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Niedo¿ywienie u chorych dializowanych
Monika ZYGMUNTOWICZ1

Niedo¿ywienie jest nadal powa¿nym i czêsto wystêpuj¹cym problemem klinicznym u chorych przewlekle dializowanych. W tej grupie chorych obserwuje
siê dwa rodzaje niedo¿ywienia o ró¿nych patomechanizmach rozwoju: izolowane niedo¿ywienie bia³kowo-energetyczne (PEM - protein-energy malnutrition)
oraz niedo¿ywienie indukowane przez cytokiny prozapalne. Rozwój niedo¿ywienia w czasie dializoterapii stanowi czynnik ryzyka rozwoju chorób uk³adu sercowo-naczyniowego i istotnie zwiêksza miertelnoæ w tej grupie chorych. W
pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat etiopatogenezy, metod oceny stanu od¿ywiania pacjentów leczonych nerkozastêpczo oraz dostêpnych
metod leczenia ¿ywieniowego i farmakologicznego.
(NEFROL. DIAL. POL. 2010, 14, 214-217)

Malnutrition in dialysis patients
Malnutrition remains a serious and a frequent clinical concern in patients on
maintenance dialysis. In this group two major types of malnutrition are observed:
isolated protein-energy malnutrition and "cytokine-driven" malnutrition. Development of malnutrition during dialysis is a risk factor of the increased cardiovascular morbidity and mortality. This paper presents the current state of knowledge on the etiopathogenesis of malnutrition, methods of nutritional status assessment and available nutritional and pharmacological therapy.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2010, 14, 214-217)

Wprowadzenie
Niedo¿ywienie u chorych leczonych nerkozastêpczo stanowi powa¿ny problem kliniczny. Szacuje siê, ¿e wystêpuje ono u 2376% pacjentów hemodializowanych i 1850% pacjentów dializowanych otrzewnowo
[6,21]. Rozwój niedo¿ywienia w tej grupie
chorych powoduje obni¿enie jakoci ¿ycia
(przewlek³e zmêczenie, gorsze samopoczucie), wzrost czêstoci hospitalizacji z powodu zwiêkszonej podatnoci na zaka¿enia,
upoledzenia gojenia siê ran i incydentów
sercowo-naczyniowych, a w konsekwencji
miertelnoci [1,33].
Stenvinkel i wsp. [31] u chorych dializowanych wyodrêbniaj¹ dwa rodzaje niedo¿ywienia. Typ pierwszy (zwany równie¿ bia³kowo-energetycznym od ang. protein-energy malnutrition  PEM) jest zwi¹zany z
mocznic¹ per se i z czynnikami bêd¹cymi
jej efektem, takimi jak zaburzenia smaku,
nudnoci i wynikaj¹ce z nich restrykcje dietetyczne, a tak¿e czynnikami psychologicznymi i socjalnymi. Ten rodzaj niedo¿ywienia
charakteryzuje siê nieznacznym zmniejszeniem stê¿enia albumin w surowicy, spowodowanym zmniejszon¹ poda¿¹ energii i bia³ka w diecie (tabela I). W typie tym nie rzadko dochodzi do powa¿nych powik³añ zwi¹zanych z niedo¿ywieniem. Typ drugi okrelany jako indukowany przez cytokiny prozapalne (cytokin-driven) charakteryzuje siê
podwy¿szonym stê¿eniem CRP i cytokin
prozapalnych w surowicy, g³ównie TNF-a
(tumor necrosis factor-a), IL-1 (interleukiny1) i IL-6 (interleukiny-6), znacznie obni¿onym stê¿eniem albumin, nasilonym katabo-
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lizmem bia³ek i znacz¹cym nasileniem stresu oksydacyjnego oraz wystêpowaniem
ciê¿kich chorób wspó³istniej¹cych [30].
Niedo¿ywienie
bia³kowo-energetyczne (PEM)
Niedo¿ywienie bia³kowo-energetyczne
jest nastêpstwem przyjmowania mniejszej
iloci energii zawartej w pokarmach w stosunku do aktualnego zapotrzebowania organizmu. Charakterystyczna dla tego typu
niedo¿ywienia jest utrata masy cia³a (w tym
istotny ubytek masy bezt³uszczowej) wraz
z obni¿eniem siê stê¿enia bia³ek w surowicy i zmniejszeniem odpornoci komórkowej,
czemu mog¹ towarzyszyæ zaburzenia wodno-elektrolitowe. Przyczyny PEM u pacjentów dializowanych przedstawia tabela 2.
Jad³owstrêt, wymioty i biegunka pojawiaj¹ siê z regu³y u chorych, u których filtracja
k³êbuszkowa, obliczona na podstawie klirensu endogennej kreatyniny, zmniejsza siê
poni¿ej 10-15% wartoci prawid³owych, co
odpowiada pi¹temu stadium przewlek³ej
choroby nerek [7]. Niedo¿ywienie bia³kowoenergetyczne u chorych leczonych nerkozastêpczo mo¿e byæ równie¿ nastêpstwem
zbyt du¿ego ograniczenia spo¿ycia bia³ek
w celu zmniejszenia toksemii mocznicowej.
Niedo¿ywieniu bia³kowo-energetycznemu u chorych dializowanych mog¹ towarzyszyæ niedobory witaminowe, zw³aszcza witamin rozpuszczalnych w wodzie, je¿eli ich
dzienna poda¿ w ca³odziennych racjach
pokarmowych nie pokrywa zwiêkszonego
zapotrzebowania spowodowanego ich utrat¹ z p³ynem dializacyjnym [19]. Dlatego w
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czasie dializoterapii zalecana jest suplementacja witamin, szczególnie z grupy B oraz
witaminy C (jednak nie przekraczaj¹ca 100
mg/dobê ze wzglêdu na ryzyko nasilenia
syntezy i odk³adania siê w tkankach miêkkich szczawianów) [34]. Nie jest natomiast
wskazane rutynowe podawanie wiêkszoci
witamin rozpuszczalnymi w t³uszczach, z
wyj¹tkiem witaminy D, której niedobór towarzyszy przewlek³ej chorobie nerek [28]. Suplementacja tej witaminy jest szczególnie
istotna poniewa¿ wykazano, ¿e obni¿enie
stê¿enie w surowicy 25(OH)D3 u pacjentów
dializowanych wi¹¿e siê ze zwiêkszon¹
miertelnoci¹ z przyczyn sercowo-naczyniowych [11].
Niedo¿ywienie indukowane
przez cytokiny prozapalne
Niedo¿ywienie indukowane przez cytokiny prozapalne jest nastêpstwem schorzeñ
towarzysz¹cych przewlek³ej chorobie nerek,
w których przebiegu dochodzi do ich zwiêkszonego wydzielania, tzw. zespó³ niedo¿ywienie-zapalenie (MICS  malnutrition-inflammation complex-syndrome). Ta postaæ
niedo¿ywienia szczególnie czêsto wspó³wystêpuje z mia¿d¿yc¹, co stanowi³o podstawê do wyodrêbnienia zespo³u niedo¿ywienie-zapalenie-mia¿d¿yca (MIA  malnutrition-inflammation-atherosclerosis).
Dodatkowo zmniejszona biodegradacja
cytokin obserwowana w przewlek³ej chorobie nerek powoduje szybkie narastanie ich
stê¿enia w kr¹¿eniu. Wzrost stê¿enia w surowicy bia³ka C-reaktywnego (CRP) ma charakter wtórny do nasilonej syntezy i zmniejszonej biodegradacji cytokin. Cytokiny prozapalne aktywuj¹ równie¿ produkcjê innych
bia³ek ostrej fazy, m.in. fibrynogenu, amyloidu, ceruloplazminy i hepcydyny (tabela III).
Do czynników stymuluj¹cych aktywacjê
procesu zapalnego u pacjentów dializowanych nale¿¹: kontakt krwi z b³on¹ dializatora, cewnik wprowadzony do naczynia i p³yn
dializacyjny [15].
Zwiêkszone wydzielanie cytokin prozapalnych, takich jak IL-1, IL-6 i TNF-a, zmniejsza ³aknienie, zwiêksza spoczynkowy wydatek energetyczny, nasila katabolizm bia³ek hamuje syntezê albumin i transferryny
w w¹trobie [30].
Przewlek³y stan zapalny mo¿e tak¿e
przyczyniæ siê do przyspieszenia rozwoju
mia¿d¿ycy [27], poprzez uszkodzenie ródb³onka naczyniowego, nasilenie stresu oksydacyjnego i lipolizy (wzrost stê¿enia wolnych
kwasów t³uszczowych w kr¹¿eniu), indukowanie insulinoopornoci oraz kalcyfikacji
ciany naczyniowej typu Mönckeberga
[10,16,31].
MICS jest uwa¿any za g³ówny czynnik
ryzyka zwiêkszonej miertelnoci z przyczyn
sercowo-naczyniowych u chorych dializowanych. Ponadto, powoduje opornoæ o charakterze immunologicznym na czynniki
stymuluj¹ce erytropoezê, co znacznie pogarsza rokowanie u chorych dializowanych
ze wspó³istniej¹c¹ chorob¹ niedokrwienn¹
serca.
Szczególn¹ postaci¹ tego rodzaju niedo¿ywienia jest wspomniany ju¿ zespó³ MIA,
w którym stanowi zapalnemu i niedo¿ywieniu towarzyszy klinicznie jawna mia¿d¿yca,
a wszystkie te elementy s¹ czynnikami niezale¿nie zwiêkszaj¹cymi miertelnoæ. W

Tabela I
Przyczyny niedo¿ywienia bia³kowo-energetycznego u chorych dializowanych [2,14].
Causes of protein-energy malnutrition in dialysis patients.
Retencja toksy n m ocznicow y ch o redniej m asie cz¹steczkow ej:
 zaburzenia ¿o³¹dkow o-jelitow e (jad³ow strêt, nudnoci, w y m ioty, gastropareza,
zaburzenia w ch³aniannie b³ony luzow ej prze³y ku i ¿o³¹dka)
Zaburzenia endokry nologiczne:
 w zrost stê¿enia horm onów o dzia³aniu kataboliczny m (glukagon, PTH)
 insulinoopornoæ
 odpornoæ na horm on w zrostu i / lub IGF-1
 obni¿one stê¿enie testosteronu
Ry gory sty czne ograniczenia dietety czne w okresie przeddializacy jny m (dieta niskobia³kow a)
Zaburzony m etabolizm bia³ek i am inokw asów, zw i¹zany z m ocznic¹ oraz kw asic¹ m etaboliczn¹
Niska akty w noæ fizy czna
Ograniczona m obilnoæ funkcjonalna:
 trudnoci w naby ciu ¿y w noci lub przy gotow y w aniu posi³ków
 trudnoci w sam odzielny m spo¿y ciu posi³ków
Niski status socjalno-ekonom iczny chory ch (ubóstw o)
 niew ³aciw a dieta
Zaburzenia em ocjonalne (depresja)
Czy nniki dializacy jne
 niedodializow anie (kt/V < l,0 lub m ierzone inny m i m etodam i)
 bioniezgodne b³ony dializacy jne
 utrata am inokw asów, pepty dów i glukozy z p³y nem dializacy jny m
 stosow anie koncentratu w y sokow apniow ego
Czêste pobieranie krw i do badañ

Tabela II
Przyczyny stanu zapalnego u pacjentów z postêpuj¹ca niewydolnoci¹ nerek [25].
Causes of microinflammation in patients with progressive kidney disease.
Przew lek³e, czêsto nierozpoznane infekcje baktery jne i w irusow e.
Bioniezgodnoæ procesu dializy, w y nikaj¹ca z kontaktu krw i z tw orzy w em sztuczny m
lub zanieczy szczeniam i p³y nu dializacy jnego.
Stan zapalny w sam ej tkance nerkow ej
Choroby tow arzy sz¹ce:
 kolagenozy
 choroby p³uc
 stany zapalno-zw y rodnieniow e staw ów
 niew y dolnoæ serca
M ia¿d¿y ca per se

Tabela III
Zaburzenia syntezy bia³ek spowodowane stanem zapalnym [26].
Disturbances of protein synthesis related to inflammation.
Nasilenie sy ntezy

Zm niejszenie sy ntezy

Fibry nogen

Album ina

Plazm inogen

Transfery na

Fibronekty na

Lepty na

Ceruloplazm ina

a -fetoproteina

Haptoglobina

Globuliny

Angiotensy na

IGF-1

Am y loid w surow icy

Czy nnik XII

ci¹gu roku umiera 7 ze 100 pacjentów posiadaj¹cych 1 lub 2 sk³adowe tego zespo³u i
a¿ 30 osób z trzema [4]. W grupie pacjentów z cukrzycow¹ chorob¹ nerek bardzo
czêsto wystêpuj¹c¹ sk³adow¹ zespo³u MIA
jest mia¿d¿yca [12].
Ocena stanu od¿ywiania
Nie ma jednej ogólnie uznanej metody
oceny stanu od¿ywienia pacjentów leczo-
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nych nerkozastêpczo. Powszechnie zaleca
siê stosowanie kilku metod jednoczenie,
które pozwol¹ oceniæ sk³ad cia³a, iloæ spo¿ywanego bia³ka oraz stê¿enie bia³ek w surowicy.
Na podstawie wywiadu oceniamy wystêpowanie i nasilenie zaburzeñ ³aknienia i
objawów ze strony przewodu pokarmowego oraz aspekty psychospo³eczne. W ocenie bilansu energetycznego pomocne s¹
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tak¿e dzienniczki ¿ywieniowe.
W badaniu fizykalnym nale¿y oceniæ tzw.
such¹ masê (wystêpowanie obrzêków i
innych cech przewodnienia). Szybk¹ nieinwazyjn¹ i powtarzaln¹ metodê oceny zmian
zawartoci tkanki t³uszczowej podskórnej i
masy miêniowej zapewniaj¹ pomiary gruboci fa³du skórnego nad miêniem trójg³owym ramienia, pod ³opatk¹ i nad grzebieniem koci biodrowej oraz okrelenie powierzchni miêni na rodku ramienia ([obwód ramienia-(p x gruboæ fa³du skórnego
nad miêniem trójg³owym)]2/4p) [2]. Bardziej
obiektywnymi metodami badania sk³adu cia³a s¹ metody bioimpedancji elektrycznej
(BIA-bioelectrical impedance analysis) i absorpcjometria wi¹zek promieniowania rentgenowskiego o dwóch ró¿nych energiach
(DEXA-dual energy x-ray absorptiometry).
Jednak metody te wymagaj¹ posiadania
odpowiednich kosztownych urz¹dzeñ, których dostêpnoæ w Polsce jest jeszcze ograniczona.
Jedn¹ z metod szacowania stopnia niedo¿ywienia bia³kowo-energetycznego jest
obliczenie stosunku stê¿enia kreatyniny do
bezt³uszczowej masy cia³a (LBM  lean body
mass), ale przydatnoæ kliniczna tego parametru nie zosta³a powszechnie uznana [8].
Do oceny stanu od¿ywienia oraz bilansu azotowego chorych dializowanych stosuje siê znormalizowany w stosunku do
masy cia³a wspó³czynnik katabolizmu bia³ka - nPCR (normalized protein catabolic
rate). Wartoci tego wspó³czynnika zale¿¹
od dobowej poda¿y bia³ka w diecie. Wartoci nPCR powinny mieciæ siê w zakresie
1,0-1,2 g/kg m.c./dobê [30].
U chorych dializowanych najpopularniejszym parametrem s³u¿¹cym do oceny stanu od¿ywienia jest oznaczenie stê¿enia w
surowicy albumin i prealbumin, które jednak
w wiêkszym stopniu odzwierciedla nasilenie stanu zapalnego, ni¿ rzeczywisty stan
od¿ywienia. Przyjmuje siê, ¿e na niedo¿ywienie wskazuj¹ stê¿enia albumin poni¿ej
3,8 g/dl i prealbumin poni¿ej 30 mg/dl. Stê¿enie w surowicy albumin jest tak¿e istotnym wskanikiem prognostycznym, poniewa¿ wykazano, przy wartociach tego parametru poni¿ej 4,0 g/dl dochodzi do wzrostu miertelnoci zarówno ca³kowitej jak i z
przyczyn sercowo-naczyniowych [20].
Do rozpoznania MICS konieczne jest
oznaczenie stê¿enia w surowicy bia³ka Creaktywnego (CRP) i cytokin prozapalnych
IL-1, IL-6 i TNF-a (czynnik martwicy nowotworów- alfa) [30]. W ocenie stanu od¿ywienia i powi¹zanego z nim stanu zapalnego
wykonuje siê równie¿ oznaczenia stê¿eñ w
surowicy insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-1  insulin-like growth factor-1),
amyloidu A, fibrynogenu, ferrytyny i transferryny (stê¿enie poni¿ej 1g/dl wskazuje na
znaczne niedo¿ywienie) [2].
Narzêdziami uwzglêdniaj¹cymi ró¿ne
parametry oceny stanu od¿ywienia, takie jak
utrata masy cia³a, brak ³aknienia, utrata tkanki t³uszczowej podskórnej i masy miêniowej s¹ skale. Najczêciej u¿ywanymi do
okrelenia stanu od¿ywienia u chorych dializowanych s¹: subiektywna globalna ocena stanu od¿ywienia  SGA (subjective global assessment), zmodyfikowana skalê SGA
tzw. skala niedo¿ywienia  Dialysis Malnutritin Score (DMS), skala niedo¿ywienia i
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Tabela IV
Zalecenia dziennego zapotrzebowania na sk³adniki od¿ywcze u pacjentów hemodializowanych [5].
Daily requirement of nutrients In hemodialysis patients [5]

N K F*

ESPEN**

Bia³ko(g/kg/dzieñ)

1,2

1.2 - 1.4

Energia (kcal/kg/dzieñ)

30-35

> 35
B6: 10-20 m g

Witam iny

C: 30-60 m g
Kw as foliow y 1m g
1-25 (OH)2D3: 0,5-1,5 µg

*NKF: National Kidney Foundation; **ESPEN: European Society of Parenteral and Enteral Nutrition

zapalenia (Malnutrition-Inflammation Score
 MIS) [13]. Z racji nieskomplikowanej procedury wykonania badañ i niskiego kosztu
skale te s¹ u¿yteczne do wstêpnej oceny
ryzyka wyst¹pienia i stopnia niedo¿ywienia
w codziennej praktyce lekarskiej. W monitorowaniu stanu od¿ywienia chorych dializowanych ocena za pomoc¹ siedmiopunktowej skali SGA powinna byæ wykonywana
co 6 miesiêcy.
Leczenie niedo¿ywienia
Optymalnym postêpowaniem jest zapobieganie wystêpowaniu niedo¿ywienia
u chorych dializowanych poprzez unikanie
nadmiernych ograniczeñ dietetycznych i racjonalne ¿ywienie pacjentów leczonych nerkozastêpczo, promowanie aktywnoci fizycznej oraz w³aciwa farmakoterapia. Celem podejmowanych dzia³añ jest poprawa
jakoci ¿ycia, zmniejszenie chorobowoci i
czêstoci hospitalizacji.
U chorych dializowanych, u których rozwinê³o siê lekkie i rednie niedo¿ywienie
wystarczaj¹ odpowiednie modyfikacje diety. Natomiast w przypadku znacznego niedo¿ywienia nale¿y wprowadziæ suplementacjê aminokwasów i substancji energetycznych w zale¿noci od stanu pacjenta doustnie, dojelitowo lub pozajelitowo.
Leczenie ¿ywieniowe
Leczenie ¿ywieniowe obejmuje stosowanie diety ródziemnomorskiej o udowodnionych w³aciwociach kardioprotekcyjnych i
antyoksydacyjnych (du¿a iloæ warzyw, owoców, oliwy i ryb  nienasycone kwasy t³uszczowe omega 3 i omega 6) [22]. Jednak u
chorych dializowanych nale¿y ograniczyæ
spo¿ycie surowych warzyw i owoców.
Wa¿na jest równie¿ odpowiednia poda¿
sk³adników od¿ywczych w diecie zapobiegaj¹ca ich niedoborom lub pozwalaj¹ca je
uzupe³niæ. W tabeli IV przedstawiono dobowe zapotrzebowanie na sk³adniki od¿ywcze
pacjentów hemodializowanych.
The National Kidney Foundation zaleca
spo¿ywanie 226-283g produktów wysokobia³kowych (miêso, ryby, jajka) dziennie.
Niestety, produkty te s¹ tak¿e bogate w fosfor, którego spo¿ycie nie powinno przekraczaæ 800-1000 mg/dobê. Dlatego w celu
ograniczenia spo¿ycie fosforu i zachowania
odpowiedniej poda¿y bia³ka zaleca siê unikanie produktów pe³noziarnistych o wysokiej zawartoci b³onnika (np. pieczywo pe³noziarniste, otrêby zbo¿owe i ry¿ br¹zowy),

jak równie¿ wiêkszoci produktów mlecznych, takich jak mleko, jogurt i ser ¿ó³ty.
Poniewa¿ jednak dieta chorych dializowanych powinna dostarczaæ 1,0-1,5 g wapnia
na dobê dlatego nale¿y spo¿ywaæ sery twarogowe i sery pleniowe [36].
Aktywnoæ fizyczna
Istotnym elementem profilaktyki niedo¿ywienia jest aktywnoæ fizyczna. Zgodnie
z zaleceniami NKF-K/DOQI (The National
Kidney Foundation Kidney Disease Outcome Quality Initiative) ka¿dy chory znajduj¹cy siê w programie przewlek³ej dializoterapii powinien byæ zachêcany do zwiêkszania
aktywnoci fizycznej przez personel stacji
dializ. Rodzaj i natê¿enie æwiczeñ powinno
byæ indywidualnie dostosowane do ograniczeñ wynikaj¹cych ze schorzeñ towarzysz¹cych (np. dotycz¹cych uk³adu kr¹¿enia lub
uk³adu kostno-szkieletowego) oraz wieku.
Zaleca siê codzienny wysi³ek o redniej intensywnoci przez co najmniej 30 min. Taka
aktywnoæ fizyczna pozwala na zwiêkszenie si³y miêniowej, zmniejszenie uczucia
ogólnego os³abienia i wiêksz¹ autonomiê w
codziennych czynnociach. Ponadto stymuluje ³aknienie oraz zapobiega ubytkowi masy
miêniowej [9].
¯ywienie dojelitowe
¯ywienie dojelitowe wykorzystuje przewód pokarmowy (naturaln¹ drogê poda¿y
sk³adników od¿ywczych). Dziêki naturalnemu trawieniu i wch³anianiu organizm sam
reguluje iloæ sk³adników od¿ywczych pobieranych ze wiat³a jelita. Najwiêksz¹ korzyci¹ dla pacjenta jest to, ¿e nie dochodzi
do zaniku kosmków jelitowych, bêd¹cych
strukturami odpowiedzialnymi za wch³anianie jelitowe i produkcjê niektórych enzymów
trawiennych [32]. Jest to tak¿e ¿ywienie bardziej naturalne, tañsze, bezpieczniejsze dla
chorego, zbilansowane (pokrywa ca³kowicie zalecane zapotrzebowanie dobowe na
sk³adniki pokarmowe) oraz pozwala na szybszy i ³atwiejszy powrót do normalnego ¿ywienia. Do preparatów stosowanych w ¿ywieniu
dojelitowym u chorych dializowanych nale¿¹
miêdzy innymi Salvipeptid nephro firmy Salvia, preparaty firmy Nutricia [17].
¯ywienie pozajelitowe
¯ywienie pozajelitowe (IDPN; Intradialytic total parenteral nutrition) jest wskazane u chorych dializowanych z ciê¿kim niedo¿ywieniem, u których nie mo¿na pokryæ
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zapotrzebowania energetycznego w inny
sposób [35]. U pacjentów z ciê¿kim niedo¿ywieniem (stê¿enie albumin w surowicy
<3,5 g/l, prealbumin <30 mg/l, nPCR <0,8
g/kg m.c./dobê) stosowanie ¿ywienia pozajelitowego pozwala na zapewnienie poda¿y
15-20 kcal/kg m.c./hemodializê i 0,5-1 g aminokwasów/kg m.c./hemodializê. Obecnie
dostêpna jest du¿a liczba preparatów stosowanych w ¿ywieniu pozajelitowym specjalnie opracowanych dla pacjentów z PChN
i leczonych dializami np. Nutren 2,0 Diet,
Resorce Plus, TwuCal HN, Nepro I i Osmolit [17].
Leczenie farmakologiczne
Leczenie farmakologiczne niedo¿ywienia ma na celu zwiêkszenie odczuwania g³odu. Najczêciej stosowany jest octan megestrolu, który jest syntetycznym progestagenem do podawania doustnego. Lek ten
zwiêksza pobór pokarmów oraz przyczynia
siê do przyrostu tkanki t³uszczowej. Optymalna dawka u pacjentów z PChN wynosi
400 mg dwa razy na dobê. Korzystne efekty widoczne s¹ po 3 miesi¹cach stosowania. Podobne efekty uzyskuje siê stosuj¹c
deksametazon, jednak dzia³ania niepo¿¹dane uniemo¿liwiaj¹ jego d³ugotrwa³e stosowanie.
Po uwzglêdnieniu przeciwwskazañ w
wybranych przypadkach mo¿na stosowaæ
równie¿ leki o dzia³aniu anabolicznym, takie jak oksandrolol, dekanian i nandrolon.
Obiecuj¹ce wyniki przynios³y badania,
w których w leczeniu niedo¿ywienia stosowano rekombinowany ludzki hormon wzrostu (rhGH), który zwiêksza³ syntezê bia³ek
i hamowa³ ich katabolizm [18]. Równie¿ stosowanie agonisty somatoliberyny GH-RH
(AKL-0707) przynosi³o szybk¹ poprawê stanu od¿ywienia u pacjentów w 4-5 stadium
PChN [24].
Wydaje siê równie¿, ¿e w przysz³oci w
leczeniu niedo¿ywienia u chorych dializowanych mog¹ znaleæ zastosowanie leki przeciwcytokinowe, pentoksyfilina i analogi greliny.
Podsumowanie
Podsumowuj¹c nale¿y podkreliæ, ¿e
niedo¿ywienie stanowi powa¿ne powik³anie
dializoterapii, powoduj¹ce skrócenie czasu
¿ycia chorych leczonych nerkozastêpczo.
Monitorowanie stanu od¿ywienia powinno
siê prowadziæ systematycznie, a dzia³ania
zapobiegaj¹ce rozwojowi niedo¿ywienia
nale¿y wdro¿yæ jak najwczeniej. Natomiast
w przypadku wyst¹pienia niedo¿ywienia
konieczne jest zastosowanie intensywnego

wielokierunkowego leczenia, co mo¿e
zmniejszyæ ryzyko powik³añ i zgonów.
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