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UVOD: Smrtnost dializnih bolnikov kljub napredku v tehniki dializnega zdravljenja ostaja visoka. Pomemben
napovednik obolevnosti in umrljivosti je t.i. PEW (»protein-energy wasting«), ki je po nekaterih podatkih prisoten
pri 28 – 54 % teh bolnikov. Zato celostna obravnava dializnega bolnika vključuje tudi skrbno spremljanje
prehranskega statusa in pravočasno ukrepanje, s čimer preprečimo podhranjenost in posledično zmanjšamo
umrljivost ter vplivamo na kvaliteto življenja.

Prehranski status ocenimo s pomočjo biokemičnih markerjev (albumin, prealbumin, celokupni holesterol...),
antropometričnih orodij (npr. ITM = indeks telesne mase, obseg nadlahti) in različnih točkovnikov (SGA =
Subjective Global Assessment, MIS = malnutrition-inflammation score). Glede na to, da se doslej nobena od
laboratorijskih in antropometričnih metod ni izkazala kot primerna za celovito oceno prehranskega statusa, se tudi
v naših centrih poslužujemo več načinov za oceno le-tega.

METODE: Vsak bolnik ob sprejemu opravi klinični pregled. Ta med drugim zajema meritev telesne teže in višine, ki
nam služi za izračun ITM. Ob prvi dializi odvzamemo vzorce krvi, iz katerih določimo tudi serumsko koncentracijo
proteinov in albumina, celokupni holesterol in TIBC. Izmerimo BCM (body composition monitor) in fazni kot ter
izpolnimo MIS protokol.
Vsak bolnik prejme prehranski dnevnik, katerega izpolni za tri dni. Tekom prvih dializnih postopkov stopi v kontakt
s t.i. prehransko sestro, ki bolnika natančno povpraša po njegovih prehranjevalnih navadah: zaužiti vrsti in količini
hrane, številu obrokov, količini zaužite tekočine... Prejme navodila za jemanje fosfatnih vezalcev in izpolne
prehransko anketo.

Na osnovi odgovorov in laboratorijskih rezultatov se z bolnikom in/ali svojcem (navadno oseba, ki nakupuje in
pripravlja hrano) ponovno pogovorimo o ustrezni prehrani ter mu izročimo informativne materiale.
Če je v centru na voljo PRODI, zaužito hrano tudi kalorično in beljakovinsko kvantitativno ovrednotimo in
spremljamo. V primeru, da zgoraj našteti kazalci govorijo v prid nedohranjenosti, bolniku poleg predlogov za
spremembe v prehrani predpišemo prehranski dodatek. Izbira lahko med napitkom (različen za diabetike in
nediabetike) in jajcem. V posebnih primerih se odločimo tudi za intradialitično parenteralno prehrano (IDPP).

Navedene kazalce nato redno spremljamo v predhodno določenih časovnih intervalih: BCM, fazni kot in ITM
merimo mesečno. Na tri mesece določamo koncentracijo albumina, proteinov in TIBC ter izpolnjujemo MIS,
celokupni holesterol pa določimo enkrat letno. Če bolnik prejema IDPP, so laboratorijske kontrole pogostejše.
Rezultate prikazujemo v obliki tabel (Slika 1) in grafov.

Slika 1: Primer prikaza laboratorijskih rezultatov bolnikov za tekoči mesec

Rezultate točkovnika MIS 1x letno predstavimo v poročilu o prehranskem stanju dializnih bolnikov v posameznem
centru (Slika 2).

Našteta orodja in poročila so nam v veliko pomoč pri ugotavljanju trendov gibanja parametrov in beleženju
»odzivov« bolnika na naše ukrepe. V primeru slabšanja ali stagnacije rezultatov ukrepe »okrepimo«.

ZAKLJUČEK: Prehransko ocenjevanje in monitoring z uporabljenimi orodji pomaga ne le pri ustreznem vnosu
hranil, pač pa tudi pri izboljšanju kvalitete življenja ter zmanjšanju obolevnosti in umrljivosti dializnih bolnikov.
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Slika 2: Poročilo o prehranskem         
stanju dializnih bolnikov


