PRACE
ORYGINALNE

Wp³yw doustnego suplementu diety na stan
od¿ywienia u chorych leczonych metod¹
hemodializy
Wstêp: Niedo¿ywienie bia³kowo-kaloryczne, mimo postêpu medycyny, jest
nadal czêstym problemem u chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek (PChN), szczególnie w okresie leczenia nerkozastêpczego. Celem pracy by³o zbadanie wp³ywu doustnego suplementu diety na stan od¿ywienia w grupie chorych hemodializowanych z rozpoznanym niedo¿ywieniem. Metody: W badaniu wziê³o udzia³
52 pacjentów leczonych za pomoc¹ hemodializy, w tym 27 wykazuj¹cych cechy
niedo¿ywienia bia³kowo-kalorycznego oraz 25 pacjentów w dobrym stanie od¿ywienia. Chorzy niedo¿ywieni otrzymywali przez okres 3 miesiêcy doustny suplement (Renilon 7.5) w dawce 125 ml 2 x dziennie. W badaniu oceniano stan od¿ywienia (BMI, SGA, albumina, prealbumina) oraz obecnoæ stanu zapalnego (CRP,
IL-6) przed rozpoczêciem suplementacji oraz po 3 miesi¹cach. Wyniki: Po 3 miesi¹cach obserwacji w grupie chorych niedo¿ywionych stwierdzono wzrost poziomów prealbuminy oraz albuminy w surowicy. Nie wykazano ró¿nic statystycznych w poprawie stanu od¿ywienia pomiêdzy pacjentami bez cech stanu oraz z
obecnoci¹ przewlek³ego zapalenia. Wnioski: Wyniki badania wskazuj¹ na poprawê stanu od¿ywienia chorych po 3 miesi¹cach stosowania doustnej suplementacji diety. Poprawa stanu od¿ywienia wystêpowa³a tak¿e u chorych z podwy¿szonymi parametrami stanu zapalnego.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 221-224)

Influence of oral diet supplement on nutritional status
of hemodialysis patients
Introduction: Protein-energy malnutrition is an existing problem among patients with chronic kidney disease (CKD), especially during renal replacement
therapy. Aim of the study was evaluation of oral diet supplement influence on
nutritional status of malnourished hemodialysis patients, after 3 months of supplementation. Methods: 52 hemodialysis patients were included in the study. 25
of them were diagnosed as having protein- energy malnutrition and were treated
with oral diet supplement (Renilon 7.5) in a dose of 125 ml twice a day for 3
months. Nutritional status (BMI, SGA, albumin and prealbumin concentrations)
as well as presence of chronic inflammation (CRP, IL-6) were studied before
and after 3 month of supplementation. Results: Increase of prealbumin and albumin serum concentrations was observed in malnourished patients after 3
months of supplementation. There was no statistically significant difference in
nutritional status improvement between patients with increased inflammation
parameters and patients without inflammation. Conclusion: Results indicated
improvement of nutritional status in malnourished hemodialysis patients after
3 months of oral supplementation. Improvement was observed also in patients
with increased inflammation parameters.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 221-224)

Wstêp
Niedo¿ywienie jest stanem zwiêkszaj¹cym zachorowalnoæ i miertelnoæ pacjentów przewlekle dializowanych. Wi¹¿e siê
czêsto z obecnoci¹, stanu zapalnego i powik³añ takich jak nasilenie chorób sercowonaczyniowych, jak równie¿ z gorszym rokowaniem [6, 8, 14].
Liczne czynniki mog¹ prowadziæ do rozwoju niedo¿ywienia u chorych przewlekle
dializowanych. Jednym z nich jest brak apetytu, czyli anoreksja. Podczas gdy opisano

wiele substancji, które mog¹ zmniejszaæ
apetyt u chorych dializowanych, tylko jedno
bia³ko ma dzia³anie przeciwstawne. Jest nim
neuropeptyd Y [2,3]. Substancje o udowodnionym wp³ywie na apetyt u chorych z PChN
wymieniono w tabeli I. Poza anoreksj¹,
wród przyczyn niedo¿ywienia u chorych z
PChN s¹ wymieniane: stosowanie nieprawid³owej diety, gastropatia i enteropatia
(szczególnie u chorych na cukrzycê), nadmierny katabolizm, nadmierny stres oksydacyjny, leki, z³y stan psychiczny (depresja,
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trudnoci finansowe), niedodializowanie i
wp³yw toksyn mocznicowych, powik³ania
dializy (obecnoæ stanu zapalnego).
Ze wzglêdu na z³o¿onoæ procesów
metabolicznych (hiperinsulinemia, aktywacja uk³adu wspó³czulnego, akumulacja adipokin) u niedo¿ywienie chorych dializowanych czêsto rozpoznawane jest mimo nadwagi lub oty³oci. Na rysunku 1 przedstawiono schemat dotycz¹cy wspó³istnienia
niedo¿ywienia i oty³oci u chorych dializowanych [1, 10, 16, 20].
Cel
Celem badania by³a ocena wp³ywu suplementu diety (Renilon 7.5) na stan od¿ywienia u pacjentów przewlekle hemodializowanych
Materia³ i metody

W badaniu wziê³o udzia³ ³¹cznie 52 chorych
przewlekle hemodializowanych, którzy byli rekrutowani z dwóch orodków (Stacji Dializ Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego oraz NZOZ Diaverum Gdañsk). U 27 pacjentów rozpoznano cechy
niedo¿ywienia bia³kowo-kalorycznego natomiast u
25 pacjentów stan od¿ywienia okrelono jako dobry. Pacjenci byli kwalifikowani do grupy otrzymuj¹cej Renilon (grupa badana) oraz do grupy kontrolnej. Kryteriami w³¹czenia do grupy badanej by³y:
- wiek >18 lat
- terapia za pomoc¹ hemodializy >6 msc.
- stê¿enie albuminy <38 g/l
- ³agodne lub ciê¿kie niedo¿ywienie w badaniu SGA (Subjective Global Assessment).
Chorzy, którzy spe³nili kryteria w³¹czenia do
grupy badanej otrzymywali przez okres 3 miesiêcy doustny suplement (Renilon 7.5) w dawce 125
ml 2 x dziennie. Dzienna dawka suplementu dostarcza³a pacjentowi 500 kcal.
Badania stanu od¿ywienia, pomiary antropometryczne, biochemiczne oraz ocena jakoci ¿ycia by³y wykonywane przed rozpoczêciem oraz po
3 miesi¹cach podawania suplementu.
Charakterystykê badanych grup chorych
przedstawiono w tabeli II.
Ocena stanu od¿ywienia badanych chorych
opiera³a siê na:
 7-punktowej Subiektywnej Ocenie Stanu
Od¿ywienia (SGA) [18].
 Badaniach antropometrycznych: body
mass index (BMI), t³uszczowa (%F) i bezt³uszczowa masa cia³a (LBM).
 Badaniach biochemicznych tj: stê¿enie w
surowicy albuminy, prealbuminy oraz ocena profilu lipidowego.
Ponadto oceniono obecnoæ i nasilenie stanu
zapalnego: bia³ko C-reaktywne o wysokiej czu³oci (hsCRP), interleukina-6 (IL-6).
Adekwatnoæ dializy mierzono za pomoc¹
wskanika Kt/V. Wartoci Kt/V mieci³y siê w granicach referencyjnych dla pacjentów hemodializowanych (tabela I) [17].
Wskanik nPCR (normalized Protein Catabolic
Rate) by³ obliczony dla wszystkich pacjentów za
pomoc¹ dostêpnego programu komputerowego.
Oznaczenia laboratoryjne
Krew pobierana by³a na czczo przed zabiegiem hemodializy.
Interleukina 6 i hsCRP oznaczano za pomoc¹ metody ELISA (odpowiednio Bender Med Sys222

Tabela I
Czynniki wp³ywaj¹ce na apetyt u chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek.
Factor influencing apetite in chronic kidney disease
patients.

Czy nniki pow oduj¹ce anoreksjê

Czy nniki pobudzaj¹ce
apety t

Cholecy stokinina
Lepty na
CRP
Insulina

CRP-bia³ko C-reaktywne, TNF alfa-cznynnik martwicy
nowotworu alfa, GIP-peptyd hamuj¹cy wydzielanie ¿o³¹dkowe, alfa-MSH- hormon stymuluj¹cy melanocyty

Glukagon
TNF alfa

Neuropepty d Y

GI P
Niedobór tlenku azotu
c-pepty d

Tabela II
Charakterystyka badanych grup.
Study groups characteristics.

Grelina
Alfa-M SH

GRUPA RENILON n=27

GRUPA
KONTROLNAn=25

Wiek (lata)

57,3 ± 16,6

63,3 ± 7,8

M /K

10/17

8/16

Liczba chory ch na cukrzy cê

9

7

BM I (kg/m 2)

26,5 ± 4,3

26,9 ± 1,7

Kt / V

1,3 ± 0,1

1,3 ± 0,1

Czas leczenia nerkozastêpczego (m sc) [zakres]

40,2 ± 47,1 [6-204]

68,0 ± 73,9 [7-324]

tems GmbH, Austria oraz DRG International Inc.,
USA). Stê¿enie albuminy oraz profil lipidowy oznaczono za pomoc¹ rutynowych metod laboratoryjnych.
Wyniki
Wyniki otrzymane w badaniu przedstawiono w tabeli III. Wszyscy pacjenci byli adekwatnie dializowani. W grupie chorych otrzymuj¹cych Renilon 7.5 rednia wartoæ nPCR
wynosi³a 0.9 g/kg/mc/d, natomiast w grupie
kontrolnej 1.0 g/kg/mc/d. Po 3 miesi¹cach
poda¿y suplementu w grupie badanej uzyskano wzrost nPCR do wartoci 1.0 g/kg/
mc/d .
Po 3 miesi¹cach obserwacji w grupie
chorych niedo¿ywionych, otrzymuj¹cych
Renilon 7.5 stwierdzono istotny wzrost prealbuminy i albuminy w surowicy (p<0.05).
W grupie badanej oraz w grupie kontrolnej wszyscy pacjenci mieli wartoci prealbuminy poni¿ej rekomendacji National Kidney Foundation (NKF).
Parametry antropometryczne oraz stê¿enie lipidów w surowicy nie wykazywa³y
zmian w ci¹gu obserwacji. rednie poziomy w hsCRP oraz IL-6 surowicy nie zmieni³y siê istotnie w trakcie badania.
W grupie badanej w ocenie SGA po 3
miesi¹cach uzyskano rednio tak¹ sam¹
iloæ punktów, jednak stwierdzono poprawê apetytu u 11 (40%) chorych. 3 chorych
otrzymuj¹cych preparat zg³osi³o w trakcie
badania objawy dyspeptyczne. Chorzy ci
jednoczenie chorowali na cukrzycê typu 2.
W grupie kontrolnej w tym samym czasie
stwierdzono zmniejszenie iloci punktów
uzyskanych w skali SGA.
W trakcie badania nie obserwowano
zmian profilu glikemii u chorych z rozpoznan¹ cukrzyc¹, jak równie¿ nie stwierdzono
wiêkszych przyborów masy cia³a pomiêdzy
dializami u chorych przyjmuj¹cych Renilon
7.5.

Chorzy z zespo³em zapalenie
 niedo¿ywienie
W grupie otrzymuj¹cej Renilon 7.5 mo¿na by³o wyró¿niæ 8 chorych z obecnoci¹
przewlek³ego stanu zapalnego (MIC  Malnutrition Infalmmation Complex Syndrome).
U tych chorych obok niskiego stê¿enia albuminy <38 g/l obecny by³ w surowicy podwy¿szony poziom hsCRP > 10 mg/dl, mimo
braku klinicznych cech zapalenia. Porównanie tej 8-osobowej grupy chorych (MIC) z
pacjentami niedo¿ywionymi, ale z poziomem
hsCRP <10 mg/dl (grupa nonMIC) przedstawiono w tabeli IV.
Mimo braku poprawy stanu od¿ywienia
w badaniu SGA, stwierdzono wzrost stê¿enia albuminy oraz prealbuminy w surowicy
w obu grupach. Wzrost prealbuminy by³
istotny statystycznie w grupie non MIC, natomiast w grupie MIC bardziej istotny wzrost
dotyczy³ stê¿enia albuminy.
W grupie nonMIC stwierdzono ponadto
wy¿sze wartoci nPCR oraz istotny statystycznie wzrost tego parametru po 3 miesi¹cach suplementacji. W grupie MIC rednia wartoæ nPCR na pocz¹tku badania
wynosi³a 0.86 g/kg/mc/d, a po 3 miesi¹cach
obserwowano niewielki jej wzrost do 0.90
g/kg/mc/d.
W badaniu SGA pacjenci z rozpoznanym na podstawie badañ laboratoryjnych
zespo³em MIC zostali ocenieni lepiej, natomiast nie wykazano ró¿nic w badaniach
antropometrycznych pomiêdzy pacjentami
z grup MIC i nonMIC.
Dyskusja
Analiza uzyskanych wyników wskazuje
na poprawê stanu od¿ywienia pacjentów
pod wp³ywem stosowania doustnej suplementacji przez 3 miesi¹ce. wiadczy o tym
przede wszystkim zwiêkszenie wartoci
nPCR w grupie badanej, wzrost stê¿enia w
surowicy prealbuminy oraz, w mniejszym
stopniu, albuminy.

S. Ma³gorzewicz i wsp.

Tabela III
Wyniki w grupie otrzymuj¹cej Renilon 7.5 oraz w grupie kontrolnej.
Results in Renilon 7.5 treated group and in controls.
Renilon n=27

Kontrola n=25

P

P

P

P

t=0
t=3
t=0 v s t=3 t=0 v s t=3
Renilon
Renilon
Renilon Kontrola
v s kontrola v s kontrola

t=0

t=3

t=0

t=3

SG A

4.8± 0.6

4.7± 0.6

6.4±0.5

5.6± 0.8

0.67

0.00

0.00

0.00

Kt / V

1.3±0.1

1.4 ±0.2

1.3±0.1

1.3 ± 0.2

0.89

0.96

0.18

0.87

nPCR

0.93±0.2

1.04±0.2

1.04±0.2

1.02±0.2

0.07

0.5

0.09

0.5

BM I

23.7±3.8

24.1± 3.7

26.8±6.6

26.7± 6.6

0.72

0.97

0.04

0.06

m asa cia³a

66.6±11.6

67.2±11.6

70.8±17.2 70.1± 17.4

0.85

0.98

0.30

0.45

%F

24.4±5.8

25.6± 6.2

26.9±8.9

26.3± 8.3

0.49

0.81

0.24

0.73

LBM

49.9±9.5

49.0± 9.3

50.8±9.9

51.0± 10.8

0.70

0.96

0.72

0.48

album ina

36.0±2.3

38.3± 4.0

41.9±2.4

40.8± 4.0

0.02

0.41

0.00

0.02

prealbum ina

6.9±8.8

12.6± 8.1

10.0±9.1

14.3± 7.0

0.03

0.06

0.35

0.42

hsCRP

8.4 ±12.4

7.8± 4.2

5.1± 4.3

6.9± 3.7

0.82

0.12

0.21

0.39

IL-6

3.8± 5.6

5.3± 9.7

4.2 ±5.0

3.8± 7.0

0.48

0.81

0.77

0.53

cholesterol

234±100

227±98

243±112

229±102

0.48

0.60

0.67

0.56

146±77

144±59

0.52

0.80

0.96

0.89

0.09

0.49

0.92

0.16

0.54

0.74

0.37

0.90

LDL

136±89

145±101

HDL

39.1±17.0

32.1±12.6

TG

39.5±13.6 37.0± 12.4

187.4±101.6 205.1±114.1 210.0±78.4 201.4±103.0

SGA-subjective global assessement, nPCR- normalized Protein Catabolic Rate, BMI-body mass index, %F-masa
cia³a t³uszczowa, LBM- masa cia³a bezt³uszczowa, hsCRP-bia³ko C-reaktywne,IL-6-interleukina 6, LDL-lipoproteiny o
niskiej gêstoci, HDL- lipoproteiny wysokiej gêstoci, TG-trójglicerydy
Tabela IV
Wyniki uzyskane przed i po 3-miesiêcznej suplementacji preparatem Renilon 7.5 w zale¿noci od obecnoci
zespo³u MIC (malnutrition-inflammatio-complex syndrome).
Results obtained before and after 3-months supplementation with Renilon 7.5 in patients with and without
MIA (malnutrition-inflammatio-complex syndrome).
NonM IC n=19

SG A

M IC n=8

P

P

P

P

t=0

t=3

t=0

t=3

NonM IC
v s M IC
t=0

NonM IC
NonM IC
M IC
v s M IC
t=0 v s t=3 t=0 v s t=3
t=3

4.7 ±0.6

4.6± 0.6

5.0± 0.5

5.0± 0.7

0.41

0.00

0.62

1.00

Kt / V

1.2± 0.2

1.3 ±0.2

1.3 ±0.1

1.3± 0.1

0.85

0.87

0.87

0.87

nPCR

0.97±0.2

1.10±0.2

0.86±0.2

0.90±0.1

0.25

0.03

0.03

0.48

BM I

23.2± 3.4

23.7± 3.3

24.9± 4.4

25.1± 4.4

0.30

0.38

0.68

0.94

m asa cia³a

65.6 ±11.8

66.2±11.5

68.9± 11.6

69.6±12.2

0.52

0.49

0.89

0.90

%F

24.3± 6.6

25.7± 7.3

24.7± 3.2

25.3± 3.0

0.87

0.89

0.55

0.71

LBM

49.1± 9.8

48.0± 9.3

51.8± 9.0

51.3± 9.4

0.51

0.41

0.72

0.92

album ina

36.4 ±2.4

37.7± 3.7

35.3 ±2.7

39.6 ±4.7

0.31

0.29

0.10

0.04

prealbum ina

6.5± 9.1

13.8± 7.9

7.8±8.3

9.7 ±8.3

0.35

0.24

0.01

0.65

hsCRP

4.4 ±3.6

7.9± 4.3

17.9± 19.7

7.5± 4.0

0.00

0.82

0.00

0.17

IL-6

4.6± 6.5

4.4 ±6.8

1.8± 1.0

7.3± 15.0

0.25

0.49

0.92

0.32

40.4 ±18.1

29.5± 9.2

36.0± 14.7

38.3±17.6

0.54

0.09

0.02

0.77

0.28

0.72

0.30

0.61

0.09

0.49

0.92

0.16

0.54

0.74

0.37

0.90

HDL
TG

173.5±101.4 210.4±118.0 220.5±100.0 193.0±110.9

TG

187.4±101.6 205.1±114.1 210.0±78.4 201.4±103.0

39.1±17.0

32.1±12.6

39.5±13.6

37.0± 12.4

SGA-subjective global assessement, nPCR- normalized Protein Catabolic Rate, BMI-body mass index, %F-masa
cia³a t³uszczowa, LBM- masa cia³a bezt³uszczowa, hsCRP-bia³ko C-reaktywne,IL-6-interleukina 6, HDL- lipoproteiny
wysokiej gêstoci, TG-trójglicerydy

Brak zmian w badaniu SGA oraz w pomiarach antropometrycznych w grupie badanej mo¿e wi¹zaæ siê z krótkim okresem
obserwacji. Wyniki pracy sugeruj¹, podob-

nie jak w innych badaniach [11], ¿e poda¿
suplementu zapobiega pogarszaniu siê stanu od¿ywienia.
W grupie kontrolnej u czterech osób
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dosz³o do obni¿enia stê¿enia albuminy < 38
g/l, u 3 osób stwierdzono spadek masy cia³a
w granicach 3-6 kg oraz u czêci chorych
pogorszenie apetytu co mog³o wp³yn¹æ na
uzyskan¹ gorsz¹ ocenê SGA po 3 miesi¹cach.
Analiza poszczególnych danych ze skali
SGA pozwoli³a na stwierdzenie, ¿e czêæ
pacjentów otrzymuj¹cych suplement zg³osi³a poprawê apetytu. Obserwacja ta jest
zgodna z wczeniejszymi badaniami, które
wykazywa³y wzrost apetytu oraz wzrost spo¿ycia kalorii w diecie pod wp³ywem zastosowania doustnych suplementów [9, 12].
W badaniu zwracaj¹ uwagê relatywnie
niskie wartoci nPCR oraz prealbuminy - w
obu grupach ich rednie stê¿enia s¹ ni¿sze ni¿ rekomendowane. W przypadku prealbuminy wszyscy pacjenci prezentowali
wartoci poni¿ej 20 g/dl, przy rekomendacji
powy¿ej 30 g/dl (NKF) [21].
Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e w grupie
kontrolnej, która prezentowa³a prawid³owe
wartoci albuminy oraz dobry stan od¿ywienia w badaniu SGA, czêæ pacjentów mia³a
nPCR poni¿ej zalecanych wartoci. Mo¿e
to stanowiæ czynnik ryzyka pojawienia siê u
tych chorych niedo¿ywienia w przysz³oci
(NKF) [21].
Podawanie suplementu nie mia³o wp³ywu na stê¿enia lipidów, poziom hs CRP czy
IL6. Nie stwierdzono zwiêkszonego przyboru wagi pomiêdzy dializami ani wahañ glikemii u suplementowanych chorych z cukrzyc¹.
Wczeniejsza praca Fouque [5] wykaza³a, ¿e podanie Renilonu nie powoduje
wzrostu stê¿enia fosforanów w surowicy.
W grupie chorych dializowanych mo¿na wyró¿niæ osoby z podwy¿szonymi stê¿eniami CRP  markera stanu zapalnego.
W naszym badaniu wyró¿niono w grupie
badanej 8 osób, których hsCRP by³o powy¿ej 10 mg/dl, mimo braku klinicznych cech
stanu zapalnego. Porównano wyniki tych pacjentów z pozosta³ymi chorymi, chocia¿ niesie to pewne ograniczenia, ze wzglêdu na
niedu¿¹ liczebnoæ grup. W grupie chorych
z podwy¿szonym hsCRP zaobserwowano
mniejszy wzrost prealbuminy oraz mniejszy wzrost nPCR. wiadczyæ to mo¿e o
gorszej odpowiedzi na doustn¹ suplementacjê u tych chorych i wskazuje na koniecznoæ leczenia w pierwszej kolejnoci stanu
zapalnego. Nadal trwa dyskusja nad postêpowaniem w przypadku wystêpowania zespo³u niedo¿ywienie-zapalenie u pacjentów
dializowanych. Zgodnie z dotychczasowymi sugestiami, typ II zespo³u malnutrition inflammation - atherscerosis (MIA) jest nieodwracalny mimo interwencji ¿ywieniowej
[19]. Mimo to niektórzy autorzy po wprowadzeniu doustnej lub do¿ylnej suplementacji
obserwowali poprawê stanu od¿ywienia w
tej grupie chorych [7,15]. Nasze wyniki wydaj¹ siê potwierdzaæ te obserwacje.
Grupa pacjentów z przewlek³ym stanem
zapalnym bez w¹tpienia wymaga szczególnego postêpowania. Sk³ada siê na nie,
oprócz zaleceñ dietetycznych, przede
wszystkim intensywne leczenie chorób towarzysz¹cych oraz adekwatne leczenie nerkozastêpcze.
Istotn¹ wa¿n¹ obserwacj¹ uzyskan¹ w
badaniu jest wzrost stê¿enia prealbuminy w
surowicy. wiadczy on o pozytywnym wp³y-
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Rycina 1
Wspó³zale¿noæ pomiêdzy niedo¿ywieniem, a oty³oci¹ u chorych dializowanych.
Interrelationship between malnutrition and obesity in dialysis patients.

wie suplementacji na stan od¿ywienia. Na
podstawie wczeniejszych badañ wiadomo,
¿e wzrost stê¿enia prealbuminy podczas
terapii ¿ywieniowej jest niezale¿nym czynnikiem zmniejszaj¹cym ryzyko zgonu i wi¹¿¹cym siê ze spadkiem czêstoci hospitalizacji w grupie pacjentów hemodializowanych [4 ,13].
Podsumowuj¹c, na podstawie uzyskanych wyników istniej¹ przes³anki do rekomendowania poda¿y doustnych suplementów diety o sk³adzie specjalnie przeznaczonym dla pacjentów dializowanych. Chorzy
mog¹ odnieæ korzyci z takiego leczenia
w postaci poprawy stanu od¿ywienia, a w
konsekwencji tak¿e rokowania. Warto rozwa¿yæ stosowanie doustnej suplementacji
równie¿ jako profilaktyki niedo¿ywienia np.
u chorych, u których poda¿ bia³ka i kalorii
w diecie jest z ró¿nych powodów niewystarczaj¹ca lub w przypadku obecnoci dodatkowych czynników ryzyka niedo¿ywienia,
jak choroby wspó³istniej¹ce lub zabiegi operacyjne.
Wnioski
 Wyniki badania wskazuj¹ na poprawê stanu od¿ywienia chorych pod wp³ywem
doustnej suplementacji.
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 Korzyci z w³¹czenia preparatu odnieli równie¿ pacjenci z cechami stanu zapalnego.
 Stosowanie doustnej suplementacji
mo¿e byæ prostym sposobem zapobiegania
niedo¿ywieniu, jak równie¿ poprawy stanu
od¿ywienia pacjentów, szczególnie w sytuacji pojawienia siê pierwszych cech umiarkowanego niedo¿ywienia bia³kowo-kalorycznego.
 Suplement diety Renilon 7.5 jest preparatem dobrze tolerowanym przez chorych
przewlekle dializowanych.
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