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Koç Üniversitesi Hastanesi Pediatrik Diyabet Günleri 2020 
Tip 1 Diyabet ve Çölyak Hastalığı Sempozyumu Sonuç Bildirgesi 

 
Bilindiği gibi, Tip 1 diyabet tanısı alan çocuklarda, birden fazla dokuda otoimmün 

zedelenme nedeniyle, çölyak hastalığı sıklığı da artmaktadır. Bu nedenle, Tip 1 diyabetli 
çocuklarda, tanı anında ve sonraki izlemlerde, semptomlardan bağımsız olarak doku 
transglutaminaz IgA (TGA-IgA) ölçümü ile tarama yapılmakta ve buna göre endoskopik biyopsi 
kararı verilmekte ve biyopsi sonucuna göre glutensiz diyet ile tedavi başlanmaktadır. Bütün bu 
karar sürecinde TGA-IgA düzeyi ve bakılma zamanı önemli bir rol oynamaktadır.  

Pediatrik endokrinologlar, pediatrik gastroenterologlar ve aileler açısından, çölyak 
hastalığı tanısının konulmasının yanı sıra gereksiz endoskopiden kaçınmak oldukça önemli ve 
hala süregelen tartışmaların konusu olmaktadır. Ayrıca, endoskopi endikasyonu ve sonraki 
süreçlerin yönetimi hakkında ülkeler ve merkezler arasında farklılıklar bulunmaktadır. 

Koç Üniversitesi Hastanesi Pediatrik Diyabet Günleri kapsamında, 19 Aralık 2020 
tarihinde, çeşitli merkezlerden çocuk endokrinolojisi, çocuk gastroenterolojisi ve patoloji 
uzmanları, beslenme ve diyetetik bölümü öğretim üyeleri, diyetisyenler, psikologlar, çocuk 
diyabet hemşireleri ve çocuğu Tip 1 diyabet ve çölyak hastalığı olan ailelerden oluşan 200 
kadar kişinin katıldığı bir sempozyum yapılmıştır. Toplantının amacı, Tip 1 diyabet, çölyak 
hastalığı ve gluten ilişkisini ele almak, Çocuk Endokrinolojisi, Çocuk Gastroenterolojisi 
uzmanları, patologlar, diyetisyenler ve çocukları Tip 1 diyabet ve çölyak olan ailelerin 
beraberce düşünmelerini sağlamak, temel konularda görüş birliği oluşturulması yolunda bir 
adım atmak olarak belirlenmiş ve çeşitli merkezlerin verileri ile yakın zamanda yapılan anketler 
yardımıyla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. Toplantı ile ilgili bilgilere ve programa 
https://aimes.org/tr/page/cerrahi-olmayan-kurslar/pediatrik-diyabet-gunleri-2020 linkinden 
ulaşılabilmektedir. 

Bu bildirge, hazırlanma sürecinde toplantıdaki konuşmacıların tümüne iletilmiş ve 
onların tam görüş birliği ile son şekli verilmiş; ayrıca Tip 1 diyabetli çocuklarda çölyak tanı ve 
tedavi süreci konusunda uluslararası kuruluşların ve çeşitli ülkelerden (Slovenya, İsveç ve 
Avustralya) çocuk endokrin merkezlerinin uygulamaları da dikkate alınmıştır. 
 
Toplantıda tartışılan temel sorular 
 

• Ülkemizde Tip 1 diyabetli çocuklarda çölyak hastalığı sıklığı ne kadardır? Tarama ve tanı 
süreçleri ile ilgili temel sorunlar nelerdir? 

• Glutensiz beslenmenin genel olarak Tip 1 diyabetin önlenmesinde bir etkisi var mıdır? 
• Tip 1 diyabet tanısı almış çocuklarda tanıdan itibaren glutensiz beslenmek, çölyak 

hastalığı riskini azaltır mı? Bu şekilde beslenmenin beta hücre otoimmünitesi üzerine 
bir etkisi var mıdır? 

• Tip 1 diyabetli çocuklarda görülen TGA-IgA pozitifliği yaş gruplarına göre değişiklik 
gösteriyor mu?  

• Geçici antikor pozitifliği sıklığı ve tanı süreçlerine etkisi nedir? 
• Çölyak hastalığına ait klinik bulgu ve çölyak aile öyküsü olmayan Tip 1 diyabetli 

çocuklarda, tanıda veya tanıya çok yakın zamanda bakılan TGA-IgA antikor titresine 
göre endoskopi/biyopsi kararı vermek, gereksiz girişimsel işleme neden olabilir mi?  

• İstisnai durumların dışında, tanıdan ne kadar süre sonraki TGA-IgA antikor düzeyi daha 
yol gösterici kabul edilebilir? 
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• Tip 1 diyabetli çocuklarda, çölyak hastalığının sıklığı yaşa ve diyabet tanısından sonraki 
süreye göre değişiyor mu? Otoimmün tiroit hastalığı ek bir risk faktörü mü? 

• TGA-IgA antikor titresi yüksek ama endoskopisi normal olan vakaların klinik izlemi nasıl 
yapılmalı? Bu vakalarda glutensiz beslenme önerilmeli mi?  

• Çölyak hastalığı şüphesi/tanısı olan Tip 1 diyabetli vakaların yönetimi için bir konsey 
süreci iyi olur mu? Yoksa bu süreç tamamen çocuk gastroenteroloji uzmanlarına mı 
bırakılmalıdır? 

• Tanı süreci ve antikor pozitifliği ile ilgili ülkemizdeki çocuk endokrinologları ve çocuk 
gastroenterologlarının tutumları nasıl? Bu konu onların ne kadar gündeminde? 

• Patologlar gözüyle çölyak tanısında yeni görüşler, ilerlemeler ve tartışmalar var mı? 
• Erişkin Tip 1 diyabetlilerde çölyak sıklığı ne kadar? Tanı ile ilgili sorunlar neler? 
• Çölyak dışında glutenle ilgili sorunlar nelerdir? 
• Glutensiz beslenme niçin bu kadar «popüler» oldu? Bu konudaki bilimsel araştırmalar 

ne söylüyor? 
• Çölyak olasılığını, tanı sürecini ve sonrasını aileler nasıl yaşıyor? Ne gibi sorunları var? 
• Çölyak hastalığı tanısı almış Tip 1 diyabetli çocuklarda beslenme yönetimi nasıl olmalı? 
• Tip 1 diyabetli çocuklarda çölyak hastalığı tanı ve tedavi süreci konusunda yurt 

dışındaki merkezlerin uygulamaları nelerdir? 
 
Sonuçlar ve öneriler 
 
Tip 1 diyabet ve Çölyak hastalığı ilişkisi 
 

1. Genel popülasyonla karşılaştırıldığına, Tip 1 diyabetli çocuklarda 15 kat kadar fazla 
çölyak serolojisi pozitifliği, 10 kata kadar varabilen biyopsi kanıtlı çölyak hastalığı 
olduğu rapor edilmektedir. Yurtdışından yayınlanan çalışmalarda, biyopsi kanıtlı çölyak 
hastalığı prevelansı %1,6-16,4 arasında değişmektedir. Son yayınlanan ve ABD, 
Almanya/Avusturya, İngiltere ve Avustralya’dan 52751 Tip 1 diyabetli çocuğun 
verilerine dayanan bir araştırmada, bu sıklık %3,5 olarak rapor edilmiştir. Genel olarak 
biyopsi kanıtlı çölyak hastalığı sıklığı 5 yaşından önce ve tanıdan sonraki ilk 5 yılda daha 
yüksektir. Tip 1 diyabete otoimmün tiroit hastalığı eşlik ediyorsa sıklık artmaktadır. 

2. Tip 1 diyabetlilerde biyopsi kanıtlı çölyak hastalarının %85’i asemptomatik olması 
nedeniyle çölyak hastalığı taraması gerekmektedir. 

3. Genel olarak, çölyak hastalığı taraması yapılmasının da etkisi ile, çocuk endokrinolojisi 
uzmanları, izlemde çölyak hastalığı bulgularını ayrıntılı olarak sorgulamamaktadır.  

4. Ülkemizdeki çalışmalarda, Tip 1 diyabetli çocuklarda, biyopsi kanıtlı çölyak hastalığı 
sıklığı %3,5-12,2 aralığındadır. Toplantıda sunulan en yeni ve son 10 yılda tanı alan 559 
Tip 1 diyabetli çocuğu kapsayan Gazi Üniversitesi verilerinde bu oran %3,4 olarak 
hesaplanmıştır. Bu hastaların %82,4’ü asemptomatiktir ve vakaların %50’si tanıdan 
sonraki ilk 2 yılda, %94’ü ise ilk 5 yıl içinde çölyak hastalığı tanısı almıştır. 

5. Tip 1 diyabetli çocuklarda genel olarak tanıda, tanıdan sonraki 2. ve 5. yıllarda (ya da 
her yıl) antikor taraması önerilmekte, 5. yıldan sonraki tarama sıklığı konusunda kesin 
bir öneri ve uzlaşı bulunmamaktadır. Tip 1 diyabetli çocuklarda, tanıdan sonraki 5. 
yıldan sonra da sıklığı belirgin şekilde azalmakla birlikte, çölyak hastalığı olabileceği 
akılda tutulmalıdır. Bütün bu önerilerin dışında aşağıdaki durumlarda süreden bağımsız 
olarak çölyak hastalığı taraması yapılmalıdır: 

• Çölyak hastalığı düşündüren semptom ve laboratuvar bulgu varlığı 
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• Açıklanamayan sık hipoglisemi                  
• Çölyak hastalığı olan birinci derecede akraba varlığı 

 
Tarama testleri ve yorumlanması 
 

6. Tip 1 diyabetli çocuklarda çölyak hastalığı taraması için, yaşa bakılmaksızın, duyarlılık 
ve özgüllükleri %90’den fazla olan TGA-IgA ve/veya endomisyal (EMA-IgA) antikor 
bakılması önerilmektedir. Güncel konsensuslar, ilk test olarak TGA-IgA bakılmasını 
yeterli görmektedir. Serum IgA düzeyinin bir kez bakılması yeterlidir. Serum IgA 
düzeyinin yaşa göre düşük veya 3 yaş üstünde <0,2 g/l olduğu durumlarda IgG bazlı 
testler önerilmektedir. TGA-IgA titresi IU veya RU (Relative Unit) olarak verilmekte, IU 
birim için üst sınır 20, RU için ise 1 olarak verilmektedir. Endoskopi için eşik değer 
önerilerinde genel olarak üst sınırın katları (3 katı, 10 katı gibi) tanımı kullanılmaktadır. 

7. Uluslararası araştırmalarda, çölyakla ilişkili antikorların %10,7-41 oranında dalgalı seyir 
gösterdiği, %30-40 oranında ise glutenle beslenmeye devam edilmesine rağmen 
antikorların negatif hale geldiği rapor edilmektedir. Gazi Üniversitesi verilerinde, %12,7 
dalgalı seyir (dalgalı seyir gösteren bu grupta antikor düzeyleri daha düşüktür ve  
spontan antikor negatifleşmesi %97 oranındadır), Diyarbakır Gazi Yaşargil Hastanesi 
verilerinde 5 yıl içinde %23,3 antikor negatifleşmesi, Koç Üniversitesi verilerinde %22 
antikor negatifleşmesi bildirilmektedir. 

8. Literatürdeki veriler ve bu konudaki tartışmalar dikkate alındığında, tanıda bakılan 
TGA-IgA düzeyi ile (antikor düzeyinin üst sınırın 10 kat ve üzeri olması, ailede çölyak 
hastalığı öyküsü veya semptomatik olan vakaların dışında) endoskopi kararından 
kaçınılmalıdır. Tanıda pankreas beta hücreleri yanında diğer dokulara karşı da bir 
“antikor fırtınası” olabileceği ve bunun bir süre sonra düzelebileceği dikkate 
alınmalıdır. Tanıda üst sınırın 3-10 katı arasında antikor yüksekliği olan vakalarda 
istisnalar dışında 3-6 ay sonra yeniden antikor düzeyi bakılarak endoskopi kararı 
verilebilir. 

9. Son yıllarda gereksiz endoskopilerden kaçınmak adına endoskopi kararı için antikor 
titresinin üst sınırın 10-11 katı eşik değeri önerileri olmakla birlikte, Gazi 
Üniversitesi’nin toplantıdaki sorulara cevap olabilecek şekilde incelenmiş verilerine 
göre üst sınırın 3-10 katı aralığında olan vakaların %50’sinde biyopsi kanıtlı çölyak 
hastalığı tanısı bildirilmiştir. Bununla birlikte, aynı verilerde dalgalı seyir gösteren 64 
vakanın 14’üne biyopsi yapılmış ve bunların hiçbiri çölyak tanısı almamıştır. Koç 
Üniversitesi vakalarında biyopsi ile çölyak tanısı almış vakaların tümünün antikor titresi 
üst sınırın 6 katı ve üstünde bulunmuştur. 

10. Geçici antikor pozitifliği ve dalgalı antikor seyri ile ilgili son yıllardaki verilere karşın, bu 
konuda Avrupa Çocuk Gastroenteroloji Birliği (ESPGHAN) ve Uluslararası Çocuk ve 
Adolesan Diyabet Birliği (ISPAD) konsensus metinlerinde bir öneri yoktur. Dolayısıyla 
bu kuruşların Tip 1 diyabetli çocuklarda çölyak hastalığı tanısı ve tedavisi için ayrı bir 
konsensus metni hazırlamasında yarar olduğu belirtilmiştir. 

 
Endoskopi kararı ve tedavi 
 
11. Literatürdeki ve toplantıda sunulan veriler ile güncel konsensuslar dikkate alındığında 

endoskopi kararı ve tedavi için aşağıdaki öneriler dikkate alınabilir: 
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a. İstisnalar dışında, tanı anında bakılan TGA-IgA düzeyi ile endoskopi yapmaktan 
kaçınılmalıdır. 

b. Antikor bakma yöntemlerinin standart olmaması nedeniyle, başka bir 
merkezdeki TGA-IgA sonucuna göre endoskopi yapılmamalı, endoskopi öncesi 
antikor düzeyi yeniden bakılmalıdır. 

c. TGA-IgA tayini öncesindeki en az 2 haftalık dönemde, hastanın glutenli 
beslendiğinden emin olunmalıdır. 

d. TGA-IgA düzeyi üst sınırın 3 katından daha düşük olan vakalarda, istisnalar 
dışında endoskopi yapmaya gerek yoktur. Bu vakalar çocuk endokrinoloji 
bölümlerinde antikor bakılarak izleme devam edilebilir. 

e. TGA-IgA düzeyi üst sınırın 3 katından yüksek olan bütün vakalar en yakın 
zamanda çocuk gastroenteroloji bölümlerine yönlendirilmelidir. 

f. TGA-IgA düzeyi üst sınırın 10 kat ve üzerindeki vakalarda (ikinci bir test ile EMA 
pozitifliği de varsa), aile ile tartışılarak endoskopi yapılmadan tanı 
konulabileceği önerilmekle birlikte, ülkemiz koşullarında endoskopi yapılarak 
çölyak hastalığı tanısı konulmasının, tedaviye uyum açısından daha etkili 
olabileceği dikkate alınmalıdır. 

g. Dalgalı antikor seyri olan vakalarda, endoskopi yapılmaksızın izlem yapılabilir.  
h. TGA-IgA düzeyi üst sınırın 3-10 katı arasında olan vakalarda, EMA-IgA bakılması 

ve pozitif vakalarda biyopsi yapılması veya bu vakalara endoskopi kararı izleyen 
merkezin görüşüne göre davranılması seçenekleri tercih edilebilir. 

i. Çölyak hastalığı tanısı için HLA DQ 2 ve DQ8 doku gruplarına nadir durumların 
dışında bakmaya gerek yoktur. Bununla birlikte, biyopsi/tanı konusunda karar 
vermenin güç olduğu durumlarda çölyak Hastalığı tanısını dışlamak için 
kullanılabilir. 

j. Biyopsi ile çölyak hastalığı tanısı konan bütün çocuklar, semptomların olup 
olmadığına bakılmaksızın glutensiz diyet ile tedavi edilmelidir. 

 
Patoloji 

 
12. Biyopsi kararı verilen hastaların, endoskopi öncesi glutenli diyetle besleniyor olmaları 

gerekmektedir. Hastaya ait klinik bilgilerin (öykü, endoskopik bulgular, laboratuvar 
bulgular, seroloji, kullanılan ilaçlar, diyet durumu vb.) patoloji hekimine ulaştığından 
emin olunmalıdır.  

13. Biyopsilerin, lokalizasyon ve sayı açısından uluslararası klavuzlara uygun olarak 
alınması önerilir. Günümüzde American College of Gastroenterology ve American 
Gastroenterological Association önerileri bulbustan 2, distal duodenumdan en az 4 
parça biyopsi yapılması yönündedir.  

14. Biyopsi materyallerinin işlem ve laboratuvar süreçleri sırasında zarar görmesi, ezilme 
ve sıkışma artefaktlarına yol açarak patolojik değerlendirmeyi güçleştirmektedir.  
Materyallerin uygun şekilde işlenmesi için hem endoskopi hem patoloji 
laboratuvarında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

15. Çölyak hastalığının biyopsi tanısı patoloji, klinik ve laboratuvar iş birliği sonucunda 
doğrulanır. Histopatolojik tanının klinik korelasyonu hastayı takip eden klinik hekimleri 
tarafından yapılmalı, uyumsuzluk halinde patoloji hekimine geri bildirim yapılmalıdır.     
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Genel öneriler 
 

16. Toplantı öncesi yapılan “anket” verilerine göre, ülkemizdeki çocuk endokrinoloji ve 
çocuk gastroenteroloji bölümlerinin, Tip 1 diyabetli çocuklarda çölyak taraması, tanı ve 
tedavisi konularında görüşlerinin heterojen olduğu ve %20 oranında konsensuslarla 
uyumlu olmayan tutumların olduğu görülmektedir. 

17. Pediatrik Endokrinoloji Bölümleri ile Pediatrik Gastroenteroloji bölümleri arasında, tip 
1 diyabet ve çölyak şüphesi olan vakaların taranması, tanısı, izlemi bakımından daha 
yakın iş birliği yapılmalı, bu iş birliği bazı vakalar için patolog, diyetisyen ve psikologların 
da katıldığı konseyler yapılarak güçlendirilmelidir. 

18. Tanıdan sonraki ilk 5 yıl ve 5. yıldan sonraki çölyak taraması konusunda standartların 
belirlenmesi ve uygulanması sağlanmalıdır. 

19. Erişkin endokrinoloji bölümlerinin Tip 1 diyabetlilerde çölyak hastalığı taranması ve 
izlemi konusunda farkındalık oluşturulması sağlanmalıdır. 

20. Çocuk Endokrinolojisi ve Çocuk Gastroenteroloji Derneklerinin ülkemizin verilerini ve 
Tip 1 diyabetli ailelerinin özelliklerini dikkate alarak, ülkemiz koşullarına uygun 
algoritma geliştirilmesi önerilmelidir. 

21. Toplantının sonuç bildirgesinin ingilizceye çevrilerek, Avrupa Çocuk Gastroenteroloji, 
Hepatoloji ve Beslenme Derneği ve Uluslarası Çocuk ve Adolesan Birliği’ne 
gönderilmesi ve bu iki kuruluşun Tip 1 diyabetli çocuklarda çölyak hastalığı tanısı ve 
tedavisi konusunda bir konsensus metni hazırlaması önerilmelidir. 

22. Çölyak hastası olan çocukların okulda bakımı ve devlet desteğinin arttırılması 
konularında çaba gösterilmelidir. 

23. Glutensiz beslenmenin, Tip 1 diyabetin önlenmesinde ya da Tip 1 diyabet tanısı alan 
çocuklarda çölyak hastalığı riskinin azaltılmasına ve beta hücre fonksiyonlarının 
düzelmesine etkisi konusunda bir öneri yoktur. Bu nedenle, çölyak hastalığı dışında tip 
1 diyabetli çocukların glutensiz beslenmesine gerek yoktur. Bu bağlamda serolojik 
testlerden ve endoskopi öncesi başlanan glutensiz diyetlerin tanı ve tedavi sürecini 
aksatacağı da bilinmelidir.  

 
Kaynaklar 
 

1. Mahmud FH, Elbarbary NS, Fröhlich-Reiterer E, Holl RW, Kordonouri O, Knip M, Simmons K, 
Craig ME. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Other complications and 
associated conditions in children and adolescents with type 1 diabetes. Pediatr Diabetes. 2018 
Oct;19 Suppl 27(Suppl 27):275-286. doi: 10.1111/pedi.12740. PMID: 30066458; PMCID: 
PMC6748835. 

2. Al-Toma A, Volta U, Auricchio R, Castillejo G, Sanders DS, Cellier C, Mulder CJ, Lundin KEA. 
European Society for the Study of Coeliac Disease (ESsCD) guideline for coeliac disease and 
other gluten-related disorders. United European Gastroenterol J. 2019 Jun;7(5):583-613. doi: 
10.1177/2050640619844125. Epub 2019 Apr 13. PMID: 31210940; PMCID: PMC6545713. 

3. Castellaneta S, Piccinno E, Oliva M, Cristofori F, Vendemiale M, Ortolani F, Papadia F, Catassi 
C, Cavallo L, Francavilla R. High rate of spontaneous normalization of celiac serology in a cohort 
of 446 children with type 1 diabetes: a prospective study. Diabetes Care. 2015 May;38(5):760-
6. doi: 10.2337/dc14-2890. Epub 2015 Mar 17. PMID: 25784659. 

4. Puñales M, Bastos MD, Ramos ARL, Pinto RB, Ott EA, Provenzi V, Geremia C, Soledade MA, 
Schonardie AP, da Silveira TR, Tschiedel B. Prevalence of celiac disease in a large cohort of 
young patients with type 1 diabetes. Pediatr Diabetes. 2019 Jun;20(4):414-420. doi: 
10.1111/pedi.12827. Epub 2019 Apr 3. PMID: 30737863. 



 

 6 

5. Unal E, Demiral M, Baysal B, Agın M, Devecioğlu EG, Demirbilek H, Özbek MN. Frequency of 
Celiac Disease and Spontaneous Normalization Rate of Celiac Serology in Children and 
Adolescent Patients with Type 1 Diabetes. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2020 Aug 21. doi: 
10.4274/jcrpe.galenos.2020.2020.0108. Epub ahead of print. PMID: 32820875. 

6. Wessels M, Velthuis A, van Lochem E, Duijndam E, Hoorweg-Nijman G, de Kruijff I, Wolters V, 
Berghout E, Meijer J, Bokma JA, Mul D, van der Velden J, Roovers L, Mearin ML, van Setten P. 
Raising the Cut-Off Level of Anti-Tissue Transglutaminase Antibodies to Detect Celiac Disease 
Reduces the Number of Small Bowel Biopsies in Children with Type 1 Diabetes: A Retrospective 
Study. J Pediatr. 2020 Aug;223:87-92.e1. doi: 10.1016/j.jpeds.2020.02.086. Epub 2020 May 4. 
PMID: 32381465.  

7. Dalgic B, Sari S, Basturk B, Ensari A, Egritas O, Bukulmez A, Baris Z; Turkish Celiac Study Group. 
Prevalence of celiac disease in healthy Turkish school children. Am J Gastroenterol. 2011 
Aug;106(8):1512-7. doi: 10.1038/ajg.2011.183. 2011.  

8. Sari S, Yeşilkaya E, Eğritaş O, Bideci A, Cinaz P, Dalgiç B. Prevalence of Celiac disease in Turkish 
children with type 1 diabetes mellitus and their non-diabetic first-degree relatives. Turk J 
Gastroenterol. 2010 Mar;21(1):34-8. doi: 10.4318/tjg.2010.0045. PMID: 20533110. 

9. Ertekin V, Selimoglu MA, Doneray H, Orbak Z, Ozkan B. Prevalence of celiac disease in a sample 
of Turkish children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. J Clin Gastroenterol. 2006 
Aug;40(7):655-7. doi: 10.1097/00004836-200608000-00025. PMID: 16917417.  

10. Craig ME, Prinz N, Boyle CT, Campbell FM, Jones TW, Hofer SE, Simmons JH, Holman N, Tham 
E, Fröhlich-Reiterer E, DuBose S, Thornton H, King B, Maahs DM, Holl RW, Warner JT; 
Australasian Diabetes Data Network (ADDN); T1D Exchange Clinic Network (T1DX); National 
Paediatric Diabetes Audit (NPDA) and the Royal College of Paediatrics and Child Health; 
Prospective Diabetes Follow-up Registry (DPV) initiative. Prevalence of Celiac Disease in 52,721 
Youth With Type 1 Diabetes: International Comparison Across Three Continents. Diabetes 
Care. 2017 Aug;40(8):1034-1040. doi: 10.2337/dc16-2508. Epub 2017 May 25. PMID: 
28546222; PMCID: PMC6463736. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7 

Metin taslağını yazan 
Prof. Dr. Şükrü Hatun Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve 

Diyabet Bilim Dalı 
Katkıda bulunanlar 
 
Prof. Dr. Figen Gürakan VKVS Amerikan Hastanesi 
Prof. Dr. Ayşe Selimoğlu Memorial Ataşehir/Bahçelievler Hastanesi, Çocuk 

Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bölümü 
 Çocuk Gastroenterolojisi Hepatoloji ve Beslenme 

Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Buket Dalgıç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, 

Hepatoloji ve Beslenme Bölümü 
Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve 

Metabolizma Bölümü 
Prof. Dr. Çiğdem Arıkan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, 

Hepatoloji ve Beslenme Bölümü 
Doç. Dr. Nuray Uslu Kızılkan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, 

Hepatoloji ve Beslenme Bölümü 
Doç. Dr. Mehmet Nuri Özbek Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bölümü 
Doç. Dr. Gül Yeşiltepe Mutlu Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi ve 

Diyabet Bilim Dalı 
Doç. Dr. Alev Keser Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme 

ve Diyetetik Bölümü 
Dr. Öğretim Üyesi Orhun Çığ Taşkın Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı 
Uzm. Dr. Yeliz Aydemir Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve 

Metabolizma Bölümü 
Uzm. Dr. Elif Eviz Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve 

Diyabet Bilim Dalı 
Diyetisyen Tuğba Gökçe Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve 

Diyabet Bilim Dalı 
Uzman Psikolog Serra Muradoğlu Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve 

Diyabet Bilim Dalı 
Rina Darsa Tip 1 diyabet + Çölyak Hastalığı olan çocuk annesi 
Yenigül Altın Tip 1 diyabet + Çölyak Hastalığı olan çocuk annesi 
Eda Çalışkan Tip 1 diyabet + Çölyak Hastalığı olan çocuk annesi 
Lale Yıldız Tip 1 diyabet + Çölyak Hastalığı olan çocuk annesi 


