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Ograniczenie spożycia białka w diecie 
w chorobach nerek

Wprowadzenie – dieta w przewlekłej 
chorobie nerek

Zmiany składu diety stanowią kluczowy 
element leczenia chorób nerek zwłaszcza 
wszystkich okresów przewlekłej choroby 
nerek (PChN) [1]. 

Celem modyfikacji diety w PChN jest 
nie tylko utrzymanie prawidłowej masy 
ciała, ale zmniejszenie ryzyka powikłań 
sercowo-naczyniowych i zatrzymanie lub 
zwolnienie postępu PChN. Równocześnie 
jednak zmiany diety w PChN muszą być 

Pomimo postępów farmakoterapii i wprowadzania nowych leków wykazują-
cych działanie nerkoochronne leczenie dietetyczne stanowi niezbędną składo-
wą postępowania mającego na celu zmniejszenie postępu przewlekłej choroby 
nerek. Od prawie 40 lat kanonem nefroprotekcji niefarmakologicznej stało się 
ograniczenie spożycia białka w diecie. W badaniach klinicznych wykazano, 
że takie postępowanie spowalnia nie tylko postęp choroby nerek i opóźnia 
konieczność rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego, ale też łagodzi objawy 
mocznicowe, poprawia kontrolę ciśnienia tętniczego, kwasicy oraz hiperfos-
fatemii. Są także dane wskazujące na poprawę jakości życia pacjentów stosu-
jących dietę ubogobiałkową. Dla uzyskania maksymalnej nefroprotekcji dieta 
ubogobiałkowa musi obejmować jednak bardzo znaczne ograniczenie zawarto-
ści białka do 0,4-0,6 g/kg m.c./dobę lub nawet mniej, co wymaga zmiany skła-
du diety poprzez zastąpienie produktów pochodzenia zwierzęcego roślinnymi 
(dieta wegeteriańska lub wegańska) oraz musi obejmować, dla zapobiegnięcia 
niedożywieniu białkowemu, suplementację niezbędnych aminokwasów po-
przez podawanie preparatów zawierających ich ketoanalogi. W celu zwiększe-
nia stopnia przestrzegania takiej diety przez chorych powinna ona być zapla-
nowana i systematycznie monitorowania w ramach kompleksowego programu 
opieki, w którym niezbędnym członkiem zespołu jest zapoznany ze specyfiką 
niewydolności nerek dietetyk. 

(NEFROL DIAL POL. 2021; 25: 65-69)

Dietary protein restriction in kidney diseases
Despite the advances in pharmacotherapy and the introduction of new drugs 

showing a nephroprotective effect, dietary treatment is an essential component 
of the management aimed at reducing the progression of chronic kidney dise-
ase. For almost 40 years, restricting dietary protein intake has become the cor-
nerstone of non-pharmacological nephroprotection. It has been shown in clinical 
trials that this approach not only slows the progression of kidney disease and 
delays the need to start renal replacement therapy, but also alleviates uremic 
symptoms, improves blood pressure control, acidosis and hyperphosphatemia. 
There is also good evidence showing an improvement in the quality of life of 
patients on a low-protein diet. However, to achieve maximum nephroprotection, 
a low-protein diet must include a very significant reduction in protein content to 
0.4-0.6 g / kg b.w. / day or even less, which requires a change in the composition 
of the diet by replacing animal products with plant foods (vegetarian or vegan 
diet) and must include, to prevent protein malnutrition, supplementation with 
essential amino acids by administering preparations containing their keto-ana-
logues. In order to increase the patient’s adherence to such a diet, it should be 
planned and systematically monitored as part of a comprehensive care program 
in which an essential member of the team is a dietitian familiarized with the spe-
cificity of renal diseases.

(NEPHROL DIAL POL. 2021; 25: 65-69)

zrównoważone i uwzględniać potencjalne 
ryzyko związane z rozwojem z jednej stro-
ny otyłości a z drugiej niedożywienia biał-
kowo-energetycznego. Do niedożywienia 
może szczególnie łatwo dojść u chorych 
z dużą utratą białka z moczem (nerczyco-
wym białkomoczem). Niedożywienie biał-
kowo-energetyczne występuje szczególnie 
często u chorych z zaawansowaną niewy-
dolnością wydalniczą nerek w połączeniu 
z przewlekłym zapaleniem i przyśpieszo-
nym rozwojem zmian miażdżycowych, co 
pogarsza istotnie rokowanie chorych i wią-
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że się ze zwiększoną śmiertelnością serco-
wo-naczyniową [2]. Z tych względów, po-
rady dietetyczne i systematyczne szkolenia 
chorych w zakresie prawidłowego żywienia 
i zdrowego stylu życia zostały uznane za 
niezbędny element leczenia PChN, pro-
wadzony równocześnie z farmakoterapią 
[1,2]. Oprócz porady dietetycznej istotna 
jest też wstępna ocena i monitorowanie 
stanu odżywienia chorych przy użyciu oce-
ny klinicznej, ankiet i pomiarów składu ciała 
(np. metodą bioimpedancji elektrycznej lub 
densytometrii) [3]. 

Aktualne zalecenia żywieniowe 
w zakresie wartości energetycznej die-
ty i wielkości spożycia białka w PChN 
- 2020 Academy of Nutrition and Die-
tetics and National Kidney Foundation 
Clinical Practice Guideline for Nutrition 
in CKD [4]

U osób dorosłych z PChN stopnia od 
1 do 5 w tym u chorych dializowanych, któ-
rzy są stabilni metabolicznie celem utrzy-
mania prawidłowego stanu odżywienia 
zaleca się spożycie 25-35 kcal/kg m.c./24h 
w zależności od wieku, płci, aktywności 
fizycznej, chorób współistniejących oraz 
utrzymującego się zapalenia. Węglowoda-
ny powinny pokrywać 50–60% całkowitego 
zapotrzebowania energetycznego. Zaleca 
się ograniczenie spożycia cukrów prostych 
i zastąpienie ich wolno wchłaniającymi się 
węglowodanami np. skrobią. Tłuszcze po-
winny pokrywać ≤30% całkowitego zapo-
trzebowania energetycznego (w tym jak 
najmniej tłuszczów zwierzęcych i nasyco-
nych roślinnych). 

Najwięcej jednak uwagi w zaleceniach 
żywieniowych dla chorych z PChN eks-
perci poświęcają spożyciu białka zarówno 
w profilaktyce jak i w leczeniu PChN. 

Zalecenia żywieniowe w przewlekłej 
chorobie nerek z roku 2020 opracowane 
zostały przez ekspertów National Kidney 
Foundation’s Kidney Disease Outcomes 
Quality Initiative (KDOQI) [4]. Zalecane 
spożycie białka w diecie zależy od tego, 
czy pacjent jest chory na cukrzycę, a tak-
że, czy pozostaje w okresie leczenia diali-
zacyjnego, oraz czy jest we wcześniejszym 
okresie PChN: 
1. Pacjenci z PChN niedializowani i bez 

cukrzycy. U takich dorosłych, stabil-
nych metabolicznie pacjentów z PChN 
stopnia 3-5 zaleca się dietę ubogobiał-
kową zapewniającą 0,55-0,60 g białka 
w diecie /kg m.c./24h lub dietę o bar-
dzo małej zawartości białka tj. zapew-
niającą 0,28-0,43 g białka w diecie /kg 
m.c./24h wzbogaconą o ketoanalogi 
aminokwasów w celu zaspokojenia za-
potrzebowania na białko (0,55-0,60 g /
kg m.c. /24h). 

2. Z kolei u pacjentów z PChN niediali-
zowanych, ale z rozpoznaną cukrzycą 
zaleca się spożycie białka w diecie 
0,6-0,8 g/kg m.c./24h dla utrzymania 
zarówno stabilnego stanu odżywienia 
jak i optymalizacji kontroli glikemii. 

3. U chorych dializowanych, stabilnych 
hemodynamicznie zarówno chorych na 
cukrzycę jak i bez rozpoznania cukrzy-
cy zaleca się spożycie białka w diecie 

1-1,2 g/kg m.c./24h. Jedynie u chorych 
na cukrzycę w dużym ryzykiem hipogli-
kemii zaleca się jeszcze większe spo-
życie białka w diecie.
Należy podkreślić, że opinia ekspertów 

KDOQI w zakresie rodzaju spożywanego 
przez chorych z PChN białka (roślinne 
czy zwierzęce) nie zawiera jednoznacznej 
rekomendacji z uwagi na niedostateczną 
liczbę badań, w których dokonano takich 
porównań i ocen. Z tego względu eks-
perci nie rekomendują u dorosłych osób 
z PChN stopnia 1-5 określonego rodzaju 
białka. 

Warto też dodać, że aby zapobiec roz-
wojowi niedożywienia białkowego u cho-
rych z zespołem nerczycowym zaleca 
się dietę o zawartości 0,8 g pełnowarto-
ściowego białka /kg m.c./24h z dodatko-
wą podażą białka równą dobowej utracie 
z moczem.

W sytuacjach szczególnych takich jak 
stany zwiększonego katabolizmu (zaka-
żenia, ostre uszkodzenie nerek, stan po 
urazie) konieczne może być przejściowe 
zwiększenie spożycia białka w diecie, 
aby odpowiedzieć na zwiększone potrze-
by ustrojowe na ten składnik odżywczy 
i budulcowy. W niektórych przypadkach 
konieczne może być też przejściowe cał-
kowite lub uzupełniające żywienie przez 
zgłębnik żołądkowy lub dojelitowy bądź 
żywienie pozajelitowe. Podczas żywienia 
dojelitowego uzyskanie zalecanej podaży 
białka może być trudne i konieczne bywa 
uzupełnianie aminokwasów drogą pozajeli-
tową, zwłaszcza u chorych leczonych ner-
kozastępczo przy wykorzystaniu technik 
ciągłych.

Ograniczenie spożycia białka w die-
cie w PChN u chorych jeszcze niediali-
zowanych – przesłanki patofizjologiczne

Do roku 1982 zalecana u chorych 
z niewydolnością wydalniczą nerek dieta 
zawierała zwiększoną ilość białka, gdyż 
uważano, że typowa dla większości ne-
fropatii utrata białka z moczem prowadzi 
do rozwoju niedożywienia białkowego i to 
jest jedną z przyczyn niekorzystnego ro-
kowania u tych chorych. W efekcie dietę 
bogatobiałkową zalecano nie tylko cho-
rych z białkomoczem nerczycowym, ale 
też bez istotnej utraty białka z moczem. 
Poglądy te zmieniały się stopniowo pod 
wpływem obserwacji klinicznych wska-
zujących na spontaniczne zmniejszane 
przez chorych z zaawansowaną niewy-
dolnością nerek spożycia białka celem 
ograniczenia objawów toksemii mocznico-
wej, a także pod wpływem badań prof. B. 
Brennera i wsp. [5] wykonywanych w mo-
delach subtotalnej nefrektomii u zwierząt 
(model przewlekłej niewydolności nerek), 
w których wykazano korzystny wpływ 
znacznego ograniczenia białka w diecie 
na wysokość ciśnienia tętniczego i roz-
wój schyłkowej mocznicy. Te przełomowe 
badania, których wyniki opisano na ła-
mach czasopisma New England Journal 
of Medicine we wrześniu 1982 roku [5] 
stworzyły przesłanki do opracowania za-
sad nowoczesnego żywienia w chorobach 
nerek opartego na diecie ubogobiałkowej. 

Publikacja ta zawierała hipotezę zwaną 
potem „hipotezą Brennera”, która uzasad-
niała korzystny wpływ ograniczenia białka 
w diecie na przebieg PChN. Zgodnie z tą 
hipotezą duże spożycie białka w diecie 
prowadzi do wytworzenia w toku metabo-
lizmu zwiększonej ilości mocznika i innych 
produktów przemiany azotowej. W efekcie 
konieczności wydalenia tych metabolitów 
niosących duży ładunek osmotyczny, 
dochodzi do wzrostu ciśnienia śródkłę-
buszkowego i hiperfiltracji kłębuszkowej, 
a to w dłuższej perspektywie, stanowiąc 
przyczynę szybszego szkliwienia i utraty 
funkcji kłębuszków, prowadzi do rozwoju 
PChN lub szybszego postępu istniejącej 
już wcześniej przewlekłej choroby nerek 
(PChN) [5]. Stąd w leczeniu PChN zale-
cana jest dieta z ograniczeniem białka. 
Są też dowody, że ograniczenie białka 
w diecie nie tylko spowalnia postęp PChN 
i opóźnia rozpoczęcie leczenia nerkoza-
stępczego, ale też pozwala lepiej kontro-
lować zaburzenia metaboliczne typowe 
dla PChN, takie jak kwasica metaboliczna 
i hiperfosfatemia [1]. 

Dowody te pochodzą przede wszyst-
kim z następnego po badaniach Brenne-
ra przełomowego badania dotyczącego 
diety w PChN i zawartości w niej białka, 
a mianowicie wieloośrodkowego badania 
klinicznego Modification of Diet in Renal 
Disease – MDRD [6]. Badanie to zostało 
wykonane w USA i było sfinansowane ze 
środków publicznych. Do tej pory jest ono 
jednym z największych i najkosztowniej-
szych badań w nefrologii jakie przeprowa-
dzono. Badanie MDRD miało dość prosty 
schemat i składało się z dwóch części, 
a do każdej z nich zakwalifikowano 840 
pacjentów. Pacjenci z umiarkowaną nie-
wydolnością nerek stanowiący grupę 1 
(z GFR 25-55 ml/min/1,73 m2) zostali lo-
sowo przydzieleni do zwykłej (1,3 g/kg 
m.c./24h) lub ubogobiałkowej diety (0,58 
g/kg m.c./24h) oraz do zwykłej (< 140/90 
mmHg) lub intensywnej kontroli ciśnie-
nia tętniczego (<130/80 mmHg). Z kolei, 
pacjenci z ciężką niewydolnością nerek 
(GFR 13-24 ml/min/1,73m2) zostali loso-
wo przydzieleni do grupy 2 (badanie 2) 
otrzymującej dietę ubogobiałkową (0,58 
g/kg m.c./24h) lub o jeszcze większym 
ograniczeniu spożycia białka (0,28 g/kg 
m.c./24h) i ze zwykłą (<140/90) lub in-
tensywną kontrolą RR (<130/80 mmHg). 
Wielkość przesączania kłębuszkowego 
mierzono po 2 i 4 miesiącach, a następnie 
co 4 miesiące jako wskaźnik progresji cho-
roby nerek. Pierwszorzędowym punktem 
końcowym była szybkość zmiany GFR. 
Średni czas obserwacji wyniósł 2,2 roku. 
O ile w badaniu 1 przewidywany średni 
spadek GFR w całym okresie obserwa-
cji nie różnił się istotnie między grupami 
diety ani między grupami ciśnienia krwi to 
jednak w porównaniu z grupą o zwykłym 
spożyciu białka, w grupie o zmniejszonym 
spożyciu białka i z bardziej intensywną 
kontrolą ciśnienia tętniczego krwi obser-
wowano wolniejszy spadek GFR już po 
czterech miesiącach po randomizacji. 
Bardziej jednoznacznie korzystne wy-
niki uzyskano jednak w badaniu 2, gdyż 
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w grupie o bardzo małej zawartości biał-
ka w diecie wzbogaconej o ketoanalogi 
aminokwasów zaobserwowano wolniejszy 
spadek wskaźnika filtracji kłębuszkowej 
niż w grupie o małym spożyciu białka. 
Średnie tempo spadku GFR było mniejsze 
o średnio 0,8 ml/min/rok (95%CI -0,1 do 
1,8) u pacjentów na diecie VLPD w porów-
naniu do LPD. Problemem jednak w ca-
łym badaniu MDRD było niedostateczne 
stosowanie się chorych do zaleceń diete-
tycznych i w efekcie chorzy we wszystkich 
grupach spożywali istotnie więcej białka 
niż zalecano. Z tego powodu wykonano 
kilka późniejszych analiz wyników ba-
dania MDRD opartych na rzeczywistym, 
a nie zalecanym spożyciu białka w diecie 
wskazując jednoznacznie na korzyści ze 
stosowania diety ubogobiałkowej w le-
czeniu PChN [7]. Analizy te potwierdziły 
też bezpieczeństwo diety niskobiałkowej 
wtedy, gdy jest ona zalecana wraz z odpo-
wiednim doradztwem i monitorowaniem, 
czyli jej stosowanie powinno być elemen-
tem kompleksowego programu opieki nad 
chorym z PChN. [1,7]

Po publikacji wyników badania MDRD 
przeprowadzono jeszcze kilkadziesiąt 
kolejnych, mniejszych badań, w któ-
rych przebadano wpływ stosowanie diet 
z ograniczeniem białka na przebieg PChN 
i powikłania tej choroby. W badaniach 
tych zalecano diety o bardzo różnym stop-
niu redukcji spożycia białka, wzbogacane 
lub nie o ketoanalogi niezbędnych amino-
kwasów. Wyniki tych badań stanowiły też 
podstawę do przeprowadzenia metaana-
liz. Ostatnia z metaanaliz wykonana przez 
sieć Cochrane [8] wykazała, że najbardziej 
znaczący wpływ na zwolnienie postępu 
PChN ma zastosowanie diety o bardzo 
małej zawartości białka w diecie. W tej 
kompleksowej analizie porównano efekty 
bardzo małego spożycia białka (0,3 do 
0,4 g/kg m.c./24h), małego (0,5 do 0,6 g/
kg m.c./24h) względem normalnego spo-
życie białka (≥0,8 g/kg m.c./24h) ograni-
czając analizowane badania tylko do tych, 
które trwały ponad 12 miesięcy. W efekcie 
w 10 badaniach obejmujących łącznie po-
nad 1000 chorych spełniających powyż-
sze kryteria, w których porównano bezpo-
średnio efekty diety o zawartości 0,3-0,4 
g/kg m.c./24h wymagającą wzbogacenia 
o analogi aminokwasów z dietą o większej 
zawartości białka wykazano, że ryzyko 
rozwoju schyłkowej niewydolności nerek 
wymagającej leczenia nerkozastępczego 
zmniejsza się o 36% (HR 0,64, 95%CI 
0,49-0,85). Na pewno bardzo znaczne 
ograniczenie białka w diecie może jednak 
skłaniać do zadania pytania o bezpie-
czeństwo chorych, gdyż można by przy-
puszczać, że zwłaszcza dieta o bardzo 
małej zawartości białka może stać się po-
wodem niedożywienia białkowego. Oba-
wy te jednak wydają się nieuzasadnione, 
gdyż jak wykazano w badaniach kinetyki 
aminokwasów (fenyloalanina) u pacjen-
tów z PChN ograniczenie białka w diecie 
prowadzi do rozwoju zjawisk kompensa-
cyjnych ograniczających degradację bia-
łek mięśni i w efekcie zwiększa się stopień 
ich wykorzystywania [9]. Przykładowo 

u chorego stosującego dietę o zawartości 
1,1 g białka/kg m.c./24h 34% fenyloalani-
ny w mięśniach ulegało degradacji, a po 
zmniejszeniu podaży białka o połowę (do 
0,55 g) jej degradacja zmniejszyła się aż 
o 1/3. Potwierdzono to też w metaanali-
zie 15 badań obejmujących ponad 2300 
pacjentów, w której wykazano, że ryzyko 
niedożywienia białkowo-energetycznego 
nie jest istotnie zwiększone u pacjentów 
z PChN przy stosowaniu diety o bardzo 
małej względem małej lub standardowej 
zawartości białka w diecie. Podkreślenia 
wymaga jednak, że w analizowanych ba-
daniach dieta o bardzo małej zawartości 
białka była wzbogacona o preparaty za-
wierające niezbędne aminokwasy i/lub ich 
ketoanalogi.

Tak bardzo znaczne ograniczenie spo-
życia białka w diecie (0,4-0,6 g/kg m.c./24h 
lub mniej) nie jest jednak możliwe do osią-
gnięcia bez istotnej zmiany doboru skła-
du pokarmów ze zwiększeniem spożycia 
ubogobiałkowych pokarmów roślinnych 
kosztem bogatobiałkowych pokarmów 
pochodzenia zwierzęcego. Taki komplek-
sowy model zmiany składu pożywienia 
w miarę postępu PChN opracowany zo-
stał przez wielonarodowy zespół eksper-
tów pod przewodnictwem prof. Joela Kop-
ple’a z USA i opublikowany w 2018 roku 
[10]. Zawiera on stopniowe przechodzenie 
z diety mieszanej w zakresie pochodzenia 
białek, poprzez dietę fleksitariańską (0,6-
0,8 g/kg m.c./24h), wegetariańską (0,6-
0,4 g/kg m.c./24h) aż do diety ściśle we-
gańskiej zawierającej poniżej 0,4 g białka/
kg m.c./24h pochodzenia roślinnego z ko-
nieczną, w takim przypadku, suplementa-
cji ketoanalogów aminokwasów. Autorzy 
tych zaleceń akcentują też szczególnie, 
że kolejne kroki w zakresie redukcji spo-
życia białka są możliwe pod warunkiem 
prowadzenia bilansów dietetycznych pod 
nadzorem dietetyka, a nawet zalecają 
dodatkowo bardziej indywidualne podej-
ście w tym „coaching” i wprowadzenie 
zaawansowanych, nowoczesnych metod 
oceny stopnia przestrzegania diet przez 
pacjentów. 

Pomimo wielu kontrowersji dotyczącej 
znaczenia pochodzenia białek zawartych 
w pożywieniu (roślinne względem zwie-
rzęcych) ostatnio pojawia się coraz więcej 
dowodów na korzyści stosowania diety 
niskobiałkowej o przeważającej zawar-
tości pokarmów roślinnych z dominującą 
roślinną dietą niskobiałkową (ang. plant-
-dominant low-protein diet - PLADO), któ-
ra składa się w ponad 50% z roślinnych 
pokarmów [11]. Dieta PLADO jest uważa-
na za korzystniejszą w łagodzeniu tokse-
mii mocznicowej oraz powikłań metabo-
licznych PChN niż dieta z dominującym 
spożyciem białka zwierzęcego. Dodatko-
wo dieta PLADO może prowadzić do ko-
rzystnych zmian w mikrobiomie jelitowym, 
co może modulować wytwarzanie toksyn 
mocznicowych i tym samym zmniejszać 
odczuwanie przez chorego objawów 
mocznicy [11]. 

Badania kliniczne wykazały szereg 
korzyści w wprowadzenia diety ubogo-
białkowej opartej na produktach roślin-

nych u pacjentów z PChN [11,12]. Przede 
wszystkim dotyczy to zmniejszenie podaży 
fosforu, gdyż fosfor stanowi składnik bia-
łek. W diecie roślinnej dużą część wartości 
energetycznej stanowią złożone węglowo-
dany, które są ubogie w fosfor, stąd należy 
spodziewać się poprawy bilansu fosforano-
wego u stosujących ją chorych. Po drugie 
po przejściu na dietę roślinną (wegańską) 
dochodzi do zmian w gospodarce kwaso-
wo-zasadowej, a u chorych, którzy mają 
kwasicę nieoddechową (np. spowodowa-
ną niewydolnością nerek, prowadzącą do 
zaburzeń wydalania nadmiaru kwasów 
i regeneracji wodorowęglanów przez ner-
ki) zmniejsza się jej nasilenie. Wykazali to 
Liliana Garneata i wsp. [13] w kontrolowa-
nym, trwającym 15 miesięcy badaniu z ran-
domizacją u chorych z zaawansowaną 
PChN (eGFR <30 ml/min), bez cukrzycy. 
W badaniu tym dokonano bezpośredniego 
porównania dwóch rodzajów diety zawiera-
jących bardzo mało białka z suplementację 
ketoanalogów aminokwasów względem 
diety z mniejszym ograniczeniem zawarto-
ści białka. U chorych otrzymujących wzbo-
gaconą o ketoanalogi dietę o bardzo małej 
zawartości białka o niemal połowę zmniej-
szyła się konieczność suplementacji wodo-
rowęglanów stosowanych w celu korekty 
kwasicy. Efekty diety wegańskiej w zakre-
sie gospodarki kwasowo-zasadowej są 
bardzo znaczące, gdyż dieta ta u osób bez 
niewydolności nerek prowadzi do prawie 
neutralnego bilansu kwasów podczas gdy 
u osób spożywających standardową dietę 
bez ograniczeń pokarmów zwierzęcych 
nadmiar generowanych w organizmie kwa-
sów sięga 50-100 mEq [14]. W przypadku 
niewydolność nerek duża część tego nad-
miaru ulega retencji w organizmie powodu-
jąc kwasicę. 

Są też dowody, że dieta z kontrolowa-
nym ograniczeniem spożycia białka sto-
sowana u pacjentów z PChN poprawia ich 
jakość życia, co również stanowi znaczną 
korzyść dla tej populacji chorych, u których 
zaburzenia depresyjne i niska jakość życia 
występują powszechnie [15].

Pomimo wspomnianych wcześniej 
istotnych korzyści z ograniczenia białka 
w diecie i zmiany składu diety kontrolowane 
musi być systematycznie przestrzeganie 
zaleceń lekarza i dietetyka [1]. Należy zało-
żyć, że tylko wtedy chory będzie przestrze-
gał diety, gdy będzie odpowiednio informo-
wany o jej zasadach i korzyściach, a wyniki 
badań będą na bieżąco mu przekazywane. 
Wymaga to sprawnej i dwukierunkowej ko-
munikacji. Informowanie dotyczy nie tylko 
składu diety i jej wpływu na np. masę cia-
ła, ale też kontroli kilku, powszechnie do-
stępnych, badań laboratoryjnych takich jak 
stężenie mocznika i kreatyniny w surowicy, 
co jest ważne nie tylko dla podjęcia decyzji 
o rozpoczęciu dializoterapii, ale też przede 
wszystkim do kontroli przestrzegania zale-
ceń dietetycznych, stężenie wodorowęgla-
nów we krwi, stężenie parathormonu, wap-
nia i fosforu oraz badanie morfologii krwi 
obwodowej. 

Dieta ubogobiałkową oparta na pro-
duktach roślinnych (wegańska lub wege-
tariańska) stanowi bezpieczną metodę 
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profilaktyki i leczenia PChN a jedynym 
parametrem, który powinien być regular-
nie oceniany dla kontroli bezpieczeństwa 
takiego postępowania jest ocena stężenia 
potasu w surowicy z uwagi na większą 
jego podaż niż przy standardowej diecie 
głównie z powodu zwiększenia spożywa-
nia bogatych w potas owoców i warzyw 
[16]. W tabeli 1 opisano zasady monitoro-
wania bezpieczeństwa takiej diety i unika-
nia hiperkaliemii. 

W tabeli 2 przedstawiono z kolei podsu-
mowanie spodziewanych korzyści z wpro-
wadzenia diety z ograniczeniem białka w le-
czeniu PChN [1,17].

Podsumowanie
Pomimo postępów farmakoterapii 

i wprowadzania nowych leków wykazują-
cych działanie nerkoochronne (np. inhibi-
torów kontransportera sodowo-glukozo-
wego typu 2) leczenie dietetyczne stanowi 
niezbędną składową postępowania mają-
cego na celu zmniejszenie postępu prze-
wlekłej choroby nerek. Od prawie 40 lat 
kanonem nefroprotekcji niefarmakologicz-
nej stało się ograniczenie spożycia białka 
w diecie. W badaniach klinicznych wyka-
zano, że takie postępowanie spowalnia 
nie tylko postęp choroby nerek i opóźnia 
konieczność rozpoczęcia leczenia ner-
kozastępczego, ale też łagodzi objawy 
mocznicowe, poprawia kontrolę ciśnienia 
tętniczego, kwasicy oraz hiperfosfatemii. 
Są także dane wskazujące na poprawę 

jakości życia pacjentów. Dla uzyskania 
maksymalnej nefroprotekcji dieta ubogo-
białkową musi obejmować jednak bardzo 
znaczne ograniczenie zawartości białka 
(najlepiej do 0,4-0,6 g/kg m.c./dobę lub 
nawet mniej), co wymaga zmiany składu 
diety poprzez zastąpienie produktów po-
chodzenia zwierzęcego roślinnymi (dieta 
wegeteriańska lub wegańska) oraz musi 
obejmować, dla zapobiegnięcia niedo-
żywieniu białkowemu, suplementację 
niezbędnych aminokwasów poprzez po-
dawanie preparatów zawierających ich 
ketoanalogi [18]. W celu zwiększenia 
stopnia przestrzegania takiej diety przez 
chorych powinna ona być zaplanowana 
i systematycznie monitorowania w ra-
mach kompleksowego programu opieki, 
w którym niezbędnym członkiem zespołu 
jest zapoznany ze specyfiką niewydolno-
ści nerek dietetyk [1,17]. 
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Tabela 1
Zasady monitorowania bezpieczeństwa diety roślinnej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek – zmniejszenie ryzyka hiperkaliemii

Zmniejszanie ryzyka hiperkaliemii związanej w większą podażą owoców i warzyw

• Oceń stopień niewydolności nerek i monitoruj często jej postęp. 
• Odstaw leki, które zaburzają wydzielanie potasu przez nerki, w tym preparaty ziołowe. Odstaw niesteroidowe leki przeciwzapalne. 
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tętnicze, gdyż sód zawarty w tym leku może je zwiększać. 
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zwiększeniu dawki leku
• Dawka spironolakton lub eplerenonu nie powinna przekraczać 25 mg na dobę w przypadku stosowania z ACE lub ARB, przy GFR <30 ml/min nie należy łączyć 

w ogóle tych leków. Niesteroidowi antagoniści receptora mineralokortykoidowego np. finerenon mogą również zwiększać stężenie potasu w surowicy. 
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zastosowanie inhibitora RAAS, jeśli jest to klinicznie wskazane

Tabela 2
Korzyści z wprowadzenia diety z ograniczeniem białka w leczeniu przewlekłej choroby nerek

Potencjalne korzyści z diety z ograniczeniem białka w leczeniu chorób nerek

• Spożycie mniejszej ilości produktów mięsnych prowadzi do poprawy trawienia, braku uczucia ciężkości po posiłku i mniejszego nasilenia zaparć.
• Mniejsze spożycie soli kuchennej prowadzi do zmniejszenia liczby i dawek leków obniżających ciśnienie tętnicze
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• Pozostaje więcej czasu na wytworzenie dostępu naczyniowego i wykształcenie przetoki naczyniowej do dializ
• Pozostaje więcej czasu na przygotowanie do przeszczepienia nerki i tym samym większa szansa na przeszczepienie wyprzedzające
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