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Özet
Türkiye’deki 8 milyon diyabetlinin tanı ve tedavisinde endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanları, aile hekimleri, iç hastalıkları uzmanları, nefroloji ve kardiyoloji uzmanları başta olmak üzere bir çok
farklı disiplin görev almaktadır. Diyabetli bireyde iyi glisemi regülasyonunun yanı sıra, obezite, hipertansiyon, dislipidemi gibi eşlik eden hastalıkları ve gelişen komplikasyonları da uygun biçimde tedavi etmek
gereklidir. Diyabet komplikasyonları arttıkça diğer branşların da tedavi yönetimine katılması gerekmektedir. Öte yandan, diyabetle ilgili bilgiler giderek artmakta, çeşitli uzmanlık dernekleri diyabet kılavuzları
yayınlamakta ve bu kılavuzları sahada çalışan hekimlerin izlemesi güçleşmektedir. Diyabet tedavisinde
görev alan tüm hekimler için kolay okunan, özet bir başvuru kaynağı hazırlamak ve hasta yaklaşımında
standardı sağlamak önemlidir. Bu uzlaşı raporu Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Türk
Kardiyoloji Derneği, Türk Nefroloji Derneği, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneğinin ortak gayretiyle diyabetin kardiyak ve renal komplikasyonlarını önlemek, bu komplikasyonları zamanında
ve uygun yöntemlerle tespit etmek ve etkin biçimde yönetmek için stratejiler geliştirmek, uygulamak ve
izlemek amacıyla hazırlanmıştır.

GİRİŞ

Kronik bulaşıcı olmayan hastalıkların yönetilmesi, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu en önemli
halk sağlığı sorunudur ve sağlık sistemine giderek
daha fazla yük getirmektedir. Giderek daha fazla
kalori alıp, daha az enerji harcayan, uyku uyanıklık dengesi bozulan, kimyasal kirleticilere sürekli maruz kalan insanın genetik yapısı, değişen
çevre ve yaşam koşullarına yeterli uyum gösterememektedir1. Bu nedenle obezite, hipertansiyon
(HT), dislipidemi ve bu hastalıkların çoğunlukla
bir arada bulunduğu Tip 2 Diyabet (Tip 2 DM)
sıklığı dünyada ve ülkemizde giderek artmaktadır1–3. Türkiye Tip 2 DM sıklığı açısından ne yazık ki Avrupa’da birinci durumdadır4. Ülkemizde
yaklaşık 8 milyon erişkinde Tip 2 DM bulunduğu
tahmin edilmektedir3. Üstelik, hem ülkemizde
(TURDEP-2 Çalışması) hem de dünyada yapılan çalışmalar, her iki diyabetliden birinin tanı
konulmamış durumda yaşamını sürdürdüğünü
göstermektedir3,4. Bu kadar çok sayıda hastanın
etkin şekilde tespit ve tedavi edilebilmesi için birinci basamaktan itibaren hastaların izlenmesine,
ve standart takip ve tedavi protokollerinin kullanılmasına ihtiyaç vardır.

yaklaşık %75’ini diyabetin komplikasyonları için
yapılan harcamalar oluşturmaktadır5. Diyabete
bağlı mortalite ve morbiditenin en önemli nedenlerini ise kardiyovasküler ve renal komplikasyonlar oluşturmaktadır6–8. Ülkemizde diyabetli
bireylerin metabolik kontrol durumunu araştıran
en büyük ulusal çalışma olan Türkiye’de Erişkin
Diyabet Hastalarının Glisemik ve Diğer Metabolik Parametrelerinin Değerlendirilmesi (TEMD
Çalışması), Tip 2 DM’li bireylerin yarısında mikrovasküler komplikasyonların, dörtte birindeyse
makrovasküler komplikasyonların bulunduğunu
göstermiştir9. Söz konusu komplikasyonları önlemek Tip 2 DM’li bireylerin yaşam kalitesini ve
beklenen yaşam süresini uzatacağı gibi, ülkemizin sağlık kaynaklarının da verimli ve etkili biçimde kullanılmasını sağlayacaktır.
Diyabetli bireylerde makro ve mikrovasküler
komplikasyonların gelişmesini önlemek için kan
şekerini kontrol altında tutmak son derece önemlidir10. Ancak diyabetin kardiyak ve renal sonuçlarını sadece glisemi regülasyonu ile önlemek
mümkün değildir11,12. Diyabete sıklıkla eşlik eden
obezite, hipertansiyon (HT), dislipidemi gibi diğer hastalıklar da hiperglisemi, oksidatif stres, endotel disfonksiyonu, hiperkoagulabilite gibi pek

Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde Tip 2 DM için
en fazla harcama yapan ülkedir4 ve bu maliyetin
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çok mekanizmayla kardiyovasküler riskin artmasında rol oynarlar13. Bu nedenle diyabetli bireyi
etkin biçimde tedavi etmek ve komplikasyon gelişmesini önlemek için diyabete eşlik eden tüm
hastalıkların ve risk faktörlerinin kontrol altına
alınması gereklidir. TEMD Çalışması sonuçlarına
göre ülkemizde Tip 2 DM’li bireylerin %90’ında
kilo fazlalığı ve obezite, %95’inde dislipidemi ve
%75’inde HT bulunmaktadır9,14–16. Ne yazık ki
diyabete eşlik eden söz konusu hastalıkların ve
risk faktörlerinin kontrol altına alınma oranları
ülkemizde son derece düşüktür.14-16 HbA1c, arteriyel kan basıncı ve LDL-kolesterol düzeylerinin
üçünün birden kontrol altında olma oranı Tip 2
DM’li bireylerde %10, Tip 1 DM’li bireylerde ise
sadece %5 olarak bulunmuştur9.
Diyabetli bireylerde en sık görülen kardiyovasküler hastalıklar; koroner arter hastalığı, periferik
arter hastalığı, inme ve sistolik/diyastolik kalp yetersizliğidir17. Kardiyovasküler mortalite nedeni
olarak öncelikle koroner arter hastalığı düşünülse
de olguların önemli bir kısmında kalp yetersizliği gibi iskemik olmayan hastalıklar ölüme neden
olmaktadırlar18. Bu nedenle, diyabetli bireylerde
yapısal ve işlevsel kardiyak sorunlar açısından
tarama yapılması ve erken tanı ve önleyici tedavi stratejileri çok önemlidir. Diyabetik kardiyomiyopati tanımı ve diyabetin tek başına kardiyomiyopatiye neden olup olmadığı uzun süredir
tartışılmaktadır19. Diyabetik kardiyomiyopatinin
koroner arter hastalığı ve eşlik eden HT gibi nedenlere bağlı gelişebileceği savunulsa da günümüzde, diyabetik kardiyomiyopatinin gerçek bir
hastalık olduğu genel olarak kabul edilmektedir19.
Diyabete bağlı kardiyomiyopatinin gelişmesinde
sol ventrikül hipertrofisi, diyastolik disfonksiyon20, azalmış kardiyak fonksiyonel rezerv ile sonuçlanan insülin direnci21, metabolik bozukluklar
ve otonom disfonksiyonu gibi birçok mekanizma
rol oynamaktadır22. Son veriler, diyabet ve kalp
kapak hastalığı arasında da ilişki olabileceğini, hafif derecede kapak hastalığının olumsuz prognoz
göstergesi olabileceğini göstermektedir23,24.

Diyabetli bireyde kronik böbrek hastalığı
(KBH) varlığı, en az 3 aydır devam eden albüminüri (>30 mg/gün) ve/veya tahmini glomerüler filtrasyon hızında (tGFH) azalma (<60 ml/
dk/1.73 m2) ile anlaşılır. Diyabet, KBH’nin en
sık görülen nedenidir. Diyabetli bireylerde KBH
riski en az 2 kat artmıştır ve hastaların yaklaşık
%30-40’ında böbrek hastalığı gelişmektedir25.
Türk Nefroloji Derneği (TND) tarafından ülkemizde KBH ve ilişkili risk faktörlerinin prevalansını saptamak için yapılan CREDIT (Cronic
Renal Disease in Turkey) çalışmasında, diyabeti
olan bireylerde KBH sıklığı %32.4 bulunmuştur,
bu oran diyabeti olmayanlardan 2.5 kat daha
yüksektir26. Diyabet aynı zamanda diyaliz veya
böbrek nakli gerektiren son dönem böbrek hastalığının (SDBH) da en sık nedenidir. Yeni tanı
konulan SDBH’li bireylerde diyabet sıklığı çeşitli
ülkelerde %10.3 ile %66.7 arasında değişmektedir27. TND 2019 yılı Böbrek Kayıt Sistemi raporuna göre, Türkiye’de 2019 yılında hemodiyalize
başlanan hastaların %39’unda etiyoloji olarak
diyabet bulunmaktadır28. Bu rakamlar neredeyse
her 5 diyaliz hastasından 2’sinde diyabet varlığına
işaret ederek diyabetli hastalarda böbrek hastalığı
gelişimi tehlikesinin boyutunu gözler önüne sermektedir.
Yukarıda söz edilen gerekçelerle diyabetli bireylerde mortalite ve morbiditeyi önlemek için
hem hiperglisemiyi hem de eşlik eden diğer hastalıkları ve risk faktörlerini kontrol altına almak
büyük önem taşımaktadır. Hastalarda mutlaka
sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz alışkanlığı
geliştirilmeli, vücut ağırlığı, kan basıncı ve kan lipidlerinin hedefte olması sağlanmalıdır29,30. Diyabetin makro ve mikrovasküler komplikasyonları
zamanında ve uygun yöntemlerle araştırılmalı ve
doğru biçimde tedavi edilmelidir. Diyabete bağlı
KBH gelişen hastalarda kardiyovasküler hastalık,
anemi, kemik-mineral metabolizma bozuklukları, malnütrisyon ve hiperpotasemi gibi komplikasyonlar diğer nedenlere bağlı KBH olgularına göre daha sık görülür31 ve daha hızlı ilerler32.
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Diyabetli bireylerde, kardiyovasküler hastalıklara
bağlı ölüm riski yüksektir ve KBH varlığı bu riski
daha da artırmaktadır. Gözlemsel bir çalışmada,
10 yıllık mortalite oranı diyabet ya da KBH olmayanlarda %7.7 iken, KBH olmayan diyabetlilerde %11.5, hem diyabeti hem de KBH’ı olanlarda
%31.1 bulunmuştur33. Ölüm riski, böbrek hastalığının erken evrelerinden itibaren artmakta ve son
dönem böbrek yetersizliğine doğru gittikçe risk
artışı daha da belirginleşmektedir.
Diyabeti olan bireylerde düzenli aralıklarla idrarda albümin varlığının ve tGFH’nin takip
edilmesi, böbrek hastalığının erkenden tanınması için gereklidir. Böbrek hastalığının erken
evrelerde tanısı, koruyucu önlem ve tedavilerden
elde edilecek yararı oldukça artıracaktır. Böbrek
fonksiyon bozukluğu saptanan diyabetli hastalarda iyi bir kan şekeri, kan basıncı ve kardiyovasküler hastalık risk kontrolü ile SDBH’ye ilerleme ve
kardiyovasküler hastalık gelişme riskleri önem-

Şekil-1: Diyabetli bireyde takip ve tedavi yönetimi

li ölçüde azaltılabilecektir. Diyabetli hastalarda
kardiyovasküler komplikasyonların erken tanı ve
tedavisi, sağ kalım yanında yaşam kalitesinin bozulmasını önlemek açısından da önemlidir34.
Bu uzlaşı raporunun amacı diyabetin kardiyak ve renal komplikasyonlarının önlenmesi,
zamanında ve uygun yöntemlerle tespiti ve etkin
biçimde yönetilmesi için gereken bilgi ve beceri
standardını oluşturmaktır. Rapor, Tip 2 DM hastalarını yöneten tüm hekimlerin faydalanması
amacıyla Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD), Türk Kardiyoloji Derneği
(TKD), Türk Nefroloji Derneği (TND), ve Türk
Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği
(THBHD) tarafınca hazırlanmıştır. Diyabetin
kardiyorenal komplikasyonların önlenmesi ve tedavisine yönelik bilgi ve beceriler ile ilgili uzlaşı
raporu ana hatları Şekil-1 de özetlenmiştir.
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DİYABET YÖNETİMİNDE KARDİYAK VE
RENAL KOMPLİKASYONLARI ÖNLEMEYİ
HEDEF ALAN TEMEL PRENSİPLER
1) Diyabetli bireyde eşlik eden hastalık ve risk
faktörlerinin tespiti29,30,35–37
a) Tip 1 DM olguları diğer otoimmun hastalıklar açısından da değerlendirilmelidir.
b) Tip 2 DM olgularına sıklıkla eşlik eden
hastalıklar ve her olguda araştırılması gereken risk faktörleri aşağıda belirtilmiştir.
i) Obezite
(a) Anamnez
(a) Obezite varsa süresi, neden olabilecek olası faktörler, beslenme
ve egzersiz alışkanlığının sorgulanması.
(b) Daha önce kilo verme girişimi
olup olmadığı, önceki girişimlerin yöntemi, süresi, sonuçları.
(c) Aile bireyleri ve yakın çevredeki obeziteli bireyler.
(d) Obeziteye neden olabilecek ilaç
kullanım öyküsü.
(2) Fizik Muayene
(a) Boy, vücut ağırlığı ölçümü ve
beden kütle indeksi (BKİ) hesabı
(b) Bel çevresi ölçümü
(c) Boyun çevresi ölçümü
ii) Hipertansiyon
(1) Anamnez
(a) HT öyküsü varsa, süresi, ilaçları ve evde arteriyel kan basıncı
(AKB) düzeylerinin kaydedilmesi
(b) Sekonder nedenler açısından
sorgulama (Kan basıncı düzeyi,
eşlik eden klinik tablolar, kan
basıncı yükselmelerinin ataklar
halinde olup olmadığı, önceki
hastalıkları, ilaç öyküsü vb)
(c) AKB takiplerinin hedefte olup

olmadığının değerlendirilmesi
(2) Fizik Muayene
(a) Her muayene sırasında hekim
tarafından AKB ölçülmeli ve
kaydedilmelidir.
(b) Hem poliklinik hem de ev ölçümleri sırasında standart yaklaşımlar uygulanmalıdır.
(c) Kan basıncı ölçümü sırasında
hasta son 5 dakikadır oturur
durumda olmalı, her iki ayağı
yere basmalı, ölçüm yapılacak
kolu kalp hizasında tutularak
desteklenmelidir. Manşon boyutu kol çevresi için uygun olmalıdır.
(d) Ofis ölçümünde AKB yüksekse
(≥140/90 mmHg) ev takipleri
istenilmelidir.
(e) Gerekiyorsa ambulatuvar kan
basıncı monitörü takılmalıdır.
(f) Bir sonraki kontrole gelindiğinde ev takipleri değerlendirilirken muayene odasında AKB
ölçümü tekrarlanmalıdır.
(3) Tanı
(a) HT tanısı aşağıdakilerin herhangi birinin varlığında konulur.
(i) Evde otomatik ölçüm cihazı
ile yapılan takiplerin ortalaması AKB ≥135/85 mmHg
(ii) Ambulatuvar takipte 24 saatlik ortalama AKB ≥130/80
mmHg veya gündüz ortalama AKB ≥135/85 mmHg
(iii) Ofiste yapılan ardışık iki
ölçümde de AKB ≥140/90
mmHg.
(b) Dirençli HT aşağıdaki biçimde
tanımlanır
(i) Biri diüretik olmak koşulu
ile en az üç antihipertansif
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ilaç kullanıldığı halde kan
basıncının kontrol altında
olmaması
(ii) Dirençli HT tanısı koymadan önce aşağıdaki durumlar dışlanmalıdır
1. Beyaz önlük HT
2. Tedavi uyumsuzluğu
3. Sekonder HT
iii) Dislipidemi
(a) Anamnez
(i) Kendisinde veya ailesinde
dislipidemi öyküsü varlığı
(ii) Dislipidemi varsa, tedavi
alıp almadığı, kullandığı
ilaçlar
(iii) Birinci derece yakınlarda
erken yaşta kardiyovasküler
nedenli ölüm veya olay varlığı
(b) Fizik Muayene
(i) Ailesel dislipidemilerin fizik muayene bulgularının
aranması
1. Arkus kornea
2. Tendonlarda ksantomlar
3. Ksantelezma palpebrarum
(c) Laboratuvar
(i) Tanı anında, ilk tıbbi değerlendirme sırasında, sonrasında ise yılda bir kez lipid
profili tetkiki
1. Total-Kolesterol
2. LDL-Kolesterol
3. Trigliserid
4. HDL-Kolesterol
5. Non-HDL-Kolesterol
(d) Kardiyovasküler nedenli ölüm riskinin değerlendirmesi
(i) Aşağıdaki özelliklere sahip
diyabetli hastalar kardiyovasküler hastalık (KVH)

nedenli ölüm açısından çok
yüksek riskli kabul edilmelidir (10 yıllık kardiyovasküler ölüm riski ≥%10)
1. Makrovasküler hastalık
(sessiz miyokard enfarktüsü (MI), sessiz iskemi,
periferik arter hastalığı,
karotis arter hastalığı
veya
serebrovasküler
olay)
2. Diğer hedef organ hasarı (özellikle nefropati ve
retinopati)
3. KVH açısından 3 veya
daha fazla sayıda risk
faktörü bulunması (yaş,
HT, dislipidemi, obezite,
sigara, birinci derece akrabalarda erken koroner
olay veya serebrovasküler olay)
4. Tanı süresi 20 yıldan
uzun tip 1 diyabet
(ii) Aşağıdaki hastalar KVH
açısından yüksek riskli kabul edilmelidir (10 yıllık
kardiyovasküler ölüm riski
%5-9)
1. Diyabet süresi 10 yıl
veya üzerinde olup hedef organ hasarı olmaması ve herhangi bir ek
kardiyovasküler risk faktörü bulunması
(iii) Aşağıdaki hastalar KVH açısından orta riskli kabul edilmelidir
(10 yıllık kardiyovasküler ölüm
riski %1-4)
1. Tip 1 DM olup, 35 yaş altında, diyabet süresi 10 yıldan
kısa ve eşlik eden risk faktörü olmayan hastalar
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2. Tip 2 DM olup, 50 yaş altında ve eşlik eden risk faktörü
olmayan hastalar
iv) Alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer
hastalığı (NAFLD)
(a) Anamnez
(i) Daha önce NAFLD olduğunu gösteren bir radyoloji
raporu olup olmadığının
sorgulanması. Eğer, yağlanmayı gösteren bir rapor varsa not edilmesi
(b) Fizik Muayene
(i) Karaciğer palpe ediliyorsa,
boyutu, kıvamı ve kot kenarını ne kadar geçtiğinin not
edilmesi
(c) Laboratuvar
(i) Hepatobilier ultrasonografi
1. Kilo fazlalığı olan her
diyabetli hastada, özellikle artmış transaminaz
seviyeleri varsa, hepatobiliyer ulrtasonografi
incelemesi istenmelidir
v) Obstruktif uyku apne sendromu
(OSAS)
(a) Anamnez
(i) Uykuda yüksek sesle horlama, gün içinde uykululuk
hali, başkaları tarafından
uykuda nefessiz kaldığının
söylenmesi
(b) Fizik Muayene
(i) BKİ > 35 kg/m2 olması
(ii) Boyun çevresinin kadında
41 cm, erkekte 43 cm’nin
üzerinde olması
(c) Laboratuvar
(i) Yukarıdaki anamnez ve fizik muayene özelliklerini
taşıyan bireylerde polisomnografi ile OSAS araştırılmalıdır

vi) Sigara ve alkol alışkanlığı
(a) Sigara içiyorsa, miktarı ve süresi
not edilir. Bırakma konusundaki
girişimleri sorgulanmalı, bırakması
için motive edilmelidir
(b) Alkol alım miktarı, sıklığı sorgulanmalıdır
2) Komplikasyonların taranması
a) Tarama sıklığı
i) Tip 1 DM’lilerde hasta çocuk ise puberteden sonra, erişkin ise diyabet tanısının 5. yılından itibaren yılda bir defa
tarama yapılır.
ii) Tip 2 DM’lilerde tanıdan başlayarak her
yıl tarama yapılır.
iii) Retinopati taramalarında birkaç yıl üst
üste sorun saptanmazsa, tarama sıklığı
iki yılda bire çıkarılabilir.
b) Mikrovasküler Komplikasyonlar
i) Retinopati taraması
(1) Retina değerlendirmesi için hasta
uygun aralıklarla göz doktoruna
yönlendirilmelidir.
(2) Gebe kalmak isteyen diyabetliler,
gebelik öncesinde, 3. trimesterde ve
doğum sonrasında taranmalıdır.
ii) Nöropati taraması
(1) Her poliklinik muayenesinde nöropati varlığı değerlendirilir.
(2) Anamnez
(a) Bilateral simetrik sensoriyal
nöropati
(i) Tipik semptomlar (Alt ekstremitelerde belirgin, simetrik, bilateral parestezi,
ağrı)
(ii) Diğer olası etiyolojiler dışlanmalıdır (Kanser, kemoterapötikler, vitamin B12
eksikliği, hipotiroidi vb)
(b) Otonom Nöropati
(i) İstirahat taşikardisi, ortostatik hipotansiyon, gastro-
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parezi, üriner inkontinans,
impotans, sudomotor bozukluk vb.
(c) Motor Nöropati
(i) Kranial nöropati (En sık 6,
daha nadiren 3. kraniyal sinir tutulur)
(ii) Fokal nöropati (Karpal tünel, ulnar nöropati vb.)
(iii) Torakolumbar radikülopati
(iv) Lumbosakral radikülopati
iii) Nefropati taraması (Şekil-2)38,39
(1) Tam idrar testi (Her vizitte yapılır)
(2) Serum kreatinin ölçümü ve tGFH
hesaplaması (CKD-EPI formülü)
(a) Tanı anında ve daha sonra yılda
bir
(b) tGFH <60 ml/dk/1.73 m2 ise
akut böbrek hasarını dışlamak
için ölçüm 1 hafta içinde tekrarlanmalıdır
(c) Tekrarlanan ölçümle önceki
arasında anlamlı fark yoksa,
KBH tanısı için 3 ay içinde en
az iki ölçüm daha yapılmalıdır
(d) KBH varsa tGFH ölçümleri 3-6
ayda bir tekrarlanır
(3) İdrar albümin atılımı

(a) Spot idrarda albümin/kreatinin
oranı (Tercihen sabah ilk idrarda ölçülür)
(i) Tanı anında ve daha sonra
yılda bir
(ii) Normal düzey <30 mg/gr
kreatinin
(iii) Albüminüri demek için son
3-6 ayda bakılan 3 ölçümden en az ikisinin yüksek
olması gerekir
(iv) KBH varsa idrarda albümin/kreatinin oranı 3-6
ayda bir tekrarlanır
1. Hatalı olarak yüksek değerlere neden olabilen
durumlar
a. Son 24 saatte yoğun
egzersiz yapılması
b. Enfeksiyon
c. Yüksek ateş
d. Konjestif kalp yetersizliği
e. Kontrolsüz kan şekeri ve kan basıncı yüksekliği
Yukarıdaki sorunlar düzeltilene kadar nefropati tarama testleri yapılmamalıdır.
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Şekil-2: Diyabetik böbrek hastalığı tanı algoritması
(DM: Diabetes mellitus; tGFH: Tahmini glomerüler filtrasyon hızı; KBH: Kronik böbrek hastalığı; HT: Hipertansiyon).
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c) Makrovasküler Komplikasyonlar
i) Anamnez:
(1) Koroner arter hastalığı (KAH), periferik arter hastalığı, serebrovasküler hastalık öyküsü sorgulanır. Bu
hastalıklara ait öykü varsa olay, girişim, kullanılan tedavi vb. not alınır
(a) Koroner arter hastalığı açısından araştırılmayı gerektiren durumlar
(i) Atipik kardiyak şikayetler
(açıklanamayan dispne, göğüste sıkıntı hissi vb.)
(ii) Geçici iskemik atak (TİA)
öyküsü
(iii) İntermitan kladikasyo
(iv) Sistem sorgulamasında anjina, nefes darlığı, efor intoleransı, kladikasyo, aritmi,
presenkop, senkop
ii) Fizik Muayene:
(1) Kalp ve solunum sistemi muayenesi
(2) Periferik arter muayenesi
(3) Karotis arterler üzerinde üfürüm
duyulması
(4) Ekstremite muayenesi (Ödem, venöz dolaşım vb.)
(5) Ayak Bileği-Kol indeksi (Ankle-brachial index, ABI)
(a) Tipik veya atipik alt ekstremite semptomları olan hastalarda
periferik arter hastalığı taraması için kullanılır.
(b) Asemptomatik hastalarda aşağıdaki durumlarda tarama için
kullanılır
(i) Asemptomatik 50 yaş üstü
hastalar
(ii) Periferik arter hastalığı risk
faktörü olan 50 yaş altı hastalar
iii) Tetkikler:
(1) Elektrokardiyografi (EKG)

(a) Diyabet hastalarında EKG takibinin önerilme amaçları
(i) Sessiz miyokard enfarktüsünü saptamak40,41
(ii) Kalp hızında artış ve olası
aritmileri değerlendirmek42
(b) Asemptomatik diyabet hastasında EKG çekilme sıklığı40,41
(i) Diyabet tanısı konulduğunda bazal istirahat EKG’si çekilmesi ilerideki EKG’ler ile
karşılaştırma yapılabilmesini ve sessiz miyokard enfarktüsüne bağlı bulguların
saptanabilmesini sağlar40.
(ii) Aşağıdaki hastalarda bazal
EKG sonrası 1-2 yılda bir
EKG çekiminin tekrarlanması önerilmektedir43
1. Yaş >40
2. Diyabet süresi >15 yıl ve
yaş >30 yıl
3. Uç organ hasarı (mikro
veya makrovasküler)
4. Bir veya daha fazla KVH
risk faktörü (sigara, HT,
dislipidemi, ailede erken KVH öyküsü, KBH,
obezite)
(2) Ekokardiyografi 41,44
(a) Diyabet hastalarında ekokardiyografi isteme endikasyonları
(i) İstirahatte nefes darlığı ya
da yakın zamanda efor kapasitesinde bozulma
(ii) Hipervolemi bulguları varlığı (Ödem, boyun venöz
dolgunluğu)
(iii) Anjinal yakınma varlığı
(iv) EKG’de dinamik iskemik
değişiklikler saptanması
(v) EKG’de aritmi saptanması
(vi) Korunmuş ejeksiyon fraksi-
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yonlu kalp yetersizliği tanısı
için
1. Kanda yüksek natriüretik peptid varlığı ve
aşağıdaki EKG kriterlerinden en az birinin saptanması durumunda:
a. Sol ventrikül hipertrofisi kriterleri
b. Atriyal
dilatasyon
bulguları
c. Sinüzal taşikardi varlığı
(3) Diyabet hastalarında stres testi isteme endikasyonları41,43
(a) İskemi veya enfarktüs düşündüren bazal EKG anormallikleri (Q dalgaları gibi)
(b) Kardiyak semptomlar (açıklanamayan dispne, göğüste sıkıntı hissi, efor kapasitesinde azalma)
(c) Yarışmalı, yoğun sporlar yapacak asemptomatik DM hastaları
(d) Orta- yüksek riskli cerrahi girişim öncesi
(e) Daha önce sedanter olup, yoğun
egzersiz programına başlayacak
olan hastalar
(f) Eşlik eden periferik damar
hastalığı, inme ya da TİA
hikayesi nedeniyle egzersiz
testi yapılamıyorsa ya da
bazal EKG de anormallikler mevcutsa (sol dal bloğu
ve ST/T değişiklikleri gibi)
farmakolojk stres ekokardiyografi ya da farmakolojik
stres nükleer görüntüleme
önerilir.
(4) Asemptomatik DM hastalarında
EKG dışındaki girişimsel olan veya
olmayan görüntüleme yöntemleriy-

le rutin koroner arter hastalığı taraması önerilmez.
3) Kardiyoloji veya Nefroloji konsültasyonu
istenilmesi gereken durumlar
a) Nefroloji konsültasyonu istenilmesi gereken durumlar38,39
i) Böbrek hastalığı etyolojisinin belirsiz
olması
(1) Diyabet süresi 5 yıldan kısa olan
Tip 1 DM olgularında böbrek fonksiyon bozukluğu
(2) İdrarın mikroskobik incelemesinde
dismorfik eritrositler ve/veya eritrosit silendirleri
(3) Anjiyotensin konverting enzim inhibitörü (ACE-İ) veya anjiyotensin
reseptör blokeri (ARB) başlandıktan veya dozu artırıldıktan sonra 4
hafta içinde serum kreatinin düzeyinde >%30 artış
(4) Sistemik hastalık düşündüren
semptom ve bulgular (cilt döküntüsü, hemoptizi, artralji/artrit, ateş,
vb.)
ii) Hızlı ilerlemekte olan veya ilerlemiş
böbrek hastalığı
(1) Akut böbrek hasarı şüphesi veya
tGFH’de beklenmeyen ani azalma
(2) KBH’da hızlı progresyon (tGFH’de
yılda 5 ml/dk/1.73 m2’den daha fazla azalma)
(3) tGFH <45 ml/dk/1.73 m2
(4) İdrar albümin/kreatinin oranı >300
mg/g kreatinin (veya protein/kreatinin oranı >500 mg/g kreatinin)
olması
iii) Tedavide zorluklar
(1) Dirençli HT
(2) Elektrolit bozuklukları
(3) Anemi
(4) Sekonder hiperparatiroidi
(5) Metabolik kemik hastalığı
b) Kardiyoloji konsültasyonu istenilmesi ge-
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reken durumlar (Yapılacak ileri testler
merkezin imkanlarına ve hastanın klinik
durumuna göre değişebilir).
i) Tipik veya atipik kardiyak belirtiler
(açıklanamayan dispne, göğüste sıkıntı)
ii) Yakın zamanda efor kapasitesinde azalma, anormal istirahat EKG’si
iii) Damar hastalığı öyküsü, veya belirti ve
bulguları (TİA, inme, periferik damar
hastalığı öyküsü, klaudikasyo, karotis
arterde üfürüm vb)
iv) Daha önce sedanter yaşayan ve yüksek
kardiyovasküler riski olan bir hastanın
yoğun egzersiz programına alınmasından önce
v) Çarpıntı varlığında olası aritmileri saptamak amacıyla
4) Tedavi hedeflerinin belirlenmesi ve yaşam
biçimi düzenlemeleri
a) Glisemik hedefler
i) HbA1c hedefleri
(1) Genel erişkin diyabetli nüfusta
HbA1c hedefi <%7 olmalıdır.
(2) Sık hipoglisemiye girenlerde nispeten gevşek HbA1c hedefleri (ör:
<%7.5) daha emniyetlidir.
(3) Yaşam beklentisi kısa olanlarda glisemik kontrol hedefleri aşağıdaki
gibidir
(a) Yaşam beklentisi 5-15 yıl ve
orta derecede komorbidite var
ise HbA1c <%7.5-8.0
(b) Yaşam beklentisi <5 yıl ve majör komorbidite var ise HbA1c
<%8.0-8.5
(c) Yaşlı diyabetli hastalarda hedefler belirlenirken, komplikasyonlar, komorbid hastalıklar ve
diğer riskler de dikkate alınmalıdır
(4) Gebelik döneminde non-diyabetik
normal üst sınırın 2 standart sapma
üstünü aşmamalı, tercihen HbA1c

<%6.0-6.5 hedeflenmelidir.
ii) Kapiller glukoz hedefleri
(1) Erişkin nüfusta standart olarak açlık plazma glukozu (APG) 80-130
mg/dl, 2. saat postprandiyal glukoz
(PPG) <160 mg/dl olmalıdır.
(2) Gebelerde APG <95mg/dl, 1. saat
PPG <140mg/dl ve 2. saat. PPG
<120 mg/dl olmalıdır.
b) AKB hedefleri
i) Öncelikli hedef <140/90 mmHg
ii) İkincil hedef <130/80 mmHg (hipotansiyon riski bulunmayan, genç vakalarda)
iii) Güvenli alt sınır 120/70 mmHg
c) Lipid hedefleri
i) LDL-kolesterol
(1) Orta riskli hasta <100 mg/dl
(2) Yüksek riskli hasta <70 mg/dl
(3) Çok yüksek riskli hasta <55 mg/dl
ii) Non-HDL-kolesterol (< Hedef LDLKol düzeyi + 30 mg/dl)
d) Yaşam biçimi düzenlemeleri
i) Tıbbi beslenme tedavisi (TBT)
(1) TBT’nin yararları
(a) Glukoz düzeyleri, kan basıncı,
lipid profili ve vücut ağırlığını
kontrol etmek için çok önemlidir.
(b) TBT diyabetli bireyde komplikasyonların gelişme sıklığını
azaltır ve takibini kolaylaştırır.
(c) TBT kişiye özel olmalı, diyabetli
bireyin yaşına, alışkanlıklarına,
aktivite düzeyine ve kullandığı
tedaviye göre düzenlenmelidir.
(2) Diyabetin ve komplikasyonlarının
kontrolü için beslenme önerileri:
(a) Sağlıklı beslenme için makrobesinlerin yeterli oranlarda
alınması önemlidir. Günlük tüketimin %45-60’ı karbonhidratlardan, %15-20’si proteinlerden,
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kalanı yağlardan sağlanmalıdır.
Yağlardan alınacak enerjinin
üst sınırı klinik olarak büyük
önem taşımaz, ancak toplam
kalori alımını dikkate alarak
makrobesin oranlarını belirlemek gerekir. Yağlar açısından
esas önemli olan, doymuş yağ
oranının düşük olması (<%7) ve
trans yağ içermemesidir (<%1).
(b) Diyabetik böbrek hastalığı olan
bireylerde günlük protein alımının yüksek olmaması sağlanmalı, 0.8 gr/kg/gün’le sınırlandırılmalıdır. Ancak protein
alımının daha fazla azaltılmasının (<0.8 gr/kg/gün) glukoz
kontrolü, kardiyovasküler risk
faktörleri veya tGFH azalma
hızı üzerine yararı olmayacağı
için, önerilmez.
(c) Günlük sodyum alımının azaltılması (<2 gr/gün)
(i) Diyabet ve KBH olan bireylerde etkin kan basıncı
kontrolü sağlamak, renal
hasarın progresyonunu ve
kardiyovasküler komplikasyonların gelişimini engellemek için önerilir.
(ii) Diyabet ve semptomatik
kalp yetersizliği olan bireylerde semptomları azaltabilir.
(iii) Normotansif ve hipertansif
bireylerde, kan basıncını
düşürür.
ii) Egzersiz danışmanlığı
(1) Egzersiz zamanı :
(a) Egzersizin aç karnına (hipoglisemi riski nedeni ile) veya yemekten hemen sonra yapılması
sakıncalıdır. İdeal olarak ana

öğünden 1-3 saat sonra yapılması önerilir.
(b) Günün hangi saatinde yapılacak egzersizin daha uygun
olacağı konusunda bir görüş
birliği yoktur. Kardiyovasküler
riski yüksek olan gruplarda,
stres hormonlarının yüksek olduğu sabah erken saatte yapılan
fizik aktivitenin olumsuz sonlanımlara neden olabileceğine
dair yayınlar mevcuttur. Bu konuda hastanın sağlık koşulları
belirleyici olmalıdır.
(c) Egzersiz süre ve sıklığı: Haftanın en az 5 günü yapılması ve
iki egzersiz arasında 48 saatten
fazla ara verilmemesi uygundur. Haftalık egzersiz süresi en
az 150 dk olmalıdır.
(d) Egzersiz şiddeti : Orta şiddette
(maksimum kalp hızının %6075’i, yaşlılarda %50-70’i kadar)
egzersiz yapmaları sağlanmalıdır.
(e) Her diyabetlinin fizik kapasitesine ve komorbiditelerine göre
bireyselleştirilmiş bir egzersiz
planı olmalıdır. Bu açıdan ideal
olanı bir spor hekimi tarafınca
egzersiz reçetesi yazılmasıdır.
(2) Egzersiz yaparken dikkatli olunması gereken durumlar ve kontrendikasyonlar
(a) Diyabete ilişkin riskler
(i) Hipoglisemi riski olan bireylerin egzersiz öncesinde
ve egzersiz süresi uzadıysa
aralarda kan glukoz ölçümü yapması ve gerekli tedbirleri alması önerilmelidir.
Hipoglisemiden habersizlik
varsa ek tedbirler alınmalı-
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dır. Son 24 saat içinde ağır
hipoglisemi atağı varsa egzersizden kaçınılmalıdır.
(ii) Hiperglisemisi olan hastalarda ketozis riski varsa egzersiz yapılması önerilmez
(iii) Vitre kanaması olan ve aktif proliferatif retinopati olgularının özellikle zorlayıcı
egzersizlerden kaçınması
gerekir.
(iv) Duyu kaybına yol açan ağır
periferik nöropati ve ağır
otonom nöropatide zorlayıcı egzersizlerden kaçınılmalıdır.
(b) Kardiyovasküler riskler
(i) Stabil anjinal yakınmalar
(ii) Orta derecede kapak hastalıkları
(iii) Kontrolsüz HT (Sistolik kan
basıncı >160 mmHg)
5) Akılcı Tıbbi Tedavi
a) Glisemi kontrolü
i) Diyabet tedavisinin temel bileşenleri:
(1) Hasta ve yakınlarının eğitimi
(2) Sağlıklı beslenme
(3) Düzenli egzersiz
(4) Farmakolojik tedavi
ii) Glukoz kontrolü için kullanılabilecek
tedavi seçenekleri (tarihsel gelişim sırasına göre)
(1) İnsülin tedavisi
(2) Biguanidler (Metformin)
(3) İnsülin salgılatıcılar (Sülfonilüreler
ve Glinidler)
(4) Alfa glikozidaz inhibitörleri (Akarboz)
(5) Tiazolidindion grubu (Pioglitazon)
(6) İnkretin bazlı ilaçlar [Dipeptidil
peptidaz-4 (DPP-4) inhibitörleri,
Glukagon benzeri peptid (GLP-1)
analogları]

(7) Sodyum-glukoz ko-transporter-2
(SGLT2) inhibitörleri
iii) Farmakolojik tedavide tercihleri belirleyen faktörler (Tablo-1)
(1) Glukoz düşürücü etki
(a) İnsülin en etkin tedavi ajanıdır.
(b) İnsülin dışı tedavilerin etkinliği
birbirlerine yakındır.
(2) Yan etki
(a) Metformin ağızda metalik tat,
gastrointestinal yakınmalar ve
B12 vitamin eksikliğine neden
olabilir. Çok nadiren laktik asidoza neden olabilir, major cerrahi girişim ve iyotlu kontrast
madde kullanılarak yapılacak
işlemlerden 1-2 gün önce kesilmesi önerilir. Ağır hipoksi,
dekompanse kalp yetersizliği,
Evre 4-5 KBH durumlarında
kullanılmamalıdır.
(b) İnsülin salgılatıcılar hipoglisemi ve kilo artışına neden olabilir. Hipoglisemiye yatkınlığı
olan veya tip 1 diyabet şüphesi
olan hastalarda kullanılmamalıdır.
(c) Pioglitazon ödem, anemi ve
kilo artışına neden olabilir, kalp
yetersizliğini kötüleştirebilir.
Kalp yetersizliği olan hastalarda
kullanılmamalıdır.
(d) Akarboz gastrointestinal yakınmalara neden olabilir.
(e) DPP-4 inhibitörleri üst solunum yolu enfeksiyonu benzeri
yakınmalar, eklem ağrılarına
neden olabilir. Pankreatit belirtileri yönünden dikkatli olunmalı, pankreatit öyküsü olan
kişilere verilmemelidir.
(f) GLP-1 analogları gastrointestinal yan etkilere neden olabilir.
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Pankreatit belirtileri yönünden
dikkatli olunmalı, pankreatit
öyküsü olan kişilere verilmemelidir.
(g) SGLT2 inhibitörleri özellikle
kadınlarda genital enfeksiyonlara neden olabilir. Nadir görülen bir başka yan etki de öglisemik ketoasidozdur.
(h) İnsülin hipoglisemi ve kilo artışına neden olabilir
(3) Maliyet
(a) Metformin, akarboz ve sülfonilüreler daha ucuz ajanlardır
(4) Diyabete eşlik eden hastalık ve
komplikasyonlarda öncelikli ilaçlar:
(a) Hiperglisemik aciller, akut enfeksiyon, travma, perioperatif
dönem, gebelik
(i) İnsülin
(b) Obezite
(i) GLP-1 analogları
(ii) SGLT2 inhibitörleri
(c) Kalp Yetersizliği
(i) SGLT2 inhibitörleri (Dapagliflozin45,
Empagliflozin46,
Kanagliflozin47)
(Özellikle azalmış EF’li
(<%45) kalp yetersizliğinde)
(d) Aterosklerotik kardiyovasküler
hastalık
(i) GLP-1 analogları45,46,48 veya
SGLT2 inhibitörleri47,49
(e) Kronik Böbrek Hastalığı
(i) SGLT2 inhibitörleri47,50,51
(ii) GLP-1 analogları45,46,48 (Dulaglutid48, Liraglutid46, Semaglutid45)

Proteinüri varlığında SGLT2 inhibitörleri
öncelikle tercih edilmelidir52. tGFH >20-25 ml/
dk/1.73m2 olan bireylerde böbrek hastalığının
ilerlemesini yavaşlatma/durdurma ve/veya kardiyovasküler korumaya yönelik olarak SGLT2 inhibitörlerinin öncelikle verilmesi önerilir37. SGLT2
inhibitörleri ile ilişkili bilgilerimiz hızla değiştiği
için söz konusu ilaçların kullanım endikasyonları
ve izin verilen tGFH limitleri zaman zaman güncellenmektedir. Bu ilaçların glisemi regülasyonu
üzerindeki etkilerinin tGFH < 45 ml/dk/1.73m2
olduğunda azaldığı bilinmelidir. Renal koruma
için kanıtı olan GLP-1 analoglarının tGFH 15
ml/dk/1.73m2ye dek doz ayarına ihtiyaç olmadan
kullanımı mümkündür.
(f) Steatohepatit
(i) Pioglitazon53
(ii) GLP-1 analogları (Liraglutid 54)
(5) Tip 2 diyabette farmakolojik tedavide esaslar
(a) Glisemik regülasyon sağlanmaya çalışılırken etki ve yan
etkinin yanı sıra, komorbid durumlar ve komplikasyonlar da
dikkate alınmalıdır.
(b) Metformin maliyet, etkinlik ve
kanıtlar bakımından ilk seçenek olma özelliğini korumaktadır.
(c) Birçok vakada yeterli regülasyon sağlayabilmek için 2 veya
3’lü kombinasyon tedavisine
ihtiyaç duyulur.
(d) Yeterli glisemik regülasyonun
sağlanamadığı durumlarda insülin tedavisi geciktirilmemelidir. Glukotoksisite düzeldikten
sonra ise hastanın durumu tekrar değerlendirilip tedavi yeniden düzenlenmeli ve uygunsa
insülin dışı tedavilere dönülmelidir.
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Tablo-1: Glisemi regülasyonu sırasında komorbid durumlara göre tercih edilmesi veya kaçınılması gereken
ilaçlar.
Tercih edilmesi gereken ilaç

Kaçınılması gereken ilaç

Hiperglisemik aciller, akut
enfeksiyon, travma, perioperatif
dönem, gebelik

İnsülin

Diğer antidiyabetikler

Obezite

GLP-1 analoglan, SGLT2
İnhibitörleri

İnsülin salgılatıcılar

Kalp yetmezliği

SGLT2 inhibitörleri

Pioglitazon

Aterosklerotik kardiyovasküler
hastalık

GLP-1 analogları, SGLT2
inhibitörleri

Kronik Böbrek Hastalığı

SGLT2 inhibitörleri, GLP-1
analogları

Steatohepatit

Pioglitazon, Liraglutid

(GLP-1: Glukagon benzeri peptit-1 ; SGLT2: Sodyum-glukoz ko-transporter-2)

b) Kan basıncı kontrolü
i) Tedaviye başlama zamanı
(1) AKB >140/90 mmHg üzerindeyse
tıbbi tedavi başlanmalıdır. İlaç başlanmış hastalarda nonfarmakolojik
tedavi ihmal edilmemelidir.
ii) Antihipertansif tedavide tercihleri belirleyen faktörler
(1) Albüminuri olmayan hastalarda
aşağıdaki ilaç gruplarından herhangi biri tercih edilebilir
(a) Renin anjiyotensin sistemi
(RAS) Blokerleri
(b) Kalsiyum kanal blokerleri
(c) Diüretikler
(2) Albüminüri varlığında RAS Blokerleri öncelikle tercih edilmelidir
iii) İkili kombinasyon başlama sınırı
(1) AKB >150/90mmHg
c) Dislipidemi tedavisi
i) Diyabetli bireylerde statin tedavisi ile
LDL-Kolesterolü düşürmenin kardiyovasküler olay ve ölümleri önlediği gösterilmiştir. Bu nedenle diyabetli bireylerin neredeyse hepsinde statin tedavisi
endikasyonu vardır. Bu durumun istisnası, diyabet süresi 10 yıldan az olup,
başka bir kardiyovasküler risk faktörü

veya herhangi bir makro veya mikrovasküler komplikasyonu gelişmemiş ve
LDL-kolesterol düzeyi <100 mg/dl olan
hastalardır. Bu koşulların dışında kalan
tüm diyabetlilerde lipid düşürücü tedavi kullanmak gereklidir.
ii) Dislipidemi tedavisinde hedeflenen lipid parametreleri
(1) LDL-Kolesterol seviyesini düşürmek öncelikli hedeftir.
(2) Trigliserit düzeyleri >500 mg/dl
olan hastalarda öncelik trigliserid
düşürmek olmalıdır.
(3) LDL hedefine ulaşan çok yüksek
riskli hastalarda Non-HDL Kolesterolü düşürmek de hedeflenmelidir.
iii) LDL-Kol düşürmeye çalışırken statin
tedavisine eklenecekler
(1) Ezetimib
(2) PCSK9 inhibitörleri
d) Antiagregan tedavi
i) Diyabet ve makrovasküler hastalığı bulunan tüm erişkinlerde sekonder koruyucu olarak aspirin (75-150 mg/gün)
kullanılmalıdır.
ii) Çok yüksek kardiyovasküler riski olan
(SCORE >%10) diyabetli bireylerde
primer koruma olarak aspirin 75-150
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mg/gün kullanılabilir. Bu durumdaki
hastalar kanama riski ve elde edilecek
yarar açısından bireysel olarak değerlendirilmelidir.
4) Kontrol vizitleri
a) Bir diyabet hastası glisemik kontrol hedeflerine ulaşılıncaya kadar en geç 3 ay arayla
izlenmelidir.
b) Kan glukozu kontrol altında olan hastalar 6
ay arayla kontrollere gelmelidir.
c) Hastalar kontrollere gelirken evde kan basıncı takiplerini yapmalıdırlar. Ayrıca her
vizitte hekim tarafından AKB ölçülmelidir.
d) Lipid profili tedavi başlandıktan 2-3 ay
sonra görülmelidir. Lipid hedeflerine ulaşan hastalarda yıllık takip yeterlidir.

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI GELİŞEN
DİYABETLİNİN YÖNETİMİNDE ÖNEMLİ
NOKTALAR

🎯
⚠

Amaç ve Hedefler
• Kronik böbrek hastalığının ilerlemesini
önlemek veya yavaşlatmak
• Kardiyovasküler ve renal olay ve ölüm riskini azaltmak
Takipte önemli noktalar
• KBH tanısı konulan hastalarda, KBH’nin
evresi ve hastanın klinik özellikleri dikkate
alınarak 3-6 ayda bir Nefrolojik değerlendirme yapılmalıdır38,39
• Glisemik kontrol durumu esas olarak
HbA1c ölçümleri ile izlenmelidir37. Ancak
diyabetli bireylerde KBH gelişince HbA1c
düzeyleri plazma glukozunu tam olarak
yansıtmayabilir. Özellikle yaşlı KBH olgularında glisemik kontrolü değerlendirirken
HbA1c ölçümlerine ilave olarak kapiller
glukoz ölçümlerinin de kullanılması, sonuçların daha iyi yorumlanmasını sağlayabilir.55

☑

• Glisemi kontrolü yeterli hastalarda HbA1c
ölçümü yılda iki kez yapılmalıdır. Kontrol
sağlanamamış veya antihiperglisemik tedavide değişiklik yapılmışsa ölçümler üç
ay arayla tekrarlanmalıdır37,56.
• HBA1c hedefi KBH evresine, makrovasküler komplikasyonlara, komorbiditelere,
yaşam beklentisine ve hipoglisemi yatkınlık durumuna göre bireyselleştirilmelidir.
Genel olarak KBH’nin erken evrelerinde
(tGFH ≥45 ml/dk/1.73 m2) ≤%7, orta-ileri
evrelerinde (tGFH <44 ml/dk/1.73 m2) ise
%7-8’lik düzeyler hedeflenmelidir37,56.
Tedavide önemli noktalar
• Glisemik kontrol için tGFH >30 ml/dk/1.73
m2 olan hastalarda metformin ve SGLT2
inhibitörleri öncelikle tercih edilmelidir.
Metformin dozu tGFH <45 ml/dk/1.73 m2
ise azaltılmalı, tGFH <30 ml/dk/1.73 m2 ise
kesilmelidir. Bu ilaçlarla yeterli glisemik
kontrol sağlanamadığında veya yukarıdaki
ilaçları tolere edemeyen olgularda GLP-1
reseptör agonistleri öncelikle düşünülmelidir. Bu tedavilere rağmen yeterli glisemik
kontrol sağlanamayan ve/veya yukarıdaki
ilaçları tolere edemeyen hastalarda, böbrek hastalığının evresi, hipoglisemi riski
ve potansiyel yan etkiler dikkate alınarak
insülin, DPP-4 inhibitörleri, sülfonilüreler, glinidler, glitazonlar ve alfa glukozidaz
inhibitörleri tedaviye eklenebilir. Özellikle ileri evre ve diyaliz altındaki hastalarda
glisemik kontrol için sıklıkla dozu azaltılarak insülin kullanılması gerekir37,56. Kronik böbrek hastalığının farklı evrelerinde
antihiperglisemik ilaçların tercih edilme
koşulları Tablo-2’de özetlenmiştir.
• Metformin başlanan tGFH <60 ml/dk/1.73
m2 olan hastalarda tGFH ölçüm sıklığı
artırılmalı; ketoz veya hipovolemi riski
yüksek hastalarda SGLT-2 inhibitörleri
dikkatli kullanılmalı; GLP-1 analogları ve
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•

•

•

•

•

•

•

•

DPP-4 inhibitörleri birlikte kullanılmamalıdır. SGLT-2 inhibitörü başlanan hastalarda tGFH’de geri dönüşümlü bir azalma
ortaya çıkabilir. Bu durumda ilaç kesilmemeli, tGFH ölçüm sıklığı artırılmalıdır.37,56
HT ve albüminürisi olan diyabetli hastalara ACE-İ veya ARB başlanmalı ve tolere
edilebilen en yüksek doza çıkılmalıdır37,56.
Böbrek hasarının ilerlemesini önlemek
veya yavaşlatmak için albüminürisi olan
normotansif diyabetli hastalarda da ACE-İ
veya ARB ile tedavi düşünülebilir37.
ACE-İ veya ARB başlandıktan veya dozu
artırıldıktan sonra 2-4 hafta içinde kan basıncı ile serum kreatinin ve potasyum düzeylerindeki değişiklikler izlenmelidir37.
Tedavi başlandıktan veya doz artışı yapıldıktan sonra 4 hafta içinde serum kreatinin
düzeyinde %30’dan fazla artış olmadıkça
tedaviye devam edilmelidir37.
RAS inhibitörlerinin önemli böbrek ve
kalp koruyucu etkileri olduğu ve bu etkilerin ilaçların uygulanabilecek en yüksek
dozlarında daha belirgin olduğu dikkate
alınarak; ACE-İ veya ARB tedavisine eşlik
eden hiperpotasemi, ilaçları kesmek veya
dozunu azaltmaktan ziyade serum potasyum düzeyini düşürücü diğer önlemlerle
düzeltilmeye çalışılmalıdır37.
Ciddi hiperpotasemi ve akut böbrek hasarı
gelişme riskleri nedeniyle, ACE-İ ile ARB
kombinasyonundan kaçınılmalıdır37,56.
Mineralokortikoid reseptör antagonistleri
dirençli HT tedavisinde etkilidir, ancak hiperpotasemi riski nedeniyle dikkatli kullanılmalıdır37,56.
Kardiyovasküler riski azaltmak için diyabetli hastalarda diyaliz öncesi statin veya
statin + ezetimib kombinasyonu şeklinde
lipid düşürücü tedavi başlanmalıdır. Bu
tedavilerin diyaliz hastalarında etkinliği
kanıtlanamadığından, diyaliz tedavisi altındaki hastalara yeni lipid düşürücü te-

davi başlanması önerilmemektedir. Ancak,
diyalize başladıkları sırada lipid düşürücü
tedavi alan hastalarda ilaçlara devam edilmelidir.57
• Hastalar, yaşam tarzı değişiklikleri (düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, kilo fazlalığı
olan veya obeziteli bireylerde kilo kontrolü, sigaranın bırakılması vb) konusunda
desteklenmelidir37.
• Tuz alımı <2 gr/gün sodyum (<5 gr/gün
sodyum klorür) olacak şekilde kısıtlanmalıdır37.
• Diyalize girmeyen hastalarda protein alımı
0.8 gr/kg/gün olacak şekilde sınırlanmalıdır37.

KARDİYOVASKÜLER HASTALIK
GELİŞEN DİYABETLİNİN YÖNETİMİNDE
ÖNEMLİ NOKTALAR

🎯
⚠

Amaç ve Hedefler
• Kalp yetersizliği gelişmesini veya ilerlemesini önlemek
• Kardiyovasküler olay ve ölüm riskini azaltmak
Takipte önemli noktalar
• Her kontrolde solunum sistemi ve kardiyovasküler sistem ayrıntılı olarak değerlendirilmeli, fizik muayenede periferik nabızlar, kalp hızı, kan basıncı ve vücut ağırlığı
kontrol edilmelidir.
• Koroner arter hastalığı olan hastalarda
her poliklinik kontrolünde EKG çekilir,
semptom takibi ve New York Kalp Cemiyeti (New York Heart Association- NYHA)
fonksiyonel sınıfı belirlenir.
• Kalp yetersizliği olanlarda hacim fazlalığı düşündürecek bulgular olan periferik
ödem ve boyun venöz dolgunluğu değerlendirilir.
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• Efor kapasitesinde bozulma, göğüs ağrısı
tarif eden olguların EKG bulguları ve anjina karakteri (stabil ya da unstabil anjina)
değerlendirilir.
• İstirahatte, unstabil karakterde ya da kreşendo tarzı anjinal yakınmaları olan olgularda varsa eski koroner revaskülarizasyon
görüntüleri değerlendirilir ve gereğinde
koroner invaziv girişim planlanır.
• Akut koroner sendrom ile başvuran her
hasta tip 2 diyabet açısından değerlendirilmelidir. Hastada bilinen diyabet varsa tedavisi gözden geçirilmeli, taburculuk sonrası glisemik kontrol bakımından mutlaka
takip edilmelidir. Diyabet tanısı olmayan
hastalarda yatış esnasında gelip geçici kan
şekeri yükselmesi oluştuysa ya da diyabet
yönünden risk varsa, stres dönemi geçtikten sonra gereğinde oral glukoz tolerans
testi (OGTT) de yapılarak incelenmelidir.
Diyabetli hastalarda revaskülarizayon
• Çoklu damar hastalığı olan diyabetli hastalarda, koroner anatomi uygunsa ve öngörülen cerrahi mortalite düşükse koroner
arter bypass grefti yapılması perkütan revaskülarizasyona tercih edilir.
• Koroner arter bypass grefti için sol internal
meme arteri (LIMA), perkütan revaskülarizayon içinse ilaç salınımlı stent kullanımı
önerilir.
• Perkütan koroner girişimler öncesinde böbrek fonksiyonları değerlendirilir.
Hemodinamik açıdan stabil olmayan,
hipotansif ve renal perfüzyonu azalmış
hastalarda metformin kullanımından kaçınılmalıdır.
• Stabil anjinal yakınmaları olan, revaskülarize edilecek lezyonu olmayan hastalar veya
mikrovasküler anjina düşünülen hastalar
anti-anjinal tedavi yaklaşımları açısından
değerlendirilmelidir (nitratlar, kalsiyum
antagonistleri, ranalozin, ivabradin).

Diyabetli hastaların kalp yetersizliği
açısından değerlendirilmesi
• Efor kapasitesinde bozulma, hacim fazlalığı düşünülen hastalarda natriüretik peptidler ölçülmelidir.
• Son bir yıl içinde ekokardiyografi ile görüntüleme yapılmayan ya da yeni gelişen
kardiyak semptomları olan hastalarda sol
ventrikül duvar hareketleri, sol ventrikül
kitlesi ve sol atriyum boyutu, sol ve sağ
ventrikül ejeksiyon fraksiyonları, kapak
hastalıkları, diyastolik disfonsiyon açısından Doppler parametreleri ve gereğinde
vena cava indeksi açısından değerlendirilmek üzere ekokardiyografi istenmelidir.
• Diyabet hastalarında hem düşük ejeksiyonlu hem de korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu
kalp yetersizliği gelişimi açısından dikkatli
olunmalıdır. Bu hastalar, kalp yetersizliğinin diğer öngördürücüleri açısından dikkatle değerlendirilmelidirler [KAH, HT,
KBH, periferik damar hastalığı, ileri yaş,
kötü glisemik kontrol (HbA1c >%9.0), artmış vücut kitle indeksi vb.].
Kalp yetersizliği ve aterosklerotik
kardiyovasküler hastalık varlığında
tedavi
• Azalmış ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği olan diyabetli hastalarda glisemik
regülasyon düzeyinden bağımsız olarak
SGLT2 inhibitörleri kullanılmalıdır.
• Bu hastalarda pioglitazon kullanımından
kaçınılmalıdır.
• Aterosklerotik kardiyovasküler hastalığı
veya çoklu kardiyovasküler riski olan diyabetli olgularda ise kardiyovasküler olayları
azaltmak ve glisemik regülasyonu sağlamak amacıyla kanıtı olan GLP-1 analogları
veya SGLT2 inhibitörleri önerilir (Bkz: Bölüm: Akılcı İlaç Kullanımı).
• Bu hasta grubunda kanıtı olan SGLT2 inhibitörleri, kalp yetersizliği gelişmesini de
önleyebilir.
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Tablo 2: Kronik böbrek hastalığının farklı evrelerinde antihiperglisemik ilaçların tGFH’ye göre
ku”llanılabilme koşulları
Evre 1-2
tGFH > 60 ml/
dk/1.73m2

Evre 3a
tGFH 45-60 ml/
dk/1.73m2

Metformin

Evre 3b
tGFH 30-45
ml/dk/1.73m2

Evre 4
tGFH 15-30 ml/
dk/1.73m2

Evre 5
tGFH<15 ml/
dk/1.73m2

500-1000
mg/gün

Sulfonilüre*

Gliklazid, Glimepirid
Repaglinid

Akarboz
Pioglitazon**
DPP4 inhibitörü

Sitagliptin (25mg), Linagliptin

GLP-1 Agonisti

Liraglutid,
Dulaglutid

SGLT2 inhibitörü

Azalmış
antiglisemik
etki

Kalp Yetersizliği:
Empagliflozin (>20ml/dk)
Dapagliflozin (>25ml/dk)

tGFH azaldıkça *hipoglisemi ve **ödem riski artar. Her ilaç grubu için ileri evrelerde hem doz ve hem potansiyel yan etkiler
konusunda çok dikkatli olunması gerektiği unutulmamalıdır.

Kullanılabilir
Dikkatli kullanır
Doz ayarlama gerekir
Kullanılması önerilir

• Beta-bloker, RAS Blokeri ve statin tedavilerinin dozlarının optimal olup olmadığı
gözden geçirilir.
• Hipertansif hastalarda RAS blokerleri özellikle sol ventrikül hipertrofisi ve proteinürisi varsa ön planda düşünülmeli ve sabit
doz kombinasyon tedavisine erken dönemden itibaren geçilmelidir. Kan basıncı
kontrolü ile ilgili diğer bilgiler için Bkz;
Bölüm: Akılcı Tıbbi Tedavi, Bölüm: Kronik
Böbrek Hastalığı Gelişen Diyabetlinin Yönetiminde Önemli Noktalar

• Diyabetli hastalarda yüksek yoğunluklu
statinler (Atorvastatin 40-80 mg, Rosuvastatin 20-40 mg) kullanılmalı, hedef LDL
kolesterol değerine ulaşılamadığında tedaviye Ezetimib eklenmelidir. Ayrıntılı bilgi
için Bkz; Bölüm: Akılcı Tıbbi Tedavi
• Tıbbi tedavinin etkileri ve yan etkileri laboratuvar tetkikleri ile değerlendirilmelidir
• Yaşam tarzı düzenlemeleri, kalori alımı,
Akdeniz tipi diyet ve orta yoğunlukta fiziksel aktivite açısından hastalar bilgilendirilmelidir
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