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Son dönem börek yetmezliği (SDBY) hastalarında mortalitenin en güçlü 
belirleyicisinin hipoalbuminemi olduğu, yapılan geniş kapsamlı çalışmalar- 
|| gösterilmiştir. Ovven ve ark'nın 13473 hastayı kapsayan retrospektif de- 
fiorlendirmelerinde serum albumin konsantrasyonu üre temizleme oranına 
Hüre 21 kat daha güçlü bir mortalite belirleyicisi olarak öne çıkmıştır1. İseki 
ve ark da 1243 kronik hemodiyaliz hastasında hasta sağkalımı belirleyen 
klinik ve laboratuvar değişkenleri incelediklerinde serum albumin düzeyle- 
rinin en güçlü mortalite belirleyicisi olarak ortaya çıktığını bildirmişlerdir2. 
Bu çalışmaya göre serum albumin düzeyi <4g/dl olduğunda ölüm riski art- 
maya başlamakta, <3-5g/dl olduğunda ise yaklaşık on kat artmaktadır. 

Ülkemizde kronik hemodiyaliz (KHD) hastalarının %20'sinin serum al- 
bumin düzeyleri 3.5g/dl'nin altında, yıllık ölüm oranı ise %15 olarak gö- 
rünmektedir3. SDBY hastalarının sağkalımında serum albumin düzeyleri- 
nin, bu son derecede çarpıcı belirleyiciliğinin ortaya çıkışı ile, hipoalbumi- 
nemi nedenlerinin anlaşılması da önem kazanmıştır. 
Yapılan çalışmalar, kronik hemodiyaliz hastalarında hipoalbuminemi ne- 
denlerinin multifaktöryel olduğunu ortaya koymuştur4,5. Bu nedenlerin bir 
kısmı hipoalbumineminin genel popülasyon için de geçerli olan klasik ne- 
denlerini kapsarken bir kısmı hemodiyaliz hastalarına özgü nedenlerdir. 
Yazımızın kalan bölümünde kronik hemodiyaliz hastalarında hipoalbumi- 
neminin olası nedenleri, bu nedenlerin ortaya çıkarılmasına yönelik ge- 
rekli tetkikler ve tedavi yaklaşımları tartışılacaktır. 
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Kronik hemodiyaliz hastalarında- 
ki hipoalbuminemi nedenleri 4 baş- 
lık altında toplanabilir: 
1- Albumin sentezinde azalma 
2- Albumin katabolizmasında artış 
3- Ekstemal albumin kayıplarında 
artış 
4- Albuminin dağılım hacminde 

değişim 

1- Albumin sentezinde azalma: 
Protein enerji malnütrisyonu 

(PEM) kronik hemodiyaliz hastala- 
rında albumin sentezinin azalmasın- 
da önemli bir nedendir. Diyaliz teda- 
visindeki SDBY hastalarının yaklaşık 
%23-76'sında PEM görüldüğü bildi- 
rilmiştir6. Bu hastalarda, PEM'e yol 
açan yetersiz beslenmenin en 
önemli nedeni anoreksidir.7,8,9,10 

SDBY hastalarındaki anoreksi ne- 
denleri Tablo 1 de özetlenmiştir.11 

KHD hastalarının protein-enerji 
alımları açısından beslenme yeterliliklerinin optimal monitorizasyonu 
için, özellikle protein-enerji alımının farklı yönlerini değerlendiren ölçütler 
kullanılarak, birden çok parametre birlikte değerlendirilmelidir. Protein- 
enerji alımı açısından beslenme durumunu yansıtan tek bir parametre 
yoktur. Farklı parametrelerin birlikte değerlendirilmesi malnütrisyon tanı- 
sının duyarlılık ve özgünlüğünü artıracaktır. Bu amaçla KHD hastalarının 
beslenme durumunun monitorizasyonu için önerilen tetkikler Tablo 2'de 
özetlenmiştir12. 
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Tablo 1: KHD hastalarında 
anoreksi nedenleri 

Anoreksi nedenleri 
• Üremik toksinler 
• Tatsız ilaçlar 
• Gastrointestinal hastalıklar 
• Diyet 
• inflamasyon, infeksiyon, sepsis 
• Psikososyal ve sosyoekonomik 
faktörler 
•Yalnızlık 
• Depresyon 
• Bilgisizlik 
• Fakirlik 
• Diş durumu 
• Alkol veya uyuşturucu bağımlılığı 
• Hemodiyalizin etkileri 
• Kardiyovasküler sorunlar 
• Bulantı, kusma 
• Diyaliz sonrası yorgunluk 



Tablo 2: KHD hastalarının beslenme durumunun 
monitorizasyonu için önerilen tetkikler 

 

Kategori Parametre En az Ölçüm Sıklığı 

Tüm hastalarda • Prediyaliz serum • Aylık 

düzenli yapılması albumini  
gereken ölçümler • Olağan kuru kilo % • Aylık 
 • Standart vücut • 4 ayda bir 
 ağırlığı %  
 • Sübjektif global • 6 ayda bir 
 değerlendirme(SGA)  
 • Diyet • 6 ayda bir 
 görüşmesi/günlüğü  
 • nPNA Aylık 

1. kategoride elde • Prediyaliz serum • Gerekli olduğunda 

edilen verileri prealbumini  
doğrulamak veya • Deri kıvrımı kalınlığı • Gerekli olduğunda 
genişletmek amacıyla • Üst kol orta çapı • Gerekli olduğunda 
yararlanılabilecek • Dual enerji x-ışını • Gerekli olduğunda 
ölçümler absorbsiyometresi  

Düşük olduklarında, • Prediyaliz serum • Gerekli olduğunda 

PEM açısından daha o Kreatinin • Gerekli olduğunda 
geniş tetkik gereğini o Üre nitrojeni • Gerekli olduğunda 
düşündüren klinikte o Kolesterol • Gerekli olduğunda 
yararlı ölçümler • Kreatinin indeksi  

Serum albumin düzeylerinin hastaların beslenme durumlarını yansıttı- 
ğı ve protein enerji alımındaki düşüşlerin serum albumin düzeylerinde de 
düşüşe yol açtıkları bilinmektedir. KHD programındaki hastalar için öneri- 
len günlük protein miktarı 1-1.2g /kg/gündür13. Ancak, oral ve parenteral 
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beslenme desteğine rağmen bazı hastalarda hipoalbuminemi düzeltile- 
memektedir. PEM KHD hastalarında hipoalbuminenin önemli bir nedeni 
olmakla birlikte tek nedeni değildir14. 

Albumin ayrıca bir negatif akut faz proteinidir. Vücutta herhangi bir inf- 
lamasyon varlığında TNFoc, interlökin-ı ve interlökin-6 gibi sitokinlerin de 
tetiklemesiyle, karaciğerde CRP, ferritin, oc-2 macroglobulin, serum amilo- 
id A (SAA) proteini, lipoprotein a, fibrinojen ve seruloplasmin gibi akut faz 
proteinlerinin sentezi artarken, albumin, prealbumin ve Apo A-1 gibi pro- 
teinlerin sentezi azalmaktadır. Yapılan çeşitli çalışmalar bu iki grup prote- 
in arasındaki negatif korelasyonu açıkça göstermişlerdir4,5. Bu nedenle 
PEM parametreleri açısından beslenmesinin yeterli olmasına rağmen hi- 
poalbuminemisi sebat eden hastalarda altta yatan inflamatuvar ve/veya 
infeksiyöz (örn: Tüberküloz) bir durum mutlaka aranmalıdır. Ayrıca KHD 
hastalarında biyouyumsuz membranların kullanımı da kronik inflamatu- 
var bir durum yaratabilmektedir. Örneğin cuprophane membranların kul- 
lanımını takiben sitokin aktivasyonu gösterilmiştir. Yine hem biyouyumlu 
hem de biyouyumsuz membranlarda ilk 3 saat içinde kanda inflamatuvar 
sitokinlerden IL-ıb ve bir akut faz proteini olan SAA'nın arttığını gösteren 
çalışmalar bulunmaktadır. 

KHD hastaları arasında HCV prevalansı oldukça yüksektir. Kronik aktif 
hepatit varlığı da bu hastalarda karaciğerde albumin sentezinin azalması- 
na yol açan bir başka neden olabilir. 

2- Albumin katabolizmasında artış: 
Kronik üreminin protein ve amino asit metabolizmasının çeşitli yönle- 

rinde önemli değişikliklere yol açan katabolik bir durum olduğu bilinmek- 
tedir15. Metabolik asidoz da dallanmış zincirli amino asit oksidasyonunu 
ve katabolik hormon (kortizol) sekresyonunu artırarak ve ubiquitin siste- 
mi gibi proteolitik enzim sentezini uyararak bu hastalardaki protein kata- 
bolizmasına katkıda bulunmaktadır7. Üremide insuline bağlı glukoz meta- 
bolizmasının da bozulduğu bilinmektedir. Ancak, üremideki insulin diren- 
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cinin hormonun amino asit ve pro- 
tein metabolizması üzerine olan 
etkilerini de etkileyip etkilemediği 
bilinmemektedir. Hiperparatiroidi 
varlığı bir başka katabolik neden- 
dir. Henüz tanımlanmamış üremik 
toksinlerin de üremik katabolizma- 
ya katkıları bulunabilir. 

3- Eksternal albumin kayıplarında 
artış: 

KHD hastalarına özgü hipoalbu- 
minemi nedenleri özellikle bu grup- 
tadır. Hem kan kayıplarına bağlı 
hem de kullanılan diyalizör tipine 
göre değişik miktarlarda protein 
kaybı olmaktadır. 100 ml kan ile 
yaklaşık 14.5 g protein kaybı ol- 
maktadır. Düşük geçirgenlikli diya- 
lizörlerde 4-9 g serbest amino asit, 
yüksek geçirgenlikli diyalizörlerde 
ise 6-10 g'a kadar serbest amino 
asit kaybı olabilmektedir. Yeniden 
kullanım sistemlerinin uygulandığı 
merkezlerde de kullanılan diyalizör 

tipine ve sterilizasyon amaçlı kulla- 
nılan maddeye bağlı olarak memb- 
randan aminoasit kaçağının belirli 
kullanım sayılarından sonra arttığı 
gösterilmiştir16. 

4-Albuminin dağılım hacminde 
değişim: 

SDBY hastalarında volüm fazla- 
lığı nedeniyle albumin düzeyleri ol- 
duğundan daha düşük gözükebilir. 

Sonuç olarak, KHD programın- 
daki SDBY hastalarında hipoalbu- 
minemi nedenleri arasında PEM 
önemli bir yer tutmakla birlikte tek 
neden değildir. Özellikle altta ya- 
tan infeksiyöz ve/veya inflamatu- 
var olaylar albuminin bir negatif 
akut faz reaktanı olarak azalması- 
na neden olabilmektedir. Hipoal- 
buminemisi olan SDBY hastaların- 
da hastanın protein enerji alımının 
denetlenmesini takiben, altta 
yatan diğer hipoalbuminemi 
nedenleri gözden geçirilmelir. 
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