
Monitorowanie i ocena stanu odżywienia oraz nawodnienia 

pacjentów z jadłowstrętem psychicznym 

lek. Joanna Popiołek-Kalisz 

 

 

STRESZCZENIE 

Jadłowstręt psychiczny (ang. anorexia nervosa – AN) to choroba o podłożu 

psychicznym bezpośrednio powiązana z niedożywieniem. Stanowi przykład niedożywienia 

„prostego”, czyli niezwiązanego z przewlekłym stanem zapalnym. Diagnostyka opiera się 

na ocenie psychiatrycznej oraz pomiarze masy ciała lub wskaźnika masy ciała (ang. body 

mass index – BMI). BMI jest jednak krytykowany jako parametr niewystarczająco 

wiarygodny do oceny stanu odżywienia w AN. W tym celu zastosowanie mogą znaleźć inne 

wybrane pomiary antropometryczne (grubość fałdów skórno-tłuszczowych, obwody), analiza 

impedancji bioelektrycznej (ang. bioelectrical impedance analysis – BIA) oraz ocena stanu 

czynnościowego organizmu (siły mięśniowej). Celem pracy doktorskiej było porównanie 

różnych metod służących do oceny stanu odżywienia i nawodnienia u pacjentów z AN. 

Wstępna analiza dotychczasowych badań skoncentrowanych na zastosowaniu BIA 

ze szczególnym uwzględnieniem kąta fazowego (ang. phase angle – PA) u pacjentów z AN 

wykazała, iż jest to użyteczne narzędzie w tej grupie pacjentów, a także w innych jednostkach 

chorobowych. W dalszym toku prac przeprowadzono badania wykorzystując wymienione 

metody oceny stanu odżywienia na łącznej grupie 46 pacjentek z AN hospitalizowanych 

w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie. Wykazano istotne statystycznie różnice wszystkich badanych parametrów BIA 

pomiędzy grupą badaną i kontrolną. Najwyższą moc diagnostyczną w różnicowaniu chorych 

od zdrowych wykazywała pojemność elektryczna błon komórkowych (ang. membrane 

capacitance – Cm), parametr Z200/5, PA 5 kHz oraz PA 50 kHz.  



Następnie dokonano oceny stanu odżywienia na początku oraz w toku leczenia 

pacjentek z AN – w czterech pomiarach, w odstępach 6-tygodniowych. W chwili przyjęcia 

do szpitala z wartością BMI korelowały wszystkie badane parametry antropometryczne, 

natomiast z parametrami BIA korelowały tylko stosunek obwodu talii do obwodu bioder 

(ang. waist to hip ratio - WHR) i obwód ramienia. W czasie monitorowania leczenia AN 

odnotowano istotne statystycznie zmiany wartości BMI i badanych parametrów BIA. 

Korelacja pomiędzy nimi utrzymywała się do III pomiaru, zaś w IV pomiarze wartości BMI 

były istotnie skorelowane jedynie z wartością Cm. 

W przypadku oceny stopnia niedożywienia u pacjentek z AN wykazano dużą czułość 

i swoistość wszystkich badanych parametrów BIA w wykrywaniu stanu wygłodzenia na tle 

niedożywienia przez cały okres obserwacji, z wyjątkiem PA 50 kHz w IV pomiarze. 

Ponadto w ramach oceny stanu funkcjonalnego wykazano, iż pacjentki z AN i niską 

siłą mięśniową mają istotnie niższe wartości PA 50 kHz oraz wskaźnika beztłuszczowej masy 

ciała (ang. fat-free mass index – FFMI) w porównaniu z grupą pacjentek z wysoką siłą 

mięśniową. Ich wartości graniczne to PA 50 kHz: 4,037
 
stopni oraz FFMI: 12,14 kg/m

2
. 

Co więcej, połączenie tych parametrów wykazywało najwyższą czułość i swoistość  

dla odróżnienia tych podgrup. 

W pracy przedstawiono różne metody oceny stanu odżywienia w grupie pacjentek 

z AN. Wykazano, iż BIA to wiarygodne narzędzie w tej grupie pacjentów. Może ona służyć 

zarówno do oceny stanu odżywienia w ramach diagnostyki AN, jak i dalszego monitorowania 

leczenia. Co więcej, BIA może być użyteczna także do oceny stopnia niedożywienia i stanu 

czynnościowego organizmu u chorych na AN.  

 


