


 Yurdumuzda erişkinlerde  diyabet sıklığı %13.7                      
     (TURDEP-II)











Diyabetik hastalarda eGFR ve albüminüri 
bağımsız olarak kardiyovasküler mortalite ve 
morbidite prediktörüdür.







Yaşam Tarzı Değişiklikleri
Kilo verilmesi (VKI 20-25)•
Tuz alımının kısıtlanması (tıbbi açıdan •
kontrendikasyon yoksa 5 gr/gün NaCl’e karşılık 
gelecek miktarda)
Kardiyovasküler stabilite ve tolere edilebiliyorsa •
haftada 5 gün 30 dk egzersiz programı
Sigaranın bırakılması•
Alkol alımının kısıtlanması•
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Sağlıklı populasyonda tuz alımını azaltmanın •
kan basıncının düşürdüğü biliniyor.
Kronik böbrek hastalığı olan bireylerde de tuz •
retansiyonu ile artmış kan basıncı arasındaki 
ilişki bilinmektedir.

                                                                                                                                     



Tip 1 Diyabetik hastalarda 
diyabetik nefropati progresyonu 
üzerinde etkili faktörlerden biri 
sigara içimi diğeri de sodyum 
alımı!!!!!



Sağlıklı populasyonda kilo azalması ile kan •
basıncı azalması arasında doğrusal bir ilişki 
mevcut
Pekçok çalışma ile kronik böbrek hastalığı •
olanlarda kilo azaltmaya yönelik stratejilerle kan 
basıncına olumlu etki yapıldığı gösterilmiş
Yine kronik böbrek hastalığı olanlarda kilo •
verilmesi ile proteinürinin azaldığı, lipid profilinin 
düzeldiği ve insulin duyarlılığının arttığı biliniyor.

                                                                                                                  KDIGO Clinical Practice Guideline for the Management of Blood Pressure in CKD



3.1.13: Diyabetik kronik böbrek hastalığı olan •
erişkin hastalarda (Evre 4 ve 5 olanlarda) 
protein alımı 0,8 g/kg/gün olarak öneriliyor. 
(2C)
3.1.14: CKD’ li erişkin hastalarda progresyonu •
azaltmaya yönelik olarak aşırı protein 
alımından (>1.3 g/kg/gün) kaçınılması 
öneriliyor. (2C)

                                                                                        Kidney Inter Suppl 2013; 3: 5-14





Toplam 11140 Tip 2 Diyabetik hasta çalışmaya dahil ediliyor
Yaklaşık 5 yıl takip süresi
HbA1C düzeyi %6,5 (intensiv grup) olanlar ile %7,3 olanlar 
(standart tedavi grubu)
İntensiv grupta daha az mikrovasküler komplikasyon oranı 
(p=0,01)
İntensiv grupta daha az diyabetik nefropati (p=0,006)--%4.1 vs 
%5.2
Makrovasküler komplikasyonlar açısından iki grup arasında 
farklılık yok (p=0,32)





Toplam 1791 çoğunluğu erkek ve yaş ortalaması 60.4 yıl olan tip 2 
Diyabetik hasta ile yürütülüyor
Yaklaşık 5,6 yıl takip süresi
HbA1C %8.4 (standart tedavi grubu) ile HbA1C % 6,9 olanlar (intensiv 
grup) karşılaştırılıyor
Makrovasküler komplikasyon oranları benzer
Mikrovasküler komplikasyon oranları benzer
Hipoglisemi oranı intensiv grupta belirgin olarak daha fazla %24.1 vs % 
17.6



Diyabetik böbrek hastalığı olanlarda hedef HbA1c •
düzeyinin %7 civarında tutulması diyabetin 
mikrovasküler komplikasyonlarının gelişimi ve 
progresyonunun geciktirilmesi açısından yeterli 
olacaktır (1A)
%7’nin altını hedeflemek hipoglisemi riskini •
arttırır (1B)
Yaşam beklentisi kısa ve komorbiditesi olanlar ile •
hipoglisemi riski olanlarda hedef HbA1c  düzeyi 
%7’nin üzerinde olabilir (2C).

                                                                      KDOQI Clinical Practice Guideline for Diabetes and CKD: 2012 UPDATE



Diyabetik böbrek hastalığı ve 
dislipidemi

4.1: Diyabetik kronik böbrek hastalığı •
olanlarda LDL-C düşürücü tedavilerin 
kullanımı (statin veya statin/ezetimib 
kombinasyonu gibi) major aterosklerotik olay 
riskini azaltmaları nedeniyle önerilmektedir. 
(1B)

                                                                                                      Am J Kidney Dis 2012; 60(5): 850-86



Lipid düşürücü tedavi ile ilaç etkileşimlerini ve 
miyopati riskini unutmayalım!



Diyabetik böbrek hastalığı ve 
hipertansiyon

2.1: Hasta için hedef kan basıncı belirlenirken •
yaş, kardiyovasküler hastalıklar ve komorbit 
durumlar (ör diyabetik retinopati varlığı gibi), 
CKD progresyon riski ve tolerabilite dikkate 
alınmalıdır.
2.2: Tedavi öncesinde ve sırasında mutlaka •
postural hipotansiyon bulguları 
denetlenmelidir.

                                                                                                       Kidney Inter Supp 2012: 2; 341-42



Özellikle Yaşlı Kronik böbrek 
yetmezlikli hastalar

Komorbiditeler•
Diğer alınan ilaçlar•
İlaç etkileşimleri•
Hipovolemi yarabilecek durumlar•
Akut böbrek yetmezliği yaratabilecek •
nedenler
Elektrolit bozuklukları•
Ortostatik hipotansiyon•







Anjiyotensinojen

Anjiyotensin I

Anjiyotensin II Aldosteron

4.1:Diyabetik kronik böbrek  yetmezlikli ve 
üriner albümin atılımı <30 mg/gün olan 
hastalarda  ofis kan basıncı sistolik >140 ve 
diyastolik >90 mm Hg ise tedavi edilmeli ve 
≤140 sistolik ≤90 diyastolik kan basıncı 
hedeflenmelidir (1B)

4.3: Diyabetik nefropatili ve  üriner 
albümin atılımı 30-300 mg/gün ise 
ARB ya da ACE-ı kullanılmalı (2D)



Anjiyotensinojen

Anjiyotensin I

Anjiyotensin II Aldosteron

4.2:Diyabetik kronik böbrek  yetmezlikli ve 
üriner albümin atılımı >30 mg/gün olan 
hastalarda  ofis kan basıncı sistolik >130 ve 
diyastolik >80 mm Hg ise tedavi edilmeli ve 
≤130 sistolik ≤80 diyastolik kan basıncı 
hedeflenmelidir (2D)

4.4: Aynı grup hastalarda üriner 
albümin atılımı >300 mg/gün ise ARB 
ya da ACE-ı kullanılmalı (1B)



RENAAL Study
IDNT Study

*Diyabetik makroalbüminurik hastalarda artmış 
kardiyovasküler risk ve kötü renal sonlanıma dair 
pekçok veri mevcut
*Bu hasta grubunda ACE-i ya da ARB kullanımı ile 
renal sonlanımın iyileşeceğine dair kanıtlar mevcut.



AASK Study

Toplam 1094 hipertansif Kronik böbrek •
hastalığı 
Ortalama kan basıncı 130/78 mm Hg •
(intensive grup) vs 141/86 mm Hg olan 
standart tedavi grubu  
Takip süresi 8.8-12.2 yıl•
İki grup arasında ESRD progresyonu, ölüm •
oranları arasında farklılık yok

                                                                                                                    Appel L ve ark. N Eng J Med 2010: 363; 918-27                  



Diyabetik nefropatili hastalarda sistolik kan basıncı< 120 mm Hg ise artmış 
kardiyovasküler mortalite
Sistolik kan basıncı >149 mm Hg olanlarda SKB <134 mm Hg olanlara göre 
2.2 kat artmış ESRD riski

Toplam 4733 Tip 2 Diyabetik hasta ----4.7 yıl  
Sistolik kan basıncı 120 mm Hg’nın altında olanlar ile 140 mm Hg’nın  altında 
olanlar karşılaştırıldığında; 
Fatal-nonfatal kardiyovasküler olay oranları arasında farklılık yok





6.1: Normotansif normoalbüminürik diyabetik 
hastalarda primer korunma amacıyla ACE-I ya 
da ARB kullanımı önerilmiyor (1A)

6.2: Normotansif, albüminüri ≥30 mg/gün  
olan diyabetik hastalarda ACE-I ya da ARB 
kullanımı öneriliyor (2C)

                                                                          KDOQI Clinical Practice Guideline for Diabetes and CKD: 2012 Update



10 mg Enalapril≠plasebo

Randomize, çift kör, plasebo kontrollü •
çalışma
Toplam 156 Tip 2DM hasta, bazal ortalama •
kan basıncı 107 mm Hg ve uriner albumin 
≤30 mg/gün
6. yıl sonunda enalapril grubunun albuminuri •
10.8±8 mg/gün plasebo grubunun ise 26.5±10 
mg/gün (p=0,001)

                                       Ravid M, ve ark. Ann Intern Med 1998: 128; 982-88.





3.1.8: Kronik böbrek hastalarında hastalığın •
progresyonunu engellemeye yönelik olarak 
ACE-i ile birlikte ARB kullanımının faydalı 
olduğuna dair kanıtlar yetersiz 

                                                  KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the evaluation and management of CKD



VA NEPHRON-D Study ---Combined angiotensin 
inhibition for the treatment of Diabetic 

Nephropathy 
Toplam 1448 diabetik nefropatili hasta (GFR: 30-•
89.9 ml/dk
Losartan+plasebo//Losartan+lisinopril•
Ortalama takip süresi 2.2 yıl—çalışma erken •
sonlandırılıyor
Kombinasyonla mortalite oranı, kardiyovasküler •
olay oranı benzer
Hiperkalemi (p<0,001) ve AKI (p<0,001) •
kombinasyon grubunda belirgin!!!!

                                                                                            Fried LF, ve ark. N Eng J Med 2013: 369: 1892-1903



ALTITUDE TRİAL

8561 Tip 2 Diyabetik hasta•
ACE-i ya da ARB+Aliskiren//ACE-i ya da •
ARB+plasebo
Erken sonlandırıldı•
Hiperkalemi,hipotansiyon belirgin•



Diyabetik nefropatili hastalar ile Ekim 2012’e dek •
yapılmış olan toplam 8 çalışma değerlendirilmeye dahil 
edilmiş
ACE-i ya da ARB kullanımına ek olarak mineralokortikoid •
reseptör blokeri (spirinolakton veya eplerenon)
Kombine tedavi ile albumünüride %23-61 e varan •
azalma
Kan basıncında ve GFR’de kombine tedavi ile azalma•
Hiperkalemide belirgin artış (%17’nin üzerinde çalışma •
dışı bırakma)

                                           Mavrakas T ve ark. European J of Intern Med 2014; Vol 25: 173-76

Öneri düşük dozda (12,5 mg spirinolakton) ile 
başlayıp potasyum düzeyini monitörize ederek 
hastayı takibe almak



J Am Coll Cardiol 2010; 56:956-65

75 mg aspirinle 
hipertansif CKD 
hastalarda 
azalmış 
kardiyovasküler 
olay ve 
mortalite riski..



Bu tedavilerin tümü bir arada 
yapılırsa??  Steno-2 çalışması

160 Tip 2 Diabetik ve mikroalbüminürik hasta •
intensiv ve konvansiyonel tedavi grubu 
olarak iki gruba ayrılıyor
İntensiv grubun kardiyovasküler olay ve •
mortalite oranının diğer gruba oranla daha az 
olduğu görülüyor. 

                                                 New Engl J Med 2008; 358; 6: 580-91 



Toplam 36917 diyabetik hastayı içeren 63 •
randomize kontrollü çalışma değerlendiriliyor



Sempatik denervasyon çalışmalarının çoğunda dahil edilen vakaların  GFR 
değerlerinin normal ya da normale yakın olması
Renal disfonksiyonlu vakalarda renal denervasyonla ilgili sadece  vaka sunularının 
olması



Evre 3-4 KBY olan yoplam 15 hastaya bilateral denervasyon uygulanıyor 






