
 
 
 
 
 
 
 
 
DIABETES MELLITUS 

  

Tip Bulgular Patoloji 

Tip I 
Otoimmun 
İdiopatik  

%10-20 
İnsüline bağımlı 
  

Insulitis ve beta hücresi yıkımı 
Beta hücrelerinde insülin yok 
Zamanla adacıklarda tümüyle yıkım 

Tip II 
İnsülin resistansı 
Görece insülin eksikliği 
  

%80-90 
İnsüline bağımlı değil 
İnsülin resistansı 

Başlangıçta adacıklar normal 
Bir süre sonra adacıklarda amiloid benzeri madde 
(beta-pleated amylin) birikmesi 
Adacıklarda hyalinizasyon  
  

Tip III  
(Pankreas 
destrüksiyonu) 

Pankreas yıkımı: 
• Kronik pankreatit 
• Pankreatektomi 
• Tümör infiltrasyonu 
• Kistik fibrozis 
• Hemokromatozis 

  
İnsüline bağımlı 

Pankreas yıkımına neden olan patolojilere özgü 
bulgular 

Tip IV 
Gebelik diabeti 

Plasenta hormonlarının 
etkisiyle gelişen insülin 
resistansı 
Risk faktörleri: 
• Ailede diabet 
• Polikistik over 
• Hipertansiyon 
• Orta yaşlı gebeler 
• Şişmanlık  

İlk belirtiler gebeliğin 24. haftasında 
Adacıklar normal ancak tip 2 diabet olasılığı 

Bebeklerdeki etkileri: 
• Makrosomia (iri bebek, tosuncuk) 
• Hipoglisemi atakları 
• İkter 
• Polisitemi 
• Hipokalsemi 
• Solunum güçlüğü bulguları 

Öteki tipler     

Genetik beta hücresi 
defekti 
(Wolcott-Rallison 
sendromu) 

Otosomal resessif 
Pankreas hipoplazisi 
Karaciğer nükleer faktör 
bozuklukları 
Mitokondrial DNA mutasyonları 

Neonatal diabetes mellitus 
Karaciğer yetmezliği 
Santral sinir sistemi anomalileri ve zeka geriliği 
Kardiyovasküler anomaliler 
Akciğer anomalileri ve larinks stenozu 
Epifizlerde displaziler 



Endokrin sistem 
hastalıkları 
  

Akromegali 
Cushing sendromu 
Hipertiroidizm 
Feokromositoma 
Glukagonoma 

Endokrin sistemdeki patolojilerde saptanan 
hormonal aktivitelerin sonucunda beliren diabet 
tablosu 

İnfeksiyon hastalıkları Kabakulak  
Cytomegalovirus 
Coxsackie virus B 

Virüs infeksiyonlarında görülebilen 
pankreatitlerde izlenen geçici diabet bulguları 

İlaçlar  Glukokortikoidler 
Tiroid hormonları 
α-interferon 
Protease inhibitöleri 
β-adrenergic antagonistleri 
Thiazide 
Nikotinik asid 
Phenytoin 

Karaciğer ve pankreas üzerinde olumsuz etkiler 

 Diabet saptanabilen 
sendromlar 

Cushing sendromu 
Turner sendromu 
Wolfram sendromu 
Polikistik ovaryum sendromu 
Prader-Willi sendromu 
Friedreich ataksi sendromu 
Alström sendromu 
Klinefelter sendromu 
Bardet-Biedl sendromu 
Berardinelli-Seip sendromu 
 Down sendromu 

Sendroma-özgü bulgu 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DIABETES MELLITUS KOMPLİKASYONLARI 

Etkilenen 
organ 

Bulgular  Patoloji  

Büyük 
damarlar 

Hipertansiyon 
Konjestif kalp yetmezliği 

Makroangiopati (güçlü ateroskleroz) 
Alt ekstremitelerde gangren (diabetik gangren) 
Myokard infarktı 
Serebrovasküler lezyonlar (stroke) 

Küçük 
damarlar 

Böbrek ve Göz etkilenmesi 
bulguları 

Mikroangiopati (hyalin arteriolar skleroz) 

  

Böbrekler 
  

Tip I diabette sık 
  
  

 

Diabetik nefropati 
Damarlar: arterioloskleroz (glomerüler arteriollerde) 
Glomerüller ve Tubuluslar: GBM kalınlaşması, mezangial 
matriks artışı, hyalin yarımaylar, Bowman kapsülünde hyalin 
madde damlaları,tubuluslarda vakuollü dejenerasyon, 
proksimal tubuluslarda glikojen (Armanni-Ebstein), TBM 
kalınlaşması 
Kimmelstiel-Wilson hastalığı (nodüler glomeruloskleroz): 
kapiller yumaklarında küresel oluşumlar 
Böbrek infeksiyonları 
Gram negatif çomak pyelonefriti 
Stafilokokların neden olduğu kortikal lezyonlar 
Candida infeksiyonları 
Renal papiller nekrozlar 

Gözler  Katarakt  
Glokom  
Diabetik retinopati (körlük) 

Retina ödem 
Kanama 
Mikroinfarktlar 

Periferik 
sinirler 

Simetrik duyu kaybı 
Otonom bozukluklar (diyare) 
Mesane sorunları 
Ortostatik hipotansiyon 

Akson etkilenmeleri 
Schwann hücrelerinde dejenerasyonlar 

İnfeksiyonlar Nötrofi polimorflarda 
aksaklıklar 

Bakteriler 
Mantar (mukor) 

Safra kesesi Safra taşları (kolesterol) Kolesistit  

Deri  Ksantomlar  
Necrobiosis lipoidica 
diabeticorum 

Lipid yüklü makrofaj kümeleri 
Dermiste fokal nekrozlar 

 


