
 

Analiza badań w bazie Cochrane 
 

 138 osób z uczestników z chorobami mięśniowo-nerwowymi (NMD) leczonych 
kreatyną (Kley i wsp., 2007): 

 znaczny wzrost maksymalnego skurczu w grupie leczonej kreatyną w porównaniu do placebo 

 zwiększenie beztłuszczowej masy ciała w trakcie leczenia kreatyną w porównaniu do placebo 

 Stosowane dawki kreatyny w różnych badaniach: 

 5 g/d (Escolar i wsp., 2005); 3 g/d (Louis i wsp., 2003); 100 mg/kg/d (Tarnopolsky i wsp., 2004);             
5 g/d dzieci i 10 g/d dorośli (Walter i wsp., 2000) 

 U chłopców z NMD leczenie kreatyną: 

 zwiększyło gęstość mineralną kości o 3% (Louis i wsp., 2003)  

 zmniejszyło stężenie N-telopeptydu (marker degradacji kości) (Tarnopolsky i wsp., 2004) 
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Wskaźniki aktywności fizycznej: 

 10 - 11 lat - 1,61  

 12 - 14 lat - 1,19   

 15 - 17 lat - 1,16  

 18 - 29 lat - 1,57  

Spoczynkowa przemiana materii (REE), masa ciała BW) i wskaźnik masy ciała (BMI) pacjentów z DMD  



Przegląd pozytywnych fizjologicznych skutków ekstraktu z zielonej herbaty (GTE)         
u  myszy MDX.  Działanie zielonej herbaty na czynność mitochondrialną nie 
zostało jeszcze poznane. NF, czynnik jądrowy 



Tygodniowy dystans myszy MDX karmionych dietą z dodatkiem leucyny (MDX Run-L) 
był istotnie dłuższy aniżeli dystans myszy karmionych dietą standardową (MDX Run) 
zarówno po 2, 3 i 4 tygodniach (p <0,05).  
Suplementacja leucyną wyraźnie się poprawiła wytrzymałość zwierząt, co sugeruje 
potencjalne zmiany w metabolizmie mięśni i układu sercowo-naczyniowego 



http://www.intechopen.com/books/muscular-dystrophy/membrane-disruption-of-dystrophic-muscle 

Mięsień czworogłowy myszy MDX barwiony czerwienią alizarynową  
Złogi wapniowe zabarwione są na czerwono 



http://www.intechopen.com/books/muscular-dystrophy/membrane-disruption-of-dystrophic-muscle 

Myszy MDX karmione dietą z dużą zawartością fosforu 
Barwione hematoksyliną i eozyną skrawki serca (A) i nerek (B) 
Barwione czewienią alizarynową skrawki serca (C) i nerek (D) 

Pasek reprezentuje 100 μm. 



http://www.intechopen.com/books/muscular-dystrophy/membrane-disruption-of-dystrophic-muscle 

Obrazy dolnych części ciała myszy MDX karmionych przez 30 dni dietą  
z niską zawartością P (z lewej) i dietą z wysoką zawartością P (po prawej)  

Liczby oznaczają obszar zwapnienia dolnej części ciała 



 W wyniku podwyższenia wewnątrzkomórkowego stężenia P w mięśniach 

szkieletowych powstają zwapnienia ektopowe 

 Ujawniono wpływ wielkości spożycia fosforu na powstawanie zwapnień 

ektopowych w myszy MDX 

 Wykazano, że występowanie zwapnień ektopowych w mięśniach 

szkieletowych pogarsza upośledzenie funkcji mięśni u myszy MDX 

 W leczeniu pacjentów z DMD należy zwrócić uwagę na spożycie fosforu 

 Wpływ wielkości spożycia fosforu na rozwój patologicznych zmian w 

mięśniach wymaga dalszych badań 

 

http://www.intechopen.com/books/muscular-dystrophy/membrane-disruption-of-dystrophic-muscle 



 W żywieniu osób z DMD bardzo ważne są działania mające na celu 
profilaktykę rozwoju niedożywienia oraz nadwagi i otyłości 

 W miarę postępu choroby pojawiają się problemy z dysfagią, refluksem 
żołądkowo-przełykowym, zaparciami i kalcyfikacją tkanek miękkich, które 
wymagają indywidualizacji postępowania dietetycznego 

 W sytuacji gdy wartość energetyczna diety spożywanej diety jest zbyt niska 
w stosunku do zapotrzebowania należy rozważyć wprowadzenie żywienia 
dojelitowego 

 Do szacowania zapotrzebowania energetycznego u osób z DMD warto 
stosować wzór Schofielda  

 Stosowanie suplementów kreatyny może przynieść korzystne efekty, 
natomiast brak jest wystarczającej liczby badań potwierdzających 
zasadność stosowania pozostałych suplementów diety   
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