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Лечебно хранене при бъбречни заболявания
Изисквания на диетата:
n	Количеството на внесения белтък с храната да бъде съобразен със степента на бъбречното увреждане и теглото на болния
n	Достатъчен калориен внос
n	Дозиране на натрия според клиничните показатели 
n	Ограничаване на храните с високо калиево съдържание при опасност от хиперкалиемия
n	Количеството на приеманите тчености да е според клиничните показатели
n	Храната да е с високо витаминно съдържание

Белтъци:
n	Основна градивна единица на клетъчните елементи
n	Съдържат азот
n	Не могат да бъдат заместени от други храни
n	Крайните продукти от белтъчната обмяна се елиминират чрез бъбреците
n	Нарушения в отделителната функция → натрупване на крайни продукти в серума
n	При поява на бъбречна недостатъчност → белтъчно ограничение
	
	Диетични режими при бъбречна недостатъчност – задължително вземане под внимание нуждите от незаменими АК:

n	Режим на Giordano
n	Достатъчно калорийно задоволяване с мазнини и ВХ
n	Белтъци – 1.5 г/дн
n	Незаменими АК в прахообразна форма, малко количество растителен белтък 

n	Диетични режими при бъбречна недост.:
n	Диета на Giovanetti
n	I част – 10-40 дни, до спадане на уреята се дават: 3-4 г зеленчуков белтък и 1800-3200 кал
n	II част – 12 г белтък от животински произход с високи биологични качества – яйца, мляко
n	Други аналогични режими – на Shaw, Smith, Berlyne и др.
n	Най-високи биологични качества има сместа от картофен и яйчен белтък в сътоношение 3:2
n	Картофено-яйчена диета на Kluthe и Quirin
n	В България – на Л. Петров и Н. Романов

Натрий:
n	Най-важният извънклетъчен електролит
n	Обуславя обема на извънклетъчната течност
n	Формиране и транспорт на тъканните течности
n	Постоянството на осмотичното налягане и рН 
n	Активиране на някои ензимни системи и др.

n	Бъбреците играят основна роля в регулирането на натриевата обмяна
n	В началния етап - ↓ гломерулна филтрация → ↑ екскреция на натрий
n	При пиелонефритна и аналгезийна нефропатия – значителна загуба на сол
n	Влошаване на бъбречната функция при ограничаване вноса на натрий поради:
n	↓ концентрационната способност на бъбрека за съхраняване на натрия, условия за (-) баланс
n	↓ обем на плазмата и екстрацелуларната течност → ↓ гломерулна филтрация 
n	С напредване на бъречната недостатъчност → натриева ретенция

	Воден баланс:

n	Нарушения в хомеостазата на телесните течности – най-ранна проява на БН
n	Полиурия, никтурия, хипостенурия, изостенурия
n	В началото загубата на концентрационната способност се компенсира чрез ↑ диуреза
n	С напредване на БН – олигурия и нарушения във водната обмяна

n	При определянето му трябва да се има предвид:
n	Количеството на отделените течности чрез дуиреза, бели дробове, кожа и дефекация
n	Допълнителни загуби при повръщане, диария, обилни изпотявания
n	Водно съдържание на някои храни

Калий и калиев внос:
n	Най-важният вътреклетъчен елемент
n	Свързан с вътреклетъчни протеини
n	Съдържа се достатъчно в храната
n	Елиминира се чрез урината и изпражненията
n	При БН серумното ниво се ↑ при олиго- и анурия

n	Препоръчвана диета:
n	Малсини, стафиди, смокини, тиква, банани, вишни, всички видове сушени плодове, ядкови плодове
n	Зрял боб, доматено пюре, леща
n	Какао, шоколадови изделия


Калориен внос:
n	Осигуряване на достатъчно калории
n	При недостиг – белтъчен катаболизъм
n	↑ карйни продукти от белтъчната обмяна
n	При хипопротеинен режим – 3035 кал /кг, за сметка на ВХ

Остър гломерулонефрит
Клинични прояви:
n	↑ АН
n	↓ на уринирането
n	Леко ↑ температура
n	Отоци, главоболие, болки в кръста

	Лечебно хранене:

n	Лесно усвоими храни
n	Възстановяване на равновесието между вноса на храна и отделянето на някои елементи и продукти на обмяната

При отоци, прояви от страна на НС, ↑↑ АН:
n	Няколко дни пълен глад и жажда
n	При липса на ефект:
n	1-10 ден - ↓ белтъци до 0.35 г/ден
n	Натрий – до 400 мг/ден, калий – до 800 мг/ден
n	Течности – до 400 мл + диурезата
n	Изключват се: месо, мляко и млечни продукти
n	Дава се краве масло до 25 г/ден
n	Зеленчукова храна, ориз, грис, конфитюр, мед, кисели, желета
n	От 2-4 седмица – постепенно добавяне на яйца, прясно мляко, сирене, плодове

Хроничен гломерулонефрит
Прояви:
n	Протеинурия и хематурия
n	↑ АН, урея, полиурия
n	Главоболие, безсъние, нервна възбудимост

	Лечение:

n	При компенсация – не се изисква лечебно хранене
n	При склонност към отоци и високо АН:
n	Ограничаване на солта
n	При напреднал стадий ограничаването на солта води до ↓ на бъбречната функция
n	Прилагане на безсолна диета в стационарни условия
n	1-20 г сол на всеки 2 или 3 ден
n	Следене на АН, наличие на отоци

n	Внос на течности – според обема на диурезата:
n	При дуиреза 1500 мл – отделена урея 10-15 г
n	При урея под 10 г и леко намаляване на диурезата – леко увеличение в приема на течности
n	Денонощно количество течности = диуреза + физиологични загуби (1000 мл)
n	Белтъчен внос – според стойностите на урея и креатинин


Лечебно хранене при нефрозни синдроми
Овладяване на основните прояви:
n	Оточен синдром
n	Хипоалбуминемия
n	Хиперлипидемия
n	↓ на азотната задръжка
n	Подобряване на диурезата
	Лечение:

n	При компенсирано състояние – не се предвижда белтъчно ограничение
n	Не се препоръчва ↑ белтъчен внос при обилна протеинурия
n	↑ ниво на серумни белтъци → ↑ протеинурия → ↓ гломерулна филтрация
n	При азотна задръжка – белтъчен внос според стойностите на уреята и креатинина
n	При наличие на отоци – натрий до 400-800 мг


Лечебно хранене при остър пиелонефрит
n	Клинични прояви:
n	Висока температура, болки в кръста
n	Левкоцитурия, незначителна протеиурия

n	Лечение:
n	В началото лек режим – прясно и кисело мляко, грис, варен ориз, картофи, пасирани компоти
n	Малки количества храна на малки порции – 5-6 х
n	Постепенно добавяне на плодове, зеленчуци, тестени изделия, месо, яйца

n	Висока диуреза при липса на противопоказания
n	2-3 л течности – чайове, сокове, минерална вода
n	До 6-8 г/ден готварска сол
n	Не се препоръчват: алкохол, кафе, консерви, силни подправки, лук, чесън туршии
n	При протрахиран ход:
n	3 дни аподкиселяваща диета – месо, яйца, сирене, хляб, орехи
n	След това – алкализираща храна – мляко, картофи, плодове и др.


Лечебно хранене при хроничен пиелонефрит
В компенсиран стадий:
n	Не се предвиждат диетични ограничения
n	Избягват се дразнещи храни и алкохол
	При обостряне – лечение както при остър пиелонефрит
	При декомпенсация – лечение както при декомпнесиран гломерулонефрит



Лечебно хранене при бъбречно-каменна болест
Видове конкременти:
n	Уратни
n	Оксалатни
n	Фосфатни
n	Цистинови
n	Ксантинови
n	Смесени 

	Литогенни фактори:

n	Разрушваване или недостатъчно образуване на нормалните колоиди в урината
n	Промени в реакцията към кисела или алкална посока
n	Застой в урината
n	Витаминен дефицит
n	Употреба на сулфонамиди

	Разнообразна и богата на витамини храна
	Разумно ограничение, а не пълно изключване на даден продукт
	Общи правила:

n	Прием на обилни количества течности
n	При диуреза 1,5 – 2 л и относително тегло 1010-1012 няма опасност от образуване на утайки
	Калциево-оксалатни камъни

n	Грапави, твърди
n	Фактори за образуване:
n	Хиперкалциурия
n	При ↑ внос на калций с храната
n	Хипервитаминоза Д
хиперфункция на паратиреоидните жлези
n	Ацидоза с усилена остеолиза
n	С;ед менопауза
n	При синдром на Кушинг
n	След продължително залежаване
n	Ренална идиопатична хиперкалциурия
	Калциево-оксалатни камъни:

n	Ограничаване на храни, богати на калций и оксалати
n	Мляко и млечни продукти, чай, спанак, киселец, червен пипер, шоколад и др.
n	Алкализиране на урината
n	Минерални води от Хисаря, Горна Баня, СЛивен, Меричлери и др.
n	Консумация на 1-2 лимона дневно
	Цистинови камъни:

n	Дължат се на нарушение в траснпортния механизъм на АК цистеин в бъбречните тубули → натрупване в организма
n	Диета:
n	Млечно-вегетарианска
n	Алкални минерални води  
	Калциево-фосфатни камъни:

n	Образуват се в резултат на инфекции в пикочните пътища
n	Диета:
n	Ограничават се храните, богати на калций
n	Минерални води от Ст. Караджа, Михалково и др.

	Магнезиево-амониево-фосфатни камъни:

n	Подкиселяване на урината
n	Ограничаване на храни, богати на фосфор
n	Зрял боб, грах, леща
n	Яйчен жълтък, хайвер
n	Сушени плодове, шоколад, лешници, орехи
n	Кисели минерални води от Ст. Караджа, Михалково
	Дневният белтъчен внос се определя от:

n	Възможност за отстраняване на продуктите от белтъчната обмяна
n	Брой диализни часове седмично
n	Вид на използвания диализатор
	При ефективно провеждано диализно лечение

n	1г белтък на 1 г идеално телесно тегло
n	> 50% с високо съдържание на есенциални АК – мляко, месо, яйца, картофи и др.


Лечебно хранене при ХБН на хемодиализа
Количество на внесени течности и натрий:
n	Според диурезата, натриурезата
n	Провежданата ултрафилтрация
n	Физиологичните загуби, клиичните показатели
n	При анурия:
n	500 мл течности и 400 мг натрий
	Калиев внос:

n	2200 – 2400 мг дневно
n	При хиперкалиемия – редукция до 1600 мг
	Калориен внос:

n	35 кал на 1 кг телесно тегло
	Цели се ↑ вноса на храни, богати на калций и ограничаване на храни с високо фосфорно съдържание


