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Yeni başlayan Tüm hastalar  >3 ay izlem süresi 

Diyabetes mellitus 4100 %32.7 3421 %33.5 

                             Tip 1 DM 832 %6.6 687 %6.7 

                              Tip 2 DM 3268 %26.1 2734 %26.8 

Toplam 12.515 10.207 

HD’ e yeni başlayan hastaların  1/3’ de neden diyabetik nefropati  

2010 sonu itibariyle izlemde olan hastaların %30.5’da diyabet mevcut.  
  
Türkiye-2010 



Diyabetik diyaliz hastalarına yaklaşım 

• Glisemik kontrolün uzun dönemde etkisi 
▫ HbA1c , random glikoz düzeyi 

• Burn-out diabetes 
▫ Normoglisemi veya sık hipoglisemi atakları  



Glikozile hemoglobin  

• HbA1c : dolaşımdaki glikoz ile  
• Ortamın ısı, ph, hemoglobin düzeyi, glikoz 

düzeyi ve maruziyet zamanı önemli…… 



Glikozile hemoglobin  

• HbA1c: Total hemoglobinin glikozile kısmı (%) 
▫ Üremik tablo veya metabolik asidoz genellikle 

daha yüksek HbA1c değerlerine neden olabilir 
▫ Anemi, eritrosit yaşam süresinde kısalma, kan 

transfüzyonları, malnütrisyon durumlarında daha 
düşük HbA1c düzeyleri 

• Fruktozamin ve glikozile albumin ? 



HbA1c ve hasta sağkalımı 
• Non-üremik populasyonda  

▫ Nondiabetik 11.092 kişi, ortalama 14 yıl izlem  
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Düşük ve yüksek HbA1c düzeyleri ve sağkalım 
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Diyaliz populasyonunda 

• 24.875 diyabetik diyaliz hastası (FMC) 
• Bazal HbA1c ölçümü ve 1 yıllık sağkalım 
• Ortalama HbA1c :  %6.77 
• %35’de HbA1c >%7  
• %14’de HbA1c > %8.5 

 

Williams ME, Kidney Int 2006 



HbA1c ve sağkalım arasında ilişki yok  
Williams ME, Kidney Int 2006 



• 23.618 HD hastası 
(DaVita) 

• 3 yıllık izlem periyodu 
• Bazal HbA1c ölçümü 
• HbA1c >%6 = kötü 

prognoz 
• Genç, uzun diyaliz 

süresi, yüksek Hb ve 
protein alımında daha 
belirgin 

Kalantar-Zadeh K, Diabetes Care, 2007 

http://care.diabetesjournals.org/content/30/5/1049/F1.large.jpg


•  23.829 HD Hastası (FMC) 
▫ HbA1c <%5 ve > 11% olan diyabetik HD 

hastalarında daha yüksek hastaneye yatış riski 
                                        Williams ME, Am J Kidney Dis 2009 
 •  24.875 diyabetik HD Hastası (FMC), 3 yıla 

uzatılan izlem süresi 
▫ HbA1c ile sağkalım arasında ilişki yok 
▫ Tip 1 diyabetiklerde yüksek HbA1c kötü 

                               Williams ME, Clin J Am Soc Nephrol 2010 
 



• 1484 diyalize başlayan  hasta (Alberta-Kanada) 
• Prediyaliz kan şekeri ve HbA1c 
• %55 diyabetik, 8 yıl izlem süresi 
• Kan şekeri ile sağkalım arasında ilişki yok 
• HbA1c düzeyi ile sağkalım arasında ilişki yok 
• Diyabetik veya nondiyabetiklerde fark yok.  

 

Shurraw S, Am J Kidney Dis 2010 



•  Diyabetik HD hastalarında yoğun kan şekeri 
kontrolüne gerek yok mu? 



• 2798 diyabetik PD hastası (DaVita) 
• Random kan şekeri ve HbA1c 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Duong U, J Am Soc Nephrol 2011 HbAc>%10 sağkalım kötü 



Etki anemisi olmayanlarda belirgin 

Duong U, J Am Soc Nephrol 2011 



KŞ>300 mg/dl kötü prognoz 

Duong U, J Am Soc Nephrol 2011 



2872 diyabetik diyaliz hastası 
pretx HbA1c ve 5 yıllık sağkalım 
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• KDOQI önerisi 
« Diyabetik hastalarda (böbrek yetmezliği olsun ya 
da olmasın hedef HbA1c %7’nin altında olmalıdır» 
 Üremiye bağlı insülin direncinin rolü? 
         Eritrosit yaşam süresi kısalığı ? 
         EPO etkisi ? 



• 54.757 diyabetik HD hastası (ort yaş 63, %51 
erkek) 

• HbA1c ve random  glukoz (izlem süresince 
ölçüm) 

• 6 yıl izlem (DaVita) 

Ricks J. Diabetes 2012 





HbA1c < % 6 (düşük HbA1c ) risk faktörleri 

• Düşük serum albumini 
• Düşük hemoglobin 
• Düşük PCR 
• Düşük vücut kitle indeksi 

 
• Diyabetik diyaliz hastasında düşük HbA1c bir 

malnütrisyon göstergesi olabilir ? 
Ricks J. Diabetes 2012 



 
  

Diyabet 

Renal ve hepatik 
insülin  klirensinde 
azalma Renal  

glikoneogenezde  
azalma 

Beslenme 
problemleri 

     Kas ve yağ 
 kitlesinde azalma 

      Eşlik eden  
     hastalıklar 

    İlaçlar 

anemi ve üremiye  
bağlı düşük HbA1c 



Hipoglisemi tehlikesi ! 

•  Diyabetik hastalarda sık hipoglisemi atakları 
(200 mg/dl diyalizat glikoz kullanımına rağmen) 

• %33 HbA1c < %6 
• HbA1c %5’in altı %10 ! 



Glikozile albumin 
• Diyaliz hastalarında ‘’hatalı’’ düşük HbA1c 

düzeyleri 
• Glisemik düzeyi daha iyi gösteren bir parametre 

arayışı 
• Diyaliz hastasında kan şekeri kontrolü retinopati 

ve kardiyovasküler hastalık için önemli ! 
• Nonenzimatik olarak albuminin glikozillenmesi 

ile oluşan bir ketoamin (2-3 haftalık maruziyet= 
17 gün) 



 glikozile albumin ve hasta sağkalımı 

Freedman BI, Clin J  Am Soc 2011 

444 diyabetik diyaliz hastası, 2 yıl izlem 
3 ayda bir glikozile albumin ölçümü, aylık KŞ ölçümü 
Ortalama glikozile albumin: %21.5 
Ortalama HbA1c : %6.9  



Hastaneye yatış sıklığı 

Freedman BI, Clin J  Am Soc 2011 

http://cjasn.asnjournals.org/content/6/7/1635/F2.large.jpg


Hasta sağkalımı 
RR P değeri 

Glikoz (10 mg/dl artış) 1.00 (0.99-1.02) 0.8 

HbA1c (%1’lik artış) 0.96 (0.86-1.08) 0.5 

Glikozile albumin ( %5’lik artış) 1.14 (1.01-1.28) 0.03 

Freedman BI, Clin J  Am Soc 2011 



Glisemik gösterge olarak HbA1c 
kullanımı 
•  Yüksek (>%8) veya düşük (<%6)  HbA1c kötü 

sağkalımla ilişkili görünüyor. 
• Hedef %6-8  olmalı mı ? 
• Yüksek hemoglobin, genç hastalarda ve protein 

alımı  iyi olanlarda  kötü etki daha belirgin gibi. 
• Anemik ve beslenme sorunu olanlarda düşük 

HbA1c bir gösterge olabilir. 
• HbA1c ‘nin %6’nın altında olması önerisine 

dikkat !!! 
• Tek bir ölçüm güvenilir değil. 
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