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Anoreksja u chorych z przewlek³¹
niewydolnoci¹ nerek, wp³yw czynników
hormonalnych
Patogeneza anoreksji (zmniejszonego przyjmowania pokarmów) u pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek nie jest do koñca poznana. W artykule
przedstawilimy mechanizmy prawid³owej regulacji apetytu i wystêpowanie zaburzeñ w tym zakresie u chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek. Wp³yw na
zaburzenia apetytu maj¹ zmiany w stê¿eniach hormonów (leptyny, greliny, cholecystokininy, insuliny, hormonu wzrostu, androgenów i innych), wzrost stê¿eñ
toksyn mocznicowych w tym moleku³ o redniej masie cz¹steczkowej (MMs),
nieprawid³owy profil aminokwasów w osoczu i p³ynie mózgowo-rdzeniowym,
zmniejszenie wydzielania peptydów (przede wszystkim NPY, AgRP), wzrost stê¿eñ cytokin prozapalnych (TNF-alfa, IL-1, IL-6), obni¿one stê¿enie tlenku azotu
(NO). Kliniczn¹ konsekwencj¹ utraty apetytu jest postêpuj¹ca redukcja pobieranej energii i bia³ka z posi³ków, co prowadzi do spadku masy cia³a i rozwoju
zespo³u wyniszczenia bia³kowo-energetycznego (PEW, Protein Energy Wasting).
P³eæ równie¿ ma wp³yw na wystêpowanie zaburzeñ apetytu. Mê¿czyni maj¹
gorsz¹ prze¿ywalnoæ ni¿ kobiety, jednak¿e ca³a grupa ma z³e rokowanie.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 79-85)
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The pathogenesis of anorexia (decrease of food intake) among the patients
with Chronic Kidney Disease (CKD) is not yet well examined. This paper presents
mechanisms of proper appetite control and occurring those disturbances at
this range with CKD patients. The changes in hormones concentrations (leptin,
ghrelin, cholecystokinin, insulin, growth hormone, androgens and others), the
elevation of uremic toxins such as middle-size molecules (MMs), abnormal
amino-acid profile, the reduction of peptides (first of all NPY, AgRP), the increase of cytokines (TNF-alfa, IL-1, IL-6), decreased NO level. Gender has an
influence on appetite disorder in uremia. Men's survival rate is worse than
women. However, the whole group suffers from lower survival rate. A reduction
of energy and protein intake is the clinical consequence of loss of appetite,
which leads to the loss of weight and development of PEW (Protein Energy
Wasting).
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 79-85)

Prawid³owa regulacja apetytu
Apetyt jest regulowany przez sygna³y
hormonalne docieraj¹ce do OUN z przewodu pokarmowego, w¹troby, kr¹¿¹cych we
krwi sk³adników pokarmowych, rezerw energetycznych i hormonów. Z ¿o³¹dka i pozosta³ej czêci przewodu pokarmowego w³óknami nerwu b³êdnego przewodzone s¹ impulsy do OUN. Wszystkie te sygna³y s¹ gromadzone w podwzgórzu. Podwzgórze zawiera dwa orodki-orodek g³odu, zajmuj¹cy czêæ boczn¹ podwzgórza, którego pobudzenie skutkuje przyjmowaniem pokarmu,
oraz orodek sytoci, znajduj¹cy siê w
brzuszno-przyrodkowej czêci podwzgórza. Jego aktywacja powoduje uczucie sytoci. W orodku g³odu przewa¿a aktywnoæ
dopaminergiczna, orodek sytoci natomiast
zdominowany jest aktywnoci¹ serotoninergiczn¹ i adrenergiczn¹. Istnieje kilka faz

odpowiedzialnych za regulacjê przyjmowania pokarmów. Pierwsz¹ jest faza ¿o³¹dkowa. Dostaj¹cy siê do ¿o³¹dka posi³ek powoduje jego rozdêcie i stymulacjê baroreceptorów, co wywo³uje uczucie sytoci. Pokarm
bogaty w bia³ko i wêglowodany indukuje
uwalnianie cholecystokininy (CCK) z komórek dwunastniczych, która hamuje ruchomoæ ¿o³¹dka. W fazie poabsorbcyjnej uczucie sytoci wywo³uj¹ kr¹¿¹ce sk³adniki pokarmowe takie jak glukoza, aminokwasy i
kwasy t³uszczowe. Ich stê¿enie w krwiobiegu wp³ywa na poziom cholecystokininy, glukagonu, insuliny, a niedobór wywo³uje uczucie g³odu. Glukoza zwiêksza stê¿enie wewn¹trzkomórkowego ATP w hepatocytach,
co powoduje stymulacjê nerwu b³êdnego i
hamuje apetyt. Obwodowe sygna³y s¹ gromadzone przez OUN, stymuluj¹c uwalnianie peptydów i neurotransmitterów [2]. Na
regulacjê apetytu ma wp³yw równie¿ profil
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aminokwasów p³ynu mózgowo-rdzeniowego. Aminokwasy mog¹ odgrywaæ rolê neurotransmitterów i wywo³ywaæ uczucie g³odu
i sytoci. Tyrozyna jest przekszta³cana do
katecholamin, natomiast tryptofan jest prekursorem serotoniny. Podwy¿szony poziom
serotoniny w OUN wp³ywa na redukcjê apetytu [9]. Podwy¿szone poziomy TNF-alfa i
IL-1 powoduj¹ wzrost stê¿enia serotoniny w
mózgu, zmniejszaj¹c tym samym przyjmowanie pokarmu [32,50].
Zaproponowano 2 modele przyjmowania pokarmów:
Model Utrata-Nasycenie (Depletion-Repletion Model) zak³ada, ¿e uczucie g³odu jest
indukowane przez niedobór glukozy, lipidów
i aminokwasów we krwi. G³ód z kolei powoduje przyjmowanie pokarmów, które koñczy

siê wraz z dostarczeniem wy¿ej wymienionych substancji w wystarczaj¹cej iloci.
Model Lipostatyczny (Lipostatic Model)
uzale¿nia iloæ przyjmowanego pokarmu od
iloci zgromadzonej energii zapasowej
(tkanka t³uszczowa) w organizmie. Czynnikami reguluj¹cymi pobieranie pokarmów w
zale¿noci od iloci tkanki t³uszczowej s¹
hormony takie jak leptyna i insulina. Stê¿enie leptyny i insuliny jest proporcjonalne do
iloci tkanki t³uszczowej [8].
Tlenek azotu (NO) inaktywuje hydroksylazê tryptofanu, zmniejsza syntezê tryptofanu, a w konsekwencji redukuje poziom
serotoniny i katecholamin i wywo³uje uczucie g³odu [8].

Apetyt w przewlek³ej niewydolnoci
nerek
Anoreksj¹ okrela siê znaczn¹ niechêæ
do przyjmowania pokarmów, co prowadzi do
spadku masy cia³a. Utrata apetytu jest zjawiskiem czêsto wystêpuj¹cym u chorych z
przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek. Prawdziwa przyczyna anoreksji u tych pacjentów nie
jest dok³adnie poznana. Niedo¿ywienie wystêpuje u 30% pacjentów hemodializowanych. Zmniejszenie przyjmowanych pokarmów wi¹¿e siê z obni¿eniem stê¿enia osoczowego bia³ka i Hb oraz pogorszeniem jakoci ¿ycia. Grupa pacjentów ze zmniejszonym apetytem ma gorsze szanse na prze¿ycie [25,48]. Anoreksja jest niekorzystnym
czynnikiem prognostycznym u chorych hemodializowanych (patrz dzia³ hipoteza zapalna) [28].
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Rycina 1
Czynniki wp³ywaj¹ce na hamowanie przyjmowania pokarmów (opracowanie autorów).
The anorectic factors (authors' work).
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Rycina 2
Czynniki wywo³uj¹ce hiperleptynemiê i anorektyczny mechanizm dzia³ania leptyny u chorych z PNN (opracowanie autorów).
The factors causing hyperleptynaemia and anorectic mechanisms of leptin in patients with CRF (authors' work).
Tabela I
Typy PEW (opracowanie autorów).
Types of PEW (author's work).

Zaburzenia przyjmowania pokarmów u
chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek
mog¹ mieæ pod³o¿e wieloczynnikowe. U tych
chorych dochodzi do zaburzeñ smaku, czêstego uczucia metalicznego smaku i suchoci b³ony luzowej jamy ustnej. Nieprawid³owoci autonomicznego uk³adu nerwowego
prowadz¹ do upoledzenia ruchomoci ¿o³¹dka i perystaltyki przewodu pokarmowego. U pacjentów dializowanych otrzewnowo
dyskomfort w jamie brzusznej mo¿e powodowaæ zmniejszenie przyjmowania pokarmów. P³yny stosowane do dializ otrzewnowych zawieraj¹ glukozê i aminokwasy, które wch³aniaj¹ siê do krwiobiegu i hamuj¹
apetyt. U chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek wystêpuj¹ nieprawid³owe stê¿enia substancji wp³ywaj¹cych na zaburzenia
apetytu, takie jak CCK, glukagon, insulina,
grelina, leptyna, hormon wzrostu, tak¿e hormony tarczycy, cytokiny (TNF-alfa, IL-1, IL6), moleku³y o redniej masie cz¹steczkowej (MMs) oraz NPY. Wystêpuje opornoæ
receptorowa na wiele hormonów: insulina,
hormon wzrostu, IGF-1 [22]. Stê¿enie tlenku azotu (NO) jest obni¿one, co powoduje
redukcjê uczucia g³odu. Wysokie stê¿enia
wolnego tryptofanu (nie zwi¹zanego z bia³kami) w przewlek³ej niewydolnoci nerek
zwiêkszaj¹ syntezê serotoniny. Inne czynniki, takie jak zbyt niska dawka dializy, infekcje, leki, depresje, nadu¿ywanie alkoholu, niski status ekonomiczny czy te¿ nieprawid³owa dieta, równie¿ wp³ywaj¹ na stan
od¿ywienia u pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek.
Czynniki wp³ywaj¹ce na apetyt mo¿emy
podzieliæ na dwie grupy-anoreksygeny:
CCK, leptyna, insulina, glukagon, CRF (hor-
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mon uwalniaj¹cy kortykotropinê), melanokortykotropina, TNF-alfa, IL-1, GIP, niskie
stê¿enie NO, wolny tryptofan, alfa-MSH oraz
oreksygeny: grelina, NPY, AgRP, oraz czynniki anaboliczne dzia³aj¹ce porednio jak np.
hormon wzrostu i androgeny [1]. Z³o¿one
dzia³anie maj¹ hormony p³ciowe.
Wy¿ej wymienione mechanizmy przedstawia rycina 1.
Najwa¿niejsze czynniki
anoreksygeniczne
Leptyna
Leptyna jest bia³kiem o masie cz¹steczkowej 17 kDa, wydzielanym przez adipocyty do krwiobiegu. Jest produktem genu ob,
który pocz¹tkowo ulega ekspresji w adipocytach. Receptor dla leptyny wystêpuje w
kilku izoformach i ulega ekspresji g³ównie w
mózgu (szczególnie w podwzgórzu), ale
wystêpuje równie¿ w trzustce, w¹trobie,
nerce i gonadach. W nerce dochodzi do
ekspresji mRNA dla ca³ej d³ugoci receptora. Leptyna ma wp³yw g³ównie na podwzgórze, aktywuje uk³ad wspó³czulny, pobudzaj¹c w ten sposób orodek sytoci w mózgu
i hamuj¹c przyjmowanie pokarmów. Leptyna zmniejsza syntetazê neuropeptydu Y w
podwzgórzu i AgRP (agouti-related peptide),
które s¹ peptydami oreksygenicznymi, przyczyniaj¹c siê w ten sposób do obni¿enia ³aknienia [63]. Ponadto aktywuje neurony okolicy j¹dra ³ukowatego podwzgórza do produkcji melanokortykotropiny, dzia³aj¹cej
anoreksygenicznie [12,54]. Poziom leptyny
we krwi zale¿y w g³ównej mierze od iloci
tkanki t³uszczowej, jest skorelowany z wartoci¹ BMI i z iloci¹ tkanki t³uszczowej
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[60,16]. Poziom leptyny jest zwiêkszony u
osób oty³ych bez niewydolnoci nerek, najprawdopodobniej w wyniku opornoci na
leptynê, spowodowanej zmniejszonym
transportem leptyny przez barierê krewmózg [21]. Mo¿na powiedzieæ, ¿e u osób z
prawid³ow¹ funkcj¹ nerek stê¿enie leptyny
jest odzwierciedleniem iloci tkanki t³uszczowej, stê¿enia insuliny, aktywnoci TNF-alfa
oraz GFR. Nerki odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê
w metabolizmie leptyny. Leptyna, ze wzglêdu na swoj¹ masê, jest filtrowana w k³êbuszkach nerkowych, jednak jej stê¿enie w moczu jest znikome. W kanalikach nerkowych
dochodzi do wychwytu zwrotnego leptyny
lub jej komórkowej degradacji [43]. Wraz ze
spadkiem GFR obni¿a siê klirens nerkowy
leptyny i wzrasta jej stê¿enie, szczególnie
gwa³townie u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek, rozpoczynaj¹cych leczenie
nerkozastêpcze [47,62]. Hiperleptynemia
wystêpuj¹ca u osób z niewydolnoci¹ nerek jest wynikiem jej mocznicowej retencji,
hiperinsulinemii i stanu zapalnego [42].
Skutkuje to nadmiern¹ aktywnoci¹ wspó³czuln¹ (wzrost noradrenaliny, dopaminy, serotoniny), wynikiem czego z kolei jest hamowanie ³aknienia i spadek masy cia³a [14].
Cytokiny zapalne takie jak TNF-alfa i IL-1,
s¹ podwy¿szone u pacjentów z przewlek³¹
niewydolnoci¹ nerek i zwiêkszaj¹ sekrecjê
leptyny [40]. Na stê¿enie leptyny w surowicy ma równie¿ wp³yw rodzaj leczenia nerkozastêpczego. U chorych dializowanych
otrzewnowo stê¿enie leptyny mo¿e byæ
zwiêkszone w zwi¹zku ze wzrostem jej produkcji przez adipocyty tkanki t³uszczowej
trzewnej, które s¹ pobudzone do produkcji
leptyny poprzez zwiêkszone stê¿enie glu81

kozy w p³ynie dializacyjnym [59]. Dializy
otrzewnowe jedynie w niewielkim stopniu
usuwaj¹ leptynê z osocza. Praca Kim D.J. i
wsp. wykaza³a, ¿e stê¿enie leptyny po miesi¹cu od rozpoczêcia tego rodzaju leczenia
nerkozastêpczego wynosi³o 189% wartoci
podstawowej, a po 3 miesi¹cach 260% [31].
Przeszczep nerki prowadzi do normalizacji
stê¿enia leptyny [10]. Wydaje siê, ¿e u pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek
wystêpuje nabyta opornoæ na leptynê, co
t³umaczy siê wzrostem stê¿enia tego hormonu i spadkiem iloci receptorów dla leptyny w podwzgórzu. Insulinoopornoæ u chorych z prawid³ow¹ lub upoledzon¹ funkcj¹
nerek jest zwi¹zana z hiperleptynemi¹, niezale¿nie od iloci tkanki t³uszczowej [57].
Praca Cheung W. i wsp. udowodni³a, ¿e
u myszy z niedoborem receptora db/db, które przesz³y subtotaln¹ nefrektomiê konsekwentnie narasta³y poziomy kr¹¿¹cej leptyny, co wp³ywa³o na utratê masy cia³a [18].
Bossola M. i wsp. udowodnili, ¿e hemodializowani pacjenci maj¹ wy¿sze poziomy
osoczowej leptyny ni¿ ludzie zdrowi i wykazali, ¿e stê¿enie leptyny i stosunek leptyna/
BMI nie ró¿ni¹ siê u chorych z przewlek³¹
niewydolnoci¹ nerek niedo¿ywionych i z
prawid³ow¹ mas¹ cia³a [10]. Leptyna mo¿e
równie¿ odgrywaæ rolê jako moleku³a prozapalna [55]. Leptyna nie powoduje hamowania ³aknienia u chorych z innymi ni¿ niewydolnoæ nerek przewlek³ymi chorobami
[38]. U osób z nowotworami poziom leptyny
w surowicy nie jest podwy¿szony pomimo
zmniejszonego poboru pokarmów i niedo¿ywienia. Stê¿enie bia³ka CRP, czêsto podwy¿szonego u osób dializowanych, koreluje z poziomem leptyny sugeruj¹c, ¿e proces zapalny mo¿e mieæ wp³yw na produkcjê leptyny [46].
Czynniki wywo³uj¹ce hiperleptynemiê i
anorektyczny mechanizm dzia³ania leptyny
u chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek przedstawia rycina 2.
Cholecystokinina
Cholecystokinina (CCK) jest hormonem
uwalnianym w odpowiedzi na przyjmowanie
pokarmu. Wywo³uje uczucie sytoci, dzia³aj¹c na centralne i obwodowe receptory.
Cholecystokinina wykazuje wiele funkcji fizjologicznych m.in. stymuluje skurcz pêcherzyka ¿ó³ciowego, zwiêksza sekrecjê soku
trzustkowego i ¿o³¹dkowego, ponadto spowalnia opró¿nianie ¿o³¹dka i zmniejsza
przyjmowanie pokarmów. CCK jest metabolizowana przez nerki. U pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek dochodzi do
kumulacji CCK i wzrostu poziomu tego hormonu we krwi. Wysokie poziomy CCK s¹
zwi¹zane z niedo¿ywieniem u dializowanych
chorych. Podwy¿szone stê¿enia CCK skutkuj¹ nieprawid³ow¹ ruchomoci¹ ¿o³¹dka i
jelit. Opónione jest opró¿nianie ¿o³¹dka, co
wywo³uje przedwczesne uczucie sytoci i
hamowanie przyjmowania pokarmów. Cholecystokinina mo¿e byæ odpowiedzialna za
nudnoci i wymioty w schy³kowej niewydolnoci nerek. Stê¿enie CCK ulega wyrównaniu po transplantacji nerek. Matson C.A. i
wsp. dowiedli ¿e CCK i leptyna pozostaj¹
ze sob¹ w interakcji. Po iniekcjach leptyny i
CCK zmniejsza³ siê pobór pokarmów w
wiêkszym stopniu ni¿ po podaniu samej leptyny. Wstrzykiwanie samej CCK nie zmniej-
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Rycina 3
Wp³yw cytokin na zmniejszenie przyjmowania pokarmów (opracowanie autorów).
The influence of cytokines on anorexia (authors' work).

sza³o iloci przyjmowanego pokarmu, ale
skraca³o czas trwania posi³ku [41].
Insulina
U pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek czêsto wystêpuj¹cymi nieprawid³owociami s¹ hiperinsulinemia, opornoæ
na insulinê i nietolerancja glukozy. Segal
K.R. i wsp. postawili tezê, ¿e insulinoopornoæ u chorych z prawid³ow¹ i upoledzon¹
funkcj¹ nerek jest zwi¹zana z hiperleptynemi¹, niezale¿nie od iloci tkanki t³uszczowej [53]. W badaniu Stenvinkel P. i wsp. wykazano, ¿e w grupie 46 pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek, chorzy ze stê¿eniami insuliny wy¿szymi ni¿ 14 mU/L wykazywali znacznie wy¿sze poziomy osoczowej leptyny w porównaniu z osobami z prawid³owymi stê¿eniami insuliny [57]. Podwy¿szony poziom insuliny i w konsekwencji leptyny u pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek mog¹ prowadziæ do niedo¿ywienia i anoreksji w tej grupie chorych.

Nerki odgrywaj¹ g³ówn¹ rolê w metabolizmie insuliny [5]. Na klirens insuliny sk³ada siê w 60% filtracja w k³êbuszkach nerkowych, w 40% wydzielanie z naczyñ oko³okanalikowych. W kanaliku proksymalnym
insulina ulega endocytozie przez komórki
kanalika proksymalnego, nastêpnie jest
transportowana do lizosomów, gdzie jest
metabolizowana do aminokwasów [13]. W
moczu ostatecznym pojawia siê mniej ni¿
1% przefiltrowanej insuliny.
U wiêkszoci pacjentów z przewlek³¹
niewydolnoci¹ nerek dochodzi do upoledzonej wra¿liwoci tkanek na insulinê. Jest
to w znacznej mierze odpowiedzialne za nieprawid³owy metabolizm glukozy. Wynikiem
insulinoopornoci jest zwiêkszenie w¹trobowej glukoneogenezy, zmniejszony w¹trobowy i miêniowy wychwyt glukozy oraz upoledzony wewn¹trzkomórkowy metabolizm
glukozy [3]. U chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek kumulacja toksyn mocznicowych i zwiêkszone uwalnianie PTH, spoK. Romejko-Ciepielewska i wsp.

wodowane nieprawid³owymi stê¿eniami fosforanów i upoledzonym metabolizmem witaminy D, s¹ równie¿ odpowiedzialne za
wzrost insulinoopornoci. Dializoterapia, poprzez eliminacjê toksyn mocznicowych, powoduje zwiêkszenie insulinowra¿liwoci [30].
Stê¿enia peptydowych regulatorów
apetytu
NPY jest czynnikiem oreksygenicznym,
który w bardzo du¿ym stopniu stymuluje
apetyt i zmniejsza wydatkowanie energii.
Leptyna i insulina hamuj¹ syntezê NPY w
j¹drze ³ukowatym podwzgórza. U chorych z
przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek stê¿enie
NPY jest prawid³owe lub obni¿one, jednak
osoby niedo¿ywione maj¹ znacznie ni¿sze
poziomy NPY ni¿ ci z prawid³ow¹ mas¹ cia³a. U chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹
nerek podwy¿szone stê¿enia mózgowej leptyny i obni¿one NPY powoduj¹ stymulacjê
tzw. uk³adu melanokortynowego (the melanocortin pathway), który jest istotnym regulatorem równowagi energetycznej [36]. MC4
jest receptorem podwzgórzowym. Jego aktywacja przez endogennego agonistê hormonu stymuluj¹cego alfa-melanocyty powoduje redukcjê przyjmowania pokarmów i
zwiêkszenie wydatkowania energii, natomiast jego blokada przez endogennego antagonistê MC4R zwiêksza przyjmowanie
pokarmów i prowadzi do wzrostu masy cia³a [39]. U zwierz¹t z niewydolnoci¹ nerek i
zablokowanym MC4R przez AgRP nie dochodzi do anoreksji i wyniszczenia [52].
W j¹drze ³ukowatym znajduj¹ siê neurony dla proopiomelanokortyny (POMC)
oraz neurony uwalniaj¹ce NPY/AgRP [11].
Leptyna, aktywuj¹c neurony dla proopiomelanokortyny, powoduje uwolnienie hormonu
stymuluj¹cego alfa-melanocyty (alfa-MSH).
Jednoczenie leptyna zmniejsza aktywnoæ
neuronów NPY/AgRP j¹dra ³ukowatego [36].
Poprzez zwiêkszenie uwolnienia hormonu
stymuluj¹cego alfa-melanocyty i hamuj¹c
AgRP-silny centralny oreksygen-leptyna
powoduje redukcjê pobierania pokarmu.
Cheung W. i wsp. prowadzili badania polegaj¹ce na wstrzykiwaniu AgRP do komory bocznej mózgu myszom po subtotalnej
nefrektomii. Powodowa³o to zwiêkszony
pobór pokarmu, zwiêkszenie wzrostu i obni¿enie spoczynkowego wspó³czynnika metabolizmu. Wysuniêto wniosek, ¿e mocznica powoduje defekt wi¹zania AgRP z
MC4Rs [18]. Antagonici MC4 mog¹ staæ
siê atrakcyjn¹ metod¹ terapeutyczn¹ w zespole wyniszczenia u pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek.
Aminokwasy
Nieprawid³owy profil aminokwasów p³ynu mózgowo-rdzeniowego ma du¿e znaczenie w regulacji apetytu. Aminokwasy odgrywaj¹ rolê neurotransmitterów lub prekursorów neurotransmitterów, indukuj¹c uczucie
g³odu lub sytoci. Do zaburzenia profilu
aminokwasów u pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek prowadz¹ nastêpuj¹ce
czynniki: zaburzenia wydzielania wewnêtrznego, nieprawid³owe od¿ywienie, zmniejszenie masy czynnego mi¹¿szu nerki, wp³yw
toksyn mocznicowych na metabolizm aminokwasów. U chorych z niewydolnoci¹ nerek dochodzi do redukcji iloci aminokwasów rozga³êzionych (BCAA) oraz do zmniej-

szenia stosunku aminokwasy istotne/aminokwasy nieistotne [14,17]. Du¿e znaczenie w
regulacji apetytu ma równowaga miêdzy tryptofanem a BCAA we krwi i p³ynie mózgowordzeniowym. Stê¿enie BCAA obni¿a siê wraz
ze spadkiem masy cia³a. Stê¿enie tryptofanu jest ni¿sze u pacjentów hemodializowanych w porównaniu z osobami zdrowymi. W
grupie pacjentów hemodializowanych obserwuje siê ni¿sze poziomy BCAA u chorych
niedo¿ywionych ni¿ u osób z prawid³ow¹
mas¹ cia³a.
Tryptofan i tyrozyna s¹ prekursorami serotoniny, adrenaliny i noradrenaliny, które,
poprzez dzia³anie na receptory podwzgórza,
obni¿aj¹ apetyt. Niskie stê¿enia istotnych i
rozga³êzionych aminokwasów w p³ynie mózgowo-rdzeniowym umo¿liwiaj¹ transport
du¿ych iloci tryptofanu przez barierê krewmózg, co z kolei powoduje wzrost syntezy
serotoniny i hamowanie apetytu. Istnieje
prawdopodobieñstwo, ¿e podwzgórzowa
serotonina zmniejsza trawienie wêglowodanów, a zwiêksza trawienie bia³ek i t³uszczów
[14]. Zmianami zachodz¹cymi w p³ynie miêdzykomórkowym miêni szkieletowych s¹
niskie stê¿enia waliny, treoniny, lizyny, histydyny i tyrozyny. Niskie stê¿enia tyrozyny i
niski stosunek tyrozyny do fenyloalaniny w
osoczu i miêniach wynika ze zmniejszonej
aktywnoci hydroksylazy fenyloalaniny w
schy³kowej niewydolnoci nerek i ze zmniejszenia czynnego mi¹¿szu nerki, gdzie w prawid³owych warunkach odbywa siê przemiana fenyloalaniny do tyrozyny [9].
Moleku³y o redniej masie
cz¹steczkowej
Moleku³y o redniej masie cz¹steczkowej (MMs) 1-5 kDa gromadz¹ siê w osoczu
pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek i hamuj¹ apetyt.
W 1996 r. Anderstam B. i wsp. udowodnili, ¿e dootrzewnowe iniekcje ultrafiltratu z
osocza osób z mocznic¹ hamowa³y przyjmowanie pokarmu u zdrowych szczurów. Iniekcje ultrafiltratu z osocza osób zdrowych nie
powodowa³y zmian apetytu. Obserwowano
te¿, ¿e iniekcje ultrafiltratu z normalnego
moczu dzia³a³y anoreksygenicznie. To badanie sugeruje, ¿e substancje normalnie eliminowane z ustroju przez nerki gromadz¹ siê
w przypadku niewydolnoci nerek i hamuj¹
apetyt [4].
Mammoun A.H. i wsp. dowiedli, ¿e dokomorowe iniekcje 5 lub 10 µl frakcji cz¹steczek o redniej masie cz¹steczkowej pochodz¹cych z moczu hamowa³o przyjmowanie
wêglowodanów kolejno o 13,4% i 41,6%,
natomiast iniekcje 5 i 10 µl ultrafiltratu z osocza osób z mocznic¹, zawieraj¹cego frakcjê
moleku³ o redniej masie cz¹steczkowej hamowa³o przyjmowanie wêglowodanów o
22,6% i 49,5% [37].
Do tej pory jednak nie jest poznana dok³adna masa tych cz¹steczek, ich dostêp do
OUN oraz mechanizm dzia³ania.
Hipoteza zapalna
Wród pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek wyró¿niamy dwa typy wyniszczenia bia³kowo-energetycznego, do którego mo¿na u¿yæ tak¿e okrelenia zespó³ wyniszczenia bia³kowo-energetycznego (PEW
 protein energy wasting) [56].
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Typ I charakteryzuje siê normalnym lub
niskim poziomem albumin w osoczu, niewystêpowaniem zapalenia, zmniejszonym
przyjmowaniem pokarmów, prawid³owym
wydatkowaniem energii spoczynkowej
(REE  resting energy expenditure), zwiêkszonym stresem oksydacyjnym i obni¿onym katabolizmem bia³ek. Zmiany te s¹ odwracalne w wyniku dializy i prawid³owego
dowozu substancji pokarmowych.
Typ II charakteryzuje siê niskim poziomem albumin, podwy¿szonymi markerami
zapalnymi, zmniejszonym lub prawid³owym
przyjmowaniem pokarmów, podwy¿szonym
zu¿yciem energii spoczynkowej (REE),
znacz¹co zwiêkszonym stresem oksydacyjnym i zwiêkszonym katabolizmem bia³ek.
Zmiany te, nawet przy prawid³owo prowadzonej dializie i przyjmowaniu pokarmów,
nie s¹ odwracalne.
Zespó³ wyniszczenia bia³kowo energetycznego (PEW) jest definiowany jako utrata bia³ka i rezerw energetycznych w organizmie. Wyniszczenie jest krañcow¹ form¹
PEW. Rozpoznanie zespo³u wyniszczenia
bia³kowo-energetycznego stawia siê na
podstawie niskiego stê¿enia albumin w osoczu, transtyretyny, cholesterolu, obni¿enia
masy cia³a i zmniejszonej masy miêniowej. PEW mo¿e byæ zwi¹zany z ostr¹ lub
przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek [23].
Typy PEW przedstawia tabela I.
U pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek przyczyny stanu zapalnego nie
s¹ do koñca poznane. Pewn¹ rolê odgrywaæ mog¹ niewystarczaj¹cy klirens nerkowy i zwiêkszona synteza prozapalnych cytokin.
Cytokiny zapalne hamuj¹ apetyt nie tylko w przewlek³ej niewydolnoci nerek, ale
tak¿e u osób zdrowych, w chorobach nowotworowych, sercowo-naczyniowych czy
te¿ POChP [17]. Cytokiny dzia³aj¹ bezporednio na neurony podwzgórza i w ten sposób odgrywaj¹ rolê w przyjmowaniu pokarmów, wp³ywaj¹c na zmniejszenie objêtoci
przyjmowanego pokarmu, czasu trwania
posi³ku i czêstotliwoci przyjmowania pokarmów [17]. Cytokiny indukuj¹ wzrost zu¿ywania energii kilkoma drogami. Zwiêkszaj¹ one wydatkowanie energii spoczynkowej (REE), powoduj¹ obni¿enie masy
miêniowej (muscle wasting), zmniejszaj¹
stê¿enie rozga³êzionych aminokwasów w
osoczu, obni¿aj¹ wch³anianie sk³adników
pokarmowych z przewodu pokarmowego.
Istnieje silny zwi¹zek pomiêdzy anoreksj¹ i wysokimi poziomami markerów zapalnych u osób przewlekle dializowanych [27].
Marker zapalny bia³ko C-reaktywne (CRP
 C-reactive protein) odzwierciedla stê¿enie prozapalnych cytokin-IL-6, IL-1, TNFalfa. Wzrost osoczowego st ê¿enia CRP,
IL-1, IL-6, TNF-alfa powoduje obni¿enie
apetytu. Cytokiny prozapalne utleniaj¹ rozga³êzione aminokwasy (BCAA  branchedchain amino acids), podwy¿szaj¹c poziom
wolnego tryptofanu (FTRP), co z kolei u³atwia przechodzenie tryptofanu do OUN,
wzmaga produkcjê serotoniny i tym samym
hamowanie apetytu.
TNF-alfa, poprzez destabilizacjê transkrypcji mRNA zmniejsza poziom syntazy
tlenku azotu (NOS), obni¿aj¹c produkcjê
tlenku azotu (NO), który jest stymulatorem
apetytu.
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Cytokiny powoduj¹ zmniejszenie syntezy glukozy i bia³ek w hepatocytach, co prowadzi do wyniszczenia.
Wp³yw cytokin na zmniejszenie przyjmowania pokarmów przedstawia rycina 3.
Kwasica metaboliczna zwiêksza proteolizê i oksydacjê aminokwasów, co prowadzi do katabolizmu bia³ek. W przewlek³ej niewydolnoci nerek normalizacja pH przywraca równowagê azotow¹, zmniejsza stê¿enie
azotu mocznikowego i proteolizê miêniow¹. Eksperymenty na szczurach z niewydolnoci¹ nerek wykaza³y, ¿e kwasica, bardziej
ni¿ sama mocznica, zwiêksza katabolizm
bia³ek miêniowych.
Zespó³ MIA (malnutrition-inflammationatherosclerosis), niedo¿ywienie-zapaleniemia¿d¿yca, wystêpuje czêsto wród pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek. Wykazano zwi¹zek miêdzy stanem zapalnym,
niedo¿ywieniem i mia¿d¿yc¹ u chorych ze
schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek (SNN).
Przewlek³y stan zapalny i stres oksydacyjny, charakterystyczne dla SNN, przyczyniaj¹ siê do rozwoju mia¿d¿ycy oraz niedo¿ywienia, a niedo¿ywienie z kolei pog³êbia stan
zapalny, nasila mia¿d¿ycê i zwiêksza podatnoæ na infekcje. W mechanizm wyniszczenia i rozwoju mia¿d¿ycy w³¹czone s¹ opisywane w artykule mechanizmy humoralne. U
chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek mia¿d¿yca rozwija siê na d³ugo przed
rozpoczêciem leczenia nerkozastêpczego,
natomiast u wiêkszoci pacjentów rozpoczynaj¹cych dializy mia¿d¿yca jest ju¿ bardzo
zaawansowana [49].
Czynniki oreksygeniczne
Grelina
Grelina jest 28-aminokwasowym peptydem wydzielanym do krwiobiegu przez komórki endokrynne ¿o³¹dka [26]. W syntezie
greliny bior¹ równie¿ udzia³ jelita, trzustka,
szyszynka, ³o¿ysko oraz nerka [29]. Ma³e iloci greliny zawiera j¹dro ³ukowate podwzgórza. Grelina powoduje zwiêkszenie przyjmowania pokarmów, wzrost masy cia³a, skraca czas miêdzy posi³kami, odgrywa istotn¹
rolê w krótkoterminowej regulacji apetytu,
reguluje równowagê energetyczn¹ i stê¿enie glukozy we krwi. Grelina jest sygna³em
do rozpoczêcia przyjmowania pokarmów
[35]. Grelina jest stale wydzielana do krwiobiegu w ma³ych ilociach, jej stê¿enie gwa³townie wzrasta przed posi³kami i szybko
obni¿a siê po rozpoczêciu przyjmowania
pokarmów i po posi³ku. Posi³ki wysokokaloryczne i wêglowodanowe szczególnie szybko obni¿aj¹ stê¿enie greliny. Równie¿ bia³ka i lipidy powoduj¹ obni¿enie wydzielania
greliny. Poziom greliny ronie podczas g³odzenia i w godzinach nocnych. U osób niedo¿ywionych lub wyniszczonych stê¿enie
greliny jest wysokie. W chorobach, którym
towarzyszy obni¿enie masy cia³a, jak jad³owstrêt psychiczny, nowotwory, choroby uk³adu kr¹¿enia, obserwuje siê podwy¿szone
stê¿enia greliny. Hiperglikemia, oty³oæ i
okres po posi³ku charakteryzuj¹ siê niskimi
stê¿eniami greliny. Poziom greliny jest odwrotnie proporcjonalny do wartoci BMI.
Grelina powoduje zwiêkszenie iloci, ale nie
objêtoci posi³ków.
Sekrecja greliny podlega kontroli wspó³czulnego uk³adu nerwowego [45]. Grelina
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dzia³a zarówno orodkowo jak i obwodowo.
Grelina wp³ywa na apetyt poprzez zwiêkszanie ekspresji peptydów oreksygenicznych podwzgórza, takich jak NPY. Skutkuje
to zwiêkszeniem przyjmowania pokarmów
i wzrostem masy cia³a. Dzia³aj¹c na w³ókna
nerwu b³êdnego wywiera efekt prokinetyczny na ¿o³¹dek i dwunastnicê. Jest to dzia³anie oreksygeniczne charakterystyczne jedynie dla greliny. Inne substancje zwiêkszaj¹ce pobór pokarmu takie jak NPY, oreksyna,
AgRP, MCH (melanocortin-concentrating
hormone), galanina, oddzia³uj¹ bezporednio w OUN.
Grelina stymuluje sekrecjê hormonu
wzrostu (GH), wp³ywaj¹c w ten sposób na
metabolizm koci. W osteoblastach dochodzi do ekspresji receptora dla greliny, która
wydaje siê stymulowaæ proliferacjê osteoblastów i ich ró¿nicowanie.
Grelina jest metabolizowana przez w¹trobê i nerki.
U pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek stê¿enie greliny jest 2,8 razy wy¿sze ni¿ u osób zdrowych [61]. Grelina jest
podwy¿szona w schy³kowej niewydolnoci
nerek i u pacjentów hemodializowanych
[35].
Podwy¿szone stê¿enie greliny i obni¿ona masa cia³a u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek wynika z centralnej, obwodowej lub centralnej i obwodowej opornoci na dzia³anie greliny [17]. Podwy¿szone poziomy greliny mog¹ równie¿ wskazywaæ na fizjologiczn¹ adaptacjê do ujemnego bilansu energetycznego zwi¹zanego ze
spadkiem masy cia³a u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek [6]. Nie istnieje
zwi¹zek miêdzy GFR a grelin¹. Po 12 miesi¹cach dializ otrzewnowych dochodzi do
redukcji stê¿enia greliny. U pacjentów dializowanych otrzewnowo wystêpuje zale¿noæ
miêdzy mas¹ cia³a a poziomem greliny. Hemodializy nie maj¹ wp³ywu na obni¿enie stê¿enia greliny [6].

Hormony p³ciowe oraz wp³yw p³ci
na zaburzenia apetytu u chorych
przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek
Badanie Geary N. i wsp. udowodni³o, ¿e
ró¿nice p³ci wp³ywaj¹ na regulacjê apetytu
[24]. W grupie osób z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek dializowanych, z podwy¿szonymi markerami zapalnymi, mê¿czyni maj¹
gorsz¹ prze¿ywalnoæ od kobiet. Wydaje
siê, ¿e stan zapalny w ró¿nym stopniu wp³ywa na apetyt u kobiet i u mê¿czyzn [58]. W
badaniu Lennie T.A. niedo¿ywienie spowodowane stanem zapalnym u szczurów p³ci
mêskiej by³o znacznie bardziej nasilone ni¿
u samic [33]. W badaniu Eckel L.A. i wsp.
sugerowano, ¿e estradiol i progesteron
zwiêkszaj¹ apetyt [20]. U niedo¿ywionych
hemodializowanych mê¿czyzn markery stanu zapalnego s¹ znacznie wy¿sze ni¿ u mê¿czyzn hemodializowanych z prawid³ow¹
mas¹ cia³a. Takie ró¿nice nie wystêpuj¹
wród kobiet z przewlek³¹ niewydolnoci¹
nerek. Wykazano, ¿e octan megestrolu ma
pozytywny wp³yw na poprawê apetytu i obni¿anie stanu zapalnego u dializowanych
kobiet i mê¿czyzn [19,52]. Octan megestrolu, pochodna progesteronu, indukuje apetyt
poprzez stymulacjê NPY w podwzgórzu lub
poprzez hamowanie cytokin prozapalnych.
U szczurów p³ci mêskiej po nefrektomii rozwija³a siê niedokrwistoæ i niedo¿ywienie,
podczas gdy u szczurów p³ci ¿eñskiej te
objawy nie wystêpowa³y. Wynika to najprawdopodobniej ze zmian w ekspresji receptorów dla hormonów p³ciowych w tkance nerkowej [34]. ¯eñskie hormony p³ciowe zmniejszaj¹ niedo¿ywienie spowodowane stanem
zapalnym u chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek [15]. Poziom testosteronu
zmniejsza siê z wiekiem i spada u osób przewlekle chorych. Niskie stê¿enia testosteronu koreluj¹ z podwy¿szonymi stê¿eniami
kr¹¿¹cej leptyny. Zmiany te przyczyniaj¹ siê
do obni¿enia masy cia³a, niedo¿ywienia i
rozwoju anoreksji [44].

Hormon wzrostu i IGF-1
Hormon wzrostu (GH) powoduje produkcjê i wydzielanie przez w¹trobê czynnika wzrostu IGF-1. Podczas g³odzenia stê¿enie IGF-1 obni¿a siê, a wzrasta podczas
przyjmowania pokarmów [51]. U chorych z
przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek dochodzi
do zaburzenia stosunku GH/IGF-1, co jest
wynikiem mocznicy i niedo¿ywienia. Podwy¿szone stê¿enie i nabyta opornoæ na
hormon wzrostu s¹ charakterystyczne dla
chorych z niewydolnoci¹ nerek, poziom
IGF-1 pozostaje prawid³owy lub podwy¿szony. Aktywnoæ czynnika IGF-1 jest upoledzona, powraca do normy po dializach, ze
wzglêdu na eliminacjê bia³ek niskocz¹steczkowych, które wi¹¿¹ IGF-1 i obni¿aj¹ jego
aktywnoæ. Opornoæ na GH/IGF-1 u dzieci z niewydolnoci¹ nerek prowadzi do upoledzenia wzrastania [9]. W pracy Bebas N.
i wsp. wykazano ni¿sze poziomy IGF-1 u
dzieci hemodializowanych w porównaniu ze
zdrowymi. Stê¿enie IGF-1 by³o niskie u pacjentów z obni¿on¹ iloci¹ tkanki t³uszczowej [7]. Carrero J.J. i wsp. wykazali zwi¹zek miêdzy niskimi stê¿eniami IGF-1 w osoczu a gorszym stanem od¿ywienia u pacjentów dializowanych [15].

Podsumowanie
Przyczyna anoreksji u chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek nie jest do koñca poznana. Wp³yw na zaburzenia apetytu
maj¹ wzrost stê¿enia toksyn mocznicowych,
w tym moleku³ o redniej masie cz¹steczkowej (MMs), zaburzenia profilu aminokwasów w osoczu i p³ynie mózgowo-rdzeniowym, zmniejszenie syntezy peptydów takich
jak NPY, AgRP, podwy¿szone stê¿enie cytokin prozapalnych (TNF-alfa, IL-1, IL-6), obni¿one stê¿enie tlenku azotu (NO). W przewlek³ej niewydolnoci nerek wystêpuje tak¿e wiele innych zaburzeñ predysponuj¹cych
do zmniejszenia przyjmowania pokarmów.
Zjawiskiem czêsto wystêpuj¹cym jest zespó³
wyniszczenia bia³kowo-energetycznego
(PEW), który mo¿e byæ zwi¹zany z ostr¹ lub
przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek. Bardzo
wa¿n¹ rolê w patogenezie niedo¿ywienia u
chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek maj¹ zaburzenia hormonalne. Dochodzi
do wzrostu stê¿enia leptyny, wynikiem czego jest zwiêkszona aktywacja uk³adu wspó³czulnego, hamowanie ³aknienia i spadek
masy cia³a. Podwy¿szone wartoci greliny
u chorych z niewydolnoci¹ nerek nie maj¹
dzia³ania oreksygenicznego u tych osób,
najprawdopodobniej w wyniku centralnej i
obwodowej opornoci na dzia³anie tego hor-
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monu. Kumulacja cholecystokininy w niewydolnoci nerek prowadzi do zaburzeñ ruchomoci ¿o³¹dka, jelit, opónionego opró¿niania ¿o³¹dka i przedwczesnego uczucia sytoci. Równie¿ insulinoopornoæ i w konsekwencji hiperleptynemia prowadz¹ do nieprawid³owego przyjmowania pokarmów i wyniszczenia. Podwy¿szone poziomy hormonu wzrostu, opornoæ na hormon wzrostu i
upoledzona aktywnoæ czynnika IGF-1
maj¹ zwi¹zek z gorszym stanem od¿ywienia u chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹
nerek. Du¿e znaczenie w zaburzeniach apetytu maj¹ hormony p³ciowe. W grupie osób
ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek i podwy¿szonymi markerami zapalnymi mê¿czyni rokuj¹ gorzej i maj¹ ni¿sz¹ prze¿ywalnoæ.
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