ZALECENIA DIETETYCZNE DLA CHORYCH Z NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK LECZONYCH DIALIZAMI.
Odpowiednia dieta w okresie leczenia zastępującego czynność nerek, jakim są dializy, jest częścią
leczenia. Niewydolność nerek powoduje, że w organizmie dochodzi do gromadzenia się produktów
przemiany materii i wody, które wymagają usunięcia. Leczenie hemodializami wymaga modyfikacji
diety, w stopniu zależnym od utrzymującej się resztkowej czynności nerek. Poniżej przedstawiono
najbardziej istotne zagadnienia, które pomogą w zrozumieniu konieczności wprowadzenia zmian w
diecie i pomogą wdrożyć je w życie.
Zapotrzebowanie energetyczne
Zaleca się, aby podaż dobowa energii wynosiła 25-35 kcal/kg masy ciała/ dzień w zależności od wieku,
płci, składu masy ciała, aktywności fizycznej i chorób współistniejących. Zapewnienie dostatecznej
ilości energii powinno być podstawowym celem diety, który pozawala zapobiec niedożywieniu
kaloryczno-białkowemu, które może wystąpić u chorych przewlekle dializowanych.
Węglowodany
50-60% energii powinno pochodzić z węglowodanów (pieczywo razowe, makaron, kasza, ryż, ziemniaki
itp.).
W przypadku dializy otrzewnowej stosowane płyny oparte są na glukozie, która przenika do organizmu
pacjenta podczas zalegania. Ilość przenikanej glukozy jest różna, można ją indywidualnie zmierzyć (jest
to różnica w ilości glukozy w płynie dializacyjnym i dializacie) lub przyjąć, że jest to szacunkowo między
300 a 400 kcal (w zależności od stężenia glukozy i objętości). Ten ładunek energetyczny powinien być
uwzględniony w szacowaniu ilości przyjmowanych dziennie węglowodanów jako głównego źródła
energii.
Tłuszcze
≤30% energii powinno pochodzić z tłuszczów, w tym maksymalnie 1/3 i im mniej tym lepiej – powinny
stanowić tłuszcze zwierzęce. Zaleca się spożycie tłuszczów roślinnych, takich jak: oliwa z oliwek, olej
słonecznikowy, sojowy).
Białko.
Biorąc pod uwagę ̨ straty aminokwasów (cząsteczek z których produkowane są białka), podczas zabiegu
hemodializy, zaleca się pacjentom dializowanym (hemodializowanym jak i dializowanym otrzewnowo)
spożycie białka w ilości około 1-1,2 g/kg masy ciała na dobę. Białko jaja kurzego można dodać do
różnych potraw, takich jak: budynie, pulpety, rolady mięsne, omlety, sałatki. Aby białko mogło spełniać
swoje zadania, dieta musi mieć należną wartość energetyczną, w przeciwnym razie białko będzie
wykorzystane do celów energetycznych. Nie ma wystarczających danych, aby zalecić określony rodzaj
białka (roślinne lub zwierzęce), choć wiele publikacji wskakuje na mniejsze nasilenie kwasicy nie
oddechowej oraz mniejsze zagrożenie zbyt dużym stężeniem fosforanów przy spożywaniu białka
roślinnego.
Sód/ Sól kuchenna
Sód, składnik soli kuchennej (chlorku sodu, NaCl), jest pierwiastkiem, który w organizmach wiąże się
ściśle z obecnością wody. 99% sodu, który przyjmujemy to sól kuchenna. Przyjmowany przez chorych
z niewydolnością nerek wzmaga pragnienie i prowadzi do zatrzymywania wody w organizmie. Nadmiar
wody gromadzony w przerwie między hemodializami (HD) powoduje przyrost masy ciała między

zabiegami i musi zostać usunięty podczas zabiegu hemodializy, w przeciwnym razie przewodnienie
może się kumulować prowadząc do wielu niekorzystnych następstw – m.in. obrzęków, źle
kontrolowanego nadciśnienia tętniczego, obrzęku płuc. Ze względu na krótki czas trwania zabiegu –
zwykle 4 godziny –usunięcie z organizmu wody, która uległa stopniowemu, powolnemu gromadzeniu
się między zabiegami (w czasie 48 lub 72 godzin) jest czynnikiem, który dla organizmu jest niezwykle
trudny. Dzieje się tak, ponieważ woda w ciągu przerwy między HD gromadzi się niemal w całym
organizmie, a podczas zabiegu HD jest usuwana jedynie z przestrzeni wewnątrznaczyniowej.
Uzupełnianie usuwanej z przestrzeni wewnątrznaczyniowej wody, wodą z innych obszarów organizmu
trwa zwykle wolniej niż sam proces usuwania. Dlatego może to prowadzić podczas HD do
niekorzystnych zdarzeń tj.: spadki ciśnienia tętniczego, skurcze, nudności, wymioty.
Powyższe stanowi uzasadnienie dla zalecanego ograniczenia podaży sodu / soli kuchennej w diecie
pacjentów dializowanych. Zalecenia wskazują na potrzebę ograniczenia dobowej podaży sodu w diecie
do < 2,3 g/d, co odpowiada 100 mmol sodu, co odpowiada ograniczeniu soli kuchennej do <6 g.
Aby zmniejszyć spożycie soli kuchennej:
• unikaj żywności wysoko przetworzonej,
• wyeliminuj przekąski typu chipsy, orzeszki solone,
• używaj świeżego mięsa, drobiu i ryb zamiast konserwowych, wędzonych lub peklowanych,
ogranicz spożycie wędlin
• kupuj świeże lub mrożone warzywa zamiast konserwowych,
• produkty zbożowe (np. kasze, ryż) i ziemniaki gotuj w niesolonej wodzie lub z niewielkim (jeżeli
musisz) dodatkiem soli (sól dodawaj pod koniec gotowania),
• zrezygnuj z dosalania potraw przy stole – używaj świeżych lub suszonych ziół (np. bazylię,
estragon, imbir, tymianek),
• zwracaj uwagę na zawartość sodu w kupowanej wodzie mineralnej,
• sprawdzaj etykiety produktów i wybieraj te, które zawierają mniejsze ilości soli/sodu.
Woda
Ograniczenie podaży płynów ustalane jest indywidualnie w stopniu uzależnionym od ilości
oddawanego moczu – czyli zachowania tzw. diurezy resztkowej. Generalnie zaleca się ograniczenie
podaży płynów do około 1-1,5 L dziennie (wliczając to także zupy), a u chorych oddających do objętości
równej sumie objętości moczu i 0,5-1L.
W idealnych warunkach chory leczony hemodializami bezpośrednio po zabiegu uzyskuje stan
odpowiedniego nawodnienia, a zmierzona w tym momencie masa określana jest jako sucha lub
optymalna masa ciała. Jednakże brak jest jednej, powszechnie przyjętej definicji suchej masy ciała.
Tradycyjnie przyjmuje się, że jest to waga, przy której chory nie ma objawów przewodnienia (obrzęki,
źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze), ani odwodnienia (spadki ciśnienia tętniczego, skurcze,
nudności wymioty). Jednak objawy przewodnienia pojawiają się późno zwykle, gdy objętość wody w
przestrzeni międzykomórkowej przekracza 1/3 normy (około 5L). Z kolei objawy odwodnienia mogą
się pojawić, gdy chory jest zbyt szybko odwadniany podczas HD, nawet u chorego przewodnionego,
zwłaszcza gdy stosuje się leki blokujące kompensacyjne reakcje sercowo-naczyniowe.
Przyjmuje się, że ilość przyjmowanych płynów powinna być ograniczona na tyle, by wzrost masy ciała
między hemodializami, nie przekraczały 3,5% suchej masy ciała, przy założeniu, że różnica masy ciała
przed kolejną HD i po poprzedniej HD odpowiada kumulacji płynów. Zatem wzrost masy ciała w okresie
48 godzin (pn-śr-pt, wt-czw-sob) lub 72 godzin (pt-pon, sob-wt) odpowiada nadmiarowi wody, którą
podczas HD należy usunąć poprzez ultrafiltrację po to, by po HD chory osiągnął suchą masę ciała.

Potas
U pacjentów z niewydolnością nerek, zwłaszcza już nieoddających moczu, często dochodzi do
niebezpiecznego dla zdrowia i życia podwyższenia stężenia potasu we krwi. Zbyt duże stężenie potasu
we krwi może powodować osłabienie siły mięśniowej (określane przez pacjentów jako „nogi jak z
waty”), porażenie mięśni, mrowienia, zaburzenia świadomości, bradykardię (wolne bicie serca),
zaburzenia rytmu, a także nagły zgon sercowy.
W przypadku leczenia hemodializami podczas badań kontrolnych w stacji dializ, stężenie potasu jest
kontrolowane nie rzadziej niż raz w miesiącu, przed jak i po dializie. Lekarz, po analizie wyników,
informuje pacjentów o konieczności ograniczenia potasu w diecie w przypadku, gdy jest taka
konieczność. Jeżeli nie wiesz, czy musisz ograniczyć potas, a jeżeli tak to w jakim stopniu – zapytaj
lekarza.
Produkty o dużej zawartości potasu to przede wszystkim warzywa i owoce. Ilość przyjmowanego
potasu można ograniczyć:
• stosując tzw. podwójne gotowanie bez dodatku soli,
• mięso i warzywa można namaczać (przez ok. 2 godziny), a następnie gotować w dużej ilości
wody lub wstępnie obgotować i następnie odlać wywar.
W każdym przypadku zbyt dużych stężeń potasu należy również zwrócić uwagę na przyjmowane leki,
ponieważ niektóre z nich mogą prowadzić do tego stanu – dlatego przedstaw lekarzowi listę wszystkich
stosowanych leków, gdy występuje u Ciebie ten problem.
Większość preparatów na skurcze dostępnych bez recepty zawiera potas, dlatego przed ich
zastosowaniem konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem.
W przypadku leczenia dializą otrzewnową bardzo rzadko dochodzi do zbyt dużych stężeń potasu we
krwi, nawet u pacjentów nieoddających moczu, ponieważ płyn dializacyjny nie zawiera tego
pierwiastka.
Fosfor
Fosfor nie występuje w postaci czystej w organizmach żywych, ponieważ jest pierwiastkiem wysoce
reaktywnym i w organizmach żywych występuje niemal wyłącznie w postaci anionu - fosforanu (PO4),
który współtworzy różne związki (organiczne i nieorganiczne). W badaniach laboratoryjnych
dysponujemy jedynie oznaczeniem stężenia fosforanów w surowicy w celu oceny ilości fosforu w
organizmie, co jest pewnym uproszczeniem, ponieważ informuje ono o aktualnym stężeniu w
surowicy, a nie o zawartości tego związku w narządach, np. kościach.
Wydalanie fosforanów u zdrowych osób następuje niemal wyłącznie z moczem. Dlatego u chorych
dializowanych zwykle ulega on kumulacji w organizmie. Wysokie stężenie fosforanów wpływa
niekorzystnie na układ sercowo-naczyniowy, stąd zalecenie, by chorzy z niewydolnością nerek
dostosowywali ilość fosforu w diecie tak, by jego stężenie mieściło się w normie. Podczas badań
kontrolnych w stacji dializ, nie rzadziej niż raz w miesiącu, jego stężenie jest kontrolowane. Lekarz, po
analizie wyników, informuje pacjentów o konieczności ograniczenia fosforu w diecie w przypadku, gdy
jest taka konieczność. Jeżeli nie wiesz, czy musisz ograniczyć fosfor, a jeżeli tak to w jakim stopniu –
zapytaj lekarza.
Zbyt niskie stężenie fosforu u chorych dializowanych występuje zwykle przy współistniejącym
wyniszczeniu lub zachowanej w istotnym stopniu czynności nerek.
Gdy zachodzi potrzeba ograniczenie spożycia fosforu.

Wówczas wskazane jest ograniczenie fosforu w diecie do 800-1000mg dziennie.
Fosfor w pokarmach występuje głównie w białku, co w znacznym stopniu utrudnia zastosowanie się
do zaleceń zastosowania diety o zwiększonej zawartości białka. Dlatego warto zapamiętać kilka uwag
dotyczących fosforu w diecie:
• Fosfor w białkach występuje w postaci związków, które po spożyciu muszą ulec strawieniu do
fosforanu i dopiero on jest absorbowany (wchłaniany) z przewodu pokarmowego do krwi.
Tylko 40-60% fosforu w związkach organicznych ulega wchłanianiu.
• Produkty żywnościowe różnią się stopniem podatności na trawienie i biodostępnością fosforu,
czyli produkty o tej samej zawartości fosforu różnią się ilością fosforu jaki z nich przedostanie
się do krwioobiegu.
• Podatność na trawienie i wchłanianie fosforu w białkach zwierzęcych jest większa niż w
przypadku białek roślinnych. Organiczne związki fosforu w produktach odzwierzęcych są łatwo
rozkładane w przewodzie pokarmowym i wchłaniane.
• Produkty odzwierzęce są często konserwowane związkami nieorganicznymi fosforu, który
niemal w całości ulega wchłanianiu do krwioobiegu.
• Produkty żywnościowe różnią się zawartością fosforu w przeliczeniu na gram białka i tak np.
żółtko jaja kurzego zawiera 22,8mg fosforu na gram białka, a białko zaledwie 1,4mg. Także
białko jaja kurzego zwiera 16-razy mniej fosforu w przeliczeniu na gram białka niż żółtko.
Tabela nr 1 zawiera informacje o zawartości fosforu i białka w wybranych produktach
żywnościowych.
• Wiele owoców i warzyw zawiera niewiele fosforu, jednak niektóre nasiona, orzechy i rośliny
strączkowe są bogate w fosfor. Fosfor w roślinach, zwłaszcza fasoli, groszku, zbożach i
orzechach występuje głównie w postaci kwasu fitynowego i fitynianów. Ludzie nie posiadają
enzymu rozkładającego te związki (fitazy), dlatego biodostępność fosforu z produktów
pochodzenia roślinnego jest relatywnie mała, zwykle mniejsza niż 50%.
• Wszelkie konserwanty i dodatki pozwalające na wydłużenie przydatności do spożycia,
poprawiające kolor, smak i utrzymujące świeżość zawierają fosfor nieorganiczny, który niemal
w całości ulega wchłanianiu do krwi. Są one dodawane do niektórych napojów, mięsa i jego
produktów, do mięsa mrożonego, płatków zbożowych, batonów, przetworzonych serów i
serów do smarowania, produktów instant oraz mrożonych produktów do pieczenia. Dodatki
zawierające fosforany oznaczone są na produktach spożywczych oznaczone symbolami: E338,
E339, E340, E341, E450, E540, E543, E544.
Dlatego przygotowuj produkty samodzielnie, ponieważ pozwala to:
• wybierać produkty o mniejszej zawartości fosforu,
• poddać produkty zawierające fosfor procesom, które zmniejszą jego ilość poprzez
o namaczanie – kupione mięso można namoczyć w wodzie i pozostawić na noc, a
następnego dnia poddać dalszej obróbce – np. gotowaniu lub pieczeniu – można w ten
sposób zastąpić kupowane gotowe wędliny zawierające duże fosfor w dużych ilościach
o długotrwałe gotowanie w dużej ilości wody (wydłużone 2x) lub wstępnie gotowanie i
następnie odlanie wywaru i uzupełnienie świeżą wodą
Wapń
U chorych dializowanych powinno się dostosować ilość wapnia w diecie, tak by uniknąć hiperkalcemii
(zbyt dużego stężenia wapnia w surowicy) i przeładowania wapniem. Zbyt duże stężenie wapnia jak i

dodatni bilans wapniowy mogą sprzyjać odkładaniu się soli wapnia w naczyniach, powodując utratę
ich elastyczności oraz odkładać się w innych tkankach, powodując zwapnienia pozakostne.
Przy określaniu ilości spożywanego wapnia należy uwzględnić wapń zawarty w:
1. diecie
2. suplementach diety
3. lekach wiążących fosforany w przewodzie pokarmowym opartych na wapniu (Calperos zawiera
400mg wapnia w 1000mg tabletce)
oraz na stosowane leki wpływające na gospodarkę wapniową
1. aktywne analogi witaminy D (np. Alfadiol), które zwiększają wchłanianie wapnia (jak i fosforu)
z przewodu pokarmowego
2. kalcimimetyki (Cinecalcet, Mimpara), które zmniejszają stężenie wapnia w surowicy.
Witaminy i pierwiastki śladowe
U chorych leczonych hemodializami brak jednoznacznych dowodów na korzyści z suplementowania
witamin i pierwiastków śladowych, które mogą być usuwane podczas dializy. Zalecenia K/DOQI
wskazują na
• Potrzebę suplementacji kwasu foliowego, witaminy B12 i/lub kompleksu witamin B w celu
korekcji niedoboru w przypadku występowania objawów mogących wskazywać na ich
niedobór.
• Potrzebę suplementacji witaminy C co najmniej 90mg/d u mężczyzn i 75mg/d u kobiet.
• Potrzebę suplementacji witaminy D w przypadku niedoboru.
• U pacjentów dializowanych uważa się, że nie powinno się rutynowo suplementować witaminy
A i E z powodu potencjalnej toksyczności tych witamin.
U pacjentów z niewydolnością nerek leczonych dializami bardzo rzadko występuje niedobór magnezu,
dlatego jego stosowanie np. z powodu skurczów, powinno być skonsultowane z lekarzem i zwykle
poprzedzone kontrolą stężenia magnezu w surowicy.
Tradycyjnie zaleca się chorym hemodializowanym po zabiegu hemodializy przyjmowanie
uzupełniających dawek witamin rozpuszczalnych w wodzie:
• po każdym zabiegu hemodializy
o Kwas foliowy 5mg (Acidum folicum)
o Witamina C 100mg
o witamina B complex
• 1 raz w tygodniu po hemodializie
o Witamina B6 50mg

Tabela 1. Zawartość fosforu [mg] w wybranych produktach żywnościowych w odniesieniu do
zawartego w nich 1 g białka

Tabela 2. Zawartość fosforu w wybranych napojach (w porcji 340ml).
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