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Polskie doświadczenia w stosowaniu 
diety niskobiałkowej suplementowanej 
ketoanalogami aminokwasów u chorych 
z przewlekłą chorobą nerek w stadium 4 i 5 
w ramach programu lekowego 

Wstęp: Przewlekła choroba nerek (PChN) jest istotnym global-
nym problemem zdrowotnym. Szacuje się, że w Polsce jest około 
4,7 mln osób z PChN, a całkowita utrata czynności nerek i koniecz-
ność wdrożenia leczenia nerkozastępczego dotyczy około 5500 
osób rocznie. Jednym ze sposobów zahamowania progresji PChN 
oraz zmniejszenia objawów mocznicy jest dieta niskobiałkowa. Od 
marca 2021 roku na liście refundacyjnej NFZ znalazł się program le-
kowy „Leczenie pacjentów z chorobami nerek” (ICD10- N18, B.113), 
który dotyczy stosowania diety z ograniczeniem białka do 0,4‒0,6 g/
kg/dobę wraz z suplementacją ketoanalogów aminokwasów u cho-
rych z PChN w stadiach 4‒5. Celem niniejszej analizy była ocena 
bezpieczeństwa i skuteczności leczenia chorych w tym programie 
lekowym w okresie 3-miesięcznej obserwacji. 

Metody: Zgodnie z założeniami programu chorzy w momencie 
włączenia stosowali dietę z ograniczeniem białka do 0,8 g/kg/dobę, 
a po rozpoczęciu programu redukowano spożycie białka do 0,4‒0,6 
g/kg/dobę oraz dodawano suplementację ketoanalogami amino-
kwasów  pod postacią leku Ketosteril w dawce 4‒8 tabletek 3 razy 
na dobę podczas posiłków. Dobowe spożycie białka weryfikowano 
za pomocą PNA/wydalania mocznika lub BUN.

Wyniki: Wśród 40 osób leczonych w programie lekowym B.113 
w okresie 3 miesięcy średnia wieku wynosiła 57±15 lat, przeważa-
li mężczyźni (62%). Średnia oszacowanego wskaźnika filtracji kłę-
buszkowej (eGFR) w momencie włączenia do programu wynosiła 
16,2±5,0 ml/min/1,732. Głównymi przyczynami uniemożliwiającymi 
udział w programie były nadwaga i utrzymujący się białkomocz do-
bowy powyżej 1 g. Po 3 miesiącach terapii nie obserwowano zmian 
w zakresie masy ciała chorych, stężenia albuminy, wapnia całko-
witego w surowicy oraz liczby przyjmowanych tabletek ketoanalo-
gów aminokwasów (średnio 13±2,7 tabletek/dobę). Zaobserwowano 
istotny spadek glikemii na czczo oraz dobowego wydalania fosforu 
z moczem w całej grupie badanej. W stadium 4 PChN zaobserwowa-
no istotny spadek stężenia mocznika w surowicy i dobowego wyda-
lania fosforanów z moczem. Istotny wzrost stężenia potasu (w gra-
nicach przyjętych jako dopuszczalne) oraz kreatyniny w surowicy 
obserwowano u chorych w stadium 5 PChN. 

Wnioski: Krótkotrwała, trzymiesięczna obserwacja pozwala po-
twierdzić korzystny wpływ diety z ograniczeniem białka w diecie do 
0,4‒0,6 g/d z suplementacją ketoanalogów aminokwasów w ramach 
programu B.113 u pacjentów z PChN stadium 4 oraz korzystny profil 
tolerancji tego leczenia u wszystkich zakwalifikowanych chorych. 
W związku z tym celowe jest postulowanie o rozszerzenie kryteriów 
kwalifikacji do tego programu o pacjentów z nadwagą (BMI w gra-
nicach 25‒30 kg/m2) oraz z białkomoczem 1,0‒2,0 g/g kreatyniny.

. 
(NEFROL DIAL POL 2022; 26: 1-10)
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Polish experience with low protein diet supplemented 
with ketoanalogues of amino acids in the treatment of 
patients with chronic kidney disease stages 4‒5

Introduction: Chronic kidney disease (CKD) is a significant health 
care problem. In Poland there is about 4.7 million people with CKD 
and each year about 5500 of them require renal replacement thera-
py. Low protein diet is one of the methods which can slow the CKD 
progression and reduce uremic toxicity. A therapeutic program  ‘Tre-
atment of chronic kidney disease (ICD10-N18, B.113)’ including low 
protein diet (0.4‒0.6 g of protein/kg/day) with ketoanalogues supple-
mentation in patients with stages 4 and 5 CKD is available in Poland 
since March 2021. The aim of the analysis was to evaluate the safety 
and efficacy of this treatment in 3 month follow-up. 

Methods: Three months prior to enrollment to the programme all 
patients followed a diet with protein restriction to 0.8 g/kg/day and at 
the moment of inclusion they reduced protein consumption to 0.4‒0.6 
g/kg/day with supplementation of ketoanalogues amino acids (Keto-
steril 4‒8 pills three times a day during meals). Daily protein intake 
was verified according to PNA/urea excretion/BUN. 

Results: Among 40 patients, treating in this programme for mi-
nimum three months, the average age was 57±15 years, most of 
them were men (62%). The mean estimated glomerular filtration rate 
(eGFR) at the moment of enrollment to the programme was 16.2±5.0 
ml/min/1.732. Overweight and proteinuria exceeding 1 g/day were the 
main reasons why patients could not be included to the program. 
After 3 months of the therapy significant changes in terms of body 
weight, serum albumin and calcium concentrations or the daily amo-
unt of ketoanalogues pills (average number of pills was 13±2.7) were 
not observed. The statistically significant reduction of fasting glyca-
emia and daily phosphorus excretion with urine were observed. In 
patients with stage 4 CKD significant reduction of serum urea con-
centration and daily urinary phosphorus excretion were noted. Signi-
ficant increase of serum creatinine and potassium concentrations 
were observed in patients with stage 5 CKD. 

Conclusion:  Three-month therapy with low protein diet and sup-
plementation with amino acid ketoanalogues was sufficient to con-
firm a beneficial effect of the therapeutic programme B.113 in patients 
with stage 4 CKD and safety in all included patients. It seems reaso-
nable, however, to extend the inclusion criteria to patients with over-
weight (BMI = 25‒30 kg/m2) and proteinuria in the range of 1‒2 g/day. 

(POL NEPHROL DIAL 2022; 26: 1-10)

Wstęp 
Przewlekła choroba nerek 

(PChN) jest istotnym globalnym 
problemem zdrowotnym, z którym 
borykają się współczesne państwa. 
Na świecie liczba osób z rozpozna-
niem choroby nerek stale wzrasta, 
a w 2017 roku wynosiła 843,6 mi-
liona [1]. Szacuje się, że w Polsce 
jest około 4,7 mln osób z PChN, 
a całkowita utrata czynności wydal-
niczej nerek i konieczność wdro-
żenia leczenia nerkozastępczego 

dotyczyła w 2021 roku 5516 osób 
[2]. Oznacza to, że co roku rozpo-
czyna leczenie hemodializą i dializą 
otrzewnową łącznie około 144 pa-
cjentów/mln mieszkańców [2]. Dla-
tego niezmiernie ważna jest profi-
laktyka, wczesne wykrywanie oraz 
odpowiednie leczenie przewlekłej 
choroby nerek i schorzeń do niej 
doprowadzających, tak by liczba 
chorych rozwijających schyłkową 
niewydolność nerek (SNN), była 
możliwie najmniejsza. 

A. Rymarz i wsp.
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Jednym ze sposobów zahamo-
wania progresji PChN oraz zredu-
kowania objawów mocznicy jest 
dieta niskobiałkowa. Koncepcja 
zmniejszenia ilości białka w diecie, 
jako sposobu poprawy czynności 
nerek, nie jest nowa. Już w poło-
wie XIX wieku dieta taka była reko-
mendowana, a Mariano Semmola 
opublikował pierwszą pracę o ogra-
niczeniu białka w diecie u chorych 
z mocznicą [3]. W 1927 roku Mal-
lard Smith opublikował pracę opisu-
jącą zastosowanie diety z ograni-
czeniem białka do 0,26 g/kg/dobę 
przez okres 6 miesięcy u chorego 
z mocznicą [4]. 

U dorosłego człowieka białko 
jest niezbędne do utrzymania pra-
widłowych zasobów proteinowych 
organizmu, zlokalizowanych głów-
nie w mięśniach. Codziennie pula 
około 250 g białka podlega kata-
bolizmowi do aminokwasów i taka 
sama ilość musi być zsyntetyzowa-
na, by zachować neutralny bilans 
białkowy w organizmie. Białko po-
chodzące z pokarmu jest źródłem 
nowych aminokwasów, które zastę-
pują stare. Przy neutralnym bilansie 
białkowym taka sama ilość białka, 
jaka jest dostarczona do organi-
zmu, jest jednocześnie wydalana 
w postaci jego metabolitów. Białko 
degradowane jest do aminokwa-
sów, a te z kolei podlegają dalszym 
przemianom, w trakcie których 
uwalniane są grupy aminowe, prze-
kształcane następnie w amoniak. 
Ten, jako substancja toksyczna, 
metabolizowany jest do mocznika, 
który w dalszej kolejności wydalany 
jest przez nerki z moczem. U cho-
rych z PChN, w wyniku upośledzo-
nej filtracji kłębuszkowej, dochodzi 
do kumulacji między innymi mocz-
nika oraz jonów wodorowych i fos-
foranów, co prowadzi do rozwoju 
wielu powikłań charakterystycznych 
dla PChN oraz toksemii mocznico-
wej. Białko pochodzenia zwierzęce-
go jest źródłem dużej ilości jonów 
wodorowych pochodzących w 90% 
z metabolizmu aminokwasów siar-
kowych, takich jak metionina i cy-
steina [5,6]. Im większa ilość biał-
ka dostarczana jest w diecie, tym 
więcej mocznika i innych toksyn 

mocznicowych gromadzi się w or-
ganizmie. Dodatkowo obciążenie 
organizmu białkiem, którego meta-
bolity muszą być wydalone przez 
nerki, doprowadza do hiperfiltracji 
w obrębie kłębuszka nerkowego. Hi-
perfiltracja w kłębuszku nerkowym 
związana jest z rozszerzeniem tęt-
niczki doprowadzającej kłębuszka 
nerkowego, wzrostem ciśnienia we-
wnątrzkłębuszkowego, wzrostem 
ciśnienia filtracyjnego, co dopro-
wadza do zwiększonego przepływu 
przesączu kłębuszkowego. To z ko-
lei uszkadza błonę filtracyjną oraz 
struktury cewkowo-śródmiąższowe 
[7]. Konsekwencją hiperfiltracji jest 
uszkodzenie kłębuszka nerkowego 
i struktur cewkowo-śródmiąższo-
wych, prowadzące do twardnienia 
kłębuszka nerkowego i włóknienia 
tkanki śródmiąższowej, a w konse-
kwencji do postępu PChN [8,9]. 

Dieta niskobiałkowa stosowa-
na jest w dwóch celach. Pierwszy 
z nich to zmniejszenie ilości toksyn 
mocznicowych, takich jak mocznik, 
jony wodorowe i inne, a przez to 
zmniejszenie powikłań PChN. Bada-
nia wykazały, iż dieta niskobiałkowa 
spowalnia rozwój mocznicy, popra-
wia równowagę kwasowo-zasado-
wą i elektrolitową oraz parametry 
gospodarki wapniowo-fosforanowej, 
zmniejsza insulinooporność, jak 
również ogranicza retencję sodu 
i poprawia bilans płynowy. Drugi 
cel to ograniczenie hiperfiltracji kłę-
buszkowej, a w konsekwencji za-
hamowanie progresji PChN [10]. 
Udowodniono, iż ograniczenie ilości 
spożywanego białka zmniejsza hi-
perfiltrację kłębuszkową, a efekt ten 
jest addytywny do działania leków 
z grupy inhibitorów konwertazy an-
giotensyny (ACEi) [10,11]. Korzystny 
wpływ diety na filtrację kłębuszkową 
i spowolnienie postępu przewlekłej 
choroby nerek jest efektem długo-
falowym, ujawniającym się dopiero 
po wielu miesiącach. W badaniu 
MDRD (Modification of Diet in Renal 
Disease) znacząco korzystny efekt 
stosowania diety niskobiałkowej na 
postęp PChN wykazano po 6 latach 
terapii [12]. 

Ograniczenie spożycia białka 
może mieć różny zakres. Dieta:

- niskobiałkowa (LPD, low protein 
diet) zawiera 0,45‒0,6 g białka/
kg/dobę;

- bardzo niskobiałkowa (VLPD, 
very low protein diet) zawiera po-
niżej 0,45 g białka/kg/dobę, która 
może być zastosowana tylko pod 
warunkiem jednoczesnego sto-
sowania ketoanalogów lub ana-
logów aminokwasów.
Ketoanalogi aminokwasów to 

prekursory aminokwasów pozbawio-
ne azotu, które zostają przekształ-
cone w organizmie w aminokwa-
sy w procesie transaminacji. Jako 
uzupełnienie diety niskobiałkowej 
pozwalają uniknąć niedoborów ami-
nokwasów egzogennych, a przez to 
niedożywienia białkowo-energetycz-
nego [13]. 

Zalecenia KDIGO Clinical Prac-
tice Guideline for Nutrition in CKD: 
2020 Update rekomendują dla 
chorych w stadiach 3‒5 PChN nie-
dializowanych stosowanie diety 
z zawartością białka 0,55‒0,6 g/kg/
dobę opcjonalnie z suplementacją 
ketoanalogów lub analogów amino-
kwasów lub diety 0,28‒0,43 g/kg/
dobę z koniecznością suplementacji 
ketoanalogów lub analogów amino-
kwasów [14]. Stanowisko Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa 
Nefrologicznego mówi o następują-
cych ograniczeniach zawartości biał-
ka w diecie chorych z PChN:
- stadium 3a ‒ zawartość białka 

w diecie 0,8 g/kg masy ciała/
dobę; 

- stadium 3b ‒ zawartość białka 
w diecie 0,6 g kg masy ciała/dobę 
opcjonalnie z suplementacją ke-
toanalogów w dawce 1 tabl./5 kg 
masy ciała/dobę;

- stadium 4 ‒ zawartość białka 
w diecie 0,6 g/kg masy ciała/dobę 
opcjonalnie z suplementacją ke-
toanalogów w dawce 1 tabl./5 kg 
masy ciała/dobę lub zawartość 
białka w diecie 0,3‒0,6 g/ kg mc/
dobę z suplementacją ketoanalo-
gów w dawce 1 tabl./5 kg masy 
ciała/dobę;

- stadium 5 (leczenie zachowaw-
cze) ‒ zawartość białka w diecie 
0,6 g/kg m.c./dobę opcjonalnie 
z suplementacją ketoanalogów 
w dawce 1 tabl./5 kg masy ciała 
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/dobę lub zawartość białka 
w diecie 0,3‒0,6 g/kg m.c./dobę 
z suplementacją ketoanalogów 
w dawce 1 tabl./5 kg masy ciała/
dobę [15].
Celem oceny bezpieczeństwa 

i skuteczności stosowania diety 
z ograniczeniem białka do 0,4‒0,6 g/
kg/dobę wraz z suplementacją keto-
analogów aminokwasów wykonano 
retrospektywą analizę wyników uzy-
skanych w grupie chorych leczonych 
w programie lekowym B.113 przez 
minimum 3 miesiące.

Metody
Do analizy włączono 40 osób 

z PChN w stadium 4 i 5 wg klasy-
fikacji KDIGO, którzy byli leczeni 
w programie lekowym NFZ B.113 
przez minimum 3 miesiące. Pro-
gram B.113 został dołączony do li-
sty refundacyjnej w marcu 2021 r., 
pierwszy pacjent rozpoczął lecze-
nie w sierpniu 2021 r., a zbieranie 
danych z ośrodków do analizy za-
kończono w sierpniu 2022 r. Chorzy 
pozostawali pod opieką 11 ośrodków 
nefrologicznych w Polsce (kolejność 
wg liczby pacjentów będących po 3 
miesiącach terapii):
1. Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Szpital Uni-
wersytecki w Krakowie. 

2. Wojskowy Instytut Medyczny – 
Państwowy Instytut Badawczy 
w Warszawie.

3. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 
Gdański Uniwersytet Medyczny.

4. SPZOZ Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlic-
kiego Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi.

5. SPZOZ Centralny Szpital Klinicz-
ny Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi. 

6. Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
im. Jana Mikulicza-Radeckiego 
we Wrocławiu.

7. Samodzielny Publiczny Szpital 
Kliniczny im. Andrzeja Mielęckie-
go Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach.

8. Wojewódzki Szpital Specjalistycz-
ny im. Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego SPZOZ w Lublinie.

9. Centrum Dializ Fresenius w Po-
znaniu.

10. Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny im. Janusza Korczaka 
w Słupsku.

11. Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny w Olsztynie.
Zgodnie z założeniami progra-

mu chorzy w momencie włączenia 
stosowali dietę o zawartości białka 
0,8 g/kg/dobę, a po rozpoczęciu pro-
gramu redukowano spożycie białka 
do 0,4‒0,6 g/kg/dobę oraz dodawa-
no suplementację ketoanalogami 
aminokwasów pod postacią leku Ke-
tosteril w dawce 4‒8 tabletek 3 razy 
na dobę podczas posiłków. Dobowe 
spożycie białka weryfikowane było 
za pomocą PNA/wydalania moczni-
ka lub BUN. 

Kryteria włączenia do programu 
lekowego Narodowego Funduszu 
Zdrowia B.113 [16]: 
• PChN z następstwami nieprawi-

dłowego lub niewystarczającego 
metabolizmu białek w stadium 4 
lub 5 wg klasyfikacji KDIGO;

• przeciwwskazania lub brak wska-
zań do leczenia nerkozastępcze-
go;

• brak cech niedożywienia – ocena 
stopnia odżywienia według skali 
SGA = A lub B (ang. Subjective 
Global Assessment); albo stęże-
nie albuminy w surowicy co naj-
mniej 3,5 g/dl oraz limfocytemia 
>1500/mm3;

• BMI w granicach normy;
• redukcja eGFR <2 ml/min w cią-

gu ostatnich 6 miesięcy przed 
kwalifikacją;

• proteinuria <1 g/g kreatyniny 
w moczu;

• przestrzeganie ubogobiałkowej 
diety przez ≥3 miesiące przed 
rozpoczęciem terapii – spożycie 
białka nie wyższe niż 0,8 g/kg 
m.c./dobę – udokumentowane za 
pomocą PNA/wydalania moczni-
ka lub BUN;

• deklaracja przestrzegania wyma-
ganej diety pod indywidualnym 
nadzorem dietetyka;

• wiek ≥18 lat.
Do programu nie mogą być za-

kwalifikowani pacjenci w przypadku 
spełnienia co najmniej jednego z ni-
żej wymienionych kryteriów:
• zakwalifikowanie do leczenia 

nerkozastępczego;

• chorzy w trakcie leczenia nerko-
zastępczego;

• brak współpracy pacjenta w za-
kresie dotychczasowej terapii 
i kontroli;

• udokumentowane zaburzenia 
metabolizmu aminokwasów;

• hiperkalcemia;
• źle kontrolowane nadciśnienie 

tętnicze;
• istotne choroby towarzyszące 

(cukrzyca, aktywna choroba wą-
troby, zespół złego wchłaniania, 
choroby zapalne jelit);

• anoreksja;
• zła tolerancja leczenia lub wcze-

śniejsza nietolerancja leczenia; 
• występowanie cech niedożywie-

nia – ocena stopnia odżywienia 
według skali SGA = C (ang. Sub-
jective Global Assessment). 
Kryteria wyłączenia z programu: 

• spełnienie co najmniej jednego 
z kryteriów uniemożliwiających 
kwalifikację do programu;

• wystąpienie objawów nadwrażli-
wości na substancje czynne lub 
którąkolwiek substancję pomoc-
niczą;

• poprawa w zakresie stadium za-
awansowania choroby do sta-
dium 3., 2. lub 1. wg klasyfikacji 
KDIGO;

• brak współpracy pacjenta w zakre-
sie przestrzegania bardzo ubogo-
białkowej diety, w której docelowe 
spożycie białka wynosi 0,4 g/kg 
m.c./dobę, przy czym dopuszczal-
ne są odchylenia od tej wartości, 
jednak nie większe niż do poziomu 
powyżej 0,6 g/kg m.c./dobę.

Analiza statystyczna
W przypadku zmiennych ilościo-

wych sprawdzono zgodność ich roz-
kładu z rozkładem normalnym (test 
Shapiro-Wilka). W przypadku kiedy 
rozkład był zgodny z rozkładem nor-
malnym wyniki statystyki opisowej 
przedstawiono w postaci średnia 
± SD, a gdy rozkład nie był zgodny 
z rozkładem normalnym dodatkowo 
w postaci mediany (zakres zmien-
ności). W celu sprawdzenia, czy na-
stąpiła istotna statystycznie zmiana 
analizowanych parametrów w czasie 
posłużono się odpowiednio testem 
t-studenta dla grup powiązanych 
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w przypadku gdy rozkład zmiennych 
ilościowych był zgodny z rozkładem 
normalnym lub testem par Wilcoxona 
gdy rozkład analizowanych zmien-
nych nie był zgodny z rozkładem nor-
malnym. Za poziom istotności staty-
stycznej przyjęto α=0,05.

Wyniki
Wśród 40 osób, które spełniły 

kryteria kwalifikacji do programu 

lekowego B.113, średnia wieku wy-
nosiła 57±15 lat, przeważali męż-
czyźni (62%). W tej grupie najczęst-
szą przyczyną rozwoju PChN były 
pierwotne kłębuszkowe zapalenia 
nerek (PKZN; 30%), na drugim 
miejscu była autosomalnie domi-
nująca postać zwyrodnienia wie-
lotorbielowatego nerek (ADPKD) 
(20%). Średnia wartość szacowa-
nego wskaźnika filtracji kłębuszko-

wej (eGFR) w momencie włączenia 
do programu wynosiła 16,2±5,0 ml/
min/1,732 pc. 

Głównymi przyczynami unie-
możliwiającymi włączenie pacjen-
tów do programu były nadwaga 
i utrzymujący się białkomocz >1 g/
dobę. Dane chorych w momencie 
włączenia do programu oraz po 3 
miesiącach leczenia przedstawiono 
w Tabeli 1. 

Tabela 1. Dane chorych w momencie włączenia do programu oraz po 3 miesiącach leczenia.

Rozpoczęcie programu
n = 40 

Po 3 miesiącach
n = 40 P

Liczba kobiet/mężczyzn 15/25 (37,5%/62,5%)

Średnia wieku, lata 57±15

Przyczyny PChN
- pierwotne (PKZN) 
- ADPKD 
- nefropatia nadciśnieniowa 
- wtórne PKZN 
- cewkowo-śródmiąższowe ZN 
- miażdżyca tt.nerkowych 
- zespół Alporta 
- nefropatia obturacyjna 
- nieznana 

12 (30%)
8 (20%)

5 (12,5%)
4 (10%)
2 (5%)
2 (5%)

1 (2,5%)
1 (2,5%)
5 (12,5%)

Masa ciała, kg 75,6±15,8 74,7±16,0 0,088

Stężenie kreatyniny*, mg/dl 4,0±1,0
4,0 (2,2–5,9)

4,4±1,6
4,0 (2,3–8,9)

0,017

eGFR (wg skrócony MDRD) 16,2±5,0 15,2±5,4 0,052

Stężenie albuminy, g/dl 4,3±0,4 4,2±0,4 0,461

Dzienne spożycie białka g/kg/dobę 0,6±0,1 0,6±0,1 0,048

Ca, mg/dl 9,5±0,6 9,2±1,5 0,398

K, mmol/l 4,6±0,5 4,9±0,6 0,014

Fosforany*, mg/dl 3,9±0,6
4,0 (2,9–5,2)

4,0±0,8
3,9 (2,1–6,7)

0,670

Mocznik, mg/dl 107,2±40,5 100,2±45,1 0,153

Kwas moczowy, mg/dl 6,3±1,5 6,1±1,3 0,508

Glukoza,mg/dl 96,8±9,8 93,8±10,2 0,040

Wydalanie fosforu*, g/dobę 0,6±0,8
0,4 (0,1‒5,2)

0,4±0,2
0,4(0,1‒1,2)

0,018

Fosfataza zasadowa, U/l 82,4±27,7 75,5±32,4 0,356

Dawka leku (liczba tabletek/dobę) 13,9±2,7 13,9±2,7 0,818

 *Parametry, których rozkład nie był zgodny z rozkładem normalnym, dla tych parametrów podano dodatkowo medianę i zakres zmienności. 
W przypadku pozostałych parametrów podano tylko wartości średnie ± odchylenia standardowe. 
ADPKD (Autosomal dominant polycystic kidney disease), eGFR (estimated Glomerular Filtration Rate), MDRD (Modification of Diet in Renal Disease), 
PKZN (przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek), ZN (zapalenie nerek).
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Rycina 1
Stężenie potasu w surowicy w momencie włączenia do programu oraz po 3 miesiącach leczenia.

Rycina 2 
Stężenie glukozy na czczo w surowicy w momencie włączenia do programu oraz po 3 miesiącach leczenia.

A. Rymarz i wsp.
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W dalszej kolejności grupę 
badaną podzielono na podgru-
pę osób w stadium 4 PChN 
(n=24) oraz podgrupę w sta-
dium 5. PChN (n=16). W pod-
grupie obejmującej stadium 
4 PChN po 3 miesiącach sto-
sowania diety niskobiałkowej 
wzbogaconej ketoanalogami 
aminokwasów zaobserwowa-
no znamienny spadek stężenia 
mocznika w surowicy (p=0,046) 
oraz znamiennie mniejsze do-
bowe wydalanie fosforanów 
z moczem (p=0,048).

Tabela 2. Wyniki uzyskane u chorych w stadium 4 PChN w momencie włączenia do programu oraz po 3 miesiącach leczenia.

Rozpoczęcie programu
n = 24

Po 3 miesiącach
n = 24 

P

Liczba kobiet/mężczyzn 7 (29%)17(71%)

Średnia wieku, lata 57±16

Masa ciała, kg 74,0±15,5 73,4±16,7 0,248

Stężenie kreatyniny*, mg/dl 3,3±0,7
3,4 (2,2–4,7)

3,6±1,0
3,6 (2,3–7,1) 0,135

eGFR (wg skrócony MDRD) 19,5±3,4 18,4±4,1 0,112

Stężenie albuminy, g/dl 4,3±0,4 4,3±0,4 0,478

Dobowe spożycie białka, g/kg/dobę 0,6±0,2 0,6±0,1 0,181

Ca, mg/dl 9,5±0,6 9,0±1,9 0,378

K mmol/l 4,7±0,5 4,9±0,6 0,149

Fosforany*, mg/dl 3,7±0,6
3,5 (2,9–5,2)

3,8±0,6
3,8 (2,1–5,0) 0,864

Mocznik, mg/dl 93,9±37,3 82,1±29,4 0,046

Kw. moczowy, mg/dl 6,6±1,6 6,5±1,0 0,533

Glukoza, mg/dl 96,8±8,4 94,5±9,8 0,284

Wydalanie fosforu*, g/dobę 0,8±1,0
0,6 (0,2–5,2)

0,5±0,2
0,4 (0,2–1,2) 0,048

Fosfataza zasadowa, U/l 84,5±30,9 77,2±38,8 0,408

Dawka leku (liczba tabletek/dobę) 14,0±2,7 14,1±2,7
*Parametry, których rozkład nie był zgodny z rozkładem normalnym, dla tych parametrów podano dodatkowo medianę i zakres zmienności. 
W przypadku pozostałych parametrów podano tylko wartości średnie ± odchylenia standardowe.
eGFR (estimated Glomerular Filtration Rate), MDRD (Modification of Diet in Renal Disease).

Rycina 3
Stężenia mocznika w surowicy w momencie włączenia do programu oraz po 3 miesiącach 
leczenia u chorych w stadium 4 PChN.
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W podgrupie pacjentów w sta-
dium 5 PChN po 3 miesiącach lecze-
nia zaobserwowano istotnie staty-
stycznie wyższe stężenia kreatyniny 
i potasu w surowicy. Troje pacjentów 
wymagało rozpoczęcia dializoterapii 
po trzech miesiącach obserwacji.

Dyskusja
PChN częściej występuje u osób 

starszych, kobiet oraz chorych z cu-
krzycą i nadciśnieniem tętniczym, 
jak wynika z metaanalizy uwzględ-
niającej badania epidemiologiczne 
z różnych krajów świata [17]. PChN 
występuje również częściej w kra-
jach o niskim lub średnim dochodzie. 
W tych krajach PChN w stadiach 
1‒5 stwierdza się średnio u 10,6% 
dorosłych mężczyzn (9,4–13,1%) 
i 12,5% dorosłych kobiet (11,8–
14,0%). Dokonana przez nas analiza 
retrospektywna dotyczyła wyników 
uzyskanych u chorych w stadium 4 

i 5 PChN, bez cukrzycy, którzy speł-
nili pozostałe warunki włączenia do 
programu lekowego. Średnia wie-
ku wynosiła 57±15 lat, a najstarszy 
chory miał 76 lat. W grupie badanej 
przeważali mężczyźni (62,5%), co 
wpisuje się w wyniki raportu doty-
czącego PChN w Polsce, w którym 
liczba mężczyzn z PChN wynosiła 
53,5% [18]. Najczęstszymi przy-
czynami prowadzącymi do rozwoju 
PChN w analizowanej grupie były 
PKZN (30%) oraz ADPKD (20%). 

Przeprowadzona analiza re-
trospektywna dotycząca chorych 
stosujących dietę niskobiałkową 
oraz suplementację ketoanaloga-
mi aminokwasów wg programu te-
rapeutycznego B.113 obejmuje 3 
miesięczny okres obserwacji. Jest 
to czas zbyt krótki, by określić efek-
tywność terapii pod kątem wpływu 
na eGFR, ale pozwalający na okre-
ślenie bezpieczeństwa interwencji 

terapeutycznej. Zastosowanie diety 
niskobiałkowej, szczególne z ogra-
niczeniem spożycia białka poniżej 
0,6 g/kg/dobę, może budzić obawy 
co do rozwoju niedożywienia białko-
wo-energetycznego (protein-energy 
wasting, PEW). Zgodnie z wykona-
ną analizą w okresie 3-miesięcznym 
nie obserwowano istotnego zmniej-
szenia masy ciała chorych ani obni-
żenia stężenia albuminy w surowicy 
zarówno w odniesieniu do całej gru-
py, jak i w odniesieniu do podgrup 
w stadium 4 i 5 PChN. W badaniu 
Garneata i wsp., w którym porówny-
wano bezpieczeństwo i efektywność 
diety niskobiałkowej oraz bardzo ni-
skobiałkowej z suplementacją keto-
analogami aminokwasów w okresie 
15 miesięcy, również nie obserwo-
wano zmian w zakresie BMI oraz 
stężenia albuminy w surowicy [19]. 
Należy również zwrócić uwagę na 
fakt, iż u chorych z programu tera-

A. Rymarz i wsp.

Tabela 3. Dane chorych w stadium 5 PChN w momencie włączenia do programu oraz po 3 miesiącach leczenia.

Rozpoczęcie programu
n = 16

Po 3 miesiącach
n = 16 P

Liczba kobiet/mężczyzn 8 (50%)/8 (50%)

Średnia wieku, lata 56±13

Masa ciała 78,1±16,5 76,3±15,6 0,128

Stężenie kreatyniny*, mg/dl 4,9±0,7
5,0 (3,3–5,9)

5,5±1,6
5,2 (3,3–8,9) 0,045

eGFR (wg skrócony MDRD) 11,4±2,2 10,6±3,3 0,221

Stężenie albuminy, g/dl 4,2±0,3 4,2±0,4 0,563

Dzienne spożycie białka g/kg/dobę 0,6±0,1 0,6±0,1 0,133

Ca, mg/dl 9,5±0,6 9,5±0,7 0,875

K, mmol/l 4,6±0,4 4,9±0,6 0,038

Fosforany*, mg/dl 4,2±0,6
4,4 (3,1–5,2)

4,4±1,0
4,2 (3,2–6,7) 0,609

Mocznik,mg/dl 127,3±37,5 127,2±51,7 0,756

Kw. moczowy, mg/dl 5,7±1,2 5,6±1,4 0,272

Glukoza,mg/dl 96,9±11,9 92,9±11,0 0,125

Wydalanie fosforu* g/dobę 0,4±0,2
0,6 (0,2–5,2)

0,3±0,2
0,4 (0,1–0,7) 0,311

Fosfataza zasadowa, U/l 79,0±22,1 73,0±21,7 0,248

Dawka leku (liczba tabletek/dobę) 13,6±2,7 13,7±2,6
*Parametry, których rozkład nie był zgodny z rozkładem normalnym, dla tych parametrów podano dodatkowo medianę i zakres zmienności. 
W przypadku pozostałych parametrów podano tylko wartości średnie ± odchylenia standardowe.
eGFR (estimated Glomerular Filtration Rate), MDRD (Modification of Diet in Renal Disease).
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peutycznego średnia zawartość biał-
ka w diecie wynosiła 0,6 g/kg/dobę, 
co jest maksymalną dopuszczalną 
wartością. Niewielu chorych było 
w stanie zredukować spożycie biał-
ka poniżej 0,6‒0,5 g/kg/dobę mimo 
stałej opieki dietetyka. 

Ze względu na fakt, iż dostępny 
preparat ketoanalogów egzogen-
nych zawiera wapń, a minimalna 
dzienna dawka wg programu leko-
wego wynosi 12 tabletek można by 
podejrzewać, iż trakcie terapii doj-
dzie do hiperkalcemii. Z drugiej stro-
ny jednak w przebiegu PChN docho-
dzi do wzrostu stężenia fosforanów 
surowicy i spadku stężenia wapnia, 
wobec czego przyjmowanie prepa-
ratu zawierającego wapń może mieć 
korzystny wpływ. W naszym badaniu 
w trakcie obserwacji 3-miesięcznej 
nie obserwowano istotnego wzrostu 
stężenia wapnia w surowicy, a śred-
nia liczba zażywanych tabletek 
w trzecim miesiącu terapii nie uległa 
zmianie i wynosiła 13,9±2,7/dobę. 

Parametrem, który uległ istotnej 
zmianie w trakcie 3-miesięcznego 
okresu obserwacji, było stężenie po-
tasu w surowicy, które istotnie wzro-
sło w całej grupie badanej (p=0,014). 
Wzrost ten wynikał ze wzrostu 
kaliemii przede wszystkim u cho-
rych w stadium 5 PChN (p=0,038) 
i zawierał się w granicach wartości 
uznawanych za bezpieczne (mak-
symalna wartość 6 mmol/l). U cho-
rych w stadium 4 nie obserwowano 
istotnej zmiany w stężeniu potasu 
w 3-miesięcznej obserwacji. Efekt 
zwiększenia ilości potasu wynika 
najprawdopodobniej z charaktery-
styki diety niskobiałkowej, w której 
produkty pochodzenia zwierzęcego 
zastępowane są produktami wa-
rzywno-owocowymi, zawierającymi 
większe ilości potasu. W przytacza-
nym wcześniej badaniu, przepro-
wadzonym przez Garnaeta i wsp., 
nie obserwowano istotnego wzrostu 
stężenia potasu w surowicy [19]. Na-
leży jednak wziąć pod uwagę lokal-
ne przyzwyczajenia do określonych 
warzyw i owoców, które mogą mieć 
wpływ na uzyskane wyniki. 

W trakcie 3-miesięcznej obser-
wacji istotnemu zmniejszeniu uległo 
stężenie glukozy na czczo w surowi-

cy w całej grupie badanej (p=0,040). 
Efekt ten może wynikać z faktu, iż die-
ta zawierająca małą ilość produktów 
pochodzenia zwierzęcego, a dużą 
ilość pochodzenia roślinnego zmniej-
sza insulinooporność. W badaniu ko-
hortowym przeprowadzonym w Ho-
landii, będącym częścią badania 
Rotterdam Study, zaobserwowano 
iż u osób spożywających dużą ilość 
produktów roślinnych, kosztem pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego, 
ryzyko rozwoju insulinooporności jest 
istotnie mniejsze [20]. 

U osób w stadium 4 PChN obser-
wowano istotne zmniejszenie stężenia 
mocznika w surowicy oraz dobowego 
wydalania fosforu z moczem w trak-
cie 3-miesięcznej obserwacji. Obie 
te zmiany są spodziewanymi efekta-
mi wynikającymi z charakteru diety 
niskobiałkowej oraz efektami, które 
widoczne są stosukowo wcześnie po 
wprowadzeniu takiej diety. Redukcja 
toksemii mocznicowej to jedna z głów-
nych korzyści wynikających ze stoso-
wania diety niskobiałkowej opisywana 
w wielu badaniach [21, 22].

Wpływ diety niskobiałkowej 
na postęp PChN oraz na filtrację 
kłębuszkową jest efektem długo-
falowym. W omawianej analizie 
retrospektywnej w całej grupie ob-
serwowano istotny statystycznie 
wzrost stężenia kreatyniny w suro-
wicy, podczas gdy zmiany w eGFR 
nie były istotne statystycznie. Wzrost 
stężenia kreatyniny w surowicy 
w całej grupie wynikał ze wzrostu 
kreatyniny u chorych w stadium 5 
PChN. Z grupy 16 chorych, będą-
cych w stadium 5, 3 osoby rozpoczę-
ły leczenie nerkozastępcze. W tak 
zaawansowanym stadium PChN 
żadna interwencja nie jest w stanie 
szybko zahamować postępu choro-
by. Należy zwrócić uwagę, iż osoby, 
rozpoczynające leczenie w opisywa-
nym programie lekowym, to osoby 
z zaawansowaną PChN. Średnia 
wartość eGFR w momencie włą-
czenia do programu wynosiła 16,2± 
5,0 ml/min/1,73 m2 pc. Nasuwa się 
więc wniosek, iż korzystne byłoby 
włączenie większej liczby chorych 
we wcześniejszym etapie stadium 4, 
czyli z eGFR w zakresie 30‒20 ml/
min/1,73 m2 pc. 

Ograniczeniem tej analizy jest 
oczywiście krótki okres obserwacji 
oraz mała liczba pacjentów. Mała 
liczba chorych leczonych w progra-
mie była następstwem niemożności 
włączenia do programu wielu cho-
rych z powodu bardzo rygorystycz-
nych kryteriów. W prezentowanej 
analizie najliczniejszą grupę sta-
nowili chorzy, u których przyczyną 
rozwoju PChN było PKZN. Pacjenci 
z PKZN, chorujący przez wiele lat, 
nawykli do stosowania różnych re-
żimów terapeutycznych są skłonni 
do przestrzegania diety niskobiał-
kowej. Jednakże jednym z kryteriów 
włączenia do programu jest białko-
mocz dobowy nieprzekraczający 
1 g. Pacjenci z PKZN często mają 
białkomocz przekraczający 1‒2 
g/dobę, przez co nie mogą być włą-
czeni do programu, co podkreślane 
było przez wielu lekarzy zajmują-
cych tym programem. W badaniach 
klinicznych wykazano, iż dieta ni-
skobiałkowa z suplementacją keto-
analogami aminokwasów zmniejsza 
białkomocz poprzez hamowanie 
wewnątrznerkowego układu reni-
na-angiotensyna-aldosteron (RAA) 
[23, 24, 25]. Wobec powyższego, 
zastosowanie takiej diety u chorych 
z utrzymującym się białkomoczem 
mimo stosowania leków hamujących 
układ RAA mogłoby przynieść do-
datkowe korzyści wynikające z jego 
zmniejszenia. Program ewidentnie 
zawęża też grono leczonych do 
tych, którzy mimo wielu lat choroby 
utrzymali prawidłową masę ciała. 
Jak wiadomo sprzyjający otyłości hi-
perinsulinizm jest powszechny w po-
pulacji pacjentów z niewydolnością 
nerek i, jak się wydaje, nadwaga 
(nie otyłość) nie powinna dyskwalifi-
kować pacjentów z programu.

Kontrowersje budzi również jed-
no z kryteriów wyłączenia z progra-
mu a mianowicie „poprawa w za-
kresie stadium zaawansowania 
choroby do stadium 3, 2 lub 1 wg 
klasyfikacji KDIGO”. Kwalifikując 
do programu chorego w 4 stadium 
PChN, czyli z eGFR w przedziale 
29‒15 ml/min/1,73 m2, możliwa jest 
poprawa filtracji kłębuszkowej o kil-
ka mililitrów, czyli przejście u niektó-
rych chorych do stadium 3 PChN. 
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Nie jest jednak możliwe przejście 
do stadium 2 lub 1, chyba że przy-
czyną niskiego GFR nie była PChN, 
a ostre uszkodzenie nerek. Ponadto 
biorąc pod uwagę, iż jednym z ce-
lów stosowanego programu jest 
zahamowanie progresji PChN, wy-
kluczanie z leczenia chorego właści-
wie zakwalifikowanego do programu 
i przestrzegającego zaleceń diety 
z ograniczeniem białka po poprawie 
filtracji kłębuszkowej kłóci się z zało-
żeniami tej terapii. Według danych 
z opisywanej analizy taka sytuacja 
miała miejsce u jednego chorego po 
9 miesiącach terapii. Zmiana zapisu 
omawianego kryterium wyłączenia 
z programu na „poprawa w zakresie 
stadium zaawansowania choroby do 
stadium 1,2 wg klasyfikacji KDIGO” 
daje szansę na kontynuację sku-
tecznej terapii tym chorym, u których 
eGFR wzrósł do stadium 3b, czyli do 
30‒44 ml/min/1,73 m2 . 

Podsumowując, należy stwier-
dzić, że już krótkotrwała, trzymie-
sięczna obserwacja pozwala po-
twierdzić korzystny wpływ włączenia 
do programu B.113 pacjentów 
z PChN w stadium 4 i bardzo do-
bry profil tolerancji leczenia wszyst-
kich zakwalifikowanych. Z raporto-
wanych danych z poszczególnych 
ośrodków najczęstszymi przyczy-
nami uniemożliwiającymi włączenie 
pacjenta do programu były nadwaga 
oraz białkomocz dobowy powyżej 
1 g, w związku z tym celowe jest po-
stulowanie o rozszerzenie kryteriów 
kwalifikacji o pacjentów z nadwagą 
(BMI = 25‒30 kg/m2) oraz z białko-
moczem 1,0‒2,0 g/dobę. 
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