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Dializni bolniki zaradi omejenega delovanja ledvic težje uravnavajo minerale, kot sta fosfor in kalcij. Ob
presežku koncentracije serumskih fosfatov organizem ne more izkoristiti dovolj kalcija, kar privede do
odnašanja kalcija iz kosti. To vodi v krhkost kosti, srbenje, bolečine v kosteh in osteoporozo. Visoke
vrednosti serumskih fosfatov so povezane z višjo smrtnostjo pri bolnikih z ledvično boleznijo. Prehranski
vnos fosfatov je odvisen predvsem od diete, po kateri se prehranjujejo bolniki. Marsikateri bolnik ima
težave z neuravnanimi fosfati, ki so lahko posledica neupoštevanja diete in nezadostne prehranske
obravnave, ki bi jim omogočila pridobivanje potrebnih znanj, predvsem glede označb fosfatnih aditivov na
seznamih sestavin (Kalantar-Zadeh in sod., 2010). V raziskavi, ki se je odvijala v Centru za peritonealno
dializo, UKC Ljubljana, smo raziskali kateri dejavniki so tisti, ki vplivajo na razvoj bolezni in kakšna je vloga
prehrane pri tem. Namen raziskave je bilo ugotoviti kakšen je vnos fosfatov pri dializnih bolnikih in kakšen
je vpliv le-teh na vrednost serumske koncentracije fosfatov ter na energijski in beljakovinski vnos.
Predvidevali smo, da bosta oba vnosa prenizka, zaradi izogibanja živilom z visoko vsebnostjo fosfatov, ki so
povečini tudi bogata z beljakovinami ter, da bolniki zaužijejo preveč fosfatov, predvsem v obliki živalskega
izvora, ki se absorbirajo v večji količini kot fosfati rastlinskega izvora, kar bi lahko vodilo v povišano
koncetracijo fosfatov. Bolnikom se za ohranjanje telesne sestave priporoča uživanje 35 kcal/kg na dan, od
tega 1,2g/kg TM/dan beljakovinskega vnosa, ki mora biti sestavljen iz vsaj 50 % beljakovin visoke biološke
vrednosti, torej beljakovin živalskega izvora (KDOQI, 2000). Beljakovinski vnos je ogrožen predvsem zaradi
restrikcije fosfatov, ki je zaželena zaradi izogibanja hiperfosfatemiji, vendar predstavlja dejavnik tveganja
za razvoj beljakovinsko-energijske podhranjenosti, v primeru dodatnih pridruženih bolezni je teža
povezanosti celo večja kot pri hiperfosfatemiji, poslabšanju sekundarnega hiperparatiroidizma in
vaskularni kalcifikaciji (Shinaberger in sod., 2008). Zmožnost absorpcije je afektirana s strani totalne vsote
fosfatov v prehrani in tipa fosfatov (organskega ali anorganskega), izvora hrane (rastlinska ali živalska) ter
razmerjem med fosfati in drugimi sestavinami hrane.
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UVOD

PREISKOVANCI IN METODE

20 naključno izbranih bolnikov na PD
45 % žensk, 55 % moških
povprečna starost 54,7 let (min 26, max 91)

spremljani 3 mesece
metoda 24-urnega priklica jedilnika prejšnjega
dne
validirano slikovno gradivo s prikazom porcij
analiza rezultatov s spletnim orodjem Odprta
platforma za klinično prehrano (OPKP)
merjenje sestave telesa s bioimpendančno
napravo
biokemijska priskava krvi (Hipokrat)
statistična obdelava podatkov s XLStat

REZULTATI Z RAZPRAVO

Energijski vnos

Graf 1 prikazuje primerjavo povprečnega vnosa
energije na kilogram telesne mase (kcal/kg TM) z
upoštevanim dializatom in brez upoštevanega
doprinosa energije iz dializata z referenčno
vrednostjo 35 kcal/kg TM. Bolniki, zajeti v raziskavo
so zaužili manj od priporočenega vnosa energije
(25.6 ± 6.4) kcal/kg TM/dan, kar potrujeje tudi
vrednost p < 0,001. Možna razlaga za ta podatek je
lahko posledica izbrane metode, poročanje
prenizkega energijskega vnosa je pojav,  do
katerega pride zaradi dejavnikov, kot so posledica
strahu oz. neugodja pri opisu jedilnika prejšnjega
dne. Podobno so ga ugotovili tudi Poslusna in sod.
(2009) ter Bazanelli in sod. (2010). Realni vnos, je
glede na Bazanelli in sod. (2010), lahko med 20 % in
86 % višji kot poročan, predvsem pri ženskah,
starejših in bolnikih z ITM > 25. Poleg prenizkega
prehranskega vnosa nepravilno poročanje pomeni
tudi nezadostno zaužitje drugih hranil, kot so
beljakovine in mikrohranil, ko je fosfor, zato smo
posledično preverili, ali obstaja povezanost med
energijskim vnosom in vnosom fosfatov (graf 2) in
ugotovili, da obstaja močna povezanost (r = 0,937),
ki je zelo statistično značilna (p = 0,0001). V kolikor
pride do prenizkega poročanja energijskega vnosa,
do tega pride tudi pri poročanju zaužitih fosfatov.

Beljakovinski vnos

Glede na rezultate, prikazane na grafu 4, je beljakovinski vnos nezadosten pri večini bolnikov.
Povprečni beljakovinski vnos pri analiziranih bolnikih je (0,9 ± 0,3) g/kg TM/dan. Le dva bolnika
dosegata priporočene vrednosti 1,2 g/kg TM/dan, kot je prikazano z vijolično črto. Tudi tu lahko
rezultate povežemo s prenizkim poročanjem. V kolikor bi priporočene vrednosti znižali na 1 g/kg
TM/dan, bi, glede na t-test, to pomenilo, da so bolniki zaužili dovolj beljakovin, saj je p vrednost večja
od stopnje statistične značilnosti 0,05 (p = 0,057). Bolniki so zaužili več beljakovin živalskega izvora
(spodnji del stoplca in graf 5), kar je v skladu s priporočili, ki velijo vsaj 50 % visoko razpoložljivih
beljakovin, ki jih predstavljajo beljakovine živalskega izvora (mleko in mlečni izdelki, meso in mesni
izdelki). 

Tretja postavka pravi, da bolniki zaužijejo preveč fosfatov, predvsem v obliki
živil živalskega izvora, kar vodi v povišano koncentracijo serumskih fosfatov.
Najprej smo s Studentovim t-testom, ki je pokazal, da se količina zaužitih
fosfatov statistično ne razlikuje od referenčne količine 900 mg. Do tega
zaključka smo priči na podlagi vrednosti statistične značilnosti p = 0,265. Na
podlagi tega zaključimo da bolniki ne uživajo preveč fosfatov (958 ± 224)
mg. Že pri energijskem vnosu smo ugotovili, da je poročan vnos prenizek,
zato lahko sklepamo, da so po vsej verjetnosti tudi poročani fosfati nižji, kot
je sicer, vendar tega ne moremo potrditi. Težava, ki se pojavi je tudi
odsotnost podatkov o količini anorganskih fosfatnih aditivov, ki v resnici
predstavljajo največjo težavo. Anorganskih fosfatov torej, razen s kemijsko
analizo, ne moremo določiti, ker proizvajalci niso dolžni poročati o količini
fosfatnih aditivov, dolžni so jih le opredeliti v seznamu sestavin. Noori in
sod. (2010) so v petletni študiji ugotovili, da je razmerje med beljakovinami
in fosfati, ki je večje od 16 mg/g, neodvisno povezano z višjo smrtnostjo kot
nižji od 16 mg/g. razmerje pri bolnikih je bilo (16 ± 3.6) mg/g, prikazuje pa
ga tudi rdeča črta na grafu 4. 

Kot zadnje, ampak tudi najvažnejše vprašanje, ki se je pojavilo je ali je vnos
fosfatov povezan s koncentracijo serumskih fosfatov (1.6 ± 0.4) mmol/L.
Izogibanje vnosa fosfatov je prvo orožje v boju proti hiperfosfatemiji.
Najprej smo pregledali ali se vrednosti serumskih fosfatov statistično
razlikujejo, od referenčnega območja, ki je med 0,8 in 1,4 mmol/L. Za
srednjo vrednost smo določili 1,1 mmol/L in z neparametričnim
Wilcoxonovim testom enega vzorca pokazali, da se rezultati statistično
razlikujejo od referenčnega območja, (p < 0,0001). Spearmanov test je
pokazal, da med količino zaužitih fosfatov in količino serumskih fosfatov ne
obstaja statistično značilna povezava, p = 0,509, r = 0,156 (graf 6) kar
pomeni, da vnos fosfatov v tem primeru ni  povezan s koncentracijo
serumskih fosfatov, torej pravilo restrikcije fosfatov ne vzdrži. 
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Preverili smo, ali je koncentracija serumskih fosfatov povezana z
razvojem sekundarnega hiperparatiroidizma oz. vrednostjo intaktnega
paratirodinega hormona (iPTH) (graf 3). Ugotovili smo, da med njima ni
statistično značilne povezanostjo (p = 0,957), kar lahko vodi v premislek,
ali imajo bolniki zadostno koncetracijo vitamina D. 
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Ovrgli smo hipotezo da bolniki zaužijejo preveč fosfatov, predvidevamo, da je do teh podatkov prišlo zaradi prenizkega poročanja celokupnega vnosa
pri metodi priklica jedilnika prejšnjega dne (p = 0,0001) ter odsotnosti podatkov o fosfatnih aditivih v podatkovni bazi. Naše ugotovitve, so kljub
majhnosti vzorca (20) osvetile problematiko plastičnega določanja dietnih pravil za bolnike, ki lahko posledično povzročijo kolateralno škodo v drugih
aspektih – v našem primeru sta to prenizki energijski in beljakovinski vnos in posledično ogrožena kvaliteta življenja bolnika. Pri zdravljenju ledvične
kot drugih kroničnih obolenj je nujen multidisciplinarni način dela, tako z metodami kot z različnimi kadri. Pomembno je slediti prehranskemu statusu
bolnikov in analizirati vnos hranil. Le-ta nam pokaže pripravljenost bolnika za samostojni doprinos k zdravljenju in uspešnejšemu sodelovanju z
dietetikom in zdravnikom.
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