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Çavdar C. Diyabetik diyaliz hastasında kan şekerinin düzenlemesi 



GLİSEMİK KONTROL 
 İki temel yöntemle glisemik kontrol yapılmaktadır. 

 Kendi kendine kan glikozu izleme 

 HbA1C izlemi 

%7.5 Renal Dernek Tip 2 

% 6.5-7.5 

Ulusal sağlık Enst ve 
Kronik çalışmalar  

(NICE) 

DCCT UKPDS  

(ADVANCE,ACCORD) 

Mikrovasküler 
komplikasyon  

% 6.5  

Ġngiliz Birleşik Komitesi  

 

KBY(Evre3-4) SDBY  

Randomize kontrollü çalışma az 

Yoğun glisemik 
kontrol  

Yararlılığı diyaliz hastalarında tartışmalıdır. 

Glisemik kontrol  

*iyi (%6.5) yaşam süresi > 5 yıl 
*İyi- kötü (% 6.5-8) 3-5 yıl 
*Kötü (%10 >) yaşam süresi 
kısalmakta ve KVH riski  

HEDEF BELĠRSĠZLĠĞĠ ?? 

Bireysel HbA1C hedeflenmelidir 





Morbidite 
• AMI,KY,SVO ,Malin aritmiler,Ani ölüm  
• DM’li HD hast > 2 kat AMI  
• Stroke için bağımsız bir faktördür. 

Kardiovasküler 
hastalıklar 

• Doğal ve kazanılmış immünite bozulur 
• Malnütrisyon,tekrarlı hast yatışları,tıbbi işlemler,alt 

ekstremite ülserasyonları 
İnfeksiyon 

• Üremi ve hiperglisemiye bağlı periferal nöropati 
• SDBY olan hast sıktır.PD hast ayak kompl güçlü bir 

ilişki vardır. 

Alt Ekstremite 
Ampütasyonları 

• Diyabetik hast sıktır. 
• %73.1’inde görme boz,% 11’inde görme kaybı  

Diyabetik retinopati 

• A-V fistül gelişimini bozan bağımsız bir faktör 
• Santral Venöz Kateter  yetm etkilidir. 

Vasküler giriş 

• PD ve HD hast yaşam kalitesi algısı düşüktür. Yaşam kalitesi  



Terapötik Yaklaşım  

OAD 

1-Ġnsülin 
sekresyonunu 

arttıranlar (insülin 
sekregogları) 

Sülfanülüre 
Meglitinidler 

DPP-4 inhibitörleri 
GLP-1 analogları 

2- Ġnsülin 
direncini 

azaltanlar 

Metformin 
Glitazonlar 

3-Glikoz 
reabsorbsiyonunu 

azaltanlar 

Alfa Glikozidaz 
inhibitörleri 

http://www.idf.org/global-symbol-diabetes


daha güçlü,GIS’ten daha iyi emilebilen,küçük dozlarda,kısa süre etkili ve  
yan etkileri daha az olan ilaç grubudur. 

Bifazik ins  
birinci 

fazına etki 

 
Serum 

glukagon 
düzeyini 

insülin 
Salınımını 
 arttırırlar.  

 

↓. 

 

SÜ 
!.Kuşak 

TOLBUTAMİD 

KLORPROPAMİD 

(  DİABİNESE   250mg ) 

TOLAZOMİD 

ASETOHEKZA MİD 

2.Kuşak 
GLİBENKLAMİD 

GLİBORNURİD 

GLİPİZİD 

GLİKLAZİDE  

GLİKİDON 

GLİMEPİRİDE 

Pankreas beta hücrelerinde ATP’ ye bağımlı potasyum kanalını inhibe 

ederek insülin sekresyonunu artırırlar.  



SÜLFONİLÜRE 

 

 Proteine yüksek oranda bağlandıklarından diyaliz işlemi ile 
uzaklaştırılamazlar  

 •Salisilatlar, sülfanomidler, warfarin, beta blokerler,fibrik asit 
derivasyonları albümine bağlanmalarını azaltarak toksisitelerine 
neden olurlar.  
 

 Genellikle kan glukoz düzeyini %20 oranında düşürürler  
 Ciddi ve uzun süreli hipoglisemiye yol açabilirler  
 Hipoglisemi riski  
      KC hastalığı  
      Malnütrisyon  
      Alkolizm  
      Akut hastalık durumlarında artar  

 

 

 

 

 



SÜLFONİLÜRE 

Ajan 
 

Mekanizma  Avantajları Yan Etkiler KBY 3 KBY 4 

GLİBENKLAMİD 
GLİBORNURİD 
GLİPİZİD 
GLİKLAZİDE  
GLİKİDON 
GLİMEPİRİDE 
 

Pankreasın beta 
hücrelerinden 
insülin 
sekresyonu  

İyi tolerasyon 
KV olaylar ve 
mortalite azalır 

*Hipoglisemi 
riski 
*Kilo alma 
*MI riski 
*Zamanla 
etkisi azalır 

: Kullanılmaz 

  
GLİPİZİD 
Ve Gliclazide  

                                                  doz düzenlemesi gerekli  değil 
 

GLİBENKLAMİD 
 

                                                                                                    Kaçınılmalı 

GLİMEPİRİDE 1 mg/gün 
başlanır 

Kaçınılmalı 
 



Meglitinidler 
(nateglinide,repaglidine ve mitiglinide) 

 Pankreasın beta hücrelerinden insülin sekresyonu salgılatırlar. 

 SÜ göre daha kısa sürelidir,glisemik etkisi daha düşüktür ve 
hipoglisemi riski daha düşüktür. 

 Hızlı absorbe edildiklerinden öğünden hemen önce alınmalıdırlar  

 Repaglinide;%100 karaciğerde inaktif metabolitlerine metabolize 
edilir ,% 10 < böbrekler yoluyla atılır. Hipoglisemi riski düşük 
  

 Nateglinide; %85 karaciğerde metabolize edilir. %15 i değişmeden 
idrar ile atılır . KBY de klirensi düşer, aktif metaboliti nedeniyle 
hipoglisemi riski var   

  

 

 
 

 



Meglitinidler 

 
Ajan 
 

Mekanizma  Avantajları Yan Etkiler KBY 3 KBY 4 

Nateglinide, 
Repaglidine  
Mitiglinide 

Post-prandiyal 
hipoglisemiyi 
azaltır. 

*Hipoglisemi 
riski 
*Kilo alma 
*MI riski 
*Sık doz 
düzenleme 

Repaglidine Yemeklerle birlikte 0,5 mg başlanmalı 

Nateglinide Yemeklerle birlikte 60 mg başlanmalı----------KBY Evre 5 kaçınılmalı 
 

Mitiglinide 
 

Doz düzenlemesi yok Yemeklerle birlikte 
0,5 mg başlanmalı 
 









“Glucagon- like peptid-1” (GLP-1)  
Ajan 
 

Mekanizma  Avantajları Yan Etkiler KBY 3 KBY 4 

DPP-4 
inhibitörleri  

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

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

*Ürtiker / 
*Anjioödem 
*Pankreatit 

 
 
50 mg/d- 
 
 
 
2,5 mg/d 
 
 
50 mg/d- 
 

 
 
25 mg/d 
 
 
 
2,5 mg/d 
 
 
50 mg/d- 
 

GLP-1 reseptör 
aganistleri 

Exenatide *Kilo azaltır *Akut 
pankreatit 
*GIS yan 
etkileri 

Doz azaltılır Kaçınılır 

Liraglutide Kaçınılır 
 

Kaçınılır 
 



Terapötik Yaklaşım  

OAD 

Ġnsülin 
sekresyonunu 

arttıranlar (insülin 
sekregogları) 

Sülfanülüre 

Meglitinidler 

DPP-4 inhibitörleri 

GLP-1 analogları 

2- Ġnsülin 
direncini 

azaltanlar 

Metformin 

Glitazonlar 

3-Glikoz 
reabsorbsiyonunu 

azaltanlar 

Alfa Glikozidaz 
inhibitörleri 
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Thiazolidinedion  

Bu grubun üyesi olan ajanlar; 

 rosiglitazon ve  

 pioglitazonlardır. 

 

 İnsülin direncinin tedavisinde Glitazanlar ilk düşünülmesi 

gereken ilaç grubudur. 

 

 Kas ve adipoz dokuda glukoz utilizasyonunu artırırken glukoz 

üretimini azaltırlar  

 Sülfanilüre ve metformin kadar etkilidirler  

 Karaciğerde metabolize edilirler  

 Proteine yüksek oranda bağlanırlar  

 



Thiazolidinedione  

Ajan 
 

Mekanizma  Avantajları Yan Etkiler KBY 3 KBY 4 

Rosiglitazon  
Pioglitazonlar 
 

İnsüline 
hassasiyeti 
arttırırlar 

*HDL yükseltir 
*Kolesterol ve 
trigliseridleri 
azaltır 

*MI riskini 
artırdığı 
gösterilmiştir  
*Sıvı 
retansiyonu, 
*kilo artışı  
*Kalp 
yetmezliği 
*Htc azalma 

  
 

Pioglitazonlar 
 

Doz ayarı gerekmez --sıvı retansiyonu açısından dikkatli olunmalıdır
  

Diyaliz hastalarında kullanılmamalıdır   
 

Rosiglitazon Doz ayarı gerekmez ---sıvı retansiyonu açısından dikkatli olunmalıdır  
Diyaliz hastalarında kullanılmamalıdır   

 



Biguanidler-Metformin 

 Biguanidlerden metformin, kontrendike olduğu 
durumlar dışında, tip 2 DM’nin tedavisinde 
kullanılacak ilk ilaç olarak önerilmektedir 

 Vücut ağırlığını artırmaz ,Hipoglisemiye yol açmazlar 
 KV olay ve mortaliteyi azaltırlar. 
Metformin GFR< 30ml/dk /1.73m2 olan hastalarda 

kontrendikedir. 
 KBY evre 3-4 itibaren kullanılmamalıdır. 
 Laktik asidoz B12 vit yetmezliği  riski yüksektir. 



Terapötik Yaklaşım  

OAD 

Ġnsülin 
sekresyonunu 

arttıranlar (insülin 
sekregogları) 

Sülfanülüre 

Meglitinidler 

DPP-4 inhibitörleri 

GLP-1 analogları 

2- Ġnsülin 
direncini 

azaltanlar 

Metformin 

Glitazonlar 

3-Glikoz 
reabsorbsiyonunu 

azaltanlar 

Alfa Glikozidaz 
inhibitörleri 
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Alfa Glikozidaz İnhibitörleri 
 

Akarboz ve miglitol 
Glisemik etkinlikleri diğer antihiperglisemiklere göre 

düşük 
Kullanımları evre 3’e kadar önerilmekteyken evre 4-

5 hastalarda önerilmemektedir 
 



İNSÜLİN TEDAVİSİ 
Hızlı etkili insülin analogları 

Kısa etkili-regular human- insülin 
Orta etkili insülin 
Uzun etkili insülin 

 



Diyaliz hastalarında insülin tedavisi önerileri  
 

*Bazal gereksinim için uzun etkili insülin ve öğünler 
öncesinde günde 2-3 kez hızlı etkili insülin önerilmektedir  
*Uzun etkili insülini mutlaka uygulamalı‐doz 
atlanmamalı, 
*Uzun etkili insülin analogları (glargin, detemir) günde bir 
kez kullanımı yeterlidir,NPH dan daha uygundur . 
*İnsülin detemir ise injeksiyondan sonra albumine bağlanır 
ve ardından yavaşca hedef dokulara dağılır, basal insülin 
gereksiniminin karşılanabilmesi için günde 2 kez 
uygulanması gerekir  

*Böbrek disfonksiyonu olan hastalarda, günlük insülin 
gereksinimi  %50 azalmaktadır 
*Tip 2 DM li SDBY hastalarında insülin tedavisi 0.25 
IU/kg dozunda başlatılmalıdır  



İnsülin Tipleri-Hemodiyaliz Hastalarında Önerilenler  



SDBY İnsülin Tedavisi 

Bazal Bolus 0,5 IU/kg 



 Diyaliz seansı: 

 

              Uzun etkili insülini mutlaka uygulamalı‐doz 
atlanmamalı, 
 öğün öncesi insülin dozu azaltılmalı‐atlanmalı, 

  kan şekeri izlemi, 

  klasik hipoglisemi semptomları olmayabilir, 

 Ara öğün mutlaka verilmeli. 

Glukoz içeren diyalizat kullanımı: (90-100-200 mg/dl) 
Diyabetik olan ve  olmayan hastalarda asemptomatik 
hipoglisemi sıklığını belirgin şekilde azaltır 
Diyalizatla kaybedilen glukoz miktarını azaltır 
Seans boyunca kan şekeri ortalamasını yükseltir 

 

Am J Kidney Dis 50:865-879, 2007 

Am J Kidney Dis 39:297-307,2002 

Nephrol Dial Transplant 22:1184-1189,2007 

Şengül Ş.DM hast kan şekeri 



Sonuç olarak; 
 SDBY hast glisemik kontrol ve izlemi karmaşık, 
 Hipoglisemi belirtileri izlenmeli, DİKKAT 
 Hasta ve ailesi hipoglisemi için BİLGİLENDİRİLMELİ 
 Bireysel izlem 

 

 

 

 OAD :Sitagliptin, Saxagliptin kullanılabilir. 
 Glipizid 2.5 mg /gün,HbA1c <%8.5 
 Thiazolidinler sıvı retansiyonu -----kaçınılmalıdır. 
 Uzun etkili insülinler (glargin yada NPH) ,kısa etkili insülin (2-3 

kez) 
 Mikst ins (NPH+Lispro) kullanımı daha iyi NPH anacak pahalı 
 SDBY günlük insülin doz 0.25 IU/kg başlatılır 
       

 

 

HbA1C % 6-7 
AKŞ < 140 mg/dl 
TKŞ< 200 mg/dl  




