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WSTĘP
Pacjenci onkologiczni narażeni są na szereg powikłań związanych z leczeniem przeciwnowotworowym oraz toczącym się procesem chorobowym. Wzmożony stan
zapalny, nasilony katabolizm oraz zmniejszone przyjmowanie lub wchłanianie substancji odżywczych generują ryzyko wystąpienia ciężkich niedoborów pokarmowych
oraz rozwinięcia się niedożywienia, które może dotyczyć nawet 75% pacjentów (1). Niedożywienie może być jedną z przyczyn pogorszenia sprawności intelektualnej
pacjenta (2). Liczne badania potwierdziły, że niedożywienie może być przyczyną osłabienia funkcji poznawczych jako efekt niedoborów pokarmowych istotnych
dla funkcjonowania tkanki nerwowej oraz negatywnego wpływu na samopoczucie i motywację pacjenta (3, 4). Długość życia pacjentów po terapii przeciwnowotworowej
wydłużyła się co spowodowało wzrost odsetka pacjentów manifestujących długotrwałe powikłania, w tym zaburzenia poznawcze. Obecnie przypuszcza się, że rehabilitacja

stanu odżywienia oraz uzupełnienie niedoborów pokarmowych mogą wpływać korzystnie na funkcjonowanie poznawcze tej grupy pacjentów.

CEL
Celem pracy była ocena wpływu żywienia dojelitowego na jakość funkcji poznawczych u pacjentów niedożywionych.

Celem dodatkowym była ocena wpływu stanu odżywienia na jakość funkcji poznawczych.

Żywienie dojelitowe u osób niedożywionych może wpływać na poprawę funkcji językowych po trzech miesiącach od wprowadzenia
procedury domowego żywienia dojelitowego. Prawdopodobnie istnieje zależność pomiędzy wskaźnikiem BMI a funkcjami poznawczymi

bądź konkretnymi ich podkategoriami, np. fluencją słowną.

WNIOSKI

Jedyny istotny na poziomie trendu wynik różnic dotyczył funkcjonowania
poznawczego w wymiarze językowym, który po włączeniu żywienia
dojelitowego uległ poprawie (p= 0,066).

Okazało się również, że fluencja była silnie dodatnio skorelowana z BMI
(rs = 0,496; p = 0,016) oraz z wynikami siły uścisku ręki.

Ponadto wraz ze wzrostem sprawności uwagowej umiarkowanie spadał
poziom siły uścisku ręki (rs = -0,405; p = 0,036).

WYNIKI

MATERIAŁ I METODYKA
Włączono 38 dorosłych pacjentów kwalifikowanych do procedury żywienia
dojelitowego w warunkach domowych w Poradni Żywienia Pozajelitowego
i Dojelitowego w Warszawie.

Wykorzystano kwestionariusz do oceny funkcji poznawczych:
Addenbrooke’s Cognitive Assesment Scale III; kwestionariusz do oceny
stanu odżywienia: Subjective Global Asessment, dynamometr ręczny oraz
kwestionariusz oceny samopoczucia: Skala Becka.

Do badania włączono pacjentów ze stwierdzonym niedożywieniem
lub wyniszczeniem.

Badanie z użyciem kwestionariuszy przeprowadzono w momencie
kwalifikacji do żywienia dojelitowego oraz podczas wizyty kontrolnej
po trzech miesiącach od rozpoczęcia żywienia.

Statystyki opisowe próby (mężczyźni N=25; kobiety N=13)
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M - średnia, SD - odchylenie standardowe, U - rozkład jednostajny, p - prawdopodobieństwo, rg - rozstęp

Mężczyzna Kobieta

Wskaźniki funkcjonowania psycho-poznawczego
i fizycznego po włączeniu żywienia dojelitowego

Kwas foliowy - stężenie kwasu foliowego w surowicy, M-ACE III - skrócona wrsja skali ACE III,
wynik ogólny - wynik w kwestionariuszu ACE III, śr. dyn. - średnia dynamometryczna uzyskana z trzech

kolejnych pomiarów dynamometrem ręcznym, dyn.1,2,3 - wynik trzech kolejnych prób dynamometrii ręcznej,
SGA - wynik kwestionariusza SGA, BECK - wynik w skali Becka, BMI - Body Mass Index
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