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Yeni şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) pandemisi, özellikle 
yaşlı yetişkinler, ırksal ve etnik azınlık popülasyonlar da dahil olmak üzere savunmasız gruplar için 
yıkıcı olmuştur. Ek olarak, diyabet de dahil olmak üzere bazı altta yatan tıbbi rahatsızlıkları olan 
kişiler de Covid-19 nedeniyle ciddi hastalık riski altındadır. Bazı çocuklar hastalığı ciddi yaşamış ve 
çocuklarda da ölümler bildirilmiştir. "Diyabet" (genellikle tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet birlikte 
gruplanır) ve kronik sebepli hiperglisemi, COVID-19'lu erişkinlerde daha kötü sonuçlar ile ilişkili 
olduğundan, pediatri topluluğu da diyabetli çocuklarla ilgili risk ve sonuçlar hakkındaki büyük 
endişeler dile getirmektedirler.  

Bir pediatri vakfı, yetişkin pratiğinin çocuklara yansıması konusunda ihtiyatlıdır. Pek çok 
yayın, COVID-19 ve diyabetin kötü sonuçlarını bildirirken, bildirilen verilerin yetişkinlere, sıklıkla 
ek komorbiditeleri olan yaşlı yetişkinlere ait olduğunu yeteri kadar vurgulamamaktadır. Dahası, 
COVID-19 ve baskılanmış bağışıklık ile ilgili olarak, bağışıklık sisteminin baskılanması ve 
otoimmünite arasındaki fark hakkında, ağırlıklı olarak tıp topluluğu dışında kafa karışıklığına yol 
açan uyarılar yapılmaktadır. Sonuç olarak bu endişeler, özellikle COVID-19 vakalarının 
yoğunlaştığı bölgelerde sağlık kuruluşlarına zamanında gitme konusunda isteksizlik yaratmakta 
ve bu da diyabetik ketoasidozun (DKA) sıklığı ve şiddetinde artışlara yol açmaktadır.  

Hem yeni tanı almış hem de önceden tanı almış diyabeti olan çocukları COVID-19'un nasıl 
etkilediğine dair birçok yönden veri azlığı bu endişeleri büyütmüştür. Diabetes Care'in bu 
sayısında Rabbone ve arkadaşları, pandeminin erken bir merkez üssü olan İtalya'dan alınan 
verileri açıklamaktadır. Bu ekip, 20 Şubat-14 Nisan 2020 tarihleri arasında yeni tanı almış ve 
bilinen tip 1 diyabetli çocuklarda diyabet teşhislerinin yanı sıra DKA ve SARS-CoV-2 enfeksiyonu 
raporlarını incelediler. Yeni vakalar ve DKA oranları hakkındaki verileri 2019'un aynı dönemine ait 
verilerle karşılaştırdılar. Bu süre zarfında %23 daha az yeni tanı vaka olduğu ve DKA ile gelen yeni 
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tanı vaka saysının önceki yıla göre daha çok olduğu görülüyor; gözlenen düşüşün sağlık tesislerine 
başvurma korkusundan kaynaklanabileceğini ve bundan dolayı bu oranların sonraki gözlem 
döneminde artabileceğini düşünüyorlar. Ayrıca, tip 1 diyabeti tetikleyen diğer mevsimsel 
virüslere maruziyetteki farklılıkların, başvuru oranlarını etkilemiş olabileceğini de belirtiyorlar.  

Bu sayıdaki iki ek rapor, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun yeni tanı pediatrik tip 1 diyabet tanı 
oranlarını etkileyip etkilemediğini de ele almaktadır. İlginç bir şekilde, biri bir artış olduğunu 
varsayarken diğeri ise değişiklik olmadığını gösterdi. Unsworth ve arkadaşları, 2020 Mart 
sonundan Haziran başına kadar İngiltere'deki beş bölgesel yatan hasta biriminden toplanan 
verileri rapor etti. Beş birimden biri iki vakadan on vakaya artış bildirdi; ikincisi dörtten on vakaya 
artış bildirdi ve diğer üç birim değişiklik bildirmedi. Rabbone'un raporu gibi, yeni tanı diyabetli 
çocukların çoğunda ciddi DKA vardı. Birleşik Krallık grubu, bu verilerin pediatrik tip 1 diyabet 
insidansında % 80'e varan bir artışa işaret ettiğini belirtiyor. Ancak, rapor, birim veya hastane 
kabullerinin toplam paydası, vaka sayılarındaki belirgin değişkenlikler, bu artışın zaman içinde 
istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı veya bu bölgesel hastanelerde genellikle yeni tanılı çocuk 
sayısının diğer bölgelerdeki hastaneler ile kıyası hakkında bilgi vermemektedir. Yazarlar daha 
sonra daha yüksek bir tip 1 diyabet insidansının pankreasın SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile ilişkili 
olabileceğini öne sürerken Yang ve ark. tarafından yayınlanan 2010 tarihli bir makaledeki beta-
hücrelerindeki anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) reseptör ekspresyonunu gösteren 
verilerden söz etmektedirler. Ancak, bu iddia, reaktif doğrulama ve antikor kaynağı ile ilgili olarak 
sağlanan sınırlı metodolojik ayrıntılarla tek bir organ donörünün immünofloresan analizine 
dayanmaktadır. Bu nedenle, şu anda, beta hücrelerindeki ACE2 ekspresyonunun varlığı ve 
seviyesi tartışmalıdır. Dahası, doğrudan beta hücre enfeksiyonu kavramını desteklemek için SARS-
CoV-2 ile enfekte olmuş bireylerden alınan pankreasın analizi mevcut değildir. Ek olarak, fulminan 
otoimmün aracılı diyabet, enfeksiyondan sonra akut bir şekilde ortaya çıkmadığından, 
insidanstaki hızlı artışların sebebinin viral aracılı olması çok olası değildir. Bilakis, Tip 1 diyabeti 
tetikleyebilecek virüslere maruz kalma, genellikle diyabetin klinik başlangıcından aylar/yıllar 
öncesinde gerçekleşir. Bu iki bölgesel yatan hasta biriminde gözlenen daha yüksek insidans 
oranları, diğer faktörlerden kaynaklanmaktadır. 

Buna karşılık, Tittel ve arkadaşları Diyabet-Prospektif Takip kayıtlarından (DPV) ülke 
çapında elektronik tıbbi kayıt verilerini inceledi. 217 DPV kliniğinden 216’sından toplanan verilere 
göre, 2020 Mart ortasından Mayıs ortasına kadar Almanya'da gözlenen yeni başlangıçlı pediatrik 
tip 1 diyabet oranı, son on yılda toplanan verilere dayalı tahmin edilen oranlardan önemli ölçüde 
farklı değildi. Özetle ele alındığında, bu üç makale pandeminin pediatrik tip 1 diyabet insidansında 
kısa vadeli dramatik olumsuz değişikliklere yol açtığına dair ikna edici kanıtlar sağlamamaktadır. 
SARS-CoV-2'ye yeni maruziyetler de dahil olmak üzere viral maruziyetteki değişiklikler ve 
koruyucu halk sağlığı önlemleri nedeniyle normalde yaygın olan pediatrik bulaşıcı hastalıklara 
daha az maruz kalmak, potansiyel olarak gelecekteki insidans oranlarını ve gözlemlenen diyabet 
endotiplerini değiştirebilir. 

Bu makaleler ayrıca akut COVID-19 morbiditesine ilişkin güven verici bilgiler 
sağlamaktadır. Rabbone ve arkadaşları, Tip 1 diyabetli çocuk nüfusunda enfeksiyonun tahmini 
veya diyabeti olmayan akranlarıyla kıyasını göstermemiş olmasına rağmen, tümü hafif hastalığı 
olan veya asemptomatik olan PCR onaylı SARS-CoV-2'li sekiz çocuk hakkında bilgileri 
içermektedir. Unsworth ve arkadaşları, PCR veya antikor testi ile kanıtlanmış, mevcut veya 
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önceden SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan beş çocuk hakkında bilgi vermketedir ve bu çocuklardan 
hiçbirinin COVID-19 ile ilgili uzun vadeli olumsuz sonuçları yoktur. 

Genellemek gerekirse, biriken kanıtlar, SARS-CoV-2 ile enfekte tip 1 diyabetli çocukların, 
diyabeti olmayan akranları ile benzer hastalık sonuçlarına sahip olacağını göstermektedir. 
Özellikle, Rabbone ve arkadaşlarının makalesinde ulusal sağlık ve sigorta programları olan ve tip 
1 diyabet sıklığının yüksek olduğu, erken pandemik merkez üssü bir ülkeden uzunlamasına, 
prospektif olarak toplanan veriler aktarılmıştır. Ek olarak, verileri bildiren doktorlar COVID-19 ile 
verilen mücadeleye erken dahil olmuşlardır. Bulgular, yalnızca bir ülkenin deneyimini zamanın 
belli bir anından yansıttığı için, bu veriler diğer yeni ortaya çıkan raporlarla aynı bağlamda 
birleştirilmelidir. 

Rutin gözlem verilerinin toplanması bu makalelerin yazılmasını sağlamıştır. Daha fazla 
belgelenmiş pediyatrik SARS-CoV-2 enfeksiyonları gördüğümüz için ,  veri sağlayıcıların hem akut 
hem de uzun vadeli hastalıklarla ilgili morbiditeleri izlediğimiz elektronik sağlık kayıtlarındaki 
hasta verilerinin dokümantasyonunun diyabetli çocuklarımız için devam etmesini sağlamaları 
gerekir. Almanya ve Avusturya'da DPV ve ABD'de T1D Exchange aracılığıyla bu tür çabalar devam 
etmektedir. Bu makalelerin sadece tip 1 diyabetli çocuklardan alınan verileri rapor ettiğini 
unutmamak önemlidir. Obezite ve hipertansiyonun gençlerde tip 2 diyabet ile güçlü bir şekilde 
ilişkili olduğu ve bu komorbiditelerin daha şiddetli COVID-19 vakalarıyla ilişkilendirildiği göz önüne 
alındığında, tip 2 diyabetli çocuklar daha yüksek risk altında olabilir. Tip 2 diyabetli çocuklar için 
ülke çapında gözetim ve raporlama sistemleri uygulanmalıdır.  

COVID-19 salgını ve günlük yaşamdaki değişiklikler, diyabetli gençler için kan şekeri 
yönetiminin zaten karmaşık gereklerini daha da zor hale getiriyor. Ülkeler agresif halk sağlığı 
önlemleri uygulamış, yaygın kapatmalar ile okullar, bakım evleri ve kamplar üzerinde dramatik 
yapısal değişiklikler uygulamıştır. Bu değişikliklere rağmen, virüsü diğer çocuklara ve yetişkinlere 
yayan asemptomatik çocukların diğer çocuklarla beraber olduğu ortamlarda hızlı ve yaygın 
hastalık yayılımına dair raporlar vardır.  

Biz bunları yazarken, ebeveynler ve çocuklar okula dönme konusunda zor kararlar 
alıyorlar. Bu kararlar sadece diyabetli çocukların değil onlarla birlikte yaşayanların da güvenliğini 
etkiliyor. Çocuklarımızın okulda güvende olmasını sağlamak için birlikte çalışmamız çok önemli. 
Bunun için bölgesel okulların yeniden açılmasına, uygun sınıf mesafesine, maske kullanımına ve 
temizlik prosedürlerine ilişkin CDC’yi ve diğer kılavuzları takip etmek gereklidir. Okula dönüşle 
ilgili her kararın kendi koşullarında değerlendirilmesi ve bireyselleştirilmesi gerekir. Diyabetli 
birçok çocuk için okullar; diyabet bakımı, günlük sağlık gözetimi ve yeterli beslenme alanlarında 
halk sağlığı açısından bir cankurtaran halatı rolü oynamaktadır.  

Pandeminin büyük bir duygusal etkisi olmuştur. Tittel ve arkadaşaları, stresin, 
otoimmünite gelişme riskini değiştirerek yeni tanı hastalık oranlarını etkileyebileceğine işaret 
etmektedir. Ek olarak, bilinen diyabeti olan kişiler için, ruhsal sağlık semptomları ile birlikte 
azalmış fiziksel aktivite, kötü beslenme ve kilo alımına yol açan diyet değişiklikleri ve uyku 
kesintileri, diyabet yönetimi davranışlarını değiştirebilir ve diyabet tedavisinin gerekleri ile bir  
çatışmaya yol açabilir. Dahası, COVID-19 ve diyabet konusunda daha endişeli bireyler; diyabet 
kaygısı, akut ve kronik hiperglisemi ve depresyon ve anksiyetenin başlangıcı veya şiddetlenmesine 
karşı daha savunmasız olabilir.  

Diyabetli çocuklar ayrıca pahalı ilaçlara (insülin dahil), glukoz takibine ve insülin verme 
teknolojilerine bağımlıdır. Pandemi, metformin kıtlığı dahil olmak üzere tedarik zincirinde 
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aksamalara neden oldu ve birçok insanın sigorta ve ortak ödeme ile ilgili endişelerini artırdı, bu 
da gençler için diyabet bakımındaki mevcut eşitsizlikleri artırabilir. Glisemik gözlemi, bakım 
ekipleriyle veri paylaşımını ve okul personeli ve diğer bakıcılar tarafından uzaktan takibi 
kolaylaştırmak için sürekli glukoz izleme sistemlerine ulusal pediatrik erişimi teşvik etmeye ve 
artırmaya devam etmemiz gerekiyor. 

Mart 2020'den bu yana, teletıp aracılığıyla yapılan diyabet sağlık hizmeti ziyaretlerinde 
artış oldu. Sağlayıcılar başarılı olmasına rağmen, insülin ayarlamalarını ve davranış tavsiyelerini 
kolaylaştırıcı etkin değerlendirmeler için yeterli veri toplamakta da zorluklar olmuştur. Özellikle 
düşük sosyoekonomik ortamlarda yaşayan ve İngilizce konuşmayan çocuklar için internet ve 
donanım erişiminin olmaması, multidisipliner diyabet bakımına erişimi de engellemiştir. 

Daha yüksek kaliteli veriler beklerken, klinik sağlayıcıların diyabetli çocukların ne sıklıkla 
şahsen görülmesi gerektiğini ve sanal olarak nelerin başarılabileceğini düşünmeleri gerekir. Bazı 
çocuklar kendi kendini yönetmeye odaklanmak için daha fazla zaman olması nedeniyle 
karantinada daha iyi performans gösterebilse de, diğerleri ek  yüz yüze görüşmelere ihtiyaç 
duyacaktır. Bunlar, tahliyeler ve evsizlik dahil COVID-19'un ekonomik sonuçlarını yaşayan veya 
ekonomik risk altındaki çocuklar için özellikle kritik olabilir. Destek kuruluşları, sınırlı teknoloji ve 
internet erişimine sahip hastaları barındırmalı ve korumalıdır. Hastane sistemleri, diyabet gibi 
durumlar için tele-sağlığa öncelik vermelidir. Sigorta sistemleri ayrıca, diyabetli çocuklara yönelik 
sanal ziyaretlerin doğru bir şekilde yapılmasını, multidisipliner etkileşimleri, yoğun ofis personeli 
desteğini ve glisemik verilere ve laboratuvar sonuçlarına uzaktan erişme yeteneğini gerektirdiği 
için yeterli ödeme yapılarını içeren, açıkça dayanıklı teletıp kapsamı sunmalıdır. Diyabetli 
çocuklarımızın bütüncül bakım görmeye devam etmesi ve özellikle grip aşıları başta olmak üzere 
aşı konusunda güncel kalmaları da kritik önem taşıyacaktır. 

Öyle bir noktadayız ki bu pandeminin gidişatı hakkında kesin olan tek şey devam eden 
belirsizliktir. Uluslararası pediatrik diyabet meslektaşlarımıza teşekkür ediyor ve çalışmalarının 
diğerlerini daha fazla kanıt toplamak için uluslararası iş birliği yapmaya teşvik etmesini umuyoruz. 
Topluluğumuzu ihtiyaçları ifade etmeye ve önerilen eylem planlarını iyileştirmeye çağırıyoruz 
(Tablo 1). Federal diyabet finansmanı belirsiz olduğundan ve Amerikan Diyabet Derneği ve JDRF 
de dahil olmak üzere kâr amacı gütmeyen birçok kuruluş fon fırsatlarında ve personelde kesinti 
yapılacağını duyurduğundan, çabalarımıza katılmak için pediatrik diyabet gönüllü topluluğunu 
harekete geçirmeliyiz. Hem tip 1 hem de tip 2 diyabetli gençleri desteklemek için eşgüdümlü, 
genişletilmiş ve duyarlı halk sağlığı sistemleri için bildiklerimiz konusunda alçakgönüllü ve sabırlı 
olmaya ve bunları gayretle savunmaya devam etmeliyiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 5 

Tablo - COVİD-19 Döneminde Pediatrik Diyabet 
 

İhtiyaçlar Tavsiyeler 
Yeni tanı insidans eğilimleri, yeni tanı hasta 
özellikleri ve akut ve uzun vadeli hastalık 
sonuçları hakkında ileriye dönük olarak 
toplanan, uzunlamasına, geri alınabilir kamu 
verileri 

Epidemiyolojik veri toplama için kabul görmüş 
yönergeleri izleyerek tip 1 ve tip 2 diyabetli 
çocuklar için veri toplayın ve titiz peer-review 
destekleyin 
Obezite ve prediyabetin etkilerini inceleyin 
Irksal ve etnik azınlık nüfusları için veri 
toplamayı iyileştirin 

Kapsamlı peer review dahil olmak üzere 
ortaya çıkan veri raporlarının düşünceli 
çıkarımları 

Okula dönüş ve ders dışı etkinlikler dahil 
olmak üzere çocuk bakımı kararlarını 
bilgilendirmek için verileri kendi bağlamında 
değerlendirin 
Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve halk sağlığı 
mesajları düzeyinde pediatrik spesifik diyabet 
endişeleri için net ve birleşik bir ses sağlayın 

Ruh sağlığı ve sosyal hizmet erişimi dahil 
olmak üzere multidisipliner bakım ve destek 

Optimum klinik akışı ve personel modelleri 
dahil olmak üzere uzaktan teknolojiyi 
kullanarak bakım sunumuna ilişkin yönergeler 
sunun 
Sağlam sigorta kapsamı sağlayın 

Okul ve teletıp için gerekli donanım, internet 
hizmetleri ve veri platformları dahil olmak 
üzere altyapı erişimi 

Sanal okul eğitim platformlarını ve öğrencilere 
tıbbi ve zihinsel sağlık bakımı ve beslenme 
hizmetleri sağlamanın alternatif yollarını 
destekleyin 
Düşük sosyoekonomik statüye sahip kesim de 
dahil olmak üzere herkes tarafından 
erişilebilen teletıp platformlarını savunun 

Sağlam pediatrik diyabet araştırma fonu Diyabet federal fonunu destekleyin (Özel 
Diyabet Programı kalıcı yenilenmesi dahil) 
Gönüllü diyabet savunuculuğunu ve bağış 
toplama topluluğunu harekete geçirin 

 


