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Renal replasman tedavisine başlama 
periyoduna göre Tip 1 DM 
hastalarında yaşam süresi 

1995-99 ile 200-2005 arasında renal 
replasman tedavisine başlanan Tip 2 
DM hastalarında sağkalım eğrisi 



OLGU-1 
Öykü 

• 32 yaşında Tip 1 diyabetik 
kadın hasta 

• Haftada 3 kez hemodiyaliz 
tedavisinde 

• Bulantı, kusma ve karın 
ağrısı nedeniyle yatırılıyor 

• İştahsızlık nedeniyle son 24 
saatte insülin kullanmamış 
 

Fizik muayene 

• AKB: 178/108 mmHg 
• Vuru: 94/dk, Ateş: 36.°C 

Solunum 20/dk 
• Akciğer bazallerinde 

inspiratuar raller 
• Juguler venler genişlemiş 
 
  



Laboratuvar 

• Serum glukoz:1407 mg/dl 
• Potasyum : 8.8 meq/L 
• Sodyum : 110 mEq/L 
• Klorür : 74 meq/L 
• TCO2 : 4 meq/L 
• BUN  : 62,7mg/dl 
• Cr  : 7.6 mg/dl 
• pH  : 7.1 

• Torax grafisi: Volüm 
yüklenmesi 

• EKG : QRS de genişleme 
•  US : Kolelithiasis 



Seminars in Dialysis, 2008 

Diyaliz hastasında (DH) ve renal fonksiyonu normal olan hastada 
(HPRF) hiperglisemi durumunda hücre içi ve dışı sıvılarda oluşan 

değişiklikler 



Diyaliz hastasında (DH) ve renal fonksiyonu normal olan hastada 
(HPRF) hiperglisemi durumunda serum sodyum ve tonisite 

değerleri 

Seminars in Dialysis, 2008 



Diyalizde hiperglisemi ve potasyum ilişkisi 

Seminars in Dialysis, 2008 

A) n=42,  serum glukoz < 200mg/dl 
B) n= 15, serum glukoz 200-800 mg/dl 
C) n= 5, serum glukoz > 800 mg/dl 



Ciddi hiperglisemiye bağlı sıvı ve elektrolit 
değişiklikleri 

Böbrek fonksiyonları 
korunmuş hasta 

Diyaliz hastası 

Vücut sıvısı ↓↓↓ → veya ↑ 

Tonisite ↑↑↑ ↑ 

Hücre içi volüm ↓↓↓ ↓ 

Hücre dışı volüm ↓↓↓ ↑↑ 

Total vücut sodyumu ↓↓↓ → 

Hücre dışı [Na] ↓, → veya↑ ↓↓ 

Total vücut potasyumu ↓ → 

Hücre dışı [K] ↓, → veya↑ →, veya ↑ 

Seminars in Dialysis, 2010 



Diyaliz hastalarında oluşan hiperglisemiye bağlı sıvı-
elektrolit bozuklukları, böbrek fonksiyonları korunmuş 

olan hastalara göre farklılıklar gösterir 
Renal fonksiyonu normal olanlar 

• Hiperglisemide görülen sıvı ve 
elektrolit bozukluklarının 
çoğundan glukozüri ve osmotik 
diürez sorumludur. 

• Volüm eksikliği ve dehidratasyon 
ön plandadır 

• Aynı düzeyde hiperglisemi 
durumunda tonisite artışı diyaliz 
hastalarında daha azdır. 

• İnsülin infüzyonu yanısıra ciddi 
volüm replasmanı gerektirir 
 

Diyaliz hastaları 

• Osmotik diürez genellikle yoktur 
• Osmotik etkiye bağlı olarak 

ekstrasellüler alana sıvı geçişi 
nedeniyle bir kısım hastada volüm 
yükü  oluşabilir. 

• İnsülin infüzyonu diyaliz 
hastasında hiperglisemiye bağlı 
tüm sıvı-elektrolit 
dengesizliklerini düzeltebilir 
 
 

Ciddi hiperglisemi diyaliz hastalarında asemptomatik olabilir 



Diyaliz hastasında ciddi hipergliseminin tedavisi 

• Bolus insülin 0.15Ü/kg, sonrasında 0.10Ü/kg/saat  İnsülin 
infüzyonu serum glukoz konsantrasyonunu 100-125 
mg/dl/saat azaltacak şekilde ayarlanır 

• Volüm eksiği olanlarda 250 ml…………… izotonik NaCl 
• Ciddi hiperkalemiyi EKG bulgularına göre düzelt, hemodiyaliz 

gerekebilir 
• Pulmoner ödem varlığında ultrafiltrasyon uygula. Hemodiyaliz 

hipertonisiteyi hızla artırabilir 
• Altta yatan nedenleri araştır ve tedavi et    



OLGU-2 

• 50 yaşında Tip 1 DM hastası 
• Son 2 yıldır haftada 3 kez hemodiyaliz tedavisinde 
• Hemodiyaliz sırasında ve hemodiyaliz seansı sonrasında 

hipoglisemi gelişiyor 
• Son HbA1c değeri %7.8 
• Hipertansiyon ve diyabetik retinopati mevcut 
• Beta bloker, ACEi, loop diüretiği kullanıyor 
• Bazal-bolus insülin rejimi uygulanıyor 

 



• Hasta hemodiyaliz tedavisi altında iken sıkı glisemi 
kontrolü sağlamak için çaba gösterilmeli midir? 

• Hemodiyaliz hastası için hangi insülin rejimi 
uygundur? 

• Hastanın kullandığı diğer ilaçlar hipoglisemi sorununa 
katkıda bulunabilir mi? 

• Daha stabil glisemik kontrol nasıl sağlanabilir? 

Diyaliz hastalarında hipoglisemi 
Sorular 



Kronik Böbrek Hastalığında Hipoglisemi 
Clin J Am Soc Nephrol, 2009 

• Retrospektif kohort çalışma 
• 243 222 hasta inceleniyor 
• 1 yıllık sürede gelişen  
hipoglisemi ve ölüm incelenmiş 
 

•* Sonuçlar: 
 Hipoglisemi  

•KBH da daha sık 
•DM + olanlarda DM – 
olanlara göre daha fazla 
•KBH ve DM olanlarda en 
fazla sıklıkta saptanmış 
•Hipoglisemi mortalite ile 
ilişkili bulunmuş 

 



Diyaliz seansının ilk 3 saatinde 
(mavi) ve sonraki gün aynı 
zamanda (kırmızı)glukoz 
konsantrasyonları 

Riveline J et al. Nephrol. Dial. Transplant. 
2009;24:2866-2871 

Diabetes Research and clinical practice, 2010 

Diyabetik olmayan hemodiyaliz 
hastalarında  sürekli interstisyel 
glukoz izlemi 



Hipoglisemi riskinde 
artış 

İlaçların 
klirensinde 

azalma 

İnsülin yarı 
ömründe 

uzama 

Nutrisyonda 
azalma 

Renal 
glukoneogenezde 

azalma 

Akut hipoglisemi adrenerjik aktiviteyi artırarak koroner iskemi, 
ciddi aritmiler ve ani ölüme neden olabilir. 

Kronik böbrek hastalığında hipoglisemi riski 
artmaktadır 



Kronik böbrek hastalığında glisemik kontrole etki eden faktörler 

Böbrek fonksiyonlarında azalma 

Düşük vit.D düzeyi Sekonder HPT 

İnsülin üretiminde azalma 

Üremik toksinler 

İnsülin 
direncinde artış 

Glisemik 
disregülasyon HİPERGLİSEMİ 

Renal insülin 
yıkımında 
azalma 

Hepatik insülin 
yıkımında azalma 

İnsülin 
kllirensinde 
azalma 

Renal 
glukoneogeneziste 
azalma 

HİPOGLİSEMİ 

Üremik 
malnütrisyon 

Katekolamin 
salınımında 
azalma 

Kovesdy CP, AJKD,2008 





Less stringent A1C goals (such as , 8%) may be appropriate for 
patients with a history of severe hypoglycemia, limited life 
expectancy, advanced microvascular or macrovascular 
complications, and extensive comorbid conditions and for those 
with longstanding diabetes in whom the general goal is difficult 
to attain despite diabetes self-management education, 
appropriate glucose monitoring, and effective doses of multiple 
glucose-lowering agents including insulin. (B) 

DIABETES CARE, VOLUME 35, SUPPLEMENT 1 
JANUARY 2012 

Standards of Medical Care in Diabetes-2012 
ADA 



KDOQI Clinical Practice Guideline for Diabetes 
and CKD: 2012 Update 

Am J Kidney Dis. 2012;60(5):850-886. 

•Diyabetes mellitusun mikrovasküler komplikasyonlarının 
önlenmesi veya yavaşlatılması amacı ile Hedef hemoglobin A1c  
~ %7  olmalıdır. 
 
•Hipoglisemi riski olanlarda hemoglobin A1c  hedefi < %7 
olmamalıdır. 
 
•Yaşam beklentisi kısa olanlar, komorbiditesi olanlar ve 
hipoglisemi riski olanlarda hedef hemoglobin A1c  düzeyi %7‘nin 
üzerinde olmalıdır. 



Diyaliz hastasında 
glisemik kontrolde 

sorunlar 

Diyaliz işlemi 
glukoz  düzeyini 
etkiler 

Diyaliz işlemi 
insülin düzeyini 
etkiler 

Diyaliz insüline 
duyarlılığı artırır 

Hipergliseminin 
bulguları değişkendir 
Sıkı kontrol hipoglisemi 
riskini artırır 

Glukoz 
monitorizasyonu 
optimal değildir 

Hedef glisemi 
düzeyi net 
değildir 



Burmeister J E et al. Nephrol. Dial. Transplant. 
2007;22:1184-1189 

Düzenli diyaliz 
hastalarında diyalizata 
glukoz eklenmesinin 
hipoglisemiye etkisi 

• Faz 1 ve Faz 2 hastalarında tüm örneklerde 
ve <70 mg/dl olanlarda ortalama kan glukoz 
düzeyleri  

97 HD hastası 
21 DM 
21 NDM 

DM li hastalar insülin tedavisinde 
Tek kör randomize  
Faz 1: Tüm hastalar glukozsuz 

diyalizat ile 4 saat HD 
Faz 2  90 mg/dl glukoz içeren 

diyalizat ile 4 saat hemodiyaliz 
Her iki faz arasında 1 hafta aralık 
Kan glukoz örnekleri 30, 60, 150 

ve 240. dakikalarda alınıyor 
8 hastada diyalizör çıkışında ki 

sıvıdan 30, 60 ve 150 dk larda 
glukoz ölçümü yapılıyor 

 
 

 



DM, NDM ve tüm hastalarda diyalizör çıkışındaki atık sıvıda glukoz kaybı 
(g/saat)   

Burmeister J E et al. Nephrol. Dial. 
Transplant. 2007;22:1184-1189 



Diyalizat 
glukozu 

 Diyaliz sırasında kullanılan farklı 
diyalizat glukoz konsantrasyonlarında 
kan glukozunda oluşan değişiklikler 

•  Kan şekeri her diyaliz 
seansında  her saat 
ölçülüyor.  

•  Hastalar 1. periyodda 
200 mg/dl, 2. periyodda 
100 mg/dl ve 3. 
periyodda tekrar 200 
mg/dl diyalizat glukozu 
ile diyaliz oluyorlar 
 

•  100 mg/dl diyalizat 
glukozunda 200 mg/dl 
ye göre kan şekeri 16.2 
mg/dl (%12.6) daha 
düşük bulunuyor 

Hemodialysis Intenational 2008 



Antidiyabetik tedavi seçenekleri 
 

İnsülin olmayan 
antidiyabetikler 

İnsülin 
sekresyonunu 

artıranlar 

Sülfanilüre 
Glidinler 

DPP-4 inhibitörleri 
GLP-1 analogları 

İnsülin direncini 
azaltanlar 

Metformin 
Glitazonlar 

Glukoz 
reabsorbsiyonunu 

azaltanlar 

Alfa glukozidaz 
inhibitörleri 

İNSÜLİN 



Böbrek yetmezliği 
ve insülin 

* Açlık durumunda insülin 
sekresyonu normalde 0.5-1 
Ü/saat 
* Total insülin sekresyonu 
18-32 Ü/gün 
* Endojen olarak sekrete 
edilen insülin başlıca 
karaciğerde metabolize 
edilirken eksojen insülin 
primer olarak böbrekten 
elimine edilir 

GFD azalırken insülin klirensi de azalır 

Tip 2 DM hastalarının 1/3 ünde hemodiyalize başladıktan 1 yıl sonra insülin 
gereksinimi ortadan kalkmaktadır 



İnsülin formülasyonlarının farmakokinetik 
özellikleri 

Medscape nephrology 



İnsülin preparatları 
İnsülin preparatı Etkinin 

başlangıcı 
Tepe etkisi Etki süresi Renal 

yetmezlikteki 
doz 

Hızlı etkili insülinler 
Regüler (Actrapid..) 
Lispro (Humalog) 
Aspart (Novorapid) 

 
30-60 dk 
5-15 dk 
5-15 dk 

 
2-3 saat 
30-90 dk 
30-90 dk 

 
8-10 saat 
4-6 saat 
4-6 saat 

 
Glomerüler 
Filtrasyon 
Değeri 
• 10-50 ml/dk  
aralığında  doz 
%25 azaltılır 
• GFD  < 10 
ml/dk ya 
düştüğünde bir 
önceki doz  %50 
daha azaltılır 

Uzun etkili insülinler 
NPH 
Glargin (Lantus) 
Detemir (Levemir) 

 
2-4 saat 
2-4 saat 
3-4 saat 

 
4-10 saat 
Yok 
3-14 saat 

 
12-18 saat 
20-24 saat 
6-23 saat 

Premixed 
70/30 human mix 
70/30 aspart mix 
70/25 lispro mix 

 
30-60 dk 
5-15 dk 
5-15 dk 

 
3-12 saat 
30-90 dk 
30-90 dk 

 
12-18 saat 
12-18 saat 
12-18 saat 



SDBY’de insülin analogları 

Avantajları 
• Öğünlerden sonra insülinin 

fizyolojik sekresyonunu taklit 
edecek şekilde etkili olur, 
öğünden 15 dk önce uygulanır 

• Hipoglisemi riski düşük 
• Bazal-bolus rejimde glisemik 

kontrol daha iyi 
• Öğün flexibilitesi 
• Postprandial hiperglisemi daha 

düşük 
 

Dezavantajları 
• Daha pahalı 
• Güvenlik profili daha düşük 
• Klinik çalışmalar az 
• Anoreksi veya gastroparezi 

durumunda hipoglisemi riski 
artar 



• En az üç aydır HD tedavisinde olan Tip 2 DM li 10 HD 
hastası 

• HD seansından 24 saat önce hastaneye yatırılarak 50-
52 saatlik 3 fazda izleniyor 

• İnsülin infüzyonu, kapiller kan glukoz ölçümü, insülin 
verilme hızı, hipoglisemi bulguları yönünden 
izleniyor. 



• Günlük insülin gereksinimi diyaliz sonrası gün %15 oranında azalmaktadır 
• Bazal insülin hızı post-hemodiyaliz gününde %25 azalmaktadır. 

Diyabetik hemodiyaliz hastalarında insülin gereksinimi 
günden güne değişkenlik gösterebilir 



• Bazal gereksinim için uzun etkili insülin ve öğünler öncesinde 
günde 2-3 kez hızlı etkili insülin önerilmektedir 
 
• Hızlı etkili insülin analogları (lispro, aspart) regüler insüline     
tercih edilebilir.  
 
• Uzun etkili insülin analogları (glargin, detemir) NPH dan daha 
uygundur 
• Bazı hastalarda premixed insülin kullanılabilir 
 
• Tip 2 DM li SDBY hastalarında insülin tedavisi 0.25 IU/kg 
dozunda başlatılmalıdır 

Diyaliz hastalarında insülin tedavisi önerileri 



Antidiyabetik tedavi seçenekleri 
 

İnsülin olmayan 
antidiyabetikler 

İnsülin 
sekresyonunu 

artıranlar 

Sülfanilüre 
Glidinler 

DPP-4 
inhibitörleri 

GLP-1 analogları 

İnsülin direncini 
azaltanlar 

Metformin 
Glitazonlar 

Glukoz 
reabsorbsiyonunu 

azaltanlar 

Alfa glukozidaz 
inhibitörleri 

İNSÜLİN 



Sülfanilüreler 
• Pankreas beta hücrelerinde ATP’ ye 

bağımlı potasyum kanalını inhibe 
ederek insülin sekresyonunu artırırlar. 

• Proteine yüksek oranda 
bağlandıklarından diyaliz işlemi ile 
uzaklaştırılamazlar 

• Salisilatlar, sülfanomidler, warfarin, 
fibrik asit deriveleri albümine 
bağlanmalarını azaltarak 
toksisitelerine neden olurlar. 

• 1. kuşak sulfanilüreler (asetohexamid, 
klorpropamid, tolazamid) diyaliz 
hastalarında kontrendikedir. 

• Genellikle kan glukoz 
düzeyini %20 oranında 
düşürürler 

• Ciddi ve uzun süreli 
hipoglisemiye yol 
açabilirler 

• Hipoglisemi riski 
– KC hastalığı 
– Malnütrisyon 
– Alkolizm 
– Akut hastalık 

durumlarında artar 

 
 



İlaç adı Klirensi Yan etki Diyaliz dozu 

Glyburide  
(Micronase) 

%50si böbreklerde elimine 
edilir, metabolitleri 
böbrekten atılır 

Hipoglisemi 
riski yüksek 

Kullanılmaz 

Glimepiride 
(Amaryl) 

%60’ ı böbrekte elimine 
edilir 
 

Hipoglisemi 
riski düşük 

Kullanılmaz 

Glipizide∗ 
(Glucotrol) 

Büyük oranda karaciğerde 
inaktif metabolitlerine 
dönüştürülür 

Hipoglisemi 
riski düşük 

2.5-10 mg 

Gliclazide 
(Diamikron) 

Büyük oranda karaciğerde 
 

Hipoglisemi 
riski düşük 

40-160 mg 

Sülfanilüreler 

∗ Sülfanilüreler içinde en iyi seçenek  



Meglitinidler 

• Sülfanilüreden farklı bir mekanizma ile ATP’ye bağımlı 
potasyum kanalını inhibe ederek insülin sekresyonunu 
artırırlar. 

• Etkinlikleri daha kısa sürede başlar ve kısa sürer 
• Hızlı absorbe edildiklerinden öğünden hemen önce 

alınmalıdırlar 
• Hipoglisemi riskleri sülfanilürelerden daha düşüktür. 
• Kardiyovasküler sistem ve mortalite üzerin etkilerini 

değerlendiren uzun süreli çalışmalar bulunmamaktadır. 



İlaç adı Klirensi Yan etki Diyaliz dozu 

Repaglinide 
(Novonorm, 
Prandin) 

%100 karaciğerde  inaktif 
metabolitlerine 
metabolize edilir 

Hipoglisemi riski 
düşük 

0.5 mg dozunda 
başlanmalıdır 

Nateglinide 
(Starlix, 
İncuria) 

%85 karaciğerde 
metabolize edilir.  %15 i 
değişmeden idrar ile atılır 
 

KBY de klirensi 
düşer, aktif 
metaboliti nedeniyle 
hipoglisemi riski var 

Kullanılmamalıdır 

Meglitinidler 



Farklı görüşler 

Cleveland Clinical Journal of Medicine, 
November , 2009 

CKD3,4 Hemodiyaliz 



“Glucagon- like peptid-1” ’e (GLP-1) etki eden ajanlar 

Yemek 
 

İntestinal GLP-1 ve GIP salınımı 
 

GIP 
GLP-1 

DPP4 

İnaktif 
metabolitler 

• Pankreastan glukoza bağımlı 
insülin sekresyonunu uyarır 
• Postprandial glukagon 
salınımını azaltır 
• Mide boşalmasını geciktirir 



“Glucagon- like peptid-1” ’e (GLP-1) etki eden ajanlar 

İlaç adı Klirensi Yan etki Diyaliz dozu 

GLP-1 
analogları 
*Exenatide 
(Byetta) 

Böbrekte 
metabolize 
edilir. 

*Gastrointestinal yan etkiler 
•Hipoglisemi riski düşük 
•Kilo kaybı 
*Enjektabl olarak kullanılır 

Kullanılmamalıdır 

DPP4 
inhibitörleri 
*Sitagliptin 
(Januvia) 
*Saxagliptin 
(Onglyza) 
 
*Vildagliptin 
(Galvus) 
*Linagliptin 
 

Çoğunlukla 
böbrekten 
değişmeden 
atılır 
 
 
 
 
 
Renal 
eliminasyon 
minimal (%5) 

•Vücut ağırlığını artırmaz 
•Hipoglisemiye yol açmaz 
* Oral yoldan kullanılırlar 

 
 
*25 mg /gün 
 
*2.5 mg/gün 
 
 
*Bazı kaynaklarda 
önerilmiyor 
*Doz ayarı 
gerektirmez 



DPP4 inhibitörlerinin böbrekten atılımı 

Medscape Education, 2012 



Endocrin Journal 2011 

• Tip 2 diyabetli hemodiyaliz 
hastalarında vildagliptin 

Prospektif kontrollü çalışma 
*Vildagliptin grup (n=30) 
*Kontrol grubu (n=21) 
* 8 haftalık izlemden sonra 24 
hafta tedavi süresi 
 
Ortalama doz 80 ± 5 mg 
 
Semptomatik hipoglisemi, 
karaciğer fonksiyon 
bozukluğu, lipid düzeyleri ve 
kuru ağırlıkta  değişiklik 
saptanmamış. 



Antidiyabetik tedavi seçenekleri 
 

İnsülin olmayan 
antidiyabetikler 

İnsülin 
sekresyonunu 

artıranlar 

Sülfanilüre 
Glidinler 

DPP-4 inhibitörleri 
GLP-1 analogları 

İnsülin direncini 
azaltanlar 

Metformin 
Glitazonlar 

Glukoz 
reabsorbsiyonunu 

azaltanlar 

Alfa glukozidaz 
inhibitörleri 

İNSÜLİN 



“Thiazolidinedion” lar 

• “Peroxisome proliferator-
activated receptors “(PPARs) 
üzerine etki ederek insülin 
duyarlılığını artırır  
 

•Kas ve adipoz dokuda glukoz 
utilizasyonunu artırırken glukoz 
üretimini azaltırlar 
•Sülfanilüre ve metformin kadar 
etkilidirler 
•Karaciğerde metabolize 
edilirler 
•Proteine yüksek oranda 
bağlanırlar 
 UptoDate  2012 

Glitazonlar zamana ve doza bağlı olarak 
vücut ağırlığını artırırlar 



İlaç adı Klirensi Yan etki Diyaliz dozu 

Rosiglitazon 
(Avandia) 

Karaciğerde metabolize 
edilir. 

*MI riskini artırdığı 
gösterilmiştir 
•Sıvı retansiyonu, 
kilo artışı 
• Kalp yetmezliğini 
presipite edebilir 

Doz ayarı 
gerekmez (4-8 
mg/gün) 
 
* Diyaliz 
hastalarında 
kullanılmamalıdır 

Pioglitazon 
(Actos, Glifix, 
Dialic,Piogtan
..) 
 

Karaciğerde metabolize 
edilir. 

•Sıvı retansiyonu, 
kilo artışı 
• Kalp yetmezliğini 
presipite edebilir 
 

Doz ayarı 
gerekmez 
 
* Diyaliz 
hastalarında 
kullanılmamalıdır? 

“Thiazolidinedion” lar 



J Am Soc Nephrol , 20:1094-1101, 
2009 

12984 Hemodiyaliz hastası 
177 hasta rosiglitazon 
118 hasta pioglitazon 
2393 hasta glitazon olmayan  

OAD 
 Rosiglitazon kullanan 

hastalarda tüm nedenlere ve 
kardiyovasküler nedenlere 
bağlı mortalite glitazon 
kullanmayanlara göre %38 
daha fazla 
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Haziran 2004-Ağustos 2005 
yıllarında diyalize başlayan 
10 044 hasta 
Diyalize yeni başlayan 5290  
DM hastası 
Retrospektif analiz 
Sonuç: 
Glitazonlar mortaliteyi %47 
azaltıyor 
Glitazonların yararlı etkisi 
insülin kullanmayanlarda 
belirginr 



Antidiyabetik tedavi seçenekleri 
 

İnsülin olmayan 
antidiyabetikler 

İnsülin 
sekresyonunu 

artıranlar 

Sülfanilüre 
Glidinler 

DPP-4 inhibitörleri 
GLP-1 analogları 

İnsülin direncini 
azaltanlar 

Metformin 
Glitazonlar 

Glukoz 
reabsorbsiyonunu 

azaltanlar 

Alfa glukozidaz 
inhibitörleri 

İNSÜLİN 

Kulanılmamalıdır 



Diyabetik diyaliz hastalarında antihiperglisemik 
ilaç seçimi 

İnsülin sekretuarları En uygun sülfanilüre Glipizid, en uygun meglitinid Repaglinid  
Hipoglisemi riskine dikkat 

Metformin GFD < 30 ml/dk da kullanılmamalıdır.  FDA  önerisi: Scr  
kadınlarda > 1.4, erkeklerde > 1.5 mg/dl olunca kesilmelidir. 
Laktik asidoz riski 

Alfa glukozidaz 
inhibitörleri 

Diyaliz hastalarında kullanılmamalıdır. (SCr > 2 mg/dl de 
kesilmelidir) 

GLP-1 agonistleri Exenatide GFD  < 30 ml/dk da kullanılmamalıdır 

DPP4 inhibitörleri Linagliptin; doz değiştirilmeden kullanılabilir 
Sitagliptin ve Saxagliptin dozları azaltılmalıdır 

Glitazonlar Renal doz ayarı gerektirmez. Kullanımları tartışmalı. 

İnsülin Renal fonksiyon kaybı doz ayarı gerektirir. Hipoglisemi 
yönünden dikkatli olunmalı 
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