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1 ВОВЕД 

 

1.1. Поимот за нутриција и нутрициските потреби 

 

Во последните години нутрицискиот статус на населението особено во 

развиените земји како и во земјите во развој значително се подобри. За тоа 

придонесоа новите сознанија за метаболизмот, биохемиските процеси и 

физиологијата на исхраната која прерасна во вистинска наука. И покрај тоа што 

современиот свет обилува со такви контрасти и апсурди, па има состојби каде 

храната буквално се расфрла и подрачја каде што владее вистинска глад, сепак 

може да се каже дека болестите што се јавуваа заради дефицитот на некои 

нутрициенти во голема мерка се искоренети. Човековиот организам всушност е 

комплексна и огромна лабораторија каде се преработуваат и создаваат многу  

состојки кои се неопходни за одржување на организмот и негово скојдневно 

опстојување. Комплицираните биохемиски процеси непречено ќе се одвиваат во 

телото доколу тоа е снабдено со доволна количина хранливи продукти. Некои 

од нив, со комплицирана преработка организмот ги создава и самиот, но од 

некои е сепак зависен и мора да ги внесе однадвор. Во овој момент се познати 

24 такви неопходни нутрициeнти кои организмот мора да ги внесе и тие се 

нарекуваат есенцијални нутрициенти. Тоа се 9 есенцијални аминокислеини, 

најмалку 2 масни киселини и 13 витамини. Потребата од еден есенцијален 

нутрициент е најмала количина која овозможува физиолошки функции на 

телото и превенира клинички и биохемиски знак за дефициити. Состојките што 

секојдневно треба да се внесуваат во организмот се нарекуваат со еден збор 

нутрициенти. Тие се вообичаено и најчесто се делат на макро и микро 

нутрициенти. Во макронутрициенти спаѓаат: 

• Протеини 

• Масти 

• Јагленохидрати 
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• Влакна 

• Вода 

 

 Во микронутрициенти спаѓаат: 

• Неоргански минерали 

• Макроминерали 

• Витамини 

• Микроелементи 

• Фитохемикалии 

• Антиоксиданси 

 

Сите наброени нутрициенти имаат свое значење во функциите на 

организмот. Едните се градивни материјали, другите повеќе енергетски, третите 

се и едното и другот. Сите се битни за секојдневната физиологија на организмот 

која не е само одржувачка во буквална  смисла на зборот. Таа треба да 

овозможи правилно функционирање на ензимскиот и хормоналниот систем, 

мозокот, имунолошкиот систем и одбраната од надворешни агенси, 

продукцијата на антитела, крвните клетки, функциите на РЕС системот, итн. Со 

еден збор исхраната на организмот треба да биде доволно богата со сите 

нутриенти затоа што и минималниот дефицит некогаш носи последици по 

одделни функции во организмот. (1, 2, 3) 

            Секојдневната исхрана треба да обезбеди  соодветен калориски внес, 

односно доволно енергија за одвивање на дневните активности на големата 

лабораторија која се нарекува човечки организам. Енергетските потреби во 

текот на денот варираат во зависност  од активноста на организмот. За 

одржување на неопходните функции на организмот се потребни окоу 1300 

ккалории кои се означуваат како базална метаболна стапка (БМС). Со  други 

зборови, оваа вредност мора да се обезбеди со соодветен внeс на хранителни 

продукти. Сето останато внесено во вид на храна обезбедува покривање на 

нормалните или прекумерните активности на организмот во текот на денот. Еве 

неколку примери за потрошувачката на кило калории (ккал) во однос на некои 

дневни активности: 

 Седење – 400-800 ккал 
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 Умерена работа – 1200-1800 ккал 

 Пешачење – 300 ккалории за 1 час 

 Спиење – 70 ккалории на час 

 Стоење со лесна дневна активност - 150 ккал на час 

 Пролонгирана работа, тешка физичка работа и вежбање – 1800-4500  

 

 

 

1.2. Нутритициска процена 

 

1. 2.1.Антропометриска процена 

 

1.2.1.1 Тежина 

 Процената на тежинскиот статус на болниот дава увид во вкупниот 

впечаток на исхранетоста на организмот. Следењето на телесната тежина од 

болните станува се повеќе рутинска пракса без која не се може. Секоја болница 

денес треба да има соодветна и точна вага каде секојдневно ќе се контролира 

тежината.  Во минатото, според тежината и аспектот на болниот, сите болни се 

делеле на соодветни антрополошки ентитети, па зборуваме за пикничен, 

астеничен, адипозен, здебелен болен. Контролирањето на телесната тежина 

секојдневно претставува значајна хигиенско-диететска мерка која станува 

неопходна во секојдневната контрола не само на болните туку и на условно 

здравите луѓе. Прекумерната телесна тежина денес е фактор на ризик за многу 

болести и претставува значајна предиспозиција кон многу, пред се 

кардиоваскуларни болести. Да не заборавиме дека бубрегот е силно 

васкуларизиран орган и дека сите пореметувања во васкуларното стебло на 

организмот имаат свои реперкусии и на бубрежното ткиво. Овде се наметнува и 

артериската хипертензија која од своја страна придонесува за развивање на 

деструктивните процеси на артериосклерозата. Затоа не зачудува и фактот што 

во последно време хипертензијата и хипертензивната нефропатија се најчести 

причини кои доведуваат до бубрежните болести и до развој на ХББ. Од особено 

значење во оваа смисла е и развојот на таканаречениот метаболен синдром, 

патолошка состојба која се карактеризира со таканеречена централна 
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здебеленост, односно натрупување на масно ткиво во централниот дел на телото 

односно во пределот на стомакот. Во секој случај, лесно е препознатлива и 

карактеристична особено за луѓето од таканаречените средни години. Условно, 

болниот добива специфичен изглед кој е прикажн на сликата подолу. 

 

Слика 1: Метаболен синдром – централна дебелина 

 

Централната дебелина е главна карактеристика на овој синдром од кој денес 

страда огромен број  население, особено во развиените земји. Во овој смисол 

треба да се сфатат и препораките на диетичарите за контрола на обемот на 

струкот кој не смее да биде над 102 см за мажи и  82 см за жени. Во последно 

време тенденција е и овие мерки да се намалат. Метаболниот синдром не оди 

само со прекумерната телесна тежина туку и со пореметување во липидниот 

стaтус и покачување на вредноста на мочната киселина и рано пореметување на 

метаболизмот на шеќерите, кое не мора да биде врзано за јасен дијабет туку 

може да се пројави и во форма на таканаречена инсулинска резистенција. Во 

секој случај, контролата на телесната тежина денес е одлика на современиот 

граѓанин кој е свесен за последиците од прекумерната исхрана. (4, 5, 6) 
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Слика 2: Централна дебелина и обем на струкот 

  

 

 

 

1.2.1.2 Висина 

  

Висината е антрополошка мерка за тежината и висината на стандардните  

мерки карактеристични за населението. Висината и тежината даваат поинаква 

значајна мерка за определување на некои стандарди во нутрицијата, но и во 

многу други мерки кои денес се употребуваат во медицината. Тоа е телесната 

површина. Стана очигледно дека препораките и мерките на низа физиолошки 

процеси во организмот повразни со метаболизмот и функцијата на опеределени 

органи не можат да бидат еднакви за индивидуа со 1.5 м2 телесна површина и 

некој кој има повеке од 2.3 м2. Затоа се воведени стандарди кои го пресметуваат 

просекот на телесната површина за една група население. На пример, 

преместувањето на стапката на гломеруларната филтрација мора да се 

нормализира на телесна површина од 1.70 м2 и вообичаено зе изразува како 

мл/мин/ 1.7 м2 површина. Оттаму, телесната висина е важен параметар што 

служи во пресметувањето на  метаболните соодноси со бубрежната функција. 

Значаен фактор е што телесната висина станува и главна карактеристика на 

одделни групи  население. Така, на пример, јапонската, кореанската и кинеската 

популација се каракетризира со понизок раст во однос на европската, или 

кавкаската ( овде не се мисли на Кавказ, туку на населението со бела кожа). 

Оттаму треба да се знаат и просечните висини на населението кое се анализира 

и во однос на нутритциските и другите медицински препораки. За 

одбележуавање е таканаречениот феномен на акцелерација, односно глобалниот 

пораст на телесната висина кај современото човештво. Постои упадлива разлика 

од просечната телесна висина во минатиот век од онаа што е сега. Анализирајќи 

го развојот на цивилизацијата, подобриот начин на исхрана, благостостојбата во 

некои делови од светот, може да се пресмета и предвиди телесната висина за 

наредните 100 години. На феноменот на акцелерацијата сигурно влијаат и 

новите сознанија околу нутрицијата, научните дострели во однос на 
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проучувањата на метаболизмот, контролата на хранителните продукти, поимите 

за здрава исхрана со кои денес светот е буквално преокупиран.(5, 6) 

 

 

 

  

 

1.2.1.3. БМИ ( Индекс на телесната маса) 

  

Од исклучително значење во секојдневната пракса на лекарите и на 

нутриционистите е мерката БМИ ( Body Mass Index – индекс на телесна маса). 

Оваа мерка се добива кога килограмите ке се изразат како процент од телесната 

површина. Така, на пример, ако еден болен е тежок 70 кгр а има телесна маса од 

1.7 м,  тежината се дели со висината во метри но изразена како висина на 

квадрат.  

  БМИ = ТТ/(висина во м)²  

 

 Доколу вредноста за БМИ е под 18.5 се смета дека индивидуата е потхранета. 

Ако вредноста е од 18 до 25 инвидивуата се смета за нормално ухранета. Ако 

БМИ е од 25-30 тогаш индивидуата е натхранета. За секоја вредност над 30 се 

смета дека индивидуата е здебелена, или дебела. Размерите се дадени на 

следната табела: 

 

Табела 1: БМИ и класификација на тежината 

Категорија БМИ 

Потхранетост Под 18.5 kg/m
2
 

Нормално 18.5 до 24.9 kg/m
2
 

Натхранетост 25.0 до 29.9 kg/m
2
 

Дебелина - Класа I 30.0 до 34.9 kg/m
2
 

Дебелина - Класа II 35.0 до 39.9 kg/m
2
 

Есктремна дебелина (Класа III) Над 40 kg/m
2
 

 

 

 

1.2.1.4. Идеална телесна тежина 
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Идеалната тежина се пресметува различно и обичаено се добива со 

пресметки на голем број на испитувана популација. Постојат различни фомули 

за пресметка. Често употребувана е онаа кога од телесната висина се одземе 100. 

Постојат и многу построги стандарди за определени професии ( манекенки, 

спортисти, физички работници) но грешката не е голема ако се направи таква 

пресметка која е едноставна. 

 

 

1.2.1.5. Процент на отстапување од  идеалната телесна тежина 

 Поважна мерка е таканеречениот процент од иделаната телесна тежина 

кој се пресметува според следната формула: 

   
тежинателеснаАктуелна

тежинателеснаИдеална 100x
 

 Процентот всушност покажува колкаво е отстапувањето во проценти од 

идеалната телесна тежина и според тој процент се определува во која категорија 

припаѓа испитуваниот. Секоја вредност над 20% покажува значителен степен 

дебелина. Во многу нешта овие пресметки ги заменува калкулацијата на БМИ 

која денес е  широко во употреба. 

 

 

 

 

 

1.2.1.6. Кожна дипла над м. трицепс  

 

Процена на трицепсната дипла е типично антропометриско мерење кое 

служи да се определи процентот на масно ткиво во организмот на испитуваната 

индивидуа. Се мери на средината на надлактицата со употреба на специјален 

Калипер. Неговата нормална вредност за жени е 10-30 мм а за мажи 8-23 мм. 

Овој параметар се употребува за груба проценка на процентот на масно ткиво и 

може да помогне ако се земе како дополнителен податок кон БМИ и другите 

параметри во нутрицискиот статус на болниот. 
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                  Слика3: Трицепс дипла измерена со калипер 

 

1.2.1.7.  Средно – надлактна  циркумференција 

 

 Овде се работи, исто така, за типична антропометриска метода која може 

да даде низа корисни податоци. Се употребува најчесто заедно  со процената на 

трицепсната дипла (ТСФ)  со помош на специјален калипер. Методата е брза и 

едноставна но бара  истрениран персонал и квалитетно мерење затоа што и 

најмали грешки понатаму даваат неточни глобални проценки. Од процената на 

средно-надлактната циркумференција ( обим) можат да се пресметаат 

среднонадлактната мускулна маса, средно надлактното масно ткиво и средно 

надлактниот мастен индекс. Во секој случај, антрометриските методи сеуште 

наоѓаат широка примена во медицината и процената на нутрицискиот статус и 

покрај тоа што се предмет на дебати околу нивната вистинска научна 

вредност .(5, 6) 
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 Слика 4: Начин за мерење на среднонадлактна циркуференција 

 

 

 

1.2.2.Лабораториска процена 

 

1.2.2.1. Серумски албумин 

 Вредноста на серумскиот албумин исто така е мерка која  укажува каква 

е нутрициската состојба на организмот. Тој се создава во црниот дроб од 

протеинските супстанци кои се внесуваат преку секојдневната исхрана. 

Вредноста над 35 покажува дека организмот внесува доволно протеинска 

исхрана. Вредностите под 35 многу често корелираат со надоволна исхранетост 

која се нарекува малнутриција. Оваа состојба на недоволна исхранетост 

специјално од протеинските нутрициенти тесно корелира со постоење на многу 

болести од акутен и хроничен карактер, болести на црниот дроб, потешки 

инфекции и слично. Проверката на албумините е едноставна и таа дава увид во 

синтезата на протеинските супстанци во организмот и е составен дел на 

нутрициската процена. (7) 

 

1.2.2.2. Серумска концентрација на витамините и микроелементите 

 

 Денешните технолошки дострели на лабораториската дијагностика 

овозможија да се определуваат и такви микроелементи како што се витамините 

во крвта. Дефицитот на одделни витамини е исто така поврзан со низа грешки 

во исхраната, но може често пати да сигнализира болест или состојба која може 

да се развие во болест. Денешната лабораториска проценка не може да се 
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замисли и без определување на витамините, особено витаминот Д. Исто така 

значајно е понекогаш да се определат и некои микроелементи како што е 

кобалтот, цинкот, бакарот и други затоа што тие учествуваат како неопходни 

супституенти во низа ензимски и енергетски процеси во организмот. 

 

1.2.2.3. TIBC, трансферин, серумско железо 

 

Како составен дел од лабораториската процена на нутрицискиот статус 

на болниот, денес се определуваат и тоталниот капацитет за врзување на 

железото ( Total Iron Binding Capacity- TIBC), серумската концентрација на 

железото како и протеинот, плазматскиот носач на железото кој се вика 

трансферин. (8) 

 

1.2.3. Клиничка процена 

 

 Прегледот на болниот од страна на компетентно лице кое се занимава со 

нутриција, овозможува многу податоци што укажуваат на тоа дали тој е 

потхранет, перкумерно надхранет или астеничен. Клиничкиот статус на болниот 

дава податоци за состојбата на хидрираност на организмот, процентот на масно 

ткиво, сувата телесна маса, состојбата на мускулите и коските, промените во 

кожата, состојбата на нервите, исхранетоста на екстремитетите и слично. 

Прегледот на болниот не е само привилегија на лекарите но и на 

нутриционистите како составен дел на вкупната грижа за болниот. 

Таканаречениот конституционален тип на индивидуата е познат уште многу 

оддамна. Но првиот кој се обидел работите да ги систематизира во однос на 

типот на личноста и неговиот физички изглед е Ернст Кречмер ( Ernst 

Kretschmer) кој прв ги поделил на астеничен/лептосомен, атлетски и пикничен 

тип. Астеничниот тип  индивидуи имаат грацилна структура, издолжен врат и се 

слаби. Атлетскиот тип подразбира мускулеста индивидуа со крупни коски и 

впечаток на големина и масивност. Пикничниот тип е резервиран за дебелите 

луѓе со зголемени масни наслаги и со очигледен впечаток на прекумерна 

телесна тежина. Оваа поделба Кречмер, кој е патем речено е и психијатар, ја 

прави  повеќе  соодветна психолошката карактеристика на овие типови.  

Спроред тоа, тој зборува за некои типични карактеристики во однос на 
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конституционалните типови. Така, на пример, астеникот е по природа 

дефанзивен, повлечен, за разлика од атлетот кој е агресивен, брз, импулсивен. 

Пикничниот тип е добродушен, пријателски расположен, мек. И покрај тоа што 

оваа поделба има многу мани и е критикувана од многу автори, таа се користи и 

денес. Во секој случај искусното око на клиничарот, лекарот терапевт, 

нутриционистот треба веднаш да ја воочи конституцијата на индивидуата и 

според  тоа да постапува.(8, 9) 

 

1.2.4. Диетална процена  

  

1.2.4.1. Диетална историја 

  

Диеталната историја  всушност е првичен увид во состојбата на болниот 

од аспект на неговата социо-економска положба како и начинот на живеење, 

психофизичката конситуција и слично. Тоа е запознавање каква инвидивуа 

имаме пред себе, во смисла на образованието, културата на живеење, навиките, 

расните, религиозни и други ограничувања на исхраната . Оваа историја треба 

да не насочи кон евентуалните грешки кои болниот ги прави, а треба да 

послужи во креаирање на нашиот диететски пристап кон него во определување 

на соодветна дието-терапија. Диеталната историја треба да ни покаже дали ќе 

можеме да сметаме на соработка од страна на болниот во реализирање на 

соодветните диететски мерки. Затоа многу е важна нашата првична процена која 

се добива со разговор во однос на многу важни и релевантни прашања за 

натамошниот тек и воопшто за успехот на диететскиот пристап и терапија. (8, 9) 

 

 

 

 

 

1.2.4.2. 24-часовен дневник 

 

 Записот на вкупната консумирана количина храна е важен податок кој не 

секогаш се добива лесно. Болниот треба да ја помни секоја и најминимална 

количина храна што ја консумирал во изминатите 24 часа. Дневникот не е 
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ништо друго од грижливо собирање и запишување на податоците околу внесот 

на храната. Особено се важни оние состојки во исхраната кои знаеме дека се со 

протеински состав. Во оваа смисла се важни и податоците како и на кој начин 

храната е приготвена, затоа што, приготвувањето на храната некогаш 

овозможува  дел од состојките да е намален или уништен, доколку не се 

подготвува на правилен начин. Тогаш не ќе можеме да сметаме, дека со храната 

што е определена, болниот внел доволно хранителни нутриенти кои биле 

претходно определени и советувани. 24 – часовниот дневник е значаен, но може 

многу да варира. Некои автори препорачуваат да се собираат податоци за 3 дена. 

(8, 9, 10) 

 

1.2.4.3. Запис за исхраната 

 

 Записот за исхрана во основа е дневник што го води самиот болен во тек 

на еден или повеќе денови, или една недела, месец или три месеци. Овој запис 

треба да потврди која храна болниот ја консумирал, но и во колку часот, во 

колкави оброци и колку фреквентно во тек на определен период. Водењето на 

ваков дневник подразбира и соодветна едукација на болниот во однос на 

исхраната, нутриентите,  метаболичката вредност и воопшто нејзиното значење. 

Болниот треба да биде доволно критичен и свесен за своите постапки и да 

забележува буквално се што се однесува за внесот на исхраната. Треба да знае  

да ги измери состојките и сето тоа да го запише. Записот за исхрана од страна на 

болниот е важен елемент во вкупната процена на нутритивниот статус на 

болните. Тука се добиваат податоци за внесот на сите важни нутрициенти, а не 

само на основните, протеини, масти или јагленохидрати. 

 

 

 

 

 

 

1.3. Протеините како нутрициенти 
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Протеините се важна и основна класа на прехранбени молекули, и се  од 

примарна важност , бидејки тие не го обезбедуваат организмот само со 

јагленород и водород, туку и со азот и сулфур. Последните два елементи не 

можеме да ги обезбедиме од мастите и јаглехидратите, што ја сочинуваат 

втората класа на прехранбени молекули. Протеините се најчесто среќавани 

молекули во клетката и извршуваат огромен број функции и тешко е да се 

замисли каков било биохемиски процес во кој нема нивно директно  или 

индиректно учество при заштита на телото од инфекции, механичката цврстина 

и сила, катализа на метаболитичките процеси. Секојдневната исхрана во 

современото општество треба да обезбеди одржување на организмот во секакви 

услови на живеење. Ова подразбира редовно обезбедување на организмот со 

јаглени хидрати, масти и протеини кои треба да се обезбедат преку 

секојдневната исхрана, најчесто по ентерален пат. Не навлегувајќи подлабоко во 

метаболизмот на секоја од наведените состојки, со оглед на важноста во 

организмот како градивна супстанца, ќе ги издвоиме протеините. Главно 

разликуваме два типа протеини што се внесуваат дневно со исхраната и 

потекнуваат од животинскиот и растителниот свет. Двата типа  протеинска 

исхрана имаат сличен пат на катаболизам, се разградуваат преку комплициран 

начин до своите крајни состојки, аминокиселините. Прoтеините од растителен и 

животински тип суштински се разликуваат, пред се, од типот на 

аминокиселините што се добиваат со разградувањето на протените. Имено, со 

разградувањето на животинските протеини се добиваат таканаречените 

есенцијални аминокиселини кои не можат со ништо да се заменат, а учествуваат 

во продукцијата на низа важни хормони, ензими и други градивни супстанци од 

кои зависи севкупната функција на организмот. Оттаму, вносот на 

животинските протеини се наметнува како суштински  во секојдневната исхрана. 

(1, 2) 

Вкупните потреби на организмот од внес на протеински продукти  во тек 

на едно секојдневие треба да биде редовно над 1 гр/кгр телесна тежина, но оваа 

вредност зависи од состојбите во кои организмот се наоѓа. Во период на силна 

активност или растење потребите од протеинската исхрана далеку ја 

надминуваат бројката од  1. За подобро сфаќање што значи протеински внос од 
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1.5 грама на кгр телесна тежина ќе наведеме дека за една индивидуа со просечна 

телесна тежина од 70 кгр, вкупниот внос на протеини треба да изнесува 105 

грама дневно вкупно ( 1.5 гр х 70 кгр). Протеините извршуваат голем број 

функции во организмот. (10) 

1.3.1.  Механички функции на протеините 

 

Протеините завземаат најголем дел од механичкиот систем и од 

структурата на нашето тело. Тетивите, што се правилно изградени од колаген,  

фиброзен протеин, претставуваат еден вид  јажиња, кои им овозможуваат на 

нашите мускули (протеински мотори) да ги движат коските и да функционираат. 

Исто така и коските содржат одреден процент протеини од колаген и калциум-

фосфатни минерали. Коските се составуваат во зглобовите и се држат составени 

заедно со помош на фиброзниот еластичен протеин-еластин. 

Косата и ноктите се структури  во голема мера  изградени од кератин. 

Структурните протеини се наменети за механичка поддршка, без чија потпора 

поголемите повеќеклеточни организми, како што се и луѓето,  не би постоеле. 

 

1.3.2. Производство на енергија 

Енергијата потребна за функционирање на сите мускули во човечкото 

тело се добива со помош на метаболички реакции, катализирани од ензими, кои 

по својата структура се протеини. 

 

1.3.3. Транспортни протеини 

Транспортните протеини пренесуваат материјали од едно до друго место 

во телото. Таков пример е трансферинот, кој го транспортира железото од 

црниот дроб до коскената срж, каде железото се користи во синтезата на хем 

групата на хемоглобинската молекула. Протеините, хемоглобин и миоглобин се 

одговорни за транспортот и складирањето на кислородот кај повисоките органи. 

Ниедна молекула која е составена само од аминокиселини нема таква еволуција 

што ќе овозможи способност за директен транспорт на кислородните молекули . 

Хемоглобинот, кој претставува  главен  транспотер на кислородот во нашиот 

организам е составен од од протеинот глобин за којшто е специфично поврзана 

органската група хем, што содржи железо. Поврзувањето на хем-групата со 
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глобинот ги модификува нејзините својства со што и овозможува многу брзо и 

реверзибилно да го поврзува кислородот, која претставува реакција што не 

може да ја извршува хем-групата самостојно. 

 

1.3.4. Регулаторни протеини 

Контролират широк спектар на активности во клетката, како 

метаболизмот и репродукцијата. Нашиот организам стабилно може да опстојува 

само во определени и  контролирани услови. За да може да егзистира и 

функционира организмот, факторите како што се телесната температура, pH 

вредноста на крвта и нивото на гликоза во крвта треба да бидат строго 

контролирани.(9, 10)  

Инсулинот, како и многу други хормони, се движи низ нашиот крвоток, а 

неговата траекторија на движење е меѓу жлездите каде што се врши неговата 

синтеза и местото каде што се детектира и се прифаќа од клетките или ткивата 

каде што ја изразува својата функција. 

 

1.3.5. Протеини одговорни за движењето 

Протеините се одговорни за сите видови движења. Нашите мускули во кои се 

вбројува најважниот мускул, срцето, се контрахираат и се шират под дејство на 

актинските и миозинските протеини. Сперматозоидите се движат со помош на 

флагелуми (камшичиња)   изградени од протеини. 

 

1.3.6. Одбранбени протеини 

Одбранбените протеини во кои влегуваат антителата (наречени 

имуноглобулини), се специфични протеински молекули кои се синтетизираат од 

страна на специјализирани клетки на имуниот систем како одговор на 

надворешните антигени. Во овие надворешни тела се вклучени бактериите и 

вирусите кои предизвикуваат разни заболувања на организмот. Секое антитело 

се поврзува со единствен антиген на соодветни специфични места. Антителата 

му помагаат на организмот да се одбрани и да ги надмине инфекциите, на тој 

начин што се поврзуваат за антигените и му помагаат да ги уништи . 
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1.3.7. Ензими 

Ензимите се биолошки катализатори. Поголемиот број од нив по 

структурата се протеини и ги поврзуваат молекулите кои учествуваат во 

реакциите катализирани од ензимите, односно од нивните супстрати. Доколку 

супстратите што реагираат имаат поволна реакција на молекулите, тогаш 

брзината на хемиската  реакција е значително поголема. Некои ензими имаат и 

други страни за поврзување што можат да бидат заземени од страна на 

специфичните молекули кои имаат силно влијание врз каталичките активности 

и способност на ензимот ( ја потикнуваат или инхибираат оваа активност). 

 

 1.3.8. Аминокиселини 

 

Протеинската исхрана е суштествена за одржување на организмот. Таа 

рсполага со градивен и енергетски материјал. Протеините се микстура од 

аминокиселини. Здрава индивидуа има потреба од есенцијални аминокиселини. 

Од вкупно 20 познати аминокиселини, 9 припаѓаат на таканаречените 

есенцијални аминокиселини. Такви се: 

 

Есенцијални аминокиселини 

Хистидин 

Леуцин 

Еизолеуцин 

Метионин 

Фенилаланин 

Треонин 

Триптофан 

Валин 

Лизин 

  

 Овие аминокиселини ги има  исклучиво во протеините од животинско 

потекло. Тие не можат да бидат синтетизирани во организмот и мораат да се 
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внесат во вид на храна. Другите аминокиселини не се есенцијални и можат да се 

најдат во храната што е од растително потекло. Такви се: 

 

 

 

 

 

Не есенцијални аминокиселини од растително потекло 

                                         Аргинин 

Аспарагин 

Глутамин 

                                          Глиицин 

                                          Пролин 

                                          Серин 

                                          Тирозин 

                                          Аланин 

   Аспаратат 

Цистеин 

                                           Глутамат 

 

 

1.3.9. Есенцијалните аминокиселини и биолошката вредност на 

протеините 

 

Поимот биолошка вредност на протеинската исхрана се врзува со 

присуството на есенцијални аминокиселини. Така, на пример, за биолошка 

вредност од 1 се означува оној протеински продукт што ги содржи 

есенцијалните аминокиселини  кои по состав се најслични на човекот. Како 

пример за храна од највисока биолошка вредност се означува јајцето кое се 

бележи со 1. Другите продукти имаат различен состав на есенцијални 

аминокиселини и според кои се смета и нивната биолошка вредност. Оптимален 

однос на 9 есенцијални и 11 неесенцијални аминокиселини има јајцето и 

млекото, биолошка вредност (0.9 до  0.95). Кај растителните протеини 
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биолошката вредност е ниска бидејќи недостигаат една или повеќе есенцијални 

аминокиселини. ( Види ја табелата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 2: Биолошката  вредност на храната  богата со протеини 

 Ile Leu Val Thr Met 

+ 

Cys 

Trp Lys Phe 

+ 

Tyr 

His 

Б
и
о
л
о
ш
к
а

 

в
р
ед
н
о
ст

 

Јајца, 

пилешко 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.94 

Млеко, 

мајчино 

1.1 1.4 1.0 1.0 1.1. 1.6 1.0 1.0 0.9 0.95 

Кравјо 

млеко 

1.1 1.3 1.0 0.9 0.7 1.3 1.3 0.9 1.1 0.90 

Мускул, 

бифтек 

0.8 0.9 0.7 0.9 0.9 0.9 1.4 0.7 1.6 0.76 

Соја 1.0 0.9 0.8 0.8 0.6 1.3 1.1 1.0 1.4 0.75 

Ориз 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 1.2 0.5 1.2 0.8 0.75 

Пченица 0.6 0.8 0.6 0.7 0.8 1.1 0.4 0.8 1.0 0.67 

компири 0.6 1.1 0.8 1.3 0.6 1.9 1.4 0.8 1.1 0.67 

Овез 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 1.2 0.6 1.0 1.1 0.66 

Пченка 1.0 1.7 0.8 0.7 1.1 0.5 0.4 1.0 1.0 0.60 

 

 

 

1.3.10.  Разградба на аминокиселините 

 

Но што станува со аминокиселините кои остануваат крајни продукти на 

деградацијата на протеините ентерално консумирани . Тие се употребат во 

продукција на хормони, ензими, градивни состојки на ткивата, во процесите на 

регенерација, изградбата и обновата на многу ткива во организмот, а дел од нив 

ќе продолжи да се разградува. Овој процес е секојдневен. Аминокиселините 
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најчесто се разградуваат преку циклусот на уреа во состав на Кребсовиот 

циклус во црниот дроб. Со други зборови, 80% од внесените протеини во 

организмот се разградуваат преку циклусот на уреа, при што краен продукт е 

УРЕА или карбамид, азотна супстанца која единствтено се исфрала преку 

бубрегот. Во услови на нормална функција на системите во организмот, 

продуцираната уреа ќе се најде во целост исфрлена во дневната урина. Во 

услови кога бубрежната функција е намалена или оштетена, тогаш и количината 

на исфрлената уреа ќе биде намалена. Следењето на кинетиката на уреата, од 

нејзиното создавање во црниот дроб и нејзината појава во дневната излачена 

урина, може индиректно да ни помогне да пресметаме колку човекот внел 

протеински супстанци тој ден. (8, 9) 

 

1.3.11. Протеокинетиката, стапката на протеински катаболизам и 

дневниот  внес на протеини 

 

Подобар увид во севкупната протеинска кинетика во организмот во тек 

на едно секојдневие  од внесот, катаболичките продукти и разградбата на 

аминокиселините до уреа, ќе добиеме ако направиме таканаречен дневен биланс 

на азотот. Крајните продукти на разградбата на протеинските супстанци 

консумирани во тек на еден ден се аминокиселините кои во себе содржат азотна 

група (NH2). Оваа група ја содржи и уреата како финален продукт од 

разградбата на аминокиселините. Но, преку циклусот на уреата се разградуваат 

околу 80% аминокиселини. Останатите 20% се разградуваат преку циклусот на 

кретинин, мочна киселина или некои други супстанци. Оваа количина од 20% 

разградени протеини е постојана и таа не зависи од дневниот внес на 

протеините. Таа е позната уште како НОН УРИНАРЕН АЗОТ и изнесува 

фиксно около 0.03 гр. на кгр. телесна тежина. Значи, продукцијата на НОН-

УРИНАРЕН АЗОТ кај еден организам од 70 кгр. изнесува 2. 1 гр. АЗОТ. 

Останатиот Азот се излачува како УРИНАРЕН АЗОТ преку вредноста на уреата 

во 24 часовна урина. 

Значи, определувајќи колку уреа се излачила преку 24 часовна урина и 

додавајќи ја на тоа фиксната количина од НОН уринарниот азот, можеме со 

голема точност да пресметаме колку протеински супстанци организмот внел во 

текот на денот. Вредностите со кои располагеме се : 
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 UUN – Уринарен азот на уреата (односно уреа во 24 часовна урина) 

 NONUN – Не уринарен азот на уреата – фиксен 2.1 гр за 24 х 

 

Знаејќи ги овие две вредности, вкупниот внес на протеини  или DPI ( Deiatry 

Protein Intake) се пресметува преку формулата: 

 

  DPI (g/24h)= 6.25 x UUN + 0.03 x body weight 

 

Притоа константата 6.25 покажува колку протеини одговараат на 1 гр. азот, 

односно 1 грам излачен азот одговара на 6.25 гр. протеини преработени 

протеини. Ако, на пример, сме добиле 7 гр. азот како уринарна уреа тогаш 

вкупниот внос на протеините ке го добиеме ако 7 се помножи со 6.25, односно  

45 грама за 24 часа. На оваа вредност се додаваат 13 грама кои не припаѓаат на 

циклусот на уреата ( 2.1 х 6.25) и се добива вкупната количина на внесени 

протеини од 58 грама. Оваа вредност потoа се дели со телесната тежина и таа 

изнесува 58/70 кгр. = 0.8 гр. /кгр. телесна тежина. 

Следејќи ја кинетиката на азотот како составен дел на протеинските 

структури, можеме да ја определиме и кинетиката на протеините. Преку 

употребата на наведените формули можеме да провериме како и колку се храни 

испитуваната индивидуа, а можеме и да ја провериме и бубрежната функција. (8, 

9, 10, 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Бубрегот  и бубрежна та функција 
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Бубрежната функција во организмот е значајна во многу области и 

домени. Ќе наведеме  неколку:  

• Детоксикациска 

• Хормонална 

• Регулаторна 

• Одржување на балансот на течности и сол 

• Одржување на ацидобазната рамнотежа 

• Одржување на таканаречената хомеостаза 

Сите овие функции имаат свое место во целокупната функција на 

организмот, воопшто. Од анатомијата е познато дека човекот има два бубрега, 

дека бубрегот е парен орган смесетен подлабоко во ретриоперитонеалниот 

простор, заштитен од надворешни влијанија. Но во медицината се познати 

многу болести кои можат да го нападнат, оштетат или уништат благородното 

бубрежно ткиво. Но природата на бубрежните болести е специфична. Во 

најголем број случаи се работи за постепено оштетување на бубрежниот 

паренхим и тоа најчесто во облик на хронична болест. Бубрежните болести се 

најчесто хронични болести  на кои не им се знае почетокот и текот, доколку не 

се потврдат во некоја рана фаза. Проблемот е во тоа што и кога ќе започне 

патолошкиот процес тој не се изразува веднаш во соодветен клинички израз 

туку  најчесто е скриен и треба да се бара. Многу често, кога ќе се појави во вид 

на некоја конкретна мака или проблем кај болниот, тогаш е  веќе напредна фаза 

на болеста. За ова многу придонесува и таканаречената бубрежна резерва која 

му овозможува на организмот да живее само со половина од еден бубрег а се 

уште болниот да биде клинички мирен. Кога процесот проодолжува и натаму, 

болеста влегува во стадиум на таканаречена хронична бубрежна болест, позната 

и како хронична бубрежна инсуфициенција или хронична бубрежна слабост 

и/или недостаточност. Многу често лекарите се среќаваат всушност со хронична 

бубрежна болест како ентитет и ја лекуваат и/или дијагностицираат таквата 

состојба. Сите бубрежни болести завршуваат како хронична бубрежна болест 

која се движи полека но сигурно кон терминалниот стадиум кога се лекува со 

хемодијализа.(12, 13, 14, 15) 

 



27  

 

 

 

 

 

Слика 5: Нормален бубрег и оштетен бубрег ( горе) 

Нормален бубрег ( долу) 
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Слика 6: Хронична терминална бубрежна болест 

 

 

1.4.1. Хронична бубрежна болест – клиничко значење 

 

За да се сфати клиничкото значење на ХББ треба да се знае дека 

преваленцата на оваа болест денес во светот се движи кај околу 15% од 

вкупното население. Применето на РМ тоа значи дека во нашата земја денес во 

ХББ се наоѓаат околу 300.000 луѓе. Со оглед на овие бројки со право може да се 

истакне дека ХББ денес е епидемија на современото живеење. Болестите како 

дијабет, покачен крвен притисок, стресен начин на живеење, поради грешки во 

исхраната, пушењето, придонесуваат се повеќе болни да се јавуваат во некоја од 

фазите на ХББ. Сите болни кај кои е констатирана ХББ неизбежно се движат 

кон терминалната состојба кога треба да се примени некоја од тераписките 

процедури како што се хемодијализа, перитонеална дијализа и/или бубрежнa 

трансплантација. Да биде појасно, ХББ означува состојба на намалена функција 

на бубрезите. Ова намалување може да биде различно, од почетно па се до 

терминално. Како мерка за нарушената бубрежна функција најчесто се 

употребува стапката на гломеруларна филтрација, една мерлива величина која 
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всушност означува каква е функцијата на гломерулите,  земена како 

веродостојна мерка за бубрежната функција. СГФ денес се определува на 

повеќе начини : 

• како клиренс метода ( креатинин клиренс, инулин клиренс, 

клиренс TC-EDTA), 

• како изведена формула од вредноста на серумскиот креатинин 

( Cockroft Gault, MDRD), 

• како изведена формула на серумскиот Cistein. 

 

1.4.2.  Хронична бубрежна болест – поделба 

 

За пресметка на нормалната вредност на СГФ определена од  која било 

од овие формули се зема вредноста 120 и зе изразува како мл/мин. Според 

препораките од меѓународните здруженија и критериумите KDIGO I DOQI, 

хроничната бубрежна болест денес се дели во 5 стадиуми согласно СГФ . 

   

  Табела 3: Стадиуми на хроничната бубрежна болест 

  Стадиум 1 – ако СГФ над 90 мл/мин 

  Стадиум 2 – ако СГФ е од 61-90 мл/мин 

  Стадиум 3 – ако СГФ е од 30-60 мл/мин 

  Стадиум 4 – ако СТФ е од 15-30 мл/мин 

  Стадиум 5 – ако СТГ е под 15 мл/мин – терминален стадиум 

  ____________________________________________________ 

  СТФ – Стапка на гломеруларната филтрација 
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Слика 7:  Преглед на одделни стадиуми на хронична бубрежна болест во 

однос на бубрежната функција 

 

Табела 4: Стадиуми на хроничната бубрежна болест и терминологија 

 

Стадиуми на хроничната бубрежна болест и терминологија  
GFR категорија CFR 

(ml/min/1.73m
2
) 

Терминологија  

G1 ≥ 90 Нормално или повисоко 

G2 60 -89 Слабо намалување* 

G3a 45 -59 Слабо до умерено намалување 

G3b 30 – 44 
Умерено до значително 

намалување 

G4 15 -29 Значително намалување 

G5 < 15 Бубрежно нарушување 

 

Кратенки:   CKD, хронично бубрежно заболување 

   GFR, стапка на гломеруларната филтрација 

           *Релативно е нивото во однос на млади и возрасни пациенти 

                         Во недостаток на евиденција за бубрежното оштетување, G1 и G2 

категориите на GFR не исполнуваат критериум за CKD. 

 

 

%
 Б
у
б
р
еж

н
а

 ф
у
н
к
ц
и
ја

 



31  

Табелата 4 ја прикажува новата терминологија на хроничната бубрежна 

болест. Ознаката G  означува гломеруларна филтрација. Според тоа, поделбата 

фактички ќе биде означена со G1 do G5. Лесно се воочува дека стадиумот 

означен како G3 има  два потстадиуми, G3a I G3b. Ова е направено за да се 

допрецизира стадиумот G3, затоа што имаше голем распон на функција која му 

одговараше, и тоа од 30 до 60 мл/мин. Со оваа поделба на два подстадиуми се 

овозможува да се дефинираат две групи болни кои припаѓаат кон ист стадиум 

но суштински  се разликуваат по својата прогноза и тек на болеста. ( 8, 9, 15, 16, 

17, 18,19) 

Вообичаено, болните ги поминуваат сите стадиуми од 1 до 5 кога 

најчесто завршуваат на хемодијализа или се трансплантираат. Меѓутоа, од 

клиничко значење е  фактот што овој премин односно процес на преминување 

од еден стадиум во друг не е брз. Кај некои болести и болни тој може да трае со 

месеци, години па и децении. Оттаму суштина на медицинскиот доктринарен  

пристап во определени стадиуми на ХББ е овој процес да се забави што повеќе. 

Интервенцијата на лекарите е токму тоа, да се применат комплкесни мерки со 

кои  процесот ќе се оддолжи. А оддолжувањето на овој процес значи  

одложување на употребата на бубрежната терапија, односно хемодијализа или 

трансплантација на бубрегот. ( 8, 9, 16, 18, 20)  

Токму овде, во спречување на прогресијата на болеста, односно 

одложувањето на преминот од еден стадиум во друг, е потежок и има неоспорна 

улога и рестрикцијата на протеините во исхраната на болните. ( 8, 9, 21,22, 23, 

24, 25). Препишувањето на специјални диети со кои се ограничува 

секојдневниот внос на протеини без притоа да се наруши енергетскиот баланс 

на болниот, како и внесот на останатите хранливи супституенти, е од суштинска 

важност во третманот на овие болни. Таму се гледа и на улогата на 

нутриционистот кој треба да ја спроведе диетата како медицинска терапија. 

 

 

1.4.3. Хроничната  бубрежна болест и прогресијата 

 

            Лекарите многу добро знаат дека влошувањето на бубрежната функција 

или преминот од еден стадиум полесен во потежок, односно од 1 кон 5, не е 

праволиниски процес и дека зависи и од други променливи фактори на кои 
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може да се делува ако се препознаат уште во почетокот. Поради важноста и 

нивното комплементарно значење во пристапот кон лекувањето на ХББ, ќе ги 

наведеме во соодветен облик: 

• Покачен крвен притисок  

• Возраст 

• Липиди 

• Атерогени индекси 

• Дијабет 

• Покачена телесна тежина  

• Покачен БМИ 

• Начин на исхрана и Life stil 

 

1.4.3.1. Хипертензија  

 

Хипертензијата, покачениот крвен притисок е чест придружник на 

бубрежните болести и е најчест фактор на прогресијата, односно еден од 

главните виновници за побрз премин на ХББ од еден стадиум во друг. 

Механизмите на прогресивното оштетување и деструктивното влијание на 

хипертензијата треба да се бараат во директното дејство врз артериските крвни 

садови и тоа најчесто преку форсирање на процесите на вазоконстрикција, 

нарушената ткивна хемодинамика, вклучувањето на низа последични 

хормонални пореметувања со пореметена бубрежна иргација и исхрана. 

Покачениот крвен притисок има значајно директно дејство врз гломеруларните 

и интерстицијалните крвни садови кои постепено доведуваат до пропаѓање на 

благородното бубрежно ткиво и до намалување на анатомскиот квантум на 

ренално ткиво. Ова финално резултира со редукција на СГФ и брза прогресија 

на ХББ кон 5 стадиум, односно кон потребата за целосна замена на бубрежната 

функција со дијализа и/или трансплантација. Оттаму, покрај исхраната и 

препораките за потребата од ниско-протеинска консумација на храна,  од 

суштинска е важност да се лекува и хиепретнзијата и тоа агресивно за да се 

избегне натамошната деструкција на бубрежното ткиво. Во оваа смисла болните 

со хипертензија која тешко се контролира треба да внимаат и на консумацијата 

на сол во редовната исхрана, односно да направат соодветна рестрикција заради 



33  

тоа што во услови на редуцирана сол во исхраната,  контролата на артериската 

хипертензија е полесна.( 25,  26,  27,  28,  29,  30) 

 

 

1.4.3.2. Липиден статус 

Од не помало значење е и липидниот статус на болниот. Нарушувањата 

на липидите, покачениот холестерол и триглиеридите, се независни фактори на 

ендотелните атерогени наслаги и забрзана атеросклероза особено на малите 

крвни садови со кои е богато бубрежното паренхимно ткиво. Забрзаната 

атеросклероза во услови на нерегулирани покачени масти во серумот на 

болниот сигирно доведуваат до значајна прогресија на ХББ и побрз премин од 

еден стадиум во друг. Затоа е значајно во секој момент да се знае состојбата на 

липидниот статус кај тие болни, затоа што денес постојат соодвтени лекови со 

кои може да се делува и да се нормализира липидниот статус, а со тоа и да се 

намалат атерогените ризици и можната прогресија на бубрежното оштетување.  

 

1.4.3.3.  Индекс на телесната  маса-БМИ 

 

Покачениот БМИ,  исто така е фактор на ризик за развивање на побрза 

атеросклероза. Тој е веќе докажан фактор за развивање на коронарната болест, 

но и генерализирана артериосклероза во организмот. Регулацијата на телесната 

тежина исто така е од првостепено значење во превенција на прогресијата на 

ХББ до нејзниот финален 5 стадиум, кога функцијата на бубрезите ќе треба да 

се замени. Оваа регулација денес се постигнува со соодветна хипохолестеролска 

диета но и со употреба на специјални медикаменти кои делуваат на 

биохемискиот процес за создавање на холестеролот, при што вкупниот ефект е 

намалување на вредноста на холоестеролот во крвта.(8, 9) 

 

1.4.3.4. Животни навики 

 

Некои животни навики исто така можат да бидат виновни за неповолното 

влијание врз прогресијата на болеста, односно да доведат до забрзано 

оштетување на бубрежното ткиво, но и да имаат деструктивно влијание на сите 

крвни садови. Овде, пред се, се мисли на пушењето чии негативни ефекти се 
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докажани многу пати досега во различни мултицентрични и други 

епидемиолошки студии во светот. (8  9, 10) 

 

1.4.3.5. Метаболизам на калциумот и фосфорот 

 

 Еден од позначајните фактори за прогресијата на ХББ е и нарушениот 

метаболизам на калциумот и фосфорот и тоа во состав на специјално 

хормонално нарушување во состав на зголемена функција ( хиперфункција, 

хипертрофија, хиперплазија или аденом) на паратироидната жлезда. Оваа 

состојба лекарите ја нарекуваат секундарен хиперпаратироидизам. Нарушениот 

метаболизам на калциумот и фосфорот доведува до нарушување на градбата на 

коските но и калциумските депозити во зидот на крвните садови и појавата на 

артериска калцификација. Овој процес е дифузен и тој во различен временски 

период дефинитвно го оштетува бубрежното ткиво и доведува до прогресија на 

ХББ. (8, 9, 10) 

 

1.4.3.6. Анемија 

 

Во набројувањето на можните ризик фактори кои доведуваат до 

прогресивното оштетување на бубрежното ткиво се вбројува и анемијата. 

Појавата на слабокрвност кај болните со ХББ е позната многу оддамна и тоа се 

должи на недостатокот од хормонот аритропоетин кој се лачи во здравите 

бубрези. Но штом болниот се најде во некои од стадиумите на ХББ, особено од 

3 до 5, анемијата станува и доминантен клинички знак кој има свое влијание и 

врз прогресијата на ХББ. Како и другите ризик фактори и анемијата може да се 

корегира во денешни услови и тоа со додавање токму на аритропетинот, 

односно хормонот кој недостига кај овие болни. Денес терапијата со ЕПО е 

достапна и ефикасна и таа може комплетно да го елиминира овој фактор на 

прогресија.(9) 

 

 

 

 

 

 

 

Протеинска диета, 80g 

Дигестивни ензими, слуз, 

клетчни остатоци, 70 g 

 

Амино киселини и 

dip eptides 

Протеини во 

телото 

Амино киселини, 100g 
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2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ 

 

2.1.Болни 

 

 Во оваа студија испитувани се вкупно 30 болни со поставена дијагноза за 

определено хронично бубрежно заболување во различни фази на хронична 

бубрежна болест. Основните демографски караактеристики се прикажани на 

збирната табела, а основното заболување на болните е прикачено на следната 

табела: 

   Табела 5: Основно заболување кај болните 

 _______________________________________________ 

 Заболување      Број 

 _______________________________________________ 

 

 Хипертензија со нефроангисклеоза  10 

 Дијабет тип 1     2 

 Дијабет тип 2 на инсулин    3 

 Уринарна  нефропатија    4 

 Пиелонефрит     5 

 Полицистични бубрези    2 

 Гломерулонефрит     2 

 Плазмоцитом     1 

 Бубрежна хипоплазија    1 

 Опструктивна нефропатија   1 

 _________________________________________________ 

 

Сите болни се поставени на хипопротеинска диета од вкупно 0.8-1 грам 

протеини на кгр телесна тежина. За пресметување на внесот на протеините кај 

болните е изведена поширока едукација и тоа не само за нив самите туку и за 

нивните семејства. Пресметувањето на потенцијалниот внес на протеините се 

изведува со таблици на кои е прикажано количеството на протеини во 

определен вид на продукти. Таблиците ги прикажуваат оние продукти кои 

имаат значително количество на протеини, од животински или растителен тип. 
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Едукацијата на болните и нивните семејства се изведува од медицински 

персонал со искуство во нутрициската пракса. Начинот за користење на 

таблиците за контрола и димензионирањето на протеинската исхрана содржи и 

практични совети како да изгледа еден дневното јадење со приготвена храна. 

Освен нивото на протеинската исхрана, болните се едуцирани и да внесуваат 

соодветени  калории  како и доволни количини макро и микронутриенти. (8, 9, 

10) 

 

2.2. Таблици за протеинскиот состав 

 

За определување на протеинскиот внес и практичните насоки околу 

квантитативните соодноси на определени хранителни продукти користени се 

таблиците од секјдневните диететски совети и препораки. Истите се дадени на 

следните 4 табели: 

 

 

Табела 6: Количина на протеините, мастите, јагленихидратите, калиумот, 

фосфорот и калориите  во исхраната со растителни протеини 

 

 

Растителни протеини 

100g 

произво

д 

Протеин

и 

во g 

Маст

и 

во g 

Јаг.хидрат

и 

во mg 

Калиу

м 

во mg 

Фосфо

р 

во mg 

Kca

l 

Компир 2 / 14,8 410 50 70 

Грав 21 2 40 450 150 84 

Грашок 23 1 30.4 930 370 170 

Леќа 24 1 52 840 410 314 

Соја 28 15 5.1 1490 455 268 

Ориз 7 1 80 90 / 359 

Овесни 

снегулк

и 

13 7 63 350 390 370 
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Табела 7: Количина на протеините, мастите, калиумот, фосфорот и 

калориите  во месото 

 

Нутритивна вредност на месото 

100g 

производ 

Протеини 

во g 

Масти 

во g 

Калиум 

во mg 

Фосфор 

во mg 

Kcal 

Свинско 21 17 290 150 221 

Говедско 

(м) 

18 14 260 90 203 

Говедско 

(п) 

21 4 340 160 122 

Телешко 21 3 395 205 108 

Мелено (м) 18 8 270 150 118 

Јагнешко 21 4 290 / 117 

Пилешко  17 6 300 180 120 

 

 

 

 

Табела 8: Количина на протеините, мастите, калиумот, фосфорот и 

калориите  во млекото и млечните производи 

 

Нутритивна вредност на млечни производи 

100g производ Протеини 

во g 

Масти 

во g 

Калиум 

во mg 

Фосфор 

во mg 

Kcal 

Кравјо млеко 

(м) 

3.3 3.5 140 120 64 

Кравјо млеко (п) 3.4 1.6 155 120 47 

Јогурт (норм) 3.9 3.8 155 120 71 

Јогурт 

(обезмастен) 

3.5 1.6 150 115 50 

Јогурт (овошен) 4.0 3.0 130 125 103 

Сирење 22 28 150 40 342 

Сирење младо 11 32 95 80 337 

Пармезан 34 25 125 1120 356 

Сладолед 4.0 12 100 140 206 
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Табела 9: Количина на протеините, мастите, јагленохидратите, калиумот, 

фосфорот и калориите во лебот и тестенините 

 

Нутритивна вредност на леб и тестенини 

100g производ Протеини 

во g 

Масти 

во g 

Јаг.хидрати 

во mg 

Калиум 

во mg 

Фосфор 

во mg 

Kcal 

Бел леб 7 1 49 130 85 214 

Интегрален 

леб 
7 1 41 120 200 201 

‘Ржан леб 6 1 46 145 10 217 

Земичка 8 2 56 130 27 272 

Кроасан  5 30 32 / / 413 

Тестенини  12 3 70 160 190 358 

Интегрални 

тестенини 
15 3 64 165 170 343 

 

 

 

2.3. Следење на болните - методологија  

 

За секој болен се води посебна листа со многу податоци за основното 

заболување, контролните прегледи, актуелните лабораториски наоди, 

нутрициската процена, факторите на прогресија. Оваа листа е преземена од 

Националната Бубрежна Фондација во САД, која ни се чинеше најприкладна и 

збогатена со наши искуства за лекување на ваков тип болни. Ваквите листи се 

пополнуваат при секоја консултација на болниот кај матичниот центар. Оваа 

евиденција  е нужна за потребните интервенции што треба да се случат ако 

болниот ја погреши диетата или дозволи да се развие некој фактор на 

прогресија на ХББ кој може да влијае врз вкупниот резултат од МНТ. Покрај 

основните податоци оваа листа содржи: 

• Тежина, висина и површина на телото на болниот 

• Варијации на телесната тежина во периодот на следење 
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• Идеална телесна тежина 

• Процент на отстапување на телесната тежина 

• Индекс на телесната маса 

• Артериска тензија 

• Стапка на гломеруларната филтрација  

• Лабораториски наоди 

o Уреа, креатинин, мочна кислеина 

o ХБ 

o Албумин 

o Липиди 

o Протеинурија 

o Електролити и микроелементи 

• Клинички преглед 

• Протеокинетика 

o Протеински внес 

o Калориски внес 

• Деиететска и нутрициска процена 

• Фактори на ризик и процена 

• Медикаментозна терапија и препораки 

• Соработка од страна на болниот ( комплијанса) 

• Дневник на исхраната 

 

 

 

    

2.4. Проценка на протеинскиот катаболизам 

 

 Од сознанијата за патиштата на протеинскиот катаболизам, односно 

разградувањето на внесените протеини и катаболизмот на аминокиселините е  

јасно дека со определување на азотот на уреата во 24 часовната дневна урина, 

можат да се добијат податоци за вкупната количина разградени протеини во 

организмот во изминатиот ден. На пример ако во урината се најдени 8 грама 

азот за 24 часа, односно 8 грама азот кој припаѓа на уреата во истата таа урина, 



40  

тогаш со користење на проверени формули можеме индиректно да пресметаме 

колку протеини се разградиле тој ден.(8, 9) Ако се знае дека во стабилни услови 

вкупната количина на разградени протеини одговара речиси 100% на внесените 

протеини, тогаш количината на разградени протеини ќе ни ја даде и количината 

на внесените  протеини. Или: 

 

 UUN – Уринарен азот на уреата ( односно уреа во 24 часовна урина) 

 NOUUN – Не уринарен азот на уреата – фиксен 2.1 гр за 24 часа 

  

 PCR ( Protein catabolic rate-g/24h)= 6.25 x UUN + 0.03 x body weight 

 PCR( Protein catabolic rate) = DPI ( Dietary protein intake) 
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3 ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

Целите на истражувањето  беа: 

• Утврдување на влијанието на ниско-протеинската диета врз 

функцијата на бубрегот  во предијализен стадиум на болеста 

( стадиум 2 и 3) 

• Потврда дека ниско-протеинската диета го заштитува бубрегот од 

натамошно оштетување 

• Утврдување на апликативни методи за определување на 

протеинскиот катаболизам кај болните 

• Улогата на нутриционистот во определување на ниско-протеинската 

диета кај овие болни 

• Утврдување на улогата на останатите фактори кои можат да бидат од 

значење во прогресијата на хроничната бубрежна болест 
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CKD  - МЕДИЦИНСКА НУТРИЦИСКА ТЕРАПИЈА 
МЕДИЦИНСКА ЕВИДЕНЦИЈА 

 

 

Име и презиме     Датум на раѓањето 

 

 

Основно заболување    ГФР – СГФ 

 

 

CKD – Стадиум 

 

 

Антропометриски податоци 

 
Телесна висина     Телесна тежина 

 

Идеална телесна тежина    % на Отстапување  

 

БМИ 

 

Трицепс дипла     Средно-надлактна цирк. 

 

 

Клинички податоци 

 
ТА       Лабораторија 

 

Протеинурија      Креатинин клиренс 

 

 

Диета 

 
Протеини   Масти    Фосфор    Сол            Ккал 

 

 

Протеокинетика 

 
Појава на азотот во уреата  UNA 

 

Стапка на протеински катаболизам  PCR 

 

Диететски протеински внес     DPI 

 

 

Друга терапија и забелешка 
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Табела: Демографски карактеристики на болните 

 

Име Осн бо Пол Возраст Тел 

Тж 

Тж ид % 

отст 

Тел 

вис 

Тел 

пов 

БМИ Креат ГФР CKD TA 

Адеми  Хипопл Машки 42 год 73 75 0 175 1.92 24 177 39.3 3b 120/80 

Ахмети ЕАХ Жен 62 67 60 12 160 1.7 26 180 46 3а 160/90 

Цветко ДМ Жен 36 86 56 53 164 2.0 32 48 143 1 160/90 

Чорбев НАС Жен 62 67 65 10 165 1.78 25 221 19 4 140/90 

Цеков Урич Машки 63 74 56 33 157 1.79 30 151 45.3 3а 110/70 

Блаж Миелом Женс 47 90 52 73 160 2.09 37 140 50 3а 140/80 

Асани Пиел Жен 61 65 47.9 37 156 1.68 26.6 104 59.4 2 130/80 

Филип Калкул Жен 59 80 59,6 33 168 1.95 28 59 96 1 145/80 

Гаши ДМ Машки 65 57 60 0 160 1.9 20 261 26 4 180/90 

Гечев ДМ Жен 63 66 49.7 32 157 1,69 29.3 140 43 3а 140/87 

Јашар ЕАХ Жен 58 71.6 48 47 155 1.77 29,6 200 48 3а 140/90 

Кржов ГН Маш 41 86 67.75 26 172 2.01 29.1 161 39.1 3б 130/80 

Максим Калк Маш 25 61 63.2 0 167 1,7 22 140 49 3а 110/80 

Муарем Урич Маш 69 102 71.4 42 176 2.25 32 179 37.9 3б 140/90 

Мустафа ХТА Маш 58 105 64.1 62 168 2.24 37 134 32.1 3б 130/80 

Омераг Урич Маш 62 100 73.2 36 178 2.24 31.6 137 48 3а 120/70 

Пановска ЕАХ Жен 56 64 56 14 164 1.72 23.8 183 37 3б 160/110 

Павлов ДМ Маш 37 86.5 68,65 26 175 2.05 28.7 146 49.3 3а 150/110 

Рахмани Пиел Маш 40 93 77.7 20 183 2.21 28.4 180 38 3б 120/85 

Рибески АДПКД Маш 68 78 65.9 18 170 1.94 27 130 78 2 140/90 

Сефери ГН Маш 29 73 74 0 179 1.9 22.8 76 123 1 130/90 

Мицевски ЕАХ Маш 62 126 75 66 183 2.6 38 159 50 3 150/110 

Тасевски Опструк Маш 66 72 62.3 16 167 1.84 26.5 71 110 2 140/90 

Салиху А ЕАХ Жен 59 81 47,9 68 155 1.9 34 252 23 4 140/90 
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Велиа А АДПКД Маж 57 62 56.9 12 165 1.68 22 200 24 3а 130/80 

Тодосова ХТА Жен 69 50 45 10 145 1.36 21 250 16 4 170/100 

Томовска ХТА Жен 64 68 59.6 15 168 1.8 24 81 107 2 145/90 

Томовски Калк Маш 64 72 67.8 4 172 1.87 24.3 85 65.9 2 130/80 

Томовски ЕАХ Маш 54 92 84 9 190 2.2 29 440 16 4 130/80 

Јовановск ЕАХ Жен 53 65 59 7 162 1.7 25 423 17 4 120/90 

Средна 

врeдност 

  55.03 77.77 62.29 26.03 167.2 1.92 27.79 170.27 52.5  138/87 

СД   12 16.4 9.93 21.86 99.4 0.25 4.75 90.7 32.87   
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4 РЕЗУЛТАТИ 

 

4.1. Демографски карактеристики 

 

4.1.1. Болни 

 

 Во студијата се вклучени 30 болни со различни типови на бубрежни болести , 

главно во 3 стадиум на хронична бубрежна болест кои регуларно се следени  на 

Клиниката за нефрологија. Болните припаѓаат на македонската христијанска 

популација 19, додека 11 се албанци муслимани. Припадноста на посебната етничка 

заедница има свое влијание во диететскиот пристап кон болните затоа што и исхраната, 

обичаите и начинот на живеење се  различни и носат белег на таа заедница. Меѓу 

испитаниците 16 се мажи а 14 жени. Средната возраст на испитуваната популација е 53 

години. Оновните болести констатирани кај болните пред да влезат во студијата беа: 

Хипертензија со нефроангиосклероза (10 болни), Дијабет тип 1 или 2 (4 болни), 

Пиелонефрит со уринарна инфекција (5 болни), Урична нефропатија (4 болни), 

Полицистична болест (2 болни), Гломерулонефрит (2 болни), Плазмоцитом со 

миеломска нефропатија (1 болен), Хипопластични бубрези (1 болен), Опструктивна 

нефропатија (1 болен). 

             Анализирајќи го типот на бубрежните болести кај испитуваните болни се доаѓа 

до заклучок дека во патологијата преовладува покачениот крвен притисок со 

нефроартеросклероза и дијабет, со своите промени во микро и макроцискулацијата. 

Главна каракеристика на овие болести е покачениот крвен притисок кој е еден од 

најсилните фактори на прогресија кај Хроничната бубрежна болест. Овие две болести 

се инаку водечки како причинители на Хроничната бубрежна болест и во светот. 

Процесите на артериосклероза, генерализирана или локална, денес се широко 

распространети и претставуваат главна причина за смртноста на населението како кај 

нас така и во светот. Овие процеси се тесно врзани за современиот тип на живеење, 

лошите навики, прекумерната тежина и лошата исхрана, консумацијата на сол и масти, 

ограничената физичка активност, стресот и друго. 
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 4.2. Клинички карактеристики и наоди 

 

4.2.1. Телесната тежина и БМИ 

 

Во оваа смисла се и демографските карактеристики на испитуваните болни. Кога 

ќе се погледне, на пример, телесната тежина која просечно изнесува  77.7 кгр за целата 

група и кога ќе се спореди со пресметаната идеална телесна тежина која изнесува 

просечно 68.4 кгр, се заклучува дека просечно болните се скоро 10 кгр над идеалната 

телесна тежина. Изразено во проценти,  во мерката како што е процентот на 

отстапувањето од идеалната телесна тежина, се гледа дека ова отстапување за целата 

група болни изнесува 24%, што значи дека испитуваната популација е прилично над 

својата идеална тежина. Анализирајќи го БМИ како мерка на телесната тежина и 

висина која при влезот на студијата кај болните просечно изнесувал 27.53+4.98, 

прекумерната тежина исто така се потврдува. Ако е познато  дека нормалните 

( препорачани) вредности на БМИ се движат од 18.5 до 24.9, тогаш вредноста што е 

добиена ( 27.53) ги става сите болни во стапката со прекумерна телесна тежина, која 

сама за себе претставува фактор на ризик за развивање на ХББ. Доколку погледнеме 

повнимателно во Табела 1, во графата за БМИ, ќе видиме дека само 8 болни се наоѓаат 

во таканаречената препорачана вредност за БМИ ( 18.5 до 24.9), додека сите останати 

( вкупно 22) се наоѓаат во графата со прекумерна телесна тежина. Натамошната анализа 

ни појаснува дека 14 болни се во графата со прекумерна телесна тежина ( односно со 

вредност помеѓу 25 и 29.9 кг/тв, додека 5 болни се со вредност помеѓу 30-35 што ги 

класифицира во здебеленост тип 1. 3 болни достигнуваат вредности над 

35( здебеленост тип 2). 

Отстапувањето од идеалната телесната тежина ( 24%) и покачениот БМИ (27.53) 

се совпаѓаат и со бубрежните болести кои довеле до ХББ ( нефроангиосклероза и 

дијабет). Овие болни, по правило, имаат побрз тек кон повисоки стадиуми на ХББ и 

порана потреба од дијализно лекување во споредба со некои други болести каде што 

може да се воспостави некаква рамнотежа и да се влијае врз текот и прогресијата  на 

болеста. По правило, кај овие болни потешко е да се спроведе соодветна диета 

сиромашна со протеини, калории и сол, заради конситуцоналниот тип на болните 

( пиквик). И дури ако се спроведе таа има многу други фактори на ризик ( хипертензија, 

дебелина, хиперлипидемија), кои можат да влијаат неповолно врз текот на болеста. 
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Затоа е потребно многу порано, во раните стадиуми на ХББ да се започне со диета 

сиромашна со протеини, надвор од препораките на професионалните здруженија. Се 

разбира дека во оваа смисла треба да се делува и врз секој друг фактор на ризик надвор 

од исхраната како што се корекција на хипертензијата, намалување на телесната тежина, 

намалување на консумацијата на сол и масти, промена на стилот на живеење и слично.  

 

Табела 10: Телесната тежина, идеалната телесна тежина, отстапување од 

идеалната телесна тежина и БМИ во 0 време и  периодот на следење по 12 месеци 

 

Параметар   0 време  12 месеци   р 

Телесна тежина  77.7   76.8   нс 

Идеална телесна теж  64.8   64.8   нс 

Отстапување на ИТТ(%) 24   24   нс 

БМИ    27.53+4.9  27.48+5.2  нс 
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Графикон 1:  Актуелна и идеална телесна тежина пред и по 12 месечно   

 следење 
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Графикон 2:  Индекс на телесната маса пред и по 12 месечното следење 

 

4.2.2. Албуминот  и тоталните плазматски протеини 

 

 Концентрацијата на серумскиот албумин е значаен показател за ухранетоста на 

организмот. Серумското ниво на албуминот покажува дека болниот има соодветен внос 

на протеини но и дека има сочувана функција на црниот дроб каде тој се создава. 

Концентрацијата на албуминот кај испитуваните болни е прикажан на табела и 

изнесува просечно 43.98 г/л кога болните влегува во испитувањата. Истата 

концентрација при контролата по 12 месеци изнесуваше 43.61+2.6 г/л. Разликите не се 

статистички значајни, но покажуваат сепак дека концентрацијата е во нормални 

граници што е поволен показател за вкупната состојба на исхраната во организмот како 

и метаболизмот на протеините. Со оглед на болестите и стадиумот на ХББ не се 

очекува болните да имаат и намалена концентрација на албумин, освен кога имаат 

масивна протеинурија, поради некоја бубрежна болест каде што бубрезите пропуштаат 

поголеми количини  албумин во урината. (9) 

 Увидот во концентрацијата на тоталните протеини во плазмата е исто така 

значајно и може да ни даде податоци околу исхранетоста на болниот, внесот на 

протеини како и функцијата на црниот дроб. Тоталните протеини кај болните пред да 

влезат во студијата изнесуваше 74.41 гр/л и истите се во нормални вредности. 

Плазматските протеини се намалија после периодот од 12 месеци но тоа, сепак, не беше 

сигнификантна разлика ( 73.89). 
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Табела 11: Тоталните протеини и албумин во серумот кај болните во  

нулта време и по 12 месеци следење 

__________________________________________________ 

  Параметар  0 време  12 месеци р______ 

  Тот протеини  74.41  73.89  нс 

  Албумин  43.97+3.2 43.6+2.6 нс 

  ___________________________________________________ 

 

 

4.2.3.  Холестеролот и триглицеридите 

 

 Плазматската концентрација на холестеролот како и неговите облици ХДЛ и 

ЛДЛ холестерол претставуваат важни ризик фактори  потврдени во многу истражувања 

во светот и кај нас со изучување на вкупниот кардио-васкуларен морбидитет и 

морталитет. Како ХББ во многу нешта претставува и васкуларна болест предизвикана 

од комплексните механизми на бубрежната слабост, па така сите ризик фактори кои 

важат за кардиоваскуларните болести (атеросклероза, инфарткт на миокрадот, 

цереброваскуларни акциденти) подеднакво ќе важат и за ХББ. Просечната 

концентрација на холестеролот кај нашите болни е 5.46 ммол/л. Слично како и за БМИ, 

и овде овие вредности се над дозволената граници која овде изнесува 5.2 ммол/л. Оваа 

концентрација е речиси иста со онаа најдена после контролата и 12 месечното следење. 

Но и оваа концентрација (5.33 ммол/л) е над дозволената граница која се препорачува 

кај болните со висок ризик за кардио-васкуларни акциденти. Но нашата диететска 

интервенција кај болните беше исклучиво околу рестрикцијата на протеини додека 

енергетскиот и балансот на масти не беше предмет на истражувањето. Наодот за 

умерена хиперхолстеролемија покажува дека овие болни мораат да бидат и на терапија 

со статини, медикаменти што го спречуваат прекумерното создавање на холестеролот 

во црниот дроб.  (9, 31, 32, 33, 34) 

 

 Сличен е резултатот од анализата на триглицеридите што се исто така значајни 

масни супстанци во плазмата на болниот и чие зголемување, било  поединечно било 

заедно со холестеролот, е важен фактор на ризикот за прогресијата на 

кардиоваскуларните болести и ХББ. Просечната вредност на овие масни супстанци во 
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серумот на испитуваната популација пред да влезат во студијата беше 2.25 ммол/л, што 

претставува нормално ниво. По периодот за следење од 12 месеци, просечната вредност 

на триглицеридите лесно опадна до вредности од 1.99 ммол/л. Оваа разлика не е 

статистички значајна. Во секој случај се наметнува заклучокот дека за разлика од 

холестеролот, триглицеридите не претставуваат фактор на ризик кај испитуваната 

популација болни. 

 

Табела 12: Холестеролот и триглицеридите во 0 време и по 12 месеци следење 

___________________________________________________ 

  Параметар  0 време 12 месеци р 

  ___________________________________________________ 

  Холестерол  5.46  5.33  нс 

  Триглицериди 2.25  1.99  нс 

  ____________________________________________________  

 

 

4.2.4.  Артериска хипертензија 

 

И покрај тоа што артериската хипертензија е присутна меѓу испитуваните болни, таа во 

нашата анализа беше практично регулирана со применетата терапија. Просечните 

вредности за цело време на следењето изнесуваа 139 мм жива за систола и 87.2 мм 

жива за дијастола. Обете вредности спаѓаат во горната граница или  над нормалата. 

Средниот артериски притисок,  претставува  перфузионен притисок  кој покажува каква 

е иригацијата со крв на органите. Тој е величина која се добива со пресметка на 

вердностите од  систолниот и дијастолниот притисок според следната формула: 

 

   MAT = DP + 1/3( SP-DP) 

(MAT – Mean Arterial Pressure, SP – Systolic Pressure, DP – Diastolic Pressure) 

Нормалните вредности за МАТ се движат од 65 до 110 мм жива. Доколку се 

вредостите во тие граници може органите се нормално перфундирани. Испитувањата 

на нашите болни покажаа вредност од 103 мм жива, што е во граници на нормалата. 

  Повеќето болни беа на редовна терапија со антагонисти на калциум, АCE 

инхибитори и антагонисти на ангиотензин како и на бета блокатори. Дел од нив се 

уште земаат диуретици. Со сите овие медикаменти се контраолираше артериската 
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тензија и се држеше во нормални граници. Тоа може да се види и од просечните 

вредности на притисокот измерен во периодот на следење кој просечно се движеше во 

препорачаните вредности од 140/90 мм жива.  ( 8,9, 35, 36, 37) 

 

 

4.2.5.  Хемоглобин 

 

Како и артериската хипертензија така и анемијата претставува фактор на ризик за 

влошувањето на ХББ. Анализата на нашите наоди во однос на анемијата покажа дека 

просечната вредност за ХБ е 134.93+17.24 гр/л што е скоро нормално. Со други зборови, 

анемијата како придружна појава на ХББ овде не е наметната како фактор на ризик, 

особено затоа што вредностите и по периодот на следење од 12 месеци беше практично 

истиот, односно 134.25+18. гр/л. Објаснувањето зошто анемијата не се појави како 

позначителен фактор на прогресијата кај нашите болни, лежи во фактот што поголем 

број од болните се наоѓаа во рана фаза на ХББ, кога се уште концентрациите на 

еритропоетинот беа значителни и продукцијата на црвени крвни клетки беше сочувана. 

Овој факт ни овозможува со повеќе внимание да пристапиме кон нутритивно диететска 

терапија кај  болните. (33, 34) 

 

 

4.2.6.  Протеинурија 

  

 Пропуштањето на протеини во дефинитвната урина е патолошки процес кој е 

карактеристичен за многу бубрежни болести. Особено се познати блестите на 

гломерулите познати како гломерулонефрити, но има и други како што се дијабетот, 

хроничните воспаленија и вродените аномалии чија главна карактеристика е 

протеинуријата. Од анализата на основните заболувања на болните при нашите 

истражувања се гледа дека само двајца имаа дијагностициран и потврден 

гломерулонефрит како болест, а 5 боледуваа од дијабет тип 1 или 2. Овие болести се 

одговорни што меѓу испитаниците се најде некоја протеинурија која квантитативно 

изнесуваше просечно 668.11 мгр/24 часа. И покрај тоа што оваа вредност беше повеќе 

од три пати зголемена во однос на нормалата ( до 200 мгр/24 часа), таа сепак не се 

наметна како количина која  можеше да биде фактор на ризик. Уште повеќе што таа 

несигнификантно се зголеми по следењето на болните од 12 месеци на вредност од 813 
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мгр/24 часа што е пораст за 150 мгр просечно. Ваквите промени не се без значење, но 

овие квантитативни соодноси нема да бидат анализирани во нашите испитувања.  (9, 31, 

32)  

 На збирната табела се дадени добиените вредности за  артерискиот притисок,  

хемоглобинот и протеинуријата 

 

 Табела 13: Крвниот притисок, хемоглобинот и протеинуријата кај болните 

во 0 време и по следењето од 12 месеци 
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Графикон 3:  Систолниот, дијастолниот и средниот артериски притисок пред и по 

  12 месечното следење 

 

4.2.7.  Деградационите продукти – уреа и креатинин  

 

 Уреата и креатининот се дел од мајорните супстанци кои се задржуваат кога 

бубрезите не функционираат доволно и се нарекуваат деградациски продукти. Тие се 

наоѓаат во покачена концентрација во плазмата и секогаш значат некој степен на 

пореметување на бубрежната функција. Според нивната вредност во серумот се 

Параметар 0  време 12 мес Р 

Систолен притисок 139 136 Нс 

Дијастолен притисок 87 85 Нс 

Среден притисок 103 101 Нс 

Протеинурија 668.22  813.11 Нс 

Хемоглобин 134.93+17.24 134.25+18 Нс 
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определува и степенува бубрежната функција. И покрај тоа што сами по себе не се 

токсични, нивната покачена концентрација редовно е показател токму за токсичноста 

на состојбата која инаку се нарекува бубрежна недостаточност, уремија или Хронична 

бубрежна болест. Просечните вредности за уреа кај  испитуваните болни пред да 

почнат испитувањата, изнесуваше 10.81+6.01, што е над горната граница на 

толеранција од 6 ммол/лит. Оваа концентрација лесно се покачи по следењето од 12 

месеци и тоа на вредности од 11.7+7.56 што претставува пораст од полесен и 

поднослив карактер. Состојбата пак со вредностите за креатинин беше нешто поинаква. 

Просечните вредности за креатинин на болните во почетокот на студијата се 147.1+83.5 

микромол/лит, додека по периодот на следење таа изнесуваше 156.48+94. Овој пораст 

на креатининот е статистички значаен и претставува јасен показател дека и функцијата 

на бубрегот претрпела оштетување. Креатининот инаку е помоќно средство за 

определување на бубрежната функција заради неговата независност од катаболичките 

процеси. Неговата вредност во серумот на болниот јасно ја означува бубрежната 

функција, односно степенот на нејзиното оштетување и затоа се применува во 

определувањето на другата употреблива вредност во ХББ, гломеруларната филтрација. 

 

Табела 14: Уреата и Креатининот во 0 време и по 12 месеци следење 

 

 

 

 

 

 

 

Резултатите за уреата и креатининот се прикажани  на  графиконите  4 и 5 

 

 

Параметар 0  време 12 мес Р< 

Уреа 10.8+6.1 11.7+7.56 0.05 

Креатинин 147.1+83 156.5+94 0.05 
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Графилон 4: Средна вредност за уреата пред и по 12 месечно следење. 

Разликата е статистички значајна ( р = 0.05) 
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Графикон 5: Вредност на серумскиот креатинин пред и по 12 месеци 

следење. Разликата е статистички значајна ( р = 0.04) 

 

4.2.8. Протеокинетика 

 

 Испитувањето на метабиолизмот на протеините кај пациентите се изведуваше 

според методата  опишана во уводот и методологијата на работа. Вредноста на 
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уринарниот азот добиен преку анализата на уреата во 24 часовна урина, покажа дека 

просечно болните излачија 8.52 грама азот од уреата, а доколку на оваа вредност се 

додаде таканаречениот Нон – уринарен азот кој изнесува 2.1 грама  и не се исфрла 

преку урината туку е продукт на други катаболички процеси, тогаш се добива на 

вредноста вкупен излачен азот од 10.62 грама за 24 часа. Пресметан како стапка на 

протеинскиот катаболизам тој означува дека просечно болните катаболизирале 92+ 67 

гр за 24 часа. Доколку оваа вредност се подели со просечната телесна тежина на 

болните од 77.77 кгр тогаш се добива дека болните просечно внесуваа 1.18 грама 

протеини за 24 часа и дека толку и катаболизираа. Оваа вредност отскокнува од 

препораките дадени на болните за внес на протеини 0.8 до 1.0 гр на кгр телесна тежина.  

Споредено со вредностите за протеокинетиката по периодот на следење од 12 месеци, 

се забележува дека постои лесна тенденција за намалување и приближување на 

вредност до 1 грам според нашите препораки. Подлабока анализа на протеокинетиката, 

односно вкупниот катаболизам на протеините, покажува дека повеќе од половина 

болни внесуваа помалку од 1 гр на килограм за 24 часа, додека останатата половина 

внесуваа далеку над 1 гр. Малку болни достигнаа и до 2 грама на кгр телесна --тежина, 

а двајца дури и до 3 грама, што претставува есктремен внос на протеини кој подразбира 

консумација на продукти богати со протеини како месо, млеко, јајца, млечни производи 

или растителни протеини. Групата болни која консумираше протеини под 1 гр/кгр/24 

часа земаше средно 0.73 гр/кгр/телесна тежина за 24 часа, инаку количина која е во 

рамка на препораките дадени до болните. Другата група која катаболизираше над 1 

гр/кгр/24 часа, консумираше просечно 1.53, што е далеку над дозволената препорака. 

Обете разлики се статистички значајни и се повеќе пати потврдени во текот на 

следењето од 12 месеци. (38, 39, 40, 41) 

 

Табела 15: UNA, PCR I DPI во 0 време и после период од 12 месеци следење 

 

 

  

                         

 

 

 UNA – Urea Nitrogen Appearance (  Појава на  азотот на уреата) 

                        PCR – Protein Catabolic Rate ( Стапка на протеинскиот  катаболизам) 

Параметар 0  време 12 мес Р 

UNA 8.52+6.9 8.22+4.8 Нс 

PCR 92.0+6.7 87.7+42.7 Нс 

DPI 1.18+0.67 1.1+0.56 Нс 
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                        DPI – Dietary Protein Intake ( Диететски протеински внес) 
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Графикон 6: Појава на азотот во уреата пред и по 12 месечно следење ( грамови 

азот во урината во текот на 24 часа) 
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Графикон 7: Стапка на протеинскиот катаболизам пред и по 12 месечно         

следење ( гр протеини катаболизирани за 24 часа) 
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Графикон 8: Протеински внес (DPI) ( гр/кгр/телесна тежина за 24часа) 

 

4.3. Бубрежна функција 

 

 Најупотребуван облик за процена на бубрежната функција денес во светот е 

стапката на гломеруларна филтрација. Таа се изразува како мл/мин. Нормалните 

вредности за оваа стапка се околу 120 мл/мин. Оваа вредност се зема како златен 

стандард и сите пресметки над и под неа се сметаат за патолошки и се израз на некое 

бубрежно пореметување. СГФ се пресметува на повеќе методи но најупотребувани се 

таканаречените пресметковни стапки кои се базираат врз вредноста на креатининот. 

Како што веќе е спомнато, креатининот е прилично стабилна супстанца и неговото 

покачување во серумот на болниот ( над 109 микромол/л) скоро секогаш означува 

намалување на бубрежната функција и развивање на ХББ. Најупотребувани 

пресметковни методи за определување на СГФ се формулата  на  Cockroft-Gault, 

формулата според Nankivel и формулата според МДРД. Ниедна метода не е совршена, 

но сепак се смета дека оваа последната (МДРД) е најточна до вистинската 

гломеруларна филтрација. Во нашите истражувања беа употребени три методи на 

определување на СГФ, но натамошните анализи ќе се базираат искучиво на формулата 

според МДРД која и во нашите искуства се покажа како најрелевантна. Според 

вредноста на СГФ (МДРД) и ХББ се дели на пет стадиуми и тоа: 

   G1    90-120 

   G2    60-89 

   G3a 45-59 

   G3b 30-45 
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   G4 15-29 

   G5 0-15 

 

 Просечна вредност на СГФ кај испитуваната популација изнесуваше 59.77+32.84 

при влезот на болните во истражувањата. Според горната поделба болните просечно 

спаѓаат во Г3а стадиум, што значи дека се уште имаат резерва во однос на бубрежната 

функција. После периодот за следење кога на болните им е препорачана диета 

сиромашна со протеини, вредноста на СГФ изнесуваше просечно 57.4+33.04 мл/мин, 

што покажува дека по истекот на 12 месечното следење, СГФ, односно бубрежната 

функција, се намалила за просечно околу 2 мл/мин. Ова намалување е статистички 

значајно и претставува голем  губиток на бубрежната функција за период од 1 година. . 

(8,9,31, 37, 39) 

 Споредувајќи ги сознанијата добиени од преотеокинетиката можеме да 

заклучиме дека болните во период од 12 месеци имале среден внес протеини од околу 1 

гр/кгр/24 часа и дека со тој степен и динамика на диететски  протеински внес ја 

намалиле СГФ, односно бубрежната функција/ за околу 2 мл мин. 

            Пред да бидат вклучени болните во истражувањата СГФ, како и онаа по 

следењето од 12 месеци,  прикажани се на долната табела, во која табела е прикажана 

вредноста за креатинин во двете опсервациски точки за подобар увид во просечната 

функција на бубрезите во периодот за следење.  

 

Табела 16: СГФ ( МДРД) и вредноста на креатининот во 0 време и по периодот на 

следење од 12 месеци, при просечен протеински внес од 1g/kg/телесна тежина 

 

Параметри 0 време 12 м P 

СГФ ( МДРД) 59.77+33.8 57.4+33 0.05 

Креатинин 147.1+83.5 156.48+94 0.05 
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Графикон 9: Стапка на гломеруларната филтрација (СГФ) определена според 

МDRD методата пред и по следењето од 12 месеци. Разликите се статистички 

значајни. 
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5 ДИСКУСИЈА 

 

5.1. Протеинскиот внес и бубрежната функција 

 

5.1.1. Комплијанса 

 

Согласно табелата бр 15 што е прикажана погоре, се гледа дека просечниот 

протеински внес кај нашата популација на болни е нешто над 1 гр/кгр/24 часа. Тоа се 

потврди практично во сите контроли изведени во меѓувреме, а и на крајот од периодот 

на следење од 12 месеци. Тоа значи дека просечно болните не се придружуваа до 

препорачаниот протеински внес од 0.8 до 1 гр/кгр, туку  во просек беа 

недисциплинирани и ја натфрлија препорачаната доза. Инаку, придржувањето до 

определените препораки дадени од медицинскиот тим и до соодветната 

медикаментозна терапија се нарекува Комплијанса. Со медицински речник велиме дека 

болните имаа лоша комплијанса. Анализата на вкупната табела открива дека има болни 

кои во периодот на следење екстремно внесуваа протеински продукти, па нивниот 

пресметан внес понекогаш поминуваше над 3 грама. Од друга страна, има болни кои не 

само што се придржуваа до насоките туку и понекогаш претерувале со невнесување на 

протеини во секојдневната исхрана. Пресметаниот внес кај овие болни откри вредност 

за 0.58 како екстремна вредност.  

 Внесот на протеини во однос на препораките кај болните со ХББ претставува 

вистински проблем за болните. Многу е тешко болните вистински да се придржуваат 

до препораките дадени од медицинарите и нутриционистите. Затоа и во најдобрите 

истражувања што се изведуваат околу влијанието на нутрициските препораки кај 

определени болести недостига вистинска комплијанса од страна на болните. Така, на 

пример, и во најдобрите истражувања досега околу хипопротеинската диета и ХББ, 

американски МДРД истражувања кои се изведуваа во траење од три години, по истекот 

на периодот за следење, можеа да сметаат само на половина од претходно планираните 

случаи. Особено е тешко да се смета на поголема соработка ( комплијанса)  од страна 

на болните кога треба да се придржуваат кон потешки и построги дитететски 

препораки. Така, на пример, во истражувањата каде што се употребува таканаречената 

многу рестриктивна хипопротеинска диета ( very low hipoprotein diet) препораките одат 

дотаму што се советува внес од 0,2 до 0.4 гр/кгр/ дневно што е екстремно ниско и 

тешко да се одржи. Особено е тешко овие истражувања да се направат на подолг 
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временски период од повеќе години. Не е само тешко за болните и нивните семејства 

туку е тешко и за аналитичарите кои го губат континуитетот на испитувањето па 

процентот на отпаднати случаи од завршната анализа е голем (Dropp Out). Затоа  

неопходно е ваквите истражувања да бидат водени рамноправно од нутриционисти кои 

ќе направат таква комбинација на хранителни продукти која треба да изгледа барем 

попривлечно за болните. Навистина, болните можат да користат соодветни таблици 

што ги има на секој чекор, меѓутоа само после совршено изведена едукација и со 

голема соработка на сите членови од семејствеото. Поволен момент е што нашето 

поднебје е богато со разни видови зеленчук и овошје со што можат да се направат 

вкусни, нискокалорични и нископротеински јадења што ќе ја постигнат целта во однос 

на протеинскиот внос, но ќе бидат доволно волуминозни и нискокалорични за да  се 

добие соодветен диететски оброк. Сепак, чести советодавни консултации од 

регистрирани нутриционисти се неопходни и препорачливи. За да се подобри 

комплијансата од страна на болните не само во однос на спроведуваните студии, се 

прават разни обиди кои треба да ја разбијат монотоноста на диететската исхрана. Така, 

на пример, некои нутриционисти препорачуваат еден или два дена во неделата болните 

да имаат таканеречен оброк ослободен од диета ( diet free lunch), што дополнително ќе 

го мотивира болниот во меѓувреме да се држи до препораките на медицискиот тим и 

нутриционистите. Во ова предначат италијанските автори кои успеваат со овој 

несекојдневен пристап сепак да постигнат глобално да се намали протеинскиот внес, а 

со тоа и да се постигне и целта на МНТ ( Медиицинска Нутритивна Терапија). Улогата 

на нутриционистите е да пронајдат разновидна храна која приготвена нема да го 

дискриминира болниот во однос на останатата популација  условно здрави луѓе и ќе ја 

направи храната еднакво интересна како за болниот така и за сите оние што живеат со 

него. 
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Слика 9: Тежок облик на хипопротеинска диета 

 

 

Making Meals AppetizingMaking Meals Appetizing

Lunch:

Two slices white bread
Two Tbsp mayonnaise with lettuce and onion
1 ounce chicken or one hard boiled egg
Two canned peach halves 
7 Up or Lemonade

 

Слика10: Прифатлив облик на хипопротеинска диета 

 

Вкусно мени 
 

Ручек: 

Две парчиња бел леб 

две лажици мајонез со марула и кромид 

285 g  пилешко или тврдо варено јајце 

две половинки од конзервирани праски  

7 Up или лимонада 
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Слика 11: Забранет облик.... 

. 

 Сепак мотивацијата на болниот и неговото семејство стануваат клучни во 

напорите да се спроведе адекватна МНТ. Оттаму, меѓу другото,  потребна е широка 

едукација околу храната и тоа не само за посебните диети туку многу повеќе околу 

поимот здрава исхрана и нејзината важност на истата не само во медицински цели туку 

и во секојдневниот живот. Очигледно е дека многу работи околу болестите се врзани за 

храната, како патоген фактор но и како моќен медикамент. . (39, 40, 41,42) 

Треба да се напомене дека истражувањето е изведувано главно од медицински и 

тим на нутриционисти со користење на познати таблици за протеинска исхрана. 

Користено е искуството за подготовка на храната од лице кое е за тоа задолжено во 

домот на болниот. Упатствата се груби и не многу прецизни и се насочени кон 

секојдневната исхрана која подразбира користење на стандардни продукти што можат 

да се најдат кај нас приготвени на вообичаен начин за овие простори. Во оваа смисла 

преземени се низа едукациски чекори како за болниот така и за членовите од неговото 

семејство. 

Просечниот внес на протеини во количина над 1 гр/кгр/ тт во текот на испитуваниот 

период покажува дека целата група болни ја намали функцијата на бубрезите измерена 

преку СГФ ( МДРД)  од 59.77 мл/мин на 57.40.  
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Табела 17  : Просечниот протеински внес и СГФ пред и по 12 месечно следење за 

сите болни. 

 

Почетни резултати Резулати по 12 месечно следење 

Протеински внос MDRD Протеински внос MDRD 
0.47 50.00 0.47 49.00  

0.52 123.10 0.56 62.50  

0.60 62.50 0.57 30.00  

0.60 38.00 0.60 35.20  

0.60 28.00 0.70 90.00  

0.75 43.00 0.70 115.00  

0.75 82.80 0.75 93.60  

0.80 39.30 0.75 26.30  

0.80 54.50 0.80 39.20  

0.80 56.30 0.80 60.00  

0.85 96.90 0.80 55.50  

0.86 138.00 0.86 138.00  

0.90 43.50 0.90 43.50  

0.95 38.90 0.90 35.00  

1.00 57.50 1.00 50.00  

1.00 12.50 1.00 55.50  

1.14 82.10 1.00 12.50  

1.25 84.10 1.14 87.00  

1.29 50.00 1.20 110.00  

1.30 46.90 1.25 85.00  

1.30 112.60 1.30 28.00  

1.30 15.00 1.30 14.40  

1.50 37.10 1.50 35.00  

1.60 19.50 1.60 19.50  

1.60 20.00 1.60 20.00  

2.00 75.00 1.70 33.50  

3.10 52.00 1.90 72.00  

3.30 112.00 3.30 112.00  

Ср.вред.         1.18 59.68 1.11 57.40  

Разлика на протеи.внес пред и 

по 12м 

Разлика на MDRD  пред и по 12м 

 

0.07 

 

2.28 

  

                                                                    

 

            Табелата 17 означува пад за 2.28 мл/мин во периодот од една година. Овој пад 

на функцијата е високовостатистички значаен (P<0,01).(. Ако се има предвид дека 

согласно позитивните податоци од изучувањето на функцијата на бубрезите и во 

нормалното човеково битисување, после 40-та година бубрежната функција опаѓа 

главно со константна стапка од 1 мл/годишно. Со други зборови,  во нормалниот 

процес на стареење доаѓа до намалување na физиолошкaтa бубрежната функција и ова 

опаѓање е константно. Падот на СГФ, односно бубрежнатa функција кај нашите болни 
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е повеќе од двојно зголеменa и изнесува средно 2.37 м/мин. Можеби оваа бројка не 

изгледа многу различно од 1 мл, колку што заклучивме дека е нормално во процесот на 

стареењето на организмот, но ако таа вредност се екстраполира на повеќе години, 

тогаш можеме со сигурност да предвидиме дека болниот набргу  ќе дојде во фаза кога 

треба да се лекува со хемодијализа и/или со бубрежна трансплантација. Затоа од 

исклучително значење е ова намалување на СГФ, односно степенот на бубрежната 

функција да биде што помал и поблизок до оној што се дефинира како нормално 

стареење на организмот. Намалувањето на СГФ и во однос на протеинскиот внес се 

дадени во Табела 18 и Графиконот 12. 

 Меѓутоа, анализата на табелата (погоре), освен што ја потврдува вистината дека 

болните просечно не се придржувале до препораките за протеински внос од 0.8 – 1 гр,  

открива дека речиси половина од нив сепак земале протеинси внес согласно 

нутриционистичките совети.  Доколку ги поделиме сите болни согласно протеинскиот 

внес на болни кои во периодот на следење примаа протеини над 1 гр/кгр/24 часа и под 1 

гр/кгр/ телесна тежина, се добиваат две групи болни (16 и 14 болни во секоја). Првата 

група просечно консумираше 1.53 гр/кгр/тт за 24 часа, додека втората 0.73 гр/кгр. 

Анализирајќи го односот меѓу протеинскиот внос и намалувањето на бубрежната 

функција како потенцијален ефект на диететскиот пристап согласно Табелата 17, 

заклучуваме дека постои евидентна разлика меѓу намалувањето на бубрежната 

функција и количината на протеинскиот внес во текот на 12 месеци. Од табелата се 

гледа дека групата со просечен внес на протеини од 0.73 гр/кгр телесна тежина имаше 

намалување на СГФ, односно бубрежната функција, за 1.57 мл/мин. Во исто време 

групата која внесуваше просечно по 1.53 гр/кгр/ за 24 часа ја намали функцијата на 

бубрезите за 2.99 мл/мин, што е речиси двојно.Овие разлики се статистички значајни. 

Истото се гледа и на графиконот. Со ова практично се потврди бенефитот од 

воведување  хипопротеинска диета кај овие болни. . (43, 44, 45, 46, 47, 48) 
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Табела 18 : Просечниот протеински внес и СГФ за групата со намален внес на 

протеини ( 0.73 гр/кгр) и групата со зголемен внес (  1.53 гр/кгр) 

 

Протеински внос до 1 gr/kg   Протеински внос над 1 

gr/kg 

 

Почетни 

резултати 

Рез. 

по 

12м 

Почетни 

резултати 

Рез. по 

12м 

 Почетни 

резултати 

Рез. 

по 

12м 

Почетни 

резултати 

Рез. 

по 12м 

Внос внос СГФ-

MDRD 

СГФ-

MDRD 

 внос внос СГФ-

MDRD 

СГФ-

MDRD 

0.47 0.47 50.00 49.00  1.00 1.00 57.50 50.00 

0.52 0.56 123.10 62.50  1.00 1.00 12.50 55.50 

0.60 0.57 62.50 30.00  1.14 1.00 82.10 12.50 

0.60 0.60 38.00 35.20  1.25 1.14 84.10 87.00 

0.60 0.70 28.00 90.00  1.29 1.20 50.00 110.0 

0.75 0.70 43.00 115.0  1.30 1.25 46.90 85.00 

0.75 0.75 82.80 93.60  1.30 1.30 112.60 28.00 

0.80 0.75 39.30 26.30  1.30 1.30 15.00 14.40 

0.80 0.80 54.50 39.20  1.50 1.50 37.10 35.00 

0.80 0.80 56.30 60.00  1.60 1.60 19.50 19.50 

0.85 0.80 96.90 55.50  1.60 1.60 20.00 20.00 

0.86 0.86 138.00 138.0  2.00 1.70 75.00 33.50 

0.90 0.90 43.50 43.50  3.10 1.90 52.00 72.00 

0.95 0.90 38.90 35.00   3.30 3.30 112.00 112.0 

Средна вредност      

0.73 0.73 63.91 62.34  1.62 1.49 55.45 52.46 

Разлика на протеински.внес  

пред и по 12м                   0.01                                                   

Разлика на СГФ-MDRD   

пред и по 12м                  1.57 

  Разлика на протеинскиот 

внес пред и по 12м                      

0.14                                       

Разлика на СГФ-MDRD   

пред и по 12м                      2.99 
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0 време 12 месеци

СГФ-- MDRD

(DPI=1.53/kgr)

 

 Графикон 10: Пад на гломеруларната филтрација кај болните со просечен 

протеински  внес од 1.53 гр/кгр. Просечниот пад изнесува 2.99 мл за период од 12 

месеци 

45

47

49

51

53
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57

59

61

63

65

0 време 12 месеци

СГФ-- MDRD (DPI=0.73/kgr)

 

Графикон 11: Пад на стапката на гломеруларната филтрација кај болните со 

просечен протеински внес од 0.73 гр/кгр. Просечниот пад е 1.53 мл/мин 
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p<0.01

DPI = 0,73 

[g/kg/24h]

1,57

[ml/min]

DPI=1,5 

[g/kg/24h]

2,99

[ml/min]
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внес на протеини во текот на 12 месеци

внес на  протеини под 1 g/kg внес на протеини над 1 g/kg

 

 

 Графикон 12: Просечн пад на СГФ кај двете групи со намален внес на 

протеини (сината линија) и нормален до зголемен внес на протеини (црвената 

линија). Разликите се статистички значајни (p<0.01). 

 

 

5.2. Бубрежната функција и намалениот внес на протеини 

 

 Ефектот на диетата сиромашна со протеини е денес општо  прифатен во светот и 

покрај тоа што остануваат и натаму многу дилеми околу нејзината употреба. Една од 

дилемите е колку врз влошувањето на бубрежната функција во тек на една година 

влијаеја и други фактори на прогресијата како што се покачениот крвен притисок, 

протеинуријата, метабиолниот синдром, прекумерната тежина, анемијата и слично.  

Како тоа да се елиминира, а самото влошување да се третира само во однос на 

диетатата сирмашна со протеини.  Во нашите истражувања, согласно табелата, немаме 

значајна разлика меѓу одделни фактори на прогресијата во текот на следењето на 

болните во периодот од 12 месеци. Значи, нема статистички значајна разлика меѓу 

артерискиот притисок, анемијата, БМИ, телесната тежина, хиперлипидемијата, 

протеинуријата. А ниту артерискиот притисок ниту протеинуријата со своите просечни 

вредности се наметнуваат како потенцијален влошувачки фактор. Втора дилема е кога 

и како да се почне диетатата сиромашна со протеини, на кое ниво на бубрежната 

функција. Големите светски истражувања спроведени во последните 20 години 
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покажуваат различни резултати  до денешен ден претставуваат предмет на дебати и 

научни дискусии. Поволниот ефект на хипопротеинската диета не е секаде потврден на 

начин како што беше потврден во нашата студија. Големите МДРД истражувања, на 

пример, потврдија дека хипопротеинската диета од 0.8  гр/кгр телесна тежина има 

поволен ефект ако се примени во 3б или 4 стадиум, но и ако истовремено се таргетира 

артерискиот притисок кој мора да биде нормален. Таа истото го покажа и во стадиумот 

3б, но разликите не беа статистички значајни. Некои од поголемите истражувања што ја 

барале поврзаноста на нископротеинската диета и презервацијата на бубрежната 

функција, не се согласуваат во фактот дека таа помага да се сочува бубрежната 

функција. Но сепак, се согласуваат дека овој тип диета има поволен ефект врз 

намалувањето на смртноста и ризикот од развивање на ХББ. Специјалното 

мултидисциплинарно интернационално тело составено од селектирани светски 

специјалисти и супсцецијалисти по бубрежни болести, нутриционизам и други сродни 

области, донесуваат еднаш годишно препораки за дијагностика и третман на различни 

состојби врзани за Хроничната бубрежна болест. (32, 38, 36, 39, 42, 47) Овие препораки 

се познати како KDIGO( Kidney Disease Improving Global Outcome) препораки и се 

објавуваат еднаш годишно во елитините списанија по нефрологија и хронична 

бубрежна болест. Препораките во однос на третманот со хипопротеинска исхрана кај 

болните со хронична бубрежна болест се следните: 

 

3.1.13: Препорачуваме да се спроведе диета сиромашна со протеини во вредност од 

0.8 г/кг/ дневно кај возрасни со дијабет и без дијабет и доколку СГФ е помала од 30 

мл/мин, со соодветна едукација на болните, 

 

3.1.14: Да се избегнува диета богата со протеини  поголема од 1.3 г/кгр/24 х кај 

возрасните  пациенти со ХББ кои имаат ризик од прогресија 

 

Според критериумите на KDIGO препорака е да се почне со ниско-протеинска 

диета во фаза 4 на ХББ, односно при вредности на СГФ под 30 мл/мин. Оваа препорака 

е дадена со доказ 2С кој не е многу убедлив, односно покажува висок степен на 

несогласување меѓу предлагачите. Во исто време се препорачува да се одбегнува висок 

степен на протеинскиот внес од 1.3 гр/24 часа, инаку вообичаен за здрави луѓе заради 

опасност од прогресија на ХББ кон стадиум 5 и потребата од ренална заместителна 

терапија. (48) 
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Согласно табелата и графиконот, нашите болни припаѓаат просечно кон 3а 

стадиум на ХББ, каде СГФ се движи од 45 до 60 мл/мин. И покрај тоа што според 

препораките на KDIGO диетата сиромашна со протеини треба да се започне со стадиум 

4 на ХББ, односно кога СГФ изнесува од 15 до 30 мл/мин, ние во нашите истражувања 

покажавме дека таа има ефект и во стадиум 3. Стартувањето на диететскиот режим во 

стадиум 3 кај болните каде не постојат убедливи други фактори на влошување, може да 

има поволен ефект во намалувањето на годишниот губиток на бубрежната функција, а 

со тоа и одложување на подолг временски период на бубрежната заместителна терапија, 

односно дијализа и трансплантацијата  на бубрег.(48) 

Предизвикот на ова истражување е да се покаже важноста на хипопротеинската 

диета и во пораните фази на хроничната бубрежна болест, особено во стадиум 2 и 3  

затоа што поволните ефекти од неа можат да се навестат уште таму и покрај сите 

несогласувања во литературата. (49, 50) 

 

5.3. Зголемување на протеинскиот внес и бубрежната функција 

 

И покрај тоа што темата околу зголемениот дневен внес на протеини и 

неповолниот ефект врз бубрежната функција е се уште предмет на научни дебата и 

контроверзи, сепак постои јасно патофозиолошко објаснување на кој начин протеините 

внесени во количина сосема непотребна, можат да придонесат за развој на ХББ и 

прогресија на болеста кон стадиум 5. Тоа се механизмите на хипетрфилтрација и 

зголемен интрагломеруларен притисок. Процесот на хиперфилтрација е патоген 

процесен фактор на прогресијата. Доколку оваа интрагломеруларна пресија продолжи 

во подолг временски период тогаш сигурно ќе доведе до појава на анатмоска редукција 

на бубрежното ткиво. Научниците денес сепак се согласуваат дека секој внес на 

протеини над 2 гр/кгр телесна тежина дневно не се препорачува заради можно 

оштетување на бубрежната функција. Механизмите на оштетување на бубрежната 

функција при ексцесивен внес на протеини ( над 2 или 3 гр/кгр/телесна тежна за 24 

часа) се објаснува со процесите на хиперфилтрација и зголемување на 

интрагломеруларниот притисок. Овие процеси се физиолошки и настапуваат секогаш 

кога има потреба од забрзана работа на бубрезите, односно кога има големи количини 

на продукти во протеинскиот катаболизам ( читај уреа) кои треба да се исфралат. 

Хиперфилтрацијата за краток временски период може да биде физиолошка и нештетна, 
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но секое инсистирање на зголемен внес на протеини во подолг временски период 

сигурно доведува до некој степен на оштетување на бубрежната функција. Понекогаш 

екстремниот протеински внес кај боди-билдерите и атлетите се заканува и со опасност 

по бубрежната функција во подолг временски период. Неповолниот ефект на диетата 

богата со протеини го потврдува и Кнајт и соработниците кои докажале дека за секој 10 

гр зголемен протеински внес губитокот на бубрежната функција изразен преку СГФ 

изнесува 1.69 мл/годишно. Испитувањето е спроведено на група од 1600 жени во 

период од 11 години. За разлика од вообичаените истражувања, ова испитување е 

направено во стадиум 1 и 2 на ХББ при вредности за СГФ 0д 500-80 мл/мин.  (51, 52, 53, 

54)  

Прекумерниот протеински внес во организмот доведува и до нарушување на 

калорискиот баланс во организмот. И покрај тоа што  протеините се претежно градивни 

супстанци, тие сепак ослободуваат енергија во рамките на нивниот метаболизам. 

Познато е дека 1 гр протеини ослободува 4 ккал енергија, што значи дека ако 

ингестијата на 1 грам протеини на кгр телесна тежина ( околу 70 грама дневно) 

ослободува 280 ккал што е во рамките на дозволеното. Останатите потребни 

килокалории за енергија се ослободуваат од страна на метаболизмот на мастите ( 1 гр 

преработени масти дава 9 ккал) и јаглените хидрати ( 1 гр ЈХ дава 4 ккал). И покрај тоа 

што јаглените хидрати и протеините даваат еднаква калориска вредност во 

метаболизмот, сепак количината на јаглените хидрати во секојдневната исхрана 

значително ја надминува онаа на протеините. Согласно многу препораки денес се смета 

дека дневните калориски потреби во организмот треба да бидат околу 35 ккал/кгр/тт, 

при што 50-55% од потребните калории ќе отпаднат на ЈХ, 30% на мастите и 20% на 

протеините. Оттаму ексцесивниот внес на протеини ( над 2 или 3 грама на кгр телесна 

тежина) ќе ја наруши и калориската рамнотежа што ќе доведе до слабеење, губење на 

калциум и недостаток од јаглени хидрати како енергенси, како и до дехидратација на 

организмот. ( Линолеинската киселина). (53, 54, 55) 

  

 

5.2.Медицинска нутрициска терапија  

 

Медицинската нутрициска терапија (МНТ) претставува развој на 

индивидуализирана диететска терапија кај болен кој има сериозни нарушувања на 

исхраната или се тоа состојби поврзани со постоењето на одредена болест што бара 
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соодветен медицински и нутритивен третман, со можност за вклучување на други 

стручни профили по потреба.  

Денес, МНТ се применува за третман на многу болести во светот,  како средство 

за превенција на болестите или компликациите преку едукациски, консултативни и 

советодавни услуги на болни кои имаат потреба од медицински и нутритивни 

интервенции. Консултативната и советодавната функција се изведува во тимска 

соработка меѓу доктори на медицина – специјалисти за нутриција, регистрирани 

диететичари или професионални нутриционисти. Нутрициската терапија мора да биде 

достапна на секој болен кој има потреба од неа, со или без базична терапија за 

основната болест. На следната Табела 18, глобално се дадени сите состојби каде може 

да се интервенира со индивидуален диететски пристап во соостав на МНТ. 

          Спроведувањето на МНТ го врши мултидисциплинарен тим во кој клучна улога 

има докторот на медицина, нутриционистот/диететичар, клиничкиот фармацевт, 

фармаколог и по потреба друг стручен профил. Докторот на медицина предлага 

соодветен вид диететски третман, препишува продолжување или модификација на при-

менетите нутритивни мерки врз основа на постигнати цели, додека нутри-

ционистот/диететичар го составува и спроведува нутрицискиот план (Симовска В.: Ед. 

Здебеленост и потхранетост. Менора 2015).  

Процесот на стандардизирана нутрициска заштита (Standardized Nutrition Care 

Process - NCP) се применува со цел да обезбеди медицинска нутрициска терапија 

(Medical Nutrition Therapy - MNT) интегрирана во системот на здравствена заштита. 

Процесот за нутрициска заштита е систематичен пристап со кој се обезбедува високо 

квалитетна нутрициска заштита. Имплементирањето на процесот на нутрициската 

грижа се врши со примена на стандардизиран јазик на нутрициска терминологија 

(International Dietetics&Nutrition Terminology-IDNT). 

            МНТ ја спроведуваат исклучиво медицински образовани профили и опфаќа цела 

низа  интервенции означени со терминот нутрициска заштита (грижа) и/или 

медицинска нутрициска терапија. Докторот на медицина/диетологот ја препишува 

нутрициската интервенција (диетата) што ја внесува во историјата на болеста. 

Клиничкиот диететичар/нутрицист го спроведува процесот на нутрициска грижа. 

         Во научните истражувања и рутинската практика најчесто се применува системот 

на нутрициски испитувања кои се дефинираат како евалуација и интерпретација на 

субјективните и објективните пет категории податоци добиени со следните 

испитувања:  
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-антропометриски испитувања на телесните димензии и структурните 

компоненти,  

- диететски испитувања,  

- функционални испитувања,  

- лабораториско-биохемиски испитувања и  

- клинички нутрицистички преглед (опсервација). 

 

            Врз основа на добиените резултати од спроведените нутрицискии испитувања се 

поставува нутрициската дијагноза. Трета етапа е процесот на нутрициската 

интервенција, односно медицинската нутрициска терапија (МНТ), кој вклучува две 

компоненти: планирање и имплементација што се спроведуваат врз основа на 

практичните нутрициски препораки базирани на докази (Evidence-based Nutrition 

Practice Guidelines) и алгоритам за третман на дадената болест. Четвртата етапа е 

спроведување  мониторинг и евалуација на постигнатите тераписки ефекти.  

 Согласно податоците од препораките во Табела 19, се гледа дека нутрициската 

или диететска терапија како дел од МНТ наоѓа широка примена во многу болести и 

состојби каде е неопходна како додаток на основната терапија или како самостоен 

пристап. Овде ќе издвоиме неколку подрачја каде таа игра суштинска улога не само во 

лекувањето, туку и во спречување на развојот на болести како што се дијабетот, 

хиперхолестеролемијата, артериската хипертензија, здебеленост, хроничната бубрежна 

болест, состојбите на растот и развојот на децата, терапија при хронични и малигни 

болести итн. 

           МНТ се темели на детални испитувања, вклучувајќи: медицинска историја на 

болеста, физикален преглед на пациентот, клинички преглед, лабораториски 

испитувања, функционални и диететски анализи. 

 

5.4.1. МНТ и дијабетот 

  

Регулацијата на гликемијата, односно гликозата во крвта е од есенцијална 

важност во лекувањето на дијабетот. Многу добро е познато дека дијабетот е 

заболување кое ја оштетува макро и микроциркулацијата, а тие промени се високо 

зависни од регулацијата на гликемијата. Значи, не е доволна терапијата со инсулин, 

туку многу повеќе и соодветен диететски пристап со јасно назначени продукти кои 

смеат и кои не смеат да се земаат. Исто така, од важност е и фреквенцијата и тајмингот 
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на консумацијата на оброците кои мораат да бидат приспособени со инсулинската 

терапија.  

Диететската терапија е особено важна во раните нарушувања на гликозната 

регулација, состојби познати како зголемена инсулинска резистенција или пред -

инсулинската фаза на дијабетот, односно дијабет тип 2. Придржувањето на строгите 

принципи на хипогликемичната диета, можат со сигурност да ги превенираат 

компликациите на оваа тешка болест и да го одложат воведувањето на инсулинската 

терапија. 

 

5.4. 2. МНТ и хиперхолестеролемија 

 

 

 Хиперхолестеролемијата било да е стекната или вродена, претставува значаен 

фактор на ризик за развој на кардиоваскуларен морбидитет и морталитет кај овие 

индивидуи. Затоа грижливото определување на дозволен внес на нутриенти заедно со 

соодветна терапија со статини може да доведе до намалување на серумската вредност 

на холестеролот или другите  нарушувања на липидниот статус како ЛДЛ холестеролот. 

МНТ има значајно место во регулацијата на холестеролот кој заедно со контрола на 

другите ризик фактори како што е здебеленоста, дијабетот, пушењето и седечките 

професии можат да придонесат за глобално намалување на смртноста од коронарна 

болест и други видови кардиоваскуларен морбидитет и морталитет. 

 

5.4.3. МНТ и хипертензија 

 

 

 Артериската хипертензија веќе ја означивме како еден од главните ризик 

фактори за кардиоваскуларните болести. Таа претставува, исто така, еден од главните 

причинители на ХББ, коронарна болест и/или мозочен инсулт. Сериозна превенција на 

овие компликации е болниот да има регулиран притисок, односно тој да се движи во 

препорачаните граници согласно препораките на меѓунардоните стручни здруженија. 

Покрај редовната терапија, МНТ треба да ја ограничи солта на точно определена 

грамажа, односно да одбере такви продукти чија концентрација на сол е минимална. 

Ограничувањето на солта, односно нејзиното елиминирање од секојдневната исхрана 

доведува до значително полесна регулација на притисокот со сите антихипертензивни 

лекови кои стојат на располагање. Некогаш не е доволно само усно да му се каже на 

болниот дека треба да прекине да го досолува јадењето, туку многу повеќе да се 
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советува околу специфичните начини на исхрана и избирањето на специфични 

продукти. 

 

5.4.4. МНТ и здебеленоста 

 

 Здебеленоста, претставува современа епидемија која значително го згомеува 

ризикот од кардиоваскуларни болести. Состојбите со покачен БМИ или зголемен 

процент на отстапување на актуелната од иделаната тежина на болниот е директна 

закана и за развој на ХББ, дијабет, мозочен удар или инфаркт на миокардот. Борбата 

против дебелината денес се одвива на повеќе фронтови со едукација на населението, 

примена на многубројни таблици и упатства за користење здрава храна и сл. 

Диетотерапијата која е во состав на МНТ е, исто така, неопходна во определувањето на 

специфична исхрана која ќе доведе до постепено и ефикасно намалување на телесната 

тежина заедно со сите хигиено-диететски мерки како што се промена на начинот на 

живеење, отстранување на лошите навики, физичката активност и слично. 

 

 

 

 

 

5.4.5. МНТ и бубрежните болести 

  

МНТ наоѓа исто така широка примена во низа бубрежни болести. Познато е дека 

болните со повторувани напади од уринарните калкулуси мораат да држат соодветена 

диета за да го намалат присуството на оксалати, мочна киселина, калциум карбонат или 

фосфати. И покрај тоа што овие материи се широко распространети во сите видови 

храна, сепак МНТ може да обезбеди и сугерира продукти каде овие состојки се 

минимални, а со тоа и да ги превенира рецидивите на бубрежната калкулоза кај 

болниот. 

 

5.4.6. МНТ и хроничната бубрежна болест 

 

 Посебно место МНТ има веќе во стадиумите на хронична бубрежна болест за 

која веќе стана збор. Овој тип терапија ќе биде предмет на изучување во овој труд и на 

него ќе се навраќаме во сите негови фази . МНТ има, исто така, место кај болните кои 

се лекуваат со хемодијализа или перитонеална дијализа кога мораат да се прават 

рестрикции во однос на исхраната богата со калиум, фосфати, масти и слично. Од 
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особено значење се советите во однос на калориските потреби кои мораат да се 

исполнат за цеокупниот процес на исхрана да биде адекватно употребен и полезен за 

болниот.  ( 52, 53, 54, 54, 55, 56) 

 

 

 

 

 

Табела. 19. Болести каде може да се употреби нутритивна медицинска терапија 

 

 

МНТ - Упатства 

  
ВОЗРАСТ/СТАТУС КОГА МОЖЕ ДА СЕ УПОТРЕБИ МНТ 
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Деца- возрасни 

Бремени жени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После раѓање, 

период на доење  

 

 

 

 

 

 

Доенчиња, деца 

 

 

 

 

 

 

 

Возрасни 

 

 

Третман на тежината 

• Потхранетост= БМИ  < 19.8 пред бременоста 

• Натхранетост = БМИ > 26.1 пред бременоста 

• Мал пораст на телесната тежина во 2 или 3 тромесечје 

o Потхранети жени кои добиваат   < 2 кгр/ месечно 

o Нормални или натхранети жени кои добиваат <1 кгр 

месечно 

o Дебели жени кои добиваат <1 кгр месечно 

• Губиток на тежината  во текот  на бременоста 

o Секој губиток на тежина под прегестациската во 

прво тримесечие (0 – 13 недели) 

o > 1 кгр во тек на второ и третото тримесечие 

• Прекумерно додавање на тежина во сите тримесечиа > 3.5 

кгр/месечно 

 

• Потхранетост = Пред-гестацискиот и/или актуелниот БМИ 

< 18.5 ( во тек на 6 месеци од актот на раѓање) 

• Потхранетост = Актуелен БМИ < 18.5 (> 6 месеци од 

раѓање) 

• Натхранетост = Пред-гестациски или актуелен БМИ > 25.0 

(во тек на 6 месеци после раѓање) 

• Натхранетост = Актуелен БМИ > 25.0 (> 6 месеци по 

раѓање)) 

• Прекумерен пораст на телесната  тежина во текот  на 

последната бременост 

o Потхранета постпартална жена која добила 20 кгр  

o Нормална постпартална жена која добила > 17 кгр 

o Натхранета постпартална жена која добила  > 12 кгр 

o Дебела постпартална жена која добила > 7 pounds 

• Ниска партална тежина  (LBW) < 2.5 кгр 

• Бебето не напредува 

• Дебелина > 95
th

 percentile тежина за висината и должината 

 

• Необјаснива  загуба на тежината 

• Секој болен кому му треба третман на телесната тежина 

• Потхранетост = БМИ < 18.5 

• Натхранетост = БМИ > 25.0 

СИТЕ 

Адолесценти 

 

      

Возрасни 

ХИПЕРЛИПИДЕМИЈА 

• Тотален холестерол > 200 микрограми 

• LDL > 130 mg./dL. 

 

• Тотален холестерол > 240 mg./dL.  

• HDL < 40 mg./dL. 

• LDL > 160 mg./dL. 

• TG > 200 mg./dL. 
 

 

 

ВОЗРАСТ ОКОЛНОСТИ КАДЕ ШТО СЕ ПРИМЕНУВА МНТ 
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Reference:  “Medical Nutrition Therapy Across the Continuum of Care”, Morrison Health Care, Inc. and The American Dietetic Association, 1996.  “Medical 

Nutrition Therapy Across the Continuum of Care”, Morrison Health Care, Inc. and The American Dietetic Association, Supplement 1, 1997. 

 

 

 

 

6 ЗАКЛУЧОЦИ 

 

СИТЕ Покачено олово во крвта 

Бремени жени Услови поврзани со бременоста 

• Гестациско повраќање 

• Гестациски дијабет 

СИТЕ Нутрициски/ метаболички услови (not lactose 

intolerance) 

• Болести поврзани со нутрициски дефицит 

• Гастро-интестинални пореметувања 

• Пореметувања на гликозниот метабилизам 

• Тироидни нарушувања 

• Хипертензија 

• Бубрежна болест 

• Канцер или/и третман на канцер 

• ЦНС пореметувања 

• Гнетски и конгенитални пореметувања 

• Вроени дефекти на метаболизмот 

• Инфективни болести во изминатите 6 

месеци 

• Алергии на храната 

• Целијачна болест 

• Интерреакција храна-лекови 

• Скорешни опсежни хируршки интервенции, 

изгореници 

• Други медицински околности 

Бремена, постпартална или жена 

која дои/ доенчиња 

Неадекватен внес на нутриенти 

• Тешки вегетаријанци 

• Високо рестриктивна диета во однос на 

калориите и нутриентите 

Компликации кои влијаат на нутрицијата 

• Пореметувања на актот на голтање, потреба 

од  хранителна сонда 

Бремена, постпартална или жена 

која дои, адолесценти и деца 

Пореметувања во јадењето 

Доенчиња Околности поврази со нутрицијата како процес 

• Пилорна стеноза 

• Хранење со цуцла 
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 1. Диетата сиромашна со протеини е препорачлива и ефикасна 

метода за контрола на прогресијата на хроничната бубрежна болест. 

Резултатите од едногодишното следење потврдија подобра презервација на 

бубрежната функција кај болните кои имаат намален диететски внес на 

протеини во споредба со оние што имаат нормален. Разликата меѓу СГФ на 

крајот на периодот за следење од 12 месеци покажа дека болните со 

нормален протеински внес двојно повеќе ја влошуваат бубрежната 

функција од оние кои се на диета сиромашна со протеини. 

 

 2. Следењето на протеокинетиката, односно квантитативното 

мерење на азотот во протеините во 24 часовната урина дава сигурни и 

точни податоци околу протеинскиот внес, стапката на разградба на 

ентерално внесените протеини и може да послужи како ефикасна контрола 

на опсегот на протеинскиот внес. 

 

 3. Контролата на 24 часовната урина и азотот во уреата, исто така, 

може да послужи при соработката со болниот во однос на протеинскиот 

внес. 

 

 4. Диетата сиромашна со протеини се потврди како ефикасна 

мерка за презервација на бубрежната функција, особено ако се примени во 

3 стадиум на ХББ. Резултатите од овие истражувања силно ја афирмираат 

хипотезата дека со диета сиромашна со протеини треба да се почне што 

порано затоа што тогаш таа подобро се поднесува и нејзините ефекти се 

поубедливи. Хипопротеинската диета има ограничено значење во 

напреднатите стадиуми на ХББ заради тоа што тогаш мора да биде многу 

строга, тешко се поднесува од страна на болниот  и доведува до 

малнутриција, која ја влошува состојбата на болниот и бубрегот. 
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 5. Вкупниот пристап кон болните бара да се делува и врз другите 

фактори на прогресија, како што  се покачениот крвен притисок, 

протеинуријата, зголемениот индекс на телесна маса, прекумерната тежина, 

пореметувањето на липидниот статус, анемијата и друго. Покрај диетата 

сирмашна со протеини потребни се корекции на сите фактори кои, доколку 

не се решат,  го намалуваат вкупниот ефект на хипопротеинската диета. 

  

 

 6. Истражувањето потврди дека барем половина од болните 

немаат вистинска и коректна комплијанса и не се придржуваат до 

секојдневните препораки од медицинскиот персонал, диететичарите и 

нутрицистите. Затоа,  неопходно е во секојдневната амбулантска контрола 

на овие болни да постои и нутрицистичка консултација изведувана од  

квалификуван нутрицист. 

  

 7. Резултатите од истражувањето ја потврдија улогата на диетата 

сиромашна со протеини како облик на медицинска нутрициска терапија 

успешно применета на една група болни во ХББ. Ова мора да биде почеток 

за широка примена на МНТ во многу болести и состојби. Нека тоа биде 

натамошен предизвик за сите, здравствените работници, но и нутрицистите. 
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