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Kλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος



� Σταδιακή αλλά σταθερή απώλεια της νεφρικής λειτουργίας

που οδηγεί σε ουραιμία

� Κατάταξη της ΧΝΑ σε Στάδια 1- 5 βάσει GFR.

� Θα εστιάσουμε στις εξής ενότητες :

i)Κακή θρέψη σε ασθενείς με ΧΝΑ & εκτίμηση της

διατροφικής κατάστασης

ii)Στόχοι της διατροφικής παρέμβασης

iii) Διαιτητικές Συστάσεις σταδίων 1 – 5

iv) Υπερθερµιδικό διαιτολόγιο χαµηλό σε πρωτεΐνες



� Σε ασθενείς με ΧΝΑ συχνά παρατηρούνται:
� Πρωτεϊνοθερμιδικός υποσιτισμός (PEW) –Ενδείξεις υποσιτισμού σε

10-70% των ασθενών κατά την έναρξη της αιμοκάθαρσης.
� Oδηγεί σε σημαντική μείωση σ.βάρους (BMI<20), μείωση μυϊκής

μάζας, μέιωση των επιπέδων αλβουμίνης→επηρεάζουν τη
νοσηρότητα& θνησιµότητα στη ΧΝΑ.

� Ανεπάρκειες σε Fe,Zn,υδ/τές βιταμίνες (Β6, φυλλικό οξύ, βιταμίνη
C),λιποδ/τές βιταμίνες π.χ 1,25(ΟΗ)2D3.

Συµπέρασµα :Κρίνεται απαραίτητη η σωστή εκτίµηση της διατροφικής
κατάστασης των ασθενών µε ΧΝΑ από τον κλινικό διαιτολόγο. 

Η αξιολόγηση της κατάστασης θρέψης πραγµατοποιείται µέσω της
ανθρωποµετρίας,των βιοχηµικών εξετάσεων , των BIA, DEXA,των
διαιτ.ηµερολογίων & µε τη βοήθεια ειδικών screening tools (SGA).



� Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

� Έγκαιρη διάγνωση τυχόν διατροφικών ελλείψεων
και έγκαιρη διόρθωση ώστε να αποφύγουμε τη κακή
θρέψη.

� Μείωση μεταβολικών διαταραχών(λιπιδίων, 
υδ/κων).

� Καθυστέρηση στην εξέλιξη της νόσου



� Εξατομικευμένη διατροφή προσαρμοσμένη στις ανάγκες του
ασθενούς.Χρειάζεται επαρκής θερμιδική κάλυψη για την
αποφυγή υποσιτισμού αλλά προσοχή και στην υπερσίτιση διότι
μπορεί να αυξήσει CO2.

� Χρήση ειδικών ισοδυνάμων για ΧΝΑ & διαβητική νεφροπάθεια

Τί λαμβάνεται υπόψιν για το σχεδιασμό του διαιτολογίου;

� Σίτιση per os  ή τεχνητή σίτιση (ΕN /PN σε σοβαρή καχεξία);
� Βαθμός έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας
� Βαθμός stress (παράγοντας stress)
� Eπίπεδο καταβολισμού(π.χ. αν συνυπάρχει τραύμα ή σήψη)
� Διατροφική κατάσταση πριν την εμφάνιση νεφρικής

ανεπάρκειας(π.χ. υποσιτισμένος ασθενής)
� Σε κάθε περίπτωση κρίνεται απαραίτητη η διατροφική

αξιολόγηση



ΧΝΑ Ενέργεια Πρωτεΐνη

ΣΤΑ∆ΙΟ 1 (normal renal 

function)

>=35 kcal/kg ιδανικού Σ.Β

25-30 kcal/kg ιδανικού

Σ.Β,σε παχύσαρκους

ασθενείς

Έως 1-1.2 g/kg ιδανικού

Σ.Β (όπως στον γενικό

πληθυσµό)

ΣΤΑ∆ΙΟ 2

(GFR > =60-70ml/min)

>=35 kcal/kg ιδανικού Σ.Β

25-30 kcal/kg ιδανικού

Σ.Β,σε παχύσαρκους

ασθενείς

0.8-1.0 g/kg ιδανικού Σ.Β

(φυτικές πρωτεϊνες)

ΣΤΑ∆ΙΟ 3

(GFR 30-59 ml/min)

>=35 kcal/kg ιδανικού Σ.Β

25-30 kcal/kg ιδανικού

Σ.Β,σε παχύσαρκους

ασθενείς

Χαµηλή πρωτεΐνη
0.6-0.8 g/kg ιδανικού Σ.Β

50-75% HBV 

(+ απώλειες όταν

πρωτεϊνουρία >1.5 γρ/ηµ



ΧΝΑ Ενέργεια Πρωτεΐνη

ΣΤΑ∆ΙΟ 4

(GFR 15-29ml/min)

35 kcal/kg ιδανικού Σ.Β Χαµηλή πρωτεΐνη
0.6 g/kg Ιδανικού Σ.Β
ή
0.5-0.6 g/kg Ιδανικού
Σ.Β +KA(100mg/kg 

ΙΣΒ) + πρωτ.απώλειες

Ζωϊκή /φυτική πρωτεΐνη

1:1

ΣΤΑ∆ΙΟ 5 

(GFR <15 ml/min)

35 kcal/kg ιδανικού Σ.Β Πολύ χαµηλή πρωτεΐνη
0.28-0,30g/kg ιδανικού
+KA

(100mg/kg ΙΣΒ) + 

πρωτ.απώλειες

Ζωϊκή /φυτική πρωτεΐνη

1:1



� Οι ασθενείς που δεν υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση
εμφανίζουν� κίνδυνο για υπελιποπρωτεϊναιμία τύπου ΙV 

(�ΤG, � LDL , � VLDL & �HDL ορού).

� Σε ασθενείς με ΧΝΑ & υπερλιπιδαιμία συστήνεται η TLC 

δίαιτα ως προς τα ποσοστά PUFA, MUFA , SFA και ολικής

χοληστερόλης (όπως συστήνεται σε υπερλιπιδαιμικούς

ασθενείς).
� Ολικό λίπος: 25-35% των θερµίδων

� PUFA: µέχρι 10% των θερµίδων

� MUFA: έως 20% των θερµίδων

� SFA:≤ 7% των θερµίδων

� Χοληστερόλη ≤300mg/day 
� Υδατάνθρακες:35-55% των θερµίδων, κυρίως σύνθετοι όταν �ΤG

� Φ.Ίνες :20-25 γρ/day (αυξάνουν την απέκκριση Ν)



Φώσφορος
(µειωµένη πρόσληψη P

µπορεί να επιβραδύνει την
εξέλιξη της ΧΝΑ)

Στάδιο 2 & 3 

( 25<GFR <70 ml/min):

7-12 mg/kg ΣΒ/ηµέρα

Στάδιο 4 

(GFR < 25ml/min):

5-10 mg/kg ΣΒ/ηµέρα

Νάτριο
(στάδιοΧΝΑ,υπέρταση,

καρδανεπάρκεια?)

1000-3000 mg/ηµερ. Στάδιο 5(GFR <4-10 

ml/min):Περιορισµός

Υγρά :δεν απαιτείται

περιορισµός εκτός τελικού

σταδίου (1500-3000 ml)

Σε προχωρηµένη ν.ανεπάρκεια

& απουσία οιδήµατος :

500 ml + όγκος

αποβαλλόµενων ούρων

Αυστηρός περιορισµός στο

τελικό στάδιο

(GFR <2-5 ml/min)

Κάλιο Εξατοµικεύεται

<2730 mg K/ηµερησίως

Αποφυγή τροφίµων πλούσια

σε κάλιο (φ& λ)-οδηγίες

παρασκευής τροφίµων



Ασβέστιο & 

Μαγνήσιο
Ca :1400-1600

mg/ηµ
(από δίατα& 

συµπληρώµατα)

Mg: 200 mg /ηµερ.

Ιχνοστοιχεία & 

βιταµίνες:
Έλλειψη Fe, 

Se,Zn, Β6,Β1, 

Β2,C, φυλλικό οξύ

αλλά αυξηµένα

επίπεδα βιτ Α.

Β6:5 mg 

folic acid:<1 mg 

βιταµίνη C:60 mg 

∆εν συστήνεται
συµπληρωµατική
χορήγηση λιπ/τών
βιταµινών(Α,Κ,Ε)
λόγω���� κινδύνου
για τοξικότητα

≠ Συστήνεται

χορήγηση

συµπληρώµατος

1,25(ΟΗ)2D3

Αρχική δοσολογία
0.25 µg/d και αύξηση
κατά 0.25 µg/d µέχρι να
διορθωθούν τα επίπεδα
ασβεστίου

Επίσης για διόρθωση
της αναιµίας µπορεί να
χρειαστεί
συµπλ.χορήγηση Fe.



ΠΡΩΪΝΟ
1/2  φλιτζάνι γάλα ή γιαούρτι µε 1 λεπτή φέτα άσπρο ψωµί loprofin ή ψωµί από νισεστέ µε
2 κ σούπας corn flakes ή Κρέµα (Γάλα 150 γρ + 2 κ.σ. cornflour)

ΠΡΟΓΕΥΜΑ
2 φρυγανιές λευκές µε 1 κ γ µαργαρίνη , 2 κ σούπας µέλι ή µαρµελάδα

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
Κοτόπουλο 60 γρ
1.5  φλιτζάνι κριθαράκι
1 λεπτή φέτα ψωµί(loprofin ή νισεστέ)                                                               
½ φλ βραστό κολοκύθι
5 κ.γ. ελαιόλαδο
1 µικρό φρούτο

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ
Κοµπόστα µήλου ή ροδάκινου ή χυµός µήλου

ΒΡΑ∆ΙΝΟ
1 αυγό ποσέ
1 φλιτζάνι πατάτα βραστή (βράσιµο 2 φορές σε καθαρό νερό)
1 λεπτή φέτα ψωµί
Σαλάτα ½ φλ.
4 κ.γ. Ελαιόλαδο

ΠΡΟ ΥΠΝΟΥ
½ φλιτζάνι γάλα ή γιαούρτι




