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ÖZET  
 

İpek, A.İ. (2021). Hemodiyaliz Hastalarında Diyet Kalitesi İle Bazı 

Biyokimyasal Bulguların Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, 

Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul. 

Dünya çapında renal replasman tedavi yöntemlerinden hemodiyaliz tedavisi en 

sık tercih edilen yöntemdir. Hemodiyaliz hastaları genellikle kısıtlı diyet 

uygulamaları sonucu, yetersiz beslenme ile karşı karşıya kalabilmektedirler. 

Dolayısıyla hastaların yaşam kalite düzeylerinde düşüş gözlemlenebilmektedir. 

Bu çalışma, hemodiyaliz tedavisi olan hastaların diyet kalitesi ile bazı 

biyokimyasal bulguların yaşam kalitesi üzerine etkisini değerlendirmek 

amacıyla yapılmıştır. İstanbul’da bulunan Özel Rentek Diyaliz Merkezi’nde 

tedavi olan 65 hemodiyaliz hastasının dahil edildiği bu çalışmada; hastaların 

demografik özellikleri, hastalığa ilişkin bilgileri, biyokimyasal bulguları, 

yaşam kaliteleri, nütrisyonel durumları, antropometrik ölçümleri ve besin 

tüketim sıklığı kayıtları alınmış ve diyet kalitesi ile bazı biyokimyasal 

bulguların yaşam kalitesi üzerine etkisi sorgulanmıştır. Tüm istatistiksel 

analizler R yazılımı/programlama (sürüm 3.6.2 (2019-12-12) - CRAN) 

kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışma verilerine göre hastaların 

%80,0’ninde yetersiz beslenme saptanmıştır (enerji <35 kkal/kg/g, protein <1 

g/kg/g). Hastaların cinsiyete göre SDBY diyeti uygulama durumu ile yaşam 

kalitesi skalaları arasında istatistiksel açıdan farklı (önemli/ önemsiz) sonuçlar 

saptanmıştır. Bununla birlikte yaşam kalitesinin toplam özet skorları ile yeterli/ 

yetersiz beslenme durumları arasında istatistiksel açıdan önemli farklılık 

saptanmamıştır (p>0,05). SDBY diyeti uygulayan/ uygulamayan hastaların 

bazı biyokimyasal bulguları ile yaşam kaliteleri arasında da istatistiksel açıdan 

farklı (önemli/ önemsiz) sonuçlara rastlanmıştır. Çalışma sonucunda 

değişkenler arasındaki ilişkiler güçlü bulunamamıştır. Bunun temel sebebi 

diyet ve yaşam kalitesini etkileyen birçok unsurun olması düşünülebilir. 

Anahtar Kelimeler: beslenme durumu, biyokimyasal bulgular, hemodiyaliz, 

son dönem böbrek yetmezliği diyeti, yaşam kalitesi  
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ABSTRACT 

 
İpek, A.İ. (2021). The Effect of Diet Quality and Some Biochemical values on 

Quality of Life in Hemodialysis Patients. Master Thesis, Biruni University 

Graduate Education Institute, İstanbul. 

Among renal replacement treatment methods, hemodialysis treatment is the 

most preferred method worldwide. Hemodialysis patients may face 

malnutrition as a result of their restrictive diets. Therefore, the quality of life of 

these patients is negatively impacted. The aim of this study is to evaluate the 

quality of life of hemodialysis patients and the link between some biochemical 

values and quality of life. Sixty-five hemodialysis patients treated in Private 

Rentek Dialysis Center in Istanbul, Turkey participated. The patients’ 

demographic characteristics, knowledge about their condition, biochemical 

values, quality of life, nutritional status, anthropometric measurements and 

frequency of food consumption were recorded, and the effect of diet quality 

and some biochemical findings on quality of life was investigated. All statistical 

analyzes were evaluated using R software/ programming. (version 3.6.2 (2019-

12-12) - CRAN). According to the study data, Malnutrition was detected in 

80.0% of the patients. (energy <35 kcal/kg/g, protein <1 g/kg/g) Statistically 

different (significant/ insignificant) results were found between the patients' 

status of applying the end stage renal disease (ESRD) diet according to gender 

and the quality of life scales. However, no statistically significant difference 

was found between the total summary scores of quality of life and adequate/ 

undernutrition status. (p>0,05). On the other hand statistically different 

(significant/ insignificant) results were obtained from patients using/ not using 

the ESRD diet between some biochemical values and quality of life statistically. 

The study did not find strong relationships between variables. The main reason 

for this may be that there are many factors that affect diet and quality of life. 

Key words: biochemical values, end stage renal disease diet, hemodialysis, 

nutritional status, quality of life  
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 

Dünya çapında kronik böbrek yetmezliği (KBY); yüksek maliyetleri ve 

kötü sonuçları doğuran, sık karşılaşılan ve sürekli artan bir halk sağlığı 

sorunudur (Eknoyan et al., 2004). KBY prevalansı dünya çapında %11-13 gibi 

yüksek bir orana sahiptir. Bu hastalar genellikle 3. evre KBY tanılı bireylerden 

oluşmaktadır (Hill et al., 2016). NHANES (Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

Ulusal Beslenme ve Sağlık Araştırması Anketi) verilerine göre KBY evre 1-4 

prevalansı; 1988-1994 yılları arasında %11,8, 1999-2006 yılları arasında 

%14,5, 2007-2014 yılları arasında %14,1, 2015-2016 yılları arasında %14,2 

olduğu bildirilmiştir (https://nccd.cdc.gov/, Erişim Tarihi: 07.10.2020). 

Türkiye’de Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon 2019 yılına ait yayınlanan 

rapora göre; renal replasman tedavisine (RRT) ihtiyaç duyan son dönem böbrek 

hastalığı nokta prevalansı, milyon nüfus başına 1007.6 olarak rapor edilmiştir. 

Bu rakama çocuk hastalar da dahil edilmiştir (http://www.nefroloji.org.tr/, 

Erişim Tarihi: 29.01.2021). 

  Kronik böbrek yetmezliği, ABD Ulusal Böbrek Vakfı’nın (NKF) 

yayınladığı kılavuzlara göre, farklı iki belirteci esas alarak değerlendirilir. Bu 

belirteçler glomerüler filtrasyon hızında (GFR) azalma ve böbreğin yapı ve 

fonksiyonlarında üç aydan uzun süren anormalliklerdir (Levey et al., 2005). 

Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) için tıbbi terapötik uygulamalar 

arasında hemodiyaliz, periton diyalizi ve böbrek nakli bulunmaktadır. Renal 

replasman tedavisinde (RRT) her yöntemin kendine özgü riskleri ve faydaları 

mevcuttur (Yang and He, 2019a).  

  Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre yaşam kalitesi, bireyin içinde 

bulunduğu kültür ve değer sistemleri çevresinde, hedefleri, beklentileri, 

standartları ve endişeleri ile ilgili olarak yaşamdaki konumunu algılaması 

şeklinde tanımlanmaktadır. Yaşam kalitesi bireyin; fiziksel sağlığı, psikolojik 

durumu, inançları, sosyal çevresi ile bağlantılı olan kompleks ve geniş bir 

kavramdır (https://www.who.int/, Erişim Tarihi: 03.10.2020). 

  Kronik böbrek yetmezliği olan bireylerde sağlıklı insanlara kıyasla, 

sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinde azalma olmaktadır.  KBY’de sağlıkla ilişkili 

https://nccd.cdc.gov/
http://www.nefroloji.org.tr/
https://www.who.int/
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düşük yaşam kalitesi; sosyal destek sistemlerinin eksikliği, yetersiz beslenme, 

zayıflık, iştahsızlık, depresyon, yorgunluk, anemi ve kas krampları gibi 

faktörlerin kombinasyonundan kaynaklanabilir (Vero et al., 2013). KBY 

hastalarının yaşam kalitesini etkileyen diğer bir faktör ise vücutta biriken 

üremik toksinlerdir. Üremik toksin miktarındaki artış hastada; cilt kuruluğuna, 

cilt renginde değişikliklere (kirli toprak sarısı rengi), nefeste amonyak 

kokusuna, kaşıntı problemlerine ve hastanın yorgun hissetmesine neden olabilir 

(Megawati et al., 2019). SDBY tedavi yöntemlerinden biri olan hemodiyaliz, 

sıvı ve diyet kısıtlamaları gerektiren uzun ve pahalı bir tedavi yöntemidir. 

Tedavi yönteminin getirdiği zorlu süreç ve kısıtlamalar hastanın özgür 

hissetmemesine, sağlık hizmeti vericisine bağlı olmasına, fiziksel, psikolojik, 

sosyoekonomik ve çevresel yönlerinin olumsuz etkilenmesine ve yaşam 

kalitesinin azalmasına neden olur. Hemodiyaliz tedavisi sırasında, vücutta 

birikmiş olan üremik atıkların çoğu kısa sürede atılır. Ancak bu süre zarfında 

vücut için faydalı besinler (aminoasitler, suda eriyen vitaminler vb.) de 

kaybolur; anoreksiya, bulantı ve emilim bozuklukları gibi üremiye eşlik eden 

semptomlar ortaya çıkar (Ju et al., 2018). 

  Beslenme, SDBY gibi kronik hastalıkların tedavisinde tüm sürecin 

önemli bir parçasıdır. Doğru beslenme, yeterli fiziksel aktivite ve sigara 

kullanımının bırakılması gibi uygulamaları içeren yaşam tarzındaki 

değişiklikler; kan basıncı, kan şekeri ve lipit profil kontrolü ile ilişkili 

olduğundan KBY için de önemli faktörlerdendir (Lambert et al., 2017). Diyet 

yönetimi, dengeli diyaliz ve diyalitik stabilite sağlamak için gereklidir. 

Hemodiyaliz hastalarında; yeterli miktarda enerji, protein, tuz, sodyum, 

potasyum, fosfor ve su alımı önemlidir (Cunningham et al., 2015). Bu 

hastalarda, sağlıklı beslenme tedavisi uygulamaları, sağ kalım oranlarını 

önemli derecede arttırır böylece daha iyi diyaliz yeterliliğinde ve kaliteli yaşam 

standartlarında etkili olur (Benyamini et al., 2014; T Alp Ikizler et al., 2013). 

  Hemodiyaliz hastalarında sıklıkla ortaya çıkan duyusal, hedonik, 

fiziksel, iyatrojenik ve psikososyal problemler hastaların besin alımını olumsuz 

yönde etkiler ve yaşam kaliteleri azalabilir. Diyet alımının azalması çoklu ilaç 

kullanımı, sosyal ve ekonomik kısıtlamalar kaynaklı da olabilir (Han et al., 

2012). Hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalar genellikle kısıtlı diyet 

uygulamalarından muzdariptir. Hastalar kısıtlı diyet uygulamaları sonucu 
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yetersiz beslenme ile karşı karşıya kalabilirler ve hastaların yaşam kalite 

düzeylerinde düşüş gözlemlenebilir (Megawati et al., 2019). KBY hastalarında, 

protein-enerji malnütrisyonu (PEM) %10-70 oranları arasında değişmektedir; 

hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastaların ise yaklaşık %25'inde PEM 

gözlenmektedir. Yapılan pek çok çalışmada, hastaların aldığı enerji miktarı 

önerilen diyetteki enerji alımının %75'inden daha az olduğu belirtilmiştir 

(Nazar and Anderson, 2014; L B Pupim and Cuppari, 2003). Hemodiyaliz 

tedavisi uygulanan hastalarda oldukça sık görülen inflamasyon, oksidatif 

stresin artması ile ilişkilidir. Makro ve mikro besin tüketimindeki yetersizlik 

inflamasyon ve oksidatif stres artışına neden olmaktadır (Fatonah et al., 2019). 

  Yeterli ve sağlıklı beslenme durumu kişinin yaşam standartları ile 

ilgilidir. Hastaya özgü uygun beslenme yönetiminin uygulanması için, hastanın 

beslenme durumunun doğru bir şekilde anlaşılması esas alınması gereken 

birincil kriterlerdendir (Nitoi et al., 2016). KBY olan hastaların beslenme 

tedavilerine uygun bir yaklaşım sergilemek oldukça önemlidir. Kronik böbrek 

hastalığı, yaygın olan protein, fosfor, potasyum ve sodyum gibi besinlerin 

alımındaki ayarlamalar, kaliteli beslenmeyi sağlamak için diyetin genel durumu 

göz önünde bulundurularak yapılmalıdır (Pereira et al., 2020). Hemodiyaliz 

hastalarında; beslenme durumu, sosyal refah durumu ve fiziksel işlevsellik 

hastanın yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Zabel et al., 2012). 

Bu çalışma, hemodiyaliz tedavisi olan hastaların diyet kalitesi ile bazı 

biyokimyasal bulguların yaşam kalitesi üzerine etkisini değerlendirmek 

amacıyla yapılmıştır. Elde edilen sonuçlarla, literatüre kaynak sağlanacağı 

düşünülmektedir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. Kronik Böbrek Yetmezliği Tanımı 

Kronik böbrek yetmezliği (KBY),  Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

Ulusal Böbrek Vakfı’nın (NKF) yayınladığı kılavuzlara göre, farklı iki belirteci 

esas alarak değerlendirilir.  Bu belirteçlerden ilki, glomerüler filtrasyon 

hızındaki (GFR) herhangi bir değişiklik göz ardı edilerek böbreğin yapı veya 

fonksiyonlarında üç aydan uzun süren anormalliklerdir.  İkinci belirteç ise; üç 

aydan uzun süre GFR’nin <60mL/dak/1.73m² altında olması şeklinde 

tanımlanmaktadır (Levey et al., 2005). Küresel Sonuçları Geliştiren Böbrek 

Hastalığı (KDIGO) tarafından yayınlanan son rehbere göre KBY’nin tanı 

kriterleri Tablo 2.1.’de ifade edilmiştir (Andrassy, 2013).  

Tablo 2.1. Kronik Böbrek Yetmezliğinin Tanı Kriterleri (Andrassy, 2013). 

 

AER: Albümin Atım Hızı, ACR: Albümin/ Kreatinin Oranı, GFR: Glomerüler 

Filtrasyon Hızı  

 

2.2. Kronik Böbrek Yetmezliği Sınıflandırılması 

Kronik böbrek yetmezliği hastalığın; şiddetine, tanısına, tedavisine ve 

prognozuna göre sınıflandırılabilir (Levey et al., 2005). 2002 yılında ABD 

Ulusal Böbrek Vakfı Diyaliz Sonuçları Kalite Girişimi’nin (NKF-DOQI) 

yayınladığı kılavuza göre KBY beş aşamada sınıflandırılmıştır ancak 2008’de 

İngiltere Ulusal Sağlık Ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü (NICE) grubu 

hastalığın prognozunu değiştirdiği düşünülen faktörlerin belirtilmesi amacıyla 

 
 
 

Böbreğin yapı veya 

fonksiyonunda oluşan 

hasar, anormallik 
 
 

Albüminüri (AER≥30 mg/24 saat; ACR≥30 

mg/g) 

İdrar sediment anormallikleri 

Tubüler ve elektrolit bozukluklara bağlı 

oluşan anormallikler 

Histolojik olarak saptanan anormallikler 

Görüntüleme sonucu saptanan yapısal 

anormallikler 

Renal nakil öyküsü 
 
Azalmış GFR  

 

GFR <60ml/dk/1.73m² (GFR sınıfı G3a–

G5) 
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NKF-DOQI-2002 rehberinde bazı değişiklikler tavsiye etmiştir. Yapılan 

değişiklikler sonucu KBY evre 3 vakaları, G3a ve G3b olmak üzere iki alt 

gruplara kategorileştirilmiş ayrıca bu sınıflamaya albüminürinin de yer 

verildiği KBY sınıflaması da dahil edilmiştir (Eknoyan et al., 2013; Levey et 

al., 2002). KBY’nin ve albüminürinin sınıflandırılması Tablo 2.2’de 

belirtilmiştir (Eknoyan et al., 2013).  

Tablo 2.2. Kronik Böbrek Yetmezliği ve Albüminürinin Sınıflandırılması 

(Eknoyan et al., 2013) 

Albüminüri Sınıfı   Tanımlama AER(mg/gün) 

A1 Normal/ hafif yüksek <30 

A2 Yüksek 30-300 

A3 Çok yüksek >300 

GFR Sınıfı Tanımlama GFR (mL/dk/1.73 m²) 

G1 Hasarlı böbrek, GFR 

normal veya artmış 

≥90 

G2 Hasarlı böbrek, GFR 

hafif azalmış 

60-89 

G3a Hafif-orta derece 

azalmış GFR 

45-59 

G3b Orta-şiddetli azalmış 

GFR 

30-44 

G4 Şiddetli derecede 

azalmış GFR 

15-29 

G5 Son dönem böbrek 

yetmezliği 

<15 

AER: Albümin Atım Hızı, GFR: Glomerüler Filtrasyon Hızı   

 

2.3. Kronik Böbrek Yetmezliği Epidemiyolojisi 

Dünya çapında KBY; yüksek maliyetleri ve kötü sonuçları doğuran, sık 

karşılaşılan ve sürekli artan bir halk sağlığı sorunudur (Eknoyan et al., 2004). 

KBY prevalansı dünya çapında %11-13 gibi yüksek bir orana sahiptir. Bu 

hastalar genellikle 3. evre KBY tanılı bireylerden oluşmaktadır (Hill et al., 

2016). Dünya çapında KBY evre 1-4 prevalansı; 1988-1994 yılları arasında 

%11,8, 1999-2006 yılları arasında %14,5, 2007-2014 yılları arasında %14,1, 

2015-2016 yılları arasında %14,2 olduğu bildirilmiştir (https://nccd.cdc.gov/, 

Erişim Tarihi: 07.10.2020). Dünyada Latin Amerika, Avrupa, Doğu Asya ve 

Orta Doğu en yüksek KBY prevalansına (yaklaşık %12) sahip iken, Güney 

https://nccd.cdc.gov/
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Asya (%8) ve Sahra’da yaşayan Afrikalıların (%7) daha düşük KBY 

prevalansına sahiptir (Hill et al., 2016). 

Türkiye’de yapılan ilk epidemiyolojik çalışma, 2009 yılında 10.748 

kişinin ele alındığı, Türkiye’de Kronik Böbrek Hastalığı (CREDIT) adlı 

çalışmadır. Türkiye’de Kronik Böbrek Hastalığı çalışmasında,  Türkiye’de 

%15,7 KBH prevalansının olduğu bildirilmiştir. Farklı evrelere sahip KBH 

prevalansının; evre 1 %5,4, evre 2 %5,2, evre 3 %4,7, evre 4 %0,3 ve evre 5 

%0,2 olduğu saptanmıştır.  KBH prevalansı kadınlarda (%18,4) erkeklere 

(%12,8) göre daha yüksek bir oranda olduğu tespit edilmiştir (Süleymanlar et 

al., 2011). Türkiye’de Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon 2019 yılına ait 

yayınlanan rapora göre; renal replasman tedavisine (RRT) ihtiyaç duyan son 

dönem böbrek hastalığı nokta prevalansı, milyon nüfus başına 1007,6 olarak 

bildirilmiştir. Bu rakama çocuk hastalar da dahil edilmiştir 

(http://www.nefroloji.org.tr/, Erişim Tarihi: 29.01.2021). 

 Çoğu kronik hastalık gibi KBY de toplumda eşit olarak 

dağılmamaktadır. Geçtiğimiz on yıl içinde, KBY prevalansında demografik 

faktörlere bağlı olarak önemli farklılıklar bildirilmiştir (Canney et al., 2020). 

Genel nüfusta yaşlı yetişkinlerin KBY’de önemli derecede bir etkisi olduğu 

açıkça görülmektedir. Birçok çalışma, KBY prevalansında dik bir yaş gradyanı 

göstermiştir. Örneğin Ulusal Beslenme ve Sağlık Araştırması Anketi 

(NHANES) 1999-2004 yılları arasındaki çalışmasında, GFR 

<60mL/dak/1.73m² 'nin yaygınlığı, 20-39 yaşları arasındaki kişilerde %1'den 

az iken; 70 yaş üstü bireylerde bu oran arasında %38'e yükselmekteydi (Coresh 

et al., 2007).  Benzer şekilde, Avrupa KBY Yük Konsorsiyumu 75 yaş üstü 

bireylerde prevalans tahminleri %40'ı geçmektedir (Brück et al., 2016). Ayrıca, 

albüminüri prevalansı da yaşla birlikte önemli derecede artmaktadır. NHANES 

verileri kullanılarak, albüminüri prevalansı (ACR> 30 mg/g), 20-49, 50-69 ve 

70 yaşlarındaki ABD'li yetişkinler arasında sırasıyla %5,8, %1,4 ve %22,7 

olarak tahmin edilmiştir (Islam et al., 2009). 

Kronik böbrek yetmezliği ve albüminüri prevalansı kadınlarda daha 

yüksek oranlarda görünmektedir. 2016 ABD Böbrek Veri Sistemi (USRDS) 

yıllık raporu, ABD genel popülasyonunda KBY prevalansının erkeklerde %13 

ve kadınlarda %16,5 olduğunu bildirmiştir (R. Saran et al., 2017). KBY 

prevalansındaki sonuçlara göre, cinsiyet farklılıklarının nedenleri tam olarak 

http://www.nefroloji.org.tr/
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saptanamamıştır (Carrero et al., 2018). Ancak kadınların hamilelik gibi özel 

durumlarda akut böbrek hasarı, hipertansiyon, preeklampsi ve diyabet gibi risk 

faktörleri KBY gelişimine neden olabilen belirteçler arasındadır (Dehmer et al., 

2018; Piccoli et al., 2018). 

 

2.4. Kronik Böbrek Yetmezliği Etiyolojisi ve Risk Faktörleri 

Kronik böbrek hastalığının ortaya çıkış nedenini anlamak için, risk 

faktörlerini bilmek gerekmektedir. KBH için bilinen birkaç risk faktörü, KBH 

olan bireylerde advers sonuçlar için de artmış risk ile ilişkilidir. KBH’ın en 

önemli nedenleri arasında; diyabetes mellitus ve hipertansiyon yer almaktadır. 

Ayrıca çeşitli çalışmalar, kardiyovasküler hastalığı olan bireylerin de risk 

taşıdığını bildirmiştir (Canney et al., 2020). 

Türk Nefroloji Derneği (TND) tarafından yayınlanan rapora göre, 

KBY’nin etiyolojisinde son yirmi yılda önemli bir değişim olduğu 

belirtilmiştir. Geçmişte glomerülonefrit KBY için en önemli risk iken artık 

diyabetes mellitus ve hipertansiyon en önemli risk faktörlerindendir (Seyahi et 

al., 2016). Türkiye’de Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon verilerine göre 

2019 yılında ilk kez hemodiyalize başlayan insidans oranının SDBY 

etiyolojilerine göre dağılımları; %39,0 diyabetes mellitus, %24,9 

hipertansiyon, %4,9 glomerülonefrit ve diğer faktörler olduğu rapor edilmiştir 

(http://www.nefroloji.org.tr/, Erişim Tarihi: 29.01.2021). 

 

2.5. Kronik Böbrek Yetmezliğinde Görülen Komplikasyonlar  

Kronik böbrek yetmezliği olan bireyler, böbreklerin endokrin veya 

ekzokrin fonksiyon kaybı sonucu çeşitli komplikasyonlar geliştirmeye 

eğilimlidir. Anemi, hipertansiyon, D vitamini eksikliği, asidoz, hiperfosfatemi, 

hipoalbüminemi ve hiperparatiroidizm en sık görülen komplikasyonlar 

arasında yer almaktadır. Bu komplikasyonların görülme sıklığı ve prevalansı, 

GFR evrelerine göre tanımlanmış olmakla birlikte, komplikasyonlar KBY 

şiddetiyle artmaktadır (Tablo 2.3) (Milik and Hrynkiewicz, 2014). 

 

 

 

http://www.nefroloji.org.tr/
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Tablo 2.3. GFR Kategorilerine Göre KBY Komplikasyonlarının Prevalansı 

(Milik and Hrynkiewicz, 2014) 

 

𝐊𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐤𝐚𝐬𝐲𝐨𝐧           
GFR kategori (ml/min/1.73m² )

   ≥ 90     60 − 80    45 − 59  30 − 44  < 30
     

        

Anemi %4.0 %4.7 %12.3 %22.7 %51.5  

Hipertansiyon %18.3 %41.0 %71.8 %78.3 %82.1  

25(OH) Vit D 

eksikliği 

%14.1 %9.1         %10.7 %27.2  

Asidoz  %11.2 %8.4 %9.4 %18.1 %31.5  

Hiperfosfatemi  %7.2 %7.4 %9.2 %9.3 %23.0  

Hipoalbüminemi  %1.0 %1.3 %2.8 %9.0 %7.5  

Hiperparatiroidizm %5.5 %9.4 %23.0 %44.0 %72.5  

GFR: Glomerüler Filtrasyon Hızı   

 

2.6. Kronik Böbrek Yetmezliği Tedavisi 

 Son dönem böbrek yetmezliği için tıbbi terapötik uygulamalar arasında 

hemodiyaliz, periton diyalizi ve böbrek nakli bulunmaktadır. RRT’de her 

yöntemin kendine özgü riskleri ve faydaları mevcuttur. SDBY tedavi 

yöntemleri oldukça maliyetli uygulamalardır. Hastaların düzenli takibi ile 

oluşabilecek komplikasyonların önüne geçilebilir böylelikle maliyetler 

azaltılabilir. Ayrıca hastaların erken değerlendirmeleri sonucunda eğer bir canlı 

verici de mevcut ise preemptif transplantasyon yapılabilir (Yang and He, 

2019a). 

Son dönem böbrek yetmezliğinde önleyici tedavi olarak, özellikle 

hastalığın ilk zamanlarında bireyselleştirilmiş diyet ihtiyaçlarına gereksinim 

duyulabilir. Diyetisyen eşliğinde tedavi edilen böbrek hastalarının, mortalite 

oranlarında düşüş sağlandığı kanıtlanmıştır (Rysz et al., 2017). Renal hastalar 

için verilen diyet önerilerinde birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler 

arasında hastalığın evresi, hastanın laboratuvar değerleri, komorbiditeleri ve 

diyet tercihleri yer almaktadır (Chan, 2016).  

 

2.6.1. Hemodiyaliz Tedavisi 

Hemodiyaliz, son derece özel bir filtre (diyalizör) kullanarak vücuttaki 

metabolitleri uzaklaştıran diyaliz makineleri aracılığıyla, süreci yakından 

izleyen yüksek eğitimli sağlık personeli tarafından gerçekleştirilir. Diyaliz 
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makinesi iki kısma ayrılır: biri hastanın kanı için, diğeri diyalizat sıvısı için olan 

kısımdır. Bir membran diyalizörü böler, böylece atık ürünler ve fazla sıvı 

miktarı hastanın kanından uzaklaştırılmış olur.   Kt/V, kanın diyaliz makinesi 

ile ne kadar iyi temizlendiğini belirleyen üre kinetik modellemedir. Örneğin, 

haftada 3 gün tedaviye ihtiyaç duyan bir hastanın, Kt/V değerleri her tedaviye 

gelişi için en az 1,2 olmalıdır. Bir diyaliz merkezinde, hemodiyaliz tedavisi 

genellikle haftada 3 kez yaklaşık 4 saat sürer (Inker et al., 2014); 

https://www.kidney.org/, Erişim Tarihi: 29.10.2020). 

Hemodiyaliz tedavi yönteminin avantajları arasında; hastaların tedavisi 

için fazla zaman harcamaması (4 saat/ haftada 3 gün), metabolik dengeye 

doğrudan etkisi olmadığı için obezite ile daha az karşılaşılması, malnütrisyonun 

çok sık gerçekleşmemesi, periton diyalize kıyasla daha az komplikasyonla 

karşılaşılması gibi faktörler yer almaktadır (Karada, 2010). Ayrıca hemodiyaliz 

periton diyalize göre, daha az enfeksiyon riski ile ilişkilidir. Bu tedavi 

yönteminin dezavantajları arasında; hastanın seans sırasında vücudundaki 

metabolit değişikliler sebebiyle kendini halsiz hissetmesi, anemi görülmesi, 

fistül ile ilgili problemler yer almaktadır. Bununla birlikte, hemodiyaliz tedavisi 

diğer RRT’ler içinde en pahalı tedavi yöntemidir (Kraus et al., 2016; Ören, 

2010). 

Hemodiyaliz tedavisinde karşılaşılan akut komplikasyonlar: nörolojik 

komplikasyonlar (kas kramplar, konvülsiyonlar), alerjik reaksiyonlar (diyaliz 

reaksiyonları, ilaca bağlı reaksiyonlar (intravenöz demir dekstran, heparin), 

intradiyalitik hipotansiyon, intradiyalitik hipertansiyon, kardiyak aritmiler, 

hematolojik komplikasyonlar (hemoliz, akut kanama), hemodiyaliz tekniği ile 

ilişkili komplikasyonlardır (kan kaybı, emboli). Hemodiyaliz tedavisinde 

karşılaşılan kronik komplikasyonlar ise: renal osteodistrofi, hemodiyaliz ile 

ilişkili enfeksiyonlar (mikrobiyal kontaminantlar, vasküler erişim 

enfeksiyonları, kronik enfeksiyonlar (hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu, 

hepatit C virüsü (HCV) enfeksiyonu) ve hipertansiyondur (Yang and He, 

2019b). 

 

 

https://www.kidney.org/
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2.6.2. Periton Diyaliz Tedavisi 

Renal replasman tedavilerinden biri olan periton diyaliz (PD); hastanın 

karın içini ve boşluğunu kaplayan periton tabakası sayesinde kapiller kan ve 

periton diyaliz solüsyonu arasında, vücutta birikmiş olan sıvı ve üremik 

toksinlerin değişimi ile gerçekleşen bir tedavi yöntemidir (Khanna, 2017). 

Hemodiyalizle karşılaştırıldığında PD, diyabetik hastalar, çocuklar, yaşlılar ve 

ciddi vasküler hastalığı olan bireyler için daha avantajlıdır çünkü periton 

diyaliz vasküler erişim ihtiyacını ortadan kaldırır. Ayrıca PD’de kanama riski 

daha azdır. PD' hemodiyalize kıyasla yavaş ve sürekli bir süreç olduğu için, 

hemodinamik durum daha sabittir böylece kardiyovasküler komplikasyon riski 

de daha azdır. Bu tedavi yöntemi evde hastalar tarafından yapılabilir, böylece 

hastaların kendi kontrolünde gerçekleştiği için hastaya bağımsızlık hissi verir. 

PD hastalarının beslenmesi çok katı değildir. Özellikle bu durum gelişim 

çağında olan çocuklar için iyi bir seçenektir. Ayrıca PD kısa bir süre içinde 

nakil yapılması beklenen hastalar içinde birinci basamak tedavi yöntemi 

olabilir (Yang and He, 2019c). 

 

2.6.3. Böbrek Transplantasyonu 

Başarılı bir böbrek nakli sonunda, hastalar en iyi yaşam kalitesine sahip 

olabilirler.  Transplantasyondan sonra, normal böbrek fonksiyonunun 

restorasyonu ile diyet ve sıvı kısıtlamaları ortadan kalkar, metabolik 

bozukluklar ve anemi düzeltilmiş olur. Böbrek nakli için potansiyel adayların 

belirlenmesi oldukça önemlidir. Donör ve alıcının değerlendirilmesi; yaş, ırk 

ve cinsiyet, majör doku uyumluluk kompleksi (MHC), insan lökosit antijeni 

(HLA) gibi faktörler esas alınarak yapılmalıdır. Transplantasyondan önce 

transplantasyon prognozunu etkileyen; alıcının uyumu, soğuk iskemi süresi, 

donör nefronlarının sayısı ve immünsüpresif strateji gibi birçok faktör de 

mevcuttur (Batabyal et al., 2012; Winkelmayer et al., 2007). Türkiye’de 

Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon raporuna göre 2019 yılında böbrek nakli 

gerçekleştirilen toplam vaka sayısı 3842’dir (http://www.nefroloji.org.tr/, 

Erişim Tarihi: 29.01.2021). 

 

http://www.nefroloji.org.tr/
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2.7. Hemodiyaliz Hastalarında Tıbbi Beslenme Tedavisi 

Yeterli ve sağlıklı beslenme, sağlığı korumak için temel bir gerekliliktir 

ve toplumun sağlık durumunu belirleyici bir faktör olarak kabul edilmektedir. 

Beslenme, KBY gibi kronik hastalıkların tedavisinde, tüm sürecin önemli bir 

parçasıdır. Doğru beslenme, yeterli fiziksel aktivite ve sigara kullanımının 

bırakılması gibi uygulamaları içeren yaşam tarzındaki değişiklikler; kan 

basıncı, kan şekeri ve lipit profil kontrolü ile ilişkili olduğundan KBY için de 

önemli faktörlerdir (Lambert et al., 2017).  

Hemodiyaliz tedavisi sırasında, vücutta birikmiş olan üremik toksinlerin 

çoğu kısa sürede atılır. Ancak bu süre zarfında vücut için faydalı olan besinler 

de kaybolur; anoreksiya, bulantı ve emilim bozuklukları gibi üremiye eşlik 

eden semptomlar ortaya çıkar (Ju et al., 2018). Diyet yönetimi, dengeli diyaliz 

ve diyalitik stabilite sağlamak için gereklidir. Hemodiyaliz hastalarında; yeterli 

miktarda enerji, protein, tuz, sodyum, potasyum, fosfor ve su alımı önemlidir 

(Cunningham et al., 2015). Hemodiyaliz hastalarında, sağlıklı beslenme 

tedavisi uygulamaları, sağ kalım oranlarını önemli derecede arttırır ve daha iyi 

diyaliz yeterliliğinde etkili olur (Benyamini et al., 2014; T Alp Ikizler et al., 

2013). 

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda, protein-enerji malnütrisyonu 

(PEM) %10-70 oranları arasında değişmektedir; hemodiyaliz tedavisi 

uygulanan hastaların ise yaklaşık %25'inde PEM gözlenmektedir. Yapılan pek 

çok çalışmada, hastaların aldığı enerji miktarının önerilen diyet enerjisi 

alımının %75'inden daha az olduğu belirtilmiştir (Nazar and Anderson, 2014; 

L B Pupim and Cuppari, 2003). Hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalarda 

oldukça sık görülen inflamasyon, oksidatif stresin artması ile ilişkilidir. Makro 

ve mikro besin tüketimindeki yetersizlik inflamasyon ve oksidatif stres artışına 

neden olmaktadır (Fatonah et al., 2019). 

Yeterli ve sağlıklı beslenme durumu kişinin yaşam standartları ile 

ilgilidir. Hastaya özgü uygun beslenme yönetiminin sağlanması için, hastanın 

beslenme durumunun düzgün ve doğru bir şekilde anlaşılması esas alınması 

gereken birincil kriterlerdendir (Nitoi et al., 2016). KBY olan hastaların 

beslenme tedavilerine uygun bir yaklaşım sergilemek oldukça önemlidir. KBH, 

yaygın olan protein, fosfor, potasyum ve sodyum gibi besinlerin alımındaki 

ayarlamalar, kaliteli beslenmeyi sağlamak için diyetin genel durumu göz 



  

12 
 

önünde bulundurularak yapılmalıdır (Pereira et al., 2020).  

 

2.7.1. Enerji 

Tıbbi beslenme tedavisi, kişinin enerji ihtiyacının belirlenmesi ile 

başlar. Yetersiz kalori alımı, hemodiyaliz hastaları için büyük bir risk olan ve 

mortaliteyi arttıran protein-enerji yetersizliğinin temel nedenidir (Kovesdy et 

al., 2013). KDOQI günlük ideal veya düzeltilmiş vücut ağırlığına göre, 60 

yaşından küçük hastalar için 35 kkal/kg/gün, 60 yaş ve üstü olanlar için ise 30-

35 kkal/kg/gün enerji alımını önermektedir. Metabolik çalışma sonuçlarına 

göre, 35 kkal/kg/gün kalori alımı vücut kompozisyonunu ve nötral azot 

dengesini koruyan enerji gereksinim düzeyidir (Biesecker and Stuart, 2004; 

Kopple, 2001). Ayrıca, Uluslararası Renal Beslenme ve Metabolizma Derneği 

de hemodiyaliz tedavisi olan hastalar için fiziksel aktivite seviyesinin göz 

önüne alınarak minimum enerji ihtiyacının ideal vücut ağırlığına göre 30-35 

kkal/kg/gün olduğunu belirtmektedir (T Alp Ikizler et al., 2013). Enerji ihtiyacı 

hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalar için genel olarak 30-35 kkal/kg/gün 

olarak ifade edilse de, günlük enerji ihtiyacının bireye özgü olduğu 

unutulmamalıdır. 

Hemodiyaliz tedavisi olan hastalar genellikle günlük alması gereken 

enerji miktarını karşılayamaz bunun sonucunda da hastalarda düşük vücut 

ağırlığı ve düşük beden kütle indeksi görülür, mortalite oranları artar (K 

Kalantar-Zadeh and Kopple, 2004; Kopple, 2001). Alınması gereken enerji 

miktarının karşılanamama sebebinin temel nedeni olarak; diyaliz sonrası 

yorgunluk, diyalizin vücut üzerindeki katabolik, fizyolojik ve metabolik 

etkileri olduğu düşünülmektedir (J D Burrowes et al., 2003). Diyaliz günlerinde 

öğün atlama ve yemek düzeninin bozulması, kullanılan ilaçlar, aşırı kısıtlanmış 

beslenme, tat bozuklukları, gecikmiş mide boşalması ve psikososyal endişeler 

gibi diğer etkenler de yetersiz kalori alımına neden olabilir (Boxall and 

Goodship, 2005; Laville and Fouque, 2000; Mehrotra and Kopple, 2001). 
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2.7.2. Protein 

Yeterli protein alımı, hemodiyaliz tedavisi olan hastanın pozitif ve 

nötral azot dengesini korumak için oldukça önemlidir. KDOQI Beslenme 

Kılavuzları, klinik olarak stabil hemodiyaliz hastaları için ideal veya 

düzeltilmiş vücut ağırlığına göre, %50’si yüksek biyolojik değerli 

kaynaklardan sağlanacak şekilde 1,2 g/kg/gün protein alımını tavsiye 

etmektedir (Kopple, 2001). Bazı kılavuzlarda metabolik olarak stabil olan 

hemodiyaliz tedavisi uygulanan yetişkinlerin beslenme durumun korumak için, 

ideal vücut ağırlığına göre 1,0-1,2 g/kg/gün diyet protein alımı önerilmektedir 

(National Kidney Foundation; Academy of Nutrition and Dietetics, 2019a). 

Katabolik veya malnütre hastalarda protein alımı ideal vücut ağırlığına göre 1,4 

g/kg/gün ve daha fazlası tavsiye edilse de, bu tavsiyeler farklı rehberlerde aynı 

yazarların yazılarında bile değişiklik gösterebilir (Kamyar Kalantar-Zadeh and 

Fouque, 2017; Kamyar Kalantar-Zadeh and Ikizler, 2013). Yüksek biyolojik 

değere sahip hayvansal proteinler vücutta daha verimli bir şekilde kullanılır ve 

vücut için gerekli elzem aminoasitleri içerir (Kopple, 2001). Vejetaryen 

hastalar için ise mineral oranı fazla olmayan baklagiller veya soya ürünlerinden 

yeterli protein alımını kazandırmak için diyetisyen tarafından sağlanan 

danışmanlık gerekmektedir. Yaşa göre protein ihtiyacı değişmemektedir. 

Ancak yaşlı hemodiyaliz hastalarında protein gereksiniminin hafifçe 

azaltılması mümkün olabilir (Jerrilynn D Burrowes et al., 2005; Cianciaruso et 

al., 1995).  

Protein açısından fakir bir diyet, hemodiyaliz hastalarında sık görülen 

yetersiz protein alımına sebep olmaktadır (Rysz et al., 2017). Diyaliz tedavisi 

sırasında, aminoasitler, vitaminler ve eser elementler gibi besin maddeleri 

kayba uğrar (T Alp Ikizler et al., 1994). Diyaliz sırasında yaklaşık olarak 10-12 

g aminoasit vücuttan atılmış olur (A Sabatino et al., 2017). Haftada üç gün 

hemodiyaliz tedavisi uygulanan bir kişi için bir sene içinde yaklaşık olarak 2 

kg yağsız vücut kütle kaybı yaşanmaktadır. Kasta gerçekleşen esansiyel 

aminoasit kayıpları katabolik yıkımlara neden olur ve negatif azot dengesiyle 

karşılaşılan bu durum net protein yıkımına işaret eder (Bohé and Rennie, 2006; 

Lim et al., 2005). Diyaliz tedavisi sırasında, besin alımı, sıvı takviyeleri veya 
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parenteral nütrisyon sağlamak bu kaybı telafi edebilir (Lara B Pupim et al., 

2002; Veeneman et al., 2003). 

 

2.7.3. Karbonhidrat 

Böbrek fonksiyon kaybı ve insülin direnci sonucunda genellikle 

hiperglisemi gelişmektedir. Böbrekler, insülinin yıkım metabolitlerinin 

vücuttan uzaklaştırılması için temel organlar oldukları için böbrekte oluşan 

anormallikler sonucunda insülin yıkımı ve hepatik insülin katabolizması azalır, 

glukoneogenez oluşumu artar (Fiaccadori et al., 2005). KBY hastalarında 

bozulan karbonhidrat metabolizması ve insülin direnci, artmış glukoneogenez 

ile bir araya gelince glukoz ve üre seviyeleri de yükselir. Üremi sonucunda 

bazal insülin salımı azalır glukoz infüzyonuna cevap yetersiz kalır. 

Hemodiyaliz tedavisi olan hastalarda karbonhidrattan zengin bir beslenme 

tarzı, hiperglisemi ve hipertrigliseridemiye sebebiyet verebilir. Ayrıca insülinin 

metabolik etkileri karbonhidrat metabolizmasının da çok ötesine uzanabilir, 

insülin hormonu iskelet kas kütlesinin ve protein metabolizmasının da 

düzenlenmesinde rol alan önemli bir hormondur. Gelişen insülin direnci protein 

metabolizmasını değiştirebilecek bir komorbidite durumudur (Alice Sabatino 

et al., 2018). SDBY olan hemodiyaliz tedavisine başlayan hastalarda perifer 

dokularda insülin duyarlılığının iyileşmesinde gelişmeler olduğu belirtilmiştir 

(Clarkson et al., 2010). 

Diyaliz tedavisi olan hastaların günlük diyet enerjilerinin %50-60’ı 

karbonhidratlardan karşılanmalıdır ve bu karbonhidrat türevleri de basit 

karbonhidrat yerine kompleks karbonhidratlardan elde edilmelidir (Kopple, 

2001). Hastalar 20-35 g/gün posa alımını karşılamalıdır. Fazla basit şeker 

tüketimi hipertrigliseridemiye ve hiperglisemiye neden olabileceği için bu tarz 

beslenen hastalarda diyet enerjilerinin %35’i karbonhidratlardan 

karşılanmalıdır (Alphan et al., 2013; H. Kim et al., 2015).  

2.7.4. Yağ 

Son dönem böbrek yetmezliği olan diyaliz tedavisi uygulanan hastalarda 

en sık görülen lipit metabolizmasındaki değişiklik, lipolizin işlev göremez hale 

gelmesi sonucu plazma trigliserit seviyelerinin artmasıdır (Bellinghieri et al., 
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2003). Hemodiyaliz tedavisi olan hastaların bir kısmında hipertrigliseridemi 

görülürken, bir kısmında ise hipertrigliseridemi ile birlikte anormal kolesterol 

düzeyleri görülmektedir. Karşılaşılan bu problemler sonucunda, diyaliz 

hastalarında görülen kardiyovasküler hastalık ve atereoskleroz insidansı 

artmaktadır (Eknoyan et al., 2013). Diyaliz tedavisi olan çoğu hastada 

kardiyovasküler hastalık için bir risk belirleyici olan lipit anormallikleri 

oldukça fazladır. Hemodiyaliz uygulanan hastalarda kardiyovasküler 

hastalıklara bağlı mortalite oranı yaklaşık %50’dir (K Kalantar-Zadeh and 

Kopple, 2004).  

Karnitin, uzun zincirli yağ asitlerinin oksidasyonunda görevlidir. 

Hemodiyaliz tedavisi sırasında diyalizör aracılığıyla karnitin ekstraselüler 

sıvıdan uzaklaştırılır ve karnitin yetersizliği sonucu uzun zincirli yağ asitlerinin 

oksidasyonu bozulmuş olur (Helal et al., 2010). Seans çıkışı karnitin takviyesi 

sonucu, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) ve toplam kolesterol 

seviyelerinde azalma, trigliserit ve yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) 

seviyelerinde ise herhangi bir değişiklik olmadığı belirtilmiştir. SDBY olan 

hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastaların haftada üç kere seans sonrasında 

intravenöz olarak 1,5 g karnitin alımı tavsiye edilmektedir. Bu uygulamanın 

hastalarda plazma HDL kolesterol seviyelerini arttırıp, LDL kolesterol ve 

trigliserit seviyelerini ise azalttığı belirtilmiştir (Alphan et al., 2013; Guarnieri, 

2015). 

KDOQI Beslenme Kılavuzu’na göre teröpatik yaşam tarzı değişiklikleri 

arasında günlük alınan toplam enerjinin; %7’den azının doymuş yağ 

asitlerinden, %20’sinin tekli doymamış yağ asitlerinden, %10’unun çoklu 

doymamış yağ asitlerinden karşılanacak şekilde yağdan alınan kalori 

miktarının %25-35 arası olması önerilir. Toplam diyet kolesterolü ise <200 

mg/gün olmalıdır. Ayrıca bu yaşam tarzı değişikliğinde artan diyet lifi tüketimi, 

fiziksel aktivitede artış sağlanması ve sigara kullanımının bırakılması da 

tavsiye edilmektedir (Initiative, 2003). 

2.7.5. Vitaminler 

Kronik böbrek yetmezliği olan hastaların bazı mikro besin öğeleri 

alımında noksanlığı bulunmaktadır. Hemodiyaliz tedavisi olan hastalarda 
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yetersiz beslenme, diyette yetersiz vitamin alımı (özellikle suda eriyen 

vitaminler),   mikro besin kayıpları, emilim bozuklukları, fazla ilaç kullanımı 

ve eşlik eden hastalıklar yer almaktadır. (National Kidney Foundation; 

Academy of Nutrition and Dietetics, 2019b). 

2.7.5.1. Suda Eriyen Vitaminler 

Hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalarda suda eriyen vitamin 

eksikliğinin nedenleri arasında; metabolizma değişiklikleri, anoreksiya, kısıtlı 

diyet uygulamaları, emilim bozuklukları, ilaç kullanımı ve diyaliz sürecinin 

zorlukları sayılabilir (T A Ikizler, 2005; K Kalantar-Zadeh and Kopple, 2004; 

Kamyar Kalantar-Zadeh and Kopple, 2003; Wiggins, 2004).  Hemodiyaliz 

hastaları, normal idrar atılımından daha yüksek bir oranda suda eriyen 

vitaminleri kaybeder (Makoff and Gonick, 1999). Diyaliz membran gözenek 

ebatı, yüzey alanı ve artan kan akış hızı suda eriyen vitamin tutulumuna 

olumsuz etki edebilir (Kasama et al., 1996; Masud, 2005).  

Vitamin C 

Hemodiyaliz tedavisi olan hastalarda sık karşılaşılan hiperkalemi 

durumunun önüne geçmek için bu hastalarının diyetlerinde meyve ve sebze 

tüketimi sınırlandırılır ve seans sırasında da askorbik asit kaybı olmasından 

ötürü, hastaların serum askorbik asit düzeyleri azalmaktadır (Sirover et al., 

2015). Bu hastalar için C vitamini normal alım düzeyi erkekler için 90 mg/gün, 

kadınlar için ise 75 mg/gün olarak bildirilmiştir (National Kidney Foundation; 

Academy of Nutrition and Dietetics, 2019b). Günlük C vitamini alımı 150 

mg’dan az olmalıdır, fazla miktarlarda C vitamini alımı hastalarda oksalat 

birikmesine sebep olabilir (Serván and Ruiz, 2019). 

Vitamin B 

Hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalarda, B vitamini eksikliği 

özellikle folik asit eksikliği sık görülmektedir. Bu eksikliğin temel nedeni de 

diyalizatta oluşan kayıplardır (Serván and Ruiz, 2019). Kırmızı kan hücresi 

(RBC) oluşumunda görev alan eritropoetinin (EPO) etkinlik gösterebilmesi için 

piridoksin (B6) vitamin depolarına ihtiyaç vardır (Masud, 2005; Rocco and 

Makoff, 1997). Piridoksin (B6), folik asit (B9) ve kobalamin (B12) homosistein 

metabolizmasında rol oynayan kofaktörlerdir, azalan seviyeleri 

hiperhomosisteinemiye yol açar ve bu da hemodiyaliz tedavisi olan hastalar 
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için kardiyovasküler risk etmenidir (Clement, 2003; Obeid et al., 2005; Shemin 

et al., 2001; Wiggins, 2004). Hiperhomosisteinemi arterioskleroz gelişimi için 

bir risk faktörüdür ve bu risk faktörünü folik asit, piridoksin ve kobalamin 

takviyeleri ortadan kaldırabilir (Serván and Ruiz, 2019). Yetişkin hemodiyaliz 

hastaları; 1,2-1,5 mg/gün tiamin (B1), 1,1-1,3 mg/gün riboflavin (B2), 20 

mg/gün niasin (B3), 5-10 mg/gün pantotenik asit (B5), 10 mg/gün piridoksin 

(B6), 30 µg/gün biyotin (B7), 1-10 mg/gün folik asit (B9) ve 2-3 µg/gün 

kobalamin (B12) suda eriyen vitaminleri alınmalıdır (Byham-Gray et al., 

2014). 

2.7.5.2.Yağda Eriyen Vitaminler 

Vitamin A 

Hemodiyaliz tedavisi olan hastalarda, A vitamininin böbreklerde 

katabolizması azalır ve serum retinol bağlayıcı proteinlerin (RBP) seviyeleri 

artar ve tedavi seansı sırasında A vitamini vücuttan uzaklaştırılamadığı için 

serum seviyesi artar (Alphan et al., 2013). Retinol miktarı, RBP’nin bağlama 

kapasite sınırını aştığında ise toksisite meydana gelir. Hiperkalsemi, 

hipertrigliseridemi, anemi ve alkalin fosfat düzeylerinde artış meydana gelir 

ancak bu semptomlar üremi gibi algılanabilir bu sebepten ötürü hastanın serum 

vitamin seviyeleri değerlendirilmeden hastaya herhangi bir tanı konmamalıdır 

(Alphan et al., 2013; K Kalantar-Zadeh and Kopple, 2004; Masud, 2005). Bu 

hastalar için günlük A vitamini alımı 700-900 µg’dan fazla olmamalıdır 

(Fouque, Vennegoor, Ter Wee, et al., 2007). Yüksek miktarda A vitamini 

düzeyleri hemodiyaliz hastaları için toksik etki yaratabilir, bu nedenle aşırı 

alımdan kaçınılmalıdır (Serván and Ruiz, 2019). 

Vitamin D 

Kronik böbrek hastalığında, GFR’deki azalma sebebiyle fosfor 

retansiyonu artar bunun sonucunda kalsitriol yani D vitamininin aktif formu 

olan 1,25 dihidroksi-vitamin D3 üretimi düşüşe geçer. Kalsitriol oluşumunun 

azalmasıyla bağırsaklarda kalsiyum absorbsiyonu azalır, minerallerin 

böbreklerden geri emilimi ve kemik yoğunluğu azalır, paratiroid hormon (PTH) 

üretimi ise artar. Metabolizmada oluşan bu değişikliler sonucunda; 

hiperfosfatemi ile birlikte, sekonder hiperparatiroidizm, böbrek-kemik mineral 

bozukluğu ve yüksek PTH düzeyleri görülebilir. Hemodiyaliz tedavisi olan 

hastalara, aktif D vitamini seans sırasında oral ya da intravenöz olarak 
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verilebilir. Ancak takviye yapılan D vitamini bağırsaktan kalsiyum fosfor 

emilimini arttırabilir böylece kemikten kalsiyum mobilizasyonu artarak 

mineral metabolizmasında değişikliklere sebep olabilir (Goodman, 2005). 

KDOQI uzmanları, KBH ve diyaliz tedavisi olan hastalarda düşük 

serum D vitamini düzeylerinin belirli zaman aralıklarında kontrol edilmesini ve 

ihtiyaç halinde desteklenmesini önermektedir (Waziri et al., 2019). Diyaliz 

tedavisi olan hastalar için kalsitriol alım doz miktarı; diyaliz sonu seans 

çıkışlarında 0,5-4 µg (ortalama 2,5 µg) intravenöz şeklinde veya 0,25-1 µg 

peroral olarak haftada üç gün verilebilir. Tedaviye 0,5 µg doz miktarı ile 

başlanır, PTH düzeyine bakılarak doz artırılır. Fizyolojik replasman dozu olan 

1 µg/gün dozunun aşılmaması tavsiye edilir (Yavuz, 2004).  

Vitamin E 

Hemodiyaliz hastaları için önerilen E vitamini gereksinimine tamamen 

opsiyonel bir yaklaşım söz konusudur ancak bir rakam vermek gerekirse 400 

IU/gün E vitamini alınabilir (Byham-Gray et al., 2014). Kardiyovasküler 

hastalığa sahip hemodiyaliz hastalarında kas kasılmalarını daha sık görüldüğü 

için bu hastalara 400-800 IU/gün E vitamini takviyesi önerilmektedir (Ahmadi 

et al., 2013; Fouque, Vennegoor, Ter Wee, et al., 2007). 

Vitamin K 

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalar için spesifik olarak diyette 

alınması gereken K vitamini miktarı tanımlanmamıştır, genel popülasyon için 

önerilen K vitamini alım miktarı göz önüne alınmaktadır (National Kidney 

Foundation; Academy of Nutrition and Dietetics, 2019b). Amerika Birleşik 

Devletleri Tıp Enstitüsü, yetişkin erkekler için 120 µg/gün, kadınlar için 90 

µg/gün K vitamini gereksiniminin yeterli olduğunu bildirmiştir (Shearer and 

Newman, 2014). 

2.7.6. Mineraller ve Eser Elementler 

Mikro besin öğelerinden mineraller ve eser elementler yeterli ve sağlıklı 

beslenme ile karşılanır. Ancak serum seviyelerini; çevresel faktörler, diyaliz 

süresi, diyalizat konsantrasyonu, yetersiz beslenme, emilim bozukluğu ve ileri 

yaş gibi etmenler etkileyebilir (Kamyar Kalantar-Zadeh and Kopple, 2003; 
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Masud, 2005; Wiggins, 2004). Hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalarda 

genellikle temel eser elementlerin eksikliği ve potansiyel toksik eser 

elementlerin fazlalığı görülmektedir (Tonelli et al., 2018). 

Kalsiyum ve Fosfor 

Kalsiyum; kemik sağlığının korunmasında, sinir impuls iletiminde, kas 

kasılmalarında, kan pıhtılaşmasında, endokrin sistemde ve hücreler arası 

iletişimde hayati bir rol oynamaktadır. Fosfor ise kemik gelişimi ve 

mineralizasyon için gerekli olan aynı zamanda asit- baz homeostazının 

düzenlenmesinde rol alan bir mineraldir (National Kidney Foundation; 

Academy of Nutrition and Dietetics, 2019c). KBH kemik ve mineral 

bozuklukları sık rastlanılan komplikasyonlardandır (D’Alessandro et al., 2015). 

SDBY olan diyalize başvuran hastaların çoğu bu aşamaya gelene kadar kemik 

ve mineral bozukluğundan etkilenmiş olurlar. Bu hasarın başlangıcı böbrek 

fonksiyonunun %50’sinin kaybolduğu zaman tespit edilir. KBH olan hastalarda 

genelde kemik patolojisi mevcuttur. Hastaların, GFR 60 mL/dak/1.73 m²'nin 

altına düştüğünde kanda PTH seviyeleri artmaya başlar ve KBH’ın 3. 

aşamasında sekonder hiperparatiroidizme bağlı kemik hastalığı saptanabilir. 

Sekonder hiperparatiroidizm böbrek fonksiyonu kötüleştikçe ilerler. Bunun 

sonucunda serum fosfor ve kalsiyum düzeylerinde değişiklikler ortaya çıkar ve 

hiperparatiroidizm ve kemik hastalığının ilerlemesine neden olur (Şekil 2.1.). 

Böbrek yetmezliği olan ve diyaliz tedavisi olan hastaların çoğunda KBH 

osteodistrofisi mevcuttur (Massry et al., 2003). 

 

Şekil 2.1. Kronik Böbrek Hastalığı- Kemik Mineral Bozukluklarının   

Patofizyolojik Mekanizması (Beto et al., 2019) 

(PTH: Paratiroid Hormonu, FGF-23: Fibroblast Büyüme Faktörü 23, Ca++: 

İyonize Kalsiyum, 25-hidroksi D vitamininin 1,25 D 1- α- hidroksilasyonu). 
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Yüksek serum fosfor seviyeleri ve artan kalsiyum yükü, kemik 

hastalıkları, vasküler ve yumuşak doku kalsifikasyonu ve kardiyovasküler 

hastalık riskleri artmış mortalite ile ilişkilidir. Tüm bu etmenler CaxP 

çarpımının artmasına neden olurlar (Qunibi, 2004; Rodriguez-Benot et al., 

2005). Yapılan araştırmalara göre, CaxP >55'in üstünde olması yüksek 

mortalite ile ilişkilidir (Block et al., 2004). Vücuttaki kalsiyum yükü; diyetle 

alınan kalsiyum miktarından, diyalizat kalsiyumundan, kalsiyum bazlı 

ilaçlardan özellikle fosfor bağlayıcılardan etkilenir. Serum fosfor düzeyi, 

yeterli diyaliz, fosfordan kısıtlı diyet ve fosfor bağlayıcı ilaç kullanımı ile 

kontrol altına alınabilecek seviyelere gelir (K Kalantar-Zadeh and Kopple, 

2004; Linda McCann, 2004). Genellikle hastalara diyet kısıtlamalarından önce 

fosfat bağlayıcı ilaç grupları önerilir. Bunun temel sebebinin de, fosfordan 

zengin besin guruplarının proteinden de zengin besinler olması ve 

hiperfosfatemi durumunu da farmakolojik bir anlayışla yönetmek tercih edilen 

bir seçimdir (Hershey, 2018).  

Hemodiyaliz tedavisi olan hastalarda; diyetle kalsiyum alımı yaklaşık 

olarak 500 mg/gün, fosfor alımı ise 800-1000 mg/gün’dan fazla olmamalıdır 

(Massry et al., 2003). Bazı kaynaklara göre diyetle kalsiyum alımı ≤2000 

mg/gün olacak şekilde sınırlandırılması gerektiği önerilmektedir (Byham-Gray 

et al., 2014).  Yetersiz beslenen veya protein enerji malnütrisyonu (PEM) 

görülen hastalarda proteinden zengin diyetlere gereksinim duydukları ve bu 

besinlerin de fosfordan zengin besinler olduğu bilindiği için; bu hastalarda 

fosfor gereksinimleri protein ihtiyacına göre ayarlanmalıdır (10-12 mg fosfor/g 

protein) (Massry et al., 2003). Bazı kaynaklara göre >16 mg P/g protein 

hemodiyaliz hastalarında mortalite riskini %30 oranında arttırdığı bildirilmiştir 

(Sellarés and Rodríguez, 2019). 

Potasyum  

Potasyum alımı ve atımı arasındaki dengeden sorumlu olan 

mekanizmalar KBH ve SDBY olan hastalarda genelde hasar görmüştür ve bu 

hastalarda hiperkalemi durumu çok sık rastlanılan klinik tablolar arasındadır 

(National Kidney Foundation; Academy of Nutrition and Dietetics, 2019c). 

Bununla birlikte potasyum minerali kardiyak elektrofizyolojide oldukça önemli 
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bir rol oynar ve serum seviyelerindeki dengesizlikler kardiyovasküler 

hastalıklar ile ilişkilidir (Wenz et al., 2020). 

Kronik böbrek hastalığında GFR düzeyleri düştükçe, böbreklerin 

potasyumu temizleme fonksiyonu azalır ve vücuttan atılan potasyum miktarı 

artar. Hemodiyaliz tedavisi sırasında, ortalama olarak seans başına 70 ila 150 

mEq potasyum vücuttan atılmış olur. Ancak bu işlem diyalizat 

konsantrasyonuna bağlıdır, eğer yüksek diyalizat konsantrasyonları söz konusu 

ise vücuttan daha az potasyum atılmış olur. Genellikle hemodiyaliz tedavisi 

olan hastalarda 2–3 mEq/L diyalizat konsantrasyonlarına sahip diyalizatlardan 

yararlanılır (CG, 2004; K Kalantar-Zadeh and Kopple, 2004).  

Diyetle potasyum alım miktarı bireyin serum potasyum düzeyine göre 

değişmektedir, ancak diyaliz tedavisi uygulanan hastalarda genel olarak 2-3 

g/gün tavsiye edilmektedir (Byham-Gray et al., 2014). Hemen hemen her gıda 

da potasyum bulunur. Potasyumun başlıca besin grupları arasında; meyveler, 

sebzeler, baklagiller ve yağlı tohumlar yer almaktadır. Bu besin grupları 

potasyumdan zengin olmakla beraber; lif, vitamin ve mineral açısından da 

oldukça değerli kaynaklardır. Potasyum bağlayıcı ilaçlar, bağırsaklarda 

potasyumu bağlar ve hiperkalemiyi engeller. Bu ilaçların kullanımı daha özgür 

bir beslenme tarzına katkı sağlayabilir (National Kidney Foundation; Academy 

of Nutrition and Dietetics, 2019c). Buna ek olarak, NKF potasyum kısıtlı 

beslenme alışkanlığı için hastaların sevdikleri yiyecekleri yemelerine imkan 

sağlayabilecek önerilerde bulunur. Bu öneriler arasında patates, havuç, kış 

kabağı gibi potasyumdan zengin besinlerin soyulup, dilimlenip 2 saat boyunca 

ılık suda bekletip duruladıktan sonra pişirilip tüketilebileceği belirtilmiştir. Bu 

yöntemle besinlerdeki potasyum miktarı azaltılmış olur 

(https://www.kidney.org/, Erişim Tarihi: 29.10.2020). 

Hemodiyaliz hastalarında sodyum, fosfor ve potasyum içeren besinler 

ile ilgili güncel diyet önerileri Tablo 2.4’te verilmiştir. 

 

 

 

 
 

 

https://www.kidney.org/
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   Tablo 2.4. Hemodiyaliz Hastaları İçin Güncel Diyet Önerileri (Biruete et al., 2017) 

 

 

 

                   

Besin 

 

Güncel 

Tavsiyeler 

 

Varsayılmış 

Gerekçe 

 

Kanıt / Yorumlar 

 

Önerilen Değişiklikler ve 

Potansiyel Faydalar 

 

Sodyum 

<2000 

mg/g 

 Susuzluk 

stimülasyonu: 

plazma 

genişlemesinin, 

kronik hacmin 

aşırı 

yüklenmesinin ve 

kardiyovasküler 

komplikasyonların 

önlenmesi 

Kardiyovasküler 

komplikasyonları ve 

antihipertansif 

ilaçların azaltılmış 

kullanımı üzerinde 

yoğun ultrafiltrasyon 

ile birlikte Na+ 

kısıtlamasının 

faydalarını gösteren 

gözlemsel 

çalışmalardır. 

 K+ katkı maddeleri ile 

birlikte genellikle Na+ ve P 

katkı maddelerinde, işlenmiş 

gıda alımlarında (bakkal, 

fast-food restoranları, tam 

servis restoranlar, marketler) 

-İşlenmiş gıdalar tüketilirse, 

Na+ ve P katkı 

maddelerinden kaçınmak 

için gıda etiketinin nasıl 

okunacağı konusunda eğitim 

alınmalıdır. 

 

Fosfor 

<800-1000 

mg/g 

Hiperfosfateminin 

ve sonuçlarının 

önlenmesi: 

vasküler 

kalsifikasyon, 

kardiyovasküler 

mortalitesi ve 

genel mortalite 

 İnflamatuvar 

biyobelirteçler  

Genel P kısıtlaması, 

düşük protein ve 

enerji alımı ile 

ilişkilendirilmiştir.  

Öneriler organik ve 

inorganik P arasında 

ayrım yapmaz. 

Evde hazırlanan tüm 

yiyeceklerin ve yemeklerin 

alımı 

- Meyveler, sebzeler, kepekli 

tahıllar, fındık, baklagiller ve 

süt ürünlerinde kısıtlamaları 

azaltın. P ve K+ içermelerine 

rağmen, lif ve diğer sağlıklı 

gıdalar da içerirler. 

 

Potas-

yum 

<2-4g/g Hiperkaleminin 

ve sonuçlarının 

önlenmesi: 

kardiyak aritmi, 

kardiyak arrest ve 

mortalite 

Diyette K+ alımı ve 

serum K+ arasında 

çok zayıf ilişki 

bulunmaktadır. 

- P ve K+ içeren besinleri 

kaynatmak ve süzmek gibi 

besin hazırlama yöntemleri 

konusunda eğitim alımı ve 

Na+ içermeyen baharatların 

(gıdaların lezzetliliği) ile 

tanışılmalıdır. 

-Eğitim aracı olarak P-

biyoyararlanımı ele alın (İyi 

gıda seçenekleri (organik P) 

ve şüpheli gıda seçenekleri 

(inorganik P)) ve bilinen orta 

derecede K+ içeren 

besinlerin porsiyon kontrolü 

konusunda eğitim alın ve 

serum K+ düzeyini izleyin. 
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Demir  

Anemi, hemodiyaliz hastaları için önemli bir halk sağlığı sorunudur ve 

hastaneye yatış ve mortalite ile ilişkili olduğu rapor edilmiştir (Pisoni et al., 

2004). Anemi, ileri derecede KBH olan bireylerde sık görülen 

komplikasyonlardandır. KBH’da aneminin ana nedeni eritropoietin üretiminin 

eksikliği olmasına rağmen; azalmış böbrek fonksiyonu sonucu eritropoezin 

bozulmasına neden olan mekanizmalar da mevcuttur (Batchelor et al., 2020). 

Hemodiyaliz tedavisi olan hastalar, artan kan kayıpları ve emilim seviyesindeki 

azalmalar sebebiyle genellikle negatif demir dengesine sahiptir (Wish et al., 

2018). 

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda demir emilimindeki ve 

kayıplarındaki farklılıklarla birlikte, hepsidin düzeyi arttıkça mevcut depo 

demir durumu azalır. KBH evre 2-4 ve hemodiyaliz hastalarında serum 

hepsidin seviyeleri sırasıyla 3, 5 ve 9 katına kadar arttığı bildirilmiştir (Zaritsky 

et al., 2009, 2010). Hepsidin seviyelerindeki yükselmeler; artmış enfeksiyon 

oranları, kronik inflamasyon, renal klirensdeki hepsidin azalmaları ve 

paradoksal olarak IV demir tedavisi kullanımı gibi birçok neden etkilidir (Ganz 

& Nemeth, 2016; Zaritsky et al., 2009; Zumbrennen-Bullough and Babitt, 

2014). Bu “hepsidin bloğu” demir kısıtlı eritropoez için artan potansiyele ve 

demirin biyoyararlanımının azalmasına sebep olur. Buna göre, hemodiyaliz 

hastalarında eritropoez için yeterli demir desteğini sürdürmek amacıyla daha 

yüksek (sağlıklı bireylere göre) demir seviyelerine (örn. Serum ferritin ve 

Transferrin satürasyonu (TSAT)) gereksinim mevcuttur (Wish et al., 2018). 

Ancak yapılan bazı araştırmalara göre, intravenöz demir replasmanının yaygın 

kullanımı sonucunda oluşan aşırı demir yükünün; kardiyovasküler 

bozukluklara ve bulaşıcı hastalıklar riskini arttırabileceği bildirilmiştir 

(Boelaert et al., 1990; Drakesmith and Prentice, 2012; Susantitaphong et al., 

2014). 

Hemodiyaliz hastaları için eritropoetin (EPO) tedavisi kırmızı kan 

hücreleri (RBC, eritrosit) üretimini arttırır böylelikle demir kullanımını da 

arttırmış olur. Diyetle yeterli demir alımı karşılanamayabilir ve oral demir 

takviyesi de yetersiz kalabilir. Bunun temel nedeni, demir depo durumu, yaş, 

cinsiyet, inflamatuvar durum, takviyenin zamanlaması, eş zamanlı kalsiyum 

veya inhibe edici ilaçlar ile demir kullanımı emilimi azaltabilir (Kamyar 
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Kalantar-Zadeh and Kopple, 2003; Skikne et al., 2000). Bu hastalarda demir 

kullanımı bireye özgü olmalıdır, EPO dozuna göre ayarlanmalıdır (Byham-

Gray et al., 2014). Genel olarak demir gereksinimi erkeklerde 8 mg/gün, 

kadınlarda ise 15 mg/gündür (Mete ve Emeksız, 2017). 

Çinko  

Hemodiyaliz hastalarında yetersiz beslenme sonucu azalmış 

gastrointestinal absorbsiyon ve tedavi sırasında oluşan mineral kayıpları serum 

çinko seviyelerinin azalmasına neden olur (Kiziltas et al., 2008; Tonelli et al., 

2009). Hemodiyaliz tedavisi olan kadın hastalar için günlük 8-12 mg ve 

erkekler için 10-15 mg elemental çinko (Zn) besin alımı tavsiye edilmektedir. 

Rutin olarak çinko takviyesi önerilememektedir. Yetersiz protein-enerji alımı 

ve çinko eksikliğine yol açan belirtileri (tat ve koku bozukluğu, bozulmuş yara 

iyileşmesi, cinsel bozukluklar vb.) olan hemodiyaliz hastalarında günde 50 mg 

çinko takviyesine ihtiyaç duyulabilir (Fouque, Vennegoor, Wee, et al., 2007). 

Bakır  

Hemodiyaliz hastalarında serum bakır konsantrasyonları genelde 

normal seviyelerdedir. Hasta uzun süre parenteral beslendiyse bakır eksikliği 

nadiren görülebilmektedir. Serum bakır düzeyi aşırı miktarda tüketimden 

etkilenebilir veya yüksek miktarda çinko tüketiminden dolayı bağırsaklardan 

bakır emilimi engellenebilir. Bu hastalar için ek bakır takviyeleri tavsiye 

edilmemektedir (Kamyar Kalantar-Zadeh and Kopple, 2003; Masud, 2005; 

Wiggins, 2004). 

Alüminyum  

Alüminyum (Al), potansiyel toksisitesi sebebiyle diyaliz tedavisi olan 

hastalar için oldukça önemlidir. PTH, D vitamini, sitrat ve flor bağırsaklardan 

emilen alüminyum miktarını artırabilmektedir. Diyaliz seans süresinin uzaması 

kemiklerdeki alüminyum miktarını arttırabilir. Diyaliz hastalarında 

gerçekleşen alüminyum toksisitesi yüksek alım ve depolama ile ilgilidir (K 

Kalantar-Zadeh and Kopple, 2004; Kamyar Kalantar-Zadeh and Kopple, 2003; 

Masud, 2005). SDBY hastalarındaki kronik alüminyum toksisitesi, 

hemodiyaliz suyu arıtma sistemlerindeki gelişmeler ve fosfat bağlayıcı olarak 

alüminyum hidroksit kullanımının bırakılmasından ötürü geçmiş yıllara göre 

daha az görülen klinik bir durumdur (Bichu et al., 2019). 
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Magnezyum  

Hemodiyaliz hastalarında hipomagnezemi durumunun mortalite oranına 

yol açtığı rapor edilmiştir (Lacson Jr et al., 2015; Sakaguchi et al., 2014). 

Diyetle magnezyum alım miktarı hemodiyaliz hastalar için, 200-300 mg olarak 

tavsiye edilmektedir (Alphan et al., 2013). 

Selenyum  

Hemodiyaliz uygulanan hastalarda serum selenyum konsantrasyonları 

genelde normal düzeydedir. Günlük selenyum alımı 55 mcg tavsiye 

edilmektedir (National Kidney Foundation; Academy of Nutrition and 

Dietetics, 2019b). Rutin selenyum takviyesi önerilmemektedir. Birçok 

çalışmada hemodiyaliz tedavisi olan hastaların sağlıklı bireylere göre, düşük 

serum selenyum seviyelerine sahip olduğu ve bu eksikliğin inflamasyon ve 

oksidatif stresteki artışla ilişkili olduğu düşünülmektedir (Chen et al., 2009; Del 

Moral et al., 2011). Selenyum eksikliği belirtileri (tiroid fonksiyon bozukluğu, 

kardiyomiyopati, iskelet miyopati, hemoliz vb.) mevcutsa semptomları olan 

hemodiyaliz hastalarında 3-6 ay arası ek besin takviyesi uygulanabilir (Fouque, 

Vennegoor, Wee, et al., 2007).  

Hemodiyaliz hastalarına önerilen makro ve mikro besin öğeleri günlük 

önerilen tüketim miktarları ile Tablo 2.5.’te verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

26 
 

Tablo 2.5. Hemodiyaliz Hastalarına Önerilen Besin Öğeleri Miktarı (Maurya 

et al., 2018) 

 

         

  

 

 

 

 

BESİNLER ÖNERİLEN MİKTAR 

Diyet protein alımı  Klinik olarak stabil hastalar için 1,2 g/ 

kg/gün (en az %50'si yüksek biyolojik 

değere sahip olmalıdır) 

Günlük enerji alımı  <60 yaş 35 kkal/kg/gün  

60 yaş ve üstü 30–35 kkal/kg/gün 

Toplam yağ Toplam enerji alımının %25-35'i 

Doymuş yağ Toplam enerji alımının <%7'si 

Çoklu doymamış yağ asitleri Toplam kalorinin %10'una kadar 

Tekli doymamış yağ asitleri Toplam kalorinin %20'sine kadar 

Karbonhidrat Kalorilerin geri kalanı (karmaşık 

karbonhidratlar tercih edilir) 

Toplam lif "/> 20–25 g / gün 

Mineraller ve Su (Tüketim 

Aralığı) 

 

Sodyum 750-2000 mg/gün 

Potasyum 2000-2750 mg/gün 

Fosfor 800-1000 mg/gün 

Kalsiyum <1000 mg/gün 

Magnezyum 200–300 mg/gün 

Demir 10-18 mg/gün 

Çinko 15 mg/gün 

Selenyum 55 µq/gün 

Su Genellikle 750–1500 mL/gün 

Vitaminler (Diyet Takviyeleri 

Dahil) 

 

B1 Vitamini (tiamin) 1,1–1,2 mg/gün 

B2 Vitamini (riboflavin) 1,1–1,3 mg/gün 

Pantotenik asit 5 mg/gün 

Biyotin 30 μg/gün 

Niasin 14–16 mg/gün 

B6 Vitamini (piridoksin) 10 mg/gün 

B12 vitamini 2.4 μg/gün 

C vitamini 75–90 mg/gün 

Folik asit 1–5 mg/gün 

A Vitamini 800-1000 µg/gün 

D Vitamini 1000-1500 IU 

E Vitamini 400–800 IU 
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2.7.7. Elektrolit ve Sıvı 

Vücudumuzdaki sıvı dengesi nörohormonal kontrol sistemleri sayesinde 

özenle denetlenilir ve takip edilir. Hücre dışı sıvı hacminde oluşan herhangi bir 

değişiklik sonucu, nörohormonal kontrol sistemleri durumu eski haline 

getirmek için aktif hale gelir. Vücudun sıvı dengesi için iki ana faktör vardır: 

su ve sodyum. Bu dengenin korunması için alım ve boşaltım mekanizmalarının 

birlikte düzenli bir şekilde çalışması gerekmektedir. Vücut sıvı dengesinden 

görevli olan hücre dışı katyon; sodyum mineralidir (Geerling and Loewy, 

2008). 

Kan hacminin normal seyri, renin- anjiyotensin aldosteron sistem 

(RAAS) tarafından gerçekleştirilir. RAAS, vücuttan atılan sodyum miktarını, 

hücre dışı sıvı hacmini ve arteriyel kan basıncını kontrol eder. Vücuda fazla 

miktarda sodyum alımı ve/ veya KBH ile birlikte yetersiz atılım sonucu sodyum 

vücutta birikmeye başlar ve bu durum vücut dengesini bozabilir (Schweda, 

2015).  Yüksek sodyum alımı sonucu; kalp-damar sisteminin, boşaltım 

sisteminin ve sempatik sinir sisteminin fizyolojik fonksiyonları etkilenebilir 

(Kotchen et al., 2013).  Vücuda alınan fazla miktarda sodyum; oksidatif stres, 

inflamasyon ve endotel disfonksiyonu üzerine etki ederek kan damarlarında 

toksik etki yaratabilir (Dinh et al., 2014).  

Hemodiyaliz tedavisi olan hastalar için sıvı ve sodyum dengesi oldukça 

mühimdir. GFR <15 ml/dak/1.73m² olduğu zaman böbreklerin sodyum 

retansiyonuna neden olur (K Kalantar-Zadeh and Kopple, 2004). Susuzluk 

sonucu hastalarda kserostomi görülmektedir. Hastalarda genelde kısıtlı sıvı 

tüketimine bağlılık zayıftır ve aşırı sıvı alımı yüksek interdiyalitik kilo alımına 

sebep olur. Bazı hastalarda interdiyalitik kilo alımı %10-20 civarındadır. 

Yüksek interdiyalitik kilo; ventriküler hipertrofi, majör advers kardiyak etkiler, 

serebrovasküler olaylar gibi artan morbidite ve kardiyovasküler mortalite ile 

ilişkilidir (Bossola et al., 2020).  Ayrıca fazla miktarda sodyum ve sıvı alımı 

sonucu, amaçlanan kuru kiloya ulaşım zorlaşır ve hastalarda dengesiz kan 

basıncı, kramplar ve halsizlik görülebilir (Goldstein-Fuchs, 2005; K Kalantar-

Zadeh and Kopple, 2004). Bu nedenle kronik hemodiyaliz hastalarında yeterli 

sıvı yönetiminin sağlanması oldukça önemlidir (Bossola et al., 2020).  
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Kronik hemodiyaliz hastalarında susuzluk ozmotik, natremik ve 

volemiktir. Diyetle tuz tüketimini takiben, hücre dışı sıvıda ozmolalite artar ve 

su içme isteği gerçekleşir. Ek olarak, bozulan böbrek fonksiyonu ve idrar 

üretimi olmadığı veya az miktarda olduğu için, vücuda alınan sıvı ve besinler, 

sıvı yüküne ve hipoozmolaliteye neden olur. Bunun sonucunda da tuz iştahı ve 

sodyum alımı artar. Ayrıca hemodiyalitik seans sonunda ve hemen takip eden 

zaman dilimlerinde volemik susuzluk ortaya çıkabilir. İnterdiyalitik kilo alımı 

> %5 olan hemodiyaliz hastalarında interdiyalitik kilo alımı < %3 olan hastalara 

göre, hipertonik salin infüzyonuna yanıt olarak daha fazla susuzluğa ve daha 

düşük ozmotik eşiklere sahip olduğu bilinmektedir. Ne yazık ki hemodiyaliz 

hastalarının susuzluk fizyolojisi hakkında sadece bunlar bilinmektedir. 

Hastaların susuzluk oranı ve birçok nokta belirsizliğini korumaktadır. Bu 

belirsizlikler aşağıda yer almaktadır. 

- Hastaların diyaliz günlerinde, diyaliz dışı günlerinde ve hafta 

sonlarında susuzluklarının ve su alımlarının seyri bilinmemektedir. 

- Hemodiyaliz hastalarında belirli sabit beslenme alışkanlıkları 

nedeniyle prandiyal susuzluğun fizyolojik veya tam tersini oluşturup 

oluşturmadığı kesin değildir. 

- Hastaların çoğunda birçok uyku bozukluğu problemleri görülmektedir. 

Gece boyunca su içmenin olabilme ihtimali göz önünde bulundurularak, 

sirkadiyen susuzluğun sürdürülmesi genellikle görülebilir.  

- Hastalarda susuzluk durumunun doygunluk mekanizmasına etkisi 

hakkında veri eksikliği mevcuttur. Mekanizmaların düzgün çalışıp çalışmadığı 

ve hastalarda sık görülen kserostominin bu mekanizmayı bozup bozmadığı 

bilinmemektedir. 

- Böbrek yetmezliği sonucu hipovolemi ve hipernatremi gibi susuzluğa 

eşlik eden mekanizmalarda bozulur. Ancak hemodiyaliz tedavisi uygulanan 

hastalarda susuzluğun nasıl artabildiği bilinmemektedir. 

- Hipervolemi durumunda artmış atriyal natriüretik peptidin (ANP) 

diüretik etkisi böbrek yetmezliğinde yoktur. Ayrıca bu hastalarda ANP'nin 

susuzluğu gerçekten inhibe edip etmediğini ve nasıl inhibe ettiği 

bilinmemektedir. 
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- Son olarak renin/ anjiyotensin II ile susuzluk arasındaki bağlantı 

hakkında çok az şey bilinmektedir (Bossola et al., 2020). 

Hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastaların alması gereken günlük sıvı 

miktarı hastanın idrar miktarı artı 750-1000 mL’dir. Bu hesaba besinlerden 

alınan sıvılar da dahil edilmektedir yaklaşık olarak toplam sıvı alımı <1500 

mL/gün’dür.  Hemodiyaliz hastaları için önerilen sodyum miktarı ise 2 

g/gün’dür (Byham-Gray et al., 2014). İnterdiyalitik kilo fazla ise bu kilo alımını 

aşağıya çekebilmek için kan basıncı düzenli periyotlarda kontrol edilmelidir. 

İki diyaliz seans arası hastanın kilo alımı 2-3 kg’dan veya kuru ağırlığının %3-

5’inden fazla olmamalıdır (Goldstein-Fuchs, 2005; L McCann, 2002; Wiggins, 

2002).  

2.8. Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme Durumunun 

Değerlendirilmesi ve İzlenmesi 

Hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalarda beslenme durumunun 

değerlendirilmesi, malnütrisyonun saptanmasında ve tedavi edilmesinde 

oldukça önemlidir (Lazarus, 1993). Beslenme durumunun belirli periyotlarda 

değerlendirilmesi, malnütrisyon riskini ve derecesini belirlemek kadar mevcut 

beslenme etkinliğini de değerlendirmeyi hedefler (Yentür, 2011). Hemodiyaliz 

hastalarının beslenme durumunu değerlendirmek için çeşitli yöntemlere 

başvurulur (Lazarus, 1993).  

Beslenme durumunun değerlendirilmesi; beslenme ve kilo kaybı 

öyküsü, antropometrik ölçümler, kas kütlesi, deri altı yağ kütlesi, klinik 

parametrelerin biyofiziksel ve biyokimyasal parametrelerle kombinasyonuna 

dayanmalıdır (Locatelli et al., 2002). Tablo 2.6.’da KBH’da beslenme 

durumunu izleme ve değerlendirme araçları verilmiştir.  
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Tablo 2.6. Kronik Böbrek Hastalığında Beslenme Durumunun İzlenmesi ve 

Değerlendirilmesi İçin Öneriler (Arici, 2014) 

       

 

 

İzleme  Ayrıntılı değerlendirme için eşik 

Vücut ağırlığı  İdeal vücut ağırlığının <%85’ine kadar kabul edilebilir. 

Diyetle besin öğesi alımı Diyetle enerji alımı <25 kkal/kg ideal vücut ağırlığı/gün 

Diyetle protein alımı <0.8 g/kg ideal vücut ağırlığı/gün 

Serum albümin düzeyi <4.0 g/dL 

Serum kreatinin düzeyi Relatif olarak düşük değer 

MST (malnütrisyon izleme aracı) >2 

Değerlendirme  Müdahale için eşik 

Serum prealbümin düzeyi <28 mg/dL 

Yüksek duyarlıklı CRP (C- 

Reaktif Protein) 

>10 mg/dL 

Antropometrik ölçümler Normalden sapma 

SGA (Subjektif Global 

Değerlendirme) 

B veya C (orta düzey veya ileri derecede malnütrisyon 

MIS (Malnütrisyon İnflamasyon 

Skoru) 

>5 

Tanı Müdahale için eşik 

Biyokimyasal Bulgular   

-Albümin düzeyi <3.8 g/dL 

-Prealbümin düzeyi <28 mg/dL 

-Kolesterol düzeyi <100 mg/dL 

Vücut kütlesi  

-BKİ (Beden Kütle İndeksi) <23 kg/m² 

-Vücut ağırlık kaybı 3 ayda >%5 veya 6 ayda >%10 

Toplam vücut yağı % <%10 

Kas Kütlesi  

-Kas kaybı 3 ayda >%5 veya 6 ayda >%10 

-Orta kol çevresi Normale göre %10 azalma 

-Kreatinin ortaya çıkışı <1g/kg/ideal vücut ağırlığı 

Diyet Alımı  

-Düşük diyet protein alımı Diyetle protein alımı <0,8 g/kg ideal vücut ağırlığı/gün 

- Düşük diyet enerji alımı Diyetle enerji alımı <25 kkal/kg ideal vücut ağırlığı/gün 



  

31 
 

2.9. Hemodiyaliz Hastalarında Yaşam Kalitesi  

  Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre yaşam kalitesi, bireyin içinde 

bulunduğu kültür ve değer sistemleri çevresinde, hedefleri, beklentileri, 

standartları ve endişeleri ile ilgili olarak yaşamdaki konumunu algılaması 

şeklinde tanımlanmaktadır. Yaşam kalitesi bireyin; fiziksel sağlığı, psikolojik 

durumu, inançları, sosyal çevresi ile bağlantılı olan kompleks ve geniş bir 

kavramdır (https://www.who.int/, Erişim Tarihi: 03.10.2020). Sağlıkla ilgili 

yaşam kalitesi, bireyin bedensel ve ruhsal sağlık algısına ilaveten hastalık veya 

tedavi ile ilişkili tüm klinik durumları nasıl algıladığı üzerinde odaklanmaktadır 

(Göçgeldi et al., 2008).  

Kronik böbrek hastalığı, bireyin sağlıkla ilgili yaşam kalitesini birçok 

yönden etkileyebilir (Şekil 2.2.). KBH teşhisi konulduktan sonra hastada korku, 

endişe ve depresyon durumu gerçekleşebilir.  Sıvı tutulması, periferik nöropati, 

kaşıntı veya uyku bozukluğu gibi KBH semptomlarına ilaveten eğer birey ilaç 

veya diyaliz tedavisi oluyorsa; hastanın refah düzeyi, günlük işleri ve 

aktiviteleri görülen yan etkiler ile birlikte olumsuz etkilenebilir. KBY’nin 

getirdiği sıvı ve diyet kısıtlamaları da diyaliz hastalarının sağlıkla ilgili yaşam 

kalitelerini etkileyebilir (Arici, 2014). KBY olan bireylerde sağlıklı insanlara 

kıyasla, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinde azalma olmaktadır. Gelişen teknoloji 

ve artan bilgi havuzuna rağmen, KBY morbidite ve mortalite oranları oldukça 

yüksektir. Bu hastalarda morbidite ve mortalite oranları ile yaşam kalitesi 

arasında yakın bir ilişki vardır. KBY’de sağlıkla ilişkili düşük yaşam kalitesi; 

sosyal destek sistemlerinin eksikliği, yetersiz beslenme, zayıflık, iştahsızlık, 

depresyon, yorgunluk, anemi ve kas krampları gibi faktörlerin 

kombinasyonundan kaynaklanabilir (Vero et al., 2013).  

Hemodiyaliz hastalarında sıklıkla ortaya çıkan duyusal, hedonik, 

fiziksel, iyatrojenik ve psikososyal problemler hastaların besin alımını olumsuz 

yönde etkiler ve yaşam kalitelerini kötüleştirir. Diyet alımının azalması çoklu 

ilaç kullanımı, sosyal ve ekonomik kısıtlamalar kaynaklı da olabilir (Han et al., 

2012). Hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalar genellikle kısıtlı diyet 

uygulamalarına maruz kalmakta ve sonucunda yetersiz beslenme ile karşı 

karşıya kalabilmektedirler. Dolayısıyla hastaların yaşam kalite düzeylerinde 

düşüş gözlemlenebilmektedir (Megawati et al., 2019). Yeterli ve sağlıklı 

https://www.who.int/
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beslenme durumu kişinin yaşam standartları ile ilgilidir. Hastaya özgü uygun 

beslenme yönetiminin uygulanması için, hastanın beslenme durumunun 

düzgün ve doğru bir şekilde anlaşılması esas alınması gereken birincil 

kriterlerdendir (Nitoi et al., 2016). 

Genel popülasyonun ve KBH olan hastaların yaşam kalite düzeylerini 

değerlendirmek için en yaygın kullanılan ölçek SF-36 yaşam kalitesi ölçeğidir 

(Arici, 2014). 1987 yılında Ware tarafından geliştirilen bu ölçek; genel 

popülasyon incelemesinde, sağlık politikalarının değerlendirilmesinde ve 

klinik araştırmalarda kullanılmaktadır. 14 yaş ve üzeri her bireye 

uygulanabilecek, bireyin son 4 hafta içerisindeki sağlıkla ilişkili yaşam 

kalitesini değerlendiren bir ölçektir (Pınar, 1995). Ölçek kısaca iki puan türünü 

hesaplar: fiziksel ve zihinsel özet puanı (Arici, 2014). 

Hemodiyaliz hastalarında; beslenme durumu, sosyal refah durumu ve 

fiziksel işlevsellik hastanın yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir 

(Zabel et al., 2012). Hastaların sağlıkla ilişkili yaşam kalitelerini arttırma 

hedeflerine ulaşabilmek için, hastalara hizmet veren ekibin (doktor, hemşire, 

diyetisyen, psikolog) tıbbi uygulamalarına ek olarak psikososyal destek 

sağlamaları gereklidir (Eren et al., 2012). 
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Şekil 2.2. Kronik Böbrek Hastalığında Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesine Katkıda 

Bulunan Faktörler (Soni et al., 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBH'da 
Sağlıkla İlgili 

Yaşam 
Kalitesi

Kırılganlık

- Enflamasyon

- Eşlik eden 
hastalıklar

- Yetersiz 
beslenme

Belirti yükü

- Yorgunluk

- Kognitif bozukluk

- Uyku bozuklukları

- Ağrı

- Cinsel işlev bozukluğu

- Üremik semptomlar

- Sıvı birikmesi

- Depresyon/ kaygı

Davranışsal faktörler

- Sigara içmek

- Fiziksel aktivite

- Uyuşturucu ve alkol 
kullanımı

- Sosyal Destek

- Bakımdan 
memnuniyet

Hipertansiyon

- En son hasar 
gören organ

- İlaçların yan 
etkileri

Anemi

- Hedef hemoglobin 
seviyesi

- Eritropoetin uyarıcı 
ajanların (ESA) olumsuz 

etkileri

Demografik faktörler

- Yaş

- Cinsiyet

- Irk / etnik köken

- Aile ilişkileri

- Ekonomik durum

- Maneviyat

- İlaçların yan etkileri
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 
 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Türü 

Bu çalışma, hemodiyaliz tedavisi olan hastaların diyet kalitesi ile bazı 

biyokimyasal bulguların yaşam kalitesi üzerine etkisini değerlendirmek 

amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel tasarımda yapıldı. 

3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 

Çalışma Kasım 2020- Aralık 2020 tarihleri arasında İstanbul’da bulunan 

Özel Rentek Diyaliz Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. 

3.3. Araştırma İzinleri 

İstanbul’da bulunan Özel Rentek Diyaliz Merkezi’nden bu araştırmanın 

yapılması için 07.10.2020 tarihinde kurum sahibi Dr. Gürkan YURTERİ 

tarafından imzalı olarak kurum izni alınmıştır.  

Biruni Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu 

tarafından yapılan incelemeler sonucunda 30.10.20 tarihinde 2020/44-19 karar 

no ile bu araştırmanın etik yönden uygun olduğuna karar verilmiştir. 

Kurum İzin Yazısı (EK-6) ve Etik Kurul Onay Sayfası (EK-7) tezin 

Ekler bölümünde yer almaktadır. 

3.4. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Çalışmanın evrenini Özel Rentek Diyaliz Merkezi’nde hemodiyaliz 

tedavisi uygulanan hastalar oluşturmuştur. Örneklem seçilmeden önce, 

araştırmaya alınma kriterlerini sağlayan hastalar ile çalışmanın gerçekleşmesi 

planlanmıştır.  
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            3.4.1. Örneklem sayısının belirlenmesi 
 

Tablo 3.1. Power Analizi Sonuçlarının İdeal Örneklem Boyutları ve 

Kullanılması Gereken Optimal Örneklem Genişliği 

 N Testin Gücü 

1 5 0,103584 

2 10 0,184428 

3 15 0,273978 

4 20 0,366368 

5 25 0,456823 

6 30 0,541862 

7 35 0,619243 

8 40 0,687779 

9 45 0,747106 

10 50 0,797459 

11 55 0,839466 

12 60 0,873978 

13 65 0,901950 

14 70 0,924344 

15 75 0,942074 

16 80 0,955970 

17 85 0,966760 

18 90 0,975065 

19 95 0,981408 

20 100 0,986217 

 

 

  Şekil 3.1. Power Analizi Sonuçlarının İdeal Örneklem Boyutları ve 

Kullanılması Gereken Optimal Örneklem Genişliği Diyagramı 
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Etik Kurul Yorum: Çalışma Özel Rentek Diyaliz Merkezi’nde 

hemodiyaliz tedavisi uygulanan 25-80 yaş arası olan, nefroloji uzmanı 

tarafından son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) tanısı almış, araştırma 

sorularını yanıtlayabilecek sağlıklı mental duruma sahip, gönüllü hastalar 

çalışmaya dahil edilmiştir. Bu uygulama için 65 kişilik bir örneklem 

belirlenmiştir ve örneklem genişliğinin elde edilebilmesi için power analizi 

yapılmıştır. Power analizi için R v3.6.1 programı kullanılmış olup, alfa hata %5 

(%95 güven aralığı), beta hata %10 alınmış, yapılacak olan anket süreci 

sonucunda değişkenler arasında bir fark olacağı ön görülerek minimum 65 

örneklemin yeterli olacağı hesaplanmıştır (Tablo 3.1.) (Süt, 2011). 

 

3.5. Araştırmaya Alınma ve Araştırmadan Dışlanma Kriterleri  

                      3.5.1. Araştırmaya alınma kriterleri 
Nefroloji uzmanı tarafından SDBY tanısı almış hemodiyaliz tedavisi 

uygulanan 25-80 yaş arası, yeterli diyalize sahip olan (üre azalma oranı (URR) 

minimum> %65, minimum Kt/V= 1,2 olmalı) araştırma sorularını 

yanıtlayabilecek sağlıklı mental duruma sahip hastalar araştırma grubuna 

alınmıştır. 

                       3.5.2. Araştırmadan dışlanma kriterleri 

Son dönem böbrek yetmezliği tanısına ek olarak; kanser hastalığı, 

karaciğer yetmezliği, ileri evre kalp yetmezliği gibi hastalıkları olan bireyler, 

Tip 1 diyabet hastaları, 25 yaş altı ve 80 yaş üstü olan bireyler, kendi iradesi ile 

beslenemeyen hastalar, araştırma sorularını yanıtlayamayacak derecede mental 

durumu uygun olmayanlar araştırma grubuna alınmamıştır. 

3.6. Veri Toplama Araçları 

Çalışma öncesinde diyaliz merkezinde tedavi gören hastalara çalışmanın 

içeriği ve uygulanacak ölçekler ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmiş ve 

bilgilendirilmiş gönüllü olur formu imzalatılarak katılımcılardan yazılı 

onamları alınmıştır. Ardından çalışmaya katılmayı kabul eden hastalardan 

demografik özellikleri ve hastalığa ilişkin bilgileri içeren “Hasta Tanılama 

Formu” (EK-1), “SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği” (EK-2), “Nütrisyonel Risk 

Tarama (NRS-2002)” (EK-3), “Besin Tüketim Sıklığı Ölçeği” (EK-4) 

kullanılarak veriler toplanmıştır. 
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                       3.6.1. Hasta Tanılama Formu   
 

 Araştırmacı tarafından konu ile ilgili literatür doğrultusunda 

oluşturulan hasta tanılama formu üç bölümden oluşmaktadır. Anket formunun 

birinci bölümü bireyin demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim durumu vb.) 

ve hastalığa ilişkin özellikleri ile ilgili toplam 18 sorudan oluşmaktadır. Anket 

formunun ikinci bölümünde ise hastanın beslenme alışkanlıkları (öğün sayısı, 

iştah durumu, tuz tüketimi vb.) ile ilgili 12 soru mevcuttur. Anket formunun 

üçüncü bölümünde ise hemodiyaliz hastalarında her ay (üre, potasyum, fosfor 

vb.) ve üç ayda bir (parathormon, demir vb.) yapılan laboratuvar tetkik 

sonuçlarına hastaların dosyalarından ulaşılmıştır. Katılımcı hastaların kan 

örnekleri alınırken; haftada 2 gün diyaliz tedavisi olan hastaların hafta başı 

seans öncesi; haftada 3 gün diyaliz tedavisi olan hastaların ise hafta ortası seans 

öncesi kanları alınmıştır.  

                       3.6.2. Short Form 36 (SF-36) Yaşam Kalitesi Ölçeği   

 

Short Form (SF-36) Yaşam Kalitesi Ölçeği, 1987 yılında Ware 

tarafından geliştirilen sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini ölçmek için 

tasarlanmıştır. Ölçek 14 yaş ve üzeri her bireye uygulanabilecek, bireyin son 4 

hafta içerisindeki sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini değerlendirir (Pınar, 1995). 

Koçyiğit ve arkadaşları tarafından Türkiye’de SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 

geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır (Koçyiğit et al., 1999). 

SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği, 36 maddeden oluşur, 8 sağlık kavramını 

değerlendirir. Bu skalalar arasında; sağlık problemleri nedeniyle fiziksel 

aktivitelerde kısıtlamalar (10 madde), fiziksel veya duygusal sorunlar nedeniyle 

sosyal aktivitelerde kısıtlamalar (2 madde), fiziksel sağlık sorunları nedeniyle 

olağan rol faaliyetlerindeki kısıtlamalar (4 madde),  bedensel ağrı (2 madde), 

genel akıl sağlığı (psikolojik sıkıntı ve esenlik, 5 madde), duygusal sorunlar 

nedeniyle olağan rol faaliyetlerindeki kısıtlamalar (3 madde),  vitalite/canlılık 

(enerji ve yorgunluk, 4 madde) ve genel sağlık algıları (5 madde) yer almaktadır 

(Tablo 3.2.) (Ware and Sherbourne, 1992). 
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         Tablo 3.2. SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği Özet ve Alt Skalaları 

 

Ölçeğin değerlendirilmesi bazı maddeler dışında Likert tipi 

yapılmaktadır. Sekiz skalanın her biri için puan 0 ile 100 arasında 

değişmektedir ve toplam puan ne kadar yüksekse bireyin sağlıkla ilişkili yaşam 

kalitesi de o kadar iyi olarak değerlendirilecektir. Ancak ağrı skalasındaki 

yüksek puan azalan ağrı durumunu ifade etmektedir (Tanriverdi et al., 2004).   

 

                      3.6.3. Nütrisyonel Risk Tarama (NRS-2002) 

 

Nütrisyonel Risk Taraması, hastanelerde yetişkin bireylere uygulanan 

hastanın beslenme durumunu saptamak amacıyla kullanılan bir tarama 

yöntemidir. Tarama yöntemi iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

hastanın; beden kütle indeksi, gıda alımı, kilo kaybı ve ciddi hastalık durumu 

sorgulanmaktadır. İkinci bölümde ise hastanın beslenme durumu ve bu duruma 

eşlik eden hastalık şiddeti değerlendirilmektedir. Bu bölümde ≥70 yaş ve üzeri 

bireylerin değerlendirilmesi de ayrıca risk kabul edilmektedir. Tarama 

işleminin sonunda toplam skor 3’ten küçük ise hasta haftada bir 

değerlendirilmeli; toplam skor 3 ve üzeri ise hastanın beslenme riski mevcut 

olup ve hastaya nütrisyon planı hazırlanmalıdır (Kondrup et al., 2003).  

SF-36 Yaşam Kalitesi 

Ölçeği Özet Skalalar 

SF-36 Yaşam Kalitesi 

Ölçeği Alt Skalaları 

Maddeler 

 Fiziksel Fonksiyon 3a-3b-3c-3d-3e-3f-

3g-3h-3i-3j 

Toplam Fiziksel Sağlık Rol Güçlüğü 4a-4b-4c-4d 

 Ağrı 7-8 

 Genel Sağlık  1-11a-11b-11c-11d 

 Vitalite/Canlılık 9a-9e-9g-9i 

 Sosyal Fonksiyon 6-10 

Toplam Mental Sağlık Emosyonel Rol Güçlüğü 5a-5b-5c 

 Emosyonel (mental) Sağlık 9b-9c-9d-9f-9h 
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                          3.6.3.1. Antropometrik Ölçümler 
 

 -Boy (cm): Yetişkinlerde; ayaklar yan yana ve baş Frankfort düzlemde 

iken stadiometre ile ölçüm tekniğine uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir 

(Pekcan, 2008). 

 -Ağırlık (kg): Hemodiyalize giren hastaların vücut ağırlığı olarak 

hastanın seans çıkışı alınan kuru ağırlığı alınmıştır. Kuru ağırlık, hastanın klinik 

olarak övolemik olduğu, diyaliz sonrasında hipotansif ya da hipertansif 

olmadığı ve antihipertansif ihtiyacının olmadığı en düşük ağırlığıdır (Velioğlu, 

2015). Kalibre edilebilen 0,5 kg’a duyarlı tartı aleti kullanılmıştır. İnce 

kıyafetle, ayakkabısız bir şekilde, diyaliz seans çıkışı ölçüm yapılmıştır.  

 -Beden Kütle İndeksi (BKİ): Beden kütle indeksleri (BKİ); vücut 

ağırlıkları ve boy uzunlukları kullanılarak; Beden Kütle İndeksi (kg/m2) = 

Vücut Ağırlığı/ (Boy Uzunluğu)2 formülüyle hesaplanmıştır.  

Çalışmada elde edilen BKİ değerlerinin sınıflandırılmasında Tablo 3.3.’te 

bulunan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) BKİ Sınıflandırması Değerleri referans 

alınmıştır (https://www.who.int/ Erişim Tarihi: 05.01.2021). 

                            Tablo 3.3. BKİ Sınıflandırılması 

 

 

 

 

 

 

 

                       3.6.4. Besin Tüketim Sıklığı Ölçeği 
 

Bireylerin beslenme alışkanlıklarını ve beslenme durumunu saptamak 

amacıyla süt ve süt ürünleri, et-yumurta-kurubaklagil, sebze-meyve ve ekmek-

tahıl ve yağ-şeker-tatlı-içecekler olmak üzere 5 besin grubunu kapsayan besin 

tüketim sıklığı ölçeği araştırmacı tarafından doldurulup forma kaydedilmiştir. 

BKİ (kg/m
2
) Vücut Ağırlığının 

Durumu 

<18,5 Zayıf 

18,5- 24,9 Normal kilo 

25- 29,9 Hafif şişman 

30- 34,9 Şişman evre I 

35- 39,9 Şişman evre II 

≥40  Şişman evre III 

https://www.who.int/
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Hastalardan belirtilen besinleri son bir ayda ne sıklıkla ve ne kadar tükettikleri 

sorulmuştur. Besinlerin tüketim miktarları ölçü ve gram/mililitre cinsinden 

kaydedilip günlük tüketim miktarı hesaplanmıştır.  Besinlerin tüketim 

miktarlarının saptanmasında Yemek ve Besin Fotoğraf Kataloğu kitabı 

kullanılmıştır (Rakıcıoğlu et al., 2009). Günlük diyetle alınan enerji miktarı ve 

besin öğeleri, Türkiye için geliştirilen “Bilgisayar Destekli Beslenme Programı, 

Beslenme Bilgi Sistemi, Öğrenci versiyon 8.1 (BEBIS)” programı yardımıyla 

hesaplanmıştır. Bu forma verilen her bir cevabın kat sayısı bulunmakta olup 

verilen cevaplar bu katsayılarla çarpılarak bir sonuç elde edilmiştir (Tablo3.4.). 

                        Tablo 3.4. Besin Tüketim Sıklığı Ölçeği Katsayıları 

Verilen Cevap Katsayı 

Her öğün 3.0 

Her gün 1.0 

Haftada 1-2 kez 0.215 

Haftada 3-4 kez 0.5 

Haftada 5-6 kez 0.7855 

15 günde bir 0.067 

Ayda bir 0.033 

Hiç tüketmem 0 

 

Hastaların günlük tükettikleri enerji ve besin öğeleri KDOQI kılavuzu 

ile karşılaştırılmıştır (National Kidney Foundation; Academy of Nutrition and 

Dietetics, 2019a). Çalışmaya katılan hastaların yeterli/ yetersiz beslenme 

durumu; 

 Yeterli Beslenme 

  -Yeterli Enerji ≥35kkal/kg/g, Protein ≥1g/kg/g  

 Yetersiz Beslenme  

  -Yetersiz Enerji <35kkal/kg/g, Protein <1g/kg/g  
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3.7. Veri Toplama Yöntemi 

Veriler diyaliz merkezinde hasta seansları sırasında araştırmacı 

tarafından yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. 

3.8. İstatistiksel Yöntem ve Analizler 

Sürekli değişkenler için ortalama ve standart sapma (SD) hesaplandı. 

Değişkenlerin normalliği Kolmogorov-Smirnov (KS) testi ile analiz edildi. İki 

grup ortalama değerlerinin karşılaştırılmasında bağımsız gruplar için Student’s 

t testi kullanıldı. Ayrıca iki oran testi için Student’s t test, kategorik 

değişkenlerin oluşturduğu çapraz tabloların analizinde Khi-Kare testi, 

değişkenler arası korelasyonların hesaplanmasında ise Pearson Korelasyon 

yöntemi kullanılarak analiz edildi.  Hipotezler çift yönlü olup, p≤0.05 ise 

istatistiksel olarak önemli farklığın olduğu kabul edilerek, tüm istatistiksel 

analizler R yazılımı/programlama (sürüm 3.6.2 (2019-12-12) - CRAN) 

kullanılarak değerlendirildi. 
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4. BULGULAR 

 

Bu bölümde 65 hemodiyaliz hastası ile yapılan çalışmanın problem 

durumuna göre oluşturulan alt problemlerine ilişkin elde edilen bulgular ve 

yorumlar değerlendirilmiştir. 

Çalışmaya katılan hastaların cinsiyete göre demografik özellikleri Tablo 

4.1.’de sunulmuştur. 

Tablo 4.1. Hastaların Cinsiyete Göre Demografik Özellikleri 

 

Demografik Özellikler 

 Cinsiyet 

Toplam 

(n=65) 

Kadın 

(n=32) 

Erkek 

(n=33) 

Yaş (yıl) 𝑥±SD 55,28±12,29 57,63±13,95 53,00±10,14 

BKİ (kg/m
2
) 𝑥±SD 27,94±5,57 29,80±6,44 26,14±3,87 

Medeni 

durum 

Evli n (%) 49 (75,4) 23 (71,9) 26 (78,8) 

Bekar n (%) 16 (24,6) 9 (28,1) 7 (21,2) 

Eğitim 

durumu 

Okur- Yazar n (%) 7 (10,8) 7 (21,9) 0 (0) 

İlkokul n (%) 28 (43,1) 18 (56,3) 10 (30,3) 

Orta- Lise n (%) 25 (38,5) 6 (18,8) 19 (57,6) 

Üniversite n (%) 5 (7,7) 1 (3,1) 4 (12,1) 

İş durumu Çalışıyor n (%) 21 (32,3) 5 (15,6) 16 (48,5) 

Çalışmıyor n (%) 23 (35,4) 20 (62,5) 3 (9,1) 

Emekli n (%) 21 (32,3) 7 (21,9) 14 (42,4) 

Birlikte 

yaşama 

durumu 

Ailemle n (%) 60 (92,3) 30 (93,8) 30 (90,9) 

Yalnız n (%) 4 (6,2) 2 (6,3) 2 (6,1) 

Arkadaşlarımla 

 n (%) 

1 (1,5) 0 (0) 1 (3,0) 

Sigara 

kullanım 

durumu 

Evet n (%) 17 (26,2) 6 (18,8) 11 (33,3) 

Hayır n (%) 48 (73,8) 26 (81,3) 22 (66,7) 

Alkol 

kullanım 

durumu 

Evet n (%) 1 (1,5) 0 (0) 1 (3,0) 

Hayır n (%) 64 (98,5) 32 (100) 32 (97,0) 

 

Çalışma %49,2’si (n=32) kadın, %50,8’i (n=33) erkek olmak üzere 

toplam 65 hasta ile yapılmıştır. Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalamaları 

55,28±12,29’dir. Çalışmaya katılan hastaların BKİ ortalamaları 27,94±5,57 

kg/m2’dir. 

Hastaların %75,4’ü (n=49) evli, %24,6’sı (n=16) bekardır. Eğitim 

durumları incelendiğinde; %10,8’i (n=7) okur-yazar iken, %43,1’i (n=28) 

ilkokul, %38,5’i (n=25) orta-lise, %7,7’si (n=5) üniversite mezunudur. İş 
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durumları incelendiğinde; %32,3’ü (n=21) çalışıyorken, %35,4’ü (n=23) 

çalışmıyor ve %32,3’ü (n=21) emeklidir. Hastaların %92,3’ü (n=60) ailesiyle, 

%6,2’si (n=4) yalnız ve %1,5’i (n=1) arkadaşlarıyla yaşamaktadır.  

 Hastaların %26,2’sinde (n=17) sigara ve %1,5’inde (n=1) alkol 

kullanımı görülmektedir. 

Hastalık ve Tedaviye İlişkin Özellikleri 

Hastaların KBY birincil nedenleri incelendiğinde; %15,4’ünde (n=10) 

diyabetik nefropati, %55,4’ünde (n=36) hipertansif nefropati, %7,7’sinde (n=5) 

glomerülonefrit, %7,7’sinde (n=5) polikistik böbrek hastalığı, %13,8’inde 

(n=9) diğer hastalıklar görülmektedir. 

Hastaların %29,2’sinde (n=19) KBY’ye eşlik eden hastalıklar 

görülmektedir; %31,6’sında (n=6) diyabet, %47,4’ünde (n=9) hipertansiyon, 

%5,3’ünde (n=1) tiroid hastalığı, %5,3’ünde (n=1) kronik kalp hastalığı, 

%5,3’ünde (n=1) diğer hastalıklar ve %5,3’ünde (n=1) diyabet+ hepatit B 

görülmektedir. 

 Diyaliz tedavi süreleri %9,2’sinde (n=6) 1-6 ay, %13,8’inde (n=9) 7-12 

ay, %27,7’sinde (n=18) 1-3 yıl, %26,2’sinde (n=17) 3-5 yıl, %23,1’inde (n=15) 

5 yıl üzerindedir. 

 Diyaliz sıklığı incelendiğinde; %9,2’sinde (n=6) 2 defa- 4 saat, 

%89,2’sinde (n=58) 3 defa- 4 saat, %1,5’inde (n=1) 3 defa- 4 saatten fazla 

olduğu belirlenmiştir. 

Hastaların %60,0’ında (n=39) idrar yapma durumu görülmektedir; idrar 

miktarları 200 ile 1500 cc arasında değişmekte olup, ortalama 603,85±345,34 

ve medyan 500’dür. 

 Hastaların %50,8’i (n=33) egzersiz yapmaktadır, egzersiz süreleri 10 

ile 120 dk/gün arasında değişmekte olup, ortalama 31,25±25,16 dk ve medyan 

27,5 dk’dır. 

Beslenme Alışkanlıkları 

 Hastaların %23,1’inde (n=15) iki ana öğün ve %76,9’unda (n=50) üç 

ana öğün; %38,8’inde (n=19) bir ara öğün, %46,9’unda (n=23) iki ara öğün ve 

%14,3’ünde (n=7) üç ara öğün yemek alışkanlığı görülmektedir. 

 Hastaların %80,0’ninde (n=52) öğün atlama durumu saptanmazken; 

%20,0’si (n=13) öğün atlamaktadır. Atlanan öğünler incelendiğinde; 

%7,7’sinde (n=1) sabah, %38,5’inde (n=5) öğle, %23,1’inde (n=3) akşam, 
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%15,4’ünde (n=2) kuşluk ve %15,4’ünde (n=2) ikindi öğünlerini atlamaktadır. 

Öğün atlama nedenleri incelendiğinde ise; %46,2’sinin (n=6) alışkanlığının 

olmadığı, %15,4’ünün (n=2) zamanının olmadığı, %15,4’ünün (n=2) fazla 

geldiği için ve %23,1’inin (n=3) canı istemediği için atladığı belirlenmiştir. 

Hastaların iştah durumu skorları 1 ile 10 arasında değişmekte olup, 

ortalama 7,65±1,91’dir. 

Hastaların günlük sıvı tüketim miktarları 200 ile 2000 cc arasında 

değişmekte olup, ortalama 1070,00±425,44 cc ve medyan 1000 c’dir. Su 

dışında tüketilen sıvılar incelendiğinde; %7,7’sinin (n=5) gazoz, maden suyu 

gibi asitli içecekler, %12,3’ünün (n=8) kahve, %75,4’ünün (n=49) çay, 

%3,1’inin (n=2) asitli içecekler+ çay, %1,5’inin (n=1) kahve+ çay olduğu 

görülmektedir. 

Hastaların günlük tükettikleri tuz miktarını öğrenmek için çay kaşığı 

ölçü kabı kullanılmıştır. Yemekteki tuz tüketim miktarları incelendiğinde; 

%20,0’sinin (n=13) tuzsuz, %55,4’ünün (n=36) az tuzlu (< 5gr), %21,5’inin 

(n=14) normal tuzlu (= 5gr), %3,1’inin (n=2) tuzlu (> 5gr) tükettiği 

belirlenmiştir. 

Ara öğün tüketimleri incelendiğinde; %6,2’sinde (n=4) kek, bisküvi 

çeşitleri; %3,1’inde (n=2) cips, çikolata, şekerleme; %7,7’sinde (n=5) gazlı 

içecekler; %3,1’inde (n=2) simit, tost, poğaça; %4,6’sında (n=3) kuruyemiş; 

%63,1’inde (n=41) meyve-kuru meyve; %9,2’sinde (n=6) diğer; %3,1’inde 

(n=2) kek, bisküvi çeşitleri+ meyve- kuru meyve tüketimi olduğu 

görülmektedir. 

Hastalara son dönem böbrek yetmezliği diyeti diyetisyen tarafından 

verilmiştir. Hastaların %32,30’u (n=21) son dönem böbrek yetmezliğine uygun 

diyet uygulamaktadır. Erkek hastaların %31,25’i kadın hastaların ise %33,33’ü 

SDBY diyeti uygulamaktadır. İki oran testi için Student’s t testine göre önemli 

bir farklılık olmadığı saptanmıştır (t=0,179  p>0,05). 

Çalışmaya katılan kadın hastaların SDBY diyeti uygulama durumuna 

göre biyokimyasal bulguların ortalamaları,  normal dağılım durumlarına göre 

Mann-Whitney U Testi veya Bağımsız örneklerde Student’s t testi ile 

karşılaştırılarak Tablo 4.2.’de sunulmuştur. 
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Tablo 4.2. Kadın Hastaların SDBY Diyeti Uygulama Durumuna Göre 

Biyokimyasal Bulguların Değerlendirilmesi 

Biyokimyasal 

Bulgular 

SDBY 

Diyeti 

Uygulama 

Durumu 

𝒙 SD t p 

Kan Şekeri 

(mg/dL)  

Evet 128,3 25,08 
2,083 0,046 

Hayır 186,7 86,20 

Üre (mg/dL) 
Evet 113,5 17,636 

0,072 0,943 
Hayır 114,2 26,438 

Kreatinin 

(mg/dL)  

Evet 7,220 1,042 
2,598 0,014 

Hayır  8,590 1,505 

Total Protein  

(g/dL)  

Evet 6,660 0,450 
2,741 0,002 

Hayır 7,845 0,620 

Albümin (g/dL)  Evet 3,650 0,284  

2,454 
 

0,028 Hayır 3,995 0,359 

Kalsiyum 

(mg/dL)  

Evet 7,190 0,960  

2,092 
 

0,047 Hayır 8,610 0,671 

Sodyum 

(mmol/L)  

Evet 130,7 2,669  

2,073 
 

0.045 Hayır 136,8 4,051 

Potasyum 

(mmol/L)  

Evet 5,350 0,684  

0,520 

 

0,607 Hayır 5,206 0,741 

Hemoglobin 

(g/dL)  

Evet 11,02 1,215  

0,286 

 

0,777 Hayır 10,89 1,171 

Hematokrit (%)  Evet 33,93 3,431  

0,254 

 

0,801 Hayır 33,57 3,799 

Demir (ug/dL)  Evet 65,11 24,78  

0,516 

 

0,610 Hayır 70,87 30,97 

TDBK (ug/dL)  Evet 138,04 17,91  

0,688 

 

0,497 

 
Hayır 146,5 36,84 

Fosfor (mg/dL)  Evet 5,790 0,679  

1,072 

 

0,292 Hayır 5,460 0,855 

Kt/V  

(Daugirdas 2)  

Evet 1,703 0,330  

0,969 

 

0,340 Hayır 1,590 0,297 

URR (%)  Evet 76,50 4,882  

1,489 

 

0,147 Hayır 73,26 6,020 

  Ortanca Alt Değer- Üst 

Değer 

Z p 

PTH (pg/mL) 
Evet 312,8 28,40-511,07 

-0,244 0,807 
Hayır 296,07 35,91-2490,3 

CRP (mg/L) Evet 4,55 2,0-7,0  

-0,244 

 

0,807 Hayır 3,80 0,4-19,0 

Ferritin (ng/mL) Evet 366,5 87,9-1334,9  

-0,610 

 

0,542 Hayır 519,9 168,40-2000,0 

            𝑥 : Aritmetik Ortalama    SD: Standart sapma 

              t: Student’s t değeri         Mann Whitney U Testi  p>0,05 
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Tablo 4.2.’nin sonuçları incelendiğinde, çalışmadaki kadın hastaların 

SDBY diyeti uygulama durumu ile biyokimyasal bulguların ortalamalarının 

karşılaştırma sonuçlarına göre; kan şekeri, kreatinin, total protein, albümin, 

kalsiyum ve sodyum ortalama değerleri arasında önemli farklılık olduğu 

saptanmıştır (p<0,05). 

Çalışmaya katılan erkek hastaların SDBY diyeti uygulama durumuna 

göre biyokimyasal bulguların ortalamaları,  normal dağılım durumlarına göre 

Mann-Whitney U Testi veya Bağımsız örneklerde Student’s t testi ile 

karşılaştırılarak Tablo 4.3.’te sunulmuştur. 

Tablo 4.3. Erkek Hastaların SDBY Diyeti Uygulama Durumuna Göre 

Biyokimyasal Bulguların Değerlendirilmesi 

Biyokimyasal 

Bulgular 

SDBY Diyeti 

Uygulama 

Durumu 

𝒙 SD t p 

Kan Şekeri 

(mg/dL)  

Evet 104,218 20,020 
2,646 0,013 

Hayır 167,014 76,854 

Üre (mg/dL) 
Evet 136,556 45,342 

0,310 0,759 
Hayır 132,475 29,960 

Kreatinin 

(mg/dL)  

Evet 9,052 1,885 
2,187 0,036 

Hayır 10,490 1,728 

Total Protein  

(g/dL)  

Evet 6,565 0,996 
2,560 0,016 

Hayır 7,208 0,459 

Albümin 

(g/dL)  

Evet 3,702 0,329 
2,242 0,032 

Hayır 3,931 0,248 

Kalsiyum 

(mg/dL)  

Evet 8,305 0,912 
0,304 0,763 

Hayır 8,418 1,059 

Sodyum 

(mmol/L)  

Evet 137,718 2,576 
0,831 0,412 

Hayır 136,895 2,728 

Potasyum 

(mmol/L)  

Evet 4,906 0,548 
1,160 0,255 

Hayır 5,202 0,748 

Hemoglobin 

(g/dL)  

Evet 11,555 1,272 
0,547 0,588 

Hayır 11,282 1,386 

Hematokrit 

(%)  

Evet 35,300 4,609 
1,010 0,320 

Hayır 33,718 4,052 

Demir 

(ug/dL)  

Evet 63,045 20,832 
0,262 0,795 

Hayır 64,659 14,234 

TDBK 

(ug/dL)  

Evet 132,173 31,397 
1,278 0,211 

Hayır 156,409 58,521 
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Tablo 4.3. Erkek Hastaların SDBY Diyeti Uygulamana Durumu Göre 

Biyokimyasal Bulguların Değerlendirilmesi (devamı) 

  Ortanca Alt Değer- 

Üst Değer 

Z p 

PTH (pg/mL 
Evet 363,0 140,21-874,0 

-0,344 0,749 
Hayır 354,1 97,1-827,75 

CRP (mg/L) Evet 6,2 0,8-133,7 -0,439 0,665 

Hayır 5,55 1,2-98,9 

Ferritin (ng/mL) Evet 657,0 207,8-1740,9 -1,031 0,317 

Hayır 575,0 50,4-3493,7 

             𝑥 : Aritmetik Ortalama    

             SD: Standart sapma 

             t: Student’s t değeri           
             Mann Whitney U Testi  p>0,05 

 

Tablo 4.3.’ün sonuçları incelendiğinde, çalışmadaki erkek hastaların 

SDBY diyeti uygulama durumu ile biyokimyasal bulguların ortalamalarının 

karşılaştırma sonuçlarına göre; kan şekeri,  kreatinin, total protein ve albümin 

ortalama değerleri arasında önemli farklılık olduğu saptanmıştır (p<0,05). 

 

Çalışmaya katılan hastaların cinsiyete göre günlük diyetle alınan enerji 

ve besin öğelerinin değerlendirilmesi normal dağılım durumlarına göre Mann-

Whitney U Testi veya Bağımsız örneklerde Student’s t testi ile karşılaştırılarak 

Tablo 4.4.’te sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

Biyokimyasal 

Bulgular 

SDBY 

Diyeti 

Uygulama 

Durumu 

𝒙 SD t p 

Fosfor (mg/dL)  
Evet 5,547 0,507 

0,922 0,364 
Hayır 5,816 0,892 

Kt/V  

(Daugirdas 2)  

Evet 1,549 0,189 
0,855 0,399 

Hayır 1,480 0,230 

URR (%)  
Evet 72,748 4,247 

1,555 0,130 
Hayır 70,102 4,769 
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Tablo 4.4. Hastaların Cinsiyete Göre Günlük Diyetle Alınan Enerji ve Besin 

Öğelerinin Değerlendirilmesi 

 Kadın (n=32) Erkek (n=33) 

*t / Z p �̅�±SD/ Ortanca-(Alt 

Değer- Üst Değer) 

�̅�±SD/ Ortanca-(Alt 

Değer- Üst Değer) 

Enerji (kkal/gün) 1388,0±400,58* 1979,6 -(1124,6-

4115,2) 

-4,501 <0,001 

Karbonhidrat 

(g/gün) 

156,2±56,28* 245,9±108,89* -3,595 <0,001 

Karbonhidrat (%) 45,7±5,31* 44,76±7,81* 0,185 0,854* 

Protein (g/gün) 45,3-(23,0-106,2) 67,4-(41,4-159,5) -4,219 <0,001 

Protein (%) 14,5-(11,0-19,0) 14,9±2,13* -0,318 0,751 

Yağ (g/gün) 61,9±15,07* 87,9-(55,7-190,2) -4,908 <0,001 

Yağ (%) 40,2±5,09* 40,4±6,91* -0,138 0,891* 

Doymuş Yağ (g/gün) 16,7-(9,0-37,9) 27,8-(11,1-60,5) -4,239 <0,001 

Çoklu Doymamış 

Yağ (g/gün) 

20,3-(12,9-30,7) 29,1±7,11* -4,620 <0,001 

Tekli Doymamış 

Yağ (g/gün) 

18,2±4,97* 26,0-(16,5-82,0) -4,869 <0,001 

Kolesterol (mg/gün) 243,5-(88,7-646,2) 342,1±144,88* -2,985 0,003 

Lif (g/gün) 15,6-(6,2-46,1) 21,2-(9,6-56,4) -3,031 0,002 

Sodyum (mg/gün) 1143,5-(426,4-2795,8) 1767,1-(599,9-5807,7) -3,3543 <0,001 

Potasyum (mg/gün) 1454,0-(675,4-3169,6) 1885,8-(748,9-4589,3) -3,228 0,001 

Fosfor (mg/gün) 699,3-(374,5-1302,6) 1041,0-(572,5-3156,6) -3,753 <0,001 

Kalsiyum (mg/gün) 435,7-(263-1139,2) 637,7-(304,8-1543,6) -3,936 <0,001 

Magnezyum 

(mg/gün) 

154,1-(39,2-446,0) 211,9-(120,5-625,8) -3,464 0,001 

Demir (mg/gün) 5,6-(2,7-16,0) 8,4-(3,6-22,4) -3,511 <0,001 

Çinko (mg/gün) 5,9-(2,8-16,5) 9,6-(5,1-21,7) -3,970 <0,001 

Bakır (mg/gün) 0,9±0,37* 1,2-(0,5-3,6) -3,334 0,001 

B1 Vitamini 

(mg/gün) 

0,5-(0,2-1,3) 0,6-(0,3-2,0) -2,916 0,004 

B2 Vitamini 

(mg/gün) 

0,8-(0,4-1,7) 1,1-(0,5-3,0) -3,194 0,001 

Niasin (mg/gün) 7,0-(2,8-19,3) 10,8-(4,3-25,3) -3,051 0,002 

B5 Vitamini 

(mg/gün) 

3,5±1,19* 4,1-(2,4-9,6) -3,354 0,001 

Biyotin (𝝁g /gün) 37,4±12,98* 46,1-(22,1-123,1) -2,788 0,005 

B6 Vitamini 

(mg/gün) 

0,9±0,33* 1,1-(0,3-3,0) -2,627 0,009 

B12 Vitamini 

(𝝁g/gün) 

2,5-(1,0-18,6) 4,3-(1,4-17,9) -3,052 0,002 

C Vitamini 

(mg/gün) 

30,8-(15,1-94,2) 41,1-(4,4-250,5) -1,621 0,105 

Folat (𝝁g /gün) 166,1-(78,5-438,1) 211,0-(109,1-791,9) -2,598 0,009 

A Vitamini 

(mg/gün) 

693,6-(159,9-5976,2) 629,6-(207,5-4805,2) -0,774 0,439 

D Vitamini (𝝁g gün) 1,7-(0,4-3,6)* 2,0-(0,5-5,5) -2,560 0,013* 

E Vitamini (mg/gün) 24,6±4,34* 30,3-(2,4-57,8)* -4,219 <0,001 

K Vitamini (𝝁g/gün) 36,9-(18,7-99,0) 45,1-(17,3-197,2) -2,224 0,06 

        *Normal dağılım göstermiştir. 
         Normal dağılım göstermeyenler: Ortanca (Alt Değer-Üst Değer) olarak gösterilmiştir. 

         Bağımsız örneklem Student T testi (Karbonhidrat %, Yağ % ve D Vitamini) 

         Mann Whitney U Testi (Diğerleri) 

 

 



  

49 
 

Tablo 4.4.’ün sonuçları incelendiğinde; cinsiyet ile enerji (kkal/gün), 

karbonhidrat (g/gün), protein (g/gün), yağ (g/gün) arasında istatistiksel olarak 

önemli bir farklılık saptanmıştır (p<0,001). 

Cinsiyete göre enerji ve besin öğelerinin karşılaştırılması incelendiğinde 

cinsiyet ile kolesterol (mg/gün) arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık 

saptanmıştır (p=0,003). 

Cinsiyete göre enerji ve besin öğelerinin karşılaştırılması incelendiğinde 

cinsiyet ile kalsiyum (mg/gün), demir (mg/gün), E vitamini (mg/gün) arasında 

istatistiksel olarak önemli bir farklılık saptanmıştır (p<0,001). 

Cinsiyete göre enerji ve besin öğelerinin karşılaştırılması incelendiğinde 

cinsiyet ile karbonhidrat (%) arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık 

saptanmamıştır (p=0,854). 

Cinsiyete göre enerji ve besin öğelerinin karşılaştırılması incelendiğinde 

cinsiyet ile yağ (%) arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık 

saptanmamıştır (p=0,891). 

Cinsiyete göre enerji ve besin öğelerinin karşılaştırılması incelendiğinde 

cinsiyet ile D vitamini (𝝁g gün) arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık 

saptanmıştır (p=0,013). 

Cinsiyete göre enerji ve besin öğelerinin karşılaştırılması incelendiğinde 

cinsiyet ile K vitamini (𝝁g gün) arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık 

saptanmamıştır (p=0,06). Diğer durumları da tablodan görmek mümkündür. 

 

Çalışmaya katılan kadın hastaların SDBY diyeti uygulama durumuna 

göre, günlük diyetle alınan enerji ve besin öğelerine ilişkin ortalama 

değerlerinin değerlendirilmesi normal dağılım durumlarına göre Mann-

Whitney U Testi veya Bağımsız örneklerde Student’s t testi ile karşılaştırılarak 

Tablo 4.5.’te sunulmuştur. 

  

 

 



  

50 
 

Tablo 4.5. Kadın Hastaların SDBY Diyeti Uygulama Durumuna Göre Günlük 

Diyetle Alınan Enerji ve Besin Öğelerinin Değerlendirilmesi 

Günlük Diyetle 

Alınan Enerji ve Besin 

Öğeleri 

SDBY Diyeti 

Uygulama 

Durumu 

𝒙 SD t p 

Enerji (kkal/gün)  
Evet 1227,5 254,8 

2,758 0,010 
Hayır 1674,5 479,9 

Karbonhidrat (g/gün)  
Evet 144,5 42,17 

2,335 0,026 
Hayır 202,49 72,76 

Karbonhidrat (%)  

 

Evet 41,60 4,033 
3,133 0,004 

Hayır 48,00 5,831 

Protein (g/gün)  
Evet 48,42 16,53 

0,859 0,397 
Hayır 53,91 16,89 

Protein (%) 
Evet 14,70 3,093 

0,118 0,907 
Hayır 14,81 2,383 

Yağ  

(g/gün)   

Evet 62,68 15,93 
0,201 0,842 

Hayır 61,50 15,03 

Yağ (%) 
Evet 41,70 3,129 

1,162 0,254 
Hayır 39,45 5,697 

Doymuş Yağ  

(g/gün) 

Evet 18,200 6,746 
0,044 0,965 

Hayır 18,08 7,088 

Çoklu Doymamış Yağ  

(g/gün) 

Evet 21,78 4,846 
0,421 0,677 

Hayır 21,11 3,814 

Tekli Doymamış Yağ 

(g/gün) 

Evet 18,41 4,871 
0,142 0,888 

Hayır 18,13 5,124 

Kolesterol  

(mg/gün) 

Evet 231,3 95,53 
0,355 0,725 

Hayır 247,4 127,5 

Lif  

(g/gün) 

Evet 15,86 4,323 
0,268 0,791 

Hayır 16,57 7,841 

Sodyum  

(mg/gün) 

Evet 1220,7 486,1 
0,288 0,775 

Hayır 1281,3 576,6 

Potasyum  

(mg/gün) 

Evet 1405,9 424,1 
0,239 0,813 

Hayır 1449,6 502,2 

Fosfor  

(mg/gün) 

Evet 773,1 281,5 
0,024 0,981 

Hayır 775,6 268,2 

 𝑥 : Aritmetik Ortalama       

 SD: Standart sapma 

 t: Student’s t değeri     

 Mann Whitney U Testi 
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 Tablo 4.5. Kadın Hastaların SDBY Diyeti Uygulama Durumuna Göre Günlük 

Diyetle Alınan Enerji ve Besin Öğelerinin Değerlendirilmesi (devamı) 

Günlük Diyetle 

Alınan Enerji ve 

Besin Öğeleri 

SDBY Diyeti 

Uygulama 

Durumu 

𝒙 SD t p 

Kalsiyum  

(mg/gün)  

Evet 481,1 125,8 
0,056 0,956 

Hayır 484,9 200,6 

Magnezyum  

(mg/gün)  

Evet 152,2 59,46 
0,522 0,605 

Hayır 166,3 75,39 

Demir  

(mg/gün)  

Evet 5,900 2,296 
0,199 0,843 

Hayır 6,109 2,922 

Çinko  

(mg/gün)  

Evet 6,480 2,639 
0,249 0,805 

Hayır 6,786 3,453 

Bakır  

(mg/gün)  

Evet 0,890 0,331 
0,038 0,970 

Hayır 0,895 0,390 

B1 Vit.  

(mg/gün)  

Evet 0,470 0,116 
1,025 0,313 

Hayır 0,550 0,232 

B2 Vit.  

(mg/gün)  

Evet 0,850 0,406 
-0,095 0,925 

Hayır 0,864 0,361 

Niasin  

(mg/gün)  

Evet 8,300 3,921 
0,098 0,923 

Hayır 8,155 3,891 

B5 Vit. 

(mg/gün)  

Evet 3,340 1,115 
0,538 0,595 

Hayır 3,586 1,236 

Biyotin  

(𝝁g/gün)  

Evet 37,77 14,44 
0,110 0,913 

Hayır 37,21 12,61 

B6 Vit.  

(mg/gün)  

Evet 0,900 0,316 
0,179 0,859 

Hayır 0,877 0,341 

B12 Vit. 

(𝝁g/gün)  

Evet 4,500 4,807 
0,278 0,783 

Hayır 4,045 4,039 

C Vit.  

(mg/gün)  

Evet 40,49 22,85 
0,380 0,707 

Hayır 37,39 20,71 

Folat  

(𝝁g/gün)  

Evet 175,7 66,09 
0,219 0,828 

Hayır 183,2 97,68 

D Vit.  

(𝝁g/gün)  

Evet 1,520 0,605 
0,246 0,807 

Hayır 1,591 0,812 

E Vit.  

(mg/gün)  

Evet 24,91 4,753 
0,252 0,803 

Hayır 24,48 4,250 

K Vit.  

(𝝁g/gün)  

Evet 43,30 18,915 
0,173 0,864 

Hayır 42,02 19,58 

 

 
 

Ortanca

  

Alt Değer- Üst 

Değer 
Z p 

A Vit. (𝝁g/gün) 
Evet 829,9 263,1-4114,2 

-0,935 0,350 
Hayır 646,15 159,9-5976,2 

 𝑥 : Aritmetik Ortalama     

 SD: Standart sapma 

  t: Student’s t değeri     

 Mann Whitney U Testi 

 



  

52 
 

Tablo 4.5.’ in sonuçları incelendiğinde, çalışmadaki kadın hastaların 

SDBY diyeti uygulama durumu ile günlük diyetle alınan enerji ve besin 

öğelerine ilişkin ortalama değerlerinin karşılaştırma sonuçlarına göre; enerji 

(kkal/gün), karbonhidrat (g/gün)  ve karbonhidrat yüzdelikleri (%) ortalama 

değerleri arasında önemli farklılık olduğu saptanmıştır (p<0,05). 

Çalışmaya katılan erkek hastaların SDBY diyeti uygulama durumuna 

göre, günlük diyetle alınan enerji ve besin öğelerine ilişkin ortalama değerleri, 

normal dağılım durumlarına göre Mann-Whitney U Testi veya Bağımsız 

örneklerde Student’s t testi ile karşılaştırılarak Tablo 4.6.’da sunulmuştur. 

 

Tablo 4.6. Erkek Hastaların SDBY Diyeti Uygulama Durumuna Göre Günlük 

Diyetle Alınan Enerji ve Besin Öğelerinin Değerlendirilmesi 

Günlük Diyetle 

Alınan Enerji ve 

Besin Öğeleri 

SDBY Diyeti 

Uygulama 

Durumu 

𝒙 SD t p 

Enerji (kkal/gün)  
Evet 1885,8 564,3 

2,206 0,035 
Hayır 2453,7 750,8 

Karbonhidrat 

(g/gün)  

Evet 194,4 96,8 
2,045 0,049 

Hayır 271,5 104,5 

Karbonhidrat 

(%)  

Evet 39,36 6,682 
2,209 0,035 

Hayır 45,63 8,127 

Protein (g/gün)  
Evet 74,30 37,96 

0,827 0,415 
Hayır 85,10 34,085 

Protein (%) 
Evet 15,09 2,023 

0,399 0,693 
Hayır 14,773 2,224 

Yağ (g/gün)   
Evet 91,60 35,073 

0,769 0,448 
Hayır 102,0 37,555 

Yağ (%) 
Evet 41,90 6,316 

0,905 0,372 
Hayır 39,59 7,209 

Doymuş Yağ 

(g/gün)  

Evet 30,13 13,66 
0,009 0,993 

Hayır 30,09 13,19 

Çoklu Doymamış 

Yağ (g/gün)  

Evet 23,63 3,079 
2,979 0,006 

Hayır 30,491 7,277 

Tekli Doymamış 

Yağ (g/gün)  

Evet 28,90 15,18 
0,877 0,387 

Hayır 34,76 19,36 

Kolesterol 

(mg/gün)  

Evet 350,98 103,42 
0,246 0,807 Hayır 337,62 163,80 

Lif (g/gün)  Evet 22,24 11,341  

0,179 

 

0,859 Hayır 22,99 11,322 

Sodyum  

(mg/gün)  
Evet 1859,0 1477,0  

0,641 

 

0,526 Hayır 2119,2 861,0 



  

53 
 

Tablo 4.6. Erkek Hastaların SDBY Diyeti Uygulama Durumuna Göre Günlük 

Diyetle Alınan Enerji ve Besin Öğelerinin Değerlendirilmesi (devamı) 

Günlük Diyetle 

Alınan Enerji ve 

Besin Öğeleri 

SDBY 

Diyeti 

Uygulama 

Durumu 

𝒙/Ortanca* 
SD/(Alt Değer-

Üst Değer)* 
t / Z p 

Potasyum  

(mg/gün)  

Evet 1979,3 820,7  

0,277 

 

0,783 Hayır 2074,4 975,8 

Fosfor  

(mg/gün)  

Evet 713,0* 374,5-1240,8*  

-0,098 

 

0,922 Hayır 694,1* 397,9-1302,6* 

Kalsiyum  

(mg/gün)  

Evet 686,5 260,0  

0,298 

 

0,768 Hayır 718,4 302,3 

Magnezyum  

(mg/gün)  

Evet 236,4 122,275  

0,414 

 

0,682 Hayır 256,3 133,7 

Demir  

(mg/gün)  

Evet 8,909 4,472  

0,227 

 

0,822 Hayır 9,286 4,523 

Çinko  

(mg/gün)  

Evet 10,35 5,385  

0,374 

 

0,711 Hayır 11,06 5,018 

Bakır  

(mg/gün) 

Evet 0,8* 0,4-1,5*  

-0,570 

 

0,568 Hayır 0,8* 0,3-2,0* 

B1 Vit.  

(mg/gün) 

Evet 0,755 0,466  

0,173 

 

0,864 Hayır 0,782 0,407 

B2 Vit.  

(mg/gün) 

Evet 1,209 0,381  

0,179 

 

0,859 Hayır 1,245 0,615 

Niasin  

(mg/gün) 

Evet 11,01 6,044  

0,996 

 

0,327 Hayır 13,24 6,042 

B5 Vit. 

(mg/gün) 

Evet 4,718 1,931  

0,360 

 

0,721 Hayır 4,973 1,908 

Biyotin  

(𝝁g/gün) 

Evet 51,712 21,69  

0,404 

 

0,689 Hayır 55,86 30,31 

B6 Vit.  

(mg/gün) 

Evet 1,182 0,481  

0,423 

 

0,675 Hayır 1,282 0,703 

B12 Vit. 

(𝝁g/gün) 
Evet 4,855 1,857 

0,553 0,584 
Hayır 5,532 3,823 

C Vit.  

(mg/gün) 
Evet 34,6* 16,3-94,2* 

-0,898 0,369 
Hayır 30,6* 15,1-90,8* 

Folat  

(𝝁g/gün) 
Evet 258,1 142,9 

0,200 0,843 
Hayır 246,7 158,4 

D Vit.  

(𝝁g/gün) 
Evet 2,336 0,605 

0,545 0,590 
Hayır 2,105 1,336 

E Vit.  

(mg/gün) 
Evet 28,023 11,457 

1,974 0,057 
Hayır 35,67 10,006 

K Vit.  

(𝝁g/gün) 
Evet 39,0* 18,7-80,7* 

-0,477 0,633 
Hayır 36,9* 19,5-99,0* 

A Vit. 

 (𝝁g/gün) 

Evet 911,7* 509,5-2128,8* -1,260 

 

0,218 

 Hayır 558,2* 207,5-4805,2* 

                 𝑥 : Aritmetik Ortalama     SD: Standart sapma 

  t: Student’s t değeri          Mann Whitney U Testi 
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Tablo 4.6.’nın sonuçları incelendiğinde, çalışmadaki erkek hastaların 

SDBY diyeti uygulama durumu ile günlük diyetle alınan enerji ve besin 

öğelerine ilişkin ortalama değerlerinin karşılaştırma sonuçlarına göre; enerji 

(kkal/gün), karbonhidrat (g/gün)  ve karbonhidrat yüzdelikleri (%)  ve çoklu 

doymamış yağ (g/gün) ortalama değerleri arasında önemli farklılık olduğu 

saptanmıştır (p<0,05). 

Çalışmaya katılan kadın hastaların SDBY diyeti uygulama durumuna 

göre SF-36 Yaşam Kalitesi ölçeğinin değişkenlerine ilişkin ortalama değerleri, 

“Bağımsız örneklerde Student’s t testi” ile karşılaştırılarak Tablo 4.7.’de 

sunulmuştur. 

 

Tablo 4.7. Kadın Hastaların SDBY Diyeti Uygulama Durumuna Göre SF-36 

Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Değerlendirilmesi 

SF-36 yaşam 

kalitesi ölçeği 

puanları  
 

SDBY Diyeti 

Uygulama Durumu 
𝒙 SD t p 

Fiziksel 

fonksiyon  

Evet 89,00 15,77 
3,404 0,002 

Hayır 55,68 28,88 

Rol güçlüğü  
Evet 87,50 24,29 

2,135 0,041 
Hayır 55,31 24,48 

Ağrı 
Evet 89,20 16,44 

2,345 0,026 
Hayır 61,68 35,16 

Genel sağlık 
Evet 58,40 18,65 

0,327 0,746 
Hayır 60,54 16,54 

Vitalite 
Evet 60,00 22,73 

0,078 0,938 
Hayır 59,31 22,79 

Sosyal 

fonksiyon 

Evet 96,25 8,437 
3,424 0,002 

Hayır 71,591 21,88 

Emosyonel rol 

güçlüğü 

Evet 96,66 10,54 
2,517 0,017 

Hayır 60,87 44,01 

Mental sağlık 
Evet 71,20 9,578 

0,071 0,944 
Hayır 71,63 18,34 

Toplam 

fiziksel sağlık 

Evet 77,85 13,27 
2,543 0,016 

Hayır 57,864 23,04 

Toplam 

mental sağlık 

Evet 85,71 8,693 
2,886 0,007 

Hayır 65,78 20,87 

              𝑥 : Aritmetik Ortalama     

SD: Standart sapma 
 t: Student’s t değeri     
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Tablo 4.7. ’nin sonuçları incelendiğinde, çalışmadaki kadın hastaların 

SDBY diyeti uygulama durumu ile SF-36 Yaşam Kalitesi ölçeğinin 

değişkenlerine ilişkin ortalama değerlerinin karşılaştırma sonuçları 

incelendiğinde; fiziksel fonksiyon, rol güçlüğü, ağrı, sosyal fonksiyon, 

emosyonel rol güçlüğü, toplam fiziksel sağlık ve toplam mental sağlık ortalama 

değerleri arasında önemli farklılık olduğu saptanmıştır (p<0,05). 

Çalışmaya katılan erkek SDBY diyeti uygulama durumuna göre SF-36 

Yaşam Kalitesi ölçeğinin değişkenlerine ilişkin ortalama değerleri, “Bağımsız 

örneklerde Student’s t testi” ile karşılaştırılarak sonuçlar Tablo 4.8.’de 

sunulmuştur. 

Tablo 4.8. Erkek Hastaların SDBY Diyeti Uygulama Durumuna Göre SF-36 

Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Değerlendirilmesi 

SF-36 yaşam 

kalitesi ölçeği 

puanları  
 

SDBY Diyeti 

Uygulama 

Durumu 
𝒙 SD t p 

Fiziksel fonksiyon  
Evet 87,72 20,41 

2,477 0,019 
Hayır 62,72 30,06 

Rol güçlüğü  
Evet 64,00 29,94 

0,665 0,511 
Hayır 53,54 28,60 

Ağrı 
Evet 68,63 23,654 

0,408 0,686 
Hayır 73,68 27,423 

Genel sağlık 
Evet 49,63 22,82 

0,198 0,844 
Hayır 48,13 19,25 

Vitalite 
Evet 55,90 18,00 

0,343 0,734 
Hayır 53,40 20,55 

Sosyal fonksiyon 
Evet 71,59 25,67 

0,000 1,000 
Hayır 71,59 25,05 

Emosyonel rol 

güçlüğü 

Evet 66,93 26,77 
0,587 0,561 

Hayır 57,80 29,74 

Mental sağlık 
Evet 65,81 17,56 

0,170 0,866 
Hayır 66,90 17,33 

Toplam fiziksel 

sağlık 

Evet 66,15 24,92 
0,639 0,528 

Hayır 60,39 24,19 

Toplam mental 

sağlık 

Evet 64,99 18,14 
0,358 0,722 

Hayır 62,37 20,583 

              𝑥 : Aritmetik Ortalama     

SD: Standart sapma 

 t: Student’s t değeri     
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Tablo 4.8. ’in sonuçları incelendiğinde, çalışmadaki erkek hastaların 

SDBY diyeti uygulama durumu ile SF-36 Yaşam Kalitesi ölçeğinin 

değişkenlerine ilişkin ortalama değerlerinin karşılaştırma sonuçları 

incelendiğinde; fiziksel fonksiyon ortalama değerleri arasında önemli farklılık 

olduğu saptanmıştır (p<0,05).  

Son dönem böbrek yetmezliği diyeti uygulayan hastaların bazı 

biyokimyasal bulguları ile SF-36 yaşam kalitesi ölçeği puanlarının ilişkisi 

Tablo 4.9.’da sunulmuştur. 

Tablo 4.9. SDBY Diyeti Uygulayan Hastaların Bazı Biyokimyasal Bulguları 

ile SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği Puanlarının İlişkisi 

SF-36 yaşam 

kalitesi ölçeği 

puanları 

Biyokimyasal bulgular 

Üre 

 

Kreatinin 

 

Total 

Protein 

Albümin Fosfor 

 

Kt/V 

Fiziksel 

fonksiyon 

r 0,315 -0,202 -0,243 -0,270 -0,188 -0,233 

p 0,164 0,380 0,289 0,237 0,415 0,310 

Rol 

güçlüğü 

r 0,004 0,003 -0,208 -0,381 -0,176 0,129 

p 0,985 0,990 0,366 0,089 0,444 0,579 

Ağrı r -0,094 0,248 0,050 -0,126 0,162 0,052 

p 0,684 0,278 0,828 0,585 0,484 0,822 

Genel 

sağlık 

r -0,192 0,143 0,111 -0,205 0,038 -0,182 

p 0,404 0,537 0,633 0,373 0,869 0,430 

Vitalite r -0,117 0,155 0,070 -0,214 0,179 -0,172 

p 0,615 0,503 0,762 0,351 0,437 0,456 

Sosyal 

fonksiyon 

r -0,223 0,249 0,298 -0,087 0,134 0,064 

p 0,332 0,277 0,190 0,707 0,561 0,782 

Emosyonel 

rol güç. 

r -0,016 0,020 -0,189 -0,215 -0,146 0,365 

p 0,944 0,930 0,412 0,350 0,527 0,104 

Mental 

sağlık 

r -0,226 0,103 0,193 0,146 0,024 0,129 

p 0,326 0,657 0,402 0,528 0,916 0,576 

Toplam 

fiziksel 

sağlık 

r -0,022 0,172 -0,072 -0,366 -0,051 -0,001 

p 0,924 0,455 0,757 0,102 0,827 0,997 

Toplam 

mental 

sağlık 

r -0,227 0,202 0,090 -0,239 0,027 0,142 

p 0,322 0,380 0,699 0,296 0,908 0,540 

           Korelasyon Analizi; *<0,05 

Son dönem böbrek yetmezliği diyeti uygulayan hastaların serum üre, 

kreatinin, total protein, albümin, fosfor düzeyleri ve Kt/V ölçümleri ile fiziksel 

fonksiyon, rol güçlüğü, ağrı, genel sağlık, vitalite, sosyal fonksiyon, emosyonel 

rol güçlüğü, mental sağlık, toplam fiziksel sağlık ve toplam mental sağlık 



  

57 
 

puanları arasındaki korelasyon analizleri incelendiğinde istatistiksel açıdan 

önemli bir ilişki bulunmamaktadır (p>0,05). 

Son dönem böbrek yetmezliği diyeti uygulamayan hastaların bazı 

biyokimyasal bulguları ile SF-36 yaşam kalitesi ölçeği puanlarının ilişkisi 

Tablo 4.10.’da sunulmuştur. 

Tablo 4.10. SDBY Diyeti Uygulamayan Hastaların Bazı Biyokimyasal 

Bulguları ile SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği Puanlarının İlişkisi 

SF-36 yaşam 

kalitesi ölçeği 

puanları 

Biyokimyasal bulgular 

Üre 

 

Kreatinin 

 

Total 

Protein 

Albümin Fosfor 

 

Kt/V 

Fiziksel 

fonksiyon 

r 0,135 0,270 -0,010 -0,033 -0,206 -0,252 

p 0,384 0,076 0,948 0,830 0,181 0,099 

Rol 

güçlüğü 

r 0,028 0,220 0,147 0,088 -0,110 -0,088 

p 0,858 0,151 0,342 0,568 0,478 0,571 

Ağrı r 0,120 0,085 -0,001 -0,009 -0,116 -0,114 

p 0,439 0,583 0,996 0,953 0,454 0,460 

Genel 

sağlık 

r -0,021 -0,167 -0,330* -0,082 -0,281 0,036 

p 0,892 0,279 0,028 0,597 0,065 0,816 

Vitalite r -0,019 0,017 0,018 -0,057 -0,234 -0,078 

p 0,904 0,912 0,906 0,711 0,127 0,615 

Sosyal 

fonksiyon 

r -0,070 -0,037 0,041 -0,044 -0,232 -0,158 

p 0,653 0,811 0,792 0,775 0,129 0,306 

Emosyonel 

rol güç. 

r 0,156 0,236 -0,149 -0,201 -0,192 0,022 

p 0,311 0,123 0,335 0,191 0,212 0,886 

Mental 

sağlık 

r 0,059 -0,070 -0,178 0,032 -0,184 -0,075 

p 0,704 0,654 0,247 0,839 0,232 0,629 

Toplam 

fiziksel 

sağlık 

r 0,049 0,164 0,011 0,010 -0,212 -0,173 

p 0,754 0,289 0,946 0,946 0,167 0,261 

Toplam 

mental 

sağlık 

r 0,057 0,093 -0,083 -0,119 -0,283 -0,041 

p 0,714 0,546 0,594 0,440 0,062 0,794 

             Korelasyon Analizi; *<0,05 

 

Son dönem böbrek yetmezliği diyeti uygulamayan hastaların bazı 

biyokimyasal bulguları ile SF-36 yaşam kalitesi ölçeği puanları arasındaki 

korelasyon analizi incelendiğinde;  SDBY diyeti uygulamayan hastaların genel 

sağlık puanları ile serum total protein değerleri arasında negatif yönlü 

istatistiksel olarak önemli ilişki saptanmıştır (r= -0,330; p<0,05). Diğer 

değişkenler arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak önemli değildir (p>0.05). 
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Çalışmaya katılan hastaların NRS-2002 ölçeğinin puanları Tablo 

4.11.’de sunulmuştur. 

Tablo 4.11. Hastaların NRS-2002 Ölçeği Puanlarının Değerlendirilmesi 

 

 

NRS-2002 puanına göre hastaların %92,3’ünün (n=60) beslenme riski 

bulunmazken; %7,7’sinde (n=5) beslenme riski saptanmıştır. 

Çalışmaya katılan hastaların SDBY diyeti uygulama durumuna göre 

NRS-2002 puanlarının değerlendirilmesi Tablo 4.12’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NRS-2002 Puanı n % 

NRS-2002< 3 (Beslenme riski yok) 60 92,3 

NRS-2002≥ 3 (Beslenme risk mevcut) 5 7,7 
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Tablo 4.12. Hastaların SDBY Diyeti Uygulama Durumuna Göre NRS-2002 

Puanlarının Değerlendirilmesi 

SDBY Diyeti 

Uygulama 

Durumu 

NRS-2002 Puanı 

p NRS-2002< 3 NRS-2002≥ 3 Toplam 

Evet 
n 20 1 21 

1,000 

% 95,2 4,8 100,0 

Hayır 
n 40 4 44 

% 90,9 9,1 100,0 

Toplam 
n 60 5 65 

% 92,3 7,7 100,0 

Fisher’s Exact Test 

p>0,05 

  

Tablo 4.12. ’nin sonuçları incelendiğinde, SDBY diyeti uygulama 

durumunun NRS-2002 puanları üzerine istatistiksel olarak önemli bir etkisi 

olmadığı saptanmıştır (p=1,000). 

Çalışmaya katılan hastaların günlük diyetle alınan enerji ve protein 

düzeylerine göre dağılımları Tablo 4.13.’de sunulmuştur. 
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Tablo 4.13. Hastaların Günlük Diyetle Alınan Enerji ve Protein Düzeylerine 

Göre Dağılımları 

 

 

Hastaların %20,0’sinde (n=13) diyetle yeterli enerji ve %33,8’inde 

(n=22) diyetle yeterli protein alımı saptanmıştır. Buna bağlı olarak hastaların 

%20,0’sinde (n=13) yeterli beslenme saptanırken, %80,0’ninde (n=52) yetersiz 

beslenme saptanmıştır. 

Çalışmaya katılan hastaların SDBY diyeti uygulama durumuna göre 

yeterli/yetersiz beslenme durumlarının değerlendirilmesi Tablo 4.14’te 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diyetle Alınan Enerji ve 

Protein Düzeyleri 

n % 

Yetersiz enerji < 35 kkal/kg/g 52 80,0 

Yeterli enerji ≥ 35 kkal/kg/g 13 20,0 

Yetersiz protein < 1 g/kg/g 43 66,2 

Yeterli protein ≥ 1 g/kg/g 22 33,8 

Yetersiz beslenme 52 80,0 

Yeterli beslenme 13 20,0 
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Tablo 4.14. Hastaların SDBY Diyeti Uygulama Durumuna Göre 

Yeterli/Yetersiz Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi 

SDBY Diyeti 

Uygulama 

Durumu 

Beslenme Durumu 

χ
2
 p Yetersiz 

Beslenme 

Yeterli 

Beslenme 

Toplam 

Evet 
n 17 4 21 

<0,001 1,000 

% 81,0 19,0 100,0 

Hayır 
n 35 9 44 

% 79,5 20,5 100,0 

Toplam 
n 52 13 65 

% 80,0 20,0 100,0 
Yates Ki-Kare 

p>0,05 

 

Tablo 4.14. ’ün sonuçları incelendiğinde, SDBY diyeti uygulama 

durumunun beslenme durumu üzerine istatistiksel olarak önemli bir etkisi 

olmadığı belirlenmiştir (χ2<0,001; p=1,000).  

Çalışmaya katılan hastaların günlük diyetle alınan enerji ve protein 

düzeylerine göre bazı biyokimyasal bulgular ve yaşam kalite düzeylerinin 

değerlendirilmeleri Tablo 4.15.’de sunulmuştur. 
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Tablo 4.15. Hastaların Günlük Diyetle Alınan Enerji ve Protein Düzeylerine 

Göre Bazı Biyokimyasal Bulgular ve Yaşam Kalite Düzeylerinin 

Değerlendirilmeleri 

Bazı Biyokimyasal 

Bulgular ve Yaşam 

Kalite Düzeyleri 

Yeterli/ yetersiz beslenme 

t 

 

 

 

p 

Yetersiz 

beslenme (n=52) 

Yeterli 

beslenme 

(n=13) 

Yaş (yıl); n (%) < 50 yaş 14 (26,9) 5 (38,5)   

50-60 yaş 16 (30,8) 6 (46,2) 3,243k 0,188 

≥ 60 yaş 22 (42,3) 2 (15,4)   

Üre (mg/dl) 𝑥±SD 120,86±30,75 136,99±32,23 1,697 0,084 

  

Kreatinin 

(mg/dl) 

𝑥±SD 8,61±2,06 10,28±2,22 3,162 0,015 

  

Total protein 

(g/dl) 

𝑥±SD 

 

6,94±0,63 6,94±0,79  0,00 0,895 

  

Albümin  

(g/dl) 

𝑥±SD 3,80±0,28 3,79±0,23 0,118 0,817 

  

Fosfor   

(mg/dl) 

𝑥±SD 5,59±0,76 5,88±0,91 1,171 0,686 

  

Toplam 

fiziksel sağlık 

𝑥±SD 

 

60,35±23,95 67,67±20,29  1,013  0,325 

  

Toplam 

mental sağlık 

𝑥±SD 

 

64,19±19,48 73,37±18,83  1,504  0,103 

  
                 k : Khi-Kare test,  t: Student’s t test 

 

Yeterli/ yetersiz beslenme durumuna göre hastaların yaşları arasında 

istatistiksel olarak önemli farklılık saptanmamıştır (p>0,05). 

Yeterli/ yetersiz beslenme durumuna göre hastaların kan üre, total 

protein, albümin ve fosfor seviyeleri istatistiksel olarak önemli farklılık 

göstermemektedir (p>0,05). Yeterli/ yetersiz beslenme durumuna göre 

hastaların kreatinin seviyesi arasında ise önemli farklılık saptanmıştır 

(p=0,015; p<0,05); yeterli beslenenlerin kreatinin değerleri, yetersiz 

beslenenlerden daha yüksektir. 

Yeterli/ yetersiz beslenme durumuna göre hastaların toplam fiziksel 

sağlık ve toplam mental sağlık puanları istatistiksel olarak önemli farklılık 

göstermemektedir (p>0,05). 
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5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

5.1. Tartışma 

Bu bölümde hemodiyaliz hastalarında diyet kalitesi ile bazı 

biyokimyasal bulguların yaşam kalitesi üzerine etkisinin incelendiği bu 

araştırma sonuçları ile önceden yapılmış araştırma sonuçları karşılaştırmalı 

olarak sunulmuştur.  

Çalışmamıza katılan hemodiyaliz hastalarının %50,8’i erkek, %49,2’si 

kadın olmak üzere toplam 65 hasta katılmıştır. Hastaların yaş ortalamaları ise 

55,28±12,29’dir. Sağlık Bakanlığı ve Türk Nefroloji Derneği Ortak Raporu’na 

göre 2019 yılı sonu itibarıyla renal replasman tedavisine ihtiyaç duyan hastalar 

%73,2 ile hemodiyaliz tedavi yöntemini tercih etmişlerdir. Toplam 

hemodiyaliz tedavisi olan hasta sayısı 61.341 olup, her yıl artış eğilimi devam 

etmektedir. Hemodiyaliz tedavisi gören hastaların %57,3’ü erkek, %42,6’sı 

kadındır. Hemodiyaliz hastalarının %85’ten fazlasını orta yaşlı ve yaşlı 

hastalardan oluştuğu rapor edilmiştir (TND Registry, 2019). Çalışmamızda da 

benzer şekilde hastaların çoğu erkek ve orta yaşlı bireylerden oluşmaktadır. 

Antropometrik ölçüm olarak vücut ağırlığı, boy ve BKİ 

değerlendirilmiştir. Hastaların BKİ ortalamaları 27,94±5,57 kg/m2’dir. (Tablo 

4.1.). Saran ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada 200 diyaliz hastası 

değerlendirilmiştir ve bu hastaların %4'ü zayıf, %49'u normal kilolu, %27,5'i 

hafif şişman,  %19,5’i obezdir (K. Al Saran et al., 2011). Ruiz ve arkadaşları 

tarafından yapılan bir çalışmada, araştırmaya katılan hemodiyaliz hastalarının 

%50’sinin hafif şişman olduğu saptanmıştır (Gallar Ruiz et al., 2012). 

Çalışmamızda olduğu gibi diğer çalışmalarda da hastaların genelini normal 

kilolu ve hafif şişman hastalar oluşturmaktadır.   

Türk Nefroloji Derneği (TND) tarafından yayınlanan rapora göre, 

KBY’nin etiyolojisinde son yirmi yılda önemli bir değişim olduğu 

belirtilmiştir. Geçmişte glomerülonefrit KBY için en önemli risk iken artık 

diyabetes mellitus ve hipertansiyon en önemli risk faktörlerindendir (Seyahi et 

al., 2016). Çalışmamıza katılan hemodiyaliz hastalarının kronik böbrek 

yetmezliği etiyolojileri incelendiğinde %55,4’ünde hipertansif nefropati, 

%15,4’ünde diyabetik nefropati,  %7,7’sinde glomerülonefrit ve %7,7’sinde 
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polikistik böbrek hastalığı görülmektedir. Sağlık Bakanlığı ve Türk Nefroloji 

Derneği Ortak Raporu’na göre 2019 yıl sonu verilerinde hastalarda en önde 

gelen etiyolojik faktör  %39 ile diyabetes mellitustur. Bunu sırasıyla 

hipertansiyon (%24,1), glomerülonefrit (%4,9) ve polikistik böbrek hastalıkları 

(%4,8) izlemektedir (TND Registry, 2019). Çalışmamızın bu bulguları literatür 

ile uyumlu değildir.   

Çalışmamıza katılan hastaların %23,1’i 5 yıldan uzun süredir diyaliz 

tedavisi görmektedir. Hastaların %89,2’si haftada 3 gün 4 saat diyaliz tedavisi 

olmaktadır. Sağlık Bakanlığı ve Türk Nefroloji Derneği Ortak Raporu’na göre 

2019 yıl sonu verilerinde hastaların %35,5’i 5 yıldan uzun süredir hemodiyaliz 

tedavisi olmaktadır (TND Registry, 2019). 

Hemodiyaliz hastalarında tedavi sürecine uyumun sağlanması yaşam 

kalitesini olumlu yönde etkilemektedir (Hagren et al., 2005). Hasta yaşam 

tarzındaki değişiklikler, önerilen diyet yönergeleri ve ilaç tedavileri ile 

uyumluluk sağlayabilir. Tedavinin başarısı, hastaların diyet tavsiyelerini 

uygulamasına, sıvı kısıtlamasını sağlamasına, ilaçlarını düzenli kullanmasına 

ve hemodiyaliz tedavisine düzenli devam etmesine bağlıdır (C. L. Russell et 

al., 2011). Hemodiyaliz tedavisinde diyet ve sıvı kısıtlamasına uyum sağlamak 

oldukça önemlidir. Diyet ve sıvı kısıtlamasına uyumsuzluk sonucu mortalite ve 

morbidite oranları önemli derecede etkilenmektedir (Günalay et al., 2017).  

 

Çalışmamızda hastaların %32,30’u son dönem böbrek yetmezliğine 

uygun diyet uygulamaktadır. Erkek hastaların %31,25’i kadın hastaların ise 

%33,33’ü SDBY diyeti uygulamaktadır. Yalçın tarafından yapılan bir 

çalışmada hemodiyaliz tedavisi olan kadın hastaların %96,2’si, erkeklerin ise 

%87,5’i SDBY diyeti yapmaktadır (Yalçın, 2018). Çavuş tarafından yürütülen 

bir çalışmada ise hemodiyaliz hastalarının %45,9’unun SDBY diyetine 

uymadığı, %54,1’inin ise SDBY diyetine uyduğu saptanmıştır (Çavuş, 2016). 

 

Matteson ve Russell tarafından yapılan bir sistematik incelemeye göre, 

dünya genelinde hemodiyaliz hastalarında diyete uyumsuzluk oranının %9–

22,1 arasında olduğu saptanmıştır (Matteson and Russell, 2010). Benzer şekilde 

Kim ve Evangelista tarafından yapılan bir çalışmada hemodiyaliz hastalarının 
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yaklaşık üçte ikisi (%68,2) diyet kısıtlamalarına uyduğunu belirtmiştir (Y. Kim 

and Evangelista, 2010). Mollaoğlu ve Kayataş hemodiyaliz hastalarının büyük 

çoğunluğunun (%66,7) diyet kısıtlamalarına uyumsuzluk gösterdiğini 

bildirmiştir (Mollaoğlu ve Kayataş, 2015). Benzer şekilde Kugler ve 

arkadaşları hemodiyaliz hastalarının %81,4’ünün diyete uyum göstermediğini 

saptamıştır (Kugler et al., 2005). Çalışmamızın bu sonucu diğer yapılan 

çalışmaların bazıları ile uyumlu bulunmuştur. 

 

Son dönem böbrek yetmezliği olan bireylerin laboratuvar takibi oldukça 

önemlidir (Alpdemir et al., 2018). SDBY ile birlikte tüm organ sistemleri 

etkilenmektedir. Homeostazı sağlamak ve hastanın yaşam kalitesinin 

iyileştirilmesi için belirli periyotlarda laboratuvar takibinin sağlanması 

gerekmektedir (Levey et al., 2005). 

 

Hastanın beslenme durumunun değerlendirilmesi biyokimyasal 

bulgulara göre tahmin edilebilir ancak biyokimyasal bulguların referans 

değerleri için fikir birliği olmadığından bu durum tartışmaya açıktır (Stolic et 

al., 2010). Hemodiyaliz hastalarının beslenme durumunu değerlendirirken 

serum albümin ve serum kreatinin gibi biyobelirteçlerin bir arada kullanılması, 

hastaların yaşam standardının yükselmesinde yararlı olabilir (Şanlier ve 

Demircioğlu, 2009).  

 

Total protein ve albümin diyaliz hastalarında malnütrisyon ve beslenme 

durumunun monitorizasyonu için önemli biyokimyasal parametrelerdir 

(Şahintürk et al., 2018). Stolic ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, 

yeterli diyaliz indeksine (Kt/V≥ 1,2) sahip olan hastaların serum albümin ve 

total protein seviyeleri önemli derecede daha yüksek olduğu ve bu parametreler 

arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır (Stolic et al., 2010). Young 

ve arkadaşları serum protein seviyesindeki artışın Kt/V indeksini iyileştirdiğini 

ve bu iki parametrenin hemodiyaliz hastalarının yaşam kalitesi için önemli 

olduğunu belirtmiştir (Young et al., 2007).  
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Çalışmadaki kadın hastaların SDBY diyeti uygulama durumuna göre 

biyokimyasal bulguların ortalamalarının karşılaştırma sonuçları; kan şekeri, 

kreatinin, total protein, albümin, kalsiyum ve sodyum ortalama değerleri 

arasında önemli farklılık göstermektedir (p<0,05). SDBY diyeti uygulamayan 

kadın hastaların serum kan şekeri, kreatinin, total protein, albümin, kalsiyum 

ve sodyum ortalama değerleri, SDBY diyeti uygulayanlara göre daha yüksek 

olduğu saptanmıştır (Tablo 4.2.). 

 

Çalışmadaki erkek hastaların SDBY diyeti uygulama durumuna göre 

biyokimyasal bulguların ortalamalarının karşılaştırma sonuçları; kan şekeri,  

kreatinin, total protein ve albümin ortalama değerleri arasında önemli farklılık 

göstermektedir (p<0,05). SDBY diyeti uygulamayan erkek hastaların serum 

kan şekeri,  kreatinin, total protein ve albümin ortalama değerleri, SDBY diyeti 

uygulayanlara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır (Tablo 4.3.). 

 

Hemodiyaliz hastalarında tedaviye uyumsuzluk yaygındır. Kara 

tarafından yapılan bir çalışmada hastaların diyete uyumsuzluk ile serum 

potasyum, fosfor ve albümin değerleri arasında pozitif yönlü önemli ilişki 

bulunmuştur. Hastalarda diyete uyumsuzluk arttıkça serum potasyum, fosfor ve 

albümin seviyelerinin de arttığı saptanmıştır (Kara, 2009). Vlaminck ve 

arkadaşları diyete uyumsuzluk ile sadece serum albümin seviyeleri arasında 

ilişki olduğunu bildirmiştir (Vlaminck et al., 2001). Çavuş tarafından yapılan 

çalışmada diyete uyma durumu ile hemoglobin ve serum sodyum seviyeleri 

arasında önemli farklılık saptanmamıştır (Çavuş, 2016). Çalışmamızın bu 

sonucu diğer yapılan çalışmaların bazıları ile uyumlu bulunmuştur.  

 

Hastaların günlük diyetle alınan enerji ve besin öğeleri incelendiğinde; 

erkek hastaların enerji (kkal), karbonhidrat (g), protein (g), yağ (g), doymuş 

yağ, çoklu doymamış yağ, tekli doymamış yağ, kolesterol, diyet lifi, sodyum, 

potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, bakır, B1 vitamini, B2 

vitamini, niasin, B5 vitamini, biyotin, B6 vitamini, B12 vitamini, folat, D 

vitamini ve E vitamini alımları kadınlardan istatistiksel olarak önemli düzeyde 

yüksek saptanmıştır (Tablo 4.4.). Cristina de Araújo ve arkadaşları tarafından 

yürütülen bir çalışmada, erkek hemodiyaliz hastalarının diyetlerinde enerji ve 
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protein alımları kadınlardan daha yüksek saptanmıştır (Cristina de Araújo et al., 

2006). Alharbi ve Enrione tarafından yapılan çalışmada da hemodiyaliz 

hastalarının beslenme durumlarının cinsiyete göre farklılık gösterdiği 

belirtilmiştir; yetersiz beslenen hastaların daha yüksek bir yüzdesini kadın 

hastalar kapsıyordu (Alharbi and Enrione, 2012). Çalışmamızın bu bulguları 

literatür ile uyumludur. 

 

Hemodiyaliz hastalarında; beslenme, sosyal refah ve fiziksel fonksiyon 

durumları hastanın yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Zabel et 

al., 2012). Hemodiyaliz hastalarında yanlış beslenme uygulamaları, hasta 

sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Hastalara verilen beslenme eğitimleri ve 

düzenli diyet takipleri ile tedavi boyunca sağlıklı yaşam kalitesi görülebilir 

(Bogacka et al., 2018). Bununla birlikte; gıda alımının ve beslenme 

alışkanlıklarının düzenli takibi sonucu oluşturulan diyaliz tedavisine uygun 

bireyselleştirilmiş diyet programları ile yetersiz beslenmenin de önüne 

geçilebilir (Vaz et al., 2014). 

Çalışmadaki kadın hastaların SDBY diyeti uygulama durumu ile günlük 

diyetle alınan enerji ve besin öğelerine ilişkin ortalama değerlerinin 

karşılaştırma sonuçlarına göre; enerji (kkal/gün), karbonhidrat (g/gün)  ve 

karbonhidrat (%) ortalama değerleri arasında önemli farklılık saptanmıştır 

(p<0,05). SDBY diyeti uygulamayan kadın hastaların günlük diyetle 

sağladıkları enerji (kkal/gün), karbonhidrat (g/gün)  ve karbonhidrat 

yüzdelikleri (%), SDBY diyeti uygulayanlara göre daha yüksek olduğu 

saptanmıştır (Tablo 4.5.). 

 

Çalışmadaki erkek hastaların SDBY diyeti uygulama durumu ile günlük 

diyetle alınan enerji ve besin öğelerine ilişkin ortalama değerlerinin 

karşılaştırma sonuçlarına göre; enerji (kkal/gün), karbonhidrat (g/gün), 

karbonhidrat yüzdelikleri (%)  ve çoklu doymamış yağ (g/gün) ortalama 

değerleri arasında önemli farklılık saptanmıştır (p<0,05). SDBY diyeti 

uygulamayan erkek hastaların günlük diyetle sağladıkları enerji (kkal/gün), 

karbonhidrat (g/gün) karbonhidrat yüzdelikleri (%) ve çoklu doymamış yağ 

(g/gün), SDBY diyeti uygulayanlara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır 

(Tablo 4.6.). 
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Çalışmamıza göre SDBY diyeti uygulamayan hastaların diyetle 

sağladıkları enerji (kkal/gün), karbonhidrat (g/gün) ve karbonhidrat 

yüzdelikleri (%) SDBY diyeti uygulayanlara göre daha yüksek bulunmuştur. 

Önerilen diyet programına uymayan bireylerin günlük enerji ihtiyacının daha 

yüksek oranının karbonhidrattan karşılandığı saptanmıştır. Ayrıca bu durum 

SDBY diyeti uygulamayan hastaların daha yüksek kan şekeri seviyelerine sahip 

olması ile de paraleldir. Buna ek olarak değerlendirilen hastaların ağırlıklı 

olarak basit karbonhidrat tercih etme olasılıkları da göz ardı edilmemelidir.   

 

Son dönem böbrek yetmezliği diyeti uygulamayan hastaların 

karbonhidrat alımı uygulayanlara göre daha yüksek sonuçlansa da, çalışmaya 

katılan hastaların diyetteki karbonhidrat yüzdelikleri (%) düşüktür. Bununla 

birlikte karbonhidrattan ve proteinden sağlanması gereken enerji miktarının 

çoğu yağ makro besin öğesinden karşılanmaktaydı. İncelenen sonuçlara göre 

makro besin öğelerindeki enerji dağılımının uygun olmadığı görülmektedir. Bu 

sonuçlar Bogacka ve arkadaşları tarafından hemodiyaliz hastalarının diyetlerini 

değerlendiren çalışma ile paralellik göstermektedir (Bogacka et al., 2018). 

 

Yaşam kalitesi, tedavi sonucunun önemli bir göstergesi olarak kabul 

edilir. Diyaliz hastalarında yaşam kalitesini; yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalık 

durumu, biyokimyasal bulgular, beslenme durumu, öz bakım alışkanlıkları, 

mental durumu ve diyaliz etkinliği gibi birçok faktör etkilemektedir (Ören ve 

Enç, 2013).  Diyet yönetimi, dengeli diyaliz ve diyalitik stabilite sağlamak için 

gereklidir (Cunningham et al., 2015). Bu hasta grubunda, sağlıklı beslenme 

tedavisi uygulamaları, sağ kalım oranlarını önemli derecede arttırır böylece 

daha iyi diyaliz yeterliliğinde ve kaliteli yaşam standartlarında etkili olur 

(Benyamini et al., 2014; T Alp Ikizler et al., 2013).  

 

Çalışmamızda kadın hastaların SDBY diyeti uygulama durumu ile SF-

36 Yaşam Kalitesi ölçeğinin değişkenlerine ilişkin ortalama değerlerinin 

karşılaştırma sonuçları incelendiğinde; fiziksel fonksiyon, rol güçlüğü, ağrı, 

sosyal fonksiyon, emosyonel rol güçlüğü, toplam fiziksel sağlık ve toplam 

mental sağlık ortalama değerleri arasında önemli farklılık bulunmuştur 

(p<0,05). SDBY diyeti uygulayan kadın hastaların fiziksel fonksiyon, rol 
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güçlüğü, ağrı, sosyal fonksiyon, emosyonel rol güçlüğü, toplam fiziksel sağlık 

ve toplam mental sağlık ortalama değerleri SDBY diyeti uygulamayanlara göre 

daha yüksek olduğu saptanmıştır (Tablo 4.7.). 

 

Çalışmamızda erkek hastaların SDBY diyeti uygulama durumu ile SF-

36 Yaşam Kalitesi ölçeğinin değişkenlerine ilişkin ortalama değerlerinin 

karşılaştırma sonuçları incelendiğinde; fiziksel fonksiyon ortalama değerleri 

arasında önemli farklılık bulunmuştur (p<0,05). SDBY diyeti uygulayan erkek 

hastaların fiziksel fonksiyon ortalama değeri, SDBY diyeti uygulamayanlara 

göre daha yüksek olduğu saptanmıştır (Tablo 4.8.). 

 

Acaray ve Pınar tarafından yapılan çalışmada hemodiyaliz hastalarının 

yaşam kaliteleri ile SDBY diyeti uygulama durumlarına göre farklılık olduğu 

belirtilmiştir. Diyeti uygulayan hastaların tüm yaşam kalitesi ana boyutlarında 

farklılık olduğu saptanmıştır (Acaray ve Pınar, 2004). Yalçın’ın yaptığı 

çalışmada SDBY diyeti uygulayan hastaların mental sağlık puanları, 

uygulamayan hastalara göre düşük olduğu saptanmıştır (Yalçın, 2018). Çavuş 

tarafından yapılan çalışmada ise SDBY diyetine uyma ile genel sağlık düzeyleri 

arasında bir ilişki bulunmamıştır (Çavuş, 2016). Özdemir tarafından yapılan 

başka bir çalışmada, diyete uyan ve uymayan hemodiyaliz hastalarının genel 

sağlık anlayışı puanları hariç diğer yaşam kalitesi puanları arasında istatistiksel 

olarak önemli farklılıklar bulunmuştur (A Özdemir, 2016). Çalışmamızın bu 

sonucu diğer yapılan çalışmaların bazıları ile uyumlu bulunmuştur. Bu 

sonuçların temel sebebi SDBY diyetine uyduğunu iddia eden hastalarla ilgili 

şüphe duyulmasıdır. 

 

Çalışmamızda SDBY diyeti uygulamayan hastaların bazı biyokimyasal 

bulguları ile SF-36 yaşam kalitesi ölçeği puanları arasındaki korelasyon 

analizleri incelendiğinde;  SDBY diyeti uygulamayan hastaların genel sağlık 

puanları ile serum total protein değerleri arasında negatif yönlü istatistiksel 

olarak önemli ilişki bulunmuştur (r= -0,330; p<0,05; Tablo 4.10.). Bu durumun 

sebebi SF-36 yaşam kalitesi ölçeğindeki genel sağlık puanının, hastanın 

algısına göre değerlendirilmesine bağlı olabilir.  
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Nütrisyonel durumun değerlendirilmesi için nütrisyon tarama testleri 

geliştirilmiştir. Tarama araçları; malnütrisyon tanısında, hastanın ileri zamanda 

beslenme durumunu öngörmede yardımcı olurlar (Kondrup et al., 2003). Güneş 

tarafından hemodiyaliz hastalarında farklı beslenme tarama testlerini ile 

beslenme durumu arasındaki ilişki ele alınmıştır. Çalışma sonucunda göre 

diyaliz hastalarında genelde kullanılan Subjektif Global Değerlendirme’nin 

(SGD) yanı sıra Malnütrisyon İnflamasyon Skoru (MİS) ve Nütrisyonel Risk 

Taraması (NRS-2002) testlerinin de kullanılabileceği önerilmiştir (Güneş, 

2017).  

Hemodiyaliz hastalarına uygulanan bir çalışmada, NRS-2002’nin 

mortalite riski ile ilişkili olduğu ve hemodiyaliz hastalarında nütrisyonel 

değerlendirmede kullanılabileceği belirtilmiştir (Führ et al., 2015). KBH olan 

hastalarda NRS-2002’nin kullanıldığı diğer bir çalışmada ise bu ölçeğin diyaliz 

tedavisi olmayan kronik böbrek hastalarında kullanılabileceği önerilmiştir (Tan 

et al., 2016). Çalışmamıza katılan hemodiyaliz hastalarının %7,7’sinde 

beslenme riski mevcuttur (Tablo 4.11.). Ekenci ve arkadaşları tarafından 

yapılan bir çalışmada 128 hemodiyaliz hastası katılmıştır ve bu hastaların 

%21,9’unda beslenme riski saptanmıştır (Ekenci et al., 2019).  

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda, PEM %10-70 oranları 

arasında değişmektedir; hemodiyaliz hastalarında ise yaklaşık %25 oranında 

PEM gözlenmektedir. Yapılan pek çok çalışmada hastaların aldığı enerji 

miktarının, önerilen enerji alımından %75 oranında daha az olduğu 

belirtilmiştir (Nazar and Anderson, 2014; L B Pupim and Cuppari, 2003). Bu 

çalışma bulgularına göre hastaların %20,0’sinde diyetle yeterli enerji ve 

%33,8’inde diyetle yeterli protein alımı saptanmıştır. Çalışmamızın sonuçlarına 

göre hastaların %20,0’sinde yeterli beslenme, %80,0’ninde yetersiz beslenme 

saptanmıştır (Tablo 4.13.). Buna bağlı olarak diyetle yeterli enerji alımına sahip 

hastaların yeterli beslenme durumuna sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 

Malezya’da hemodiyaliz hastalarının yaşam kalitesini etkileyen faktörleri 

araştıran bir çalışmada; çoğu hemodiyaliz hastasının hem enerji hem de protein 

alımında önerilen miktarlara ulaşamadığı bulunmuştur (Yusop et al., 2013). 

Sharif ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada hemodiyaliz hastalarının 

%92,7’sinin önerilen enerji alımını karşılayamadığı saptanmıştır (Sharif et al., 
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2012). Santos ve arkadaşları ile Stark ve arkadaşları çalışmalarında 

hemodiyaliz hastalarının enerji ve protein alımının, önerilen miktardan daha az 

karşıladığını belirtmiştir (Santos et al., 2013; Stark et al., 2011). Çalışmamızın 

bu bulguları literatür ile paralellik göstermektedir.  

 

Hastaların yeterli/ yetersiz beslenme durumuna göre serum kreatinin 

seviyeleri arasında önemli farklılık saptanmıştır (p<0,05; Tablo 4.15.); yeterli 

beslenenlerin kreatinin değerleri, yetersiz beslenenlerden daha yüksektir. 

Serum kreatinin seviyesi, diyetle alınan protein alımı ve iskelet kas kütlesi ile 

orantılıdır (Yusop et al., 2013). Bu sebepten ötürü beslenme durumunun 

değerlendirilmesinde serum kreatinin seviyesi önemli parametrelerden biridir. 

 

Çalışmamızın bulgularına göre yeterli/ yetersiz beslenme durumuna 

göre hastaların yaşları,  serum üre, total protein, albümin ve fosfor seviyeleri, 

toplam fiziksel sağlık ve toplam mental sağlık puanları arasında istatistiksel 

olarak önemli farklılık bulunmamıştır (p>0,05; Tablo 4.15.). Girija ve Radha 

tarafından yapılan bir çalışmada diyaliz hastalarının beslenme durumları ile 

serum albümin seviyeleri arasında bir ilişki saptanmamıştır (Girija and Radha, 

2015). Günalay ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada hastaların 

yetersiz beslenme durumları ile serum albümin, kreatinin ve fosfor seviyeleri 

arasında önemli bir ilişki saptanmamıştır (Günalay et al., 2018). Sohrabi ve 

arkadaşları tarafından yürütülen bir çalışmada ise yetersiz beslenen 

hemodiyaliz hastalarının toplam fiziksel ve mental puanları, yeterli 

beslenenlere göre daha düşük saptanmıştır (Sohrabi et al., 2015). Çalışmamızın 

bu sonucu diğer yapılan çalışmaların bazıları ile uyumlu bulunmuştur. Çünkü 

diyet ve yaşam kalitesini etkileyen birçok faktör vardır.  

 

5.2. Sonuç ve Öneriler  

Yapılan çalışmanın sonuçları şu şekildedir:  

 Çalışmaya %49,2’si kadın, %50,8’i erkek olmak üzere toplam 

65 hemodiyaliz hastası katılmıştır.  

 Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalamaları 55,28±12,29’dir.  
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 Çalışmaya katılan hastaların BKİ ortalamaları 27,94±5,57 

kg/m2’dir. 

 Hastaların %75,4’ü evli, %24,6’sı bekardır.  

 Hastaların eğitim durumları incelendiğinde; %10,8’i okur-yazar 

iken, %43,1’i ilkokul, %38,5’i orta-lise, %7,7’si üniversite mezunudur. 

 Hastaların iş durumları incelendiğinde; %32,3’ü çalışıyorken, 

%35,4’ü çalışmıyor ve %32,3’ü emeklidir.  

 Hastaların %92,3’ü ailesiyle, %6,2’si yalnız ve %1,5’i 

arkadaşlarıyla yaşamaktadır.  

 Hastaların %26,2’sinde sigara ve %1,5’inde alkol kullanımı 

görülmektedir. 

 Hastaların KBY birincil nedenleri incelendiğinde; %15,4’ünde 

diyabetik nefropati, %55,4’ünde hipertansif nefropati, %7,7’sinde 

glomerülonefrit, %7,7’sinde polikistik böbrek hastalığı, %13,8’inde 

diğer hastalıklar görülmektedir. 

 Hastaların %29,2’sinde KBY’ye eşlik eden hastalıklar 

görülmektedir; %31,6’sında diyabet, %47,4’ünde hipertansiyon, 

%5,3’ünde tiroid hastalığı, %5,3’ünde kronik kalp hastalığı, %5,3’ünde 

diğer hastalıklar ve %5,3’ünde diyabet + hepatit B görülmektedir. 

 Hastaların %9,2’si 1-6 ay, %13,8’i 7-12 ay, %27,7’si 1-3 yıl, 

%26,2’si 3-5 yıl, %23,1’i 5 yıl üzeri süredir diyaliz tedavisi olmaktadır. 

 Hastaların %9,2’si haftada 2 defa- 4 saat, %89,2’si haftada 3 

defa- 4 saat, %1,5’i haftada 3 defa- 4 saatten fazla diyaliz tedavisi 

görmektedir. 

 Hastaların %60,0’ında idrar yapma durumu görülmektedir; idrar 

miktarları 200 ile 1500 cc arasında değişmekte olup, ortalama 

603,85±345,34 ve medyan 500’dür. 

 Hastaların %50,8’i egzersiz yapmaktadır, egzersiz süreleri 10 

ile 120 dk/gün arasında değişmekte olup, ortalama 31,25±25,16 dk ve 

medyan 27,5 dk’dır. 

 Hastaların %23,1’inde iki ana öğün ve %76,9’unda üç ana öğün; 

%38,8’inde bir ara öğün, %46,9’unda iki ara öğün ve %14,3’ünde üç 

ara öğün yeme alışkanlığı görülmektedir. 
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 Hastaların %80,0’i öğün atlamamaktadır bununla birlikte 

%20,0’si öğün atlamaktadır. Atlanan öğünler incelendiğinde; 

%7,7’sinde sabah, %38,5’inde öğle, %23,1’inde akşam, %15,4’ünde 

kuşluk ve %15,4’ünde ikindi öğünlerini atlamaktadır. Öğün atlama 

nedenleri incelendiğinde ise; %46,2’sinin alışkanlığının olmadığı, 

%15,4’ünün zamanının olmadığı, %15,4’ünün fazla geldiği için ve 

%23,1’inin canı istemediği için öğün atladığı belirlenmiştir. 

 Hastaların iştah durumu skorları 1 ile 10 arasında değişmekte 

olup, ortalama 7,65±1,91’dir. 

 Hastaların günlük sıvı tüketim miktarları 200 ile 2000 cc 

arasında değişmekte olup, ortalama 1070,00±425,44 cc ve medyan 

1000 c’dir. Su dışında tüketilen sıvılar incelendiğinde; %7,7’sinin 

gazoz, maden suyu gibi asitli içecekler, %12,3’ünün kahve, 

%75,4’ünün çay, %3,1’inin asitli içecekler+ çay, %1,5’inin kahve+ çay 

olduğu görülmektedir. 

 Hastaların %20,0’si tuzsuz yemek, %55,4’ü az tuzlu yemek, 

%21,5’i normal tuzlu yemek, %3,1’i tuzlu yemek tüketimleri tercih 

ettiği belirlenmiştir. 

 Ara öğün tüketimleri incelendiğinde; %6,2’sinde kek, bisküvi 

çeşitleri; %3,1’inde cips, çikolata, şekerleme; %7,7’sinde gazlı 

içecekler; %3,1’inde simit, tost, poğaça; %4,6’sında kuruyemiş; 

%63,1’inde meyve-kuru meyve; %9,2’sinde diğer; %3,1’inde kek, 

bisküvi çeşitleri+ meyve- kuru meyve tüketimi olduğu görülmektedir. 

 Hastaların %32,3’ü SDBY diyeti uygulamaktadır. Erkek 

hastaların %31,25’i kadın hastaların ise %33,33’ü SDBY diyeti 

uygulamaktadır (p>0,05). 

 Kadın hastaların SDBY diyeti uygulama durumu ile 

biyokimyasal bulguların ortalamalarının karşılaştırma sonuçlarına 

göre; kan şekeri, kreatinin, total protein, albümin, kalsiyum ve sodyum 

ortalama değerleri arasında önemli farklılık olduğu saptanmıştır 

(p<0,05). 

 Erkek hastaların SDBY diyeti uygulama durumu ile 

biyokimyasal bulguların ortalamalarının karşılaştırma sonuçlarına 
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göre; kan şekeri,  kreatinin, total protein ve albümin ortalama değerleri 

arasında önemli farklılık olduğu saptanmıştır (p<0,05).  

  Hastaların günlük diyetle alınan enerji ve besin öğeleri 

incelendiğinde; erkek hastaların enerji (kkal), karbonhidrat (g), protein 

(g), yağ (g), doymuş yağ, çoklu doymamış yağ, tekli doymamış yağ, 

kolesterol, diyet lifi, sodyum, potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, 

demir, çinko, bakır, B1 vitamini, B2 vitamini, niasin, B5 vitamini, 

biyotin, B6 vitamini, B12 vitamini, folat, D vitamini ve E vitamini 

alımları kadınlardan istatistiksel olarak önemli düzeyde yüksek 

saptanmıştır. 

 Kadın hastaların SDBY diyeti uygulama durumu ile günlük 

diyetle alınan enerji ve besin öğelerine ilişkin ortalama değerlerinin 

karşılaştırma sonuçlarına göre; enerji (kkal/gün), karbonhidrat (g/gün)  

ve karbonhidrat yüzdelikleri (%) ortalama değerleri arasında önemli 

farklılık olduğu saptanmıştır (p<0,05). 

 Erkek hastaların SDBY diyeti uygulama durumu ile günlük 

diyetle alınan enerji ve besin öğelerine ilişkin ortalama değerlerinin 

karşılaştırma sonuçlarına göre; enerji (kkal/gün), karbonhidrat (g/gün)  

ve karbonhidrat yüzdelikleri (%)  ve çoklu doymamış yağ (g/gün) 

ortalama değerleri arasında önemli farklılık olduğu saptanmıştır 

(p<0,05). 

 Kadın hastaların SDBY diyeti uygulama durumu ile SF-36 

Yaşam Kalitesi ölçeğinin değişkenlerine ilişkin ortalama değerlerinin 

karşılaştırma sonuçları incelendiğinde; fiziksel fonksiyon, rol güçlüğü, 

ağrı, sosyal fonksiyon, emosyonel rol güçlüğü, toplam fiziksel sağlık 

ve toplam mental sağlık ortalama değerleri arasında önemli farklılık 

olduğu saptanmıştır (p<0,05). 

 Erkek hastaların SDBY diyeti uygulama durumu ile SF-36 

Yaşam Kalitesi ölçeğinin değişkenlerine ilişkin ortalama değerlerinin 

karşılaştırma sonuçları incelendiğinde; fiziksel fonksiyon ortalama 

değerleri arasında önemli farklılık olduğu saptanmıştır (p<0,05).  

 Son dönem böbrek yetmezliği diyeti uygulayan hastaların serum 

üre, kreatinin, total protein, albümin, fosfor düzeyleri ve Kt/V ölçümleri 
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ile fiziksel fonksiyon, rol güçlüğü, ağrı, genel sağlık, vitalite, sosyal 

fonksiyon, emosyonel rol güçlüğü, mental sağlık, toplam fiziksel sağlık 

ve toplam mental sağlık puanları arasındaki korelasyon analizleri 

incelendiğinde istatistiksel açıdan önemli bir ilişki bulunmamaktadır 

(p>0,05). 

 Son dönem böbrek yetmezliği diyeti uygulamayan hastaların 

genel sağlık puanları ile serum total protein değerleri arasında negatif 

yönlü istatistiksel olarak önemli ilişki saptanmıştır (r= -0,330; p<0,05). 

Diğer değişkenler arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak önemli değildir 

(p>0.05). 

 NRS-2002 puanına göre hastaların %92,3’ünün (n=60) 

beslenme riski bulunmazken; %7,7’sinde (n=5) beslenme riski 

saptanmıştır. 

  SDBY diyeti uygulama durumunun NRS-2002 puanları üzerine 

istatistiksel olarak önemli bir etkisi olmadığı saptanmıştır (p=1,000). 

 Hastaların %20,0’sinde diyetle yeterli enerji ve %33,8’inde 

diyetle yeterli protein alımı saptanmıştır. Buna bağlı olarak hastaların 

%20,0’sinde yeterli beslenme saptanırken, %80,0’ninde yetersiz 

beslenme saptanmıştır. 

 SDBY diyeti uygulama durumunun beslenme durumu üzerine 

istatistiksel olarak önemli bir etkisi olmadığı belirlenmiştir (χ2<0,001; 

p=1,000).  

 Yeterli/ yetersiz beslenme durumuna göre hastaların yaşları 

arasında istatistiksel olarak önemli farklılık saptanmamıştır (p>0,05). 

 Yeterli/ yetersiz beslenme durumuna göre hastaların kan üre, 

total protein, albümin ve fosfor seviyeleri istatistiksel olarak önemli 

farklılık göstermemektedir (p>0,05). Yeterli/ yetersiz beslenme 

durumuna göre hastaların kreatinin seviyesi arasında ise önemli 

farklılık saptanmıştır (p=0,015; p<0,05); yeterli beslenenlerin kreatinin 

değerleri, yetersiz beslenenlerden daha yüksektir. 

 Yeterli/ yetersiz beslenme durumuna göre hastaların toplam 

fiziksel sağlık ve toplam mental sağlık puanları istatistiksel olarak 

önemli farklılık göstermemektedir (p>0,05). 
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Hemodiyaliz hastalarında yapılan bu çalışma sonucuna göre diyet 

kalitesinin yaşam kalitesi üzerine etkisi bulunamamıştır. Hastaların cinsiyete 

göre SDBY diyeti uygulama durumu ile yaşam kalitesi skalaları arasında 

istatistiksel açıdan farklı (önemli/ önemsiz) sonuçlar saptanmıştır. Bununla 

birlikte yaşam kalitesinin toplam özet skorları ile yeterli/ yetersiz beslenme 

durumları arasında istatistiksel açıdan önemli farklılık saptanmamıştır. SDBY 

diyeti uygulayan/ uygulamayan hastaların bazı biyokimyasal bulguları ile 

yaşam kaliteleri arasında da istatistiksel açıdan farklı (önemli/ önemsiz) 

sonuçlara rastlanmıştır. Çalışmamız serum kreatinin seviyesinin hastaların 

diyet kalitelerini ve dolaylı olarak da yaşam kalite düzeylerini saptamada 

kullanılabilecek bir gösterge olabileceğini düşündürmüştür. Ancak hastaları 

değerlendirirken bireysel değerlendirme yapılması gerektiği unutulmamalıdır.  

Hastaların beslenme durumu incelendiğinde günlük tükettikleri enerji ve 

protein miktarları KDOQI kılavuzu ile karşılaştırılmıştır. Çalışmaya katılan 

hastaların çoğu yetersiz beslenmektedir. Durumun devamlılığı sonucunda 

hastalarda ciddi anlamda protein-enerji malnütrisyonu görülebilir. Bu sonuca 

rağmen hastalarda ciddi hipoalbüminemi saptanmamıştır. Sadece dört hasta 3,5 

g/dl’nin altında serum albümin seviyelerine sahip iken, 3,1 g/dl’nin altında 

albümin seviyesine sahip hasta saptanmamıştır. Çalışma sonucu albümin 

seviyesinin beslenme riski için erken uyarıcı bir gösterge olmadığını 

düşündürmektedir. Hastaların çoğu yetersiz beslenmesine rağmen NRS-2002 

puanlarına göre nütrisyonel risk durumu yoktu. Hastanın nütrisyon durumunu 

değerlendirirken tek bir ölçeğin kullanılması ve ölçeğin diyaliz hastalarında 

nadiren kullanılan NRS-2002 ölçeği olması bu durumun temel sebebi olabilir. 

Bu durum da NRS-2002’nin diyaliz hastalarında kullanılabilecek yeterli bir 

ölçek olmadığını düşündürmektedir. 

Çalışma sonucunda değişkenler arasındaki ilişkiler güçlü 

bulunmamıştır. Bunun temel sebebi diyet ve yaşam kalitesini etkileyen birçok 

etmenin olması düşünülebilir.  

Elde edilen sonuçlara göre hemodiyaliz hastalarında diyet kalitesi ile 

bazı biyokimyasal bulguların yaşam kalitesi üzerine etkisine ilişkin daha büyük 

örneklem hacmine sahip, daha kapsamlı çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.
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7. EKLER 
 

EK-1. HASTA TANILAMA FORMU 

Anket Tarihi: 

Anket no: 

Hasta Adı-Soyadı: 

      I. Genel Bilgiler 

1. Cinsiyetiniz a) Kadın b) Erkek 

2. Yaşınız: 

3. Boyunuz:  

4. Kilonuz: 

 

5. Medeni Durumunuz:  

a) Evli b) Bekar  

 

6. Eğitim Durumunuz:  

a) Okur- Yazar b) İlkokul c) Orta- Lise d) Üniversite 

 

7)İş durumunuz:  

 a) Çalışıyor b) Çalışmıyor c) Emekli 

 

8) Kiminle yaşıyorsunuz?   

a) Ailemle b) Yalnız c) Arkadaşımla 

 

9) Sigara içiyor musunuz?   

a)Evet b) Hayır 

 

10) Kronik Böbrek Yetmezliği hastalığınızın oluşmasında birincil neden 

(etiyoloji) nedir? 

a) Diyabetik Nefropati 

b) Hipertansif Nefropati 

c) Glomerülonefrit 

d) Polikistik Böbrek Hastalığı 

e) Bilinmiyor  

d) Diğer ….. 

 

11) Kronik Böbrek Yetmezliğine eşlik eden hastalığınız var mı? 

 a) Evet b) Hayır  

12) Eğer cevabınız evet ise, var olan diğer hastalıklarınız nelerdir?  

a) Diyabet  

b) Hipertansiyon  

c) Tiroid Hastalığı 

d) Periferal Vasküler Hastalıklar  
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e) Kronik Kalp Hastalığı  

f) Hepatit B 

g) Hepatit C  

h) Karaciğer Sirozu 

 i) Diğer ……….. 

 

13) Ne kadar zamandır diyaliz tedavisi görüyorsunuz?  

a) 1-6 ay b) 7- 12 ay c) 1-3yıl d) 3-5 yıl e) 5yıl >  

 

14) Haftada kaç kez ve kaç saat diyalize giriyorsunuz?  

a) 2 defa <4 saat 

b) 2 defa =4 saat 

c) 2 defa > 4 saat 

d) 3 defa <4 saat 

e) 3 defa =4 saat 

f) 3 defa >4 saat 

 

15) İdrar yapabiliyor musunuz? 

           a)Evet b)Hayır 

 

16) Evet ise günde kaç cc yapabiliyorsunuz?....................... 

 

17) Egzersiz yapabiliyor musunuz?  

a) Evet, her gün düzenli  

b) Evet, haftada 1-2 gün  

c) Evet, haftada 3-4 gün  

d) Evet, haftada 5-6 gün  

e) Düzensiz  

f) Hiç yapmıyorum  

 

18) Eğer egzersiz yapıyorsanız hangi tür egzersizi, ne kadar süreyle 

yapıyorsunuz?  

……………………(egzersiz türü)………………………dk/gün 

 

II. Beslenme Alışkanlıkları 

 

1) Günlük tükettiğiniz ana ve ara öğün sayısı nedir?  

………. ana öğün  

………. ara öğün 

2) Öğün atlıyor musunuz?   

a) Evet b) Hayır  

 

           3) Cevabınız evet ise genelde hangi öğünü atlarsınız?  

a) Sabah b) Öğle c) Akşam d)  Kuşluk e) İkindi f) Gece 

4) Öğün atlamanızın nedeni nedir?  

a) Alışkanlığım yok b) Zamanım olmuyor c) Fazla geliyor d) Canım istemiyor   
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e) Diğer...................... 

5) İştahınız nasıl? 

1-------------------------------------10  

Çok iştahsız                              Çok iştahlı 

6)Günlük sıvı tüketiminiz kaç cc.dir?......................cc (1 su bardağı 200cc)  

 

7) Su dışındaki içeceklerden en çok hangisini tüketiyorsunuz?  

a) Limonata- komposto  

b) Meşrubatlar  

c) Coca-cola, Fanta, Gazoz, Maden suyu gibi asitli içecekler  

d) Kahve 

e) Çay 

 

8) Yemeklerinizi nasıl tüketirsiniz? (1 çay kaşığı tuz= 5gr) 

a)Tuzsuz b)Az tuzlu (< 5gr) c)Normal (= 5gr) d)Tuzlu (> 5gr) 

9) Ara öğün olarak en çok ne tüketirsiniz?  

a) Kek, bisküvi çeşitleri  

b) Cips, çikolata, şekerleme  

c) Gazlı içecekler  

d) Meyve suyu  

e) Süt, ayran, yoğurt  

f) Simit, tost, poğaça  

g) Kuruyemiş  

h) Meyve-kuru meyve  

i)Diğer………………… 

10)Alkol kullanıyor musunuz?  

a) Evet b) Hayır 

11) Cevabınız ‘Evet’ ise, ne sıklıkla ve ne kadar alkol tüketiyorsunuz?  

Günde/haftada/ayda 

.............bardak/kadeh/şişe/kutu………(bira/şarap/rakı/votka vb.) 

12) Son dönem böbrek yetmezliğine uygun diyet uyguluyor musunuz? 

a) Evet b) Hayır 

III. Biyokimyasal Bulguları 

KŞ  HEMOGLOBİN  

ÜRE  HEMOTOKRİT  

KREATİNİN  PTH  

TOTAL PROTEİN  DEMİR  

CRP  TDBK  

ALBUMİN  FERRİTİN  

KALSİYUM  FOSFOR  

SODYUM  Kt/V  

POTASYUM  URR  
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EK-2. SF-36 YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ 

 

Adı-Soyadı:  

1. Genel olarak sağlık durumunuz hakkında ne söyleyebilirsiniz? (Sadece 

birini işaretleyiniz). 

 
Mükemmel   1 

Çok iyi 2 

İyi 3 

Orta 4 

Kötü 5 

 

2. Geçen yıla göre, şu an için sağlık durumunuz hakkında ne 

söyleyebilirsiniz? (Sadece birini işaretleyiniz). 
Geçen yıla göre çok daha iyi 1 

Geçen yıla göre biraz daha iyi 2 

Geçen yıl ile aynı 3 

Geçen yıldan biraz daha kötü  4 

Geçen yıldan çok daha kötü 5 

 

3. Aşağıya bir gün içinde yapmış olabileceğiniz aktiviteler belirtilmiştir. 

Sağlık durumunuz bu aktiviteleri yaparken sizi kısıtlıyor mu? Kısıtlıyorsa 

ne kadar? 

 

AKTİVİTELER 

Evet, çok  

kısıtlıyor.  

Evet, çok az 

kısıtlıyor.  

 

Hayır, hiç  

kısıtlamıyor.  

a) Kuvvet gerektiren aktiviteler, koşma, 

ağır eşyaları kaldırmak  

1 2 3 

b) Orta aktiviteler, bir masayı oynatmak,  

elektrik süpürgesi ile süpürmek 

1 2 3 

c) Sebze-meyveleri kaldırmak, taşımak  

 

1 2 3 

d) Pek çok katı çıkmak  

 

1 2 3 

e) Tek katı çıkmak  

 

1 2 3 

f) Çömelmek, diz çökmek, eğilmek  

 

1 2 3 

g) 1 kilometreden fazla yürüyebilmek  

 

1 2 3 

h) Pek çok mahalle arası yürüyebilmek  

 

1 2 3 

i) Sokak arası yürümek  

 

1 2 3 

j) Kendi kendine yıkanmak, giyinmek  
 

1 2 3 
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4. Geçtiğimiz son 4 hafta içinde, fiziksel sağlık durumunuza bağlı olarak 

günlük işlerinizde veya etkinliklerinizde aşağıdaki problemlerden 

herhangi biriyle karşılaştınız mı? 

  

EVET 

 

HAYIR 

a) Sağlık problemleriniz yüzünden iş veya etkinlikleriniz 

için harcadığınız zamanda herhangi bir azalma  

 

1 

 

2 

b) İşleriniz için hedeflediğiniz çalışma planında daha az 

verimli olma 

 

1 

 

2 

c) İş veya diğer etkinliklerinizin çeşidini sınırlandırma 

 

 

1 

 

2 

d) İş veya diğer etkinlikleri yaparken zorlanma  
1 

 
2 

 

5. Geçtiğimiz son 4 hafta içinde ruhsal duygu durumunuz (örnek-üzüntü 

ya da sinirli hissetmek) yüzünden günlük iş veya aktivitelerinizde 

aşağıdaki problemlerden herhangi biriyle karşılaştınız mı? 

 EVET HAYIR 

a) Sağlık problemleriniz yüzünden iş veya etkinlikleriniz 

için harcadığınız zamanda herhangi bir azalma oldu mu? 

 

1 

 

2 

b) İstediğinizden daha az kısım tamamlanması  
1 

 
2 

c) ) İşin veya diğer aktiviteleri eskisi gibi dikkatli yapmama  

1 

 

2 

 

 

6. Geçtiğimiz son 4 hafta içinde fiziksel sağlık ve ruhsal duygu durumunuz; 

ailenizle, arkadaşlarınızla, komşularınızla ilişkilerinizi ne dereceye kadar 

etkiledi? (Sadece birini işaretleyiniz). 

 
Hiç  1 

Çok az  2 

Orta seviyede  3 

Biraz fazla  4 

İleri derecede  5 
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7. Geçtiğimiz son 4 hafta içinde ne kadar ağrınız oldu? (Sadece birini 

işaretleyiniz). 

 
Hiç  1 

Çok az  2 

Az  3 

Orta seviyede   4 

Çok   5 

Çok fazla 6 

 

8. Geçtiğimiz son 4 hafta içinde yaşadığınız ağrı işinizi yapmanızı ne kadar 

engelledi? (Sadece birini işaretleyiniz).  

 
Hiç  1 

Çok az  2 

Orta seviyede  3 

Çok   4 

İleri derecede  5 

 

9. Aşağıda belirtilen sorular geçtiğimiz son 4 hafta boyunca sizin kendinizi 

nasıl hissettiğiniz ve işlerinizin nasıl gittiği ile ilgilidir. Aşağıdaki 

sorulardan sizin için en uygun olan cevabı işaretleyiniz.  

 

 Her 
zaman 

Çoğu 
zaman 

Bir 
kısım 

Bazen Çok 
nadir 

Hiçbir 
zaman 

a) Kendinizi enerjik 
hissediyor musunuz? 

1 2 3 4 5 6 

b) Çok sinirli misiniz? 1 2 3 4 5 6 

c) Sizi güldürebilecek hiçbir 

şey olmadığını düşünecek 

kadar kendinizi kötü 
hissediyor musunuz? 

1 2 3 4 5 6 

d) Sakin ve huzurlu 

hissettiniz mi? 

1 2 3 4 5 6 

e) Çok enerjiniz var mı?       

f) Hüzünlü ve karamsar 

hissettiniz mi? 

1 2 3 4 5 6 

g) Yıpranmış hissettiniz mi? 1 2 3 4 5 6 

h) Mutlu bir insan mıydınız? 1 2 3 4 5 6 

i) Yorgun hissettiniz mi? 1 2 3 4 5 6 

 



  

99 
 

 

10. Geçtiğimiz son 4 hafta içinde fiziksel sağlık ve ruhsal duygu 

durumunuz ailenizle, arkadaşlarınızla, komşularınızla olan sosyal 

aktivitelerinizi ne kadar kısıtladı? (Sadece birini işaretleyiniz). 

 
Her zaman 1 

Çoğu zaman 2 

Bazı zamanlarda  3 

Çok az zaman  4 

Hiçbir zaman 5 

 

 

 

11. Aşağıda belirtilen cümlelerin sizin için ne kadar doğru veya yanlış 

olduğunu belirtiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kesinlikle 
doğru 

Hemen 
hemen 

doğru 

Bir fikrim 
yok 

Hemen 
hemen 

yanlış 

Kesinlikle 
yanlış 

a) Diğer 

insanlara göre 

daha kolay hasta 
oluyorum 

1 2 3 4 5 

b) Tanıdığım 

insanlar kadar 

sağlıklıyım  

1 2 3 4 5 

c)  Sağlığımın 

kötüleşmesini 
bekliyorum 

1 2 3 4 5 

d) Sağlık 

durumum 
mükemmel 

1 2 3 4 5 
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EK-3. NÜTRİSYONEL RİSK TARAMA-2002 

 

Adı Soyadı: Servisi: 

Yaşı: Yatış Tarihi: 

Cinsiyeti:                    Boy:……… cm.     Kilo:……….. kg.  

NRS Değerlendirme Tarihi: 

ÖN DEĞERLENDİRME 

 Vücut kitle endeksi (VKİ) < 20,5 kg/m² mi?                                            Evet         Hayır 

 Hasta son 3 ayda kilo kaybetti mi?                                                             Evet         Hayır 

 Geçen hafta gıda alımında azalma oldu mu?                                              Evet         Hayır 

 Hasta ileri derecede hasta mı? (örneğin yoğun bakımda mı?)                    Evet         Hayır 

→ Bu sorulardan biri “Evet” ile cevaplanırsa, Esas Değerlendirmeye devam edilir.  

→ Bütün sorular “Hayır” ile cevaplanırsa, hastaya her hafta yeniden Ön Değerlendirme yapılır.  

→ Hastaya örneğin büyük bir ameliyat yapılması planlanıyorsa, olası bir riske karşı, önlem mahiyetinde bir 
beslenme planı uygulanması gerekir.  

ESAS DEĞERLENDİRME 

Beslenme Durumundaki Bozulma Puan  

+ 

Hastalık Şiddeti  Puan 

Normal beslenme durumu 
0  

(Yok) 
Normal besin gereksinimi 

0  

(Yok) 

3 ayda > %5 kilo kaybı veya geçen 

haftaki besin alımı normal 

gereksinimlerin %50-75’inin altında 

1 

 (Hafif) 

Kalça fraktürü, Özellikle akut 

komplikasyonları olan kronik hastalar: 

Siroz, KOAH, Kronik Hemodiyaliz, Diyabet, 

Onkoloji  

1  

(Hafif) 

2 ay içinde kilo kaybı > %5 veya VKİ 

18,5–20,5 + genel durum bozukluğu 

veya geçen haftaki besin alımı normal 

gereksinimlerin % 25-50’si 

2  

(Orta) 

Majör Abdominal Cerrahi, İnme, Şiddetli 

Pnömoni, Hematolojik Malignite 

2  

(Orta) 

1 ay içinde kilo kaybı > %5 (3 ayda > 

%15) veya VKİ < 18. 5 + genel 

durum bozukluğu veya geçen haftaki 

besin alımı normal ihtiyacının %0-25’i 

3  

(Şiddetli) 

Kafa travması, Kemik iliği 

transplantasyonu, Yoğun Bakım hastaları 

(APACHE > 10) 

3 

 (Şiddetli) 

TOPLAM SKOR :        

 

 

      +1 

yaşı ≥70 ise 

 

 

 

TOPLAM SKOR: 

 

 

 

 

 

TOPLAM (Nütrisyonel Risk Tarama Skoru) NRS 2002: 

 
 

 

Total Skorun Hesaplanması: İlk önce Beslenme Durumundaki Bozulma bölümünün puanı bulunur. Sonra 

Hastalık Şiddeti puanı bulunur. Toplanır. En son olarak da hastanın yaşı 70 yaş ve üstü ise 1 puan daha 

eklenir. Böylece hastanın NRS skoru bulunur.  

Puan >3: Beslenme riski mevcut, beslenme planı başlatılır. 

Puan <3: Haftada bir NRS 2002 değerlendirmesi yapılması gerekir. Eğer büyük bir cerrahi müdahale yapılması 

planlanıyorsa, olası risklere karşı önlem mahiyetinde bir beslenme planı uygulanmalıdır. 

 

 

 

 

Vücut Kitle İndeksi (VKİ) = Vücut Ağırlığı (kg.) / Boy uzunluğunun karesi (m.) 

Örnek: Vücut Kitle İndeksi (VKİ) =  50 / (1.60x1.60) 
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EK-4. BESİN TÜKETİM SIKLIĞI 

      Adı-Soyadı: 

Tablodaki besinleri son 1 ayda 

ne sıklıkla ve ne kadar 

tükettiğinizi belirtiniz. 
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 1

 k
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H
iç

 

 

 
Top. 

Mik. 
(Ölçü) 

 

 
Top. 

Mik.  

(g) 

 

 
Gün. 

Miktar 

(g/ ml) 

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ            

Süt             

Yoğurt, ayran, kefir            

Peynir çeşitleri (krem peynir 

hariç)  

           

ET-YUMURTA-

KURUBAKLAGİL 

           

Kırmızı et            

Tavuk, hindi            

Balık türleri            

Sakatatlar (karaciğer, böbrek, 

dalak) 

           

İşlenmiş et ürünleri (pastırma, 

sucuk, salam, sosis vb.) 

           

Yumurta            

Kuru baklagiller (kuru fasulye, 

nohut, mercimek vb.) 

           

Ceviz,fındık,fıstık,badem gibi 

yağlıtohumlar 

           

SEBZE VE MEYVELER            

Koyu yeşil yapraklı sebzeler 

(ıspanak, kıvırcık,marul,pazı, 

nane, semizotu, roka, tere, 

brokoli, asma yaprağı,  vb.)  

           

Sarı sebzeler  (havuç, 

balkabağı )  
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Diğer sebzeler (enginar, 

bamya, kuşkonmaz, pancar, 

bürüksel lahanası, lahanalar, 

karnabahar, kereviz, salatalık, 

patlıcan,taze fasulye,turplar,  

pırasa, mantar, kuru ve yeşil 

soğan, biberler, şalgam, yeşil 

kabak, domates,  patates,  

sarımsak) 

           

Taze baklagiller (taze 

barbunya, tazebezelye,taze 

börülce vb.) 

           

Kurutulmuş sebzeler            

Taze/ %100 meyve suyu            

Taze meyveler            

Kurutulmuş meyveler            

EKMEK- TAHILLAR            

Beyaz ekmek türleri (çarşı 

ekmeği, bazlama, yufka vb) 

           

Tam tahıl ekmekler (kepekli, 

çavdar, yulaf,tam buğday vb.) 

           

Pirinç, bulgur, makarna, erişte, 

kuskus,irmik 

           

Bisküvi/Kraker            

Kahvaltılık tahıllar            

Simit             

Kurabiye, kek, kruvasan, pay            

Tablodaki besinleri son 1 

ayda ne sıklıkla ve ne kadar 

tükettiğinizi belirtiniz. 
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H
iç

 

 

 

Top. 

Mik. 

 

(Ölçü) 

 

 

Top. 

Mik.  

(g) 

 

 

Gün. 

Miktar 

(g/ ml) 

YAĞ, ŞEKER, TATLI, 

İÇECEKLER 

           

Sıvı yağlar (zeytinyağı,ayçiçek 

yağı, mısırözü yağı, fındık yağı 

vb) 
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Sert margarin            

Yumuşak margarin            

Mayonez             

Tereyağı            

Krem/üçgen peynir            

Çikolata/çikolata kreması            

Fındık, fıstık  ezmesi            

Gofretler            

Kuruyemişler            

Hazır meyve suları            

Şeker (toz, kesme)             

Bal, reçel, pekmez            

Hamur tatlıları (baklava, 

şekerpare, tulumba vb.)  

           

Şekerleme, lokum, jelibon, sert 

şekerler  

           

Sütlü tatlı, dondurma            

Mısır, patates cipsi            

Hamburger, çizburger, pizza            

Patates kızartması             

Gazlı içecekler            

Alkollü içecekler            

Su            

 

Kodlar: 

Tüketim Sıklığı:   1. Her Öğün (3.0)         2. Her gün (1.0)      

                    3. Haftada 1-2 kez (0.215)      4. Haftada 3-4 kez (0.5)   

                    5. Haftada 5-6 kez (0.7855)    6. 15 günde bir (0.067) 

                    7. Ayda bir (0.033)          8.Hiç tüketmem (0) 
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EK-5. BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU 

Sayın Katılımcı, 

Bu araştırma Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü Yüksek Lisans Programı öğrencisi Adile İrem İPEK, 

Dr.Öğretim Üyesi Hakan KAPTANOĞULLARI danışmanlığında 

“Hemodiyaliz Hastalarında Diyet Kalitesi İle Bazı Biyokimyasal Bulguların 

Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi” amacıyla, yüksek lisans tezi kapsamında 

yürütülmektedir. Sizden, bu amaçla hazırlanmış olan ve yaklaşık olarak 20 

dakika sürecek olan anketimize katılmanızı istiyoruz. Sizleri daha iyi 

tanıyabilmek için, size ait bazı bilgilerin ve beslenme alışkanlıklarınızın elde 

edilmesi amacıyla öncelikle bir anket formu uygulanacaktır. Ardından yaşam 

kalite düzeyinizi belirleyebilmek için yaşam kalite ölçeği vereceğiniz cevaplar 

doğrultusunda formlara kaydedilecektir. Son olarak beslenme durumunuzu 

saptayabilmek için; nütrisyonel risk taraması ve besin tüketim sıklığı ölçeği 

araştırmacı tarafından doldurulacaktır. 

Araştırmaya katılım tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Sizden bazı 

soruları cevaplamanız istenmektedir. Bu soruların doğru ya da yanlış cevapları 

yoktur. Lütfen yönergeleri takip ederek size en uygun olduğunu düşündüğünüz 

yanıtı vermeye çalışınız ve mümkün olduğunca her soruya cevap veriniz. 

Kişisel bilgileriniz ve verdiğiniz bilgiler kesinlikle üçüncü şahıslarla 

paylaşılmayacaktır. Vereceğiniz yanıtlar tamamen gizli tutulacak ve sadece 

bu araştırma kapsamında değerlendirilecektir. Bireysel bir değerlendirme 

olmayacaktır. 

Katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz.  

 

Bu araştırmaya katılmayı kabul ediyorum. 

 

Katılımcının Adı-Soyadı:  

İmza/Tarih: 

 

Onama Tanıklık Eden Kişinin Adı Soyadı: 

İmza/Tarih: 

 

Sorumlu Araştırmacı:  

İmza/Tarih: 
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EK-6. KURUM İZİN YAZISI 
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EK-7. ETİK KURUL ONAYI 
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8. ÖZGEÇMİŞ 
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9. İNTİHAL RAPORU 
 

 

 


