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STRESZCZENIE:    Wstęp: Na całym świecie nieswoiste zapalenia jelit występują coraz częściej i  u  coraz młodszych osób, u  części z  tych pa-
cjentów z uwagi na zaawansowanie choroby i wyniszczenie żywienie pozajelitowe jest alternatywą dla leczenia operacyjnego 
obarczonego na tym etapie dużym ryzykiem.

  Cel pracy: Celem pracy była ocena wyników zastosowania domowego żywienia pozajelitowego u pacjentów z ciężkimi posta-
ciami chorób zapalnych jelit, u których leczenie operacyjne wiązało się z wysokim ryzykiem powikłań.

  Materiały i metody: Przeprowadzono retrospektywną ocenę 46 pacjentów, u których zdecydowano o wprowadzeniu domowego ży-
wienia pozajelitowego zamiast kolejnego leczenia operacyjnego. Kryterium włączenia do badania, było leczenie za pomocą domo-
wego żywienia pozajelitowego, oraz rozpoznanie choroby Leśniewskiego-Crohna, lub wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. 

  Wyniki: Średnia ilość powikłań wymagających hospitalizacji w trakcie obserwacji, przypadających na pacjenta wynosiła 1,76, 
wartość BMI wzrosła średnio o 4,3 [kg/m2]. Podczas leczenia żywieniowego odsetek osób u których uzyskano całkowite od-
stawienie leków przeciwzapalnych lub immunosupresyjnych wyniósł 17,4%. W  całej badanej grupie średnio u  co piątego 
chorego ostawiono minimum jeden lek immunosupresyjny. Średnio poziom albumin u pacjentów wzrósł o 2,4 g/l, poziom 
limfocytów spadł o 474 limfocytów/mm3, a poziom leukocytów u osób badanych wzrósł o 747,6/mm3. Samopoczucie w 87% 
badanych było określane jako dobre, oraz 7,4% chorych było w stanie podjąć pracę.

  Wnioski: Domowe żywienie pozajelitowe wpływa pozytywnie na stan ogólny pacjentów przed podniesienie wartości BMI, 
oraz poprawę wyników biochemicznych. Wyniki wskazują na potrzebę rozważenia tej metody jako alternatywy dla leczenia 
operacyjnego ciężkich postaci chorób zapalnych jelit z dużym ryzykiem operacyjnym, co mogłoby wpłynąć na zmniejszenie 
częstości występowania powikłań.   

SŁOWA KLUCZOWE:   domowe żywienie pozajelitowe, choroby zapalne jelit, żywienie, Choroba Leśniewskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita 
grubego

ABSTRACT:   Introduction: In the world, the inflammatory bowel disease affects an increasing number of younger and younger patients, and 
in some of them parenteral nutrition is an alternative to high-risk surgical intervention due to advancement of the disease and 
malnutrition.

  Aim: The aim of the study was to assess the results of home parenteral nutrition in patients with severe bowel inflammatory dis-
ease, in whom surgical treatment is associated with high risk of complications. 

  Materials and methods: A retrospective analysis was conducted on 46 patients, who received home parenteral nutrition in-
stead of another surgical intervention. The inclusion criteria included home parenteral nutrition and diagnosis of Crohn’s disease 
or ulcerative colitis.

  Results: Mean number of complications requiring hospital admission per patient was 1.76, the BMI increased by 4.3 on aver-
age [kg/m2]. During parenteral nutrition, the percentage of patients, in whom anti-inflammatory or immunosuppressant drugs 
were completely discontinued, was 17.4%. In the whole group, at least one immunosuppressive drug was discontinued in one-
fifth of patients. Mean albumin level increased by 2.4 g/L, lymphocyte count dropped by 474 lymphocytes/mm3, and leukocyte 
count increased by 747.6/mm3. The patients described their condition as good in 87%, and 7.4% of patients were able to work.

  Conclusions: Home parenteral nutrition positively affects patient’s general condition by increasing BMI and normalizing bio-
chemical test results. The results indicate the need to consider this method as an alternative to surgical intervention in severe 
bowel inflammatory disease with high perioperative risk, which could reduce the complication rate.
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WSTĘP

Na całym świecie nieswoiste zapalenia jelit występują coraz czę-
ściej i u coraz młodszych osób. Najprawdopodobniej jest to spo-
wodowane zmieniającym się stylem życia, w tym przetworzoną 
i ubogoresztkową dietą. W Europie i Ameryce Północnej zacho-
rowalność na wrzodziejące zapalenie jelita grubego wynosi od 8,3 
do 10/100000 osób, a na chorobę Crohna od 5 do 7/100000 osób 
i jest wyższa niż w Afryce, Azji, czy Ameryce Południowej. Częściej 
choroba występuje u osób rasy białej, niż kolorowej, oraz częściej 
u kobiet niż mężczyzn. Szczyt zachorowalności występuje między 
20, a 40 rokiem życia, kolejny wzrost zachorowalności występuje 
między 60-80 r.ż. Nie ma dokładnych danych dotyczących zacho-
rowalności w Polsce, jednak najprawdopodobniej wrzodziejące 
zapalenie jelita grubego występuje częściej, a zachorowalność na 
obydwie choroby wzrasta  [1, 2, 3, 4].

Mimo zmniejszającej się ilości wskazań do interwencji chirurgicz-
nych w tych chorobach, nadal są one częstym wyzwaniem dla chi-
rurga. Aktualnie leczeniu chirurgicznemu z powodu choroby Le-
śniewskiego-Crohna poddawany jest co drugi pacjent, a z powodu 
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego co piąty [5].

Osoby cierpiące na nieswoiste choroby zapalne jelit charakteryzu-
ją się występowaniem wysokiego odsetka niedożywienia, od 20%, 
do nawet 70% (badania wskazują na wyższy odsetek w chorobie 
Leśniewskiego-Crohna), które jest najważniejszym z zależnych 
od pacjenta czynników ryzyka wystąpienia późniejszych powi-
kłań. Aktualnie częstość powikłań u pacjentów z wrzodziejącym 
zapaleniem jelita grubego po operacjach w trybie pilnym wynosi 
>50%, a u pacjentów z chorobą Leśniewskiego-Crohna 35%. Do-
mowe żywienie pozajelitowe stosowane jest u pacjentów, u któ-
rych zastosowanie efektywnego żywienia dojelitowego nie jest 
możliwe, lub u pacjentów przed operacją w celu poprawy stanu 
odżywienia . Poprawa stanu odżywienia powoduje zmniejszenie 
ilości występujących powikłań pooperacyjnych, a w niektórych 
sytuacjach nawet uniknięcie samej operacji, dzięki zmniejszeniu 
aktywności choroby [5, 6, 7, 8, 9].

Celem pracy była ocena wyników zastosowania domowego ży-
wienia pozajelitowego u pacjentów z ciężkimi postaciami chorób 
zapalnych jelit i niewydolnością przewodu pokarmowego.

MATERIAŁY I METODYKA BADAŃ

Materiałem wykorzystanym do badań była dokumentacja medycz-
na 46 pacjentów, leczonych w latach 1999-2017 w Klinice Chirur-
gii Ogólnej i Żywienia Klinicznego WUM. Kryterium włączenia 
do badania, było leczenie za pomocą domowego żywienia poza-
jelitowego, oraz zdiagnozowanie choroby Leśniewskiego-Crohna, 
lub wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. 

Metodą zastosowaną w badaniu była analiza dokumentacji szpital-
nej i ambulatoryjnej w kontekście historii i przebiegu klinicznego 
chorób wybranych pacjentów. Uzyskane dane zostały przeanali-
zowane za pomocą programu Microsoft Excel 2010 i programu 
statystycznego dostępnego na stronie internetowej, pod adresem: 
http://www.naukowiec.org/program-statystyczny.html. Do zbada-
nia korelacji między danymi wykorzystano test korelacji r-Pear-
sona i test korelacji rho-Spearmana, wykonany po wcześniejszym 

zastosowaniu rangowania uzyskanych wartości. Wynik uznawano 
za istotny statystycznie, gdy parametr p<0,05. 

WYNIKI 

W badaniu brało udział 46 pacjentów w wieku od 18 do 81 roku 
życia. Średni wiek pacjentów wynosił 47 lat. Wśród badanych było 
21 kobiet i 25 mężczyzn, z czego u 38 osób zdiagnozowano chorobę 
Leśniewskiego-Crohna, a u 8 wrzodziejące zapalenie jelita grubego. 
Spośród badanych pacjentów tylko u 3 nie było uprzedniej resekcji 
jelita, częściową resekcję jelita cienkiego miało wykonaną 18 cho-
rych, jelita grubego 6 osób, a zarówno jelita cienkiego i grubego 

Ryc. 1. Rozkład zmian w wartości BMI

Ryc. 2. Rozkład zmiany ilości przyjmowanych leków

Ryc. 3. Częstość występowania zmian w poziomie albumin badanych pacjentów
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między czasem przyjmowania żywienia pozajelitowego, a stęże-
niem albumin we krwi. Współczynnik korelacji r-Pearsona wy-
niósł -0,270, natomiast współczynnik korelacji rho-Spearmana 
wyniósł -0,291, obydwa wyniki nie są jednak istotne statystycznie. 

W przypadku zmian poziomu limfocytów we krwi pacjentów 
zmiana wahała się między spadkiem o 4770/mm3, a wzrostem 
o 1810/mm3. Średnio poziom limfocytów spadł o 474 limfocytów/
mm3. Przyjmując za wartości referencyjne przedział 1000-4500/
mm3, procent pacjentów których wyniki mieściły się w zalecanym 
przedziale wzrósł z 73,9% do 80,4% (wykres 4). Na podstawie wy-

19 osób. Dziewiętnastu pacjentów miało wyłonioną ileostomię a 3 
kolostomię, z czego u jednego pacjenta zostały wytworzone oba 
rodzaje stomii. W grupie badanej u 27 osób w wyniku przepro-
wadzonych zabiegów operacyjnych rozwiną się zespół krótkiego 
jelita. Okres żywienia pozajelitowego w warunkach domowych 
wyniósł od 2 do 212 miesięcy, średni czas leczenia żywieniowego 
wynosił 66,3 miesiąca.

Podczas leczenia żywieniowego powikłania wymagające hospi-
talizacji pojawiły się u jednego z pacjentów 12 razy, jednak u 18  
pacjentów (39% badanych)  nie była konieczna ani jedna hospi-
talizacja. Średnia ilość hospitalizacji, przypadających na pacjenta 
wynosiła 1,76. W tabeli 1 przedstawiono zależność między cza-
sem prowadzenia domowego żywienia pozajelitowego, a ilością 
powikłań wymagających hospitalizacji. Badając korelację mię-
dzy czasem trwania żywienia pozajelitowego, a ilością powikłań 
wykazano, że współczynnik korelacji r-Pearsona wynosił 0,639, 
a rho-Spearmana 0,626, co w obydwu przypadkach oznacza wy-
stępowanie zależności między tymi zmiennymi. Poziom istotności 
w obydwu testach wyniósł p=0,00, co oznacza, że obydwa wyniki 
są istotne statystycznie.

U 41 osób spośród badanych zmierzono różnice w wynikach BMI 
(Body Mass Index- Wskaźnik Masy Ciała), porównując wartości 
z przed leczenia, do wartości w momencie zakończenia żywienia 
pozajelitowego. Zmiana wartości BMI wahała się od spadku o 7,02 
kg/m2, do wzrostu o 10,58 kg/m2. Wśród badanych u 2 osób BMI 
zmalało, u jednej osoby pozostało bez zmian, a u pozostałych 38 
wzrosło (Wykres 1). U pacjentów wartość BMI wzrosła średnio 
o 4,3 kg/m2. Przyjmując za wartości referencyjne przedział 18,5-
24,9 kg/m2 wyniki mieszczące się w zalecanym zakresie wzrosły 
z 36,6% do 52,3% osób których wyniki uzyskano w badaniu. 

W czasie zbierania danych do niniejszej pracy, przeanalizowano 
również ilość leków przeciwzapalnych i immunosupresyjnych 
przyjmowanych przez pacjentów przed rozpoczęciem domowe-
go żywienia pozajelitowego, a także po jego zakończeniu (tabela 
2). Na tej podstawie obliczono różnicę w ilości przyjmowanych 
leków. Zmiana wahała się od zmniejszenia liczby leków o 3 pre-
paraty, do zwiększenia ilości przyjmowanych leków o 2 preparaty 
(wykres 2). Podczas leczenia żywieniowego odsetek osób przyj-
mujących jakiekolwiek leki przeciwzapalne lub immunosupresyjne 
spadł z 60,9% do 43,5%. W całej badanej grupie u co piątego cho-
rego udało się odstawić co najmniej jeden lek, jednak wystąpiła 
słaba korelacja między długością trwania żywienia pozajelitowego, 
a zwiększeniem ilości przyjmowanych preparatów. Współczynnik 
korelacji rho-Spearmana wyniósł 0,288, a istotność statystyczna 
dla tego wyniku wyniosła p=0,053, jest to wynik na granicy istot-
ności statystycznej.

W czasie przeprowadzania badania wzięto pod uwagę także wy-
niki laboratoryjne pacjentów tj.: poziom albumin, limfocytów 
i leukocytów, z przed rozpoczęcia leczenia za pomocą żywienia 
pozajelitowego, oraz z momentu zakończenia interwencji żywie-
niowej. Zmiana poziomu albumin u pacjentów wahała się między 
spadkiem o 19 g/l, a wzrostem o 25 g/l. Średnio poziom albumin 
u pacjentów wzrósł o 2,4 g/l. Przyjmując za wartości referencyjne 
przedział 35-50 g/l, ilość osób których wyniki mieściły się w za-
lecanym przedziale wzrosła z 32% do 50% osób których wyniki 
uzyskano w badaniu (wykres 3).  Na podstawie współczynników 
korelacji można stwierdzić, że występuje słaba ujemna korelacja 

Ryc. 4. Częstość występowania zmian w poziomie limfocytów badanych pacjentów

Ryc. 5. Częstość występowania zmian w poziomie leukocytów badanych pacjentów

Ryc. 6.  Zmiana przyjmowania leków przed rozpoczęciem HPN i aktualnie w zależności 
od samopoczucia pacjenta
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gdzie wskaźnik infekcji wynosił 16%. Natomiast w innej publika-
cji, gdzie pobrano próby na posiew z 249 cewników, w 60 (29%) 
uzyskano wynik pozytywny [13].

Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że średni wzrost 
BMI u pacjentów wyniósł 4,3 kg/m2, co znajduje potwierdzenie 
w badaniu Evans i wsp. [6], gdzie masa ciała u osób żywionych 
pozajelitowo wzrosła o 3,3 kg, co w sposób oczywisty musiało 
przełożyć się na wzrost wskaźnika BMI u tych pacjentów. W ba-
daniu przeprowadzonym w 1999 roku przez Seo i wsp. po 3 tygo-
dniach całkowitego żywienia pozajelitowego u pacjentów z CU 
(colitis ulcerosa- wrzodziejące zapalenie jelita grubego) BMI spa-
dło o 0,7 kg/m2, co nie było wynikiem istotnym statystycznie, na-
tomiast u pacjentów z chorobą Leśniewskiego-Crohna wskaźnik 
ten wzrósł o 0,4 kg/m2, co było wynikiem istotnym statystycznie 
na poziomie p<0,01 [14]. Przyczynami spadku masy ciała (a co za 
tym idzie spadkiem wskaźnika BMI) u chorych z IBD mogą być: 
zmniejszone przyjmowanie pokarmów drogą doustną, pogorsze-
nie wchłaniania, a także zwiększenie metabolizmu osób z aktyw-
ną chorobą, w porównaniu z osobami będącymi w stanie remi-
sji. Osoby z aktywną formą choroby Leśniewskiego-Crohna maja 
istotnie statystycznie większy wydatek energetyczny w porówna-
niu z osobami, u których obserwowana jest remisja choroby (28,8 
+- 5,4 vs. 25,9 +- 4,3 kcal/kg).  [15, 16]

Na podstawie danych uzyskanych podczas badania można stwier-
dzić, że pacjenci pod wpływem domowego żywienia pozajelito-
wego zaczęli przyjmować mniejsze ilości leków, a u części z nich, 
wskutek poprawy stanu ogólnego można było całkowicie zrezy-
gnować z przyjmowania leków przeciwzapalnych i immunosupre-
syjnych (spadek odsetka osób przyjmujących wyżej wymienione 
leki z 60,9% do 43,5%). Są to wyniki bardzo zadowalające, porów-
nując je z badaniami Elriz i wsp. [17] gdzie w badaniu retrospek-
tywnym przeprowadzonym na 38 osobach żywionych za pomocą 
domowego żywienia pozajelitowego przez minimum 12 miesięcy 
stwierdzono przyjmowanie leków na poziomie 63%.  

Poziom albumin u badanych pacjentów wzrósł średnio o 2,4 g/l, 
wzrósł także odsetek osób mieszczących się w zalecanych normach, 
co w pewnym stopniu pokrywa się z badaniami Evans i wsp. [6], 
gdzie poziom albumin u pacjentów wynosił 32,6 g/l, co jest bliskie 
wartościom referencyjnym (35-50 g/l). Podobne wyniki zaobser-
wowano także, w pracy Ostro i wsp. [18], gdzie w badaniu prze-
prowadzonym na 100 pacjentach, poziom albumin podniósł się 
średnio do wartości 36 g/l. W badaniu przeprowadzonym w 1999 
roku przez Seo i wsp. po 3 tygodniach całkowitego żywienia po-
zajelitowego u pacjentów z CU poziom albumin wzrósł średnio 
o 2 g/l, co nie było wynikiem istotnym statystycznie, jednak w tym 

konanych testów statystycznych można stwierdzić, że występuje 
umiarkowana ujemna korelacja między czasem prowadzenia do-
mowego żywienia pozajelitowego, a poziomem limfocytów. Test 
korelacji r-Pearsona wyniósł -0,317, a rho Spearmana -0,367. Oba 
wyniki są istotne statystycznie, istotność dla testu r-Pearsona wy-
nosi p=0,034, a dla rho-Spearmana p=0,013.

Zmiana poziomu leukocytów u badanych pacjentów mieściła się 
w przedziale między spadkiem o 13660/mm3, a wzrostem o 10660/
mm3. Średnio poziom leukocytów u osób badanych wzrósł o 747,6/
mm3. Uznając za wartości referencyjne przedział 4400-11300/mm3, 
procent osób u których oznaczone wyniki mieściły się w zalecanych 
normach zmienił się tylko o 4,3% i spadł z 69,5% do 65,2% (wykres 
5). Bazując na wykonanych testach korelacji można stwierdzić brak 
zależności między czasem stosowania żywienia pozajelitowego, 
a poziomem leukocytów u pacjentów. Test korelacji r-Pearsona = 
-0,156, a istotność p=0,301, natomiast test korelacji rho-Spearma-
na = -0,026, a jego istotność była na poziomie p=0,866.

Samopoczucie pacjenta, które jest wprost powiązane z występo-
waniem remisji zbadano na podstawie aktualnego „protokołu po-
rady kontrolnej chorego żywionego pozajelitowo w domu”. Wśród 
39 pacjentów, u których udało się uzyskać informacje, u 34 (87%) 
z nich samopoczucie określone było jako dobre, u 2 występowało 
osłabienie, taka sama liczba pacjentów zgłaszała „nudności, wy-
mioty, biegunkę, bóle brzucha”, a tylko u jednego pacjenta wystąpiło 
uczucie głodu. Co ciekawe wśród pacjentów, u których samopoczu-
cie określano jako dobre, aż 19 (56%) nie przyjmuje w tym momen-
cie żadnych leków i jest to wzrost o 6 (18% ) osób w porównaniu 
ze stanem sprzed zaczęcia leczenia za pomocą HPN, kiedy leków 
nie musiało przyjmować 13 (38%) pacjentów. Wśród pozostałych 
5 osób zgłaszających jakiekolwiek dolegliwości, tylko 2 aktualnie 
nie przyjmuje leków przeciwzapalnych lub immunosupresyjnych, 
a przed rozpoczęciem HPN (Home Parenteral Nutrition- Domowe 
Żywienie Pozajelitowe) była to tylko 1 osoba (wykres 6). 

Za pomocą arkusza SGA (subiektywnej globalnej oceny stanu 
odżywienia) zawartego w dokumentacji medycznej większości 
pacjentów postarano się oszacować aktywność chorych. Według 
kwestionariusza 7,4% badanych było w stanie wykonywać pracę 
w ograniczonym zakresie, 87,5% osób badanych mogło samodziel-
nie się poruszać, a pozostałe 7,4% osób nadal nie było wstanie się 
poruszać. Dokładne dane przedstawiono w tabeli 3.

DYSKUSJA  

Jakkolwiek poprawa stanu chorych pozwalała na powrót do domu 
i uniknięcie ryzykowanego leczenia operacyjnego, ryzyko ponownej 
hospitalizacji u osób zakwalifikowanych do badania wyniosło 61%. 
Wynik ten jest zbieżny z badaniami Hartman i wsp.  [10], którzy 
stwierdzili, że wśród 41 badanych pacjentów, 58,5% z nich miało 
jedno lub więcej powikłań wymagających hospitalizacji. W badaniu 
przeprowadzonym w latach 1990-2011 w Mayo Clinic [11] infek-
cje były najczęściej wstępującym powikłaniem u osób leczony za 
pomocą HPN i wystąpiły u 27% pacjentów leczonych przez czas 
nie dłuższy niż 6 miesięcy, oraz u 47% osób żywionych pozajelito-
wo w czasie dłuższym niż pół roku. Podobne dane opublikowano 
w 2006 roku w czasopiśmie Lancet [12], gdzie w meta-analizie wy-
kazano występowanie infekcji u 35% pacjentów żywionych paren-
teralnie, w porównaniu do pacjentów z żywieniem dojelitowym, 

Tab. I.  Rozkład zależności między czasem prowadzenia domowego żywienia 
pozajelitowego, a ilością powikłań wymagających hospitalizacji

CZAS PROWADZENIA 
ŻYWIENIA 
POZAJELITOWEGO 
(LATA)

ŚREDNIA ILOŚĆ 
POWIKŁAŃ NA 
OSOBĘ

ILOŚĆ OSÓB 
U KTÓRYCH 
WYSTĄPIŁY 
POWIKŁANIA

ILOŚĆ OSÓB 
OGÓLNIE

ILOŚĆ 
POWIKŁAŃ

1 0,14 1 7 1

2 0,71 3 7 5

3 1,29 5 7 9

>3 2,64 19 25 66

Suma 1,76 28 46 81
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pozajelitowe mają znacznie mniejszą ilość powikłań pooperacyjnych, 
w porównaniu z osobami które nie otrzymały podobnego wsparcia 
metabolicznego. W wyniku prowadzonego żywienia parenteralnego 
przed operacją zmniejszyła się minimalna konieczna długość resekcji 
jelita, a także zmniejszyła się ilość zakażeń ran oraz rozejść zespoleń.

WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, że 
domowe żywienie pozajelitowe pozwala na wprowadzenie cho-
roby w remisję, poprawę stanu ogólnego pacjentów, podniesie-
nie BMI, poprawę wyników biochemicznych i zmniejszenie ilo-
ści przyjmowanych leków. Ma to szczególnie istotne znaczenie 
u chorych z bardzo wysokim ryzykiem operacyjnym, dla których 
przewlekłe żywienie pozajelitowe jest alternatywą do powrotu do 
domu i życia społecznego. 

samym badaniu u pacjentów z chorobą Leśniewskiego-Crohna po-
ziom albumin wzrósł średnio o 4 g/l co było wynikiem istotnym 
statystycznie na poziomie p<0,05 [14].

W badaniu przeprowadzonym w Japonii w 1984 roku [19] stwier-
dzono remisję u 81,3% osób leczonych za pomocą TPN (Total Pa-
renteral Nutrition- całkowite żywienie pozajelitowe) w krótkim 
okresie czasu (do 6 miesięcy). W tym samym badaniu stwierdzo-
no remisję (bez stosowania żadnego dodatkowego leczenia) u 55% 
osób leczonych tą samą metodą w czasie od 6 miesięcy do 11 lat. 
Jest to zgodne z wynikami otrzymanymi w tej pracy, ponieważ 87% 
pacjentów określa swoje samopoczucie jako dobre, a 56% z nich 
nie wymaga aktualnie dodatkowego leczenia. Tym samym 49% 
całej badanej grupy określa swoje samopoczucie jako dobre, nie 
przyjmując w tym czasie żadnego dodatkowego leczenia przeciw-
zapalnego czy immunosupresyjnego. 

W tym samym badaniu zauważono, że 2 pacjentów (6,25% bada-
nych) było w stanie wrócić do pracy dzięki zastosowaniu domo-
wego żywienia pozajelitowego [19]. Jest to zbieżne z wynikami 
przeprowadzonego badania, gdzie na podstawie kwestionariu-
szy SGA oszacowano, że 7,4% badanych pacjentów było w stanie 
podjąć pracę w ograniczonym zakresie będąc w tym leczonym za 
pomocą domowego żywienia pozajelitowego.

Na podstawie zebranych wyników, można stwierdzić, że ogólny stan 
badanych pacjentów uległ poprawie (wzrost wartości BMI, poprawa 
wyników biochemicznych i zmniejszenie ilości przyjmowanych le-
ków) w wyniku zastosowania domowego żywienia pozajelitowego, 
dzięki czemu zmniejszyło się ryzyko ewentualnych powikłań poope-
racyjnych, a także zmniejszył się odsetek pacjentów wymagających 
przeprowadzenia zabiegu. Potwierdzenie tej tezy można znaleźć 
w artykule Dibb i wsp. [20], gdzie przeprowadzono badanie na 545 
pacjentach żywionych za pomocą HPN, przez okres minimum 3 mie-
sięcy, z czego 30,8% pacjentów cierpiało na chorobę Leśniewskiego-
-Crohna. Wyniki badania pokazują, że wśród 153 pacjentów bez no-
wotworu, którzy osiągnęli niezależność odżywczą od HPN (średnio 
po 19 miesiącach leczenia żywieniowego), 77 (50,3%) zrobiło to po 
chirurgicznej rekonstrukcji przewodu pokarmowego, a 76 pacjen-
tów (49,7%) odstawiło HPN bez konieczności rekonstrukcji chirur-
gicznej. W publikacji Wagnera i Rombeau [21] przedstawiono dwa 
badania, w których udowodniono, że osoby otrzymujące żywienie 

Tab. II.  Ilość i rodzaj przyjmowanych leków przez badanych pacjentów przed 
rozpoczęciem domowego żywienia pozajelitowego i aktualnie

NAZWY LEKÓW ILOŚĆ OSÓB PRZYJMUJĄCYCH 
DANY LEK PRZED 
ROZPOCZĘCIEM HPN

ILOŚĆ OSÓB PRZYJMUJĄCYCH 
DANY LEK AKTUALNIE

azatiopryna 10 7

dicloratio 1 1

metotreksat 1 0

prednizon 6 2

merkaptopuryna 1 0

mesalazyna 13 16

metyloprednizolon 5 4

sulfasalazyna 4 3

SUMA 41 33

Tab III. Aktywność fizyczna chorych

AKTYWNOŚĆ CHOREGO LICZBA OSÓB PROCENT OSÓB

leży 2 7,4%

chodzi 23 85,2%

praca w ograniczonym zakresie 2 7,4%

suma 27 100,0%
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