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Sunum Planı

• DM sıklığı ve KBH ilişkisi

• Böbrek yetmezliği ve glukoz metabolizması

• Glisemik kontrol belirteçleri ve takip

• Glisemik hedefler ve sonlanımlar

• KBH’da klasik OAD tedavisi





DM ve Böbrek

• DM, SDBY’in en önemli nedenlerinden

• ABD’de  insidan ESRD %44, prevelan %38

• Diyabetik diyaliz hastalarında mortalite

(5 yıllık mortalite % 34)



Açlıkta glukoz Yapımı ve Utilizasyonu
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Rabkin R et al. The renal metabolism of insulin. Diabetologia 1984; 27: 351-357
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İntra-renal İnsülinin Emilimi

Rabkin R et al. The renal metabolism of insulin. Diabetologia 1984; 27: 351-357



Böbrek ve İnsülin

• Renal Klirens 200 ml/dk (tübüler sekresyonda var)

• 6-8 ünite/gün insulin  degrade olur (25% i).

• DM da Renal metabolisma artar eksojen insulin

direk sistemik sirkülasyona geçer.



Böbrek Yetmezliği ve Glukoz
Metabolizması

DM olsa da olmasa da

• BFT Bozukluğu

• Üremik ortam

• Diyaliz

Hipoglisemi
Hiperglisemi

Rhee et al. Semin Dial. 2014



Diyabetik olmayan KBH
Hiperglisemi

• İnsülin rezistansında 
artış

– Üremik toksinler

• İnsülin sekresyonunda
azalma

– Sekonder
hiperparatroidi

– Vitamin D eksikliği

PD  HD’ye göre insülin direnci üzerine olumlu etki sağlar

PD’de diyalizat ile yüksek glukoz maruziyeti (1360-3860 mg/dl)

Rhee et al. Semin Dial. 2014



Böbreğin DM da  Karbonhidrat 
Metabolizmasındaki  Rolü

• Metabolizma:
– Glukoz filtre ve reabsorbe olur
– Insulin yıkımı
– Antidiabetik ilaçların atılımı
– Glukoneogenez bazal glukoza %20-25 katkı

• Böbrekde hedef organ hasarı (makro ve mikrovasküler)

• Böbrek Tedavi için bir hedeftir. 



Böbreğin DM da  Karbonhidrat 
Metabolizmasındaki  Rolü

• DM+KBH, insulin

. Renal fonksiyon bozuldukça: Glukoz kontrolü 
bozulur (insulin resistansı)

. ESRD; İnsulin klirensi düşer glükoz toleransı düzelir:

• Düşük insulin ihtiyacı

• Düşük OAD doz

• İnsülin tedavisinin kesilmesi

• Spontan hipoglisemi



Diabetik Diyaliz hastaları

• Hiperglisemide spontan düzelme

• HbA1c’de normalizasyon
Burnt-Out
Diabetes



KBH’da DM tedavisini etkileyen faktörler

KBH ilişkili

• Böbrek hasar şiddeti

• Anemi

• Hemoliz

• Diyaliz tipi

Diabetik Faktörler

• DM tipi

• Şiddeti

• Önceki tedavi

• Hipoglisemi

Genel faktörler

• Yaş

• Yaşam beklentisi

• Maliyet

• Aile desteği

Hastanın tercihi

• Tedaviyi becerebilme

• İsteksizlik



Diyabetik KBH hastalarında 
Hipoglisemi

• Malnutrisyon

• Protein- enerji kaybı

• Diyabetik gastroparezi

• İnsülin yarılanma ömründe uzama

• İnsülinin hepatik klerensinde azalma

• Renal glukoneogenezde azalma

• Guanido grubu üremik toksinlerin birikimi

Rhee et al. Semin Dial. 2014



KBH’da Diyabet Tedavisi



GLİSEMİK KONTROL 
MONİTORİZASYONU

• HbA1c Diyabetik KBH da uzun dönem 
kontrolün en iyi belirleyicisi

• Rutinde halen HbA1c kullanılmakta



HbA1c

• Glukoz yüksekliği

• Yüksekliğe maruziyet süresi

• Hemoglobin düzeyi

• PH

• Isı

Rhee et al. Semin Dial. 2014



HbA1c

• Yalancı yükseklik

– Metabolik asidoz

– Yüksek Üre 

• Boronat-agar affinity

chromatography ve

• Tiobarbütirik asit 

yöntemi güvenli ölçüm 

sağlar

• Düşük HbA1c

• Anemi

• Kan transfüzyonu

• Eritrosit yaşam 
süresinin kısalması 

– Hemoglobinopati

– Üremi

– Diyaliz

• EPO kullanımı

Rhee et al. Semin Dial. 2014



Fruktozamin

• 7-14 günlük glisemik kontrol

• Proteinlerinin non-enzimatik

glikolizasyonu

• Anemi’de daha iyi

• Disproteinemilerde

• PD hastaları ve hipoalbuminemi’de
Rhee et al. Semin Dial. 2014



Glikolize Albumin

• Albumin ve glukozun non-enzimatik glukolizasyonu

• 15-20 günlük glisemik kontrol

• Fruktozamin’e benzer etkilenimler

• Albumin dışı plazma proteinlerinden etkilenmez



Bireysel KŞ takibi

• Hipoglisemik bireylerde altın 
standart

• Glukoz ölçer güvenilirliği?

• Ölçüm zamanının yemek ve 
medikasyonla ilişkisi

• Stiplerin son kullanım tarihi, 
hava teması, ısı ve yükselik

• Örnek volümü

• HD hastalarında;
• Hemoliz, antikoagülan, 

hiperlipidemi ve metabolik
asidozdan etkilenim!!!

Sprignadello  et al. Journal of sensors,2016

Ikodextrin kullanan PD 

hastalarında; GDH-NAD ve  

GDH PQQ yöntemi stipler

güvenilir



HbA1c ve Mortalite

• UKPDS, DCCT

– KŞ ve HbA1c düşüşü komplikasyonları azaltır

• Genel populasyon HbA1c hedefi % 6.5

• HD populasyonunda bu hedefe ulaşmak KV 
mortalitede artış

• ACCORD—İntensif glisemik kontrol KV ve tüm 
nedenli mortalitede artış

The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group* N Engl J Med 2008

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0802743


54.757 HD hastası
Ricks J, Diabetes Care,2012
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TEDAVİ HEDEFLERİ

• Hedef HbA1c                         7-8

• <50 yaş, komorbit hastalık yok                   7-7.5

• Yaşlı ve komorbit hastalık var                 7.5-8





TEDAVİ



Diyet

• KBH hastası diyetisyen 
kontrolünde olmalı

• Enerji alımı 30-40 
kkal/kg (ideal vücut 
ağırlığı)

• >1.1 gr/kg İVA protein 
alımı

• Diyalize girilen ve 
girilmeyen günler ayrı 
değerlendir

• Gastroparezide
küçük,sık öğün

• % 50-60 KH, % 15 
protein, < % 30 yağ

• Düşük K meyve ve 
sebze alımı

• Düşük-orta glisemik
indeksli KH alımı

• Yüksek biyolojik 
protein

• Düşük P

• Tuz < 6 gr/gün

• Balık yağı???

• Suda eriyen vitamin



Biguanid (Metformin)

• Hepatik glukoneogenez inhb

• Barsaktan glukoz abs. önler

• İnsülin direncini düzeltir

• Hipoglisemi riski yok

• % 90 renal klerens

• LAKTİK ASİDOZ!!!!



Metformin

• Risk:  Laktik Asidoz, Belirgin GI yan etki

• USA
– Erkekte > kreatinin 1.5 mg/dl

– Kadın > kreatinin 1.4 mg/dl

• UK guideline eGFR >30

• KDIGO: eGFR >45

Betonico CC et al. CLINICS 2016;71(1):47-53





Sulfonilüre

• β hücrelerinde ATP sens.K kanallarını kapatır

• İnsülin sekresyonunu arttırır

• Kas ve yağ doksunda insülin duyarlılığı artışı

• 1. jen.: Tolbutamid, klorpropamid

• 2. jen.: Glibenklamid, glipizid, gliklazid

• 3. jen.: Glimepirid

• Çoğunluğu karaciğerde metabolize olur ve 
metaboliti böbrekle atılır



Sulfonilüre

• Gliclazide
– eGFR <30 doz azaltımı

– eGFR <15 önerilmez

• Glimepiride:
– 1 mg/gün başyayıp doz titrasyonu

– eGFR <60 kullanımdan kaçın

• Glipizide:
– Doz ayarlamasına gerek yok

• Glibenclamide
– eGFR <60 kullanımdan kaçın

Betonico CC et al. CLINICS 2016;71(1):47-53











Glinid

• Pankreatik SU reseptörlerini uyarır

• İnsülin sekresyonunu arttırır

• SU’den daha hızlı ve daha kısa res. aktivasyonu

• Repaglinid, Nateglinid

• İkiside KC’de metabolize olur

• Repaglinid feçes ile

• Nateglinid % 80’i renal elimine olur

• Kuvvetli protein bağlanma





Akarboz

• Aktinoplan’dan üretilen psödo-polisakkarit

• Bağırsak epitelinde α glukozidaz enzimi inhb

• Posprandial hiperglisemide etkili

• GIS yan etkileri fazla





Pioglitazon

• PPAR γ aktivatörü

• İnsülin duyarlılığını düzeltir

• Hepatik glukoneogenezi suprese eder

• KC’de metabolize

• Renal atılımı yok

• Kilo alımı, ödem, KKY





KBH







OAD özet

KBH yan etki Diyalizde

Sülfonilüre (Uzun etki) Hipoglisemi Kullanma

Sülfonilüre (Kısa etki) Hipoglisemi, kilo 
alımı

Dikkatli kullan

Metformin Laktik asidoz Kulllanma

Glitazon (Pioglitazon) Anemi , ödem, KKY Kullanma

Meglitinid(Repaglinid) Hipoglisemi Dikkatli kullan




