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Læs om:
4 Proteinkvalitet og -kvantitet: Effekten af en højpro-

tein plantebaseret diæt på proteinuri hos patienter
med nefropati.
4 Nutricias forskningslegat og DSKE rejselegater til
ESPEN

Kære DSKE-medlem
Et luksusproblemJ Mange tilsendte indlæg har resulteret i at der kommer to nyhedsbreve med kort mellemrum. God læselyst (igen).
Mange hilsner Mette Holst. Nyhedsbrevsredaktør

4Proteinkvalitet og -kvantitet: Effekten
af en højprotein plantebaseret diæt på
proteinuri hos patienter med nefropati
Af Mia Elisabeth Busse Bendtsen & Mie Westh Christensen, modtagere af Nutricias forskningslegat 2019
Baggrunden for forsøget tager afsæt i, at patienter
med kronisk nyresygdom (CKD) ofte anbefales at begrænse deres proteinindtag, hvilket kan lede til proteinmalnutrition, hvor tab af cellulære proteiner medfører en øget risiko for morbiditet og mortalitet og en
høj proteinkatabolisme hos patientgruppen, øger risikoen yderligere. Patienter med CKD har desuden oftere sarkopeni og øget skrøbelighed sammenlignet
med tilsvarende aldersgruppe i den generelle population. Forskning indikerer at proteintypen kan spille en
rolle ift. progressionen af CKD, hvor særligt protein fra
sojabønner har påvist en gavnlig effekt på den estimerede glomerulære filtrations rate samt proteinuri hos
både diabetiske og ikke-diabetiske patienter med nefropati.
Forsøgets primære formål var derfor at undersøge,
om en højproteindiæt baseret udelukkende på planteprotein, mindskede graden af proteinuri hos personer
med diabetes og/eller hypertension og/eller glomerulonefritis der havde tilstedeværelsen af mikroeller makroalbuminuri, sammenlignet med en højproteindiæt hovedsageligt baseret på animalsk protein.
Forsøget blev udført i samarbejde med Københavns
Universitet og Nordsjællands Hospital, Hillerød på Endokrinologisk- og Nefrologisk afdeling, med Jens Rikardt Andersen og overlæge, Ph.d. Peter Lommer Kristensen, som faglig og praktisk støtte. I forsøget blev
inkluderet 13 deltagere, hvoraf 4 gennemførte forsøget. Forsøget blev udført som et randomiseret,

kontrolleret, crossover studie med to interventionsperioder og deltagerne blev randomiseret til enten at
starte med at indtage en højprotein plantediæt
(HPPD) eller højprotein animalsk diæt (HPAD). Der
blev udformet individualiserede kostplaner til hver
forsøgsperson i hver forsøgsperiode, mhp. bl.a., at
øge compliance.
Forsøget viste ingen tendenser for urin-albumin-kreatinin-ratio efter indtag af HPPD eller HPAD, der sås
dog fald i medianforskel på 24% (HPPD) og 22%
(HPAD). Der var tendens til fald i urin albumin efter
HPPD med en medianforskel på 50% hvor der ingen
tendens var efter HPAD. Der var tendens til fald i urin
kreatinin efter HPPD, med en medianforskel på 29%,
mens ingen tendenser blev observeret efter HPAD. På
sekundære parametre var tendens til fald i plasma
fructosamin efter HPPD, dog med et beskedent fald i
medianforskel på 1%, mens der efter HPAD ingen tendenser blev observeret, dog forekom en stigning på
9% i medianforskel. Der var tendens til fald i blodtryk
efter begge interventionsperioder med et fald i medianforskel på hhv. 10% (HPPD) og 11% (HPAD) for systolisk blodtryk samt 11% (HPPD) og 5% (HPAD) for diastolisk blodtryk. Grundet forsøgets deltagerantal
(n=4), kan det ikke konkluderes om HPPD mindsker
proteinuri hos personer med diabetes og/eller hypertension sammenlignet med HPAD. Af samme årsag
kan heller ikke konkluderes på sekundære parametres
indvirkning på nyrefunktionen samt hvorledes HPPD
påvirker disse. Dog antyder tendenser at HPPD kan
have en gunstig indvirkning på visse renale parametre
samt sekundære faktorer i relation til nyrefunktionen,
hvilket kan danne grundlag for videre forskning.
Stor tak til DSKE for at tildele os Nutricias forskningslegat i Enteral Klinisk Ernæring, der muliggjorde
at projektet kunne gennemføres.

4 Nutricia Forskningslegat i Enteral Klinisk Ernæring
Legatets formål er at fremme dansk baseret prasisnær
forskning inden for enteral klinisk ernæring og appellerer til ansøgere fra både primær og sekundær sundhedssektor. Ansøger skal være DSKE-medlem.
Forskningslegatet vil blive uddelt på Årsmødet i Klinisk
Ernæring i Århus d. 7. maj 2021.

Legatet er på 25.000 kr. Ansøgningsfrist 26.04.21 kl.
12
Se information om ansøgningsprocedure under "legater" på www.dske.dk

4 DSKE legat til ESPEN kongres
Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE) uddeler 3 legater på hver op til 5.000 kr til deltagelse i ESPEN kongressen i Milano 11-14. september 2021. Legaterne
kan søges af DSKE-medlemmer, der har fået antaget
et abstract til præsentation på kongressen.
Såfremt kongressen ændres til en virtuel kongres, ændres legatet til at dække deltagergebyret til den virtuelle kongres.
Ansøgningsfrist 4. juni 2021 kl. 12.00
Se information om ansøgningsprocedure under "legater" på www.dske.dk

Kommende aktiviteter i DSKE:
Årsmøde 2021. Fredag 7. Maj 2021 – holdes på en
virtuel platform nær dig. Hold øje med ændringer
på hjemmesiden.
Temadag om ernæringssygepleje. Ny dato d. 22
september i Århus.

Hold øje med:
https://www.facebook.com/Dansk-Selskab-for-KliniskErn%C3%A6ring-DSKE-825748844131759/

Del din viden og interesse med andre medlemmer. Har du et kommende projekt, et undervisningsprogram eller en sjov ernærings-oplevelse du gerne vil dele i
nyhedsbrevet, så skriv til: mette.holst@rn.dk
Deadline for indlæg til næste nyhedsbrev er: 4. April 2021

Kommende aktiviteter udenfor DSKE:
Tør man håbe…
ESPEN kongres i Milano 10-14. September 2021

___________________________________________________
___

Rehabilitation International World Congress 2021
under temaet “Moving Societies” Århus 7-9 September.
https://www.rehabiliteringsforum.dk/det-sker/24th-worldcongress-2021/

Opfordring til medlemmerne:
Tjek din profil på Lægeforeningen

Passer din adresse og stillingsbetegnelse stadig?
Log ind på www.laeger.dk
Vælg ”min side” og følg guiden

