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Miejsce octanu megestrolu w leczeniu
niedo¿ywienia u pacjentów dializowanych
Niedo¿ywienie jest czêstym problemem klinicznym wród pacjentów dializowanych i mo¿e mieæ ogromne konsekwencje: obni¿aæ jakoæ ¿ycia i zwiêkszaæ czêstoæ hospitalizacji, chorobowoæ, miertelnoæ. Chocia¿ znaczenie
niedo¿ywienia i korzyci p³yn¹ce z jego leczenia s¹ doceniane, pozostaje ono
nadal du¿ym wyzwaniem. Niedo¿ywienie stanowi sk³adow¹ zespo³u MIA (malnutrition-inflammation-atherosclerosis), czêsto wystêpuj¹cego u chorych dializowanych. Etiologia niedo¿ywienia w przebiegu schy³kowej niewydolnoci nerek jest z³o¿ona i mo¿e obejmowaæ wiele le¿¹cych u jej pod³o¿a czynników, a
jego leczenie jest trudne. Istniej¹ dwa ró¿ne typy niedo¿ywienia, które wymagaj¹ ró¿nego postêpowania. W przypadku niedo¿ywienia typu I konwencjonalne
interwencje ¿ywieniowe i metaboliczne zapewniaj¹ satysfakcjonuj¹ce wyniki,
podczas gdy w niedo¿ywieniu typu II koniecznoci¹ staje siê postêpowanie eliminuj¹ce lub zmniejszaj¹ce obecnoæ stanu zapalnego. Badanych jest kilka
nowych strategii, w tym zastosowanie octanu megestrolu. Octan megestrolu
jest syntetycznym progestagenem, który jak wykazano, zwiêksza apetyt i masê
cia³a u pacjentów z nowotworami lub AIDS i najprawdopodobniej dzia³a poprzez
obni¿anie poziomów cytokin prozapalnych, takich jak IL-1, IL-6, TNF a. Dlatego
te¿ móg³by on nie tylko poprawiæ stan od¿ywienia, ale tak¿e odwróciæ zale¿ny
od cytokin proces zapalny i przerwaæ b³êdne ko³o zespo³u MIA.
(NEFROL. DIAL. POL. 2007, 11, 66-69)
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The place of megestrol acetate in the treatment
of malnutrition in dialysis patients
Malnutrition is a common clinical problem in dialysis patients and may have
profound consequences: reduce quality of life and increase the frequency of
hospitalizations, morbidity and mortality. Even though the importance of malnutrition and benefits of its treatment are well appreciated, it still remains a
great challenge. Malnutrition is often a part of the MIA (malnutrition-inflammation-atherosclerosis) syndrome, which is common in dialysis patients. The aetiology of malnutrition in ESRD is complex and may include many underlying
factors and its treatment is difficult. There are two different types of malnutrition, which require diffrent management. In case of type I malnutrition, conventional nutritional and metabolic interventions provide satisfactory results;
whereas in type II, treatment aimed at eliminating or reducing inflammation becomes a necessity. Several new strategies, including the use of megestrol acetate, are under investigation. Megestrol acetate is a synthetic progestagen that
has been demonstrated to increase appetite and weight in patients with cancer
or AIDS and is believed to work by down-regulating the proinflammatory
cytokines as IL-1, IL-6, TNF a. Therefore not only could it improve the nutritional
status, but also reverse the cytokine-dependent inflammatory process and cease
the vicious circle of MIA syndrome.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2007, 11, 66-69)
Wprowadzenie
W dobie starzej¹cych siê spo³eczeñstw
i epidemii chorób cywilizacyjnych, takich jak
cukrzyca typu 2 i nadcinienie têtnicze, przewlek³a niewydolnoæ nerek stanowi coraz
czêstszy problem kliniczny. Obecnie 300
tysiêcy Amerykanów wymaga przewlek³ego
leczenia nerkozastêpczego [44]. W Polsce
w 2003 roku dotyczy³o to ponad 11tysiêcy
osób [35].
Niedo¿ywienie bia³kowo-kaloryczne stanowi du¿y problem w leczeniu chorych ze
schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek, nie tylko
ze wzglêdu na swoje rozpowszechnienie, ale
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przede wszystkim z uwagi na swój negatywny wp³yw na czêstoæ hospitalizacji, jakoæ
¿ycia [14], wspó³chorobowoæ, czy wreszcie miertelnoæ [21]. Ocenia siê, ¿e oko³o
60% pacjentów umiera w ci¹gu 5 lat od rozpoczêcia dializoterapii. G³ówn¹ przyczyn¹
du¿ej miertelnoci s¹ powik³ania sercowonaczyniowe. U chorych ze schy³kow¹ przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek mia¿d¿ycy
bardzo czêsto towarzyszy niedo¿ywienie,
którego wyk³adnikami s¹ miêdzy innymi hipoalbuminemia, hipocholesterolemia oraz
spadek wskanika masy cia³a (Body Mass
Index) [36,33,20]. O ile kacheksja bardzo
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rzadko jest bezporedni¹ przyczyn¹ zgonu,
o tyle jest silnym czynnikiem ryzyka zgonu
z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz pozasercowych. Hipercholesterolemia i oty³oæ
paradoksalnie wi¹¿¹ siê z lepszym rokowaniem. Fenomen ten okrelany jest w pimiennictwie jako odwrócona epidemiologia.
Znaczenie niedo¿ywienia dla rokowania
pacjentów dializowanych jest powszechnie
akceptowane i wiadomo, ¿e jego leczenie
przynosi wymierne korzyci terapeutyczne.
Wiadomo tak¿e, ¿e u pod³o¿a niedo¿ywienia w przebiegu przewlek³ej niewydolnoci
nerek mo¿e le¿eæ wiele ró¿norodnych przyczyn. To w³anie wieloczynnikowa etiologia
sprawia, ¿e leczenie jest tak trudne. Do tej
pory nie opracowano jednorodnych wytycznych obejmuj¹cych skuteczne metody, które mog³yby zostaæ zastosowane w szerokiej grupie chorych. Ci¹gle trwaj¹ poszukiwania nowych, efektywniejszych, a zarazem
tañszych strategii terapeutycznych.
Niedo¿ywienie
Niedo¿ywienie jest doæ powszechnym
problemem klinicznym. Wystêpuje szczególnie czêsto w przebiegu choroby nowotworowej, AIDS, reumatoidalnego zapalenia stawów, chorób zwyrodnieniowych orodkowego uk³adu nerwowego, przewlek³ej niewydolnoci serca, czy u pacjentów geriatrycznych. Tutaj te¿ najlepiej poznana jest jego
patogeneza. Pomimo tak ró¿nej etiologii tych
chorób, za rozwój niedo¿ywienia w ich przebiegu odpowiadaj¹ IL-6, IL-1 oraz TNF a
[28,29,45]. Cytokiny te odpowiadaj¹ za rozwój wyniszczenia hamuj¹c apetyt, zwiêkszaj¹c wydatek energetyczny, czy indukuj¹c
proteolizê w obrêbie miêni.
Stenvinkel i wsp. zaproponowali wyró¿nienie dwóch typów niedo¿ywienia wystêpuj¹cego u pacjentów ze schy³kow¹ przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek [42]. Cechy
charakterystyczne obu typów podsumowano w tabeli I. Podzia³ ten znajduje uzasadnienie w praktyce klinicznej.
Typ I niedo¿ywienia wywo³any jest g³ównie przez czynniki zwi¹zane z powik³aniami
mocznicy, przy nieobecnoci wyk³adników
tocz¹cego siê stanu zapalnego, czy chorób
wspó³istniej¹cych. Wynika on g³ównie z
ograniczonego przyjmowania pokarmów
przy obni¿onym spoczynkowym wydatkowaniu energetycznym oraz zmniejszonym katabolizmie bia³ek. Co istotne, w tym typie
niedo¿ywienia nie stwierdza siê podwy¿szonego poziomu cytokin prozapalnych jak IL1, IL-6 oraz TNF a.
Typ II charakteryzowany jest przez
znaczn¹ hipoalbuminemiê, zwiêkszony katabolizm bia³ka i podwy¿szone spoczynkowe wydatkowanie energetyczne. Warto podkreliæ, ¿e ten typ niedo¿ywienia mo¿e wystêpowaæ nawet przy spo¿ywaniu prawid³owej iloci pokarmów. W tym typie niedo¿ywienia, podobnie jak w niedo¿ywieniu w
przebiegu choroby nowotworowej oraz
AIDS, stwierdza siê podwy¿szone poziomy
cytokin prozapalnych: IL-1, IL-6, TNF a.
Dodatkowo, towarzysz¹ mu inne wyk³adniki nasilonego stanu zapalnego i czêsto
wspó³wystêpuj¹ inne choroby przewlek³e jak
np. przewlek³a niewydolnoæ serca. Ten typ
niedo¿ywienia wi¹¿e siê ze znacznie gorszym rokowaniem.

Tabela I
Typy niedo¿ywienia wg Stenvinkel i wsp. [42].
Types of malnutrition according to Stenvinkel et al. [42].
N ie d o ¿y w ie n ie

Ty p I

Ty p II

Stê¿enie album iny w surow icy

praw id³ow e/zm niejszone

zm niejszone

Choroby w spó³istniej¹ce

rzadko

czêsto

Obecnoæ stanu zapalnego

nie

tak

Przy jm ow anie pokarm ów

ograniczone

praw id³ow e/ograniczone

Spoczy nkow e w y datkow anie energety czne

praw id³ow e

ograniczone

Stres oksy dacy jny

nasilony

w y ranie nasilony

Katabolizm bia³ek

zm niejszony

zw iêkszony

Odw racalne jeli leczenie ¿y w ieniow e lub adekw atna dializa

tak

nie

Wspó³wystêpowanie niedo¿ywienia, stanu zapalnego oraz mia¿d¿ycy, tak jak ma to
miejsce w niedo¿ywieniu typu II, sk³ada siê
na obraz zespo³u MIA (malnutrition-inflammmation-atherosclerosis), który jest zwi¹zany z du¿¹ miertelnoci¹ [11,20,33,36]. Ka¿da ze sk³adowych zespo³u MIA jest niezale¿nym czynnikiem ryzyka zgonu. Qureshi i
wsp. w badaniach przeprowadzonych na
128 przewlekle hemodializowanych pacjentach wykazali, ¿e w sytuacji, gdy u pacjenta
wystêpowa³o zarówno niedo¿ywienie, zapalenie, jak i mia¿d¿yca ryzyko zgonu w ci¹gu
3 lat siêga³o 75% [36].
Kluczow¹ rolê w rozwoju zespo³u MIA
odgrywaj¹ cytokiny prozapalne: IL-6, IL-1,
TNF a. Cytokiny te s¹ przede wszystkim mediatorami reakcji ostrej fazy. Najwa¿niejsz¹
z nich wydaje siê byæ IL-6. Dzia³a ona na
hepatocyty powoduj¹c stymulacjê produkcji takich bia³ek jak bia³ko C-reaktywne, ferrytyna, fibrynogen oraz hamuj¹c syntezê
albuminy czy transferyny. Podwy¿szone
poziomy CRP i IL-6, wiadcz¹ce o obecnoci stanu zapalnego, s¹ stwierdzane zarówno u pacjentów w okresie przeddializacyjnym schy³kowej niewydolnoci nerek
[31,41], jak i u hemodializowanych [19,
22,41], czy dializowanych otrzewnowo [24].
Obserwowano równie¿, ¿e komórki jednoj¹drzaste krwi obwodowej pacjentów hemodializowanych produkowa³y wiêksz¹ iloæ IL1b w porównaniu do osób zdrowych [30].
Zarówno podwy¿szony poziom CRP, jak i
IL-6 stanowi¹ czynniki ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, jak i pozasercowych [34,36,38]. IL-6 wydaje siê jednak
byæ silniejszym ni¿ CRP czynnikiem predykcyjnym zgonu u pacjentów hemodializowanych [31]. Zapewne jest tak, dlatego ¿e IL-6
pe³ni nadrzêdn¹ rolê w stosunku do CRP w
sekwencji zdarzeñ zwi¹zanych z rozwojem
reakcji ostrej fazy. Dodatkowo, fakt ten pozwala na za³o¿enie, ¿e rola IL-6 nie ogranicza siê jedynie do poredniczenia w rozwoju reakcji zapalnej.
Liczne doniesienia wskazuj¹ na rolê IL6 w patogenezie niedo¿ywienia u pacjentów
w trakcie terapii nerkozastêpczej. Kaizu i
wsp. wykazali, ¿e wysoki poziom IL-6 ³¹czy³
siê z niskim poziomem albuminy i zwiêkszon¹ utrat¹ masy cia³a w okresie 3-letniej obserwacji [19]. Bologa i wsp. stwierdzili, ¿e
podwy¿szony poziom IL-6 u hemodializowanych korelowa³ z obni¿eniem poziomu albuminy oraz cholesterolu ca³kowitego. Podobna zale¿noæ dotyczy³a stê¿enia TNFa.
W grupie chorych z wysokim poziomem IL-
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6, TNFa, niskim poziomem albuminy, cholesterolu ca³kowitego oraz niskim BMI zanotowano znacznie wiêcej zgonów [5]. Na
niezwykle wa¿n¹ rolê cytokin wskazuj¹ badania polimorfizmu genów dla IL-6, TNFa
oraz IL-10 u pacjentów hemodializowanych.
Osoby z uwarunkowan¹ genetycznie zwiêkszon¹ produkcj¹ wymienionych cytokin prozapalnych oraz obni¿on¹ antyzapalnej IL10 charakteryzowa³ ni¿szy stopieñ sprawnoci, wiêksza liczba chorób towarzysz¹cych i ni¿szy poziom albuminy [1]. Podwy¿szonemu stê¿eniu CRP towarzyszy obni¿enie poziomu albuminy. Obie te zmiany s¹
wynikiem reakcji ostrej fazy, w rozwoju której porednicz¹ IL-6, IL-1 oraz TNFa. Tak
wiêc hipoalbuminemia mo¿e byæ równoczenie rewelatorem zapalenia, jak i niedo¿ywienia. U osób niedo¿ywionych stwierdza
siê obok podwy¿szonego poziomu CRP, tak¿e szybsz¹ progresjê mia¿d¿ycy w obrêbie
têtnic szyjnych [43]. Fung i wsp. w badaniu
obejmuj¹cym ponad 5 tys. chorych w okresie schy³kowej niewydolnoci nerek wykazali, ¿e wraz ze spadkiem poziomu albuminy w surowicy o ka¿dy 1 g/dl poni¿ej normy,
ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych wzrasta³o o 39% [16].
Leczenie niedo¿ywienia u pacjentów
dializowanych
Do tej pory nie opracowano jednoznacznych wytycznych dotycz¹cych leczenia niedo¿ywienia w przebiegu fazy schy³kowej
przewlek³ej niewydolnoci nerek.
Konwencjonalne strategie terapeutyczne obejmuj¹ interwencje ¿ywieniowe i metaboliczne. Pierwsze polegaj¹ na zapewnieniu optymalnej diety, w czym ma pomagaæ
poradnictwo dietetyczne. Obejmuj¹ one tak¿e suplementacjê za pomoc¹ od¿ywek dojelitowych, róddializacyjnego ¿ywienia pozajelitowego u pacjentów poddawanych hemodializoterapii [13], b¹d zastosowanie
p³ynów dializacyjnych zawieraj¹cych aminokwasy u pacjentów dializowanych otrzewnowo. Interwencje metaboliczne to przede
wszystkim zapewnienie adekwatnej dializy
i wyrównywanie kwasicy metabolicznej, a
tak¿e dzia³ania maj¹ce na celu jak najd³u¿sze zachowanie resztkowej funkcji nerek
[6,10].
Istotne w zwalczaniu niedo¿ywienia jest
tak¿e leczenie depresji, której czêstoæ wystêpowania jest du¿a w grupie chorych leczonych nerkozastêpczo. Wiadomo, ¿e depresja niekorzystnie wp³ywa na stan od¿ywienia [15], a jej leczenie mo¿e wp³ywaæ na
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Tabela II
Badania oceniaj¹ce wp³yw octanu megestrolu na stan od¿ywienia pacjentów dializowanych.
Investigations evaluating the influence of megestrol acetate on nutrition in dialysis patients.
Au to r

D aw ka

L ic zb a p a c je n tó w

W y n ik i

P a c je n c i, k tó rzy n ie u k o ñ c zy li b a d a n ia ; p rzy c zy n y



Burrow es i w sp.,
1999 [7]

1 x 320 m g/dobê

n=1 (HD)

24 ty godnie

 t³uszczow ej m asy cia³a o 163%
¯ bezt³uszczow ej m asy cia³a o 10,6%
sAlb bez zm ian
 sTransfery na
 sPrealbum ina
 apety t
 spo¿y cie pokarm ów

Lien, Ruffenach,
1996 [25]

2 x 40m g/dobê

n=16
(12 PD + 4 HD)

2-11m ies.;
4,3 ± 0,6 m ies.

U 75% pacjentów  sAlb
w ci¹gu 2 m ies. o 0,8 ± 0,1 g/dl

1 pacjentka przerw a³a badanie z pow odu krw aw ienia
z dróg rodny ch

n=17 (HD)

6 m ies.

Do koñca badania dotrw a³o
3 pacjentów, stw ierdzono u nich
 m asy cia³a i apety tu

Objaw y uboczne, które spow odow a³y rezy gnacjê
uczestnictw a w badaniu obejm ow a³y :
biegunkê, spl¹tanie, hiperglikem iê, bóle g³ow y

n=32 (PD)

1-23 m ies.;
5,93 ±
5,12m ies

Staty sty cznie znacz¹cy
w zrost apety tu u 68,8% pacjentów,
zanotow ano w zrost laboratory jny ch
w y k³adników stanu od¿y w ienia,
ale nie by ³ on staty sty cznie znacz¹cy

7 pacjentów zm ar³o z przy czy n niezw i¹zany ch
z przy jm ow aniem octanu m egestrolu,
2 pacjentom przeszczepiono nerkê,
8 nie obserw ow a³o popraw y apety tu

n=10

16 ty godni

 m asy cia³a o 9%
 tkanki t³uszczow ej o 31%

Wszy scy pacjenci dokoñczy li badanie,
nie zanotow ano efektów uboczny ch

Boccanfuso i w sp.,
2 x 400 m g/dobê
2000 [4]

Costero i w sp.,
2004 [12]

1 x 160 m g/dobê

Ram m ohan i w sp.,
1 x 400 m g/dobê
2005 [37]

poprawê stanu od¿ywienia [23].
O ile w leczeniu niedo¿ywienia typu I wg
Stenvinkel interwencje ¿ywieniowe i metaboliczne s¹ skuteczne, o tyle w niedo¿ywieniu typu II s¹ one niewystarczaj¹ce. Niezbêdne jest zwalczanie stanu zapalnego.
Nowe strategie terapeutyczne obejmuj¹ zastosowanie leków stymuluj¹cych apetyt, hormonu wzrostu, androgenowych steroidów anabolicznych (dekanian nandrolonu [2,18], oksandrolol) oraz leków o w³aciwociach przeciwzapalnych [27]. Te ostatnie wydaj¹ siê byæ najbardziej obiecuj¹ce.
Idealny rodek farmakologiczny stosowany
w leczeniu niedo¿ywienia typu II czy zespo³u MIA powinien mieæ nie tylko w³aciwoci
oreksygenne, anaboliczne, ale te¿ przeciwzapalne. Potencjalne strategie, które mog³yby odwróciæ lub przynajmniej zahamowaæ
zale¿ny od cytokin proces zapalny obejmuj¹ zastosowanie: przeciwcia³ przeciwcytokinowych, steroidów [2,18], pentoksyfiliny [3],
statyn [9], inhibitorów konwertazy angiotensyny [40] oraz octanu megestrolu [4,7,12,
25,37].
Octan megestrolu
Octan megestrolu jest hormonem steroidowym o w³aciwociach progestagennych, antygonadotropowych, antyestrogennych, antyandrogennych oraz glikokortykosteroidowych [39]. Po raz pierwszy zsyntetyzowano go w 1963 roku w Anglii z zamiarem zastosowania w charakterze doustnego rodka antykoncepcyjnego. W 1967 roku
zosta³ on po raz pierwszy zastosowany w
leczeniu raka piersi, a póniej raka trzonu
macicy. Do dzi paliatywna terapia hormonozale¿nych nowotworów endometrium i w
mniejszym stopniu piersi stanowi¹ wskazania do zastosowania octanu megestrolu.
Jednak najczêciej wykorzystywan¹ w³aciwoci¹ octanu megestrolu jest to, co pocz¹tkowo traktowano jako efekt uboczny, a mianowicie powodowanie przyrostu masy cia³a. Lek ten jest z powodzeniem stosowanym
w ³agodzeniu objawów wystêpuj¹cych u chorych z zespo³em utraty ³aknienia i wyniszczenia zwi¹zanym z chorob¹ nowotworow¹.
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Daje poprawê apetytu oraz przyrost suchej
masy cia³a, a tak¿e wp³ywa na poprawê subiektywnie odczuwanej jakoci ¿ycia. W
sierpniu 1993 roku octan megestrolu zosta³
zatwierdzony w Stanach Zjednoczonych
przez FDA do leczenia zespo³u wyniszczenia w przebiegu nabytego zespo³u upoledzenia odpornoci (AIDS). Podobnie sta³o
siê w wiêkszoci krajów Europy [26]. Istniej¹ tak¿e doniesienia wskazuj¹ce na jego
przydatnoæ w leczeniu niedo¿ywienia w
grupie pacjentów geriatrycznych. Mechanizm dzia³ania octanu megestrolu pozostaje nieznany. Montovani i wsp. [28,29] oraz
Yeh i wsp. [45-47] postulowali hamuj¹cy
wp³yw octanu megestrolu na syntezê oraz
uwalnianie prozapalnych cytokin takich jak
IL-1, IL-6, TNF alfa. Pozostaje to w zgodzie
z doniesieniami Castle'a i wsp. [8] oraz Graham'a i wsp. [17], którzy po zastosowaniu
octanu megestrolu najwiêkszy przyrost
masy cia³a zanotowali u pacjentów z najwy¿szymi wyjciowymi poziomami IL-6.
Zastosowanie octanu megestrolu
u pacjentów dializowanych
Ze wzglêdu na swoje w³aciwoci oraz
prawdopodobny mechanizm dzia³ania octan
megestrolu móg³by byæ u¿ytecznym narzêdziem w leczeniu zespo³u MIA, b¹d jednej
z jego sk³adowych  niedo¿ywienia typu II
(wg Stenvinkel i wsp). Do tej pory podejmowano jedynie nieliczne próby zastosowania
octanu megestrolu u pacjentów dializowanych, a ich wyniki by³y niejednoznaczne
[4,7,12,25,37]. Burrowes i wsp. opisali przypadek hemodializowanego pacjenta, który
otrzymywa³ 320mg octanu megestrolu/dobê
przez okres 24 tygodni. Rezultatem by³ przyrost tkanki t³uszczowej o 163% i spadek
bezt³uszczowej masy cia³a o 10%, poziom
albuminy nie uleg³ zmianie [7]. Lien i Ruffenach podawali 16 dializowanym (hemodializowanym i dializowanym otrzewnowo) pacjentom z hipoalbuminemi¹ 2 razy dziennie
po 20 mg octanu megestrolu u 75% z nich
uzyskuj¹c wzrost poziomu albuminy w surowicy [25]. Z kolei Boccanfuso i wsp. objêli
6-miesiêczn¹ obserwacj¹ 17 hemodializo-

wanych pacjentów, którym podawano 2 razy
dziennie po 400 mg octanu megestrolu [4].
Ze wzglêdu na nasilone objawy uboczne,
takie jak biegunka, hiperglikemia, spl¹tanie,
bóle g³owy czy nudnoci pod koniec trzeciego miesi¹ca w badaniu uczestniczy³o ju¿
tylko 53% pacjentów. Do koñca badania
dotrwa³o tylko trzech pacjentów, z których
dwoje samowolnie zredukowa³o dawkê do
400 mg/dobê. U tych chorych odnotowano
poprawê apetytu oraz wzrost suchej masy
cia³a. Najwiêkszym przeprowadzonym do tej
pory opublikowanym badaniem by³o badanie Costero i wsp., którym objêto 32 pacjentów dializowanych otrzewnowo, z objawami anoreksji i niedo¿ywienia [12]. redni
czas obserwacji wynosi³ oko³o 6 miesiêcy.
Dawka octanu megestrolu wynosi³a 160mg/
dobê. U prawie 70% pacjentów poprawi³ siê
apetyt. Statystycznie znacz¹cy przyrost
masy cia³a zaobserwowano w trzecim miesi¹cu badania. Wzrost poziomu albuminy w
surowicy nie by³ statystycznie znacz¹cy.
Rammohan i wsp. przeprowadzili badanie,
w którym ocenili wp³yw octanu megestrolu
na stan od¿ywienia i wyk³adniki stanu zapalnego u 10 pacjentów w trakcie przewlek³ej hemodializoterapii b¹d dializoterapii
otrzewnowej [37]. Okres obserwacji wynosi³ 16 tygodni, a dawka octanu megestrolu
400 mg/dobê. redni przyrost masy cia³a
wyniós³ 2,3 kg. BMI wzros³o o 9%, a przyrost tkanki t³uszczowej wynosi³ 31%. Podobnie jak w badaniu Costero i wsp. wzrost albuminemii nie by³ statystycznie znamienny.
Po 16 tygodniach obserwacji poziom CRP
w surowicy obni¿y³ siê o 59%.
Przytoczone badania obejmowa³y niewielk¹ liczbê pacjentów i w wiêkszoci czas
obserwacji by³ krótki. Tylko jedna z grup
badawczych podjê³a siê oceny wp³ywu octanu megestrolu na tocz¹cy siê proces zapalny oraz jakoæ ¿ycia leczonych nim chorych dializowanych. Jak widaæ pozostaje
jeszcze wiele niewyjanionych kwestii zwi¹zanych z potencjalnym zastosowaniem octanu megestrolu w leczeniu chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek, w okresie przewlek³ego leczenia nerkozastêpczego.
J. Go³êbiewska i wsp.
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