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Ocena wpływu ketoanalogów aminokwasów na 
stan odżywienia niedożywionych  pacjentów 
dializowanych otrzewnowo 

Wstęp: Niedożywienie stanowi częste i poważne powikłanie wśród pacjen-
tów ze schyłkową niewydolnością nerek. Głównymi przyczynami są: zmniej-
szenie apetytu wynikające z toksemii mocznicowej, nasilenie procesów katabo-
licznych i restrykcje dietetyczne. W grupie chorych dializowanych otrzewnowo 
dodatkowym czynnikiem  jest utrata białka z dializatem. Wśród możliwych in-
terwencji medycznych na szczególną uwagę zasługuje leczenie za pomocą ke-
toanalogów aminokwasów. Ma ono na celu zmniejszenie ryzyka niedożywienia 
i toksemii mocznicowej bez konieczności zwiększania dawki dializy. Celem ba-
dania jest ocena wpływu leczenia  ketoanalogami aminokwasów na stan odży-
wienia pacjentów dializowanych otrzewnowo z rozpoznanym niedożywieniem.

Materiał i Metodyka: Do badania zakwalifikowano 24 pacjentów dializo-
wanych otrzewnowo z rozpoznanym niedożywieniem. Pacjenci zostali  przy-
dzieleni  do  grupy interwencyjnej bądź kontrolnej. Interwencja polegała na 
podawaniu ketonalaogów aminokwasów przez 3 miesiące w dawce 9 tabletek 
(Ketosteril®) na dobę. Podczas badania monitorowano szereg wskaźników 
laboratoryjnych i antropometrycznych, a także oceniano stan odżywienia za 
pomocą SGA (Subjective Global Assessment), NRS 2002 (Nutritional Risk Score), 
SNAQ  (Short Nutritional Assessment Questionnaire).

Wyniki: W grupie chorych przyjmujących ketoanalogi po 3 miesiącach le-
czenia zaobserwowano wyższe wartości wskaźnika nPCR (0,93 vs 1,14 g/kg/
dobę), podczas gdy w grupie kontrolnej wartość ta obniżyła się (1,13 vs 0,98 g/
kg/dobę). Spożycie białka z dietą nie uległo zmianie w żadnej z grup. W grupie 
interwencyjnej, w przeciwieństwie do  kontrolnej, zwiększeniu uległa zawartość 
beztłuszczowej masy ciała określana za pomocą indeksu beztłuszczowej masy 
ciała (14,6 ± 2,5 vs 16,2 ± 3,1 kg/m2), jak również wyrażona w  kilogramach (40,6 
± 8,2 vs 44,7 ± 11,0 kg), w porównaniu z okresem przed rozpoczęciem lecze-
nia. Po zakończeniu interwencji u pacjentów przyjmujących ketoanalogi stan 
odżywienia, wg skali NRS-2002, oraz apetyt uległy poprawie, a sześciu (55%) 
pacjentów przestało spełniać kryteria niedożywienia w ocenie SGA (w grupie 
kontrolnej tylko jeden pacjent). 

Wnioski: Podawanie ketoanalogów aminokwasów w grupie pacjentów dia-
lizowanych otrzewnowo z rozpoznanym niedożywieniem może skutkować po-
prawą stanu odżywienia, apetytu oraz wpływać na poprawę składu ciała po-
przez wzrost beztłuszczowej masy ciała.

(NEFROL. DIAL. POL. 2017, 21, 110-113)

The impact of aminoacid ketoanalogues on nutritional 
status of wasted peritoneal dialysis patients 

Introduction: Wasting constitutes a common and severe complication 
among patients with end-stage renal disease. It is mainly caused by decreased 
appetite due to uremic intoxication, catabolic processes and dietary restric-
tions. In patients treated with peritoneal dialysis (PD) protein losses with the 
dialysate constitute an additional culprit. Supplementation of aminoacid keto-
analogues stands as one of the potential therapeutic options. It helps to di-
minish the risk of wasting and uremic toxicity without the need of increasing 
dialysis dose. The aim of the study was to assess the impact of aminoacid 
ketoanalogues on nutritional status of malnourished PD patients.

Material and Methods: The study included 24 PD patients with diagnosed 
wasting. They were allocated into the interventional or the control group. The 
intervention was based on aminoacid ketoanalogue supplementation with 9 
tablets (Ketosteril®) daily for three months. A number of laboratory and an-
thropometric indices were monitored. Nutritional status and appetite were 
assessed with SGA (Subjective Global Assessment), NRS 2002 (Nutritional Risk 
Score), and SNAQ  (Short Nutritional Assessment Questionnaire).

Results: In the intervention group, after three months of supplementation, 
increased values of normalized Protein Catabolic Ratio (nPCR) were noted 
(0.93 vs 1.14 g/kg/day), while they decreased in the controls (1.13 vs 0.98 g/
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Wstęp
Przewlekła choroba nerek (PChN) jest 

schorzeniem które stanowi istotny problem 
medyczny, społeczny i ekonomiczny. Za-
równo w Polsce jak i na świecie odnoto-
wuje się coraz większą liczbę przypadków 
PChN. Według szacunkowych danych epi-
demiologicznych, w Polsce dotyczy ona 
blisko 12% populacji, tzn. około 4 mln osób 
[1]. Pomimo leczenia zachowawczego, 
w części przypadków choroba postępuje 
do fazy schyłkowej niewydolności nerek, 
w której konieczne jest wdrożenie leczenia 
nerkozastępczego. Pacjenci dializowani 
charakteryzują się znacznym ryzykiem nie-
dożywienia. Głównymi przyczynami jego 
występowania są: zmniejszenie apetytu 
wynikające z toksemii mocznicowej, nasi-
lenia procesów katabolicznych, obecności 
płynu  w jamie brzusznej  czy też wchłania-
nia glukozy  z płynu dializacyjnego. Wśród 
pacjentów dializowanych otrzewnowo 
dodatkowym czynnikiem jest zwiększone 
zapotrzebowanie na białko, wynikające 
z jego utraty z dializatem. Niedożywienie 
nie tylko pogarsza stan ogólny i jakość ży-
cia pacjentów, wpływa też negatywnie na 
rokowanie chorych [2]. Wśród możliwych 
interwencji medycznych na szczególną 
uwagę zasługuje leczenie  za pomocą 
hydroksyanalogów i ketoanalogów amino-
kwasów (Ketosteril®, Fresenius Kabi). Są 
to związki, które strukturalnie odpowiada-
ją aminokwasom, jednak pozbawione są 
w swojej budowie atomów azotu, co prze-
kłada się na niższą generację mocznika, 
a w sytuacji niewydolności nerek na niższe 
jego stężenie i złagodzenie objawów tok-
semii mocznicowej [3]. Leczenie za pomo-
cą ketoanalogów aminokwasów ma zatem 
na celu zmniejszenie ryzyka niedożywienia 
i toksemii mocznicowej bez konieczności 
zwiększania dawki dializy.

Celem badania była ocena wpływu le-
czenia ketoanalogami aminokwasów na 
stan odżywienia pacjentów dializowanych 
otrzewnowo z rozpoznanym niedożywie-
niem.

Materiał i Metodyka
Badanie przeprowadzono na pod-

stawie zgody Komisji Bioetycznej przy 
Gdańskim Uniwersytecie Medycznym nr 
NKBBN/491/2015. Badaną grupę stanowili 
pacjenci leczeni przewlekle dializoterapią 
otrzewnową. Kryteriami włączenia do ba-
dania były: wiek powyżej 18 lat, dializote-
rapia otrzewnowa od co najmniej trzech 
miesięcy, rozpoznanie niedożywienia na 
podstawie badania SGA (ang. subjective 
global assessment) i stężenia albuminy 
poniżej 3,8 g/dl. 

Do badania zakwalifikowano 24 pa-
cjentów (14 kobiet i 10 mężczyzn). Pacjen-
tów przydzielono na podstawie płci, wie-

kg/day). Protein ingestion did not change in any of the groups. In the intervention group, contrary to the controls, lean 
body mass (LBM) increased, whether expressed as LBM index (14.6 ± 2.5 vs 16.2 ± 3.1 kg/m2), or as kilograms (40.6 ± 8.2 
vs 44.7 ± 11.0 kg). Following the intervention, nutritional status, as assessed with NRS-2002, significantly improved, as 
did the appetite. Six patients (55%) failed to fulfil the SGA criteria of wasting, while in controls it was only one subject.   

Conclusions: Aminoacid ketoanalogue supplementation may improve nutritional status, appetite and LBM in wasted 
PD patients.

(NEPROL. DIAL. POL. 2017, 21, 110-113)

ku, czasu trwania dializoterapii, schorzeń 
współistniejących do jednej z dwóch grup, 
interwencyjnej (n=12) i kontrolnej (n=12). 
Interwencja w pierwszej grupie polegała 
na podawaniu ketoanalogów aminokwa-
sów, preparatu Ketosteril® (Fresenius Kabi)  
w ilości 9 tabletek na dobę przez okres 3 
miesięcy. 

 Badanie ukończyło 18 chorych (11 
kobiet i 7 mężczyzn), w przypadku 6 
osób ukończenie badania nie było możli-
we z powodu: zmiany stacji dializ (n=1), 
przejścia pacjentów na hemodializę (n=2), 
zgonu pacjenta (n=1), rezygnacji pacjen-
ta w trakcie badania (n=1), transplantacji 
nerki (n=1). Jedna z osób które nie ukoń-
czyły badania należała do grupy inter-
wencyjnej, natomiast pozostałe pięć do 
grupy kontrolnej. Pomimo nieukończenia 
badania przez sześciu pacjentów grupy 
pozostały jednorodne i porównywalne pod 
względem wyżej wymienionych zmien-
nych. 

W obydwu grupach na początku oraz 
na końcu badania dokonano: 
- oceny stanu odżywienia  za pomocą 

SGA oraz NRS 2002 (ang. Nutritional 
Risk Score-2002) 

- oceny apetytu za pomocą kwestiona-
riusza SNAQ (ang. Short Nutritional 
Appetite Questionnaire).

- analizy składu ciała za pomocą bioim-
pedancji elektrycznej (Body Composi-
tion Monitor®; Fresenius)

- pomiarów antropometrycznych  - masa 
ciała, wzrost, obwód talii  i ramienia

- oceny następujących parametrów bio-
chemicznych w surowicy:  stężenie 
albuminy i prealbuminy, lipidogram, 
białko C-reaktywne (CRP), wapń, fos-
for, czynnik wzrostu fibroblastów (FGF-
23), niesymetrycza dimetyloarginina 
(ADMA).

- zebrano 24- godzinny wywiad żywie-
niowy 

- oceny adekwatności dializoterapii (cał-
kowity tygodniowy Kt/V, klirens kreaty-
niny)

- oznaczenia wartości wskaźnika nPCR 
(ang. normalized Protein Catabolic 
Rate) którego wartość pośrednio wska-

zuje na ilość spożytego przez pacjenta 
białka w określonym czasie. 
Zebrane dane uzupełniono o infor-

macje o chorobach współwystępujących, 
przyjmowanych lekach oraz dacie rozpo-
częcia leczenia za pomocą dializy otrzew-
nowej. 

Do analizy statystycznej wykorzystano 
pakiet statystyczny STATISTICA PL v 12.0  
(Statsoft, Kraków). Wyniki pracy zostały 
przedstawione jako odsetki (dla zmiennych 
jakościowych), średnie z odchyleniem 
standardowym lub mediany z zakresem 
międzykwartylowym, w zależności od nor-
malności rozkładu. Normalność rozkładu 
oceniano testem Kołomogrowa Smirnowa. 
Wartość p<0,05 określona została jako 
istotna statystycznie. Porównań pomiędzy 
grupami dokonano za pomocą testu t-stu-
denta, lub testu Manna-Whitney’a.

Wyniki
Charakterystyka badanych grup zo-

stała przedstawiona w tabeli I. Pacjenci 
z grupy interwencyjnej byli nieznacznie 
starsi i charakteryzowali się nieco wyższym 
wskaźnikiem masy ciała (BMI). 

Stosowanie ketoanalogów aminokwa-
sów wiązało się z istotną poprawą stanu 
odżywienia ocenianym przy użyciu metody 
NRS 2002 (Tabela II). Również w ocenie 
SGA na koniec okresu interwencji sześciu 
(55%) pacjentów z grupy badanej przesta-
ło spełniać kryteria niedożywienia, podczas 
gdy w grupie kontrolnej dotyczyło to tylko 
jednego pacjenta (14%). Wzrost średniej  
liczby uzyskanych punktów w kwestiona-
riuszu  SNAQ świadczył z kolei o poprawie 
apetytu w grupie badanej (Tabela II). Po-
twierdzeniem lepszego apetytu jest także 
zwiększenie wskaźnika nPCR w grupie 
przyjmującej ketoanalogi aminokwasów 
(Tabela II), choć zmiana ta nie osiągnęła 
znamienności statystycznej.

Spożycie białka w obu grupach  mie-
ściło się w granicach 1 g/kg  mc/dobę i  
było mniejsze w porównaniu do zaleceń 
dla  pacjentów dializowanych otrzewnowo  
Nie wykazano również zwiększenia spoży-
cia białka z dietą w żadnej z grup w trakcie 
obserwacji. 

Tabela  I
Charakterystyka  badanych grup; BMI – wskaźnik masy ciała (ang. body mass index). 
Characteristics of the study groups; BMI – body mass index.

Grupa interwencyjna 
(n=11)

Grupa kontrolna 
(n=7)

Płeć K=7; M=4 K=4; M=3

Wiek (lata) 61±11,3 50±10,9 p = 0,06

BMI (kg/m2) 25,4±4,1 21,6±3,4 p = 0,07

Czas dializoterapii (miesiące) 26,3±16,2 41,9±23,1 p = 0,11

Stężenie albuminy (g/dl) 3,4±0,29 3,5±0,22 p = 0,31
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W grupie stosującej ketoanalogi ami-
nokwasów zwiększeniu uległa zawartość 
beztłuszczowej masy ciała, określana za 
pomocą indeksu beztłuszczowej masy 
ciała (14,6 ± 2,5 vs 16,2 ± 3,1 kg/m2), jak 
również wyrażona w kilogramach (Tabela 
III), nie były to jednak różnice znamiennie 
statystycznie. Wyżej wymienione wykładni-
ki stanu odżywienia nie uległy zmianie w  
grupie kontrolnej. Nie stwierdzono również 
statystycznie znamiennych zmian w masie 
tłuszczowej, ani stanie nawodnienia pa-
cjentów z żadnej z grup.

Analiza wyników badań laboratoryj-
nych nie wykazała różnic w okresie ob-
serwacji w parametrach stanu odżywienia 
(albumina, prealbumina, cholesterol), stre-
su oksydacyjnego (ADMA, FGF 23), stanu 
zapalnego (CRP) oraz stężeniach wap-
nia i fosforu. Zmianie nie uległy również 
wskaźniki adekwatności dializy (całkowity 
tygodniowyKt/V i tygodniowy klirens kre-
atyniny). 

Dyskusja
Niedożywienie w grupie chorych dia-

lizowanych otrzewnowo dotyka od 20 do 
50% chorych [4]. Jest poważnym proble-
mem klinicznym, wpływającym na zwięk-
szenie kosztów terapii,  pogorszenie jako-
ści życia, a przede wszystkim obciążającym 
rokowanie pacjentów [5]. Niedożywienie 
w schyłkowej niewydolności nerek jest 
w głównej mierze efektem toksemii mocz-
nicowej, nasilonego katabolizmu związa-
nego z przewlekłym procesem zapalnym, 
a także z restrykcjami dietetycznymi narzu-
conymi na pacjentów. W grupie pacjentów 

Tabela II
Analiza stanu odżywienia, apetytu i spożycia białka badanych grup; I wizyta – rozpoczęcie badania, II wizyta 
– zakończenie badania; NRS 2002 – ocena ryzyka związanego ze stanem odżywienia (ang. Nutritional Risk 
Score-2002), SNAQ – skrócony kwestionariusz oceny apetytu (ang. short nutritional appetite questionnaire), 
nPCR – normalizowany współczynnik katabolizmu białkowego (ang. normalized Protein Catabolic Rate), 
spożycie białka – w oparciu o 24-godzinny wywiad żywieniowy.
Results of the assessment of nutritional status, appetite and protein intake in the study groups; I visit – start of 
the study, II visit – end of the study; NRS 2002 – Nutritional Risk Score-2002, SNAQ – short nutritional appetite 
questionnaire, nPCR – normalized Protein Catabolic Rate, protein intake based on 24-hour dietary recall.

Grupa interwencyjna
n=11

Grupa kontrolna
n=7

I II P I II p
NRS-2002 2,91 ± 0,70 2,00 ± 0,45 0,002 2,71 ± 0,76 2,29 ± 0,49 0,23

SNAQ 14,2 ± 2,8 16,6 ± 2,4 0,04 14,3 ± 1,8 15,5 ± 2,0 0,23

nPCR 
(g/kg/dobę)

0,85 
(0,82-1,23)

1,06 
(0,92-1,37) 0,13 0,99 

(0,80-1,39)
0,81 

(0,80-1,12) 0,57

Spożycie białka 
(g/kg/dobę) 0,99 ± 0,31 0,92 ± 0,37 0,61 1,11 ± 0,23 1,03 ± 0,16 0,43

Tabela III
Analiza składu ciała badanych grup za pomocą bioimpedancji elektrycznej; I wizyta – rozpoczęcie badania, 
II wizyta – zakończenie badania; LBM – beztłuszczowa masa ciała (ang. lean body mass), FM – zawartość 
tkanki tłuszczowej (ang. fat mass).
Body composition analysis  based on electrical bioimpedance; I visit – start of the study, II visit – end of the study; 
LBM –lean body mass, FM –fat mass.

Grupa interwencyjna
n=11

Grupa kontrolna
n=7

I II p I II p
LBM (kg) 40,6 ± 8,2 44,7 ± 11,0 0,33 36,5 ± 9,0 37,4 ± 7,3 0,84

FM (kg) 19,6 ± 8,9 18,5 ± 10,4 0,78 14,1 ± 7,4 13,2 ± 6,7 0,81

Przewodnienie (L) 2,35 ± 1,43 1,19 ± 2,22 0,16 2,03 ± 1,48 2,64 ± 1,22 0,41

dializowanych otrzewnowo dodatkowymi 
czynnikami wpływającymi na rozwój i po-
stęp niedożywienia jest obecność płynu 
dializacyjnego w jamie brzusznej, powodu-
jąca uczucie pełności/sytości, a także utra-
ta białka z dializatem. Warto podkreślić, że 
zalecana podczas dializoterapii otrzewno-
wej ilość białka wynosi co najmniej 1,2 g/
kg należnej masy ciała [6]. W porównaniu 
z okresem przeddializacyjnym ilość białka 
w przeliczeniu na kilogram masy ciała jest 
nawet dwukrotnie większa. Przyjmowanie 
takiej ilości pełnowartościowego białka 
staje się dla pacjenta trudne, zwłaszcza 
biorąc pod uwagę jednoczasowe zalecenie  
ograniczenia spożycia fosforanów i sodu, 
które występują powszechnie w wielu ty-
powych produktach spożywczych, zawie-
rających białko. Sprostanie zaleceniom 
zwiększonego spożycia białka jest również 
utrudnione w związku z uczuciem peł-
ności spowodowanym obecnością płynu 
dializacyjnego w jamie brzusznej i sytości 
związanym z ładunkiem glukozy wchłonię-
tym z dializatu. Trudności te unaoczniono 
w niniejszym badaniu, w którym zarówno  
spożycie białka ocenione za pomocą wy-
wiadu żywieniowego, jak i szacowane na 
podstawie nPCR wyniosło 0,9 – 1,0 g/kg/
dobę, a więc znacząco mniej, niż w reko-
mendacjach. 

Biorąc pod uwagę częstość występo-
wania i kliniczne znaczenie niedożywienia, 
skuteczna jego terapia przełożyć się może 
na poprawę rokowania dializowanych 
otrzewnowo pacjentów. W niniejszym ba-
daniu wykazano, że leczenie za pomocą 
ketoanalogów aminokwasów wpływa na 

poprawę stanu odżywienia i apetytu wśród 
pacjentów z PChN leczonych za pomocą 
dializy otrzewnowej z rozpoznanym niedo-
żywieniem. Interwencja ta pozostaje bez 
wpływu na parametry związane z adekwat-
nością dializy mierzonej klirensami mocz-
nika i kreatyniny na oraz parametry stanu 
zapalnego.

Ketoanalogi aminokwasów to związki, 
które strukturalnie odpowiadają amino-
kwasom, jednak pozbawione są w swojej 
budowie atomów azotu, którego nadmiar 
sprzyja zwiększeniu poziomu mocznika 
w surowicy [3]. Zostały zaprojektowa-
ne tak, żeby dostarczać niezbędnych do 
funkcjonowania organizmu  aminokwa-
sów bez wpływu na zwiększanie toksemii 
mocznicowej. Nagromadzenie metabolitów 
pochodzących z rozkładu białka wpływa 
na wzrost stężenia mocznika i toksemii 
mocznicowej. W przypadku ketoanalogów 
ten efekt uboczny jest niemal całkowicie 
wyeliminowany, co sprawia, że związki te 
znajdują swoje miejsce w leczeniu niedo-
żywienia pacjentów w schyłkowym stadium 
PChN. 

Jak dotąd istnieje niewiele prac do-
tyczących terapii niedożywienia wśród 
pacjentów dializowanych otrzewnowo. 
W  nielicznych wykazano, że przyjmowa-
nie przez pacjentów ketoanalogów prze-
kłada się na poprawę parametrów stanu 
odżywienia. Stwierdzono wzrost stężenia 
albuminy, poprawę punktacji w kwestiona-
riuszach żywieniowych, czy spadek mar-
kerów stanu zapalnego [7,8]. Niniejsza 
praca stanowi potwierdzenie tych obser-
wacji. Poprawę stanu odżywienia stwier-
dzono na podstawie powszechnie sto-
sowanych i akceptowanych metod SGA 
i NRS-2002. Trzeba jednak podkreślić, że 
są to oceny przesiewowe  i w przypadku 
osób chorych przewlekle  wskazana jest  
całościowa ocena stanu odżywienia z wy-
korzystaniem  metod antropometrycznych 
i biochemicznych. Obiektywnym wykładni-
kiem poprawy stanu odżywienia w przed-
stawionej pracy było zwiększenie bez-
tłuszczowej masy w grupie interwencyjnej, 
w stosunku do wartości wyjściowych. Nie 
była to różnica istotna statystycznie ze 
względu na niską liczebność grupy, jed-
nak wydaje się mieć ona znaczenie kli-
niczne, jako że beztłuszczowa masa ciała 
jest uznanym czynnikiem rokowniczym 
wśród dializowanych otrzewnowo pa-
cjentów [9, 10]. Wobec faktu, że spożycie 
białka nie zmieniło się istotnie w badanej 
grupie, można zakładać, że za wzrost 
beztłuszczowej masy ciała odpowiada su-
plementacja ketoanalogami. Z kolei brak 
zmian w parametrach określających ade-
kwatność dializy może  świadczyć o neu-
tralnym wpływie ketoanalogów na zwięk-
szenie generacji mocznika.

Kolejnym wynikiem niniejszego ba-
dania jest znacząca poprawa apetytu 
w badanej grupie, oceniania za pomocą 
kwestionariusza SNAQ. Ocena SNAQ 
ma znaczenie prognostyczne i  zwiększe-
nie liczby uzyskanych punktów wiąże się 
istotnie  ze zmniejszeniem ryzyka  nieza-
mierzonej utraty masy ciała w przyszło-
ści. Jednak jako że w niniejszym badaniu 
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wzrost punktacji SNAQ nie wiązał się ze 
zwiększeniem spożycia białka w diecie, 
znaczenie kliniczne tej obserwacji pozo-
staje niepewne. 

Warto zwrócić uwagę, że badani pa-
cjenci, pomimo rozpoznanego niedoży-
wienia, charakteryzowali się prawidłowym 
wskaźnikiem masy ciała BMI. Potwierdza 
to wcześniejsze obserwacje, że wskaźnik 
ten nie jest dobrym wykładnikiem stanu 
odżywienia, zwłaszcza wśród chorych ze 
schyłkową niewydolnością nerek, gdzie na 
masę ciała znaczny wpływ mieć może stan 
nawodnienia pacjenta [10,11].  

Niewątpliwym ograniczeniem niniej-
szego badania jest krótki czas interwencji 
oraz mała liczebność grup. Z pewnością 
konieczne są dalsze badania i próby le-
czenia za pomocą ketoanalogów w grupie 
pacjentów dializowanych otrzewnowo za-
krojone na szerszą skalę.

Do tej pory ketoanalogi aminokwasów 
nie były powszechnie stosowane w terapii 
niedożywienia m. in. ze względu na wyso-
ką ich cenę i brak refundacji [12]. Przedsta-
wione wyniki wskazując na możliwe korzy-
ści z zastosowania takiej terapii leczniczej 
być może przyczynią się do częstszego jej 
wdrażania. 

W podsumowaniu podawanie ketoana-
logów aminokwasów w grupie pacjentów 

dializowanych otrzewnowo z rozpoznanym 
niedożywieniem może skutkować poprawą 
stanu odżywienia, apetytu oraz wpływać 
na poprawę składu ciała poprzez wzrost 
beztłuszczowej masy ciała. 

Podziekowania dla firmy Fresenius Kabi 
za nieodpłatne podarowanie preparatu 
Ketosteril  dla potrzeb badania.
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