
Utra ta ma sy cia ła jest ob ja wem nie cha rak te ry stycz nym, zwià za nym z wy -
st´ po wa niem wie lu cho rób, nie ko niecz nie no wo two ro wych. Wy ni ka on
ze zmniej sze nia lub utra ty ape ty tu, zmniej sze nia ilo Êci przyj mo wa nych
ka lo rii po ni ̋ ej pod sta wo we go za po trze bo wa nia ener ge tycz ne go, nud no -
Êci, wy mio tów, ob ja wów dys pep tycz nych oraz do le gli wo Êci bó lo wych.
Jest to ob jaw, któ re go nie wol no lek ce wa ̋ yç, gdy˝ bez wzgl´ du na przy -
czy n´ mo ̋ e byç ozna kà ane mii, nie do ̋ y wie nia biał ko wo -ka lo rycz ne go
oraz wpły waç na ob ni ̋ e nie od por no Êci. To z ko lei ma wpływ na wy ni ki
le cze nia.

W przy pad ku cho ro by no wo two ro wej utra ta wa gi mo ̋ e byç spo wo do -
wa na jed nym z na st´ pu jà cych czyn ni ków:
• trud no Êcia mi w przyj mo wa niu po kar mów spo wo do wa ny mi prze szko dà

w ob r´ bie gór ne go od cin ka prze wo du po kar mo we go (chło niak, rak j´ -
zy ka, rak gar dła, rak krta ni, rak prze ły ku, rak ˝o łàd ka, rak trzust ki, rak
wà tro by);

• utrud nio nym prze cho dze niem tre Êci po kar mo wej przez dal sze od cin ki
prze wo du po kar mo we go z po wo du nie dro˝ no Êci wy wo ła nej przez roz -
ra sta jà cy si´ no wo twór (rak je li ta gru be go, rak od byt ni cy, rak jaj ni ka
z prze rzu ta mi do na rzà dów ja my brzusz nej);

• wy nisz cze niem no wo two ro wym po wsta jà cym wsku tek zwi´k szo ne go
ka ta bo li zmu („spa la nia ener gii”) wy wo ła ne go przez roz wi ja jà cy si´ guz
no wo two ro wy;

• nud no Êcia mi i wy mio ta mi.
Zmniej sze nie ma sy cia ła jest cz´ sto pierw szym ob ja wem roz wi ja jà cej

si´ cho ro by no wo two ro wej. Za le˝ nie od ro dza ju no wo two ru utra t´ ma sy
cia ła ob ser wu je si´ u od 30% do po nad 80% cho rych, w tym znacz nà utra -
t´ (> 10% war to Êci wyj Êcio wej w krót kim cza sie np. 1–2 mie si´ cy
przy nor mal nej die cie) u oko ło 15% [5]. Cz´ sto ob ja wy te sà skut kiem
roz wi ja jà cej si´ ju˝ cho ro by no wo two ro wej i mo gà po ja wiç si´ w ka˝ dej
fa zie cho ro by ja ko efekt zwi´k szo ne go ob ro tu ko mór ko we go gu za. Na si -
le nie spad ku ma sy cia ła za le ̋ y od ty pu gu za, je go umiej sco wie nia i za -
awan so wa nia, a tak ̋ e spo so bu le cze nia. Po nad to nie któ re no wo two ry po -
wo du jà bio che micz ne zmia ny w or ga ni zmie, wsku tek któ rych stop nio wo
za ni ka tkan ka mi´ Ênio wa i tłusz czo wa. U wi´k szo Êci cho rych na no wo -
twór ak ty wo wa ne sà ogól no ustro jo we pro ce sy pro za pal ne. Po wo du je to
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