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DERLEME

Diyabetik Nefropati
Diabetic Nephropathy
Arma¤an TU⁄RUL

Diyabetik nefropati son dönem böbrek yetersizli¤inin önemli bir nedenidir. Nefropati s›kl›¤›, diyabet
süresi uzad›kça art›ﬂ gösterir. Diyabetik nefropatinin geliﬂiminde hiperglisemi, hipertansiyon, sigara, ileri yaﬂ, insülin direnci, erkek olma, yüksek
proteinli beslenme ve genetik risk faktörleri belirleyicidir. Diyabetik nefropatinin patogenezinde nonenzimatik glikasyon, poliol yolu aktivitesi, protein
kinaz C aktivasyonunun artmas›, glukotoksisite,
ekstraselüler matriksin biyokimyasal bozuklu¤u ve
genetik faktörler rol oynar. Diyabetik nefropatinin
tedavisinde insülin kullan›m›yla kan ﬂekeri düzenlenmekte, ACE inhibitörleri ile mikroalbüminüri ve
hipertansiyonun tedavisi yap›lmakta ve düﬂük proteinli diyet uygulanmaktad›r.

Diabetic nephropathy is an important cause of endstage renal disease. Its incidence is closely correlated with the duration of diabetes mellitus.
Hyperglycemia, hypertension, smoking, advanced
age, insulin resistance, male gender, high protein
intake, and genetic factors have been implicated in
the development of diabetic nephropathy. It has
been shown that non-enzymatic protein glycation,
enhanced polyol pathway, increased protein kinase
C activity, glucose toxicity, biochemical defects in the
extracellular matrix, and genetic factors play role in
its pathogenesis. Treatment of diabetic nephropathy
includes good blood glucose regulation with insulin,
treatment of hypertension and microalbuminuria with
ACE inhibitors, and decreased protein intake.

Anahtar Sözcükler: Albüminüri/etyoloji; diabetes mellitus, insüline ba¤›ml›/komplikasyon; diabetes mellitus, insüline ba¤›ml›
olmayan/komplikasyon; diyabetik nefropati/etyoloji/önleme ve
kontrol/tedavi; böbrek yetmezli¤i/etyoloji/tedavi; risk faktörü.

Key Words: Albuminuria/etiology; diabetes mellitus, insulin-dependent/complications; diabetes mellitus, non-insulin-dependent/complications/physiopathology; diabetic nephropathies/etiology/prevention & control/therapy; kidney failure/etiology/therapy; risk factors.

D‹YABET‹K NEFROPAT‹N‹N
EP‹DEM‹YOLOJ‹S‹

Nefropati s›kl›¤›, diyabet süresi uzad›kça artar. Diyabet süresi 20-40 y›l olan tip 1 olgularda
%30-40, 20 y›ll›k tip 2 diyabetlilerde %50 oran›nda DNF geliﬂir. Son dönem böbrek yetersizli¤i (ESRD) ise, proteinüri baﬂlad›ktan sonraki
8-10 y›l içinde geliﬂir.[3]

Diyabetik nefropati (DNF), diyabetin seyrinde s›k görülen bir komplikasyondur. Hem
tip 1, hem tip 2 diyabet için önemlidir ve ikisinde de kronik böbrek yetersizli¤ine neden
olur. Diyabetle ilgili ölümlerin yaklaﬂ›k %10’u
böbrekten kaynaklan›r. Tip 1 diyabette böbrek
kaynakl› ölüm %50 oran›ndayken, tip 2 diyabette %5 (Avrupa’da %10-30) olarak bildirilmiﬂtir.[1,2]

Amerika Birleﬂik Devletleri’nde, son 20 y›lda
hem diyabet hem ESRD s›kl›¤›n›n artt›¤›; 198292 aras›nda, ESRD oran›n›n %27’den %36’ya
ç›kt›¤› bildirilmiﬂtir. Benzer oranda art›ﬂlar di¤er geliﬂmiﬂ ülkelerde de görülmektedir.[4]
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bette 0.8-1 g/kg/gün‘den fazla protein verilmemesi önerilmiﬂtir.[4]

Önceleri böbrek komplikasyonlar›n›n tip 2 diyabette daha az oldu¤u düﬂünülmesine karﬂ›n,
tip 2 diyabette hasta say›s›n›n daha fazla olmas›,
hipertansiyon ve koroner kalp hastal›¤› tedavilerinin daha etkin olmas› nedeniyle yaﬂl› nüfusun
artmas›, tip 2 diyabette de nefropati oran›n›n
yükselmesi sonucunu getirmiﬂtir.[4] Son dönem
böbrek yetersizli¤i görülen yeni olgular›n
%42’sinin diyabetli oldu¤u belirlenmiﬂ; bunlar›n
da 2/3’ünün tip 2 oldu¤u bildirilmiﬂtir.[5]

4. Hipertansiyon: Diyabetin henüz geliﬂmemiﬂ
oldu¤u, ancak genetik olarak yüksek risk taﬂ›yan
kiﬂilerde hipertansiyon saptanm›ﬂt›r.[4,7] Hipertansiyonlularda normotansiflere oranla 2.5 kat fazla
tip 2 diyabet geliﬂme riski vard›r.[11] Belirgin nefropati geliﬂme riskinin, aileden en az bir kiﬂinin hipertansiyonlu olmas› ile üç kat artt›¤› saptanm›ﬂt›r.[8] Ayr›ca, erken diyabet döneminde esansiyel
hipertansiyonun görülmesi, glomerulosklerozu
ve ESRD’nin oluﬂumunu h›zland›r›r.[3,4]

Ülkemizde DNF ile ilgili olarak, farkl› gruplar›n farkl› parametrelere göre sonuçlar› bildirilmiﬂtir. Diyabette komplikasyon istatistikleri
üzerine bir çal›ﬂmada çeﬂitli araﬂt›rmalarda bildirilen oranlar aﬂa¤›daki ﬂekilde derlenmiﬂtir:
Tip 1 diyabette %46.6, tip 2 diyabette %30 oranlar›nda proteinüri (Efe ve ark.); %12.5 oran›nda
nefropati (P›nar ve ark.); %24 oran›nda mikroalbüminüri, %7 oran›nda böbrek yetersizli¤i
(Özer ve ark.); %7 oran›nda nefropati (Ege Üniversitesi T›p Fakültesi), %15 oran›nda proteinüri (Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi); %25 oran›nda nefropati (Say›nalp ve ark.).[6]

5. Ailede kardiyovasküler olay ve hipertansiyon öyküsü olmas›, gebelikte annenin sigara
içmesi (hipoksi) nefropatiyi art›ran ba¤›ms›z
risk faktörleri olarak kabul edilmiﬂ ve gliseminin kötü kontrolünün ilerlemeye yol açt›¤› bildirilmiﬂtir.[12]

D‹YABET‹K NEFROPAT‹DE
PATOGENET‹K MEKAN‹ZMALAR
1. Hiperglisemi
a. Nonenzimatik glikasyon.

Diyabette nefropati geliﬂiminde ba¤›ms›z
risk faktörleri, hiperglisemi, hipertansiyon, sigara kullanma, ileri yaﬂ, insülin direnci, erkek
olma (menopoz öncesi kad›nlarda risk düﬂük),
siyah ›rktan olma, yüksek proteinli beslenme,
ailede kardiyovasküler olay öyküsü bulunmas›
ve genetik faktörler olarak say›labilir.[2,4,7-10]

b. Poliol yolu aktivasyonu.
c. Protein kinaz C aktivasyonunun art›ﬂ›
d. Glikotoksisite.
2. Ekstraselüler matriksin biyokimyasal
bozukluklar›
3. Hemodinamik faktörler

1. Hiperglisemi: Gliseminin iyi kontrolü albüminüri ilerlemesini azalt›r. UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) ve DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) çal›ﬂmalar›nda glisemi kontrolü ile nefropatinin azald›¤›
gösterilmiﬂtir.[4,7]

4. Ailesel ve genetik faktörler

2. Sigara: Sigara içen tip 2 diyabetlilerde, sigara içmeyenlere oranla mikroalbüminüri riski
daha yüksektir ve ESRD görülme s›kl›¤› iki kat
fazlad›r. Tip 1 diyabette de, sigaray› b›rakanlarda renal fonksiyon kayb›n›n yavaﬂlad›¤› bildirilmiﬂtir.[2,4]

1. Hiperglisemi[8,13]

a. Na-Li transportu.
b. Na-H antiportu.
c. ‹nsülin direnci.
Bu mekanizmalar› s›ras›yla inceleyelim:
Normal glikoz düzeyi sa¤land›¤›nda mikroangiopatik lezyonlar›n engellenmesi; DNF’de
görülen bazal membran kal›nlaﬂmas›, mezengium geniﬂlemesi olan bir hayvan böbre¤i histolojisinin normal hayvana transplante edilince
düzelmesi; diyabete genetik predispozisyonu
olmayan, pankreatite ba¤l› geliﬂen hiperglisemisi olan bireylerde yukar›daki böbrek lezyonlar›n›n görülmesi, fizyopatolojide hiperglisemi-

3. Protein al›m›: Tip 1 diyabette, protein al›m›n›n azalt›lmas› ile mikroalbüminüri s›kl›¤›n›n geriledi¤i ve ilerlemesinin yavaﬂlad›¤› görülmüﬂtür. Kontrol çal›ﬂmalar›nda, tip 2 diya114
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nin önemini göstermektedir. Gliseminin kötü
kontrolü mikroalbüminüriyi art›rarak erken
dönemde DNF’nin ilerlemesine neden olmakta,
geç dönemde hipertansiyonun ortaya ç›kmas›yla nefropati a¤›rlaﬂmaktad›r.[14] Gerek tip 1 diyabette (DCCT ve Stockholm çal›ﬂmalar›), gerekse
tip 2 diyabette hiperglisemi ile nefropati s›kl›¤›
aras›nda güçlü bir iliﬂki saptanm›ﬂt›r.[15]

Erken glikozilasyon ürünleri
Advanced glycation end product (AGE)
ﬁekil 1. Non-enzimatik glikozilasyon ﬂemas›.

Hipergliseminin tetikledi¤i aﬂa¤›daki mekanizmalar›n da DNF geliﬂiminde önemi vard›r.

b. Poliol yolu[8,13]
Renal glomerüler ve tübüler hücrelerde sorbitol art›ﬂ›, miyoinozitolü ve Na-K-ATPaze aktivitesini azaltarak osmoregülasyonun bozulmas› ile hücre ﬂiﬂmesine ve non-enzimatik glikozillenmeye daha uygun olan fruktozun artmas›na
yol açarak, doku hasar›na neden olur. Ayr›ca
sorbitolün artmas› ile NADPH azal›r ve glutatyon metabolizmas› bozularak, serbest oksijen
radikalleri artar. Bu da vasküler hasar› art›r›r ve
NO vasodilatatör yan›t›n› azalt›r; doku hipoksisi artar (ﬁekil 3).[8]

a. Nonenzimatik glikozilasyon[8,13]
Glikoz ile dolaﬂ›mdaki ve dokular›n yap›s›ndaki proteinler aras›nda geliﬂen bir reaksiyondur; sonuçta glikozilasyon ürünleri (AGE) ortaya ç›kar (ﬁekil 1).[1]
Bu reaksiyon, diyabetlilerde normal kiﬂilere
göre en az iki kat fazlad›r ve bu son ürün
AGE’ler doku hasar›na neden olur (ﬁekil 2).[13]
Farelerle yap›lan deneylerde, aminoguanidinlerin glisemi kontrolünden ba¤›ms›z olarak,
albüminüriyi ve erken glikozilasyon ürünlerine
geri dönüﬂsüz ba¤lanarak AGE’leri, basal
membran kal›nlaﬂmas›n› ve mezengium geniﬂlemesini azaltt›¤› gösterilmiﬂtir; bu konuda, insanlarla ilgili yeterli veri yoktur.[8,16]

AGE

Makrofaj,

Hayvan ve insanda poliol yolu aktivasyonunu inhibe ederek nefropatinin azalt›labilece¤ini
bildiren çal›ﬂmalar vard›r. Ancak, bu amaçla
kullan›lan aldoz redüktaz inhibitörlerinin yeri
halen tart›ﬂmal›d›r.[1]

Mezengial hücreler,

Sitokinlerin
sentezi
artar

Endotelial hücreler,

Eritrositler

NO inaktivasyonu

Yaﬂam süresi k›sal›r;
Deformabiliteleri azal›r;
Oksidan stres artar

TNF α, IL-1
IGF-1

Mezengial hücre proliferasyonu
Glomerüler tip IV kollajen sentezi artar

‹skemi

Bazal membran kal›nlaﬂmas›;
Ekstrasellüler matriks ço¤almas›;
‹nterstisyel fibrozis art›ﬂ›

GLOMERULOSKLEROZ
ﬁekil 2. AGE’lerin diyabetik nefropati patogenezindeki rolü.
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Glikoz

Sorbitol
Aldoz redüktaz

3. Hemodinamik faktörler[1,8,13]

Fruktoz
Sorbitol dehidrogenaz

Diyabetin erken evrelerinde renal kan ak›m›nda ve glomerüler hidrostatik bas›nçta artma
oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Bu durum, harap edici baz› proteinlerin ve makromoleküllerin kan damar duvar›na ve mezengiuma filtrasyonuna
yol açar. Ayr›ca, mezengial ve bazal membran
komponentlerinin sentezini uyar›r. Daha sonra
kapiller zay›fl›k baﬂlar, fibrosis artar ve glomeruloskleroz geliﬂir. Diyabetik nefropati, diyabetteki endotel bozuklu¤unun özgün bir görüntüsü olarak de¤erlendirilmektedir. Mikroalbüminüri ve ateroskleroz aras›nda iliﬂki oldu¤u, mikroalbüminürili tip 1 ve tip 2 diyabetlilerde Lp(a), PAI-1, fibrinojen gibi hemostatik faktör anormallikleri oldu¤u bildirilmiﬂtir.[8]

ﬁekil 3. Poliol yolu.

c. Protein kinaz C sistemi[8,13]
Protein kinazlar, çeﬂitli hücrelerde uygun
uyar›n›n ard›ndan sitozolden plazma membran›na yer de¤iﬂtirir ve aktive edilirler. Hücrelerin
uyaranlara yan›t›n›, geliﬂme h›z›n›, DNA sentezini, hormonlara cAMP yan›t›n› art›r›rlar. Diaçil
gliserol ve inositol fosfat düzeyi ile regüle edilirler. Diyabette, hipergliseminin bu mekanizman›n fazla çal›ﬂmas›na neden olmas› sonucunda mezengial matriks art›ﬂ›, bazal membran kal›nlaﬂmas›, kollajen sentezi art›ﬂ›, vasküler geçirgenlikte art›ﬂ geliﬂir.

4. Ailesel ve genetik faktörler

S›çanlarda, thiazolid türevi troglitazonun[17]
ve ACE inhibitörü ramiprilin[16] diaçil gliserol ve
protein kinaz C aktivitesini ve albüminüriyi
azaltt›¤› gösterilmiﬂtir.

Hiperglisemi, nefropati geliﬂiminde en
önemli risk faktörüdür. Ancak, uzun süreli iyi
kontrole ra¤men nefropati geliﬂmesi nedeniyle,
genetik faktörlerin de önemli olabilece¤i ve hipertansiyona genetik predispozisyon ile iliﬂkili
olabilece¤i belirtilmiﬂtir.[7] Kan ﬂekeri uzun y›llar yüksek seyreden tip 1 diyabetli hastalar›n
sadece %40’›nda nefropati geliﬂmesi, genetik
faktörlerin de önemli olabilece¤i fikrini ortaya
ç›karm›ﬂt›r.[15]

d. Glukotoksisite[8]
Glukoz, hücrelere do¤rudan toksik etkide
bulunur. Hücre ço¤almas›na, böbrekte ekstraselüler matriksin artmas›n› gösteren kollajen-fibronektin-laminin art›ﬂ›na yol açar. Mezengial
hücreler daha az heparan sülfat sentez eder ve
bazal membrandaki negatif elektrik yükünün
azalmas›na ve albüminürinin artmas›na neden
olur.

Nefropatili diyabetlilerin diyabetli kardeﬂlerinde %83, nefropatisiz diyabetlilerin diyabetli
kardeﬂlerinde ise %17 oran›nda nefropati saptanm›ﬂt›r.[13] Benzer sonuçlar Danimarka çal›ﬂmas›nda tip 1 diyabetlilerde, daha sonra Pima
Indian’larda tip 2 diyabetlilerde gösterilmiﬂtir.[8]

2. Ekstraselüler matriksin biyokimyasal
bozukluklar›[1,8]
Hücred›ﬂ› matriks ve glomerül bazal membran yap› elemanlar›ndan biri de kollajendir. Diyabette kollajen art›ﬂ› vard›r ve bu art›ﬂ, insülin
ile önlenebilir. Ayr›ca, glomerül bazal membran
yap›s›nda yer alan glikozaminoglikan heparan
sülfat›n azald›¤› saptanm›ﬂt›r. Heparan sülfat,
sialik asit ile birlikte glomerüler kapiller duvar›n›n negatif elektrik yükünü sa¤lar. Diyabette
saptanan heparan sülfat ve sialik asit azalmalar› ile glomerül kapiller duvar›n›n negatif yükü
azal›r ve erken dönem nefropati patogenezinde
ve filtrasyon bariyerinin zedelenmesinde rol
oynar. Proteinler tübuluslara ve mezengiuma
geçer, fibrozis art›ﬂ›na yol açar.

Proteinürisiz diyabetlilerin diyabetli çocuklar›nda %14, anne veya babadan birinde proteinüri varsa çocuklar›nda %23, her ikisinde de
proteinüri varsa çocuklar›nda %46 belirgin proteinüri oldu¤u saptanm›ﬂt›r.[8]
Nefropati riskini ACE geninin bozuklu¤u etkiliyor gözükmektedir. Ayr›ca, 825. pozisyondaki G proteininin β-3 subünitinin polimorfizmi obezite ve hipertansiyon ile iliﬂkilidir ve bu
subünit, tip 2 diyabet ile ESRD olanlarda daha
s›k bulunmaktad›r.[4] IL-1 reseptör geni, sitokinlerle iliﬂkili genler, insülin direnç geni ile ilgili
çal›ﬂmalar da vard›r.[8]
116

Diyabetik nefropati

a. Na-Li counter transport sistemi[8]

diyabette %20 olarak bildirmiﬂtir. Bu fark›n nedeni çok iyi aç›klanamamakla birlikte, tip 2 diyabette prematür mortalitenin kardiyovasküler
nedenlerden dolay› daha fazla olmas›na, tip 1
ve tip 2 diyabette nefropati geliﬂmesinde farkl›
faktörlerin rol oynamas›na ba¤lanm›ﬂt›r.[20]

Hücre membranlar›nda de¤iﬂime yol açan,
%89 oran›nda genetik etki alt›nda çal›ﬂan Na-Li
pompa sistemi, esansiyel hipertansiyon ve
komplikasyonlar› ile iliﬂkili bulunmuﬂtur. Tip 1
ve tip 2 diyabette de, bu sistem aktivitesi ile nefropati aras›nda iliﬂki oldu¤u bildirilmiﬂtir. Bu
sistem ile özellikle metabolik kontrolün kötü olmas›, di¤er faktörlerle birlikte nefropati geliﬂme
riski artmaktad›r.

Tip 2 diyabette mikroalbüminüri olmas›n›n,
nefropati ve ESRD geliﬂme riskini 10 kat art›rd›¤› bildirilmiﬂtir.[21] Ayr›ca, tip 2 diyabette tipik
diyabetik glomerulopati geliﬂiminin daha çok
mikro- ve makroalbüminüriklerde oldu¤u; bu
olgularda kan bas›nc› kontrolüne ra¤men, böbrek fonksiyon kayb›n›n h›zl› geliﬂti¤i belirtilmiﬂtir.[20]

b. Na-H antiport sistemi[8]
Ekstraselüler Na ile intraselüler H iyon de¤iﬂimini sa¤layan sistemdir. Nefropatili tip 1 diyabetlilerde yüksek bulunmuﬂ ve bu kiﬂilerde
hipertansiyon belirlenmiﬂtir. Hiperglisemi ile
aktivitesi artmaktad›r. Böbrekte apikal membrandan Na reabsorbsiyonu yapar, protein kinaz
C sistemi ile de iliﬂkisi vard›r.

Tip 1 diyabette de mikroalbüminüri-proteinüri olmas›, hem böbrek yetersizli¤i, hem de
makrovasküler aterosklerotik komplikasyonlar
ve özellikle kardiyovasküler hastal›klar için
güçlü bir belirleyicidir.[2,10] Tip 1 diyabette 10 y›ll›k izlem süresinde ölüm oran› normoalbüminürililerde %15, mikroalbüminürililerde %25,
makroalbüminürililerde %44 düzeyinde bulunmuﬂtur.[10]

Gerek Na-Li gerekse Na-H sistemleri bozuklu¤u, damar düz kas hücrelerinde Na art›ﬂ›na;
bu durum da damar tonusunda ve damar duvar kal›nl›¤›nda artmaya neden olarak periferik
dirençte art›ﬂa ve mezengial hücrelerde ço¤almaya yol açar.[18]

Mikroalbüminüri riski, HbA1c 10.1 üzerine
ç›kt›kça, diyabet süresinden ba¤›ms›z olarak
artmaktad›r.[22] DCCT çal›ﬂmas›nda HbA1c %8.8
üzerine ç›k›nca, mikroalbüminüri geliﬂmesi riskinin artt›¤›; HbA1c 7’den küçük olursa mikroalbüminürinin geri dönebildi¤i; bu sonuçlar›n,
Joslin Klinik ve Stockholm çal›ﬂma sonuçlar› ile
de benzer oldu¤u bildirilmiﬂtir.[15]

c. ‹nsülin direnci[8]
Azalm›ﬂ insülin duyarl›l›¤›n›n, metabolik ve
hemodinamik etkilerin katk›s› ile nefropati için
risk oluﬂturdu¤u düﬂünülmektedir. ‹nsülin reseptör geni, tip 1 diyabetli ve h›zl› nefropati geliﬂmesi olanlarda yüksek oranda bulunmuﬂtur.
Mikroalbüminürinin tip 1 ve tip 2 diyabette insülin direncine eﬂlik etti¤i gösterilmiﬂtir.

ACE inhibitörlerinin mikroalbüminüriyi ve
nefropati ilerlemesini azalt›c› etkisi birçok çal›ﬂmada kan›tlanm›ﬂt›r.[16,23-25] Antihipertansif etkisinin de katk›s› ile olumlu etkisi daha çok artmaktad›r.[5]

KL‹N‹K
Diyabetin, özellikle tip 1 diyabette belirlenmiﬂ, y›llar içine yay›lm›ﬂ bir seyir ﬂekli vard›r. Tip
1 diyabette bu do¤al klinik seyri takip etmek pek
olanakl› de¤ildir. Ancak, tip 1 diyabet gibi evreler geçirdi¤i düﬂünülmektedir (Tablo 1).[1,19]

TEDAV‹
Diyabetik nefropati tedavisi, öncelikle glisemi kontrolü, mikroalbüminüri ve hipertansiyon
tedavisi, fizyopatolojide yer alan faktörlerin tedavisi ve son dönem böbrek yetersizli¤inin tedavisi aﬂamalar›ndan oluﬂur.

Klini¤i ve ilerlemeyi belirleyen mikroalbüminüri ve hipertansiyon eklenmesidir. Bu nedenle üçüncü devre, takip ve tedavi aç›s›ndan
çok önemlidir. Mogensen[19] 1987’de, mikroalbüminürik diyabetlilerde nefropati ve/veya böbrek yetersizlik oran›n› tip 1 diyabette %80, tip 2

Hiperglisemi tedavisi
Nefropatinin önlenmesinde ve ilerlemesini
durdurmada yap›lacak ilk iﬂ, kan ﬂekerinin ideal
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ölçülerde tutulmas›d›r (Açl›k kan ﬂekeri<126
mg/dl, tokluk kan ﬂekeri<160 mg/dl, HbA1c<%7
gr/dl). Gerek DCCT çal›ﬂmas›nda, gerekse
UKPDS çal›ﬂmas›nda kan ﬂekerinin düzenlenme-

si ile mikrovasküler komplikasyonlar›n geciktirilebilece¤i ve oranlar›n›n azalt›labilece¤i gösterilmiﬂtir.[15,26] Yo¤un insülin tedavisi ile konvansiyonel tedaviyi karﬂ›laﬂt›ran çal›ﬂmalar›n meta-anali-

Tablo 1. Tip 1 diyabette klinik seyir
1. Hiperfiltrasyon dönemi
Süre
Histopatoloji
Glomerüler filtrasyon h›z› (GFR)
Proteinüri
Kan bas›nc›
Tedavi

‹yi kontrol ile düzelebilir.
Böbrek ve glomerül büyüktür.
Normal GFR’nin %20-50’si kadar artm›ﬂt›r.
Belirgin albüminüri yoktur.
Normaldir.
‹nsülin tedavisi ile kesin olarak düzelebilir.

2. Normoalbüminürik dönem
Süre
Histopatoloji
GFR
Proteinüri
Kan bas›nc›
Tedavi

‹lk beﬂ y›lda geliﬂir.
Bazal membran kal›nd›r (‹ki y›lda baﬂlar).
Normaldir veya %20-50 kadar artm›ﬂt›r.
15-20 µg/dk albüminüri kadard›r.
Normaldir, 1 mmHg/y›l artmaya baﬂlar.
‹nsülin ile düzelebilir.

3. Yeni baﬂlayan diyabetik nefropati (Mikroalbüminürik dönem)
Süre
Histopatoloji
GFR
Proteinüri
Kan bas›nc›
Tedavi

6-15 y›lda geliﬂir.
Bazal membran kal›n, mezengium geniﬂtir.
Normal veya bazen çok hafif yüksektir.
20-200 µg/dl veya 30-300 mg/gün mikroalbüminüri kadard›r
(y›lda yaklaﬂ›k %20 art›ﬂ).
Artmaya baﬂlar. Tedavi edilmezse 3 mmHg/y›l artar.
Hiperglisemi ve antihipertansif tedavi ile düzelebilir.
Tip 2 diyabette antihipertansif tedavi ile GFR ve mikroalbüminürinin
kötüleﬂmesi önlenebilir.

4. Belirgin diyabetik nefropati (Proteinürik dönem)
Süre
Histopatoloji
GFR
Proteinüri
Kan bas›nc›
Tedavi

15-25 y›lda geliﬂir.
Diffüz interkapiller glomeruloskleroz, mezengial geniﬂleme görülür.
Azalm›ﬂt›r (yaklaﬂ›k 10 ml/dk/y›l azal›r)
‹lerleyici proteinüri görülür (>500 mg/gün).
Artm›ﬂt›r (yaklaﬂ›k 5 mmHg/y›l artar).
Hiperglisemi ve antihipertansif tedavi ile GFR daha düﬂük oranda azal›r.
Tip 2 diyabette, tedaviye ra¤men iyileﬂme zordur.

5. Son dönem böbrek yetersizli¤i
Süre
Histopatoloji
GFR
Proteinüri
Kan bas›nc›
Tedavi

25-30 y›lda geliﬂir.
Belirgin glomeruloskleroz vard›r.
10 ml/dk’dan azd›r.
Glomeruloskleroz geliﬂince proteinüri azalabilir.
Çok yüksektir.
Tüm tedaviye karﬂ›n, geri dönüﬂü yoktur.
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ler olaylarda %37, strokta %44, ölüm oran›nda
%32’lik azalmalar saptanm›ﬂt›r.[4] HOT (Hypertension Optimal Treatment Study) çal›ﬂmas›nda, tip 2 diyabette diyastolik kan bas›nc› 80
mmHg olanlarda, 90 mmHg olanlara oranla,
kardiyovasküler olaylarda %50 düzeyinde azalma saptanm›ﬂt›r.[4] Hipertansiyon kontrolü ile,
ilerlemiﬂ DNF’de ölüm oran› %50-70 azalm›ﬂt›r.[1]

zinde, HbA1c’de ortalama %1.4’lük azalma ile
nefropati ilerleme riskinin %34 oran›nda azald›¤›
gösterilmiﬂtir.[15]
Tip 1 diyabette yo¤un insülin tedavisi çal›ﬂmalar›, baﬂta DCCT olmak üzere daha çoktur.
Japonlarda tip 2 diyabette yo¤un ve konvansiyonel insülin tedavilerinin karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› bir
çal›ﬂmada, yo¤un insülin tedavisi ile nefropati,
retinopati ve nöropatide azalma oldu¤u bildirilmiﬂtir.[15]

ACEI’ler, hem mikroalbüminüri üzerine
olan olumlu etkileri, hem antioksidan ve hücre
ço¤almas›n› azalt›c› etkileri, hem de antihipertansif ve sol ventrikül fonksiyonunu iyileﬂtirici
özellikleri nedeniyle 1995 Konsensus’unda öncelikle önerilen antihipertansifler olmuﬂlard›r.[5,11,16,23,31,32] Ancak, nefronun korunmas› için
kan bas›nc›n›n düﬂürülmesinin önemi göz önüne al›nd›¤›nda kalsiyum kanal blokerlerinin,
angiotensin II antagonistlerinin ve alfa-blokerlerin de kullan›labilece¤i; en etkin hipotansif etkiyi, özellikle ACEI+kalsiyum kanal blokeri
kombinasyonunun sa¤layaca¤›; beta-bloker ve
diüretiklerin, yan etkilerinden dolay› dikkatli
kullan›lmalar› gerekti¤i bildirilmiﬂtir.[1,4,11,19,23]

Yo¤un insülin tedavisine, haftada bir ‹V insülin eklenmesiyle kan bas›nc›, glisemi kontrolü ve ACE‹ (angiotensin-converting enzyme inhibitor) kullan›m›ndan ba¤›ms›z olarak DNF
ilerlemesinin azald›¤› bildirilmiﬂtir.[27]
DCCT çal›ﬂmas›nda yo¤un insülin tedavisi
gören tip 1 diyabetlilerin çal›ﬂma sonland›r›ld›ktan sonra dört y›l daha izlendi¤i EDIC (Epidemiology of Diabetes Interventions and
Complications) çal›ﬂmas›nda, HbA1c %7.2’den
%7.9’a ç›ksa bile retinopati, mikroalbüminüri,
albüminüri oran›n›n konvansiyonel tedavi gören gruba oranla düﬂük seyretmesi önemli bir
sonuçtur; olabilecek en erken dönemde yo¤un
insülin tedavisine geçilmesi gerekti¤inin önemini belirtmektedir.[28]

Di¤er tedaviler
Nefropatililerde patogenezde yer alan oksidan strese karﬂ› antioksidan olarak E ve C vitaminlerinin, alfa-lipoik asit ve probukol kullan›mlar› daha çok deney aﬂamas›nda olan tedavilerdir.[33,34]

Sadece pankreas transplantasyonu yap›lan
nefropatili tip 1 diyabetli olgularda, böbreklerde transplantasyondan sonraki beﬂ y›lda de¤iﬂiklik olmad›¤› halde, ancak 10 y›ll›k normoglisemi döneminden sonra glomerüllerde remodeling geliﬂti¤i; Kimmelstiel-Wilson nodüllerinin, bazal membran kal›nlaﬂmas›n›n ve mezengium geniﬂlemesinin iyileﬂti¤i saptanm›ﬂt›r.[29]
Ayr›ca, baﬂar›l› pankreas transplantasyonlar›n›n sa¤kal›m› yükseltti¤i; özellikle pankreasböbrek transplantasyonlar›nda uzun süreli normogliseminin yararl› etkisi ile ölüm oran›n›n
azald›¤› bildirilmiﬂtir.[30]

Tuz kullan›m›n›n k›s›tlanmas›[35] ve diyet s›ras›nda al›nacak proteinin 0.6 gr/kg/gün ﬂeklinde s›n›rlanmas› ile GFR’nin düﬂme h›z›nda
dört kat azalma sa¤lanm›ﬂt›r.[1,24]
Tip 1 diyabet grubunda daha s›k görülen
ESRD’de, diyaliz ve transplantasyon önerilmektedir.[3] Transplantasyon program›na al›nan
her üç hastan›n birinde, DNF sonucu geliﬂen
ESRD belirlenmektedir.[36] Renal transplantasyon 60 yaﬂ›ndan genç kiﬂilerde tercih edilir. Kadavra böbrekte %60, canl› donörden al›nan böbrekte %80 oran›nda beﬂ y›ll›k sa¤kal›m saptanm›ﬂt›r.[37] ‹mmünsupresiv tedaviye ra¤men,
transplante edilen böbrekte de DNF histopatolojisi geliﬂir.[29,37] Bu nedenle, öncelikle pankreas
transplantasyonu önerilmektedir.[29]

Mikroalbüminüri-hipertansiyon tedavisi
Nefropatinin ilerlemesinde rol oynayan hipertansiyon tedavisinin, ister esansiyel hipertansiyona ba¤l› olsun, ister nefropati geliﬂimi ile
ortaya ç›ks›n, ESRD‘nin oluﬂumunu yavaﬂlatmada çok önemi vard›r. UKPDS’de kan bas›nc›n›n orta derecede düﬂürülmesi ile mikrovaskü119
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Kronik hemodiyaliz en s›k uygulanan yoldur.[37] Vasküler giriﬂ zorluklar›, postural hipotansiyon, metabolik durum kötüleﬂmesi gibi
komplikasyonlar› vard›r. Beﬂ y›ll›k sa¤kal›m
oranlar› 45-50 yaﬂlar›nda %40, 55-65 yaﬂlar›nda
%30 kadard›r.

13.

14.

Devaml› periton diyalizi daha ucuz, vasküler yatak problemi yaratmayan, kiﬂiyi hastaneye ba¤›ml› hale sokmayan, metabolik dengeyi
daha iyi koruyarak insülinin intraperitoneal
uygulanabilmesine olanak sa¤layan bir yoldur.
Sa¤kal›m süresi hemodiyalize benzer.[37]
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