
Leczenie żywieniowe nieswoistych 

zapaleń jelit u dzieci  

Dr hab. n.med. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk 

 

Klinika Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  

 

 

 



Niedobór masy ciała i wzrostu u dzieci z chorobą 

Crohna  

 

• dzieci z ChLC  niedobór wzrostu 65% 

• niedobór wzrostu 1-3 lat przed pojawieniem się innych objawów 

choroby - 32% 

• niedobór masy ciała 87%,  

• opóźnienie wieku kostnego  

• opóźnienie dojrzewania płciowego -  u 75% dziewcząt 

     menarche wystepuje w 16 roku życia lub później 

• dzieci z wzjg niedobór wzrostu 34% 

 



Przyczyny    niedożywienia u dzieci w chorobie    Leśniowskiego-Crohna 

  Niedostateczna podaż pożywienia 
 
  Zespół złego wchłaniania 
 
 Straty jelitowe w wyniku krwawień, 
 
   wysięków 
 
 Interakcje leków ze składnikami 
  
   pokarmowymi (steroidy, cholestyramina, 
    
   salazopiryna) 
 
 Zwiększone zapotrzebowanie energetyczne 
 
   spowodowane niedostatecznym 
 
   wchłanianiem jelitowym 
 
 
 
 



Zespół złego wchłaniania 

 Obniżenie powierzchni chłonnej w 
 
   następstwie zaniku kosmków jelitowych 
 
 
 Obecność przetok jelitowych 
 
 
 Częściowe usunięcie jelita u pacjentów 
 
   z powikłaniami 
 
 Przerost flory bakteryjnej jelita cienkiego w 
 
    wyniku zmienionej zastawki Bauchina 



Interakcje leków ze składnikami 

 

 pokarmowymi 

 Steroidy nasilają katabolizm i powodują  
 
   zaburzenia elektrolitowe 
  
 Cholastyramina hamuje wchłanianie 
 
    tłuszczów, witamin ,pierwiastków 
 
    śladowych 
 
 Salazopiryna – powoduje niedobory kwasu 
 
   foliowego i witaminy K 



Cechy  niedożywienia 

 
 Masa ciała poniżej 3 centyla 

 

 Wskaźnik BMI 

 

 Stężenie albumin poniżej 30g/l 

 

 Hemoglobiny poniżej 10 g/l 
 



Leczenie żywieniowe choroby Crohna   

 

 

- stosowanie substratów energetycznych i białkowych przy użyciu 

  diet innych niż naturalne lub przy użyciu nienaturalnych dróg 

  podaży 

 

- dieta zbilansowana zapewnia podaż odpowiedniej dawki energii, 

   białka i składników żywieniowych do wieku i masy ciała 

   pacjneta  

 

 



Cele leczenia żywieniowego  

- wyrównywanie niedoborów pokarmowych 

- zmniejszenie strat jelitowych  

- ułatwienie procesów gojenia  

- działanie troficzne na komórki nabłonka jelitowego  

- wpływ na mediatory procesu zapalnego  

- korzystna zmiana flory bakteryjnej przewodu pokarmowego  

- zapewnienie prawidłowego rozwoju somatycznego organizmu  



 Postępowanie żywieniowe zależne jest od stanu chorego 
i ciężkości rzutu choroby. Może być terapią pierwotną 
w cieżkim rzucie wrzodziejącego zapalenia jelita 
grubego i aktywnej postaci choroby Crohna w celu 
odbarczenia chorego jelita  

 

 3 możliwości postępowania żywieniowego  

- doustne  

 

- dojelitowe  

 

- pozajelitowe  



Strategia postępowania dietetycznego     w przewlekłych NZJ  

AKTYWNOŚĆ CHOROBY 
 
 Łagodna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Umiarkowana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ciężka 

POSTĘPOWANIE DIETETYCZNE 
 
Dieta  zwykła 
 
Ewentualnie wzbogacona preparatami 
      bezresztkowymi 
 
Polimeryczna 
 
 
 
 
Dieta wzbogacona preparatami  
      bezresztkowymi 
 
Dieta półelementarna lub elementarna 
 
 
 
 
 
Dieta półelementarna lub elementarna,  
      żywienie pozajelitowe 



 Żywienie doustne  - fizjologiczne  

- wskazania:  

umiarkowany rzut choroby  

niewielkie niedożywienie  

 

 - działanie stymulujące na regenerację nabłonka jelitowego 

 

- dieta wzbogacona o preparaty bez lub ubogoresztkowe, 

  zwierające białka mleka lub soi, tłuszcze MCT, złożone 

  węglowodany   



 Żywienie dojelitowe  

 

- glutamina – troficzny wpływ na błonę śluzową jelita 

  cienkiego 

  (dobry substrat energetyczny dla komórek nabłonka) 

- wpływ immunomodulacyjny 

- zwiększone zużywanie glutaminy w trakcie kortykoterapii  

 

 

- wielonienasycone kwasy tłuszczowe szeregu 2-n, pochodne 
kwasu α-linolenowego, który ulega metabolizmowi do kwasu 
dokozaheksaenowego DHA  - prowadzi do powstania 
leukotrienu B5 



 Korzyści żywienia dojelitowego 

 

- skrócenie czasu sterydoterapii lub jej zastępowanie 
(indukowanie remisji) 

- zmniejszenie podaży antygenów pokarmowych  

- zmiana flory bakteryjnej  

- zmiana syntezy mediatorów zapalenia  

- zmniejszenie przepuszczalności naczyń  

- zmniejszenie stymulacji motoryki przewodu 

  pokarmowego  

 

 

 



 Wyniki metaanalizy badań porównujących skuteczność 
glikokortykosterydów i leczenia żywieniowego 
wksazują, że oba sposoby postępowania są skuteczne 
(indukcja remisji u 80% dzieci)  

 

 U dzieci preferuje się leczenie żywionowe – brak 
skutków ubocznych i korzystny wpływ na wzrost  

 

 Skuteczniejsze w pierwszym rzucie choroby niż w 
nawrotach niezalenie od ciężkości i lokalizacji choroby 

  

 Dieta elemnetarna nie jest lepsza od diet 
polimerycznych  

 

 

Heuschkel 2000 



 Stanowisko ECCO  
 
 
Zarówno żywienie enteralne, jak i glikokortykosteroidy 
(GKS) są skuteczne w indukowaniu remisji (żywienie 
enteralne nie powoduje objawów niepożądanych), 
niezalenie od aktywności i lokalizacji choroby (EL1a, 
RGA). Żywienie enteralne wydaje się skuteczniejsze u 
chorych z nowo rozpoznaną ch.C.Dieta elementarna nie 
jest lepsza od diety polimerycznej (EL3, RG C). 
 
 
 



Use of Enteral  Nutrition for the Control of 
 

 Intestinal Inflammation in Pediatric Crohn 
 

 Disease 
 

Jeff Critch, Andrew S. Day, Anthony Otley, Cynthia King- 
 

Moore, Jonathan E.Teitelbaum, and Harohalli Shashidhar,  
 

on Behalf of the NASPGHAN IBD Committee 
 
 
 

JPGN 2012;54:298-305 
 



Żywienie dojelitowe w chorobie Crohna u 

dzieci  

• Efektywne działanie u nowo zdiagnozowanych i w aktywnej 

CD 

• Uzyskanie remisji bez względu na lokalizację choroby  

• Pozytywny wpływ na wzrost i stan odżywienia, 

• Promuje gojenie błony śluzowej jelit  

• Wpływ na mediatory procesu zapalnego  

 



Żywienie dojelitowe w chorobie Crohna  

u dzieci  

• Elementarne i półelementarne i polimeryczne mieszanki 

mają podobną skuteczność w indukcji remisji  

• Do uzyskania remisji wymagany jest okres co najmniej 8 
tygodni (12 tygodni) 

• Brak niepożądanych efektów działania 

glikokortykosterydów  

• Dokładny mechanizm działania nieznany 

•  Leczenie drogie – powinny być finansowane przez 

firmy ubezpieczeniowe i instytucje rządowe  



Wskazania do żywienia pozajelitowego  

 
- zła tolerancja żywienia dojelitowego 

  

- nieskuteczne żywienie dojelitowe 

 

- ciężkia postać choroby 

 

- okres przedoperacyjny  

 



Zalety zastosowania żywienia    pozajelitowego u dzieci z chorobą   Leśniowskiego - Crohna 

 Pozwala na wyłączenie czynności przewodu 
   pokarmowego, co sprzyja wygojeniu się 
   zmian zapalnych w jelicie dzięki uniknięciu 
   mechanicznego drażnienia przez pokarm 
   oraz nawrotów stanów zapalnych 
 
 Powoduje wzrost stężenia albumin, białek 
   i żelaza w surowicy krwi 
 
 Zmniejsza wydzielanie trzustkowe i żółci, co  
   sprzyja gojeniu się przetok 
 
 Powoduje obniżenie wartości parametrów  
    stanu zapalnego (CRP i leukocytozy) 
 
 Powoduje wyrównanie stanu elektrolitowego  
   i metabolicznego pacjenta 



Zalety zastosowania żywienia    pozajelitowego u dzieci z chorobą     Leśniowskiego- Crohna 

 Jest jedyna metodą leczenia z wyboru i jest  
    
   jedynym możliwym sposobem odżywienia  
    
   chorego dziecka po rozległej resekcji jelita 
 
 Poprawia stan nawodnienia i odżywienia u  
   
    dzieci 
 
 Zapobiega niedoborowi pierwiastków  
 
   śladowych, głównie cynku, miedzi,molibdenu 
 
 Zmniejsza ryzyko powikłań pooperacyjnych 



 Zastosowanie leczenia pareneralnego przez 
 
 okres 3-6 tygodni zwiększa szanse na 
 
 poprawę stanu klinicznego u 60-80 % chorych 
 
 dzieci, podnosi jakość życia i zmniejsza 
 
 częstość hospitalizacji z powodu kolejnych 
 
 zaostrzeń 



Practical approach to paediatric enteral nutrition: 

a comment by the ESPGHAN committee on 

nutrition. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2010 51 

(1):110-22.  



Niedożywienie jest skutkiem niedostosowania 

podaży substancji odżywczych do aktualnych 

potrzeb i możliwości metabolicznych chorego 

i/lub zaburzeń trawienia, wchłaniania pokarmu. 

Może ono występować w każdym wieku życia 

człowieka  



Wskazania do wdrożenia leczenia żywieniowego u    dzieci to: 

Niedostateczna podaż doustna: 
 
 
 Niemożność pokrycia > 60-80 % indywidualnego 
 
    zapotrzebowania kalorycznego przez okres > 10dni 
 
 W przypadku przewidywanego braku podaży doustnej, 
 
    wsparcie żywieniowe powinno być rozpoczynane  
 
    u dzieci > 1 r.ż. w ciągu 5 dni, a u dzieci < 1 r.ż.  
 
    w ciągu 3 dni 
 
 Całkowity czas żywienia u dzieci z opóźnieniem rozwoju 
 
    psychomotorycznego przekraczający 4-6 godzin/dobę 



Wskazania do wdrożenia leczenia żywieniowego u    dzieci to: 

Chudnięcie i zahamowanie wzrostu: 
 
 Nieadekwatny przyrost wzrostu linijnego lub masy ciała 
 
    przez okres > 1 miesiąca u dziecka > 2 r.ż. 
 
 Utrata masy ciała lub brak przyrostu masy ciała w okresie 
     
    > 3 miesięcy u dziecka > 2 r.ż. 
 
 Zmiana wskaźnika masy do wieku powyżej 2 kanałów 
     
    centylowych 
 
 Grubość fałdów skórnych nad mięśniem trójgłowym < 5 
     
    percentyla dla wieku 
 
 Obniżenie tempa wzrostu linijnego > 0,3 SD/rok 
 
 Obniżenie tempa wzrostu linijnego > 2 cm/rok w 
     
    porównaniu z rokiem poprzedzającym w pierwszej 
     
    połowie okresu pokwitania 



 Zespół leczenia żywieniowego 
- identyfikacja pacjentów z zaburzeniami odżywienia i 

ryzykiem rozwoju niedożywienia 

- interwencja żywieniowa u pacjentów niedożywionych i 

pozostających w grupie ryzyka rozwoju niedożywienia 

a.  poradnictwo dietetyczne 

b.  interwencja żywieniowa  

- monitorowanie leczenia żywieniowego (żywienia 

pozajelitowego i dojelitowego)  

- określanie standardów prowadzenia leczenia żywieniowego 

prowadzonego w szpitalu  

- edukacja personelu medycznego prowadzącego leczenie 

żywieniowe 

 
ESPGHAN Committee on Nutrition. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2005;41:8-11. (12)  



Żywienie dojelitowe całkowite u dzieci 

wymaga podaży drogą przewodu 

pokarmowego co najmniej 50-procentowego 

dziennego xzapotrzebowania 

 

Żywienie dojelitowe częściowe u dzieci wymaga 

podaży drogą przewodu pokarmowego nie mniej 

niż 50-procentowego dziennego zapotrzebowania 

energetycznego w postaci diety przemysłowej     



Wybór dostępu w leczeniu żywieniowym 
dzieci  

•dostęp czasowy  - zgłębnik (nosowo-żołądkowy, nosowo-   

        jelitowy)  

 

•wspomaganie żywieniowe nie przekracza 4-6 tygodni  

 

•faza kwalifikacji do wytworzenia przetoki odżywczej  

 

•dostęp permanentny  - metoda endoskopowa, chirurgiczna lub 
laparoskopowa - stomia (gastrostomia, rzadziej jejunostomia) 

 

Standardy leczenia żywieniowego w pediatrii 2013. red. J. Książyk.    



Powikłania zgłębnika nosowo-żołądkowego 

wysychanie śluzówek górnych dróg oddechowych  

odleżyny i stany zapalne nosogardła, przełyku  i żołądka   

 ryzyko przemieszczenia się końcówki zgłębnika i 

zachłyśnięcia  

nawracające zapalenia uszu i zatok  

 ryzyko perforacji przełyku  

 ryzyko zapętlenia lub zatkania cewnika  



PEG – endoskopowo wytworzona przetoka odżywcza 

wprowadzająca zgłębnik do żołądka w celu prowadzenia 

długoterminowego żywienia enteralnego 

 

 

• małoinwazyjna, niechirurgiczna procedura 

• zachowana drożność przełyku i połaczenia żołądkowo-

przełykowego 

• żywienie po 6-8 godzinach od założenia 

 

  

ESPEN guidelines on artificial enteral nutrition--percutaneous endoscopic gastrostomy 



•PEG jest aktualnie drugim co do częstości 

wskazaniem do wykonania endoskopii górnego 

odcinka przewodu pokarmowego u 

hospitalizowanych pacjentów w Stanach 

Zjednoczonych. Dzieci stanowią ok. 4% 

wszystkich pacjentów wymagających założenia 

PEG 

 

 

 
El-Matary W. Percutaneous endoscopic gastrostomy in children. Can J 

Gastroenterol 2008, 22, 993–998 



Schemat karmienia  

 

 Diety mogą być podawane 

 

 w porcjach (bolusach) za pomocą strzykawki  

 

 we wlewie grawitacyjnym 

 

 za pomocą pompy do żywienia dojelitowego (wlew 

ciągły/przerywany) – w zależności od wskazań 

klinicznych 

 
Standardy leczenia żywieniowego w pediatrii 2013. red. J. Książyk.  

 



Postępowanie standardowe  

 

 Karmienie w sposób przerywany jest bardziej 

fizjologiczne  - cykliniczne uwalnianie hormonów 

żołądkowo-jelitowych, które wywiarają troficzny 

wpływ na błonę śluzową przewodu pokarmowego   

 

 

 Karmienie w ciągłym wlewie  - lepsze wchłanianie 

substancji odżywczych w jelicie – większy przyrost 

masy ciała 
 

ESPGHAN Committee on Nutrition:.  

 J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010 Jul, 51(1), 110-22.  



Pacjenci z ryzykiem wystąpienia zespołu 
realimentacji  

•BMI < 16kg/m2 

 

•Zmniejszenie masy ciała >15% w ciągu ostatnich 3-6 

miesięcy  

 

•Głodzenie przez >10 dni  

 

•Niskie stężenie K, P, Mg 



Zespół realimentacji  

 Zaburzenia metaboliczne  

 Głodzenie →zmniejszenie aktywności komórkowej 

 

                      → niedobór mikroelementów, substancji                              

mineralnych i elektrolitów (azot,    

                          fosforany, magnez, potas)  

 

 Leczenie żywieniowe  → odwrócenie katabolizmu  

                                   → nagły wyrzut insuliny  

                                    → przesunięcie fosforanów, 

        Mg i K do komórki  

                                    → spadek stężenia w osoczu 
ESPGHAN Committee on Nutrition: J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010 Jul, 51(1), 110-22. 



Hypofosfatemia  

 Niedokrwistość hemolityczna  

 

 Osłabienie siły mięśniowej  

 

 Upośledzenie czynności serca  - niewydolność serca, 

przewodnienie, arytmia  



Zespół realimentacji – schemat postępowania  

 Monitorowanie stężenia elektrolitów (P, Mg, Ca), 

mocznik, kreatynina  

 Ocena stanu układu krążenia (EKG, UKG) 

 Początkowe ograniczenie wartości energetycznej 

pokarmów (ok. 75% zapotrzebowania) przez 3-5 dni: 

 

 <7r.ż 60kcal/kg mc/24h 

 7-10rż 50kcal/kg mc/24h 

 11-14 rż 45 kcal/kg mc/24h 

 15-18 rż 40kcal/kg mc/24h 



Leczenie żywieniowe 

wczesne rozpoznanie niedożywienia  

 

 diagnostyka przyczyn i ewentualnie już istniejących 

powikłań niedożywienia  

 

wdrożenie prawidłowego leczenia żywieniowego  

 

 ustalenie aktualnego zapotrzebowania na składniki 

pokarmowe, biorąc pod uwagę nie tylko potrzeby związane z 

wiekiem, płcią masą ciała i aktywnością fizycznego chorego, 

ale również ze specyfiką choroby podstawowej i 

stosowanym lub planowanym leczeniem  

 ustalenie sposobu i drogi podaży składników odżywczych  



 Podaż energii i składników      odżywczych   

Preparaty przemysłowe 

 

– Kompletne – peptydowe  - alergia na białko mleka  

                      - polimeryczne  - serwatkowe (przyspieszają    

                        opróżnianie żołądka) 

 

– Niekompletne  

– zawierają białko, węglowodany, tluszcze  

 

Normokaloryczne/bogatokaloryczne  

Mieszanki zawierające błonnik 

Podaż mikroelementów i witamin 



Postępowanie żywieniowe skutkuje 

 

 

–  przyrostem masy ciała, grubości fałdów skórnych, 

 

– wzrostem beztłuszczowej masy ciała  

 

– wzrostem  gęstości mineralnej kości   

 

– pozytywny wpływ interwencji żywieniowej na 

jakość życia pacjentów i ich rodzin  

 



 
 

Kompleksowe leczenie dietetyczne,  
 
farmakologiczne i żywieniowe pozwala na  
 
łagodzenie skutków choroby, zapobiega  
 
niedożywieniu, opóźnieniu w rozwoju  
 
fizycznym u dzieci, pozwala na samoistne  
 
zamykanie się przetok i ułatwia remisję 

 



Program terapeutyczny – żywienie 
 
 

 dojelitowe w warunkach domowych  



Rozpoczęcie i prowadzenie  leczenia żywieniowego w 

 warunkach domowych wymaga : 

stwierdzenia, że chorego nie można skutecznie 

   odżywiać doustnie, 

poziomu intelektualnego chorego lub opiekuna 

   umożliwiającego przeszkolenie w zakresie zasad 

   leczenia, 

przeszkolenia chorego lub opiekuna w zakresie zasad leczenia, 

dobrania odpowiedniego programu leczenia 

   zapewniającego stabilny stan metaboliczny chorego, 

   przewodu pokarmowego sprawnego na tyle, że możliwe 

   jest podanie co najmniej  1000 kcal drogą przewodu 

   pokarmowego lub co najmniej 50% dziennego 

   zapotrzebowania energetycznego u dzieci  



zapewnienia transportu do wykonania badań kontrolnych i z 

powrotem – ze wskazań medycznych 

 

zapewnienia wizyt domowych lekarza/ pielęgniarki – 

w przypadku wskazań 

 

zapewnienia transportu mieszanin żywieniowych pojazdem 

przeznaczonym wyłącznie do transportu materiałów medycznych z 

wydzieloną przestrzenią ładowną wyposażoną w osobny 

mechanizm grzewczo-chłodzący 



Oczekiwane wyniki postępowania  

utrzymanie stanu odżywienia, 

 

poprawa stanu odżywienia, 

  

prawidłowy rozwój fizyczny udzieci  

 

umożliwienia stosowania innych metod leczenia, 

 

aktywne uczestniczenie w społeczności (powrót do pracy, 

  nauka, samodzielność), zdolność do uczestniczenia w 

zabawach lub nauce grupy rówieśniczej – u dzieci, wyleczenie. 



Specyfikacja i liczba badań diagnostycznych 

gazometria  żylna, jonogram, glikemia, stężenie 
 
triglicerydów cholesterolu, mocznika i kreatyniny w surowicy, 
 
białko i albuminy, bilirubina, AspAT, AlAT, GGTP, AP, 
 
 morfologia, CRP, układ krzepnięcia – co 1– 3 miesiące, 
 
 
 
USG jamy brzusznej  -w razie potrzeby, 
 
badanie kontrastowe przewodu pokarmowego – w 
 
 razie potrzeby, 
 
 
diagnostyka mikrobiologiczna – zależnie od potrzeb 


