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Streszczenie 
Kacheksja to złożony zespół metaboliczny występujący w przebiegu określonej choroby podstawowej. Jego cechą 
charakterystyczną jest obecność stanu zapalnego, ubytek masy mięśniowej oraz mogące jednocześnie wystąpić 
zmniejszenie zapasów tkanki tłuszczowej. Kluczowym kryterium diagnostycznym jest stwierdzenie co najmniej  
5% niezamierzonego ubytku masy ciała, w okresie 12 miesięcy poprzedzających badanie. Najczęstszym powodem 
hospitalizacji osób starszych w Polsce jest niewydolność serca. Wystąpienie kacheksji w jej przebiegu znacznie 
zwiększa ryzyko śmierci. Na patomechanizm kacheksji sercowej składają się między innymi: zmiany w przewodzie 
pokarmowym upośledzające wchłanianie składników pokarmowych, zaburzenie równowagi metabolicznej 
polegające na nasileniu katabolizmu przy równoczesnym osłabieniu procesów anabolicznych oraz zwiększenie 
aktywacji układu współczulnego. Wczesne rozpoznanie kacheksji i rozpoczęcie leczenia umożliwia wyrównanie 
powstałych zaburzeń. Do niefarmakologicznych metod leczenia należy interwencja żywieniowa, obejmująca m.in. 
zwiększoną podaż energii i białka. Celem pracy był przegląd badań dotyczących kacheksji w przebiegu niewydolności 
serca u osób starszych  
 
Słowa kluczowe: kacheksja sercowa, niewydolność serca, osoby starsze 
 

Abstract 
Cachexia is a complex metabolic syndrome occurring in patients in the course of a specific underlying disease.  
It is characterized by an inflammatory condition, reduction of muscle mass and there might be a concurrent loss  
of fat tissue. The key diagnostic criterion is a determination of at least 5% of unintended body mass loss in the period 
of 12 months prior to the examination. The most common reason for hospitalization of an elderly patients in Poland 
is a heart failure. Presence of cachexia in the course of this condition is a factor that significantly increases the risk  
of death. The pathophysiology of cardiac cachexia involves among others: changes in gastrointestinal tract which 
hinder the absorption of nutrients, metabolic imbalance which consists in an increased catabolism with a concurrent 
reduction of anabolic processes and an increased activation of a sympathetic nervous system. An early diagnosis  
of cachexia and commencement of treatment enables to fight with the arisen disorders. Non-pharmacologic 
methods of treatment consist of nutrition intervention that includes among others an increased energy and protein 
supply. The aim of the study was to review the research regarding cachexia in the course of heart failure in elderly 
people.  
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Wprowadzenie 

Kacheksja jest złożonym zespołem metabolicznym 
powiązanym z występowaniem określonej choroby 
podstawowej. Charakteryzuje się ubytkiem masy 
mięśniowej z lub bez występującego zmniejszenia 
zapasów tkanki tłuszczowej [1]. Występowanie stanu  

 
 
zapalnego jest czynnikiem odróżniającym głodzenie  
proste od kacheksji. Niewystarczające pokrycie 
zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze, 
podczas głodzenia prostego, powoduje uruchomienie 
mechanizmów, których celem jest ograniczenie 
wydatków energetycznych i ochrona białka mięśnio-
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wego. Tymczasem stan zapalny hamuje uruchomienie 
mechanizmów ochronnych, przyczyniając się do 
przyspieszonego ubytku masy tkanki mięśniowej  
i tłuszczowej [2]. Zmiany towarzyszące procesowi 
starzenia, mogą prowadzić do rozwoju kacheksji, 
więżącej się z: dłuższym pobytem pacjenta w szpitalu, 
większym ryzykiem wystąpienia powikłań, wyższymi 
kosztami leczenia i ryzykiem śmierci [1,3] Kacheksja 
występuje w przebiegu wielu chorób przewlekłych,  
w tym niewydolności serca, która jest najczęstszym 
powodem hospitalizacji osób starszych w Polsce [4,5]. 
Celem pracy jest przegląd badań dotyczących kacheksji 
w przebiegu niewydolności serca u osób starszych.  
 
Czynniki predysponujące do rozwoju kacheksji u osób 
starszych 

Osoby starsze są grupą szczególnie narażoną  
na występowanie kacheksji. Przyczynia się do tego, 
towarzyszący procesowi starzenia wzrost częstości 
występowania otyłości trzewnej, zmniejszenie stężenia 
hormonów płciowych, zmniejszenie aktywności limfo-
cytów regulatorowych, skutkujące rozwojem przewle-
kłego zapalenia o słabym nasileniu, zwanego zapaleniem 
starczym [6,7,8]. Duże znaczenie odgrywa także 
związany z wiekiem ubytek masy mięśniowej, który jest 
jednocześnie jednym z mechanizmów prowadzących  
do rozwoju pierwotnej sarkopenii. Z tego powodu 
większość pacjentów z rozpoznaną kacheksją, spełnia 
równocześnie kryteria diagnostyczne sarkopenii, 
natomiast wśród osób z rozpoznaną sarkopenią rzadko 
dochodzi do rozwoju kacheksji. Stopień zmniejszenia 
masy mięśniowej nie jest jednak wyznacznikiem ich  
siły, dlatego kryteria rozpoznania sarkopenii obejmują 
utratę masy mięśni szkieletowych oraz obniżenie ich  
siły lub sprawności fizycznej pacjenta [9]. Wyniki badań: 
Collaborative Research on Ageing in Europe (COURAGE) 
oraz World Health Organization Study on global AGEing 
and adult health (SAGE) przeprowadzonych łącznie  
w 8 krajach wśród 18363 osób starszych, oceniających 
częstość występowania sarkopenii i otyłości sarkopeni-
cznej, wykazały iż wyższa zawartość procentowa tkanki 
tłuszczowej jest związana z częstszym występowaniem 
sarkopenii i niższą masą mięśni szkieletowych [10].  
Do niezamierzonej utraty masy ciała predysponuje  
także częste w tej grupie osób współwystępowanie 
równocześnie kilku chorób przewlekłych. Fabbri i wsp. 
porównali spoczynkową przemianę materii (RMR – 
Resting Metabolic Rate) osób starszych w zależności od 
liczby zdiagnozowanych chorób przewlekłych. Średnia 
wartość RMR osób chorujących jednocześnie na cztery 
lub więcej przewlekłych schorzeń była wyższa niż osób 
zdrowych. Zdaniem autorów podwyższone wartości  
RMR mogą być wczesnym wskaźnikiem występowania  
w przyszłości wielochorobowości [11]. Ponadto stwier-

dzono zależną od liczby chorób relację pomiędzy 
obecnością schorzeń przewlekłych a występowaniem 
otyłości sarkopenicznej, podczas gdy obecność 
sarkopenii nie korelowała z wielochorobowością  
[10]. Częstość występowania kacheksji jest związana  
z wiekiem i stanowi czynnik pogarszający rokowanie  
[8]. W badaniu Arthur i wsp. średnia wieku pacjentów  
u których zdiagnozowano kacheksję wynosiła 67,95 lat, 
podczas gdy w grupie odniesienia średnia wieku była 
zdecydowanie niższa i wynosiła 48,10 lat. Kacheksja 
znacznie zwiększyła ryzyko zgonu w każdej grupie 
wiekowej, przy czym iloraz szans w grupie osób w wieku 
85+ lat był ponad dwu krotnie wyższy w porównaniu  
z grupą pacjentów w wieku 55-64 lat [3]. 
 
Definicja kacheksji i częstość występowania 

Zgodnie z opublikowanymi przez ESPEN (European 
Society for Clinical Nutrition and Metabolism) w 2016 
roku wytycznymi dotyczącymi definicji i terminologii 
żywienia klinicznego, kacheksja jest synonimem 
przewlekłego niedożywienia związanego z chorobą  
ze współistniejącym stanem zapalnym. Charakterysty-
czną cechą jest ubytek masy mięśniowej, któremu może 
towarzyszyć jednoczesne zmniejszenie masy tkanki 
tłuszczowej [12]. 

Zgodnie z opublikowanymi w 2008 roku przez grupę 
naukowców i klinicystów kryteriami diagnostycznymi, 
elementem kluczowym w rozpoznaniu kacheksji jest 
stwierdzenie co najmniej 5% ubytku masy ciała w czasie 
ostatnich 12 miesięcy lub krótszym. Ramy czasowe  
w zależności od choroby podstawowej mogą wynosić  
3-6 miesięcy w przypadku pacjentów z rozpoznaną 
chorobą nowotworową lub do12 miesięcy w przypadku 
pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, 
niewydolnością nerek, serca lub innymi przewlekłymi 
schorzeniami. Jeżeli brakuje dokumentacji dotyczącej 
zmiany masy ciała, autorzy sugerują rozważenie 
wykorzystania wskaźnika BMI (Body Mass Index), 
którego wartości < 20,0 kg/m2 są wystarczające do 
ustalenia diagnozy. Poza zmniejszeniem masy ciała 
konieczne jest także stwierdzenie obecności co najmniej 
trzech z następujących objawów [1]: 

 Obniżenie siły mięśniowej 

 Niski wskaźnik beztłuszczowej masy ciała 

 Zmęczenie 

 Anoreksja 

 Nieprawidłowe wyniki badań biochemicznych: 
a) Wzrost stężenia białka C-reaktywnego  

> 5,0 mg/l 
b) Wzrost stężenia interleukiny 6 > 4,0 pg/ml 
c) Zmniejszenie stężenia hemoglobiny < 12 g/dl 
d) Zmniejszenie stężenia albumin < 3,2g/dl 

Częstość występowania kacheksji jest różna i zależy 
zarówno od przyjętych kryteriów diagnostycznych, jak  
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i od rodzaju choroby podstawowej. Odsetek pacjentów  
z kacheksją waha się od 10% w przypadku niewydolności 
serca lub reumatoidalnego zapalenia stawów, przez  
30% w przypadku różnych typów nowotworów do 50% 
w końcowej fazie przewlekłej niewydolności nerek. 
Biorąc pod uwagę roczną śmiertelność pacjentów  
z kacheksją najwyższy odsetek zgonów wynoszący  
20-60% dotyczy pacjentów z rozpoznaną chorobą 
nowotworową, na drugim miejscu znajdują się pacjenci  
z niewydolnością serca u których odsetek ten wynosi  
20-40%, natomiast najniższa wartość tego wskaźnika 
występuje wśród chorych na reumatoidalne zapalenie 
stawów i wynosi 5% [4]. 

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia  
z roku 2009 dotyczących wydatków związanych  
z finansowaniem hospitalizacji pacjentów powyżej 65 
roku życia, zarówno w grupie kobiet jak i mężczyzn, 
niewydolność serca była najczęstszym rozpoznaniem 
głównym [5]. Ponadto prawie ¼ pacjentów  
z niewydolnością serca w ciągu 30 dni od wypisu ze 
szpitala wymaga ponownej hospitalizacji. Kolejne 
przyjęcie do szpitala jest związane z wyższym ryzykiem 
śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny w późniejszym 
okresie czasu [13].  
 
Patomechanizm rozwoju kacheksji w niewydolności 
serca 
Zmiany w przewodzie pokarmowym 

Niewydolność serca poprzez aktywację 
współczulnego układu nerwowego, powoduje 
zmniejszenie przepływu krwi w krążeniu trzewnym. 
Wywołuje to strukturalne i funkcjonalne zmiany  
w przewodzie pokarmowym [14]. Valentowa i wsp. 
wykazali różnice między grubością ściany jelita  
a rodzajem niewydolności serca. Pacjenci z prawoko-
morową niewydolnością serca i podwyższonym 
ciśnieniem w prawym przedsionku, odznaczali się 
wyższymi wartościami tego parametru. Ponadto grubość 
ściany jelita dodatnio korelowała z występowaniem: 
obrzęków obwodowych, dyskomfortu w jamie brzusznej, 
poposiłkowego uczucia pełności i brakiem łaknienia. 
Zdaniem autorów przekrwienie bierne ściany jelita może 
przyczyniać się do upośledzonego wchłaniania 
składników pokarmowych co zwiększa ryzyko rozwoju 
kacheksji [15]. Częstym schorzeniem współistniejącym  
z niewydolnością serca jest anemia [16]. Do jej rozwoju 
przyczyniać się mogą różnorodne czynniki, w tym wyżej 
wspomniane zaburzenia powstające w przewodzie 
pokarmowym. Niedobór żelaza poprzez hamowanie 
erytropoezy może dodatkowo nasilać objawy 
niewydolności serca [14].  
 
 
 

Zaburzenie równowagi metabolicznej 
Nasilenie procesów katabolicznych 

Przewlekła niewydolność serca jest związana  
ze wzrostem stężenia cytokin prozapalnych takich jak: 
czynnik martwicy nowotworu α (TNF-α), interleukina-1 
(IL)-1 i IL-6. Wzrost stężenia tych mediatorów zapalenia, 
jest połączony z obniżonym lub podwyższonym 
stężeniem mediatorów przeciwzapalnych takich jak IL-10 
i transformujący czynnik wzrostu β 1 (TGF-β1). 
Mechanizm tego zjawiska nie został jeszcze dokładnie 
poznany. Przypuszcza się jednak, iż do rozwoju stanu 
zapalnego przyczynia się niedotlenienie i obrzęk ściany 
jelita będący następstwem przekrwienia żylnego. 
Obecność obrzęku promuje przenikanie lipopolisa-
charydu bakteryjnego (LPS) do krążenia systemowego, 
gdzie indukuje on produkcje TNF-α i innych mediatorów 
zapalnych [17,15]. Hipotezę tą popierają wyniki badania 
Valentowej i wsp. w którym grubość ściany jelita 
korelowała dodatnio z stężeniem oznaczonego metodą 
wysokoczułą białka C-reaktywnego (hsCRP) w surowicy 
krwi [15]. TNF-α odgrywa także ważną rolę w procesie 
utraty masy mięśniowej. Cytokina ta aktywuje zależny 
od złożonych kompleksów białkowych, tak zwanych 
proteasomów, rozkład białek w mięśniach poprzecznie 
prążkowanych i innych tkankach [17]. Nakagomi i wsp. 
badając związek pomiędzy stanem odżywienia 
pacjentów z niewydolnością serca a wskaźnikami 
procesu zapalnego zauważyli iż, zarówno produkowany 
przez monocyty TNF α, jak i wzrost stężenia CRP  
w surowicy krwi są istotnie skorelowane z gorszym 
stanem odżywienia [18]. 

Cechą charakterystyczną niewydolności serca jest 
wzrost aktywacji układu współczulnego przy jedno-
czesnym osłabieniu odpowiedzi przywspółczulnej [19]. 
Wśród pacjentów z rozpoznaną niewydolnością serca 
obserwuje się wzrost stężenia angiotensyny II. Hormon 
ten pobudza syntezę noradrenaliny w zakończeniach 
włókien adrenergicznych [20]. Zarówno adrenalina, jak  
i noradrenalina powodują przesunięcie metabolizmu  
w stronę procesów katabolicznych, co prowadzi do 
zwiększenia spoczynkowego wydatku energetycznego 
[19]. Stosowane w terapii niewydolności serca leki  
z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI – 
Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors), poprzez 
zmniejszanie stężenia angiotensyny II we krwi wykazują 
działanie hipotensyjne, tym samym wpływają korzystnie 
na przebieg choroby [20]. Kolejną grupą leków mogącą 
opóźnić lub zapobiec rozwojowi kacheksji są leki 
blokujące receptory β-adrenergiczne, które poprzez 
hamowanie aktywności układu współczulnego, 
zmniejszają śmiertelność całkowitą oraz ryzyko hospitali-
zacji z przyczyn sercowo-naczyniowych [17,20]. 
Kardiomiocyty pod wpływem bodźca jakim jest 
rozciągnięcie ścian serca, wytwarzają peptyd 
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natriuretyczny typu B, który jest uwalniany w formie 
nieaktywnej [21]. Ponieważ peptyd ten pierwszy  
raz zidentyfikowano w mózgu (świń), został on nazwany 
mózgowym czynnikiem natriuretycznym (BNP –  
Brain Natriuretic Peptide). Następnie prohormon zostaje 
rozszczepiony przez specyficzne proteazy do 
bioaktywnej formy oraz NT-proBNP (N-Terminal 
proBNP), obydwa fragmenty są wydzielane do 
krwioobiegu w ekwimolarnych stężeniach [22]. Wzrost 
stężenia immunoreaktywnego BNP (iBNP) jest więc 
cechą charakterystyczną niewydolności serca. Polak  
i wsp. przeprowadzili eksperyment z udziałem 10 
pacjentów leczonych z powodu niewydolności serca oraz 
13 zdrowych osób stanowiących grupę kontrolną, 
którego celem była ocena wpływu BNP na tkankę 
tłuszczową. Uczestnikom za pomocą sondy mikrodializa-
cyjnej umieszczonej w podskórnej tkance tłuszczowej 
okolic brzucha podano kolejno noradrenalinę w stężeniu 
10 µmol, następnie rekombinowany ludzki BNP w dwóch 
różnych stężeniach odpowiednio 10 µmol i 0.1 µmol. 
Markerem nasilenia lipolizy było stężenie glicerolu 
uwalnianego z adipocytów po hydrolizie triglicerydów. 
Wyniki badania dowodzą, iż pacjenci z niewydolnością 
serca w porównaniu do grupy kontrolnej odznaczali się 
wyższym spontanicznym tempem lipolizy. Po podaniu 
BNP zarówno w niższym, jak i wyższym stężeniu, 
zaobserwowano wyraźniejszy wzrost tempa lipolizy  
w grupie pacjentów w porównaniu do grupy kontrolnej. 
Autorzy dostrzegli także odwrotną proporcjonalnie 
zależność między lipolitycznym efektem wywołanym 
przez podanie BNP w stężeniu 10 µmol a odsetkiem 
tkanki tłuszczowej w organizmie pacjentów z niewy-
dolnością serca, jednocześnie takiej relacji nie 
zaobserwowano w grupie kontrolnej. Zdaniem badaczy 
zjawisko to może być podstawą związku pomiędzy 
wzrostem masy tkanki tłuszczowej i lepszymi progno-
zami w niewydolności serca, zwanego „paradoksem 
otyłości” [21]. Związek ten został potwierdzony 
wynikami metaanalizy dziewięciu badań przeprowa-
dzonych z udziałem pacjentów z niewydolnością serca. 
W której śmiertelność zarówno z przyczyn sercowo 
naczyniowych, jak i jakichkolwiek była niższa u osób  
z nadwagą lub otyłością w porównaniu do osób których 
wartości BMI nie były podwyższone [23]. 
 
Upośledzenie procesów anabolicznych 

Na masę ciała wpływają także procesy anaboliczne 
odpowiedzialne za syntezę białek, które w przypadku 
mięśni przyczyniają się do zwiększenia ich masy i siły.  
W kacheksji towarzyszącej niewydolności serca dochodzi 
do upośledzenia przebiegu tych procesów. Do hormo-
nów o działaniu anabolicznym zalicza się m.in.: 
testosteron, siarczan dehydroepiandrosteronu (DHEAS), 
hormon wzrostu (GH), insulinopodobny czynnik  

wzrostu 1 (IGF-1) oraz insulinę [19]. Wśród osób 
starszych zaobserwowano zmniejszające się wraz  
z wiekiem stężenie testosteronu u mężczyzn oraz DHEAS 
zarówno u mężczyzn, jaki i u kobiet [7]. Ponadto 
Kalicińska i wsp. w badaniu przeprowadzonym wśród 
382 mężczyzn, leczonych z powodu skurczowej 
niewydolności serca, wykazali częste występowanie 
niedoboru hormonów anabolicznych w tej grupie. Niskie 
stężenie całkowitego testosteronu i szacowanego 
wolnego testosteronu stwierdzono u odpowiednio 
23,2% i 33,9% natomiast DHEAS i IGF-1 u 47,8%  
i 73,4% pacjentów w wieku ≥ 60 lat. Niedobór 
testosteronu był powiązany z terapią antagonistami 
aldosteronu i diuretykami pętlowymi, podczas gdy 
niskim stężeniom DHEAS i IGF-1 towarzyszyło 
podwyższone stężenie hsCRP [24]. Zmiany w osi GH/IGF-
1 oddziałują na równowagę pomiędzy procesami 
anabolicznymi i katabolicznymi w organizmie, przez  
co mogą modyfikować przebieg przewlekłej 
niewydolności serca [19,25]. Arcopinto i wsp. na 
postawie badania przeprowadzonego wśród 207 
pacjentów z rozpoznaną przewlekłą niewydolnością 
serca wykazali, że u osób z niskim stężeniem IGF-1  
stwierdzono wyższe ryzyko śmiertelności z jakiejkolwiek 
przyczyny. Dodatkowo stężenie IGF-1 oraz wartość 
wskaźnika IGF-1/białko wiążące insulinopodobny czynnik 
wzrostu 3 (IGFBP-3) były bezpośrednio związane  
z wartością wskaźnika maksymalnego zużycia tlenu [25].  

Jednym z efektów działania insuliny jest hamowanie 
lipolizy, a więc oszczędzanie zapasów energii. 
Towarzysząca niewydolności serca insulinooporność 
zakłóca ten mechanizm i upośledza anaboliczne 
działanie tego hormon [21]. Scherbakov i wsp. porównali 
za pomocą wskaźnika HOMA (Homeostasis Model 
Assessment) stopień insulinooporności w grupie 
kontrolnej oraz wśród 40 pacjentów leczonych z powodu 
niewydolnością serca bez współistniejącej cukrzycy. 
Autorzy zaobserwowali, iż wartość wskaźnika HOMA  
w grupie pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową  
była wyższa o 258% , natomiast wśród pacjentów  
z zachowaną frakcją wyrzutową o 158% w porównaniu 
do grupy kontrolnej, mediana wartości wskaźnika 
wynosiła odpowiednio 3,1 (1,4-3,7), 1,9 (1,5-3,6) oraz 
1,2 (0,9-1,8) [26]. Na niekorzystny wpływ podwyższo-
nego stężenia insuliny w osoczu krwi wskazują także 
wyniki badania wykonanego przez Polak i wsp. w którym 
zaobserwowano, iż w grupie mężczyzn z rozpoznaną 
niewydolnością serca wyższym stężeniom insuliny 
towarzyszyło zwiększone nasilenie spontanicznej lipolizy 
w tkance tłuszczowej, podczas gdy w grupie kontrolnej 
nie zaobserwowano takiej zależności [21].  
 
 

44 

PRACA POGLĄDOWA 

 



POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII 2016;4(2):41-47 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Niefarmakologiczna terapia kacheksji w niewydolności 
serca 

Rozwój kacheksji w niewydolności serca jest 
spowodowany różnymi czynnikami, dlatego też na 
postępowanie terapeutyczne składa się kilka strategii. 
Wśród nich można wymienić: postępowanie prewen-
cyjne, regeneracje mięśni, leczenie farmakologiczne, 
interwencje żywieniową i trening fizyczny [19].  

W interwencji żywieniowej kluczową rolę odgrywa 
zwiększona podaż energii i białka, których 
niewystarczająca podaż może zakłócać proces leczenia  
i pogarszać rokowanie. Obecnie jednak liczba dowodów 
potwierdzających skuteczność tej niefarmakologicznej 
metody leczenia jest ograniczona [27]. Zgodnie  
z zaleceniami grupy PROT-AGE dla większości osób 
starszych cierpiących z powodu ostrej lub przewlekłej 
choroby zapotrzebowanie na białko wynosi 1,2-1,5 g/kg 
masy ciała/dobę, natomiast w przypadku ciężkich 
chorób, obrażeń lub wyraźnego niedożywienia 
zapotrzebowanie może wynosić nawet 2,0 g/kg masy 
ciała/dobę. Zalecenia te nie dotyczą pacjentów z ciężką 
choroba nerek, którzy nie są dializowani. Osoby te 
wymagają ograniczenia podaży białka [28]. Niewy-
dolność nerek może być zarówno skutkiem, jak  
i przyczyną niewydolności serca. Często wśród 
pacjentów obserwuje się więc współwystępowanie tych 
schorzeń. W takim przypadku podaż białka powinna  
być dostosowana indywidualnie [29]. Ważne jest także 
dostarczenie odpowiedniej ilości energii, aby zapobiec 
wykorzystywaniu białka do celów energetycznych [30]. 
Dlatego też wskaźnik kcal/g N2 powinien być utrzymy-
wany na poziomie 100-150/1 [31]. Preferowaną metodą 
służącą do określenia zapotrzebowania energetycznego 
jest kalorymetria pośrednia. W przypadku braku 
dostępności tej metody zaleca się oszacowanie potrzeb 
energetycznych na podstawie prostego wzoru: 25 
kcal/kg/dobę lub z wykorzystaniem odpowiednich 
równań służących do obliczania spoczynkowego wydatku 
energetycznego z jednoczesnym uwzględnieniem 
czynników takich jak poziom aktywności fizycznej i stres 
[28]. Rozentryt i wsp. ocenili wpływ suplementacji 

żywieniowej na masę, skład ciała oraz stężenie cytokin 
prozapalnych wśród pacjentów z niewydolnością serca. 
W tym celu uczestnikom należącym do grupy 
interwencyjnej przez 18 tygodni podawano preparat 
odżywczy, stanowiący dodatkowe źródło 600 kcal energii 
i 24 g białka na dobę. Jednocześnie grupie kontrolnej 
podawano preparat placebo zawierający 12 kcal energii. 
W czasie trwania terapii żywieniowej obserwowano 
stopniowy przyrost masy ciała, w tym tkanki tłuszczowej, 
oraz spadek stężenia TNF-α w surowicy krwi.  
W przypadku beztłuszczowej masy ciała korzystny efekt 
był widoczny po 6 tygodniach, nie został jednak 
utrzymany w czasie kolejnych 12 tygodni [27]. 

Wśród pacjentów z rozpoznaną kacheksją  
w przebiegu niewydolności serca korzystne może być 
wprowadzenie trwającego przez 2-3 tygodni żywienia 
dojelitowego. Upośledzenie czynności serca może 
jednak niekorzystnie wpływać na perfuzje jelitową  
i ograniczać skuteczność żywienia enteralnego. W tym 
przypadku wskazane może być zastosowanie żywienia 
pozajelitowego [31].  
 
Podsumowanie 

Niewydolność serca jest główną przyczyną 
hospitalizacji osób starszych w Polsce [5]. Proces 
starzenia i związane z nim zmiany zachodzące  
w organizmie predysponują do rozwoju kacheksji [8]. Jej 
wystąpienie niekorzystnie wpływa na przebieg choroby 
głównej, wydłuża czas hospitalizacji i zwiększa ryzyko 
zgonu [3]. Dlatego ważne jest jak najwcześniejsze jej 
rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia [1]. Rozwój kacheksji 
jest spowodowany wieloma czynnikami, dlatego jej 
leczenie wymaga wdrożenia złożonej strategii 
terapeutycznej. Do niefarmakologicznych sposobów 
leczenia można zaliczyć interwencje żywieniową  
i trening fizyczny [19]. Obecnie liczba dowodów 
potwierdzających skuteczność terapii żywieniowych jest 
ograniczona. Konieczne są wiec dalsze badania, które 
pozwolą na określenie właściwego sposobu leczenia 
kacheksji sercowej [27]. 
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