosfat 

dehidrogenaz, KC pirüvat kinaz vs ekpresyonun sağlar.

• Karaciğerde de etkilidir

• TG, ApoCII, Lipoprotein a sentezi etkilenir

MODY 1



• Nadir görülür

• 20. kromozomda 

• Kir 6.2 konksiyonu için de gereklidir

• Makrosomi, neonatal hipoglisemi görülebilir *

• Uzun dönem oral antidiyabetikle regüle olur

• İlerleyen yaşla insülin ihtiyacı artar  (%30-40 olguda)

*	Kapoor RR,	Locke	J,	Colclough K,	Wales J,	Conn JJ,	Hattersley	AT,	et	al.	
Persistent	hyperinsulinemic hypoglycemia	and	maturity-onset	diabetes	of	the	
young due	to	heterozygous	HNF4A	mutations.	Diabetes 2008;57:1659-63.

MODY 1



• HNF1A mutasyonu

• En sık görülen formu 

• KC, böbrek, barsak, beta hc’de mevcut

• Düşük renal glukoz eşiği, 

• CRP düşüklüğü!

MODY 3



• Ekzokrin fonksiyon bozulabilir

• %12.7 olguda fekal elastaz aktivite azalmış * 

• İlerleyen yaşla insülin ihtiyacı artar

• Sülfonilüre cevabı iyi…hipoglisemiye dikkat!

*	Vesterhus M,	Raeder H,	Johansson S,	Molven A,	Njølstad PR.	
Pancreatic	exocrine	dysfunction	 in maturity-onset	diabetes	of	the	
young	 type	3.	Diabetes Care 2008;31:306-10.

MODY 3



• İnsülin promotor faktör -1 (IPF) mutasyonu

• SGA doğarlar

• Hem ekzokrin hem endokrin fonksiyon bozukluğu

• Homozigot ise pankreas agenezi

MODY 4



• HNF-1B mutasyonu

• Pankreas gövde veya kuyrukta agenezi

• Renal kist … proteinüri, nondiyabetik renal yetm.

• Vaginal aplazi, Rudimenter uterus

• KC fonksiyon testlerinde artış (diğerlerinde yok)

MODY 5



• Beta2, NöroD1 mutasyonu

• NöroD1 insülin, CCK, sekretin ekpresyonunu düzenler

• Ayrıca nöral diferansiasyonda etkilidir

• Nadir görülür

•

MODY 6



• MODY 7….KLF11 mutasyonu 

• MODY 8….CEL (Karboksil ester lipaz)

• MODY 9 …PAX4

• MODY 10 …INS

• MODY 11…BLK 

MODY - Diğerleri



MODY - Diğerleri



MODY



(Maternally Inherited Diabetes and Deafness)

• Mitokondriyal diyabet 

• mt.3243A>G en sık 

• Sağırlık, miyopati, maküler distrofi, inme

• Metformin kontrendike....laktik asidoz

• İnsülin 

• KoenzimQ, tiamin?

MIDD



• >800 mutasyon tanımlanmış

• %70’inde HNF1A, GCK

• %5 HNF4A, HNF1B

• Ülkeden ülkeye değişken

• Sülfonilüreye cevap iyi 

• Çocuklarda onay yok  
Ann Saudi Med. 2011 Mar-Apr;31(2):190-3.

Response to oral gliclazide in a pre-pubertal child with hepatic 
nuclear factor-1 alpha maturity onset diabetes of the young.

Habeb AM, George ET, Mathew V, Hattersley AL.

MODY İçin Son Mesajlar



• GCK tedavisiz izlem

• HNF1A, 4A’da sülfanilüre tedavisine başlanmalı

• HNF1B renal hastalık açısından dikkat edilmeli

• Kardeşlerin aynı hastalığa yakalanma oranı %50

MODY İçin Son Mesajlar



Teşekkürler

Soru?
Katkı…


