
Diyaliz Hastalarında 
 

Glisemi Kontrolü 

Prof. Dr. Erdinç ERTÜRK 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Endokrinoloji Bilim Dalı 
 

Endokrinoloji Ve Beslenme Kongresi 2007 
11 Ocak  2008 - Uludağ 



Böbrek hastalıklarında güncel 
tanımlamalar 

 Kronik böbrek hastalığı 
 3 aydan daha uzun süreli olan böbrek hasarı veya 

böbrek fonksiyon bozukluğu 
• Proteinüri 
• ACR > 30 mg/g 
• İdrar sediment değişiklikleri 
• Biyokimya anormallikleri 
• Görüntüleme yöntemlerindeki anormallikler 

• GFR 



Kronik Böbrek Hastalıklarının 
sınıflandırılması 

Evre  GFR (ml/dak)       

1   > 90    

2   60-89   

3   30-59   

4   15-20   

5   < 15    



Böbrek hastalıklarında güncel 
tanımlamalar 

 Kronik böbrek hastalığı 

 Kronik Böbrek yetmezliği 

 

 Diyabetik Böbrek Hastalığı  
 Diyabetik nefropati 



KBH prevalansı 

Evre  GFR (ml/dak)      Prevalans (%) 

1   > 90    3.3 

2   60-89   3.0 

3   30-59   4.3 

4   15-20   0.2 

5   < 15    0.1 

% 10.8 



Renal replasman tedavisinde değişik 
modaliteler 



Türk Nefroloji Derneği İstatistikleri 
Yıllara göre hemodiyaliz hasta sayısı 



Yıllara göre ESRD (USRDS) 
1. Mutlak rakamlar 



Yıllara göre ESRD (USRDS) 
1. Mutlak rakamlar 2. Milyon nüfus başına  



Yıllara göre ESRD (USRDS) 



Yıllara göre ESRD (USRDS) 
Milyon nüfus başına  



KRY etyopatogenezi sıklığında 
DM rolünün artışının nedenleri 

 Toplumda DM oranının artışı 
 Sedanter yaşam 

 Obezite 

 Toplumun beklenen yaşam süresinin uzaması 

 Toplum bilinçlenmesinin artışı 

 Daha yaygın olarak DM taramalarının yapılması 

 Diyabetik tanı kriteri değişiklikleri 

 Diyabetik hastaların yaşam sürelerinin artışı 



Yeni HD hastalarında 
etyoloji 



Mevcut HD hastalarında etyoloji 



2006 yılı istatistikleri 
Periton Diyalizi hasta sayısı 



Yeni PD hastalarında etyoloji 



Mevcut PD hastalarında etyoloji 



1. Milyon Nüfus Başına SDBY 
2. Diyabetik Olgu yüzdeleri 



Sonuçlar 

1. KRY insidansı ve prevalansı katlanarak artmaktadır 
2. Diyabete bağlı KRY artışı en hızlı artış nedenidir 



Adler AI, UKPDS 64, Kidney Int, 63:225, 2003 

Diyabetik hastada yıllık mortalite olasılığı 



Son dönem böbrek hastalığı insidans 
ve prevalans değişimi (USRDS) 



KRY li bir hastanın diyabetik olmasının 
getirdiği ek riskler 

 Hızlanmış ateroskleroz 
 Dislipidemi 
 Kardiyovasküler hastalık 
 Serebrovasküler hastalık 
 Ampütasyon 
 Körlük 
 Kaşeksi 
 Kötü QoL 
 Daha kısa yaşam süresi 



Sonuçlar 

1. KRY insidansı ve prevalansı katlanarak artmaktadır 
2. Diyabete bağlı KRY artışı en hızlı artış nedenidir 
3. Diyalize giren diyabetik hastanın mortalite ve 

morbidite olasılığı diyabetik olmayana göre daha 
yüksektir 



KRY de glisemi kontrolü gerekli mi? 

 Retinopati 

 Nöropati 

 Makrovasküler komplikasyonlar 

 Survival 

 



HD hastalarında glisemi kontrolünün 
mortalite üzerine etkisi 

Morioka T. Diab Care 24:909, 2001 



KRY li diyabetik hastada kan şekeri 
kontrolünün güçlüğü 

 İnsülin katabolizması azalır 

 Periferik dokularda insülin direnci artar 

 Beta hücrelerinin insülin salınımı azalır 

 Hastanın oral alımındaki değişiklikler 

 Gıdaların absorbsiyonundaki değişiklikler 

 PD sıvısının glukoz içeriği 



KRY de HbA1c güvenirliği 

 Eritrosit yaşam süresi 
 Periyodik kan alımı 
 Dializde kalan kan 
 Mekanik hemoliz 
 Eritropoetin uygulama 
 Kan transfüzyonu 

 Karbamile hemoglobin 
 Asidoz 



KŞ kontrolü belirleyicileri 

 KŞ izlemi 

 HbA1c (glikohemoglobin) 

 Fruktozamin (glikolize albumin) 

 



Diyabetik Böbrek hastalığında KŞ 
hedefi 

 Bütün rehberlerde farklı hedef değeri 
yok 
 ADA, NKF, TEMD < % 7.0 

 AACE, IDF, EASD < % 6.5 



Sonuçlar 

1. KRY insidansı ve prevalansı katlanarak artmaktadır 
2. Diyabete bağlı KRY artışı en hızlı artış nedenidir 
3. Diyalize giren diyabetik hastanın mortalite ve 

morbidite olasılığı diyabetik olmayana göre daha 
yüksektir 

4. KRY de insülin-glukoz metabolizmasında 
değişiklikler olur 

5. KRY de glisemi kontrolüne karar verme 
kriterlerinde bazı değişiklikler olur 
 



KRY de OAD kullanımı riskleri 

 İlaçların renal klerenslerinin azalmasına bağlı  
 Hipoglisemi 

 Laktik asidoz 

 Hepatotoksisite 



KRY de Sulfonilüreler 

 1. kuşak 
 Aktif madde ve metabolitlerinin eliminasyonu 

böbrekler yolu ile 

 2. Kuşak 
 Aktif metaboliti olmayan ve KC de metabolize 

edilenler tercih edilir 
• Glipizide, Gliklazide 



KRY de meglitinid analogları 

 Repaglinide 
 Karaciğerden elimine olur 

 KRY de kullanılabilir 

 Nateglinide 
 Böbrek eliminasyonu söz konusu 

 Düşük dozda dikkatli kullanılabilir 



KRY de Biguanidler 

 Kesinlikle kontrendike 
 Böbreklerden elimine olur 

 Laktik asidoz 



KRY de TZD ler 

 Karaciğerde metabolize olurlar 

 KRY de kullanılabilirler 

 Sıvı retansiyonuna dikkat 

 Kalp yetmezliğinde kontrendike 



Kronik Böbrek Hastalığında hiperglisemi ilaçlarının doz 
ayarlamaları  

İnsülin salgılatıcılar 

 Klorpropamide  Kullanılmamalı 

 Glipizide  Doz ayarlaması gerekmez 

 Gliklazide Doz ayarlaması gerekmez 

 Gliburide  Kaçınılmalı 

 Glimepiride Düşük dozda dikkatli  

 Repaglinide Doz ayarlaması gerekmez 

 Nateglinide Düşük dozda kullanılmalı 

NKF-KDOQI CPGs Am J Kidney Dis 49: S13, 2007 



Kronik Böbrek Hastalığında hiperglisemi 
ilaçlarının doz ayarlamaları 

Diğerleri 

 Biguanidler Sakıncalı- Kullanılmamalı 

 TZD  Doz ayarlaması gerekmez 

 A-glikozidaz Kaçınılmalı 

 

 Exanetide  Doz ayarlaması gerekmez 

 Pramlintide  Doz ayarlaması gerekmez 

 Sitagliptin  Düşük dozda kullanılmalı 

NKF-KDOQI CPGs Am J Kidney Dis 49: S13, 2007 



Sonuçlar 

1. KRY insidansı ve prevalansı katlanarak artmaktadır 
2. Diyabete bağlı KRY artışı en hızlı artış nedenidir 
3. Diyalize giren diyabetik hastanın mortalite ve 

morbidite olasılığı diyabetik olmayana göre daha 
yüksektir 

4. KRY de insülin-glukoz metabolizmasında 
değişiklikler olur 

5. KRY de glisemi kontrolüne karar verme 
kriterlerinde bazı değişiklikler olur 

6. KRY de glisemi hedefi değişmez 
7. KRY de OAD kullanımı kısıtlıdır 

 



KRY de İnsülinler 

 Renal klerensleri azalmıştır 

 Periferik etkileri de azalabilir 

 Kısa etkililer tercih edilebilir 

 



Diyabetik KRY de hipoglisemi 

 İnsülin klerensinin azalması 
 Gastroparezi 
 İlaçlar (OAD, salisilat, betablokör) 
 Alkol 
 Sepsis 
 Kronik malnutrisyon 
 KC hastalığı 
 KKY 



Sonuçlar 

1. KRY insidansı ve prevalansı katlanarak artmaktadır 
2. Diyabete bağlı KRY artışı en hızlı artış nedenidir 
3. Diyalize giren diyabetik hastanın mortalite ve 

morbidite olasılığı diyabetik olmayana göre daha 
yüksektir 

4. KRY de insülin-glukoz metabolizmasında değişiklikler 
olur 

5. KRY de glisemi kontrolüne karar verme kriterlerinde 
bazı değişiklikler olur 

6. KRY de glisemi hedefi değişmez 
7. KRY de OAD kullanımı kısıtlıdır 
8. KRY de insülin gereksinimi belirgin olarak azalır 

 



Periton diyalizi avantajları 

 Daha ucuzdur 

 Hastalar genellikle daha mutludur 

 Hastalar daha iyi tolere ederler 

 Uygulamada esneklik yaratılabilir 

 Vasküler yapılar korunmuş olur 

 Kan kaynaklı enfeksiyonar daha az 

 Geri kalan renal fonksiyonlar daha iyi korunur 

 Daha az sıvı ve diyet kısıtlaması vardır 



Periton diyalizi avantajları 

 Hemodinami daha az değişken 

 Biyokimyasal değerler daha az değişken 

 Kolay uygulama 

 Kardiyovasküler stresin azalması 

 Kan basıncı kontrolünün daha iyi olması 

 İP insülin uygulanabilmesi 

 İnsülin duyarlılığının daha fazla olması 



Periton diyalizi dezavantajları 

 İntra-abdominal kateter işlemi 
 İşlem sırasında perforasyon 
 Ağrı, kanama, diyalizat kaçağı 
 Kateter tıkanması 
 Herni 
 Hidrotoraks 
 Peritonit 
 Periton sklerozu 
 Depresyon 
 Uzun süreli eğitim 



Periton diyalizinde IP insülin 
uygulamasının avantajları 

 Daha fizyolojik 

 Daha sabit emilim  

 Daha düşük periferik insülin seviyesi 

 Daha düşük aterojenik etki 

 Subkütan enjeksiyon gerektirmemesi 

 



Sonuçlar 

1. KRY insidansı ve prevalansı katlanarak artmaktadır 
2. Diyabete bağlı KRY artışı en hızlı artış nedenidir 
3. Diyalize giren diyabetik hastanın mortalite ve 

morbidite olasılığı diyabetik olmayana göre daha 
yüksektir 

4. KRY de insülin-glukoz metabolizmasında değişiklikler 
olur 

5. KRY de glisemi hedefi değişmez 
6. KRY de glisemi kontrolüne karar verme kriterlerinde 

bazı değişiklikler olur 
7. KRY de OAD kullanımı kısıtlıdır 
8. KRY de insülin gereksinimi belirgin olarak azalır 
9. Periton diyalizinin glisemi kontrolünde avantajları 

yanında dezavantajları da vardır 



KRY de Akut hiperglisemi 

 Glukozüri olmadığı için KŞ aşırı yüksek değerlere 
ulaşabilir 

 Osmotik diürez ve sıvı kaybı olmadığı için 
şiddetli hiperozmolarite görülmez 

 Susama hissi, kilo artışı ve pulmoner ödem öncü 
belirtilerdir 

 DKA görülebilir 

 Tedavide sıvı yüklemesi yapılmamalı, insülin 
tedavisi uygulanmalıdır 


