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Mo¿liwoæ prowadzenia w okresie
przeddializacyjnym skutecznej edukacji
dietetycznej i dietoterapii u pacjenta
z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek
 opis przypadku
Dieta jest wa¿nym element postêpowania terapeutycznego w przewlek³ej niewydolnoci nerek w okresie przeddializacyjnym. Odpowiednia dieta, uwzglêdniaj¹ca etap choroby, aktualne wyniki badañ biochemicznych, jak równie¿ schorzenia towarzysz¹ce mo¿e istotnie przyczyniæ siê do poprawy stanu zdrowia
pacjentów, jak równie¿ wp³ywaæ na przebieg choroby nerek. Trudnoci z wdro¿eniem dietoterapii u chorych, jak równie¿ koniecznoæ indywidualnego jej opracowania, powoduje, ¿e jedynie nieliczni pacjenci stosuj¹ poprawnie zbilansowan¹ dietê niskobia³kow¹. W pracy przedstawiono przypadek chorego, stosuj¹cego w sposób kontrolowany, w d³u¿szym okresie, dietê niskobia³kow¹.
(NEFROL. DIAL. POL. 2010, 14, 39-42)
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Diet is important element of therapeutic procedures in chronic kidney disease patients during predialysis treatment. Proper diet, taking into account the
stage of disease current biochemical markers and concurrent illnesses, may
significantly improve patients' state of health as well as modify course of kidney
disease. Difficulties in dietotherapy introduction, and necessity of its individual
elaboration, cause that only few patients apply properly balanced low-protein
diet. Presented report depicts case of patient applying in a long term controlled
low-protein diet.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2010, 14, 39-42)
Wstêp
Dieta jest obecnie uwa¿ana za wa¿ny
element postêpowania terapeutycznego w
przewlek³ej niewydolnoci nerek, istotnie
wp³ywaj¹cy na spowolnienie progresji choroby (Hruby, 1996). Z wielu badañ wynika,
¿e w przewlek³ej niewydolnoci nerek, dieta o obni¿onej zawartoci bia³ka, opónia
progresjê choroby i mo¿e zmniejszaæ miertelnoæ z przyczyn nerkowych. Wród tych
badañ mo¿na wymieniæ: MDRD Study (Kopple i wsp., 1997), metaanalizê 46 badañ z
lat 1979-1991 (Fouque i wsp., 1992), metaanalizê 10 badañ z lat 1966-1994 (Pedrini i
wsp., 1996) oraz przegl¹d 593 badañ z lat
1988-1999 (Zarazaga i wsp., 2001). Dieta
ma za zadanie obni¿anie bia³komoczu i
ograniczenie toksemii mocznicowej (Combe i wsp., 1993; Attman i Alaupovic, 1992).
Stosowanie jej ma tak¿e dodatkowe zalety
- obni¿enie ryzyka wyst¹pienia osteodystrofii
nerkowej i hiperpotasemii (Chrzanowski i
Zamojska, 2003). Poza tym u osób chorych
na cukrzycê, podczas stosowania diety niskobia³kowej, obserwuje siê obni¿enie insulinoopornoci (Rigalleau i wsp., 1997).

Dieta w przewlek³ej niewydolnoci nerek wymaga przekazania pacjentowi szeregu zaleceñ  ustalanych indywidualnie oraz
dostosowanych do aktualnych wyników badañ. Stosowanie siê w praktyce do ograniczeñ bia³kowych jest dla chorych trudne i w
d³u¿szym czasie uci¹¿liwe (Fouque i Laville, 2001), co czêsto przyczynia siê do nie
stosowania siê przez nich do wytycznych
diety niskobia³kowej. W badaniach stwierdza siê, ¿e zasadniczym czynnikiem wp³ywaj¹cym na nieprzestrzeganie zaleceñ dietetycznych jest brak odpowiedniej wiedzy i
umiejêtnoci samodzielnego komponowania
jad³ospisów przez pacjentów stosuj¹cych
dietê o ograniczonej poda¿y bia³ka (Koz³owska, 2002; Szeremeta, 2003; G³¹bska, 2005;
Wardak, 2005). Obserwowane jest niew³aciwe zbilansowanie posi³ków oraz niedostosowanie ich do wymogów diety niskobia³kowej, jak równie¿ do stopnia wydolnoci
nerek. Niew³aciwe stosowanie tego typu
diety poci¹ga za sob¹ przede wszystkim
obni¿enie udzia³u bia³ka zwierzêcego w bia³ku ogó³em, jak równie¿ zmniejszenie spo¿ycia sk³adników energetycznych i od¿ywczych w diecie, ponadto mo¿e zwiêkszaæ
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ryzyko wyst¹pienia niedo¿ywienia bia³kowoenergetycznego oraz innych niedoborów
pokarmowych. Autorzy cytowanych badañ
wskazuj¹ na koniecznoæ prowadzenia sta³ej opieki, nie tylko nefrologicznej, ale tak¿e
dietetycznej, która pozwoli³aby na dopasowanie diety do indywidualnych potrzeb pacjentów i modyfikowanie jej w miarê koniecznoci.
Poni¿ej przedstawiono opis przypadku
pacjenta z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek
w okresie przeddializacyjnym, uczestnicz¹cego w szkoleniu dietetycznym, maj¹cym na
celu nie tylko przekazanie podstawowych
informacji na temat diety niskobia³kowej, ale
równie¿ nauczenie pacjentów samodzielnego komponowania posi³ków o ograniczonej
poda¿y bia³ka. Pacjent w trakcie szkolenia
poza wykonaniem obligatoryjnych notowañ
spo¿ywanych produktów (15 jad³ospisów),
samodzielnie przygotowa³ arkusz kalkulacyjny w programie komputerowym Excel w którym systematycznie prowadzi³ takie notowania (142 jad³ospisy).
Opis przypadku

Pacjent w wieku 74 lat (masa cia³a - 65 kg,
wzrost - 175 cm, BMI - 21,2 kg/m2) choruj¹cy na
poanalgetyczn¹ przewlek³¹ niewydolnoæ nerek
zdiagnozowan¹ przed 11 laty, z towarzysz¹cym
nadcinieniem têtniczym, pozostawa³ pod sta³¹
opieka nefrologiczn¹. Obserwowany by³ u niego
sta³y progres choroby. W styczniu 2008 roku (przed
w³¹czeniem chorego do programu szkoleñ dietetycznych) uzyskano nastêpuj¹ce wyniki badañ laboratoryjnych: kreatynina - 3,41 mg/dl; GFR - 18
ml/min na 1,73m2; mocznik - 175 mg/dl; kwas moczowy - 5,5 mg/dl; albuminy - 3,9 g/dl; sód - 139,6
mM/l; potas - 5,32 mM/l; wapñ - 2,52 mM/l; ¿elazo
- 41 µg/dl; fosforany - 1,39 mM/l; hemoglobina 10,7 g/dl; hematokryt - 32%; czerwone krwinki 3,67 mln/µl; bia³e krwinki - 7,3 tys/µl; p³ytki krwi 254 tys/mm3; trójglicerydy - 90 g/dl; cholesterol
ogó³em - 163 mg/dl; cholesterol LDL - 103 mg/dl;
cholesterol HDL - 42 mg/dl.
Chory przez lekarza prowadz¹cego zosta³
zaproszony do uczestniczenia w rocznym szkoleniu dietetycznym zwi¹zanym z diet¹ niskobia³kow¹ i uczestniczy³ w 9 dwugodzinnych spotkaniach
grupowych, maj¹cych na celu nauczenie pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek praktycznego stosowania diety. Podczas szkoleñ, uczestnicy wykonywali na ka¿de spotkanie 3-dniowe bie¿¹ce notowania spo¿ywanych produktów, które
pozwoli³y na ocenê stosowanej diety i skutecznoci prowadzonej edukacji. Szkolenia dietetyczne
w pierwszym etapie mia³y na celu przekazanie ich
uczestnikom ogólnych zasad stosowania diety niskobia³kowej oraz niezbêdnych informacji zwi¹zanych z ró¿nicami miêdzy bia³kiem zwierzêcym i
rolinnym, produktami niskobia³kowymi oraz rol¹
prawid³owej wartoci energetycznej diety niskobia³kowej. W drugim etapie szkolenia koncentrowa³y
siê na praktycznych aspektach w³aciwego stosowania diety niskobia³kowej, co obejmowa³o miêdzy innymi nauczenie pacjentów komponowania
diety w oparciu o metodê wymienników pokarmowych (Narojek i wsp., 2002). Zalecenia dla prezentowanego chorego, zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami (Beto, 1995; Beto i Bansal, 2004; Chrzanowski, 1997; Chrzanowski i Zamojska, 2003;
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Wykres 1
Stopieñ realizacji zapotrzebowania na bia³ko na poszczególnych etapach obserwacji chorego podczas szkolenia dietetycznego.
Degree of the protein demand fruition on individual stages of patient's observation during dietary training.
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Wykres 2
Zmiany spo¿ycia bia³ka w funkcji czasu, podczas obserwacji chorego.
Changes in protein consumption in the function of time during patient's observation.
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Wykres 3
Spo¿ycie bia³ka ogó³em, bia³ka zwierzêcego i bia³ka rolinnego na poszczególnych etapach obserwacji chorego podczas szkolenia dietetycznego.
General protein, animal protein and plant protein consumption on individual stages of patient's observation
during dietary training.

Czekalski i wsp., 2004), zak³ada³y poda¿ 39 g bia³ka dziennie (0,6 g/ kg masy cia³a), w tym przynajmniej 23 g bia³ka pochodzenia zwierzêcego (>50%

bia³ka diety - 0,35 g/ kg masy cia³a). Iloæ bia³ka
pochodzenia rolinnego natomiast nie powinna
by³a przekraczaæ 16 g, co wynika³o z ró¿nicy miê-
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Wykres 4
Zmiany udzia³u bia³ka zwierzêcego i bia³ka rolinnego w bia³ku ogó³em w diecie w funkcji czasu, podczas
obserwacji chorego.
Changes in animal protein and plant protein share in the general protein consumption in the function of time
during patient's observation.

dzy poda¿¹ bia³ka ogó³em i bia³ka zwierzêcego.
Wartoæ energetyczna diety by³a ustalona na poziomie 2000 kcal (30 kcal/ kg masy cia³a).
Opisywany chory, ju¿ w czasie uczestniczenia w spotkaniach szkoleniowych, zacz¹³ prowadziæ dok³adn¹ samokontrolê iloci spo¿ywanego
bia³ka, bia³ka zwierzêcego i sk³adników energetycznych diety. Opracowa³ on, w oparciu o tabele wymienników pokarmowych, arkusz programu Excel,
pozwalaj¹cy mu na skrupulatn¹ kontrolê i u³atwiaj¹cy komponowanie diety. Pacjent wpisywa³ do arkusza jedynie masê spo¿ytych produktów, a program wylicza³ iloæ spo¿ytych wymienników i zawartoæ w nich podstawowych sk³adników od¿ywczych oraz iloæ poszczególnych wymienników, jak
równie¿ sk³adników od¿ywczych, które powinien
jeszcze tego dnia spo¿yæ. Wyniki samokontroli, dostarczone przez pacjenta (142 racje pokarmowe,
zanotowane na przestrzeni 6 miesiêcy) pozwoli³y
na ocenê przestrzegania diety w d³u¿szym okresie czasu (zosta³o to tak¿e przedstawione na wykresach).
Na wykresach przedstawiono stopieñ realizacji zapotrzebowania na bia³ko (Wykres 1), zmiany
spo¿ycia bia³ka (Wykres 2), spo¿ycie bia³ka ogó³em, bia³ka zwierzêcego i rolinnego (Wykres 3),
oraz zmiany udzia³u bia³ka zwierzêcego i bia³ka
rolinnego w bia³ku ogó³em (Wykres 4) na poszczególnych etapach szkolenia dietetycznego.
Po zakoñczeniu rocznego szkolenia przeprowadzono kontrolê badañ laboratoryjnych i odnotowano nastêpuj¹ce wyniki: kreatynina - 4,9 mg/dl;
GFR - 12 ml/min na 1,73m2; mocznik - 131 mg/dl;
kwas moczowy - 5,4 mg/dl; albuminy - 4,4 g/dl;
sód - 142 mM/l; potas - 5,77 mM/l; wapñ - 2,46
mM/l; ¿elazo - 58 µg/dl; fosforany - 1,39 mM/l;
hemoglobina - 12,1 g/dl; hematokryt - 36,9%; czerwone krwinki - 4,03 mln/µl; bia³e krwinki - 8,4 tys/
µl; p³ytki krwi - 266 tys/mm3; trójglicerydy - 116 g/
dl; cholesterol ogó³em - 230 mg/dl; cholesterol LDL
- 153 mg/dl; cholesterol HDL - 54 mg/dl. Na zmiany badanych parametrów, oprócz zastosowanej
przez chorego prawid³owo zbilansowanej diety niskobia³kowej, wp³yw mieæ móg³ fakt, i¿ w tym czasie by³ on na sta³e leczony erytropoetyn¹ w dawce
2000 j.m. na tydzieñ.

Omówienie
Bior¹c pod uwagê ogromn¹ rolê, stosowanej w okresie przeddializacyjnym, diety
niskobia³kowej w hamowaniu progresji przewlek³ej niewydolnoci nerek, podkreliæ nale¿y koniecznoæ podejmowania ró¿nych
dzia³añ, maj¹cych na celu edukacjê pacjentów w tym zakresie. Niestety, na co wskazuj¹ dowiadczenia wyniesione z prowadzonych szkoleñ tej grupy pacjentów, wiêkszoæ
osób pozostaj¹cych w okresie przeddializacyjnym nie posiada dostatecznej wiedzy ¿ywieniowej i umiejêtnoci, aby stosowaæ prawid³owo zbilansowan¹ dietê niskobia³kow¹.
Zaprezentowany przypadek wskazuje,
¿e przekazanie pacjentowi odpowiedniej
wiedzy ¿ywieniowej stanowi czynnik, który
mo¿e w znacz¹cym stopniu poprawiæ realizacjê za³o¿eñ diety. Odpowiednio zmotywowany pacjent, który uzyska niezbêdne informacje zwi¹zane z sam¹ diet¹ oraz pozna
mo¿liwoci praktycznego wprowadzenia jej
w ¿ycie, mo¿e j¹ stosowaæ przez d³u¿szy
czas bez trudnoci i uskar¿ania siê na niedogodnoci z ni¹ zwi¹zane. Podkreliæ
nale¿y, ¿e znacz¹c¹ poprawê realizacji za³o¿eñ diety niskobia³kowej u omawianego
chorego uzyskano ju¿ po pierwszym etapie
szkoleñ (Wykres 1). Uzyskano znaczne
zmniejszenie iloci bia³ka ogó³em w diecie
do poziomu zgodnego z zaleceniami. Dodatkowe nauczenie pacjenta stosowania wymienników pokarmowych pozwoli³o na lepsz¹ kontrolê iloci bia³ka w diecie, co prze³o¿y³o siê na stabilizacjê i utrzymanie obni¿onego spo¿ycia bia³ka ogó³em (Wykres 2).
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e omawianemu
choremu, ograniczenie ogólnej iloci bia³ka
w diecie uda³o siê w znacznym stopniu uzyskaæ kosztem bia³ka rolinnego, które jest
bia³kiem niepe³nowartociowym, a nie kosztem bia³ka zwierzêcego. Wskazuje na to
znacz¹cy spadek poda¿y bia³ka rolinnego
oraz niewielki poda¿y bia³ka zwierzêcego
(Wykres 3). By³o to mo¿liwe dziêki wprowadzeniu do codziennej diety produktów niskobia³kowych. Potwierdza to koniecznoæ informowania pacjentów o mo¿liwoci stosowania produktów niskobia³kowych, które stanowi¹ nieodzowny element diety niskobia³kowej - bez nich prawid³owe jej zbilansowa-

Nefrologia i Dializoterapia Polska  2010  14  Numer 1

nie jest w praktyce niemo¿liwe przy ograniczeniu spo¿ycia bia³ka do poziomu 0,6g/ kg
masy cia³a.
W przypadku omawianego pacjenta
udzia³ bia³ka pochodzenia zwierzêcego
zwiêkszy³ siê w ogólnej iloci bia³ka w diecie (Wykres 4). Jest to zjawisko korzystne
ze wzglêdu na to, ¿e dostarczaj¹c mniejsz¹
iloæ bia³ka powinno siê dbaæ, by by³o ono
jak najwy¿szej jakoci biologicznej, tak aby
mog³o byæ w ca³oci wykorzystane jako
sk³adnik budulcowy. W przypadku bia³ka
pochodzenia rolinnego nie jest ono w ca³oci wykorzystywane do syntezy bia³ek
ustrojowych, co przyczynia siê do wykorzystania czêci aminokwasów do celów energetycznych i jednoczenie zwiêksza produkcjê mocznika.
Stosowanie przez opisywanego pacjenta diety niskobia³kowej przyczyni³o siê w
analizowanym okresie 1 roku do istotnego
obni¿enia poziomu mocznika - o 25%, co
potwierdza prawid³owe stosowanie diety niskobia³kowej w przypadku analizowanego
chorego. Podkreliæ nale¿y, ¿e spadek poziomu mocznik nast¹pi³ mimo progresji niewydolnoci nerek, na któr¹ wskazuje wzrost
poziomu kreatyniny i spadek wartoci GFR.
Postêp choroby nie by³ jednak na tyle znaczny, aby wi¹za³ siê z koniecznoci¹ rozpoczêcia dializoterapii. Mimo restrykcyjnego
stosowania diety niskobia³kowej stan od¿ywienia pacjenta nie uleg³ pogorszeniu, a
poziom albumin we krwi po roku by³ wy¿szy,
ni¿ przed wdro¿eniem dietoterapii.
U chorych na przewlek³¹ niewydolnoæ
nerek, czêciej ni¿ u osób nie cierpi¹cych
na schorzenia nerek, diagnozuje siê zaburzenia gospodarki lipidowej - hipertriglicerydemia wystêpuje u 60-70% (Rutkowski,
1999), natomiast ró¿ne typy hipercholesterolemii - u 20-30% chorych (Rutkowski,
2002). U opisywanego pacjenta zaobserwowano pogorszenie siê wartoci wskanika
GFR wiadcz¹ce o postêpie niewydolnoci
nerek. Jednoczenie stwierdzono, w okresie roku, podwy¿szenie poziomu cholesterolu ogó³em i jego frakcji. Zjawisko to mo¿e
byæ zwi¹zane z progresj¹ przewlek³ej niewydolnoci nerek. Jednoczenie udzia³
energii z t³uszczów w diecie utrzyma³ siê na
podobnym poziomie (w notowaniu przed
rozpoczêciem udzia³u w szkoleniu wynosi³
oko³o 33% a w trakcie szkolenia oko³o 35%),
a udzia³ energii w diecie z t³uszczów pochodzenia rolinnego zwiêkszy³ siê.
Prezentowany przypadek wskazuje, ¿e
do konsekwentnego stosowania diety niskobia³kowej mo¿na chorych zmotywowaæ,
szczególnie przy wykorzystaniu metody
wymienników pokarmowych. Dodatkowo
wa¿ne jest, ¿e chorzy staraj¹ siê równie¿
na w³asn¹ rêkê dostosowaæ metody u³atwiaj¹ce kontrolê poda¿y bia³ka do swoich potrzeb, co wiadczy o ich zaanga¿owaniu.
Metoda kontroli iloci bia³ka przy pomocy
odpowiednio przygotowanego arkusza programu Excel znacznie u³atwi³a, opisanemu
choremu, nie tylko ocenê iloci spo¿ywanego bia³ka, ale równie¿ komponowanie diety. Metoda ta nie zmusza³a pacjenta do cis³ego wyliczania iloci spo¿ywanych wymienników, jedynie do notowania na bie¿¹co iloci spo¿ywanych produktów, co pozwoli³o mu równie¿ na wiêksz¹ swobodê w doborze produktów w diecie.
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Wnioski
Zaprezentowany powy¿ej przypadek
pacjenta wskazuje na zasadnoæ prowadzenia edukacji ¿ywieniowej w grupie pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek, pozostaj¹cych w okresie przeddializacyjnym.
Dok³adne zapoznanie pacjenta z zaleceniami diety oraz motywacja pacjenta, pozwala
na stosowanie siê do zaleceñ diety niskobia³kowej przez okres wielu miesiêcy. Jednoczenie mo¿liwe jest utrzymanie takich proporcji sk³adników pokarmowych, zw³aszcza bia³ka zwierzêcego, które nie zwiêksza ryzyka
wyst¹pienia niedo¿ywienia bia³kowego.
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