
Abstrakt 

Východiska: Nízkobílkovinná dieta je jedním z léčebných postupů u pacientů s chronickým 

onemocněním ledvin v predialyzačním období. Studie na toto téma jsou publikovány už více 

než 20 let, přesto závěry o jejím vlivu a nejvhodnějším složení nejsou jednoznačné. Na Klinice 

nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je některým pacientům nízkobílkovinná 

dieta doporučována. Tito pacienti jsou edukováni a reedukováni nutriční terapeutkou, která 

zároveň kontroluje jejich příjem stravy pomocí zapsaných jídelníčků. 

Cíle: Zhodnotit vliv nízkobílkovinné diety na progresi chronického onemocnění ledvin 

v našich podmínkách a porovnat výsledky s kontrolní skupinou. Dále také zhodnotit výživový 

stav těchto pacientů a jeho ovlivnění dietou. V neposlední řadě popsat soubor pacientů 

přicházejících k edukaci o nizkobílkovinné dietě (NBD). 

Metody: : Vstupní data byla získána retrospektivně ze zdravotní dokumentace pacientů, kteří 

docházeli ambulantně na Kliniku nefrologie VFN v období 10/2016 až 3/2018. Ke skupině 15 

pacientů dodržujích nízkobílkovinnou dietu byla přiřazena kontrolní skupina s 15 pacienty, u 

kterých edukace o nízkobílkovinné dietě neproběhla. Mezi hlavní sbíranáná data patřil rok 

narození, odhad GFR podle CKD-EPI 2009, urea, kreatinin, albumin a celková bílkovina v séru. 

Laboratorní data byla sbírána v čase první edukace a po 6 a 12 měsících. Tato data byla 

statisticky a graficky zpracována a popsána. 

Hlavní získané výsledky: U kontrolní skupiny (KONS) došlo k věšímu poklesu GFR – 

z 0,45±0,21 ml/s/1,73 m2 na 0,36±0,19 ml/s/1,73 m2(-0,9 ml/s/1,73 m2). U skupiny 

s nízkobílkovinnou dietou (NBDS) došlo jen k nevýznamnému snížení průměné hodnoty GFR 

z 0,38±0,19 ml/s/1,73 m2 na 0,36±0,20 ml/s/1,73 m2 (-0,02 ml/s/1,73 m2). Nedošlo 

k významným změnám v hladinách urey v krvi. Vývoj hladin kreatininu odpovídá vývoji GFR, 

tedy u KONS došlo k většímu vzestupu. Hladiny albuminu se u žádného pacienta nevychýlily 

z normy, průměrná hodnota po roce NBD byla 44,58±2,67 g/l. Průměrné hodnoty hladin 

celkové bílkoviny byly ve všech časech u NBDS i KONS mezi 68,5 a 69,0 g/l.  

Závěr a doporučení: Práce ukázala, že u daného souboru bylo pomocí nízkobílkovinné diety 

dosaženo zpomalení progrese chronického onemocnění ledvin. Zároveň nedošlo 

k významnému zhoršení nutričního stavu pacientů. NBD s řádnými edukacemi pacienta má 

opravdu své nezastupitelné místo v léčbě CKD. V budoucnu plánuji rozšířit soubor pacientů, 

pokračovat ve sledování do zahájení dialýzy a podrobit data hlubší statistické analýze. 
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