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Nefropati diabektik hastalar için büyük bir problem teşkil etmekte ve özellikle 
Tip I diabette ölüm sebeplerinin başında gelmektedir. A.B.D.'de soh dönem böbrek 
hastalığı için tedavi gören bütün hastaların dörtte birini diabetiklerin oluşturduğu 
bildirilmektedir (1). 

Tip I diabetiklerin yaklaşık yansında 20 yıllık bir sürede renal yetersizlik 
gelişirken, Tip il diabetik hastaların ancak %5 kadarında son dönem böbrek 
hastalığı gelişmektedir (2,3). Ancak, diabetik populasyonun %90'ını Tip II diabet 
vakalan oluşturduğundan Tip il diabette de nefropati önemli bir klinik problemdir. 
Nefropati konusundaki çalışmalar özellikle tip I diabet üzerinde yoğunlaşmış ve 
nefropati çeşitli klinik evrelere ayrılmıştır. Adult diabette ise nefropati konusundaki 
çalışmalar yetersiz olup nefropatinin seyri iyi bilinmemektedir (2,3,4,5) 

Nefropatinin başlangıç evresi mikroalbuminüri ile karakterizedir. Üriner 
albumin ekskresyonundaki standart klinik testlerle tespit edilemeyen subklinik 
artışlara mikroalbuminüri denilmek- tedir (5,6). Son 10 yıldaki çeşitli çalışmalarda 
Tip I diabette mikroalbumünirinin klinik nefropati gelişeceğinin kuvvetli bir 
habercisi olduğunu gösterilmiştir (4-10). Adult diabetli vakalarda ise, Tip 1 diabetteki 
kadar güçlü olmasa da klinik nefropati ve erken mortalitenin bir habercisi 
olabileceği bildirilmektedir (3,11,12,13). Mikroalbuminürisi olmayan kişilerde gelecek 
10 yıl içerisinde persistan proteinüri gelişme riski çok düşükken, mikroalbumünirisi 
olan Tip 1 diabetiklerin % 80'inde, adult diabetiklerin ise %22'sinde klinik nefropati 
(persistan proteinüri) geliştiği gözlenmiştir (5, 14) diabetik glomerülosklerozun 
histolojik bulgularına sahip hastaların ise yansından daha azında persistan 
proteinüri gelişmektedir. Bu yüzden diabetik. nefropatinin erken tanısı için renal. 
biopsinin pratik olmadığı ve özellikle Tip I diabette mikroalbumüniri tayini kadar 
değerli olmadığı bildirilmektedir (6,14). 

Diabetik nefropatl gelişimi için yüksek risk taşıyan hastaların erken tesbiti 
prognostik açıdan olduğu kadar tedavi açısından da önemlidir. Düzenli glisemik 
kontrol ve erken antihipertansif tedavinin mikroalbuminüriyi azalttığı ve klinik 
nefropatinin gelişimini yavaşlattığı tesbit edilmiştir. Klinik nefropati yerleştikten 
sonra ise metabolik kontrolün albuminüri ve nefropatinin progresyonu üzerine 
etkisiz olduğu ancak antihipertansif tedavinin ve özellikle ACE (Angiotensin 
Converting Enzyme) inhibitörlerinin proteinüriyi azalttığı ve üremi başlamasını 



2 

geciktirdiği gösterilmiştir (5,6, 15-18). Bu nedenle özellikle Tip 1 diabette 
mikroalbuminürt taramalarının nefropati gelişecek hastaların erken tesbiti ve 
tedavisi açısından son derece önemli olduğu bildirilmektedir (2,5-9, 14). 

Çalışmamızda Tip 1 ve Tip il diabetli hastalarda Radioimmünoassay (RIA) 
metodu ile mikroalbuminürt tayini yaparak klinik nefropati gelişecek vakalan 
başlangıç evrede yakalamayı, nefropati yönünden Tip I ve Tip il diabet arasındaki 
farklılıkları belirlemeyi ve kaptoprilin diabetik hipertansif hastalardaki etkilerini 
incelemeyi amaçladık. 



DİABETİKNEFROPATİ 

Diabetes mellitus insülin salgısının mutlak veya nisbi yetersizliği ya da insülin 
rezistansı sonucu oluşan ve çok ciddi komplikasyonlara neden olabilen endokrin

metabolik bir hastalıktır (19,20). 

Diabetes Mellituslu hastalarda doku ve organlarda biokimyasal, morfolojik ve 
fonksiyonel birtakım değişiklikler meydana gelmektedir. Akut komplikasyonlar 
yaşamı tehdit edecek düzeyde, hatta fatal olabilir. Fakat bugün için asıl sorun uzun 
sürede oluşan vasküler komplikasyonlardır. Küçük damarlarda görülen diabetik 
değişiklikler "Diabetik Mikroanjiyopati" olarak da adlandırılmaktadır (21). 
Retinopati, nöropati ve nefropati diabetin mikrovasküler komplikasyonları, 
ateroskleroz ve sekelleri (serebrovasküler olaylar, miyokard infarktüsü, gangrenler) 
ise makrovasküler komplikasyonları olarak kabul edilmektedir (22). 

İnsülin ve antibiyotiklerin klinik kullanıma girmesinden sonra koma ve 
enfeksiyon gibi akut komplikasyonlara bağlı ölüm oranı oldukça azalmış, buna 
karşılık. ömür uzamasına paralel olarak geç komplikasyonlarda artış gözlenmiştir 
(23). 

Diabetes mellituslu hastalarda görülebilen böbrek komplikasyonları dört 
grupta incelenmektedir (24,25) 

ı. Diabetik glomerülopatl, 
2. Bakteriüri ve pyelonefrit 
3. Papiller nekroz 
4. Glikojen nefrozu(Armanni-Ebstein lezyonu) 

Bunlardan en önemlisi yalnızca diabete özgü bir komplikasyon olan diabetik 
glomerulopati olup, diabetiklerde görülen terminal dönem böbrek hastalığının 
başlıca nedenidir. Diabetik mikroanjipatinin böbreğe spesifik lezyonu olan 
glomerülopati, nodüler ve diffüz glomerüloskleroz şeklinde görülmektedir (25). 

Günümüzde diabet, A.B.D.'de terminal dönem böbrek hastalığı nedeniyle 
tedaviye alınan vakalarda tek başına en sık karşılaşılan nedendir (26). 



4 

DİABETİKNEFROPATİNİN TARİHÇESİ 

Diabetik glomerüloskleroz ilk kez 1936 yılında Kimmelstiel ve Wilson 
tarafından nodüler interkapiller glomerüloskleroz olarak tanımlanmıştır. Fahr 
1942'de di.fTüz interkapfiler glomerülosklerozu tarif etmiş, Stalder ve arkadaşları ise 
1959'da diabetin başlangıç evresinde glomerüler filtasyon değeri (GFR)'nin 
yükseldiğini göstermişlerdir. Mogensen ve Andersen 1973 yılında "Erken 

hiperfonkstyon ve hipertrofi" evresini tesbit ebnişlerdir (24). 

Mikroalbuminürinin, klinik diabetik nefropatinin bir habercisi olduğunun 
gözlenmesi "Başlangıç Diabetik Nefropati" kavramının doğmasına neden olmuştur 

(5). 

Tip 1 diabette erken morfolojik ve fonksiyonel değişikliklerin tesbit edilmesi ve 
mikroalbumiinürinin önemi anlaşıldıktan sonra Mogensen ve arkadaşları 
tarafından Tip 1 diabette böbrek hastalığının doğal seyrinin, biribirini izleyen 5 
evrede·cereyarl ettiği ileri sürülmüştür. Böyle bir şemanın insüline bağımlı olmayan 
diabetes mellitus vakalan için ne derece uygun olduğu bilinmemektedir 
(l,5, 14,26,27,28). 

DİABEriK NEFROPATİNİN PATOGENEZİ 

Diabetik nefropatinin patogenezi kesin olarak aydınlatılamamıştır. tnsülin 
yetersizliği, hiperglisemi ve ona eşlik eden metabolik bozukluklar, hemodinamik 
değişiklikler ve genetik faktörler suçlanmaktadır (21,22,29,31). 

Kronik hipergliseminin diabetik komplikasyonların oluşumundaki ana 
faktörlerden biri olduğuna dair deliller mevcuttur. Çünkü bu komplikasyonlar 
diabeti kontrolsüz olanlarda daha sık görülmektedir (22). 

Lee ve arkadaşları diabetik hayvanlardan aldıkları böbreği diabetik olmayan 
hayvana transplante ettiklerinde nefropatinin düzeldiğini göstermişlerdir. Diabetik 
hastalara transplante edilen normal böbrekte ise diabetik vasküler lezyonların 
geliştiği görülmüştür. Aynca, insülin tedavisi ile mikroalbuminürinin azalması, 
hiperfiltrasyonun düzelmesi bu komplikasyonların gelişiminden hipergliseminin 
sorumlu olduğunu desteklemektedir (21). 

Son yıllarda diabetik nefropati (DN) ve diğer mikroanjiopaUk komplikasyon
ların oluşmasında başlıca 3 mekanizmanın etkin olduğu kabul edilmektedir (22). 
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1. Proteinlerin non enzimatlk gllkozilasyonu. 

2. Anormal Poliol-Myoinozitol metabolizması. 
3. Değişmiş mikrovasküler hemod:lnami. 

1. Proteinlerin Nonenztmatlk Gllkozllasyonu 

Normal şartlar altında vücutta p:rotefnlerin glikozilasyonu enzimatik yolla 
yapılır. Proteinler yüksek glikoz düzeylerine uzun süre maruz kalırlarsa glikoz 
nonenzimatlk olarak protein molekülüne bağlanır. Bu regüle olmayan glikozilasyon 
proteinin yapısının, dolayısi ile. onun fonksiyonunun değişmesine neden olur. 
Hemoglobin, albumin, •lens proteini, fibrin, kollajen, lipoproteinler bu gruptandır 
(21,22). 

Hemoglobinin gllkozillenme derecesi hipergliseminin süresi ve derece~ine 
bağlıdır. Normal şahıslarda Glikolize hemoglobin miktarı %3-6 arasında olduğu 
halde, iyi kontrol edilmeyen diabetiklerde %6-12'ye çıkmaktadır. Dolayısı ile 
HbA 1 c'nin seri ölçümleri diabetlk hastada karbonhidrat metabolizması hakkında 

daha objektif bir değerlendirme imkanı sağlar. Glikolize Hb'in oksijene afinitesi 
normal hemoglobinden daha fazladır. Bu yüzden HbA 1 c'nin artması doku 

hipoksisine yol açar (21). 

Kollajenin glikozfilenmesi ise glomerül bazal membranında bazı değişikliklere 
neden olur. Bazal membran (BM) kalınlığı artar ve fonksiyonları bozulur (21,31). 

2. Anormal Pollol-Myolnozltol metaboJlzmaSJ 

Sorbitol, glikozdan fruktoz teşekkülü sırasında meydana gelen bir ara 
üründür. Glukoz, aldoz redüktaz enzimi ile sorbıtole çevrilir (22). 

Hiperglisemik ortam sorbitol metabolizmasını aktlvıte ederek hücre içinde 
sorbitol ve fruktoz birikimine neden olur. Sonuçta intrasellüler osmolarite artar ve 
hücre içine su girer. Sorbitol metabolizmasının sinir dokusu, retina, renal 
glomerüluslar, kan damarlan ve lenste aktMte kazandığı gösterilmiştir (21,22,31). 

Myoinozitol, glikozdan elde edilen bir hekzonoldür. Glikoz renal 
tübuluslardan myoinozıtolün reabsorbsiyonunu kompetetlf olarak inhibe ettiğinden 
diabetlklerin idrarında bol miktarda myoinozitol atılmaktadır. 

Diabetik hastalarda, retina, renal glomerulüsler ve periferik sinirlerde myoino-
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zitol konsantrasyonu ve Na-K-ATP'az aktivitesi azalmıştır .. 

Pollol ve mlyolnozitoldeki değişikliklerin BM lezyonunun gelişimindeki rolü 
tam olarak bilinmemektedir. Azalan Na/K-ATP'az akttvıtesi veya fosfoinosltld 
metabolizmasındaki değişikliklerin BM metaboll~masını etkileyebileceği 

bildlrllmektedir. Şekil l 'de DN'nin patogenezlne katkıda bulunan metabollk olaylar 
özetlenmektedir (29). 

Hiperglisemi / lnsülin yetersizliği 

\ Na/K-ATP'az 
\ 1 

\ 1 
\ 1 

\ 1 

r-L------------~\ \ 
\ 1 Eritrosit 

Deformobilitesi 

t GBM 

\ \ 
\' \ 

' 1 
\ 1 

' 1 \ \ 
' 1 
\ 1 

\ 1 
\ 

Fosfoinosıtıd 

metabolizması 

' ' / 
' / 

I 
' ' ' ' ' / 

' ' I 

t ANİYONİK DURUMLAR 

tNEG 

Şekil (1) : DN'nln patogenezlnde rol oynayan metabollk olaylar (29). 

3. Hemodlnamfk Değişiklikler 

Diabetlk nefropatlnln oluşumunda hemodinamlk faktörlerin de rolü olduğu 
kabul edilmektedir. Diabetes Mellltusta doku zedelenmesinin nedenlerinden blrtnin 
de artmış kan akımı olduğu bildirilmektedir. Kan akımının artışı ise artertoler 
direncin azalmasına bağlanmaktadır. Kapiller yatakta artan hidrostatik basınç, 
hasarlanmış protein ve diğer makromoleküllerin damar duvarına ve mesangiuma 
ftltrasyonunu artırır. Kapiller sızıntının mesangium ve BM komponentlerlnin 
sentezini stfmüle ettiği düşünülmektedir (21,30). 
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Diabetlk hayvanlarda renal arter stenozu olan böbrekte nefropatl, carotıs arter 
stenozu olan tarafta ise retlnopatl gelişmediği gösterilmiştir. Bu da, hemodinamik 
faktörlerin diabetlk nefropati gelişfıninde önemli olduğunu göstermektedir (30). 

Son deliller, tip ı diabette nefropatl gelişiminin hipertansiyona genetik bir 

pred.ispozisyonla ilişkili olabileceğini göstermektedir (26,32,33). 

DİABETİK NEFROPATİNİN HİSTOPATOLOJİSİ 

Diabetik nefropatl nodüler ve diffüz glomerülOskleroz şeklinde kendini 

gösteren bir mJkroanjiopati şeklidir (25). 

Diabetlk glomerüler lezyonlar başlıca 3 çeşit olarak tanımlanmıştır (22). 

1. Diffüz glomerüloskleroz 
2. Nodüler glomerüloskleroz 
3. Eksüdatlflezyon 

Diabetlk glomerülosklerozda bu oluşumların tümü, biri veya birkaçı birarada 
bulunur. Ağır glomerüler lezyonlara rağmen böbrekler normal hacimde veya 
büyüktür (34). 

Diabetln başlangıcından 15-20 yıl sonra diffüz ve nodüler lezyonlar hastaların 
hepsinde görülür. Bazal membran kalınlaşması ve artertoler lezyonlara bağlı total 
glomerül kaybı gelişebilir. Afferent ve efferent artertollerde hiyalinozis, perttübüler 
glikojen, yağ ve mukopolisakkarit birikimi görülebilir. Tübüler hücrelerde glikojen 
depolanmasına bağlı vakuoler görünümün olması, Amıanni-Ebstein lezyonu olarak 
anlandınlır (22). 

Klinik diabetik nefropatl tanısı kolay olduğundan, atipik seyir veya ikili 
patoloji düşünülmedikçe renal biyopsi gerekmeyeceği bildirilmektedir. Diabetık 
nefropatinin atlpik seyri ise şu şekilde tarif edilmektedir (6, 14,35) : 

1. 6-8 yıldan daha az IDDM hikayesi yanında klinik proteinürinln olması 
2. Retinopatl olmaksızın nefropaU olması 
3. Renal fonksiyonların süratle bozulması 
4. Evvelinde proteinürt olmaksızın renal fonksiyonların bozulması. 
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DİABETİKNEFROPATİNİN KLİNİK SEYRİ 

Diabetik. nefropaU günümüzde. başka bir böbrek hastalığının bulumnadığı bir 
diabetlide, idrarda protein arayan şerit testlerinin devamlı pozitif sonuçlamnası (ya 
da idrara çıkarılan günlük albumin mik.tannın 0.3 gramı aşması) şeklinde tarif 
edilmektedir. Hipertansiyon ve böbrek fonksiyonunun azalması. çok zaman 
proteinüriye eşlik eder veya hemen sonra görülür (26). 

Diabetik nefropaUnin ilk önemli klinik manif estasyonu persistan proteinüridir 
( > 0.5 gr/gün). Tip I diabeUklerde hastalığın başlamasından 15-20 yıl sonra 
hastaların% 50'sinde persistan proteinüri görülmektedir. Bundan yıllarca önce 
tesbit edilebilen mik.roalbuminüri, gelişecek renal bozukluğun habercisidir. 
Proteinürt önemli derecede olduğu zaman. nefrotik sendromun bütün klasik 
belirtilerine rastlanır. Diğer nefrotik. sendromlardan farklı olarak hastaların 
%75'inde hipertansiyon da bulunur. GFR giderek azalır ve azotemi meydana gelir. 
Ortalama, persistan proteinµrtden 3 yıl sonra azotemi. azotemiden 3 yıl sonra da 
renal yetersizlik. gelişmektedir (35,36,37). Şekil 2'de Tip I diabette nefropatinin seyri 
şematize edilıniştlr (2,36) 
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Diabetik böbrek hastalığının sıklığı ve ağırlığı, diabetın başlangıç yaşı, 

hastalığın süresi ve kontrol derecesiyle yakından ilişkilidir. Yapılan böbrek biopsi 
çalışmaları, kontrolsüz diabeUklerde lezyonlara daha sık rastlandığını 

göstermektedir. İyi kontrollü vakalarda albuminüri sıklığı %12 iken kontrolsüzlerde 
bu oranın %5l'e ulaştığı bildirilmektedir (34-38). 

Tip I diabetten farklı olarak nefropatill adult diabetli hastaların yaklaşık %45'i 
kardiyovasküler hastalıktan ölürken.ancak %5'inin üremiden öldüğü 

bildirilmektedir (1). 

' 
Mogensen ve arkadaşları Tip I diabette nefropatinin seyrini birbirini izleyen 5 

evrede incelemektedirler (1,5, 14,26,28,36,39). Tablo I'de bu evreler ve özellikleri 
görülmektedir (28). 

EVRE I (Erken renal hipertrofl ve hiperfonksiyon evresi) : 

İnsüline bağımlı diabet vakalarında, teşhis sırasında hemen bütün hastalarda 
böbrekler büyümüş ve GFR yükselmiştir (40). Mikropkobik olarak glomerül hacmi ve 
kapiller yüz ölçümü normalden fazladır. Gliseıninin insülinle kontrol altına 
alınması erken dönemdeki bu değişikliklerin düzelmesini sağlayabilir (40). 

· Hiperfiltrasyonun, yani GRF'deki artışın derecesi, kapiller yüzölçümündeki artışla 
doğru orantılıdır (41). 

Hiperfiltrasyonun nedeni, glomerül kapillerindekl basıncın artmasıdır ve bu 
artışın DN'nin başlamasında ve ilerlemesinde anahtar rolü oynadığına 

inanılmaktadır (42,43). Bu dönemde idrara çıkarılan albumin miktarı da bazan 
hafifçe artmış olabilir ve bu artış. hastada başka bir böbrek hastalığı olmadığı 
sürece, insülin tedavisi ile düzeltilebilir (26, 40,44). 

GFR ve filtrasyon fraksiyonu yaklaşık %20-40 kadar artar. BM ve mesangium 
ise normaldir. Bu evrede radyolojik olarak böbrek dokusunun genişlediği 
gösterilebilir (22,24). 

Juvenil diabetlklerde gözlenen bu morfolojik değişiklikler 3 aylık etkili bir 
tedaviden sonra düzelmektedir. Bu döneme ait morfolojik değişiklikler metabolik 
kontrol yetersiz olduğu zaman daha uzun sürebilir (24,26). 
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Tablo 1 : Tip 1 dlabette nefropatınln evreleri (28) 

Evre Baflangıcı Fonblyonel Yapıaal Bir 80nraki Evreye Bir sonraki evreye 

AnormalllJdc:r AnormalllJdc:r Gcçilmesl De İJgUi geçen vaka yilzdcsl 

risk faktörlerl 

l) Erken R=al Teşhfaamn· GFR ve glomerıl· R=al hlpert· tupcıgl!aemt 100 

hıpcrtroll Ye damCYCUt !er kaplller basınç rol! vartbr. Glo· 

hıperfonksıyon artmışbr mcn'll hacm1 Ye 

C\'l"C8I kaplller mtras-
yon alanı artmışbr 

21 Seaalz d6ncm Teşhlaten GFR ve glomerıl· BM kahnl~ mc· tupeıglfaeml 

!yapısal IC1)'011lar 2·3yıl !er kaplller basınç aanglum hac· Glonıerıller kapil· 
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hastahııt ııcma Ye glomeııller 
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Evre il (Klinik belirtilerin eşlik etmediği böbrek lezyonlan) : · 

Glomerüllerde haklın olmak üzere renal lezyonların gelişmesi ile karekterfzedir. 
Ana yapısal değişiklik BM kalınlaşması ve mesangial genişlemedir. Teşhis renal 
biopsi ile konur (1,14,22,24). 

Bu evrede GFR yine yüksektir, belirgin hiperglisemi bulunmadıkça UAE 
normaldir (26). 

BM kalınlaşması, nefropati gelişeceğinin bir habercisi değildir. Ancak 
'J 

mesangium artışının nefron fonksiyonundaki azalmayı başlatan olay olduğuna 
inanılmaktadır. Mesangium genişlemeye devam ettikçe "glomerüloskleroz" denen 
olay gelişir. Nebdeleşerek büzülen glomerül fonksiyon kaybına uğrar (26). 

10 yıldan beri insüline bağımlı diabeti olan vakaların hemen hepsinde değişik 
derecede glomerüloskleroz vardır. Ancak, fonksiyon gören glomerül sayısının 
azalması, proteinürl, hipertansiyon ve böbrek fonksiyonlarında azalma ile birlikte 
seyreden klinik DN bu vakaların yalnızca küçük bir bölümünde mevcuttur . 

Evre m (Başlangıç Halinde Nefropatl) : 

Mikroalbuminüri ile karekterizedir. Üriner albumin ekskresyonundaki 
standart klinik testlerle tesbit edilemeyen subklinik artışlara mikroalbuminüri 
denilmektedir(5,6). Üriner albumin ekskresyonu (UAE)'nun 30-300 mg/gün (ya da 
20-200 mikrogram/dk) arasında bulunması mikroalbuminüri olarak da kabul 
edilmektedir. 6 ay içerisinde ayrı ayrı zamanlarda alınmış 3 idrar örneğinin ikisinde 
mikroalbuminüri varsa, hasta bu evrede kabul edilir (5). UAE'nu tayinden önce 
mümkün olan en iyi diabet kontrolü sağlanmalı, idrar steril olmalı ve nonketotik 
durumda alınmalıdır. Özellikle diabet yaşı 6 yıldan kısa ise artan UAE'nun diğer 
sebepleri ekarte edilmelidir (5,14,22,24). Fiziksel ekzersizler, üriner enfeksiyon, 
konjestif kalp yetmezliği ve hipertansiyon gibi durumlar da mikroalbuminüriye 
neden olabilirse de diabetik bir hastada mikroalbuminürinin en önemli nedeni 
''Başlangıç Diabetik Nefropati" dir (1,5,14,24). 

Normal albumin ekskresyonu ile klinik proteinüri arası geçiş fazını oluşturan 
bu evre yaklaşık 5-10 yıl devam eder ve diabetin başlangıcından 10-15 yıl sonra 
bütün hastaların %30-40'mda görülür. Bu dönemde eksersiz albuminürisi ve hafif 
kan basıncı yüksekliği de bulunabilir (1,5,26). 
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Erken fazda GFR yüksektir ( "' 160 rrtl/ dk) . UAE 20-70 µg/ dk arasındadır. Geç 
fazda ise GFR, 130 mi/dk civarında olup mikroalbuminüri 70-200 µg/dk'ya 
yükselmiştir (14,22) 

Son 10 yıldald çeşitli çalışmalarda mikroalbuminürinin hem tip I, hem de tip il 
diabetli şahıslarda gelişecek renal bozukluğun habercisi olduğu gösterilmiştir (4-13, 
45-47). 

Proteinüri için standart klinik testler, UAE'da ancak 20 misli bir artış 
olduğunda pozitifleşmektedir. Redioimmünoassay veya immüno kimyasal 
yöntemlerle albustik negatif iken klinik DN gelişimini önceden tesbit etmek 
mümkün olmaktadır (5,22). 

UAE, postür ve eksersizle değişebileceğinden, idrar örneklerinin standart 
şartlar altında toplanması gerelmıektedir. Geceki idrar örneklerinde UAE düşük, 
gündüzki örneklerde ise daha yüksektir. Birkaç saatlik idrar örnekleri sabah alınan 
idrar örnekleri, 12 saatlik örnekler kullanılabilirse de en ideal olanı 24 saatlik 
örneklerin kullanılmasıdır. Ancak biriktirmesi pratik değildir (1, 14,22). · 

Başlangıç DN tanısı önemlidir. Çünkü optlmal insülin tedavisi, antihipertansif 
tedavi ve belki de protein kısıtlanmasıını içeren tedavinin başlangıçta aşikar 

nefropatl evresindekinden daha etkili olabileceği söylenmektedir (14). 

Düzenli metabolik kontrolün ve antlhipertansif tedavinin mlkroalbuminüriyi 
azalttığı göstertlmlştir (14,22,26,30,48-54). 

Mlkroalbumlnürlnin özelllklerl (30): 

ı. Mikroalbuminürisi olan diabetlk hastalarda müteakip 10 yıl boyunca klinik 
nefropati gelişme insldansı, mikroalbuminürisi olmayanlardan 15-20 kere fazladır. 

2. Fiziksel eksersizler mikroalbuminüriye neden olabilir veya mikroalbumln
üriyi artırırlar. 

3. Sıkı metabolik kontrol mikroalbuminüriyi düzeltmekte veya azaltmaktadır. 

4. Kan basıncının düşürülmesiyle mikroalbumlnüri azalmakta veya 
kaybolmaktadır. 

. ' 
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Evre ıv (Klinik Diabetik NefropaU) 

Proteinüri, hipertansiyon ve müteakiben · GFR'da düşme ile karakterizedir. 
UAE 200 microgram/dk'dan fazladır. GFR, tedavi edilmeyenlerde yaklaşık 1 
ml/dk/ay düşme gösterir. Proteinüri tedricen artarak nefrotik sendrom tablosu 
yerleşllr (14,24). 

Persistan proteinüri (0.5 gr/günden fazla total protein ekskresyonu) ile 
karakterize olup bu değer yaklaşık daklkiıda 200 µgr'dan daha fazla UAE'na tekabül 
eder (makroalbuminüri) (14). 

40 yıl süre ile izlenen tip 1 diabetlklerin %35-40 kadarında klinik nefropati 
meydana geldiği gösterilmiştir (4,55). 

Erken fazda GFR 130-70 ml/ dk, ara fazda 70-30 ml/ dk, ilerlemiŞ fazda ise 30-
10 ml/dk'a düşmektedir (5,22). 

Vakaların çoğunda belirgin retinopati ve hipertansiyon mevcuttur (26). 
Antihipertansif tedavi proteinüriyi azaltmakta ve renal yetmezliğe gidişi 

yavaşlatmaktadır. Metabolik kontrolün ise, bu evrede nefropatinin seyri üzerine 
etkisi olmamaktadır (30). 

Evre V (Son dönem böbrek yetmezlJği) 

Glomerüllerde yaygın harabtyet vardır. GFR 10 ml/dk'nın altındadır. Klinik 
olarak üreminin diğer nedenlerinden ayırt edilemez. Albuminüri azalmıştır. 
Hipertansiyon dalına vardır (22,24). 

IDDM vakalarında nefropatl (persistan proteinüri) bir kez geliştikten sonra 
GFR yılda ortalama 10 ml/dk kadar azalmaya devam eder, kan basıncı ise 
yükselmeyi sürdürür. Daha sonraki 10 yıl içerisinde ise vak.alarm en az %75'inde 
terminal dönem böbrek hastalığı gelişmektedir (51,55). 

Diabetik nöropaUye bağlı nörojenik mesane, üriner enfeksiyonlar ve renal 
papiller nekroz renal fonkStyon bozukluğuna sebep olabilen diğer faktörlerdir (35). 

Diabetik nefropatisi olanlarda, mutlak endikasyon olmadıkça IVP gibi 
kontrastlı filmler çekilmemelidir. Böyle tetkiklerden sonra renal fonksiyonlarda 
süratle bozulma ohnaktadır (35). 
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DİABETİK NEFROPAT:İNİN TEDAVİSİ 

Diabetik. nefropatinin spesiflk bir tedavisi yoktur. Hasta ile sıkı bir işbirliği ve 
diabet eğitiminin tedavide önemi büyüktür. Hastalar düzenli aralıklarla kontrol 
edilmelidir. Kontrollerde; glikoz ve kan basıncı ölçümü oftalmoskopik. muayene, 
EKG, HbAı c ölçümü ve üriner albumin ekskresyonu tayini yapılarak 

komplikasyonlar yönünden değerlendiı11melidir (22,26,35). 

Optimal metabolik. kontrol ve antihipertansif tedavinin nefropatl gelişimi ve 
progresyonunu yavaşlattığı gösterilmiştir (14,22,26,30,48-54). 

Pompa tedavisi ile sıkı metabolik kontrolün mik.roalbuminüriyi azalttığı ve 
hiperllltrasyonu düzelttiği gösterilmiştir (48,49,56,57,58). 

Üremi gelişmiş birçok hastada insülin ihtiyacı azalmaktadır. Oral 
antldiabektlkler birikerek. ciddi hipoglisemilere neden olabileceğinden 

kullanılmamalıdır (14,24,35). 

Glikozun renal eşik düzeyi yükseldiğinden glisemiye oranla glikozüri daha 
hafif derecededir. Bu nedenle tedaviyi idrar şekerine göre ayarlamak. yanlıştır (24). 

Yetersiz metabolik. kontrolün diabetlk nefropatide aşikar bir risk faktörü 
olduğu gösterildiğinden mümkün olduğunca normale yakın kan glikoz düzeyleri 
sağlanmalıdır (22). 

Hipertansiyon ile diabetik böbrek hastalığının ilerlemesi arasında yakın bir 
ilişki vardır. Bu nedenle erken ve etkin bir antihipertansif tedavi gerekir (26). 

Antihipertansif tedavinin mikroalbuminüriyi önemli ölçüde azalttığı 

gösterilmiştir. Klinik diabetik nefropatl vak.alarmda da hipertansiyonun düzeltllmesi 
proteinüriyi azaltmakta ve GFR'dak.1 azalmayı %50-60 oranında yavaşlatmaktadır 
(53,59,60). 

Önceden normotensif olan bir diabetlide hipertansiyonun görülmesi, erken 
dönem böbrek hastalığının ilk belirtisi olabilir. Bu noktadan itibaren kan basıncının 
kontrol altına alınması hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilecek en önemli girişimdir. 
Bu yüzden bütün hastalarda kan basıncı sık sık ölçülerek izelenmeli ve 
hipertansiyon tesbit edildiğinde hemen tedavi edilmelidir (26). 
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Diabek.tiklerde hafif hipertansiyonda bile, (Diastolik kan basıncı 90-94 mmHg) 
ilaç dışı tedavilerle gereken azalma sağlanamadığında antihipertansif ilaçlara 
başlanması gerektiği konusunda fikir birlJği vardır (26). 

Tansiyon arteriyelin 140/85 mmHg'nın altında tutulması gerektiği 

bildirilmektedir. 45 yaşın üstündeki hastalarda ise bu değere her dekat için 5mmHg 
ilave edilebilir (22,26). 

1Iaçlann seçiminde; hipergliseminin ve impotansın tiazid veya diğer bazı 
antıhipertansiflerle artabileceği, beta blokerlerin hipoglisemik ataklara ve kalp 
yetersizliğine neden olabileceği hatırlanmalıdır (22) .. 

Bütün diabetiklerde antihipertansif tedaviye başlanırken, diüreUkleıin ya da 
betablokerlerin değil de, ACE inhibitörlerinin kullanılması önerilmektedir. Çünkü 
bu ilaçlar glomerül içi kapiller basıncı spesifik olarak düşürmekte, aynca glikoz 
kontrolünü ve lipid profilini olumsuz yönde etkilememektedir. Yine bu ACE 
inhibitörlerinin klinik nefropatl vakalannda ınikroalbuminürinin azaltılması ve 
GFR'daki azalmanın yavaşlatılması açısından geleneksel antihipertansif ilaçlara 
oranla daha etkili oldukları bildirilmektedir (18,36,37,39,61,62). 

Kaptopril hiperkalemiye yol açabileceğinden potasyum tutucu diüretiklerle 
birlikte kullanılmamalıdır. Aynca kaptopril böbrek yetersizliği bulunan vakalarda 
hiperkalemiyi ağırlaştırabilir (26,63). 

Böbrekte AngiotensinlI, eff erent arteriollerde vazokonstrüksiyon meydana 
getirerek glomerüler kapiller hidrostatik basıncı artırır ve renal kan akımını azaltır .. 
Bu da GFR'da hafif düşme ile sonuçlanır. ACE inhibitörleri ise bunlara zıt etki 

yapar ( 17 ,64) .. 

Kaptopril'in glomerüler efferent arteriollerdeki Ag-II'nin meydana getirdiği 
vazokonstriksiyonu antagonize ederek glomerüler kapiller basınç gradyentini 
düşürdüğü ve BM'dan protein geçişini azalttığı düşünülmektedir (65,66). Yapılan 
pek çok çalışmada ACE inhibitörlerinin proteinüriyi azalttığı tesbit edilmiştir (65-68). 

Aynca kaptopril'in bradikinin ve vazodilatör prostoglandin (PGE2 ve pGJ2) 

seviyelerini artırdığı bildirilmektedir (63,64). 

Kaptopril ve enapril böbrekten elimine edildiklerinden renal yetersizlikli 
hastalarda düşük dozlarda verilmelidir (69). 
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Hayvanlar üzeı1nde yapılan çalışmalarda, diyette yüksek miktarda protein 
bulunmasının intraglomeriiler basıncı ve GFR'nı artırdığı gösterilmiştir. Protein 
kısıtlanması ise, hem glomeriier hipertansiyonu, hem de hiperflltrasyonu 
azaltmaktadır (1,14,26). 

Mlkroalbuminürtsi olan hastalarda protein kısıtlamasının UAE'nu azaltbğı 

gösterilmiştir. Klinik nefropatlsi olanlarda da protein kısıtlamasının albumunürlyl 
azalttığı ve GFR'nın azalmasını yavaşlattığı bildirilmektedir (14,26,70,71). 

Bu verileri dikkate alan .Amerkan Diabet Birliğt.. çocuklar, gebe kadınlar ve 
emziren anneler dışında kalan bütün diabet vakalannda, alınan günlük protein 
miktarının vücut ağırlığının her kilogramı için 0.8 gram olarak kısıtlanmasını 
önermektedir (26). 

Şimdiye kadar NIDDM'lu hastalarda, antlhlpertanslf tedavi, optımal metabolik 
kontrol ve düşük protein içeren diyet konusunda uzun takip süreli hiç bir çalışma 
yoktur. Ancak, teorik olarak Tip I diabet için önerilen kurallar uygulanabilir (14). 

üremik diabetik hastanın yakın takibi gerekir. tyı bir semptomatık tedavi 
yanında hangi tür renal replasman tedavisi (RRl1 uygulanacağına karar verilmelidir. 

Erken dönemlerdeki kadar agresslf olmasa da bu dönemde de hipertansiyonun 
kontrolü sürdürülmelidir. Hipertansiyondaki kontrol yetersizliği sıklıkla sıvı 

retansiyonuna bağlıdır. Çoğu vakada ödem, ileri renal yetersizlik gelişene kadar, 
yüksek doz furosemid kullanılarak tedavi edilebilir. Diüretıklere rezistan sıvı 
retansiyonu ile birlikte bulunan yüksek kan basıncı ve artmış miyokard yükü diyaliz 
endikasyonudur (14). 

Üremik fazda 40-50 gram/günden daha az protein içeren bir diyetin yeri 
yoktur. Protein alımındaki bu küçük sınırlamalar konvansiyonel diabet diyeti ile 
kolaylıkla kombine edilebilir. İdrarla günlük protein kaybı veya CAPD'deki 
hastalarda peritoneal protein kaybı da göz önüne alınmalıdır (14). 

Sıvı retansiyonunu önlemek için tuz kısıtlaması gerekir. Kronik diyalize 
hastalarda 50 m Eq/Litre/gün'den fazla olmayacak şekilde sodyum ve potasyum 
kısıtlaması yapılmalıdır. Renal fonksiyonlar kötüleştikçe lnsülin ihtiyacının azaldığı 
unutulmamalıdır (14). 

Son dönem böbrek yetmezliği olan diabetik hastalarda renal replasman tedavi-
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sine nondiyabetlklerden daha erken başlanması gerektiği konusunda görüş birliği 
vardır. GFR 10 ml/dk'nın altına düştüğünde, üremik diabetlk hastaların genel 
durumları nondiyabetildere göre daha bozuktur. Üremiye sıklıkla ekstra renal 
komplikasyonlar da iştirak etmiştir (14). 

Serum kreatlnin seviyeleri yaklaşık olarak 7 -9 mg/ dl civarında iken diyalize 
başlanması önerilmektedir. Yaşayan bir donörün bulunması halinde ise serum 
kreatinini 5 mg/dl olduğunda transplantasyon uygulanmalıdır (14). 

Üremik diabetlk hastalarda renal transplantasyon, hemodiyaliz veya CAPD'm 
karşılaştıran prospektif bir çalışma yoktur. Genel olarak diyaliz yapılan diabetlklerde 
mortalite nondiyabetlklere göre daha fazladır. Hemodiyaliz yeterli bir rehabilitasyon 
sağlayamayacağı gibi, retinopatıyi de artırabilir. ·Özellikle kadiyovasküler 
kompllkasyonlan olanlarda hemodiyalize alternatif olarak son yıllarda CAPD 
önerilmektedir (22,35). 

İnsüline bağımlı diabetik nefropatill hastalarda intraperitoneal insülln 
verilmesi konusunda çalışmalar mevcuttur. Bu yolla karaciğerin daha iyi tnsülinize 
olacağı ve daha uzun süreli öglisemi elde edilebileceği savunulmaktadır (24,72,73). 

CAPD'nın ön önemli komplikasyonu perttonittlr. Bu nedenle, eğitim düzeyi 
yüksek. optlmal hiyjenik şartlara uyabilecek kişilere önerilebilir (1,2). 

Seçilmiş diyabetlklerde renal transplantasyonun sonuçlan nondiyabetıkler 

kadar başarılı olmaktadır. Canlı akraba vericiden alınan böbrekle yaşam, 
hemodiyaliz ve kadavradan alınan böbbrekle transplantasyondan belirgin olarak 
daha uzundur (22,35). 

Transplante böbrekte de diabetlk lezyonlar gelişebileceğinden, transplantasyon 
sonrası titiz bir diabetlk kontrol şarttır (22). 

Son yıllarda kombine böbrek ve pankreas transplantasyonu üzerinde 
çalışılmakta ve yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır. Başarılı bir pankreatik ve 
renal transplantasyon hem üremi hem de diabetlk sendromu tedavi edecektir. Bu 
işlem, aynı donörden tek bir operasyonla iki organın da transplantasyonuna imkan 
sağlamaktadır. Sonuçlar henüz tatminkar değilse de ümit vericidir (74,75,76). 



Bu çalışma Atatürk Üniveritesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi İç 

Hastalıklan ve Çocuk Hastalıklan kliniklerinde 1989 yılı içerisinde diabetes mellitus 
tanısı ile takip ve tedavi edilen 32 si juvenil, 53'ü adult toplam 85 diabetli hasta ve 
16 sağlıklı kontrol grubu üzerinde yapıldı. 

Diabeti· 20 yaşından önce başlayıp insülin kullanmakta olan vakalar Tip 1 
(IDDM) diabet, 40 yaşından sonra başlayan ve halen diyet veya oral antidiyabetik ile 
tedavi gören vakalar ise tip il (NIDDM) diabet olarak kabul edildi. 

Üriner enfeksiyon ve konjestif kalp yetmezliği gibi üriner albumin ekskresyonu 
(UAE)'nu artırabilecek renal veya sistemik. başka bir hastalığı bulunan vakalar 
çalışmaya alınmadı. Ancak, hipertansiyonun nefropatinin bir komponenti de 
olabileceği nedeni ile hipertansif vakalar çalışma dışı bırakılmadı. Tüm vakalarda 
kan glikozu, BUN, kreatinin değerleri çalışıldı, tam idrar muayenesi yapıldı ve idrar 
kültürü alındı. 24 saatlik idrarda albumin ve kreatinin değerleri çalışıldı. Tansiyon 
arteriyel ölçümü ve gözdibi değerlendirilmesi yapıldı. Vakaların yaş, boy, vücut 
ağırlığı, bilinen diabet süresi ve kullandıklan ilaçlar kaydedildi. Vücut yüzeyleri ve 
GFR (Glomerüler Filtrasyon Değeri)1eri hesaplandı. 20 yaşın üzerindeki vakalara 
EKG çekildi. 

Kan glukozu, BUN ve kreatinin değerleri ile 24 saatlik idrardaki kreatinin 
tayini hastanemiz biyokimya laboratuvarındaki HITACHI - Automatic Analyzer 705 
cihazında uygun kitler kullanılarak çalışıldı. Tam idrar muayenesi klasik metodlarla 
yapıldı. 

Tansiyon arteriyel yatar pozisyonda ve 10 dakika dinlendikten sonra sağ 
koldan sfigmomanometre ile iki kez ölçüldü. Arteriyel hipertansiyon tanısı WHO 
kriterine göre (160/95 mmHg'dan büyük) kondu. Ortalama arteriyel basınç (OAB) 
dtyastolik kan basıncına nabız basıncının üçte biri eklenerek hesaplandı (18). 

Gözdibi değerlendirmesi oftalmoskOpi ile aynı gözlemci tarafından yapıldı ve 
retinopatl basit ve prolif eratif olarak ikiye ayrıldı. 

İdrardaki albumin düzeyleri bir ay ara ile iki kez alınan 24 saatlik idrar 
örneklerinde RIA ile çalışıldı ve iki değerin ortalaması alındı. İdrar toplama işlemi 
sırasında hastalardan normal aktMtelerine devam etmeleri ve zorlu fiziksel aktivi-
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telerden kaçınmaları istendi. 24 saatlik idrar miktarı kaydedildi ve lO'ar cc'lik 
numuneler analiz işlemine kadar -20°C'de derin dondurucuda muhafaza edildi. 

Mlkroalbwnlnürlnln Radiolmmumoassay'le Taylnl : 

Mikroablurninüri tayini için I 125 ile işaretlenmiş ''.Albumin Double Antibody" 
ticari kitl kullanıldı (78). 

Çalışmaya başlamadan 15 dakika önce presipite edici solüsyon dışındald. diğer 
reaktlfler buzdolabından (+ 4°C) çıkarılarak oda ısısına getirildiler. İdrar örnekleri ise 
çalışmadan 6 saat önce derin dondurucudan çıkarıldı ve oda ısısında bekletildi. 
İdrar örnekleri çalışma öncesi santrifüj edilerek berraklaştırıldı. "Basic 25 µl 
procedure" üne göre çalışıldı. 

1- 12 x 75 mm boyutlarındaki polypropylene tüpler kullanıldı. Nonspesifik 
bağlanma (NSB) ve maksimum Bağlanma (A) için işaretlenmiş tüplere O (Sıfır) 
standart'dan otomatik pipetörle 25 m:ikrolltre konuldu. Hazırlanan tüplere, geriye · ·· 
kalan standart solüsyon, kontrol ve hasta örneklerinin herbirinden 25'er rnikrolltre 
pipeti endi. 

2- Sonra herbir tüpe 200 rnikrolltre 1125 ile işaretli albumin ilave edildi ve 
numune sporu hafif sallanarak karıştınldı. 

3. ·Daha sonra NSB ve T (Total) tüpleri hariç diğer her bir tüpe 200 rnikrolitre 
albumin antlserumu eklenerek tüpler yavaşça Vortex cihazıyla (Vortex-GENİE, 
Model K-550-GE) karıştırıldı. 

4. Tüpler oda ısısında 30 dakika inkübe edildi. 

5. Daha sonra her bir tüpe buzdolabından çıkarılan presipite edici 
solüsyondan 1.0 rn1 ilave edildi .. 

6. Tüpler 15 dakika 3000 devirde santrifüj edildi. 

7. Satrifüjden çıkarılan tüpler dekante edilerek gamına ışın sayıcıda (LKB

Wallac 1275-Minigamma) 60 saniye süre ile sayıldı ve mikroalbuminüri 
konsantrasyonu hesaplandı. µg/rnl olarak okunan sonuçlar mg/ gün değerine 
çevrildi. 
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Dipstik ile proteinüri tespit edilen vakalarda ise numuneler çalışma öncesi 
serum fizyolojik ile 10 kez dilüe edildi ve sonuçlar 10 ile çarpılarak albuminüri 
miktarı kantitatif olarak hesaplandı. 

Kroner arter hastalığı (KAH) tanısı, angına pectoris veya geçirilmiş miyokard 
infarld.üsü anamnezi ve EKG bulgularına dayanarak kondu. 

Tip 1 diabetik vakalann evrelendirilmesinde Mogensen ve arkadaşları 
tarafından 1987 yılında yapılan evrelendirmedeki kriterler kullanıldı (5). UAE'nun 
30 mg/ gün'ün altında olması noİmoalbuminüri, 30--300 mg/ gün arasında 
bulunması mikroalbuminüri ve 300 mg/ günden fazla olması ise makroalbuminüri 
olarak değerlendirildi (45). 

GFR kreatinin klirensine göre hesaplandı ve 1. 73 m2 1ik vücut yüzeyine göre 
düzeltildi. Vücut yüzeyinin ölçümü için boy ve ağırlığa göre hesaplanan nomogram 
kullanıldı (79). 

Ayrıca, klinik proteinüri ve hipertansiyonu olan 8'i tip 1, 6'sı tip il diabetli, 
toplam 14 hastaya 50-75 mg/gün dozunda ortalama 2 ay süre ile kaptopril tedavisi 
uygulanarak, tedavi öncesi ve tedavi sonrası serum ve idrar kreatinini, 24 saatlik 
idrarda RIA ile UAE tayini yapıldı ve GFR hesaplandı. Bu vakaların hepsinde hafif 
veya orta derecede hipertansiyon mevcut olup hiçbiri başka bir antihipertansif ilaç 
kullanmıyordu. Çalışma süresince hastalara diabet diyeti uygulandı. Aşın tuz 
kısıtlamasına gidilmedi. Çalışma öncesinde bu vakaların kan şekerleri insülinle 
regüle edildi. Çalışma süresince de aynı doz insülin tedavisine devam edildi. 

SONUÇLARIN İSTATİSTİKİ OLARAK DEÖERLENDİRiLMESİ 

Sonuçların istatistiksel değerlendirilmesinde student-t testi, korelasyon ve 
regresyon analizi kullanıldı (80). 

1. İki ayrı gözlem grubundan elde edilen ortalamaların kıyaslanmasında 
aşağıdaki formül kullanılarak t- testi uygulandı. Sonucun anlamlı olup olmadığı 
serbestlik derecesine göre t- tablosuna bakılarak değerlendirildi (70). 

t= m1-m2 

J fi2 + fi2 
nı n2 



52 = I. (xı-mı)2 + I. (x2-m~2 

nı+~ -2 

mı = Birlnci grubun ortalaması 
~ = İkinci grubun ortalaması 
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s2 = İki gruba ilişkin varyanslann serbestlik derecelerine göre ortalaması 
n ı = Birinci gruptaki elemanların sayısı 
n2 = İkinci gruptaki elemanların sayısı 
I. = Toplam işareti 
xı = Birinci gruptaki elemanların kantltatlf değerleri 
x2 = İkinci gruptaki elemanların kantltatlf değerleri 

2. Aynı bir diziye ilişkin birikimlerin iki ayn halde değerlendirilmesinde 
eşlenmiş seriler için kullanılan t- testi formülü kullanıldı (80). Sonucun anlamlı 
olup olmadığı serbestlik derecesine göre t- tablosuna bakılarak değerlendirildi. 

t = E!..:.!. 
sı..Jll 

52=------

n-1 

m = aynı diziye ait birlnci ve ikinci inceleme sonuçlarının karşılaştınlmasıyla 
ortaya çıkan farkın ortalaması. 

n = Dizideki elemanların sayısı. 
s2 = Grubun iki ayn halde incelenmesine ait farkın varyanslarının serbestlik 

derecelerine göre tartılı ortalaması 
Tı =Aynı diz1nin iki farklı halde incelenmesiyle ortaya çıkan farkın kantitatlf 

toplamı 

T2 =Aynı diz1nin iki farklı halde incelenmesiyle ortaya çıkan kantltatlf farkın 
kareleri toplamı 

3- İki kantltatlf değişken arasında anlamlı bir uygunluk halinin mevcut olup 
olmadığını anlamak için Pearson-Bravais korelasyon katsayısı şu formülle tesbit 
edildi (80). 



r=~-;:::========================-/ . 2 2 2 2 
11 c I. x + T x /n) . c I. y - T y /m 

r = korelasyon katsayısı 
n = korelasyon yapılan değişkenlerin toplam sayısı 
T x = x değişkeninin (n) sayıdaki müşahede değerleri toplamı 
Ty = y değişkeninin (n) sayıdaki müşahede değerleri toplamı 
I. x2 = x değerleri kareleri toplamı 
I. xy = x ve y değerlerlnJn çarpımı toplamı 

Bulunan korelasyon katsayısına göre aşağıdaki formülle (t) değeri tesbit edilip, 
korelasyonun anlamlı olup olmadığı serbestlik derecesine göre t- tablosuna 
bakılarak değerlendirildi (80). 

t = !___ . ..Jn - 2 
~ 

n = x veya y değişkenlerindeki değer çilllerl sayısı 
r = Pearson-Bravais korelasyon katsayısı 

Bu iki değişken arasındaki bağlılığın şeklini belirleyen çizgi diyagramı 
(regresyon doğrusu) y = ax +b formülüne göre çizildi. a ve değerleri : 

a = I.xy -TxTy/n 

I.x2 -'f'lx.T/n 

b = Illy-aillx 

Inx = x değerlerinin aribnetik ortalaması 
IIly = y değerlerlnJn aribnetik ortalaması 

formülleriyle tesbit edil~ (80). Bu işlemleri yapmak için Casio-Fx 3600 Scientlfic 
hesap makinesi kullanıldı. 



Çalışmamız 32'sijuvenil 53'ü adult toplam 85 diabetes mellituslu hasta ve 16 

kişilik sağlıklı kontrol grubu üzerinde yapıldı. 

Tip ı diabetli hastaların hepsi insülin kullanırken, Tip il diabetli hastaların 

20'si (%30. 7) sadece diyet, 33'ü (%69,3) ise oral antldiabetik kullanmakta idi. İdrar 

kültüründe üreme olan vakalar çalışmaya alınmadı. Hasta ve kontrollere ait GFR, 

OAB ve UAE değerleri tablo II'de gösterilmektedir. 

Tablo il : Hasta ve Kontrollere alt UAE, GFR ve OAB Değerleri 

Gruplar UAE (mg/gün) GFR(ml/dk) OAB(mmHg) 

Tip ı diabetll . hastalar 
(n = 32) 604 ± 968(3-3360) 119. 7 ± 40(42-162) 93.2±20. 7 (60-127) 

Kontroller (Tip 1 diabet için) 

(n= 8) 10.8±7.7(1.5-25) 120.,2±8.7(108-134.) 83.6±9.7 (70-93) 

Tip il diabetli hastalar 

(n=53) 

Kontroller (Tip il diabet için) 

236±275(3-1273) 107.7±23.4(58-150) 110.5±16(83-143) 

(n=8) 19.58±8.92(5.3-27) 111.6±17(83-133) 98. 7±9. 7 (83-113) 

Bulgularımız dört başlık altında incelendi. 

ı. Tip ı dlabetll hastalar ve kontroller : 

Tip I diabetli 32 hastanın 20'si (%62.5) erkek 12'si (0Aı37.5) kadın olup, kadın 

erkek oranı 1/1.6 idi. Bu vaka1ann ya~ ortalaması 19.5 ± 7.7 (6-33) yıl, vücut ağırlığı 

45.7 ± 13.8 (24-62) kg, ortalama diabet süresi ise 12.3 ± 8 (1-24) yıl olarak tesbit 

edildi. 



Tip 1 diabetli hastaların bulgularıyla karşılaştırmak için 4'ü kadın 4'ü erkek 8 

sağlıklı kişi kontrol grubu olarak alındı. Kontrol grubunun yaş ortalaması 16.25 ± 
8.5 (6-30) yıl, vücut ağırlığı ise 43. 12 ± 16. 7 (24-64) kg olarak bulundu. 

Kontrol vakalarının hepsinde serum kreatinin normal iken, jüvenil diabetli 

hastaların 5'inde (%15.6) serum kreatinin %1.5 mg/dl'nin üzerinde bulundu (t = 
2,9, p<0.01). 

Kontrol grubunda GFR 108-134 ml/ dk arasında değişirken, jüvenil diabetli 

hastaların 11 'inde (0A>34) GFR 150 mi/dk üzerinde, 8'inde (%25) ise 80 ml/dk'nın 

altında bulundu. 

Kontrol vakalarının hepsinde tansiyon arterlyel normal değerlerde bulundu. 

Jüvenil diabetli 9 (%28) vakada ise hipertansiyon (160/95 mmHg'dan büyük) tesbit 

edildi. 

UAE kontrollerinin hepsinde mornıoalbumuinürik sınırlarda iken jüvenil 

diabetik grubun 12 (%37.5) sinde normoalbuminüri, 8 (%25)'inde mikroalbuminüri, 

12 (%37.5)'unda ise makroalbuminüri tesbit edildi. 

UAE ronmal sınırlarda bulunan tıp 1 diabetli 12 hasta ile 8 kişilik kontrol 

grubu arasında yaş, vücut ağırlığı ve UAE ve OAB yönünden bir fark tesbit 

edilemezken (p>0.05), GFR normoalbuminürisi olan Tip 1 diabet vakalarında kontrol 

grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek bulundu (t = 7 .38, 

p<0.001) UAE normal olan tip 1 diabetli hastalarda ve kontrol grubunda GFR'nin 

dağılımı Şekil 3'de gösterilmiştir. 

Normoalbuminürisi olan vakalar evre 1 ve il, mikroalbuminürisi olanlar Evre III 

(Başlangıç diabetik nefropati), makroalbuminürisi olanlar ise, hiçbir vakada 

terminal dönem böbrek hastalığı bulunmadığından Evre iV (Klinik diabetik 

nefropati) olarak değerlendirildi. 
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Şekll(3} = NormoalbumlnOrlsl olan Tip 1 dlabetll hastalarda ve kontrol grubunda GFR'nln da Oılımı 

Tablo 111 : Tip 1 dlabetll 32 hastada nefropatlnln evreleri 

Evre Hasta % DSüresl UAE GFR OAB 
Sayısı (yıJJ (mg/giin) (ml)dk) (mmHg) 

Evre 1-11 12 37.5 2.7±2 14.8±8.5 151.3± 9.5 73.2± 12 
(1-7) (2.7-26) (132-162) 

Evrem 8 25 14.6± 2 132.6±6 142.8±9.2 96.37± 11 
(Başlangıç DN) (10-17) (42.7-211) (130-151) 

EvreIV 12 37.5 20.3±2 1507± 1099 72±22 113± 10 
(KlinikDN) (18-24) (333-3360) (51-106) 
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Tablo Ill'de Tip 1 dfabetli 32 vakanın evrelere göre dağılımı ve bu evrelere alt 
bulgular gösterilmektedir. 

Evre I ve II'deki vakalarda hipertansiyon ve retlnopatıye rastlanmazken, Evre 

Ill'de 1 vakada hipertansiyon, 2 vakada retinopati; Evre IV'de iSe 8 (%66.6) vakada 

hipertansiyon, 10 (%83.3) vakada retinopati tesbit edildi. 

Tablo IV'de Tip I diabetli hastalarda gruplar arası karşılaştırmalar 

görülmektedir. 

Tablo iV : Tip 1 dlabetll hastalarda çeşitti gruplann karşılaştırılması 

Karşılaştınıan Gruplar GFR(ml/dk) OAB(mmHg) 

Normoalbumünirisi olanlan ile t= 1.98 t= 4.24 

mikroalbuminürisi olanlar p>0.05 p<0.001 

Normoalbuminürisi olanlar ile t= 11.4 t=8.5 

makroalbuminürisi olanlar p<0.001 p <0.001 

Mikroalbuminürisi olanlar ile t= 8.57 t = 3.27 

Makroalbuminürisi olanlar p<0.001 p<0.005 

GFR normoalbuminüri ve mikroalbuminürisi olan grupta klinik proteinürisi 

olan gruba göre istatlstlksel olarak önemli derecede daha yüksek bulundu(p <0.001). 

OAB mikroalbuminürisi olan grupta normoabluminürisi olan gruba göre, 

klinik proteinrisi olan grupta ise mikroalbuminürisi olan gruba göre istatistiksel 

olanak önemli derecede daha yüksek bulundu (sırası ile p <0.001 ve p<0.005). 
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2. Tip n dlabetll hastalar ve kontroller : 

Tip 11 Diabetli 53 hastanın 24'ü (%45.28) erkek ve 29' u (%54. 72) kadın olup, 

vakalann yaş ortalaması 56.5 ± 8.7 (42-80) yıl, vücut ağırlığı 71.6 ± 11 (50-95) kg, 

ortalama diabet süresi 10.7 ± 7 (1-21) yıl, kadın erkek oranı ise 1.2/1 olarak 

bulundu .. 

Tip il diabetli hastaların bulgularıyla karşılaştmilak için 4 ü kadın 4 ü erkek 8 

sağlıklı kişi kontrol grubu olarak alındı. Kontrol grubunun yaş ortalamıaı 55.4 ± 

13.2 (40-75 yıl), vücut ağırlığı ise 57.2 ± 11.9 (46-74) kg olarak tesbit edildi. 

Tip II diabetli hasta grubunda vücut ağırlığı ve OAB kontrol grubuna göre ista

tistiksel olarak önemli derecede daha yüksek bulundu (sırası ile t = 3,38,p< 0.005 ve 

t = 2.86, p <0.005). 

Kontrol vakalarının hepsi 1?-onnotensff olup hiçbirinde KAH yokken, adult 

diabetli 25 (%47. 16) vakada hipertansiyon, 8 (%15) vakada ise KAH vardı. Kontrol 

vakalarında GFR 83-133 ml/dk arasında değişmekte iken diabetlk grupta 6 vakada 

(%11.32) GFR'~ 80 ml/dk'nın altında olduğu tesbit edildi. 

UAE kontrollerinin hepsinde normal sınırlarda bulundu Tip n diabetli 

hastaların ise 11 'inde (%20. 75) nonnoalbuminüri, 28 'inde (%52.83) mikroalbumı

nüri, 14'ünde (%26.41) klinik proteinüri tesbit edildi. 

UAE normal sınırlarda buluanan adult diabetli 11 hasta ile 8 kişilik kontrol 

grubu arasında yaş, vücut ağırlığı, UAE ve OAB yönünden övnemli bir fark tesbıt 

edilemezken (p> 0.05), GFR. nonnoalbuminürisi olan adult diabet vakalannda 

istatistiksel olarak anlamı derecede daha yüksek bulundu (t = 4.13, p<0.001). Tip il 

diabette UAE yönünden farklı gruplara ait bulgular Tablo V'de gösterilmektedir. 
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Tablo V : Tip il Dlabette farklı gruplara alt bulgular (n = 53) 

Gruplar Hasta % D Süresi UAE GFR OAB 
Sayısı (yıl) (mg/gün) (mlJdk) (mmHg) 

Nonnoalbu- 11 20.75 1.5±0.5 16.39±9.3 135±7.4 95±5 

buminür:İ. (1-2) (2.5-26) (124-150) 

Mikroalbu- 28 52.8 10.6±5.7 158.3±62.8 111.3 ± 12 lll± 16 

buminüri (1-21) (41-250) (89-142) 

Makroalbu- 14 26.4 18± 1.8 572±343 78.8± 16 122± 13-

buminüri (16-20) (304-1273) (58-105) 

Adult diabette de nonnoalbuminürisi olan hiçbir vakada hipertansiyon ve 

retinopati yokken; mikroabluminürisi olan 14 (%50) vakada hipertansiyon. 

10(%35. 7) vakada retinopatı, makroalbuminürisi olan 11 (%78.5) vakada 

hipertansiyon, yine 11 (%78.5) vakarla ise retlnopati mevcuttu. Tip II. dtabette 

gruplar arası karşılaşbrmalar tablo VI'da gösterilmiştir. 

Tablo VI. Tip 11 Dlabetll habfalarda çeşitli gruplann karşılaştırılması 

Karşılaştınıan Gruplar GFR(ml/dk) OAB(mmHg) 

Nonnoalbumünirisi olanlan ile t=6.13 t=3.22 

mikroalbuminürisi olanlar p<0.001 p<0.001 

Nonnoalbuminürisi olanlar fie t = 10.34 t=6.3 

makroalbumimirisi olanlar p<0.001 p<0.001 

Mikroalbuminürisi olanlar ile t= 7.22 t = 2.46 

Makroalbuminürlsi olanlar p <0.001 p<0.02 
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Nornıoalbuminürik grupta GFR mikro ve makroalbuminürik gruba göre 

istatistiksel olarak önemli derecede daha yüksek bulundu (p < 0.001). OAB 

mikroalbumtnürisi olan vakalarda normoalbuminürisi olanlara göre, klinik 

proteinürisi olanlarda ise mikroalbuminürisi olan vakalara göre önemli derecede 

daha yüksek idi (sırası ilet =3.22, p<0.001 ve t = 2.46,p<0.02). 

3. Tip ı ve Tip n dlabetll hastalann karşılaştınıması : 

Ortalama diabet süresi yönünden tip I ve tip n diabet arasında istatistiksel 

olarak önemli bir fark bulunamadı (t = 0.96, p>0.05). 

Her iki tip diabette de, diabet süresi ile paralel olarak UAE ve OAB'ın artbğı • 

GFR'nin ise azaldığı tesbit edildi (p < 0.001). UAE ile OAB arasında pozitif bir 

korelasyon·. OAB ile GFR ve UAE ile GFR arasında ise nefatif bir korelasyon gözlendi. 

Kan glikozu ile UAE arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu. Bu 

parametreler arasındaki korelasyon değerleri tablo VIl'de gösterilmiştir. 

Tablo Vll: Tip 1 ve Tip il dlabette değişik parametreler arasındaki korelasyon değerleri: 

Parametreler Tip 1 Dlabet (n::32) Tip il Dlabat (n =53) 

D. süresi ile UAE r= 0.61 p < 0.001 r= 0.63 p < 0.001 

D. süresi ile OAB r= 0.87 p < 0.001 r= 0.61p<0.001 

D. süresi ile GFR r= -0.79p<0.001 r = -0.79 p < 0.001 

U.AEileGFR r = -0.83 p < 0.001 r = -0.83 p < 0.001 

OABile GFR r= -0.79 p < 0.001 r = -0.59 p < 0.001 

OABile UAE r= 0.53 p < 0.005 r= 0.53 p < 0.001 

U.AE ile kan glikozu r= 0.042 p > 0.05 r= 0.129 p > 0.05 

Tip I ve Tip il diabetli hastalarda diabet süresi ile UAE arasındaki korelasyonu 

gösteren regresyon doğrusu Şekil 4 ve 5'te gösterilmektedir. 
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Şekil (5) : Tfp il dlabetll hastalarda dlal:iatsl ile UAE arasındaki korelasyonu gasteren 
regrasyon doğrusu. 
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Tip I ve Tip ll diabetli hastalarda UAE, hipertansiyon ve retlnopatl sıklığı Tablo 

VIIl'de gösterilmiştir. 

Tablo Vlll : Tip 1 ve Tip il dlabet vakalarında UAE, Hipertansiyon ve Rellnopall Sıklığı 

Tip I Diabet (n=32) Tip II Diabet (n=53) 

Normoalbuminüri 12 (%37.5) 11 (%20.75) 

Mikroalbuminüri 8 (%25) 28 (%52.83) 

Makroalbuminüri 12 (%37.5) 14 (%26.41) 

Hipertansiyon 9 (%28.12) 25 (%47.16) 

Retlnopatl 12 (%37.5) 21 (0'639.62) 

Normoalbuminüri ve klinik proteinüriye Tip 1 diabette daha sık rastlanırken, 

mikroalbuminürinin Tip II diabette Tip 1 diabetli vakalardan iki kat daha sık olduğu 

tesbit edildi. 

Adult diabette hipertansiyon prevalansı jüvenil dlabetll hastalardan önemli 

derecede daha yüksek bulundu. Jüvenil diabetli hiçbir vakada koroner arter 

hastalığı yokken adult diabetli hastaların %15'inde koroner arter hastalığı 

mevcuttu. 

Jüvenil diabetli 9 (%28) vakada basit,3 (%9) vakada proliferatlf retinopati 

mevcutken, adult diabetli 20 (%37.7) vakada basit, 1 (%1.8) vakada ise prollferatif 

retlnopati tesbit edildi. Toplam retlnopati sıklığı yönünden Tip I ve Tip il dlabet 

arasında fark bulunmazken, jüvenil diabette proliferatlp retinopatl yüzdesi daha 

fazla idi. 

Tip I diabetlklertn %25'inde GFR 80 ml/ dk'nın altında iken Tip il diabetiklerin 

ancak o/o 11 'inde GFR bu değerin altında bulundu. Tip 1 diabetll 11 (%34) vakada 

GFR 150 ml/dk'nın üzerinde iken Tip il diabette hiçbirvakada bu değerin üzerindeki 

GFR'na rastlanmadı. 

, . 



32 

Diabet süresi 1 yıldan kısa olan jüvenil diabetli 6 vakanın hepsinde UAE 

normal sınırlarda iken adult diabetli 11 vakarun 6'sında (%54) mikroalbuminüri 

gözlendi. 

Tip 1 ve Tip il diabetlilerin diabet süresi ve UAE yönünden karşılaştınlması 

tablo IX'da gösterilmektedir. 

Tablo IX : Tip 1 ve Tip il dlabelll hastaların dlabet sQresl ve UAE yönünden karşılaştırılması 

Gruplar Dlabet Süresi (yıl) x ± SD UAE (ml/ gün) x SD 

1lpl Tipll tvep Tipi 1lp il tvep 

Nonnoalbuıninüri 2.75±2.17 1.54±0.52 t= 1.86 14.8±8.49 16.4±9.28 t= 0.42 

(UAE< 30 mg/ giln) p>0.05 p>0.05 

Mikroalbuminüri 14.62±2.38 10.64±5.74 t=2.26 132.6±59 158±62 t = 1.03 

(UAE=30-300 mg/ giln) p<0.05 p>0.05 

Makroalbuminüri 20.33±2.22 18±1.8 t= 2.98 1507±1099 572±343 t = 3.02 

(UAE>300 mg/ giln) p<0.05 p<0.01 

Mikroalbuminürl ve klinik proteinürisi olan vakalarda ortalama diabet süresi 

adult diabette wüvenil diabetten daha kısa idi. 

UAE yönünden normoalbuminürisi ve mikroalbuminürisi olan vakalarda Tip 1 

ve Tip il diabet arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunamazken, 

klinik proteinürisi olan grupta ortalama üriner albumin konsantrasyonu jüvenil 

vakalarda yaklaşık 1.5 gram/gün, adult diabetli hastalarda ise yaklaşık 0.5 

gram/gün olarak bulundu. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (t = 3.02, 

p<0.01). 

Tip I ve Tip il diabetli hastaların GFR ve OAB yönünden karşılaştınlması Tablo 

X'da gösterilmektedir. 



Tablo X: Tip 1 ve Tip il dlabetll hastalann GFR ve OAB yönünden karşılaştınlması 

Gruplar GFR (ınl/ dk) x ± SD OAB (mmHg) x ± SD 

1lp 1 Tipll tvep Tipi 1lp il tvep 

NomıoalbuminOrl 151.33:!9.57 135.18±7.44 t=4.49 73.25t12 95.36±5.37 t= 5.56 

p <0.001 p <0.001 

Mikroalbumina.rt 142.8±9.24 l 11.35±12.04 t = 11.16 96.37±11.67 111.53±16.26 t = 2.46 

p <0.001 p <0.0'2 

Makroalhuminilrl 72.75±22 78.78±16 t=0.8 113±10.7 122.35±13.36 t = 1.92 

p>0.05 p>0.05 

Norma ve mlkroalbuminürisi olan hastalarda GFR Tip 1 diabette Tip II diabete 

göre önemll derecede daha yüksek bulundu (p <0.001). Jüvenil diabette erken 

dönemde gözlenen bu hipertansiyon olayına adult diabette rastlanmadı.Klinik 

proteinürisi olan grupta ise GFR javenil diabetli hastalarda adult diabetli vakalara 

göre daha düşük bulundu. Fakat aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p 

> 0.05) . OAB ise her üç grupta da adult vakalarda jüvenil diabetıklerden daha 

yüksek bulundu. 

4. Kaptoprll tedavlsl uygulanan vakalar : 

Klinik proteinürisi ve hipertansiyonu olan Tip 1 diabetli 8 (4'ü erkek. 4'ü kadın) 

ve Tip il diabetli 6 (3'ü erkek. 3'ü kadın) hastaya 2 ay süre ile 50-75 mg/gün 

dozunda kaptopril uygulandı. 

Tip I diabetli 8 vakanın yaş ortalaması 28 ±3,8 yıl, vücut ağırlığı 57 ±4,4 kg, 

diabet süresi 20. 7 ±2,3 yıl; Tip II diabetli 6 vakanın yaş ortalaması 64.6 ± 4.4 yıl. 

vücut ağırlığı 74.6±7.1 kg, diabet süresi ise 18.16±1.6 yıl olarak tesbit edildi. 

I ; 



Kaptopril veıilen vaka1ann hepsinde hafif veya orta derecede hipertansiyon 

mevcuttu ve hipertansiyonun kontrolünde tüm vakalarda kaptopril tedavisi tek 

başına etkili oldu. 

Kaptopril tedavisi öncesi ve sonrası değerler Tablo XI'de gösteıilmektedir. 

Tablo XI : Kaptoprll öncesi ve sonrası deQerler 

Tip 1 Diabet (n=B) Tip Il Diabet (n = 6) 

Önce 

OAB(mmHg) 119.8±4.1 

UAE(mg/gan) 1360±1179 

S.Kreatlnini (mg/dl) 1.37±0.37 

GFR (mi/dk) 69±22 

Sonra tvep 

101.5±16 t = 18 

p<0.001 

782±637 t = 2.69 

p<0.05 

1.35±0.35 t = 1.13 

p>0.05 

7o±21 t= 15 

p>0.05 

Önce Sonra 

129±3 106±4 

696±387 410±270 

1.13±0.26 1.08±0.26 

70±13 75±16 

tvep 

t= 12 

p<0.001 

t= 3.08 

p<0.05 

t = 2.27 

p>0.05 

t = 1.99 

p>0.05 

Tedavi süresince her iki grupta da UAE'da yaklaşık %40 azalma gözlendi. 

UAE'deki bu azalma istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05) 

Tip I ve Tip Il diabetli hastalarda kaptopril öncesi ve sonrası UAE değerleri 

Şekil 6 ve 7'de gösteıilmektedir. 
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U AE 1 mg /gün 1 
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Şekli (7): Tip il dlabelll hastalarda. kaptoprll tedavisi öncesi ve sonrası UAE değerleri 

Her iki grupta da OAB istatistiksel olarak çok anlamlı derecede düşerken 

(p<0.001), serum kretanini ve GFR'da ise önemli bir değişme olmadı (p>0.05). 



Diabetes mellituslu hastalarda görülebilen böbrek komplikasyonlarının en 
önemlisi diabetikglomerülopattdir. Birleşik Devletlerde renal replasman tedavisi 

gören bütün hastaların dörtte birini diabetlklerin oluşturduğu bildirilmektedir (1,2) 

Klinik nefropatl gelişen diabetlklerde mortalite yüksektir. Bu nedenle başlangıç 

halindeki nefropatl vakalan erkenden uygulanacak tedavi girişimleri için aday kabul 

edilmelidir. Gliseminin çok sıkı bir şekilde kontrolü, ~ntihipertansif tedavi ve 

diyetteki proteinlerin kısıtlanması klinik nefropatınin önlenmesi ya da 

yavaşlatılması için önerilen önlemlerdir (15,16) 

Son 10 yıldaki çeşitli çalışmalarda Tip 1 diabetli hastalarda mikroalbuminüri

nin daha sonra gelişerek klinik nefropatinin kuvvetli bir habercisi olduğu 

gösterilmiştir (4-10). Adult diabetli vakalarda ise jüvenil diabetteki kadar güçlü 

olmasa da mikroalbuminürinin klinik nefropatl ve erken mortalitenin bin habercisi 

olabileceği bildirilmektedir (3, 11-13). 

Mikroalbuminürisi olmayan kişilerde gelecek 1 O yıl içerisinde persistan 

proteinüri gelişme riski çok düşükken, mikroalbuniinürisi olan tip I diabetiklerin 

%80'inde, adult diabetiklerin ise %22'sinde klinik nefropatl (persistan proteinüri) 

geliştiği gözlenmiştir (5,14). Biopside diabetik glomerüloskleroz bulguları olan 

hastaların ise yansından daha azında persistan proteinüri gelişmektedir. Bu 
nedenle diabetik nefropatinin erken tanısı için renal biopsinin pratik olmadığı ve 

özellikli tip 1 diabette mikroalbuminüri tayini kadar değerli olmadığı bildirilmektedir 
(6,14) 

RIA ile mikroalbuminüri tesbit edilen Tip I diabetli hastalarda, 10 yıl içerisinde 

diabetlk nefropatl insidansının mikroalbuminürisi olmayanlara göre 20 kez fazla . 

olduğu ve mikroalbuminürinin klinik nefropatlye ilerleyecek hastaların %80'inden 

fazlasını ayırt edebileceği bildirilmektedir (30, 81). 

Glikolize hemoglobin glisemik kontrol için, UAE'da erken renal musabiyet için 

anahtar bir parametredir. Bu nedenle özellikle tip 1 diabette mikroalbuminüri 

taramaları nefropatl gelişecek hastaların erken tesbitl ve tedavisi açısından son 

derece önemlidir (2,5-9,14). Anderson ve Paıving Tip 1 diabetiklerde UAE'nun 

sistematik olarak yıllık ölçümünü önermektedirler (4,45). 
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Renal replasman tedavisi gören diabetlk hastaların en azından yansını Tip 11 
diabetli vakalann oluşturmasına rağmen, Up il diabette nefropatlnin dogal seyri iyi 
bilinmemektedir ( 1,2,82) 

Adult diabette renal bozukluğun izahı yaşa bağlı süperimpoze faktörlerden 

dolayı zordur (13). Bu yüzden diabetlk nefropati konusuµdaki çalışmalar özellikle 

tip 1 diabet üzerinde yoğunlaşmıştır (2,3). 

Nefropatinin seyri konusunda Up 1 ve Up il diabet arasında önemli farklılıkla

rın olduğu bildirilmektedir (13). Tip 1 diabette erken morfolojik ve fonksiyonel 

değişikliklerin tesbit edilmesi ve mikroalbuminürinin önemi anlaşıldıktan sonra 

nefropatlnin seyri 5 klinik evreye aynlmıştır. Tip il dlabet vakalan için ise böyle bir 

evrelendinnenin uygun olup olmadığı bilinmemektedir (1,5,26). 

Biz bu çalışmamızda Tip 1 ve Tip il diabetli hastalarda mikroalbuminüri tayini 

yaparak klinik nefropati gelişecek vakalan başlangıç evrede yakalamayı, nefropati 

yönünden Tip I ve Tip il diabet arasındaki farklılıkları belirlemeyi ve kaptoprilin 
diabetik hipentansif hastalarda renal fonksiyonlar üzerine olan etkisini incelemeyi 

amaçladık. 

Çalışmamızda ortalama diabet süresi 12 ± 8 yıl olan Tip I diabetli 32 hastanın 

8'inde (%25) mikroalbuminüri, 12'sinde (%37.5) iSe klinik proteinüri tesbit ettik. Bu 

konuda yapılmış farklı çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

Tip I diabetin başlangıcından 10-15 yıl sonra hastaların %25-40 kadarında 

mikroalbuminüri görüldüğü bildirilınektedir (26). 

Parving ve arkadaşları (1988) tarafından yapılan bir çalışmada diabet süresi 5 

yıldan fazla olan Up I diabetli 957 hastanın %22'sinde mikr<;>albuminüri, %19'unda 

ise klinik proteinüri tesbit edilmiştir. Ancak burada hipertansif hastalar çalışmaya 

alınmamıştır. Bu durum klinik proteinüri yüzdesinin daha düşük bulunmasından 

sorumlu olabilir. Bu çalışmada klinik proteinürisi olanlar hariç tutulursa 

mikroalbuminüri oranının %28 olduğu bildirilmektedir. Bizim çalışmamızda ise 

klinik proteinürisi olanlar hariç tutulduğunda mikroalbuminüri oranı %40'a çık

maktadır. Aynca diabeti 20'sinden önce başlayanlarda mikroalbuminüri ve makro-
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albuminüri sıklığı, başlangıç yaşı 20'sinden sonra olanlardan önemli derecede daha 

yüksek bulunmuş, arteriyel hipertansiyon ve proliferatif retlnopati sıklığının artan 

albuminüri ile paralel olarak arttığı gözlenmiştir (45). 

Viberti ve arkadaşları tarafından klinik proteinürisi olmayan tip I diabetli 43 
hasta ile 1 7 nondiabetik kontrol grubu UAE yönünden karşılaştırılmış ve 
diabetiklerde UAE önemli derecede daha yüksek bulunmuştur (10). Biz bu 

çalışmamızda 8 kişilik kontrol grubunun hepsinde UAE'nın normal sınırlarda 
olduğunu, klinik proteinürisi olmayan tip 1 diabetli 20 hastanın ise 8'inde (%40) 

mikroalbuminüri bulunduğunu tesbit ettik. 

Deckert ve arkadaşları (1987) tarafından yapılan 24 saatlik idrar örneklerinin 

kullanıldığı bir çalışmada, klinik proteinürisi olmayan 652 tip I diabetli hastanın 

%24'ündü mikroalbuminüri tesbit edilmiştir (83). 

Mogensen ve arkadaşları (1983) tarafından yapılan bir. gecelik idrar 

örneklerinin kullanıldığı bir çalışmada da diabet süresi 10 yılın üzerinde olan ve 

klinik proteinürisi olmayan 102 tip I diabetli hastanın %16'sında mikroalbuminüri 

tesbit edilmiştir (84). 

Berglund ve arkadaştan (1987) tarafından yapılan bir başka çalışmada ise 

sabah erken alınan idrar örnekleri kullanıldığında normontensif, nonproteinürik 

267 tip I diabetli hastada mikroalbuminüri prevalansı %13. olarak bulunmuştur 

(85). 

Mathiesen ve arkadaşları (1986) tarafından yapılan bir çalışmada da, diabet 

süresi 2 yıldan fazla olan 7-18 yaşlarındaki 97 tip 1 diabetli hastanın %20'sinde 

mikroalbuminüri tesbit edilmJş, 15 yaşın üzerinde ise mikroalbuminüri perevalansı 

%37 olarak bulunmuştur. (7). 

HbA le ile UAE arasında anlamlı pozitif korelasyonun olduğu bildirilmektedir 

(10). Chase ve arkadaşları (1989), diabet süresi 5 yıldan fazla olan 230 tip 1 diabetli 

hastayı 8 yıl süre ile takip etmişler ve uzun süreli zayıf metabolik kontrollü 

hastalarda mikroalbuminüri ve retlnopati sıklığını iyi glisemik kontrollü hastalara 

göre önemli derecede daha yüksek bulmuşlardır. HbA1c değerleri normal sınırlar 
içinde olan hastaların hiçbirinde mikroalbuminüri ve retlnopati yokken, ortalama 

HbA le seviyeleri normalin üst limitinden 1.5 misli yüksek olan hastaların %29'unda 
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mikroalbuminürt, %37'sinde ise retınopatl tesbit etmişlerdir (86). 

Geniş çaplı iki klinik çalışmasında 40 yıl süre ile izlenen IDDM vakalarının 
0Aı35-40 kadarında klinik protelnürt tesbit edilmiştir (4,55). 

Steno Memortal Hastanesinde 1475tip1 diabetli hastanın 25 yıllık veya ölene 

kadar takibinde vakalann %45'Inde klinik DN ortaya çıktığı, persistan protelnürt 

başlamasından 7 yıl sonra ise hastaların yarısının öldüğü tesbit edilmiştir (4). 

Krolewski ve arkadaşları (1985) hastalığın başlangıç yaşı ne olursa olsun, Tip 1 

diabetli hastaların yaklaşık %35'inde 35 yıllık bir süreden sonra proteinüri 

oluştuğunu bildirmektedir (55). 

İnsüline bağımlı olmayan diabette vakakaların en az %5'inde teşhis sırasında 

klinik olarak fark edilebilen albuminürinin olduğu ve 10 yıllık diabet süresinden 

sonra klinik nefropatı prevalansının %15-40 arasında değiştiği bildirilmektedir 

(13.26). 

Nefropatı prevalansının adult diabetlerde büyük etnik farklılıklar gösterdiği, 

diabet teşhisinden 10 yıl sonra Tip il diabetli Avrupalı hastaların yaklaşık %10 

kadarında proteinürt görülürken, Pima Hint populasyonunda bu oranın %30-40'a 

kadar çıktığı belirtllmektedir (3,46). 

Çalışmamızda ortalama diabet süresi 10.7 ± 7 yıl olan adult diabetli 53 

hastanın 28'inde (%52.8) mik:roalbuminürt, 14'ünde (%26.4) ise klinik proteinürt 

tesbit ettik. Vakalannıızdaki yüksek mikroalbuminüri sıklığı, gliseml düzeyi 

yeterince kontrol edilemeyen hastalarda görülen düzelmesi mümkün 

mikroalbuminürt ilıtlmalinin ekarte edilememesine bağlı olabilir. 

Fabre ve arkadaşları (1982) tarafından diabet sürelert birkaç ay ile 35 yıl 

arasında değişen 510 tıp il diabetli hasta üzertnde yapılan bir çalışmada hastaların 

%16'sında klinik proteinürt, O..M8'inde de mikroalbuminürt tesbit edilmiştir (13). 

Mogensen ve arkadaşları (1984) ise 230 adult diabetll hastanın %33'ünde 

mikroalbuminürt, %12'sinde klinik proteinürt tesbit etmişlerdir (11). 
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Pima Hint populasyonunda Tip il diabetli hastalarda klinik nefropati 

insidansının tip 1 diabetteki kadar yüksek olduğiu bildirilmektedir. Diabetin 
başlangıcından 20 yıl sonra Pimalann %50'sinde ağır proteinürt geliştiği, .%15'inde 

ise son dönem böbrek hastalığı bulunduğu rapor edilmiştir (87). 

Diabetik glomerülosklerozun görülme sıklığı diabetin süresi ile yakından 

ilgilidir. Diabet yaşı ilerler ve vakalar yeterli kontrol edilmezse görülme sıklığı 

arbnaktadır (3,12,27). Çalışmamızda da her iki tip diabette, diabet süresine paralel 

olarak UAE'nun arttığı, GFR'nin ise azaldığı ( p < 0.001) tesbit edildi. 

Mogensen konvansiyonel insülin tedavisinde tip 1 diabetli hastalarda kan 
glikozu ile UAE arasında bir ilişld olmadığını bildirmektedir (14). Biz de çalışmamızda 

her iki tip diabette kan gllkozu ile UAE arasında bir korelasyon bulamadık. 

tnsüline bağımlı diabet vakalarında diabet teşhis edildiğinde bütün 

hastalarda böbrek büyümüş ve GFR yükselmiştir (26). Hipertansiyonnun derecesi 

metabolik bozukluğun derecesi ile yalandan ilişkilidir. HbA1c düzeyi %7.B'den daha 

düşük olan hastalarda 150 ml/dk'dan yüksek bir GFR nadiren görülürken, HbA1c 

seviyesi %9.5'dan daha yüksek olanların ise yaklaşık %50'sinde hipe~trasyon 

görülmektedir (14). 

Tip il diabetin başlangıcını tesbit etmedeld güçlük ve bu konudald çalışmaların 

yetersizliği nedeniyle Tip il diabetin erken fazında GFR'nin artmış olup olmadığı 

kesin olarak bilinmemektedir (3, 14). Mogensen Tip il diabetlklerde hiperfiltrasyonun 

bulunmadığını bildirmektedir (88). Biz de çalışmamızda normo ve mikroalbuminürik 

vakalarda GFR'nin Tip ı diabetli hastalarda Tip il diabetlklerden önemli derecede 

daha yüksek olduğunu tesbit ettik. Normoalbumnirürisi olan Tip 1 ve Tip il 

diabetiklerde GFR'nı kontrol grubuna göre önemli derecede yüksek bulduk. GFR tip 1 

diabette 151 ± 9 ml/dk iken Tip il diabette 135 ± 7 ml/dk idi ve aradald fark 

istatistiksel olarak çok anlamlı bulundu ( p < 0.001). Tip 1 diabetli 11 vakada GFR 

150 ml/dk'nın üzertnde iken Tip il diabette hiçbir vakada bu değertn üzertndeld 

GFR'na rastlamadık. 

Tip I diabetin ilk 5 yılında mikroalbuminürtnin çok nadir görüldüğü, Tip il 

diabetli vakalann ise %13-41 kadarında klinik teşhis k~nulduğu anda 

mikroalbuminüri bulunduğu bildirilmektedir (3,13,26,88). Çalışmamızda diabet 

süresi 1 yıldan kısa olan jüvenil diabetli 6 vakanın hepsinde UAE'nun normal 
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olduğunu. adult diabetlli 11 vakanın ise 6'sında (%54) mikroalbuminüri 
bulunduğunu tesbit ettik. 

Tung ve arkadaşları (1988) tarafından yapılan bir çalışmada yeni teşhis 

edilmiş adult diabetli hastaların yaklaşık. %20'sinde mikroalbuminüri tesbit 
edilmiştir (3). 

Fabre ve arkadaşları ise 1 yıllık Tip I d.iabetilderin %37'sinde mikroalbuminüri 

bulunduğunu rapor etmişlerdir (13). 

Aynı yaştaki normoalbuminürik grupla karşılaştırıldığında mikroalbuminürik 

grupta arteryel kan basıncı önemli derecede daha yüksek bulunmuştur (7). 

Jarrett. mikroalbuminüri olan tip I diabetli 12 kişide hem sistolik hem de 

diastolik kan basıncı seviyelerini normoalbuminürisi olan gruba ve kontrol grubuna 
göre önemli derecede daha yüksek bulmuştur (89) 

Wastchhinger ve arkadaşları (1988) da tip I diabette mikroalbuminürisi olan 

hastalarda hem sistolik hem de diastolik kan basınçlarının nomoalbbuminürisi 

olanlara göre önemli derecede daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir (90). Biz de 

çalışmamızda mikroalbuminürik vakalarda OAB'ın her iki diabette de 

nonnoalbuminürik vakalara göre önemli derecede daha yüksek olduğunu tesbit 

ettik ( p < 0.001) Sonuçlarımız literatürle uyumlu bulunmuştur. 

Parving ve arkadaşları (1985) persistan proteinürtsi olan 61 hasta ile 

proteinürisi olmayan 30 tip I diabetll hastayı tansiyon arteryel yönünden 

karşılaştırmış ve proteinürisi olan grupta hem sistolik. hem de diastolik kan 

basıncını önemli derecede daha yüksek ( p <0.001) bulmuşlardır (92). Biz de bu 

çalışmamızda klinik proteinürisi olan hem tip I hem de tip il diabetilderde OAB'ın 

proteinürtsi olmayanlara göre istatistiksal olarak önemU derecede daha yüksek 

olduğunu tesbit ettik (p < 0.001). 

Mikroalbuminürinin adult diabetlklerde nefropati ile ilgili olarak taşığıdı 

tahmin değerinin daha az olduğu. bu yaşlarda düşük düzeyde albuminürinin diabet 

olmasa da görülebileceği. bu nedenle idrara çıkarılan albumin miktarının hangi 

düzeyden sonra anormal sayılması gerektiğini. belirlemenin güç olduğu ve tip il dia-
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bette mikroalbumtnürt taramalannın tıp 1 diabetteki kadar öneme sahip olmadığı 

bildirilmektedir (26). Çalışmamızda Tip il diabetli hastaların %47'sinde 
hipertansiyon, %39.6'sında renitopatı, %15'inde ise koroner arter hastalığı tesbit 

ettik. Aynca hastalann %1 l'inde GFR'ru 80 ml/dk'nın altında bulduk. 

Fabre ve arkadaşları (1982) tarafından 510 tıp il diabetli hasta üzerinde 

yapılan bir çalışmada ise hipertansiyon sıklığı %46, retlnopatlsıklığı %49, KAH sıklığı 

%15 bulunmuştur. Aynca hastaların %8.7'sinde GFR'nin 60 ml/dk'run altında 

olduğu tesbit edilmiştlr (13). Bu bulgular bizim sonuçlanmıza uygundur. 

Çeşitli çalışmalarda nonprolif eratJf renitopatinin Tip 1 ve Tip il diabette 
yaklaşık olarak aynı sıklıkta görüldüğü, proliferatJf renitopati insidansının ise Tip I 

diabette daha yüksek olduğu bildirilmektedir (92). Biz de çalışmamızda toplam 

retinopati sıklığı yönünden tıp ı ve tıp Il diabet arasında önemli bir fark bulamazken, 

proliferatJf retlnopatı sıklığını tip I diabette daha yüksek bulduk. 

Neredeyse bütün tip 1 diabetlkler renal yeteISizlik geliştlğinde ciddi retlnop~tlye 

sahiptir. %50'sinde körlük veya bir miktar vizyon kaybı vardır. Renal yetersizliğin 

retinopati ile birlikte bulunması 'Renal Retlnal Sendrom" olarak adlandırılmasına 
yol açmışbr (2). 

Ordonez ve arkadaşlan (1989) Tip Il diabette proteinürinin daha erken oortaya 

çıktığını tesbit etmişlerdir. Bu çalışmada Tip I diabetli 41 kişide diabetin 

başlangıcından ortalama 16.9 yıl sonra, tip il diabetli 54 kişide ise ortalama 10. 1 yıl 

sonra proteinüri oluştuğu (p < 0001) gösterilmiştlr (82). 

Fabre ve arkadaşları da (1982) Tip il diabette proteinürinin daha erken ortaya 

çıktığını fakat yavaş progresyon gösterdiğini, Tip n diabetlklertn çoğunun yıllardır 

proteinürik olmasına rağmen yeterli GFR'nı sürdürdüğünü göstermişlerdir. Tip 1 
diabette ise proteinürinin daha geç ortaya çıktığı ancak üremiye doğru daha hızlı 

ilerlediğini bildirmektedirler (13). Biz de çalışmamızda klinik proteinürisi olan 

vakalarda GFR'nı tip 1 diabette tip il diabete göre daha düşük bulduk. 

Tung ve arkadaşları (1988) klinik nefropatinin başlamasından önceki diabet 

süresini adult diabette 5-10 yıl, jüvenül diabette ise 10-15 yıl olarak bildirmektedirler 

· (3). Biz de çalışmamızda, klinik proteinüri ve mikroalbuminürisi olan vakalarda 

ortalama diabet süresini adult diabette daha kısa bulduk.Bu bulgular, adult diabet-
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te mikroalbuminüri ve klinik proteinürinin daha erken başl~dığını göstermektedir. 

Non-diabektik renal hastalığın Tip il diabette daha sık görüldüğü 

bildirilmektedir. Grenfell ve arkadaşları (1988) tarafından yapılan bir çalışmada: 

pyelonefrit, glomerülonefrit papiller nekroz ve hipertansif böbrek hastalığını 

kapsayan nondiyabetik böbrek hastalığına tip 1 diabetiklerin %10'unda, Tip il 
diabetlklerin ise %32'sinde rastlandığı bildirilmektedir (93). 

Kinik hipertansiyon tip I diabette teşhis sırasında nadir karşılaşılan bir durum 
olmakla beraber Tip il diabetli vakalarda kan basıncı teşhis sırasında yaş ve obezite 
ile ilgili düzeltmeler yapıldıktan sonra bile çok zaman yüksek bulunmaktadır (26). 

Ordonez ve arkadaştan (1989), Tip il diabetli hastalarda diabet teşhisi 

konulduğunda üçte birinden fazlasında hipertansiyonun bulunduğunu ve bu 

durumun proteinürinin erken başlamasına katkıda bulunabileceğini bildirmektedir 
(82) 

Ferris ve arkadaşları (1986) tarafından yapılan bir çalışmada Tip I diabetlklerin 

%18'inde, Tip il diabetiklerin %39'unda, kontrol. grubunun ise %16'sında 

hipertansiyon tesbit edilmiştir (94). Bu çalışmada ise Tip I diabetlklerin %28'inde, Tip 

il dabetlklerin %47'sinde hipertansiyon tesbit edidi. Tip 1 diabetle kontrol grubu 

arasında ağırlık farkı yokken, Tip il diabetli hastaların aynı yaştaki kontrol grubuna 

göre %20 daha ağır olduğu tesbit edildi. 

Hipertansiyonun erken nefropatlnin bir sonucu mu olduğu, yoksa nefropati 

gelişfminden sorumlu bir faktör mü olduğu tesbit edilememiştir (87). 

Ferris ve arkadaşları (1986) sistolik kan basıncı ile UAE arasında hem tip I (p 

<O.Ol) hem de tip il diabette (p <0.05) pozitif bir korelasyon olduğunu tesbit 

etmişlerdir (94). 

Jarrett ve arkadaşları tarafından (1989) yapılan bir başka çalışmada ise, 

hipertansiyon ile UAE arasında Tip I diabette çok anlamlı pozitif bir korelasyon 

olduğu, tip il diabette ise daha zayıf bir korelasyonun bulunduğu bilidirilmektedir 

(89). Budurum diğer araşbrmacılar tarafından da doğrulanmıştır (8,11,12,88,95). 

Biz de bu çalışmamızda her iki tip diabette de OAB ile UAE arasında çok anlamlı 
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pozitif bir korelasyon olduğunu tesbit ettik ( p < 0.005). 

Fabre ve arkadaşları (1982) yaşlı diabetlklerde proteinürinin genellikle orta 

derecede olduğunu ve 3 ram/günü nadiren aştığını, Tip I diabette ise nefrotlk 

sendrom tablosuna daha sık rastlandığını bildirmektedirler (13). Biz de 

çalışmamızda klinik proteinürisi olan vakalarda üriner albumin konsantraslonunu 

jüvenil diabette adult diabetten yaklaşık 3 kat fazla bulduk. 

Friedman. orta derecede böbrek yetmezliği gelişmiş vakalann genellikle 3-5 yıl 

kadar yaşadığını ve GFR'nın tekrarlanan ölçümlerinden DN'nin progresyon hızının 

tesbit edilebileceğini bildirmektedir (2). 

Tip I diabette nefropati bir kez geliştikten sonra GFR'nın yılda ortalama 10 

ml/dk kadar azaldığı. kan basıncının yükseldiği ve 10 yıl içerisinde vakaların en az 

%75'inde son dönem böbrek hastalığı geliştiği, Tip il diabette ise nefropatinin üremi 

. yönünde ilerlemesinin daha yavaş olduğu bildirilmektedir (13,26). w. • 

Tip 1 diabetten farklı olarak nefropatlli adult diabetll hastaların yaklaşık %45'i 

kardiyovasküler hastalıktan ölürken. ancak %5'inin üremiden öldüğü 

bildirilmektedir (1). Tip n diabette kardiyovasküler hastalık mortalitesinin yüksek 

oluşu. bu tür diabetlklerdeki son dönem böbrek hastalığı insidansının görünürde 

daha düşük belirmesine katkıda bulunuyor olabilir (26). 

Çalışmamızda mikroalbuminüri ve klinik proteinüri oranının yüksek 

bulunması. birlikte bulunan hipertansiyona veya yetersiz metabolik kontrola bağlı 

olabilir. Hastalarımızın ortalama diabet süresi 10 yılın üzerinde idi. Aynca çoğunda 

hastanede yatmayı gerektirecek çeşitli komplikasyonlar mevcuttu. 

Tip il diabette Tip I diabetln başlangıç evresindeki hiperfilrasyon olayının 

görülmemesi. mikroalbuminürinin daha sık ve daha erken ortaya çıkması fakat tip I 

diabetteki kadar öneme sahip ohnaması. proteinürisi olan vakalarda ise GFR'nin tip 

I diabete göre daha iyi olması gibi bulgular nefropatlnin seyri konusunda tip I ve tip 

il diabet arasında önemli farklılıkların olduğunu göstermekte ve Mogensen ve 

arkadaşları tarafından ileri sürülen IDDM vakalarındaki böbrek hastalığının doğal 

seyrini 5 safiıada inceleyen şemanın Tip n diabetes mellitus vakalan için uygun 

olmadığını ortaya koymaktadır. 
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Bu bulgular ışığında tüm diabet vakalan belli bir süre sonra nefropati 

yönünden de incelenmeli, düzenli aralıklarla UAE tayini,· kan basıncı, oftalmoskopik 

muayene, kan glikozu ve HbA1c ölçümleri yapılarak komplikasyonlmar açısından 
yakın takibe alınmalıdır. 

Arteıyel hipertansiyon diabetlk nefropatlde erken bir bulgudur ve normal 
serum kreatlnine sahip hastaların yaklaşık yansında bulunur (96). 

Hipertansiyon ile diabetik böbrek hastalığının ilerlemesi arasında yakın bir 
ilişki vardır. Yüksek kan basıncı nefopatiyi hızlandırır (26, 96) Effektif 

antlhipertansif tedavinin nefropatili hastalarda albuminüriyi azaltbğı ve GFR'deki 

düşüşü yavaşlatbğı gösterilmiştir (18,53,60). 

Deneysel bulgular böbreklerdeki fonksiyonel değişikliklerin, özellikle glomeruler 
hipertansiyonun diabetik nefropatinin gelişimi ve ilerlemesinde önemli rolü 
olduğunu göstermektedir (97). 

ACE inhibitörlerinin glomeruler kapiller hidrostatik basıncı nomıal seviyelere 
düşürdüğü ve böbrekteki mikrovaskiller hasarı önledigi gösterilmiştir (43). · 

Böhler ve arkadaşları (1989) 13 sıhhatli gönilllü üzerinde yapbkları çalışmada, 

25 mg'lık tek doz kaptoprilin nifidipinin aksine, aminoasit infüzyonunun 

oluşturduğu glomerüler hiperfiltrasyonu önlediğini tesbit etmişler ve ACE 

inhibitörlerl ile glomerüler hiperfiltrasyonun önlenmesinin renal fonksiyonlardaki 
kötüleşme hızını yavaşlatabileceğini öne sürmüşlerdir (98). 

Kaptoprilin glomerüler eff erent arteriollerde Ahgiotensin II'nin meydana 

getirdiği kapiller basınç gradyentlni düşürdüğü ve bazal membrandan protein 

geçişini azaltbğı düşünülmektedir (99). 

Antlhipertansif tedavinin her iki tip diabette de mikroalbuminüriyi azalttığı 

tesbtt edilmiştir (59). 

Chrtstlieb ve arkadaşları nefropatl gelişmiş Tip I diabetli hastalarda renin

angiotensin sisteminin baskı albnda olduğunu ileri sürmüşlerdir. Halbuki Björkc ve 

arkadaşlannın çalışmalarında, ileri derecedeki vakalarda dahi, hipervoleminin kont-
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r~ tutulması şartı ile renin-angiotensin sisteminin aktif olduğu 
gösterilmiştir (18). 

Kaptoprilin özellikle bir diüretlkle birlikte kullanıldığında renin düzeyi normal 

veya düşük olan hastalarda da kan basıncını düşürdüğü gösterilmlştir. Bu da 

kaptoprilin hipotansif etki mekanizmasında Angiotensin ll'den bağımsız olayların da 
rolü olduğunu düşündürmektedir (100). 

Kaptoprilin bradikinin ve prostoglandin düzeyini artırması ve baroreseptör 
aktlvitesi üzerine olan etkileri, düşük reninli hipertansiyon vakalarındaki etkisini 

açıklayabilir (101, 102). Bazı araştırıcılar ise ACE inibitörlerinin hafif diüretlk ve 

natriüretlk etkileri olduğunu ileri sürmüşlerdir (103). 

ACE inhibitörlerinin diabetlk nefropatili hastalarda glomerüler hipertansiyonu 
spesifik olarak düşürerek albuminüriyi azalttığı ve nefropatl progresyonunu 

yavaşlattığı, karbonnhidrat metabolizması ve lipid profilini· ise .etkilemediği 
bildirilmektedir (97). 

Biz bu çalışmamızda klinik proteinüri ve hipertansiyonu olan Tip 1 ve Tip il 

diabetli toplam 14 hastaya 2 ay süre ile 50-75 mg/gün dozunda kaptopril tedavisi 
uygulayarak, kaptoprilin albuminüri ve renal fonksiyonlar üzerine olan etkisini 
inceledik. 

Tedavi süresince her iki grupta da ortalama artecyel basınç istatistiksel olarak 

çok anlamlı derecede azalırken (p <0.001), seramu kreatlnini ve GRF'de ise önemli bir 

değişme olmadı (p > 0.05). Üriner albumin ekskresyonunda her iki grupta da 

yaklaşık %40 oranında azalma gözlendi (p < 0.05). Tüm vakalada hipertasiyonun 

kontrolünde kaptoprilin tek başına etkili olduğu ve başka bir antihipertansif ilaç 

etkilenmesine gerek kalmadığı tesbit edildi. Çalışmamızda elde edilensonuçlar bu 
konuda yapılmış farklı çalışmaların sonuçlarıyla uyumlu bulundu(17,18,97,104). 

Ancak Tip il diabette bu konuda yapılmış çalışma sayısı yetersizdir. 

D'Angelo ve arkadaşları (1988) tarafından yapılan bir çalışmada kaptoprilin 

Tip I ve Tip il diabetli hastalarda kan basıncını tek başına etkili bir şekilde 

düşürdüğü, proteinüriyi önemli ölçüde azalttığı ve karbonhidrat metabolizmasını 

olumsuz yönde etkilemediği tesbit edilmiştir. Bu çalışmada nonazotemik 12 diabetlk 

( 4'ü Tip ı. 8'i Tip m hastaya 1 yıl süre ile 2x 50 mg/gün dozunda kaptopril uygulan-
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mış ve OAB'ın ve proteinürinin önenli derecede azaldıgı tesbit edilmiştir (104). 

Hommel ve arkadaştan (1986) tarrafından yapılan bir çalışmada persistan 

proteinüri ve hipertansiyonu olan Tip I diabetli 16 haytaya 3 ay süre ile 50 - 100 

mg/ gün dozunda kaptopril verilmiş ve kan basıncının önemli derecede azaldığı ( p < 
0.001), UAE'nun düştüğü ( p <O.Ol), GFR'nin ise bir miktar azaldığı gösterilmiştir. 
Albuminürideki bu %32'11k azalmanın GFR'deki %6'lık hafif düşme ile izah 

edilemeyeceği ve en önemli faktörün glomerüler kapiller. hidrostatik basınçtaki 
düşme olduğu belirUlmiştir (17). 

Björck ve arkadaştan tarafından 1982-1986 yıllan arasında yapılan bir başka 

çalışmada ise diabetik nefropatill hastalarda diğer antlhepertansif ilaçlara ACE 

inhibitörlerinin eklenmesinin nefropatinin ilerlemesini daha fazla yavaşlatabileceği 

gösterilmiştir. Bu çalışmada, daha önce başka antihipertansif ilaç kullanan 14 tip I 

diabetll hasta kaptopril tedavisine başlamadan önce ortalama 2.8 yıl. tedaviden 
sonra ise ortalama 2 yıl takip edilmiş ve OAB 5 mmHg azalırken, GFR'deki yıllık 

azalma oranının 19 ± 7 ml/dk'dan 5.5 ± 4 ml/dk'a düştüğü (p < 0.005), ayrıca çoğu 

hastada protlnürinin belirli oranlarda azaldıgı tesbit edilmiştir (18). 

Volvo ve arkadaştan (1988) başlangıç halinde renal yetersizliği olan Tip il 

diabetll 12 hastaya 6 ay süre ile kaptopril vermişler ve tedavi sonunda tansiyon 

arteıyel önemli derecede düşerken, proteinüride hafif azalma, GFR'de ise hafif düşme 

olduğunu tesbıt etmişlerdir. Bu çalışmada, renal yetersizlik mevcudiyetinde 

kaptoprilin renal faydalı etkilerinin sınırlı olduğu tesbit edilmiştir (97). 

Diabetik nefropatili hastalarda kaptoprilin hipotansif etkisinden bağımsız 

olarak da albuminüıyi azalttığına dair çalışmalar mevcuttur (68, 105). 

Feest vearıkadaşlan (1989) persistan proteinürisi olan Tip 1diabetli12 hastaya 

6 ay süre ile düşük doz (12.5 mg/gün) kaptopril vermişler ve tedavi ile kan 

basıncında önemli bir değişme olmadığı halde UAE'nun önemli derecede azaldığını 

tesbit etmişlerdir. Bu da, ACE inhibitörlerinin diabetik nefropatili hastalarda 

hipotansif etkisinden bağımsız olarak da albuminüriyi azalttığını göstermektedir 
(105). 
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Cocchi ve arkadaştan (1989) prsistan proteinürisi olan normotensif 

nonazotemik tip 1diabetli10 hastaya 50 mg/gün dozunda 2 ay süre ile kaptopdil 
vermişler ve tedavi sonunda kan basıncı ve serum kreatlninde önemli bir değişme 

olmadığını. ancak proteinüride önemli derecede azalma olduğunu tesbip etmişlerdir. 

Bu da kaptoprilin sistemik hemodinamiyi etkilemeksizin de proteinüriyi 
azaltabileceğini göstermektedir (68). 

Coronel ve arkdaşlan(l989) CAPD uygulanan hastalarda kaptoprilin hem 
proteinirüyi. hem de peritoneal protein kaybını azalttığını tesbit etmişlerdir. Bu da, 

kaptoprilin damar duvarı permeabilitesinin değişimi gibi başka mekanizmalarla da 

proteinüriyi azaltabileceğini göstermektedir (106). 

Tiazid türü diüretlkler kan şekeri kontrolünü olumsuz yönde etkiler. Beta 
blokerler ve diüretlkler böbrek kan akımını azaltarak renal fonksiyonları 
kötüleştirebilirler. Kaptopril ise, glomerüler kapiller hidrostatik basıncı spesifik 

olarak düşürerek proteinüriyi azaltmakta ve renal kan amıkını artırmaktadır(lOl). '-': 1 
Renal hemodinami üzerindeki bu olumlu e~erinden dolayı kaptopril, diabetlk 

nefropatili hastalarda spesifik bir antlhipertansif ilaç olarak kabul edilebilir. 

' 
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SONUÇ 

Tip I ve Tip II diabetli hastalarda mikroalbuminüri ve klinik proteinüri sıklığını 

tesbit. etmek, diabetlk. nefropatlnin erken tanısında mikroalbuminürtnin önemini 

araştırmak. nefropatl yönünden tip 1 ve Tip II diabet arasındaki farklılıktan 

belirlemek ve diabetlk. nefropatill hastalarda kaptoprilin albuminürl üzerine olan 

etkisini incelemek amacıyla yaptığımız bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edildi. 

1. Kontrollerin hepsinde UAE normal sınırlarda iken, Tip ı diabetli hastaların 

%25'1nde mikroalbuıninüri (Başlangıç DN), %37.5'unda klinik proteinüri, Tip ll 

diabetli hastaların ise %52'sinde mikroalbuıninüri, %26'sında da klinik proteinüri 

tesbit edildi. 

2. Mikroalbuıninürtsi olan Tip I ve Tip II diabet vakalannda OAB kontrol 

grubuna (p < 0.05) ve nonnoalbuminürik gruba (p <0.001) göre önemli derecede 

daha yüksek bulundu. 

3. Her iki tip diabette de diabet süresi ile UAE ve OAB arasında pozitif bir 

korelasyon (p < 0.001), süre ile GFR arasında ise zıt bir korelasyon (p<0.001) tesbit 

edildi. 

4. Normoalbuminürik vakalarda GFR Tip 1 diabette kontrol gurubu ve adult 

diabetli vakalara göre istatistiksel olarak önemli derecede daha yüksek bulundu 

( p < 0.001). Juvenil diabetin erken evresinde görülen bu hiperfiltrasyon olayına 

adult diabette rastlanmadı. 

5. Klinik proteinürisi olan hastalarda böbrek fonksiyonlarının Tip 1 diabette 

Tip il diabete göre daha erken bozulduğu, nefropatlnln daha hızlı ilerlediği, adult 

diabetli vakalarda ise proteinürtye rağmen yeterli GFR'nm sürdürüldüğü tesbit 

edildi. 

6. Adult diabette hipertansiyon ve kardlyovasküler komplikasyonların daha 

sık olduğu gözlendi. Bu da hipertansiyonun adult diabetlklerdeki yüksek 

mikroalbuıninüri sıklığına katkıda bulunabileceğini düşündürmektedir. 

7. Her 1ki tip diabette de kaptopril tedavisi ile OAB'da çok ~anılı bir düşme 

olduğu (p <0.001), albuminürtnin yaklaşık %40 oranında azaldığı ( p < 0.05), serum 

kreatinini ve GFR'da ise önemli bir değişme olmadığı tesblt edildi. Bu nedenle kaptop 
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rUin diabetik nefropatili hastalarda hipertansiyonun tedavisinde seçkin bir ilaç 
olduğu, 

8. Tip il diabette mikroalbuminürlnin daha sık ve daha erken ortaya çıktığı 

ancak Tip 1 dlabetteki kadar prognostlk öneme sahip olmadığı, 

9. Tip 1 ve Tip il diabet arasında nefropatl yönünden önemli farklılıkların 

bulunduğu, bu yüzden Mogensen ve arkadaşları tarafından Tip I diabette 

nefropatlnln seyri için önerilen evrelendirmenin Tip il diabet için uygun olmayacağı, 

10. Her diabet vak.asının belli bir süre sonra nefropatl yönünden de 

incelenmesi gerektiği, nefropatlnln erken tanısı için özellikle Tip I diabette düzenli 
aralıklarla mikroalbuminüri ölçümlerinin son derece önemli olduğu ve 

mikroalbuminüri tesbit edilen vak.alarm yakın takip ve tedaviye alınması gerektiği 

sonucuna varıldı. 



Bu çalışma Atatürk Ünivesitesi Tıp Fakültesi tç Hastalık.lan ve Çocuk 

Hastalıkları kliniklerince 1989 yılı içerisinde takip ve tedavi edilen 32'sijüvenil, 53'ü 

adult toplam 85 diabetes mellituslu hasta ve 16 kişilik sağlıklı kontrol grubu 

üzerinde yapıldı. RIA metoduile mikroalbuminüri tayini yapılarak nefropati gelişecek 

vakalar başlangıç evrede tesbit edildi. Nefropatl yönünden Tip I ve Tip il diabet 

arasındaki farklılıklar araştırıldı. Ayrıca bir grup diabetik hipertansif hastaya 2 ay 

süre ile 50-75 mg/ gün dozunda kaptopril verilerek kaptoprilin albuminüri üzerine 
· olan etkisi incelendi. 

Tip 1 diabetilderin %25'inde mikroalbuminüri, %37 .5'unda klinik proteinüri 

tesbit edildi. Tip il diabetlklerde ise mikroalbuminüri sıklığı %52, klinik proteinüri 

sıklığı %26 olarak bulundu. Normoalbuminürik vakalarda GFR jüvenil diabette 
kontrol grubu ve adult diabetli vak.alara göre önemli derecede daha yüksek bulundu 

(p < 0.001). Juvenil diabette erken dönemde gözlenen bu hiperfiltrasyon olayına 

adult diabette rastlanmadı. Mikroalbuminüri prevalansının adult diabette jüvenil 

diabetten iki kat fazla olduğu tesbit edildi .. Klinik proteinürisi ofun vakalarda GFR 

tip I diabette Tip il diabetten daha düşük bulundu. Tip 1 diabetlklerin %28'inde, Tip 
il diabetlklerin %47'sinde hipertansiyon tesbit edildi. Vak.alanmızda görülen yüksek 
nefropaU sıklığı birlikte bulunan hipertansiyona ve yetersiz metabolik kontrola 

bağlandı. Her iki tip diabette de kaptopril tedavisi ile ortalama artertyel basınçta çok 

anlamlı bir düşme olduğu (p < 0.001), albuminürinin yaklaşık %40 oranında 
azaldığı (p < 0.05), serum kreatinini ve GFR'de ise önemli bir değişme olmadığı tesbit 

edildi. 

Sonuç olarak; Tip il diabette mikroalbuminürtnin daha sık ve daha erken 

ortaya çıktığı ancak tip I diabetteki kadar öneme sahip olmadığı, Tip 1 diabette ise 

böbrek fonksiyonlarının daha hızlı bozulduğu bu nedenle mikroalbuminüri 
tayininin erken tanı açısından son derece önemli olduğu kanaatine varıldı. Ayrıca 

Tip I diabet için önerilen evrelendirmenin, nefropatinin seyri konusundaki 

farklılıklardan dolayı Tip il diabet için uygun olmadığı ve kaptoprilin diabetik 
nefropatili hastalarda albuminüriyi azalttığı bu nedenle diabetik hipertansif 

vak.alarda seçkin bir ilaç olduğu sonucuna varıldı. 
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2i ~ §.Y K 32. !2Q 2!l: li.a .ı..a ~ ~ llZ fil .lOOQ 

25. :emk Y& K ZZ. 22. 22. 1.56. U. .fil. 2100 .100 00 1500 
ı§ Polk M.G E 2§. .00. 
27 filH:Q ~ E 2Q. M:, 

2a f.Qlk U E .19. mi 
2.9. f.Qlk N.K K 2.0. 00 

~ .6W.l N.s. K 22. .00. 
.3.1 fQlk NJl E .lQ. 2.6 
.aı_ ™ M.T E ~ 2.6 

.ın 100 QJ! .100 333 

!§. .!aa QJi .mı mi 
15. 12.6 .Q.§. lM 95.. 
.1§. .l.lQ. Q.1. ın 200 

.lZ 122. Q.1. ili 211 

.6 .l.Qi Q.1. 15.6 .6.a 
1 1Q2 M. lQa z 

103 29. 

00 mi 
00 .sa 
.97. fil 
.az. 1.6 
1Q .sa 
fil .fil. 



EK Il : Tip Il Diabetli Hastalar 

Hasta Protokol Adı C1ns1 Yaşı V .!ı#}r. D.SOrcsl. K.Glikozu S.Krcat. GRF UAE OAB ldrar Krcat. drar Mik. 
No No Soy. (Yıl) (kğ) (Yıl) (%mg) l%mg) (rol/dk) (mg/gün) (mmHg) (%mg) lml/gün) 

l ~ M.J: E ©. fil 2Q. .12ı QJl .100 W 121 00. 2QilQ 

ı 4723 Y.Ô E 64 63 20 ın 1 66 440 130 64 1500 

.3. ~ MJl E ~ §8. 2Q. .lfil .l..3. lın ll'ZQ llQ mi 2!:m 

.1: 5759 N.S E 61 85 18 1fil. .!.§. .§a. 631 120 74 .l6QQ 

.5. QQ§z. .C.X K 53. aıi 12 122 l..l .00. ~ .1m .5a ~ 

§ ~ H.AE 56 00. 

1. filQi M K 00. 00. 

,S Polk CA E Tii 00. 

9. fil1§. H.D K .5a 00. 

16 149 1 105 ının 

12 .llil. Q.7. mi ı;ın 

17 liQ 1.4 §§ 1272 

l llQ M .li2. U 

10 Polk ty E .@. §1. 14 132 Q.Z. 120 228 ~ fil 2QOO 

11 fQJk YJ: K ~ Ç§, .li ll2. Q.7. .lQ2. .llın .1m .5.Z 18QQ 

12 6464 E.C K 65 79 21 .lM 0.8 104 180 97 fil .1QQQ 

la @a t:.W. K .52 1.3. .1.5. .W Q.7. J.Q2 lfil .lfill I!.. .lQQQ 

14 6201 N.D E 64 La 21 .ın1 0.8 104 214 

.ın 003..1 A.I E 25. fiQ. .lli 120. QJi .l!li 100. 

12 7061 Z.D K 44 00. 1 .l.1a M .IQa 25 

.lZ 1.Q2.9. ~ E 00. Ç§, 2. 120. D.Ji .l2i 2Q. 

127 fil 2QQQ 

ın. fil 1500. 

.!00 .fil .!IiQQ 

m !i2 ınxı 

.ın_ 7412 S.K K .Q2 ~ ı 142 0.6 126 ~ 100 fili 2QQQ 

.19. l!QJk tB E 53. 12. lll lia QJi 100. 1Q .l® ~ ınlQ 

20 6318 M& E 75 aQ. 12 114 Q.Z 110 136 117 fil .1002 

21. 12.QQ. M.K K ZQ 00 la .11Q .l.B. 00 ~ 127 .5.6. 200Q 

22 7453 H.V K ,Qft 98 .ın_ 170 1 112 150 .Ha fil .1100 

2.3. ıa5.5. Y. H E ZQ §5. .l!l. lli QJi .12§ fil fil fil lfil2Q 

24 Polk A.H K ~ 60 ı rn Q& .!fil 25 .!QQ. fili 200Q 

ıa 1002 ~ E il. .5a ı .ııın M ın m 9.i m llQQ 

2§ 122.Q H.K K QQ. 75 l J..6S. !il 134 26 1ın_ fili ~ 

\ ı 



Hasta Protokol Adı Cinsi Yaşı V cer· D.SOrest K.GUkozu S.KıcaL GRF UAE OAB idrar KrcaL drar Mık. 
No No Soy. (Yıl) (Yıl) (%mg) (%mg) (mi/dk) (mg/gı'.ln) (mrnHgl (%mg) (mi/ gı'.ln) 

.2Z .e2lk M K ıni za .ın ili .o.a .100 .2.QQ .ııa .62. .2QQQ 

.2.B Mil M K ~ B3. l2. ..W: ı ını ~ 1QQ 2a 2.500 

.ıa ~ N..G E il .00 .2. .lW .M ın .9.& .az fil ~ 

~ film EK K .00 .62. a .lW .o.z lll 00 .ez .ll2. jQQQ 

.aı. ~ .c.y KH Bil ı J.M .o..a .l.lll 00 .8a .Hl ll.QQ 

.32. f.Qlk R.S K .6i m .2Q 1.Z5. .o.a fil 3.22 .l2Z .00 .l!2QQ 

~ 1139. RU K ~ .5Z ı .100 .o.fi 12l 00. 00 .100 .lQQQ 

.3:1 .QHl Y..A E m 1.2 .12 .lmi .o..a .Bi ~ .ıaa 12. 1500 

~ f.Qlk M.B E .5i m .2. .l30 .o.fi .lM ~ 1QQ ~ ~ 

.32 ~ ~ E m Bil J.8. .l2a l .00 aını m ~ 2.500 

.3Z BOZ M K .00 12. .li .12.a .o.a na .lm2. 1QQ .6Q 2.QQQ 

.3a fQlk B.K .K fil §1; .li l2Q .Q..8. ını ıni .ııa .fil J.200 

-39 .6B.2Q N.1 E 5a fil .lQ .130 Q.Z. 00 ~ .lQQ .51 .ıaoo 

.1Q .fQlk .Q.ll E .5i fil l ili .M .l5Q 2.1. .ına 12. 1500 

.il .fQ1k M.ô K ~ Zil .ın .lliQ .o.a lll !fil .ııa .8ü 1.500 

~ 12.ın M K H ZQ l .12§ .o.z ın ali 00 .H .300Q 

13 f.Q1k .s..y K .65. Zi J.8. .138. .o.z .llil .ına .lQQ ZQ .lOOQ 

.ti .2QQa ~ E mi fil .li 100 .o.z .100 100. .12.Q Zl 1500 
ia ruın M.K E 22 .8a .2Q .100 ı..ı fil 2.9.8. .ııa fil! .200Q 

.12 fQ1k._ .tY E .65. Bil .lll 122 .1..4 fil ~ .l2Z .8Q 1500 

.4Z f.Qlk A.T K .4Z. 00 ı .138. .o..a .129 fil .123. m .l.OOQ 

!ta Z1Q8. M .K .53. m .2. "° .o.fi J.3Z ıa .00 .51 2200 
.1a .8.52ı RE K .6Q 15. il ın .o.a .l!M: .21.2. .l2Q .6Q .200Q 

00 fQ1k M E .00 m .ın ili .Q..8. ~ ~ 12Z ia 2200 
.5.l .fQlk M .K fil. Bil ı .130 .o.a ili Bil J.2Q ıın J200 

.5Z .82H M .K ~ B.Q .lQ "° .o..a ın .92. 127 ıni .lQQ.Q 

.5ıl ının .s...Q K 5a Bil .ıa .ım l fil 198. .100 .8a 2200 



EK lII ; Juvenfl ve Adult Kontrol Grubu 

A)Juvenil KontrolGnıbu 

Sıra Adı Cinsi Yaşı V-M,ır. K.Glikozu S.Kreat. GRF UAE OAB ldrar Kreat. ldrarMlk. 
No Soy. (Yıl) (kg) (%mg) (%mg) (mi/dk) (mg/gün) (mmHg) (%mg) (mi/gün) 

1 B.T K ~ 64 ~ .Q..2 ın il fil fil.. ..ll2QQ 

.2 AJ. K .21 .55. .100 .o..5. .125 .LI: m fil! 1200 

.a .c...6 .& .ı.a aa J.2Q .o..5. ~ ıı..a .00 74 JJ2QQ 

1: ~ .& ~ 22 00 M llQ ~ 70 fil OOQ 

2 il.A .K ..lZ .5Q .ll2 .Q.a .l.2.2 2..Z m .65. Z5Q 

2 Il..Ô E ~ Qı .BQ M lli ~ fil .li .ı.aoo 

1 M .& .§ 24 .6.1 o& JOO M 70 54 ZQQ 

.B A.K K .9 .22 1.6 .QJi ll2 .ın fil 12 .llOO 

B)Adult Kontrol Gnıbu 

Sıra Adı Cinsi Yaşı V ~· K.Glikozu S.Krcat. GRF UAE OAB idrar Kreat. ldrarMlk. 
No Soy. (Yıl) (%mg) (%mg) (mi/dk) (mg/gün) (mmHg) (%mg) (mi/gün) 

1 M.a E .ti .li .100 .Q.Z ili Zfi m .fil.. .2QQQ 

.ı Ô.D .& 1§ 70 .00 Q.§ ill 27 97 92 ~ 

.a .H..K E ~ .5a .aQ .Q.Z .· ~ M fil .5Q .ı.aoo 

~ N..K K 12 ~ 102 il.a 12Q 2Z fil 00 .l®Q 

.Q M K Q§ .42 00 .M lfil 2 .!QZ ~ lOOQ 

2 EY K ın ~ .12§ QJl .aa .2.2 .lQZ fil .lOOQ 

ı ~ K 1Q ~ llQ DJl ili 13. ın 00 lQQQ 

il RK .& ~ ZQ ınl .Q.Z m 21 fil ~ 1Q.QQ 



EK IV : Tip 1 ve Tip il Diabette Kaptopril ôncest ve Sonrası Deaerler 

A) Tip ı Diabette Kaptopril Öncesi ve Sonrası Değerler 

Hasta Protokol Adı Cinsi Yaşı V ~· UAE OAB GRF S.Kreat. 
No No Soy. (Yıl) (mg/gOn) (mmHg) (ml/dk) (%mg) 

Ônce Sonra Ônce Sonra ônce Sonra Ônce Sonra 

_ı f.Q!k N.A K .ı.a .5ı 34a ~ llZ 100 .ını Jfil. .o..a M 

.2 ~ H.J: E a;ı 22. .ll23a .aza .l2Q .ım fil !2i .Lli .ı...z 

~ Polk N.A K· 28 56 369 212 127 100. 67 2Z. ı..a ı..a 

i rrn. EK E .22 5a ~m ın 100 .62 .62 il .u 
~ ~ u. E .22 fil .l.Za2. li22. llZ 100 fil! .23. 1..2 .Lli 

.2 ~ M.D E ~ 22. azı ~ !2a ını .100. 105 QJ! .Q..9. 

z .5Qfil MJi E fil .52 2.fil.Q liZ3. l.2a ım .62 .62 il .1.A 

B ~ §..Y K aı. 00 ~l25a llZ 100 !12. 42 l...B .1...8. 

B) Tip il Diabette Kaptopril Öncesi ve Sonrası Değerler 

Hasta Protokol Adı Cinsi Yaşı V ~· UAE OAB GRF S.Kreat. 
No No Soy. (Yıl) (mg/ gQn) (mmHg) (mi/ dk) (%mg) 

Ônce Sonra Önce Sonra ônce Sonra Önce Sonra 

ı .fQJk ty E .§fi Sil m 223. l2Z ım .6Q .6Q .LI: .1..4 
.2 M1:! Y.A E Ye. .m ~ m ill 107 fil fil Q.Ji M 
.a .21il ~ K .2i. m a2.2 ~ l2Z ım fil .lQi .o..a .Q.Z 

i 12® H.K K ZQ Sil B2i ti§a l2Z lli .6Q .fili ı.a 1.2. 
_Q Polk ~ E fil: 00 1273 fil§ ill llQ fil 71 1...4 .ı..a 

.2 illa m E §1; .ea ~ 200 .l.aQ ım 00 .00. l l 


