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1.GİRİŞ VE AMAÇ 

Kırılganlık, birden fazla organ sisteminin etkilenmesi sonucunda stresörlere 

artmış duyarlılıkla karakterize yaşlanma ile birlikte sıklığın arttığı önemli bir 

sendromdur (Fried ve ark 2001). Kırılganlığın nasıl tanımlanacağıyla ilgili tam bir 

fikir birliğinin olmaması nedeniyle, kırılganlığın görülme sıklığını belirlemek zordur 

(Malmstrom ve ark 2014). Kırılganlık çoğunlukla yaşlı popülasyonda test edilmiştir 

ve bu popülasyonda morbidite ve mortalitenin bağımsız bir risk belirleyicisi olduğu 

tespit edilmiştir. Kronik böbrek hastalığı (KBH) prevalansı genel popülasyonda 

yaklaşık % 10 olmasına rağmen sıklığı yaşla birlikte artar ve 65 yaş üstündeki 

hastaların üçte birinde görülür (Walker ve ark 2013). Böbrek fonksiyonlarındaki 

bozulma, ileri yaştaki hastalarda mortalite açısından önemli bir risk faktörüdür. 

Glomerüler filtrasyon hızının beklenen yaşa göre düşük olduğu durumlarda ölüm 

riski artmıştır (Ayaz ve ark 2014, Shastri ve ark 2012, Rifkin ve ark 2008). Ayrıca, 

KBH varlığında yaşlılarda depresyon ve bilişsel gerileme gözlenmektedir (Walker ve 

ark 2013,Feng ve ark 2012). Kronik böbrek hastalarının hızlanmış metabolik 

yaşlanmaya birçok neden sebep olabilir; ileri glikozilasyon son ürünleri, insülin 

rezistansı, kronik inflamasyon, oksidatif stres, damar sertleşmesi ve kemik kitlesinde 

azalma bu sebepler arasındadır (Tessari ve ark 1999, Pupim ve ark 2005). Kronik 

böbrek hastalarında böbrek fonksiyon kaybı ile beraber sarkopeni riski artar. 

Sarkopeninin başlıca nedenleri olarak değişmiş protein döngüsü oranları ve 

mitokondrial azalmanın sebep olduğu tip 2 atrofi olarak kabul edilir (Buford ve ark 

2010). Böylece KBH olanlarda kas kitlesinin kaybı bu popülasyonda düşük kavrama 

gücü ve yavaş yürüme hızı ile ilişkili bulunmuştur. Artan yağ içeriği ve azalmış 

protein içeriği zayıf kas kitlesinin oluşmasına neden olmaktadır (Roshanravan ve ark 

2012). 

Kronik böbrek hastalarında kırılganlık ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. 

Ancak, KBH olanlarda kırılganlık ile nütrisyonel durum ilişkinin araştırıldığı yeteri 

kadar çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı KBH olanlarda kırılganlık ile 

nütrisyonel parametreler arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. 
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2.GENEL BİLGİLER 

2.1.Kronik Böbrek Hastalığı 

2.1.1.Tanım 

Kronik böbrek hastalığı, klinik bulguları, ilerleme hızı ve şiddeti nedenlerine 

göre değişen, böbreğin yapısını ya da fonksiyonunu etkileyen heterojen bozukluklar 

için  kullanılan  genel  bir  terim olarak kullanılır.  Kidney  Disease  Improving  

Global   Outcomes (KDIGO) tarafından son yayınlanan klavuza göre KBH’ nın tanı 

kriterleri Tablo 1.’de gösterilmiştir (Andrassy  ve ark  2013). 

Tablo 1. Kronik böbrek hastalığı tanı kriterleri 
Aşağıdaki 2 kriterden biri ya da her ikisinin 3 aydan daha uzun  süre devam 
etmesi 

11- Böbrek hasarı bulguları (bir 
veya daha fazla) 

Albüminüri (ÜAH ≥30mg/gün) 
İdrar sediment anormallikleri 
Elektrolit ve diğer tubüler 
bozukluklara bağlı anormallikler 
Histolojik olarak saptanan 
anormallikler 
Görüntüleme ile saptanan yapısal 
anormallikler 
Renal transplantasyon öyküsü 

2-   Azalmış GFH GFH <60 ml/dk/1.73m2
 

ÜAH, üriner albümin ekskresyon hızı; GFH, glomerüler filtrasyon hızı. 
 

Son yayınlanan KDIGO klavuzuna göre KBH 5 evreye ayrılmaktadır. Kronik 

böbrek hastalığı evreleri Tablo 2.’de verilmiştir (Andrassy ve ark  2013).
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Tablo 2. Kronik böbrek hastalığı evreleri 
 

Evre Tanım GFH (ml/dk/1.73m2) 

1 Normal veya artmış GFH ile birlikte böbrek 
hasarı 

≥90 

2 Hafif azalmış GFH ile birlikte böbrek hasarı 60-89 

3a Hafif-orta azalmış GFH 45-59 

3b Orta-ciddi azalmış GFH 30-44 

4 Ciddi azalmış GFH 15-29 

5 Böbrek yetmezliği <15 
GFH, glomerüler filtrasyon hızı. 
 

Kronik böbrek hastalığında hastalığın evresi, böbrek fonksiyon kaybının 

düzeyine göre belirlenmektedir.Tek başına serum kreatinin düzeyi, azalmış böbrek 

fonksiyonunun belirlenmesinde yetersizdir. National Kidney Foundation (NKF) 

tarafından önerilen ve Modification of Diet in Renal Disease (MDRD)  çalışma 

grubunun geliştirdiği formül, renal fonksiyon bozukluğunun düzeyini sadece serum 

kreatinine göre hesaplayan Cockroft-Gault formülüne göre daha doğru  bilgi 

vermektedir (Stel ve ark 2009). 

MDRD formülü: [186 x (serum kreatinin)-1.154 x (yaş)-0.203 x (0.742 kadın) x (1.212 

siyah ırk)]. 

2.1.2. Epidemiyoloji 

Kronik böbrek hastalığı, son dönem böbrek hastalığı ve kardiyovasküler 

komplikasyonlara neden olarak dünya çapında giderek artan bir sağlık sorunu olarak 

gösterilmektedir. United States Renal Data System (USRDS) ve European Renal 

Association– European Dialysis and Transplant Association (ERA–EDTA)’nın 

yayınladığı yıllık raporlarda son dönem böbrek hastalığının insidans ve 

prevalansında artış olduğu bildirilmektedir (Stel VS ve ark 2009, Collins AJ ve ark 

2012). Amerika Birleşik Devletleri’nde National Health and   Nutrition Examination 

Survey (NHANES-III)’ın 1999-2004 veri sonuçlarına göre evre 1-4 KBH 

prevalansının %13.1 olduğu tespit edilmiştir (Collins ve ark 2012). Ülkemizde ilk 

epidemiyolojik çalışma, 2009 yılında 10,748 kişinin katılımıyla yapılan Chronic 

Renal Disease in Turkey (CREDIT) çalışmasıdır. Chronic Renal Disease in Turkey 

çalışmasında, toplumumuzdaki KBH prevalansının %15.7 olduğu tespit edilmiştir. 
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KBH prevalansı kadınlarda %18.4, erkeklerde %12.8 olarak bildirilmiştir. Aynı 

çalışmada, evrelere göre KBH prevalansının, Evre 1 için %5.4, Evre 2 için %5.2, 

Evre 3 için %4.7, Evre 4 için %0.3 ve Evre 5 için %0.2 olduğu tespit edilmiştir. 

Miroalbüminüri prevalansının %10.2, makroalbüminüri prevalansının ise %2 olduğu 

tespit edilmiştir. Eşlik eden hastalıkların prevalansı ise hipertansiyon için %32.7, 

diyabet için %12.7, dislipidemi için %76.3, obezite için %20.1 ve metabolik sendrom 

için %31.3 olarak bildirilmiştir (Suleymanlar ve ark 2011). 

Türk Nefroloji Derneği kayıt verilerine göre, 2012 yılı sonu itibariyle renal 

replasman tedavisi (RRT) alan hasta sayısı 61,677 olarak tespit edilmiştir. Bunlardan 

48,900 (%79.2) hasta hemodiyaliz, 4,777 (%7.7) hasta periton diyalizi tedavisi 

alırken, 8,000 (%12.9) hasta ise transplantasyon sonrası takip edilmektedir. Türk 

Nefroloji Derneği’nin kayıt verilerine göre, hemodiyaliz hastalarının ölüm nedenleri 

arasında kardiyovasküler hastalıklar ilk sırayı almaktadır. Kardiyovasküler 

hastalıklardan ise ilk sırayı iskemik kalp hastalıkları almaktadır. Türk Nefroloji 

Derneği’nin  istatiksel  verilerine  göre  2012  yılı  RRT  alan  hastaların  dağılımı   

Tablo 3.’te verilmiştir (Türkiye Ulusal Hemodiyaliz 2012). 

Tablo 3. Türk nefroloji derneği kayıtlarına göre renal replasman tedavisi alan hastaların 
dağılımı 

Renal replasman tedavisi N =61,677 % 

Hemodiyaliz 48,900 79.2 

Periton diyalizi 4,777 7.7 

Transplantasyon 8,000 12.9 
 

Türk Nefroloji Derneği’nin kayıt verilerine göre 2012 yılı sonu itibariyle 

kronik hemodiyaliz programında izlemde olan hastaların etiyolojik nedenlere göre 

dağılımı Tablo 4.’te verilmiştir (Türkiye Ulusal Hemodiyaliz 2012). 

Tablo 4.Türk Nefroloji Derneği kayıtlarına göre kronik hemodiyaliz programında izlemde 
olan hastaların etiyolojik nedenleri 
 
Tanı % 

Diyabetes mellitus 

---Tip 1 Diyabetes mellitus       

---Tip 2 Diyabetes mellitus 

34.9 

4.6 

30.3 

Hipertansiyon* 27.6 
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Glomerülonefrit 7.3 

Polikistik böbrek hastalıkları 4.3 

Tübülointerstisyel nefrit 2 

Amiloidoz 1.9 

Renal vasküler hastalık 0.8 

Diğer 7.1 

Etiyoloji bilinmiyor 13.7 

* Hipertansiyonun primer kaynaklı değil Kronik böbrek hastalığına bağlı sekonder hipertansiyon 
olduğuna dair bildiriler vardır. 

2.1.3. Fizyopatoloji 

Histopatolojik olarak incelendiğinde, tüm nedenlere bağlı gelişen KBH' da, 

periglomerüler ve interstisyel fibrozis, glomerüloskleroz, interstisyel kronik 

inflamatuar hücre infiltrasyonu ve tübüler atrofi gibi benzer bulgular gözlenir. Bu 

veriler, bize patogenezde ortak mekanizmaların rol oynadığını düşündürtmektedir. 

Bu progresyonda hiperperfüzyon, hiperfiltrasyon, intraglomerüler hipertansiyon 

gibi mekanik ve sitokinler, büyüme faktörleri ve oksidatif stres gibi biyolojik 

faktörler rol oynamaktadır. Böbreğin fonksiyonel kitlesinin azalması ise sağlam 

nefronlarda hipertrofiye ve fonksiyon artışına neden olmaktadır. Bu kompansatris 

hipertrofi, adaptasyon olarak gelişen hiperfiltrasyona bağlıdır ve sitokinler, 

vazoaktif aminler ve büyüme faktörleri ile meydana gelir. Glomerüler 

hiperfiltrasyon, plazma kan akımının artması ve glomerüler filtrasyon ile 

gerçekleştirilir. Sonuçta, adaptasyon olarak gelişen bu kısa süreli değişiklikler 

meydana gelirken glomerülerde skleroz meydana gelir. Glomerüler sklerozun 

meydana gelmesinde belirli evrelerin olduğu bilinmektedir. İlk evrede sırasıyla 

inflamasyon ve endotel hasarı oluşur, bunu ikinci evrede mezangial proliferasyon 

takip eder ve nihayet üçüncü evrede ise glomerül sklerozu  ve fibrozis oluşur 

(Lazarus ve ark 1998,Schieppati ve ark 2005). 

2.1.4.Klinik Bulgular 

Böbreğin fonksiyonel adaptasyon yeteneği nedeniyle böbrek dokusunun 

büyük oranda kaybı (GFH <60 ml/dk/1.73m2) olmadıkça klinik bulgular oluşmaz. 

Glomerüler filtrasyon hızı <60 ml/dk/1.73m2 olduğunda özgül olmayan belirtiler 

meydana gelir. Bunlar anemi, ödem, oligüri, poliüri, hipertansiyon, anüri, noktüri, 
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dizüri, hematüri, idrarda renk değişikliği, iştahsızlık, halsizlik, bulantı ve yan ağrısı 

gibi birçok hastalıkta görülebilecek belirti ve bulgular olarak sayılabilir. Ayrıca, 

sekonder hiperparatiroidizm ve böbrek içindeki glomerülo-tübüler denge 

değişiklikleri gibi bazı  hormonal  adaptasyonlar meydana gelir. Böbrek fonksiyon 

kaybı  başladığında, vücutta azotlu bileşiklerin hafifçe birikmesi söz konusudur. Bu 

durum kendisini serum üre azotu ve kreatinin değerlerinin yükselmesiyle gösterir. 

Böbrekteki fonksiyon bozukluğunun daha ileri evrelerinde, sıvı-elektrolit 

dengesinde bozukluklar görülmeye başlar ve dislipidemi, hiperürisemi gibi 

metabolik anormallikler oluşur. Karakteristik klinik bulgular nitrojen atıkların 

vücutta birikmesine, asit-baz dengesinin bozukluğuna, sıvı-elektrolit dengesi 

bozukluklarına ve anemiye bağlı olarak meydana gelmektedir. Serum sodyum ve 

potasyum düzeylerinde değişme gözlenebilir. Hiperfosfotemi ve hipokalsemi ortaya 

çıkabilir, serum paratiroid  hormonu düzeyleri yükselmiştir. Metabolik asidoz 

gözlenir. Normokrom normositer anemi gözlenir. Oligüri mevcuttur, ilerleyen 

dönemde ise anüri gelişir (Lazarus ve ark 1998, El Nahas ve ark 2003,Winearls ve 

ark 2003). 

2.1.5. Tedavi 

Son yayınlanan KDIGO klavuzuna göre KBH’ da tedavi önerileri şu 

şekildedir; 

- Tedavi, yaş, kardiyovasküler hastalıklar, eşlik eden diğer hastalıklar ve KBH'nın 

ilerleme riski göz önünde bulundurularak bireyselleştirilmelidir. 

- Diyabetik ya da non-diyabetik KBH olan ve ÜAH <30 mg/gün olan hastalarda 

sistolik kan basıncının (SKB)≤140 mmHg ya da diyastolik kan basıncı (DKB) ≤90 

mmHg altında tutacak bir tedavi rejimi önerilmektedir. 

- Diyabetik ya da non-diyabetik KBH olan ve ÜAH <30 mg/gün olan hastalarda SKB 

≤130 mmHg ya da DKB ≤80 mmHg altına tutacak şekilde bir tedavi rejimi 

önerilmektedir. 

- Diyabetik KBH; ve ÜAH 30-300 mg/gün arasında olan hastalarda ARB ya da ACE-

I tedavisi önerilmektedir. 

- Diyabetik ya da non-diyabetik KBH; olan, ÜAE >300 mg/gün olan hastalarda  ARB 

ya da ACE-I tedavisi önerilmektedir. 

- KBH’ nın ilerlemesini önlemek için ACE-I ile ARB’lerin beraber kullanımı ile ilgili 
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yeterli kanıt olmadığından, beraber kullanımı önerilmemektedir. 

- Diyabetik böbrek hastalığı dahil diyabetin diğer mikrovasküler komplikasyonlarının 

ilerlemesini geciktirmek için hedef HbA1c’nin yaklaşık %7 olması önerilmektedir. 

Hipoglisemi riski olan hasta grublarında hedef HbA1c <%7 olması 

önerilmemektedir. 

- Diyabetik ya da non-diyabetik KBH hastalarında diyette protein alımının 0.8 

gr/kg/gün olacak şekilde kısıtlaması önerilmektedir. 

- Evre 4 KBH (GFH <30 ml/dk/1.73m2) olan hastalara uygun 
eğitim önerilmektedir. 

- Kronik böbrek hastalarında  günde <90 mmol (5 gr NaCL) olacak şekilde düşük tuz 

alımı önerilmektedir. 

- Semptomatik ya da asemptomatik hiperürisemili KBH olan hastalarda, KBH’nın 

ilerlemesini geciktirmek için serum ürik asit düzeylerini düşüren ajanların 

kullanılması ile ilgili yeterli kanıt henüz yoktur. 

- Kronik böbrek hastalarında, kardiyovasküler sağlık durumu ile uyumlu olarak 

haftada 5 gün en az 30 dakika fiziksel aktivite yapması ve sigaranın bırakılması 

önerilmektedir. 

- Kronik böbrek hastalarında hemoglobin konsantrasyonunun erkeklerde <13 gr/dl, 

bayanlarda <12 gr/dl olması anemi olarak kabul edilmektedir. 

- Evre 3b-5 KBH (GFH <45 ml/dk/1.73 m2) olan hastalarda PTH (Paratiroid hormon), 

kalsiyum, fosfor ve  alkalen  fosfataz  düzeylerinin  ölçülmesi  önerilmektedir.  Bu  

hasta grubunda serum fosfor konsantrasyonlarının referans değerlerine göre normal 

sınırlarda tutulması önerilmektedir. Yine bu hasta grubunda, optimal serum PTH 

düzeyleri bilinmemektedir. Kronik böbrek hastalarında vitamin D eksikliği ve 

yüksek PTH düzeylerini bastırmak haricinde vitamin D takviyesi ya da vitamin D 

anologlarının rutin kullanımı önerilmemektedir. 

- Evre 4-5 KBH olan hastalarda, klinik olarak güçlü bir gerekçe olmadan bifosfonat 

kullanımı önerilmemektedir. 

- Kronik böbrek hastalarında ve serum bikarbonat düzeyi<22 mmol/L olan 

hastalarda, oral bikarbonat replasmanı ile serum bikarbonat düzeylerinin normal 

sınırlarda tutulması önerilmektedir (Andrassy ve ark. 2013, Kidney international 

2013) 
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2.2. Malnütrisyon 

2.2.1. Tanım  

Malnütrisyon; makrobesinlerin çok az alınması (protein-enerji 

malnütrisyonu, vitamin ve mineral eksiklikleri), makrobesinlerin çok fazla alınması 

(obezite) veya alkol gibi uygunsuz maddelerin aşırı miktarda alınması sonucu 

ortaya çıkan değişik klinik durumları içermektedir (Omran ve ark 2000). 

Malnütrisyon, yaşam kalitesinde azalma, hastanede yatış süresinde artma, yara 

iyileşmesinde gecikme, fonksiyonel kapasitede azalma ve enfeksiyon riskinde artma 

ile ilişkilidir. Üremik ortam ve sonuçlarının anlaşılmasındaki gelişmelere, böbrek 

replasman tedavilerindeki ilerlemelere rağmen KBH olan hastalarda birçok 

metabolik ve beslenme ile ilişkili bozukluk görülmektedir (İkizler ve ark 2008). 

Birçok çalışmada kronik inflamasyon, KBH olan hastalarda protein sentezinde 

azalma ve yıkımındaki artma ile gösterilen katabolik durumdan sorumlu 

tutulmaktadır (Bistrian ve ark 1998). Beslenme bozukluğu GFH yaklaşık 28-35 

ml/dak/1.73 m2 civarında iken başlamakta ve GFH azaldıkça artış göstermektedir 

(Laville ve ark 2000). İştahsızlığın yanı sıra, sürekli diyalize giren hastaların 

uyguladıkları beslenme sınırlamaları, diyetisyen görüşünün alınmaması ve 

hastaneye yatışlardan doğan beslenme alışkanlığı değişiklikleri protein-enerji 

alımında yetersizliğe sebep olmaktadır. Glomerüler filtrasyon hızı azaldıkça ortaya 

çıkan beslenmede yapılan hatalar, nitrojen metabolitlerinin birikmesine, elektrolit su 

dengesinin düzenlenmesinde zorluklara ve bazı vitaminlerin eksikliklerinin ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır (Bircher ve ark 2007). 

Avrupa’da hemodiyaliz hastalarında beslenme bozukluğu belirtileri %20-35 

oranında gösterilmiştir. Periton diyaliz hastalarında sıklık oldukça değişkenlik 

(%10-50) göstermektedir (Caimi ve ark 2005). Malnütrisyon terimi ile esasında 

‘yetersiz’ hem de ‘aşırı’ beslenme, yani kısaca ‘yanlış beslenme’ belirtilmektedir 

(Fouque ve ard 2008, Mitch ve ark 2002a). Ancak, çoğu zaman ‘malnütrisyon’ 

terimini karşılamayacak alım azlığı ve bunun sonucunda ortaya çıkan bulguları 

tanımlamak için de kullanılmaktadır. Oysa ‘tükenme’ terimi sadece diyetteki 

eksiklikleri yerine koymakla düzeltilmesi mümkün olmayan durumları da 

kastetmektedir (Fouque ve ard 2008, Mitch ve ark 2002b). İnflamasyon sonucunda 

artan doku nekroz faktörü-α , interlökin (IL)-1 ve IL-6 gibi proinflamatuvar 
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sitokinler, protein depolarının kaybına neden olur. Aynı zamanda böbrek 

işlevlerinin kaybına bağlı metabolik asidoz veya IGF-1 yolağı bozuklukları da 

yeterli besin alımından bağımsız olarak protein anabolizmasını bozmaktadır. Bu 

nedenle protein kitlesi ve yakıt depolarının kaybını tanımlamada ‘protein-enerji 

tükenmesi’ teriminin tercih edilmesi önerilmektedir. Beslenme durumunun klasik 

ölçeklerle değerlendirildiği taramalarda idame diyaliz tedavisindeki hastaların %20-

50’sinde tükenme belirtileri gözlenmiştir. Bu durum,  artmış mortalite riski ile 

bağlantılıdır (İkizler ve ark 2008, Fouque ve ard 2008). 

2.2.2.Nütrisyonel Değerlendirme 

Beslenme durumu; alınan gıda, vücut kompozisyonu ve fonksiyonel 

kapasiteyi içeren bileşik bir kavramdır ve tüm bu komponentler hakkında bilgi 

sahibi olunmalıdır. Malnütrisyonu tanımak için yapılan beslenme değerlendirmesi 

antropometrik ve laboratuvar verilerinin incelenmesi, özellikle yeterli öykü ve iyi 

bir fizik muayeneyi temel alan bir süreç olmalıdır (Kruizenga ve ark 2005). 

2.2.2.1.Anamnez 

 Başlangıç olarak detaylı medikal öykü alınmalıdır. Malnütrisyon tanısını 

koymada en önemli bulgu kilo kaybıdır ve kilogram cinsinden veya yüzde olarak 

belirtilir. Kilo kaybının ne zamandır olduğu ve ne kadar sürede ne kadar kilo 

verildiği saptanmaya çalışılmalıdır. Altı aydan az bir sürede istem dışı olarak 4.5 kg 

ağırlığında artma veya azalma kötü beslenmenin göstergesidir. Bir ayda mevcut 

kilonun ≥%5 kaybı, 6 ayda ≥%10 kaybı ‘malnütrisyon’ olarak tanımlandırılmaktadır. 

Şiddetli malnütrisyondaki kayıplar ise; bir ayda ve altı ayda sırasıyla ≥%10 ve 

≥%15 olarak değerlendirilmektedir. Hastada iştah kaybı sorgulanmalıdır. Hastanın 

her öğünde ve aralarda yeterli sıvı ve besin tükettiğinden emin olunmalıdır. 

Hastaların iki veya daha fazla öğünde ancak öğünün %50' sini bitirmesi kötü 

beslenmenin bir göstergesidir (Neslişah ve ark 2006, Porter ve ark 1999). Hastalarda 

bulunan komorbidite durumları, malnütrisyon gelişimine neden olan önemli 

faktörlerden birisidir. Bu nedenle, hastaların ek problemleri ve kullandığı ilaçlar 

detaylıca sorgulanmalıdır. Hastalarda bulunan demans, depresyon ve bilinçsel 

bozukluklar ayrıca önem arzetmektedir. Hastanın oral alımı sorgulanmalı, gerekirse 

3 gün boyunca günlük aldığı gıdalar not alınmalı ve yetersiz enerji alımı ve 

malnütrisyon riski sorgulanmalıdır. Toplanan verilerden bireylerin gün boyunca 
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tüketmiş olduğu besinler saptanır ve bu besinlerden elde edilen kalori hesaplanır. 

Elde edilen sonuçlarla, önerilen enerji ve besin gereksinimi ile karşılaştırılarak 

beslenme durumunun değerlendirilmesi yapılabilmektedir. Hastanın mevcut enerji 

ihtiyacının <%67’sinden azının tüketilmesi beslenme yetersizliği, >%133’nün 

tüketilmesi ise aşırı tüketim durumu olarak tanımlanmaktadır (Nybo ve ark 2001). 

Potansiyel malnütrisyon nedenleri de erken dönemde saptanmalıdır. Malnütrisyon 

saptanan yaşlı hastaların yaklaşık %70’inde malnütrisyona neden olan etyolojik 

faktörler gösterilebilmektedir. John Morley’e ait olan “MEALS ON WHEELS” 

hatırlatması ile tedavi edilebilen patolojik nedenler kısaca özetlenmektedir (Morley 

ve ark 2002). 

Meals on Wheels kısaltması  

(M) Medikasyonlar (örn. Digoksin, teofilin, fluoksetin)  

(E) Emosyonel durumlar (depresyon)  

(A) Alkolizm  

(L) Geç dönem paranoya  

(S) Yutma problemleri  

(O) Oral problemler  

(N) Nozokomiyal infeksiyonlar (tüberküloz, Clostridium difficile, Helicobacter 

pylori)  

(W) Demansa bağlı amaçsız gezinme  

(H) Hipertiroidi, hiperparatiroidi, hipoadrenalizm  

(E) Enteral problemler (malabsorpsiyon)  

(E) Yeme bozuklukları (kendi kendine beslenememe)  

(L) Düşük tuzlu ve yağlı diyet  

(S) Alışveriş yapamama ve diğer sosyal problemler 

2.2.2.2.Fizik Muayene 

Beslenme durumunun değerlendirilmesinde anamnezden sonraki ikinci 

basamak fizik muayene olmalıdır. Fizik muayenede kas zafiyeti, fonksiyonel 

kapasitedeki azalma, cilt ve saç değişiklikleri, ödem ve hepatomegali olup olmadığı, 

üzerinde durulması gereken en önemli noktalardır (Taşcılar  ve ark 1998,Cruz-

Jentoft ve ark 2010). 

Hastanın yürüme hızı, egzersiz toleransı ve el sıkma gücüne ait kayıtlar ile 
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fonksiyonel kapasitedeki değişiklikler hakkında fikir sahibi olunabilir (Cruz-Jentoft 

ve ark 2010, Gündoğdu ve ark 1996, Wielopolski ve ark 2006). Hastanın kas gücü, 

el dinamometresi kullanılarak niceliksel olarak değerlendirilebildiği gibi, araştırıcı 

tarafından niteliksel olarak da değerlendirilebilir (Wielopolski ve ark 2006, Vanek ve 

ark 1997). 

Günümüz verileri ışığında nütrisyonel durumun değerlendirilmesi için tek bir 

nütrisyonel belirteç yeterli değildir. Dolayısıyla değerlendirme için birçok belirteç 

kullanılmaktadır. Bunların bir kısmı objektif , bir kısmı sübjektif değerlendirme 

yöntemleri olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca bu değerlendirmeler, malnütrisyonun 

tanısının konulmasının yanı sıra, malnütrisyon gelişim riskini belirlemede de 

kullanılırlar. 

2.2.3.Objektif Yöntemler 

 Nutrisyonel durumun değerlendirilmesinde kullanılan objektif metodlar 

arasında  antropometrik, vücut kompozisyon analizi, biyokimyasal testler ve 

fonksiyonel testler sayılabilir. 

2.2.3.1.Antropometrik Yöntemler 

Vücut ölçümleri, bölgesel cilt altı yağ doku kalınlığı veya kol ve bacaklar 

çevresi ölçümleri ile beslenme durumu hakkında bilgi sahibi olunur (Vanek ve ark 

1997). Antropometrik ölçümler beslenme durumunun saptanmasında, protein ve yağ 

dokusunun göstergeleri olması açısından, önem taşımaktadır ( Türkiye Klinikleri, 

Nephrol-Special 2011; 4(2) ; syf 14) 

 Vücuttaki besin öğesi depoları, ultrasonografi, vücut dansitometresi, 

biyoelektrik impedans gibi çeşitli yöntemlerle de belirlenebilir. Ancak bu yöntemler 

pahalı, bulunabilirliği sınırlı, zaman alıcı ve kullanımı pratik olmayan yöntemlerdir. 

Antropometrik ölçümler ise daha ucuz, kolay uygulanabilir, yorumlanması basit ve 

taşınabilir araç-gereçlerle yapılabilmesi açısından bize kolaylık sağlamaktadır 

(Vanek ve ark 1997, Kılıçturgay ve ark 1998). 

 Antropometrik ölçümlerden elde edilen ölçümler, uygun referans veri ve 

standartlarla karşılaştırılarak değerlendirilir (Vanek ve ark 1997, Kılıçturgay ve ark 

1998). 

 Üst orta kol çevresi ölçümleri kas kitlesi tahmininde bulunmak için 
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kullanılmaktadır. Baldır çevresi ölçümleri de kas kitlesi ile ilgili bulunmuştur. Üst 

kol çevresinin 22 cm’nin altında olması, baldır çevresinin ise 31 cm’nin altında 

olmasının, malnütrisyon durumu alakalı olabileceği düşünülmektedir (Wielopolski 

ve ark 2006, Hughes ve ark 2004). Fakat, yaşa bağlı oluşan cilt elastisitesinin kaybı, 

yağ birikimi, kas atrofisi ya da ödem gibi durumlar, yaşlılarda yanlış 

değerlendirmelere neden olabilmektedir (Hughes ve ark 2004). 

2.2.3.1.1.Vücut Ağırlığı ve Boy Ölçümü  

 Birçok önemli sınırlayıcı özellikleri olmasına rağmen vücut ağırlığı 

beslenme durumunun göstergesi olarak sıkça kullanılmaktadır (Barendregt ve ark 

2008, Pekcan ve 2006). Protein kitlesinin ve enerji depolarının dolaylı bir göstergesi 

olan vücut ağırlığı, vücuttaki yağ, su, protein ve kemik mineralinin toplamını ifade 

eder (Pekcan ve 2006).  

 Vücuttan yağ ve doku kaybı olsa bile, ödem ve asit var ise, ağırlık kaybı 

saptanamaz. Vücut ağırlığı, travma, yanıklar, enfeksiyon veya sepsis, tümör gibi 

nedenlerle yatan hastalarda uygun bir ölçüm değeri değildir (Pekcan ve ark 1996). 

Sağlıklı bireylerde net vücut ağırlığı günde 0,1 kg’dan daha az değişir. Su 

dengesinin veya negatif enerjinin bozulduğu durumlarda 0,5 kg’dan daha fazla 

ağırlık kaybı saptanır. Altı aydan kısa bir sürede toplam vücut ağırlığının % 10’dan 

fazlasının kaybedilmesi, klinik olarak önemlidir (Pekcan ve 1996, Pekcan ve ark 

1999). Vücut ağırlığına dayalı diğer yöntemler olarak ideal vücut ağırlığı oranı, 

sürekli vücut ağırlığı oranı, ağırlık kayıp oranı ve VKİ kullanılmaktadır; 

A. İdeal Vücut Ağırlığı Oranı (% ) 1959’da Metropolitan Yaşam Sigortası’nın 

bir tablo yayınlamasından sonra nütrisyonel durum değerlendirmesinde ideal vücut 

ağırlığı oranı standart bir yöntem olmuştur (Heinrichve ark 2007). İdeal vücut 

ağırlığı oranında, hastanın ağırlığı, ideal vücut ağırlığı %’sine göre değerlendirilir ve 

şu formülle hesaplanır:  

İdeal Vücut Ağırlığı Oranı (%) = O andaki ağırlık / İdeal ağırlık x 100 

İdeal Kilo formülü ise;  

Kadınlar için= 45,5+2,3 x (İnç cinsinden boy-60)  

Erkekler için=50+2,3 x (İnç cinsinden boy-60)  

 Buna göre, ölçülen o andaki ağırlık ideal vücut ağırlığının % 80-90’i arasında 

ise hafif enerji yetersizliği, % 70-80 arasında ise orta derecede enerji yetersizliği ve 
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%70’in altında ise ağır enerji yetersizliği göstergesi olarak tanımlanmaktadır (Pekcan 

ve ark 1996, Pekcan ve ark 1999). 

 B. Sürekli Vücut Ağırlığı Oranı (%): Hastaların beslenme durumlarının 

değerlendirilmesinde ve uygulanan beslenme desteğinin etkinliğinin saptanmasında 

sürekli vücut ağırlığı oranı iyi bir değerlendirme aracıdır. Sürekli vücut ağırlığı şu 

formülle hesaplanır:  

Sürekli Vücut Ağırlığı Oranı (%) = O andaki ağırlık / Sürekli ağırlık x 100.  

Formülde sürekli ağırlık olarak ifade edilen, kişinin kilo kaybetmeye 

başlamadan önceki klasik, sürekli olduğu  vücut ağırlığıdır (Pekcan ve ark 1996, 

Pekcan ve ark 1999). 

 C. Ağırlık Kayıp Oranı (%): Kilo kaybı, nütrisyonel değerlendirmede 

kullanılabilecek önemli yöntemlerdendir (Pekcan ve ark 1996, Pekcan ve ark 1999). 

İlk olarak 1936’da Studley tarafından yapılan bir çalışmada kilo kaybı ve mortalite 

arasındaki ilişki araştırılmıştır. Buna göre %20 kilo kaybı olan peptik ülserli 

kişilerde yapılan gastrektomide mortalite oranı % 36 iken, % 20’den daha az kilo 

kaybı olanlarda bu oranın % 5’e indiği görülmüştür. Yine % 10’dan fazla kilo 

kaybının mortalite artışı ile birlikte olduğu birçok araştırmada gösterilmiştir 

(Kılıçturgay ve ark 1998, Pekcan ve ark 1996, Pekcan ve ark 1999). 

 Hastaların ölçülen son vücut ağırlığı, ideal vücut ağırlığına göre 

kıyaslandığında % 90’dan daha düşük durumlar veya ağırlık kayıp oranının % 

10’dan daha yüksek olduğu durumlarda beslenmeye bağlı komplikasyonlar 

açısından risk söz konusudur. Ancak kaybedilen bu kitlenin, vücudun hangi 

kompartımanına ait olduğunu anlamak bu formüllerle mümkün değildir. Streste 

olmayan bir kişide açlık durumunda esas azalma yağ dokularında olmaktadır, yağsız 

vücut kitlesi kısmen korunmaktadır. Oysa travma hastalarında yağsız vücut 

kitlesinden kayıplar olmakta ve bu prognoz üzerinde belirleyici olmaktadır. Bu 

sebeple, ağırlık kaybının nedeni, oranı ve kaybedilen kompozisyonun öğrenilmesi 

gerekmektedir (Kılıçturgay ve ark 1998). 

 D. Vücut Kitle İndeksi (VKİ) (Quatelet İndeksi): Hem protein-enerji 

malnütrisyonunun, hem de obezitenin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir 

yöntemdir ve şu formülle hesaplanır:  
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VKİ = Ağırlık (kg) / Boy (m2) 

  Vücut kitle indeksi aynı hastada önceki ölçümlerle karşılaştıralabilirse daha 

anlamlı olur. Kadınlarda 10’un altı veya erkeklerde 12’nin altı nadirdir (Pekcan ve 

ark 1996, Pekcan ve ark 1999). Vücut kitle indeksi 22’nin altında olması mortalite 

ve morbidite ile birliktedir. Yaşlılarda boy kısalması ile VKİ sınırları yukarı çıkar; 

22’nin altı malnütrisyonun göstergesi olabilir (Thomas ve ark 2010). Ayrıca 

yaşlılarda, VKİ normal sınırlarının 22-27 arasında olduğu, bu değerlerde mortalite 

ve morbiditenin azaldığı gösterilmiştir (Thomas ve ark 2010). Vücut kitle indeksi, 

total vücut yağı ile iyi bir korelasyon gösterir (Wielopolski ve ark 2006, Kılıçturgay 

ve ark 1998). Bu nedenle, VKİ kullanılarak vücut yağ̆  %’si şu formülle 

hesaplanabilir:  

Erkek Vücut Yağ (%) = (1,281 x VKİ) – 10,13  

Kadın Vücut Yağ (%) = (1,480 x VKİ) – 7,0 

2.2.3.1.2. Bel Kalça Oranı  

 Vücut yağ dağılımı, hastalıklar ile dolayısıyla mortalite ile ilişkilidir. 

Bedenin üst taraflarının yağlanmasının, alt taraf ve uyluk-kalça yağlanmasından 

daha tehlikeli olduğu tespit edilmiştir. Son yıllarda bu veriler gözönüne alınarak bel 

çevresi ölçümü sağlığın bozulmasının göstergesi olarak kullanılmaktadır. Bel 

çevresinin erkeklerde 94 cm, kadınlarda 80 cm'yi geçmemesi gerektiği 

belirtilmektedir. Bel / Kalça oranı şişmanlığa bağlı risk tanımlamada önemli 

yöntemlerden bir tanesidir. Bel/Kalça oranının erkeklerde > l.0, kadınlarda > 0.80 

olması vücut ağırlığının veya vücutta biriken yağ oranının sağlığı olumsuz etkileme 

riskini belirgin açıdan artırmaktadır (Roza ve ark 1984, Forse ve ark 1980). 

2.2.3.1.3. Diz Boyu  

 Diz boyu, bireyin vertebralar sıkışmasına bağlı olan boy kısalmasından 

etkilenmediği için bağımsız bir ölçüm yöntemi olarak kullanılabilir. Diz boyu, 

VKİ'in obezitenin tahmininde kullanılması gibi boy uzunluğunun tahmininde 

kullanılan bir parametredir. Diz boyunun ölçümünde kayan kaliper kullanılır; 

kaliper baldıra paralel tutulur ve uygun basınç uygulanarak ölçüm yapılır, aynı anda 

2 ölçüm yapılmalıdır. Bu yöntemle diz boyu ölçümü 0,1 cm hata ile ölçülebilir. 

Ölçümde, kişi sırt üstü yatırılmalı veya tekerlekli sandalyeye oturtularak bacak 
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desteklenmelidir. Bacak diz ve ayak bileğinden 90° bükülür, kayan kaliperin bir ucu 

ayağın topuk kısmına, diğer ucu ise femoral kondiller üzerinde bacağın anterior 

ucuna yerleştirilir. Kaliperin gövdesi baldıra paralel olarak tutulur ve uygun 

basınçla ölçüm yapılır (Roza ve ark 1984, Neslişah ve ark 2006). 

2.2.3.1.4. Baldır Çevresi  

 Yaşlılarda, baldır çevresinin, kol çevresi ölçümlerinden daha duyarlı bir 

yöntem olduğu belirtilmektedir. Bu ölçümler, yaşla birlikte azalan kas kitlesini ve 

fonksiyonunu göstermektedir. Tekerlekli sandalyede oturan kişinin baldır çevresinin 

ölçümünde bacağın desteklenmesi, ayak bileği ve dizin 90°'lik açı yapması gerekir. 

Dizin üst kısmından mezür geçirilir, baldırın en geniş çevresi mezür aşağı yukarı 

oynatılarak bulunur ve en geniş yerden ölçüm kaydedilir. Yatağa bağımlı hastalarda 

da buna benzer uygulamalar kullanılır. Bacak dizden 90° bükülür, ayak tabanı sert 

ve düz bir zemine bastırılır ve en geniş yerden ölçüm kaydedilir (Roza ve ark 1984, 

Carpentier ve ark 1982). 

2.2.3.1.5. Kol Çevresi  

 Birey sırt üstünden sağ veya sol tarafa çevrilir ve avuç içi yukarıya bakacak 

şekilde kol, vücudun üzerine uzatılır, dirsek desteklenebilir, omuz ile dirsek 

çıkıntısı arasındaki orta nokta işaretlenir ve mezür ile orta kol çevresinden ölçüm 

kaydedilir (Roza ve ark 1984, Katz ve ark 1986, Tietz ve ark 1982). Kol çevresi 

ölçümü hem kas, hemde yağ dokusu hakkında bilgi vermektedir. Düşük kol çevresi 

ölçümleri morbidite, mortalite ve nütrisyonel desteğe yanıt ile iyi korelasyon 

göstermektedir. Ağırlığı ölçümünün mümkün olmadığı durumlarda yararlı bir 

gösterge aracı olabilir. Triceps cilt kıvrım kalınlığı ve üst orta kol çevresi ölçümleri 

sıvı-elektrolit dengesizliğinden etkilenir (Barendregt ve ark. 2008). 

2.2.3.1.6. Deri Kıvrım Kalınlığı  

 Ölçüm triceps, göğüs, midaksillar, subskapular, suprailiyak, uyluk, karın ve 

orta baldır bölgelerinden yapılabilir. En az üç bölgeden ölçüm yapılması gerektiği 

belirtilmektedir. Deri kıvrım kalınlıklarından (DKK) vücut yağ yüzdesini 

hesaplarken dört bölgeden alınan DKK'larının (biseps, triseps, supskapula, 

suprailiyak) toplamının logaritması alındıktan sonra, Durnin ve Womersley 

tarafından geliştirilmiş formül yerine kullanılarak hesaplama yapılır. 
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Durnin-Womersley’in vücut yoğunluğu formülü: 

BD: 1.1561-0.0711*log(X1+X2), (X1=Triceps, X2=Subscapula) 

%yağ=((4.95 ÷ BD) - 4.5)*100 Siri formülü (Tamer ve ark. 2000, Zorba ve 

ark. 1995). Hastane ortamında tek bölgeden alınan (triseps DKK) ölçümlere göre de 

değerlendirmenin yapılabileceği formüller mevcuttur. Fakat yaşlılarda deri 

elastisitesinin bozulması, ölçümlerde zorluklara neden olmaktadır. Ölçüm yapılacak 

kol, avuç içi aşağıya bakacak şekilde vücudun üzerine uzatılır, kol çevresi için 

işaretlenen yerden kaliper ile ölçüm yapılır. Ölçüm sırasında, sol elin işaret parmağı 

ve baş parmağı ile işaretli yerin l cm üzerinden deri katmanı tutulup, sağ elde 

tutulan kaliper ile ölçüm kaydedilir. Ölçümde akrominal çıkıntı ile yatak dik açı 

olması gerekmektedir. Subskapular DKK in ise, skapula kemiğinin l cm altından ve 

deri katmanı omuriliğe 45 ° 'lik açı ile tutularak ölçüm yapılır. Değişik kişiler 

tarafından yapıldığında % 20' e varan ölçüm farklılığı olabileceği için, primer olarak 

araştırma amaçlı kullanılmaktadır ( Roza ve ark 1984, Tietz ve ark 1982, Rudman 

ve ark 1984). 

2.2.3.2. Fonksiyonel Ölçüm Yöntemleri: 

2.2.3.2.1.El Sıkma Gücü 

Fonksiyonel ölçüm yöntemlerinden olan el sıkma gücü hidrasyon ve 

inflamasyon durumlarından etkilenmemesi nedeniyle yağsız kas kitlesinin 

göstergesi olarak kullanılabilir. Bu yöntem malnütrisyonun çok erken evrelerini 

saptamada  bize faydalı olabilir (Hartl ve ark 2009). 

2.2.4. Biyokimyasal Belirteçler 

 Malnütrisyonun farklı belirteçleri vardır. Ancak bu belirteçlerin 

malnütrisyon dışı hastalık durumlarında da değişiklik göstermesi malnutrisyondaki 

düzeylerini yorumlamakta zorluklara sebep olmaktadır (Türkiye Klinikleri, 

Nephrol-Special 2011; 4(2) ; syf 44). 

2.2.4.1. Plazma Proteinleri  

Vücut kompartmanı nütrisyonel açıdan anlamlı olarak yağ̆  dokusu, kas 

dokusu ve viseral protein dokusu olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Plazma 

proteinleri, vücudun viseral protein kompartmanını oluşturmaktadır (Ikizler ve ark 
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1994). 

Plazma proteinlerinin dolaşımdaki seviyesi, sentez hızına, dağılımına ve 

katabolizma hızına bağlıdır. Plazma proteinlerinin sentez hızı, üretimlerinde gerekli 

olan prekürsör substratların varlığı ve karaciğerin sentezleme başarısı ile 

bağlantılıdır. Plazma proteinlerinin çeşitli kompartmanlara dağılımı damar içi ve 

damar dışı hacimlere ve onkotik basınca bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 

Katabolizma hızları ise, plazma proteinlerinin yarılanma ömürleri, böbrek ve diğer 

kaynaklardan yitirilmeleri ile ilişkilidir (Kılıçturgay ve ark 1998, Sobotka ve ark 

2009). Beslenme durumunun değerlendirilmesinde kullanılan plazma proteinleri 

Tablo 5'de verilmiştir (Kılıçturgay ve ark 1998) 

Tablo 5.Beslenme durumunu değerlendirmede kullanılan plazma proteinleri. 
PROTEİN         YARI ÖMÜR (GÜN)    NORMAL DEĞER 

Albümin               18-20 3.3-6.1 g/dl 

Transferrin                 8-9 0.26-0.43 g/dl 

Prealbümin                 2-3 0.2-0.4 g/dl 

Retinol bağlayıcı protein                 0.5 30-60 mg/dl 

Fibronektin               0.16-1 1.66-1.98 g/dl 

 

2.2.4.1.1.Albümin 

Nütrisyonel durumun tayininde en sık başvurulan laboratuvar 

parametrelerinden biri albümindir. Değişik toplum çalışmalarında prognoz ile yakın 

ilişkisi olduğu gösterilmiştir. Fakat serum albümin düzeyi, akut ve kronik 

inflamatuar durumlardan etkilenmektedir. Ek olarak, yaş ve karaciğer ve böbrek 

hastalıkları serum düzeyini düşürmektedir. Albüminin yarılanma ömrü 18-20 gün 

arasındadır. Hipoalbüminemi, malnütrisyon için düşük spesifisiteye sahiptir; 

hastanede yatan yaşlılarda serum protein düzeylerindeki değişme nadiren kötü 

nütrisyonel duruma bağlı olup, malnütrisyondan öte inflamasyon ve akut-faz 

reaksiyonunun göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Yaşlılarda ölçülen serum 

albümin seviyesinin 3.2g/dL veya daha az olması, morbidite ve mortalitenin 

belirleyicisidir. Serum albümin düzeyinin, inflamasyon açısında C-reaktif protein de 

gözönüne alındıktan sonra yorumlanması gerekmektedir. Yine de serum albümin 

düzeyinin düşüklüğü, riskine işaret eden bir belirti olarak kabul görmüştür. 

Hipoalbüminemi toplumda tek başına yaşayan yaşlılarda protein enerji 
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malnütrisyonunun göstergesi olarak kullanılabilir ( Bender ve ark 1986, Çertuğ ve 

ark 1997). 

 Albümin, vücut proteinlerinden en önemlisidir ve sıklıkla en fazla 

değerlendirilen parametrelerden biridir. Sağlıklı beslenen bir bireyde kilogram 

başına günlük 200 mg albümin sentezlenir. Nefrotik sendrom gibi albümin kaybının 

hızlandığı durumlarda veya kısa süreli açlık sonrasında, albümin üretimi %200 

oranında artabilmektedir. Albüminin intravasküler ve ekstravasküler dağılımının 

düzenlenmesinde, endotelyal hücreler önem taşımaktadır. Yaşlanmayla birlikte 

albümin değerlerinde belirgin bir azalma görülmesi beklenmez (Çertug ve ark 2002, 

Demirkıran ve ark 2002). 

 Toplumda, bakım evinde ve hastanede yatan hastalarda yapılan 

araştırmalarda serum albümin düzeyi ile mortalite ve morbidite arasında ters bir 

ilişki olduğunu gösterilmiştir ( WHO 2002, WHO Geneva 1995). 

 Serum albümin düzeyleri malnütrisyonda düşük sensitivite ve spesifiteye 

sahiptir. Çünkü serum albumin düzeyi vasküler permeabiliteyi değiştiren her klinik 

durumdan, sıvı dengesizliğinden ve kronik hastalıklardan (kronik karaciğer sirozu, 

kronik böbrek yetmezliği vb.) etkilenebilmektedir (Boirie ve ark 2009, Coats ve ark 

1993). 

Özellikle tümör nekrozis faktör ve IL-6, gerek albüminin vasküler 

permeabilitesini arttırarak, gerekse sentezini azaltarak  degradasyonu arttırarak serum 

albumin düzeyini değiştirebilmektedir. Bu nedenlerle albümin malnutrisyonda duyarlı 

bir parametre olarak kabul edilmemektedir (Türkiye Klinikleri, Nephrol-Special 

2011; 4(2) ; syf 45) 

2.2.4.1.2.Transferrin 

 Transferrin de albümin gibi sık kullanılan serum proteinlerinden bir tanesidir. 

Transferrin yarı ömrünün 8 gün olması nedeniyle nütrisyonel patolojilerde ve akut 

hastalıklarda düzeyi daha erken düştüğünden, albümine göre daha erken dönemde 

kullanılabilecek bir parametre olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte kanda 

demirin transportundan sorumlu olması nedeniyle kan demir düzeyindeki 

değişimlerden etkilenir, albumin gibi negatif akut faz reaktanı olması nedeniyle cerrahi 

girişim, sepsis, diğer akut fizyolojık streslerde kan düzeyi etkilenip düşebilir. Bu 

nedenlerle, malnütrisyonda transferrin düzeyi dikkatli değerlendirilmelidir (Türkiye 
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Klinikleri, Nephrol-Special 2011; 4(2) ; syf 45). 

2.2.4.1.3.Prealbümin 

 Prealbümin karaciğerde sentezlenmektedir ve yarı ömrü 2-3 gündür. Erken 

dönem malnütrisyonun tespitinde, protein veya enerjinin yetersiz alınmasına 

oldukça duyarlı bir testtir. Düzeyi hızla azaldığından dolayı, malnütrisyon için 

duyarlı bir parametredir (Roza ve ark 1984, Forse ve ark 2006, Neslişah rakıcıoğlu 

ve ark 2006). 

2.2.4.1.4.Retinol bağlayıcı protein 

Retinol bağlayıcı protein yarılanma ömrü yaklaşık 12 saattir olan bir 

glikoproteindir. Görevi retinolün karaciğerden periferik dokuları taşınımasını 

sağlamaktır. Bu nedenle, retinolün taşınmasına yanıt olarak sentezi artar. Serumdaki 

düzeyi sadece diyetteki protein düzeyini değil, A vitamini düzeyini de gösterir. 

Ancak, albümin gibi prealbümin ve retinol bağlayıcı protein akut faz reaktanlarıdır 

ve inflamatuar durumdan etkilenirler (Carpentierve ark 1982, Katz ve ark 1986). 

2.2.4.2.Plazma Kolesterol Konsantrasyonu 

Hem normal böbrek fonksiyonu olan hem de KBH olan malnütrisyonlu 

hastalarda kolesterol düzeyleri azalmaktadır. Kolesterol konsantrasyonu ve 

mortalite arasında ters bir ilişki vardır. Yaşlanma ile birlikte erkeklerde daha 

belirgin olmak üzere total kolesterol seviyelerinde yükselme beklenir (Tietz ve ark 

1992). Serum kolesterol seviyesinin 160 mg/dl’nin altına inmesinin, düşük visseral 

protein ve lipoproteini gösterdiği düşünülmektedir. Rudman ve ark. uzun süreli 

bakım evinde kalan kişilerde düşük kolesterol oranını %20 olarak tespit etmişlerdir 

(Rudman ve ark 1988). Araştırmacılar, özellikle 120 mg/dl altındaki kolesterol 

düzeyleri ile komplikasyonlar ve hastanede yatışın uzaması arasında ilişki 

bulmuşlardır (Türkiye Klinikleri, Nephrol-Special 2011; 4(2) ; syf 45). 

2.2.4.3.Trigliserid 

 Hipertrigliseridemi, özellikle parenteral beslenen hastalarda %25-50 oranında 

görülebilen bir durum olarak karşımıza çıkar. Hastada beraberinde renal yetmezlik 

olması ve streoid kullanımı hipertrigliseridemi riskini artırır. Hipertrigliseridemi, 

akut pankreatite neden olabileceği için trigliserid düzeyi 400 mg//dl’nin altında 

tutulmaya çalışılmadır (Hartl ve ark 2009). 
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2.2.4.4.Kan üre nitrojeni (BUN) 

 Kan üre nitrojeni malnütrisyonlu hastalarda düşer ve düşük BUN 

seviyelerinin artmış mortalite riski ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Eğer protein 

katabolizma hızı değerlendirilmezse, BUN’daki azalma diyaliz reçetesinin 

değiştirilmesine yol açabilir ve bu durumda malnütrisyon daha da ağırlaşır. Çünkü 

yetersiz diyaliz, iştahsızlık ve protein alımda düşüşe neden olur (Türkiye Klinikleri, 

Nephrol-Special 2009; 2(2) ; syf 29). 

2.2.4.5. Kreatinin Üretimi 

 Kreatinin üretimi diyalize giren stabil hastalarda yağsız vücut ağırlığını 

belirlemek için kullanılmıştır. Yağsız vücut ağırlığının hemodiyaliz hastalarında %47, 

periton diyaliz hastalarında %66’nın altında olması yetersiz beslenmeyi gösteren bir 

parametredir ( Ikizler ve ark 1994). 

2.2.4.6.Elektrolitler 

Nütrisyon desteğinden sonra elektrolit takibi özellikle olacak 

komplikasyonları saptanması açısından, önem arzetmektedir. Parenteral veya 

enteral nütrisyona başlanan hastalarda, bazal sodyum, potasyum, kalsiyum, 

magnezyum bakılmalı ve sonuca göre gerekirse kontrol sıklığı değiştirilmelidir. 

Özellikle parenteral beslenen hastalarda tedavi başlangıcında erken dönem (3-5) 

gün elektrolit bakılması önerilmektedir (Sobotka ve ark 2009).  

2.2.4.7. Total Lenfosit Sayısı 

Malnütrisyonun erken sonuçlarından bir tanesi de immunitedeki 

değişikliklerdir. Malnütrisyonda, enfeksiyon sıklığında ve şiddetinde artma, ciddi 

morbidite ve mortalite nedenlerinden sayılabilir. Yaşlanmayla birlikte total lenfosit 

sayısındaki değişiklikler ile ilgili çelişkili yayınlar vardır (Heinrich ve ark 2007, 

Thomas ve ark 1984). Total lenfosit sayısının 1500 (K/uL)’ ün altında olduğu 

durumlarda artmış mortalite olabileceğini tespit etmiştir. Yazarlar, ölümcül sürece 

ilişkili olarak steroid hormonlarındaki artmanın lenfopeniye neden olabileceğini 

söylemişlerdir (Bender ve ark 1986). 

2.2.4.8. Asidozun Etkisi  

Asidoz, dallı zincirli aminoasit oksidasyonunu, katabolik süreci ve proteolitik 
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enzim sentezini uyarmaktadır. Hemodiyaliz hastalarında asidozun iskelet kasındaki 

dallı zincirli ketoasit dekarboksilasyonunu uyardığı ve hafif asidoz varlığında bile 

DZAA (dallı zincirli aminoasitler) katabolizmasını artırdığı tespit edilmiştir. Klinik 

çalışmalarda ise, asidozun malnütrisyon gelişimi ve mortalite üzerine etkisi halen 

tartışılmaktadır. Metabolik asidozun düzeltilmesi ile aminoasit oksidasyonunun 

normale  döndüğü ve intrasellüler DZAA metabolizmasının uyarıldığı öne 

sürülmektedir (Türkiye Klinikleri, Nephrol-Special 2009; 2(2) ; syf 49). 

2.2.4.9. Hormonal Değişiklikler 

 Kronik böbrek hastalarında gelişen hormonal değişiklikler malnütrisyon 

üzerinde etkilidir. En çok üzerinde durulan konular; insulin direnci, artmış glukagon 

konstrasyonu ve sekonder hiperparatiroidi sayılabilir. Dokularda gelişen post-reseptör 

defekt, karşımıza insuline karşı yanıtsızlık ve glukoz intoleransı olarak ortaya 

çıkmaktadır. Hiperparatiroidizmin de pankreas hücrelerinden insulin salınımın 

engelleyebileceği de düşünülmektedir (Türkiye Klinikleri, Nephrol-Special 2009; 

2(2) ; syf 50). 

2.2.4.10.Anemi 

 Kronik böbrek hastalarında ortaya çıkan anemi de malnütrisyona neden 

olmaktadır. Rekombinant insan eritropoietin tedavisi sonrası hemoglobin düzeyinin 10 

g/dl’den 12 g/dl’ye çıkartılması ile malnütrisyon belirleyicilerinde anlamlı düzelme 

olduğu gösterilmiştir (Türkiye Klinikleri, Nephrol-Special 2009; 2(2) ; syf 50). 

2.2.4.11.Özel Laboratuvar Yöntemleri 

Hastanede yatan hastalarda malnütrisyonun tanınmasında ve beslenme 

desteğinin izlenmesinde bazı özel laboratuvar yöntemleri seçilmektedir. Ancak bu 

yöntemlerin çoğu karmaşık olduğundan pratikte uygulanması zor olmaktadır. 

Ayrıca, kullanılan ekipmanların oldukça pahalı olması ve bu yöntemler için özel 

yetişmiş personele gereksinim duyulması gibi sebeplerle, kullanımları çok yaygın 

değildir. Aşağıda sıralanan yöntemler çoğunlukla araştırma prosedürleri içerisinde 

yer almaktadır (Çertuğ ve ark 1997-2002). 

• 24 saatlik idrar kreatinini ve kreatinin-boy indeksi (kbi)  

• 3-metilhistidin ölçümü̈  

• Somatomedin C  
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• Plazma vitamin, mineral ve oligoelement seviyeleri  

• Plazma ve kas aminoasit paternleri  

• El sıkma dinamometresi ve kas fonksiyon yöntemleri  

• Vücut kompozisyon çalışmaları: Bunlar arasında; vücut hücre kitlesini saptamaya 

yarayan “izotop dilüsyon tekniği” , total vücut nitrojeni ve vücut proteinini 

saptamaya yarayan “invivo nöron aktivasyon analizi”, yağ, iskelet kası, kemik ve 

viseral organ kitlesini hesaplamak için “kompüterize tomografi” , yağ, yağsız doku 

ve iskelet kası kitlesini tespit etmek için “nükleer manyetik rezonans” ve iskelet 

kasında yüksek enerjili fosfatları ölçmek için “nükleer manyetik rezonans 

spektroskopisi” gibi yöntemler sayılabilir (Çertuğ ve ark 1997- 2002). 

2.2.5.Sistemik Değerlendirme Yöntemleri 

Protein-enerji malnütrisyonunun tanısı, genellikle oral enerji alımı, vücut 

ağırlığı, antropometrik ölçümler, kilo kaybı, hepatik protein sentezi, hücresel 

immünite ve vücut kompozisyon analizleri gibi objektif ölçümlere dayanmasına, 

epidemiyolojik olarak yararlı olmasına ve morbidite ve mortalite ile korelasyon 

göstermesine rağmen, tek başına hiçbir ölçüm yeterli olmamaktadır ( Kılıçturgay ve 

ark 1998, Demirkıran ve ark 2002). 

Bu ölçümlerin kombinasyonları ile seçicilik ve duyarlılık arttırmaktadır. 

Birçok çalışmada, farklı popülasyonlar için prognostik indeksler geliştirilmiştir 

(Demirkıran ve ark 2002, WHO 2002, WHO Geneva 1995, Boirie ve ark 2009). Bu 

şekilde, klinisyenlerin mortalite ve morbiditeyi önceden ve daha doğru 

değerlendirebilecekleri ve böylelikle gerekli önlemleri alabilecekleri değerlendirme 

yöntemleri oluşturmak hedeflenmiştir. Nütrisyonel skorlardan bazıları matematiksel 

denklemlerle, bazıları da sübjektif ve klinik değerlendirmelerle yapılmaktadır. 

Tablo 6’da nütrisyonel değerlendirmede en çok kullanılan sistemik değerlendirme 

yöntemleri verilmiştir (Demirkıran ve ark 2002, WHO 2002, WHO Geneva 1995, 

Boirie ve ark 2009). Çalışmamızda kullanılan yönteme aşağıda değinilmiştir. 

Tablo 6. Sistemik değerlendirme yöntemleri. 
Mini Nütrisyonel Test  

Nütrisyonel Risk Taraması 2002  

Subjektif Global Değerlendirme  

Nütrisyonel Risk İndeksi  
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Temel Nütrisyonel Değerlendirme  

Prognostik Nütrisyonel İndeks  

Malnütrisyon Üniversal Tarama  

Maastrict Nütrisyonel İndeksi  

2.2.5.1.Mini Nütrisyonel Değerlendirme Testi (MND)  

 Mini nütrisyonel değerlendirme testi; 1994 yılında geliştirilen, yaşlı 

bireylerin beslenme durumlarının saptanması ve izlenmesinde kabul edilmiş, 

standart ve etkilli bir testtir. Bu test antropometrik ölçümleri, yaşamsal 

alışkanlıkları, ilaç kullanımını, diyetsel tüketimi ve sağlığın subjektif 

değerlendirmesini kapsamaktadır. Hastanede ve bakımevlerinde bulunan yaşlıları 

değerlendirmek için tasarlanmıştır (Çertug ve ark. 2000). Ayrıca yaşlılarda 

kullanılması ESPEN tarafından da önerilmektedir. Test yaklaşık 10-15 dakika 

içerisinde tamamlanan, hızlı ve etkili bir yöntemdir. Mini nütrisyonel değerlendirme 

tarama skoruna göre taramada 12 puanın üstü “normal ”, 11 ve altı  “malnütrisyon 

riski”, 7 puan ve altı  “malnutrisyon” olarak kabul edilir. Mini nütrisyonel 

değerlendirme testi toplam skoru ≥24 ise, “malnütrisyon riski”  yoktur; 17-23,5 

puan malnütrisyon riskini; <17 ise protein enerji malnütrisyonunu (PEM) gösterir. 

Testin en önemli özelliği skor 17-23,5 arasında iken, vücut ağırlığı ve serum 

albümin düzeylerinde önemli değişiklikler oluşmadan önce malnütrisyon riskinin 

belirlenmesidir. Bu durumdaki yaşlı hasta yakından takip edilmeli, riske neden olan 

faktörler düzeltilmeli, MND testi 3-6 ay sonra tekrarlanmalı ve risk durumu tekrar 

değerlendirilmelidir. Yaşlı hastalarda beslenme durumunun değerlendirilmesinde 

MND’nin NRS-2002’ye göre daha uygun bir test olduğu, malnütrisyonlu hastalarda 

ve malnütrisyonun derecesini daha iyi tanımlayabileceği çeşitli çalışmalarda da 

gösterilmiştir (Çertug ve ark 2000, Coats ve ark 1993). 

2.3. Kırılganlık (Frailty) 

2.3.1. Tanım 

Kırılganlığa duyulan ilgi, yaşlı erişkinlerde, görünürde birbirinden farklı 

hastalık tabloları arasında birleştirici bir tanıya giderek artan bir ihtiyaç 

duyulmasıyla 1980’lerde ve 1990’larda gelişmeye başlamıştır (Heppenstall C ve ark 

2009, Kinney ve ark 2004, Lang ve ark 2009, Strandberg ve ark 2011). 
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1988’de Woodhouse ve ark. kırılgan yaşlıyı “ günlük aktivitelerinde 

başkalarına bağımlı ve coğunlukla kurumsal bakım alan bireyler ” olarak 

betimlemişti (Woodhouse ve ark. 1988). Gillick ise kırılganlığın sosyal sonuçlarına 

vurgu yaparak “başkalarının yardımı olmaksızın yaşamını sürdüremeyen güçsüz 

yaşlılar” olarak betimlemişti (Gillick ve ark. 1989). Pawlson, kırılgan yaşlının 

“çoklu hastalıklara sahip olmasına” dikkat çekmişti ( Pawlson ve ark. 1988). 

MacAdam ve arkadaşları kırılganlığı “ kronik durumlu yaşlı” olarak tanımlarken, 

Williams ve arkadaşları kırılgan yaşlıyı “kronik zayıflama hastalığından dolayı uzun 

süreli bakıma gereksinimi olan yaşlı” olarak tanımlamıştır( MacAdam ve ark. 1988, 

Williams ve ark. 1989). Winograd ve arkadaşları “ Geriatrik devler olarak anılan 

düşmeler, immobilite, inkontinans ve bası yarası gibi sendromlarının kırılganlığın 

belirleyici durumları olarak kabul edilebileceğini” söylemiştir (Winograd ve ark. 

1991). Buchner ve Wagner kırılganlığı “yaşlıda yetiyitimi riskini arttıran fizyolojik 

rezervlerin kaybı” olarak tanımlamışlardır. Bu tanımda kırılganlık yetiyitimi ve 

günlük aktivitelerde başkalarına bağımlılığın öncü belirtisi olarak kabul görmüştür. 

Buchner ve Wagner kırılganlığın üç öncü belirtisinin nörolojik bozulma (kompleks 

görevleri yapabilme yeteneğinde azalma), mekanik performansta azalma (güçte 

azalma) ve enerji metobolizmasında azalma (kardiyak veya pulmoner hastalıklara 

bağlı O2 seviyesinde azalma) olduğunu ileri sürmüştürlerdir (Buchner ve Wagner 

ark. 1991) 

Günümüzde halen, yaşlı kişilerde kırılganlık hakkında başlıca 2 düşünce 

şekli mevcuttur. Birincisi, istenmeyen kilo kaybı, kendi kendine bildirilen tükenme, 

azalmış kavrama gücü, yavaş yürüme hızı ve azalmış fiziksel aktiviteden oluşan 

fiziksel bir fenotip oluşturan fizyolojik temelli bir tanımlamadır (Heppenstall C ve 

ark. 2009, Lang ve ark  2009, Strandberg ve ark 2011, Rockwood ve ark 2005). 

İkinci kırılganlık tanımı, sadece fiziksel ölçümleri içermekle kalmayan, aynı 

zamanda psikososyal faktörleri ve incinebilirliği (vulnerability) dikkate alan 

bütüncül bir yaklaşımı içermektedir. 1994 yılında Rockwood ve arkadaşları tıbbi 

faktörleri ve aynı zamanda kendi kendine derecelendirilen sağlık, sosyal kaynaklar, 

ekonomik faktörler ve kognisyon gibi psikososyal faktörleri de içeren dinamik bir 

zayıflık modeli planlamışlardır (Rockwood ve ark 1994, Heppenstall C ve ark 2009, 

Lang ve ark 2009, Strandberg ve ark 2011). 

 Kırılganlığın en fazla görüş birliğinin olduğu tanımlaması; “yaşa bağlı 
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fizyolojik rezervlerde, metabolik, nöromüsküler ve immün sistemde fonksiyon 

kaybına bağlı dış streslere artmış olan hassasiyet” tir. Rocwood ve arkadaşları doğru 

bir kırılganlık tanımı için tablo 7’deki kriterleri önermişlerdir (Rockwood ve ark 

2005, Şahin ve ark 2010). 

Tablo 7.:Kırılganlığın Başarılı Tanımı İçin Kriterler  

İçerik Geçerliliği 

• Birçok belirleyici etken içerir 

• Dinamiktir 

• Geçerli bir şekilde erken ve başarılı tanımlamaların yerini alır 

• İçeriklerin genelinde yaygın olarak kullanışlıdır (klinik deneyler ve nüfus 

çalışması) 

• Sayısal olarak kontrol edilebilir 

Yapı Geçerliliği 

• Kadınlarda erkeklerden daha yaygındır 

• Yaş ile daha yaygındır 

• Yetiyitimi ile ilgilidir 

• Kişinin kendi sağlık algısı ve komorbidite ile ilgilidir 

Kriter Geçerliliği 

• Mortalite ile ilgili öngörüde bulunur 

• Diğer kötü sonuçlar (deliryum, düşme, fonksiyonel kötüleşme) ile ilgili öngörüde 

bulunur 

• Herhangi birinin kırılganlığa yakalandığı yaş ile ilgili öngörüde bulunur 

• Hücresel ve hayvansal modelden insanlar arasındaki çalışmalara ölçeklendirir 

2.3.2.Yaşın Kırılganlık ile İlişkisi 

Tıbbi uygulamacılar, kırılganlık terimini çoğunlukla, yaşlı erişkinlerin en 

tehlikeye açık ve en zayıf alt grubunu karakterize etmek için kullanmışlardır. Ancak 

“kırılganlık” ileri yaşlardaki yaşlı kişileri açıklamaya yeterli bir kelime de değildir. 

Biz yaşlandıkça kırılganlık insidansının da arttığı bir gerçektir. Rockwood ve 

arkadaşlarının kırılganlık indeksinde ileri yaşla birlikte defisitlerin karakteristik bir 

şekilde birikmesiyle arttığı gösterilmiştir (Rockwood ve ark 1994, Heppenstall C ve 

ark 2009, Lang ve ark 2009, Strandberg ve ark 2011). 
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Ancak dikkate alınması gereken tek faktör bu değildir ve bazı insanların 

60’lı veya 70’li yaşlarında kırılgan olmalarına karşın bazı kişilerin 80 yaş üzeri 

olmasına rağmen canlı, sağlıklı ve aktif kalabildikleri bilinmektedir (Heppenstall C 

ve ark 2009). 

2.3.3.Komorbidite ve Yetiyitiminin Kırılganlık ile İlişkisi 

2.3.3.1.Yetiyitimi 

Yetiyitimi Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Uluslararası İşlevsellik, 

yetiyitimi ve Sağlık Sınıflandırması'nda tanımlanmıştır. Kırılganlıkta olduğu gibi, 

bu tanımlama da hem fiziksel sağlığı hem de sosyal yönleri kapsamaktadır ve sınırlı 

ve kısıtlı bir katılım durumu anlamına gelmektedir. Ancak bu pek çok bakımdan 

kırılganlıktan farklıdır. İlk olarak, yetiyitiminin sebebi kırılganlıkta görülen 

hasarların birikiminden çok, inme veya ampütasyon gibi tek bir olay olabilir. 

İkincisi, yetiyitimi çevreye bağlıdır; yani bir kişi belli bir çevrede tamamen malul 

olurken, uygun yardımlarla veya modifikasyonlarla başka bir çevrede tam olarak 

işlevsel olabilir. Örneğin, modifiye edilmiş araçları kullanabilir. Kırılganlık, bir 

kişiyi minör bir stres ile yetiyitimine yatkın hale getiren fizyolojik bir rezerv kaybı 

olarak görülebilir (Heppenstall C ve ark 2009, Kinney ve ark 2004, Lally ve ark 

2007). 

Yapılan bir çalışmada, kırılganlık ile ilgili algılamala ve geriatristlerin 

kırılganlık ve yetiyitimi arasındaki ilişki konusunda görüşlerini incelemek üzere altı 

tıp fakültesinde bir sorgulama formu kullanılmıştır. Çalışmaya yanıt veren 62 

geriatristten %98’i kırılganlığın ve yetiyitiminin sebep-sonuç ilişkisi bakımından 

birbirleriyle ilgili olduğunu düşünmelerine rağmen, bunların farklı klinik tanılar 

olduğunu belirtmiştirler. Yanıt verenlerin en az %50’si yetersiz nütrisyon, 

fonksiyonel bağımlılık, uzamış yatak istirahati, bası yaraları, yürüme bozuklukları, 

güçsüzlük, yaşın > 90 olması, anoreksi, kilo kaybı, düşme korkusu, demans, kalça 

fraktürü, deliryum, konfüzyon, dışarıya seyrek çıkmak ve polifarmasi gibi 

özelliklerden birinin veya daha fazlasının kırılganlıkla ilişkili olduğunu 

söylemişlerdir (Lang ve ark 2009). 

2.3.3.2.Komorbidite 

 “Komorbidite” iki veya daha fazla sayıda kronik hastalığın bir arada olması 
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durumu olarak adlandırılır. Kronik hastalık, hem biriken kayıplarla doğrudan hem 

de azalmış mobilite ve sarkopeni ya da kas iskelet kitlesinin kaybı gibi diğer 

mekanizmalar aracılığıyla kırılganlığa predispozisyon oluşturur. Kronik 

hastalıklarda, kırılganlık için öne sürülen çeşitli biyokimyasal belirteçler, 

(enflamatuar markerlar, kardiyovasküler hastalık belirteçleri) saptanabilmektedir. 

Diğer taraftan, kırılganlık da malnütrisyon ve azalmış fiziksel aktivite gibi 

mekanizmalar aracılığıyla kronik hastalık gelişimine veya kronik hastalıkların 

belirti vermesine predispozisyon oluşturmaktadır (Heppenstall ve ark 2009, Lally ve 

ark 2007). 

 Fried ve ark. Kardiyovasküler Sağlık Çalışması'nda kırılganlık, ciddi bir 

şekilde iç içe geçebilmelerine rağmen, disabilite ve komorbiditeden farklı bir hasta 

grubu olarak tanımlanmıştır. Şekil 1 bu ilişkiyi göstermektedir. Çok sayıda hastada 

komorbidite bulunduğu, bazılarında yetiyitimi bulunurken, bazılarında hem 

kırılganlık, hem de komorbiditenin, bazılarında kırılganlık ve yetiyitiminin ya da 

her üçünün birden bulunduğu görülebilmektedir. Az sayıda hasta (n=98), sadece 

kırılganlık kriterlerine uymuştur ve kırılganlık ayrı bir tanı olarak tanımlanmıştır 

(Fried's ve ark. 1991, Heppenstall ve ark 2009 Lang ve ark 2009,Strandberg 

ve ark 2011, Lally ve ark 2007). 

Sekil 1. Komorbidite, Yetiyitimi ve Kırılganlık Arasındaki İlişki 

Homeostatik rezervlerdeki azalmayla ilgili olarak, kırılganlık süreci 3 

aşamada tanımlanabilir; 

Yetiyitimi 
N=67 

N=196 

N=21 N=79 
Komorbitide

N=2131 

Kırılganlık
N=98 

N=170 
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1. Kırılganlık öncesi süreç, 

2. Kırılganlık, 

3. Kırılganlık komplikasyonlarının yasandığı süreç 

Kırılganlık öncesi süreç; klinik açıdan sessiz bir aşamadır. Fizyolojik 

rezervlerin, akut hastalıklar, travma veya stres gibi her türlü zararlı etkene karşı tam 

bir iyileşme şansına imkan sağladığı bir sürece karşılık gelmektedir. Kırılganlık 

öncesi evrenin girişime en duyarlı evre olduğu kabul edilmektedir (Lang ve ark 

2009). 

Kırılganlık süreci boyunca fizyolojik rezervler azalırken, yaşlanmakta olan 

bedenin onarılması ve işlevselliğinin sürdürülebilmesi için giderek artan miktarda 

fizyolojik kaynaklar gerekir. Bu durum, geri kalan mevcut rezervleri kaçınılmaz bir 

şekilde azaltır. Bununla beraber, normal fizyolojik rezervlerin %30’unun esansiyel 

organların yeterli bakımına ve işlevselliğine izin verdiği öne sürülmektedir. 

Dolayısıyla kırılganlık, dinamik süreçte iyilik halinden fonksiyonel azalmaya doğru 

bir geçiş durumu gibi görünmektedir (Lang ve ark 2009). 

2.3.4.Kırılganlığın Sınıflaması 

 Kırılganlıktan henüz ne uluslararası tanı sınıflamasında (ICD)-10 ne de 

Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (DSM)-V.’te 

bahsedilmemektedir. Kırılganlığın tanımının komplike ve zor olduğu kabul 

edilmiştir. Kırılganlık, sağlam dönem ile fonksiyonel yetiyitiminin ortasında olan 

dinamik bir süreç olarak açıklanmaktadır (Lang ve ark 2009,Strandberg ve ark 

2011, Akın ve ark 2006). 

 “Kırılgan yaşlı” tanısının neleri içereceği tam olarak ortaya konulamamıştır. 

2001 yılında Fried ve arkadaşlarının geliştirdiği “Fenotipik metod” ve 2005 yılında 

Rockwood ve arkadaşlarının ortaya koyduğu “İndeks metod” bazı çalışmalarda 

kullanılmaya başlanmıştır (Strandberg ve ark 2011, Eyigor ve ark 2009, Eyigor ve 

ark 2010). 

Kırılganlığın hem fiziksel, hem de psikososyal çoklu risk faktörlerini 

içerdiğini düşünecek olursak, ölçümler daha karmaşık bir hale gelir. Sadece fiziksel 

temellere dayanan bir kırılganlık ölçeğinin kırılganlığı belirlemede yeterli 

olmayacağı açıktır. Fiziksel Fried fenotipini genişletmek için bilişsel durum ve ruh 

halini içeren “Çok alanlı fenotip”in kullanımı önerilmektedir. Son zamanlarda çok 
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alanlı fenotipe örnek olabilecek EKS'nın kırılganlığı tanılamada uygulanabileceği 

önerilmektedir. Edmonton Kırılganlık Skalası bilişsel, ruh hali ve sosyal alanlarıda 

kapsamaktadır (Heppenstall ve ark 2009, Strandberg ve ark 2011, Rolfson ve ark 

2006). 

 Rolfson ve arkadaşları tarafından geliştirilen EKS fiziksel ve psikososyal 

özellikleri kapsayan 11 maddelik kullanımı pratik bir ölçektir. Edmonton 

Kırılganlık Skalası’nın Geriatrician’s Clinical Impression of Frailty (GCIF) ile ve 

Barthel indeksi ile korelasyon halinde olduğu gösterilmiştir. Edmonton Kırılganlık 

Skalası değerlendirilmesi sonrasında, bireyleri şiddetli, orta ve hafif kırılgan 

seklinde gruplandırmaktadır. Edmonton Kırılganlık Skalası geriatrist olmayan 

sağlık çalışanları tarafından da kolaylıkla kullanılabilecek ve kapsamlı geriatrik 

değerlendirme yapılması gereken risk altındaki grubun saptanmasına yardımcı 

olabilecek bir ölçektir.  

2.3.5.Kırılganlık Konusunda Yapılan Çalışmalar 

2.3.5.1.Kardiyovasküler Sağlık Çalısması  

Fried ve ark. Kardiyovasküler Sağlık Çalışmasının sekonder bir analizine 

dayanan “Fenotipik metod” olarak anılan bir kırılganlık fenotipini geliştirmişler ve 

işlevselleştirmişlerdir. Bu çalısmada 65 yaş ve üzerindeki 5317 kadın ve erkek 3 yıl 

boyunca takip edilmiştir (Fried's ark. 1991, Lang ve ark 2009, Strandberg ve ark 

2011). 

 Asağıdaki beş değişkenin "kırılganlık fenotipine" işaret ettiği ileri 

sürülmektedir. Kardiyovasküler sağlık çalışma indeksi (Cardiovascular Health 

Study- CHS Index) 5 özellikten 1 veya 2 tanesinin bulunmasının kırılgan öncesi 

dönemi gösterdiğini, 5 özellikten 3 veya daha fazlasını bulunmasının kırılgan 

tanısını koyulabileceği belirtilmektedir; 

1. Küçülme (Shrinking); son bir yıl içinde 4,5 kilo veya % 5’ten fazla kilo 

kaybı; İstemeden meydana gelen kilo kaybı 

2. Zayıflık, cansızlık; kavrama gücünde cins ve beden kitle indeksiyle 

bağlantılı olarak bazale göre %20 azalma 

3. Tükenmişlik; gerekli aktiviteler ile ilgili sorulara verilen yanıt 
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4. Yavaş yürüme; 4 metre yürümenin 6-7 saniyeden uzun sürmesi, bazale 

göre %20 azalma 

5. Azalmış fiziksel aktivite; haftalık harcanan kalorinin erkeklerde 383 

kkal’den kadınlarda 270 kkal’den az olması 

Değerlendirilen 5317 hastadan alınan verilere göre, çalışma popülasyonunun 

%7'si kırılgan, %47'si kırılganlık öncesi evre olarak saptanmıştır. Kırılganlık ve beş 

kriter arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p< 0,0001). 

Kırılgan yaşlıların %60’ı hospitalize edilirken, %39’unda günlük yasam 

aktivitelerini gerçekleştirebilme kapasitesinin kötüleştiği saptanmıştır. CHS indeksi 

ile kırılgan tanısı alan hastalarda hastaneye yatış, düşme, bağımlılık oluşması ve 

mortalite oranları anlamlı olarak yüksek saptanmıştır (Fried's ark. 1991, Kinney ve 

ark 2004, Lang ve ark 2009, Şahin ve ark 2010, Aras ve ark 2011). 

2.3.6.Biyokimyasal, Hormonal ve İnflamatuar Belirteçler 

Birçok kesitsel çalışmada kırılganlığın biyokimyasal, hormonal ve 

inflamatuar belirteçleri incelenmiştir. Yüksek IL-6 ve öncü inflamatuar sitokin C-X-

C-10 kemokin (CXCL-10) ve C-reaktif proteinin kırılganlık ve kırılganlık öncesi 

dönemle ilişkili olduğu gösterilmiştir. Anormal koagülasyon çalısmaları (faktör 

VIII, fibrinojen, D-dimer) kırılganlıkla iliskili bulunmuştur. Fakat, yazarlar bu 

bozukluğun inflamasyona yanıt olarak mı yoksa kırılganlığın direk etkisi olarak mı 

geliştiği konusunda netleşememişlerdir. Başka bir çalışmada yüksek IGF-1 ve 

düşük D vitamini seviyesi kırılganlıkla ilişkili bulunmuştur. Fried ve ark. ise beyaz 

kürelerin sayısı ve IGF-1’in kırılganlık ile U biçiminde doğru orantılı kompleks bir 

eğri oluşturduğunu bulmuştur. Kırılganlık bozulmuş glikoz toleransı, insülin direnci 

ve düşük kolesterol gibi metobolik değisikliklerle ilişkili bulunmuştur. Mitokondrial 

enzimler, testesteron, sitokinler ve vitamin eksiklikleri kırılganlıkta önemli 

belirteçler olarak tanımlanmıştır. Düşük albümin, artmış mortalite ve yetiyitimi 

kırılganlıkla ilişkili bulunmuştur (Heppenstall ve ark 2009, Aras ve ark 2011, Fried 

ve ark 2009, Heppenstall ve ark 2011, Puts ve ark 2005). 

Kırılganlık için diğer laboratuar belirteçler arasında kas veya kalp 

perfüzyonunu etkileyebilen VO2maks yer almaktadır. Fenotipik kırılganlığı olan 

bireylerin, kırılgan olmayan bireylerden daha düşük kas yoğunluğu, düşük kas 

kitlesi veya yüksek kas yağ kitlesi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Ancak bu 
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markerlardan hiçbiri kırılganlık için klinik belirteç veya tanısal bir test olarak 

kullanılmaya yetecek kadar duyarlı veya spesifik değildir (Heppenstall ve ark 

2011).  

Güncel olarak bilinen kırılganlık tanımının kullanıldığı CHS, 299 kırılgan ve 

2298 kırılgan olmayan kişide biyolojik enflamatuar belirteçleri karşılastırmıştır. 

Kırılgan yaşlılarda CRP, fibrinojen, faktör VIII ve D-dimer düzeylerinin kırılgan 

olmayanlara göre anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu gözlenmiştir (p < 0.001). 

Benzer şekilde, Duke Yerlesik Popülasyonlar Yaşlılar Epidemiyolojik Çalışmasında 

(The Duke Established Populations for Epidemiologic Studies of the Elderly) 71 

yaş ve üzerindeki 1723 olgunun 5 yıllık takibinde, en yüksek IL-6 ve yüksek D-

dimer kan düzeyi kuartillerinin kombine bir şekilde bulunmasının, 5 yıl içinde 

görece ölüm riskini 2 kat arttırdığı gösterilmiştir (Lang ve ark 2009). 

 Hubbard ve ark. yaptığı çalışmada, IL-6 ve CRP'deki artışlarla, VKİ’deki 

düşüş ve kırılganlıktaki artış paralel seyretmiştir. Women's Health and Aging Study 

(WHAS I) çalışmasında, düşük IGF-1 ve yüksek IL-6 seviyeleriyle yürüme hızı 

arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca, düşük IGF-1 ve yüksek IL-6 

seviyelerine sahip hastaların beş yıllık takibi sonucunda, bu hastaların yaklaşık 

%46'sı hayatını kaybetmiştir (WHAS-1 1991, Rolfson ve ark 2006). Ancak bu 

kesitsel çalısma sonuçları ile sebep sonuç ilişkisini kurmak mümkün olmamış ve bu 

belirteçlerin kırılganlığın predispozan belirteçleri mi yoksa bu sendroma yanıt 

olarak mı geliştiğine karar verilememiştir (Heppenstall ve ark 2009, Fried ve 2009, 

Heppenstall ve ark 2011, Puts ve ark 2005). 

2.3.7.Kırılganlığın Önemi 

 Kırılganlık, yaşlının görünürde küçük bir travmanın sonrasında fiziksel ve 

mental sağlığında kayıplara neden olan bilen sendromdur. Bu durum, hastaneye 

yatış, bakımevine kabül ve mortalite artışı riskine yol açar. Boyd ve arkadasları; 

Fried ve arkadaşlarının kriterlerine göre kırılgan olarak tanımlanmış yaşlı bireylerin 

günlük yaşam aktivitelerinde yetersizlik gelişme riskinde artış olduğunu 

saptamıştırlar.Var olan kırılganlığın, Alzehimer ve kognitif bozukluk gibi kronik 

hastalıkların gelişmesi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Covinsky ve arkadaşları 

kırılgan yaşlıların fonksiyonel durumlarında sürekli bir düşüş olduğunu 

saptamışlardır. Dasgupta ve ark. elektif cerrahi sonrası kırılgan bireylerde 
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komplikasyonların arttığını ve bakımevine yatış riskinin arttığını göstermişlerdir. 

Avusturalya’da yapılan CHAMP çalısmasında kırılganlık ve ağrı arasında anlamlı 

bir ilişki olduğu saptanmıştır. Kırılganlık, ağrı ve depresif semptomlar arasında 

anlamlı bir ilişki vardır (Boyd ve ark 2005, Lang ve ark 2009, Heppenstall ve ark 

2011, Blyth ve ark 2008, Buchman ve ark 2007, Covinsky ve ark 2003, Dasgupta ve 

ark 2009, Engin ve ark 2005, Lunney ve ark 2003). 

 Klinisyen kırılganlığın tanısını koyarken hastalığa özgü modelden ziyade, 

entegre edilmiş daha bütüncül bir yaklaşımda bulunmalıdır. Kas gücünü arttıran 

egzersiz, özellikle hastanede yatış esnasında nütrisyonel destek, ilaçları düzenleme 

ve polifarmasiyi önleme, tanımlanmamış medikal durumların tanımlanması için 

erken ve kapsamlı değerlendirme, cerrahi öncesi fonksiyonel durumu maksimize 

etme, erken mobilizasyon ve sosyal koşulların iyileştirilmesi, kırılganlıkta etkili 

olan girişimlerdir. İleri derecede kırılganlığı olan bazı hastalarda ise hastanın 

durumunun farkına varıp palyatif yaklaşım uygulamak daha uygundur ( Heppenstall 

ve ark 2011). 

2.3.8.Kırılganlığın Klinik Özellikleri 

Başlıca semptomları arasında istemsiz kilo kaybı, güçsüzlük, halsizlik ve 

hareketsizlik sayılmaktadır. Kırılganlığın belirtileri; osteopeni, sarkopeni, denge ve 

yürüme bozukluğu, inkontinans, egzersiz intöleransı, sık düşmeler, beslenme 

yetersizliği ve yavaş yürüme, düşünce esnekliğinde azalma ve görme ve işitme 

keskinliğinde azalma, hipokolesterolemi, hipoalbüminemi, serum kreatinin 

düzeyinde azalma ve anemidir. Yaşla oluşan morfolojik ve fonksiyonel değişimler, 

organ rezerv kapasitesinin azalması ve hastalıklar kırılganlık oluşumunu 

kolaylaştırmaktadır (Kinney ve ark 2004, Beğer ve ark 2006, Eyigor ve ark 2010, 

Hallberg ve ark 2004). Beslenme yetersizliği, uzamış yatak istirahati, bağımlılık, 

basınç yarası, yürüme bozukluğu, kilo kaybı, çok ileri yaş, anoreksi, düşme 

korkusu, demans, kalça kırığı, deliryum, konfüzyon, ev dışına az çıkma ve çoklu 

ilaç kullanımı kırılganlığın özellikleri olarak kabul edilmektedir (Kinney ve ark 

2004, Eyigor ve ark 2009, Beğer ve ark 2006, Eyigor ve ark 2010). 

2.3.9.Ayırıcı Tanı 

Kırılganlığın en çok karıştırığı durum konjestif kalp hastalığıdır. Ayrıca 
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yaşlıda bulunan diyabet hastalığı, tiroid hastalıkları, kanserler, kronik enfeksiyonlar, 

temporal arterit, major depresyon, parkinson hastalığı ve yaşlının psikozu, kırılgan 

yaşlı kliniği ile karışabilir (Beğer ve ark 2006). 

2.3.10.Kırılganlık Patofizyolojisi 

Kırılgan vücut yapısında 3 temel değişim bulunmaktadır ve her değişim bir 

diğerini tetiklemektedir. Bunlar; 

* İmmun yetersizlik, 

* Sarkopeni 

* Nöro-endokrin düzensizliktir (Akın ve ark 2006, Eyigor ve ark 2009, 

Beğer ve ark 2006, Eyigor ve ark 2010). 

Pek çok patofizyolojik süreç kırılgan yaşlı tablosunun gelişimine etki 

etmektedir. Kırılganlığın patofizyolojisinde rolü olduğu düşünülen faktörler 

şunlardır; beslenme yetersizliği (yetersiz kalori ile beslenme), artmış CRP ve 

proinflamatuvar sitokinlerin, artmış nötrofil ve monosit sayılarının, koagülasyon, 

fibrinoliz ve enflamasyon belirteçlerinde artışın (faktör 8, fibrinojen, D-dimer, 

plazmin-antiplazmin kompleks, faktör 11, alfa 1 antitripsin, IL-6, CRP, beyaz kan 

hücreleri), vücut yağ kütlesinin, yüksek vücut ağırlığının, santral obesitenin, 

sarkopeninin, metabolik sendromun, kortizol diurnal ritm değisikliklerinin, insülin 

direncinin, düşük IGF-1, testosteronun, büyüme hormonu ve insülin büyüme 

hormonu gibi hormonlardaki yaşla görülen değişikliklerin patofizyolojide rolü 

olduğu düşünülmektedir (Beğer ve ark 2006, Eyigor ve ark 2010). 

Sarkopeniye neden olan en önemli durum, kronik beslenme yetersizliğinin 

olmasıdır. Yaşlıda meydana gelen koku ve tat alma duyusunun bozulması, ağız 

hijyenin bozulması, demans ve depresyonun bulunması kronik beslenme 

bozukluğuna neden olmaktadır. Kronik beslenme yetersizliğine bağlı olarak gelişen 

negatif nitrojen ve enerji dengesi, yaşlının hastalıkları, kullandığı ilaçlar, kronik 

inflamasyona bağlı katabolik süreçteki artma, kilo kaybı ve kas kitlesindeki azalma, 

sarkopeni nedenleri olabilir. Ayrıca, yaşlandıkça insülin direncinin arttığını gösteren 

kanıtlar da giderek artmaktadır. Yaşla ilgili insülin direnci, nitrik asit  kaskadını 

inhibe ederek ve bunun sonucunda protein sentezi için amino asitlerin daha az 

absorbsiyonuna yol açarak sarkopeniye sebep olur ve böylelikle kırılganlık 



34  

sürecinin başlamasına katkıda bulunur  (Lang ve ark 2009,Beğer ve ark 2006). 

 Sarkopeni, rezerv kapasitelerinin kaybı sonucu, belirli bir egzersiz şiddeti 

için artmış efor hissi ile sonuçlanan bir süreçtir. Bir kişinin laktat eşiği yaşla birlikte 

artarak, yaşlı kişilerin, maksimum kapasitelerinin daha yüksek bir yüzdesine çıkarak 

egzersiz yapmalarına yol açar. Egzersiz eforu algılaması arttıkça, yaşlı kişiler 

egzersizden kaçınır hale gelirler. O zaman bir çeşit kısır döngü başlar. Düzenli 

fiziksel aktivite yaşla birlikte azaldığı için, fizyolojik sistemler azalmış egzersiz ve 

stres düzeylerine adapte oldukça, bu sistemlerde bir down-regülasyon olur. Yaşla 

birlikte, kardiyovasküler ve iskelet kası rezervlerinin genel fonksiyonunda bir 

azalma olduğu gibi, VO2maks de bir azalma olur ve bu değişiklikler, genç kişilere 

göre, yaşlılarda herhangi bir fiziksel aktivite durumunda artmış bir efor algısının 

ortaya çıkmasına yol açar. Bu durum, yaşlı bireylerde fiziksel efordan kaçınma 

olasılığını artırır ve fiziksel efordan kaçınma durumları arttıkça egzersiz 

performansında azalma, fonksiyonel rezerv kapasitelerinde azalma olur ve bu 

durum daha fazla sarkopeniye yol açar ve bu da fiziksel aktivite kısıtlamasını 

arttırır. Bu fizyolojik değişiklikler, istirahat metabolizmasında azalma ve total enerji 

harcanmasında önemli bir düşüş ile sonuçlanır. Azalmış enerji çıkısının yetersiz 

beslenmenin sonuçlarını/etkilerini azalttığı düşünülebilir (Lang ve ark. 2009) 

Sarkopeni, insulin duyarlığını azaltmakta, güç ve kuvveti etkileyerek 

istirahat metabolizmasını azaltmaktadır. Güç ve kuvvetteki azalma, dengenin 

bozulması, yaşlıda korkulan düşmeleri ve hareketsizliği kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, 

yaşlıda görülen birçok hastalık, depresyon, demans, ilaçlar, stres, yürüme güçlüğü, 

sakatlık ve hareketsizliği arttırabilir. Total enerji harcamasındaki azalma, 

anoreksiya, nöro-endokrin düzensizlik, yeniden beslenme yetersizliğine dönüşmekte 

ve sarkopeni döngüsü yeniden oluşmaktadır (Blyth ve ark 2008). 

2.3.11. Kırılganlığın Potansiyel Mekanizması 

Erken çocukluk dönemi, erişkinlik dönemi performansı, biyokimyasal ve 

hormonal değişikler, kırılganlığın fizyolojik fenotipinin gelişmesini sağlar. 

Psikososyal faktörlerin de katılmasıyla bozulma döngüsü oluşur. Kırılganlığı 

belirlemek, geriatrik bakımın anahtarıdır. Kırılganlığı tanımlamak egzersiz, 

beslenme desteği, tıbbı durumun yönetimi, polifarmasinin düzeltilmesi ve sosyal 

destek düzenlemeleri gibi girişimlere olanak sağlar (Heppenstall ve ark 2011). 
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2.3.12.Kırılganlığın Epidemiyolojisi 

Kırılganlık, 65 yaş ve üzerindeki hastalarda %10-25 görülmekte iken, 85 yaş 

ve üzerindeki hastalarda %30-45’ e kadar çıkmaktadır. Türkiye'deki hastalarda 

kırılganlık sıklığı ile ilgili kesin veriler bulunmamaktadır (Aras ve ark 2011). Çeşitli 

kırılganlık tanımlarının kullanıldığı çok sayıdaki çalışmaya ait diğer hesaplamalar, 

toplumda yaşayan kişilerde %7 ile %32 arasında değişen prevalans rakamlarını ve 

kadınlarda prevalansın daha yüksek olduğunu göstermiştir (Lally ve ark 2007). 

2.3.13.Dinamik Bir Süreç Olarak Kırılganlık: Müdahale Potansiyeli 

Kırılganlık, preklinik bir evreyle başlayan ilerleyici bir durum olduğu için, 

erken tespit ve önleme fırsatları olmaktadır. Kırılganlık durumunun klinik olarak 

tespit edilmesiyle, geçerliliği doğrulanmış rehabilitasyon programları, fonksiyonel 

azalma gibi şiddetli sonuçları azaltabilmekte veya geciktirebilmekte ve yaşam 

süresini uzatabilmektedir. Kırılganlığının klinik açıdan sessiz olduğu için ve 

görünürde herhangi bir hastalık ile bağlantılı olmadığı için erken tespit edilmesi güç 

olmaktadır. Ancak, klinik kırılganlık aşaması uygun bir değerlendirme yöntemiyle  

tespit edilebilir. Bu yöntemin klinik pratikte anlamlı olabilmesi için kullanımı 

kolay, hızlı ve güvenilir olmalıdır. Son yıllarda pek çok spesifik değerlendirme aracı 

geliştirilmiştir (Lang ve ark 2009). 

2.3.14. Önleme ve Tedavisi 

Yaşlılarda kırılganlık sendromunu hedef alan birkaç girişim vardır. Bu 

amaçla yapılan The Frailty Intervention Trial (FIT) çalışmasında 70 yaş üzeri 

bireylerin kırılganlığını belirlemek için Fried ve arkadaşlarının kriterleri (fenotip 

model) kullanılmıştır. Kırılganlık düzeyi saptanan 230 yaşlı birey, kontrol ve deney 

grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Deney grubuna Fried’in beş kriterine 

yönelik girişimlerde bulunulmuştur. Kilo kaybı için beslenme desteği, yorgunluk 

için depresyonun teşhis ve tedavisi, zayıf kavrama gücü, yavaş yürüme hızı veya 

düşük aktivite düzeyi için fizyoterapi ve uygun kronik hastalık yönetimini içeren 

genel sağlık yönetimi girişimleri uygulanmıştır. Bireylerin kırılganlık düzeyi ve alt 

ekstremite fonksiyonu (Short Physical Performance Battery) üçüncü ve on ikinci 

aylarda tekrar değerlendirilmiştir. Deney grubundaki bireylerin kırılganlık 

düzeylerinin anlamlı bir şekilde iyileştiği saptanmıştır (Heppenstall ve ark 2011, 
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Cherniack ve ark 2007, Fairhall ve ark 2008, Kurrle ve ark 2011). Yapılan 

uygulama sonrası deney grubunda Short Physical Performance Battery puanları 

artarken, kontrol grubunda azaldığı saptanmıştır. Çalışmanın sonucunda 

kırılganlığın başarılı bir şekilde tedavisinin mümkün olduğu ve kırılganlığın geri 

dönüşümlü olduğu sonucuna varılmıştır (Heppenstal ve ark 2011) 

2.3.14.1.Tedavi 

Kırılganlık tanısı, klinisyenlerin düşüncesini, spesifik hastalık modellerinden 

daha entegre bir yaklaşıma kaydırmalıdır. Kas gücünü arttıran ve kas hipertrofisini 

kolaylaştıran egzersiz rejimleri, nütrisyonel destek (özellikle hastaneye yatış 

esnasında), ilaçların ve polifarmasinin gözden geçirilmesi, tanı konmamış veya 

stabil olmayan tıbbi sorunları tanımlayabilen erken kapsamlı bir değerlendirme, 

planlanmış bir girişimden (örneğin cerrahiden) önce fonksiyonun maksimuma 

çıkartılması, sosyal durumların değerlendirilmesi ve multidisipliner (disiplinler 

arası) ekip girişimi, özellikle de erken mobilizasyon girişimi gibi çeşitli girişimlerin 

kırılgan yaşlılar için etkili olduğu gösterilmiştir (Roshanravan ve ark 2012). 

Kırılgan yaşlı durumunun altındaki biyolojik süreci anlamamız, etkili tedavinin 

verilmesi ve kırılganlığı önleyebilecek geri döndürebilecek adımları atmamızı 

sağlayabilecektir. Kırılganlık medikal tedavi açısından en zorlu durumlardan 

birisidir. Son veriler tedaviden çok, kırılgan yaşlı kliniğinin geri dönüşümü ve/veya 

önlenmesi fikrini desteklemektedir. Birincil tedavi seçenekleri olarak nutrisyonel 

destek, fiziksel aktivite ve egzersiz, sosyal destek sistemlerinin aktif hale 

getirilmesi, çok yönlü geriatrik değerlendirme ve tedavi için konsültasyon 

servislerinin, fiziksel performans ve yaşam kalitesinde iyileşmeye neden olacağı 

düşünülmektedir. Girişimlerin geliştirilmesi, kırılgan yaşlıda olumsuz sağlık 

sonuçlarını azaltan bir hamledir (Espinoza ve ark. 2005). 

2.3.14.2.Nütrisyonel Destek 

Yetersiz beslenme, çok yaşlı ve hastalarda oldukça yaygın olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Fiziksel ve mental bozukluk, sosyal ve finansal kısıtlılık, yiyecek 

alımını etkileyebilir ve malnütrisyon riskini artıırabilir. Kırılgan yaşlıda yetersiz 

kalori ve protein alımı, uygun diyetlerin verilmesi ile düzeltilebilir. Bu nedenle, 

farklı çeşit ve yüksek besin değerine sahip taze besinlerin tüketimi önerilir. Ancak, 

besin takviyelerinin, malnütrisyon olmadıkça ve egzersiz programına dahil 
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olmadıkça, sarkopeni tedavisinde etkinliği bulunmamaktadır. Özellikle C vitamin 

komplekslerinin ve B vitaminin günlük alımı yetersiz kalmaktadır (Eyigor ve ark 

2010). 

2.3.14.3.D Vitamini 

Yaşlıların %90'ında yetersiz D vitamini eksikliğinin olduğu 

düşünülmektedir. Beslenme şekli ve güneş ışığından yetersiz yararlanım, bu 

eksikliğin en önemli nedenleri arasındadır. D vitamini eksikliğinin, kolon, meme, 

mesane, rektum, özefagus, prostat, over, safra kesesi, uterus, ağız, larinks ve 

hematopoetik sistem kanserleri ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bunun 

yanında D vitamini eksikliği ile inflamasyon, sarkopeni, düşük HDL (yüksek 

dansiteli lipoprotein), hipertansiyon , diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar 

arasında ilişki saptanmıştır. 25-hidroksi vitamin D ile insülin duyarlılığı, artmış 

insülin direnci ile düşük serum vitamin D düzeyleri ilişkilidir. Tüm bu ilişkiler göz 

önüne alındığında düşük 25-hidroksi vitamin D seviyeleri bekleneceği üzere, 

düşme, kırık, ağrı, sarkopeni, kötü fiziksel fonksiyon, özürlülük ve kırılganlık ile 

ilişkili bulunmaktadır (Eyigör ve ark. 2010)  

2.3.14.4.B12 Vitamini: 

B12 vitamininde azalma, azalmış enerji metabolizmasına sebep olup 

kırılganlıkta rol oynayabilir. B12 vitamini eksikliğinin kırılganlık tablosuna yol 

açtığı düşünülse de B12 replasmanın kırılganlığın düzelmesine katkı sağlayacağı 

hakkında kesin veriler yoktur (Eyigör ve ark 2010). 

2.3.15.Fiziksel Aktivite ve Egzersiz 

Kas gücü ve kitlesi yaşla birlikte azalmaktadır. Egzersizlerin amacı, yaşlıda 

kas gücü ve eklem fleksibilitesini arttırmak, postür ve dengeyi düzeltmek, kemik 

mineralizasyonu ve kardiyovasküler dayanıklığı arttırmaktır. İnaktivite ve kas 

güçsüzlüğü, kırılganlığın başlamasında majör belirleyiciler olarak tanımlandıkları 

için, bu süreci yavaşlatabilecek veya tersine çevirebilecek basit ve maliyeti etkin bir 

girişim olan egzersizin faydaları, artmış mobilite, günlük yaşam aktivitelerinde 

artmış performans, yürümede düzelme, düşme sayısında azalma, artmış kemik 

mineral yoğunluğu ve genel iyilik durumunda artış olarak sayılabilir. Yaşlılar 

germe, denge, kuvvet ve direnç egzersizleri yanında aerobik, tai chi chuan, 
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cobblestone (kaldırım tası benzeri) mat üzerinde yürüme ve pilates egzersizlerinden 

de yararlanabilirler (Lally ve ark 2007, Eyigor ve ark 2010, Cherniack ve ark 2007, 

Espinoza ve ark 2005, Beğer ve ark 2006). Kanada’da yapılan sağlık ve yaşlanma 

çalışmasında (Study of Health and Aging) egzersizin mortaliteyi azalttığı, kognitif 

durumda düzelme sağladığı ve özellikle kırılganlığın başlangıç seviyesinde genel 

sağlık durumunda iyileşme sağladığı gösterilmiştir (Hubbard ve ark 2009). 

2.3.16.Başka Amaçlarla İlaç Tedavisi 

Bazı ilaçların kırılganlığı değiştirici etkileri olabilmektedir. Ortaya çıkan 

veriler, medikal tedavilerin kırılganlık riskini azaltabileceğini düşündürmektedir. 

Kadın Sağlığı Gözlemsel Çalışması (Women's Health Observational Study) 

tarafından kırılgan olmayan kişiler (65-79 yas arası) üzerinde yapılan çalışmada, 

düşük doz statinlerin kullanımıyla kırılganlık riskinin daha uzun bir süre daha düşük 

seyretmesi (CHS kriterlerinin tanımladığı üzere) arasında bir ilişki olduğu 

gösterilmiştir (p= 0.02). Çalışmanın yazarları, statin tedavisiyle IL-6 ve CRP gibi 

inflamatuvar sitokinlerde görülen düşüşün, kırılganlık özelliklerinde de bir 

azalmaya neden olabileceğini ileri sürmüşlerdir (WHAS-1 1991, Aras ve ark 

2011,Ulger ve ark 2006). 

Perindopril kullanan hastalarda fiziksel performans ve fonksiyonel durumda 

düzelme saptanmıştır (Naharcı ve ark 2009). Perindopril, Anjiotensin II’nin rolü ile 

kas fonksiyonlarında değişikliğe neden olmaktadır. Ancak, tüm bu tedavilerin 

etkinliğini ve özürlülük, hastaneye yatış ve mortalite üzerine etkilerini göstermek 

için uzun süreli takip gerektiren çalışmalara ihtiyaç vardır (Ulger ve ark 2006) Oral 

hipoglisemik ilaçlar (diyabet hastalarında), anti-inflamatuar ajanlar, selektif 

androjen reseptör modülatörleri, megestrol (istah açıcı), testesteron ve D vitamini 

ile ilgili farklı sonuçlar ortaya konmuştur (Ulger ve ark 2006,Naharcı ve ark 2009). 

2.3.17.Psikolojik Destek: 

Pozitif psikoloji, kırılganlığın önlenmesinde yararlı olabilmektedir. Olumlu 

sağlık kavramının sadece yetiyitiminin veya hastalığın yokluğundan fazlası olduğu 

öne sürülmektedir. Dolayısıyla, kırılganlık riski altında bulunan kişilerde pozitif bir 

psikolojik durumun oluşturulmasını amaçlayan psikolojik yaklaşımlar, fonksiyonel 

azalmayı durdurmayı amaçlayan diğer girişimleri güçlendirebilir (Lally ve ark 
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2007). 

Kuzey Avrupa’da yapılan bir çalışmada, 75 yaş üzeri sağlıklı yaşlılarda, 

haftada birden az telefon görüşmesi yapma, emekli kulüplerinden birine üye 

olmama, başkaları için dikiş dikmeme gibi parametreler ile işlevsel bozulma ve 

mortalite arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (Avlund ve ark. 2004). Uğraş terapisi 

yaşlıların genel sağlık durumlarının iyileşmesiyle ilişkilidir. Başarının anahtarı, her 

yaşlı için neyin en önemli ve anlamlı olduğunu dikkate alan bireyselleştirilmiş 

yaklaşımdır (Engin ve ark 2005). 

2.3.18.Diğer Önleme Yöntemleri 

Kırılgan olan hastalarda komorbiditilerin tedavisi kırılganlığı önlemeye 

yardımcı olacaktır. Diyabet bu grup içinde özellik göstermektedir. 

Hipnosedatiflerin, psikotropların ve diğer bazı ilaçların reçetelenmelerinin 

kısıtlanması gerekmektedir. Kalça koruyucu gibi basit cihazlar proksimal femur 

kırığı açısından önleyici olabilir ki, bu da immobilizasyon ve sarkopeniyi 

engelleyecektir. Yeni düşünce tarzı, yaşam boyu yaklaşımı hedeflemektedir. Kişi 

ileri yaşlara gelmeden önleyici tedavilerin uygulanmaya başlanması, yaşam şekli 

olarak algılanması ve bu konuda sağlık personelinin ve toplumum duyarlılığının 

artırılması planlanmaktadır (Eyigor ve ark 2010, Cherniack ve ark 2007). 

2.3.19.Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kırılganlık Fenotipi 

Kronik böbrek hastalığı prevalansı genel popülasyonda yaklaşık % 10 

olmasına rağmen yaşla birlikte artar ve 65 yaş üstündeki hastaların üçte birinde 

görülür (Walker ve ark 2013). Böbrek fonksiyonlarındaki bozukluk ileri yaş 

hastalarında mortalite açısından önemli bir risk faktörüdür. Glomerüler filtrasyon 

hızının beklenen yaşa göre düşük olduğu durumlarda ölüm riski artmıştır (Ayaz ve 

ark 2014, Shastri ve ark 2012, Rifkin ve ark 2008). Ayrıca, KBH varlığında 

yaşlılarda depresyon ve bilişsel gerileme gözlenmektedir (Walker ve ark 2013, Feng 

ve ark 2012). Kronik böbrek hastalarında hızlanmış metabolik yaşlanmaya bir çok 

neden sebep olabilir; ileri glikalizasyon son ürünleri, insülin resistansı, kronik 

inflamasyon, oksidatif stress, damar sertleşmesi ve kemik kitlesinde azalma bu 

sebepler arasındadır (Tessari ve ark 1999, Pupim ve ark 2005). Ayrıca, sigara, 

anemi, depresyon, kalp damar hastalığı, inme, hipertansiyon, hiperkolesterolemi ve 
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diyabet mellitus bilişsel bozukluk veya fiziksel engellilik ile ilişkilidir. Bu 

hastaların çoğunda KBH saptanmıştır (Feng ve ark 2012). 

Kırlganlık fenotipi  prediyaliz KBH olan  erişkin hastaların yaklaşık % 

14'ünde belgelenmiştir. Kronik böbrek hastalarında kırılganlık fenotip tanısı, bu 

popülasyonda fizyolojik bozuklukların kümülatif yükünü özetlemek için yararlı bir 

klinik araç olarak hizmet verebilir (Feng ve ark 2012, Roshanravan ve ark 2012). 

Kronik böbrek hastalığı olanlarda böbrek fonksiyon kaybı ile beraber sarkopeni 

riski artar. Sarkopeninin başlıca nedenleri olarak değişmiş protein döngü oranları ve 

mitokondrial azalmanın sebep olduğu tip 2 atrofi olarak kabul edilir (Buford ve ark 

2010). Böylece kas kitlesinin KBH ile ilişkili kaybı, bu popülasyonda düşük 

kavrama gücü ve yavaş yürüme hızında artma olarak gözlenmektedir. Bu bulgular 

KBH olan hastalarda kırılgan fenotipe sahip olmanın kas kompozisyonunda 

değişiklik meydana getirdiğini göstermektedir. Artan yağ içeriği ve azalmış protein 

içeriği zayıf kas kitlesinin oluşmasına neden olur (Roshanravan ve ark 2012). Bu 

nedenle, düşük egzersiz kapasitesi, bu popülasyonda mortalitenin güçlü bir 

bağımsız belirleyicisidir (Buford ve ark 2010). Ayrıca KBH olan hastalarda 

genellikle mevcut patofizyolojik mekanizmalar (örn: kronik inflamasyon, artmış 

oksidatif stres, protein enerjı kaybı) bu grupta kırılganlığın oluşmasına neden 

olurlar ( Tessari ve ark 1999, Roshanravan ve ark 2012, Bonanni ve ark 2011). 

2.3.20.Kronik Diyaliz Hastalarında Kırılganlık Fenotipi: 

Hemodiyalize alınan erişkin hastalarda kırılganlık prevalansı % 42 

(gençlerde % 35 ve yaşlılarda % 50), prekırılganlığın %29 olduğu belgelenmiştir. 

Bu kırılgan fenotipli hastalarda mortalite riski 2.6 kat ve hastaneye yatış riski 1.4 

kat normal hastalara göre artmıştır (Johansen ve ark 2013, Johansen ve ark 2007, 

McAdams-DeMarco ve ark 2013). Bao ve ark. yaptığı kapsamlı bir çalışmada 

(diyalize yeni alınan 1576 hasta üzerinde) kırılganlık prevalansı 40 yaşından daha 

genç hastalarda %63- %73 olarak saptanmıştır (Eustace ve ark 2004). Bu çalışmada 

ilginç olan diyalize ilk kez alınacak yüksek GFH’lı hastaların, yüksek kırılganlık ile 

bağlantılı olduğu bildirilmiştir. Bu durumunun nedeni şu şekilde açıklanmıştır; 

Birincisi, GFH serum kreatininle hesaplanmış olmasından dolayı yüksek GFH 

değerinin aslında sarkopenik durumu yansıtmasından kaynaklanıyor olabileceği 

düşünülmektedir, ikincisi; nefrologların üremik semptomlar nedeniyle diyalize 
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alınan hastaların kırılgan fenotipli hastalar arasından seçiliyor olabileceği 

düşünülmektedir (Eustace ve ark 2004, Macías ve ark 2010). Ayrıca, kırılgan 

fenotipin tüm yaş kategorilerinde kadınlarda erkeklere göre daha yaygın olduğu 

gösterilmiştir. Hemodiyalize alınan hastalarda kırılganlığın periton diyalizine alınan 

hastalardan daha fazla olduğu gözlenmiştir (Johansen ve ark 2007). Genel 

popülasyonun tersine, obezite diyaliz hastalarında sağkalımı artırır. 

Hipoalbuminemi diyaliz hastalarında protein enerjı malnütrisyonunun tespiti için en 

yaygın olarak kullanılan parametredir, morbidite ve mortalite ile güçlü ilişkileri 

vardır. Karışıklığa neden olan bir durum ise albüminin negatif akut faz reaktanı 

olduğu ve inflamasyon durumlarında düştüğüdür ve aynı zamanda diyaliz 

seanslarında protein ve aminoasit kaybı olmasıdır. Besin alımı azaldığı zaman kas 

ve yağ kaybı olduğu için albümin seviyesi normal kalabilir (Bonanni ve ark 2011). 

Huang ve ark. vücut kompanzasyon parametreleri değerlendirmek için orta kol kas 

çevresi ve triceps DKK'nı ölçtüler ve ölçümlerin hemodiyalize alınan hastalarda 

mortalite ile ilişkili olduğunu gösterdiler. Yürüme yavaşlığı, ayaktan HD'e alınan 

hastalarının üçte birinde gözlendi. Bu hastaların hızlı yürüyen hastalara göre 

hastaneye yatış oranları daha fazla idi (Kutner ve ark 2014).  

Diyalizin yaşlı hastalarda konservatif tedaviye kıyasla sağkalımı uzattığı 

görülmüştür (Burns ve ark 2010). Klasik kronik diyaliz bakımı, diyaliz dozu, anemi, 

sıvı ve elektrolit bozukluğu, değişmiş kemik mineral bozukluğuna odaklanmıştır. 

Ancak, fonksiyonel düşüş, sakatlık gibi değerler göz önüne alınmamaktadır. 

Yukarıda sunulan kanıtlara dayanarak, modern diyaliz bakımında, erken dönemde 

anti-kırılgan müdahaleleri uygulamak ve kırılgan diyaliz hastalarını belirlemek 

gerektiği açıktır. Bu müdahaleler, hastane ihtiyacını ve ölüm riskini azaltarak, 

hastanın fonksiyonel düşüşünü yavaşlatabilir. Klinik kırılganlık skalası üre, kre, 

hemotokrit, serum elektrolit, asit-baz dengesine, PTH dahil edilmeli ve bu 

belirteçlerle diyaliz hastalarında diyalizin yeterliliği belirlenmelidir (Roderick ve 

ark 2011, Musso ve ark 2015). 
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3.GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1.Hasta Seçimi ve Demografik Verilerin Toplanması 

Bu çalışma kesitsel olarak planlanmıştır. Çalışmaya Selçuk Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Nefroloji Polikliniği’ne Eylül 2015 ile Haziran 2016 tarihleri arasında 

başvuran, KBH tanısı olan, 50 yaşın üzerinde aktif enfeksiyon ve malignitesi 

olmayan toplam 100 hasta alındı. Hasta onam formları ile izinleri alınarak 

çalışmaya dahil edilen 100 hastaya, araştırmanın amacı, süresi, yapılacak 

uygulamaların şekli, beklentileri, kullanılan sorgulama formları ve ne amaçla 

kullanıldıkları hakkında sözlü ve yazılı bilgi verildi. Tüm sorgulamalar, hastaların 

anlayabileceği düzeyde ve net bir ses tonunda yapıldı. 

Çalışmaya; sistemik inflamasyonla karakterize akut hastalığı olan, malignite 

tanısı olan, akut veya kronik karaciğer hastalığı olan, son 3 ay içerisinde akut 

koroner sendrom, miyokard infarktüsü, anjina pektoris veya koroner 

revaskülarizasyon prosedürü uygulanan hastalar alınmadı. 

Çalışmaya alınan hastaların ayrıntılı anamnez ve fizik muayeneleri yapıldı. 

Hastaların yaş, cinsiyet, hastalık ve izlem süreleri ve kullandıkları ilaçlar ile ilgili 

verileri kaydedildi. Hastaların hiçbirisinde kronik alkol tüketim hikayesi 

bulunmamaktaydı. Hastaların rutin poliklinik muayeneleri sırasında elde edilen 

demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, boy, kilo, kronik hastalık hikayesi (KBH, 

hiperlipidemi, diyabet, kalp hastalığı ve hipertansiyon) ve süreleri, aldıkları ilaçlar, 

yalnız yaşama, aile veya eşle yaşama not edildi. Hastaların rutin poliklinik takipleri 

sırasında elde edilen laboratuar verileri (kan ve idrar) kayıt edildi. Hastaların boy ve 

kiloları ölçülerek vücut kitle indeksi, ağırlık (kg)/boy (m²) formülü ile hesaplandı. 

Kronik böbrek hastalığı varlığı, KDIGO tanı kriterlerine göre belirlendi. 

Buna göre; böbrek hasarı bulgularının olması ve/veya azalmış GFH (<60 

ml/dk/1.73m2)’nin olması; bu iki kriterden biri ya da her ikisinin 3 aydan daha uzun 

süre devam etmesi "kronik böbrek hastalığı" olarak tanımlandı (Andrassy ve ark. 

2013). 

Glomerüler filtrasyon hızı, MDRD formülüne göre hesaplandı (Levey AS ve 

ark 1999).MDRD formülü: [186 x (serum kreatinin)-1.154 x (yaş)-0.203 x (0.742 

kadın) x (1.212 siyah ırk)]. 
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Kronik böbrek hastalığı evresi, KDIGO klavuzuna göre hesaplandı. Buna 

göre; Evre 1; normal veya artmış GFH ( ≥90 ml/dk/1.73m2) ile birlikte böbrek 

hasarı olması, Evre 2; hafif azalmış GFH (60-89 ml/dk/1.73m2) ile birlikte böbrek 

hasarı olması, Evre 3a; hafif-orta azalmış GFH (45-59 ml/dk/1.73m2), Evre 3b; orta-

ciddi azalmış GFH (30-44 ml/dk/1.73m2), Evre 4; ciddi azalmış GFH (15-29 

ml/dk/1.73m2), Evre 5; böbrek yetmezliği (GFH <15 ml/dk/1.73m2) olarak 

tanımlandı (Andrassy ve ark. 2013). 

3.2. Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi 

Hastalara Nestle firması tarafından Türkçe’ye uyarlanarak geçerlilik ve 

güvenirliliği gösterilmiş olan mini nutrisyon test (MNT) ile tarama ve gereğinde 

MND yapıldı (EK-III). 

Mini nütrisyonel değerlendirme testinde 12 puanın üstü normal, 11 ve altı 

malnutrisyon riski, 7 ve altı malnütrisyon; MND toplam skora göre 24 puan ve üstü 

normal; 17-23,5 puan arası malnütrisyon riski, 17 puanın altı malnütrisyon olarak 

kabul edildi. 

Kas gücünün değerlendirilmesi amacıyla JIMCO Hand Dynamometer 

markalı el dinamometresi ile el kavrama testleri uygulandı. Hastalara hangi elini 

aktif kullandığı sorularak dominant el belirlendi. Hastalar sandalyeye oturtulup 

dirsekleri masaya konarak, kolları yere paralel olacak şekilde 90 derece fleksiyonda 

tutulup; hem sağ hem de sol koldan 1 dakikalık dinlenme periyotları ile üçer kez 

ölçüm yapıldı. Üç ölçümün ortalaması alınarak hastaların VKİ ‘lerine göre 

belirlenen değerlerin altında olan ölçümler ‘‘kas gücü düşük’’ olarak kabul edildi 

(FKS). Hastalar cinsiyetleri göz önüne alınarak kas gücü düşük ve normal olarak 

ikili gruplara ayrıldı (EK II. Kriter 2) 

Üst kol çevresi ve BÇ ölçümleri, MND'yi uygulayan araştırmacı tarafından 

yapıldı. Hastaların ölçümlerinde, ÜKÇ 21 cm den az olanlar 0.0 puan, 21-22 cm 

olanlar 0.5 puan, 22 cm den daha fazla olanlar 1.0 puan olarak değerlendirildi. 

Baldır çevresi ise, 31 cm den az olanlar 0 puan, 31 cm veya daha fazla olanlar 1 

puan olarak değerlendirildi (EK-III Mini Nütrisyonel Değerlendirme) 

Kalça çevresi; bireyin yan tarafında durularak, esnek olmayan mezür, ASİS 

(Anterior Superior İliac Spine) altında ve kalça üzerinde en geniş kısımda 
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konumlandırılarak ölçüm yapılmıştır (Pekcan G ve ark Abbott Nutrition. 41-43, 

Bates ve ark 2012). 

Bel çevresi, en alt kaburga kemiği ile ASİS arası bulunarak, orta noktadan 

geçen çevre esnek olmayan mezür ile ölçülmüştür (Pekcan ve ark 2008,Pekcan  ve 

ark Abbott Nutrition. 41-43). Hastalar, WHO’nun belirlediği değerlere göre kadın 

için bel çevresi <88cm ve ≥88cm olarak, erkekler için bel çevresi <102cm ve 

≥102cm olarak gruplara ayrılmıştır (Annex ve ark 2009). 

Üst orta kol çevresi; kol dirsekten 90o bükülüp, omuzda akromial çıkıntı ile 

dirsekte olekranon çıkıntı arası orta noktası işaretlenmiş ve mezürle çevre 

ölçülmüştür (Pekcan ve ark 2008). 

Deri kıvrım kalınlıkları Digital Body Fat Caliper ile ölçülmüştür. Ölçüm 

esnasında kişi ayakta dik dururken sol kol önce dirsekten 90oC büküldükten sonra, 

akromion ve olekranon çıkıntıları arasındaki orta nokta bulunarak işaretlenmiştir, 

kol serbest bırakılarak, katman sol işaret ve başparmağı ile tutulup, sağ elle 

kaliperle işaretli yerden ölçüm yapılmıştır (Pekcan ve ark 2008). 

Biseps DKK; TDKK için konulan işaretin hizasında, orta kolun anterior 

bölümüne, kubital fossa üzerine işaret konularak ölçüm yapılmıştır (Pekcan ve ark 

2008). 

Hastaların ağırlık, boy ölçümleri ve VKİ hesapları, MND’yi uygulayan 

araştırmacı tarafından yapıldı. Hastalar VKİ’ne göre >27 kg/m2arası fazla kilolu, 

27-22kg/m2 normal ve <22kg/m2 zayıf olarak gruplara ayrıldı. 

3.3. Kırılganlık Durumunun Değerlendirilmesi 

Kırılganlık, Türkiye’de geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış Edmonton 

kırılganlık skalası ve pek çok hasta popülasyonunda yüksek geçerlilik ve 

güvenirliliği olan ve Türk popülasyonunda da daha önce kullanılmış olan Fried’s 

kırılganlık skalası ile değerlendirildi. Hastaların rutin poliklinik muayeneleri 

sırasında antropometrik ölçümleri (boy, kilo, orta kol kas çevresi, baldır çevresi, 

kaliper ile cilt altı yağ kalınlık ölçümleri) alındı. Ayrıca, dinapeni için dinamometre 

ile el kavrama gücü ölçümü yapıldı. 

Edmonton Kırılganlık Skalası (EKS-TR) (EK I) 

Edmonton Kırılganlık Skalası Kanada’nın Alberta Üniversitesi’nde Rolfson 
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ve arkadaşları (2006) tarafında tarafından geliştirilmiştir (Fabrício-Wehbe ve ark 

2009, Rolfson ve ark 2006). Edmonton Kırılganlık Skalası; yaşlılarda kırılganlığı 

tanımlamak amacıyla geliştirilmiştir. Edmonton Kırılganlık Skalası yaşlılarda 

kırılganlığı ölçmek amacıyla, geriatri ve gerontoloji alanında uzman olmayan sağlık 

çalışanları tarafından bile rutin kullanım için geliştirilmiştir. Ölçek, kapsamlı 

geriatrik değerlendirmede yer alan ve kırılganlıkta belirleyici olarak kabul edilen 9 

kırılganlık boyutundan oluşmaktadır. 

Bu kırılganlık boyutları; 

1. Bilişsel durum, 

2. Genel sağlık durumu, 

3. Fonksiyonel bağımsızlık, 

4. Sosyal destek, 

5. İlaç kullanımı, 

6. Beslenme, 

7. Ruh hali, 

8. Kontinans, 

9. Fonksiyonel performanstır (Fabrício-Wehbe ve ark 2009, Rolfson ve ark 2006). 

Bu kırılganlık boyutlarından genel sağlık durumu ve ilaç kullanımı 2 soru ile 

diğer boyutlar ise bir soru ile değerlendirilmektedir. Ölçek, toplam 11 maddeden 

oluşmaktadır. Bilişsel durum ve fonksiyonel performans olmak üzere iki alan 

performansa dayalı öğeler kullanılarak test edilir, bilişsel durumu değerlendirmek 

için ‘saat testi’ , fonksiyonel performansı değerlendirmek için ‘Zamanlı Kalk ve Git 

Testi’ kullanılmaktadır (Brodaty ve ark 1997, Fabrício-Wehbe ve ark 2009, Oberg 

ve ark 2004, Podsiadlo ve ark 1991, Strandberg ve ark 2011). 

Ölçeğin değerlendirilmesinde 11 maddenin toplam puanı kullanılır. Bilişsel 

durum, genel sağlık durumu, fonksiyonel bağımsızlık, sosyal destek, fonksiyonel 

performans  soruları  en  düşük  0, en  yüksek  2  puan  üzerinden  değerlendirilir.  

İlaç kullanımı, beslenme, ruh hali, kontinans soruları en düşük 0, en yüksek 1 puan 

üzerinden değerlendirilir (Fabrício-Wehbe ve ark 2009, Rolfson ve ark 2006). 

Ölçeğin uygulanması 5 dakikadan az sürmektedir. Ölçekten elde edilen toplam en 

düşük puan 0, en yüksek puan 17’dir. Ölçekten alınan toplam puanda yükselme 

kırılganlığın şiddetindeki yükselmeyi gösterir (Fabrício-Wehbe ve ark 2009, 
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Rolfson ve ark 2006). Edmonton kırılganlık skalasının, kırılganlık düzey skorlaması 

Tablo 8 .de verilmiştir. 

Tablo 8.Edmonton Kırılganlık Skalasının Kırılganlık Düzeyi Skorlaması 
 
 
Kırılganlık Düzeyi 

 
Puan 

 
Kırılgan Değil 

 
0-4 

 
Görünüşte İncinebilir 

 
5-6 

 
Hafif Kırılgan 

 
7-8 

 
Orta Kırılgan 

 
9-10 

 
Şiddetli Kırılgan 

 
11 ve üstü 

 
 

 Frieds Frailty Skalası’nda 5 bileşene bakılmaktadır (EK-II) ve bunların 

sonuçlarına göre hastalar “Kırılgan”, “Prekırılgan (PreFrail)” ve “Kırılgan Değil” 

olarak sınıflandırılır. Bu skalada incelenecek olan 5 parametre şu şekildedir:  

1. Zayıflama (son 1 yıl içinde istemsiz ≥4.5 kg kaybı ve ya toplam vücut 

ağırlığın %5 den fazla kayıp)  

2. El dinamometresi ile el kavrama gücü ölçümü (VKİ ve cinsiyete göre 

değerlendirilir) 

3. Hastalara tükenmişliklerini belirlemek için Center for Epidemiologic 

Studies Depression (CES-D) skalasındaki 7. ve 20.sorular sorulur.Bu sorular; 

“Yaptığım her şey için güç harcıyorum” ve “Hiçbir şey yapmak istemiyorum” 

sorularıdır. 

 4. Hastaların yürüme hızları tespit edilir ve boya ve cinsiyete göre 

belirlenmiş kriterlere bakılarak yavaş yürüyüp yürümedikleri belirlenir. 

5. Fiziksel aktiviteleri belirlenir ve düşük fiziksel aktivite hastanın ifadesine 

göre belirlenmiş kriterlere bakılarak tespit edilir.  

Hastada bu kriterlerden hiçbirisi yoksa “Kırılgan Değil”, 1-2 kriter varsa 

“Prekırılgan”, ≥3 kriter varsa “Kırılgan” olarak sınıflandırılır.   
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3.4. Laboratuar Analizleri 

Hastaların rutin biyokimyasal parametreleri (Hemoglobin, lenfosit, üre, 

kreatinin, sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum, total protein, albümin, 

ürik asit, trigliserid, total kolesterol, HDL, düşük dansiteli lipoprotein (LDL), PTH, 

D vitamini, B12 vitamini, demir, demir bağlama kapasitesi (DBK), venöz kan gazı, 

ferritin, transferrin, folik asit sonuçları not edildi. 

3.5.İstatistiksel Analiz 

 Çalışmamızın tüm verileri 23.0 versiyon SPSS software (SPSS Inc, Chicago, 

IL) kullanılarak analiz edildi. Değişkenler (yaş, cinsiyet, kilo, VKI) ortalama 

standart sapma, range (minimum-maksimum), medyan, yüzde (%) olarak 

tanımlandı. Gruplar arası kategorik verilerin karşılaştırılması için kikare testi 

kullanıldı. Hastaların kırılganlık skalası gruplarına göre dağılımları normal olmadığı 

için, parametrelerin analizinde Kruskal-Wallis testi, subgrup analizinde Mann-

Whitney U testi kullanıldı. Edmonton kırılganlık skalası ve Fried’s kırılganlık 

skalası ile bağımsız ilişkili faktörlerin belirlenmesi için çoklu değişkenli lineer 

regresyon analizi (bağımsız değişkenler; yaş, cinsiyet, diyabetes mellitus, 

hemoglobin, trigliserid, albümin, transferrin, MND, GFH, HCO3) uygulandı. P < 

0,05 olması istatiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
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4.BULGULAR 

Çalışmaya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Polikliniği’ne Eylül 

2015 ile Haziran 2016 tarihleri arasında başvuran, KBH tanısı olan, 50 yaşın 

üzerinde olan  toplam 100 hasta alındı. Hastaların 41’ü (% 41) kadın, 59’si (% 59) 

erkekti. Hastaların cinsiyet dağılım grafiği Şekil 2.’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 2. Hastaların cinsiyet dağılım grafiği. 

Çalışmaya alınan hastaların demografik verileri Tablo 9’da verilmiştir. 

Hastaların yaş ortalaması 65.3±9.3, VKİ ortalaması 29.4±6.3 kg/m2 idi. Hastaların 

diyaliz durumuna bakıldığında; diyalizsiz takip edilmekte olan hasta sayısı 71 

(%71) idi. Hemodiyalize alınan hasta sayısı 21 (%21) ve periton diyalizine alınan 

hasta sayısı ise 8 (%8) idi. Hastaların kronik hastalıklarına bakıldığında; diyabetli 

hasta sayısı 49 (%49), hipertansiyonu olan hasta sayısı 88 (%88), koroner arter 

hastalığı olan hasta sayısı 50 (%50), hiperlipidemisi olan hasta sayısı 36 (%36), 

serebro vasküler olay geçiren hasta sayısı 16 (%16), kronik obstrüktif akciğer 

hastalığı olan hasta sayısı 28 (%28), kronik kalp yetmezliği olan hasta sayısı ise 27 

(%27) idi. Hastaların KBH süresi ise medyan 48 ay (minimum-maksimum, 12-240 

ay) idi. Çalışmaya alınan hastaların bazal laboratuar parametreleri Tablo 10’de 

verilmiştir. 
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Tablo 9. Çalışmaya alınan hastaların demografik özellikleri. 
Hastaların demografik özellikleri            ortalama±ss 

Yaş (yıl) 65.3±9.3 
Boy (cm) 162.6±7.8 
Kilo (kg) 76.9±15.9 
Vücut kitle indeksi (kg/m2) 29.4±6.3 
 
Hastaların klinik özellikleri  
Serebrovasküler olay (var/yok) (n) 16/84 
Hipertansiyon (var/yok) (n) 88/12 
Koroner arter hastalığı (var/yok) (n) 50/50 
Hiperlipidemi (var/yok) (n) 36/64 
Kronik akciğer hastalığı (var/yok) (n) 28/72 
Kronik kalp yetmezliği (var/yok) (n) 27/73 
Diyabet (var/yok) (n) 49/51 
(ss: standart sapma, n:hasta sayısı) 
 

Çalışmaya alınan hastaların 4’ü (%4) Evre 2, 39’u (%39) Evre 3, 19’u (%19) 

Evre 4 ve 38’i (%38) Evre 5 KBH idi. Hastaların KBH evresi dağılım grafiği Şekil 

3 ’te verilmiştir. Çalışmaya alınan hastaların antropometrik ölçümleri Tablo 11.’de 

verilmiştir.  

 
Şekil 3. Hastaların kronik böbrek hastalığı evresi dağılım grafiği. 
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Tablo 10. Çalışmaya alınan hastaların laboratuar parametreleri. 
 
Parametre                     n:100 

Hemoglobin (g/dL) 11.7±1.8 
Trombosit (K/uL) 230±61.5 
Lenfosit (K/uL) 1.7±0.7 
Lökosit (K/uL) 7.6±2.2 
Üre (mg/dL) 89.9±39.9 
Kreatinin (mg/dL) 2.4 (1.1-13.6) 
Sodyum (mEq/L) 140 (126-148) 
Potasyum (mEq/L) 4.5±0.5 
Kalsiyum (mg/dL) 8.9±0.7 
Fosfor (mg/dL) 4.0±1.2 
Magnezyum(mg/dL) 2.0±0.3 
Albümin (g/dL) 3.8±0.5 
Total protein(g/dL) 6.8±0.8 
Ürikasit (mg/dL) 6.1±1.6 
Trigliserid (mg/dL) 151 (49-562) 
Total kolesterol (mg/dL) 185.5±43.9 
LDL kolesterol (mg/dL) 115.0±37.5 
HDL kolesterol (mg/dL) 38.1±12.0 
Demir (uq/dl) 57.5 (13-300) 
Demir Bağlama Kapasitesi (uq/dl) 207.7±83.0 
Ferritin (ng/ml) 213 (8.5-2000) 
Transferrin (mg/dl) 225.5 ±76.2 
PTH(pg/ml) 114 (13.9-912) 
Vitamin B12 (pg/ml) 386 (182-2000) 
Vitamin D (ng/ml) 
F 

15.7 ±9.3 
Folik Asit (ng/ml) 8.4 (3.5-20) 
pH 7.35±0.06 
HCO3(mmol/L) 24.7±4.1 
Spot idrarda protein/kreatinin  
(mg/gr kreatinin) 
 

             99 5.5 (7-13590) 
GFH (ml/dk/1.73 m2) 22.5(3-65) 
(LDL, düşük dansitelilipoprotein; HDL, yüksek dansitelilipoprotein; PTH;Paratiroid hormon; GFH, 
glomerül filtrasyon hızı ) 
 
Tablo 11. Çalışmaya alınan hastaların antropometrik ölçümleri. 
Parametre n=100 

Orta kol çevresi (cm) 24.3±3.8 
Baldır çevresi (cm) 32.5±4.6 
Kalça çevresi (cm) 103.5±11.9 
Bel çevresi (cm) 95.7±12.6 
Biceps deri kıvrım kalınlığı (mm) 
 

1.35(0.7-9.3) 
Triceps deri kıvrım kalınlığı (mm) 2 (1-14.2) 
Kas gücü (kg) 20 (7-45) 
Yürüme Hızı (sn)* 11 (6-18) 
*3 metre ilerideki hedefe gidip gelme zamanı 
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Çalışmaya alınan hastalar EKS’na göre değerlendirildiğinde hastaların 4’ü 

(%4) kırılgan değil, 11’i (%11)  görünüşte incinebilir, 25’i (%25) hafif kırılgan, 21’i 

(%21) orta kırılgan,39’u (%39) şiddetli kırılgan idi. Çalışmaya alınan hastaların 

EKS’na göre değerlendirilme sonuçları Tablo 12’de verilmiştir. 

Tablo 12. Çalışmaya alınan hastaların Edmonton Kırılganlık Skalası’na göre değerlendirme 
sonuçları. 
 
EDMONTON SKALASI n (%) 

Kırılgan değil  4 (4) 
Görünüşte incinebilir  11 (11) 
Hafif kırılgan  25 (25) 
Orta kırılgan  21 (21) 
Şiddetli kırılgan  39 (39) 
(n:hasta sayısı) 
 

Çalışmaya alınan hastalar FKS’na göre değerlendirilme sonuçları Tablo 

13’de verilmiştir. Hastaların FKS’na göre 6’sı (%6) kırılgan değil, 30’u (%30)  

prekırılgan, 64’ü (%64) kırılgan idi. 

Tablo 13. Çalışmaya alınan hastaların Fried’s Kırılganlık Skalası’na göre değerlendirme 
sonuçları. 
 
FRIED’S  SKALASI n (%) 

Kırılgan değil  6 (6) 
Prekırılgan  30 (30) 
Kırılgan  64 (64) 
(n:hasta sayısı) 

Çalışmaya alınan hastaların MND sonuçları Şekil 4’de verilmiştir.Yapılan 

değerlendirme sonucunda hastaların 15’i (% 15) normal nütrisyonel durumda, 63’ü 

(% 63)  malnütrisyon riski altında ve 22’si (% 22) malnütrisyonlu olarak 

değerlendirildi. 
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Şekil 4.: Hastaların Mini Nütrisyonel Değerlendirme sonuçlarına göre dağılımı.51 

 

Edmonton Kırılganlık Skalası'na göre hastalar gruplandırıldıktan sonra 

hastaların laboratuar parametreleri karşılaştırıldı (Tablo 14). Tüm grupta serum 

albümin (p:0,003), total kolesterol (p:0,019), LDL (p:0,025), demir (p:0,008) 

parametrelerinde anlamlı olarak fark olduğu tespit edildi (Tablo 14). Bu farkların 

hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için subgrup analizi yapıldı. Bu analiz 

sonucunda serum albümin düzeyi; E1vs. E3 (p:0,016), E1 vs. E5 (p:0,014), E2 vs. 

E3 (p:0,007), E2 vs. E5 (p:0,005), E4 vs. E5 (p:0,045) grupları arasında istatiksel 

olarak anlamlı fark göstermekteydi. Total kolesterol düzeyi; E1 vs. E2 (p:0,040), E2 

vs. E4 (p:0,003), E2 vs. E5 (p:0,049), E4 vs. E5 (p:0,049) grupları arasında 

istatiksel olarak farklıydı. LDL düzeyi; E2 vs. E3 (p:0,038), E2 vs. E4 (p:0,001), E4 

vs. E5 (p:0,040) grupları arasında istatiksel olarak anlamlı fark göstermekteydi. 

Demir; E3 vs. E4 (p:0,02), E4 vs. E5 (p:0,003) grupları arasında fark 

göstermekteydi. 
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Tablo 14. Çalışmaya alınan hastaların EdmontonKırılganlık Skalası gruplarına göre 
laboratuar sonuçları. 

Parametre E1 E2 E3 E4 E5 Ptrend 
Yaş (yıl) 63,0±5,2 62,6±7,5 60,4±8,2 65,6±9,3 69,2±9,4 0,008 

Cinsiyet (E/K) (n) 3/1 8/3 16/9 12/9 20/19 0,639 

Hemoglobin (g/dL) 12,6±1.9 12,4±2,6 11,9±1,6 11,8±1,5 11,2±1,7 0,297 

Trombosit (K/uL) 192±74,6 221±67,4 248±53,1 219±67,7 229±59,7 0,222 

Lenfosit (K/uL) 1,3±0,7 1,9±0,8 1,7±0,6 1,9±.0,7 1,5±0,6 0,199 

Lökosit (K/uL) 7,0±1,8 7,1±1,1 7,5±2,7 7,8±2,4 7,7±2,5 0,827 

Üre (mg/dL) 75,1±51,3 73,2±54,8 91,6±36,4 94,8±45,6 92,3±33,0 0,139 

Kreatinin (mg/dL)      1.4 
(1,4-6,7) 

1.4     
(1,2-11,8) 

3,1     
(1,2-10,8) 

 3 
(1,2-11,7) 

2,7 
(1,1-13,6) 

0,136 

Sodyum (mEq/L)     140,5 
(137-141) 

   140 
(136-148) 

    139 
(131-145) 

    140 
(134-144) 

    139 
(126-143) 

0,538 

Potasyum (mEq/L) 4,2±0,4 4,6±0,5 4,3±0,6 4,6±0,5 4,6±0,5 0,574 

Kalsiyum (mg/dL) 9,6±0,4 9,4±0,5 8,8±0,6 9,0±0,6 8,8±0,7 0,064 

Fosfor (mg/dL) 3,9±1,5 3,6±1,1 4,0±1,0 4,5±1,3 3,8±1,2 0,208 

Magnezyum(mg/dL) 1,9±0,1 2,0±0,3 1,9±0,3 2,0±0,3 1,9±0,3 0,835 

Albümin (g/dL) 4,2±0,2 4,2±0,4 3,6±0,6 3,9±0,5 3,7±0,4 0,003 

Total protein(g/dL) 7,2±0,2 7,0±0,8 6,5±0,9 7,0±0,8 6,9±0,8 0,221 

Ürikasit (mg/dL) 5,8±1,9 7,2±2,3 5,8±1,5 6,1±1,5 6,0±1,4 0,352 

Trigliserid (mg/dL)   105.5 
(64-246) 

 193  
(59-522) 

174  
(55,7-398) 

160 
(58-377) 

131 
(49-562) 

0,190 

Total kolesterol (mg/dL) 156±42,1 222±50,6 190±54,2 168±26,7 187,4±36,2 0,019 

LDL kolesterol (mg/dL) 92,5±35,6 144,9±38 114±50,3 103±25,4 117,5±30,2 0,025 

HDL kolesterol (mg/dL) 29,0±3,1 36,3±8,6 40,8±13,5 34.2±9,2 39,8±13,0 0,147 

Demir (uq/dl)     66.5 
(51-300) 

    73 
(21-120) 

 51    
(21-124) 

73 
(35-212) 

 51    
(13-143) 

0,008 

Demir Bağlama Kapasitesi 
(uq/dl) 

236±59,1 265,3±89 200±58,1 200±104,5 197,4±80,4 0,137 

Ferritin (ng/ml)     152,2 
(11-490) 

 90    
(8,5-427) 

 208    
(23-2000) 

248 
(11-1444) 

 237    
(13-2000) 

0,269 

Transferrin (mg/dl) 245±53.8  273±74,6 206±67,5 
 

225±99,1 222±66,8 
 

0,170 

PTH (pg/ml)    46.4 
(36-106) 

 112   
(20-563) 

   183 
(30-607) 

102 
(22-912) 

 123   
(13,9-752) 

0,079 

Vitamin B12 (pg/ml)     271 
(214-638) 

   412 
(198-947) 

 371  
 (207-1088) 

393 
(234-1592) 

444 
(182-2000) 

0,541 

Vitamin D (ng/ml) 15,4±9,7 19,3±9,6 
 

18,1±10,1 15,2±10,4 
 

13,3±7,7 
 

0,240 

Folik Asit (ng/ml)     8,7 
(6,5-9,7) 

 9,2    
(5,2-13,1) 

    8,3 
(4,3-20) 

    8,8 
(4,0-20,0) 

    8,3 
(3,5-20) 

0,970 

pH 7,3±0,03 7,3±0,04 7,35±0,07 7,34±0,05 7,35±0,06 0,616 

HCO3 (mmol/L) 26,8±3,4 23,4±3 25,8±3,6 24,1±4,0 24,5±4,7 0,237 

Spot idrarda 
protein/kreatinin  
(mg/gr kreatinin) 

   89,5 
(74-442) 

 952   
(101-9306) 

 1032   
(62-11000) 

906 
(86-13590) 

 1142,5   
(7-12981) 

0,135 

GFH (ml/dk/1.73 m2)    47,5 
 (7-51) 

   38 
 (3-52) 

   13 
 (5-64) 

17 
 (5-48) 

   19 
 (4-65) 

0,091 

(E1:Kırılgan değil,E2: Görünüşte incilebilir, E3:Hafif kırılgan, E4:Orta kırılgan, E5:Şiddetli kırılgan, 
LDL, düşük dansitelilipoprotein; HDL, yüksek dansitelilipoprotein; PTH, Paratiroid hormon; GFH, 
glomerülerfiltrasyon hızı; HCO3, bikarbonat) 
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Tablo 15. Çalışmaya alınan hastaların Edmonton Kırılganlık Skalası gruplarına göre 
antropometrik ölçümleri 

 
ANTROPOMETRİK 
ÖLÇÜMLER 

E1 E2 E3 E4 E5 p 

Orta kol çevresi (cm) 27±2,4 26,4±3,6 24,1±3,4 24,1±3,7 23,6±4 0,114 

Baldır çevresi (cm) 34,7±3,7 34,4±3,2 32,4±5,5 32,2±4,1 32±4,6 0,350 

Kalça çevresi (cm) 109±11,1 106±5,6 99±11,9 104±12,7 104±12,5 0,075 

Bel çevresi (cm) 97±12,1 103±6,5 91.±13,2 96±12,3 95±13,2 0,084 

Biceps deri kıvrım kalınlığı 
(mm) 

2,5 
(1,9-2,8) 

2,1 
(1,2-2,5) 

1,4 
(0,7-8) 

1,2 
(0,8-2,4) 

1.2 
(0,8-9,3) 

0,008 

Triceps deri kıvrım kalınlığı 
(mm) 

3.8 
(2,2-5,4) 

2,3 
(1,4-3,6) 

2 
(1-9) 

1,8 
(1,1-3,1) 

2 
(1,1-
14,2) 

0,047 

Kas gücü (kg) 37 
(25-45) 

30 
(13-38) 

22 
(10-40) 

20 
(12-35) 

18 
(7-30) 

<0,0001 

(E1:Kırılgan değil, E2:Görünüşte incilebilir, E3: Hafif kırılgan, E4: Orta kırılgan, E5:Şiddetli kırılgan) 
 

Edmonton kırılganlık skalasına göre hastalar gruplandırıldıktan sonra 

hastaların antropometrik ölçümleri  karşılaştırıldı. Tüm grupta biceps DKK 

(p:0,008), triceps DKK (p:0,047), kas gücü (p:<0,0001) ölçümlerinde anlamlı olarak 

fark olduğu tespit edildi (Tablo 15). Bu farkların hangi gruplar arasında olduğunu 

belirlemek için subgrup analizi yapıldı. Bu analiz sonucunda biceps DKK, E1 vs. 

E3 (p:0,036), E1 vs. E4 (p:0,003), E1 vs. E5 (p:0,012), E2 vs. E4 (p:0,007), E2 vs. 

E5 (p:0,006) grupları arasında anlamlı olarak farklıydı. Triceps DKK, E1 vs. E3 

(p:0,030), E1 vs. E4 (p:0,003), E1 vs. E5 (p:0,007) grupları arasında istatiksel 

olarak farklıydı. Kas gücünde, E1 vs. E3 (p:0,030), E1 vs.  E4 (p:0,006), E1 vs.  E5 

(p:<0,0001), E2 vs. E3 (p:0,049), E2 vs. E4(p:0,005), E2 vs. E5 (p:<0,0001), E3 vs.  

E5 (p:<0,0001), E4 vs. E5 (p:0,026) grupları arasında istatiksel olarak anlamlı fark 

tespit edildi.  
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Şekil 5. Edmonton Kırılganlık Skalası  gruplarının  Mini Nütrisyonel Değerlendirme 
sonuçlarının karşılaştırılması. 

 
 

Kronik böbrek hastalar Edmonton Kırılganlık Skalası’na göre 

gruplandırıldıklarında, MND sonuçlarının tüm grupta anlamlı olarak farklı olduğu 

tespit edildi (Ptrend:0,005). Bu farkın hangi gruplar arasındaki farktan 

kaynaklandığını belirlemek için subgrup analizi yapıldı. Mini Nütrisyonel 

Değerlendirme sonuçları şu gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

göstermekteydi; kırılgan olmayan vs. orta derecede kırılgan hastalar (p:0,035), 

kırılgan olmayan vs. şiddetli kırılgan olan hastalar (p:0,009), görünüşte incinebilir 

olan vs. şiddetli kırılgan olan hastalar (p:0,010) ve hafif kırılgan vs. şiddetli kırılgan 

olan hastalar (p:0,016) (Şekil 5.) 
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Tablo 16. Çalışmaya alınan hastaların Fried’s Kırılganlık Skalası gruplarına göre laboratuar 
sonuçları 

Parametre F1 F2 F3 Ptrend 
Yaş (yıl) 62,5±5,0 61,8±9,0 67,2±9,3 0,028 
Cinsiyet (E/K) (n) 5/1 21/9 33/31 0,109 
Hemoglobin (g/dL) 13±1,7 12,3±2,2 11,2±1,4 0,004 
Trombosit (K/uL) 189±53,3 234,3±52,3 232±65,4 0,174 
Lenfosit(K/uL) 1.5±0,8 1,8±0,6 1,6±0,7 0,262 
Lökosit(K/uL) 6,4±1,1 7,5±1,8 7,7±2,4 0,363 

Üre (mg/dL) 66,4±43,4 73,1±35,2 99.9±38.6 <0,0001 
Kreatinin (mg/dL) 1,4(1,2-6,7) 1,9(1,1-11,8) 3.1(1.2-13.6) 0,032 
Sodyum (mEq/L) 141(137-143) 140(131-148) 139(126-145) 0,629 
Potasyum (mEq/L) 4,1±0,5 4,2±0,6 4,7±0,5 0,003 
Kalsiyum (mg/dL) 9,6±0,3 8,9±0,6 8,9±0.7 0,041 
Fosfor (mg/dL) 3,7±1,4 3,8±1 4,1±1,3 0,394 
Magnezyum (mg/dL) 2±0,4 1,9±0,2 2±0,3 0,297 
Albümin (g/dL) 4,3±0,3 3,8±0,6 3,7±0,4 0,034 
Total protein(g/dL) 7,4±0,3 6,6±0,9 6,9±0,8 0,088 
Ürik asit (mg/dL) 7,8(5,7-13,8) 5,9(2,8-9,3) 5,9(3,4-10,6) 0,028 
Trigliserid (mg/dL)   122,5±47 188,4±114,6 165,8±86,5 0,341 
Total kolesterol 
(mg/dL) 

173±49,8 197,5±57,5 182,7±34,9 0,504 

LDL kolesterol 
(mg/dL) 

110,6±46,3 122,4±50,9 112,8±28,8 0,818 

HDL kolesterol 
(mg/dL) 

32±7 40,6±12,8 37,5±11,8 0,323 

Demir (uq/dl) 72,5 (33-300) 60(21-124) 54(13-212) 0,426 
Demir Bağlama 
Kapasitesi (uq/dl) 

279,8±98,8 211,2±52 199,4±90,7 0,057 

Ferritin (ng/ml) 48,7(11-490) 158,5(23-2000) 254(8,5-2000) 0,142 
Transferrin (mg/dl) 287±94,4 223±50,1 221±83 0,153 
PTH (pg/ml) 103,5(36-149) 86,5(20-563) 153,5(14-912) 0,070 
Vitamin B12 (pg/ml) 271(207-947) 359(198-1088) 423(182-2000) 0,168 
Vitamin D (ng/ml)    17.2±11.7 

 
    19,8±10,2 
 

 13,6±8,1 0,018 

Folik Asit (ng/ml) 8,7(7,2-9,7) 8(5,2-20) 8,4(3,5-20) 0,725 
pH 7,34±0,05 7,36±0,05 7,34±0,06 0,573 
HCO3(mmol/L) 23,9±4 26±3,7 24,1±4,2 0,090 
Spot idrarda 
protein/kreatinin 
(mg/gr kreatinin) 

  272(77-1653) 1031(62-11000) 1041(7-13590) 0,174 

GFH (ml/dk/1.73 m2) 38(7-51) 35(3-65) 16,5(4-58) 0,012 
(F1:Kırılgan değil, F2:Prekırılgan, F3:Kırılgan, LDL, düşük dansitelilipoprotein; HDL, yüksek 
dansitelilipoprotein; PTH, Paratiroid hormon; GFH, glomerülerfiltrasyon hızı; HCO3, bikarbonat) 
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Fried’s Kırılganlık Skalası'na göre hastalar gruplandırıldıktan sonra 

hastaların laboratuar parametreleri ile karşılaştırıldı (Tablo 16.). Tüm grupta yaş 

(p:0,028) hemoglobin (p:0,004), üre (p<0,0001), serum kreatinin (p:0,032), 

potasyum (p:0,003), kalsiyum (p:0,041), serum albümin (p:0,034), ürik asit 

(p:0,028), vitamin D (p:0,018), GFH (p:0,012)‘ın anlamlı olarak fark olduğu tespit 

edildi (Tablo 16). Bu farkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için 

subgrup analizi yapıldı. Bu analiz sonucunda hemoglobin, F1 vs. F3 (p:0,020), F2 

vs. F3 (p:0,006) grupları arasında istatiksel olarak anlamlı fark tespit edildi. Üre, F1 

vs. F3 (p:0,013), F2 vs. F3 (p:0,001) grupları arasında istatiksel olarak anlamlı fark 

göstermekteydi. Serum kreatinin, F2 vs. F3(p:0,039) grupları arasında istatiksel 

olarak farklıydı. Potasyum, F1 vs. F3 (p:0,026), F2 vs.F3 (p:0,003) grupları 

arasında, kalsiyum, F1 vs. F2 (p:0,008), F1 vs. F3 (p:0,018) grupları arasında 

farklıydı. Serum albumin, F1 vs. F3 (p:0,005) grupları arasında, ürik asit; F1 vs. F2 

(p:0,010), F1 vs. F3 (p:0,028) grupları arasında, vitamin D;  F2 vs. F3 (p:0,004) 

grupları arasında ve GFH, F2 vs. F3 (p:0,011) grupları arasında istatiksel olarak 

anlamlı fark göstermekteydi. 

Tablo 17. Çalışmaya alınan hastaların Fried’s Kırılganlık Skalası gruplarına göre 
antropometrik ölçümleri 

ANTROPOMETRİK 
ÖLÇÜMLER 

F1 F2 F3 p 

Orta kol çevresi (cm) 27,3±2,5 25,4±4,2 23,4±3,5 0,009 
Baldır çevresi (cm) 33±2,8 34±5,8 31,8±4 0,163 
Kalça çevresi (cm) 104,6±8,9 105±14,3 102,7±10,9 0,798 
Bel çevresi (cm) 97,1±10,2 97,8±13,7 94,6±12,4 0,306 
Biceps deri kıvrım 
kalınlığı (mm) 

2,1 
(1,5-2,7) 

1.6 
(0,7-5,4) 

1,2 
(0,7-9,3) 

0,006 

Triceps deri kıvrım 
kalınlığı (mm) 

2.5 
(2-5,4) 

2,2 
(1-6,2) 

1,8 
(1,1-14,2) 

0,011 

Fried’s Kırılganlık Skalası'na göre hastalar gruplandırıldıktan sonra 

hastaların antropometrik ölçümleri karşılaştırıldı (Tablo 17.). Tüm grupta orta kol 

çevresi (p:0,009), biceps DKK (p:0,006), triceps DKK (p:0,011) ölçümlerinde 

anlamlı olarak fark olduğu tespit edildi (Tablo 17). Bu farkların hangi gruplar 

arasında olduğunu belirlemek için subgrup analizi yapıldı. Bu analiz sonucunda 

biceps DKK; F1 vs. F3 (p:0,006), F2 vs. F3 (p:0,032) grupları arasında istatiksel 

olarak anlamlı fark tespit edildi. Triceps DKK; F1 vs. F3 (p:0,008), grupları 

arasında istatiksel olarak farklıydı.



58  

 

Şekil 6. Fried’s Kırılganlık Skalası  gruplarının  Mini Nütrisyonel Değerlendirme 
sonuçlarının karşılaştırılması 

 

Kronik böbrek hastalar, Fried’s Kırılganlık Skalası’na göre 

gruplandırıldıklarında, MND sonuçlarının tüm grupta anlamlı olarak farklı olduğu 

tespit edildi (Ptrend:0,0001). Bu farkın hangi gruplar arasındaki farktan 

kaynaklandığını belirlemek için subgrup analizi yapıldı. Mini Nütrisyonel 

Değerlendirme sonuçları şu gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

göstermekteydi; F1 v.s. F3 grubundaki hastalar (p<0,0001),  F2 v.s. F3 grubundaki 

hastalar (p<0,0001) (Şekil 6.) 
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Edmonton Kırılganlık Skala'sı ve Fried's Kırılganlık Skala'sı ile bağımsız 

ilişkili faktörlerin belirlenmesi için yapılan çoklu değişkenli lineer regresyon 

analizinde EKS ile yaş (Beta: 0,342, %95 CI: 0,021-0,066, P< 0,0001), MND (Beta: 

0,334, %95 CI: 0,309-1,000, P< 0,0001), Serum albümin düzeyi (Beta: -0,208, %95 

CI: -0,885-(-0,022, P:0,040) ve GFH (Beta: -0,232, %95 CI: -0,032-(-0,001), P: 

0,032) diğer faktörlerden bağımsız ilişkili idi (Tablo 18). Çoklu değişkenli lineer 

regresyon analizinde FKS ile bağımsız ilişkili faktörler; yaş (Beta: 0,232, %95 CI: 

0,004-0,026, P: 0,007), MND (Beta: 0,371, %95 CI: 0,202-0,538, P< 0,0001) ve 

GFH (Beta: -0,244, %95 CI: -0,016-(-0,002), P: 0,008) idi. 

Tablo 18. Edmonton Kırılganlık Skalası ve Fried’s Kırılganlık Skalası ile Bağımsız İlişkili 
Faktörler. 

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken B Beta %95 CI P 

 

 

      EKS 

 

Yaş 0,043 0,342 0,021-0,066 <0,0001 

MND 0,654 0,334 0,309-1,000 <0,0001 

Serum Albümin -0,453 -0,208 -0,885-(-0,022) 0,040 

GFH(ml/dk/1,73 m2) -0,017 -0,232 -0,032-(-0,001) 0,032 

 

     FKS 

 

Yaş 0,015 0,232 0,004-0,026 0,007 

MND 0,370 0,371 0,202-0,538 <0,0001 

GFH(ml/dk/1,73 m2) -0,009 -0,244 -0,016-(-,002) 0,008 

(EKS; Edmonton Kırılganlık Skalası, FKS; Fried's Kırılganlık Skalası, MND; Mini Nütrisyonel 
Değerlendirme, GFH; glomeruler filtrasyon hızı. Bağımsız Değişkenler; yaş, cinsiyet, diyabetes 
mellitus, hemoglobin, trigliserid, albümin, transferrin, Mini Nütrisyonel Değerlendirme, Glomerüler 
filtrasyon hızı, HCO3 düzeyi) 
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5.TARTIŞMA 

’Kırılgan’ (Frail) terimi, genellikle artmış komorbidite ve fonksiyonel 

bağımlılığa yol açan, açıklanamayan kilo kaybı, güçsüzlük, yürüme hızında 

yavaşlama ve azalmış fiziksel aktiviteyi içerir. Kronik böbrek yetmezliğinde tıbbi, 

sosyoekonomik, psikiyatrik sorunlar, hastanın kırılganlığına neden olarak, hastanın 

yaşam süresine ve yaşam kalitesine olumsuz yönde etki etmektedir. ’’Frailty’’ 

(kırılganlık) azalmış fizyolojik kapasiteye neden olan multisistemik bir durumdur. 

Kırılganlık, çoğunlukla yaşlı popülasyonda test edilmiştir (Halil ve ark. 2006). 

Kırılganlığın, bu popülasyonda morbidite ve mortalitenin bağımsız bir risk 

belirleyicisi olduğu saptanmıştır. Renal replasman tedavisine başlanmamış olan 

hastalarda GHF'nın 50 ml/dk/1,73 m2’nın altına inmesi ile hastalarda oral alımda 

azalma başladığı ve renal fonksiyonlar bozuldukça nütrisyonel durumun kötüleştiği 

ve malnütrisyona zemin oluşturduğu saptanmıştır (Brogan ve ark. 2000, Kurella ve 

ark. 2005) 

Son dönem böbrek hastalarında kırılganlık ve protein-enerji malnütrisyonu 

olduğu bilinmektedir. Son dönem böbrek hastalarında görülen kırılganlık, yaştan 

bağımsızdır. Protein-enerji malnütrisyonu ise bu hastaların %18-75’inde 

görülmektedir. Bu bulguların yaşlı son dönem böbrek hastalarındaki prevelansı ve 

özellikleri ile ilgili çok az veri bulunmaktadır. Ancak malnütrisyonun, sarkopeni 

(orta kol kas çevresi ile ölçülen) ve dinapeni (el kavrama gücü) yaşlı böbrek 

hastalarında, genç böbrek hastalarına göre daha sıktır. Morley ve ark. FKS'nı 

kullanarak yaptığı bir çalışmada, kırılganlık prevalansı tahminlerinin 80 yaş üzeri 

kişilerin % 40'nın da, 65 yaş üzeri kişilerin % 7'sinde gözlemişlerdir (Morley ve 

ark.2006, Fried ve ark. 2001) 

Ching-I Chang ve ark. yaptığı bir çalışmada FKS puan ortalaması ile 

cinsiyet arasında istatiksel olarak anlamsız bir fark bulunmuştur, aynı çalışmada 

EKS toplam puan ortalaması ile cinsiyet arasında istatiksel olarak anlamsız bir ilişki 

bulunmuştur (Chang ve ark. 2011). Ching-I Chang ve ark. yaptığı başka bir 

çalışmada EKS ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Kırılganlığın 

kadın cinsiyette istatiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla görüldüğü saptanmıştır 

(Chang ve ark. 2010). Hilmer S.N ve ark. yaptığı çalışmada EKS toplam puan 

ortalaması ile cinsiyet arasında istatiksel olarak anlamsız bir ilişki bulunmuştur 

(Hilmer ve ark. 2009). Bizim yaptığımız çalışmada Edmonton kırılganlık skalasında 
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ve Fried’s kırılganlık skalasında cinsiyetler arasında anlamlı bir fark 

saptanamamıştır (p:0,639, p:0,109). 

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre yaşlı nüfustaki artışa 

bakıldığında 1955 yılında %3,4 olan yaşlı nüfusu 2009 yılında yaklaşık 2 katına 

çıkarak %7’ye yükselmiş ve 2013 yılında ise %7,7’ye yükselmiştir (Mandıracıoğlu 

ve ark. 2010). Yaşlı nüfusun bu denli giderek artması, kırılgan nüfus artışına ve 

beraberinde ek sorunların da artacağını düşündürmektedir. Klinikte yapılan 

çalışmalarda, saptanan düzeyden daha fazla oranda kırılganlığın olduğuna dair 

sonuçlar vardır (Joosten ve ark 2014). Kırılganlık sıklığındaki bu farklılığın, 

kırılganlığın tanımındaki farklılıktan kaynaklandığı düşünülmektedir. Collard ve 

arkadaşları tarafından yapılan bir araştırmada 2012 yılındaki Pubmed veri tabanı 

taranmış, kırılganlığı etkileyen faktörler ve kırılganlık prevalansı incelenmiş, yaşın 

artması ve kadın olma durumu kırılganlık ile anlamlı ilişki saptanmıştır. Aynı 

çalışmada farklı ülkelerdeki kırılganlık prevalansının farklı olduğu, bunun 

nedeninin ise farklı kırılganlık skala değerlendirmelerinden kaynaklandığı sonucuna 

varılmıştır (Collard ve ark. 2012). Fabricio- Wehbe ve ark. yaptığı çalışmada EKS 

toplam puan ortalaması ile yaş grupları arasında yaşa göre kırılganlık düzeyinin 

farklı olduğunu ve yaş artıkça kırılganlık düzeyinin artığı tespit edilmiştir (Fabricio- 

Wehbe ve ark. 2009). Ching-I Chang ve ark. yaptığı çalışmada Fried's Kırılganlık 

skalası ile yaş grupları arasında yaşa göre kırılganlık düzeyinin farklı olduğu ve yaş 

arttıkça kırılganlık düzeyinin arttığı tespit edilmesine karşın, aynı çalışmada EKS 

toplam puan ortalaması ile yaş grupları arasındaki farkın istatiksel olarak anlamlı 

olmadığı rapor edilmiştir (Ching ve ark. 2011). Bizim yaptığımız çalışmada, 

Edmonton kırılganlık skalası ile yaş arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır 

(p:0,008). Fried’s kırılganlık skalası ile yapılan karşılaştırmada da yaş ile anlamlı 

bir fark saptanmıştır (p:0.028). Saptanan fark için yapılan subgrup analizi, bu farkın 

daha çok şiddetli kırılgan hastalar ile kırılgan olmayan hasta grupları arasından 

kaynaklandığı göstermiştir. Araştırmadan elde edilen sonuç literatürle uyumluluk 

göstermektedir. 

Kronik böbrek yetmezliğin özellikle bozulmuş sağlık durumu ve fiziksel 

fonksiyon ile ilişkisi bilinmesine rağmen kronik böbrek yetmezliği ve kırılganlık 

arasındaki ilişkiyi inceleyen çok az sayıda çalışma vardır (Brogan ve ark 2010, 

Kurella ve ark 2005). Shlipak ve ark.'nın yaptığı ve özellikle yaşlı bireylerin 
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katıldığı bir çalışmada, KBH ve kırılganlık arasında  güçlü bir ilişki saptanmıştır 

(Shlipak ve ark 2004). Johansen ve ark.'nın genç kişiler arasında yaptığı çalışmada, 

son dönem böbrek hastalığı ve kırılganlık arasında güçlü bir ilişki saptanmıştır 

(Johansen ve ark 2007). Emilee R. ve ark.'nın KBH olan hastalarda yaptığı bir 

çalışmada, kırılganlık, KBH olanlarda daha yaygın bir şekilde görülmüştür. Hatta 

hafif ve orta kronik  böbrek yetmezliği olanlarda, olmayanlara göre iki kat daha 

fazladır. Kırılganlığın, ayrıca orta ve ileri KBH olanlarda vasküler hastalık, kanser 

ve diğer kronik dejeneratif hastalıklardan daha sık olduğu tespit edilmiştir. Sonuçta, 

kırılganlık ve KBH, artmış ölüm riski ile bağımsız ilişkili bulunmuştur (Emilee ve 

ark 2014). Darymple et ve ark. KBH olan hastalarda Frieds kırılganlık skalası ile 

GFH'nı değerlendirildiklerinde, güçlü bir doğrusal ilişki bulmuşlardır. Kronik 

böbrek yetmezliğinin daha ileri aşamalarında, yüksek kırılganlık prevalansı olduğu 

bulunmuştur (Dalrymple ve ark 2013). Benzer şekilde, Roshanrovan ve ark.'nın 

çalışmasında kırılganlık GFH <30ml/dk/1.73 m2 altındaki hastalarda 2.8kat, GFH 

30-44ml/dk/1.73 m2  arasındaki hastalarda 2.1 kat (GFR>60ml/dk/1.73 m2 

üzerindeki hastalarda) fazla bulundu (Roshanravan ve ark 2012). Roshanravan ve 

ark. kırılganlık oranını  prediyaliz KBH olan erişkin hastaların yaklaşık % 14’de 

saptamışlardır (Roshanravan ve ark 2012). Johanson ve ark. hemodiyalize alınan 

erişkin hastalarda kırılganlık prevalansının  % 42 (gençlerde % 35 ve yaşlılarda % 

50), prekırılganlık insidansının %29 olduğunu saptamışlardır. Bu kırılgan fenotipli 

hastalarda normal hastalara göre 2.6 kat mortalite riski ve 1.43 kat hastaneye yatış 

riski artmış bulmuştur (Johansen ve ark 2013). Bizim yaptığımız çalışmada da, 

literatüre benzer şekilde, GFH'nın hem EKS hem de FKS ile diğer faktörlerden 

bağımsız olarak ilişkili bulunmuştur. 

Kronik böbrek hastalığında nütrisyon ve eşlik eden sorunlar, morbidite ve 

mortaliteyle yakından ilişkilidir. Bu hastalarda meydana gelen beslenme 

yetersizliğinin nedenleri arasında yetersiz alımlar, kayıplar, endokrin ve metabolik 

bozukluklar, artmış protein yıkımı ve araya giren cerrahi ve medikal hastalıklar 

sayılabilir. En sık karşılaşılan neden hiç kuşkusuz yetersiz gıda alımıdır. Yapılan 

klinik çalışmalarda, kronik böbrek hastalarının önemli bir kısmının önerilenden 

daha az  protein ve kalori aldıkları görülmüştür. Yetersiz alımın nedenleri arasında 

üremik toksinlerin hasta üzerinde neden olduğu bulantı, kusma ve iştahsızlık, 

diyabetik veya üremik gastroparezi, özefajit, gastrit, infeksiyonlara yatkınlık ve 
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infeksiyon sıklığında artış, anemi, depresyon, sosyoekonomik nedenler, ağız ve diş 

sorunları sayılabilir. Kronik böbrek hastalığı tanısı alan hastaların çoğunda renal 

hastalığın progresyonunu azaltmak için proteinden kısıtlı diyet önerilmektedir. 

Proteinler kas yapısının devamı ve immün sistem aktivitelerinin devamında önemli 

rol aldıkları için, tamamen proteinsiz bir diyet de önerilmemektedir. Kronik böbrek 

hastalığında beslenme tedavisinin amacı günlük enerji ihtiyacının çoğunluğunun 

karbonhidrat ve yağlardan oluştuğu bir diyet içerisinde tüketilecek protein 

miktarının esas kısmının biyolojik değeri yüksek hayvansal kökenli proteinlerden 

olmasına dikkat ederek düzenlemektir. Kronik böbrek hastalarında malnütrisyon % 

40’lara varan yüksek oranlarda görülmektedir ve malnütrisyon ile morbidite ve 

mortalite arasında güçlü bir ilişki vardır (Leavey ve ark 1998). Malnütrisyon, renal 

replasman tedavisi alan hastalarla sınırlı değildir. Yetersiz beslenme durumunun 

diyalizin başlamasından önce mevcut olduğunu öne süren kanıtlar vardır ve 

malnütrisyonun diyalizdeki azalmış sağ kalımla ilişkili olduğu gösterilmiştir 

(Bergström ve ark 1995). Yapılan araştırmalarda, SDBH olan HD hastalarının %23-

76'sında PD hastalarının %15- 50’sinde malnutrisyon görülmektedir (Todorovska 

ve ark 2002,Heimbürger ve ark 2000). Bizim çalışmamızda da kronik böbrek 

hastalar Edmonton Kırılganlık Skalası’ne göre gruplandırıldıklarında, MND 

sonuçlarının tüm grupta anlamlı olarak farklı olduğu tespit edildi (Ptrend:0,005). 

Kırılganlık artıkça malnütrisyon görülme oranı artmakta idi. Fried’s Kırılganlık 

Skalası’na göre gruplandırıldıklarında, MND sonuçlarının tüm grupta anlamlı 

olarak farklı olduğu tespit edildi (Ptrend:0,001). Fried's kırılganlık skalasında da 

kırılganlık artıkça malnütrisyon görülme oranı artmakta idi. 

Serum albümin düzeyi yaygın ölçülebilirliği ve sağkalımla kuvvetli ilişkisi 

nedeniyle tüm hasta gruplarında sık kullanılan bir testir. Düşük serum albümin 

düzeyinin HD hasta gruplarında malnütrisyonun iyi bir göstergesi olduğu 

bilinmektedir. Toplumda, bakım evinde ve hastanede yaşayanlarda yapılan 

çalışmalar, serum albümin düzeyi ile mortalite ve morbidite arasında ters ilişki 

olduğunu göstermektedir (Sahyounve ark 1996, Gibbs ve ark 1999). Chıa-ter Chao 

ve ark.'nın HD hastalarında kırılganlık ile serum albümin düzeyi arasında negatif  

korelasyon bulmuşlardır (Chao ve ark 2015). Kutner ve arkadaşları  yüksek serum 

albümin düzeyi ve düşük kırılganlık arasında ilişki saptamışlardır (Kutner ve 

ark.2014). Bizim çalışmamızda Edmonton kırılganlık skalası ile yapılan 
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değerlendirmelerde serum albümin değerlerinin gruplar arasında istatiksel olarak 

anlamlı olduğunu tespit ettik (p:0,003). Fried's kırılganlık skalası ile yapılan 

değerlendirme de de serum albümin değerleri gruplar arasında istatiksel olarak 

anlamlı saptandı (p:0,034). Çalışmamıza göre, hastalarda her iki kırılganlık 

skalasında da serum albümin düzeyi kırılgan olan KBH hastalarında kırılgan 

olmayanlara göre anlamlı olarak daha düşüktü. 

Yaşlanma ile, erkeklerde daha belirgin olmak üzere, total kolesterol 

seviyelerinde artış beklenir (Tietz ve ark 1992). Serum kolesterol seviyesinin 160 

mg/dl’nin altına   inmesinin düşük lipoprotein ve düşük visseral proteini gösterdiği 

düşünülmektedir. Rudman ve ark. uzun süreli bakım evinde kalanlarda düşük 

kolesterol oranını %20 olarak saptamışlardır (Rudman ve ark 1988). Araştırmacılar 

özellikle 120 mg/dl altındaki kolesterol düzeyleri ile komplikasyonlar ve hastanede 

yatışın uzaması arasında ilişki bildirmişlerdir. Hem normal böbrek fonksiyonu olan 

hem de KBH olan malnütrisyonlu hastalarda kolesterol düzeyleri azalır. Kolesterol 

konsantrasyonu ve mortalite arasında ters bir ilişki vardır. Bizim çalışmamızda 

Edmonton kırılganlık skalası ile yapılan değerlendirmelerde total kolesterol ve LDL 

kolesterol değerlerinin gruplar arasında anlamlı olarak farklıydı (p:0,019; 0,025). 

Fried's kırılganlık skalası ile yapılan değerlendirme de  total kolesterol ve LDL 

kolesterol değerleri gruplar arasında ise istatiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmadı. 

Yaşlıların %90'ında yetersiz D vitamini seviyesi olduğu zannedilmektedir. 

Kırılgan hastaların çoğunda güneş ışığından yetersiz yararlanım sonucu D vitamini 

düzeylerinin düşük olduğu düşünülmektedir. FDA tarafından osteoporoz için 

günlük, 800-1000 IU/ gün, 51-70 yaş arası için 400 IU ve 70 yaş üstü için 600 IU D 

vitamini alması önerilmektedir. D vitamin seviyelerinde düşme kırık, sarkopeni, 

kötü fiziksel aktivite, özürlülük ve kırılganlık ile ilişkili saptanmıştır. D vitaminini 

60 nmol/L altında  olan yaşlılarda, yürüme hızı üstünde olanlara gore daha düşük 

bulunmuştur. Daha yüksek D vitamini düzeyleri daha iyi nöromüsküler performans 

ile ilişkili olabileceği düşünülmekle birlikte fiziksel performans ile ilişkisi tam 

olarak da gösterilememiştir (Eyigor ve ark 2010). Hollanda’da toplumda bağımsız 

yaşayan 1271 yaşlı bireyde yapılan geniş epidemiyolojik bir çalışmada düşük D 

vitamini seviyesi kırılganlıkla ilişkili bulunmuştur (Puts ve ark 2005). Kadın sağlığı 

araştırması çalışmasında (WHAS) kırılgan yaşlı kadınların kırılgan olmayan yaşlı 
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kadınlarla kıyaslandığıda daha düşük D vitamini seviyesine sahip olduğu ve bunun 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. InCHIANTI çalışmasında düşük D 

vitamini seviyesi kırılganlığın prediktörü olarak kabul edilmiştir (Cherniack ve ark 

2007). Puts ve ark. 3 yıllık ölçümlerle yapılan prospektif bir kohort çalışmasında 

serum 25-hidroksi vitamin D (25 OH-D), IL-6, CRP ve IGF-1 düzeylerinin 

kırılganlık ile olan ilişkisini incelemişlerdir. Düşük 25 OH-D düzeyleri ile 

kırılganlık arasındaki ilişki oldukça anlamlı bulunmuştur (Puts ve ark 2005). Bizim 

çalışmamızda Edmonton kırılganlık skalası ile yapılan değerlendirmelerde Vitamin 

D değerleri gruplar arasında benzerdi (p:0.240). Ancak Fried's kırılganlık skalası ile 

yapılan değerlendirme de Vitamin D değerlerinin gruplar arasında ise istatiksel 

olarak anlamlı bir fark saptandı (p:0.018). Bu fark iki ölçekte farklı fiziksel 

performans kriterlerinin kullanmasına bağlı olabileceğini düşündürdü. 

Kronik böbrek hastalarında protein ve/ veya potasyum kısıtlı diyet yapılması 

piridoksin, vitamin B12, folik asit, C vitamini, demir ve çinko alımında yetersizliğe 

sebep olabilir. Rekombinant eritropoetin kullanımı, demir ve çinko ihtiyacını da 

artırmaktadır. Bizim çalışmamızda, Edmonton kırılganlık skalası ile yapılan 

değerlendirmeler de serum demir değerlerinin gruplar arasında istatiksel olarak 

farklıydı (p:0.008). Fried's kırılganlık skalasıyla yapılan değerlendirme de ise serum 

demir değerlerinin gruplar arasında benzerdi (p:0.426). Edmonton kırılganlık 

skalası  ile yapılan kırılganlık değerlendirmesinde çıkan bu farkın hastalarda diyet 

sorgulaması ve eritropoetin kullanımı sorgulanmadığı için hangi nedenden 

kaynaklandığı hakkında fikir beyan edilememiştir. 

Matos ve ark. el kavrama testi ile MND'yi karşılaştırmışlar; el kavrama 

testinin malnütrisyon tanısında anlamlı bir belirteç olarak kullanılabileceği 

sonucuna varmışlardır (Matos ve ark 2007). Bizim çalışmamızda da benzer şekilde 

EKS ile ölçülen kırılganlık arttıkça, el kavrama gücünün azaldığını tespit ettik 

(p<0.0001) 

Üst kol çevresi ölçümü, total vücut kas oranı ve fiziksel fonksiyonu gösteren 

bir antropometrik bir parametredir (Elia ve ark 2004). Alert ve ark. ÜKÇ ile MND 

arasında anlamlı bir ilişki bulmuşlardır (Alert ve ark 2012). Cuervo ve arkadaşları da 

MND ile ÜKÇ arasında anlamlı bir ilişki saptayarak; ÜKÇ’ nin malnütrisyon 

taramasında kullanabileceğini belirtmişlerdir (Cuervo ve ark 2009). Bizim 

çalışmamızda, Edmonton kırılganlık skalası ile yapılan değerlendirmelerde, ÜKÇ 
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ölçümü  gruplar arasında benzerdi (p:0.114). Diğer yandan Fried's kırılganlık 

skalası ile yapılan değerlendirme de  ÜKÇ ölçümü gruplar arasında ise istatiksel 

olarak anlamlı bir fark göstermekteydi (p:0.009). Dolayısıyla, yapılan iki kırılganlık 

skalasından birinde anlamlı birinde anlamsız çıkması nedeniyle tek başına ÜKÇ 

ölçümünün kırılganlık hakkında fikir vermeyeceği düşünülmüştür. 

McClellan ve ark. yaptıkları bir araştırmada, GFH<60 ml/dk/1.73m2 olan 

5222 hastada (ortalama yaşları, 68.2; %46.6 erkek) ortalama hemoglobin değerini 

12,2 g/dL±1,6 g/dL olarak bulmuş, anemiyi (Hb ≤12g/dL) %47,7 , derin anemiyi 

(Hb ≤10 g/dL) %8,9 hastada saptamışlardır. Aneminin prevalansının GFH’ ndaki 

azalma ile kuvvetli ilişkisi ortaya konmuştur (McClellan ve ark 2004). Bizim 

çalışmamızda Edmonton kırılganlık skalası ile yapılan değerlendirmelerde 

hemoglobin değerleri gruplar arasında benzer iken (p:0.297), Fried's kırılganlık 

skalası ile yapılan değerlendirme de kırılganlık arttıkça hemoglobin değerleri 

anlamlı olarak azalmaktaydı (p:0.004). Fries’s kırılganlık skalasındaki saptanan bu 

farkın nedeninin kırılgan olan hastalarda GFH’nın daha düşük olması ve bunun 

neticesinde ise anemi saptanmasından kaynaklanıyor olabileceği düşünüldü. 

Deri kıvrım kalınlığı ölçümü, vücut yağını tahmin etmede güvenilir bir bilgi 

sağlar (Heimbürger ve ark 2000). Deri kıvrım kalınlıkları ölçümünden vücut yağ 

içeriği tahmin edilebilmektedir. Vücut yoğunluğu ve böylece vücut yağı, DKK 

ölçümü toplamından tahmin edilebilir. Deri kıvrım kalınlıkları subkutan yağı ölçer, 

viseral yağda oluşan değişikliklere karşı hassas değildir. . Deri kıvrım kalınlıkları 

iki nedenden dolayı vücut yağ göstergesi olarak kabul edilir; total vücut yağının 

yaklaşık olarak %40- 60'ı vücudun deri altı bölgesindedir ve iyi kalibre edilmiş bir 

kaliperle doğrudan ölçülebilir. Kolay alınabilir ve tekrar edilebilir olması nedeniyle 

en sık kullanılan TDKK’dır (Wang ve ark 2000). DEXA (Dual-energy x-ray 

absorptiometry)’nın referans test olarak kullanıldığı 118 hemodiyaliz hastasıyla 

yapılan bir çalışmada total vücut yağ yüzdesini hesaplamada en doğru parametrenin 

TDKK olduğu bildirilmiştir (Bross ve ark 2010). Bizim çalışmamızda Edmonton 

kırılganlık skalası ile yapılan değerlendirmelerde biceps DKK ve triceps DKK 

ölçümü gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark göstermekteydi (sırasıyla 

p:0,008 ve p:0,047). Fried's kırılganlık skalası ile yapılan değerlendirmede, biceps 

DKK ölçümü ve triceps DKK ölçümü gruplar arasında ise istatiksel olarak anlamlı 

bir fark saptandı (sırasıyla p:0,006 ve p:0,011). Yapılan iki kırılganlık ölçeğinde de 
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anlamlı fark saptanmasından dolayı, DKK'nın (biceps ve triceps) kırılganlıkta 

malnütrisyon takibinde kullanılabilecek bir parametre olduğu düşünülmüştür. 
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6.SONUÇ VE ÖNERİLER 

* Kronik böbrek hastalarında malnütrisyon oldukça sık karşılaşılan bir 

durumdur. Malnütrisyon, tanısı konulmadığı ve tedavi edilmediğinde kırılganlığı 

daha çok arttırmakta ve morbidite ve mortaliteyi arttırmaktadır. 

* Hem kırılganlık, hem de malnütrisyon morbidite ve mortalite ile ilişkili 

olup, her ikisi de kronik böbrek hastalarında sık görülmesine rağmen, bu hasta 

gruplarında kırılganlığın nütrisyonel parametrelerle ilişkisi tam olarak 

bilinmemektedir. 

* Bu çalışma KBH olan hastalarda kırılganlık ve nütrisyonel parametrelerin 

ilişkisini araştırıldığı literatürdeki ilk çalışmadır. 

* Bizim çalışmamızda, 50 yaş üzerindeki KBH olanlarda kırılganlık ile pek 

çok nütrisyonel parametrenin (albümin, LDL, vitamin D, hemoglobin, biceps DKK, 

triceps DKK, kas gücü, orta kol kas çevresi) ilişkili olduğu tespit edilmiştir. 

* Çalışmamızda, KBH olan hastalarda malnütrisyon MND ile 

değerlendirilerek kırılganlık ile bağımsız olarak ilişki saptanmıştır (EKS için, 

MND, serum albümin, FKS için MND). 

* Yine çalışmamızda KBH olanlarda yaş ve GFH kırılganlıkla bağımsız 

olarak ilişkili bulunmuştur. 

* Sonuç olarak, KBH hastalarında kırılganlık ve malnütrisyon tüm diğer 

faktörlerden bağımsız olarak ilişkilidir. Kronik böbrek hastalarında erken evrelerden 

itibaren malnütrisyon taramalarının yapılması ve uygun hastaların tedavi edilmesi, 

gelişmesi muhtemel kırılganlığın önlenebileceğini düşündürmektedir. 

* Kronik böbrek hastalarında malnütrisyonun tedavi edilmesi ve kas gücünü 

arttıran egzersiz yapmak, tanımlanmamış medikal durumları saptayarak erken 

kapsamlı değerlendirme yapmak, özellikle yatış sırasında nütrisyonel destek 

vermek, ilaçlarını düzenleyerek gereksiz ilaç alınımından kaçınmak, erken 

mobilizasyon yapmak ve sosyal koşulların iyileştirilmesini sağlamak gibi 

girişimlerin KBH olanlarda kırılganlık üzerindeki ilişkisinin araştırılacağı 

prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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ÖZET: 
 
Amaç: Kronik böbrek hastalarında (KBH) kırılganlık bir çok çalışmada değerlendirilmiştir. 
Fakat kırılganlığa etki eden malnütrisyon durumları üzerinde yeteri kadar çalışma 
bulunmamaktadır. Bu çalışma kırılganlık ile nütrisyonel parametreler arasındaki ilişkiyi 
göstermeyi amaçlamıştır. 
Yöntem: Kesitsel nitelikteki bu çalışmaya 50 yaş üzerindeki KBH olan 100 hasta alındı. 
Kırılganlık, Türkiye’de geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış Edmonton Kırılganlık Skalası 
(EKS) ve pek çok hasta popülasyonunda yüksek geçerlilik ve güvenirliliği olan ve Türk 
popülasyonunda da daha önce kullanılmış olan Fried’s Kırılganlık Skalası (FKS) ile 
değerlendirildi. Hastaların rutin poliklinik muayeneleri sırasında antropometrik ölçümleri 
(boy, kilo, orta kol kas çevresi, baldır çevresi, kaliper ile deri kıvrım kalınlıkları) alındı. 
Ayrıca, dinapeni için dinamometre ile el kavrama gücü ölçümü yapıldı. Hastaların beslenme 
durumları, rutin laboratuar testlerinden elde edilen parametrelerin yanı sıra (serum albümin, 
kolesterol vb.), Türkiye’de geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanan Mini Nutrisyonel 
Değerlendirme (MND) testi ile değerlendirildi. 
Bulgular: Çalışmaya katılan 100 hastanın 41’i kadın, 59’u erkek idi. Yaş ortalamaları 
65,3±9,3 idi. Mini Nütrisyonel Değerlendirme ‘ye göre malnütrisyon görülen hasta sayısı 22, 
malnütrisyon riskli hasta sayısı 63 saptandı. Edmonton kırılganlık skalasına göre hastaların 
4’ü (%4) kırılgan değil, 11’i (%11)  görünüşte incinebilir, 25’i (%25) hafif kırılgan, 21’i 
(%21) orta kırılgan ,39’u (%39) şiddetli kırılgan idi. Fried’s kırılganlık skalasına göre 
hastaların 6’sı (%6) kırılgan değil, 30’u (%30)  prekırılgan, 64’ü (%64) kırılgan idi. 
Edmonton kırılganlık skalasına göre hastalar gruplandırıldıktan sonra hastaların laboratuar 
parametreleri ve antropometrik ölçümleri karşılaştırıldı. Tüm grupta serum albümin 
(p:0,003), total kolesterol (p:0,019), LDL (p:0,025), demir (p:0,008) ve biceps DKK (p:0,08), 
triceps DKK (p:0.047), kas gücü (p:<0,0001)  anlamlı olarak farklı olduğu tespit edildi. 
Fried's kırılganlık skalasına göre hastalar gruplandırıldıktan sonra hastaların laboratuar 
parametreleri ve antropometrik ölçümleri karşılaştırıldı. Tüm grupta hemoglobin (p:0,004), 
üre (p<0,0001), serum kreatinin (p:0,032), potasyum (p:0,003), kalsiyum (p:0,041), serum 
albümin (p:0,034), ürik asit (p:0,028), vitamin D (p:0,018), GFH (p:0,012) ve orta kol 
çevresi (p:0,009), biceps DKK (p:0,06), triceps DKK (p:0,011) ölçümlerinde anlamlı olarak 
fark olduğu tespit edildi. Edmonton kırılganlık skalası ve Fried’s kırılganlık skalası ile 
bağımsız ilişkili faktörlerin belirlenmesi için yapılan  çoklu değişkenli lineer regresyon 
analizinde hastaların yaş, cinsiyet, MND, hemoglobin, trigliserid, albumin, transferrin, 
diyabetes mellitus, GFH(ml/dk/1.73 m2), HCO3 parametreleri değerlendirildi. Edmonton 
kırılganlık skalası ile yaş, MND, serum albümin, GFH arasında diğer faktörlerden bağımsız 
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ilişki saptandı. Fried's kırılganlık skalası ile yaş, MND ve GFH arasında diğer faktörlerden 
bağımsız ilişkili idi. 
Sonuç: Bu çalışma KBH olan hastalarda kırılganlık ile nütrisyonel parametrelerin ilişkisini 
araştırıldığı literatürdeki ilk çalışmadır. Sonuç olarak, KBH olan hastalarda kırılganlık ve 
malnütrisyon, tüm diğer faktörlerden bağımsız bir şekilde ilişkilidir. Kronik böbrek 
hastalarında erken evrelerden itibaren malnütrisyon taramalarının yapılması ve uygun 
hastaların tedavi edilmesi, gelişmesi muhtemel kırılganlığın önlenebileceği 
düşündürmektedir. Kronik böbrek hastalarında malnütrisyonun tedavi edilmesi ve kas 
gücünü arttıran egzersiz yapmak, tanımlanmamış medikal durumları saptayarak erken 
kapsamlı değerlendirme yapmak, özellikle yatış sırasında nütrisyonel destek vermek, 
ilaçlarını düzenleyerek gereksiz ilaç alınımından kaçınmak, erken mobilizasyon yapmak ve 
sosyal koşulların iyileştirilmesini sağlamak gibi girişimlerin KBH olanlarda kırılganlık 
üzerindeki ilişkisinin araştırılacağı prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Malnütrisyon, Kronik böbrek hastalığı, Kırılganlık, Deri kıvrım 
kalınlıkları 
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The Relationship between Frailty and Nutritional Parameters in Chronic Kidney Disease 
Patients 
 

Dr. Recep EVCEN 
Thesis of Specialty 

The Department of Internal Diseases 
 
Purpose: A lot of studies have been conducted to our way to evaluate frailty in patients with chronic 
kidney disease (CKD), but there aren’t enough studies on the effects of malnutrition on frailty. This 
study aims to reveal the relationship between frailty and nutritional parameters. 
 
 Method: This study has been conducted on 100 patients with CKD over 50 years in a cross-section of 
way. frailty is determined with the Edmonton frailty scale, which is proved validity and reliability in 
Turkey and with the Fried’s frailty scale, which has a high validity and reliability in large patient 
populations and which has been used on populations of Turkish patients. During the routine 
examination of the patients in the clinic, anthropometric measurements (height, weight, mid-arm 
muscle circumference, calf circumference) were taken from the patients. Besides, hand-grasp 
measurement was conducted for dinapeny with dynometer. Nutritional conditions of the patients as 
well as the parameters obtained from routine laboratory tests (serum albumin, cholesterol, etc.) were 
assessed with the Mini Nutritional Assessment (MNA), whose reliability and validity are proven in 
Turkey. 
 
 Findings: Of 100 patients participating in the study, 41 were female and 59 were male. The average 
age was 65,3±9,3 . According to the MNA, the number of the patients on whom malnutrition was 
observed was 22, and the number of the patients at risk from malnutrition was 63. According to the 
Edmonton frailty scale, 4 of the patients (4%) weren’t frail, 11 (11%) seemed frail, 25 (25%) were 
slightly frail, 21 (21%) were moderately frail, 39 (39%) were highly frail. According to the Fried’s 
frailty scale, six of the patients (6%) were not frail, 30 (30%) were prefrail and 64 (64%) were frail. 
The laboratory parameters and anthropometric measurements of the patients were compared after the 
patients were grouped according to the Edmonton frailty scale. Serum albumin (p:0,003), total 
cholesterol(p:0,019),  LDL(p:0,025),  iron (p:0,008) and biceps DKK (p:0,08), triceps DKK (p:0.047), 
muscular strength (p:<0,0001)  were found to be significantly different in the whole group. The 
laboratory parameters and anthropometric measurements of the patients were compared after the 
patients were grouped according to the Fried’s frailty test. Significant differences were found as 
regards hemoglobin(p:0,004), urea(p<0,0001), serum keratinin(p:0,032), potassium(p:0,003), 
calcium(p:0,041), serum albumin(p:0,034), uric acid(p:0,028), vitamin D(p:0,018), GFH(p:0,012) and 
mid-arm circumference(p:0,009), biceps DKK (p:0,06), triceps measurements DKK (p:0,011) in the 
whole group. In the multivariable linear regression analysis conducted to identify independent related 
factors with the Edmonton frailty scale and with the Fried’s frailty test, the parameters of age, gender, 
MNA, hemoglobin, triglycerides, albumin, transferrin, diabetes mellitus, GFH (ml/min./1.73 m2), and 
HCO3  were evaluated. A relationship independent from the other factors was detected between age, 
MNA, serum albumin and GFH with the Edmonton frailty scale. The age, MNA and GFH were 
related independently from the other factors on Fried’s frailty test. 
 
 Results: This study is the first in literature to research the relationship between frailty in patients 
which CKD and nutritional parameters. As a result, frailty and malnutrition are related independently 
from all the factors in patients with CKD.  The fragility likely to develop in patients with CKD 
frailtycould be prevented with malnutrition scans from early stages and likely candidates of CKD 
could be treated. Prospective studies are required to study the relationship between frailty and treating 
malnutrition in patients with CKD, doing exercise which improves muscular strength, detecting 
undetected medical conditions, making early comprehensive assessment, giving nutritional 
supplements, especially during the hospitalization, avoiding unnecessary medicine intake by arranging 
medicine and improving social conditions of the patients with CKD. 
 
 Keywords: Malnutrition, Chronic Kidney Disease, Frailty, Skinfold Thickness. 
 



83  

 

10. EKLER 

EK I. Edmonton Kırılganlık Skalası 

 
KATEGORİ  DEGERLENDİRME KRİTERLERİ  0 PUAN  1 PUAN  2 PUAN  

ALGI-
KAVRAMA  

HASTAYA SAAT ÇİZMESİ VE 11:15 ‘İ 
GÖSTERMESİ İSTENDİ.   

HATASIZ  AZ 
HATA  

ÇOK 
HATA  

GENEL 
SAGLIK 
DURUMU  

SON BİR YIL İÇİNDE KAÇ DEFA HASTANEDE 
YATTINIZ?  

HİÇ  1-2 KEZ  >2 KEZ  

GENEL OLARAK SAĞLIGINIZI NASIL 
TANIMLARSINIZ?  

ÇOK İYİ  İYİ  DÜŞKÜN  

FONKSİYONEL 
BAGIMSIZLIK  

AŞAGIDAKİ FAALİYETLERDEN KAÇ 
TANESİNDE YARDIMA İHTİYAÇ 
DUYUYORSUNUZ  

0-1  2-4  5-8  

*YEMER HAZIRLAMA   
*ALIŞVERİŞ YAPMA                   
*ULAŞIM   
*EV TEMİZLİGİ                       
* İLAÇ ALMAK               
*PARA  İDARESİ    
*ÇAMAŞIR YIKAMAK             
*TELEFON  

SOSYAL 
DESTEK  

YARDIMA İHTİYAÇ DUYDUGUNUZDA 
GÜVENEBİLECEGİNİZ, SİZE YARDIM ETMEYE 
İSTEKLİ HERHANGİBİRİNE 
GÜVENEBİLİYORMUSUNUZ ? 

HER 
ZAMAN  

BAZEN  ASLA  

İLAÇ 
KULLANIMI  

GÜNLÜK DÜZENLİ OLARAK 5 VEYA DAHA 
FAZLA FARKLI İLAÇ KULLANIYORMUSUNUZ?  

HAYIR  EVET   

ZAMAN ZAMAN DÜZENLİ KULLANDIGINIZ 
İLAÇLARI ALMAYI UNUTTUĞUNUZ 
OLUYORMU ? 

HAYIR  EVET   

BESLENME  SON ZAMANLARDA KİLO KAYBINA BAGLI 
ÖNCEDEN OLAN KIYAFETLERİNİZİN BOL 
OLDUGU OLUYORMU? 

HAYIR  EVET   

RUHSAL 
DURUM  

KENDİNİZİ SIK SIK ÜZGÜN VEYA DEPRESİF 
HİSSEDİYORMUSUNUZ ? 

HAYIR  EVET   

İDRAR 
İNKONTİNANS  

İSTEMSİZ İDRAR KAÇIRMA PROBLEMİNİZ 
VARMI ?  

HAYIR  EVET   

FONKSİYONEL 
PERFORMANS  

SANDALYEDE RAHAT BİR ŞEKİLDE OTURUN 
VE SİZE SÖYLENDİGİNDE AYAGA KALKIN. 
RAHAT BİR TEMPODA YÜRÜYÜN VE 
BELİRLENEN NOKTAYA KADAR GELİP TEKRAR 
SANDALYEYE OTURUNUZ. (YAKLAŞIK 3 M) 

0-10 sn  11-20 sn  >20 sn  

 
 
Kırılganlık Analiz Skoru:  
0-4 Kırılgan Değil 
5-6 Görünürde Savunmasız 
7-8 Hafif Kırılgan 
9-10 Orta Kırılgan 
11 or more Şiddetli Kırılgan 
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EK II. Fried's Kırılganlık Skalası 

KRİTER            
1 

ZAYIFLAMA (SON 1 YIL İÇİNDE İSTEMSİZ 4.5 KG 
KAYBI VE YA TOPLAM VÜCUT AĞIRLIĞIN %5 DEN 
FAZLA KAYIP) 

 

 
 
 
KRİTER 2 

EL DİNAMOMETRESİ İLE EL KAVRAMA GÜCÜ ÖLÇÜMÜ 
KADINLAR DA: ERKEKLER DE: 
VKİ  ≤23 ≤17 KG  BMI ≤24 ≤29 KG  
23.1<VKİ<26   ≤17.3 KG  24.1≤VKİ≤26 ≤30 KG  
26.1<VKİ<29 ≤18 KG  26.1≤VKİ≤28 30 KG  
>29 VKİ ≤21 KG  VKİ >28 ≤32 KG  

 
 
 
 
 
KRİTER 3 
 
 
 
 
 

HASTALARA TÜKENMİŞLİKLERİNİ BELİRLEMEK İÇİN CENTER 
FOR EPİDEMİOLOGİC STUDİES DEPRESSİON (CES-D) 
SKALASINDAKİ 7. VE 20. SORULAR SORULACAKTIR. BU 
SORULAR; “YAPTIĞIM HER ŞEY İÇİN GÜÇ HARCIYORUM” VE 
“HİÇBİR ŞEY YAPMAK İSTEMİYORUM” SORULARIDIR VE 
GEÇEN HAFTA NE KADAR SIKLIKTA BÖYLE HİSSETTİKLERİ 
SORULDU. 
SKALA 0: HAFTA DA 1 GÜNDEN AZ 
SKALA 1: HAFTADA 1-2 GÜN 
SKALA 2: HAFTADA 3-4 GÜN 
SKALA 3: HAFTADA 5-7 GÜN 
HER İKİ SORUYA DA VERİLEN CEVAP SKALA 2 VE YA 3 İSE: 
HASTALAR KIRILGAN OLARAK KABUL EDİLDİ. 

 
 
KRİTER 4 

HASTALARIN YÜRÜME HIZLARI TESPİT EDİLECEK VE BOYA VE 
CİNSİYETE GÖRE BELİRLENMİŞ KRİTERLERE BAKILARAK 
YAVAŞ YÜRÜYÜP YÜRÜMEDİKLERİ BELİRLENECEKTİR. 
ERKEKLERDE :(4.57 M) KADINLARDA:(4.57 M) 
<173 CM >7 SN  <159 CM >7 SN  
>173 CM >6 SN  >159 CM >6 SN  

 
 
 
KRİTER 5 

DÜŞÜK FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYESİNE BAKILDI. 
SON 3 AYDA EFOR GEREKTİREN AKVİTE YAPMADIYSA, 
GÜNÜNÜN 4 SAATTEN FAZLASINI OTURARAK GEÇİRİYORSA, 
BİR VE YA DAHA AZ KISA YÜRÜYÜŞ AYLIK AKTİVİTE 
YAPMADIYSA KRİTER POZİTİF KABUL EDİLDİ. 
(TOTAL ENERJİ TÜKETİMİ: <383 kkal/ hftlık erkekler için, < 270 kkal/ 
hftlık kadınlar için) 

 
 
 
 
 
  

KIRILGAN DEĞİL 0 KRİTER 
PRE-KIRILGAN 1-2 KRİTER 
KIRILGAN ≥3 KRİTER 
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EK-III Mini Nütrisyonel Değerlendirme Testi (MNA) 
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Etik Kurul Onayı
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