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1. Wstęp
Odpowiednie żywienie ma istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie
organizmu każdego człowieka, a w szczególności w stanach chorobowych. Istotne jest
przestrzeganie odpowiednio zbilansowanej i racjonalnej diety, ponieważ dochodzi
często do znacznych niedoborów witamin i składników mineralnych. Stosowanie
zasad zdrowego odżywiania przeznaczonych dla odpowiedniej jednostki chorobowej
nie tylko uzupełnia niedobory, a także może mieć wpływ na regresję bądź
zahamowanie rozwoju choroby.
Pacjenci po zdiagnozowaniu jednostki chorobowej, w której ważną rolę
odgrywa stosowanie odpowiedniej diety, często kierowani są do gabinetów
dietetycznych lub dostają ogólne zalecenia od lekarza prowadzącego. W dzisiejszych
czasach część osób poszukuje informacji w internecie i wprowadza zmiany
żywieniowe bez wcześniejszej konsultacji lekarskiej, nie biorąc pod uwagę
konsekwencji wpływu nieprawidłowej diety na progresję choroby.
Celem niniejszej pracy było poznanie nawyków żywieniowych osób
z zdiagnozowaną chorobą Recklinghausena. W części teoretycznej przedstawiłam
informacje na temat choroby Recklinghausena, a także jej złożony charakter.
W dalszej części zaprezentowałam ogólne zasady żywienia w chorobach
onkologicznych.
W części badawczej omówiłam wyniki badań przeprowadzonych na grupie
pacjentów z zdiagnozowaną chorobą Recklinghausena. Kwestionariusze dotyczyły
częstotliwości spożycia wybranych produktów spożywczych, jak i wiedzy
żywieniowej pacjentów.

2. Zagadnienie w świetle literatury
2.1.Charakterystyka choroby Recklinghausena i jej ogólne objawy.
„Choroba Recklinghausena, czyli Neurofibromatoza typu 1 (w skrócie NF1) jest
częstą chorobą autosomalnie dominującą (1:3500 ż.u.), ekspresja jest indywidualnie
zmienna i zależna od wieku.”[1]„Nerwiakowłókniakowatość stanowi heterogenną grupę
jednostek chorobowych, które charakteryzują się występowaniem licznych łagodnych
nowotworów z komórek tworzących układ nerwowy.”[2] Według danych do 2017 roku
choroba ta była zaliczana do grupy chorób fakomatoz, czyli chorób, których objawy
związane są z narządem wzroku, chorobami skóry i układu nerwowego. Genezą
choroby są zmiany w genie NF1, który koduje białko neurofibrominy. Białka biorącego
udział w regulacji szlaków sygnałowych w komórce odpowiedzialnych za proliferację i
różnicowanie komórek. Neurofibromina jest niezbędna w rozwoju embrionalnym
organizmu, bierze rozwoju i różnicowaniu przede wszystkim komórek wywodzących
się z grzebienia mezenchymalnego, komórek nerwowych, melanocytów i komórek
tkanki kostnej. (…) Mutacje mają pełną penetrację, ale obserwuje się dla nich znaczny
efekt plejotropowy. Do tej pory zidentyfikowano ponad 1 485 różnych zmian w genie
NF1, z których większość prowadzi do powstania skróconej, niefunkcjonalnej formy
białka.”[3]
Obecnie Choroba Recklinghausena należy do grupy rasopatii.”Rasopatiesą to choroby,
również o heterogennym podłożu genetycznym, które warunkowane są patogenami
w ponad 13 genach kaskady RAS/MAPK. Są to m.in. PTPN11, SOS1, RAF1, KRAS,
NRAS, BRAF, MAP2K1, MAP2K2, HRAS, CBL, SHOC2, NF1, SPRED1”[4].
„W skład grupy rasopatii wchodzą choroby z wadami wrodzonymi w autosomalnej
dominującej transmisji, spowodowanej terminalnymi mutacjami heterozygotycznych
genów, które kodują białka biorące udział w szlaku RAS – MAPKinasi, kinazy
białkowe aktywowane przez miogeny. Wieloukładowe patologie związane sąz
zaburzeniami transdukcji sygnału RAS/MAPK, czyli rasopatii, charakteryzujące się
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Zajączek S., Nerwiakowłókniakowatość typu 1. „Postępy Nauk Medycznych”, Tom XXIII, 2010, Nr 11, s.
860-865
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Karwacki M., Woźniak W., Nerwiakowłókniakowatość – wrodzona, genetycznie uwarunkowana choroba
predysponująca do nowotworzenia. „Medycyna Wieku Rozwojowego”, X, 2006, Nr 3, część II, s. 923-948
3
Gos M. Abramowicz A., Neurofibromina w nerwiakowłókniakowatości typu 1 – mutacje w genie NF1 jako
przyczyna choroby, ”Developmenal Period Medicine”, XVIII, 2014, Nr 3, s. 402-411
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Gos M., Ścieżka sygnałowa RAS/MAPK i jej rola w etiopatogenezie zespołu Noonan. „Postępy Biochemii”
Tom 58, 2012, Nr 3, s. 255-264

głównie dysmorfią twarzy, hiposmią, wrodzoną kardiopatią i kardiomiopatią
przerostową, anomalią ektodermalną i szkieletową, zaburzeniami poznawczymi
i wysoką podatnością na nowotwory.”[5]„Ścieżka sygnałowa RAS/MAPK jest szlakiem
przekazywania sygnału przy udziale kaskady kinaz aktywowanych działaniem
czynników mitogennych. Czynnikami aktywującymi ścieżkę RAS/MAPK są zazwyczaj
czynniki wzrostowe tj. hormon wzrostu, insulinopodobny czynnik wzrostu, cytokiny,
insulina, naskórkowy czynnik wzrostu, czynnik wzrostu fibroblastów, które wiążą się
z receptorem błonowym.”[4]
Kryteria

Diagnostyczne

Nerwiakowłókniakowatości

typu

1

według

NationalInstitutes of Health to:
•

6 lub/i więcej plam przebarwieniowych typu „cafe-au-lait”

(kawa z mlekiem)

o średnicy ok. 5 mm przed okresem dojrzewania lub 15 mm po tym okresie,
•

Dwa lub więcej nerwiakowłókniaki skórne bądź jeden nerwiakowłókniak splotowy,

•

Okolice pach i pachwin z piegowatym nakrapianiem,

•

Glejak nerwu wzrokowego,

•

Dwa lub więcej guzków Lischa (hamartoma tęczówki), zmiany barwnikowe tęczówki,

•

Charakterystyczne zmiany kostne – skrzywienie kości długich, obecność stawu
rzekomego, dysplazja kości klinowej

•

Krewny pierwszego stopnia chory na NF1[2]
Klasyfikacja ICD-10:
Q85 Choroby dziedziczne ze zmianami ektodermalnymi(fakomatozy)
Q85.0 Nerwiakowłókniakowatość niezłośliwa
Q85.1 Stwardnienie guzowate
Q85.8 Inne fakomatoz niesklasyfikowane gdzie indziej
Q85.9 Fakomatoza, nie określona[6]
Tabela nr 1 Kliniczne postaci nerwiakowłókniakowatości
NF1

5

Klasyczna postać nerwiakowłókniakowatości, określana, jako
postać uogólniona lub choroba von Recklinghausena.

Tamburrino F., I Disordini Del pahway Ras-Mapk o Rasopatie: aspetti diagnostics, cli nici e terapeutici,
Universita Di Bologna Alma MaterStudiorum, 2016,
6
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fakomatozy [dostęp:07.02.2018]

Ośrodkowa postać nerwiakowłókniakowatości,
charakteryzująca się występowaniem obu lub jednostronnego
NF2

nerwiaka nerwu słuchowego oraz licznych nowotworów
ośrodkowego układu nerwowego i skórnych guzków typu
Schwanna.
Postać łącząca cechy Nf-1 i Nf-2 jednak bez występowania

NF3

guzków Lischa w siatkówce; wyróżnia się dwa podtypy tej
choroby: 3A (postać mieszana Riccardiego) i 3B (rodzinna
postać jelitowa).
Tzw. postać atypowa charakteryzująca się występowaniem

NF4

wyłącznie zmian przebarwieniowych typu „cafe au lait” oraz
rozsianych, mnogich nerwiakowłókniaków; bez guzków
Lischa w siatkówce.

NF5
NF6

Tzw. segmentalna postać nerwiakowłókniakowatości z
występowaniem zmian ograniczonych do jednej okolicy ciała.
Występowanie licznych zmian przebarwieniowych typu „cafe
au lait” bez podskórnych nerwiakowłókniaków.
Bardzo późne (po 20 roku życia) pojawianie się

NF7

poszczególnych objawów nerwiakowłókniakowatości oraz
brak objawów choroby u potomstwa.

NF8
•

Pozostałe postaci poprzez odmienność przebiegu klinicznego
niesklasyfikowane w żadnej z powyższych grup.

Postaci Nf-1 – Nf-4 oraz Nf-6 – dziedziczone, jako cecha autosomalna
dominująca.

•

Najprawdopodobniej postaci Nf-5 i Nf-7 powstały, jako bardzo wczesne lub
późniejsze, świeże mutacje postzygotyczne w grupie komórek somatycznych.

Źródło[2]

2

2.2.

Zakres badań choroby Recklinghausena

2.1.1. Genetyka
„Choroba dziedziczy się niezależnie od płci osoby chorej, a także jej potomstwa.
Ryzyko posiadania chorego dziecka jest stałe dla każdej kolejnej ciąży i wynosi:
•

50% dla dziedziczenia autosomalnie dominującego

•

25% dla dziedziczenia autosomalnie recesywnego

Choroba von Recklinghausena najczęściej występuje w dziedziczeniu autosomalnie
dominująco, ale występują mutacje de novo (w około 50% przypadków). Bardzo rzadko
występuje mozaikowatość terminalna, częściej somatyczna.
Poradnictwo genetyczne ma na celu:
•

Określenie ryzyka ponownego urodzenia chorego dziecka przez rodziców
pacjenta,

•

Stwierdzenie, bądź wykluczenie nosicielstwa mutacji u krewnych pacjenta,

•

Określenie ryzyka urodzenia chorego dziecka przez krewnych pacjenta lub
samego pacjenta,

•

Wykonanie diagnostyki prenatalnej lub preimplantacyjnej”[7]

2.1.2. Onkologia i neurologia
U chorych z NF1 ze zwiększoną częstotliwością występują nowotwory złośliwe.
Również często nowotwory łagodne mogą ulec zezłośliwieniu. „Są to najczęściej:
•

Mięsaki prążkowano komórkowe

•

Złośliwe guzy otoczki NN,

•

Gwiaździaki,

•

Glejaki,

•

Białaczka nie-limfocytowa
Wartości liczbowe ryzyka nowotworowego u chorych z NF1 są przedmiotem

badań i dyskusji, ale jest ono minimum o 5 % wyższe niż dla populacji
standardowej.”[1]
2
7

Gos M. Podłoże genetyczne fakomatoz – dziedziczenie, zmienność, możliwości diagnostyczne. „Sympozjum
Stowarzyszenia Alba-Julia, Zakład Genetyki Medycznej InstytutMatki i Dziecka, Warszawa, 17-18.10.2015

„Opieka nad chorymi i rodzinami z NF1:
•

1x 2 lata MRI mózgowia i rdzenia przedłużonego;

•

Pełne badanie neurologiczne

•

Pełne badanie okulistyczne z oceną liczby guzków Lischa w lampie
szczelinowej, dokładna ocena pola widzenia, badanie ERG;

•

Pełna ocena dermatologiczna z dokumentacją charakterystyki zmian;

•

Pełne badanie ortopedyczne z oceną gęstości kości;

•

Pomiar RR;

•

Obserwacja wykrytych zmian;

•

Monitorowanie i korekcja zmian w kośćcu;

•

Ocena i korekcja logopedyczna

•

Kontrola ogólnorozwojowa z dokumentacja wzrostu, z uwzględnieniem
normogramów dla NF1.”[1]
W sytuacji gdy u chorych wykryta zostaje zmiana w mózgu i ulega ona progresji

jest ona usuwana, o ile umiejscowienie jej w mózgu jest możliwe bez poważnych
skutków ubocznych. Usuwanie glejaków wiąże się z ryzykiem uszkodzenia nerwów
wzrokowych, a nawet utraty wzroku. Na zdjęciu nr 1 przedstawiony jest obraz
rezonansu magnetycznego z uwidocznionym po kontraście Glejakiem w przyśrodkowej
części płata potylicznego lewego o rozmiarze 8-7mm z obrzękiem 7mm. Po badaniu
histopatologicznym – Ganglioglioma/cytoma I stopnia WHO, czyli glejak.
Podobnie jest ze zmianami w całym ciele. Umiejscowienie zależy od dalszej
terapii. A wyniki histopatologiczny, uzupełnia diagnostykę i ukierunkowanie leczenia.
Zdjęcie nr 1. Obraz rezonansu magnetycznego z uwidocznionym glejakiem

(źródło własne)
2.1.3. Dermatologia
„Poradnictwo dermatologiczne ma na celu obserwacje z szczegółową
dokumentacją zmian skórnych i podskórnych. Szczególne znaczenie ma edukacja
profilaktyczna z zakresu ochrony przed promieniowaniem słonecznym w chorobie von
Recklinghausena. Ma ona za zadanie uniknąć zachorowań na czerniaka skóry.”[1]
W niektórych przypadkach stosowane są zabiegi chirurgiczne w celu usunięcia zmian
skórnych i poddania ich badaniom histopatologicznym. W zależności od wyniku jest
prowadzone dalsze leczenie.

Zdjęcie nr 2. Nerwiakowłókniaki skórne

(źródło własne)
Zdjęcie nr 3. Nerwiakowłókniaki skórne

(źródło własne)

Zdjęcie nr 4. Plamy cafe-au-lait

(źródło własne)
Zdjęcie nr 5. Plamy cafe-au-lait powyżej 15mm

(źródło własne)

2.1.4. Okulistyka
„Różnego rodzaju objawy choroby von Recklinghausena z zakresu okulistyki występują
stosunkowo często i dotyczyć mogą wszystkich struktur narządu wzroku. Najczęściej
występującym objawem są guzki na powierzchni tęczówki, tzw. guzki Lischa.”[7]„Inne
objawy okulistyczne to:
•

Patologie kości oczodołu,

•

Glejaki drogi wzrokowej,

•

Nerwiakowłókniak powiek,

•

Jaskra,

•

Hamartomaty siatkówki,

•

Zmiany naczyniówkowe.”[8]

Tabela 2. Objawy okulistyczne choroby von Recklinghausena
Oczodół

Deformacje

kostne

wynikające

z

hiperplazji kości klinowej
Powieki

Plamy typu cafe-au-lait;
Nerwiakowłókniak guzkowate i splotowate

Spojówki

Zmiany barwnikowe

Rogówka

Uwidocznienie nerwów rogówkowych

Kat przesączania

Obecność tkanki nerwiakowłókniakowej;
Przesunięcie

ku

przodowi

nasady

tęczówki;
Błony włóknisto naczyniowe;
Liczne wyrostki tęczówkowe
Ciało rzęskowe

Nerwiakowłókniakowate pogrubienie ciała
rzęskowego

Tęczówka

Guzki Lischa;
Wywinięcie barwnikowe tęczówki

Naczyniówka

Zmiany barwnikowe, plamy, znamiona

Siatkówka

Naczyniaki;
Gwiaździaki

Nerw wzrokowy

Glejak nerwu wzrokowego

Źródło[9]
Poradnictwo okulistyczne ma na celu wspomóc diagnostykę, gdyż guzki Lischa
są jednym z kryteriów rozpoznawania choroby NF1.[8]Badając w lampie szczelinowej
dno oka na obecność i ilość guzków Lischa. Należy mieć kontrolę nad progresją zmian
i tym czy pojawiają się też nowe.W przypadku występowania glejaka nerwów
wzrokowych w badaniu diagnostycznym rezonansu magnetycznego, mogą wystąpić
1
8

Czajkowski G. Kałużny J., Nerwiakowłókniakowatość typu 1. „Klinika oczna”,, 2010, s. 45-47
Czajkowski G., Kałużny J., Patogeneza i najczęstsze objawy Nerwiakowłókniakowatości typu 1. „Klinika
oczna”, 2009, s. 378-383
9
8

objawy tj.: obniżenie ostrości wzroku, ubytki pola widzenia. Niekiedy te zmiany
mogące się z wiekiem pogłębiać.
Zdjęcie nr 6. Nerwiakowłókniak powieki

(źródło własne)
Zdjęcie nr 7. Zmiany barwnikowe tęczówki oka

(źródło własne)

2.2. Żywienie w chorobach onkologicznych
„Choroby onkologiczne są drugą co do częstości przyczyną zgonów, zaraz po
chorobach sercowo-naczyniowych. Rocznie nowotwory rozpoznaje sięu 110 tysięcy
Polaków, a 75 tysięcy umiera na nie.”[10] Dieta dla pacjentów z wysokim ryzykiem
zachorowania na choroby nowotworowe oraz już z zdiagnozowaną chorobą, powinna
być odpowiednio zbilansowana, z ograniczeniem produktów tj.: tłuszcze, cukier, sól
i używki.[9]U pacjentów z chorobami neurologicznymi występuje często ostra reakcja
hipermetaboliczna na urazy głowy, a także mózgu. Mózg bez cech patologii reaguje na
metabolizm za pośrednictwem współczulnego układu nerwowego. A w przypadku
wystąpienia jakiś nieprawidłowości,bądź urazów,prawidłowa praca mechanizmów
regulacyjnych

zostaje

zaburzona,

co

skutkuje

reakcją

hipermetaboliczna.[11]

W momencie diagnozy choroby onkologicznej zalecenia żywieniowe powinno się
indywidualnie ustalić dla pacjenta w zależności do stanu ogólnego pacjenta oraz stanu
jego odżywienia, gdyż bardzo często występuje niedożywienie. Prawidłowo
zbilansowana dieta pod kątem wszystkich składników odżywczychdla

danej płci

i wieku, ma działanie prewencyjne, a w chwili rozpoznania choroby nowotworowej jest
jednym z czynników skutecznej terapii.[9]
Sama dieta nie leczy raka i nie może zastąpić terapii onkologicznej. „Celem diet
antyrakowych jest obniżenie ryzyka zachorowania na raka wówczas, gdy jesteśmy
zdrowi, a nie leczenie raka, który już został u chorego zdiagnozowany”.[12] Po
zdiagnozowaniu choroby onkologicznej stosowanie owej diety wspiera stosowaną
terapię onkologiczną. Pokarmy powszechnie uważane za zdrowe, w przypadku
stosowania

agresywnej

terapii

onkologicznej

tj.:

chemioterapii,

radioterapii,

hormonoterapii, leczenia za pomocą przeciwciał, operacja, nie jest tolerowane, a wręcz
przeciwnie mogą nasilać dolegliwości i pogłębić stan niedożywienia. Stan przewodu
pokarmowego w trakcie terapii jest zmieniony. Często możemy spotkać:

10

•

Stany zapalne błony śluzowej;

•

Niedostatki w wydzielaniu enzymów pokarmowych;

•

Zespoły złego wchłaniania.[11]

Grygiel-Górniak B., Grzymisławski M., Przysławski J. Żywienie w chorobach nowotworowych, Gawęcki J.
(red.), „Żywienie człowieka zdrowego i chorego”, Wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2012, s.
324-331
11
Green K., Choroby neurologiczne, Chojnacki J. (red.), „Dietetyka i żywienie kliniczne”, Wyd. 1, Wrocław,
Elsevier 2013, s.277-290
12
Kapała A., Dieta w chorobie nowotworowej, Warszawa, Buchmann 2016

W czasie intensywnie leczonej choroby onkologicznej należy zwiększyć
zapotrzebowanie na witaminy oraz składniki mineralne, ze względu na często
występujące ich niedobory.
Dieta w chorobach nowotworowych powinna być:
•

Zindywidualizowana i uwzględniająca wszystkie potrzeby żywieniowe
chorego;

•

4-5 posiłków małych objętościowo posiłków;

•

Odstępy czasowe 2-2,5 godzin, o stałych porach;

•

Nisko przetworzona żywność, silnie odkwaszająca, dotleniająca, odtruwająca;

•

Unikanie rozgotowanego i smażonego pokarmu;

•

Unikanie

chemii,

pestycydów,

GMO,

cukru

rafinowanego,

fruktozy

kukurydzianej;
•

Zapewnienie odpowiednie wysokiej ilości omega-3 i probiotyków

•

Unikanie metali ciężkich, nadmiernego spożycia białka;

•

Odpowiednia podaż chlorofilu i słońca;

•

Odpowiednie nawodnienie;

•

Codzienna aktywność fizyczna;

•

Unikanie nadmiernej ilości omega-6, pszenicy i mleka;

•

Dostarczanie organizmowi wszystkich ważnych składników odżywczych
z pokarmami lub niekiedy w suplementach;

•

Ostatni posiłek nie później niż 2 godziny przed snem.[9,13]

„Znaczenie właściwego żywienia na etapie choroby, leczenia i rekonwalescencji:
1. Zapobieganie i leczenie niedożywienia i wyniszczenia, który jest głównym
czynnikiem wzrostu ryzyka powikłań i zwiększonej śmiertelności;
2. Poprawa wyników leczenia onkologicznego. Gdy chory jest wyniszczony,
należy obniżyć, bądź wstrzymać podaż cytostatków, co wpływa na wyniki
terapii.
3. Ważne w przypadku chorych w terapiach skojarzonych, np. radioterapii,
chemioterapii i operacji;
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4. Wpływa na objawy choroby i leczenia tj.: nudności, wymioty, biegunki,
zaparcia, bóle brzucha, jadłowstręt;
5. Wpływa na wyniki badań krwi w trakcie leczenia (morfologię krwi, badania
funkcji nerek i wątroby, stężenie glukozy i elektrolitów);
6. Zmniejszenie powikłań po zabiegach operacyjnych i radioterapii, przyspiesza
gojenie ran i odczynów popromiennych na śluzówkach, zmniejsza częstość
występowania infekcji;
7. Prawidłowe żywienie to zmniejszona ilość powikłań leczenia, krótszy pobyt
w szpitalu i niższe koszty leczenia;
8. Poprawa jakości życia;
9. Leczenie otyłości – u kobiet chorych na raka piersi, estrogenozależnego, po
menopauzie przekłada się na mniejsze ryzyko wznowienia choroby.”[12]
W przypadku niedożywienia dieta powinna być wysokoenergetyczna
i wysokobiałkowa.
„Zapotrzebowanie energetyczne w ostrej fazie towarzyszy wydatkowanie
energii o wartości 130-135% PPM. Celem terapii żywieniowej w trakcie fazy
hipermetabolicznej jest dostarczenie zwiększonej, ale wystarczającej liczby kalorii, aby
sprostać zapotrzebowaniu energetycznemu. Zapewniając i utrzymując odpowiedni stan
odżywienia należy przyjąć założenia w zakresie efektów zbliżonych do żywienia
sztucznego. Przekarmienie może nasilić hiperglikemię, co w następstwie wtórnie może
uszkadzać neurony. Nie zapobiega też utracie masy mięśniowej. Przekarmienia
spowodowane dietą wysokowęglowodanową również może powodować zwiększoną
produkcję dwutlenku węgla, co w konsekwencji może zwiększyć ciśnienie
śródczaszkowe i powodować ryzyko uszkodzenia mózgu.”[10]
„Białko powinno być spożywane w ilości średnio 100-120g na dzień. Podaż
obliczana jest w zależności od czynników tj.: wiek, płeć, masa ciała, aktywność
fizyczna, zaawansowanie choroby. Białko pochodzenia zwierzęcego powinno stanowić
około 70%, ze względu na skład aminokwasowy. W szczególności produkty
o zmniejszonej zawartości laktozy.”[9]
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Węglowodany

powinny

być

dostarczane

w

produktach

zbożowych

tj.: pieczywo razowe, kasze, makarony, muesli. Są one bogate w witaminy z grupy B,
zawierają cenne minerały i duże ilości błonnika. Jeśli u pacjenta występują dolegliwości
związane z zaburzeniami wchłaniania i trawienia, źródłem węglowodanów powinny
być produkty lekko strawne.
Tłuszcze, w zależności od rozwoju nowotworu i jego rodzaju, należy
zwiększyć ich udział w diecie, kosztem redukcji węglowodanów. Głownie pochodzenia
roślinnego, ryb i olejów rybnych. Zawartość EPA (kwas eikozapentaenowy), DHA
(kwas dokozaheksaenowy), alkliogliceroli i skwalenu zmniejsza występowanie działań
ubocznych po cytostatykach i radioterapii oraz regeneruje komórki po zastosowanym
leczeniu.
Płyny w ilości minimum 2 litry dziennie ma na celu odpowiednie nawodnienie,
jak również oczyszczenie organizmu z toksyn powstałych w wyniku stosowanej terapii.
Inne wskazane płyny to: maślanka serwatka, słaba herbata, kawa zbożowa, soki
warzywne i owocowe oraz koktajle mleczne.
Antyoksydanty wymiatają wolne rodniki mają działanie antykancerogennei
zapobiegają progresji choroby. Są to m.in.: beta karoten, kwas askorbinowy, tokoferol
oraz pierwiastki tj. magnez i selen. Ważne są również fito związki, zwłaszcza indole,
flawonidy i fenole. Zmniejszają one ryzyko wystąpienia raka jelita grubego, żołądka,
płuc, sutka, jamy ustnej i trzustki.[9,10] Wprowadzenie w swoją dietę produktów
bogatych w antyoksydanty może pomóc w zapobieganiu uszkodzeniu DNA, co za tym
idzie zmniejszenieryzyka powstawania nowotworów i zwiększając stabilność materiału
DNA. Warto też zwiększyć spożycie warzyw i owoców w celu dostarczenia, naturalnie
występujących w nich, zwiększonej ilości witamin, składników mineralnych,
fitozwiązków i błonnika pokarmowego.[14]„Głównymi korzyściami jakie rodzą się
poprzez spożywanie zwiększonej ilości owoców i warzyw są wcześniej wspomniane
antyoksydanty, których stężenie jest podwyższone w surowicy. W profilaktyce wysokie
stężenie kwasu askorbinowego, selenu i karotenoidów mogą chronić przed
nowotworami. Duże znaczenie ma także magnez, który łagodzi stany zapalne, uważane
za czynnik ryzyka chorób nowotworowych.

W badaniach ks. dr. Block’ai

współpracowników zauważono, że nie ma skuteczności suplementów zawierających
9
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antyoksydanty, melatoniny, witaminy C i E oraz karotenoidów w terapii
nowotworowej.”[13]
U pacjentów onkologicznych zauważa się zmniejszone spożycie pokarmu
powodujące kacheksję nowotworową. Jest ona istotną przyczyną umieralności na raka.
„Kacheksja nowotworowa to stan występujący u osób z zaawansowaną chorobą
nowotworową lub AIDS, charakteryzujący się nasilonym katabolizmem, zwłaszcza
białkowym, prowadzący do wyniszczenia organizmu.”[15]
Kacheksja związana jest zaburzeniami metabolizmu, w których komórki nowotworowe
zużywają więcej energii, głównie glukozy. Zmniejsza się dostęp energii dla komórek
zdrowych i powstaje hipoglikemia (czyli obniżonego poziomu glukozy we krwi).[13,16]

Kacheksja
nowotworowa

Zmniejszenie spożycia
pokarmu

Dysfagia, nudności,
wymioty, biegunka

Współzawodnictwo między
komórkami rakowymi
a normalnymi komórkami
o składniki pokarmowe

Anoreksja powstająca
z powodu chemioterapii,
bólu, operacji, radioterapii
i depresji

Wykres nr 1. Powstawanie kacheksji nowotworowej13

Charakterystyczne cechy kacheksji to:
•

Osłabienie,

•

Zaburzenia metaboliczne,

13
15

Gawęcki J. Gertig H., Żywienie człowieka. Słownikterminologiczny, Warszawa, PWN, 2007

•

Zaburzenia hormonalne,

•

Progresywne zmniejszenie ważnych dla organizmu funkcji,

•

Znaczna utrata mięśni szkieletowych,

•

Znaczny ubytek tkanki tłuszczowej.[13]

Problemy żywieniowe ogólne u chorych onkologicznych:
•

Zmęczenie,

•

Zaburzenia wrażeń smakowych,

•

Brak apetytu,

•

Nudności i wymioty,

•

Zapalenie jamy ustnej i zapalenie przełyku,

•

Biegunki,

•

Zaparcia.

•

Niemożność żucia i połykania

•

Złe wchłanianie

•

Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej

•

„Zespół dumbingu”[13]
Wyniszczenie organizmu przez nowotwór występuje u około 80% pacjentów

w zaawansowanym stadium raka – szczególnie żołądka, trzustki, głowy, szyi.
Aż 20% zgonów związanych z rakiem jest powiązanych z kacheksją nowotworową.
W związku z tym bardzo ważne jest odpowiednie odżywienie pacjenta nie tylko
podczas diagnostyki i operacji, ale również w trakcie leczenia. Zwiększenie białka,
suplementacja kwasami tłuszczowymi omega-3 i innymi mikroelementami. Bardzo
ważne jest uzupełnienie niedoborów, regularną kontrole stanu odżywienia pacjenta
i stosowanie zaleceń dietetycznych, indywidualnie dobranych do stanu zdrowia.[16]

13
13
16

Gullett p. Norleena, Nutritional Interventions for Cancer – induced Cachexia, Edmonton, Alberta Institute for
Human Nutrition, 2011, s. 58-90

2.2.1. Substancje wspierające leczenie żywieniowe pacjenta
a) Kwasy Omega-3
„Kwasy tłuszczowe omega-3 (zwane też kwasami tłuszczowymi n-3 lub ω-3) to
nienasycone kwasy tłuszczowe, których ostatnie wiązanie podwójne w łańcuchu
węglowym znajduje się przy trzecim od końca atomie węgla. Do tej grupy należą
m.in. wielonienasycone kwasy pełniące ważną rolę w odżywianiu człowieka:
•

kwas eikozapentaenowy (ang. eicosapentaenoicacid, EPA – wysokie
zapotrzebowanie)

•

kwas dokozaheksaenowy (ang. docosahexaenoicacid, DHA – wysokie
zapotrzebowanie)

•

kwas α-linolenowy (ang. α-linolenicacid, ALA – bardzo niskie
zapotrzebowanie).”[17]

Wpływ na zdrowie:
•

kształtuje prawidłową pracę mózgu (począwszy od życia płodowego),

•

są składnikiem siatkówki oka – niedobór może prowadzić do retinopatii
wcześniaków, a u osób starszych zwyrodnienie plamki żółtej,

•

przeciwdziałają arytmii,

•

rozrzedzają krew,

•

zapobiegają zakrzepom,

•

ułatwiają wchłanianie wapnia,

•

zapobiegają alergią,

•

zwiększają odporność organizmu, zmniejszają ryzyko nowotworów (rak
piersi – kobiety, rak prostaty – mężczyźni, rak trzustki – obie płcie).[18]

„Badania epidemiologiczne nad rolą PUFA n-3 w kancerogenezie dla wielu
ulokowań raka, są sprzeczne. Niektóre badania wykazały odwrotną zależność
między przyjmowaniem PUFA n-3 i ryzykiem zachorowalności. Problemy
z metodologią badań mogą wiązać się między innymi z zbyt niskim spożyciem
PUFA n-3, niską zmiennością wewnątrz populacji, nietolerowaną błędną
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klasyfikacją szacunkowych wartości spożycia n-3 i ekspozycją na n-3 zmierzoną
zbyt późno.”[19]
Kilka badań wykazuje, że omega-3 m.in. DHA i EPA hamują rozwój raka sutka.
Natomiast omega-6 tj. kwas linolowy i AA mogą powodować progresję
nowotworową. Ze względu na częste przerzuty, które są przyczyną śmiertelności
w przypadku raka piersi, niezwykle istotne jest zminimalizowanie inwazyjnego
potencjału komórek raka sutka. Takie działanie wykazuje DHA. Również poziom
cholesterolu, któryjest zmieniony przez kwasy omega-3 wykazuje znaczenie dla
migracji, inwazji i angiogenezy komórek rakowych. Obecnie trwają badania nad
działaniem PUFA n-3 w leczeniu chemioterapeutykami, gdzie badacze chcą
potwierdzić jego korzystny wpływ na terapię.[20]
b) Glutamina
„Glutamina to związek chemiczny należący do grupy aminokwasów endogennych.
Zdecydowana większość glutaminy, bo aż 70%, syntetyzowana jest w organizmie,
przede wszystkim w mięśniach szkieletowych z kwasu glutaminowego
i amoniaku. Tylko 30% glutaminy jest dostarczane do organizmu wrazz
pożywieniem.” [21] Funkcje w organizmie:
•

Prekursor

syntezy

białka i innych

aminokwasów,

glukozy

oraz

nukleotydów,
•

Utrzymuje równowagę kwasowo-zasadową,

•

Nośnik azotu w organizmie,

•

Wsparcie odporności,

•

Funkcja transportowa wody,

•

Poprawa czynności układu pokarmowego. [22]

Najczęściej suplementację stosują sportowcy w celu regeneracji organizmu po
wysiłku fizycznym. Jednak glutamina ma wiele innych zastosowań dla naszego
organizmu. Między innymi polepsza funkcjonowanie mózgu. Występuje w mózgu
w ilości 10-15 razy większej niż we krwi, głównie w postaci kwasu
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glutaminowego. Pełni tu funkcję modulacyjną, pomiędzy hamującym efektem
GABA, a stymulującym efektem L-glutaminy. Dzięki temu wspomaga
koncentrację, polepsza pamięć i ogólną sprawność umysłu. Glutamina również
wpływa na poziom cukru we krwi. Przy hipoglikemii, tłumi działanie insuliny.
W praktyce zachodzi proces glukoneogenezy, czyli konwertuje do cukrów, dzięki
czemu szybko wytwarza energię. Glutamina jest też źródłem energii dla komórek
układu

odpornościowego,

dlatego

żejest

jednym

z bardzo

kluczowych

i najsilniejszych antyutleniaczy. Dodatkowo przyśpiesza gojenie się ran oraz
wzmacnia serce. [22]
Indian Journal of Medical and PaediatricOncologyopisuje badania nad
glutaminą u osób z chorobami onkologicznymi. Rak powoduje, że w organizmie
występuje niedobór glutaminy, który jest pogłębiany przez toksyczne działanie
leczenia chemioterapeutykami. Stwierdzono, że suplementacja glutaminą chroni
przed

zapaleniem

błony

śluzowej,

wywołanym

promieniowaniem,

kardiotoksycznością wywołanąantracykliną i związaną z paklitakselem- bóle
mięśniowe i stawów. Glutamina może zapobiegać neurotoksyczności paklitakselu,
cisplatyny,

oksaplatynybortezomibu

i

lenolidamidu

i

jest

korzystna

w zmniejszaniu dawki działań toksycznych żołądkowo-jelitowych wywołanych
przez irynotekan i 5-FU. Dietetyczna glutamina zmniejsza nasilenie efektu
immunosupresyjnego indukowanegoprzez metotreksat i poprawiająca status
immunologiczny po chemioterapii. Suplementacja chorych glutaminą przywraca
właściwe funkcje immunologiczne, co w następstwie powoduje blokadę progresji
nowotworu, a także zapobiega występującym powikłaniom żołądkowo-jelitowym,
neurologicznym i kardiologicznym ściśle związanym z terapią onkologiczną.[23]
c) Arganina
L-arganina jest aminokwasem endogennym, czyli naturalnie występującym
w organizmie ludzkim. [24] „W organizmie człowieka arganina jest potrzebna m.in.
do:
•

wiązania amoniaku i syntezy mocznika w cyklu ornitynowym,

•

odpowiedzi immunologicznej na działanie bakterii, wirusów i komórek
nowotworowych,
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•

metabolizmu energetycznego mięśni, nerwów i jąder,

•

syntezy tlenku azotu,

•

zwiększenia wrażliwości na insulinę i zwiększenia wydalania insuliny,

•

wydalania hormonu wzrostu,

•

spermatogenezy, czyli procesu powstawania i dojrzewania plemników,

•

przetrwania i rozwoju zarodka płodu,

•

biosyntezy kreatyny,

•

utrzymania napięcia naczyń i hemodynamiki.”[25]

Badania prowadzone nad arganiną w chorobach nowotworowych wykazały,
że wzrost guza jest związany z zaburzeniami komórek szpikowych i kumulacją
MDSC. Suplementacja za pomocą modulatorów metabolizmu argininy może
wzmacniać endogenną odporność swoistą dla nowotworu, a co za tym idzie
hamować wzrost guza. [26]
d) Błonnik
„Błonnik pokarmowy zgodnie z definicją zaproponowaną przez Kodeks
Żywnościowy

to

jadalne

składniki

tkanek

roślinnych

i

zwierzęcych,

charakteryzujące się tym, iż nie ulegają hydrolizie pod działaniem enzymów
przewodu pokarmowego człowieka.”

[27]

Błonnik jest jednym z składników

dostarczanym w diecie budzącym szczególne zainteresowanie w chemioprewencji
nowotworów jelita grubego. W badaniach in vitro i in vivo związek ten może
hamować progresje nowotworu.

[28]

„Błonnik pokarmowy będąc kompleksem

heterogennych substancji, takich jak hemicelulozy i pektyn oraz celuloza i lignina
pełni różnorodne prozdrowotne funkcje w organizmie człowieka.” [28] Działanie
pośrednie błonnika pokarmowego może zmniejszać ryzyko nowotworu. Są to
działania między innymi tj.:
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•

Zwiększanie masy stolca,

•

Skrócenie pasażu jelitowego,
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•

Wiązanie kwasów żółciowych i karcynogenów (potencjalnych) w świetle
przewodu pokarmowego,

•

Obniżenie pHtreści jelitowej,

•

Stymulowanie fermentacji w jelicie grubym,

•

Zakwaszenie stolca,

•

Stymulowanie rozwoju korzystnej mikroflory jelitowej. [28,29]

Wyniki amerykańskich badań „the NationalInstitutes of health-AARP Diet and
HealthStudy” wykazały pozytywny wpływ zwiększonego spożycia błonnika
pokarmowego u kobiet w okresie pomenopauzalnym powodując 13% redukcję
ryzyka

zachorowania

na

raka

piersi.

Głównie

dotyczyło

to

guzów

niehormonozależnych. W innych badaniach wykazano, że spożycie zwiększonej
ilości błonnika pokarmowego spowodowało obniżenie ryzyka zachorowalności na
nowotwór trzustki. [28]
e) Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki
„Probiotyki są definiowane jako żywe mikroorganizmy, które po spożyciu
korzystnie wpływają na organizm gospodarza. Wpływ ten wynika głównie
z zapewnienia przez kultury probiotyczne właściwej równowagi mikroflory
jelitowej. Działanie probiotyków może być wspomagane przez prebiotyki –
związki nietrawione przez człowieka, zdolne do selektywnego stymulowania
wzrostu i/lub aktywności określonej grupy mikroorganizmów w jelicie grubym
poprawiając w ten sposób stan zdrowia. Połączenie probiotyku i prebiotyku
w jednym preparacie nosi nazwę synbiotyku.” [29]Właściwościprobiotyczne mają
głównie szczepy takie jak:
•

Lactobacillus,

•

Bifidobacterium

•

Sacharomycesboulardii.[29]

Badania mechanizmu prewencyjnego działania probiotyków są nadal w toku.
Udowodniono jednak, że bakterie kwasu mlekowego posiadają zdolność do
wiązania i degradacji potencjalnych karcynogenów, a także indukują enzymy
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Zalega J. Szostak-Węgierek D., Żywienie w profilaktyce nowotworów. Część II. Składniki mineralne,
witaminy, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, probiotyki, prebiotyki. „ProblHigEpidemiol, 2013, s50-58

biorące udział w ich metabolizmie. [29] Nadal nie można jednoznacznie stwierdzić
działania przeciwnowotworowego probiotyków, probiotyków i synbiotyków,
jednak na podstawie już przeprowadzonych badań nad tymi składnikami, można
stwierdzić, że jest to dobra strategia w prewencji i wspomaganiu leczenia
nowotworów – głównie jelita grubego i raka odbytu.[29]
Możliwe, że ma to związek z ochronnym wpływem bakterii probiotycznych do
modyfikacji metabolizmu składników odżywczych, przez co składniki pożywienia
zyskują biologiczną aktywność. Pro- i prebiotyki maja również działanie
immunostymulujące i przeciwzapalne, co też jest istotne w chorobach
nowotworowych.[30] „Bakterie probiotyczne wykazują zdolność do wiązania
potencjalnych związków kancerogennych, a także ograniczają powstawanie
enzymów bakteryjnych (np. β-glukuronidaza, nitroreduktaza, azoreduktaza),
odpowiadających za wytwarzanie w świetle przewodu pokarmowego związków
mutagennych oraz kancerogennych.”[30] Bakterie probiotyczne maja zdolność
wytwarzania substancji antykancerogennych: sarkomycynę, chromocynę A3,
neokarcynomycynę, oraz biorą udział w inaktywacji w prokancerogenów
tj.: azotany, azobarwniki, aflatoksyny i nitrozaminy.[30]
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2.2.2. Dieta pacjenta onkologicznego i substancje potencjalnie rakotwórcze
Nieprawidłowa dieta oraz nadmiar kilogramów są czynnikiem powstawania ok
35-40% nowotworów. Otyłość i nadwaga jest związana z wyższym ryzykiem raka
poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego, a także piersi, prostaty, macicy
i nerek. W wielu badaniach klinicznych udowodniono, że nasze wybory żywieniowe
mają wpływ na rozwój nowotworów złośliwych. [30]
Tabela 3. Produkty spożywcze lub składniki żywieniowe, których regularne spożywanie
zwiększa ryzyko nowotworów złośliwych
Rodzaj nowotworu

Produkty

spożywcze

lub

składniki

żywności
Rak jelita grubego

Mięso czerwone (wołowina, wieprzowina,
baranina) i przetworzone (konserwowane,
wędzone)

Rak żołądka

Nadmiar soli w diecie

Rak prostaty

Nadmierne spożycie wapnia z dietą

Rak wątroby

Żywność zawierająca aflatoksyny

Rak Jamy ustnej, gardła, krtani, przełyku, Alkohol
wątroby, jelita grubego, piersi
Rak przełyku

Herbata yerba mate

Rak płuca (palacze)

Beta karoten stosowany w suplementach
diety

źródło[31]

Produkty i potrawy przeciwwskazane:
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•

Frytki,

•

Kotlety smażone (głównie w panierce),

•

Pieczywo razowe,

•

Surowe warzywa i owoce,

•

Warzywa kapustne i cebulowe,

Jarosz M., Sajór I., Żywienie choroba nowotworowa. „Poradnik dla pacjentów i ich rodzin”, Warszawa,
Primopro, 2013

•

Nasiona roślin strączkowych,

•

Tłuste mięso oraz wędliny,

•

Tłuste sery,

•

Śmietana, majonez,

•

Wyroby cukiernicze, słodycze, czekolada,

•

Słone przekąski,

•

Ostre przyprawy,

•

Ocet,

•

Alkohol,

•

Kawa, kakao i mocna herbata,

•

Napoje gazowane.[31]

Wielkie znaczenie ma również przygotowywanie posiłków. Podczas przyrządzania
potraw w domu i w czasie przetwórstwa powstają:
•

Aflatoksyny- występujące w spleśniałych ziarnach zbóż, nasionach roślin
strączkowych oraz orzechach,

•

N-nitrozwiązki, azotany i azotyny – stosowane głównie w konserwowaniu
mięs, wędlin, piw i serów dojrzewających,

•

Heterocykliczne aminy oraz policykliczne węglowodory aromatyczne –
powstające

w

czasie

wędzenia,

temperaturach mięs i ryb.[31]
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grillowania,

smażenia

w

wysokich

3.

Cel pracy
Celem niniejszej pracy była ocena sposobu żywienia i preferencje żywieniowe osób
z zdiagnozowaną chorobą Recklinghausena.
Tezy
1. Wiedza żywieniowa u osób z zdiagnozowaną chorobą Recklinghausena jest
niewystarczająca.
2. Sposób żywienia i preferencje żywieniowe w badanej populacji są niezgodne
z ogólnymi zaleceniami.

4. Część doświadczalna
4.2. Metody badań
Badaniami objęto 15 osób z zdiagnozowaną chorobą Recklinghausena w całej
Polsce. Kobiet było 11, a mężczyzn 4.
Przeprowadzono badania na podstawie kwestionariusza QEB opracowanego
przez Zespół Behawioralnych Uwarunkowań Żywienia PAN przeprowadzonych
z ankietowanymi drogą e-mailową.

5. Omówienie i dyskusja wyników
5.2. Aktywność fizyczna osób ankietowanych

13,33%
33,33%

mała
umiarkowana
duża

53,33%

Wykres nr 2. Aktywność fizyczna osób badanych
Na wykresie nr 2 przedstawiony został stopień aktywności fizycznej badanej grupy.
Ponad 50% respondentów wykazuje umiarkowaną aktywność, niestety ponad 30% nie
preferuje żadnej formy wysiłku fizycznego.

20,00%

13,33%

4 posiłki
3 posiłki
2 posiłki

26,67%

40,00%

Wykres nr 3. Ilość posiłków głównych w ciągu dnia

1 posiłek

Powyższy wykres obrazuje częstotliwość spożywania posiłków przez badanych.
Niestety, aż 20% respondentów spożywa tylko jeden posiłek dziennie, co może
w przyszłości wiązać się ze znacznymi zaburzeniami metabolicznymi.

nie

40,00%

tak, ale
60,00%

Wykres nr 4. Spożywanie posiłków o stałych porach
Wykres nr 4 przedstawia spożywanie posiłków o stałych porach przez badaną grupę.
Tylko 60% respondentów odpowiedziała, że spożywa posiłki o stałych porach, lecz nie
dotyczy to wszystkich posiłków.

13,33%
tak
nie

86,67%

Wykres nr 5. Dojadanie między posiłkami

Wykres wyżej pokazuje, że ponad 86% osób z badanej grupy respondentów dojada
między posiłkami.

gotowane
40,00%

duszone

66,67%

grillowane
pieczone
26,67%

smażone

33,33%
13,33%

Wykres nr 6. Metody obróbki termicznej mięs
Powyższy wykres obrazuje preferowaną obróbkę mięs u badanej grupy. Ponad 66%
osób stosuje smażenie, jako ulubiony typ obróbki mięs. Najmniej respondentów, bo
tylko 13% preferuje mięso grillowane. Ilość osób wybierających gotowanie i pieczenie,
jako ulubioną obróbkę mięs, jest kolejno na drugim 40% i trzecim miejscu 33%.

30,00%

26,67%

25,00%
20,00%

20,00%

Owoce
13,33%

15,00%
10,00%

20,00%

13,33%

Warzywa

6,67%

5,00%
0,00%
nie
spożywam

1-3 razy w
miesiącu

raz w
tygodniu

kilka razy w raz dziennie kilka razy w
tygodniu
ciągu dnia

Wykres nr 7. Częstotliwość spożywania owoców i warzyw
Wykres nr 7 prezentuje częstotliwość spożywania owoców i warzyw przez badaną
grupę. Większość, bo 26% zdeklarowało, że spożywa owoce kilka razy w tygodniu,
a tylko 7% nie spożywa owoców w ogóle. Natomiast taka sama ilość respondentów,
czyli po 26%, odpowiedziała, że spożywa warzywa raz dzienni lub raz w tygodniu.

13,33%

20,00%

nie używam żadnego
margaryna
masło
mix tłuszczowy
inny

66,67%

Wykres nr 8. Rodzaj stosowanego tłuszczu do smarowania
Powyższy wykres przedstawia rodzaj stosowanego tłuszczu stosowanego do
smarowania pieczywa. Ponad 66% osób z badanej grupy deklaruje, iż używa masła.
Aż 20% nie stosuje żadnego tłuszczu do smarowania pieczywa, a ponad 13% wybiera
mix tłuszczowy.

0,00%
0,00%

13,33%

0,00%

6,67%

nie smaże potraw
nie stosuję żadnego

6,67%

olej rzepakowy, oliwa z
oliwek
olej słonecznikowy,
sojowy
margaryna
73,33%

masło
smalec

Wykres nr 9. Rodzaj stosowanego tłuszczu do smażenia
Wykres nr 9 odzwierciedla stosowanie tłuszczu do smażenia. Aż 73% respondentów
preferuje olej rzepakowy lub oliwę z oliwek. Ponad 6% nie smaży w ogóle. Taka sama
ilość respondentów stosuje do smażenia margarynę. Masło do smażenia wybiera tylko
13% badanych.
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30,00%
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25,00%
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20,00%
15,00%
10,00%
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Wykres nr 10. Ilość wypijanych szklanek gorących napojów i wody w ciągu dnia

Powyższy wykres słupkowy prezentuje ilość spożywanych napojów gorących i wody
w ciągu dnia przez osoby badane. Ponad 38% pije 2 szklanki napojów gorących w ciągu
dnia, a tylko 7% spożywa 6 lub więcej szklanek gorących napojów. Ponad 30%
respondentów deklarowała, że wypija 4 szklanki wody w ciągu dnia. Aż 15% osób nie
pija wody w ciągu dnia. Taka sama ilość osób badanych wypija 6 i więcej szklanek
wody w ciągu dnia.

60,00%

53,33%

50,00%
40,00%

Fast food

33,33%

30,00%
20,00% 20,00%

20,00%
10,00%

20,00%

20,00%
13,33%

Słodycze i inne
wyroby
cukiernicze

6,67%

0,00%
nie
1-3 razy w raz w
kilka razy
raz
kilka razy
spożywam miesiącu tygodniu w tygodniu dziennie w ciągu
dnia

Wykres nr 11. Częstotliwość spożywania żywności typu fast food oraz słodyczy
i wyrobów cukierniczych
Wykres nr 11 ukazuje częstotliwość spożywania żywności typu fast food oraz słodyczy
i wyrobów cukierniczych. Tylko 6% badanych odpowiedziało, że nie spożywa żywności
typu fast food i słodyczy oraz wyrobów cukierniczych. Ponad połowa respondentów
spożywa żywność fast food 1 do 3 razy w miesiącu. Najwięcej odpowiedzi odnośnie
częstotliwości spożywania słodyczy i wyrobów cukierniczych , bo aż 33%
respondentów, zdeklarowało, że kilka razy w tygodniu.

13,33%
33,33%
53,33%

podstawowe,
zasadnicze
zawodowe
średnie

wyższe

Wykres nr 12. Wykształcenie osób badanych
Powyższy wykres przedstawia wykształcenie wśród grupy badanej. Ponad 50% z nich
posiada wykształcenie średnie.

0,00%

poniżęj przeciętnej
33,33%

66,67%

przeciętna
powyżej
przeciętnej

Wykres nr 13. Status ekonomiczny
Wykres nr 13 ukazuje status ekonomiczny respondentów. Aż 66% zdeklarowało swój
status ekonomiczny na poziomie przeciętnym.

0,00%
20,00%

żle

13,33%

średnio
dobrze
bardzo dobrze

66,67%

Wykres 14 Ocena sposobu żywienia według badanych
Na wykresie nr 14 przedstawiona jest ocena sposobu żywienia według badanych.
Niewiele, bo tylko 20% osób ankietowanych ocenia swoją wiedzę jako dobrą. Ponad
66% oceniło posiadaną wiedzę na poziomie średnim i tylko 13,33% uważa, że ich
wiedza żywieniowa jest zła.

0,00%
niedostatecznie

20,00%
33,33%

dostatecznie
dobrze
bardzo dobrze

33,33%

Wykres nr 15. Ocena wiedzy żywieniowej według badanych
Wykres nr 15 ukazuje ocenę wiedzy żywieniowej według badanych.

Aż 33%

respondentów ocenia swoją wiedzę na poziomie niedostatecznym lub dostatecznym.
Tylko 20% stwierdza, że ich wiedza jest dobra.

20,00%

26,67%
niedostateczny
dostateczny
dobry

53,33%

Wykres

nr

16.

Wiedza

żywieniowa

respondentów

analizowana

na

podstawiekwestionariusza QEB
Powyższy wykres prezentuje wiedzę żywienową respondentów analizowaną na podstawie
kwestionariusza QEB. Po analizie odpowiedzi respondentów w kewstionariuszu QEB, w
części sprawdzającej wiedzę osób badanych

mogę stwierdzić, że większość osób

ankietowanych, bo aż 53%, posiada wiedzę na poziomie dostatecznym. Zaledwie 20%
respondentów posiada wiedzę dobrą.

6.

Podsumowanie
Celem niniejszej pracy była ocena sposobu żywienia i preferencje żywieniowe osób

z zdiagnozowaną chorobą Recklinghausena. W zgromadzonych materiałach dotyczących
Nerwiakowłókniakowatości, potwierdza się związek zwiększonego występowania chorób
onkologicznych u pacjentów z zdiagnozowaną chorobą.
Dieta sama w sobie nie wpływa na występowanie choroby Recklinghausena, a jedynie
na choroby współistniejące. Zwiększone ryzyko nowotworów u tych pacjentów powinno
wiązać się z podjęciem działań profilaktycznych.
Badania wykazały, że niewielka ilość osób badanych stara się stosować do zasad
zdrowego odżywiania. Można przypuszczać, że wiąże się to z statusem ekonomicznym grupy
respondentów. Istniejące także przeświadczenie, że „dieta” jest czynnością pracochłonną
i wymagającą wysokich nakładów finansowych, zniechęca ludzi do podejmowania działań
profilaktycznych w swoim sposobie odżywiania.
Życie w ciągłym biegu i w stresie, związanym z wizytami lekarskimi i kontrolnymi
badaniami, przypuszczam, że nie pozwala na regularne posiłki, co za tym idzie, zwiększa się
częstotliwość podjadania między posiłkami.
W przeprowadzonych badaniach pytano respondentów o ich wiedzę żywieniową oraz
sprawdzano ją w późniejszej części kwestionariusza żywieniowego. Wiedza, ta oceniana
przez samych badanych, jak i ta stwierdzona za pomocą ankiety pokazała, że jest ona na
poziomie dostatecznym. Jednak nie zawsze przekłada się to na rzeczywistość. Warto
stwierdzić, iż regularne aktualizowanie stanu wiedzy i wprowadzanie jej w życie mogłoby
mieć korzystny wpływ na badaną grupę.

7. Wykaz piśmiennictwa
1. Zajączek S., Nerwiakowłókniakowatość typu 1. „Postępy Nauk Medycznych”, Tom
XXIII, 2010, Nr 11, s. 860-865
2. Karwacki M., Woźniak W., Nerwiakowłókniakowatość – wrodzona, genetycznie
uwarunkowana choroba predysponująca do nowotworzenia. „Medycyna Wieku
Rozwojowego”, X, 2006, Nr 3, część II, s. 923-948
3. Sierota D., Nerwiakowłókniakowatość typu 1 u dzieci obserwacje ośrodka
Gdańskiego Doniesienie wstępne. „Medycyna Wieku Rozwojowego”, XI, 2007, Nr 3,
część II, s. 307-312
4. Gos M. Abramowicz A., Neurofibromina w nerwiakowłókniakowatości typu 1 –
mutacje w genie NF1 jako przyczyna choroby, ”Developmenal Period Medicine”,
XVIII, 2014, Nr 3, s. 402-411
5. Gos , M. Ścieżka sygnałowa RAS/MAPK i jej rola w etiopatogenezie zespołu Noonan.
„Postępy Biochemii” Tom. 58, 2012, Nr 3, s. 255-264
6. Tamburrino F., I Disordini Del pahwayRas-Mapk o Rasopatie: aspetti diagnostics, cli
nici e terapeutici, Universita Di Bologna Alma Mater Studiorum, 2016,
7. https://pl.wikipedia.org/wiki/Fakomatozy [dostęp:07.02.2018]
8. Gos M. Podłoże genetyczne fakomatoz – dziedziczenie, zmienność, możliwości
diagnostyczne. „Sympozjum Stowarzyszenia Alba-Julia, Zakład Genetyki Medycznej
Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, 17-18.10.2015
9. Czajkowski G. Kałużny J., Nerwiakowłókniakowatość typu 1. „Klinika oczna”,, 2010,
s. 45-47
10. Czajkowski

G.,

Kałużny

J.,

Patogeneza

i

najczęstsze

objawy

Nerwiakowłókniakowatości typu 1. „Klinika oczna”, 2009, s. 378-383
11. Grygiel-Górniak B., Grzymisławski M., Przysławski J. Żywienie w chorobach
nowotworowych, Gawęcki J. (red.), „Żywienie człowieka zdrowego i chorego”, Wyd.
2, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2012, s. 324-331
12. Green K., Choroby neurologiczne, Chojnacki J. (red.), „Dietetyka i żywienie
kliniczne”, Wyd. 1, Wrocław, Elsevier 2013, s.277-290
13. Kapała A., Dieta w chorobie nowotworowej, Warszawa, Buchmann 2016

14. Lewko K., Leczenie dobrą dietą, Wyd. 1, Warszawa, Wydawnictwo SBM, 2016, s
211-224
15. Peckenpaugh N., Znaczenie żywienia w prewencji i leczeniu chorób nowotworowych.
”Podstawy żywienia i dietoterapia”, Wrocław, Esevier Urban and Partner, 2011,
s.370-402
16. Gawęcki J. Gertig H., Żywienie człowieka. Słownik terminologiczny, Warszawa,
PWN, 2007
17. Gullett p. Norleena, Nutritional Interventions for Cancer – induced Cachexia,
Edmonton, Alberta Institute for Human Nutrition, 2011, s. 58-90
18. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwasy_t%C5%82uszczowe_omega-3
19. http://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/zasady-zywienia/kwasy-omega-3wyjatkowy-budulec-naszych-komorek_35586.html
20. Touvier M. Kesse-Guyot E., Modulation of the association between plasma
intercellular adhesion molecule-1 and cancer risk by n23 PUFA intake: a nested casecontrol study. „The American Journal of Clinical Nutrition” , USA, American
Socienty for Nutrition, 2012, s 944-950
21. Chenais B. Blanckaert V., The Janus Face of Lipids In Human Breast Cancer: How
Polyunsaturatted Fatty Acids Affect Tumor Cell Hallmarks. „International Journal of
BreastVancer”, 2012
22. http://wformie24.poradnikzdrowie.pl/odzywianie/glutamina-dzialanie-i-skutecznoscsuplementow-z-glutamina_42390.html [dostęp:20.02.2018]
23. http://www.glutamina.pl/
24. Gaurav K., Glutamine: A novel approach to chemotherapy-induced toxicity, Indian
Journal of Medical and Pediatric Oncology, 2012, s.13-20
25. http://arginina.info.pl/
26. https://zasadyzywienia.pl/arginina.html
27. Capuano G. Rigamonti N., Modulators of arginine metabolizmsuport cancer
immunosurveillance, Capuano, BioMed Central, 2009
28. J. SzostakWęgierek D., Żywienie w profilaktyce nowotworów. Cześć I. Polifenole
roślinne, karotenoidy, błonnik pokarmowy. „ProblHigEpidemiol, 2013, s. 41-49

29. Olejnik A. Tomczyk J., Rola naturalnych składników siety w chemio prewencji
nowotworów jelita grubego. „PostepyHig Med. Dosw (online), 2010, s 175-187
30. Zalega J. Szostak-Węgierek D., Żywienie w profilaktyce nowotworów. Część II.
Składniki mineralne, witaminy, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, probiotyki,
prebiotyki. „ProblHigEpidemiol, 2013, s50-58
31. Jarosz M., Sajór I., Żywienie choroba nowotworowa. „Poradnik dla pacjentów i ich
rodzin”, Warszawa, Primopro, 2013

8.

Spis tabel
Tabela nr 1 Kliniczne postaci nerwiakowłókniakowatości
Tabela nr 2. Objawy okulistyczne choroby von Recklinghausena

9.

Spis wykresów
Wykres nr 1. Powstawanie kacheksji nowotworowej
Wykres nr 2. Aktywność fizyczna osób badanych
Wykres nr 3. Ilość posiłków głównych w ciągu dnia
Wykres nr 4. Spożywanie posiłków o stałych porach
Wykres nr 5. Dojadanie między posiłkami
Wykres nr 6. Metody obróbki termicznej mięs
Wykres nr 7. Częstotliwość spożywania owoców i warzyw
Wykres nr 8. Rodzaj stosowanego tłuszczu do smarowania
Wykres nr 9. Rodzaj stosowanego tłuszczu do smażenia
Wykres nr 10. Ilość wypijanych szklanek gorących napojów i wody w ciągu dnia
Wykres nr 11. Częstotliwość spożywania żywności typu fast food oraz słodyczy i
wyrobów cukierniczych
Wykres nr 12. Wykształcenie osób badanych
Wykres nr 13. Status ekonomiczny
Wykres 14 Ocena sposobu żywienia według badanych
Wykres nr 15. Ocena wiedzy żywieniowej według badanych
Wykres nr 16. Wiedza żywieniowa respondentów analizowana na podstawie
kwestionariusza QEB

10. Spis zdjęć
Zdjęcie nr 1. Obraz rezonansu magnetycznego z uwidocznionym glejakiem
Zdjęcie nr 2. Nerwiakowłókniaki
Zdjęcie nr 3. Nerwiakowłókniaki skórne
Zdjęcie nr 4. Plamy cafe-au-lait
Zdjęcie nr 5. Plamy cafe-au-lait powyżej 15mm
Zdjęcie nr 6. Nerwiakowłókniak powieki
Zdjęcie nr 7. Guzki Lischa, zmiany barwnikowe tęczówki oka

11. Załączniki
1.

Zgoda pacjentki na wykorzystanie zdjęć w pracy licencjackiej.

2.

Kwestionariusz QEB opracowany przez Zespół Behawioralnych Uwarunkowań
Żywienia, Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka, PAN

Załącznik nr 1.
Zgoda pacjentki na wykorzystywanie zdjęć w pracy licencjackiej

