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Celem pracy była analiza zależności między nasileniem poczucia wpływu na 
przebieg choroby, a sposobem żywienia pacjentów z nefropatią cukrzycową. 
Stwierdzono duże zróżnicowane w realizacji norm na poszczególne składniki od-
żywcze. U kobiet zaobserwowano dodatnią zależność między nasileniem poczucia 
wpływu na przebieg choroby, a realizacją norm na wybrane składniki odżywcze.
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Liczba chorych leczonych nerkozastępczo z powodu nefropatii cukrzycowej 
zwiększa się od wielu lat. Dlatego też podejmowane są działania, mające na celu 
hamowanie tej niekorzystnej tendencji, ukierunkowane na profi laktykę pierwotną 
związaną z redukcją czynników ryzyka nefropatii cukrzycowej, jak i profi laktyką 
wtórną mającą na celu hamowanie progresji schorzenia oraz łagodzenie występu-
jących objawów klinicznych i zaburzeń metabolicznych. Efektywność działań pre-
wencyjnych w dużym stopniu uzależniona jest od sposobu żywienia pacjentów. 
Jednak powszechnie wiadomo, że wiele osób nie realizuje zaleceń dietetycznych. 
Stwierdzono, że ważnym czynnikiem psychologicznym, mającym wpływ na sto-
sowanie się do zaleceń terapeutycznych, a przez to na ostateczne wyniki leczenia 
ma nasilenie poczucia wpływu na przebieg choroby. Dlatego też celem pracy była 
analiza zależności między nasileniem poczucia wpływu na przebieg choroby, a spo-
sobem żywienia pacjentów z nefropatią cukrzycową. 

MATERIAŁ I METODY

Badaniami objęto 32 pacjentów (15 mężczyzn w wieku 52,8 ± 13,2 lat i 17 kobiet 
55,2 ± 11,9 lat) z nefropatią cukrzycową leczonych zachowawczo w dwóch porad-
niach nefrologicznych na terenie Warszawy. Sposób żywienia badanych osób oce-
niono na podstawie jadłospisów uzyskanych metodą wywiadu 24 godz., a wyniki 
opracowano za pomocą programu „Dietetyk 2” i odniesiono do norm dla osób z ne-
fropatią cukrzycową (1) w przypadku białka, sodu i potasu, a w przypadku pozosta-
łych składników odżywczych do norm dla osób zdrowych (2).
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W ocenie żywienia nie uwzględniono suplementów diety oraz soli dodawanej 
do przyrządzania potraw. Dokonano ponadto oceny nasilenia poczucia wpływu na 
przebieg choroby przy użyciu „Krótkiej Metody Oceny Poczucia Wpływu na Prze-
bieg Choroby – wersja dla osób z cukrzycą”. Pacjentom podano w formie skali 
Likerta sześć stwierdzeń dotyczących postrzegania własnej choroby oraz radzenia 
sobie z chorobą. Należało zaznaczyć jedną odpowiedź, która odzwierciedlała po-
gląd na podane stwierdzenie. Każda uzyskana odpowiedź była punktowana w skali 
0–4 punkty (3).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Średnia masa ciała badanych mężczyzn (M) i kobiet (K) wynosiła odpowied-
nio 78,2 ± 14,5 i 65,3 ± 15,0. Wartości wskaźnika BMI w obu grupach pacjentów 
wskazywały na występowanie niewielkiej nadwagi (M – 26,5 ± 5,3; K – 25,4 ± 5,7). 
W grupie mężczyzn masę ciała prawidłową miało 6 osób, nadwagę również 6, a oty-
łość 3 osoby. Wśród kobiet masa ciała prawidłowa była u 11 pacjentek, u 2 występo-
wała nadwaga, a u 4 otyłość. Bardzo ważnym problemem zdrowotnym u pacjentów 
z nefropatią cukrzycową jest niedożywienie, które jest wysoce skorelowane z wy-
sokim ryzykiem zgonu (4). Ostatnie badania dowodzą, że redukcja beztłuszczowej 
masy ciała może pojawiać się już w bardzo wczesnej fazie choroby nerek (5). U pa-
cjentów z nefropatią cukrzycową obserwuje się niskie stężenia białka całkowitego 
i albumin w surowicy krwi nawet pomimo występowania nadwagi lub otyłości (6). 
Dlatego u tych chorych istotną rolę odgrywa nie tylko wartość energetyczna diety, 
ale również odpowiednia podaż składników odżywczych tak, aby nie dopuścić do 
niedożywienia białkowego, czy też niedoborów witamin i składników mineralnych, 
które mogą być maskowane podwyższonym wskaźnikiem BMI. Wartość energe-
tyczną diety i spożycie wybranych składników odżywczych u badanych osób z ne-
fropatią cukrzycową przedstawiono w tab. I. W grupie mężczyzn stwierdzono zbyt 
niską wartość energetyczną diety, która wynikała głównie z niedostatecznej podaży 
węglowodanów. Zbyt niską zawartość węglowodanów w diecie stwierdzono rów-
nież u kobiet. Natomiast diety zarówno mężczyzn, jak i kobiet odznaczały się wyso-
ką zawartością białka. W okresie leczenia zachowawczego nefropatii cukrzycowej 
zaleca się 0,8 g białka/kg m.c. (1, 7). Diety niskobiałkowe spowalniają progresję 
choroby nerek, zmniejszają białkomocz oraz mają pozytywny wpływ na redukcję 
specyfi cznych zaburzeń takich, jak kwasica metaboliczna, osteodystrofi a nerkowa, 
hiperkaliemia, czy też nadciśnienie tętnicze przy jednoczesnym braku objawów nie-
dożywienia (8, 9). Tak więc wysoka zawartość białka w diecie badanych osób jest 
bardzo niekorzystna. 

W obu grupach pacjentów stwierdzono wysoką zawartość w diecie potasu i fo-
sforu oraz niską zawartość wapnia i miedzi, a ponadto u mężczyzn występowało 
niskie spożycie cynku. Zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet zawartość sodu w die-
cie nieznacznie przekraczała ilości zalecane, jednak przy analizie nie brano pod 
uwagę dosalania przygotowywanych potraw, co w znacznym stopniu zwiększa 
ilość przyjmowanego sodu. Z uwagi na tendencję do zatrzymywania potasu w ner-
kach u osób chorych na nefropatię cukrzycową zaleca się ograniczenie podaży 
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tego składnika w diecie do 2000 mg/dobę. Wysokie pobranie potasu z dietą może 
prowadzić do hiperkaliemii objawiającej się spadkiem siły mięśniowej, apatią, 
biegunkami, mrowieniem i drętwieniem kończyn oraz zaburzeniami akcji serca. 
Skutki wysokiego stężenia potasu mogą stanowić nawet zagrożenie dla życia (1). 
W dietoterapii nefropatii cukrzycowej bardzo ważne jest również zmniejszenie za-
wartości fosforu w diecie celem przeciwdziałania zaburzeniom gospodarki wap-
niowo-fosforanowej. Zaleca się, aby ograniczenia te były wprowadzane już we 
wczesnych stadiach schorzenia (10). Związane to jest z koniecznością ogranicze-
nia spożycia produktów bogatych w fosforany nie tylko pochodzenia zwierzęcego 
ale również roślinnego, co niesie ze sobą niebezpieczeństwo niedoborów innych 
składników odżywczych. Ze względu na małą ilość mleka i przetworów mlecz-

Ta b e l a  I. Wartość energetyczna diety i spożycie wybranych składników odżywczych przez pacjentów z nefropatią 
cukrzycową w odniesieniu do norm

Ta b l e  I. Energy and selected nutrient intake by patients with diabetic nephropathy in relation to the recommenda-
tions

Parametr
Mężczyźni Kobiety

średnia ± SD % normy ±SD średnia ± SD % normy ±SD

Kcal 1850 ± 581 80,3 ± 30,8 1681 ± 335 91,1 ± 20,5

Białko (g) 79,7 ± 23,5 140,7 ± 50,9 70,7 ± 19,6 148,7 ± 46,0

Tłuszcze (g) 76,0 ± 24,6 101,8 ± 34,0 65,8 ± 23,3 112,0 ± 41,7

Węglowodany (g) 212,8 ± 91,5 62,8 ± 31,7 201,4 ± 50,7 71,5 ± 21,6

Sód (mg) 2779±1101 120,8±47,9 2340±744 101,8±32,4

Potas (mg) 3294±1520 164,7±76,0 3176±903 158,8±45,1

Wapń (mg) 438±251 54,7±31,4 592±265 68,6±31,0

Fosfor (mg) 1265±419 194,6±64,5 1228±333 181,3±50,2

Magnez (mg) 316±126 90,2±36,0 304±82 108,6±29,3

Żelazo (mg) 13,0±4,3 117,9±38,8 12,7±5,0 95,3±40,6

Cynk (mg) 11,7±3,9 83,6±28,2# 10,7±2,7 106,5±26,6

Miedź (mg) 1,21±0,46 60,3±23,0 1,17±0,32 58,4±16,2

Wit. A (μg) 974±770 139,1±110,1 1678±2889 279,7±481,5

Wit. E (mg) 10,2±4,7 128,0±58,7 10,0±4,7 124,3±58,6

Wit. B1 (mg) 1,35±0,49 80,0±24,2 1,34±0,41 90,6±38,8

Wit. B2 (mg) 1,50±0,55 64,8±21,3 1,73±0,97 104,4±58,6

Wit. PP (mg) 19,7±8,3 96,7±39,5 18,2±6,3 102,3±41,7

Wit. B6 (mg) 2,40±1,16 109,1±52,8 2,07±0,72 110,9±36,4

Folacyna (μg) 284±154 59,2±33,5 339±217 82,2±54,5

Wit. B12 (μg) 3,36±2,89 168,2±144,7# 5,08±10,12 253,9±506,0

Wit. C (mg) 117±105 195,3±174,7 130±107 217,5±178,1

 # – Versus kobiety – test T dla prób niezależnych.
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nych w dietach z ograniczeniem fosforu jest również niska zawartość wapnia. 
Jednak pomimo wysokiej zawartości fosforu w dietach badanych osób wystąpi-
ły znaczne niedobory wapnia. W okresie leczenia zachowawczego, a szczególnie 
w sytuacji gdy spożycie produktów spożywczych jest nieadekwatne do zapotrze-
bowania istnieje również ryzyko niedoborów innych składników mineralnych 
(1). Występujące w grupie mężczyzn niedobory cynku w diecie mogą pogarszać 
wrażliwość smakową, pogłębiać anoreksję oraz opóźniać gojenie ran. Najważniej-
szą konsekwencją niedoboru cynku dla osób z nefropatią cukrzycową wydają się 
jednak zaburzenia smaku, które mogą zmniejszyć chęć do spożywania pokarmów 
i tym samym zwiększać ryzyko niedożywienia (11). Diety badanych chorych były 
również niedoborowe w miedź. Jednak u pacjentów z chorobami nerek stężenie 
miedzi we krwi jest zwykle w granicach normy lub nawet podwyższone (12). 
W przypadku witamin zaobserwowano niskie spożycie folacyny w obu grupach 
pacjentów, a ponadto u mężczyzn niską zawartość witamin B1 i B2. 

W obu grupach pacjentów średnia liczba punktów uzyskanych z krótkiej metody 
oceny poczucia wpływu na przebieg choroby odpowiadała dolnej granicy wysokie-
go poczucia wpływu na przebieg własnej choroby (M – 17,2 ± 4,6; K – 16,6 ± 5,0). 
Nie stwierdzono istotnych różnic w średnich wartościach sumy punktów między 
badanymi kobietami i mężczyznami. Zarówno wśród badanych kobiet, jak i męż-
czyzn żadna z osób nie uzyskała liczby punktów mniejszej od 6. Większym zakre-
sem liczby uzyskanych punktów odznaczała się grupa kobiet i być może dlatego 
w grupie mężczyzn wystąpiła jedynie ujemna zależność między nasileniem poczu-
cia wpływu na przebieg choroby a wiekiem R = – 0,619; p = 0,032, natomiast u ko-
biet stwierdzono ujemną korelację ze wskaźnikiem BMI (R = – 0,586; p = 0,014) 
oraz dodatnią z realizacją normy na energię (R = 0,650; p = 0,005), węglowodany
(R = 0,537; p = 0,026), błonnik pokarmowy (R = 0,490; p = 0,046) i cynk (R = 0,533; 
p = 0,028). Przez poczucie wpływu na przebieg choroby rozumie się indywidualne 
podejście każdego pacjenta do własnej choroby i osobiste przekonanie o możliwo-
ści działania (13). Wyższe, subiektywne uczucie kontrolowania choroby umożliwia 
lepsze wypełnianie zaleceń zespołu terapeutycznego, co ma szczególne znaczenie 
w chorobach przewlekłych takich, jak np. nefropatia cukrzycowa. W przypadku 
niskiego poczucia wpływu na przebieg choroby zmniejszona jest motywacja pa-
cjentów do stosowania się do zaleceń zespołu leczącego (3). Zaleca się, aby przy 
niskim poczuciu wpływu na przebieg choroby podejmowane były działania ukie-
runkowane na edukację pacjenta (13). Jeśli pacjent ma przeświadczenie, że może 
wpływać na objawy swojej choroby, to w sposób naturalny będzie szukał rozwiąza-
nia problemów związanych z chorobą (14). Kobiety z wysokim poczuciem wpływu 
na przebieg choroby miały prawidłowy wskaźnik BMI oraz w większym stopniu 
realizowały normy na energię, węglowodany, błonnik pokarmowy i cynk. Stanowi 
to pozytywne zjawisko ze względu na ogólną tendencję do ograniczania wartości 
energetycznej diety wraz z progresją choroby nerek. Mając zatem na uwadze istot-
ną rolę diety w terapii nefropatii cukrzycowej konieczna jest edukacja pacjentów 
w tym zakresie, gdyż wyższy poziom wiedzy żywieniowej ma swoje odzwiercied-
lenie w większym nasileniu poczucia wpływu na przebieg choroby, a to wiąże się 
lepszą realizacją zaleceń dietetycznych. 
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WNIOSKI

1. Dzienne racje pokarmowe obu grup pacjentów z nefropatią cukrzycową od-
znaczały się nadmierną podażą białka, potasu i fosforu oraz niską podażą węglowo-
danów, wapnia, miedzi i folacyny.

2. U mężczyzn stwierdzono niską wartość energetyczną diety oraz zawartość 
cynku, wit. B1 i B2. 

3. U mężczyzn z nefropatią cukrzycową nasilenie poczucia wpływu na przebieg 
choroby było ujemnie skorelowane z wiekiem. 

4. U kobiet występowała ujemna zależność między nasileniem poczucia wpływu 
na przebieg choroby, a wskaźnikiem BMI oraz dodatnia z realizacją norm na ener-
gię, węglowodany, błonnik i cynk. 

K. P i e t r a c z y k, L.  K o z ł o w s k a

RELATIONSHIP BETWEEN NUTRITION AND THE SENSE OF CONTROL 
OVER THE DISEASE IN PATIENTS WITH DIABETIC NEPHROPATHY

S u m m a r y

The aim of the study was to determine the relation between the realization of recommendations for se-
lected nutrients and the sense of control over the disease in patients with diabetic nephropathy. The study 
included 32 patients treated in Warsaw. Generally, in all cases the diet was characterised by a low intake 
of carbohydrates, calcium, copper and folate, as well as by a higher protein, potassium and phosphorus 
content. Moreover, defi ciency in energy, zinc, vitamin B1 and B2 was found in men’s nutrition. The ob-
served abnormalities in the realization of recommendations for selected nutrients in patients with diabetic 
nephropathy may increase the risk of complications. The sense of control over the disease was negatively 
correlated with age in men and BMI in women, as well as positively correlated with the realization of 
recommendations for energy, carbohydrates, fi bre and zinc in the latter group. 
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