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2000 154 m 55 m 99 m 

2030 370 m 84 m 286 m 

WHO, Mart 2003 

Diyabet 

Yeni Yüzyılın Epidemisi 
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Satman İ, & TURDEP Group. Diabetes Care. 2002; 25:1551-56 

Türkiye’de Diyabet  



Diabetes 
50% 

Hypertension 
27% 

Glomerulonephritis 
13% 

Others 
10% 

United States Renal Data System (USRDS) 2000 

Diyaliz Hastalarında Altta yatan Hastalık  



Nefropati yok 

Mikroalbüminüri 

Makroalbüminüri 

Kreatinin yüksekliği  

Renal replasman tedavisi  

% 2 

% 2,8 

% 2,3 

% 1,4 

% 3 

% 4,6 

% 19,2 

Kidney Int 2003:63;225 
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Diyabetik Hastada RRT Seçimi 

 Etkin 

 Sık medikal takip 

 Protein kaybı az 

 AVF ihtiyacı   

 ID hipotansiyon  

 Hipoglisemi 

 Hiperkalemi 

 

• KVS toleransı iyi  

• Glisemik kontrol 

• Daha iyi K+ kontrolü 

• Protein kaybı  

• Retinopati/ uygulama    

• İnfeksiyonlar 
 
 

Periton Diyalizi Hemodiyaliz 



 



Aritmi 

Ani ölüm 

Glukozsuz 

Diyalizat 

Hiperkalemi 
Asemptomatik 

Hipoglisemi 

Intradiyalitik 

Hipotansiyon 

  Hemodiyalizde diyalizat??   



 



Glukoz  Dengesi ve SDBH 

 GFH 20 ml/dk’nın altına indiğinde glukoz 

kontrolünde düzensizlikler baş 

göstermektedir. 

 Hem karaciğer hem de böbrekte 

glukoneogenez azalmaktadır. 

 Ürisemi, asidoz,hiperparatiroidi periferik 

insülin direncine yol açmaktadır. 

 Pankreastan insülin salınımı azalır. 

 



Glukoz  Dengesi ve SDBH 

 Karaciğer ve böbrekte insülin yıkımı 
azalır.  

 İnsülin yarı ömrü uzar. 

 Subkutan yapılan insülin karaciğerden ilk 
geçiş eliminasyonuna uğramaz. 

 Malnütrisyon tabloya eşlik edebilir. 

 Böylece hipoglisemi/hiperglisemi riski 
artmaktadır. 

 
 Adrogue HJ: Glucose homeostasis and the kidney. Kidney Int 42:1266–1282, 1992 

 

 

 

 

 



SDBH’da glisemik kontrol 

değerlendirmesi 
 HbA1c genel popülasyonda yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

 SDBH’da ise daha az değerli 

görülmektedir. 

 SDBH’da yanlış yüksek veya yanlış düşük 

ölçülebilir. 

 



SDBH’da glisemik kontrol 

değerlendirmesi 
 Üremik toksinler hemoglobin 

karboxilasyonunu artırmaktadır. 

 Bazı yöntemler glukozun 

karboxilasyonunu ölçerek HgA1c sonucu 

vermektedir.  

 Bu yöntemler yüksek ölçüme neden 

olmaktadır. 



SDBH’da glisemik kontrol 

değerlendirmesi 
 SDBH’da eritrosit ömrü kısalmaktadır. 

 Eritropoietin kullanımı bu durumu 

hızlandırmaktadır. 

 Bu durum düşük HgA1c ölçülmesine 

neden olmaktadır. 

 Bazı çalışmalarda HgA1c ile mortalite 

ilişkisi gösterilememiştir. 
  

 Shrishrimal K, Hart P, Michota F: Managing diabetes in hemodialysis patients: 

observationsand recommendations. Cleve Clin J Med 76:649–655, 2009 

 

 

 

 

 



HgbA1C ve Mortalite 

 

 Mortalitenin HgA1c’nin <%5 ve >%9 
olduğu durumlarda arttığı görülmektedir. 

 Anemi, inflamasyon ve malnütrisyon 
mortalite ilişkili bulunmuştur. 

 
  

 

 

 

 Williams ME,: Glycemic control and extended hemodialysis survival in patients with diabetes mellitus: 
comparative results of traditional and time-dependent Cox model analyses. Clin J Am Soc Nephrol 
5:1595–1601, 2010 



U-shaped HgbA1c  
 



 



Glukoz monitorizasyonu 

 Hemodiyalize başlanmış olan diyabetik 

bir hastada hipoglisemi atakları sadece 

diyalizde değil diyaliz dışı günlerde de 

saptanabilir.  





Glisemik tedavi hedefleri 

 Komorbiditesi olmayan, nisbeten genç 
bekleme listesindeki hastalarda hedef HgA1c 
%7-7,5 

  

 American Diabetes Association: Standards of medical care in diabetes– 2014. Diabetes 
Care 37(Suppl. 1):S14–S80, 2014 

 

 Yaşlı komorbiditesi olan hipoglisemiye 
yatkın hastalarda hedef HgA1c %8 olarak 
önerilmektedir. 

 
 Foundation NK: KDOQI Clinical Practice Guidelines for Diabetes and CKD 2012 Update. Am J 

Kidney Dis 60:850–886, 2012 

 

 



İlaç tedavisi: Sülfonilüreler 

 Sülfonilüre en eski oral hipoglisemik 

ajandır. 

 Pankreas beta hücrelerinde ATP bağımlı 

potasyum kanalları üzerine etki ederler. 

 İnsülin salınımını artırırlar. 

 İlk jenerasyon (acetohexamid, 

klorpropamid,tolazamid, ve tolbutamid) 

klinik kullanımda değildir. 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=oral+hypoglicemic+agents&source=images&cd=&cad=rja&docid=xJL_KM-shy1yOM&tbnid=GwSGHu3kWAMp_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.realmagick.com/oral-hypoglycemic-agents/&ei=fRF5UdOwNsfKPa-kgeAI&bvm=bv.45645796,d.bGE&psig=AFQjCNHA9hmSTpjEtgkJ6U4d8yS6PKC6Fg&ust=1366975223813225


Sülfonilüreler 

 İkinci jenerasyon glibürid, glimepirid, 

glipizid, and gliklazid çoğunlukla 

kullanılmaktadır. 

 Bu gruptan glipizid(glukotrol ®) ve 

gliklazid (betanorm ®) karaciğerde 

metabolize olmaktadır. 

 İnaktif metabolitleri ise böbrekten 

atılmaktadır.  

 



Sülfonilüreler 

 Diğer SÜ ilaçlar böbrekten atılmaktadır. 

SDBH’da kontrendikedir. 

 En sık yan etki; hipoglisemi ve kilo 

alımıdır. 

 Dolaşımda albumine ile sıkı bağlanırlar. 

 Warfarin, sulfonamidler, fibratlar ve 

asetaminofen ile etkileşirler. 

 Hipoglisemi riski artmaktadır. 

 

 



Sülfonilüreler 

 Albumine sıkı bağlandıkları için 

hemodiyaliz ile elimine edilemezler. 

 Glipizid karaciğerde elimine edilmesi ve 

kısa yarı yarı ömürlü olması neden ile 

diyaliz hastalarında tercih edilmektedir. 

 Başlangıç dozu;2,5 mg/gün, günde 2 doz 

10mg’a kadara artırılabilir. 

 Hipoglisemi açısında dikkatli olunmalıdır. 

 

 

 



Meglitinidler 

 Repaglinid, nateglinid, mitiglinid bu grup 

ilaçlardır. 

 Beta hücrelerine potasyum kanalları 

üzerine sülfonilürelerden farklı bölgeden 

bağlanarak insülin salınımını artırırlar. 

 Kısa etkili ajanlardır. 

 Post-prandiyal glukoz düzeyleri üzerine 

etkilidir. 

 



Meglitinidler 

 Yemeklerden önce alınırlar 30 dk 

içerisinde tepe düzeyine ulaşırlar. 

 Repaglinid ve nateglinid metabolizması 

karaciğerde olmaktadır. 

 Repaglinid metabolizması sonucu ortaya 

çıkan metabolitler aktif değildir. Sadece 

%10 kadarı böbrekten atılmaktadır. 

 Nateglinidin aktif metabolitleri %80 

böbrekten atılmaktadır. 



Meglitinidler 

 Hemodiyaliz hastalarında repaglinid 

(novonorm®,) daha uygun bir ajandır.   

 Bununla birlikte esas ilaç birikimi 

olabileceğinden  klinisyen uyanık 

olmalıdır. 

 Başlangıç dozu 3x0,5 mg önerilmektedir. 

 Hemodiyaliz hastaların tek ilaç olarak 

kullanılabilir. 



Biguanid (Metformin) 

 1995 yılında FDA tarafından tip 2 diyabet 

hastalarında kullanımı için onay almıştır. 

 UKPDS çalışmasında insülin ve 

sulfonilürelere göre daha az 

kardiyovasküler  mortaliteye neden 

olduğu bildirilmiştir. 

 Karaciğerde glukoz yapımını azaltarak 

ve periferde insülin direncini azaltarak 

etki etmektedir. 



Biguanid (Metformin) 

 Hipoglisemi riski düşüktür. 

 Bazı kişilerde kilo kaybına neden 

olmaktadır. 

 Böbreklerden metabolize olmadan 

atılmaktadır. 

 Ağızda metalik tat, barsaklarda gaz ve 

bulantı yan etkileridir.  

 

 

 



Biguanid (Metformin) 

 Böbrek hastalarında laktik asidoz 

nedeni ile kullanımı kısıtlıdır. 

 İlk molekül fenformin 1977 yılında 

laktik asidoz mortalite nedeni ile ilaç 

piyasadan çekilmiştir. 

 Periferde glukoz kullanımını 

engellemektedir. 



Biguanid (Metformin) 

 FDA serum kreatinin değeri >1.4 mg/dl 

olan kadınlarda, serum kreatinnin değeri 

>1.5 mg/dl olan erkeklerde metformin 

kullanımı konusunda uyarıda 

bulunmaktadır. 

  Diyaliz hastalarında kontrendikedir. 

 Hemodiyalizde kolayca 

temizlenmektedir. 



Tiyazolidinedion 

 Rosiglitazone ve Pioglitazone. 

 Karaciğer glukoz yapımını azaltırlar. 

 Periferik insülin hassasiyetini 

artırmaktadırlar. 

 Etki mekanizmasını peroxisome 

proliferator- activated receptor (PPAR), 

üzerinden gerçekleştirdiği 

düşünülmektedir. 

 

 

 



Tiyazolidinedion 

 Meta-analizler rosiglitazon ile kalp krizi 

ve kalp yetmezliği risklerinin artırdığını 

göstermiştir. 

 Kemik kırık riskinde artış,  

 Hepatotoksisite, LDL artışı, 

 Pioglitazon ile mesane kanserinde artış 

bildirilmiştir. 

  



Tiyazolidinedion 

 Bu grup ilaçlar, hipoglisemi ve sıvı 

yüklenmesi, metabolitlerin birikmesi 

nedeni ile diyaliz hastalarında kaçınılması 

gerekli olan ilaçlardır. 

 



İnkretine dayalı tedaviler 

 Glucose dependent insulinotropic  

polypetide (GIP), 

 Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) olarak 

iki grup ilaçları kapsamaktadır. 

 Bu hormonlar beyin, pankreas ve gastro-

intestinal sistemde bulunmaktadır. 



İnkretine dayalı tedaviler 

 İnkretin hormonları,  yemek alımını 

takiben; insülin sekresyonunun artmasına, 

glukagon salınımının azalmasına,  barsak 

hareketlerinin azalmasına neden 

olmaktadır. 

 İnkretine bağlı tedaviler, GLP-1 reseptör 

agonistleri ve DPP-4 (dipeptidyl 

peptidase-4 inhibitors) inhibitörlerinden 

oluşmaktadır. 

 

 

 



DPP-4 inhibitörleri 

 Sitagliptin, saxagliptin, linagliptin, 

alogliptin, ve vildagliptin’den 

oluşmaktadır.  

 DPP-4, GLP-1’i yıkmaktadır. 

 DPP-4’ü bloke ederek GLP-1aktivitesini 

artırırlar. 

 Linagliptin hariç böbrekten atılırlar.  



DPP-4 inhibitörleri 

 Linagliptin karaciğerde elimine olur ve feces 
ile atılır. 

 Yemekle birlikte alındıklarından hipoglisemi 
riski düşüktür. 

 Tek başına veya kombine diyaliz 
hastalarında kullanılabilirler. 

 Linagliptin (Trajenta®) doz ayarlaması 
gerektirmez. 

 Sitagliptin (Januvia®) 25 mg/gün, 
Saxagliptin, 2.5 mg/gün(Onglyza®), ve 
Alogliptin (Nesina®),  6.25 mg/gün verilir. 

 

 

 
 



DPP-4 inhibitörleri 

 Sitagliptin diyalizde %15 uzaklaştırılır. 

 Saxagliptin Diyalizde %25 

uzaklaştırılır. Diyalizeden sonra 

kullanılması önerilir. 

 Yan etki olarak pankreatit yapabilir. 

 Pankreatit öyküsü olanlarda 

kullanılmamalıdır. 

 



GLP-1 Agonistleri 

 Exanitid, liraglutid, ve albiglutidi 

kapsamaktadır. 

 Diğer ajanlara veya insüline ek olarak 

tedavide kullanılmaktadır. 

 Monoterapi olarak önerilmemektedir. 



GLP-1 Agonistleri 

 Exanatid hemodiyaliz hastalarında 

diyare başağrısı, bulantı nedeni ile tolere 

edilememiştir. 

 Nadiren pankreatit saptanmıştır. 

 Liraglutid GIS yan etkileri yüksektir. 

 Albuglutid ile data bulunmamaktadır. 

 Diyaliz hastalarında kullanımı 

önerilmemektedir. 

 



Alfa-Glukozidaz inhibitörleri 

 Akarboz, miglitol, ve voglibose. 

 Barsakta polysakkaridlerin 

monosakkaride yıkımı bloke ederek 

karbohidrat emilimini engellerler. 

 İntestinal flora ile metabolize edilir. 

 Absobsiyonu minimaldir.  

 Metabolitleri inaktifdir. 

 

 



Alfa-Glukozidaz inhibitörleri 

 Diyaliz hastalarında kullanımı ile ilgili 

görüş birliği yoktur. 

 Miglitolün absorbsiyonu %50 

düzeyindedir. 

 Diyaliz hastalarında kullanımı 

kontrendikedir. 

 Diyare ve gaz yan etkileridir. 

 

 

 



İnsülin Tedavisi 

 Hemodiyaliz tedavisi insülin 

sensitivitesini artırır. 

 Hipoglisemi riski artar. 

 İnsülin rejimi, bazal insülin ve yemek 

zamanı insülini olarak uygulanmaktadır. 

 Bazal insülin, glargin, detemir, ve NPH 

(neutral protamine hagedorn) 

oluşmaktadır. 



İnsülin Tedavisi 

 Glargin tek doz 

 Detemir ve NPH günde 2 doz 
yapılmaktadır. 

 Kısa etkili regular insülin:  lispro, aspart 
ve glulisine. 

 Bazen diyaliz hastalarında sadece (meal 
time) kısa etkili insülinler tedavide tercih 
edilebilir.  

 Özellikle hipoglisemi riski yüksek 
hastalarda tercih edilmelidir. 

 



İnsülin Tedavisi 

 Hemodiyaliz hastalarında bazal insülin 

ihtiyacında %25 azalma saptanmıştır. 

 Hastalarda genelikle normal popülasyona 

göre insülin dozu %50 düşük 

hesaplanmalıdır. 

 Yakın kan şekeri takibi ile insülin ihtiyacı 

belirlenmelidir. 

 

 



Periton diyaliz hastaları 

 İnsülin tedavisi intraperitoneal verilebilir. 

 Diyalizat torbasına ve tüpe insülin 

yapışmaktadır. 

 Peritoneal sıvıya bağlı dilüsyon 

oluşmaktadır. 

  Sonuç olarak insülin ihtiyacı artmaktadır. 

 Genel görüş insülinin subkutan yapılması 

lehinedir. 

 

 

 



Periton diyaliz hastaları 

 İcodextrin kullanan hastalarda glukoz 

ölçümleri sırasında glucose oxidase-

based method kullanan glukometreler 

tercih edilmelidir. 

 



Özet 

 SDBH’da glukoz monitorizasyonu içim 
parmaktan kan şekeri ölçümü daha 
sağlıklıdır. 

 SDBH’da insülin ihtiyacı azalacaktır. 
Hipoglisemi riskine dikkat etmelidir. Bu 
nedenle kısa etkili insülinler tercih 
edilmelidir. 

 Pankreas rezervi olan hastalarda oral 
hipoglisemik ajanlar glipizide, DPP-4 
inhibitörleri tercih edilebilir.  

 

 



Özet 

 Repaglinid özellikle tokluk kan şekeri 

kontrolü için kullanılabilir. 

 Periton diyalizi hastaları tedavi 

rejimlerini diyaliz solüsyon uygulaması 

ile eşleştirmelidir. 

 Uygun hastalarda oral hipoglisemik 

ajan kullanılabilir. 

 CAPD hastalarında subkutan insülin 

uygulaması önerilir. 

 



Diyabet ve Hemodiyaliz 

Teşekkürler! 


