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 Son-dönem kronik böbrek ve diyaliz hastalarında 

sık görülür (%23-73) ve morbidite / mortalitenin

güçlü belirleyicisidir.

Locatelli F. Nephrol Dial Transplant 2002, 17: 563-72

Protein-Enerji Malnütrisyonu

(PEM)
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Malnütrisyon Önlenebilir mi?

Farkındalık

TedaviÖnleme



 Diyaliz-ilişkili

 Yetersiz doz

 Biyo-uyumsuz membran

 Aminoasit ve protein kaybı

 Ko-mobidite:

DM, KVH, infeksiyon, diş sorunu

 Psiko-sosyal

 Depresyon

 Fiziksel güçsüzlük

 Yoksulluk

 Volüm yüklenmesi

 Gastrik motilite bozukluğu



Tanıya Yardımcı Yöntemler

Vücut kompozisyonu tayini

Direkt:

-Dualenerji X ray absorpsiometri (DEXA)

– Bilgisayarlı tomografi

– MRI 

 İndirekt:

– Biyoelektriksel impedans

– Hidrodansitometri

– Antropometri: cilt katlantıkalınlığı, kol çevresi 

ölçümü



Tanıya Yardımcı Yöntemler:

• SGA: Subjective Global Assessment

– Hikaye: 

• Yakın zamanda kilo kaybı

• Diyetle alım düzeyi

• GIS semptomlar

• Fonksiyonel kapasite

• HD süre ve ko-morbidite

– FM:

• Subkutan yağ doku

• Kas kitlesi kaybı işareti

• MIS :malnütrisyon inflamasyon skoru (ek 

olarak VKİ, s.alb, total demir bağlama 

kapasitesi)



PEM Tanı Kriterleri

Tarama Kriterleri İleri değerlendirme için eşik değer

Vücut ağırlığı <%85 veya giderek azalma

Diyetle besin alımı Enerji <25kcal/kg/gün

Protein<0.8 g/kg/gün

Serum albümin <4 g/dL

Serum kreatinin Oldukça düşük

Değerlendirme Girişim için eşik değer

Serum pre-albumin <28 mg/dL

Antropometrik ölçümler Normların dışında

SGA (subjective global assessment) B ve C (orta-ağır derecede)

MIS(malnutrition-inflamasyon skoru) >5



PEM Tanı Kriterleri
Biyokimyasal Serum alb <3.8 g/dL

Pre-albumin <28 mg/dL

Kolesterol <100 mg/dL

Vücut kitlesi VKİ < 23kg/m2

İstemsiz kilo kaybı>%5 3 ayda veya >%10 son 6 ayda

Total vücut yağı <%10

Kas kitlesi Azalma >%5 son 3 ayda veya >%10 son 6 ayda

Kol çevresi  >%10 azalma (norm değere göre)

nPNA< 1g/kg

Diyet Protein <0.8 g/kg/gün

Enerji <25 kcal/kg/gün  (son 2 ayda)

Tanı kriteri: en az 3 ana parametre gerekli

(her ana parametenin de en az bir alt kriteri)



Kılavuzların Önerisi

• Beslenme uzmanı değerlendirilmesi: her 6-12 ayda bir

• VKİ ve nPNA : her ay

• Serum albümin : her ay

• Diyet danışmalık : 6 ayda bir

• SGA : 6 ayda bir

• Antropometrik ölçüm: gerektikçe

• Serum kolesterol: 3 ayda bir

• Stabil olmayan ve yüksek riskli olanlarda daha sık 

değerlendirme



EBPG- Beslenme Kılavuzu

 Eğitimli böbrek diyetisyenine erişim 

 diyet listesi, diyet günlükleri ile takip

 HD başında ve 1.ayda beslenme durumunu değerlendir

 Malnütrisyon varlığında sık değerlendir

 Malnütrisyon (-) ve <50 yaş:  6-12 ayda bir 

 >50 yaş ve >5 yıl HD: 3 ayda bir değerlendir

 Malnütrisyonu saptandığında beslenme danışmanlığı 

alınmalı                                           (Kanıt düzeyi III)

Fouque D. NephrolDialTransplant 2007;22:45-87



Diyet Önerileri
KBH (pre-diyaliz) HD PD

NKF 

K/DOQI

0.6-0.75 g/kg/gün >1.2 g/kg/gün 1.2-1.3 g/kg/gün

EBPG >1.1 g/kg/gün

nPNA >1.0 

g/kg/gün

ESPEN 0.6-0.8 g/kg/gün

Hastalıkta 1.0 g/kg/gün

1.2-1.4 g/kg/gün

Hastalıkta >1.5 

g/kg/gün

1.2-1.5 g/kg/gün

>%50 yüksek biyolojik değerli protein olmalı

NKF: National Kidney Foundation 2000

EBPG: European Best Practice Guidelines 2007

ESPEN: European Society of Parenteral Nutrition 2009



Beslenme

parametresi

KBH (pre-diyaliz) HD PD

Kalori (kcal/kg/gün) 35 (<60 yaş)

30-35 ( ≥60 yaş)

35 (<60 yaş)

30-35 ( ≥60 yaş)

35 (<60 yaş)

30-35 ( ≥60 yaş)

Protein (g/kg/gün) 0.6-0.75 1.2 1.2-1.3

Yağ (toplam

kalori%) 

<%10 doymuş yağ, 250-300 mg kolesterol/gün

Sodyum (mg/gün) 2000 2000 2000

Potasyum (mg/gün) Lab değerine göre 2000-3000 3000-4000

Kalsiyum (mg/gün) 1200 ≤ 2000 (diyet ve 

ilaç) 

≤ 2000 (diyet ve ilaç) 

Fosfor (mg/gün) Lab değerine göre 800-1000 800-1000



İzlem:

Nütrisyon durumunu değerlendir

Optimal diyaliz

Diyet danışmanlık

Ko-morbidite düzelt

Egzersiz

Nütrisyon desteği endikasyonu: 

Diyetle protein <1g/kg/gün ve enerji <30kcal/kg

Salb<3.8 g/dl veya pre-alb <28 mg/dl

istemsiz kilo kaybı 3 ayda >%5 veya 6 ayda >%10

SGA B-C

Salb>3.8 g/dl veya pre-

alb >28 mg/dl

VKİ ve kas kitle artışı 

Beslenme hedefine ulaş:

Salb>4 g/dl veya pre-alb >30 

mg/dl

>1.2 g/kg/gün ve >30-35 kcal/kg

Yanıt yok veya 

nütrisyonda

kötüleşme

Tedaviyi yoğunlaştır:

Oral beslenme arttır

İDPN (alb<3.0 g/dL, 3ay 

boyunca)

EN, PEG

Oral beslenme desteği 

başla

(inter veya intradiyalitik



Oral Besin Alımını Nasıl 

Arttırabiliriz?

 Beslenme durumu bozuk olanlarda: 

Diyet kısıtlamalarından kaçınılması

gerekirse P bağlayıcıların arttırılması

Gastroparezinin tedavisi (motilite düzenleyici ilaç)

Depresyonun tedavisi

Glisemik kontrol sağlanması

Oral beslenme desteği



• HEMO çalışması (1901 hasta):

– Diyaliz-dışı gün beslenme: 

• 23.2±9.5 kcal/kg enerji ve 0.96±0.43 g/kg/gün protein 

– Diyaliz-günü beslenme: 

• 22.2±9.6 kcal/kg enerji ve 0.90±0.41 g/kg/gün protein
Burrowes JD. J Ren Nutr 2003: 13-191-8

 Oral beslenme desteği: 

 7-10 kcal/kg/gün enerji + 0.3-0.4 g/Kg/gün protein 

 Günde 2-3 kez 

 (ana yemekten 1 saat sonra veya diyaliz sırasında)

Kılavuz hedeflerine ulaşılabilir



Diyaliz sırasında beslenme

• Diyaliz sırasında yemek ve atıştırmalıklar

• HD aracılı katabolik etki baskılanır

• Potansiyel risk: hipotansiyon, hiperfosfatemi

Yararları zararından fazla 

ve yönetilebilir

Kalantar Zadeh K. J Ren Nutr 2012



Diyaliz esnasında nütrisyon tedavisi 

hemodiyalizin katabolik etkisini 

engellemektedir

• HD sırasında 0.62±0.09 g/kg protein 

+15±2 kcal/kg enerjili oral beslenme

Tüm-vücut protein balansındaki pozitif etki diyaliz 

sonrasındaki günde de devam etmiş

Tüm vücut protein sentezi %125 oranında artmış

Veeneman JM. Am J Physiol Endocrinol Metab 2003



Esansiyel Aminoasit veya ketoanalogları 

555 mg aa/EAS tb

600 mg aa/ketoanalog
0.1 g/kg VA

Eustace JA  Kidney Int 2000



Oral beslenme solüsyonları

– Diyaliz hastaları için uygun ürünler tercih edilmeli

– Tat bozukluğu, bulantı, ishal oluşabilir

– Maliyet problemi



Kronik HD hastalarında 

oral beslenme desteğinin etkileri
Referans n dizayn gün etki

Acchiardo et al 15 RKÇ: ONS vs kontrol 105 Albümin, transthyretin, 

Allman et al 21 RKÇ: ONS vs kontrol 180 vücut ağırlığı

Tietze et al 19 RKÇ: ONS vs kontrol 120 vücut ağırlığı, kol kası çapı

Eustace et al 47 RKÇ: ONS vs kontrol 90 albümin, kavrama gücü 

Hiroshige et al 44 RKÇ: ONS vs kontrol 180 albümin, yağsız kitle

Sharma et al 40 RKÇ: ONS vs kontrol 30 albümin

Leon et al 180 RKÇ: ONS vs kontrol 365 albümin,diyet enerji/protein

Cano et al 186 RKÇ: ONS vs ONS+IDPN 365 nPNA, VKI, alb,pre-alb

Fouque et al 86 RKÇ: ONS vs kontrol 90 diyet enerji/prot, QOL, SGA

Moretti et al 49 RKÇ: ONS vs kontrol 365 nPNA, albümin

Sezer S et al 62 RKÇ: ONS vs kontrol 180 Alb, VA, antropometrik,  

epo ihtiyacında azalma

Oral beslenme desteği: diyaliz sırasında beslenme, oral aminoasit 

tablet, evde veya diyaliz sırasında oral beslenme solüsyonu

Ikizler TA, Kİ 2013;84, 1096-1107



Oral Beslenme Desteği
 Meta-analiz: (5 RKÇ ve 13 diğer çalışma)

Oral ve enteral beslenme: KHD hastalarında serum 

albümin 0.23 g/dL artış (serum K ve P değerlerinde  

ciddi artış yok)
Stratton RJ.AJKD 2005;46:387-405

 Prospektif gözlemsel çalışma (1 yıllık): 

 276 KHD hastası (oral beslenme desteği) vs 194 KHD (standart)

 Beslenme desteği grubu:  yüksek serum albümin, düşük 

hospitalizasyon oranı, mortalite riskinde anlamlı azalma yok

Cheu C. cJASN 2012;8:100-7

 2 geniş kapsamlı gözlemsel çalışmada 14 aylık dönemde 

mortalitede %29 azalma

Lacson E. KI 2012

Weiner DE AJKD 2014



 Enteral beslenme:

Oral beslenemeyenlerde 

(nörolojik olay, genel durumu 

kötü)

Nazogastrik tüp

Perkütan entero-gastrostomi (PEG)

Solüsyon hacmi düşük

 İnfeksiyon riski düşük

Maliyet daha düşük

 Parenteral nütrisyon:

 Enteral yolla 

beslenemeyenlerde

 Solüsyon hacmi yüksek

 İnfeksiyon riski

 Maliyet yüksek

 TPN, İDPN şeklinde



İntradiyalitik Parenteral Nütrisyon 

(İDPN)

Beslenme Kılavuzları:

 Diyetisyen desteğine rağmen oral alım yetersiz ise

 İDPN  spontan beslenme ile >20 kcal/kg enerji ve 0.8 

g/kg/gün protein alınıyorsa uygundur

 bu kriterlerin altında konvansiyonel enteral veya 

parenteral nütrisyon uygun

 Süre 3-6 ay



HD seansında İDPN ile maksimum hedef:

1000 ml, 1000 kcal, 50 g amino-asit 

İDPN için uygun hazır solüsyonlar:

 Volüm: 625-1250 ml

 Ozmolarite 1200-1600 mOsm/l

 Esansiyel aa ve non-esansiyel aa (%10-20) 

+glukoz(%40-50)+lipid(%10-20)

 Kalori 1 kcal/ml

 Aminoasit 20-40 g/L

 P 10-16 mmol/l

 K 24-40 mmol/L

 Elektrolit içeren ve içermeyen formülasyonlar

70 kg bireyde 6kcal/kg/gün enerji ve 0.30 g/kg/gün protein



İDPN Hazır Solüsyonlar.
BBraun Baxter Fresenius

Nutriflex lipid Olimel SmofKabiven

special plus N9/N9E

Total volüm 

(ml)

1,250/1,875/

2,502

1,250/1,875/

2,500

1,000/1,500/

2,000

986,1,477/1,9

70

Total protein

(g)

57.6 38.4 44.3 50

Total kcal (1 L) 1,180 1,012 1,140 1,100

Glukoz (g/L) 144 120 140 125

Lipid (g/L) 40 40 40 38

Ozmolarite

mosm/L

1545 1215 1170 1500

Na (mmol/L) 53.6 40 35 40

K (mmol/L) 37.6 28 30 30

P (mmol/L) 16 12 15 12

Elelktrolit

İçermeyen 

var var var (N9E) Var (sadece

1500/ 2000cc



İDPN Uygulaması
Öneri uygulama

Biyokimyasal izlem Trigliserid düzeyi

Serum glukoz takibi 

(HD başında ortasında 

ve sonunda) ilk 3 hft

>300 mg/dl ise başlama

110-180 mg/dl arasında tut, >180 

mg/dl ise kısa etkili sc insülin

İDPN uygulaması Diyaliz hattının venöz

odacığından infüzyon

Parenteral infüzyon pompası ile

İlk hafta 1ml/kg/st, ikinci hafta 

2ml/kg/st, üçüncü hafta 3ml/kg/st

Diyaliz işlemleri Verilen hacmi UF ile 

uzaklaştır

Pre-diyaliz elektrolit 

takibi

K>6 ve P>5.5 ise elektrolit 

içermeyen karışım kullan

Besin alımı İDPN ile maksimum:

15kcal/kg/diyaliz ve 

0.8/kg/diyaliz

Yakın takip ile genellikle güvenli, 

hiperlipidemi ve KC toksitesi düşük bulunmuş



Kronik HD hastalarında 

İDPN’nin etkileri

referans n dizayn gün etki

Guarnieri et al 18 RKÇ: kontrol ve 2 grup

(2 farklı aa solüsyonu

60 Vücut ağırlığı

Cano et al 26 RKÇ: IDPN vs kontrol 90 Ağırlık, albümin, pre-

alb, kreatinin

Navarro et al 17 RKÇ: IDPN vs kontrol 90 albümin, nPCR

Cano et al 35 RKÇ: iki IDPN grubu 

(zeytinyağı vs soya)

35 nPCR, alb, pre-alb, 

kreatinin

Cano et al 186 RKÇ: IDPN+ONS vs

ONS

365 IDPN ek yararı yok

Heriki grupta nPNA, 

VKI, alb, pre-alb

(crp bağımsız olarak)



Intradialytic Oral Nutrition Improves Protein 

Homeostasis in Chronic Hemodialysis 

Patients with Deranged Nutritional Status
Pupim LB. JASN 2006;17:3149-57.

Post-diyaliz:  IDPN anabolik etkileri kaybolurken, 

ONS sebat etmekte

HD sırasında ONS ve 

İDPN ile anabolik etkiler



İDPN+ 

ONS

Kontrol (ONS)

Intradialytic Parenteral Nutrition Does Not Improve

Survival in Malnourished Hemodialysis Patients: A 2-Year 

Multicenter, Prospective, Randomized Study
French Study Group for Nutrition in Dialysis

Cano N. JASN 2007;18:2583-2591 

Post-hoc analiz:

İlk 3 ayda pre-alb >30 mg/L 

artış 2.yılda mortaliteyi

azaltıyor (crp’den bağımsız



Diyaliz Yeterliliği

Yetersiz diyaliz       anoreksi, kötü klinik   

sonuçlar

Minimum yeterli diyaliz dozu sağlanmalı:

eKT/V ≥ 1.2 (ideal 1.4)

nPNA veya nPCR > 1.0 g/kg/gün (ideal 1.2)

URR >%65



 HEMO çalışması:

 eKT/V:  1.53 ±0.09 vs 1.16 ±0.08

 European MPO çalışması:

 high flux vs low-flux

 FHN çalışması

 6×/hafta vs 3×/hafta Dx

 Hemodiafiltrasyon

Beslenme/

sağkalım

parametrelerinde 

değişiklik yok

Burrowes JD. J Ren Nutr 2003: 13-191-8

Locatelli F. JASN 2009;20:645-54

Chertow GM. NEJM;363:2287-2300



EBPG- Beslenme Kılavuzu

 Malnütrisyonun diyet desteği ile yönetimi başarısız 

kaldığında ve hemodiyaliz sırasında problem yaşanan 

stabil olmayan hastalarda 6-12 ay süreli günlük diyaliz 

(kısa günlük veya uzun noktürinal) tedavisi uygulanmalıdır

Fouque D. Nephrol Dial Transplant 2007



Short daily hemodialysis rapidly improves

nutritional status in hemodialysis patients
Galland R. Kidney Int 2001;60:1555-60

Standart HD’den günlük HD’e (x6, 2-2.5 saat) geçirilen 

hastalarda s-alb, pre-alb ve kas kitlesinde artış



kısa günlük veya 

uzun noktürinal HD ile olumlu sonuçlar



Günlük HD

• Nütrisyonel parametreler üzerine günlük hemodiyalizin 

standart hemdiyalize göre nütrisyonel parametreler 

üzerine üstünlüğü bulunmamaktadır (RKÇ, FHN)

Chertow GM, NEJM 2010,363:2287-2300



Asidoz

 Asidoz-malnütrisyon ilişkisi:

Kas-protein katabolizmasında artış (insülin/IGF-1 

baskılanması, ubiquitin-proteazom sistem aktivasyon)
Bailey JL, JCI 1996;97: 1447



Pre-diyaliz bikarbonat 22-24 mmol/L tutulması önerilir



EBPG-Beslenme KIlavuzu

• Hafta-arası serum bikarbonat düzeyi 20-22 mEq/L idame 

ettirilmeli

• Serum bikarbonat düzeyi<20 mEq/L olanlarda ağızdan 

ve/veya diyalizat bikarbonat konsantrasyonu 40mEq/L 

kullanılarak asidoz tedavi edilmeli



Asidoz Tedavisi



Bicarbonate Supplementation Slows Progression of 

CKD and Improves Nutritional Status
de Brito-Ashurst I, JASN 2009;20(9):2075-84

KBH hedef 24-26 mmol/L



Egzersiz

HD sırasında 

sikloergometri

Elastik bant ile germe 

egzersizi



Exercise augments the acute anabolic effects of 

intradialytic parenteral nutrition in chronic

hemodialysis patients
Pupim LB. Am J Physiol Endocrinol Metab 2004;286:E589-97

HD sırasında 15 dk sürekli pedal çevirme 

egzersizi ile anabolik etkiler



Resistance exercise augments the acute anabolic effects of 

intradialytic oral nutritional supplementation
Karen M. Majchrzak Lara B. Pupim Paul J. Flakoll T. Alp Ikizler

Nephrol Dial Transplant (2008) 23 (4): 1362-1369. 



HD Hastalarında Egzersiz

• Etkileri:

– Kas kalitesinde artış

– Kas gücünde artış

– Fonksiyonel kapasitede artış

– İnsülin direncinde azalma

– İnflamasyon ve oksidatif stres azalması

• Egzersizin kendisinin oral beslenme 

desteği olmadan anabolik etkisi pek 

beklenemeyebilir



 Anabolik steroid (nandrolone)

 Antropometik, biyokimyasal olumlu etkiler

 Sarkopeniyi önlemek için dikkatli kullanım, 

3-6 ayı aşmamalı

 Riskleri:virilizan etkiler, hiperkoagülabilite,

kardivasküler risk, lipid profili KCFT bozukluğu

 Prostat Ca’da kontrendike

 İştah uyarıcılar: 

 Megestrol asetat

 Ghrelin

Yardımcı İlaçlar



PEM

Deneysel Tedavi Alanları

 Büyüme faktörleri

 rhGH (çocuklarda olumlu etkiler)

 Erişkinde?? Oppurtunity çalışması: olumlu 

etkiler, yavaş hasta alımı, sonlandırıldı

 rhIGF-1 (bulantı, hipoglisemi, kardiak

aritmi,mental yan etkileri, ca riski?)

 Anti-inflamatuvar ilaçlar:
 Pentoksifilin

 IL-1 reseptör antagonisti, TNF-a blokeri

 Statinler

 Tiazolinedionlar

 Talidomid

 Balık yağı ve E vitamini



PEM Önleme Yaklaşımı

 Beslenme hedefinin sağlanması 

 (>1.2g/kg/gün protein, 30-35 kcal/kg/gün enerji

 Yeterli diyaliz

 Aylık nütrisyon durumunun takibi

 Sık diyet danışmanlığı

 HD sırasında proteinden zengin beslenme

 Yetersiz beslenme varsa oral destek ürünü

 Metabolik asidoz tedavisi

 Fiziksel aktivite/egzersiz



SON SÖZ 

 PEM sıklıkla atlanmaktadır

 Hasta  ve sağlık ekibinin farkındalığı 

 Erken tanı ve erken önleme/tedavi yöntemleri

 Hastaların eğitimli böbrek diyetisyeni ve 

«beslenme uzmanı» tarafından takibi önemlidir

İlginize teşekkürler




