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Asit ? / Alkali ? 

                                   pH <7.00 Asit 

• pH 7.00  Nötral 

                                   pH >7.00 Alkali 

• pH= 7.35 – 7.45   Alkali 

Asit Oluşumu 
 Asidik diet 
 Emosyonel stres 
 Toksik madde birikimi 
 İmmun reaksiyon 
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Asid/Asidoz  

• Denge asit tarafına kayarsa; 

– Mineral ve gıdaların absorpsiyonu değişir 

– Hücrelerde enerji üretimi azalır 

– Hücrenin hasarını yenileme kabiliyeti azalır 

– Toksik ağır metallerin detoksifikasyonunu azaltır 

– Tümör hücrelerinin gelişmesi 

– pH=6,9 hafif asit değeri olsa da yaşamla bağdaşan 
en alt sınırdır 
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Asit Diyet & Alkali Diyet 

Asit Diyet  

• Et 

• Yumurta 

• Süt ve süt ürünleri 

• Un 

• İşlenmiş gıdalar 

• İçecekler 

• Tatlandırıcılar 

Alkali Diyet  

• Sebzeler  

• Meyveler 
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Asit Diyet & Alkali Diyet 

• Sağlıklı bir diet 

– % 60 Alkali gıda 

– % 40 Asidik gıda içerir  

• Sağlığı kazanmak için 

– % 80 Alkali gıda 

– % 20 Asidik gıda içerir  
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• Moda diyetler 
– Atkins diyeti  

– Montignac diyeti 

– Pritikin diyeti  

– İsveç diyeti  

– Lahana çorbası  

– South Beach diyeti  

– Ayırma diyetleri 

• Son Moda 
– Asit- alkali diyetleri 

 Diyetteki Asit, Diyetteki Alkali ve  
Böbrek Hastalığı  
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• Alkali-kül diyeti (Alkaline-ash 
diet): 
– Diyette alkali oluşturan 

besinler arttırılıp asit 
oluşturan besinler kısıtlanır.  

– Ürik asit taşları ve sistin 
taşları bulunan kişilerde bu 
diyetten yararlanır. 
 

• Asit-kül diyeti(Acid-ash diet): 
– Diyette asit oluşturan 

besinler arttırılıp, alkali 
oluşturan besinler kısıtlanır. 

– Asidik idrar kalsiyum ve 
magnezyumun fosfat ve 
karbonat taşlarının atımını 
kolaylaştırır.  

– İdrar yolu enfeksiyonlarının 
tedavisinde kullanılan bazı 
ilaçların etkinliğini de 
arttırır. 
  
  
 

 Diyetteki Asit, Diyetteki Alkali ve  
Böbrek Hastalığı  
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  Asidik besin listesi 

 * Süt ürünleri 
* Kümes hayvanları, * Yumurta 
* Beyaz un ve şeker 
* Ketçap, * Hardal, * Mayonez 
* Tatlı gazlı içecekler 
* Fazla miktarda kahve ve siyah 
çay 
* Alkol, Şarküteri ürünleri 
* Cips ve gereksiz aburcubur 

• Gıdaların yanı sıra hareketsizlik, 
aşırı sinirlilik, öfke ve kıskançlık 
vücuttaki asit oranını yükselten 
etmenlerdir 

• Vücuttaki asidite 
göstergeleri nelerdir? 

 • Kronik yorgunluk hissi 
• Fazla mukus üretimi 
• Burun tıkanıklığı 
• Enfeksiyonlara yatkınlık 
• Heyecanlı, sinirli, irrite ruh 
hali 
• Kuru saç, güçsüz saçlar 
• Baş ağrısı 
• Eklem ağrıları 
• Kas ağrıları 
• Sık uçuk oluşumu 
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• Alkali besin listesi 
 * Buğday çimi 
* Salatalık 
* Zencefil 
* Zerdeçal 
* Hindibağ 
* Ispanak 
* Kırmızı ve kara turp 
* Soya filizi 
* Brokoli 
* Pazı 
 

* Kuşkonmaz 
* Soya lesitin 
* Isırgan otu 
* Çörek otu 
* Karbonat 
* Nane 
* Hurma 
* Zeytinyağı 
* İşlenmemiş doğal tuz 

•  asidik gıdaları şekersiz 
komposto yaparak etkisini 
azaltabilirsiniz. 
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Nötral Besinler 

• Tereyağı (taze ve tuzlanmamış) 

• Krema 

• Çiğ inek sütü 

• Yağlar (zeytin yağı hariç) 

• Yoğurt 
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– Su içmekten hoşlanmıyorsanız veya sürekli unutuyorsanız, çay – kahve – alkol kullanımınız çoksa (ki bunlar 
vücudun suyunu çalarlar) Alkali damlalı suyla zararınızı azaltabilirsiniz. 
– Fazla asitli besleniyorsanız ve çiğ sebzeyle tamponlayamadığınız zamanlar olduğunda suyun miktarını 
arttırmalısınız. 
– Seyahatlerde kullanım için idealdir. 
– Cilt nemlenmesini arttırmaya yardım eder. 
– Göze altı morluklarının ve selülitin giderilmesine yardımcıdır. 
– Her yaş ve herkes için kullanımı uygundur. 
– Ev hayvanlarının dahi Alkali su içmesi daha sağlıklıdır. 
– İyi nefes almak, Alkali su içmek alkali olma çabanızın yarısını oluşturmalıdır. 
– Alkali değeri artan kanla dokulara daha çok oksijen taşınır. Dokularda oksijenin artması, bakteri ve mantar 
enfeksiyonlarını engeller. Bakteri ve mantarların çoğu oksijensiz ortamda çoğalırlar. 
– Oksijenlenme artışı dokuda kanser hücresi oluşumu da azaltır. Kanser hücreleri de oksijensiz ortamı 
severler. 
– Oksijen artışı enerjiyi arttırır. Kilo kaybetmek için yağ yakabilmek ancak oksijen mevcudiyetinde 
mümkündür. pH damlaları kullanarak Alkali olmak diyetlerde kilo vermeyi kolaylaştırmaya yardım eder. 
– Egzersiz yaparken kaslarda oluşan laktik asit sebebiyle asitlenme artar. Laktik asit kaslarda yorgunluğa da 
sebep olur. Yüksek Alkali su içmek egzersiz süresini ve performansı arttırmaya destek olur. 
– Asitlenmeye bağlı kemikten kalsiyum kaybını azaltmaya destek olur. 
– Vücudun asit yükünü gidermek için kullanılan magnezyumun bir kısmı kemikten bir kısmı da kaslardan 
çalınır. Kasta azalan magnezyum kas kramplarına ve halk arasında kulunç tabir edilen fibromiyaljilere sebep 
olur. İçine pH damlası eklenen yüksek Alkali su içmek bu şikayetleri azaltmaya yardımcıdır. 
– Ağızdaki asitlenmenin sebep olduğu diş çürükleri ve kötü kokuyu engellemeye yardımcı olur. 
– Mide yanması ve reflü şikayetlerini azaltmaya. 
– Böbrek taşı oluşumunu engellemeye yardımcı olur. 
– Fazla kahve ve çay tüketmenin asitlenmeye katkısını azaltmak için, içlerine pH damlası eklenebilir. Tadını 
değiştirmeden içilen kahve ve açın asit pH’ını azaltır. 
– Tansiyonu etkilemez. 
– İçindeki diğer mineraller vücuttaki elektriğin daha iyi akmasına yardımcıdır. 
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• Net asit atılımı = Endojen net asit üretimi 
• Endojen net asit üretimi; 
   Enerji metabolizmasının ürünü 
• Non-Volatil asit   

  Üriner amonyum üretimi 
  HPO4, H2PO4 

  HCO3 rejenerasyonu 
• Volatil asit  akciğerler 
   HCO3  kaybı 
  (H+HCO3  H2CO3  H2O + CO2 

 
 

 Diyetteki Asit, Diyetteki Alkali ve Böbrek 

Hastalığı  
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• Akut Asidoz; 

– Böbrek plazma glutamin katabolizması ve amoniagenezis 
ile H+ atılımını arttırır 

– Sonuç; H+ atılımı ve yeni HCO3 üretimidir 

• Kronik asidoz; 

– Proksimal tubuler hücreler hipertrofiye olur 

– Glutamin metabolizmasındaki enzim ve taşıyıcı proteinleri 
kodlayan genlerde anlamlı şekilde değişiklik görülür 

 

 Asidoz & Böbrek 
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• Asid-baz regülasyonu ile çalışmalar çok uzun bir tarihe 
sahiptir.  

• Endojen net asit üretimi gibi bazı faktörleri saptamak güç 
olduğundan bazı hesaplamalar ve tahminler 
kullanılmıştır.  

• Klinik araştırmalarda kullanılan NH4Cl ile oluşturulan 
asidoz KBY’de oluşan kronik asidozdan farklıdır. 

• HCO3 düzeyi açlık, örnek alma zamanı ve alkali tedavisine 
göre değişmesine rağmen bu durumlar araştırmalarda 

üzerinde durulmamaktadır.   

 

 Asidoz & Böbrek 
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• KBH’da fonksiyon gören renal parankimin azalmasına 
bağlı olarak kronik asit depolanması söz konusudur 

• Kronik hipobikarbonatemi eGFR < 25ml/dk olduğunda 
başlar 
– Diyet,  
– Diğer Hastalıklar (KKY, solunum yetmezliği)  
– İlaçlar (diüretikler, RAS blokajı…) 

• İlginç olarak KBH’nda HCO3 18 mmol/L düzeylerinde 
stabilize olmaktadır 
– Nedeni ? 

• Kemikten alkali mobilizasyonu ? 
• Fizyolojik olarak yeni bir «set point» point oluşması ? 

 

Asidoz & Kronik Böbrek Hastalığı 
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• Kronik metabolik asidoz;  

– Kemik hastalığının hızlanmasını 

– Kas yıkımı ve kayıplarını artırır 

– Protein yıkımını ve inflamasyonu artırır  

– KBH progresyonunu hızlandırır 

  

 

 Asidoz & Böbrek 
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• Böbrek doku pH’sının azalması ve 
amonyagenezisin artması, idrarla asit 
atılımının artmasının anahtar mekanizmasıdır 

• Kronik Asidoz; 
– Proksimal tubul protein paterninde değişiklik ve 

proksimal tubul kıvrıntılı kısımda hipertrofi 

– Proksimal tubul hücre mitokondrilerinde otofajiye 
neden olur 

– Hayvan deneylerinde HCO3 desteğinin tubuler 
fonksiyon bozukluğunu azalttığı gösterilmiş 

 

 KBH Progresyonu 

Namba et al. J Am Soc Nephrol 2014 
Nath et al. J Clin Invest 1985 

22 



• Hayvan deneyi (Rat) 

• SDBY’nin deneysel modeli 

• ¾ Nefrektomize – Yaygın tubulo-intertisiyel hasar 

• NaHCO3 vs NaCl 

• NaHCO3 grubunda;  
– Tubuler fonksiyonlarda daha az bozulma 

– Histolojik olarak daha az tubulointertisiyel hasar l 

– Daha az Kompleman C3 and C5b-9 aktivasyonu 

–  Renal venda daha düşük total amonyak konsantrasyonu  

 

 Dietteki asit yükü, amonyak ve C3 

Nath et al. J Clin Invest 1985  
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Böbrek Hastalığı & Tedavi Yaklaşımları 

• İki Tedavi Seçeneği;  
– Asidik gıdaların azaltılması (diyet değişikliği) 
– Alkali desteği ile asit nötralizasyonu 

• İlk çalışma 1931 yılında 
– Kronik nefritli 17 hasta 
– Alkali diyet veya alkali tuzları 

• Maalesef o tarihten bu yana bu sorunun cevabı hâlâ 
tam bulunabilmiş değildir 
– Alkali tedavi dozu 
– Tedavi hedefi 

• 0.1 mEq/kg/gün NaHCO3, serum HCO3 düzeyini 0,33 
mEq/L arttırır  
 Lyon et al: The Lancet 1931 

Abramowitz et al: Clin J Am Soc Nephrol 2013 24 



• MDRD; 

– Düşük proteinli 
diyetin normal-
yüksek proteinli 
diyete göre 
üstün olduğunu 
göstermekte 
yetersiz 
kalmıştır 

                  Tedavi Yaklaşımları 
KBH’nda diyet 

Modification of Diet in Renal 
Disease Study Group. 
N Engl J Med 1994 25 
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Serum concentration of urea nitrogen, PTH, phosphate and bicarbonate at baseline and during the 

follow up in the compliant patients of the two test diets (grey line: 0.55 group; black line: 0.8 group) 

#P < 0.05, significantly different from time 0. oP < 0.05, trend of 0.55 group significantly different 

from 0.8 group. *P < 0.05, 0.55 group significantly different from 0.8-group at that time point. 

Bruno Cianciaruso et al. Nephrol. Dial. Transplant. 

2008;23:636-644 

© The Author [2007]. 27 
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Date of download:  5/7/2015 
Copyright © 2015 American Medical 

Association. All rights reserved. 

From: Diet and Kidney Disease in High-Risk Individuals With Type 2 Diabetes Mellitus 

JAMA Intern Med. 2013;173(18):1682-1692. doi:10.1001/jamainternmed.2013.9051 

Flowchart of Number of Participants and Outcomes at 5.5 Years of Follow-upGFR indicates glomerular filtration rate; ONTARGET, 

Ongoing Telmisartan Alone and in Combination With Ramipril Global Endpoint Trial; and UACR, urinary albumin-creatinine ratio. 

 

Figure Legend:  
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Date of download:  5/8/2015 
Copyright © 2015 American Medical 

Association. All rights reserved. 

From: Diet and Kidney Disease in High-Risk Individuals With Type 2 Diabetes Mellitus 

JAMA Intern Med. 2013;173(18):1682-1692. doi:10.1001/jamainternmed.2013.9051 

Clinical and Nutrition Characteristics of Participants With Diabetes, Separated by the 3 Outcome States at 5.5 Years of Follow-upa 

Table Title:  
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Date of download:  5/7/2015 
Copyright © 2015 American Medical 

Association. All rights reserved. 

From: Diet and Kidney Disease in High-Risk Individuals With Type 2 Diabetes Mellitus 

JAMA Intern Med. 2013;173(18):1682-1692. doi:10.1001/jamainternmed.2013.9051 

Forest Plot for the Multivariable Multinomial Logit Model Adjusted With Known Confounders For confounders, see legend to Figure 

2. If not stated otherwise, food items are given in servings per week. Renal outcome column gives odds ratios (ORs) comparing 

participants alive with chronic kidney disease (CKD) with participants alive but without CKD; column death reports ORs comparing 

participants who died during follow-up with participants alive without CKD. For continuous independent variables, the ORs for the 

median of the second tertile (50.0th percentile [solid circle]) and the median of the third tertile (83.3rd percentile [open circle]) 

compared with the median of the first tertile (16.7th percentile) as reference are given. Independent variables in bold type have a 

significant association with CKD. The last column states the P value of inclusion of the respective variable. 

 

Figure Legend:  
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Clin J Am Soc Nephrol 8: 1548–1555, 2013 
Uppsala Longitudinal Study of 

Adult Men cohort (ULSAM)  
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Clin J Am Soc Nephrol 8: 1548–1555, 2013 
Uppsala Longitudinal Study of 

Adult Men cohort (ULSAM)  

• Akdeniz tipi diyet; 

– Doymamış yağ asileri, alkali sebze ve meyveler  

– Net endojen asit üretimi  

• Düşük uyum    44+8 mEq/L 

• Orta uyum     41+8 mEq/L 

• Yüksek uyum    38+7 mEq/L 
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Proportions of men with CKD across groups according to adherence to a Mediterranean diet 

in both all men and adequate reporters only.  

Xiaoyan Huang et al. CJASN 2013;8:1548-1555 

©2013 by American Society of Nephrology 
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Kaplan–Meier survival curves in individuals with CKD (left panel) and the subpopulation of 

adequate reporters of dietary intake (right panel) stratified by their degree of adherence to a 

Mediterranean diet. 

Xiaoyan Huang et al. CJASN 2013;8:1548-1555 

©2013 by American Society of Nephrology 
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Alkali Desteği 

134 Hasta 
GFR 15 – 30 ml/dk 
NaCO3= 16 – 20 ml/dk 
 
Tedavi  
Standart tedavi 
 
Standart tedavi + 
NaHCO3 
 
2 yılın sonunda; 
ClCr azalma > 3ml/dk 
olan hasta oranı 
SDBY (ClCr < 10 ml/dk) 37 



Participant enrollment and randomization to the study.  

Ione de Brito-Ashurst et al. JASN 2009;20:2075-2084 

©2009 by American Society of Nephrology 
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(A) Plasma HCO3− levels during the study period.  

Ione de Brito-Ashurst et al. JASN 2009;20:2075-2084 

©2009 by American Society of Nephrology 

ClCr azalması > 3ml/dk 
NaHCO3 grubunda %9 
Kontrol %45 
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Kaplan-Meier analysis to assess the probability of reaching ESRD for the two groups. 

Ione de Brito-Ashurst et al. JASN 2009;20:2075-2084 

©2009 by American Society of Nephrology 
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Alkali Desteği 

120 Hasta 
eGFR 60  – 90 ml/dk 
Albuminüri 200-2000 
mg/g 
 
3 grup  
Plasebo 
NaHCO3 
NaCl 
 
5 yıl takip 
ClCr azalma 

41 



Çalışma Protokolü 
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Alkali Desteği 
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Alkali Desteği 
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Alkali Desteği 
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Short- and Long-Term Effects of Alkali Therapy in Chronic Kidney Disease: 
A Systematic Review  

Am J Nephrol 2012;35:540–547 

47 



Diet vs Alkali Tedavi 

Hipertansif nefroskleroz 
 6 aydır  KB ACEi ile kontrolde 
 
CKD 1 ve 2 
 
NaHCO3 veya meyve +sebze 
 
Urinary albumin, 
N-acetyl β-D-glucosaminidase,  
TGF - β 48 



Dietary acid reduction with fruits and vegetables or bicarbonate attenuates kidney 
injury in patients with a moderately reduced glomerular filtration rate due to 

hypertensive nephropathy 
Nimrit Goraya, Jan Chanhee Jo and Donald E Wesson: Kidney Int. 2012 
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Dietary acid reduction with fruits and vegetables or bicarbonate attenuates kidney 
injury in patients with a moderately reduced glomerular filtration rate due to 

hypertensive nephropathy 
Nimrit Goraya, Jan Chanhee Jo and Donald E Wesson: Kidney Int. 2012 
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Dietary acid reduction with fruits and vegetables or bicarbonate attenuates kidney 
injury in patients with a moderately reduced glomerular filtration rate due to 

hypertensive nephropathy 
Nimrit Goraya, Jan Chanhee Jo and Donald E Wesson: Kidney Int. 2012 

Box plots of change of urine albumin (mg)-to 
creatinine (g) ratio (Ualb), N-acetyl-b-
Dglucosaminidase (U)-to-creatinine (g) ratio 
(UNAG), and urine transforming growth 
factor-b (ng)-to-creatinine (g) ratio (UTGF) for 
the three groups of subjects with estimated 
glomerular filtration rate (eGFR) 490 ml/min 
(CKD 1) and eGFR 60–90 ml/min (CKD 2). 

51 
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Hipertansif nefroskleroz 
 6 aydır  KB ACEi ile kontrolde 
 
CKD 4 
 
NaHCO3 veya meyve +sebze 
 
Urinary albumin, 
N-acetyl β-D-glucosaminidase,  
TGF – β 
 



Cascade of the selection process for study patients.  

Nimrit Goraya et al. CJASN 2013;8:371-381 

©2013 by American Society of Nephrology 
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Box plots of plasma total CO2 (TCO2) (left) and 8-hour urine net acid excretion (8h NAE) 

(right) in patients with CKD stage 4 at baseline and 1-year follow-up.  

Nimrit Goraya et al. CJASN 2013;8:371-381 

©2013 by American Society of Nephrology 
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Box plots of 8-hour urine excretion of cystatin C (8h Cys Ex) (left) and of creatinine (8h Cr Ex) 

(right) at baseline and 1-year follow-up.  

Nimrit Goraya et al. CJASN 2013;8:371-381 

©2013 by American Society of Nephrology 
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Box plots of plasma cystatin C–estimated GFR (cysGFR) (left) and of plasma creatinine–

estimated GFR (crGFR) (right) at baseline and 1-year follow-up.  

Nimrit Goraya et al. CJASN 2013;8:371-381 

©2013 by American Society of Nephrology 
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Box plots of the 8-hour urine excretion of indices of kidney injury.  

Nimrit Goraya et al. CJASN 2013;8:371-381 

©2013 by American Society of Nephrology 
57 
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Günümüzde Tedavi Klavuzları 
• KDIGO: KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and 

Management of Chronic Kidney Disease; Chapter 3: Management of progression 
and complications of CKD; 3.4. Acidosis. 

– HCO3 < 22 mmol/L ise oral bikarbonat tedavisi ile 
serum HCO3 düzeyinin normal tutulması 
önerilmektedir 

59 



• The U.K. Renal Assosiation: Wright M, Jones C. Nutrition in CKD; 2. Prevention of 

undernutrition in CKD; Guideline 2.2. Correction of metabolic acidosis and nutrition. 

– Sadece HCO3 > 22 mmol/L olması önerilmektedir 

Günümüzde Tedavi Klavuzları 
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• Avusturalya Kidney health guidelines: Chan M, 

Johnson D. Modification of lifestyle and nurtition interventions for management 
of early chronic kidney disease; 13. Fruit and vegetables. 

– Normal protein alınması, dengeli diyetteki sebze ve 
meyvenin zengin olmasının kan basıncını düşürmede ve 
nefroproteksiyonda NaHCO3 kadar etkili olabileceği… 

Günümüzde Tedavi Klavuzları 
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• The European renal best practice guideline: 

– Spesifik bir önerisi yok (diyaliz hastaları hariç) 

 

Günümüzde Tedavi Klavuzları 
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Devam Eden Çalışmalar1 

• Hostetter ve ark: KBH Evre IIIb ve IV, HCO3 20-25 mmol/L 

• Oral 0,4 mEq/kg/gün NaHCO3 veya plasebo 

• 1 yıl sonunda; kas, kemik, böbrek ve glikoz met. belirteçleri 
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• İtalyan çok merkezli bir çalışma; 728 hasta 

• Alkali tedavi; NaHCO3 veya başka alkali ajanların 3. yıl 
sonundaki böbrek fonksiyonlarına etkisi 

• İkincil sonlanım; ölüm ve RRT 

Devam Eden Çalışmalar2 
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Sonuç & Özet 

• Metabolik asidoz KBH’nın sık fakat asemptomatik bir  
komplikasyonudur 

• Metabolik asidoz erken evrelerde renal parankim ile 
sınırlı iken,  serum bikarbonat düzeyi düşmeye başlar 
ve sistemik asidoz gelişir 

• Kronik asit yükü, kemik hastalığı, protein 
metabolizma bozukluğu, ve KBH’nın progresyonuna 
olumsuz katkıda bullunur 

• Birçok prospektif çalışma KBH + KVH grubunda düşük 
bikarbonat düzeyinin ölüm belirteci olduğunu 
göstermiştir 

65 



Randomize kontrollü çalışmalarda ister diyet 
olarak, isterse ilaç olarak yapılan alkali 
desteğinin KBH olan bireylerde böbrek 

fonksiyonlarındaki azalmayı yavaşlattığını 
göstermiştir 

Sonuç & Özet (2) 
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J Am Soc Nephrol 26: 2015. 
68 



• Sitrat;  

– Bikarbonata metabolize olur 

– İdrar pH’sını artırır 

– İntestinal ve idrar kalsiyumuna bağlanır 

– Kemikten kalsiyum rezorpsiyonunu  azaltır 

– Renal kalsiyum reabsorpsiyonunu artırır 

– Sonuçta idrardan kalsiyum atılımını azaltır 

Effect of Potassium Citrate on Calcium Phosphate 
Stones in a Model of Hypercalciuria 

J Am Soc Nephrol 26: 2015. 
69 



Diyetteki yüksek asit yükü insülin rezistansı ile ilişkili mi? 
The Furukawa Nutrition and Health Study. 

• Çalışma diyetteki asit yükü ve glikoz metobolizma 
belirteçleri ile ilişkisi değerlendirilmiştir 

• Japon işçilerde diyet ve insulin rezistansı (IR), insulin 
sekresyonu, ve kan glukozu 

•  1732 hasta, yaşları 19-69 arasında değişen 

• Kısa diyet geçmişi sorgusu, potansiyel renal asit yükü 
(PRAL) and net endojen asit üretimi (NEAP) skoru  

• Açlık insülini, açlık plazma glukozu, homeostatik IR 
değerlendirme model (HOMA-IR) skoru, homeostatik of 
β-hücre fonksiyonu değerlendirme model (HOMA-β) 
skoru ve HbA1c 
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 Fig. 1 Cubic spline regression model between PRAL and HOMA-IR index. Spline regression (three knots, reference value: 

PRAL = −48.8 mEq/day). Continuous line, geometric mean of HOMA-IR and dashed line, 95% confidence interval. The model was 

adjusted for age... 

Shamima  Akter , Masafumi  Eguchi , Keisuke  Kuwahara , Takeshi  Kochi , Rie  Ito , Kayo  Kurotani , Hiroko  Tsuruoka , ... 

 High dietary acid load is associated with insulin resistance: The Furukawa Nutrition and Health Study 

Clinical Nutrition, 2015 

http://dx.doi.org/10.1016/j.clnu.2015.03.008 
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• Potansiyel net asit yükü ve net endojen asit 
üretimi ile HOMA-IR skoru arasında pozitif ilişki 
saptanmış 

• “Stratified” tabakalanma analizinde bu ilişkinin 
sadece BMI <23 kb/m2 altında olanlarla sınırlı 
olduğu gözlenmiş 

•  Net endojen asit üretimi ile HOMA-Beta skoru 
arasında pozitif ilişki saptanmış 

• Diyetteki asit yükü ile ne açlık glikozu ne de 
HbA1c düzeyleri arasında dikkate değer ilişki 
saptanmamış 
 

Diyetteki yüksek asit yükü insülin rezistansı ile ilişkili mi? 
The Furukawa Nutrition and Health Study. 
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