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Brak zmian stê¿enia homocysteiny w surowicy
krwi u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹
nerek leczonych hemodializami po
zaprzestaniu stosowania du¿ych dawek kwasu
foliowego
Podawanie kwasu foliowego istotnie zmniejsza stê¿enie homocysteiny w
surowicy u osób z nieupoledzon¹ czynnoci¹ nerek. Istniej¹ w¹tpliwoci, czy
takie leczenie mo¿e byæ skuteczne równie¿ u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek. Po pierwszych, opublikowanych wynikach badañ, które wykaza³y
skutecznoæ wysokich dawek (30-60 mg/dobê) kwasu foliowego, wprowadzilimy podobne leczenie (30 mg kwasu foliowego/dobê doustnie) u naszych dializowanych pacjentów. Wyniki dalszych badañ nie potwierdzi³y jednak w pe³ni
skutecznoci takiego postêpowania, co sk³oni³o nas do przerwania suplementacji kwasem foliowym. Celem pracy by³a ocena wp³ywu odstawienia wysokich
dawek kwasu foliowego (30 mg/dobê) na stê¿enie homocysteiny w surowicy
krwi u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek leczonych hemodializami.
Badaniami objêto 55 chorych przewlekle hemodializowanych (33 M, 22 K), w
rednim wieku 59±12 lat, dializowanych przez rednio 56 ± 61 miesiêcy. Stê¿enie kwasu foliowego i homocysteiny w surowicy krwi oznaczono przed zaprzestaniem stosowania kwasu foliowego oraz po 6 i 12 kolejnych tygodniach. Wyjciowe stê¿enie kwasu foliowego w surowicy krwi (przy podawaniu 30 mg/dobê)
przewy¿sza³o u wszystkich chorych prawid³owe stê¿enie. Po 6 i 12 tygodniach
od odstawieniu leku stê¿enia tej witaminy w surowicy krwi u wszystkich badanych uleg³y normalizacji. rednie stê¿enie homocysteiny w osoczu krwi przewy¿sza³o górn¹ granicê normy i wynosi³o 20,9 ± 8,4 µmol/l podczas suplementacji wysokimi dawkami kwasu foliowego. Po 6 i 12 tygodniach od odstawieniu
leku stê¿enie homocysteiny w osoczu nie zmieni³o siê istotnie. Wydaje siê, ¿e
d³ugoterminowe podawanie kwasu foliowego przewlekle hemodializowanym
chorym, nawet w wysokich dawkach, nie wp³ywa istotnie na stê¿enie homocysteiny w osoczu krwi, a zatem takie postêpowanie nie powinno byæ polecane
rutynowo w codziennej praktyce. Uwzglêdniaj¹c jednak fakt eliminacji kwasu
foliowego podczas hemodializy, wydaje siê zasadne uzupe³nianie jego niedoborów mniejszymi dawkami.
(NEFROL. DIAL. POL. 2007, 11, 62-65)
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No effect of high-dose folic acid treatment
discontinuation on serum homocysteine concentration
in hemodialysis patients with end-stage renal disease
The administration of folic acid significantly decreases serum concentration of homocysteine in patients without renal function impairment but the results of studies in hemodialysis patients do not seem to prove this concept.
After first positive results which showed the efficacy of high doses (30-60mg)
of folic acid supplementation we introduced similar treatment (30 mg of folic
acid given orally) in our dialysis patients. Since the subsequent studies did not
confirm those initial findings we decided to withdraw that treatment. The aim of
our study was to evaluate the effect of high-dose folic acid (30 mg/day) on serum concentration of homocysteine in hemodialysis patients. The study group
included 55 patients (33 M, 22 F), mean age 59 ± 12 years, mean time of dialysis
56±61 months. Serum concentration of folic acid and homocysteine were measured before supplementation was stopped and after 6 to 12 weeks thereafter.
Initial folic acid serum concentration (during administration of 30 mg/day) was
above the normal range in all patienta. The concentration of folic acids returned
to normal range in all patients after both 6 and 12 weeks off high-dose folic acid
therapy. Mean serum concentration of homocysteine was above the upper limit
of normal (20.9 ± 8.4 mmol/l) during supplementation with high dose of the folic
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acid however 6 and 12 weeks after discontinuation of that treatment its concentration did not change significantly. It seems that prolonged administration of
folic acid in chronic hemodialysis patients in high doses could not affect homocysteine serum concentration. Therefore that kind of supplementation should
not be a routine practice among dialysis patients.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2007, 11, 62-65)
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Wstêp
Pomimo stosowania coraz doskonalszych metod leczenia nerkozastêpczego,
choroby uk³adu sercowo-naczyniowego s¹
nadal najczêstsz¹ przyczyn¹ mierci chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek. U
pacjentów przewlekle leczonych hemodializami spotykamy te same czynniki ryzyka,
co w ogólnej populacji. Pomimo licznych
w¹tpliwoci i istnienia zjawiska tzw. odwróconej epidemiologii chorób serca u chorych
przewlekle dializowanych jednym z istotnych
czynników ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych w tej populacji mo¿e byæ hiperhomocysteinemia [5,7].
Zwiêkszone stê¿enie homocysteiny w
surowicy krwi w tej grupie chorych wykaza³y liczne badania kliniczne [4-7,10,12-13].
Hiperhomocysteinemia by³a obserwowana
u 80%-85% chorych hemodializowanych
[10]. Normalizacja stê¿enia homocysteiny w
surowicy mo¿e zmniejszyæ ryzyko chorób
uk³adu sercowo-naczyniowego. Udowodniono, ¿e stosowanie kwasu foliowego oraz
witamin z grupy B (B6, B12) u chorych ze
schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek leczonych
hemodializami obni¿a stê¿enie homocysteiny w surowicy krwi chocia¿ odpowied na
leczenie jest znacznie mniejsza ni¿ u osób
bez upoledzenia czynnoci nerek [4-7,910,12-13].
Biologicznie czynn¹ postaci¹ kwasu foliowego jest kwas tetrahydrofoliowy (FH4),
bêd¹cy koenzymem w reakcjach przenoszenia rodników jednowêglowych, odgrywaj¹cych istotn¹ rolê w syntezie zasad purynowych i pirymidynowych, w przemianie niektórych aminokwasów (histydyny, seryny,
glicyny i metioniny) i co wa¿ne reakcji przekszta³cenia kwasu formiminoglutaminowego  FIGLU do kwasu glutaminowego. Niedobór kwasu foliowego ujawnia siê upoledzeniem biosyntezy kwasów nukleinowych.
Najbogatszym ród³em tej witaminy s¹ suche kie³ki, soczewica, pomarañcze, pe³noziarniste pieczywo, w¹troba, broku³y, buraki, szpinak, grzyby i dro¿d¿e  pokarmy bogate w potas, ograniczane w diecie chorych
przewlekle dializowanych. Dobowe zapotrzebowanie na kwas foliowy u zdrowego
doros³ego cz³owieka jest oceniane na 0,2
mg u mê¿czyzn oraz 0,18 mg u kobiet. W
ci¹¿y zapotrzebowanie wzrasta do 0,4 mg
[17]. U chorych dializowanych nale¿y
uwzglêdniæ straty kwasu foliowego do których dochodzi podczas zabiegu hemodializy (HD). Uzasadniaj¹ one uzupe³nianie kwasu foliowego u chorych przewlekle leczonych t¹ metod¹ [3,5,6,10,11,13]. Zalecenia
odnonie sposobu podawania i wielkoci
dawki kwasu foliowego u chorych w tej grupie s¹ niejednoznaczne [1,2,6,7,9]. W badaniach klinicznych lek podawano w ró¿nych
dawkach, razem lub bez innych witamin z
grupy B. Stosowane dawki kwasu foliowego mieci³y siê w granicach od 2,5 mg podawanego po HD [3] do nawet 60 mg sto-
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Rycina 1
Stê¿enie kwasu foliowego w surowicy krwi chorych hemodializowanych przy dawkowaniu 30 mg/dobê doustnie oraz 6 i 12 tygodni po odstawieniu leku.
Serum folic acid concentration in hemodialysis patients during 30 mg/day folic acid administration and 6
and 12 weeks after the therapy discontinuation.

sowanych codziennie doustnie (p.o.) [13] lub
od 5mg dawkowanych do¿ylnie (i.v.) po HD
[10] do 50 mg podawanych i.v. 1 raz w tygodniu [5].
Pacjenci i metody

Badaniami objêto 55 chorych przewlekle hemodializowanych (22 kobiety, 33 mê¿czyzn), w
rednim wieku 59±12 lat, d³ugotrwale dializowanych (przez rednio 56±61 miesiêcy), otrzymuj¹cych kwas foliowy w dawce 30 mg na dobê przez
co najmniej 12 ostatnich miesiêcy (tabela 1).
Chorzy byli leczeni przy u¿yciu aparatów FRESENIUS 4008S (Fresenius, Bad Hamburg Niemcy) oraz dializatorów niskoprzepuszczalnych z syntetyczn¹ b³on¹ polisulfonow¹. Dializatory poddawano reutylizacji. Zastosowane parametry hemodializy pozwoli³y na uzyskanie redniego Kt/V 1,23.
U ¿adnego chorego wspó³czynnik Kt/V nie by³ ni¿szy ni¿ 1,11. redni czas hemodializy wynosi³ 273
min. Chorzy otrzymywali erytropoetynê w redniej
dawce 5180 IU/tydzieñ po ka¿dej HD do¿ylnie, co
pozwoli³o na uzyskanie redniej Hb na poziomie
11,2 g/dl. U 66,1% chorych stwierdzano nadcinienie têtnicze, u 21,4% w przesz³oci wystêpowa³y
incydenty sercowo-naczyniowe (zawa³ serca, niedokrwienny udar mózgu).
Stê¿enia kwasu foliowego oraz homocysteiny
zosta³y oznaczone w surowicy krwi wyjciowo tj.
w warunkach poda¿y doustnej 30 mg kwasu folio-
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wego (Acidum Folicum 0,015, Polfa Grodzisk) na
dobê oraz w 6. i 12. tygodniu od odstawienia leku.
W czasie ca³ego badania uzupe³niano te¿ witaminy B6 w dawce 100 mg na dobê (Vitaminum B6,
Polfarmex).
Stê¿enie kwasu foliowego w surowicy oznaczano mikrocz¹steczkow¹ metod¹ immunoenzymatyczn¹ MEIA (microparticle enzyme immunoassay) przy u¿yciu zestawów odczynnikowych firmy
Abbott na analizatorze immunochemicznym
AXSYM. W metodzie tej próbka badana i mikrocz¹steczki znajduj¹ siê w celkach pomiarowych.
Podczas inkubacji nastêpuje po³¹czenie oznaczanego zwi¹zku z mikrocz¹steczkami i powstaje kompleks immunologiczny antygen-przeciwcia³o. Po
dodaniu koniugatu tworzona jest tzw. kanapka z³o¿ona z warstw: przeciwcia³o, antygen, przeciwcia³o znakowane fosfataz¹ alkaliczn¹. Ta ostatnia
katalizuje reakcjê hydrolizy z wykorzystaniem substratu fluorescencyjnego. Powsta³y produkt reakcji jest wprost proporcjonalny do iloci oznaczanego zwi¹zku. Ocena ilociowa dokonywana jest
za pomoc¹ pomiaru emitowanego wiat³a fluorescencyjnego z wykorzystaniem lampy rtêciowej.
Stê¿enie homocysteiny oznaczano dokonuj¹c
pomiaru fluorescencji w wietle spolaryzowanym
metod¹ FPI (fluorescent polarization immunoassay), w której zwi¹zana postaæ homocysteiny (forma utleniona) ulega redukcji do wolnej homocy-
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Rycina 2
Stê¿enie homocysteiny w surowicy krwi chorych hemodializowanych przy dawkowaniu 30 mg/dobê doustnie oraz 6 i 12 tygodni po odstawieniu leku.
Serum homocysteine concentration in hemodialysis patients during 30 mg/day folic acid administration and
6 and 12 weeks after the therapy discontinuation.

steiny i w drodze reakcji enzymatycznej powstaje
S-adenozylo-L-homocysteina.
Dane przedstawiono w postaci rednia ± odchylenie standardowe. Wartoæ p<0,05 uznano za
znamienn¹. Do porównañ wewn¹trzgrupowych
u¿yto zale¿nie od rozk³adu zmiennych odpowiednio dwustronny test t dla zmiennych po³¹czonych
oraz test Wilcoxona. Do badañ korelacyjnych wykorzystano metodê liniow¹ Pearsona.
Wyniki
Wyjciowe rednie stê¿enie kwasu foliowego w surowicy krwi (przy podawaniu
30 mg/dobê kwasu foliowego) wynosi³o 96,4
± 48,3 nmol/l, przewy¿szaj¹c górn¹ granicê
normy przyjêt¹ dla osób w populacji ogólnej
(6,2-40 nmol/l) u wszystkich badanych. Po
6 i 12 tygodniach po odstawieniu kwasu foliowego stê¿enia tej witaminy w surowicy
krwi uleg³y normalizacji u wszystkich badanych i wynosi³y rednio odpowiednio 31,0 ±
23,9 i 21,6 ± 22,5 nmol/l (p<0,001) (rycina 1).
U chorych otrzymuj¹cych 30 mg kwasu
foliowego rednie stê¿enie homocysteiny w
surowicy krwi by³o zwiêkszone do 20,9 ± 8,4
µmol/l (N - K: 4,6-12,44 mmol/l, M: 6,2615,01 mmol/l). W 6 i 12 tygodni po odstawieniu leku rednie stê¿enie homocysteiny
w osoczu wykazywa³o tendencjê do niewielkiego wzrostu (odpowiednio 23,3 ± 9,2 i 23,5
± 7,9 µmol/l), ale te ró¿nice nie by³y znamienne (odpowiednio p=0,11 i p=0,06) (rycina 2).
W badaniach korelacyjnych stwierdzono statystycznie istotne zale¿noci pomiêdzy wyjciowym (przy podawaniu du¿ej dawki kwasu foliowego) stê¿eniem kwasu foliowego i homocysteiny w surowicy (r=-0,31,
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p=0,02). Podobn¹ zale¿noæ stwierdzono
te¿ po 6 tygodniach od odstawienia kwasu
foliowego (r=-0,30, p=0,03) ale ju¿ nie po
12 tygodniach. Nie stwierdzono te¿ istotnej
zale¿noci pomiêdzy zmianami stê¿eñ kwasu foliowego i homocysteiny w surowicy w
czasie 12 tygodni od dostawienia doustnej
poda¿y kwasu foliowego (R=-0,10, p=0,45).
Dyskusja
Kwas foliowy bêd¹cy kofaktorem metabolizmu aminokwasów i kwasów nukleinowych zwiêksza metabolizm homocysteiny,
uznanego czynnika ryzyka chorób uk³adu
sercowo-naczyniowego [2]. Podawanie kwasu foliowego jest zalecane w leczeniu hiperhomocysteinemii, chocia¿ efekty takiego leczenia u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek mog¹ nie byæ równie korzystne
jak u chorych bez niewydolnoci tego narz¹du [4,6].
Po pierwszych zachêcaj¹cych wynikach
badañ, które wykaza³y skutecznoæ wysokich dawek (30-60 mg/dobê) kwasu foliowego w obni¿aniu stê¿enia homocysteiny w
surowicy krwi chorych poddawanych przewlekle zabiegom hemodializy [13], wprowadzilimy podobne zasady postêpowania u
naszych dializowanych pacjentów, polegaj¹ce na przewlek³ej poda¿y 30 mg kwasu
foliowego/dobê doustnie. Po opublikowaniu
wyników kolejnych badañ, które nie potwierdzi³y dodatkowych korzyci wysokich dawek
tej witaminy [3,7,9,12] zdecydowalimy o
odstawieniu leku.
Opieraj¹c siê na dostêpnych w pimiennictwie dotychczasowych obserwacjach, ¿e
kwas foliowy obni¿a stê¿enie homocysteiny
postanowilimy dokonaæ analizy wp³ywu ta-

kiego postêpowania na stê¿enie homocysteiny w surowicy krwi. Dodatkowym powodem odstawienia kwasu foliowego stosowanego w du¿ej dawce u naszych chorych by³o
to, ¿e po 12 miesi¹cach stê¿enie tej witaminy w surowicy krwi u naszych chorych by³o
znacznie zwiêkszone. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e u badanych osób nie stwierdzono
¿adnych cech ani objawów hiperwitaminozy.
W pracy przeledzono zale¿noci pomiêdzy stê¿eniem kwasu foliowego w surowicy krwi, a stê¿eniem homocysteiny. Pomimo tendencji do wzrostu stê¿enia homocysteiny w surowicy krwi po odstawieniu
kwasu foliowego nie obserwowano po 6 i
12 tygodniach istotnych zmian jej stê¿enia
w surowicy.
Podobne obserwacje, ale przy wprowadzeniu poda¿y kwasu foliowego a nie jej
zaprzestaniu, poczynili w 2003 roku Chiarello i wsp. [3], którzy równie¿ zaobserwowali brak skutecznoci suplementacji kwasu foliowego w normalizacji stê¿enia homocysteiny w surowicy u przewlekle hemodializowanych chorych.
Pomimo du¿ego zainteresowania hiperhomocysteinemi¹ wystêpuj¹c¹ u chorych ze
schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek prac, w
których stosowano du¿e dawki kwasu foliowego i/lub innych witamin z grupy B nie jest
wiele a ich wyniki nie s¹ jednoznaczne. Podobne w¹tpliwoci dotycz¹ równie¿ koniecznoci przewlek³ej suplementacji witamin rozpuszczalnych w wodzie u chorych dializowanych. Dostêpne w pimiennictwie wyniki
badañ w wiêkszoci wykaza³y, ¿e w leczeniu hiperhomocysteinemii du¿e dawki kwasu foliowego nie wykazuj¹ istotnej statystycznie przewagi nad mniejszymi dawkami leku. Ju¿ w 2000 roku Sunder-Plassmann
i wsp. [13] w badaniu z randomizacj¹ i podwójnym zalepieniem nie wykazali istotnej
statystycznie ró¿nicy w obni¿aniu stê¿enia
homocysteiny w surowicy krwi chorych hemodializowanych przy podawaniu kwasu
foliowego w dobowej dawce 15, 30 lub 60
mg. Podobnie Righetti i wsp. nie potwierdzili dodatkowych korzyci z poda¿y du¿ych
dawek kwasu foliowego nad ma³ymi dawkami leku [11].
Skuteczniejsze okaza³o siê natomiast
do¿ylne podawanie kwasu foliowego w badaniu Obeid i wsp.[10], w którym lek ten
podawano po hemodializie równoczenie
jednak z witaminami B6 i B12 co utrudnia interpretacjê wyników. Takie postêpowanie, po
4 tygodniach leczenia, spowodowa³o znamienne statystycznie obni¿enie stê¿enia
homocysteiny w surowicy. Mo¿na wiêc s¹dziæ, ¿e to raczej dodanie witamin z grupy
B zwiêkszy³o skutecznoæ kwasu foliowego
w obni¿aniu stê¿enia homocysteiny w surowicy krwi chorych dializowanych. Wydaj¹
siê temu jednak z kolei zaprzeczaæ wyniki
d³ugoterminowego badania przeprowadzonego przez Trimachi i wsp.[14]. Okaza³o siê,
¿e tylko w grupach chorych otrzymuj¹cych
kwas foliowy oraz kwas foliowy i witaminê
B12 obserwowano normalizacjê stê¿enia
homocysteiny. U chorych nie otrzymuj¹cych
¿adnej suplementacji oraz otrzymuj¹cych
wy³¹cznie witaminê B12 stê¿enie homocysteiny nadal pozosta³o zwiêkszone.
W innym badaniu, przeprowadzonym u
dzieci, Farid i wsp. [5] wykazali korzystny
wp³yw do³¹czenia do terapii kwasem folio-
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wym witaminy B12. Ci sami autorzy nie zarejestrowali jednak znacz¹cego obni¿enia stê¿enia homocysteiny w surowicy u chorych
otrzymuj¹cych wy³¹cznie kwas foliowy. Mo¿na by zatem zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e
kwas foliowy jest niezbêdny do obni¿enia
stê¿enia homocysteiny w surowicy, ale normalizacjê mo¿na osi¹gn¹æ dopiero po dodaniu witaminy B12. Ju¿ w 2000 roku podobne obserwacje poczynili Sombolos i wsp.
[12], wykazuj¹c, ¿e witaminy B1, B6, B12 redukuj¹ stê¿enie homocysteiny w surowicy
krwi chorych hemodializowanych tylko gdy
s¹ podawane jednoczenie z kwasem foliowym.
Nale¿y te¿ rozwa¿yæ efekt samej witaminy B6. Ocena tego efektu na podstawie
danych z dotychczas przeprowadzonych
badañ jest trudna, poniewa¿ zazwyczaj ³¹czono w nich podawanie witamin z grupy B
tj. B6 + B12 [4,6,8,10] lub B1 + B6 + B12 [12].
Odstêpstwem od tej zasady by³o nasze badanie. Chorzy otrzymywali sta³¹ suplementacjê witaminy B6-100 mg/dobê, ale nie podawalimy w okresie tym równoczenie witamin B1 i B12. Podczas takiego leczenia nie
zaobserwowalimy normalizacji stê¿enia
homocysteiny w surowicy, pomimo wysokiego stê¿enia kwasu foliowego w surowicy
krwi. Tak wiêc wydaje siê bardziej prawdopodobne, ¿e to witamina B12 a nie B6 mo¿e
stanowiæ korzystniejsze pod wzglêdem
wp³ywu na hiperhocysteinemiê po³¹czenie
z kwasem foliowym.
Potwierdzenia tego dostarczy³o badanie
Koyama i wsp. [8] w 2002 roku, w którym
wykazano, ¿e hiperhomocysteinemia obserwowana u chorych hemodializowanych nie
mo¿e byæ leczona wy³¹cznie podawaniem
kwasu foliowego, ale równoczenie te¿ witamin¹ B12. Aby jednak stwierdziæ d³ugoterminowe korzyci takiego leczenia, a przede
wszystkim pokazaæ korzystne kliniczne efekty zmniejszenia stê¿enia homocysteiny w
surowicy, takie jak redukcja incydentów sercowo-naczyniowych, potrzebne s¹ du¿e i
d³ugotrwa³e badania interwencyjne. Do tej
pory brak jest jednak takich badañ, chocia¿
pojawi³y siê obserwacje ukierunkowane na
tzw. zastêpcze punkty koñcowe jak np. parametry lipidowe. I tak w w badaniach Ziakki i wsp. [16] obni¿enie stê¿enia homocysteiny spowodowa³o znamienny statystycznie spadek stê¿enia LDL-CH, nieznamien-

ny spadek stê¿enia cholesterolu ca³kowitego i triglicerydów i istotny wzrost stê¿enia
HDL-CH.
Nierozstrzygniête pozostaje te¿ pytanie,
czy wa¿na jest droga suplementacji kwasu
foliowego u chorych hemodializowanych.
Randomizowane badanie Ducloux i wsp. [4]
wykaza³o brak przewagi podawania do¿ylnego nad doustnym. Odpowied na to pytanie jest wa¿na pod wzglêdem praktycznym bior¹c pod uwagê ró¿nicê kosztów podawania kwasu foliowego tymi dwiema drogami.
Analiza oznaczeñ kwasu foliowego i
homocysteiny przeprowadzonych w naszej
klinice pokaza³a, ¿e d³ugotrwa³e podawanie
drog¹ doustn¹ du¿ych dawek kwasu foliowego (30 mg/dobê) przewlekle hemodializowanym chorym i uzyskanie wysokich stê¿eñ tej witaminy w surowicy krwi obni¿a, ale
nie normalizuje stê¿enia homocysteiny w
surowicy krwi. Zaprzestanie suplementacji
kwasu foliowego, ju¿ po 6 tygodniach normalizuje jego stê¿enie powoduj¹c tylko nieznaczny (i nieznamienny statystycznie)
wzrost stê¿enia homocysteiny w surowicy
krwi.
Naszym zdaniem d³ugoterminowe podawanie kwasu foliowego przewlekle hemodializowanym chorym, nawet w wysokich dawkach, nie wp³ywa istotnie na stê¿enie homocysteiny w surowicy krwi, a zatem nie
powinno byæ polecane rutynowo w codziennej praktyce w orodkach dializ. Otrzymane przez nas wyniki badañ nie pozwalaj¹
obecnie na zaproponowanie adekwatnej
dawki uzupe³niaj¹cej straty kwasu foliowego podczas HD. Mamy nadziejê, ¿e odpowiedzi¹ na ten problem bêd¹ wyniki kolejnych naszych badañ.
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