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CEL PRACY
Podsumowano aktualny stan wiedzy na temat żywienia w końcowym okresie życia,
ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów i rozpoznania klinicznego, zagadnień
etycznych oraz postępowania.
OSTATNIE ODKRYCIA
Do najnowszych postępów w tej dziedzinie należy poznanie nowych mechanizmów
patoﬁzjologicznych, zastosowanie metod leczenia uwzględniających kwasy tłuszczowe
omega 3 oraz czynny udział chorego w podejmowaniu decyzji.
PODSUMOWANIE
Zaburzenia odżywiania chorych wkraczających w końcowy okres życia są przedmiotem
analiz i rozważań. Pojawia się zatem coraz więcej badań poświęconych zwłaszcza patoﬁzjologii
i leczeniu. Zagadnienie staje się bardziej złożone dzięki uwzględnieniu aspektów związanych
z jakością życia, kulturowych i bioetycznych.
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WPROWADZENIE

Odżywianie istot żywych jest złożonym procesem, nierozerwalnie związanym z funkcjami życiowymi i rozrodczymi. U ludzi jego następstwa wykraczają poza patoﬁzjologię i sięgają sfer psychologicznych, emocjonalnych, kulturowych
oraz społeczno-ekonomicznych. Dlatego odżywianie jest tak ważne u osób cierpiących z powodu zaawansowanej choroby przewlekłej.
Mimo osiągnięcia aktualnego stanu wiedzy o patoﬁzjologii zespołu jadłowstręt-wyniszczenie (anorexia-cachexia syndrome; ACS) żywienie w końcowym okresie życia jest nadal przedmiotem dyskusji mającej na celu znalezienie równowagi między stanem medycznym a oczekiwaniami i życzeniami chorego oraz jego rodziny.1 Brakuje też wyraźnych
i uzgodnionych wskazówek dotyczących postępowania leczniczego.
Uaktualnienie danych wymaga uwzględnienia trzech zagadnień: choroby, stanu chorego, jego środowiska społecznego i rodzinnego w końcowym okresie życia.
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TABELA
Mechanizmy uczestniczące w powstawaniu zespołu
jadłowstręt-wyniszczenie
Związane z nowotworem Uwalnianie cytokin prozapalnych
Swoiste dla nowotworu czynniki sprzyjające
wyniszczeniu
Związane z chorym
Odpowiedź zapalna ostrej fazy
Odpowiedź na stres neuroendokrynny
Zaburzenie regulacji autonomicznego układu nerwowego

ODŻYWIANIE W KOŃCOWYM OKRESIE ŻYCIA CHOREGO

Zespół jadłowstręt-wyniszczenie, główny czynnik
odpowiedzialny za utratę masy ciała i pogorszenie czynności życiowych w końcowym okresie życia, występuje
u 60-87% chorych na nowotwór złośliwy,2•,3•,4 zwłaszcza w ostatnim tygodniu lub dwóch tygodniach życia.5
Utrata masy ciała i zespół wyniszczenia mogą być wynikiem zarówno niedożywienia, jak i długotrwałych
okresów głodzenia, ale ich skutki czynnościowe i wpływ
na rokowanie są różne. Fearon i wsp.6,7•,8 przedstawili
trzy podstawowe elementy służące określeniu proﬁlu rokowniczego i czynnościowego, którymi są utrata masy
ciała, ograniczenie spożywania pokarmów oraz układowa odpowiedź zapalna.
Cachexia Consensus Working Group przyjęła uzgodnioną wspólnie deﬁnicję, zgodnie z którą wyniszczenie
jest złożonym zespołem metabolicznym występującym
w przebiegu choroby podstawowej i cechującym się utratą masy mięśniowej, której towarzyszy niekiedy utrata
tkanki tłuszczowej.9••
W ostatnich dekadach stwierdzono, że czynnikiem
warunkującym wyniszczenie nowotworowe jest, poza innymi czynnikami, takimi jak wiek i codzienna aktywność
ﬁzyczna, wzajemna zależność między nowotworem a organizmem gospodarza.
W tabeli podsumowano mechanizmy uczestniczące
w rozwoju wyniszczenia w przebiegu choroby nowotworowej.
Prozapalne cytokiny (interleukina [IL]-1, IL-2 i IL-6,
interferon γ [INF-γ], czynnik martwicy nowotworu alfa
[TNF-α]) sprzyjają rozwojowi miejscowego stanu zapalnego, zapoczątkowują odpowiedź ostrej fazy (acute-phase response; APR) i powodują utratę beztłuszczowej
masy ciała. Wyniszczenie zależy od dostawy składników
odżywczych oraz równowagi między cytokinami prozapalnymi i przeciwzapalnymi (IL-4, IL-10 i IL-13).10••
Z kolei TNF-α indukuje jadłowstręt oraz utratę tkanki
tłuszczowej i białek mięśniowych11• na drodze pobudzenia szlaku ubikwityny-proteazy (ubiquitin-protease way;
UPW), głównego mechanizmu degradacji białek.12 Ponadto cytokiny pobudzają uwalnianie kortyzolu i amin
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katecholowych, aktywatorów proteolizy i wydatku energii w spoczynku.
Wśród innych proponowanych mechanizmów są
oporność na insulinę oraz zmiany morfologiczne w błonie komórek mięśniowych.10••
Zamiast odrębnej analizy znaczenia poszczególnych
cytokin pozapalnych należałoby zbadać całą grupę związków pośredniczących w reakcji zapalnej.11• Obecnie wiadomo, że inhibitory TNF nie wywołują odpowiedzi
przypominającej obserwowaną w innych przewlekłych
chorobach zapalnych, a pentoksyﬁlina, inhibitor TNF-α,
nie wzbudza znaczącej odpowiedzi.12
Zahamowanie lipazy lipoproteinowej oraz zwiększenie stężenia cyklicznego monoaminofosforanu adenozyny (adenosine monophosphate; AMP) i czynnika
jądrowego kappa-beta wpływają na tkankę tłuszczową.11•,13,14• Pierwszy z mechanizmów powinien wyjaśnić ograniczenie lipogenezy, drugi zaś odpowiada
za znaczące nasilenie lipolizy.14•
Czynnikami wzbudzającymi wyniszczenie występujące swoiście w przebiegu nowotworu są czynnik pobudzający proteolizę (proteolysis-inducing factor; PIF) oraz
czynnik mobilizujący lipidy (lipid-mobilizing factor;
LMF).6,11• Wraz ze swoistymi receptorami w mięśniach
szkieletowych PIF promuje degradację białek mięśni i hamuje syntezę białek. Zwiększa też wytwarzanie cytokin
zapalnych, białka C-reaktywnego (CRP), markera APR.
W lipolizie ważną rolę odgrywa czynnik LMF, będący pojedynczą cząsteczką lub kilkoma cząsteczkami
cechującymi się aktywnością prolipolityczną.14•,15•
Opisywano też podobne działanie α2-glikoproteiny cynkowej (zinc-α2-glycoprotein; ZAG).
Głównym mechanizmem zależnym od gospodarza
jest APR.10•• Odsetek chorych na nowotwór przebiegający z APR zwiększa się w końcowym okresie życia,
a zwiększenie stężenia CRP (>10 mg/l) wiąże się ze skróceniem czasu przeżycia. W procesie tym podkreśla się
udział syntezy w wątrobie białek ostrej fazy (takich jak
osoczowy amyloid A, CRP, kwaśna α1-glikoproteina,
haptoglobulina) oraz zmniejszenie stężeń w osoczu
ujemnych reagentów zapalnych, takich jak albumina.
Co ważniejsze, do hipoalbuminemii dochodzi nie w odpowiedzi na ograniczenie syntezy wątrobowej (podobnie
jak u chorych z grupy kontrolnej), lecz na zwiększenie
przesączania przez naczynia włosowate, spowodowanego
z kolei zwiększeniem przepuszczalności ścian naczyń mikrokrążenia.10•• W procesie tym mogłyby bezpośrednio
uczestniczyć uwalniane z mięśni aminokwasy, a wsparcie
żywieniowe mogłoby go pogłębić. Sugeruje się zatem jednoczesne stosowanie substancji odżywczych przeciwdziałających zapaleniu, takich jak kwasy tłuszczowe omega 3
(ω-3 fatty acid; ω3-FA).
Innymi nienależącymi do cytokin pośrednikami w reakcji zapalnej są peptyd związany z hormonem przytarczyc1•• i insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (insulin-like
growth factor 1; IGF-1), które przeciwdziałają wyniszczeniu.
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Testosteron sprzyja zachowaniu równowagi między
cytokinami przeciwzapalnymi a zapalnymi, dlatego jego
niedobór mógłby wpływać niekorzystnie.10••,12
Poza oddziaływaniem na apetyt grelina uczestniczy
w regulacji mięśni szkieletowych, natomiast wpływ jej
aktywności na rozplem komórek nowotworowych budzi kontrowersje.15•
W rozwoju wyniszczenia przez wpływ na apetyt oraz
szlaki przekazywania sygnałów w tkance tłuszczowej mógłby uczestniczyć system endogennych kanabinoidów.16
W wielu badaniach i opracowaniach przeglądowych
podkreśla się związek między zapaleniem a nowotworem.17
Procesami będącymi obecnie przedmiotem badań są
neuroendokrynna odpowiedź na stres oraz zaburzenia regulacji autonomicznego układu nerwowego.6 Biorąc
pod uwagę zwiększenie ekspresji kortyzolu i miostatyny,
oporność na insulinę i czynnik wzrostu oraz zmniejszenie stężenia testosteronu, założono, że u podstaw zaniku
mięśni leżą niewłaściwa anaboliczna aktywność neuroendokrynna i/lub nasilona aktywność kataboliczna. Wzbudzana przez TNF-α oporność na insulinę może
świadczyć o związku między stresem neuroendokrynnym
a APR. Ponadto na stan ogólny osób wyniszczonych
wpływają pośrednio zaburzenia regulacji autonomicznego układu nerwowego związane z przeżyciem komórek
nowotworowych.
Ostatnio podkreśla się znaczenie udziału komórek
supresorowych szpiku kostnego ułatwiających rozwój
i rozsiew nowotworu, sprzyjających powstawaniu stresu
oksydacyjnego.18••
Jadłowstręt może być odrębnym schorzeniem pochodzenia pierwotnego, wtórnego lub mieszanego.19 Pierwotną przyczyną mogłoby być zaburzenie neurohormonalnego
szlaku sygnałowego powodowane przez cytokiny pozapalne, choć u ludzi nie potwierdzono występowania tego mechanizmu. Proces ten zachodzi z powodu niezdolności
okolic podwzgórza kontrolujących metabolizm energetyczny do właściwej odpowiedzi na sygnały napływające z obwodu (tzw. oporność podwzgórzowa, w której pośredniczą
mechanizmy neurozapalne).20 Przykładem są zaburzenia
wynikające z nieprawidłowego działania obwodowych
i ośrodkowych szlaków przekazywania apetytu,3• dotyczące neuropeptydu Y, melanokortyny, leptyny, glukokortykoidów, greliny15• i malonylo-koenzymu A. W ośrodkowym
układzie nerwowym cytokiny wzbudzają jadłowstręt,
hamując neuropeptyd Y na drodze zatrzymania jego syntezy lub osłabienia działania postsynaptycznego.
Wtórną przyczyną jadłowstrętu są zmiany w odczuwaniu smaku i zapachu,21• nudności, zapalenie błon śluzowych,22 suchość w jamie ustnej, zaparcie, depresja
i inne czynniki.
Zagadnienia kliniczne i jakość życia

W końcowym okresie życia wyniszczenie zwykle
ujawnia się w pełni i towarzyszy mu umiarkowana
(>10%) lub znaczna (>15%) utrata masy ciała.6,7•,8

Kryteria diagnostyczne wyniszczenia oparto na patoﬁzjologii i łatwo rozpoznawalnych objawach klinicznych.9••
Mianem tym określa się utratę masy ciała o co najmniej 5%
w ciągu od 3 miesięcy do pół roku połączoną z występowaniem co najmniej trzech spośród takich elementów, jak:
zmniejszenie siły mięśniowej i/lub obwodu mięśni ramienia,
zmęczenie, jadłowstręt (spożycie kalorii wynoszące
<20 kcal/kg/24 h lub <70% zwykłej podaży), zwiększone
stężenia markerów zapalenia (CRP >5 mg/l lub IL-6
>4 pg/ml), niedokrwistość (stężenie hemoglobiny
<12 g/dl) oraz hipoalbuminemia (<3,2 g/dl).23••
Różnica między utratą masy ciała spowodowaną
przez ACS a utratą masy ciała wywołaną głodzeniem wynika z szybkości lub dominacji utraty masy mięśniowej,
będącej znamiennym objawem wyniszczenia.
Ogólna ocena ujawnia, że związane ze stanem zapalnym cechy mięśni, poznawcze i układu odpornościowego
korelują ze sobą wzajemnie i odzwierciedlają zaburzenia
odżywiania.24 Wśród innych przyczyniających się do tych
zaburzeń czynników należy wymienić utratę masy mięśniowej związaną z wiekiem (tzw. sarkopenię starczą), unieruchomienie,6 mechaniczne oddziaływanie nowotworu
na układ pokarmowy, objawy ze strony głowy i szyi
(współistniejące z odpowiedzią zapalną)4,25•,26,27•• oraz
inne objawy często obserwowane w końcowym okresie
życia (takie jak biegunka, zaparcie, nudności, wczesne odczuwanie sytości, zapalenie błon śluzowych, zaburzenia
smaku, nieprawidłowe wchłanianie, suchość w jamie ustnej), poddające się na leczeniu.28••
Niedożywienie wyraźnie wskazuje na złe rokowanie,
niekorzystnie wpływa na jakość życia (quality of life;
QoL) oraz zwiększa koszty leczenia (związane ze stosowaniem specjalnej diety, suplementów diety, leków i z leczeniem powikłań).7•
Utrata masy ciała i związane z nią zmęczenie29• przyczyniają się do niewłaściwego odżywiania i czynnie
uczestniczą w pogarszaniu QoL, na którą wpływają też
długotrwały przebieg choroby oraz agresywność leczenia przeciwnowotworowego i jego działania niepożądane. Zespół jadłowstręt-wyniszczenie znacząco wpływa
na funkcjonowanie chorego,30•,31,32•,33•• zwiększając
częstość występowania zakażeń, przyczyniając się do kolejnych pobytów w szpitalu, a także z powodu dołączania się wtórnych skutków leczenia mającego na celu
opanowanie towarzyszących mu objawów.
Dzięki wywiadom przeprowadzonym z wyniszczonymi chorymi udokumentowano następstwa wpływu
wyglądu ciała na stan emocjonalny i duchowy, a także
na ich życie, stosunki międzyludzkie i więzy społeczne.34
Sposób odżywiania wpływa na QoL rodziny.30•
Jadłowstręt wprowadza klasyczny konﬂikt między chorym (akceptującym zmiany w swej zdolności do spożywania pokarmów) a członkami jego rodziny, którzy
z reguły starają się go zmusić do jedzenia. Wywołuje to
znaczny stres zarówno u chorego (poczucie zniewolenia,
winy itp.), jak i w jego rodzinie (niepokój, napięcie wewnętrzne, poczucie odrzucenia).
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LECZENIE ŻYWIENIOWE

Na złożoność leczenia żywieniowego wpływa konieczność uwzględnienia takich swoistych cech, jak:
czynniki patoﬁzjologiczne, brak wystarczających wytycznych opartych na dowodach naukowych oraz psychospołeczny wymiar zagadnienia. Sztuczne odżywianie
uznaje się za metodę leczenia, a lekarz musi decydować
o jego zastosowaniu, biorąc pod uwagę jego przydatność,
nie zaś związane z nim mity.1,35
We wskazaniach do wspomagania odżywiania trzeba uwzględnić QoL.36,37 Na przykład pokonanie przez
chorych na nowotwory narządów głowy i szyi trudności
w przyjmowaniu pokarmów poprawia ich stan ﬁzyczny
i emocjonalny.
Trudności w ocenie jakości życia wynikają z różnorodności poradnictwa żywieniowego29•,38,39,40••,41
i odmienności nowotworów.
Dowody świadczące o zwiększeniu masy ciała,
zmniejszeniu zmęczenia, poprawie stanu sprawności
i wydłużeniu przeżycia są niewystarczające.1,39 Dlatego
sztuczne żywienie stosuje się jedynie u chorych, u których nowotwór nie zajął krytycznych dla życia narządów
(wątroby, mózgu, płuc), przebiega łagodnie, spowodował wprawdzie niedrożność przewodu pokarmowego,
ale stan sprawności chorego jest dobry,41 nie dotyczy zatem chorych omawianych w niniejszym artykule. Jeśli
przeżycie oszacowano na 3 miesiące lub mniej, w większości wytycznych postępowania w praktyce klinicznej
nie zaleca się wykorzystywania tej metody.
Jeżeli wspomaganie żywienia może przynieść korzyść
lub domagają się go rodzina chorego bądź on sam, warto podjąć krótkotrwałą próbę takiego postępowania
w ograniczonej formie, być może bowiem zmieni to sposób postrzegania przydatności metody w tej grupie chorych.42••
Argumentem przemawiającym za zastosowaniem
wspomagania odżywiania w końcowym okresie życia jest
złagodzenie łaknienia. W praktyce jednak 63% chorych
nie odczuwa łaknienia ani pragnienia w ostatnim półroczu swego życia, a pozostałym zdarza się to sporadycznie. Łaknienie zanika na ogół szybko, nawet mimo
mniejszej podaży pokarmów, i należy to wyjaśnić rodzinie chorego oraz przedstawić możliwe działania niepożądane żywienia dojelitowego i pozajelitowego.1,43
Spanish Society of Enteral and Parenteral Nutrition
proponuje zastosowanie odżywek i suplementów diety
zawierających �ω3-FA, choć wyniki dotyczące poprawy
czynności jelit i ogólnego funkcjonowania są sprzeczne.42•• Podkreśla też konieczność dostosowania zaleceń
żywieniowych do głównych objawów występujących
u danego chorego.
Wytyczne Spanish Society of Palliative Care43 są
zgodne z opinią ekspertów.44 Sugerują one dostosowanie
pożywienia do smaku chorego, częste podawanie posiłków (6-7 razy na dobę), częstsze przed południem, unikanie zapachów powstających podczas gotowania,
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przygotowywanie posiłków w formie płynnej lub półpłynnej oraz dbałość o smak i wygląd potraw.21• Odradzają natomiast zwiększanie objętości lub ilości posiłków,
zgodnie z zasadą zawierania przez nie dużej ilości kalorii i białka, a także nadmierną podaż błonnika.
Klasycznymi wskazaniami do wspomagania żywienia
są: niedostateczne spożycie doustne, zalecenie konsultanta do spraw żywienia, zaburzenia połykania lub wchłaniania oraz niedostateczne wsparcie ze strony rodziny lub
środowiska.45,46 Pojawiają się one zwykle u chorych
w końcowym okresie życia otrzymujących często witaminy lub ziołowe suplementy diety mimo braku wyraźnych
dowodów ich skuteczności. Zastosowanie suplementów
diety zawierających �ω3-FA jest pewną zmianą wprowadzoną w żywieniu w związku z występowaniem stanu zapalnego. U chorych wyniszczonych są one zwykle
wykorzystywane krótko, są źle tolerowane i tylko nieznacznie wpływają na beztłuszczową masę ciała, nie wpływają natomiast na jakość życia ani przeżycie.6,39
Żywienie dojelitowe podawane przez zgłębnik tylko
nieznacznie wpływa korzystnie na funkcjonowanie chorego, jego przeżycie lub zapobieganie zachłystowemu zapaleniu płuc, nawet u chorych na nowotwory narządów
głowy i szyi.47•,48•• Podejmowanie decyzji terapeutycznych utrudniają preferencje chorego i jego rodziny, chęć
zastosowania pewnych metod w obliczu braku innych
sposobów leczenia oraz nadmierne oczekiwania dotyczące wyników postępowania i przeżycia. Na QoL chorych
żywionych dojelitowo składa się wiele czynników, w tym
problemy związane z samą metodą oraz niemożność rozwiązania problemów hedonistycznych ani społecznych
wynikających ze złego odżywiania.48•• Podsumowując,
wspomaganie żywienia wykorzystywane u chorych z jadłowstrętem nie przyczynia się do poprawienia QoL,
a nawet może nasilać inne objawy.49,50
Spanish Society of Palliative Care (SECPAL) ogranicza wskazania do żywienia przez zgłębnik do chorych,
u których główną przyczyną zaburzeń odżywiania, osłabienia lub jadłowstrętu jest niedrożność przewodu pokarmowego. Podkreśla też, że w okresie agonii można
podawać jedynie niewielkie ilości płynów, uważając, by
nie dostały się one do jamy ustnej.43
Podsumowując, udzielenie odpowiednich i dokładnych porad dotyczących żywienia zmniejsza zniecierpliwienie i niepokój powodowane przez jadłowstręt i utratę
masy ciała, ogranicza też oczekiwania związane ze wspomaganiem sztucznym żywieniem w końcowym okresie
życia, zwłaszcza ze strony rodziny.39,51•
Inne metody polegają na stosowaniu w ostatnich
miesiącach życia pewnych ćwiczeń wytrzymałościowych
ułatwiających złagodzenie postępującego osłabienia
mięśni,51• a także na intensywnym leczeniu zapalenia
błon śluzowych lub biegunki.52•
Niektóre działania, takie jak wprowadzenie endoprotezy do przełyku chorego, który nie może połykać,53•
operacja paliatywna (nawet mogąca powodować pewne
dodatkowe powikłania),54 podawanie enzymów trzust-
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kowych55 lub nawet suplementów diety,56 pochodnych
ziołowych57 albo alternatywnych metod leczenia,58,59
mogą zarówno przynieść korzyść, jak i stać się przyczyną nowych frustracji.
Metody farmakologiczne

Aby ocenić zalety leków stosowanych w zwalczaniu
objawów ACS, należy opracować indywidualne strategie leczenia.60
Niekiedy bywa uzasadnione podawanie leków pobudzających apetyt, jeśli domagają się tego chory lub jego
rodzina. Największe doświadczenie uzyskano ze stosowaniem progestagenów i glukokortykoidów.61,62
Progestageny pobudzają lipogenezę i neuropeptyd Y
zmniejszając stężenia i aktywność cytokin zapalnych
oraz modulując IGF-1.56,62-64 Zalecana dawka octanu
megestrolu wynosi od 240 do 800 mg/24 h lub na wstępie 400 mg/24 h, po czym w miarę potrzeb stopniowo
zwiększa się ją do 880 mg. Płynna postać leku jest tańsza i lepiej tolerowana. W niedawnym przeglądzie danych z bazy Cochrane63 stwierdzono korzystniejszy
wpływ w porównaniu z placebo octanu megestrolu
na apetyt i zwiększenie masy ciała, nie udowodniono
jednak jego wpływu na poprawę QoL, prawdopodobnie
z powodu pewnych objawów występujących w końcowym okresie życia.
Glukokortykoidy hamują cytokiny zapalne i zwiększają stężenia neuropeptydu Y,61,64 mogą być zatem najlepszym wyjściem dla chorych w końcowym okresie życia.
Zalecana dawka deksametazonu wynosi 3-8 mg/24 h.
Pobudzanie apetytu jest przeciwwskazane u chorych,
którzy nie wyrażają na to zgody, u których ryzyko wystąpienia działań niepożądanych przeważa nad odnoszonymi
korzyściami, nie byli oni konsultowani przez specjalistę
do spraw żywienia lub przyczyną utraty masy ciała nie jest
u nich jadłowstręt (lecz np. zaburzenia połykania).
Innymi lekami pobudzającymi łaknienie są cyproheptadyna lub endokanabinoidy.65 Cyproheptadyna61 osłabia
uczucie sytości w wyniku działania przeciwserotoninergicznego, w badaniach randomizowanych i przeprowadzonych
z grupą kontrolną wykazano jednak, że pobudza ona łaknienie tylko nieznacznie, nie zwiększa przy tym masy ciała. Endokanabinoidy mogą być wprawdzie przydatne
w pobudzaniu łaknienia i wzmacnianiu hedonistycznej
składowej żywienia, porównanie skuteczności podawania
tetrakanabinoidu w dawce 2,5 mg z wpływem placebo nie
ujawniło jednak znamiennej poprawy spożywania posiłków ani QoL, nawet jeśli przyczyną tego było powstrzymanie się od zwiększania dawki lub zastosowanie leku
u chorych z nieodpowiednim typem wyniszczenia.17,61,62
W niektórych badaniach stwierdzono przyrost masy
ciała oraz poprawę stanu ﬁzycznego chorych leczonych
talidomidem w dawce 200 mg/24 h61,66,67• dzięki przywróceniu równowagi między wytwarzaniem cytokin
a hamowaniem wytwarzania cyklooksygenazy 2 (cyclooxigenase-2; COX2), kompensującym APR.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (takie jak indometacyna i celekoksyb) są interesującym sposobem leczenia chorych wyniszczonych, choć w tej grupie nadal
uważa się je za metodę doświadczalną.68,69 Ich działanie polega na hamowaniu uczestniczących w ACS eikosanoidów, takich jak prostaglandyna E2. Stosowanie
inhibitorów COX2 wraz z innymi lekami i metodami korzystnie wpływało na objawy, parametry czynnościowe
i metaboliczne.69,70
Sugerowano też stosowanie melatoniny (w dawce
20 mg/24 h) z uwagi na możliwość zmniejszania przez
nią stężeń TNF-α.61 Nie uzyskano wystarczająco wielu
dowodów jej skuteczności, podobnie jak w odniesieniu
do antagonistów receptora 4 melanokortyny.61,70
Potwierdzono działanie ω3-FA polegające na hamowaniu cytokin prozapalnych i PIF.71• W systematycznej
analizie ich przydatności u chorych wyniszczonych72
podkreślono korzyści wynikające z ich stosowania wraz
z suplementami, zwłaszcza u chorych na nowotwory
trzustki lub przewodu pokarmowego. Zalecana dawka
kwasu eikozapentaneowego (eicosapentaneoic acid;
EPA) waha się od 1,5 do 2 g, chociaż niektórzy opowiadają się za dawką 4-7 g/24 h. Tolerancja leku poprawia
się po włączeniu go do odżywki zamiast podawania
w kapsułkach. Niedogodność jego stosowania w końcowym okresie życia wiąże się z czasem oczekiwania na wystąpienie skutków jego działania (>1-8 tygodni),
ponadto nie stwierdzono jego wpływu na wydłużenie
przeżycia. W niedawnych doniesieniach61,73 podano, że
EPA nie jest skuteczniejszy od octanu megestrolu, oba leki nie działają też synergistycznie.
Ostatnio powszechnie mówi się o zaletach leczenia
kojarzącego dietę bogatą w polifenole, przeciwutleniacze
i suplementy diety z �ω3-FA, octanem medroksyprogesteronu i celekoksybem. Jest ono skuteczniejsze i kompensuje różne patoﬁzjologiczne odmiany ACS.
ETYCZNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z ŻYWIENIEM
W KOŃCOWYM OKRESIE ŻYCIA

Odżywianie odgrywa wprawdzie ważną rolę symboliczną, ważne jest jednak przyjęcie racjonalnej postawy
etycznej wobec dostępnych metod sztucznego żywienia.74
Takie działanie można uznać za zasadniczą (obowiązującą) formę opieki nad chorym lub leczenia będącą przedmiotem takiej samej uwagi jak inne metody terapeutyczne.
Konieczne jest zatem porównanie korzyści wynikających
z zastosowania sztucznego żywienia z ryzykiem wystąpienia powodowanych przez nie działań niepożądanych, wyznaczając wyraźną granicę między fazą paliatywną
a agonią, o ile bowiem techniki te są odpowiednie w pierwszej z tych faz, w drugiej są działaniem na wyrost.75
Przepisy prawne i zasady autonomii podkreślają znaczenie decyzji chorego, której zwykle nie uwzględnia się
podczas opracowywania wytycznych postępowania,76••
ponieważ dużym zaufaniem darzy się medycynę opartą
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na dowodach. W końcowym okresie życia chorych należy zmienić pogląd na udział chorego w podejmowaniu
decyzji,77 dlatego oczekiwane są nowe zalecenia. Obserwowane między grupami etnicznymi i systemami opieki
zdrowotnej różnice w sposobie podejścia do tych zagadnień mogą zaskakiwać.78•
W końcowym okresie życia fundamentalnego znaczenia nabierają cierpienie79• i ludzka godność. Uważa
się, że umożliwienie zachowania godności80• wymaga
obserwacji nasilenia choroby, jej wymiaru społecznego,
a także uwzględnienia oczekiwań i możliwości praktycznego działania.
Lekarz powinien uwzględniać postawę i sposoby zachowania chorego oraz rozmawiać z nim, by podejmować wspólne decyzje. W praktyce takie działanie
utrudniają brak czasu, niedokładna ocena stanu chorego
i niedostateczne doświadczenie w wypracowywaniu
wspólnych decyzji.81••
W celu złagodzenia objawów i zmniejszenia obaw
chorego w końcowym okresie życia lekarze podejmują
rozmaite decyzje,40••,82• ale ci, którzy najbardziej dążą
do zastosowania u nich sztucznego żywienia, są najmniej
zaangażowani w opiekę nad chorymi w tym stanie.
Na postępowanie duży wpływ wywiera nacisk ze
strony rodziny i opiekunów chorych. Obecnie największy niepokój opiekunów budzą utrata masy ciała i jadłowstręt chorych, wywołujące ich strach i frustrację,83,84
bowiem starania włożone w żywienie chorych są nieskuteczne. Nasilenie cierpienia jest odwrotnie proporcjonalne do akceptacji śmierci i bezpośrednio wiąże się
z poziomem odpowiedzialności opiekunów.
Chorzy akceptują ograniczenia w jedzeniu, ale cierpią z powodu dodatkowego stresu powodowanego przez
nacisk krewnych na to, by jedli. Zachodzące zmiany poznawcze nasilają te trudności. Konieczne jest wówczas
współdziałanie wszystkich członków personelu medycznego sprawującego opiekę nad chorym, a niekiedy również członków komisji etycznej.85,86•,87
Lekarze nie mogą nie dostrzegać, że sztuczne żywienie niesie ze sobą pewne ryzyko i niewygodę, a jego prowadzenie wymaga specjalnego przeszkolenia.88
Działania muszą być uzgodnione przez cały zespół
leczący,89 a podejmowane decyzje etyczne powinny
uwzględniać korzyści chorego, jego determinację oraz
etyczną integrację osób uczestniczących w opiece medycznej i wspomagających je.
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Żywienie chorych w końcowym okresie życia jest wymownym przykładem złożoności leżących u jego podstaw
mechanizmów patoﬁzjologicznych,21•,90,91•,92•,93,94••
dylematów naukowych i etycznych oraz symbolicznego
znaczenia twierdzenia, że żywienie oznacza życie.
Ograniczenie potencjalnych działań niepożądanych
powodowanych przez każdy z elementów leczenia wymaga zatem racjonalnego potraktowania wielu związanych z nim czynników.
Ocenę skuteczności tego postępowania poważnie
utrudnia niemożność porównania go z innymi metodami w randomizowanych badaniach przeprowadzonych
z grupą kontrolną, uznawanych przez medycynę opartą
na dowodach naukowych, podejmowanie takich badań
byłoby bowiem niezwykle trudne i niezgodne z zasadami etyki. Systematyczne przeglądy bazy danych Cochrane, oceniające opiekę paliatywną, również nie ujawniły
oczekiwanych wyników, ponieważ oparto je na niewielu badaniach przeprowadzonych z udziałem populacji
różniących się liczebnością i niejednorodnych.94•• Owe
ograniczenia zachęcają do podejmowania dużych i dobrze zaprojektowanych badań obserwacyjnych lub opartych na rejestrach.
Złagodzenie objawów związanych z żywieniem wymaga uwzględnienia kulturowych i psychoemocjonalnych aspektów żywienia, a także zmiany perspektyw,
na które powinni zwrócić uwagę chorzy, ich opiekunowie i zajmujący się nimi zespół medyczny.
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