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 Diyabetes mellitus en önemli son dönem 

böbrek yetmezliği nedeni 

– ABD’de diyalize yeni baĢlayan hastaların % 44, 

kronik diyaliz hastalarının %38’i diyabet 

– 2011’de milyon nüfus baĢına 159 yeni DNP-Diyaliz 

– 5 yıllık hasta sağkalımı %34 !! 

 ETKĠN GLĠKOZ KONTROLÜ ĠLE DAHA ĠYĠ 

HASTA SAĞKALIMI MÜMKÜN MÜ ? 







TND Registry, 2013 



TND Registry, 2013 
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I. Glikoz metabolizmasına böbrek 
yetmezliğinin ve diyalizin etkisi 

 Hiperglisemi 
– KBY hastalarında (nondiyabetik) artmış insülin 

direnci ve azalmış insülin sekreyonu sonucu 
hiperglisemi ve bozulmuĢ glikoz toleransı gözlenebilir. 

– Üremik toksinlerin etkisi ? (Diyalizin olumlu etkisi) 

– Hiperparatiroidi ve D vitamini eksikliği: D vitamini 
tedavisi PTH’dan bağımsız olarak bozulmuĢ insülin 
sekresyonunu düzeltiyor 

– PD: 1360-3860 mg/dl glikoz yükü (total kalorinin %10-
30) 



Glikoz metabolizmasına böbrek 
yetmezliğinin ve diyalizin etkisi 

 Hipoglisemi 

 Diyabetik diyaliz hastalarında spontan olarak 

hipergliseminin düzelmesi ve normal HbA1c 

düzeyleri 

– 23.618 diyabetik diyaliz hastası (ABD) %30’nda 

HbA1c düzeyi < %6 



Ricks. Ve ark. Diabetes 2010 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3960718/figure/F1/


Neden hipoglisemi ? 

 Malnütrisyon,protein-enerji malnütrisyonu 

 Diyabetik gastroparezi  
 Kalantar-Zadeh J Ren Nutr 2009 

 Eksojen insülin klirensinde azalma, yarılanma ömründe 
artıĢ 

 Reilly JB. Semin Dial 2010 

 Ġnsülinin hepatik klirensinde azalma (diyaliz sonrası 
düzeliyor) 

 AzalmıĢ nefron kitlesi nedeni ile renal glikoneogenezde 
azalma 

 Üremik toksinler (guanidino içerikleri): biguanid gibi etki 



II. Glikoz monitörizasyonu 

 HbA1c : Hemoglobinin beta zincirinin glikoz ile 
nonenzimatik reaksiyonu sonucu oluĢuyor 

– 120 günlük glikoz maruziyeti 

– Genel populasyonda glisemik kontrolü hedeflerinden biri 

 Glikoz maruziyet süresi, glikoz konsantrasyonu, 
hemoglobin düzeyi, ph ve ısıdan etkileniyor. 

 Metabolik asidoz ve üre yüksekliğinde yalancı yükseklik  
 Demarchi S.Int J Artif Organs 1983 

 Karbamile Hb bazı yöntemerde HbA1c’den ayırt 
edilemiyor (elektriksel-charge assay)-kromotografi ve 
thiobarbitürik asit yöntemleri daha güvenilir. 



Glikoz monitörizasyonu 

 Düşük HbA1c düzeyleri: anemi, kan 

transfüzyonları, hemoglobinopatiler, üremiye 

bağlı eritrosit frajilitesi, hemoliz 

 Epo kullanımı (artmıĢ eritropoez ve genç 

eritrositler 



Glikoz monitörizasyonu 

 Fruktozamin: 7-14 günlük glisemik kontrolü 

gösteriyor 

– Serum proteinlerinin nonenzimatik glikasyonuyla 

oluĢan ketoaminlerin bir göstergesi 

– Hb düzeyinden bağımsız ama disproteinemilerde 

yanlıĢ yüksek sonuçlar ! 

– Hipoalbuminemide ve PD de yalancı düĢük sonuçlar 



Glikoz monitörizasyonu 

 HbA1c’den daha iyi bir gösterge (?) 

– 100 diyabetik diyaliz hastası, 3 yıl prospektif izlem 

– Hastaneye yatıĢ ve enfeksiyonlar için HbA1c’den daha iyi 

gösterge 

– Ortalama yaĢ 63 yıl, %72 afrikalı-amerikalı 

– HbA1c ve albuminle-düzeltilmiĢ fruktozamin ve glikoz düzeyleri 

iyi korelasyon gösteriyor 

– Kġ<150 mg/dl’nin altında olanlarda fruktozamin daha iyi 

 Mittman N Kidney Int 2010 



Mittman N Kidney Int 2010 



Mittman N Kidney Int 2010 



Glikoz monitörizasyonu 

 Diyalize yeni baĢlayan hastalarda fruktozamin 

düzeylerinde 2 kat artıĢ tüm nedenli ve 

kardiyovasküler ölümlerde 2 kat artmıĢ risk ile 

iliĢkili 

– CHOICE kohort, 503 hasta,  

– 3 yıl izlem 

– %57 diyabetik 
 Shafi T. Diabetes Care 2013 



Glikoz monitörizasyonu 

 Glikozile albumin: Glikoz ve albuminin non-

enzimatik reaksiyonu sonucu oluĢuyor.  

 7-14 günlük glikoz kontrolü 

 Anemiden bağımsız ama fruktozamin gibi 

protein düzeyi etkiliyor. 

 HbA1c ile iyi korele ancak her glikoz düzeyinde 

HbA1c düzeyi glikozile-alb göre daha düĢük (!) 



 444 diyabetik diyaliz hastasında glikozile 

albumin HbA1c ve glikoz düzeyinden daha 

güçlü bir belirleyici (2.3 yıl izlem) 

– Glikozile albumin düzeyinde %5 artıĢ, tüm nedenli 

ölümlerde %14 artıĢla iliĢkili 

– HbA1c, glikoz ve mortalite iliĢkisi gösterilemedi 

(zaman içinde ölçüm yük, HbA1c ölçümü düzenli 

değil ) 
 Freedman BI cJASN 2011 



 Ortalama glikozile alb %21.5, ortalama HbA1c 

%6.6  

Freedman BI cJASN 2011 

http://cjasn.asnjournals.org/content/6/7/1635/F1.expansion.html
http://cjasn.asnjournals.org/content/6/7/1635/F1.expansion.html


Glikozile albumin düzeyi 17 gün içinde hastaneye yatış için  

Güçlü bir belirleyici 

Freedman BI cJASN 2011 

http://cjasn.asnjournals.org/content/6/7/1635/F2.expansion.html


III. Glisemik kontrol ve sağkalım 

 Tip 1 diyabetiklerde (nonüremik) “yoğun tedavi” ile 

mikrovasküler komplikasyonlar ve kardiyovasküler 

hastalık riski belirgin azalıyor (DCCT ve EDIC 

çalıĢmaları, 1993 ve 2005) 

 UKPDS (UK prospektif diyabet çalıĢması) de tip 2 

diyabetiklerde (nonüremik) “yoğun tedavi” ile 

mikrovasküler komplikasyon riski azalıyor (1995,1998) 

– 10 yıllık izlemde AMI ve tüm nedenli ölümlerde azalma 

(Holman RR, NEJM 2008)  



III. Glisemik kontrol ve sağkalım 

 Tip 2 diyabette glisemik kontrolün 

makrovasküler komplikasyonlara etkisi 

– Kardiyovasküler olay sıklığında azalma yok/ 

yoğun tedavi ile artmış kardiyovasküler olay 

– Eski kohortlarda kardiyovasküler risk profili düĢük 

– Daha az “intensive kontrol” 

– Daha uzun izlem süresi 
– Duckworth W. NEJM 2009, Ismail-Beigi F. Lancet 2010, 

Patel A. NEJM 2008 

 



Yüksek kardiyovasküler riske sahip 
populasyonda glisemik kontrol zararlı olabilir 
mi ? 

 Az vaka sayılı gözlemsel çalıĢmalarda yüksek 

HbA1c yüksek mortalite 

Tzamaloukas  ve 

ark,1993 

226 PD-HD 

Tip 1-2 DM 

6 ay izlem HbA1>%10 yüksek mortalite 

Morioko ve ark,2001 150 yeni 

diyaliz, DM 

Predx HbA1c Yüksek HbA1c yüksek 

mortalite 

Oomichi ve ark.,2006 114 HD 

Tip1-2 DM 

Ort HbA1c HbA1c >%8 yüksek mortalite 



Yüksek kardiyovasküler riske sahip 
populasyonda glisemik kontrol zararlı olabilir 
mi ? 

Williams ve ark,2006 24.875 tip 1-2 

DM (ABD-FMC) 

Bazal HbA1c 1 yıllık sağkalımla iliĢki yok 

Kalantar-Zadeh,2007 23.618 (ABD-

DaVita) 

Ġzlem HbA1c HbA1c >%10 1.5x risk 

Ramirez ve ark,2012 9201 HD (ABD-

DOPPS) 

Ort HbA1c HbA1c <6% ve >%9 

artmış mortalite 



 54.757 HD (DaVita) bazal ve izlem HbA1c 

                                                        Ricks J, Diabetes Care, 2012 





 KDOQI ve KDIGO: Komorbiditesi olan, yaĢam 

beklentisi kısa, hipoglisemi riski olanlarda 

(KBY) HbA1c >%7 olmalı 

– %6-8 veya %7-9 ??? 



İnsülin tedavisi 

 Endojen insülin KC’de parçalanırken, eksojen 

insülinler primer olarak böbrekten ekskrete 

ediliyor 

 Glomerulden filtre olduktan sonra proksimal 

tubulden reabsorbsiyon, kısmen de peritubuler 

endotel hücrelerde…peptid parçaları 

 GFR <10 ml/dk altında doz %50 daha az 







 PD hastalarında SC/IP 

– IP insülin, endojen insülin sekresyonunu uyarıyor, 

hepatik glukoneogenezi ve ketogenezi inhibe ediyor 

– Diyalizat kaybı ve plastik yüzeye yapıĢma nedeni ile 

daha yüksek doz gerekebilir 

– Meta-analizlerde x2 daha fazla insülin ihtiyacı ve 

daha iyi glikoz kontrolü 

 Bakteriyel kontaminasyon riski, peritoneal fibroblastik 

proliferasyon ve hepatik subkapsüler steatonekroz riski !! 



Oral antidiyabetikler 

 Sülfanilüreler: Pankreatik beta gücrelerden 

insülin sekresyonu 

– 1.kuĢak (asetohexamide, chlorpropamide, 

tolazamid, tolbutamid) DĠYALĠZDE 

KULLANILMAMALI (UZUN YARI ÖMÜR-

HĠPOGLĠSEMĠ) 

– 2.kuşak (glipizide, gliburid,glimepiride) 

  kısa etkili glipizid tercih edilebilir (KC’de metabolize, 

hipoglisemi riski düşük) 





Glinidler 

 Sülfonilürelerden yapısal olarak farklı ama etki 

benzer (beta hücrelerinden insülin sekresyonu) 

– Repaglinide tercih edilebilir: tamamıyla 

karaciğerden metabolize, inaktif metabolitleri 

böbrekten klire, hipoglisemi riski düĢük) 

– Nateglinide (KC ve bazı aktif metabolitleri renal 

klirens): HĠPOGLĠSEMĠ RĠSKĠ 





Biguanidler (metformin) 

 Hepatik glukoneogenezi inhibe ediyor, bs glikoz abs 

inhibe ediyor ve insülin direncini düzeltiyor 

 %90 renal klirens, böbrek yetmezliğinde birikim 

(Laktik asidoz) %50 mortalite riski 

 FDA: kreatinin>1.5 mg/dl KULLANMA ! 

 GFR 30-45 ml/dk, %50 doz azaltımı, GFR<30 ml/dk 

KULLANMA 

 DİYALİZ HASTASINDA KONTRENDİKE 





Thiazolidinedionlar 

 Ġnsülin duyarlılığını düzeltip, hepatik 

glikoneogenezi suprese ederler 

 KC metabolize, renal atılım yok 

 Ödem ve KKY yan etkileri (Diyaliz hastasında 

sorun olmayabilir ?) 

 Kemik yıkımı ve kırık riski 

 Rosiglitazone ile artmış tüm nedenli ve 

kardiyovasküler mortalite (2393 diyabetik 

HD, DOPPS,2009) 



Dipeptidil peptidaz-4 inhibitörleri 

 DPP-4 enzim deaktivasyonuyla (glukagon 

benzeri peptid-1 deaktivatörü): insülin 

sekresyonunu stimüle ederler 

 Sitagliptin, linagliptin 

 DĠYALĠZ HASTA VERĠSĠ YOK, %75 DOZ 

AZALTIMI 

 PANKREATĠT RĠSKĠ 





Akarboz  

 Alfa-glukozidaz inhibisyonu (polisakkarit 

karbonhidratları monosakkaritlere çeviren 

enzim) ve glikoz emilimini geciktirme 

 DĠYALĠZDE KULLANIMI ÖNERĠLMĠYOR 

 DĠYARE 



Sorular 

 Diyabetik diyaliz hastasında glisemik kontrol 

hedefimiz ne ? 

 Hedef, böbrek yetmezliği olmayan diyabet 

hastaları kadar mı ? 

 DüĢük HbA1c iyi bir Ģey mi ? Kötü mü ? 

 



Non-randomize kontrollü çalışma 

 Diyabet eğitimi ve diyabettik hasta bakımının glisemik 

kontrole, hasta davranıĢına ve komplikasyonlara etkisi 

 Amerika, tek merkez, 83 HD (tip-1 ve tip 2 DM) 

 Kontrol ve çalıĢma kollarına randomizasyon 

 1 yıl izlem süresi 

 Diyabet eğitim programı, sonrasında bir “care 

manager” tarafından hastaya destek, kendi baĢına 

Ģeker takibi ve izlem, motivasyon koçluğu ve diyabetik 

ayak bakımı 
Mcmurray SD, AJKD 2002 



 Kontrol grubunda diyabetik ayak riskinde artıĢ 

 ÇalıĢma grubunda  hiç amputasyon yok iken 

kontrol grubunda 5 amputasyon 

 Kontrol grubunda diyabet ve vasküler nedenli 

hastanaye yatıĢ riski yüksek 

 ÇalıĢma grubunda HbA1c %6.9’dan 6.3’ 

geriledi 

 
Mcmurray SD, AJKD 2002 


