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ÖNSÖZ 
 

 

Değerli Meslektaşlarım, 

Türk Nefroloji Derneği’nin temel amaçlarından birisi “Nefrolojinin kapsadığı tüm alanlarda en yüksek 

mesleki ve bilimsel standartları geliştirmek ve sürdürmek, konu ile ilgili tanı ve tedavi protokolleri ve 

kılavuzlar hazırlamak”tır. Özellikle bu amaca yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek üzere dernek 

bünyesinde ‘Çalışma Grupları’ kurulmuştur. Çalışma gruplarının ilgili yönetmelikte tanımlanan 

görevlerinden birisi, “Alanına giren konularda bilimsel ve klinik uygulama standartlarını saptamak, 

bunları içeren kılavuzlar, uzlaşı-uzman görüşü raporları hazırlamak”tır. Bu tür ulusal kılavuz ve 

raporlar, böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisi ile uğraşan hekimlerin klinik uygulamalarında bilimsel 

kanıtlara ve güncel bilimsel verilere dayalı kararlar almalarına yardımcı olmasının yanısıra, konu ile 

ilgili ulusal politikalar ve uygulama esaslarının belirlenmesinde, kamuya da bilimsel gerçeklere uygun 

belgeler sağlayabilir.  

Diabetes mellitus ve komplikasyonları, tüm dünyada halk sağlığını giderek artan oranda tehdit eden 

önemli bir sorundur. Diyabet prevalansındaki artışa paralel olarak diyabetik böbrek hastalığı sıklığı da 

giderek artmaktadır. Türk Nefroloji Derneği’nin gerçekleştirdiği CREDIT çalışması, ülkemizde diyabetli 

bireylerin % 32.4’ünde kronik böbrek hastalığı mevcut olduğunu ve tüm kronik böbrek hastalıklı 

bireylerin % 26.6’sında altta yatan etyolojik nedenin diabetes mellitus olduğunu göstermiştir. Diyalize 

yeni başlayan hastalarda diyabet oranı % 40’a kadar yükselmektedir. 

Diyabetik böbrek hastalığı, aynı zamanda diğer birçok böbrek hastalığına göre daha hızlı son dönem 

böbrek hastalığına ilerleme ve daha yüksek morbidite ve mortalite risklerine sahiptir. Son dönem 

böbrek hastalığı gelişiminin önlenmesi-geciktirilmesi ve yüksek morbidite-mortalite risklerinin 

azaltılması için bu hastaların tüm bileşenleri ile iyi bir şekilde yönetilmesi çok önemlidir. Bu rapor, 

güncel bilgiler ışığında ve mevcut en iyi kanıtlara dayanarak diyabetik böbrek hastalığı olan bireylerde 

kan şekeri yönetimi konusunda bir uzman görüşü olarak hazırlanmıştır. Bu uzman görüşü raporunun, 

klinisyenlerin günlük uygulamalarında evre 1’den 5’e diyabetik böbrek hastalığı olan hastalarının kan 

şekeri kontrolünü iyileştirmelerine ve morbidite-mortalite risklerini azaltmalarına büyük katkısı 

olacağına inanıyorum. 

Yoğun ve özverili uğraşlar sonucunda bu kapsamlı raporu hazırlayan Türk Nefroloji Derneği Diyabetik 

Böbrek Hastalığı Çalışma Grubu üyelerine, yaptıkları önerilerle raporun geliştirilmesine yardımcı olan 

tüm meslektaşlarıma sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunarım. Bu uzman görüşü raporunun tüm 

Nefroloji camiasına yararlı olmasını diliyorum. 

Saygılarımla, 

 

Prof. Dr. Kenan ATEŞ 

Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
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BÖLÜM 1: GİRİŞ VE EPİDEMİYOLOJİ 
 

 

Dünyada salgın halinde artış gösteren diabetes mellituslu (DM) hasta sayısı ile birlikte 

kronik böbrek hastalığı (KBH) olan diyabetli sayısı da giderek artmaktadır (1). Diyabetik 

KBH olan hastalarda hem kalp damar hastalıkları riski, hem de son dönem böbrek hastalığına 

(SDBH) ilerleme hızı oldukça yüksektir. Bu durum, hem birey hem de toplum açısından 

oldukça önemli bir sağlık problemi ve yükü olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Tanımlar 

Diyabet, insülin eksikliği ya da insülin etkisindeki bozukluklar nedeniyle organizmanın 

karbonhidrat, yağ ve proteinlerden yeterince yararlanamadığı, sürekli tıbbi bakım gerektiren, 

kronik ve geniş spektrumlu bir metabolizma bozukluğudur. Diyabet genel olarak aşağıdaki 

gibi sınıflandırılabilir (2): 

1. Tip 1 diyabet (genellikle mutlak insülin eksikliği ile sonuçlanan β hücre yıkımına 

bağlıdır) 

2. Tip 2 diyabet (sıklıkla insülin direnci zemininde gelişen β hücre insülin salgısındaki 

ilerleyici kayıp sonucudur)  

3. Gestasyonel diyabet (Gebelikten önce aşikâr diyabet olmaksızın gebeliğin 2. veya 3. 

trimesterinde tanısı konulan diyabet) 

4. Diğer spesifik diyabet nedenleri – örneğin monogenik diyabet sendromları [neonatal 

diyabet veya gençlerde görülen erişkin tip diyabet (MODY)], pankreasın ekzokrin doku 

hastalıkları [kistik fibrozis ve pankreatit gibi], ilaç veya kimyasal ajanlara bağlı diyabet 

[glukokortikoid kullanımı, HIV tedavisinde (proteaz inhibitörleri ve nükleozid revers 

transkriptaz inhibitörleri) veya organ nakli sonrası (siklosporin ve takrolimus) kullanılan 

bazı ilaçlar sonucu]. 

En sık görülen diyabet formları tip 1 ve tip 2 DM’dir. Türkiye Endokrinoloji ve 

Metabolizma Derneği (TEMD) 2019 Yılı Diabetes Mellitus ve Komplikasyonları Tanı, 

Tedavi ve İzlem Kılavuzu (3) önerilerine göre diyabet ve diğer glukoz metabolizma 

bozuklukları için güncel tanı kriterleri Tablo 1’de özetlenmiştir.  
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Tablo 1. Diabetes mellitus ve diğer glukoz metabolizma bozukluklarında tanı kriterleri (3). 

TANI/ÖLÇÜM  

Aşikâr DM  

Açlık plazma glukozu (≥ 8 saatlik açlıkta) ≥126 mg/dl 

OGTT 2.saat plazma glukozu (75 gr glukoz) ≥200 mg/dl 

Rastgele bakılan plazma glukozu  ≥200 mg/dl + Diyabet belirtileri 

A1c ≥%6,5 (≥48 mmol/mol) 

Bozulmuş açlık glukozu (BAG)  

Açlık plazma glukozu (≥ 8 saatlik açlıkta) 100-125 mg/dl 

OGTT 2.saat plazma glukozu (75 gr glukoz) <140 mg/dl 

Bozulmuş glukoz toleransı (BGT)  

Açlık plazma glukozu (≥ 8 saatlik açlıkta) <100 mg/dl 

OGTT 2.saat plazma glukozu (75 gr glukoz) 140-199 mg/dl 

BAG + BGT  

Açlık plazma glukozu (≥ 8 saatlik açlıkta) 100-125 mg/dl 

OGTT 2.saat plazma glukozu 140-199 mg/dl 

DM riski yüksek  

HbA1c % 5.7-6.4 

 
TEMD Diabetes Mellitus ve Komplikasyonları Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu’ndan değiştirilerek alınmıştır.  

Glisemi, venöz plazmada glukoz oksidaz yöntemi ile ’mg/dl’ olarak ölçülür. HbA1c, standardize metotlarla 

ölçülmelidir. ‘Aşikâr DM’ tanısı için dört tanı kriterinden herhangi birisi yeterli iken ‘BAG’, ‘BGT’ ve ‘BAG + 

BGT’ için her iki kriterin bulunması şarttır. DM: Diabetes mellitus, OGTT: Oral glukoz tolerans testi, HbA1c: 

Glikozillenmiş hemoglobin A1c. 

 

Kronik böbrek hastalığı, böbreğin yapısı (albüminüri, idrar sedimenti anormallikleri, 

görüntülemede yapısal bozukluklar veya böbrek nakli gibi) veya işlevinde [Glomerüler 

filtrasyon hızı (GFH) <60 ml/dk/1.73 m2] 3 aydan daha uzun süre devam eden bozukluklar 

şeklinde tanımlanır (4). KBH’nın prognozu, böbrek hastalığının nedenine, GFH evresine (G1-

G5) ve albüminüri derecesine (A1-A3) göre belirlenebilir (KDIGO 2012). KBH’nın GFH’na 

göre evrelendirilmesi Şekil 1’de özetlenmiştir. Albüminüri düzeyleri açısından A1 (<30 

mg/gün) normal-hafif artmış; A2 (30-300 mg/gün) orta düzeyde artmış; A3 (>300 mg/gün) 

ciddi düzeyde artmış idrar albümin atılımı olarak tanımlanmaktadır. Sebat eden idrar albümin 

atılımı ≥30 mg/gün (veya ≥30 mg/gr kreatinin) olduğunda albüminüri varlığından söz edilir.  
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Albüminüri Kategorileri 

 
A1 A2 A3 

 Normal /   
yüksek normal 

Yüksek Çok yüksek 

 <30 mg/gr 
<3 mg/mmol 

30-300 mg/gr 
3-30 mg/mmol 

>300 mg/gr 
>30 mg/mmol 

G
F

H
 K

a
te

g
o
r
il

e
r
i 

(m
l/

d
k

/1
.7

3
 m

2
) 

G1 Normal veya yüksek ≥90 
   

G2 Hafif azalmış 60-89 
   

G3a 
 Hafif - orta derecede 

azalmış 
45-59 

   

G3b 
Orta - şiddetli derecede 

azalmış 
30-44 

   

G4 Şiddetli azalmış 15-29 
   

G5 Böbrek yetmezliği <15 
   

 
Şekil 1. Glomerüler filtrasyon hızı (GFH) ve albüminüriye göre kronik böbrek hastalığının 

prognozu (Yeşil: Düşük risk, Sarı: Orta derecede artmış risk, Turuncu: Yüksek risk, Kırmızı: 

Çok yüksek risk). 

 

Diabetes Mellitus ve Kronik Böbrek Hastalığı  

Diyabetik bir hastada var olan böbrek hasarına yönelik değişik tanımlamalar 

kullanılmaktadır; diyabetik nefropati (DN), diyabetik böbrek hastalığı (DBH) ve diyabetik 

olmayan böbrek hastalığı (DOBH) (5). DBH, diyabet sonucu gelişen KBH (GFH <60 

ml/dk/1.73 m2 ve/veya idrar albümin atılımı ≥30 mg/gr kreatinin) olarak tanımlanır ve tanı 

böbrek biyopsisi ile doğrulanmamıştır. DN, böbrek biyopsisinde diyabete bağlı 

mikroanjiyopati bulgularının görülmesini tanımlar (5). DOBH terimi ise böbrek biyopsisinde 

diyabet dışı bir patoloji olduğunda (örneğin, membranöz nefropati veya IgA nefropatisi gibi) 

kullanılır. Bu üç farklı tanımlamanın hiperglisemi yönetimi açısından önemli farkları olmadığı 

için son dönemde “diabetes mellitus ve kronik böbrek hastalığı” adlandırması daha sık 

kullanılmaktadır.  

Diyabet ve böbrek hasarı bulguları olan her hastaya böbrek biyopsisi yapılması 

önerilmemektedir. Çoğunlukla, DOBH düşündürecek bulguların varlığında böbrek biyopsisi 

yapılması gerekir (5). Diyabetik hastalarda diyabet dışı böbrek hastalığı düşündüren bulgular 
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Şekil 2 içinde özetlenmiştir (5). Diyabetik hastalarda böbrek biyopsisi kararı verilmesinde 

hastaların yaşlı olması, ek hastalıklarının bulunması veya antiagregan veya antikoagülan ilaç 

kullanımları biyopsi kararı verilmesini güçleştiren nedenlerdir. Buna karşılık, böbrek biyopsi 

endikasyonlarının genişletilmesi DN ve seyri hakkında daha fazla bilgi elde edilmesine veya 

doğru tanı ve uygun tedavi hususuna katkıda bulunabilir (5). Diabetes mellitusu olan 

hastalarda DBH tanısı için izlenebilecek algoritma Şekil 2’de özetlenmiştir. 

 

   

Şekil 2. Diyabetik böbrek hastalığı tanı algoritması (GFH: Glomerüler filtrasyon hızı; KBH: 

Kronik böbrek hastalığı).  
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Diyabetik böbrek hastalığının seyri değişkenlik gösterebilir. Diyabetik nefropatinin 

klasik seyri olan GFH artışı ve ardından albüminüri ve hipertansiyon gelişimi ile GFH’de 

azalma birçok hastada görülmeyebilir (6). Erken dönem tip 2 DM’si olan hastalarda yapılan 

bir çalışmada, normoalbüminürisi veya mikroalbüminürisi olan hastalarda, makroalbüminüri 

gelişme sıklığının yılda yaklaşık % 2 olduğu bildirilmiş ve tanıdan 15 yıl sonra hastaların % 

40’ında mikroalbüminüri geliştiği ve % 30’unda GFH’nin <60 ml/dk/1.73 m2 olduğu 

görülmüştür (7,8). GFH’de azalma olan hastaların % 60’ında öncesinde albüminüri olmadığı 

ve % 40’nda ise hiç albüminüri gelişmediği rapor edilmiştir (7). Yine başka bir çalışmada, 7.8 

yıllık izlemde hastaların % 31’inde mikroalbüminürinin düzeldiği görülmüştür (9). Bu veriler, 

albüminürinin devamlı ilerleyen bir patoloji olmadığını, zamanla değişkenlik gösteren 

dinamik bir durum olduğunu düşündürmektedir (10). 

Son yıllarda, DBH olanlarda albüminüri sıklığının azaldığı (% 21’den % 16’ya), buna 

karşılık düşük GFH (<60 ml/dk/1.73 m2) görülme sıklığının arttığı (% 9’dan % 14’e) 

saptanmıştır (11). Bazı çalışmalarda, normoalbüminürisi olan diyabetik hastalarda KBH’nın 

ilerlemesinin albüminürisi olan hastalara göre daha yavaş olduğu rapor edilmiştir (12,13). 

Buna karşılık, SDBH gelişen hastaların % 20’sinde çok yüksek miktarda albüminüri (>300 

mg/gün) hiç gelişmemektedir (14). Normoalbüminürisi olan diyabetik hastalarda böbrek 

hasarının patogenezi tam olarak bilinmemekle beraber, intrarenal vasküler hastalığın rolü 

olabileceği düşünülmektedir (15). 

 

Epidemiyoloji 

Diabetes mellitus, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunudur 

(16). 2019 yılı verilerine göre yaşları 20-79 yıl arasında olan bireylerin % 9.3’ünün (463 

milyon birey) diyabetik olduğu bildirilmiştir. Yirmi yaş altında 1.1 milyon çocuk ve ergende 

tip 1 diyabet bulunduğu bilinmektedir. Diyabet sıklığının artarak 2030 yılında 578 milyona, 

2045 yılında ise 700 milyona ulaşması beklenmektedir (17). Ülkemizde 1997-1998 yıllarında 

yapılan “The Turkish Diabetes Epidemiology Study I” (TURDEP I) çalışmasında (18), diyabet 

sıklığı % 7.2 bulunurken; TURDEP II çalışması, diyabet sıklığını 2010 yılı için % 13.7 olarak 

rapor etmiştir (19). Türk Nefroloji Derneği’nin (TND) 2006-2008 yıllarını kapsayan “A 

population-based survey of Chronic REnal Disease In Turkey (CREDIT)” çalışmasında ise 20 

yaş üzeri erişkinlerin % 12.7’sinde diyabet saptanmıştır (20). Dünya Sağlık Örgütü verilerinde 
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(2016), Türkiye’de diyabet sıklığının % 13.2 ve obezite sıklığının % 29.4 olduğu 

görülmektedir (21). 

Diyabet, KBH’nın en sık nedenidir (22). Diyabeti olanlarda KBH gelişme riski yaklaşık 

2 kat artmıştır (23) ve hastaların % 20-40’ında diyabetik böbrek hastalığı gelişir. Diyabeti 

olan bireylerde KBH sıklığı ülkelere göre değişkenlik göstermekte ve % 27.1-83.6 arasında 

değişen oranlar bildirilmektedir (11). Bununla birlikte, GFH düşük olan diyabetiklerin 

yaklaşık % 30-55’inde idrarla albümin atılımı normaldir (24,25). CREDIT çalışması, 

ülkemizde DBH ile ilgili önemli epidemiyolojik veriler sağlamıştır (20). Bu çalışmada, Türk 

toplumunda KBH sıklığı % 15.7 bulunmuş ve KBH’lı hastaların % 26.6’sının diyabetik 

olduğu saptanmıştır. Diyabetik bireylerde KBH prevalansı ise % 32.4’dir. Bu oran, diyabetik 

olmayanlara göre 2.5 kat daha yüksektir. Lojistik regresyon analizinde diyabet varlığının 

KBH riskini 1.74 kat artırdığı tespit edilmiştir. CREDIT çalışmasında diyabetik böbrek 

hastalıklı bireylerin KBH evrelerine göre dağılımı Şekil 3’de görülmektedir. 
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 Şekil 3. Diyabetik böbrek hastalıklı bireylerin KBH evrelerine göre dağılımı 

 

Son dönem böbrek hastalığının en sık nedenleri toplamda yaklaşık % 65-70 oranı ile 

diyabet ve hipertansiyondur. ABD’nde yeni tanı SDBH olan hastaların % 44’ünde etyolojik 

neden diyabettir (tip 1 ve tip 2) (26). Türkiye’de, TND 2019 yılı Böbrek Kayıt Sistemi 

raporuna göre, 2019 yılında hemodiyalize başlayan hastaların % 35.1’i tip 2 ve % 3.9’u tip 1 

olmak üzere % 39’unun diyabeti vardır (27). Bu rakamlar neredeyse her 5 diyaliz hastasından 

2’sinde diyabet varlığına işaret ederek tehlikenin boyutunu gözler önüne sermektedir.  
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Hipertansiyon, tip 1 diyabet hastalarında, genellikle diyabetik nefropatinin bir belirtisi 

olarak, hastalık başlangıcından itibaren birkaç yıl içinde gelişir. Tip 2 diyabet hastalarında ise 

çoğunlukla tanı anında veya tanı konulmadan önce bile vardır. Diyabeti olmayan kişilerle 

karşılaştırıldığında, diyabetlilerde hipertansif komplikasyon riski çok daha fazladır. Genetik 

faktörler, sempatik sinir sistemi ve renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin aktivite artışı ve 

endotel işlev bozukluğu (nitrik okside yanıtın değişmesi) diyabetteki hipertansiyonun 

patogenezinde suçlanmaktadır. 

Diyabetik bireylerde, başlıca kardiyovasküler (KV) hastalıklara bağlı olarak erken ölüm 

riski yüksektir ve KBH varlığı bu riski daha da artırmaktadır (28,29). ABD’de yapılan 

gözlemsel bir çalışmada, 10 yıllık mortalite oranı diyabet ve KBH olmayanlarda % 7.7 iken, 

KBH olmayan diyabetiklerde % 11.5, diyabet ve KBH olanlarda % 31.1 bulunmuştur (29). 

Son zamanlarda, diyabetik hastalarda erken dönem KBH varlığında bile (GFH <90 

ml/dk/1.73 m2) KV hastalık gelişme riskinin artabileceğini düşündüren veriler elde edilmiştir 

(30). KV hastalık riski, böbrek işlevi azaldıkça artmaktadır ve bu artış tGFH <45 ml/dk/1.73 

m2 olduğunda daha da belirginleşmektedir (31). Tip 2 diyabetik hastalarda yapılan bir 

çalışmada, albüminürisi ve GFH 30-59 ml/dk/1.73 m2 olanlarda ölümcül KV hastalık ve tüm 

nedenlere bağlı ölüm riskinin 1.8 kat arttığı bildirilmiştir (28). Aynı çalışmada, GFH 30-59 

ml/dk/1.73 m2 ve normoalbüminürisi olanlarda ölümcül KV hastalık riskinin 1.46 kat artmış 

olduğu bulunmuştur. 

Diyabetik böbrek hastalığının seyri sırasında ortaya çıkan komplikasyonlar diğer 

nedenlere bağlı KBH’dan farklılık gösterebilir. DBH olanlarda anemi ve kemik-mineral 

metabolizma bozuklukları sıklıkla böbrek hastalığının daha erken dönemlerinde ortaya 

çıkmaktadır. Diyabet ve KBH olanlar, eritropoetin eksikliğine daha yatkın olabilmektedir ve 

anemi sıklığı yaklaşık 2 kat daha yüksektir (32). Adinamik kemik hastalığı ve hiperkalemi 

sıklığı, DBH olanlarda diğer KBH nedenlerine göre daha yüksektir (33,34). Diyabetiklerde 

KBH’nın ilerlemesi de daha hızlıdır. İki yıl izlem süresi olan bir kohort çalışmada, evre 3 

KBH olan diyabetik hastaların % 23’ünde GFH’nın azalma hızı yılda >4 ml/dk/1.73 m2 (hızlı 

ilerleyici) iken, bu oran diyabetik olmayanlarda % 15.3 bulunmuştur (35).  

Sonuç olarak, tüm dünyada diyabet ve KBH olan birey sayısı artmaktadır. Diyabetik 

hastalarda KBH gelişimi önemli komplikasyonları da beraberinde getirmektedir. Hastalarda 

morbidite ve mortalite riski artarken, SDBH gelişimi de yeni sorunlara yol açmaktadır. Bu 

tehditi engellemek için birinci hedef, diyabetin gelişimini önlemektir. Diyabet gelişimini 
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önlemenin temel yolu, obezite ve sedanter yaşam ile mücade edilmesidir. Diyabetik hastalarda 

ise KBH dahil mikrovasküler komplikasyonların gelişimini önlemede iyi glisemik kontrol 

sağlanması oldukça önemlidir. Diyabetik hastalarda düzenli olarak böbrek hastalığı açısından 

tarama yapılması, erken tanı açısından gereklidir. Böbrek işlev bozukluğu saptanan diyabetik 

hastalarda ise iyi bir kan şekeri, kan basıncı ve KV hastalık risk kontrolü ile KBH’nın 

SDBH’ye ilerleme ve KV hastalık gelişme risklerinin azaltılması mümkün olabilir.  

Diyabete bağlı SDBH gelişimini önleme yaklaşımları arasında yaşam tarzı değişiklikleri 

(sigara ve obeziteden kaçınılması, tuz kısıtlaması ve egzersiz gibi), optimal kan şekeri ve kan 

basıncı kontrolü, albüminüri ve dislipidemi tedavisi sayılabilir. Albüminüri/proteinürisi olan 

hastalarda renin-anjiotensin sisteminin (RAS) blokajı, böbrek hastalığının ilerlemesini 

geciktirmektedir (36,37). Bu nedenle, bu hastalarda anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE) 

inhibitörü veya anjiotensin reseptör blokeri (ARB) kullanılması önerilir (38,39). Bu tedavi 

yaklaşımlarına rağmen diyabet, SDBH’nin en sık nedeni olmaya devam etmektedir ve yeni 

tedavi yaklaşımlarına gereksinim olduğu aşikârdır. 

Son yıllarda geliştirilen yeni antidiyabetik ilaç grupları ile böbrek korumada önemli 

sonuçlar elde edilmiştir. Buna karşılık, özellikle ileri evre KBH olan hastalarda kan şekeri 

kontrolünün optimal yönetimi için hala bilgi eksikliği mevcuttur. Bu rapor, TND Diyabetik 

Böbrek Çalışma Grubu tarafından güncel bilgiler ışığında, mevcut en iyi kanıtlarla klinik 

uygulamada DM ve KBH olan hastaların kan şekeri yönetimi konusunda bir uzman görüşü 

olarak hazırlanmıştır.   
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BÖLÜM 2: DİYABETİK BÖBREK HASTALARINDA GLİSEMİK 

HEDEFLER (EVRELERE GÖRE) 

 
 

Glisemik Kontrolün Değerlendirilmesi  

Diyabet hastalarında glisemik hedeflerin sağlanıp sağlanmadığının düzenli aralıklarla 

kontrol edilmesi önemlidir. Bu yaklaşım, diyabetin komplikasyonlarının önlenmesi ve 

hipoglisemi riskinin azaltılmasında yol göstericidir. Klinik uygulamada glikolize hemoglobin 

(HbA1c) diyabetin tanı ve izleminde yaygın olarak kullanılan önemli bir belirteçtir. HbA1c, 

hastaların ölçüm öncesindeki yaklaşık 3 aylık glukoz kontrolünü yansıtır.  

HbA1c testi, kan şekeri ortalamasının dolaylı bir ölçümüdür ve dolayısıyla bazı 

sınırlılıkları vardır. Herhangi bir laboratuvar testinde olduğu gibi ölçümle ilgili değişkenlikler 

söz konusu olabilir. Bazı durumlarda HbA1c ile hastanın gerçek ortalama kan şekeri arasında 

uyumsuzluklar görülebilir. 

Yakın zamanda “The National Glycated Hemoglobin Standardization Program” 

(NGSP) HbA1c ölçümlerinin kalibrasyonunu kıyaslayan bir sertifikasyon programı 

geliştirmiştir. “The International Federation of Clinical Chemistry Working Group on HbA1c 

Standardization”, HbA1c analizi için iki referans yönteme [mass spektroskopi ve kapiller 

elektroforez (UV ile görülen)] göre spesifik kriterler belirlemiştir. Bazı ölçümlerde, 

kalibrasyon ve standartizasyona rağmen hala klinik olarak anlamlı sapmalar olabilmektedir.  

Son zamanlarda HbA1c’nin NGSP (%) birimi yerine, uluslararası standardizasyonu 

sağlamak için ’mmol/mol’ birimi ile ifade edilmesi önerilmektedir. HbA1c’nin ‘%’ 

biriminden ‘mmol/mol’ birimine dönüştürülmesi için ilgili web sitelerinden yararlanılabilir 

(https://www.diabetes.co.uk/hba1c-units-converter.html). “The International A1c Derived 

Average Glucose (ADAG) Study” çalışmasının sonuçlarından HbA1c düzeylerine göre 

ortalama glukoz düzeylerinin seyri tahmin edilebilmektedir (1,2). HbA1c ölçümü, GFH <45 

ml/dk/1.73 m2 olan hastalarda sık görülen bazı faktörlerden etkilenebilir (Tablo 2). 

Dolayısıyla, Evre 3b ve daha ileri KBH’nda HbA1c’nin uzun süreli glisemik kontrolü 

yansıtmasındaki rolüne ilişkin bazı soru işaretleri mevcuttur.  

Kronik böbrek hastalığı varlığında görülebilen inflamasyon, oksidatif stres ve metabolik 

asidoz glikolizasyonu artırırken, hemoglobin karbamilasyonu HbA1c’yi yükseltebilir. Anemi, 

https://www.diabetes.co.uk/hba1c-units-converter.html
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eritropoezi stimüle eden ajan (ESA) veya demir kullanımı HbA1c’yi düşürebilir. Bu etkiler 

ileri evre KBH’da ve özellikle diyaliz hastalarında daha belirgindir (3). Dolayısıyla, ileri evre 

KBH’da HbA1c ölçümünün kan şekerini yansıtmaktaki güvenilirliği daha düşüktür.  Genel 

olarak glisemik dalgalanmalar ve hipoglisemi atakları konusunda bilgi vermez. 

 

Tablo 2. HbA1c Sonuçlarını Etkileyen Faktörler. 

HbA1c’yi Düşürebilen Faktörler HbA1c’yi Yükseltebilen Faktörler 

Eritrosit yaşam süresinin kısalması Üremik toksinler 

Eritrosit üretiminde artma Demir eksikliği, B12 vitamini eksikliği 

    Demir, ESA veya B12 vitamini kullanımı Alkolizm 

Hemoglobinopatiler Eritrosit pH’sında azalma 

Kronik karaciğer hastalığı Eritrosit yaşam süresinin uzaması 

Eritrosit pH’sında artma Hiperbilirübinemi 

Hipertrigliseridemi Karbamile hemoglobin 

 

İleri evre KBH’da uzun süreli glisemik kontrolün belirlenmesinde HbA1c’nin alternatifi 

olabilecek bazı belirteçler (glikolize albümin ve fruktozamin) bulunmaktadır. Ancak, bu 

belirteçlerin daha iyi olduğuna ilişkin sınırlı bilgi vardır veya sonuçlar tartışmalıdır. Bunun 

yanında, HbA1c ölçümleri nisbeten daha ucuzdur ve erişilmesi daha kolaydır. 

 

Glikolize Albümin 

Glikolize albümin (GA), dolaşımdaki Amadori tip glikolize proteinlerinin en önemli 

formudur. GA, HbA1c gibi dolaşımdaki süresine göre belirli bir zaman dilimindeki ortalama 

kan glukozunu yansıtan bir biyo-belirteçtir (4). Bununla beraber, yarılanma ömrü daha kısa 

olduğu için daha dinamik bir göstergedir ve daha kısa süreli glisemik kontrolü yansıtması (2-3 

hafta) açısından özellikle tedavinin değerlendirilmesinde yararlı olabilir (5). Eritrosit ömrü 

veya ESA tedavisinden etkilenmez. Bir meta-analizde, özellikle evre 4-5 KBH hastalarında 

(diyaliz hastaları dahil) kan glukoz kontrolünün değerlendirilmesinde HbA1c’ye üstün olduğu 

rapor edilmiştir (6). Bununla beraber, ölçüm yönteminin standardizasyonunda henüz bir görüş 

birliği yoktur. 

Glikolize albümin, aynı zamanda glisemik dalgalanmaları ve postprandiyal glukoz 

düzeylerini de yansıtmakta hassas bir ölçümdür (7). KBH olan diyabet hastalarında glisemik 

dalgalanmalar sıktır ve bu durum insülin ve glukoz metabolizmasındaki değişikliklere 

bağlıdır. Ek olarak, bazı antidiyabetik ilaçların da metabolizmaları değişmekte ve klirensleri 
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azalabilmektedir. Dolayısıyla hiperglisemi ve hipoglisemi atakları görülme sıklığı fazladır. 

Glisemik dalgalanmaların kan glukoz düzeyinden bağımsız olarak diyabet komplikasyonlarını 

artırdığı bilinmektedir (5). HbA1c düzeyi normal sınırlarda olsa da postprandiyal hiperglisemi 

kardiyovasküler komplikasyonları artırabilir (8).  

Bununla beraber, KBH olan diyabet hastalarında GA ile ortalama kan glukozu 

arasındaki ilişkiyi gösteren klinik çalışma veya uygun sistematik derleme bulunmamaktadır 

(8). Bu konuda elde edilen sonuçlar gözlemsel çalışmalara dayanmaktadır (3). GA ölçümü, 

hipoalbüminemiden etkilenebilir ve KBH olanlarda hipoalbüminemi (proteinüri, malnütrisyon 

ve periton diyalizi gibi nedenlerden dolayı) sıklıkla gözlenen bir bulgudur (9). Dolayısıyla 

KBH olanlarda glisemik izlemde GA’nın HbA1c’ye üstün olduğunu söylemek zordur (3). 

Daha pahalı ve pratikte ulaşılması daha güç bir yöntemdir. Hedef düzeyler tam olarak 

belirlenememiştir. Bu nedenle, KBH olan diyabet hastalarında glisemik kontrolün izleminde 

HbA1c yerine kullanılması önerilmemektedir.  

 

Fruktozamin 

Fruktozamin, serum proteinlerinin glikolizasyonu sonucu oluşan tüm ketoamin bağlarını 

yansıtır. Albümin serumda en yüksek miktarda bulunan protein olduğu için, fruktozamin 

ağırlıklı olarak GA ölçümünü yansıtmaktadır. Bununla beraber, glikolize lipoproteinler ve 

globülinler gibi diğer proteinler de fruktozamin konsantrasyonunu belirler (10). Fruktozamin 

HbA1c’ye göre daha kısa süreli (10-14 gün) bir glisemik kontrolü yansıtır. Ölçümü kolay 

olmakla beraber, sonuçları hipoproteinemi veya immünglobülin yüksekliğinden etkilenebilir. 

Klinik çalışmalarda, böbrek hastalığı olanlarda glisemik kontrol ve fruktozamin 

arasındaki ilişkinin kötü olduğu görülmüştür (11,12). Az sayıda hemodiyaliz hastasında 

yapılan bir çalışmada da fruktozamin ile uzun süreli glisemik kontrol arasında bir ilişki 

olmadığı rapor edilmiştir (13). Dolayısıyla, KBH olan diyabet hastalarında glisemik kontrolün 

takibinde fruktozamin ölçümü önerilmemektedir.  

 

Evde Glukoz Takibi ve Sürekli Cilt Altı Glukoz İzlem Sensörleri 

Kan glukozunun doğrudan ölçülmesi evde glukoz takibi (SMBG: self-monitoring of 

blood glucose) ile mümkün olurken, sürekli cilt altı glukoz izlem sensörleri (CGM: 

continuous glucose management) ile de interstisyel glukoz düzeyleri direkt olarak ölçülebilir. 

Sürekli cilt altı glukoz izlemi, insülin pompası kullanan genç ve teknolojiye yatkın kişilerde 

glisemik kontrolün izleminde SMBG’ye yardımcı olur. Özellikle sık hipoglisemi atakları 
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olanlarda veya hipoglisemik atakları farketmeyen hastalarda CGM kullanılması yararlı 

olabilir (14).  

İleri evre KBH olanlarda HbA1c’nin uzun süreli glisemik kontrolü yansıtmadaki 

eksikliklerinden dolayı, SMBG ve CGM önem kazanmaktadır (3). Özellikle diyaliz 

hastalarında CGM’nin HbA1c ile birlikte değerlendirilmesi, glisemik hedeflerin 

sağlanmasında daha uygun olabilir (15). CGM veya SMBG, hipoglisemi riski yüksek oral 

antidiyabetik ilaçlar (sülfonilüre veya meglitinidler) veya insülin kullanan hastalarda glisemik 

dalgalanmaları görmeyi sağlayabilir. Günlük izlem gereken hastalarda CGM’nin SMBG’ye 

potansiyel üstünlükleri vardır ve tercih edilebilir (3). Bu yöntemler maliyetlidir ve her hasta 

için ulaşılabilir olmayabilir. Bu tür hastalarda hipoglisemi riski düşük ilaçların kullanılması 

daha uygun olur (3).  

Son dönemde CGM teknolojisinde ilerlemeler kaydedilmiştir. Birçok cihaz ile sürekli 

veya anlık kan şekeri izlemi yapılabilmekte ve elde edilen veriler kayıt altına alınarak 

paylaşılabilmektedir. Düşük ve yüksek glukoz düzeylerinde alarm verebilmektedir. Bu 

konuda uzman kişiler cihaz seçimi ve kullanımı sırasında hastaya yardımcı olabilirler.  

Hiperglisemi izlemi konusunda önerilerimizi aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 

1.a. Kronik böbrek hastalığı olan diyabet hastalarında uzun süreli glisemik kontrolün 

değerlendirilmesinde, bazı sınırlılıklarına karşın rutin belirteç olarak HbA1c’nin 

kullanılmasını KBH’nın her evresinde öneriyoruz. 

 

1.b. İleri evre kronik böbrek hastalığı olan, özellikle diyalize giren diyabet 

hastalarında glisemik kontrolün değerlendirilmesinde HbA1c’nin güvenilirliği 

azaldığı için beraberinde evde glukoz takibi ve sürekli cilt altı glukoz izlem 

sensörlerinin kullanılması daha akılcı olacaktır. 

 

1.c. Kronik böbrek hastalığı olan diyabet hastalarında HbA1c ölçüm sıklığının, tedavi 

hedefini sağlamış hastalarda yılda 2 kez olması uygundur. Glisemik hedefler 

sağlanamamış veya tedavi değişikliği olmuşsa yılda 4 kez HbA1c ölçümü gerekebilir. 
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Diyaliz Öncesi Kronik Böbrek Hastalığında Glisemik Hedefler 

Tüm diyabetik hastalarda olduğu gibi KBH olan hastalarda da glisemik hedefler 

bireyselleştirilmelidir. Hastaların bireysel özelliklerine göre HbA1c düzeyinin % 6.5 ile % 8.0 

arasında tutulması önerilmektedir (3). Bu HbA1c düzeylerinde kardiyovasküler veya 

mikrovasküler komplikasyonlar daha az olmakta ve böbrek hastalığının ilerleme hızı 

azalabilmektedir. 

Komorbiditesi az, hafif-orta derecede KBH olup uzun süreli yaşam beklentisi yüksek 

olan genç hastalarda daha düşük HbA1c düzeyleri hedeflenebilir (HbA1c <% 6.5-7). Yine, 

hipoglisemi riski düşük antidiyabetik tedavi [sodium glucose co-transporter-2 (SGLT-2) 

inhibitörü veya glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analogları gibi] altında olan ve hipoglisemi 

ataklarının farkında olup, hemen müdahale yapılabilecek hastalarda hedef HbA1c düzeyleri 

daha düşük olabilir (3). Komorbiditesi fazla, yaşam beklentisi uzun olmayan yaşlı hastalarda 

daha yüksek HbA1c düzeylerinin hedeflenmesi uygun olacaktır. Ek olarak, hipoglisemi riski 

yüksek, ileri evre KBH olanlarda ve/veya hipoglisemi riski yüksek antidiyabetik ilaç 

(sülfonilüre veya insülin gibi) kullananlarda daha yüksek HbA1c düzeyleri hedeflenmesi 

uygundur (HbA1c <% 7.5-8.0) 

Evre 1-3A KBH olanlarda glisemik hedefler genel diyabet popülasyonuyla benzerdir. 

“The Diabetes Control and Complications Trial (DCCT)” (16) çalışmasında, tip 1 diyabeti 

olan hastalarda yoğun glisemik kontrol (ortalama HbA1c % 7) ile mikrovasküler 

komplikasyonların (nöropati, retinopati ve diyabetik böbrek hastalığı) gelişmesi veya 

ilerlemesi standart glisemik kontrol yapılanlara (ortalama HbA1c % 9) göre daha az olmuştur. 

“The Kumamoto Study” (17) ve “UK Prospective Diabetes Study (UKPDS)” (18,19) 

çalışmalarında, tip 2 diyabetli hastalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Yine DCCT 

çalışmasına alınan tip 1 diyabetli hastaların 9 yıl sonraki takiplerinde, sıkı glisemi kontrolü 

olanlarda kalp-damar hastalıklarına bağlı morbidite ve mortalite % 57 oranında azalmış ve bu 

olumlu etki uzun süre devam etmiştir (20,21).  

“Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD)”, “Action in Diabetes 

and Vascular Disease: Preterax and Diamicron MR Controlled Evaluation (ADVANCE)” ve  

“Veterans Affairs Diabetes Trial (VADT)” çalışmalarında, kalp-damar hastalığı veya yüksek 

kalp-damar hastalığı riski olan tip 2 diyabetik hastalarda düşük HbA1c düzeyleri ile bazı 

mikrovasküler komplikasyonlarda azalma olduğu rapor edilmiştir (22-24). Bu üç çalışmaya 

alınan hastalar nispeten yaşlı ve diyabet süreleri (ortalama 8-11 yıl) uzundu. ACCORD 
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çalışması, sıkı glisemik kontrol grubunda standart tedaviye kıyasla mortalite arttığı için erken 

sonlandırılmıştır (25). VADT kohortunun 10 yıllık takip sonuçlarında ise sıkı glisemik kontrol 

ile KV olaylar azalırken, mortalitenin değişmediği gözlenmiştir (26). ACCORD çalışmasının 

mortalite verileri (25) ve VADT alt grup analizinde (27) yüksek riskli hastalarda sıkı glisemik 

kontrolün potansiyel risklerinin, yararlı etkilerinin önüne geçebileceği gözlemlenmiştir. Ciddi 

hipoglisemi, KV olay ve mortalite riskini belirgin ölçüde artırmaktadır (28). 

Tip 1 diyabeti olanlarda veya GFH >30 ml/dk/1.73 m2 olup hipoglisemiye yol açma 

riski yüksek antidiyabetik ilaç kullanan (insülin) tip 2 diyabetik hastalarda veya GFH 

<30 ml/dk/1.73 m2 olup SMBG veya CGM uygulamalarının yapılamadığı durumlarda 

KBH evrelerine göre glisemik hedefler aşağıda özetlenmiştir: 

Evre 1-3A (GFH ≥45 ml/dk/1.73 m2) KBH’nda Glisemik Hedefler: 

2.a. Glisemik hedefler bireyselleştirilmelidir. 

2.b. Genel olarak evre 1-3A KBH olan diyabetik hastalarda HbA1c hedefi ≤% 7 (≤53 

mmol/mol) olarak belirlenebilir. Genç hastalarda ve diyabetin süresi nispeten kısa 

(<10 yıl) hastalarda HbA1c hedefi % 6.5-7 (48-53 mmol/mol) olarak düşünülebilir. 

2.c. On yıldan uzun süreli diyabeti olanlarda hedef HbA1c düzeyi olarak en azından 

<% 8.0 (<64 mmol/mol) sağlanmalıdır.  

2.d. Hipoglisemi riski düşük, ciddi ek bir hastalığı olmayan yaşlı hastalarda hedef 

HbA1c düzeyi % 7-7.5 (53-58) mmol/mol olarak belirlenebilir. 

2.e. Ciddi hipoglisemi atağı öyküsü olanlarda, yaşlılarda (hipoglisemi riski yüksek 

ve/veya diyabet süresi >10 yıl), beklenen yaşam süresi kısa olanlarda (<5 yıl ve ciddi 

ek hastalık varlığında), ciddi mikrovasküler veya makrovasküler komplikasyonları 

olanlarda, ciddi ek bir hastalığı olanlarda, uzun süreli diyabeti olup (>10 yıl) hedef 

HbA1c’yi elde etmenin zor olduğu ve çoklu ilaç kullanılması gereken (insülin dahil) 

hastalarda daha yüksek HbA1c düzeyleri uygun olabilir (<% 8 veya 64 mmol/mol). 

 

Hedef HbA1c düzeylerini belirlerken, glisemik kontrolün uzun süreli yararları ile 

hipogliseminin kısa süreli riskleri dengelenerek karar verilmelidir. Komplikasyon gelişmemiş 

olan hastalarda hedef düzey <% 6.5 veya <% 7 olarak tercih edilebilir. Buna karşın, çoklu 

komorbiditesi veya hipoglisemi riski yüksek olanlarda daha yüksek HbA1c değerleri 

hedeflenebilir (<% 7.5-8.0 gibi). Uzun süreli diyabeti olan, hipoglisemi atağı öyküsü bulunan, 
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ilerlemiş aterosklerozlu veya yaşlı/kırılgan hastalarda daha ılımlı glisemik hedefler 

belirlenebilir (29,30).  

Diyalize girmeyen evre 3B-5 (GFH <45 ml/dk/1.73 m2) hastalarda HbA1c düzeyleri ile 

morbidite veya mortalite arasındaki ilişkiyi araştıran spesifik bir prospektif kontrollü çalışma 

bulunmamaktadır. Sonuçlar daha çok genel diyabet çalışmalarından çıkarılmaktadır, fakat bu 

çalışmaların çoğunda da GFH <45 ml/dk/1.73 m2 olan hastalar çalışmaya alınmamışlardır. Bir 

Cochrane veritabanı sistematik analizinin sonuçlarına göre, sıkı glisemik kontrolü olanlarda 

(HbA1c <% 7) bazı mikrovasküler komplikasyonlar azalsa da tüm nedenlere bağlı mortalite 

veya KV mortalitede değişiklik olmamıştır. Buna karşın, hipoglisemi daha fazla görülmüştür 

(31). Evre 3-4 KBH olan diyabetik hastalarda yapılan bir retrospektif gözlemsel çalışmada, 

HbA1c ile mortalite ilişkisinin ‘U’ şeklinde olduğu, mortalitenin HbA1c <% 6.5 (48 

mmol/mol) ve >% 8 (64 mmol/mol) olanlarda arttığı saptanmıştır (32). Buna karşın, özellikle 

GFH değerleri 30-60 ml/dk/1.73 m2 olanlarda SDBH gelişme riskinin, HbA1c >% 9 (75 

mmol/mol) düzeylerinde belirgin olarak arttığı gözlenmiştir (33). 

 

Evre 3B (GFH 30-44 ml/dk/1.73 m2) ve İleri Evre (GFH <30 ml/dk/1.73 m2) KBH’nda 

Glisemik Hedefler 

3.a. Evre 3B-4 KBH’nda hipoglisemi riski arttığı ve beklenen yaşam süresi daha kısa 

olduğu için sıkı HbA1c kontrolü uygun olmayabilir. Dolayısıyla, bu hastalarda hedef 

HbA1c değerleri hipoglisemi riski göz önüne alınarak belirlenmelidir.  

3.b. Evre 3B-4 KBH’nda hipoglisemi riski yüksek, yaşam beklentisi kısa, kalp-damar 

hastalığı veya mikrovasküler komplikasyonlar gelişmiş ise hedef HbA1c düzeyleri ≤% 

8 (≤64 mmol/mol) olmalıdır.  

3.c. Yukarıdaki faktörlerin yokluğunda hedef HbA1c düzeyleri diyabet süresi 10 

yıldan uzunsa ≤% 8 (≤64 mmol/mol), değilse ≤% 7-7.5 (≤53-58 mmol/mol) olarak 

belirlenebilir. Bununla beraber, HbA1c >% 8 (>64 mmol/mol) olduğunda daha iyi 

glisemik kontrol önerilir.  

3.d. Diyaliz hastalarında hedef HbA1c % 7.5-8 (58-64 mmol/mol) olarak belirlenebilir. 

Evre 5 KBH’nda, insülin veya uzun etkili sülfonilüre kullanımında hipoglisemi 

riskinin arttığı unutulmamalıdır. 
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Evre 3-5 KBH olan tip 1 diyabetikleri de kapsayan bir çalışmada, HbA1c değerleri % 7-

7.8 (53-62 mmol/mol) olanlarda tüm nedenlere ve kalp-damar hastalıklarına bağlı mortalite, 

HbA1c değerleri <% 6.9 olanlardan farklı bulunmamıştır (33). Dolayısıyla, tip 1 diyabeti olan 

hastalarda erken dönemde hedef organ hasarının gelişmesini önlemek için hedef HbA1c 

değerleri % 6.5-7.5 (48-58 mmol/mol) olacak şekilde bireyselleştirilebilir. Buna karşın, uzun 

süreli diyabeti olan (>10 yıl) tip 1 diyabetik hastalarda bu değerlerin en azından <% 8 (<63 

mmol/mol) olacak şekilde düzenlenmesi de uygun olabilir. 

Hemodiyalize giren diyabetik hastalarda sıkı glisemik kontrolün yararları net değildir ve 

öncelikle ölüme neden olabilecek hipoglisemiden sakınılması gerekir. “The Joint British 

Diabetes Societies (JBDS)” kılavuzu hemodiyaliz hastalarında hedef HbA1c düzeylerini % 

7.5-8.5 (58-68 mmol/mol) olarak önermektedir (34). “European Renal Best Practice (ERBP)” 

kılavuzunda (2015), benzer şekilde evre 5 KBH varlığı ciddi hipoglisemi riski taşıdığından 

hedef HbA1c düzeyinin ≤% 8.5 (<69 mmol/mol) olması önerilmektedir (35). Yeni 

güncellenen KDIGO Diyabetik Böbrek Hastalıkları Kılavuzunda da (2020), bu hastalarda 

HbA1c hedefinin <% 8 (<64 mmol/mol) olması önerilmektedir. Glomerüler filtrasyon hızı 

<30 ml/dk/1.73 m2 olup, SMBG veya CGM uygulamalarının yapılmadığı durumlarda KBH 

evrelerine göre glisemik hedefler Tablo 3’de özetlenmiştir. 

 

Tablo 3. Diyabet ve Kronik Böbrek Hastalığı Olanlarda Glisemik Hedefler. 

KBH evresi HbA1c Özel Durumlar 

Evre 1-3A 
(GFH ≥45 ml/dk/1.73 m2) 

≤% 7 

(53 mmol/mol) 

Genç ve diyabetin süresi nispeten kısa (<10 yıl) 

olan hastalar % 6.5-7 (48-53 mmol/mol) 

Hipoglisemi riski düşük, ciddi ek bir hastalığı 

olmayan yaşlılar % 7-7.5 (53-58 mmol/mol)  

Evre 3B  
(GFH 30-44 ml/dk/1.73 m2) 

Evre 4 
(GFH 15-29 ml/dk/1.73 m2) 

% 7-7.5 

(53-58 mmol/mol) 
DM süresi >10 yıl ise ≤% 8 (≤64 mmol/mol) 

Evre 5D 
(Diyaliz hastaları) 

% 7.5-8 

(58-64 mmol/mol) 
 

Yüksek Riskli Hastalar 
(Tüm KBH evreleri için) 

% 7.5-8  

(58-64 mmol/mol) 

Ciddi hipoglisemi atağı öyküsü olanlar, yaşlılar 

(hipoglisemi riski yüksek ve/veya diyabet 

süresi >10 yıl), beklenen yaşam süresi kısa 

olanlar (<5 yıl ve ciddi ek hastalık varlığında), 

ciddi mikrovasküler veya makrovasküler 

komplikasyonları olanlar, ciddi ek bir hastalığı 

olanlar, uzun süreli diyabeti olup (>10 yıl) 

hedef HbA1c’yi elde etmenin zor olduğu ve 
çoklu ilaç kullanmak gereken hastalar  
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BÖLÜM 3: DİYABET TEDAVİSİNDE KULLANILAN ORAL 

ANTİDİYABETİK İLAÇLAR VE İNSÜLİNLERİN GENEL 

ÖZELLİKLERİ 

 

Tip 2 DM tedavisinde, tanı anında hastaların büyük bir çoğunluğunda oral antidiyabetik 

ilaçlar kullanılırken, zamanla pankreasın insülin rezervi azaldıkça insülin tedavisine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Oral antidiyabetik olarak; uzun süre sülfonilüre grubu ilaçlar ve biguanidler 

kullanılırken, yıllar içerisinde bu ilaçlara sekretegoglar (glinidler), alfa glukozidaz 

inhibitörleri, glitazonlar, dipeptidil peptidaz 4 (DPP-4) enzim inibitörleri, glukagon benzeri 

peptid-1 (GLP-1) analogları ve sodyum-glukoz kotransporter 2 (SGLT-2) inhibitörleri 

eklenmiştir. Yine önceleri çoğunlukla kısa etki süreli regüler insülinler kullanılırken, 

günümüzde oldukça hızlı ve uzun etkili analog insülin preparatları geliştirilmiştir. Bu ilaçları 

kullanırken etki mekanizmalarını, temel yan etkilerini ve kontrendikasyonlarını bilmek 

oldukça önemlidir. Bu bölümde önce oral antidiyabetik ilaçların, daha sonra da insülin 

tedavilerinin genel özelliklerinden bahsedilecek olup, böbrek hastalıkları açısından avantaj ve 

dezavantajları bir sonraki bölümde anlatılacaktır. 

  

A. ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR 

1. BİGUANİDLER: Metformin 

Etki mekanizmaları: AMP-aktive protein kinaz (AMPK) aktivasyonu ile hepatik glukoz 

üretimini baskılar, periferik dokulardaki insülin direncini azaltarak iskelet kasında glukoz 

kullanımını arttırır (1).  

Metabolizma ve eliminasyon: Tübüler sekresyonla idrarla değişmeden atılır. 

Tercih edildiği durumlar ve avantajları: Metformin, diyabet kılavuzlarında tip 2 DM’un 

başlangıç tedavisinde kontrendikasyon yoksa ilk seçilecek ilaç olarak önerilmektedir. Ayrıca, 

prediyabet ve polikistik over sendromu tedavisinde de kullanılmaktadır. Vücut ağırlığı 

üzerinde olumlu etkileri vardır. Diğer oral antidiyabetikler ve insülinlerle güvenli bir şekilde 

kombine edilebilir. Metformin, geleneksel kısa salınımlı (IR) ve uzatılmış salınımlı (XR) 

olmak üzere iki formda bulunur. Metformin XR, metformin IR ile karşılaştırıldığında daha iyi 

gastrointestinal tolerans ve daha az yan etkiye sahiptir ve günde tek doz kullanımına rağmen, 

takipteki HbA1c düzeyleri benzerdir. Hem tüm glisemik ve metabolik parametrelerin 
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kontrolünde, hem de lipit profili ve bazı adipositokin düzeylerinin iyileştirilmesinde uzun 

salınımlı metforminin, kısa salınımlı formdan daha etkili olduğu bildirilmiştir (2). 

Yan etkiler: Gastrointestinal yan etkiler (şişkinlik, ishal, kabızlık), B12 vitamini eksikliği, 

laktik asidoz. 

Kontrendikasyonları (böbrek dışı): Karaciğer yetersizliği, tedaviye dirençli (sınıf 4) 

konjestif kalp yetersizliği, kronik pulmoner hastalık (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) ve 

hipoksi, laktik asidoz öyküsü, gebelik, dehidratasyon, kardiyovasküler kollaps, akut miyokart 

infarktüsü, ketonemi ve ketonüri, periferik damar hastalığı, major cerrahi girişim, ileri yaş 

(bazı yazarlara göre >80 yaş) (3,4). 

 

2. İNSÜLİN SALGILATICILAR: 

a) 1. Kuşak Sülfonilüreler: Klorpropamid, Tolbutamid (alfabetik sıra ile) 

b) 2. Kuşak Sülfonilüreler: Glibenklamid, Glibornurid, Gliklazid, Glimepirid, Glipizid 

(alfabetik sıra ile) 

Etki mekanizmaları: Sülfonilüreler, pankreasın β hücrelerindeki SU reseptörlerine (SUR) 

bağlanarak insülin sekresyonunu uyarırlar. Ek olarak, hepatik glukoz üretimini azaltır ve 

periferik glukoz kullanımını da arttırırlar. Sülfonilüreler, yalnızca birinci faz (erken) insülin 

salgısına etkilidirler. İkinci kuşak olanlarda intrinsik aktivite (ilacın 1 mg’nın in vitro olarak 

gösterdiği aktivite) daha fazladır. Birinci kuşak sülfonilüreler etki sürelerinin uzun ve 

hipoglisemi risklerinin yüksek olması nedeniyle günümüzde kullanılmamaktadırlar (5). 

Metabolizma ve eliminasyon: Bütün sülfonilüreler karaciğerde metabolize edilir. Birinci 

kuşak sülfonilürelerin metabolitleri böbrekle, ikinci kuşak sülfonilürelerin metabolitleri 

böbrek ve gastrointestinal yolla atılır (5). 

Tercih edildiği durumlar ve avantajları: Beta hücre rezervi yeterli olan hastalarda tercih 

edilmelidir. Tanı süresi 10 yıldan kısa olan hastalar, sülfonilüreler için uygun adaylardır (5,6). 

Yan etkiler: Hipoglisemi, kilo alımı, hepatotoksisite. 

Kontrendikasyonları (böbrek dışı): Tip 1 DM, karaciğer yetmezliği, gebelik, travma, cerrahi 

girişimler, ketoasidoz, hiperglisemik hiperozmolar koma (6). 

c) Glinidler: Nateglinid, Repaglinid (alfabetik sıra ile) 

Etki mekanizmaları: Glinidler, pankreasın β hücrelerindeki SU reseptörlerinin 

sülfonilürelerden farklı bir noktasına bağlanarak ve ATP-duyarlı potasyum kanalını kapatarak 
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insülin salınımını uyarırlar. Hızlı ortaya çıkan, ancak kısa süreli bir etkiye sahiptirler. Bu 

etkiden dolayı, bölünmüş dozlarda uygulanır (7).  

Metabolizma ve eliminasyon: Nateglinid, karaciğerde metabolize edilir ve aktif metabolitleri 

böbreklerden atılır. Repaglinid, karaciğerde metabolize edilir ve % 90’dan fazlası safra, % 

10’dan azı böbrek yoluyla atılır (8). 

Tercih edildiği durumlar ve avantajları: Postprandiyal hiperglisemiyi kontrol etmede 

etkilidirler. Repaglinid, böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanım avantajına sahiptir. 

Yan etkiler: Hipoglisemi, kilo artışı, alerji, deri döküntüleri. 

Kontrendikasyonları (böbrek dışı): Tip 1 DM, karaciğer yetersizliği, gebelik (7,8). 

 

Ülkemizde piyasada bulunan biguanidler ve insülin salgılatıcı ilaçların genel özellikleri Tablo 

4’de verilmiştir. 

 

Tablo 4. Biguanidler ve insülin salgılatıcıların genel kullanım özellikleri (aynı gruptaki ilaçlar 

alfabetik sıra ile verilmiştir). 

Etken Madde Günlük Doz Kullanım Şekli Piyasa İsmi 

BİGUANİDLER 

Metformin ve uzun 

salınımlı formu 
850-2550 mg 

Günde 1-3 defa yemekte veya 

tok 

Diaformin®, Glifor®, 

Gluformin®, 

Glukophage®, Matofin®, 

Matofin XR® 

SÜLFONİLÜRELER 

Gliklazid  80-240 mg Kahvaltı ile birlikte 
Betanorm®, Diamicron®,  

Efikas®, Oramikron® 

Gliklazid modifiye 

salınımlı formu 
60-120 mg 

Günde 1 kez kahvaltıda veya 

kahvaltıdan önce 
Diamicron MR® 

Glipizid 2.5-40 mg 
Günde 1-2 kez, kahvaltıda ve 

akşam yemeğinde 
Minidiab® 

Glipizid modifiye 

salınımlı formu 
5-20 mg 

Günde 1-2 kez, kahvaltıda ve 

akşam yemeğinde 
Glucotrol XL® 

GLİNİDLER 

Glimeprid 1-9 mg 
Günde 1-2 kez kahvaltıda ve 

gerekirse akşam yemeğinde 

Amaryl®, Diameprid® 

Glimax® 

Nateglinid 120-360 mg 
Günde 3 kez yemeklerden 

hemen önce 

Incuria®, Starlix®, 

Teglix® 

Repaglinid 0.5-6 mg 
Günde 3 kez yemeklerden 

hemen önce 

Diafree®, Novade®, 

Novonorm® 
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3. ALFA GLUKOZİDAZ İNHİBİTÖRLERİ: Akarboz, Miglitol (alfabetik sıra ile) 

Etki mekanizmaları: Alfa-glukozidaz enzimi, ince bağırsakta fırçamsı kenar hücrelerinde 

bulunan oligosakkaridleri ve disakkaridleri monosakkaridlere parçalar. Bu ilaç, rekabetçi 

inhibitör etkiyle karbohidratların emiliminde gecikmeye yol açar (9).  

Metabolizma ve eliminasyon: Akarboz, çoğunlukla bağırsak bakterileri ve sindirim 

enzimleri tarafından gastrointestinal sistemde metabolize edilir. 

Tercih edildiği durumlar ve avantajları: Daha çok postprandiyal hiperglisemi tedavisinde 

kullanılır. Hipoglisemi yapmaz ve kilo açısından nötr etkilidir.  

Yan etkiler: Gastrointestinal yan etkiler (gaz, şişkinlik, ishal). 

Kontrendikasyonları (böbrek dışı): Ciddi karaciğer yetmezliği ve gebelik (9,10). 

 

4. TİYAZOLİDİNDİONLAR (GLİTAZONLAR): Pioglitazon 

Etki mekanizmaları: Peroksizom proliferatör uyarıcı reseptör-γ (PPAR-γ), adipozitlerde 

sunulur, adipozit farklılaşmasını ve adipozit spesifik genlerin sunumunu düzenler. 

Glitazonlar, PPAR-γ aktivasyonu ile periferik kas ve yağ hücrelerinde insülin duyarlılığını 

arttırırlar (11).  

Metabolizma ve eliminasyon: Karaciğerde sitokromal enzimlerce metabolize edilir.  

Tercih edildiği durumlar ve avantajları: Tip 2 DM’da genellikle kombinasyon tedavisinde 

kullanılırlar. Karaciğerde metabolize edilmesi, bazı böbrek yetmezliği hasta gruplarında 

kullanım avantajı sağlar (11).  

Yan etkiler: Ödem, kilo artışı, anemi, osteoporoz, artmış mesane kanseri riski (12). 

Kontrendikasyonları (böbrek dışı): Alanin amino transferaz yüksekliği (>2.5 x normal üst 

sınır), kalp yetersizliği, maküler ödem, gebelik, mesane kanseri. 

Ülkemizde piyasada bulunan alfa glukozidaz inhibitörleri ve glitazonların genel özellikleri 

Tablo 5’de verilmiştir. 
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Tablo 5. Alfa glukozidaz inhibitörleri ve glitazonların genel kullanım özellikleri (alfabetik 

sıra ile verilmiştir). 

Etken Madde Günlük Doz Kullanım Şekli Piyasa İsmi 

ALFA GLUKOZİDAZ İNHİBİTÖRLERİ 

Akarboz 100-300 mg 
Günde 3 defa yemeğin ilk 

lokması ile 
Glucar®, Glukobay® 

Miglitol* 100-300 mg 
Günde 3 defa yemeğin ilk 

lokması ile 
Migdia®, Miglitec® 

GLİTAZONLAR 

Pioglitazon 15-45 mg 
Günde 1 kez yemekten 

bağımsız 

Dropia®, Glifix®, 

Pioforce®, Piogtan® 

 
* Türkiye’de henüz ruhsat aşamasındadır. 

 

5. İNKRETİN BAZLI TEDAVİLER 

İnkretinler, besin alımına cevap olarak gastrointestinal sistemdeki özel hücrelerden salgılanan 

ve insülin sekresyonunu uyaran hormonlardır. Temel inkretinler, glukagon benzeri peptid-1 

(GLP-1) ve gastrik inhibitor polipeptidin (GIP)’dir. Salgılanan inkretin hormonlar, dipeptidil-

peptidaz 4 (DPP-4) enzimi tarafından inaktif metabolitlerine hızla yıkılır (13). Tip 2 diyabette 

inkretin hormonların düzeyi ve/veya etkisinin azalması söz konusudur. Tip 2 diyabetiklerde 

serum GLP-1 düzeyini arttırmak, DPP-4 enzim inhibitörleri veya DPP-4 enzimine dirençli 

uzun ömürlü GLP-1 reseptör agonistlerini kullanmakla mümkün olmaktadır (13).  

a) DPP4 inhibitörleri: Linagliptin, Saksagliptin, Sitagliptin, Vildagliptin (alfabetik sıra ile) 

Etki mekanizmaları: DPP-4’ü inhibe ederek inkretin hormon düzeyini ve etkisini arttırırlar. 

İnsülin salınımı için uyarıcı, glukagon için ise baskılayıcıdırlar. 

Metabolizma ve eliminasyon: Karaciğerde metabolizmasının baskın olduğu bilinen 

linagliptin hariç, en önemli eliminasyon yolları böbrekten atılımdır (14). 

Tercih edildiği durumlar ve avantajları: Monoterapi şeklinde ya da metformin ve diğer 

oral antidiyabetiklerle kombinasyon şeklinde kullanılabilirler. Beta hücre proliferasyonunu 

arttırırlar. Hipoglisemi riskleri düşüktür (14,15). 

Yan etkiler: Üst solunum yolu enfeksiyonu benzeri yakınmalar, burun tıkanıklığı, boğaz 

ağrısı, eklem ağrıları, baş ağrısı, nadiren pankreatit, büllöz pemfigoid, kutanöz vaskülit, 

interstisyel akciğer hastalığı.  
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Kontrendikasyonları (böbrek dışı): Kronik pankreatit, akut pankreatit geçirme öyküsü, 

gebelik ve laktasyon, kalp yetersizliği (saksagliptin için) (16). 

 

Ülkemizde piyasada bulunan DPP-4 inhibitörlerinin özellikleri Tablo 6’da verilmiştir. 

  

Tablo 6. DPP-4 inhibitörlerinin genel kullanım özellikleri (alfabetik sıra ile verilmiştir). 

Etken Madde Günlük Doz Kullanım Şekli Piyasa İsmi 

Linagliptin 5 mg 
Günde 1 defa, yemekten 

bağımsız 
Trajenta® 

Saksagliptin 2.5-5 mg 
Günde 1-2 defa, yemekten 

bağımsız 

 

Onglyza® 

 

Sitagliptin 100-200 mg 
Günde 1 defa, kahvaltıda veya 

öncesinde 
Januvia® 

Vildagliptin 50-100 mg 
Günde 1-2 defa, yemekten 

bağımsız 
Galvus®, Vidaptin® 

 

b) GLP-1 Analogları: Dulaglutid, Eksenatid, Liraglutid, Liksisenatid, Semaglutid (alfabetik 

sıra ile) 

Etki mekanizmaları: GLP-1 reseptörlerini aktive ederek insülin salınımını artırırlar. 

Glukagon sekresyonunu baskılar ve mide boşalmasını geciktirirler. Türkiye’de bu gruptan 

eksenatid, liraglutid ve dulaglutid bulunmaktadır. İnsan GLP-1’ine liraglutid % 97, dulaglutid 

% 90 homologdur. Eksenatid ise sentetik GLP-1 analoğudur (17). 

Metabolizma ve eliminasyon: Liraglutid, endojen olarak DPP-4 ve nötral endopeptidaz 

peptid tarafından yıkılır. Karaciğer veya böbrekte değil, tüm vücutta metabolize edilir. 

Dulaglutid, genel protein katabolizması ile amino asitlerine ayrılır. Eksenatid ise proteolitik 

yıkımla metabolize edilip, böbrek yoluyla atılır (18). 

Tercih edildiği durumlar ve avantajları: Gastrik boşalmayı geciktirir ve doyma hissini 

artırırlar, bu şekilde kilo kaybı sağlarlar. İnsülin sekresyonunu glukoza bağımlı olarak 

artırdıkları için hipoglisemi riski düşüktür. Ek olarak, bu ilaçlar sistolik kan basıncını birkaç 

mmHg düşürürler. Eksenatid gibi kısa etkili olanları tokluk kan şekeri üzerine daha etkili 

olup, günde iki doz gerektirirken; günde bir kez (liraglutid) veya haftada bir kez (dulaglutid) 

uygulananlar, açlık ve tokluk kan şekerlerini kontrol ederek etkinlik bakımından daha 

güçlüdür. Kardiyovasküler sonlanım çalışmalarında, liraglutid ve dulaglutid ile KV ve böbrek 



34 

 

koruması sağlandığı görülmüş olup (19), birçok kılavuzda (ADA, EASD, ESC) bu hasta 

grubunda önceliklendirilmiştir (20,21). 

Yan etkiler: Gastrointestinal yan etkiler, akut pankreatit. 

Kontrendikasyonları (böbrek dışı): Pankreatit öyküsü, aşikar gastrointestinal hastalık 

(gastroparezi, yakın zamanda safra taşı veya safra yolları hastalığı, ileri derecede gastro-

özefagiyal reflü hastalığı, vb.), ailesinde veya kendisinde medüller tiroid kanseri veya tip 2 

multipl endokrin neoplazi (MEN tip 2) sendromu, ailesinde pankreas kanseri, gebelik ve 

laktasyon (22). DPP-4 inhibitörleri ile birlikte kullanılmaları önerilmez. 

 

Ülkemizde piyasada bulunan GLP-1 analoglarının özellikleri Tablo 7’de verilmiştir. 

 

Tablo 7. GLP-1 analoglarının genel kullanım özellikleri (alfabetik sıra ile verilmiştir). 

Etken Madde Günlük doz Kullanım Şekli Piyasa İsmi 

Dulaglutid Haftada bir kez 1.5 mg 
Yemekten bağımsız, cilt altı 

enjeksiyon 
Trulicity® 

Eksenatid Günde 2 kez 5-10 μg 
Sabah ve akşam yemekten 

önce, cilt altı enjeksiyon 
Byetta® 

Liraglutid Günde 1 kez 1.2-1.8 mg 
Yemekten bağımsız, cilt altı 

enjeksiyon 

 

Saxenda®, Victoza® 

 

Liksisenatid 
Günde bir kez 15/5 ya 

da 30/10 dozunda 

Yemekten bağımsız, cilt altı 

enjeksiyon 
Soliqua®* 

 
* İnsülin glargin+Liksisenatid formunda (100 U/ml ve 33 mcg/ml) bulunur. 

 

6. Sodyum Glukoz Ko-Transporter 2 İnhibitörleri: Dapagliflozin, Empagliflozin, 

Ertugliflozin, Kanagliflozin, Sotagliflozin (alfabetik sıra ile) 

Etki mekanizmaları: Sodyum glukoz ko-transporter 2, proksimal tübülün S1 segmentinde 

bulunur ve glukozun yaklaşık % 90’ının geri emilimini sağlar. Diyabetik hastalarda, SGLT-2 

sunumu ve aktivitesinde artış vardır. SGLT-2 inhibitörleri, proksimal tübülde SGLT-2 

inhibisyonuna yol açarak, böbrekten glukoz geri emilimini azaltırlar (23). Türkiye’de bu 

gruptan dapagliflozin ve empagliflozin bulunmaktadır. 

Metabolizma ve eliminasyon: Karaciğerde metabolize edilip, az miktarda idrar ile atılırlar. 

Tercih edildiği durumlar ve avantajları: İnsülinden bağımsız olarak etki gösterdiklerinden, 

diyabetin herhangi bir aşamasında kullanılabilirler. Kardiyovasküler sonlanım çalışmalarında, 
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aterosklerotik KV kalp hastalığı veya konjestif kalp yetersizliği olan hastalarda KV koruma 

sağladığı ve hastaneye yatışları azalttığı ve diyabetik böbrek hastalığında koruyucu etkilerinin 

olduğu gösterildiğinden, birçok kılavuzda (ADA, EASD, ESC) bu hasta gruplarında öncelikli 

tercih edilmesi gereken ilaçlar olarak yerini almıştır (20,21). 

Yan etkiler: Üriner ve genital sistem enfeksiyonu, hipovolemi, öglisemik ketoasidoz, 

Fournier gangreni. Loop diüretikleri kullananlarda ve yaşlı hastalarda dehidratasyon 

yönünden dikkatli olunmalıdır. Major cerrahi, ciddi hastalık veya enfeksiyon durumlarında bu 

ilaçların kesilmesi önerilmektedir (24). 

Kontrendikasyonları (böbrek dışı): Tip 1 diyabet (çalışmalar sürmekle birlikte henüz 

endikasyon yoktur), gebelik ve laktasyon (25). 

   

Ülkemizde bulunan SGLT-2 inhibitörlerinin genel özellikleri Tablo 8’de verilmiştir. 

 

Tablo 8. SGLT-2 inhibitörlerinin genel kullanım özellikleri (alfabetik sıra ile verilmiştir). 

Etken Madde Günlük Doz Kullanım Şekli Piyasa İsmi 

Dapagliflozin 10 mg 
Günde 1 defa, yemeklerden 

bağımsız 
Forziga® 

Empagliflozin 10-25 mg 
Günde 1 defa, yemeklerden 

bağımsız 
Jardiance®  

 

7. ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLARIN KOMBİNASYONLARI 

Diyabet tedavisinde hipergliseminin tek ilaçla kontrol altına alınması genellikle zor olup, 

sıklıkla birden fazla ilaca ihtiyaç duyulmaktadır. Hastaların ilaç uyumlarını arttırabilmek için 

özellikle son yıllarda kombinasyon preparatları geliştirilmiştir. Bu preparatlardan ülkemizde 

bulunanlar Tablo 9’da gösterilmiştir.  

Kronik böbrek hastalıklı bireylerde diyabet tedavisinde bazı kombinasyonları kullanırken 

dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Örneğin; metabolik kemik hastalığı olan 

hastalarda SGLT-2 inhibitörü ve pioglitazon kombinasyonu, ciddi hipervolemisi ve/veya kalp 

yetersizliği riski olan hastalarda insülin ve pioglitazon kombinasyonu, yan etkilerinde artış 

riskinden dolayı DPP4 inhibitörü ve GLP-1 analoğu kombinasyonu birlikte kullanılmamalıdır 

(26). 
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Tablo 9. Oral antidiyabetik ilaç kombine preparatları (alfabetik sıra ile verilmiştir). 

Etken Madde Günlük doz Kullanım Şekli Piyasa İsmi 

Empagliflozin/Metformin 
5 mg / 1000 mg 

12.5 mg / 1000 mg 

Günde 2 defa, yemekle 

veya tok 
Synjardy® 

Dapagliflozin/Metformin 

 

5 mg/850mg, 

5mg/1000mg, 

10mg/1000 mg 

Günde 2 kez, yemekte Xigduo®  

Linagliptin/Metformin 
2.5 mg/500mg 

2.5 mg/1000 mg 

Günde 2 defa, yemekten 

bağımsız 
Trajenta Duo®  

Pioglitazon/Metformin 
15 mg / 500 mg 

15 mg / 850 mg 

Günde 1-3 defa, yemekle 

veya tok 

Dropia-met®, Glifix 

plus®, Pio-Met® 

Pioglitazon/Glimeprid 
30 mg / 2 mg 

30 mg / 4 mg 

Günde 1-2 defa, 

kahvaltıda 
Duerid® 

Repaglinid/Metformin 
1 mg / 500 mg 

1 mg / 1000 mg 

Günde 1-2 defa, yemekle 

veya tok 
Pareglin®, Repamef® 

Saksagliptin/Metformin 
2.5 mg/500mg 

2.5 mg/1000 mg 

Günde 2 defa, yemekten 

bağımsız 
Kompoglyze® 

Sitagliptin/Metformin 
50 mg / 850 mg 

50 mg / 1000 mg 

Günde 1-2 defa, yemekle 

veya tok 
Janumet® 

Vildagliptin/Metformin 
50 mg / 850 mg 

50 mg / 1000 mg 

Günde 1-2 defa, yemekle 

veya tok 
Galvusmet® 

 

B. İNSÜLİN TEDAVİLERİ 

Diabetes mellitusta insülin tedavisi oldukça yaygın kullanılmaktadır. Diyabette insülin 

kullanım endikasyonları Tablo 10’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 10. İnsülin kullanım endikasyonları. 

Tip 1 DM 

Diyabetik ketoasidoz 

Hiperozmolar nonketotik koma 

Majör cerrahi operasyon 

Gebelik ve laktasyon 

Karaciğer yetersizliği 

Akut miyokart infarktüsü 

Oral antidiyabetiklerle ile hedef glisemik değerlere ulaşılamaması 
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İnsülinler genellikle etki sürelerine göre sınıflandırılmaktadırlar.  

a) Kısa etki süreli insülinler: Regüler insülin 

Özellikleri: Regüler insülin, kısa etkili insülinin prototipidir. Etkisi 30 dakika içinde başlar, 

pik etkisi 2-4 saat, toplam etki süresi 6-8 saattir. Yemekten 30 dakika önce yapılması 

gereklidir. Tek başına veya orta etkili insülinle birlikte karışım olarak kullanılır. İntravenöz 

uygulanabilirliği önemli bir özelliğidir (27). 

 

b) Hızlı etki süreli analog insülinler: Aspart, Glulisin, Lispro (alfabetik sıra ile) 

Özellikleri: Genetik olarak modifiye edilmiş insülin tipleridir. Etkisi 5-15 dakikada başlar, 

yaklaşık 1 saatte pik düzeye ulaşır ve 3 saat kadar sürer. Yemekten hemen önce yapılması 

önerilir. Daha az hipoglisemiye neden olurlar (28). 

 

c) Orta etki süreli insülinler: Nötral protamin Hagedorn (NPH)  

Özellikleri: Etkisi 1-2 saatte başlar, 4-6 saatte pik düzeye ulaşır ve 8-12 saat sürer. Tek başına 

kullanılıyorsa, öğünlerden 30 dakika önce uygulanabilir. Önceleri genellikle regüler insülinin 

yanında gece tek doz olarak kullanılırken, günümüzde kullanımı azalmıştır (27). 

 

d) Uzun etki süreli insülinler: Detemir, Glarjin  

Özellikleri: Etkileri genellikle 1 saat içerisinde başlar, 6-14 saat içinde bir pik etki ya görülür 

ya da hiç görülmez ve yaklaşık 24 saat sürer. Bazal insülin ihtiyacını karşılamak için 

kullanılırlar. Hipoglisemi riski hızlı, kısa ve orta etkili insülinlere göre düşüktür (29). 

 

e) Yeni-uzun etkili insülinler: Degludec, U300 glargin  

Özellikleri: İnsülin degludec-aspart; ultra-uzun etkili bazal insülin analoğudur. Etki süresi 

42 saati aşabilir. Günde bir ya da iki kez ana öğünlerle birlikte uygulanır (yemekten hemen 

önce ya da 5-15 dakika önce) (30). U300 glargin insülin; etki süresi 36 saattir. Günde bir kez, 

günün herhangi bir saatinde öğünden bağımsız uygulanabilir.   

Her iki yeni-uzun etkili insülin de daha az glisemik dalgalanma ve daha az noktürnal 

hipoglisemiye neden olurlar (30,31) 

 

f) Karışım insülinler: % 75 protamin lispro - % 25 lispro, % 70 protamin aspart - % 30 

aspart, % 50 protamin lispro - % 50 lispro, % 70 NPH - % 30 regüler insülin. 
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Özellikleri: Orta etkili insülinler ile regüler veya hızlı etkili analog insülinlerin değişik 

oranlarda hazırlanmasıyla elde edilmişlerdir. Hasta uyumunu arttırıp, günlük enjeksiyon 

sayısını azaltırlar (günde 2-3 defa) (27). 

 

İnsülinlerin genel özellikleri Tablo 11’de verilmiştir. 

  

Tablo 11. İnsülinlerin genel kullanım özellikleri (alfabetik sıra ile verilmiştir). 

Etken Madde 
Etki Başlangıç 

Süresi 
Pik Etki Süresi Etki Süresi Piyasa İsmi 

KISA ETKİ SÜRELİ İNSÜLİNLER 

Regüler İnsülin 30-60 dk 2-4 saat 6-8 saat 
Actrapid® 

Humulin R® 

KISA ETKİ SÜRELİ ANALOG İNSÜLİNLER 

Aspart 5-15 dk 1 saat 3 saat Novorapid® 

Glulisin 5-15 dk 1 saat 3 saat 
Apidra® 

Solostar® 

Lispro 5-15 dk 1 saat 3 saat Humalog® 

ORTA ETKİ SÜRELİ İNSÜLİNLER 

Nötral protamin hagedron 1-2 saat 4-6 saat 8-12 saat 
Humulin N®, 

İnsulatard® 

UZUN ETKİ SÜRELİ İNSÜLİNLER 

Detemir 1 saat 
Piksiz ya da 6-14 

saat 
24 saat Levemir® 

Glargin 1 saat 
Piksiz ya da 6-14 

saat 
24 saat Lantus® 

YENİ UZUN ETKİ SÜRELİ İNSÜLİNLER 

Degludec 0.5-1.5 saat Piksiz 42 saat Ryzodeg® 

Glargin U300 6 saat Piksiz >30 saat Toujeo® 

Deg/Asp 70/30 14-72 dakika - 42 saat Ryzodeg® 
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BÖLÜM 4: EVRE 1’DEN 5’E DİYABET TEDAVİSİ 

 
 

Diyabet ve KBH olan kişilerde antiglisemik tedaviyi planlarken hastanın hangi evrede 

bulunduğu önem arzetmektedir. Çünkü farklı evrelerde farklı glisemik hedefler olabilir. Yine 

kullanılan tedaviler GFH’ye göre kısıtlama içerebilir. Bu yüzden, hastanın hangi KBH 

evresinde olduğundan emin olunmalıdır (son 6 ay içerisinde bakılan 2-3 GFH değerine göre 

bu belirlenebilir). Bu bölümde, KBH Evre 1-5 hastalarında hiperglisemi tedavisinde tercih 

edilebilecek tedaviler üzerinde durulacaktır. 

 

EVRE 1 (GFH ≥ 90 ml/dak/1,73m2) ve EVRE 2 (GFH: 60-89 ml/dak/1,73m2) 

Evre 1-2 diyabetik böbrek hastalarında, glisemik kontrol için tüm ilaç grupları 

kullanılabilir (1,2). Evre 1-2 hastalar için kullanılabilecek ilaçlar ve dozları Tablo 12’de 

verilmiştir. Ancak, bu evredeki hastalarda öncelikli hedef böbrek işlevindeki ilerleyici kaybı 

durdurmak ve KV hasarı azaltmak olacağı için ilaç seçiminde buna dikkat edilmelidir (1-3). 

Bu açıdan, tedavide birinci ilaç olarak SGLT-2 inhibitörleri seçilmelidir. Tedaviye ek olarak 

metformin ilavesi de yapılabilir (2-4).  

Gerek Evre 1-2, gerekse diğer evrelerdeki diyabetik KBH’lılarda tedavi başlangıcındaki 

HbA1c değeri, glisemik hedefin >% 1,5 üzerinde olduğunda (glisemik hedefler için bkz. 

Bölüm 2, Öneri 2 ve Öneri 3), kombinasyon tedavisi önerilir. Kan şekeri> 300 mg / dL veya 

HbA1C >% 10 olan hastalarda kombinasyon tedavisinde, hipergliseminin akut etkilerini 

önlemek için insülin tedavisine yer verilmelidir. Yine Bölüm 3 Tablo 10’da belirtilen 

endikasyonlar mevcut ise insülin tedavisi başlanabilir. İzlemde bireyselleştirilmiş HbA1c 

hedefleri ve hipoglisemi riski göz önünde bulundurularak insülin tedavisinin devamı 

konusunda karar verilmelidir (1,5). 
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Tablo 12. Evre 1-2 KBH’nda kullanılabilecek ilaçlar ve dozları (Nefroloji pratiği açısından 

avantajlarına göre ve alfabetik sırayla verilmiştir). 

İlaç Grubu  EVRE 1-2 KBH 

SGLT-2 inhibitörleri Dapagliflozin 1x10 mg, Empagliflozin 1x10-25 mg  

Metformin 2x500-1000 mg  

GLP-1 analogları  
Dulaglutid 1.5 mg-sc 

Eksenatid (5-10 μg-sc/gün), Liraglutid (1.8 mg-sc/gün) 

DPP-4 inhibitörleri 
Linagliptin (1x5 mg), Saksagliptin (1x2.5-5 mg), 

Sitagliptin (25-50-100 mg), Vildagliptin (2x50 mg),  

Sekretogoglar  

Glibenklamid (5 mg), Gliklazid (30-60 mg), Glimeprid (1-

2-3-4 mg), Glipizid (2.5-5-10 mg)  

Repaglinid (3x0.5-1-2 mg), Nateglinid (3x120 mg) 

Alfa glukozidaz inhibitörleri Akarboz (3x50-100 mg) 

Glitazonlar  Pioglitazon (1x15-45 mg) 

İnsülinler  Standart dozlarında kullanılır. 

 

EVRE 3 (GFH: 30-59 ml/dk/1.73 m2) 

Bu evrede birçok ilaç grubu ve ilaç için doz ayarlaması yapılması gerekebilir. Bu evrede 

de SGLT-2 inhibitör grubu ve/veya metformin hem böbrek koruma, hem de glisemik kontrol 

sağladığı için öncelikli tercih olmalıdır (1,3,4). 

• SGLT-2 inhibitör grubu ilaçlar, Evre 3a’da (GFH 45-59 ml/dk/1.73 m2) kullanılabilir. 

Ülkemizde var olan mevcut ruhsat bilgileri GFH <45 ml/dk/1.73 m2’nin altında 

kullanımı önermese de, yakın zamanda yapılan çalışmalar ve güncel kılavuzlar bu 

ilaçların GFH >30 ml/dk/1.73 m2 olduğunda başlanabileceğini önermektedirler. Hatta 

KDIGO kılavuzu bu gruptaki ilaçların KV ve böbrek koruma etkilerinin oldukça fazla 

olmasının kanıtlanması nedeni ile GFH <30 ml/dak altına düştüğünde bile devam 

edilebileceğini önermektedir (1-3,6,7). 

• Metformin, Evre 3a’da (GFH 45-59 ml/dk/1.73 m2) tedaviye yeni başlanacaksa günde 

tek doz 500 mg olarak kullanılabilir, eğer kullanılıyor ise yakın glisemik takiple 

tedaviye devam edilmesi önerilir. Evre 3b’de (GFH 30-44 ml/dk/1.73 m2) ise dozu % 50 

azaltılarak kullanılabilir (1,3,4,7,8).  
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• GLP-1 analoğu ilaçlardan dulaglutid, eksenatid ve liraglutid doz kısıtlaması olmadan 

kullanılabilir (1-3). 

• DPP-4 inhibitörü olan ilaçlardan, linagliptin Evre 3’de doz kısıtlaması olmadan 

kullanılabilirken, bu gruptaki diğer ilaçlar 1/2 dozda kullanılır (6,7,9,10). 

• Sülfonilüre grubu ilaçlar doz azaltımı yapılmadan kullanılabilir, ancak hipoglisemi 

riskinin artması nedeniyle ilk tercih olarak önerilmez (4,7,9). 

• Pioglitazon diğer evrelerde olduğu gibi, Evre 3’de de doz kısıtlaması olmadan 

kullanılabilir. Özellikle Evre 3’den itibaren hipervolemi açısından hastaların yakın 

takibi önerilir (takipte ilk 2 hafta içinde vücut ağırlığının % 20'sinden fazla artış olursa, 

ilacın kesilmesi önerilir) (6,9). 

• Tüm insülin tipleri, dozu % 25 oranında azaltılarak kullanılabilir (2,10). 

Evre 3 KBH hastaları için kullanılabilecek ilaçlar ve dozları Tablo 13’de verilmiştir.  

 

Tablo 13. Evre 3 KBH’da kullanılabilecek ilaçlar ve dozları (Nefroloji pratiği açısından 

avantajlarına göre ve alfabetik sırayla verilmiştir). 

İlaç Grubu  EVRE 3 KBH 

SGLT-2 inhibitörleri 

Dapagliflozin Evre 3a’da 1x10 mg dozunda verilebilir. 

Empagliflozin Evre 3a’da 1x10-25 mg verilir, Evre 3b’de 

ülkemizde geri ödemesi bulunmamaktadır, kullanılıyorsa 

devam edilebilir. 

Metformin 
Evre 3a’da standart dozda kullanılabilir. 

Evre 3b’de 2x250-500 mg verilebilir. 

GLP-1 analogları  
Dulaglutid 1.5 mg-sc, haftada bir; Eksenatid 5-10 μg-sc, 

günde 2 kez; Liraglutid 0.6-1.8 mg-sc  

DPP-4 inhibitörleri 

Linagliptin 1x5 mg  

Saksagliptin 1x2.5 mg, Sitagliptin 1x50 mg, Vildagliptin 

1x50 mg 

Sekretogoglar  

Glibenklamid 5 mg, Gliklazid 30-60 mg, Glimeprid 1-2-3-4 

mg, Glipizid 2.5-5-10 mg  

Nateglinid 3x120 mg, Repaglinid 3x0.5-1-2 mg 

İnsülinler  
Tüm insülin tipleri, dozu % 25 oranında azaltılarak 

kullanılabilir.   

Alfa glukozidaz inhibitörleri Akarboz 3x50-100 mg 

Glitazonlar  Pioglitazon 1x15-45 mg 
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EVRE 4 (GFH: 15-29 ml/dk/1.73 m2) 

Bu evredeki diyabetik böbrek hastalarında, glisemik kontrol için birçok ilaç grubunun 

kullanımı kısıtlı olup, öncelikle insülin tedavileri tercih edilebilir. Evre 4 hastalar için 

kullanılabilecek ilaçlar şu şekilde özetlenebilir: 

• SGLT-2 inhibitör grubu ilaçların bu evrede başlanması önerilmez (3).  

• Metforminin bu evrede kullanılması tavsiye edilmez (1,3,7). 

• DPP-4 inhibitörü ilaçlardan linagliptin evre 4’de doz kısıtlaması olmadan, vildagliptin 

tek doz 50 mg ve diğer ilaçlar 1/4 doz oranında kullanılabilir (6,7,9,10).   

• GLP-1 analoğu ilaçlardan dulaglutid ve liraglutid kullanılabilir (2,3,7). 

• Sülfonilüre grubu, hipoglisemi riski nedeniyle öncelikli olarak tercih edilmemelidir, 

ancak zorunlu kalınırsa yakın glukoz kontrolü ile gliklazid, glimeprid ve glipizid 

kullanılabilir (6). 

• Glinid grubu ilaçlardan nateglinid ve repaglinid doz azaltılarak kullanılabilir, ancak 

hipoglisemi riski arttığından öncelikli tercih olarak önerilmez (6,7,9). 

• Pioglitazon, hipervolemi riski nedeniyle öncelikli olarak tercih edilmemelidir. Zorunlu 

kalınırsa doz kısıtlaması olmadan kullanılabilir. Hipervolemi açısından hastaların yakın 

takibi önerilir (6,9). 

• Tüm insülin tipleri, dozlar % 25-50 oranında azaltılarak kullanılabilir (2,10).  

 

Evre 4 KBH için kullanılabilecek ilaçlar ve dozları Tablo 14’de verilmiştir. 

 

Tablo 14. Evre 4 KBH’da kullanılabilecek ilaçlar ve dozları (Nefroloji pratiği açısından 

avantajlarına göre ve alfabetik sırayla verilmiştir). 

İlaç Grubu  EVRE 4 KBH 

İnsülinler  
Tüm insülin tipleri, dozu % 25-50 oranında azaltılarak 

kullanılabilir. 

DPP-4 inhibitörleri 

Linagliptin 1x5 mg şeklinde kullanılabilir.  

Saksagliptin 1x2.5 mg, Sitagliptin 1x25 mg, Vildagliptin 1x50 mg 

verilebilir. 

GLP-1 analogları  
Dulaglutid 1.5 mg sc, haftada bir; Liraglutid 1.8 mg sc, günde bir 

kez olarak kullanılabilir.  

Sekretogoglar  
Gliklazid 30-60 mg, Glimeprid 1 mg, Glipizid 2.5-5-10 mg   

Repaglinid 3x0.5 mg  

Glitazonlar  Pioglitazon 1x15-45 mg 



45 

 

EVRE 5-5D (GFH <15 ml/dk/1.73 m2) 

Bu evredeki diyabetik böbrek hastalarında, glisemik kontrol için sınırlı sayıda ilaç 

alternatifi vardır ve ancak doz ayarlaması ile kullanılabilmektedir. Bu evrede böbrekten 

metabolize olan ilaçların, GFH <15 ml/dk/1.73 m2 olmasıyla birlikte aktif metabolitlerinin 

plazma düzeyi yükseleceğinden, hipoglisemi riski çok artar. Bu evreden itibaren, hastalara 

oral antidiyabetiklerden ziyade, insülin kullanımı önerilir. Evre 5 hastalar için kullanılabilecek 

ilaçlar şu şekilde özetlenebilir: 

• Metformin, bu evrede önerilmemektedir (1,3,7). 

• SGLT-2 inhibitör grubu ilaçlar bu evrede önerilmemektedir (3).  

• DPP-4 inhibitörü ilaçlardan linagliptin evre 5’de doz kısıtlaması olmadan, vildagliptin 

tek doz 50 mg ve bu gruptaki diğer ilaçlar 1/4 dozunda kullanılabilir (6,7,9,10). 

• Sülfonilüre grubu, hipoglisemi riski nedeniyle öncelikli olarak tercih edilmemelidir, 

ancak zorunlu kalınırsa yakın glukoz kontrolü ile gliklazid, glimeprid ve glipizid 

hipoglisemi riskine çok dikkat ederek kullanılabilir (9). 

• Glinidlerden repaglinid, doz azaltılarak kullanılabilir; ancak hipoglisemi riski 

arttığından öncelikli tercih olarak önerilmez (6). 

• Pioglitazon, doz kısıtlaması olmadan kullanılabilirse de önerilmez. Hipervolemi 

açısından hastaların yakın takibi önerilir (6). 

• Tüm insülin tipleri, hipoglisemi riski ve HbA1c hedefi gözönünde bulundurularak 

düşük dozlarda kullanılabilir (2,10).   

 

Evre 5 KBH hastalarında kullanılabilecek ilaçlar ve dozları Tablo 15’de verilmiştir. 

Tablo 15. Evre 5 KBH’da kullanılabilecek ilaçlar ve dozları (Nefroloji pratiği açısından 

avantajlarına göre ve alfabetik sırayla verilmiştir). 

İlaç Grubu  EVRE 5 KBH 

İnsülinler  
Tüm insülin tipleri, dozu % 50 oranında azaltılarak 

kullanılabilir.  

Sekretogoglar  
Gliklazid 30-60 mg, Glimeprid 1 mg, Glipizid 2.5-5-10 mg   

Repaglinid 3x0.5 mg 

Glitazonlar  *Pioglitazon 1x15-45 mg 

DPP-4 inhibitörleri 
Linagliptin 1x5 mg, *Saksagliptin 1x2.5 mg, *Sitagliptin 1x25 

mg, *Vildagliptin 1x50 mg dozunda kullanılabilir. 
 
*Diyaliz hastalarında tercih edilmemelidir. 
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Böbrek Nakli Hastalarında Oral Antidiyabetik ve İnsülin Kullanımı 

Böbrek nakli hastalarında hem yeni başlayan, hem de daha önceden varolan diyabetin 

tedavisinde, glisemik kontrol için tüm ilaç grupları kullanılabilirken, ilk seçenek olarak 

metformin daha uygun olacaktır (1-3). Böbrek yetmezliği derecesine göre doz azaltımı veya 

kesilmesi gerekebilir. Gliklazid, glimeprid ve glipizid kısa etkili ve karaciğer eliminasyonu 

olan ilaçlar olup, doz kısıtlaması olmadan tercih edilebilir. Repaglinid ve nateglinid de doz 

kısıtlaması olmadan kullanılabilir. Özellikle, repaglinid metabolizması sonucu ortaya çıkan 

metabolitler aktif değildir ve sadece % 10 kadarı böbrekten atılır; bu yüzden, nakilli 

hastalarda tercih edilebilecek ilaçlardan birisidir (3,7). 

Tedavide dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: Bu hastaların kullandığı steroid 

tedavisine bağlı olarak glisemi kontrolünün bozulabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

GFH düzeyine göre KBH evresi belirlenerek, ilaç seçimi yapılmalıdır. Siklosporin A, aynı 

yolla metabolize edildiklerinden, pioglitazon ve repaglinidin kan düzeyini artırarak 

hipoglisemiye neden olabilir. Yine, siklosporin A kullanan hastalarda DPP-4 inhibitörleri ile 

QT uzaması görülebilir (11). 

Bunun yanında, akarboz ve mikofenolat mofetil birlikte kullanıldığında, gastrointestinal 

yan etkileri artabilir. GLP-1 analogları, barsak motilitesini azaltarak, immünsüpresiflerin 

emilimini etkileyebilir (12). SGLT-2 inhibitörleri, immün sistemi baskılanmış ve potansiyel 

olarak enfeksiyon riski yüksek böbrek nakli alıcılarında yeterince çalışılmamıştır. İdrar yolu 

enfeksiyonu (13), hipovolemi ve hipotansiyon riski nedeniyle bu hastalarda SGLT-2 

inhibitörleri dikkatli kullanılmalıdır (3). 

Tüm insülin tipleri tedavide kullanılabilir. GFH’na hızına göre doz azaltımı gerekebilir. 
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BÖLÜM 5: DİYABETİK BÖBREK HASTALIĞINDA BÖBREK VE 

KARDİYOVASKÜLER KORUMA 

 

Diyabetik böbrek hastalığı olan kişilerde, KBH olmayan diyabetiklere göre KV ve tüm 

nedenlere bağlı mortalite riski sekiz kat daha yüksektir. DBH’nın ilerlemesini ve gelişebilecek 

KV komplikasyonları önlemek için kan şekeri regülasyonu, hipertansiyon için RAS blokajı 

yapan bir ilaç seçimi ve hiperlipidemi tedavisi için statin kullanımı öncelikli olarak yapılması 

gerekenlerdendir. Bunların yanında, hastalar yaşam tarzı değişikliği konusunda eğitilmelidir. 

Sağlıklı beslenmek, ideal kiloya ulaşmak, düzenli egzersiz yapmak, tuz tüketimini azaltmak, 

sigarayı bırakmak ve alkolü ölçülü tüketmek son derece önemlidir. Diyabetik böbrek 

hastalarında temel tedavi prensipleri Şekil 4’de verilmiştir.  

    

 

 Şekil 4. Diyabetik böbrek hastalığında kardiyo-renal koruma önlemleri.                                                            

 

Kan şekeri regülasyonu için düşük maliyeti ve bilinen KV yararlarından dolayı, 

metformin yıllardan beri ilk tercih olarak kullanılan ilaç olmuştur. Hipoglisemi riskinin düşük 

ve kilo kaybı etkisinin olması ile avantaj sağlar. Metformin ile yapılan çalışmalarda (UKPDS, 

PRESTO, SPREAD-DIMCAD ve DPP) bu ilacın glisemik kontrolün sağlanmasının yanında, 

KV olaylarda ve mortalitede anlamlı azalma ve kilo kaybı sağladığı gösterilmiştir (1,2). 
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Diyabet tedavisinde uzun yıllar boyunca kullanılan sülfonilüreler ile ilgili geniş bir 

klinik deneyim bulunmaktadır. UKPDS ve ADVANCE çalışmalarında, bu grup ilaçların 

mikrovasküler komplikasyon riskini azalttığı gösterilmiştir (3). Diğer bir grup olan 

glitazonların, bazı çalışmalarda glisemik kontrol dışında birkaç mmHg’lık kan basıncı düşüşü 

sağladıkları, ayrıca ADOPT ve PROactive çalışmalarında KV olay ve inme riskini azalttıkları 

gösterilmiştir (4,5). STOP-NIDDM çalışmasında, uzun yıllardır kullanılan ve sistemik 

etkilerinin olmaması gibi avantajları olan akarbozun KV olay riskini azalttığı gösterilmiştir 

(6). Ancak, akarbozun glisemiyi düşürmede orta etkinlikte olması ve gastrointestinal yan 

etkilerinden dolayı hasta uyumunun iyi olmaması gibi nedenlerle uzun süreli kullanımı 

zordur.  

Hipertansiyon varlığı, DBH’nda mikro ve makrovasküler komplikasyonların gelişmesi 

ve ilerlemesini kolaylaştırır. Birçok çalışmada sıkı kan basıncı kontrolünün, ilaçtan bağımsız 

olarak mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir. DBH’nda öncelikle tercih edilmesi gereken RAS 

blokajı yapan ACE inhibitörü veya ARB grubu ilaçların MARVAL, ROADMAP, IRMA 2, 

IDNT, RENAAL gibi birçok çalışmada böbrek hastalığının ilerlemesini geciktirdiği 

gösterilmiştir (7,8). Bu ilaçlar, efferent arteriolde vazodilatasyon sağlayarak glomerül içi 

basıncı düşürmekte ve proteinüriyi azaltmaktadırlar. 

Ancak, halen kullanımda olan antidiyabetik ilaçlara ve RAS blokajına rağmen, birçok 

hastada böbrek veya KV hastalığın ilerlemesi devam etmektedir. Bu nedenle, DBH ya da KV 

hastalığın ilerlemesini geciktirecek alternatif yollar aranmaya başlanmıştır. Son 10 yıl içinde 

DM tedavisi ve özellikle DBH olan hastaların yönetiminde olumlu gelişmeler yaşanmış ve bu 

gelişmeler, KBH progresyonunun önlenmesi ve tedavisi için yeni bir umut sağlamıştır.  

Tip 2 DM için yeni geliştirilen SGLT-2 inhibitörleri, GLP-1 reseptör agonistleri ve 

DPP-4 inhibitörleri etkinlik, böbrek ve KV koruma açısından önemli yer edinmiştir. Bu ilaçlar 

etkin bir glisemik kontrol yanında, böbrek ve KV koruyucu etkilere de sahiptir. Bundan 

sonraki kısımda, son dönemde kullanıma giren antidiyabetik ilaçların böbrek ve kalp 

koruyucu etkilerine ait kanıtlar ve olası mekanizmalardan bahsedilmiştir.  
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SGLT-2 İNHİBİTÖRLERİ 

SGLT-2 İnhibitörleri ile Yapılan Böbrek ve Kardiyovasküler Koruma Çalışmaları 

EMPA-REG OUTCOME (Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 

2 Diabetes) çalışmasında, empagliflozin ile tedavi edilen hastalarda KV nedenli ölüm 

sıklığında azalma görülmüştür (9). Çalışmanın böbrek açısından analizinde; GFH, 4. haftadan 

sonra plasebo grubunda düşüş eğilimindeyken, empagliflozin grubunda tedavinin sonuna 

kadar sabit kalmıştır. EMPA-REG OUTCOME çalışmasının post hoc analizinde, 

empagliflozinin kalp yetersizliği için hastaneye yatış riskini 17. günde, KV ölüm riskini 59. 

günde azalttığı gösterilmiştir. 

CREDENCE (Canagliflozin and Renal Events in Diabetes with Established Nephropathy 

Clinical Evaluation) çalışmasında, ACE inhibitörü veya ARB kullanan hastalarda, 

kanagliflozin ile SDBH gelişim riskinde % 32 azalma sağlanmıştır (10). Ek olarak, kalp 

yetersizliği için hastaneye yatış, KV ölüm, ölümcül olmayan miyokart infarktüsü ve inme 

riskleri de kanagliflozin grubunda anlamlı olarak azalmıştır. 

SGLT-2 inhibitörleri ile ilgili diğer bir çalışma olan CANVAS (The Canagliflozin 

Cardiovascular Assessment Study) programında, iki alt çalışma CANVAS ve CANVAS-

Renal yürütülmüş ve kanagliflozin ile tedavi edilen hastalarda yeni başlayan mikroalbüminüri 

ve makroalbüminüri sıklığının azaldığı ve yıllık GFH düşüşünün yavaşladığı bildirilmiştir 

(11). Bunun yanında, KV ölüm ve tüm nedenlere bağlı ölümde kanagliflozin grubunda 

belirgin azalma saptanmıştır. 

Düşük ejeksiyon fraksiyonlu (EF <% 40) ve GFH >30 ml/dk/1.73 m2 olan hastaların dahil 

edildiği DAPA-HF (Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection 

Fraction) çalışmasında, dapagliflozin grubunda kalp yetersizliği olaylarında ve KV ölüm 

riskinde, plaseboya kıyasla azalma ve kalp yetersizliği semptomlarında iyileşme sağlanmıştır  

(12). 

DECLARE TIMI 58 (Evaluate the Effect of Dapagliflozin on the Incidence of 

Cardiovascular Events Thrombolysis in Myocardial Infarction 58) çalışmasında ise, tip 2 DM 

ve yüksek KV riski olan hastalarda, dapagliflozin ile GFH’da ≥%40 azalma, plasebo grubuna 

göre daha düşük bulunmuştur (13).  
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CREDENCE, EMPA-REG OUTCOME, CANVAS ve DECLARE TIMI 58 çalışmalarında, 

SGLT-2 inhibitörleri ile böbrek sonlanımında % 40-50’lik iyileşme sağlanmıştır. Üstelik bu 

çalışmaların meta-analizinde, SGLT-2 inhibitörlerinin DBH progresyonu, SDBH’na ilerleme, 

mikroalbüminüri riskini azalttığı, böbrek nedenli ölümde % 45’lik bir azalma sağladığı 

gösterilmiştir (14).  

DAPA-CKD (The Dapagliflozin and Prevention of Adverse Outcomes in Chronic Kidney 

Disease) çalışmasında bir RAS blokeri almakta olup, GFH değerleri ≥25 ve ≤75 ml/dk/1.73 

m2 ve proteinürisi olan KBH’lılarda, dapagliflozinin böbrek kaynaklı olay ve KV olay riskini 

azaltmada plasebodan daha üstün olduğu gösterilmiştir (15). Üstelik bu yararlı etki, diyabeti 

olan ve olmayan KBH’lı hastalarda benzer derecede gözlenmiştir. 

SGLT-2 inhibitörleri ile ilgili yapılan son çalışmalardan birisi olan EMPEROR-Reduced 

(Empagliflozin Outcome Trial in Patients with Chronic Heart Failure with Reduced Ejection 

Fraction) çalışmasında, hem KBH olan, hem de olmayan hastalarda empagliflozin ile böbrek 

fonksiyonlarında gerilemenin azaldığı gösterilmiştir. Çalışmanın alt grup analizinde, KBH 

(evre 3-4) ve proteinürisi olan hastalarda; KBH progresyonu, SDBH’na ilerleme, kalp 

yetersizliği nedeniyle hastaneye yatış, kardiyak ve böbrek nedenli ölümde azalma sağlandığı 

gösterilmiştir (16). 

Yeni yayımlanan GFH 25-60 ml/dk/1.73 m2 arasında olan diyabetik hastaların dahil edildiği 

SCORED (Effect of Sotagliflozin on Cardiovascular and Renal Events in Patients with Type 

2 Diabetes and Moderate Renal Impairment Who Are at Cardiovascular Risk) çalışmasında 

da, SGLT-2 inhibitörü alan hastalarda KV olay sıklığı anlamlı olarak düşük bulunmuştur (17). 

Tablo 16’da SGLT-2 inhibitörleri ile yapılmış büyük çalışmaların böbrek ve KV sonuçlarının 

bir özeti bulunmaktadır.  
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Tablo 16. SGLT-2 inhibitörleri ile yapılmış büyük çalışmaların böbrek ve KV sonuçlarının özeti.

Çalışma Adı, Tarihi ve 

Kullanılan İlaç 

Hasta Sayısı-

Takip Süresi (ay) 

Dahil Edilen GFH Düzeyi, 

Ortalama GFH (ml/dk/1.73 m2) 

ve Albüminüri Miktarı 

KV Etkiler Böbrek Etkileri 

EMPA-REG 

OUTCOME, 2016 

(Empagliflozin) 

7.020 hasta 

37 ay 

Dahil edilen GFH >30 ml/dk 

Ortalama GFH 74 

Albüminüri % 11.1 

KV ölüm, MI veya inme riskinde azalma (HR:0.86) 

KY nedeniyle hospitalizasyonda azalma (HR:0.65) 

Serum kreatininin iki katına çıkışında azalma 

(HR:0.56) 

RRT gereksiniminde azalma (HR:0.45) 

CREDENCE, 2019 

(Kanagliflozin) 

4.401 hasta 

31 ay 

Dahil edilen GFH 30-90 ml/dk 

Ortalama GFH 56 

Albüminüri 900 mg/gr 

KV ölüm, MI veya inme riskinde azalma (HR:0.80) 

KY nedeniyle hospitalizasyonda azalma (HR:0.61) 

Makroalbüminüriye ilerleme, serum kreatininin iki 

katına çıkışı veya böbrek nedenli ölümde azalma 

(HR:0.66) 

SDBH gelişim riskinde azalma (HR:0.68) 

CANVAS, 2019 

(Kanagliflozin) 

10.142 hasta 

42 ay 

Dahil edilen GFH >30 ml/dk 

Ortalama GFH 76 

Albüminüri 12.4 mg/gr 

KV ölüm, MI veya inme riskinde azalma (HR:0.86) 

KY nedeniyle hospitalizasyonda azalma (HR:0.67) 

Serum kreatininin iki katına çıkışında azalma 

(HR:0.53) 

Makroalbüminüriye ilerlemede azalma (HR:0.58) 

RRT gereksinimi veya böbrek nedenli ölümde 

azalma (HR:0.60) 

DECLARE TIMI 58, 

2019 

(Dapagliflozin) 

17.160 hasta 

50 ay 

Dahil edilen GFH >60 ml/dk 

Ortalama GFH 85 

Albüminüri % 30.2 

KV ölüm ve KY nedeniyle hospitalizasyonda azalma 

(HR:0.83) 

GFH’da>% 40 düşme riskinde azalma (HR:0.76) 

SDBH gelişimi ve böbrek nedenli ölüm riskinde 

azalma (HR:0.50) 

DAPA-HF, 2019 

(Dapagliflozin)  

4744 hasta 

18 ay 

Dahil edilen GFH >30ml/dk 

Ortalama GFH 66 

Albüminüri (-) 

KY olaylarında ve KV ölüm riskinde azalma 

(HR:0.74) 
- 

DAPA-CKD, 2020 

(Dapagliflozin) 

4.304 hasta 

28 ay 

Dahil edilen GFH 25-75ml/dk 

Ortalama GFH 43 

Albüminüri 300-5000 mg/gr 

KV ölüm ve KY nedeniyle hospitalizasyonda azalma 

(HR:0.71) 

GFH’da>% 50 azalma, SDBH gelişimi, RRT 

gereksinimi veya böbrek nedenli ölüm risklerinde 

azalma (HR:0.56) 

EMPEROR-Reduced, 

2020 

(Empagliflozin) 

3.730 hasta, 

1.978 (% 53) KBH 

16 ay 

Dahil edilen GFH ≥20 ml/dk 

Ortalama GFH, KBH olanlarda 

46.5, olmayanlarda 79 

Albüminüri36 ve 15 300 mg/gr 

KV olaylarda ve ölüm riskinde azalma (HR:0.76) 

KY nedeniyle yoğun bakım ünitesine yatış riskinde 

azalma (HR:0.67) 

Bileşik böbrek olayı (GFH’nda azalma, RRT 

gereksinimi) riskinde azalma (KBH olanlarda H 

R:0.53, KBH olmayanlarda HR:0.46) 

VERTIS, 2020 

(Ertugliflozin) 

8246 hasta, 

42 ay 

Dahil edilen GFH>30 ml/dk 

Ortalama GFH:76 ml/dk 

KV olaylarda (HR:0.97) ve ölüm riskinde azalma 

(HR:0.92) 

Kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış/ölümde 

azalma (HR:0.88) 

Serum kreatininin iki katına çıkışı, SDBH gelişim 

riskin veya böbrek nedenli ölüm riskinde azalma 

(HR:0.81) 

 

SCORED, 2020 

(Sotagliflozin) 

10.584 hasta 

16 ay 

Dahil edilen GFH 25-60 ml/dk 

Ortalama GFH 44.4 

Albüminüri 74 mg/gr 

KV ölüm, KY nedeniyle hospitalizasyon ve acil vizit 

riskinde azalma (HR:0.74) 

GFH’da ≥50 ml/dk/1.73 m2 azalma, RRT 

gereksinimi veya GFH <15 ml/dk/1.73 m2riski 

açısından fark yok 
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SGLT-2 İnhibitörlerinin Böbrek ve Kardiyovasküler Koruma Mekanizmaları  

SGLT-2 inhibitörleri, diyabette bozulan tübüloglomerüler geri-dönüş mekanizmasını 

düzelterek, afferent arteriolde oluşan vazokonstrüksiyon yoluyla intraglomerüler basıncı ve 

glomerüler hiperfiltrasyonu azaltırlar ve bu şekilde uzun dönemde böbrek koruyucu etki 

sağlarlar (9,10).  

Ek olarak, SGLT-2 inhibitörlerinin çeşitli çalışmalarda gösterilmiş antiinflamatuar, 

antifibrotik ve antioksidan etkileri de vardır. Proksimal tübül hücrelerine glukoz girişini 

önleyerek, tübülleri glukotoksisite ve oksidatif stresten korurlar. İleri glikasyon son 

ürünlerinin (AGE), nükleer faktör kappa B aktivitesinin ve monosit kemoattraktan protein-1 

ve vasküler hücre adezyon molekülü 1 gibi inflamatuvar moleküllerin düzeylerinin 

azalmasına neden olurlar (11,12).   

SGLT-2 inhibitörlerinin kullanımı ile ilgili önemli bir husus; ilacın başlanmasıyla birlikte 

GFH'de geri dönüşümlü bir azalma gelişebilmesidir. Ancak, bu durum çoğunlukla tedaviyi 

bırakmak için bir gösterge değildir. Yapılan çalışmalar ve meta-analizler, plasebo grubuna 

göre uzun dönemde GFH’de azalmanın, SGLT-2 inhibitörleri ile daha az olduğunu 

göstermiştir. Bu nedenle, GFH'deki ılımlı (≤% 30) ilk düşüş tedavinin kesilmesini 

gerektirmemelidir. 

 

GLP-1 RESEPTÖR AGONİSTLERİ 

GLP-1 Reseptör Agonistleri ile Yapılan Böbrek ve Kardiyovasküler Koruma 

Çalışmaları 

ELIXA (Evaluation of Lixisenatide in Acute Coronary Syndrome) çalışması, bu grupta 

yapılan ilk çalışmadır. Çalışmada albüminüride artış, KV ölüm, miyokart infarktüsü, inme 

veya kalp yetersizliği için hastaneye yatış, liksisenatid ile tedavi edilenlerde plasebo ile benzer 

bulunmuştur (18).  

LEADER (Liraglutide Effect and Action in Diabetes: Evaluation of Cardiovascular Outcome 

Results) çalışması, yüksek KV riske sahip olan, evre 3 ve 4 KBH’lı hastalarla yapılmıştır. 

Liraglutid ile yeni başlayan makroalbüminüri, miyokart infarktüsü, inme ve SDBH sıklığında 

ve böbrek, KV ve tüm nedenlere ölüm riskinde anlamlı azalma saptanmıştır (19). Tablo 17’de 

GLP-1 reseptör agonistleri ile yapılmış büyük çalışmaların böbrek ve KV sonuçlarının bir 

özeti bulunmaktadır (20-23).
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Tablo 17. GLP-1 reseptör agonistleri ile yapılmış büyük çalışmaların böbrek ve KV sonuçlarının özeti. 

  

Çalışma Adı, Tarihi ve 

Kullanılan İlaç 

Hasta Sayısı-

Takip Süresi (ay) 

Dahil Edilen GFH Düzeyi, 

Ortalama GFH (ml/dk/1.73 m2) 

ve Albüminüri Miktarı 

KV Etkiler Böbrek Etkileri 

ELIXA, 2015 

(Liksisenatid) 

6.068 hasta 

25 ay 

Ortalama GFH 75.2 

Albüminüri 10.2 mg/gr 

KV ölüm, MI, inme veya kararsız angına nedeniyle 

hospitalizasyon bakımından plaseboya göre inferior 

ve süperior değil 

Albüminüride artış oranında azalma 

LEADER, 2016 

(Liraglutid) 

9.340 hasta 

44 ay 

Dahil edilen GFH <60 

Ortalama GFH 80 

Albüminüri % 10.7 

KV ölüm, MI veya inme riskinde azalma (HR:0.87) 

Yeni başlayan makroalbüminüri, kreatinininde iki 

kat artış, GFH ≤45 ml/dk/1.73 m2, RRT ihtiyacı, 

böbrek kaynaklı ölüm riskinde azalma (HR:0.78) 

SUSTAIN-6, 2016 

(Semaglutid) 

3.297 hasta 

24 ay 

Ortalama GFH 75 

Albüminüri (-) 
KV ölüm, MI veya inme riskinde azalma (HR:0.74) 

Yeni başlayan makroalbüminüri, kreatinininde iki 

kat artış, GFH <45 ml/dk/1.73 m2 ve RRT 

gereksiniminde azalma (HR:0.64) 

EXSCEL, 2018 

(Eksenatid) 

14.752 hasta 

38 ay 

Ortalama GFH 76 

Mikroalbüminüri  % 7.2 

Makroalbüminüri  % 2.2 

GFH ≥60 ml/dk/1.73 m2 olanlarda KV ölüm, MI 

veya inme riskinde hafif azalma 

Yeni başlayan makroalbüminüri, GFH’nda % 40 

azalma ve RRT gereksinimi sıklığında azalma 

(HR:0.85) 

HARMONY 

OUTCOMES, 2018 

(Albiglutid) 

9.463 hasta 

18 ay 

Dahil edilen GFH >30 

Ortalama GFH 79 

Albüminüri (-) 

KV ölüm, MI veya inme riskinde azalma (HR:0.78) 

Albiglutid ve plasebo grupları arasında ortalama 

GFH farkı 8. ve 16. ayda sırasıyla 1.11 ve -0.43 

ml/dk/1.73 m2 

REWIND, 2019 

(Dulaglutid) 

9.901 hasta 

65 ay 

Dahil edilen GFH >15 

Ortalama GFH 76 

Albüminüri % 34.5 

KV ölüm ve MI riskine nötr etki, inme riskinde 

azalma (HR:0.76) 
- 
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GLP-1 Reseptör Agonistlerinin Böbrek ve Kardiyovasküler Koruma Mekanizmaları  

GLP-1 reseptör agonistleri HbA1c düşüşünün yanında doygunluk, iştahın baskılanması ve geç 

gastrik boşalma sağlayarak anlamlı kilo kaybı ile lipid profilinde düzelme, oksidatif stresi ve 

inflamasyonu azaltarak endotel fonksiyon bozukluğunda iyileşme, miyokart hücre apoptozisi 

ve kardiyak fibrozisde azalma, sistolik kan basıncında, proteinüride ve glomerülosklerozda 

azalma sağlarlar (18,19). 

 

DPP-4 İNHİBİTÖRLERİ   

DPP-4 İnhibitörlerinin Böbrek ve Kardiyovasküler Koruma Çalışmaları 

DPP4 inhibitörleri ile yapılan KV çalışmalar genellikle inferior olmama çalışmalarıdır. Bu 

çalışmalarda, DPP-4 inhibitörleri diğer antidiyabetiklerle karşılaştırıldıklarında genellikle 

inferior bulunmamışlardır. Bir metaanalizde, 23 randomize-kontrollü çalışma değerlendirilmiş 

ve DPP-4 inhibitörlerinin, kontrollere kıyasla, mikroalbüminüri ve makroalbüminüri gelişme 

riskini önemli ölçüde azalttığı, ancak SDBH gelişimini anlamlı olarak etkilemediği 

saptanmıştır (24). 

DPP-4 inhibitörleri ile yapılmış büyük çalışmaların böbrek ve KV sonuçlarının bir özeti 

Tablo 18’de sunulmuştur (25-30). 
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Tablo18. DPP-4 inhibitörleri ile yapılmış büyük çalışmaların böbrek ve KV sonuçlarının özeti. 

 

 

 

 

 

 
 

Çalışma Adı, Tarihi ve 

Kullanılan İlaç 

Hasta Sayısı-

Takip Süresi (ay) 

Dahil Edilen GFH Düzeyi, 

Ortalama GFH (ml/dk/1.73 m2) 

ve Albüminüri Miktarı 

KV Etkiler Böbrek Etkileri 

EXAMINE, 2013 

(Alogliptin) 

5.380 hasta 

18 ay 

Dahil edilen GFH >15 

Ortalama GFH 71 

Albüminüri (-) 

KV ölüm, MI ve inme açısından plaseboya göre 

inferior ve süperior değil 

GFH seyri ve RRT gereksinimiplaseboya göre 

farklı değil 

SAVOR-TIMI, 2013 

(Saksagliptin) 

16.492 hasta 

25 ay 

Ortalama GFH 72.5  

UACR <30 mg/gr, % 61.5 

UACR ≥30-≤300 mg/gr, % 28.0 

UACR >300 mg/gr, % 10.5 

KV ölüm, MI ve inme açısından plaseboya göre 

inferior ve süperior değil 

KY nedeniyle hospitalizasyon riskinde artış 

(HR:1.27) 

Kreatinin düzeyinin iki katına çıkması ve RRT 

gereksinimi plaseboya göre farklı değil 

Albüminüride gerileme olasılığı yüksek 

TECOS, 2015 

(Sitagliptin) 

14.671 hasta 

36 ay 

Dahil edilen GFH >30 

Albüminüri 10.3 mg/gr 

KV ölüm, MI, inme ve kararsız angına için 

hospitalizasyon açısından plaseboya göre inferior 

ve süperior değil 

GFH’ndaplaseboya oranla daha fazla azalma 

MARLINA-T2D, 2017 

(Linagliptin) 

360 hasta 

6 ay 

Dahil edilen GFH ≥30 

Ortalama GFH 75.4 

Albüminüri 121 (30-3000 mg/gr 

                                - Albüminüri üzerine olumlu etki yok 

CARMELINA, 2019 

(Linagliptin) 

6.979 hasta 

26 ay 

Dahil edilen GFH >15 

Ortalama GFH 54.6 

Albüminüri 162 mg/gr 

KV ölüm, MI ve inme açısından plaseboya göre 

inferior ve süperior değil 

GFH’da ≥40 ml/dk/1.73 m2 azalma, SDBH gelişimi 

ve böbrek ölüm riskleri benzer 

CAROLINA, 2019 

(Linagliptin) 

6.033 hasta 

75 ay 

Ortalama GFH 76.5 

Albüminüri:9.7 mg/gr 

KV ölüm, MI ve inme açısından glimepiride göre 

inferior ve süperior değil 
- 
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DPP-4 İnhibitörlerinin Böbrek Koruma Mekanizmaları  

Çalışmalarda DPP-4 inhibisyonunun; glomerüler ve tübüler hasarı, tuz tutulumunu ve protein 

atılımını azalttığı saptanmıştır. Yine glukotoksisite ve insülin direncinin iyileşmesi, 

böbrekteki kalıtsal ve edinsel bağışıklık sisteminin modülasyonu, inflamasyon ve oksidatif 

streste azalma, GLP-1 ve 2 düzeylerinin artması ve GLP-1 reseptör sinyalizasyonunun 

düzelmesi gibi diğer önemli etkileri olduğu gözlenmiştir.  
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BÖLÜM 6: DİYABETİK BÖBREK HASTALIĞINDA GLİSEMİK 

KONTROL İÇİN ÖNERİLER 

 

Diyabetik hastalarda antidiyabetik ilaç kullanımında temel amaç, glisemik kontrolün 

yanında, böbrek hastalığının ilerlemesini yavaşlatmak, kardiyovasküler olayları azaltmak ve 

yaşam süresini uzatmak olmalıdır. Bu amaca ulaşmak için temel tedavi yaklaşımları; yaşam 

tarzı değişiklikleri (sağlıklı beslenme, kilo kaybı, tuzun azaltılması, sigaranın bırakılması ve 

fiziksel aktivite), RAS blokerleri ile kan basıncının kontrolü ve statin kullanımı olmalıdır. 

Glisemik kontrol hedeflenirken, kullanılan ilaçların organ koruyucu özellikleri dikkate 

alınmalı ve öncelikle kalp yetersizliği, albüminüri ve KBH’nın ilerlemesini azalttığına dair 

kanıtları olan bir ilaç verilmelidir. Önceki bölümde bahsedilen çalışmaların bilimsel verileri 

ışığında, SGLT-2 inhibitörleri bu durumda ilk seçilmesi gereken ilaç grubudur. SGLT-2 

inhibitörlerinden sonra eklenecek ilk ilaç ise metformin olmalıdır. 

Böbreğin korunması bakımından mevcut güncel veriler açıkça göstermektedir ki; 

SGLT-2 inhibitörleri glomerüler hiperfiltrasyonu, intraglomerüler basıncı ve dolayısıyla 

albuminüriyi azaltabilmektedir (1). SGLT-2 inhibitörleri ile yapılan çalışmalarda, böbrek 

sonlanımının tüm bileşenlerinde azalma gözlenmiştir ve bu yarar oldukça büyüktür. Böbrek 

koruyucu özellikler, tüm GFH alt gruplarında gözlenmiş ve özellikle aşikar albüminürisi olan 

hastalarda daha güçlü olmuştur.  

SGLT-2 inhibitörlerinin ülkemizdeki güncel reçeteleme ruhsatı, GFH >60 ml/dk/1.73 

m2 üzerinde yeni tedavi başlanması, GFH >45 ml/dk/1.73 m2 olana kadar tedavinin devam 

edilmesi ve sonrasında kesilmesi şeklindedir. EMPA-REG OUTCOME, CANVAS ve DAPA-

CKD çalışmalarında GFH >25-30 ml/dk/1.73 m2 olan hastalar çalışmaya dahil edilmiş ve 

KBH’lılarda KV ve böbrek koruyucu etkiler saptanmıştır. ESC 2019 ve KDIGO 2020 

kılavuzlarında da SGLT-2 inhibitörlerinin, KV ve böbrek yararlarından dolayı GFH <30 

ml/dk/1.73 m2 olana kadar kullanımı önerilmektedir (2,3). Bu konuda, hastaların böbrek ve 

KV korumadan olabildiğince faydalanabilmeleri için ruhsat düzenleyici otoriteler tarafından 

bilimsel veriler dikkate alınarak gerekli değişikliklerin yapılacağı inancındayız. 
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Diyabetik böbrek hastalığı olan hastalarda, SGLT-2 inhibitörü ve metformin 

tedavisinden sonra ihtiyaç olduğunda, böbrek ve kalp koruyucu etkisi bilinen GLP-1 reseptör 

agonistlerinin kullanılması önerilir. Bu konu ile ilgili çalışmalarda, GLP-1 reseptör agonistleri 

ile böbrek sonlanımlarında ve özellikle yeni başlayan orta-ağır şiddetteki albüminüri ve 

SDBH riskinde belirgin azalma gözlenmiştir.  

Diyabetik KBH olan kişilerde hangi evrede hangi tedavinin seçilmesi gerektiği Şekil 5, 

6, 7’de gösterilmiştir. 

Sonuç olarak, diyabetik böbrek hastalığı olan hastalarda, yaşam tarzı değişikliği ile 

birlikte SGLT-2 inhibitörleri ± metforminin ilk basamak tedavi olarak başlanması, bu 

tedaviden hemen sonra ihtiyaç olduğunda GLP-1 reseptör agonistlerinin kullanılması önerilir. 

Diyabetik böbrek hastalığı tedavisinde bütüncül ve çok disiplinli yaklaşım esastır. 

Bilimsel veriler ışığında her bir hasta ayrı ayrı ele alınmalıdır. Hastalığın erken evrelerinden 

itibaren Nefroloji desteğinin gerekli olduğu unutulmamalıdır. 
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Şekil 5.  Evre 1-3A DBH tedavi yaklaşımı 
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Şekil 6. Evre 3B DBH tedavi yaklaşımı 
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Şekil 7. Evre 4-5 DBH tedavi yaklaşımı 
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