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Ankara Koru Hastaneleri



İlk yapilan hemodiyaliz tedavisinin üstünden 
ortalama 60 yıl geçmesine rağmen  kronik 
böbrek yetmezliğinde nutrisyon problemleri
bilinen ve halen önlemekte ve tedavisinde 
zorlandığımız bir komorbiditedir.  
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• 60 yaşında erkek hasta

• Bilinen 49 yaşında geçirdiği İnferior MI

• 18 yıldır Diabetes Mellitus

• 7 yıldır Hipertansiyon 

• 10 yıl önce diabetik nefropatiye bağlı kronik böbrek 
yetmezliği tanısı almış.

• 5 yıl öncesinde haftada  3 gün rutin hemodiyaliz 
tedavisi başlanmış. 

• Hastada av-fistül çalışmaması nedeniyle en son av 
greft  ile hemodiyaliz  yapılıyor. 

• 4 kez greft trombozu nedeniyle trombektomi öyküsü 
mevcut. 



• Hastanın diyaliz seanslarına ve saatlerine 
uyumu düşük

• Son bir kaç aydır devamlı nefes darlığı mevcut.

• Kuru ağırlığı  doktor tarafından 
değerlendirilerek son 3 ayda  4,5 kilo kadar 
düşürülmüş ( 3 ay önce 58.5 kilo iken  en son 
diyaliz çıkış kilosu 54 kg). 

• Hastanın kuru ağırlığı düşürülmesine rağmen, 
devamlı öksürük, nefes darlığı devam etmesi ve 
artan halsizliği, yemek yiyememesi ve   
bulantıları  nedeniyle başvuruyor. 

VAKA-1 



Fizik Muayene

• TA: 190/ 90 mmHg  N:89/dk   Ateş: 37 C  

Kilo: 54 kg   Boy: 1.69 m  VKI: 18.9 kg/m2

• Solunum sistemi muayenesinde bilateral orta zondan 
başlayan ralleri mevcut. 

• Bilateral pretibial ++ ödem 

• Sol kol axillar lojda greft palpe ediliyor , hassasiyet 
kızarıklık yok. 

• Hasta en son, başvurudan önceki gün diyalize girmiş. 
Toplam 3- 3.5 saat  hemodiyaliz yapılmış.

• Kullandığı ilaçlar:  karvedilol 2x 25 mg,  nifedipin gitz 
2x 60 mg, EAS 3x5 tb (bulantı nedeniyle alamıyor)
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• Akciğer ödemi

• Hipervolemi bulguları

• Kan Basıncı yüksekliği

• Bulantı 

• Kilo kaybı problemi

• Muhtemel diyaliz yetersizliği?
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LABORATUVAR

HB: 8.1 AST: 56 P:2.9 TKOL: 150 KT/V: 1.01

AKS: 350 ALT: 46 TPRO:5 HDL: 30 URR:57

HBA1C: 
8.8

ALP:221 ALB:2.4 LDL: 80 PAAKC: Bilateral yaygin
interstiyel dallanma artisi
( odem ile uyumlu
bulgular)

BUN:47 NA: 139 UA: 3,5 TG: 90 EKG: iskemi 

KREA: 4 K:3.1 CRP: 56 ANURIK

FERRITIN: 
600

CA+2: 7 BIKARBONAT: 17 PTH: 603 WBC:13000
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NUTRİSYON BOZUKLUĞU

Hemodiyaliz hastasının nutrisyonel durumunun 
değerlendirilmesi

1- Diyet sorgulamasi
Hikaye
- istah kaybi
-kilo kaybi
-gastrointestinal semptomlar
-depresyon 
Komorbideteler
-Alkol
-Diabetes mellitus  veya başka kronik 
hastalıklar 
-Gastrointestinal hastalıklar
Psikososyal
-Kendi kendine yemek hazırlayabiliyor mu?
-Aileden birileri yemek konusunda yardımcı 
oluyor mu?
-Sosyoekonomik düzeyi önerilen çeşitlilikte 
öğün almaya uygun mu?
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2- Fizik Muayene

Vücut kitle indexi

Diyaliz cıkışı kilosu 

Ödem değerlendirilmesi

Üst kol çevresi

Triceps ve biceps deri kıvrım 
kalınlığı

Fonksiyonel testler 



NUTRİSYON BOZUKLUĞU

Hemodiyaliz hastasının nutrisyonel durumunun 
değerlendirilmesi

HASTANIN HİKAYESI
KİLO KAYBI
DİYETLE ORAL ALIM
GIS SEMPTOMLARI
FONKSİYONEL KAPASİTE
KOMORBİDİTELER

HASTANIN FIZIK MUAYENESI
YAĞ DOKU KAYBI
KAS KİTLESİ KAYBI 

SKORLAMA
1-2 CİDDİ MALNUTRİSYON
3-4 ORTA DERECEDE MALNUTRİSYON
6-7 İYİ DÜZEYDE NUTRİSYON DURUMU

Nephrol Dial Transplant 1999; 14: 1732-38
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SGA



Malnutrisyon inflamasyon 
skoru (MIA)

SGA’ nin 7 maddesi ile 
beraber

VKİ

Serum albumin

TIBC

NUTRİSYON BOZUKLUĞU

Hemodiyaliz hastasının nutrisyonel durumunun 
değerlendirilmesi
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3- Laboratuvar Incelemeleri

Serum albumin düzeyi

Serum prealbumin düzeyi

Serum kolesterol düzeyi

nPNA ( Protein nitrogen appearance) (nPCR)

NUTRİSYON BOZUKLUĞU

Hemodiyaliz hastasının nutrisyonel durumunun 
değerlendirilmesi
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nPNA ( nPCR; protein katabolik hızı) ölçümü: 
Urenin vucut sivilarinda interdiyalitik olarak 
ortaya cikis hizi. 

Düşük prediyaliz BUN düzeyi PEW olan bir 
hastayı gösterebileceği gibi iyi diyaliz olan bir 
hastayıda gösterebilir. Bu nedenle nPCR 
hesaplanir. 

NUTRİSYON BOZUKLUĞU

Hemodiyaliz hastasının nutrisyonel durumunun 
değerlendirilmesi
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nPCR ( g/ kg/gün )( vücut kilosuna göre normalize 
edilmelidir.)

nPCR (g/kg/gün) = 0.22+[ ( 0.036 x iki diyaliz arası  BUN 
artışı x 24)/ (inter diyalitik sure) (saat)]

Eğer hastanın renal reziduel fonksiyonu mevcutsa ek olarak

+ [idrar ure nitrojen ( g)x150] / [inter diyalitik sure (saat) x kilo 
(kg)]

nPCR hedefi >1.4 g/kg/gün
Öneri: > 1.2 g/kg/gün  

ayda bir kez Kt/V ile beraber ölçülmesi öneriliyor.
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Hemodiyaliz hastasının nutrisyonel durumunun 
değerlendirilmesi
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Vücut kompozisyonu tayini

Direkt

DEXA 

Tomografi

MRI

İndirekt

Bioelektriksel impedans

Kol çevresi 

Hidrodansitometri 

NUTRİSYON BOZUKLUGU

Hemodiyaliz hastasının nutrisyonel durumunun 
değerlendirilmesi
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NUTRİSYON BOZUKLUĞU

Hemodiyaliz hastasının nutrisyonel durumunun değerlendirilmesi
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NUTRİSYON

BOZUKLUĞU

TANI



• Öykü; 58.5 -> 54 kilo ya düşüş ( son 3 ayda % 
6.8 kilo kaybı)
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• Öykü; 58.5 -> 54 kilo ya düşüş ( son 3 ayda % 
6.8 kilo kaybı)

• Fizik Muayene: Kilo: 54 kg   Boy: 1.69 m  

VKI: 18.9 kg/m2
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• Öykü; 58.5 -> 54 kilo ya düşüş ( son 3 ayda % 
6.8 kilo kaybı)

• Fizik Muayene: Kilo: 54 kg   Boy: 1.69 m  

VKI: 18.9 kg/m2

• Laboratuvar: Albümin düzeyi: 2.4g/dL 
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NUTRİSYON

BOZUKLUĞU

TANI



• Yetersiz alım

• Yetersiz diyaliz 

• Renal Replasman Tedavisine bağlı katabolizmanın artışı ( aminoasit, glukoz, 
vitaminlerin kaybı)

• Sık hospitalizasyon ve cerrahi girisimler

• Kronik inflamasyon

• Metabolik Asidoz

• Hormonal değişiklikler  ( İnsülin rezistansı, hiperparatiroidi)

• Artmış oksidatif stres

• Komorbiditeler ( ASKH, Diabetes, konjestif kalp yetmezliği)

• Kullanılan ilaçlar ( fosfat bağlayıcılar)

VAKA-1
NUTRİSYON BOZUKLUĞU

NEDENLERİ



• İştah kaybı, bulantı, oral alımda azalma

• Yetersiz diyaliz ( anamnez, Kt/V: 1.01)

• Multiple AV fistül girişimi, AV greft açılması, 
trombektomi ( multiple hospitalizasyon)

• İnflamasyon:  CRP: 56

• Metabolik asidozu : Bikarbonat düzeyi 17

• İnsulin direnci: DM ( kötü kontrollu; Hba1c yüksek)

• Komorbidite: DM ve Koroner arter hastalığı

VAKA-1
VAKAMIZDA NUTRİSYON BOZUKLUĞU

NEDENLERİ



• Diyette protein, karbonhidrat  ve diğer nutrientlerin alımının 
sağlanması 

• Diyaliz reçetesinin tekrar düzenlenmesi

• Komorbiditelerin Tedavisi

• İnflamasyon/ enfeksiyonun kontrolü

• Asidozun düzeltilmesi

• GIS motilite düzenleyiciler: metklorpropamid, domperidon

• İştah Uyarıcılar: megestrol asetat

• Alternatif Tedaviler: Anabolik ajanlar (GH, IGF-1 ), Androjen, 
Anti IL-1 b antagonistleri, IR yönelik tedaviler, omega-3, ghrelin, 
egzersiz 
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• Diyette protein, karbonhidrat  ve diğer 
nutrientlerin alımının sağlanması 

HD PD

• Protein(g/kg) 1.2 1.2-1.5

• Kalori(kcal) 35 30-40

• Protein(%) 15 15

• Karbonhidrat(%) 55-60 55-60

• Yağ 30↓ 30↓ 
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Negatif Nitrojen Balansi

Hemodiyaliz hastası

• 1.1 g/kg protein ve

• 25 kcal/kg enerji

Nötral veya Pozitif Nitrojen 
Balansi 

•1.1- 1.2 g/kg protein  

•35-38 kcal/kg enerji

Diyette protein, karbonhidrat  ve diğer 
nutrientlerin alımının sağlanması 

Hemodiyaliz hasta grubunda protein alımını 1.4 gr/kg/gün üzerine çıkarılmasının 
nutrisyonel olarak ve morbidite, mortalite avantajı saptanmamıştır.

Fouque, Kidney International (2011) 80, 348–357
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Diyette protein alımının artırılmasının metabolik riski var mı?

•1 gram protein 13-15 mg P bağlar ve % 30-70 intestinal  absorbe edilir.

•80 kg olan bir hasta 90 gram  protein aldığında ortalama 600-700 mg günlük P 
absorbsiyonu olur, hemodiyaliz günü icin 1300-1400 mg P yuku demektir .

•HD fosfat eliminasyonu 600-700 mg seans

•PD ile P eliminasyonu 300 mg gün 

•Teorik olarak  P yükü riski var.

•Fakat  bu teorik bilgi klinik calışmalar ile doğrulanmamıştır. 

•0.94 gr/kg/gun  ile 1.1 gr/kg/gun protein alımının karşılastırıldığı bir calışmada  
serum P düzeyleri arasında fark saptanmamıştır. 

Diyette protein, karbonhidrat  ve diğer  nutrientlerin alımının 
sağlanması 
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Diyette protein, karbonhidrat  ve diğer nutrientlerin alımının sağlanması

Potasyum ( K )

• Günlük alınım 40-70 mEq/gün

• Yiyeceklerin potasyum içeriği protein miktarına  bağlıdır.

Kalsiyum ve Fosfor

• Günlük önerilen fosfor  600 – 1200 mg

• Günlük önerilen kalsiyum alınımı   1000 – 1500 mg elementer Ca

• D vitamini tedavisi

Yağ Alımı

• Toplam kalorinin %30’u yağlardır

• Toplam kalorinin %10’u satüre yağlardır

• Polisatüre : Ansatüre oranı 2:1
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Hemodiyaliz hastalarında istenilen protein alımı 1.1-1.3 
gr/kg/gün
Hemodiyaliz hastalarında istenilen kalori alımı: 35 
kcal/kg/gün

Hemodiyaliz hastalarında saptanan  protein alımı 0.95-
1.0 gr/kg/gün
Hemodiyaliz hastalarında saptanan kalori alımı: 23-28 
kcal/kg/gün



Diyetle yeterli alım sağlanamıyorsa; 

• Esansiyel AA yada ketoanolog tabletleri 

• Oral beslenme solusyonları

• Enteral beslenme 

• Nazogastrik beslenme

• Perkütanendoskopik gastrostomi

• Total Parenteral beslenme, intradiyalitik total 
parenteral beslenme
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Esansiyel AA ve ketoanaloglar

İsolösin

Lösin

Lizin

Metionin

Fenilalanin

Treonin

Triptofan

Valin

Tirozin

Histidin

555 mg AA/EAS tb
600 mg AA/ketoanalog
0.1g/kg VA/gün
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BÜLENT ÇI RAY - DOĞUMEVİ  ECZANESİ -Antakya/ Hatay
03.04.14
İYİ GÜNLER HASTA KETOSTERIL TB KULLANMAKTA RAPORU İÇ HASTALIKLARI ANA BRANŞ
OLUP DİYALIZ SERTIFIKASI OLMAYAN DOKTOR CIKARTMIŞ HASTANIN PAROPRDA ALBUMIN
DEGERİ 2.7 E-RECETEDE 3.08 YAZIYOR BUNA GÖRE KETOSTERİL TB VERİLİRMİ TŞK
EDERİM

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 03.04.14
sut un 4.2.9.D maddesine göre ;raporda belirtilmek kaydıyla ; Serum albumin düzeyi 3,5 g/dL
altında; Evre 4 KBH veya Evre 5 KBH (diyaliz hastaları dahil) hastalarında; a) Son 3 ayda
ağırlığında %10 ve daha fazla kilo kaybı olması veya b) Vücut Kitle İndeksi 19’un altında
olması, halinde tedaviye başlanır. Tedavinin ilk 3 ayının sonunda veya tedavinin devamında
serum albümin düzeyi 4 g/dL’nin üzerine çıkmışsa tedavi kesilir. altındaysa verilir.Her
reçetelemede serum albumin düzeyine ait yeni tetkik sonuç belgesinin tarihi ve sonucu reçete
veya raporda belirtilmelidir. nefroloji veya diyaliz sertifikalı iç hastalıkları/çocuk sağlığı ve
hastalıkları uzman hekimleri rapor düzenleyebilir.

 

Yazdır / E-posta İle Gönder



Oral Beslenme Solüsyonları

Renal Formula Non-renal formula

Kalori (kcal) 1800-2000 1000-1900

Protein (g) 70 72

Yağ (g) 96 70

Sodyum (mg) 820 1400

Potasyum (mg) 1057 2586

Kalsiyum (mg) 1373 1056

Fosfor (mg) 600-800 940
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Oral alımı yeterli sağlanamayan;

• Yoğun bakim hastaları, oral beslenme 
solüsyonlarını tolere edemeyen hastalar, SVO 
olan hastalar, oral desteğe rağmen protein enerji 
tüketimi devam eden hastalar 

• Nazogastrik beslenme

• Perkütanendoskopik gastrostomi
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Aşağıda 4.2.8.A maddesinin 1,2,3 fıkraları ve 4-D listesi düzenlemesi yer 
almaktadır.
4.2.8.A - Enteral beslenme ürünleri 
(1) Yatan hastalar dışında, herhangi bir nedenle malnütrisyon gelişmiş hastalarda 
enteral beslenme ürünleri verilir. Ancak doğuştan metabolik hastalığı olanlarda, 
kanser hastalarında, kistik fibroziste, crohn hastalarında, yanık hastalarında veya 
orogastrik sonda/nazoenterik sonda veya gastrostomi/jejunostomi ile beslenen 
hastalarda aşağıda belirtilen malnütrisyon koşulları aranmaz. Uzman hekimlerce 
düzenlenen 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete 
edilmesi halinde bedeli ödenir. (Y:06/09/2014)

(2) Raporda, beslenme ürününün adı, günlük kalori ihtiyacı ve buna göre 
belirlenen günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek en fazla 30 günlük 
dozda reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. (önceki SUT: 3 aylık doz 
reçetelenebiliyordu)
(3) Malnütrisyon tanımı raporda belirtilmek kaydıyla;
a) Erişkinlerde;
1) Son 3 ayda ağırlığında %10 ve daha fazla kilo kaybı olanlar veya
2) “Subjektif global değerlendirme kategorisi” C veya D olanlar veya
b) Çocukluk yaş grubunda;
1) Yaşına göre boy ve/veya kilo gelişimi 2 standart sapmanın altında (< -2SD) 
olanlar,
malnutrisyon tanımı içerisinde kabul edilecektir. (Y:06/09/2014)



EK4-D LİSTESİNE GÖRE Muaf olduğu tanılar: 

Muafiyet kapsamında olup ayrıca malnutrisyon arananlar aşağıda belirtilmiştir.

A-

2. Kanser (C00- C97) (D00--D48)

2.6. Enteral beslenme ürünleri (Malnutrisyon gerekmiyor)
B-

3. Kronik böbrek hastalıkları, organ ve doku nakli v(N01- N08*) (N11) (N15-N16) (N18-
N19) (N25-N29*) (D63.8*) (Y83.0) (Z94)

3.17. Enteral ve parenteral beslenme solüsyonları (Enteral beslenme solüsyonları 
sadece malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.)(Y:13/08/2015)
C-

4.4. Periferik ve serebral (serebrovasküler) damar hastalıkları, venöz yetmezlikler 
(G46) ( I63) (I65 - I70) (I71.2) (I71.4) (I71.6) (I71.9) (I72 ) (I73.1) ( I73.8- I73.9) ( I74 ) (I77) 
(I79.0*) ( I79.2*) (I82) (I83.0) (I83.2) (I85.9) (I87)

4.4.4. Enteral beslenme ürünleri (Sadece G46 ve I69 kodlarında malnütrisyon gelişmiş 
hastalarda muafiyet kapsamındadır.) (Y:13/08/2015)
Bu maddenin ICD 10 kodlarının kapsamı geniş olmasına rağmen sadece G46 ve I69 
kodlarında malnütrisyon gelişmiş hastalarda muafiyet kapsamındadır.



Total Parenteral beslenme, intradiyalitik total parenteral 
beslenme

•Üç ay prediyaliz serum albumin < 3.2 g/dL

•Üç ay prediyaliz serum kreatinin < 8 mg/dL

•Kilo % 10 kayıp

•SGA skoru - ciddi

•Klinik ve antropometrik olarak orta-ciddi malnutrisyon

Bu kriterlerden herhangi üçünün varlığıyla birlikte 

•Diyet ve oral desteğin artırılmasina rağmen yetersizlik

•Enteral beslenmenin reddedilmesi  durumunda IDPN endikasyonu 
vardır.

AmJ KidneyDis1999;33;211-6
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Total Parenteral beslenme, intradiyalitik total parenteral 
beslenme

İntradiyalitik Parenteral Nutrisyon Solusyonları

% 10  Amino asid     500 cc

% 10-20 Lipid           250 cc                 Kalori: 650-1000 kcal /seans

% 50-70 Dextroz     250 cc Protein: 40-90 g /seans

Enerji: 5 kcal/ kg/gün

VAKA-1
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1. hafta 8cc/kg  (500 cc)
2. hafta 16 cc/kg (1000 cc)
Verilen volum UF ile geri alinmali.



12.7.8. Enteral ve parenteral beslenme ürünleri verilme ilkeleri



HB: 8.1 AST: 56 P:2.9 TKOL: 150 KT/V: 1.01

AKŞ: 350 ALT: 46 TPRO:5 HDL: 30 URR:57

HBA1C: 
8.8

ALP:221 ALB:2.4 LDL: 80 PAAKC: Bilateral 
interstiyel dallanma artisi 
( odem ile uyumlu 
bulgular)

BUN:47 NA: 139 UA: 3,5 TG: 90 EKG: iskemi 

KREA: 4 K:3.1 CRP: 56 ANURİK

FERRİTİN: 
600

CA+2: 7 BİKARBONAT: 17 PTH: 603 WBC:13000

BİZ  VAKADA NE YAPTIK?
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VAKA-1

VAKA- Klinik izlem

1- Hasta haftada 4 kez hemodiyaliz programına alınarak   diyaliz 4 saate tamamlanması sağlanmaya 
çalışıldı.
2- Ultrafiltrasyon  ile kuru ağırlık düşürülmeye devam edildi.
3- Hastanın potasyumu  düşük olması nedeniyle 3K diyalizat kullanılmaya başlandı ve  öncelikle oral 
non-renal beslenme solüsyonu başlandı.
4-Non-renal beslenme tedavisinin 4. gününde  hastada diyare gelişmesi üzerine kesildi.
5- Bulantıları için metklorpropamid verildi.
6- Hastanın av greftte   enfeksiyon saptanması  nedeniyle tedavisi başlandı. Yaklaşık   21 gün  
teikoplanin tedavisi alan hasta bu dönemde enteral beslenme tolere edemedi ve  IDTPN başlandı.
7- Hastanın oral alamama, genel durum bozukluğu ile yoğun bakim ünitesine alınarak  antibiyotik 
linezolid e geçildi, greft çıkartıldı. Kalıcı kateter takıldı. 
8- Parenteral nutrisyon sağlandı.
9- 37 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi alan hasta taburcu edildi. 
10- Hipervolemi tablosu düzeldi, kilo verme problemi durdu. 
11- Oral alımı düzeldi.
12- Klinik olarak daha ıyı olduğunu soyluyor, albumin düzeyi halen 3.1, CRP: 10 , kreatinin:6    p: 3.4    
nutrisyon bozukluğu bulguları devam ediyor.  
13- Esansiyel amino asit, asetil salisilik asit, isosorbid mononitrat 40 mg haricinde ek ilaç kullanmıyor. 



VAKA-2 

• 63 yaşında, bayan

• Fokal segmental glomeruloskleroz ( 2 yıl önce tanı 
konulmuş)  sekonder 1 ay önce haftada 3 kez 
hemodiyalize alınmaya başlanmış

• Hipertansiyon ( 7 yıl)

• Diabetes mellitus, ASKH yok

• Sağ kola AV fistül operasyonu

• Kullandığı ilaçlar: Amlodipin 10 mg (hemodiyalize 
girmediği günler), sinekalset 60 mg 1x1, Furosemid 
3x40 mg (hemodiyalize girmediği günler)

• Hasta hemodiyalize girdiği merkezde takip ediliyor.

• Diyaliz çıkışında halsizliği haricinde şikâyeti yok. 



Fizik Muayene

• TA: 138/90 mmHg  N: 77/dk

• Boy:1.58  Kilo: 111  VKI: 44.5 kg/m2

HB: 10.5 AST: 21 P:6 TKOL: 213 KT/V: 1.56

AKS: 92 ALT: 26 TPRO:7.1 HDL: 32 URR: 65

HBA1C: 
5.1

ALP:302 ALB:4 LDL: 134 PAAKC: aktif infiltrasyon 
bulgusu yok hafif  KTO 
artmis

BUN:36 NA: 140 UA: 6.7 TG: 70 EKG:  iskemi bulgusu yok

KREA: 
5.76

K: 4.5 CRP:10.2 250 cc 
idrari 
mevcut

FERRITIN:
455 

CA+2: 8.6 BIKARBONAT: 23 PTH:1103 Prealbumin: 25

VAKA-2 



• DEXA:  

Yağ kitlesi: 57 kg

Kas kitlesi: 50.5 kg

Santral yağ oranı (%) :   % 53

• Diyet sorgulaması

Kalori: 900 kkal/gün

Protein alımı: 33 gram  (%17)

KH alımı: 103 gram (%50)

Yağ alımı: 30 gram (% 33)

VAKA-2 



• Yaklaşık 5 ay sonra;

“Halsizliğimde artış mevcut, son bir kaç haftadır 
dışarıda dolaşırken çabuk yorgunluk 
hissediyorum.”

• İlaçlarda değişim; sinekalset bulantı yapıyor, 
devamlı alamıyor. Amlodipin 3 ay önce kesilmiş. 
Kullandığı ek bir ilaç yok. 

VAKA-2 



Fizik Muayene

•TA: 120/60 N:80  

•Boy:1.58  Kilo: 115  VKI: 46.1 kg/m2

•Ödem yok, akciğerde ral yok 

HB: 9.9 AST: 18 P:4.8 TKOL: 172 KT/V: 1.55

AKS: 90 ALT: 17 TPRO:6.1 HDL: 66 URR: 64

HBA1C: 
5.3

ALP:197 ALB:3.6 LDL:95 PAAKC:infiltratif bulgusu 
yok

BUN:29 NA: 135 UA: 5 TG: 59 EKG: iskemi bulgusu yok

KREA: 4.8 K: 4.6 CRP: 29 anurik

FERRITIN:
367

CA+2: 8.1 BIKARBONAT: PTH:1071 Prealbumin:27 

VAKA-2 



• DEXA:  

Yağ kitlesi: 66.9 kg

Kas kitlesi: 46.5 kg

Santral yağ (%) :   % 55

• Diyet sorgulamasi

Kalori: 1032 kkal/gün

Protein alımı: 37 gram  (%17)

KH alımı: 135 gram (%50)

Yağ alımı: 39 gram (% 33)

VAKA-2 



Bu hastada   protein enerji tüketimi var mıdır?

VAKA-2 



VAKA-2

• Öykü; 111 -> 114 kiloya 
artış  ( kilo kaybi yok)

• Serum alb: 3.6 

• Prealbumin: 27

• BMI: 44.5 -> 46.1 kg/m2

• Kas kitlesi: 50.5-> 46.5 
kg  (% 9 dusus)

• 8.9 kkal/kg/gün enerji 
alimi

• 0.32 gram/kg/gün protein 
alımı 



• Hemodiyaliz hastalarında obezite paradoksu 1999 
yılında tartışılmaya başlanmıstır.

Fleischmann et al KI 1999; 55:1560-1567

Johansen et al AJCN; 2004; 80: 324-332

• Obezite, hemodiyaliz hastalarında kök hücre 
mobilizasyonu, lipofilik üremik toksinlerin atılımı, kemik 
gücü, hemodinamik toleransın artmasını sağladığı 
raporlanmıştır.

• Her ne kadar kas yıkımı ile ilişkisi olsa da, önemli bir 
enerji kaynağıdır.

• Abdominal  obezite, inflamasyon ile direkt ilişkilidir. 

VAKA-2 



• Hemodiyaliz hastalarinda, obeziteye aşikar 
diabetes mellitus eşlik ediyorsa mortalite 
riskinin arttığı raporlanmıştır.

Deger et al. Renal Fail 2014; 36 (4): 546-51

• Yüksek VKİ nin koruyucu etkisinin ancak 
normal ve /veya yüksek kas kitlesi eşlik 
ediyorsa gercekleşebileceği söylenmektedir. 

Beddhu et al, JASN 2003; 14: 2366-2372

VAKA-2 



• Hemodiyaliz hastalarında oransal olarak 
bakıldığında, düşük kas kitlesine, metabolik 
olarak aktif  yüksek visseral yağ dokusu eşlik 
etmesi kötü sonuçlar ile ilişkilidir. 

Cordeiro et al.  Nephrol dial transp 2010; 25:562-568

Tedavi olarak; kas kitlesini artırıp, visseral yağ
dokusunu azaltma yönünde multidisipliner yaklaşım
önerilmektedir. ( Nefrolog+ Diyetisyen+ Fizyoterapist)

VAKA-2 



Biz hastada ne yaptık?

•Diyette protein alımı 1.3 gram/kg/gün olarak 
artırıldı.

•CRP yüksekliğine yönelik olarak  olası enfeksiyöz 
odaklar arastırıldı. Odak saptanmadı

•Rehabilitasyon ünitesine danışılarak hastada 
egzersiz programına alındı. 

• (Yoga calışmasına alındı.)

•Kilo: 110 kg 

•Sikayeti yok.

VAKA-2 



Ikizler et al. J Renal Nutrition, Vol 23, No 2, 2013: 77-90 



ÖZET

• Hemodiyaliz hastalarında nutrisyonel 
problemlerin prezentasyonu farklı olabilir.

• KBY hastalarında nutrisyonel problemlerin 
sınıflandırılması biz hekimlerin protein enerji 
tüketimi sendromunun daha kolay 
tanımlamasına yardımcı olacaktır. 
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VAKA-3 

72 Yasinda bayan,

Sikayet: Bulanti, kusma

Istah kaybi,tat degisikligi, gunluk aktivitelerinde azalma ( ozellikle son aylarda)

Son 6 ayda 8 kilo kaybetmis. 

OG: 15 Yildir DM, 20 yildir HT,  8 yildri diabetik nefropatiye bagli kronik bobrek hastaligi

Ilaclar: metoprolol tartrate 12.5 mg 2x1, ramipril 5 mg, furosemide 20 mg 2x1, atorvastatin 
10 mg, sodium bicarbonate 3x1, calcitriol 0.125 μg gun, and glyburide 2.5 gun. 

FIZIK MUAYENE

Kilo:  68.5 kg, VKI 28.5 kg/m2, TA: 115/65 mm Hg, N: 65 /dk. 

Cilt kuru, akciger sesleri dinlemekle normal.

Bacaklarda + odem 



6 ay once Basvuru

HCO3 (mEq/L) 24 21

BUN (mg/dL) 36 60

Kreatinin  (mg/dL) 2.5 6

Glukoz (mg/dL) 145 265

Albumin (g/dL) 3.4 3.0

Kalsium (mg/dL) 8.2 8.4

Phosphorus (mg/dL) 4.0 3.6

Hemoglobin A1c 9.2 9.4

Potasyum ( mg/dL) 5.1 5.7

Urine spot ACR 3.5 2.0

Hemoglobin (g/dL) 11.2 11.8

eGFR (mL/min) 19 7

Hastanın diyetisyenle görüşmelerinden son bir kaç aydır ortalama 0.4 gr/kg/gün 
protein aldığı  öğrenilmiş.  
Son 6 ayda % 12 oranında  kilo kaybettiği saptanmış.

VAKA-3 



Am J Clin Nutr; 2013: 97 (6):1163-1177

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ 
PROTEIN ENERJI TUKETIMI





Diyette protein, karbonhidrat  ve diğer  nutrientlerin alımının sağlanması 

However and more importantly when 
analyzing patients’ survival, the more they
ate protein, the more they survived, until 
reaching a protein intake of 1.4 g/kg/day or 
above. 
In a post hoc  analysis of the HEMO study, 
Lynch et al also reported that the patients  who 
received no prescribed dietary phosphate 
restriction had the best survival.
In a current follow-up of more than 3000 
maintenance hemodialysis patients in France, 
survival at 30 month was best for the
highest protein intakes, without a trend for a J-
cur

Fouque, Kidney International (2011) 80, 
348–357

VAKA-1

NUTRISYON BOZUKLUĞU TEDAVİ



Biyokimyasal Analiz 
–Albumin <3.8 g/dl 
–Serum bikarbonat < 22 mM 
–Serum kolesterol < 150 mg/dl 
–Transferrin < 200 mg/dl 
–Prealbumin < 30 mg/dl 
–Cr, ?PO4, K+, †re ?
–Serum insŸlin like growth faktšr 1 <300 ng/ml 
Diyet değerlendirmesi 
–DüĢük protein alımı(UNA) 
–PCR 


