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Wartość kliniczna immunostymulującego żywienia dojelitowego i pozajelitowego  

u chorych operowanych z powodu nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego 

 
Leczenie żywieniowe odgrywa ważną rolę w terapii chorób nowotworowych, a szczególnie nowo-

tworów górnego odcinka przewodu pokarmowego, które prowadzą do zespołu wyniszczenia organi-

zmu. Wśród przyczyn tego typu niedożywienia wymienia się zwiększony o 10 – 20% wydatek energe-

tyczny, zwiększone zapotrzebowanie na białko, zwiększoną degradację i zmniejszoną syntezę białka, 

upośledzoną tolerancję glukozy i zmniejszone przyjmowanie pokarmów przez chorych powodowane 

brakiem łaknienia. 

Liczne badania naukowe dowodzą, iż 30 – 50% chorych, w chwili przyjęcia do szpitala, jest nie-

dożywionych, a u 30% pacjentów pierwotnie prawidłowo odżywionych, niedożywienie rozwija się w 

czasie pobytu w szpitalu. Natomiast u 70% chorych, pierwotnie niedożywionych, stan ten ulega po-

głębieniu w czasie hospitalizacji [2,4,9]. 

Niedożywienie wpływa negatywnie na przebieg leczenia. Zwiększa się ilość powikłań poopera-

cyjnych, zarówno miejscowych (np. opóźnione lub powikłane gojenie się ran, nieszczelność w zespo-

leniu), jak i ogólnych np. występowanie niewydolności wielonarządowej, zakażenia. W związku z tym 

wydłuża się czas pobytu chorego w szpitalu oraz zwiększają się koszty leczenia, a przede wszystkim 

zwiększa się ilość powikłań śmiertelnych. [4,6,9] 

Celem doniesienia było przedstawienie analizy wpływu immunostymulującego leczenia żywie-

niowego poza- lub dojelitowego na wyniki leczenia, ilość powikłań oraz funkcję układu immunolo-

gicznego. Jako metodę wykorzystano analizę literatury. Niedożywienie prowadzi do upośledzenia 

funkcji układu odpornościowego i dlatego niektóre wskaźniki funkcji tego układu zostały wykorzysta-

ne w metodach do oceny stanu odżywienia. W tym celu wykorzystuje się następujące parametry: 

całkowitą liczbę limfocytów (CLL), stężenie immunoglobulin w surowicy krwi, testy skórne (NTP). 

W badaniach doświadczalnych stosuje się również metody bardziej złożone np. określenie stosunku 

limfocytów CD4/CD8, określenie stężenia składników układu dopełniacza, aktywności żernej makro-

fagów lub komórek NK oraz stężenia cytokin [8, ],  

Cytokiny są to mediatory reakcji zapalnych oraz immunologicznych, regulujące proliferację i róż-
nicowanie się komórek. Odgrywają bardzo istotną rolę w indukcji, podtrzymywaniu i kontroli proce-

sów odpowiedzi immunologicznej, są białkami, które biorą udział w indukowaniu i modulowaniu 
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odpowiedzi zapalnej organizmu. Na podstawie badań doświadczalnych i klinicznych stwierdzono, że 

cytokiny mogą być czynnikami prognostycznymi, a różnice w ich poziomie mogą być związane ze 

stopniem zaawansowania nowotworu, jak również niedożywieniem.[1,2,6]  

Interleukiny – to glikoproteinowe cytokiny, pełniące rolę mediatorów w reakcjach zapalnych (in-

terleukiny prozapalne i przeciwzapalne). Niektóre z nich mają również działanie immunostymulujące 

– substancje te pobudzają dojrzewanie komórek β, aktywują wydzielanie limfokin z komórek T, sta-

nowią czynnik wzrostowy limfocytów T oraz stymulują różnicowanie limfocytów β lub aktywują te 

limfocyty [8]. 

W badaniach, dotyczących monitorowania cytokin, zaobserwowano, że w wyniku niedożywienia, 

produkcja interleukiny 10 (IL – 10), interleukiny 12 , interleukiny 18 oraz czynnika TNFα może być 
zaburzona z powodu urazu operacyjnego. 

Interleukina 10 hamuje odpowiedź zapalną, jak również immunologiczną typu komórkowego. 

Wydzielana jest przez pobudzone limfocyty T (Th2) oraz przez limfocyty B, makrofagi, monocyty i 

keratynocyty. Interleukina 12 wydzielana jest przez niektóre komórki prezentujące antygen (Antigen 

Presenting Cells), makrofagi i komórki dendrytyczne. Działanie przeciwnowotworowe IL – 12 prze-

jawia się poprzez działanie antyangiogenne, stymulację cytotoksyczności limfocytów T i komórek 

NK, aktywację makrofagów i innych komórek żernych [12,16]. Interleukina 18, wydzielana głównie 

przez makrofagi, działa przede wszystkim na populację limfocytów T i komórki NK: indukuje wytwa-

rzanie IFN – γ (silniej niż IL – 12), wzmaga cytotoksyczność limfocytów T CD 8+, komórek NK i 

limfocytów CD 4+ wspomagających odpowiedź typu komórkowego [5,8]. 
Istotną funkcję w ocenie czynności układu immunologicznego pełni również czynnik martwicy 

nowotworów alfa (TNF – α), czyli kachektyna, która jest polipeptydem o wielokierunkowym działa-

niu. Czynnik TNF - α jest wytwarzany przede wszystkim przez makrofagi i monocyty, a najsilniej-

szym bodźcem do jego powstawania są lipopolisacharydy (LPS) bakterii Gram(-) ściany komórkowej. 

TNF - α jest jedną z ważniejszych cytokin odpowiedzi zapalnej i immunologicznej. Odpowiedzialny 

jest między innymi za pojawienie się zespołu wyniszczenia w przebiegu chorób nowotworowych. 

Wpływ na układ odpornościowy TNF - α wywiera nie tylko bezpośrednio, ale także indukując uwol-

nienie wielu cytokin z limfocytów i makrofagów  

Uraz operacyjny i związane z nim uszkodzenie tkanek wywołuje istotne zmiany w produkcji cyto-

kin. Istniejąca w warunkach fizjologicznych równowaga pomiędzy pro i przeciwzapalną odpowiedzią 
odpornościową na uraz operacyjny może być u chorych niedożywionych zaburzona. Nieprawidłowa 

produkcja cytokin może prowadzić do rozwoju układowego zespołu odpowiedzi zapalnej (SIRS), a 

następnie kompensacyjnej odpowiedzi przeciwzapalnej (CARS) i jest czynnikiem zwiększającym 

ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań pooperacyjnych. [5,8]. 

Biorąc pod uwagę niekorzystny wpływ niedożywienia na przebieg choroby i funkcję wielu ukła-

dów i narządów wprowadzono termin leczenia żywieniowego, czyli właściwie dobranego i zbilanso-

wanego odżywiania chorego, mającego na celu uzupełnienie niedoborów i poprawę stanu zdrowia. 

Obecnie stosuje się: żywienie doustne dietą zbilansowaną, wzbogaconą o dodatkowe składniki od-

żywcze, jak również żywienie pozajelitowe i dojelitowe, które dostarczają wszystkich składników 

odżywczych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ponieważ niedożywieniu 

związanemu z ciężką chorobą nowotworową, zawsze towarzyszy osłabienie odporności, zwrócono 

uwagę na niektóre składniki odżywcze, pozwalające na modulowanie stanu odporności, np.: arginina, 

glutamina, nukleotydy i omega – 3 kwasy tłuszczowe. Przypisuje się im ważną rolę w modulowaniu 

odpowiedzi immunologicznej i zapalnej u chorych w ciężkim stanie. Żywienie takie nazwano immu-

nostymulującym (immunonutrition) [2,4,6]. 

W literaturze światowej, w badaniach randomizowanych, wykazano, że wspomagające odporność 
żywienie dojelitowe dietą immunologicznie czynną, koreluje z obniżeniem czasu trwania i nasilenia 

odpowiedzi zapalnej układu odpornościowego na uraz lub zakażenie oraz zmniejsza częstość powikłań 
pooperacyjnych [1,4,10]. Doniesienia naukowe dowodzą, że niedożywienie białkowo – energetyczne 

jest związane ze znacznym upośledzeniem odporności komórkowej, czynności fagocytów, układu 

dopełniacza i wytwarzania cytokin. Niedobór nawet jednego składnika odżywczego może dać zmie-

nioną odpowiedź immunologiczną nawet wtedy, kiedy jest on jeszcze stosunkowo łagodny [2,6]. 

Badano również potencjalne zalety diety immunologicznie czynnej (Impact Novartis, Nutrition) u 

pacjentów z rakiem żołądka zakwalifikowanych do operacji. Z badań tych wynika, że wczesne żywie-

nie dojelitowe jest dobrze tolerowane przez chorych i nie zagraża rozejściu się zespolenia. Ponadto 
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przed i pooperacyjne żywienie chorych, dietą immunologicznie czynną zapewnia lepszy przebieg 

pooperacyjny oraz zapobiega niedożywieniu i osłabieniu odporności po zabiegu [1]. Podobne wyniki 

uzyskano w wyniku przeprowadzenia randomizowanych badań u chorych zakwalifikowanych do 

operacji z powodu raka trzustki lub żołądka. Stwierdzono, że wczesne żywienie dojelitowe, zwłaszcza 

wspomagające odporność chorych na nowotwory, powoduje korzystną zmianę syntezy białek oraz 

poprawia przebieg pooperacyjny [4]. Na podstawie przeglądu literatury światowej, w celu sprawdze-

nia, czy diety immunologicznie czynne w porównaniu z dietami standardowymi, pozwalają na popra-

wę wyników leczenia krytycznie chorych, wykazano, iż różnice, na korzyść diet immunologicznie 

czynnych, występują w odniesieniu do zmniejszonego czasu pobytu chorych w szpitalu. U chorych po 

urazach stwierdzono zmniejszenie częstości bakteriemii i ropni wewnątrzbrzusznych.[2,3,4,7]  

Bardzo nieliczne badania przeprowadzone w ośrodkach w Polsce, potwierdziły negatywny wpływ 

niedożywienia na aktywność układu odpornościowego, wskazując na istotną rolę interleukin 6 i 10 w 

patogenezie kacheksji nowotworowej – wysokie stężenie tych substancji w okresie przedoperacyjnym. 

Pojawiły się doniesienia o badaniach, z których wynika, iż żywienie pozajelitowe wzbogacone gluta-

miną, stosowane u niedożywionych chorych chirurgicznych z masywnym zakażeniem, powoduje 

szybką poprawę odporności komórkowej i wskaźników stanu odżywienia. Kolejne badania wykazały, 

że całkowite leczenie żywieniowe, wzbogacone u części chorych glutaminą w sposób istotny, zmniej-

sza systemową reakcję pro – zapalną układu odpornościowego na duży uraz operacyjny i zakażenie we 

wczesnym okresie po operacji. Wyniki dalszych badań sugerują, że leczenie żywieniowe chorych po 

dużych operacjach może mieć wpływ na produkcję niektórych przeciwzapalnych interleukin. [6,10]. 

Autorzy w szczególny sposób podkreślają jednak, że nadal trudno jednoznacznie ustalić czy oceniane 

parametry immunologiczne mogą być wskaźnikiem odpowiedzi odpornościowej na stosowane lecze-

nie żywieniowe. 

Reasumując, badania naukowe potwierdzają negatywny wpływ niedożywienia na aktywność ukła-

du odpornościowego, wskazując na istotną rolę cytokin w patogenezie kacheksji nowotworowej. 

Zaburzone wytwarzanie cytokin u chorych po rozległych operacjach chirurgicznych zwiększa ryzyko 

wystąpienia ciężkich powikłań pooperacyjnych. Korekcja zaburzeń odporności, u niedożywionych 

chorych, przez wzbogacanie żywienia poza- lub dojelitowego substancjami immunostymulującymi 

jest istotnym elementem nowoczesnego leczenia żywieniowego i ma wpływ na zmniejszenie częstości 

powikłań pooperacyjnych. Modulacja odpowiedzi odpornościowej w tej grupie chorych za pomocą 
leczenia żywieniowego budzi coraz większe zainteresowanie, które wynika z małej skuteczności 

środków potęgujących lub korygujących reaktywność immunologiczną (np. immunostymulatory 

bakteryjne, syntetyczne, immunoterapia antycytokinowa). 

WNIOSKI 

Na podstawie analizy przeprowadzonych dotychczas badań, można stwierdzić, iż wspomagające 

odporność żywienie poza- lub dojelitowe dietą immunologicznie czynną poprawia kliniczny przebieg 

choroby, zmniejsza częstość powikłań oraz skraca czas pobytu chorego w szpitalu. 

Jednak według większości autorów wpływ leczenia żywieniowego na zmiany wytwarzania cyto-

kin u niedożywionych chorych po rozległych operacjach jest nadal mało poznany i wymaga dalszych 

randomizowanych badań. 
Podjęcie dalszych badań, dotyczących obserwacji interleukin takich jak: IL-10, IL-12, IL-18, 

czynnika TNF-a, (jako parametrów odpowiedzi immunologicznych), u pacjentów niedożywionych 

przed i po urazie operacyjnym i zastosowaniu leczenia żywieniowego (w tym immunostymulującego) 

oraz ich korelacja z przebiegiem klinicznym choroby może pozwolić na wprowadzenie w przyszłości 

do praktyki klinicznej klasyfikacji, umożliwiającej wyodrębnienie chorych, którzy mogą stanowić 
grupę podwyższonego ryzyka wystąpienia powikłań pooperacyjnych i wymagających jednocześnie 

odmiennego leczenia. Wydaje się więc, że przeprowadzenie takich badań będzie miało znaczącą war-

tość poznawczą dla precyzyjnej diagnostyki, a w konsekwencji w leczeniu trudnych przypadków, 

może mieć istotne znaczenie praktyczne i implikacje terapeutyczne. 
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STRESZCZENIE 

Niedożywienie wpływa negatywnie na przebieg leczenia, zwiększa się ilość powikłań pooperacyj-

nych zarówno miejscowych, jak i ogólnych, które mogą doprowadzić do niewydolności wielonarzą-
dowej. Badania naukowe potwierdzają również negatywny wpływ niedożywienia na aktywność ukła-

du odpornościowego, wskazując na istotną rolę cytokin w patogenezie kacheksji nowotworowej. 

Obecnie, wspomaganie funkcji układu odpornościowego przez wzbogacanie żywienia poza- lub doje-

litowego substancjami immunostymulującymi jest istotnym elementem nowoczesnego leczenia ży-

wieniowego zapobiegającego powikłaniom.  

Celem doniesienia jest przedstawienie analizy wpływu immunostymulującego leczenia żywienio-

wego poza- lub dojelitowego na wyniki leczenia, ilość powikłań oraz funkcję układu immunologicz-

nego.  

Z przedstawionej analizy wynika, iż wspomagające odporność leczenie żywieniowe dietą immu-

nologicznie czynną zmniejsza ilość powikłań, poprawia kliniczny przebieg choroby, zmniejsza czę-
stość zakażeń, skraca czas pobytu chorego w szpitalu.  

ABSTRACT 

Malnutrition has a negative influence on treatment course, and is responsible for bigger number of 

postoperative complications local, and also general, which may cause multiorgan failure. Scientific 

researches also confirm negative effect of nutritional deficiency on immunological system activity, 

pointing to the importance of cytokines in carcinoma cachexy patogenesis. Currently, adjunct to im-

munological functions through enteral and parenteral nutrition enrichment with immune stimulating 

elements comprise for an important part of modern nutritional treatment preventing from complica-

tions.  

The objective of this paper is to present analysis of effects of enteral and parenteral immune stimu-

lating nutritional treatment on therapeutic outcome, number of complications and immunology system 

functions.  

Presented analysis shows that adjuvant nutritional treatment with immune active diet decreases 

complication amount , improves clinical course of disease, decreases infection prevalence and shortens 

hospitalization time.  


