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Dieta jest istotnym elementem postêpowania terapeutycznego w przewlek³ej chorobie nerek w okresie przeddializacyjnym. Mo¿e ona nie tylko wp³ywaæ
na stan od¿ywienia pacjentów, ale równie¿ - na przebieg choroby nerek, przez
co mo¿e przyczyniaæ siê do zahamowania progresji niewydolnoci. Celem pracy by³a analiza wiedzy ¿ywieniowej pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek w
okresie przeddializacyjnym zwi¹zanej z praktycznym zastosowaniem diety niskobia³kowej. W pracy przedstawiono analizê wiedzy ¿ywieniowej grupy pacjentów - 27 kobiet i 15 mê¿czyzn, bêd¹cych pacjentami poradni nefrologicznej. Najwiêksza iloæ prawid³owych odpowiedzi pada³a na pytania o to jak¹ dietê nale¿y
stosowaæ w przewlek³ej chorobie nerek w okresie przeddializacyjnym (93%),
oraz poda¿ którego z makrosk³adników w tego typu diecie powinna byæ kontrolowana (88%). Zawartoæ bia³ka w wymienionych produktach prawid³owo oceniæ potrafi³a tylko czêæ badanych (43-83%). Najmniejsza iloæ prawid³owych
odpowiedzi pada³a na pytania dotycz¹ce wp³ywu wykorzystywanych technik
kulinarnych na zawartoæ bia³ka (40%) oraz zaleceñ zwi¹zanych z dojadaniem
miêdzy posi³kami (38%). Stwierdzono, ¿e wiedza ¿ywieniowa tej grupy chorych
jest niewystarczaj¹ca, szczególnie w przypadku osób z nadwag¹ lub oty³oci¹.
(NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 11-14)
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Assesment of the nutritional knowledge, associated with
low-protein diet following, of predialysis patients with
chronic kidney disease
Diet is important element of therapy in chronic kidney disease patients during predialysis treatment. It may not only influence nutritional state of patients,
but also the course of disease, so it may delay the progression of renal failure.
The aim of the presented research was to assess the nutritional knowledge of
predialysis chronic kidney disease patients, associated with practical application of the low protein diet. 27 female and 15 male patients of nephrological
outpatient clinic were qualified for the study. The most proper answers were
associated with questions of diet used in predialysis stage of chronic kidney
disease (93%) and nutrient limited in this stage (88%). The quantity of protein in
listed products was properly graded by part of patients (43-83%). The least proper
answers were associated with questions of thermal treatment influence on protein quantity in products (40%) and recommendations associated with eating
between meals (38%). It was concluded, that nutritional knowledge of this group
of patients is insufficient, especially in case of overweight and obese patients.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2012, 16, 11-14)

Wstêp
Odpowiednia dieta w okresie przeddializacyjnym przewlek³ej choroby nerek uwa¿na jest za czynnik mog¹cy w sposób istotny
wp³ywaæ na spowolnienie progresji choroby
[8]. Z tego powodu postrzegana jest ona jako
wa¿ny element postêpowania terapeutycznego. Szereg badañ wskazuje, ¿e dieta niskobia³kowa mo¿e opóniæ progresjê choroby i zmniejszaæ miertelnoæ z przyczyn
nerkowych [6,10,12,18]. Konsekwentne stosowanie przez pacjentów prawid³owo zbilansowanej diety niskobia³kowej mo¿e przyczyniæ siê do poprawy wyników badañ bioche-

micznych i wspomóc leczenie zachowawcze [17]. Podstawow¹ rol¹ diety w okresie
przeddializacyjnym przewlek³ej choroby nerek jest obni¿anie bia³komoczu i ograniczenie toksemii mocznicowej [1,5], ale równoczenie - obni¿enie ryzyka wyst¹pienia osteodystrofii nerkowej i hiperpotasemii [4], a u
osób z cukrzyc¹, tak¿e obni¿enie insulinoopornoci [14].
Nieliczne badania, maj¹ce na celu ocenê prawid³owoci diety stosowanej przez
pacjentów w okresie przeddializacyjnym
przewlek³ej choroby nerek, wskazuj¹, ¿e
grupa ta nie realizuje wytycznych diety ni-
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skobia³kowej. Pacjenci czêsto znacznie
przekraczaj¹ zalecan¹ poda¿ bia³ka, lub
wprost przeciwnie - nie pokrywaj¹ zapotrzebowania na ten sk³adnik diety, przy równoczesnej zbyt niskiej wartoci energetycznej
diety [10].
Problemy zwi¹zane z przestrzeganiem
zasad diety niskobia³kowej mog¹ wynikaæ z
tego, ¿e dieta w przewlek³ej chorobie nerek
wymaga przekazania pacjentowi szeregu
zaleceñ - ustalanych indywidualnie oraz
dostosowywanych do aktualnych wyników
badañ. Równoczenie, nawet przekazanie
pacjentowi szczegó³owych zaleceñ mo¿e siê
okazaæ niewystarczaj¹ce, jeli nie posiada
on podstawowej wiedzy ¿ywieniowej. W
polskich badaniach stwierdza siê, ¿e pacjenci z przewlek³¹ chorob¹ nerek leczeni zachowawczo nie maj¹ odpowiedniej wiedzy i
umiejêtnoci samodzielnego komponowania
jad³ospisów, aby móc stosowaæ dietê o ograniczonej poda¿y bia³ka [7,11,15,16], jednak
¿adne publikacje nie analizuj¹ dok³adniej
tego tematu.
Celem niniejszej pracy jest analiza wiedzy ¿ywieniowej, zwi¹zanej z praktycznym
zastosowaniem diety niskobia³kowej, pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek w okresie przeddializacyjnym. Przedstawione badania maj¹ za zadanie ocenê mo¿liwoci
wdro¿enia diety niskobia³kowej i stwierdzenie, czy istnieje koniecznoæ prowadzenia
szkoleñ z zakresu wiedzy ¿ywieniowej w tej
grupie chorych.
Materia³ i metodyka

Badanie przeprowadzono wród uczestników
szkolenia dietetycznego zwi¹zanego z diet¹ niskobia³kow¹. W szkoleniu uczestniczyli leczeni zachowawczo pacjenci w 3-5 stadium przewlek³ej choroby nerek, leczeni w Poradni Nefrologicznej przy
Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu
Klinicznym w Warszawie. W badaniu uczestniczy³o 27 kobiet i 15 mê¿czyzn. Osoby uczestnicz¹ce
w badaniu by³y w wieku od 29 do 80 lat.
Uczestnicy szkolenia dietetycznego, podczas
pierwszego spotkania zostali poproszeni o wype³nienie, w oparciu o swoj¹ dotychczasow¹ wiedzê,
testu wiedzy ¿ywieniowej. Sk³ada³ siê on z 17 pytañ (test jednokrotnego wyboru, ka¿de pytanie z
trzema odpowiedziami do wyboru). Pytania dotyczy³y podstawowych informacji zwi¹zanych z ¿ywieniem, w aspekcie stosowania diety niskobia³kowej. Pytania mo¿na podzieliæ na dwie grupy tematyczne: dotycz¹ce ogólnych zaleceñ zwi¹zanych z koniecznoci¹ ograniczania poszczególnych produktów w diecie oraz dotycz¹ce porównania zawartoci bia³ka w wymienionych produktach. Pacjenci mieli nieograniczon¹ iloæ czasu na
wype³nienie testu. Podstawê analizy stanowi³a iloæ
prawid³owych odpowiedzi udzielanych przez pacjentów na poszczególne pytania.
Dokonano analizy porównawczej udzia³u prawid³owych odpowiedzi w podgrupach mê¿czyzn i
kobiet oraz analizy korelacji udzia³u prawid³owych
odpowiedzi z wiekiem, wskanikiem masy cia³a
(BMI) i GFR. Analizê statystyczn¹ z zastosowaniem testu chi2 i testu t-Studenta wykonano w programie Statistica 8,0 (StatSoft, Inc.). Przy okrelaniu istotnoci ró¿nic przyjêto poziom istotnoci
<0,05.
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Tabela I
Charakterystyka pacjentów i wyniki testu wiedzy ¿ywieniowej.
Patients' characteristics and results of the test of nutritional knowledge.
rednie ± SD

M inim um

M aksim um

Wiek [lata]

52,9 ± 11,4

29

80

BM I [kg/m ]

26,6 ± 5,8

18,7

40,9

GFR [m l/m in/1,73m 2]

18,1 ± 4,7

6

56

Udzia³ praw id³ow y ch odpow iedzi [%]

70,2 ± 12,5

5,9

100,0

2

Tabela II
Udzia³ prawid³owych odpowiedzi na poszczególne pytania.
The share of proper answers to individual questions.
Py tanie doty cz¹ce:

Udzia³ praw id³ow y ch odpow iedzi [%]

rodzaju diety stosow anej w okresie przeddializacy jny m

93

roli kontroli zaw artoci bia³ka w diecie

88

koniecznoci ograniczenia bia³ka w diecie w okresie przeddializacy jny m

83

koniecznoci stosow ania diety w okresie przeddializacy jny m

83

zaleceñ zw i¹zany ch z poda¿¹ sk³adników m ineralny ch

83

zaw artoci bia³ka w ciastach

83

m akrosk³adników bêd¹cy ch ród³em energii

76

zaw artoci bia³ka w zupach

76

róde³ bia³ka w diecie

74

roli bia³ka w diecie

71

roli pieczy w a niskobia³kow ego w diecie

69

zaw artoci bia³ka w m leku

69

zaw artoci bia³ka w m ¹kach

62

zaw artoci bia³ka w cukrze i m iodzie

60

zaw artoci bia³ka w daniach obiadow y ch

43

w p³y w u w y korzy sty w any ch technik kulinarny ch na zaw artoæ bia³ka

40

zaleceñ zw i¹zany ch z dojadaniem m iêdzy posi³kam i

38

Wyniki i dyskusja
Charakterystykê badanej grupy chorych
na przewlek³¹ chorobê nerek, leczonych
zachowawczo, przedstawiono w tabeli I.
redni wiek badanych wynosi³ 52,9 ± 11,4
lat i nie ró¿ni³ siê w podgrupach mê¿czyzn i
kobiet. redni wskanik BMI w podgrupie
mê¿czyzn (28,7 ± 4,9 kg/m2) by³ wy¿szy ni¿
w podgrupie kobiet (25,1 ± 3,7 kg/m2) (rycina
1). rednia wartoæ wskanika GFR badanych osób wynosi³a 18,1 ± 4,7 ml/min/1,73m2
i nie wykazywa³a ró¿nic miêdzy p³ciami.
Analiza udzia³u prawid³owych odpowiedzi na pytania testu wykaza³a brak ró¿nic
wiedzy ¿ywieniowej miêdzy podgrupami
mê¿czyzn i kobiet. Równoczenie nie stwierdzono równie¿ wp³ywu wieku, ani GFR, na
iloæ prawid³owych odpowiedzi. Zaobserwowano wp³yw wskanika BMI na udzia³ prawid³owych odpowiedzi na pytania z testu
wiedzy ¿ywieniowej (p=0,041; R=-0,3164),
co przedstawiono na rycinie 2.
Przeprowadzono równie¿ analizê udzia³u prawid³owych odpowiedzi na poszczególne pytania testu (tabela II). Stwierdzono, ¿e
na zadane pytanie pada³o od 38 do 93%
prawid³owych odpowiedzi. Najwiêksza iloæ
prawid³owych odpowiedzi pada³a na pytania o to jak¹ dietê nale¿y stosowaæ w przewlek³ej chorobie nerek w okresie przeddializacyjnym, oraz poda¿ którego z makro-

sk³adników w tego typu diecie powinna byæ
kontrolowana. Najwiêksza iloæ b³êdnych
odpowiedzi pada³a na pytania dotycz¹ce
porównania zawartoci bia³ka w wymienionych w tecie produktach, wp³ywu wykorzystywanych technik kulinarnych na zawartoæ
bia³ka oraz zaleceñ zwi¹zanych z dojadaniem miêdzy posi³kami.
Przeprowadzona analiza testów wiedzy
¿ywieniowej wskazuje na niewystarczaj¹c¹
wiedzê pacjentów z przewlek³¹ chorob¹
nerek, leczonych zachowawczo, co do praktycznych zasad stosowania diety niskobia³kowej. redni udzia³ prawid³owych odpowiedzi wydaje siê byæ ca³kiem dobry (70,2%),
jednak podkreliæ nale¿y, ¿e pytania zawarte w tecie dotyczy³y absolutnych podstaw,
które powinien znaæ ka¿dy, stosuj¹cy dietê
niskobia³kow¹. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e nawet
na pytanie jak¹ dietê powinno siê stosowaæ
w przewlek³ej chorobie nerek podczas okresu przeddializacyjnego, nie wszyscy uczestnicy szkolenia znali odpowied. Jako, ¿e
przedmiot analiz stanowi³ test wyboru, a nie
pytania otwarte, a pacjenci mieli nieograniczon¹ iloæ czasu na odpowied, wydaje siê,
¿e taki wynik, nie by³ zwi¹zany z istnieniem
czynników utrudniaj¹cych pacjentom odpowied, a wiadczy o ich braku wiedzy z zakresu ¿ywienia w przewlek³ej chorobie nerek.
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Rycina 1
Wskanik masy cia³a (BMI) w badanych podgrupach mê¿czyzn i kobiet (p=0,011).
Body mass index (BMI) in the male and female group (p=0.011).
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Rycina 2
Zale¿noæ miêdzy wskanikiem masy cia³a (BMI) a udzia³em prawid³owych odpowiedzi na pytania z testu
wiedzy ¿ywieniowej (p=0,041; R=-0,3164).
Correlation between body mass index (BMI) and the share of proper answers in the test of nutritional knowledge (p=0.041; R=-0.3164).

Równoczenie, wskazaæ nale¿y, ¿e
uczestnicy szkolenia byli na nie kierowani
przez lekarza prowadz¹cego, ale udzia³ w
nich by³ dobrowolny, st¹d wydaje siê, ¿e byli
oni doæ zmotywowani do dba³oci o zdrowie i stosowania prawid³owej diety. Mo¿na
podejrzewaæ, ¿e osoby z przewlek³¹ chorob¹ nerek, które odmówi³y uczestnictwa w
szkoleniu mog³y mieæ gorsz¹ wiedzê dotycz¹c¹ zasad stosowania diety niskobia³kowej.
Pacjenci nie potrafili prawid³owo odpowiedzieæ na pytania zwi¹zane z zawartoci¹
bia³ka w produktach wymienionych w ankiecie. Wiedza taka jest dla nich niezbêdna,
poniewa¿ dziêki niej mo¿liwe staje siê pra-

wid³owe komponowanie jad³ospisu. Prawid³owe prowadzenie diety niskobia³kowej
wymaga posiadania wiedzy nie tylko co do
zawartoci bia³ka w produktach, ale równie¿
umiejêtnoci stosowania wymienników w
poszczególnych grupach produktów spo¿ywczych, jak równie¿ pos³ugiwania siê tabelami sk³adu i wartoci od¿ywczej ¿ywnoci. Podkreliæ nale¿y, ¿e nawet chorzy, którzy zdawali sobie sprawê z koniecznoci
ograniczenia bia³ka w diecie i chcieli to robiæ, nie umieli prawid³owo wskazaæ grup produktów o ni¿szej zawartoci bia³ka, ani porównaæ produktów z tej samej grupy. Uczestnikami kursu nie by³y osoby ze wie¿o zdiagnozowan¹ chorob¹ nerek, ale najczêciej
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choruj¹ce ju¿ od lat. Wskazuje to na koniecznoæ prowadzania edukacji ¿ywieniowej w grupie osób z przewlek³¹ chorob¹
nerek. Zw³aszcza, ¿e ogólna orientacja co
do zawartoci bia³ka w poszczególnych produktach jest niewystarczaj¹ca dla w³aciwego stosowania diety niskobia³kowej. Dok³adne obliczenie zawartoci bia³ka w spo¿ywanych produktach i ich w³aciwy dobór jest
konieczne aby zapewniæ jego adekwatn¹
poda¿, zachowuj¹c jednoczenie odpowiedni¹ do potrzeb osoby chorej wartoæ energetyczn¹ diety. Bior¹c pod uwagê istotn¹
rolê diety niskobia³kowej, jako czynnika
mog¹cego w sposób istotny wp³ywaæ na
spowolnienie progresji choroby [8], niezbêdne wydaj¹ siê wszelkie dzia³ania, maj¹ce na
celu zwiêkszenie iloci pacjentów, stosuj¹cych j¹ w sposób w³aciwy.
Brak wiedzy ¿ywieniowej pacjentów,
wskazaæ mo¿na jako czynnik pogarszaj¹cy
efektywnoæ dietoterapii przewlek³ej choroby nerek, a tym samym, jako jeden z czynników, przyczyniaj¹cych siê do postêpuj¹cego w Polsce wzrostu liczby chorych leczonych nerkozastêpczo [13]. Dla zmiany
tego niekorzystnego trendu konieczne s¹
dzia³ania, maj¹ce na celu kompleksow¹
edukacjê ¿ywieniow¹ chorych z zagadnieñ
koniecznych dla nich do prawid³owego przestrzegania diety niskobia³kowej. Zw³aszcza,
bior¹c po uwagê skutecznoæ prowadzonych profesjonalnie szkoleñ i kursów z tego
zakresu [17], nale¿y stwierdziæ, ¿e takie
dzia³ania s¹ nieodzowne.
W grupie badanych osób zaledwie jeden pacjent posiada³ wiedzê, która pozwoli³a mu na prawid³owe odpowiedzenie na
wszystkie pytania z testu wiedzy ¿ywieniowej. Jednoczenie podkreliæ nale¿y, ¿e
nawet ten pacjent wyrazi³ chêæ uczestnictwa w kursie, co wskazuje na to, ¿e zdawa³
sobie sprawê z niedostatków swojej wiedzy.
Uwagê zwraca zaobserwowana ujemna zale¿noæ miêdzy wskanikiem BMI a
udzia³em prawid³owych odpowiedzi na pytania z testu wiedzy ¿ywieniowej. Szczególnie pacjenci z nadwag¹ i oty³oci¹ (BMI >
25) charakteryzowali siê niskim poziomem
wiedzy ¿ywieniowej. Wskazywaæ to mo¿e
na fakt, i¿ ich wiedza jest niewystarczaj¹ca
nie tylko do stosowania prawid³owo zbilansowanej diety niskobia³kowej, ale w ogóle
do prawid³owego zbilansowania diety. Byæ
mo¿e nie interesowali siê oni nigdy zagadnieniami z tego zakresu i dopiero choroba
przewlek³a przyczyni³a siê do tego, ¿e dostrzegli potencjaln¹ rolê diety w utrzymaniu
dobrego stanu zdrowia. Warto zaznaczyæ,
¿e ocena samego wskanika BMI nie pozwala na jednoznaczne ocenienie stanu
od¿ywienia. Do monitorowania chorych stosuj¹cych dietê niskobia³kow¹ nale¿y u¿ywaæ
³¹cznie kilku metod: panelu oznaczeñ biochemicznych, antropometrii, bioimpedancji,
skali SGA (subjective global assessment).
Badania wskazuj¹, ¿e podczas leczenia
nerkozastêpczego, korzystniejszy jest dla
pacjentów wy¿szy wskanik BMI (z zakresu od 25 do 28 kg/m2) [3], jako ¿e pacjenci
z lekk¹ nadwag¹ charakteryzuj¹ siê lepsz¹
prze¿ywalnoci¹ podczas wieloletniej dializoterapii, w porównaniu z pacjentami z prawid³owym wskanikiem BMI [9]. Jednak¿e,
wy¿szy wskanik BMI, korzystny jest szczególnie wtedy, kiedy jest zwi¹zany z wy¿sz¹
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mas¹ miêniow¹ [2]. Pacjenci z przewlek³¹
chorob¹ nerek leczeni diet¹ niskobia³kow¹,
potencjalnie bêd¹ w przysz³oci dializowani, st¹d wy¿szy wskanik BMI mo¿e byæ w
ich przypadku korzystny, jednak przede
wszystkim wtedy, kiedy zwi¹zany by³by z
wy¿sz¹ mas¹ miêniow¹, a nie zawartoci¹
t³uszczu w ciele. Wskazaæ nale¿y jednak,
¿e a¿ 26% badanej grupy charakteryzowa³o siê wskanikiem BMI powy¿ej 28 kg/m2,
a niektórzy uzyskiwali wartoæ wiêksz¹ ni¿
40 kg/m2. Zatem, u czêci pacjentów wy¿sza masa cia³a nie mo¿e byæ uznana za
korzystn¹.
Podkreliæ nale¿y, ¿e równie¿ w okresie dializ konieczne jest przestrzeganie
okrelonej diety, co przy braku odpowiedniej wiedzy ¿ywieniowej mo¿e byæ dla pacjentów trudne. St¹d tym bardziej, prowadzenie odpowiedniej edukacji ¿ywieniowej
w tej grupie chorych jest konieczne.
Wnioski
1. W grupie osób z przewlek³¹ chorob¹
nerek w okresie przeddializacyjnym stwierdzono niski poziom wiedzy ¿ywieniowej, z
zakresu diety niskobia³kowej i praktycznych
zasad jej stosowania.
2. Pacjenci z przewlek³¹ chorob¹ nerek
w okresie przeddializacyjnym, z nadwag¹ i
oty³oci¹ charakteryzowali siê szczególnie
niskim poziomem wiedzy ¿ywieniowej.
3. Stwierdzono zasadnoæ prowadzenia
szkoleñ pacjentów z przewlek³¹ chorob¹
nerek w okresie przeddializacyjnym z zakresu diety niskobia³kowej i praktycznych zasad jej stosowania.
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