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 5.1. Diyet değerlendirmesi 

 

•  Malnutrisyonlu hastaya beslenme danışmanlığı 
verilmelidir (kanıt düzeyi III) 

 

• Yatan hastada 3 gün içinde beslenme 
danışmanlığı başlamalıdır,  

– yüksek riskli ise günlük,  

– düşük riskli ise haftalık değerlendirilmelidir  (görüş) 



• 5.2. Oral destek ve enteral beslenme 
 

• Beslenme danışmanlığı ile gıda alımında önerilen 
minimum düzeyde bile artış sağlamıyorsa beslenme 
desteği başlanmalıdır   (Kanıt düzeyi III) 

 
               

• Standart ürünler yerine diyaliz hastaları için hazırlanan 
ürünler tercih edilmelidir  (Kanıt düzeyi III) 

 
                 

• Oral beslenme desteği besin alımında artışa veya 
hastanın beslenme durumunda düzelmeye yetmiyorsa 
N/G veya  PEG ile diyaliz hastaları için hazırlanmış 
ürünlerle beslenmelidir.  (Kanıt düzeyi  IV) 



 

 
Oral ve enteral standart ürünler; 

 

• protein ve/veya amino asit,  

• glukoz polimerleri,  

• yağ,  

• vitamin,  

• mineraller (fosfat dahil) ve  

• eser elementler   
         

• glukoz polimerleri  ( toz veya konsantre) gıdalara 
karıştırılmak üzere hazırlanmıştır 

 

 



 Oral beslenme desteğinin klinik sonuçlarını 

gösteren çalışma  süreleri kısa ve sonuçlar belirsiz 

 

 Bulantı, diyare gibi yan etkiler;  

 hastaların çalışmadan ayrılmasına ve sonuçların 

etkilenmesine neden olur  
-                 

 



• günlük rutin diyet  + 100-150g glukoz polimeri   

• Kontrol  &  Hasta  

• Ağırlık   3.1 ± 2.3 kg  arttı            (P<0.005)  

 (1.8 kg yağ -  1.3 kg  yalın vücut ağ.) 

• BMI  21.3  ± 22.9 arttı 

 

Destek bırakıldıktan sonra 6 ay sürdü  

 
      Allman MA, Eur J Clin Nutr 1990 

 

Nutrisyonel parametreler  
 



79 HD hastası  
 

• 1 standart,  

• 2 renal spesifik ürün  

–  fruktooligosakkarid içeren 

–  fruktooligosakkarid içermeyen 
                                                                                                

• GI semptomlar, barsak alışkanlığı, biyokimya,  üre kinetik 
ve nPNA değerleri, karşılaştırıldı   

                    

• Renal ürünlerde P ve Ca X P değerleri düştü.  

• FOS içerenlerde konstipasyon daha azdı  
      Cockram DB; J Renal Nutr 1998 

 



• 19 iyi beslenen ve diyaliz olan hasta,  

• rutin diyet + 7.8 gr/gün /3 ay protein desteği  

• İntrasellüler aa düzeyi yükseldi   

• nutrisyonel parametrelerde (alb, prealb.) değişmedi 
      Ivarsen P, et al. Clin Nephrol 1999  

 

• 29 HD, 19 PD hastası 

• Son 3 ay alb≤3.8 gr/dL 3 X 5 tb EAA  

• Serum albumin  HD grubunda arttı    0.22±0.09 g/dl (P=0.02) 

• PD grubunda değişmedi 

• Serum albumin düzeyleri düşük olanlarda iyileşme daha belirgin 
     Eustace JA et al. Kidney Int 2000 

 

 



• 85 malnutrisyonlu HD hastası,  

• 475 kcal – 16.6 g protein içeren ürün, 

• Diyaliz günlerinde, 9 ay  

 

• Albumin       3.33±0.32         3.65±0.26mg/dl  (p=0.002) 

• BMI               25.8±6.1            27.1±5.4 

• Kuru ağ.       73.1±15.3          76.1±16.2 kg  (p=0.02)  
      Çağlar et al. Kidney Int 2002 

 



• 47 malnutrisyonlu HD hastası 

• 500 kcal, 16 g protein   

• 1 ay süreyle  

• ev yapımı & hazır ürün +  1.2 g/kg /gün proteinli 

diyet 

• Her iki grupta kilo alımı aynı  
       Sharma M, J Renal Nutr 2002 

 



• 41 HD hastası   

• Rutin diyet + Renal spesifik ticari ürün Rx, 6-7 ay 
 
• Beklenen protein-enerji alımına ulaşılamadı 

– tat,  
– anoreksi,  
– bulantı,  
– diyare,  
– kilo alma kaygısı,  
– yorgunluk,  
– normal yemek tercihi 

 
• Farklı içerik, tat, alım zamanı faydalanma oranını artırabilir 
        

       Akpele L J Renal Nutr 2004   

 



- 5 randomize  

- 13 non-randomize kontrollü   

- meta analiz;  

 

- oral ve enteral beslenme desteği  

 protein-enerji alımında,  

 serum albumin düzeylerinde 0.23 g/dl (P<0.05) 
artış   
 

 

                                                               Stratton RJ, et al. Am J Kidney Dis 2005 

 



Enteral beslenme 

• Oral beslenme desteği yetersiz ise enteral 
beslenme önerilmelidir 

 

• Renal spesifik ürünler;  

– protein-enerji alımını artırırken,  

– sıvı, fosfat, potasyum ve gereksiz vitamin alımını 
kontrol edebilir 

 



• 8 hasta, PEG,  

 enerjiden zengin renal formül,  3-15 ay  

• 2 anürik hastada volum yükü   

      

Kuru ağırlık    43.0     48.3kg (P=0.01),  

MAMC   20.2     24.8cm (P=0.02) 

Triceps     17.7     9.8mm (P=0.03)  

Serum albumin   29.5     36.5 g/l (P=0.01)  
        

      

      Sayce et al  J Human Nutr Diet 2000 

 



• 10 HD hastası, retrospektif,  

• NG veya PEG, 1-36 ay,  

• 1.0-1.3g protein/kg,  

• 30-35kcal/kg enerji diyet hedefi    

 protein-enerji ihtiyacının %50’si destek tedavisi    
                                        

                               

• Serum albumin     2.8 g/dl  3.3 g/dl      (P=0.04),  

• 8/10 hipofosfatemi,  

• belirgin kilo alımı yok 
       Holley et al. J Renal Nutr 2002  



• 5.2. Oral destek ve enteral beslenme 
 

• Beslenme danışmanlığı ile gıda alımında önerilen 
minimum düzeyde bile artış sağlamıyorsa beslenme 
desteği başlanmalıdır   (Kanıt düzeyi III) 

 
               

• Standart ürünler yerine diyaliz hastaları için hazırlanan 
ürünler tercih edilmelidir  (Kanıt düzeyi III) 

 
                 

• Oral beslenme desteği besin alımında artışa veya 
hastanın beslenme durumunda düzelmeye yetmiyorsa 
N/G veya  PEG ile diyaliz hastaları için hazırlanmış 
ürünlerle beslenmelidir.  (Kanıt düzeyi  IV) 



5.3. Intradialytic parenteral nutrition 
 

• Yoğun diyet, oral ve enteral beslenme desteği 
yetersiz kalırsa parenteral beslenme desteği 
önerilmektedir    (Kanıt düzeyi IV)   
 

• Spontan besin alımı  
 

– > 20 kcal/kg/gün ve >0.8 g/kg/gün olduğunda 
Intradiyalitik parenteral beslenme (IDPN)  

  

– Daha az ise total parenteral beslenme önerilir    (Öneri)     



• Kolay damar yolu,  

• 3/hafta alım garantisi, 

• kolay uygulama IDPN için avantaj 

 

• Beslenme süresi kısa (10-15 s/hafta) & TPN 

• pahalı,  

• spontan alıma katkısı ?   

• Nasıl? 

 



• Hemodiyaliz seansında plazma aa düzeyi belirgin 

düşer, kas doku hücre içi protein sentezi körelir  
       Wolfson M, Kidney Int 1982 

       Navarro JF,  . Am J Clin Nutr 2000;  
      Bohe J, J Renal Nutr 2006 

• Kas yıkımı artarak hücre içi ve plazma aa düzeyi 
korunur  

       Cano N,  Am J Clin Nutr 1990 

 

• Diyaliz sonunda artmış katabolizma  
      Chertow GM, Am J Kidney Dis 1994 

 



 

• Vücut bileşenlerinde bozulma (BMI, MAMC, 
Triceps, vs )  

      Guarnieri G,   Am J Clin Nutr 1980  

 

• Laboratuar bozulma (Alb., prealb, CRP, IL6, vs)  
     Guarnieri G,   Am J Clin Nutr 1980  

 

• İştah azalması, güçsüzlük, bulantı, azalmış yaşam 
kalitesi..  

      Chertow GM, Am J Kidney Dis 1994 



 

• Mortalite  artırır?  Azaltır?  
     Capelli JP,   Am J Kidney Dis 1994,       

    Hiroshige K  Nephrol Dial Transplant 1998 

 

• IDPN  evet?   Piraino AJ J Parenter Enteral Nutr 1981,  

    

• IDPN Hayır ?   Cano N. J Renal Nutr 2004  

 



• Serum albumin düzeyleri artıyor 

 

• Diyaliz dışı günler telafi ediyor? 

 

• Yaşam kalitesi ? 

 

• Mortalite ? 

 

• Uzun süreli, randomize, kontrollü çalışma yok 

 



5.4. Anabolik ajanlar  

• Optimal nutrisyonel desteğe rağmen yeterli düzelme 
izlenmeyen ciddi malnutrisyonlu sürekli diyaliz 
hastalarında 3-6 ay androjen tedavisi düşünülmelidir 
(Kanıt düzeyi II) 
 

• Androjenler haftalık veya aylık periyodlarla verilmelidir  
(Kanıt düzeyi II) 
 

• Hastalar yan etki yönünden düzenli olarak izlenmelidir 
(Hirsutizm, ses kalınlaşması, priapizm, plazma lipid 
anomalileri, KC ve prostat testleri) (Kanıt düzeyi II) 
 

• Prostat kanserli hastalar androjen almamalıdırlar  
 (Kanıt düzeyi II) 

 



5.5. Günlük Diyaliz 
  Genel durumu kötü, iştah kaybı, ciddi malnutrisyon ve negatif 

beslenme dengesinde olan hastalar 6-12 ay günlük diyaliz ( günlük 
kısa veya gece uzun ) tedavisinden fayda görebilirler (Öneri) 

 



           

          Alım eksikliği 

  

  
vücut depolarının boşalması 

 
 

 biyokimyasal parametrelerde bozulma 

                 

    
 fonksiyonel /morfolojik bozulma 

 

 

 Sonuç: Klinik bulgular* 

*klinik bulgular tüm organ ve dokularda görülür 

VİTAMİN EKSİKLİĞİNİN EVRELERİ 



   

Ne kadar? Çok az, çok fazla? 

Yeterli ? 

Klinik gözlem: 

 beslenme içeriği 

 destek tedavisi 

Ne?   

-Yiyecek, içecek 

-OBD & Rx ilaçlar 

İkincil bir faktör var mı?   

Medikal ve sosyo-ekonomik öykü 

Eşlik eden durmlar: artmış ihtiyaç ve kayıp 

                                   azalmış yaralanım 

                                   azalmış absorbsiyon 



Fonksiyonel azalma 

Büyüme ve gelişme geriliği 

Yorgunluk ve fizik bulgular 

•Klinik değerlendirme: 

•Fizik muayane 

•Vücut bileşenleri 

•Semptomlar 

•Laboratuar 

 Verileri yorumlama:   

 Tıbbi / sağlık geçmişi  

  Klinik değerlendirme 

  Laboratuvar bilgileri, 



Beslenme reservi:  

•  iyi  

•  artmış 

•  azalmış  

Plazma ve dokuda değerlendir 

                   

Kan, idrar ve dokuda  

Vitamin/metabolit tetkiki 

Değişiklikleri izle 

Metabolik fonksiyonlarda Preklinik fonksiyonel    

bozulma     Bulgular  parametreler için 

       enzim aktivitesi tetkiki  



Çok iyi İyi Sınırlı 

Lab. Durumu belirlemede ne kadar hassas? 

A, E, B6, Biotin, Pantothenic A,      Niacin, C, B1, B2,            B12, 

Folate, K, D 



Vücut rezervi 

• Vitamin    ortalama depo süresi 

– Vitamin B12:     3-5 yıl 

– Vitamin A:       1 – 2 yıl 

– Thiamin & Biotin:  4-10 gün 

– D,E,K, C :      2 - 6 hafta 

– Folate :      3 - 4 ay 

 

 
     Modern Nutrition in Health & Disease,2010 

 

 



KBY Mikrobesinler:  
vitamin & eser elementler 

• Çok az kanıt var 

– Az sayıda epidemiyolojik çalışma 

– Az sayıda küçük klinik çalışma 

– Büyük randomize kontrollü çalışma yok – homosistein ilişkisi daha fazla 
çalışılmış -  

• Pratik klavuzlar 

– KDOQI – hiç bilgi yok 

– ESPEN – küçük bir veri grubu 

– CARI – küçük bir veri grubu 

• Hiç kimse uzman değil 

– Bazal vitamin/mineral metabolizması için veri/bilgi yok   

– Sağlık çalışanı tavsiye vermekten çekiniyor 

– Renal diyetisyenler bu alanda en kapsamlı eğitim ve bilgi birikimine sahip 
olması gerekenler 

 



Vitamin Ve Eser Element Durumunun 
Değerlendirilmesi  

• KBY evresi 

• Diyet 

– Düşük protein X çok düşük protein 

– Katı potasyum/fosfor  kısıtlamaları  

• Diyaliz Tedavisi 

– CAPD X HD 

– HD membran tipi ?? 

• İlaçlar 

– Kontraseptifler,  penicillamine , B6, vs 

 



KBY: Suda Eriyen Vitaminler İçin Kılavuz  

• DRI = dietary reference intakes, CARI = Caring for Australians with Renal Insufficiency,  

• KDOQI = Kidney Disease Outcome Quality Initiative,  

• ESPEN = European Society of Parenteral and Enteral Nutrition,  

• EDTA = European Dialysis and Transplant Association, NR= no recommendation for supplementation 

• * Patients on protein restricted diets should be supplemented to this level 

• **Pre-dialysis patients supplemented with erythropoietin may need supplementation 

 

 

Guidelines 

Thiamin 

(B1) 

mg/day 

Riboflavin 

(B2) 

mg/day 

Niacin 

mg/day 

Pyridoxine 

(B6) 

mg/day 

Cobalamin 

(B12) 

µg/day 

Folate 

µg/day 

 

Vitamin C 

mg/day 
 

DRI 

Age>50 

F=1.1 

M=1.2 

F=1.1 

M=1.3 

F=14 

M=16 

F=1.5 

M=1.7 

F=2.4 

M=2.4 

F=400 

M=400 

F=75 

M=90 
 

CARI 1.0-1.5* 1-2*  NR 5* NR 200** <60 

 

KDOQI NR 

 

NR 

 

NR 

 

NR 

 

NR 

 

NR 

 

NR 

 

ESPEN  NR 

 

NR  

 

NR 5 NR NR 30-50 
 

Kopple 

Textbook 

 

1.1-1.2 1.1-1.3 

 

14-16 

 

5 

 

2.4 

 

1 mg 

 

75-90 



KBY: Suda Çözünen Vitamin Eksikliği İçin Kanıt 

• Thiamin 

– KBY  diyaliz alan hastalarda (n=14) plazma konsantrasyonları  D(-) hastalara 
göre daha düşüktü(n=24)        [64.2nmol/l     &     78.3nmol/l]                                      
       

• Diyalize girmeyenlerde oral alım daha yüksek   

• Diyaliz hastalarında plazma düzeyleri daha düşük   

• Sağlıklı kontrol   Ø 
       Frank et al In J of Vit Nutr Research, 2000                                         

– Nefrotik sendromda Wernicke Ensefalopatisi 

• B1 desteği semptomlar geri döndürdü  Nishida M, et al, Eur J Pediatr, 2000 
                                                     

– Sonuç? 
– Günlük tavsiye edilen miktarda oral alım KBY de yetersiz olabilir 

– Rutin olarak ihtiyaç değerlendirmesi yapımalı     

– Biyolojik değerlendirme   erythrocyte transketolase activitesi (ETKA) 

 



KBY: Suda Çözünen Vitamin Eksikliği İçin Kanıt 

• Riboflavin 
– KBY  D(-) hastalar, düşük protein diyetinden bağımsız olarak 

riboflavin eksikliği yaşarlar (high a-EGR)  
       Porrini et al. Int J Vitam Nutr Res. 1989 

– Riboflavin yetmezliği 

 Kalp yetmezliği yatan hasta          sağlıklı gönüllü  

          27%               &            2.2%                 p<0.001 

  

–KBY – kalp yetmezliğinde riboflavin durumu değerlendirilmeli   

 

• Biyolojik değerlendirme:Erythrocyte glutathione reduktaz 
akivitesi   a-EGR 

 



KBY: Suda Çözünen Vitamin Eksikliği İçin Kanıt 

• Niacin 

– KBY için veri yok 

– HD hastalarında tam kan ve eritrosit düzeyleri normal  
       Ramirez et al 1986  

 

– Ana besin kaynağı: et, balık, yeşil sebze, kahve ve çay 

 

– Diyet kısıtlaması nedeni ile alım eksikliği  

– Biyolojik değerlendirme önerilir 

 



KBY: Suda Çözünen Vitamin Eksikliği İçin Kanıt 

• B-6 – pyridoxal, pyridoxine, pyridoxamine 

  B-6 alımı diyaliz öncesi KBY hastalarında (evre4-5) günlük önerilen 
dozun çok altında (stage 4 & 5)  

– Serum kreatinin arttıkça Erythrocyte gluctamic pyruvic 
transaminase stimulasyon indeks    ve/veya  düzeyi azalıyor 
 

 
 

 

      

 

     kopple et al Kid International, 1981 

 

– Öneri: Azalmış alım ve düşük aktivite düzeyleri gözden 
geçirilmeli ve yerine koyma tedavisi 

 

S Cr   (mg/dl)   EGPT 

  Hafif   2.1-3.5   384+146 

  Orta   3.6-5.7   280+104 

  Dializ   238+120   



KBY: Suda Çözünen Vitamin Eksikliği İçin Kanıt 

• FolikAsid 
– Eksikliği gösteren kanıt yok  
 

– Ana besin kaynağı  

 sebzeler, portakal suyu,ıspanak, brokoli, pancar, 
enginar ve zenginleştirilmiş tahıl …. 

 

– Çok düşük protein diyetinde veya fosfat 
kısıtlamasında eksikliği değerlendirilmeli   

 

• Biyolojik değerlendime: serum, plasma, veya 
eritrosit folat konsantrasyonu 

 



KBY: Suda Çözünen Vitamin Eksikliği İçin Kanıt 

  

  *diyet le alım <100% of RDA/AI 

  *beslenme desteği>100% 

    

   

Don et al, JREN, 2010 



KBY: Suda Çözünen Vitamin Eksikliği İçin Kanıt 

• Vitamin C: 

– Diyaliz öncesi KBY de eksiklik gösteren kesin veri yok 

– Potasyum kısıtlaması yapılan hastalarda vit C alımı azalmış 

olabilir   

– Fazla alımı yüksek oxalate konsantrasyonuna neden olabilir 

• Biyolojik değerlendirme: plazma ve lökosit ascorbic acid 

konsantrasyonu 

 



KBY: Suda Çözünen Vitamin Eksikliği İçin Kanıt 

Singer et al, Nephrology, 2008 



Vitamin C Desteğinin Etkisi 

Singer et al, Nephrology, 2008 



KBY: Suda Çözünen Vitamin Eksikliği İçin Kanıt 

Diyaliz hastalarında Meta-Analiz  - Vitamin C ile iyileşmiş Hgb  düzeyleri 

Deved et al AJKD, 2009  3 clinical trials = 125 patients 



KBY: Suda Çözünen Vitamin Eksikliği İçin Kanıt 

Diyaliz hastalarında Meta-Analiz  - Vitamin C ile azalmış ESA gereksinimi  

Deved et al AJKD, 2009  5 clinical trials = 303 patients 



KBY: Klavuzlarda Yağda Çözünen Vitaminler  

 

Guidelines 

Vitamin A 

µgm/day 

Vitamin E 

mg/day 

Vitamin K 

µg/day 
 

DRI 

Age>50 

F = 700 

M = 900 

F=15 

M=15 

F=90 

M=120 
 

CARI NR NR NR 

 

KDOQI 

 

NR 

 

NR 

 

NR 

 

ESPEN 

 

NR 

 

NR 

 

NR 
 

Kopple 

Textbook 

 

None 400-800 IU 

 

None 

DRI = dietary reference intakes,  

CARI = Caring for Australians with Renal Insufficiency,     NR= no recommendation for 

supplementation 

KDOQI = Kidney Disease Outcome Quality Initiative,  

ESPEN = European Society of Parenteral and Enteral Nutrition,  

  

* Patients on protein restricted diets should be supplemented to this level 

**Pre-dialysis patients supplemented with erythropoietin may need supplementation 



KBY: Yağda Çözünen Vitamin Eksikliği İçin Kanıt 

• Vitamin A 

– KBY hastalarında bozulmuş veya artmış olabilir 

– Destek önerilmez 

• Vitamin E 

– Serum konsantrasyonu Sağlıklı  & KBY de farksız 
     Karamouzis et al, Am J Nephrology, 2008 

– KBY de destek verilmesi için kesin kanıt yoktur  

– Ölçülmesi zordur  

• Biyolojik değerlendirme için; plazma tokoferol veya  
plazma tokoferol/total lipid oranı   kullanılabilir   

 



KBY: Yağda Çözünen Vitamin Eksikliği İçin Kanıt 

• Vitamin K 

– KBY’ de sağlıklılara önerilen dozdan daha farklı 
gereksinim yönünde küçük kanıtlar mevcut   

 

– Hastanede yatan ve uzun protrombin zamanı olan  
hastaların üçte biri KBY olduğu gösterilmiştir  

         Alperin. JAMA, 1987 

 

 



KBY: Klavuzlarda Mineraller 

 

Guidelines 

Copper 

µg/day 

Magnesium 

mg/day 

Zinc 

mg/day 

Selenium 

µg/day 

 

DRI 

Age>50 

F=900 

M=900 

F=320 

M=420 

F=8 

M=11 

F=55 

M=55 

 

CARI NR 270-320 NR NR 

 

KDOQI 

 

NR 

 

NR 

 

NR 

 

NR 

 

ESPEN 

 

NR 

 

NR 

 

*** 

 

*** 

DRI = dietary reference intakes,     NR= no recommendation for supplementation 

CARI = Caring for Australians with Renal Insufficiency,  

 KDOQI = Kidney Disease Outcome Quality Initiative, 

ESPEN = European Society of Parenteral and Enteral Nutrition,  

 

* Patients on protein restricted diets should be supplemented to this level 

**Pre-dialysis patients supplemented with erythropoietin may need supplementation 

*** Concentrations may be low in patients with CKD patients but no supplementation level was recommended 



Eser Element Bozuklukları İçin Olası Nedenler 

• Azalmış böbrek fonksiyonu 

• Üre proteine bağlı elementlerin kaybına neden olur 

• Vıt D metabolizması bozukluğuna bağlı GI 

absorbsiyon bozulması   

• Zn, Cu, Se KBY evresine göre azalma gösterir 
      D’Haese et al, Clin Chem, 1999;  

      Y ilmaz et al AJKD,2005 



KBY: Eser Element Eksikliği İçin Kanıt 

• Bakır 

– Çocuk KBY’li hastalarda plazma ve eritrosit 
düzeyleri düşük bulundu  Zwolinska et al. Ped Nephrol. 2004 

 

– Böbrek hastalığı, yetmezliğe ilerledikçe 
konsantrasyonlar azalır 

               ortalama eritrosit bakırı  

• Kontrol grubu(sağlıklı erişkinler)     1.06+0.1 

• KBY evre 1        0.9+0.2 

• KBY evre 5 D(-)     0.2+0.7 

        Yilmaz et al. AJKD. 2006 



KBY: Eser Element Eksikliği İçin Kanıt 

• Magnesyum 

– Hiperkalsiüri&nefrokalsinozis ve hipomagnezemili 
hastalar 

 

– Düşük serum magnesym  

– Normal – yüksek üriner magnesyum 

– Yüksek üriner kalsiyum 

– Normal plazma kalsiyum, potasyum, & pH dengesi 

        Benigo et al NDT 2000 

• KBY de öneri oluşturmak için yetersiz veri !! 



KBY: Eser Element Eksikliği İçin Kanıt 

• Selenyum 
– KBY hastalarında tam kan ve plazmada düşük bulundu  

     Zachara et al. Biological trace element research. 2004;  

      Yilmaz et al. AJKD. 2006 
 

– KBY hastalarında Glutathione peroxidase aktivitesi sağlıklı 
kontrollerden %37 düşük bulundu    

      Zachara et al. Biological trace element research. 2004 
 

– Glutathione peroxidase aktivitesi KBY evresine göre düşer   

      
 

– Se,  200mcg / h desteklendiğinde 
• Tam kan ve eritrosit Se düzeyleri belirgin arttı  
•  Glutathione Peroxidase activitesi  %15 arttı 
      Yilmaz et al. AJKD. 2006 

 



KBY: Eser Element Eksikliği İçin Kanıt 

• Çinko 
 

– Doku konsantrasyonu: 
• Sağlıklı & KBY arasında fark yok  Smythe et al   

 

– Plazma çinko konsantrasyonu 
 

• KBY de plazma konsantrasyonu azalmıştır    
      McGregor et al. KI. 2001 
 

• KBY ilerledikçe eritrosit çinko seviyeleri de azalır 
      Yilmaz et al. AJKD. 2006 

 

• Çok düşük protein diyeti uygulanan hastalarda Çinko desteği 
gerekli olabilir   

      Piper et al. JADA. 1985 

 



HD Hastalarında Multi Vitamin Kullanımı 

• DOPPS   

– ABD,  

– Japonya,  

– 5 Avrupa ülkesi,  

– 308 HD ünitesi,  

– Randomize  16,345 hasta 
 

ABD % 72  hasta suda eriyen vitamin   

Avrupada; İspanya %37.9 ---- İtalya  %6.4   

Japon ünitelerinde suda eriyen vitamin Rx yok 

       

      Andreucci et al, AJKD,  2004 

 



MULTİVİTAMİN & MORTALİTE 

 

– Yaş,  

– cins,  

– ırk,  

– komorbid hastalıklar,  

– hemoglobin,  
 

 

– serum albumin,  

– BMI,  

– diyaliz yaşı,  

– KtV,  

– NPCR   

 

Suda eriyen vitamin alanlarda mortalite riski % 16 daha az 

bulunmuş 
       

      Andreucci et al, AJKD,  2004 

 

 



MULTİVİTAMİN & MORTALİTE 

Domrose et al, Clin Nephrology, 2007 



MULTİVİTAMİN & MORTALİTE 

No MVI MVI 

Domrose et al, Clin Nephrology, 2007 



MULTİVİTAMİN & MORTALİTE 

Domrose et al, Clin Nephrology, 2007 



SONUÇ : 

• KBY hastalarında vitamin & mineral dengsi 
bozulmuştur 

• Destek tedavileri; 

  sonuçları – mortalite dahil - iyileştirmektedir 

– Suboptimal tabloyu erken tetkik etmek klinik 
kötüleşmeyi önleyecektir   

• Diyet değerlendirilmesi sadece “ilk adım” olmalıdır, ancak 
yeterli değildir.  

• FM, SGA, vücut bileşenleri değerlendirmesi   

• Biyokimyasal ölçümler tanıyı destekliyorsa güvenirlik artar 



 sabrınız için teşekkürler… 


