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Niedostateczne przestrzeganie zaleceń 
dietetycznych wśród chorych dializowanych   

Wstęp: Postępy farmakoterapii sprawiają, że znaczenie diety, jako nieod-
łącznego elementu terapii przewlekłej choroby nerek (PChN) jest niedocenia-
ne. Dieta jest jednym z najbardziej modyfikowalnych czynników ryzyka PChN. 
Kontrola podaży białka, sodu, potasu, fosforu oraz nawodnienia jest trudna 
dla chorych. Celem pracy było zbadanie nawyków żywieniowych oraz ocena 
znajomości zaleceń dietetycznych wśród pacjentów przewlekle hemodializo-
wanych.

Materiał i Metodyka: W badaniu ankietowym wzięło udział 74 chorych he-
modializowanych trzy razy w tygodniu. Wykorzystano ankietę dietetyczną za-
wierającą 16 pytań otwartych oraz 39 zamkniętych. Pytania dotyczyły histo-
rii choroby, znajomości zaleceń dietetycznych, a także częstości spożywania 
poszczególnych produktów. Wydzielono podgrupę 19 chorych, którzy dekla-
rowali, że przestrzegają wszystkich zaleceń dietetycznych dla 5. okresu PChN 
i dokonano porównania nawyków żywieniowych obu grup.

Wyniki: Jednym z głównych problemów dietetycznych była nieregular-
ność posiłków, 61% badanych spożywało 3 lub mniej posiłków w czasie 
dnia. Kolejny problem stanowiła duża konsumpcja mięsa, zawierającego 
duże ilości fosforu. Prawie połowa pacjentów w obu badanych grupach uni-
kała całkowicie spożywania mleka i produktów. Spożycie warzyw było małe. 
Konsumpcja warzyw konserwowych oraz kiszonek, zawierających duże ilo-
ści sodu była zbyt duża. Dodawanie soli podczas gotowania było zgłaszane 
przez ponad połowę chorych. Ponad 2/3 badanych stwierdziło, że aplikacja 
mobilna przeznaczona dla pacjentów dializowanych pomogłaby im w zacho-
waniu właściwej diety.

Wnioski: Większość przewlekle dializowanych pacjentów nie przestrzega 
zaleceń dietetycznych dla 5. okresu PChN. Dieta 1/4 badanych, którzy twierdzili, 
że kontrolują swój sposób odżywiania była źle zbilansowana i nieurozmaicona. 
W opinii pacjentów aplikacja dietetyczna, dedykowana pacjentom przewlekle 
dializowanym, ułatwiłaby osiągnięcie celów dietetycznych.

(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 56-60)

Poor adherence of hemodialysis patients to dietary 
restrictions

Introduction: Advances in pharmacotherapy lead to underappreciation of  
a diet which is a highly modifiable risk factor of chronic kidney disease (CKD). 
Monitoring of protein, sodium, potassium, phosphate consumption and wa-
ter intake poses a serious dietary challenge. Assessment of dietary habits of 
chronic hemodialysis patients and their attitude towards the required dietary 
restrictions was the aim of study.

Material and Methods: The survey which included 16 open and 39 multiple 
choice questions was performed among 74 hemodialysis patients. Patients 
were asked about the history of kidney disease, adherence to diet and fre-
quency of consumption of specific food items. The subgroup of patients who 
reported full adherence to dietary restrictions was compared to the rest of the 
study population.

Results: The irregularity of meals was the main problem, 61% of patients 
had 3 or fewer meals per day. High consumption of phosphate-rich food, i.e. 
meat was common. Nearly half of the patients avoided dairy products com-
pletely. Fruit consumption which poses a risk of hyperkalemia was too high.  
In contrast, consumption of vegetables was low. Patients often consumed sodi-
um-rich pickles. More than half of patients added salt when cooking. More than 
2/3 of patients claimed that a hemodialysis patient-oriented mobile application 
would help to follow dietary recommendations.

Conclusions: Most dialysis patients failed to follow specific multiple die-
tary restrictions. A quarter of patients tried to control nutrients, but their diet 
was unbalanced and monotonous. In patients opinion there is a need to create  
a mobile application to improve adherence to dietary guidelines.

(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 56-60)
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Wstęp
Przewlekła choroba nerek (PChN) 

dotyczy ok. 10-13% społeczeństwa USA 
[1] a w Polsce jej występowanie szacuje 
się na nawet 16% populacji ogólnej [2]. 
Głównymi przyczynami rozwoju PChN są 
cukrzyca typu 2 oraz nadciśnienie tętni-
cze. Biorąc pod uwagę niekorzystne pro-
gnozy demograficzne dla Polski, można 
stwierdzić, że liczba chorych na cukrzycę 
typu 2 oraz nadciśnienie tętnicze będzie 
nadal zwiększała się, a co za tym idzie 
częstość występowania PChN także bę-
dzie większa. Stanowi to wielkie wyzwanie 
dla systemu ochrony zdrowia i stwarza 
potrzebę znalezienia efektywnych metod 
profilaktyki i skutecznego wielokierun-
kowego leczenia. Postęp farmakoterapii 
sprawił, że znaczenie diety, jako nieod-
łącznego elementu terapii stało się niedo-
ceniane. Nieprawidłowa dieta i brak kon-
troli przyjmowanych pokarmów w PChN 
są poważnymi czynnikami ryzyka zgonu 
i niepełnosprawności [3]. Warto zauważyć, 
że dieta pozostaje najłatwiej modyfikowal-
nym czynnikiem postępu choroby i jej po-
wikłań. 

Głównymi wyzwaniami w PChN jest 
spowolnienie procesu chorobowego, a tak-
że zapobieganie zaburzeniom elektroli-
towym takimi jak hiperkaliemia, hiperfos-
fatemia czy hipokalcemia. Konieczne jest 
ograniczenie podaży białek, fosforu, sodu 
i potasu [2], a także kontrola ilości przyjmo-
wanych płynów. Należy jednak pamiętać, 
że pacjenci z PChN, zwłaszcza pacjen-
ci dializowani są w grupie dużego ryzyka 
niedożywienia białkowo-energetycznego, 
które stanowi jedną z głównych przyczyn 
śmiertelności [4,5]. Zalecenia żywieniowe 
dla pacjentów w 5. okresie PChN są na-
stępujące: zapotrzebowanie energetyczne 
–30-35 kcal/kg m.c./dobę, białko – około 
1,2 g/kg m.c./dobę, tłuszcze 25-35% całko-
witego zapotrzebowania energetycznego, 
sód – 750-2000 mg/dobę, potas – 50-75 
nmol/dobę, wapń – 1200-1600 mg/dobę, 
fosfor – 10-17 mg/dobę [2].

Konieczność równoczesnego zbilan-
sowania diety i uwzględniania licznych 
ograniczeń stwarza trudności zarówno 
pracownikom opieki zdrowotnej jak i cho-
rym. Ogólne zasady żywienia chorych 
z PChN przewlekle dializowanych są na 
ogół udostępniane chorym w poradniach, 
na oddziałach nefrologicznych oraz sta-
cjach dializ i zawierają listę produktów 
zalecanych oraz przeciwwskazanych. 
Udowodnione, że duże spożycie owoców, 
warzyw, produktów zbożowych, pełno-
ziarnistych, bogatych w błonnik oraz ryb 
z równoczesnym ograniczeniem spożycia 
czerwonego mięsa, produktów zawierają-
cych dużą ilość sodu oraz cukrów rafino-
wanych może spowalniać postęp PChN 
[1]. Ponadto dieta śródziemnomorska 
oraz tzw. dieta DASH (Dietary Appro-
aches to Stop Hypertension) mogą mieć 
korzystny wpływ na stan chorych z PChN 
[6], aczkolwiek nie udowodniono w tej 
grupie zmniejszonej śmiertelności z po-
wodów sercowo-naczyniowych i innych 
[7]. Kolejnym ograniczeniem w diecie jest 
konieczność ograniczenia spożycia prze-

tworzonych potraw. Warto zaznaczyć, że 
szeroko dostępne w sprzedaży mięso 
poddane obróbce przemysłowej dostar-
cza dwa razy tyle fosforu, co mięso nie-
przetworzone [8]. Z niedawnego badania 
ankietowego przeprowadzonego wśród 
247 chorych na PChN wynika, że korzy-
stanie z aplikacji mobilnych motywuje do 
zachowania zdrowych nawyków żywie-
niowych i ułatwia osiągnięcie celów diete-
tycznych [9].

Celem pracy była analiza nawyków 
żywieniowych oraz ocena znajomości za-
leceń dietetycznych wśród pacjentów prze-
wlekle dializowanych. Dodatkowo zbadano 
zainteresowanie pacjentów korzystaniem 
z mającej powstać w przyszłości mobilnej 
aplikacji dietetycznej, dedykowanej pa-
cjentom z PChN. 

Materiał i Metodyka
Wykorzystano ankietę dietetyczną, 

badającą nawyki żywieniowe pacjentów 
przewlekle dializowanych. Zawierała ona 
16 pytań otwartych i 39 pytań zamknię-
tych. Pytania otwarte dotyczyły historii 
choroby, świadomości ograniczeń diete-
tycznych oraz subiektywnej oceny sto-
sowanej diety. Pytania zamknięte miały 
oceniać częstość przyjmowania poszcze-
gólnych grup produktów, z sześcioma 
wariantami odpowiedzi: nigdy, 1-3 razy  
w miesiącu, raz w tygodniu, kilka razy 
w tygodniu, raz dziennie, kilka razy w cią-
gu dnia. Ankieta została opracowana we 
współpracy z Zakładem Higieny Żywienia 
i Epidemiologii Katedry Higieny Żywienia 
i Epidemiologii Uniwersytetu Medyczne-
go w Łodzi. Przebadana została grupa 
74 pacjentów, w 5. okresie PChN, hemo-
dializowanych 3 razy w tygodniu od co 
najmniej 6 miesięcy. Chorzy byli leczeni 
w 3 stacjach dializacyjnych w wojewódz-
twie łódzkim w szpitalach publicznych 
w Łodzi, Skierniewicach oraz Bełchato-
wie. Badanie zostało przeprowadzone 
w okresie od listopada 2017 roku do lu-
tego 2018 roku.

W ogólnej populacji 74 przebadanych 
pacjentów 28 stanowiły kobiety, a 46 męż-
czyźni. Wiek pacjentów (średnia ± SD) wy-
nosił 59,4±14,2 lat, wskaźnik masy ciała 
(BMI) 26,6±5,5 kg/m2, czas dializoterapii 
3,6 ± 3,7 lat.

Z grupy badanych chorych wydzie-
lono dodatkowo podgrupę 19 pacjen-
tów, którzy potwierdzili w ankiecie, że 
przestrzegają zaleceń dietetycznych dla 
5 okresu PChN. Grupę stanowiło 9 ko-
biet, 10 mężczyzn, wiek 61,5±13,5; BMI 
25,6±4,2 kg/m2, czas dializoterapii 4,4± 
5,2 lat. Częstość spożywania poszcze-
gólnych produktów i nawyki żywieniowe 
podgrupy zostały porównane z całością 
badanej populacji

Metody statystyczne. Zastosowano 
podstawowe metody statystyki opisowej. 
Wyniki podawano w postaci średnia aryt-
metyczna ± odchylenie standardowe. War-
tość p <0,05 uznano za znamienną. Do 
porównań międzygrupowych zastosowano 
obustronny test t dla zmiennych niepołą-
czonych lub test Manna-Whitneya w zależ-
ności od rozkładu zmiennych. 

Wyniki
Regularność posiłków
57% badanych deklarowało spoży-

wanie wszystkich posiłków w ciągu dnia 
o stałych porach, 15% spożywanie tylko 
niektórych z posiłków w ciągu dnia o sta-
łych porach, natomiast 28% spożywało 
posiłki nieregularnie. 51% dojadało mię-
dzy posiłkami, najczęściej sięgając po 
owoce, wyroby cukiernicze i jogurty owo-
cowe. Wśród pacjentów dializowanych 
7% - spożywało 2 posiłki dziennie, 54% 
spożywało 3 posiłki dziennie, 27% 4 po-
siłki dziennie, a 12% 5 posiłków dziennie 
(Ryc. 1).

Spożycie mięsa i ryb
22% spożywało pokarmy mięsne przy-

najmniej raz dziennie lub częściej, a 59% 
kilka razy w tygodniu. 71% badanych spo-
żywało mięso oraz wędliny przynajmniej 
3 razy w tygodniu na śniadanie, 55% na 
kolację, a 43% zarówno na śniadanie jak 
i na kolację. Najczęściej wybierane mięso 
stanowił drób 80%, wieprzowina 58% oraz 
wołowina 34%. 

16% w ogóle nie spożywało ryb, 47% 
spożywało ryby 1-3 razy w miesiącu, 37% 
przynajmniej raz w tygodniu (Tab. I).

Najczęściej pacjenci spożywali mięso 
gotowane – 78%, pieczone – 20%, sma-
żone – 23%.

Spożycie produktów mlecznych 
(mleko, napoje mleczne) i serów 

Prawie połowa 46% unikała całko-
wicie produktów mlecznych, codziennie 
spożywało je tylko 6%. Kilka razy w ty-
godniu 10% konsumowało sery żółte, 
a 23% sery twarogowe. Natomiast od-
powiednio 51% oraz 23% rezygnowało 
całkowicie ze spożywania serów żółtych  
i twarogowych. 

Spożycie pieczywa
Przynajmniej 3 razy w tygodniu 74% spo-

żywało pieczywo jasne na śniadanie, 60%  
na kolację, a 54% zarówno na śniadanie 
jak i na kolację. 

Pacjenci najczęściej wybierali pieczy-
wo mieszane (pszenno-żytnie) – 54% oraz 
pszenne – 38%.

Z pieczywa razowego całkowicie zre-
zygnowało 42% badanych, natomiast 35% 
przyjmowało je raz w tygodniu lub częściej, 
w tym 5% kilka razy w ciągu dnia (Tab. I).

Spożycie warzyw i owoców
28% pacjentów spożywało jedną por-

cję owoców w ciągu dnia, w tym 7% kilka 
razy dziennie. 35% przyjmowało je kilka 
razy w tygodniu (Tab. I).

31% konsumowało jedną porcję wa-
rzyw na tydzień lub mniej. 10% spożywało 
kilka porcji warzyw w ciągu dnia.

Spożycie soli i produktów solonych
31% unikało solenia potraw całkowicie, 

56% dodawało do pokarmów sól tylko pod-
czas gotowania, a 14% dosalało potrawy 
zarówno podczas przygotowania jak i na 
talerzu. 

Konserwy warzywne i kiszonki (głównie 
bogatosodowa kiszoną kapustę oraz ogór-
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ki) raz w tygodniu lub częściej konsumowa-
ło 39%, natomiast produktów tych całkowi-
cie unikało 20% (Tab. I).

Spożycie słodyczy i wyrobów cu-
kierniczych

14% spożywało słodycze przynajmniej 
raz dziennie lub częściej, 63% konsumo-
wało je raz do kilku razy w tygodniu, tylko 
5% nie jadło ich wcale (Tab. I).

74% słodziło gorące napoje: 46% -1 
łyżeczkę cukru białego, 11% - 2 łyżeczki 
cukru białego, 7% - używało miodu, 7% - 
korzystało ze słodzika, a 4% - dodawało 
stewię.

Nawodnienie
Pacjenci deklarowali przyjmowanie 

średnio 920 ml ± 510 ml płynów w ciągu 
doby. Zalecana ilość przyjmowanych pły-
nów u pacjentów w 5. okresie PChN wy-
nosi 1000 ml plus objętość równa objętości 
moczu za poprzednią dobę [10].

Zainteresowanie mobilną aplikacją 
dietetyczną dedykowaną pacjentom dia-
lizowanym

70% badanych stwierdziło, że mobilna 
aplikacja mogłaby stanowić pomoc w co-
dziennym planowaniu i przygotowywaniu 
posiłków.

Analiza i porównanie nawyków ży-
wieniowych wydzielonej podgrupy do 
ogólnej populacji badanej

26% pacjentów twierdziło, że prze-
strzega zaleceń dietetycznych rekomendo-
wanych dla pacjentów dializowanych. 

Częstość posiłków w ciągu dnia była 
większa w opisywanej podgrupie – 21% 
spożywało 5 posiłków dziennie, 37% - 4 
posiłki, 42% - 3 posiłki (Ryc. 1).

Konsumpcja mięsa przedstawiała się 
podobnie w obu grupach, chociaż odsetek 
pacjentów – 26%, którzy jedli mięso raz 
w tygodniu był większy w wydzielonej pod-
grupie niż w całości przebadanej populacji 
(Ryc. 2).

Odsetek badanych deklarujących cał-
kowite unikanie produktów mlecznych był 
większy w wydzielonej podgrupie – 53%, 
aczkolwiek 21% spożywało te produkty kil-
ka razy w tygodniu (Ryc. 3).

Tabela I
Częstość spożycia poszczególnych grup produktów przez pacjentów dializowanych.
The frequency of consumption of specific food items among dialysis patients.

PRODUKTY NIGDY 1-3 RAZY
W MIESIĄCU

1 RAZ 
W TYGODNIU

KILKA RAZY
W TYGODNIU

1 RAZ 
DZIENNIE

KILKA RAZY 
DZIENNIE

SPOŻYCIE MIĘSA 3% 5% 11% 59% 19% 3%

SPOŻYCIE RYB 16% 47% 24% 11% 2% 0%

SPOŻYCIE PRODUKTÓW MLECZNYCH 46% 16% 16% 16% 4% 2%

SPOŻYCIE SERÓW ŻÓŁTYCH 51% 22% 15% 10% 1% 1%

SPOŻYCIE SERÓW TWAROGOWYCH 23% 19% 24% 23% 11% 0%

SPOŻYCIE CHLEBA RAZOWEGO 42% 23% 14% 11% 5% 5%

SPOŻYCIE OWOCÓW 3% 11% 16% 35% 28% 7%

SPOŻYCIE WARZYW 1% 8% 22% 35% 24% 10%

SPOŻYCIE KONSERW WARZYWNYCH 
I KISZONEK 20% 41% 24% 15% 0% 0%

SPOŻYCIE SŁODYCZY 5% 18% 31% 32% 11% 3%

Spożycie owoców było znacząco więk-
sze w wydzielonej podgrupie – 16% spoży-
wało przynajmniej kilka porcji owoców na 
dzień, 42% - jedną porcję na dzień, a 32% 
- kilka porcja na tydzień (Ryc. 4).

Spożycie warzyw w wydzielonej pod-
grupie było małe, jak w całej badanej po-
pulacji. 32% spożywało tylko jedną porcje 
warzyw na tydzień lub rzadziej, choć 26% 
spożywało jedną porcję na dzień, a 21% - 
kilka porcji dziennie (Ryc. 5).

Dosalanie potraw i spożycie produk-
tów solonych było bardziej powszechne 
w wydzielonej podgrupie. Sól tylko pod-
czas gotowania dodawało więcej pacjen-
tów niż w całej badanej populacji – 63%. 
Konsumpcja warzyw konserwowych oraz 
kiszonek była znacząco wyższa w bada-
nej populacji: 21% - kilka razy w tygodniu, 
26% - raz w tygodniu, a 42% kilka razy  
w miesiącu (Ryc. 6).

W wydzielonej podgrupie pacjenci de-
klarowali przyjmowanie 960 ml ± 470 ml 
płynów na dobę.

Dyskusja
Analiza nawyków żywieniowych ujaw-

niła najczęstsze błędy dietetyczne popeł-
niane przez pacjentów przewlekle dializo-
wanych. Jednym z głównym problemów 
była nieregularność i zbyt mała liczba posił-
ków przyjmowanych w ciągu doby. Prawie 
2/3 chorych spożywało 3 lub mniej posił-
ków w czasie dnia, podczas gdy zalecane 
jest 4-5 posiłków. Ponad połowa pacjentów 
dojadała między posiłkami, najczęściej 
owoce a także wyroby cukiernicze o dużym 
indeksie glikemicznym. Nadmierne spoży-
cie mięsa, które dostarcza dużą ilość pro-
tein, azotu, fosforu i sodu stanowiło kolejny 
problem dietetyczny. 

Warto zaznaczyć, że dieta niskobiał-
kowa nie jest polecana chorym dializo-
wanym i może prowadzić do nasilenia 
kwasicy, zwiększonego stresu oksyda-
cyjnego oraz zaburzeń metabolicznych 
[11]. Z drugiej jednak strony, nadmierne 
ograniczenie spożycia białka może pro-
wadzić do niedożywienia białkowego. 
Prawie połowa pacjentów całkowicie uni-
kała produktów mlecznych, podczas gdy 
zalecenia pozwalają na spożywanie ich 
w ograniczonej ilości. Istnieją doniesie-

nia, że spożycie produktów mlecznych 
wśród pacjentów dializowanych wiąże 
się z większą częstością incydentów 
sercowo-naczyniowych, aczkolwiek pa-
tomechanizm tego zjawiska nie został 
dostatecznie wyjaśniony [12]. Spożycie 
owoców, zawierających duże ilości pły-
nów i fruktozy a także zwiększających 
poprzez znaczną zawartość jonów pota-
sowych ryzyko hiperkaliemii było bardzo 
duże. W diecie chorych z PChN uza-
sadnione jest też ograniczenie spożycia 
fruktozy [13]. Warzywa natomiast były 
przez większość pacjentów unikane, co 
mogło stanowić konsekwencję edukacji 
dietetycznej chorych w tym zakresie, jak 
a często jest prowadzona wśród osób 
przygotowywanych do dializ i przewle-
kle dializowanych. Prawdopodobnie pa-
cjenci obawiając się nadmiernej poda-
ży potasu rezygnują z tych produktów, 
a przynajmniej tak deklarują w ankietach 
dietetycznych. Zmniejszenie zawartości 
potasu można uzyskać stosując odpo-
wiednią obróbkę termiczną, jednak czę-
sto informacja ta nie jest przekazywana 
chorym [2]. Ponad połowa pacjentów do-
dawała soli do przygotowywanych potraw 
podczas gotowania. Spożycie konserw 
warzywnych oraz kiszonek było bardzo 
duże. Zdolność do usuwania sodu z or-
ganizmu w schyłkowej PChN jest upo-
śledzona i zależna prawie wyłącznie od 
efektywności dializy.

Zaledwie ¼ pacjentów dializowanych 
starała się przestrzegać zaleceń diete-
tycznych. W analizie diety 100 dializowa-
nych pacjentów hinduskich Beerendraku-
mar i wsp. otrzymali podobne wyniki: 5% 
pacjentów - nie wykazywało odstępstw 
od zaleceń, 20% zgłaszało niewielkie od-
stępstwa, 69% - znaczące odstępstwa, 
6 % - poważne odstępstwa [14]. Warto 
zauważyć, że w wydzielonej podgrupie 
pacjentów średnie BMI było mniejsze o 1 
kg/m2, a średni czas dializowania dłuższy 
o ok. 10 miesięcy. Różnice te są niewiel-
kie, jednak mogą świadczyć o rosnącej 
świadomości pacjentów w ciągu trwania 
ich choroby.

Analiza nawyków żywieniowych wyka-
zała, że grupa pacjentów, która twierdziła,  
że przestrzega reżimu dietetycznego po-
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Rycina 1
Częstość posiłków populacji badanej i wydzielonej podgrupy deklarującej ścisłe 
przestrzeganie diety.
The frequency of meals among the study population and the diet-adherent subgroup.

Rycina 2
Częstość spożycia mięsa wśród populacji badanej i wydzielonej podgrupy 
deklarującej ścisłe przestrzeganie diety.
The frequency of consumption of meat among the study population and the
diet-adherent subgroup.

Rycina 3
Częstość spożycia produktów mlecznych wśród populacji badanej i wydzielonej 
podgrupy deklarującej ścisłe przestrzeganie diety.
The frequency of consumption of dairy products among the study population and the 
diet-adherent subgroup.

Rycina 4
Częstość spożycia owoców wśród populacji badanej i wydzielonej podgrupy 
deklarującej ścisłe przestrzeganie diety.
The frequency of the consumption of fruits among the study population and the diet-
adherent subgroup.

Rycina 5
Częstość spożycia warzyw wśród populacji badanej i wydzielonej podgrupy 
deklarującej ścisłe przestrzeganie diety.
The frequency of consumption of vegetables among the study population and the diet-
adherent subgroup.

Rycina 6
Częstość spożycia warzyw konserwowych i kiszonek wśród populacji badanej 
i wydzielonej podgrupy deklarującej ścisłe przestrzeganie diety.
The frequency of the consumption of pickles among the study population and the 
diet-adherent subgroup.

pełniała wiele błędów takich jak duże 
spożycie mięsa, bardzo duże owoców, 
małe spożycie warzyw, unikanie produk-
tów mlecznych, duże spożycie soli oraz 
kiszonek. Dieta tej grupy pacjentów była 
źle zbilansowana oraz bardzo monotonna. 
Świadczy to o tym, że pacjenci często nie 
rozumieją zaleceń dietetycznych i nie wie-
dzą, w jaki sposób się odżywiać. Całkowite 
unikanie produktów mlecznych i małe spo-

życie warzyw może wiązać się z ryzykiem 
niedożywienia. Optymalne BMI dla pacjen-
tów dializowanych pozostaje przedmiotem 
badań, choć wiadomo już, że BMI poniżej 
22 związane jest z większą śmiertelno-
ścią, podczas gdy śmiertelność pacjentów 
z otyłością i nadwagą jest podobna jak tych 
z BMI 22-25-kg/m2 [15].

Ponad 2/3 pacjentów wyraziło za-
interesowanie korzystaniem z aplikacji 

dietetycznej przeznaczonej dla pacjen-
tów dializowanych mającej wspoma-
gać ich w podejmowaniu decyzji do-
tyczących odżywiania się. W analizie 
67 aplikacji polecanych dla pacjentów 
cierpiących na PChN tylko 24% z nich 
odnosiło się do doradztwa dietetyczne-
go [16]. W innym badaniu przeanalizo-
wane zostało 21 aplikacji dietetycznych 
przeznaczonych dla pacjentów z PChN 
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wykazano, że jedynie 48% opierało się 
na medycynie popartej dowodami [9]. 
Agapito i wsp. opracowali DIETOS - pro-
gram dietetyczny dla pacjentów dializo-
wanych [17]. Oprogramowanie to jest 
udostępnione na stronie internetowej 
http://www.easyanalysis.it/dietos, jed-
nak jest ono dostępne tylko w języku 
angielskim i włoskim. Ponadto program 
ten dostarcza jedynie włoskie przepi-
sy. Brakuje aplikacji dietetycznej, z któ-
rej mogliby korzystać polscy pacjenci 
dializowani. Projektując taką aplikację 
należy zwrócić uwagę na przyzwyczaje-
nia pacjentów do polskich potraw oraz  
na małą zamożność pacjentów dializo-
wanych. 

Podziękowania
Autorzy pracy dziękują lek. Anecie 

Pukaczewskiej-Woińskiej – Kierownikowi 
Oddziału Nefrologicznego i Stacji Dializ 
Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II 
w Bełchatowie oraz lek. Zdzisławowi Goź-
dzikowi – Kierownikowi Oddziału Nefrolo-
gii i Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. Stanisława Rybickiego 
w Skierniewicach, za pomoc w organizacji 
badania ankietowego wśród swoich pa-
cjentów. 

Praca przygotowana w ramach działal-
ności statutowej w UM w Łodzi nr grantu 
503/1-151-02/503-01.

Piśmiennictwo
1. Kelly JT, Palmer SC, Wai SN, Ruospo M, Carrero 

J. et al: Healthy dietary patterns and risk of mortality 
and ESRD in CKD: A meta-analysis of cohort stud-
ies. Clin J Am Soc Nephrol. 2017; 12: 272-279.

2. Dąbrowski P, Olszanecka-Glinianowicz M, Chu-
dek J: Żywienie w przewlekłej chorobie nerek. En-
dokrynol Otył Zab Przem Mater. 2011; 7: 229-237.

3. Goraya N, Wesson DE: Dietary protein as kidney 
protection: quality or quantity? J Am Soc Neph-
rol. 2016; 27: 1877-1879.

4. Kitada M, Ogura Y, Monno I, Koya D: A low-
protein diet for diabetic kidney disease: its effect 
and molecular mechanism, an approach from 
animal studies. Nutrients 2018; 10: 544 https://doi.
org/10.3390/nu10050544.

5. Kalantar-Zadeh K, Cano NJ, Budde K, Chazot 
C, Kovesdy CB. et al: Diets and enteral supple-
ments for improving outcomes in chronic kidney 
disease. Nat Rev Nephrol. 2011; 7: 369-384.

6. Chan M, Kelly J, Tapsell L: Dietary modelling of 
foods for advanced CKD based on general healthy 
eating guidelines: what should be on the plate? Am 
J Kidney Dis. 2017; 69: 436-450.

7. Saglimbene VM, Wong G, Craig JC, Ruospo 
M, Palmer SC. et al: The association of mediter-
ranean and DASH diets with mortality in adults on 
hemodialysis: The DIET-HD multinational cohort 
study. J Am Soc Nephrol. 2018; 29: 1741-1751.

8. Watanabe MT, Araujo RM, Vogt BP, Barretti P, 
Caramori JCT: Most consumed processed foods 
by patients on hemodialysis: Alert for phosphate-
containing additives and the phosphate-to-protein 
ratio. Clin NutrESPE. 2016; 14: 37-41.

9. Klein J: Utilization of mobile nutrition applications 
by patients with chronic kidney disease. J Renal 
Nutr. 2018; DOI: 10.1053/j.jrn.2018.02.007.

10. Gajewski P, Szczeklik A: W: Interna Szczeklika 2017. 
Medycyna Praktyczna Kraków 2017: 1654-1659.

11. Garneata L, Stancu A, Dragomir D, Stefan G, 
Mircescu G: Ketoanalogue-supplemented vege-
tarian very low–protein diet and CKD progression. 
J Am Soc Nephrol. 2016; 27: 2164-2176.

12. Logan AG, Mente A: Diet patterns - a neglected 
aspect of hemodialysis care. J Am Soc Nephrol. 
2018; 29: 1581-1582.

13. Brymora A, Flisiński M, Johnson RJ, Goszka 
G, Stefańska A. et al: Low-fructose diet lowers 
blood pressure and inflammation in patients with 
chronic kidney disease. Nephrol Dial Transplant. 
2012; 27: 608-612.

14. Beerendrakumar N, Ramamoorthy L, Haridasan 
S: Dietary and fluid regime adherence in chronic kid-
ney disease patients. J Caring Sci. 2018; 7: 17-20.

15. Ricardo AC, Madero M, Yang W, Anderson C, 
Menezes M. et al: Adherence to a healthy lifestyle 
and all-cause mortality in CKD. Clin J Am Soc 
Nephrol. 2013; 8: 602-609.

16. Lee YL, Cui YY, Tu MH, Chen YC, Chang P: 
Mobile health to maintain continuity of patient-
centered care for Chronic Kidney Disease: content 
analysis of apps. JMIR Mhealth Uhealth. 2018; 6: 
e10173.

17. Agapito G, Simeoni M, Calabrese B, Caré I, 
Lamprinoudi T. et al: DIETOS: A dietary recom-
mender system for chronic diseases monitoring 
and management. Comput Methods Programs 
Biomed. 2018; 153: 93-104.

A. Kowal i wsp.


