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Sevgili Veliler,

Gittikçe daha çok çocuk tip 1 diyabete yakalanıyor. Aşağıda 
size „Tip 1 diyabet: Erken teşhis, erken iyi tedavi“ projesi hak-
kında bilgi vermek istiyoruz. Az sayıda kan damlasını ince-
leyerek, çocuğunuzda erken evrede bir tip 1 diyabet olup ol-
madığını anlayabiliriz. Eğer bu söz konusuysa, hastalık baştan 
itibaren en iyi şekilde tedavi edilebilir.

Araştırmaya katılım ücretsizdir ve sizin için ücretsizdir. Velile-
rin yazılı rızasını gerektirir. 

Araştırma Helmholtz Zentrum München tarafından, Berufs-
verband der Kinder- und Jugendärzte e. V., Landesverband 
Bayern ve PaedNetz Bayern e. V. işbirliği içinde yürütülüyor. 

Verilerinizin gizliliği nasıl güvenceye alınıyor?
Çocuğunuzun kişisel verileri yalnızca Diyabet Araştırma 
Enstitüsü, Helmholtz Zentrum München‘in çalışanları ve 
çocuk doktorunuz tarafından görülebilir. Çocuğunuzun 
araştırma sonuçlarının yanı sıra araştırmalar çerçevesin-
de toplanan tüm diğer veriler elektronik olarak depolanır, 
yalnızca bilimsel ve istatistiksel amaçlarla kullanılır ve ay-
rıca asla sizin ya da çocuğunuzun ismiyle bağlantılı olarak 
kullanılmaz. Verileriniz anonim hale getirilir, yani her çocuk 
ve her biyolojik numuneye Diyabet Araştırma Enstitüsü, 
Helmholtz Zentrum München‘in çalışanları tarafından bir 
kod numarası verilir. Üçüncü kişiler tarafından kişilerle te-
krar bağdaştırılamaz.

Fr1daplus elçisi, ünlü çocuk 
şarkıları ikilisi Margit Sarholz 
ve Werner Meier‘dir

Araştırmaya Katılımla İlgili Bilgilendirme

Bavyera’da Fr1daplus Araştırması
Tip 1 diyabet: Erken teşhis; erken iyi tedavi

Araştırmaya katılanlara yönelik veri gizliliğiyle ilgili 

bilgiler verilerin işlenmesinden sorumlu kişi:: 
Helmholtz Zentrum München, Ingolstädter Landstraße 1, 85764 Neuherberg

Veri gizliliği görevlisi: 
Werner Bergheim, Helmholtz Zentrum München, Ingolstädter Landstraße 1, 
85764 Neuherberg, E-posta: datenschutz@helmholtz-muenchen.de

Sorumlu dairenin veri gizliliği yöneticisi: 
Manja Jolink, Diyabet Araştırma Enstitüsü, Helmholtz Zentrum München, 
Ingolstädter Landstraße 1, 85764 Neuherberg 

Yetkili veri gizliliği denetim makamı:: 
Federal Veri Gizliliği ve Bilgi Edinme Özgürlüğü Görevlisi
Husarenstraße 30
53117 Bonn
Telefon: 0228 - 99 77 99 - 0
E-posta: poststelle@bfdi.bund.de

İstediğiniz zaman kişisel verileriniz hakkında bilgi almanın yanı sıra gerekirse 
bunların düzeltilmesini ya da silinmesini talep etme olanağına sahipsiniz. İstek-
lerinizin yerine getirilmemesi durumunda şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. 
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Bilimsel Yönetim  

         Üniv.-Prof. Dr. med. Anette-G. Ziegler
         Diyabet Araştırma Enstitüsü, 
            Helmholtz Zentrum München‘in Müdürü;
                                                    Diyabet ve Gestasyon Diyabeti Kürsüsü,
                                                    Klinikum rechts der Isar, Münih Teknik Üniversitesi

İletişim

Katılımla ilgili başka sorularınız varsa, bunları şahsen görüşerek 
cevaplamaktan memnuniyet duyarız.

Diyabet Araştırma Enstitüsü 
Helmholtz Zentrum München
Heidemannstraße 1
80939 München

Tel.: 0800 – 464 88 35 (ücretsiz)

E-posta: diabetes.frueherkennung@helmholtz-muenchen.de

Web sitesi: www.fr1da-studie.de

İşbirliği yapılanlar

Hami Devlet Bakanı Melanie HumlDestekleyenler

Katılım Onayı

Çocuğunuzla araştırmaya katılmak istiyorsanız, yazılı 
onayınıza ihtiyacımız var. Araştırma katılımınızdan is-
tediğiniz zaman, neden belirtmeden cayabilirsiniz. 
Katılımı sonlandırmaya karar verdiğinizde, Diyabet 
Araştırma Enstitüsü, Helmholtz Zentrum München 
(Tel. 0800 – 464 88 35) ile bağlantı kurmalısınız.  



otoantikor bulunmazsa daha sonra tip 1 diyabet gelişmesi 
ihtimali çok düşüktür.

Muayenede çocuğunuzun kanında adacık otoantikor olduğu 
belirlenirse, baştan itibaren en iyi şekilde tedavi edilebilir. 
Böylece hayati tehlike oluşturan ve oldukça hızlı ve uyarı 
vermeden ortaya çıkabilen şeker yükselmeleri engellenebi-
lir. Hasta çocuklara ve velilerine ayrıntılı bilgi ve danışmanlık 
hizmeti veriyoruz. Ayrıca bugün hastalığın ilerlemesini engel-
lemek için yeni tedavi denemeleri de yapılıyor. İlgilenen aile-
lere bu tür araştırmalara katılma olanağı sunacağız. 

Muayene nasıl yapılıyor ve neler inceleniyor?

Muayene, ilgili önleyici muayene (U7, U7a, U8, U9, U10, 
U11) kapsamında veya çocuk doktoruna yapılan her ziyarette 
2 ila 10 yaşları arası yapılır. Ayrıca Tip 1 diyabet hastası olan 
1-21 yaş arası insanların akrabalarına da sunuyoruz.

Adacık otoantikorlar, parmağa batırılan küçük bir iğneyle 
elde edilen birkaç damla kan kullanılarak belirleniyor. Kan 
numunesi Diyabet Araştırma Enstitüsü, Helmholtz Zentrum 
München’in laboratuvarına gönderiliyor. Burada özel, çok 
hassas test yöntemleriyle inceleniyor. Parmaktan kan alın-
ması çocuk açısından hiçbir tehlike ya da risk barındırmıyor. 
Hafif bir kanama, bir şişme ya da enfeksiyon olabilir. Ancak 
bir enfeksiyon riski çok düşüktür. 

Çocuk sağlıklı bir izlenim veriyor. Buna rağmen muayene 
edilmesi gerekir mi?

Evet! Tip 1 diyabet gelişen çoğu çocuk hastalığın erken saf-
hasında hiçbir dikkat çekici belirti göstermez. Muayene bir 

Tip 1 diyabet nedir?

Tip 1 diyabet bir otoimmün hastalığıdır. Yani öncelikli olarak 
hastalık yaratan bakterilere karşı savunma görevi gören, vü-
cudun bağışıklık sistemi, insülin üreten pankreas hücrelerine 
yönelir ve bunları tahrip eder.

Bunun sonucunda insülin üretimi durur. İnsülin hormonun 
görevi, gıdayla alınan şekeri kandan, enerji kazanımı için şe-
kere ihtiyaç duyan hücrelere aktarmaktır. İnsülin eksikliğin-
de kanda şeker birikir. Bu nedenle hastaların çok yüksek kan 
şekeri değerlerinden kaynaklanan sağlık sorunlarını engelle-
mek için kendine insülin enjekte etmek zorunda kalır. 

Tip 1 diyabetin erken teşhisi ne anlama gelir?

Çocuğunuzun kanında adacık otoantikor bulunup bulun-
madığı incelenir. Adacık otoantikorlar, pankreasın insülin 
üreten hücrelerindeki bir iltihabın işaretidir; bunlar insülin 
eksikliği ve kandaki şeker seviyesinin yükselmesinden yıllar 
önce kanda bulunabilir. Adacık otoantikorların 
bulunması, tip 1 diyabetin varlığına işa-
rettir. Muayene edilen çocukların yüzde 
0,3’ünde ya da 1000 çocuğun üçünün 
kanında adacık otoantikorlar bulun-
maktadır.

Tip 1 diyabet erken teşhisiyle ilgili bir 
araştırmaya katılmanın avantajı nedir?

Tip 1 diyabet hastası olan çoğu insan 
hastalığa çocuk yaşlarda yakalanır. Bu 
muayenede çocuğunuzun kanında adacık 

kan testi sayesinde bu erken safhada tip 1 diyabetin belir-
lenmesini sağlar. Kan şekeri bu noktadan sonra iyi denetle-
nirse, ağır sağlık sorunları engellenebilir.

Test sonucuna ne oluyor?

Dikkat çekici olmayan test sonuçları haber verilmez. Bu ne-
denle bunun sizin için anlamı: Haber olmaması = iyi haber. 
Kan alındıktan sonra 8 hafta içerisinde çocuk doktoru muay-
enehanesinden aksini belirten bir bilgi almazsanız, test so-
nucunun dikkat çekici olmadığını varsayabilirsiniz. Buna rağ-
men emin değilseniz, muayenehane ekibine test sonucunu 
daha kesin olarak sorabilirsiniz.

Kanı alan muayenehane dikkat çeken bir test sonucu ko-
nusunda bilgilendirilir. Daha sonra gerekirse doktorunuz 
dikkat çekici bir test sonucunu ikinci bir kan numunesiyle 
kontrol etmek için sizinle bağlantı kurar. Ölçümde adacık 
otoantikorlar belirlenirse, „tip 1 diyabetin erken safhası“ 
teşhisi koyulur. Bu durumda derhal haberdar edilirsiniz ve 
bir kontrol muayenesinin yanı sıra ayrıntılı danışmanlık ve 
eğitime davet edilirsiniz. 

Tip 1 diyabetin erken safhası teşhisi ne anlama geliyor?

Kanında adacık otoantikor bulunan çocukların çoğu tip 1 
diyabetin erken bir safhasında bulunur ve hiçbir semptom 
göstermez. Kendilerini tamamen sağlıklı hissederler, güncel 
bir sağlık riski bulunmaz.

Biz bu durumdaki ailelerle ve çocuk doktorlarıyla bundan 
sonra yapılması gerekenleri konuşacağız ve durumla ilgili 
olarak mümkün olan en iyi desteği sağlayacağız. Çocuğun 
metabolizması düzenli olarak özenle gözlenecek. Velilere 

ayrıntılı danışmanlık ve eğitim verilecek ve çocukları 
için bireysel bir tedbir planı sunulacak. Düzenli kontrol 
muayeneleriyle, insülin tedavisine ne zaman başlan-
ması gerektiği belirlenecek. 

Pozitif adacık otoantikorlu çocukların yüzde 75’inin on 
yıl içerisinde bir insülin tedavisine ihtiyaç duyacağı var-
sayılabilir. Bunun için veliler adım adım insülin terapisiyle 
tanıştırılır ve tip 1 diyabet konusunda uzmanlaşmış bir 
çocuk doktoru muayenehanesine ya da çocuk kliniğine 
yönlendirilir. 

Tip 1 diyabetin bu safhasında ilgili ailelere maddi ve ma-
nevi destek oluyoruz. Bilgiye ya da desteğe ihtiyacınız 
olursa, sorularınızla ya da kaygılarınızla ücretsiz telefon 
hattımıza başvurabilirsiniz: 0800 – 464 88 35. İlgili uzm-
anlarla bağlantı kurmanızı da sağlıyoruz.


