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Protein energy wasting PEW
Kidney Int 2008;73:391



PEW  - protein energy wasting
Niedożywienie

(Fouque D et al. Kidney Int 2008)
• Albumina <3,8 g/dl 
• Prealbumina <30 mg/dl
• Cholesterol całkowity <100 mg/dl

• BMI <23
• Niezamierzona utrata masy ciała: 5% przez 3 mies./10% przez 6 mies.
• Zawartość tkanki tłuszczowej <10%

• Utrata masy mięśniowej: 5% przez 3 mies. lub 10% przez 6 mies.
• Spadek obwodu ramienia >10% w odniesieniu do normy

• Niezamierzone  niskie spożycie białka <0,8 g/kg/d przez 2 mies./<0,6  dla 
chorych leczonych zachowawczo

• Niezamierzone  niskie spożycie kalorii <25 g/kg/d przez 2 mies.

Wskazana ocena stanu odżywienia (SGA -Subjective Global Assessment)



Acidos

CRP

Medline: protein energy wasting dialysis 337 pozycji

Could we get a consensus on the most 
important markers for the nutritional state?

BMI!

Albumin!

Prealbumin!

Weight!

EPO!

IGF-1!

Cholesterol
!

Transferrin!
Anthro-

pometrics

It takes to long time, 
the patient is starving!

...and

Nitrogenbalance 

SGA, MIS or MNA 
or MUST, NRS?



EQUAL European Quality Study

Badanie wieloośrodkowe : 
Szwecja, W. Brytania, Polska, Holandia, Włochy, Niemcy
Pacjenci  (n=1440) >65 roku życia, GFR <20ml/min.,

Nadwaga BMI średnio 28, otyłość brzuszna u kobiet 75%, u mężczyzn 60%
DPI  1 g/kg/d 
PEW 26%



Carrero, J. J. et al. Am J Clin Nutr 2007;85:695-701

Nutritional and inflammatory markers in hemodialysis patients (n=223)
Unadjusted (A) and adjusted (B) survival of patients in each of the 3 appetite categories

SGA, separate item



de Mutsert, R. et al. Am J Clin Nutr 2009;89:787-793

FIGURE 1 Kaplan-Meier cumulative survival during 7 y of follow-up of 1601 chronic dialysis 
patients per subjective global assessment classification at baseline. SGA score 7

Each 1-point 
lower score was 
associated with a 
higher mortality 
risk and may 
distinguish 
different degree of 
PEW

PEW at baseline was 
independently 
associated with a 2-
fold increased 
mortality risk



Prewencja i leczenie PEW 

 Spożycie 1,1-1,2 g/kg/d białka w diecie oraz 35 kcal/kg/d (DIETETYK)

 Adekwatna dawka dializy

 Agresywne leczenie towarzyszących chorób zapalnych

 Podaż suplementów diety p.o.

 Żywienie enteralne

 IDPN (intradialytic parenteral nutrition) sróddializacyjne żywienie 
pozajelitowe/dootrzewnowe aminokwasy

 TPN (total parenteral nutrition) całkowite żywienie pozajelitowe

Małgorzewicz S et al.J Effects of renal-specific oral supplementation in malnourished hemodialysis patients.Ren

Nutr. 2011
Fouque D.EBPG Guideline on Nutrition. Nephrol Dial Transpl 2007



ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA CHORYCH  DIALIZOWANYCH 
National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Qality Initiative (NKF-K/DOQI) Clinical

Practice Guidelines on Nutrition in CKD
EBPG guideline on nutrition.Nephrol Dial Transplant. 2007

BIAŁKO

HD 1,0-1,2 g/kg/d

DO 1,2-1,5 g/kg/d

TŁUSZCZE

• maks. do 30% całkowitej ilości energii

• tłuszcze nasycone - < 10% całości

• tłuszcze wielonienasycone/nasyconych – 2:1

WĘGLOWODANY

55-60% całkowitej ilości energii

Kalorie 35 kcal/d





Realizacja zaleceń:

około 50% pacjentów dializowanych spożywa

<1 g białka/kg/d

Beerendrakumar Net al. Dietary and Fluid Regime Adherence in Chronic Kidney Disease
Patients. J Caring Sci. 2018 

• Pérez Torres Aet al.Assessment of diet in patients with chronic kidney diseases
without dialysis and relationship with the nutritional status. Nutr Hosp.2017

• CONCLUSION: Most patients with non-dialysis CKD do not meet dietary 
recommendations or nutritional goals, regardless of gender and PEW status, 
considering renal function as a limiting factor.



Spożycie białka
Dietary protein inake (DPI)

• Powinno być mierzone u pacjentów z PChN

– 24- godzinne wydalanie azotu mocznika

• obiektywne u stabilnych pacjentów

• DPI często zawyżony  (hiperkatabolizm)



Spożycie kalorii 

• Większość pacjentów dializowanych zaniża 
spożycie kalorii 
Kloppenburg WD et al. Nephrol Dial Transplant 2002;17:1628-1633

• Również pacjenci leczeni zachowawczo  
zaniżają podaż kalorii, szczególnie ci z 
nadwaga i otyłością
Avesani CM et al. J of Renal Nutr 2005:159-165



Nutrients 2018





• Czy zalecenia są nadal aktualne ? 

1,2 g białka oraz 35 kcal/dobę

• Albumina, Kt/V, rokowanie – u starszych osób 
ważniejsza odpowiednia podaż białka i kalorii 
niż efektywność dializy

• „starzejąca się populacja” osób z PChN





Zespoły geriatryczne w PChN

• Zespół słabości /kruchości (frailty)

• Upadki

• Zaburzenia poznawcze

• Depresja

• Niepełnosprawność i zależność funkcjonalna 
(tylko 5% osób dializowanych jest w pełni 
niezależna)



Zespół kruchości przyczyny

Kim JC et al.Frailty and protein-energy wasting in elderly patients
with end stage kidney disease. J Am Soc Nephrol.2013 



Clinical consequences of frailty and protein-energy wasting in elderly patients with end stage 
kidney disease.

Jun Chul Kim et al. JASN 2013;24:337-351

©2013 by American Society of Nephrology



• Leczenie?





Suplementy/
Witaminy

Modyfikacja 
diety Adekwatna 

dializa/ 
Leczenie 
innych 

zaburzeń

Wysiłek 
fizyczny

Niedożywienie
PEW

Octan  
megestrolu

Żywienie 
dojelitowe/
pozajelitowe

Grelina

Hormony 
anaboliczne



Podsumowanie

• Dializa - Indywidualizacja  w zakresie kwalifikacji, 
czasu rozpoczęcia  oraz dawki dializy

• Odpowiednie żywienie – rutynowa ocena stanu 
odżywienia, wczesne rozpoznanie niedożywienia; 
bardziej agresywne postepowanie; również 
indywidualizacja

• Kwasica metaboliczna pH =7.4-7.45?

• Leki anaboliczne, przeciwzapalne

• Ćwiczenia fizyczne



Opis przypadku
Pacjentka  lat 88 dializowana przez 26 lat

• ROZPOZNANIE:
• Przewlekła choroba nerek w stadium 5 w przebiegu zwyrodnienia torbielowatego nerek od 1991 

roku hemodializowana

• Stan po usunięciu nerki lewej (11.03.1994) - nawracające zakażenia torbieli nerek

• Wielotorbielowatość wątroby. Zapalenia torbieli wątroby w wywiadzie (2001, 2002)

• Osteoporoza. Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa

• Podejrzenie RZS

• Stan po usunięciu wyrostka robaczkowego (1986 r.)

• Depresja (1994 r)
• Choroba  wrzodowa żołądka (1998)

• Stan po protezowaniu dróg żółciowych (lipiec 2010). Wymiana protez żółciowych  4.2011, 
2.11.2012



• W czerwcu 2005 pacjentka poszkodowana w wypadku komunikacyjnym (potrącona 
przez samochód). Doszło do złamania prawego obojczyka, miednicy, prawej 
strzałki, wstrząśnienia mózgu. Pacjentka leczona była zachowawczo i 
rehabilitowana (po raz ostatni w 2009)

• Nadal obecne są dolegliwości bólowe, przede wszystkim miednicy i obojczyka 
(leczona jest w Poradni Leczenia Bólu, reumatologicznej oraz ortopedycznej). 
Ponadto zgłasza skargi na silne dolegliwości bólowe kończyn górnych, w tym 
drobnych stawów rąk (podejrzenie RZS)

• 22.10.2013-Złamanie szyjki kości udowej lewej bez większego przemieszczenia, od 
tego czasu w dużym stopniu unieruchomiona

• Skarży się z powodu dolegliwości  bólowych, zgłasza brak apetytu, złe 
samopoczucie

• Pacjentka  leczona za pomocą hemodializy 3 x w tygodniu 3,5 godziny



Badania laboratoryjne
• Hb 11.2 g/dl (12.0-15.0)
• RBC  3.78 ( 3.8-4.8) MCV 94.4 (80-96)  PLT 214 (150-410)
• CRP 39 mg/dl (0-5)
• BUN 44.8 mg/dl (9.8-20.1)
• Kreatynina 4.01 mg/dl (0,55-1.02)
• Białko całk 59 g/l (62-81)
• Albumina 20  g/l (34-48)
• Wapń 6.8 mg/dl (8.9-10.0)
• Fosfor 6.5 mg/dl (2.3-4.7)
• PTH 69.6 pg/ml (10-62)
• Sód 139 mmol/l (136-145)
• Potas 5.0 mmol/l (3.5-5.1)



Ocena stanu odżywienia

• SGA 4

• Masa ciała 34 kg

• Wzrost 1.55

• BMI 15.4







Kryteria PEW

• Niska albumina

• Niski BMI

• Nieprawidłowa dieta

+ niepełnosprawność

• Jakie zalecenia ?



• Dieta ok 400 kcal ? - zwiększenie podaży

• Suplementacja doustna  Renilon 2 x 1 op/Nutridrink Protein 
125 2 x 1 t

• Protifar 3 x 3 miarki

• Renilon 2 x 250 kcal i 2 x 9,4 g czyli 500 kcal 18 g białka

• Nutridrink protein 125 2 x 300 kcal i 2 x 12 g czyli 600 kcal i 24 
g białka



Apetyt

• Peritol tabl (cyproheptadyna) 3 x 1 t (12 mg)

• Senior apetizer 2 x 10 ml

• Encorton 5 mg po

• Megace 2- 4 ml/ dobę (80-160 mg/d) [400-800 mg] –
wydalany przez nerki !

• Leczenie przeciwdepresyjne (Mianserin)



Żywienie dojelitowe
• Zgłębnik do żołądka
• Żywienie nocne

• Supportan 500 ml  (Białko 10,0 g/100 ml, 1,5 kcal/ml,  
osmolarność: 340 mOsm/l)

• Peptamen 500 ml (dieta peptydowa, 1 kcal/ml , 70% MCT)

• Nutrison 500 ml (białko 4 g, 1 kcal/ml, osm 265)

• Żywienie pozajelitowe/IDPN




