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Instytut Żywności i Żywienia 



Nieswoiste choroby zapalne jelit 

• Colitis ulcerosa – wrzodziejące zapalenie 

jelita grubego 

• Choroba Leśniowskiego-Crohna (ileitis 

terminalis) 

• Choroba niesprecyzowana 

 



Czynniki ryzyka 

• Choroba zapalna jelit w rodzinie – 15% 

chorych ma krewnych 1-go stopnia 

dotkniętych chorobą,  

• wśród krewnych 1-go stopnia ryzyko 

wzrasta 30-100 razy.  



Patogeneza 

• Zapalenie jelit jest wynikiem załamania 

homeostazy immunologicznej, prowadzącej 

do uszkodzeń jelit wskutek aktywacji 

autoimmunologicznej. 



Klasyfikacja ciężkości wrzodziejącego zapalenia  

jelita grubego na podstawie cech klinicznych 

Postać łagodna Postać 

umiarkowana 

Postać ciężka 

<4 wypróżnienia/d z 

lub bez domieszki 

krwi 

4-6 wypróżnień/d z 

domieszką krwi lub 

bez 

>6 wypróżnień/d z 

domieszką krwi  

Brak gorączki, 

tachykardii i 

niedokrwistości, 

prawidłowe OB 

Minimalne 

zaburzenia 

ogólnoustrojowe 

Zaburzenia ogólne: 

gorączka 

tętno > 90/min 

Niedokrwistość 

OB > 30mm 



Uszkodzenie ściany jelita w colitis ulcerosa 



Uszkodzenie ściany jelita w ch. Crohna 



    Uszkodzenie błony śluzowej w ch. Crohna 



Najczęstsza lokalizacja zmian zapalnych 

w colitis ulcerosa 



Najczęstsza lokalizacja zmian zapalnych 

w chorobie Crohna 



Żywienie a nieswoiste zapalne choroby 

jelit – główne aspekty 

 

• Deficyt składników odżywczych w przebiegu 

choroby 

 

• Żywienie jako element patogenezy tych chorób 

 

• Rola żywienia w leczeniu stanu zapalnego jelit  



Żywienie w patogenezie nieswoistych 

zapalnych chorób jelit  

• Karmienie piersią jako czynnik ochronny (rozwój 

śluzówki jelita, funkcje immunologiczne) 

• Wysokie spożycie cukru i słodyczy jako czynnik 

ryzyka ch. Crohna (wpływ na przepuszczalność 

jelit i florę bakteryjną) 

• Inne czynniki ryzyka: niskie spożycie owoców i 

warzyw, wyższe spożycie tłuszczów i potraw 

typu fast-food 



Zależność pomiędzy aktywnością        

  zapalenia a stanem odżywienia  

Spożycie Wchłanianie Utrata Trawienie 

Stan odżywienia 

Aktywność procesu zapalnego 

Wzrost 

zapotrzebowania 



Przyczyny zaburzeń stanu odżywienia 

chorych z colitis ulcerosa 

   Podaż  

w diecie 

Zab. trawienia Zab. 

wchłaniania 

Utrata ze 

stolcem 

Węglowodany + +++ 

Tłuszcze ++ (+) + +++ 

Białko ++ ++ ++ +++ 

Wapń +++  +++ +++ 

Magnez ++ +++ ++ 

Cynk ++ +++ ++ 

Kwas foliowy ++ + 

Witamina B12 ++ 

Żelazo + + +++ 



Przyczyny zaburzeń stanu odżywienia  

u chorych z ch. Crohna 

Podaż w 

diecie 

Zab. 

wchłaniania 

Zab. 

trawienia 

Utrata ze 

stolcem 

Węglowodany + +++ 

Tłuszcze ++ +++ (+) +++ 

Białko ++ ++ +++ +++ 

Wapń +++ +++ +++ 

Magnez ++ +++ ++ 

Cynk ++ +++ ++ 

Kwas foliowy  ++ +++ 

Witamina B12 ++ +++ 

Witamina A ++ +++ 

Witamina D ++ +++ 

Witamina K ++ +++ 



Zaburzenia stanu odżywienia (1) 

Ch. Crohna Colitis ulcerosa 

Niedowaga 70% 18-55% 

Nietolerancja 

laktozy 

30-40% 25-65% 

Hypoalbuminemia 25-80% 0-10% 

Niedokrwistość 25-85% 22-68% 

-niedobór kwasu 

foliowego 

50-79% 5-20% 

-niedobór wit.B12 16-39% 8-30% 



     Zaburzenia stanu odżywienia (2) 

Ch. Crohna Colitis ulcerosa 

-niedobór żelaza 10-44% 30-80% 

Ch. kości 

niedoborowe 

24-39% 0-15% 

Niedobór NNKW 2-5% 0-2% 

Niedobór wapnia 20-60% 0-46% 

Niedobór magnezu 30-68% 2-55% 

Niedobór cynku 42-92% 12-52% 



     Pozajelitowe powikłania związane z niedoborami 

Ch. 

Crohna 

Colitis 

ulcerosa 

Objawy kliniczne 

Niedobory 

witaminowe 

+ - Osteomalacja, zanik mięśni, nocna ślepota, zab. 

smaku, nadmierne rogowacenie skóry, 

niedokrwistość 

Niedobory skł.  

mineralnych 

+ - Niedokrwistość, osteomalacja, zab. wzrostu, 

zab. gojenia się ran, oligospermia, niedobory 

immunologiczne  

Niedobory 

białkowe 

+ - Zaniki mięsni, obrzęki 

Nadmiar 

szczawianów 

+ + Złogi w nerkach 

Niedobór kwasów 

żółciowych 

+ - Złogi w pęcherzyku żółciowym 

Utrata krwi - + Niedokrwistość 



Cele leczenia żywieniowego 

• Dostarczenie wszystkich niezbędnych 
składników pokarmowych 

• Uzupełnienie niedoborów 

• Ograniczenie składników pożywienia: 
drażniących jelito, pobudzających 
perystaltykę, nasilających fermentację 

 

• Dobra przyswajalność diety 



Od czego zależy zalecana dieta? 

• Okres choroby (zaostrzenie czy remisja) 

• Stan odżywienia chorego 

• Występowanie zaburzeń wchłaniania 

• Występowanie biegunki lub zaparcia 

• Charakter stosowanego leczenia 

farmakologicznego 



Dieta w zaostrzeniach choroby 

• Zasada: odbarczenie chorego jelita – dieta 
płynna: 

- woda, słaba herbata - OK 

- Kawa, mocna herbata – kurczliwość jelit 

- Soki warzywne i owocowe – fermentacja 

- Ew. nawadnianie dożylne 

 

W razie braku efektu po 2-3 dniach rozważenie 
żywienia dojelitowego lub parenteralnego 

 



Diety przemysłowe  

     (syntetyczne diety zbilansowane) 

• Wybierać odżywki bez błonnika, laktozy i 

karaginianu oraz kwasów tłuszczowych o 

długim łańcuchu 

1) Odżywki elementarne - aminokwasy 

2) Odżywki peptydowe – peptydy otrzymane 

z laktoalbuminy 

3) Odżywki wysokocząsteczkowe 



 Wskazania i przeciwwskazania  

do diety przemysłowej  

Wskazania Przeciwwskazania 

Ostra faza choroby Okres remisji 

Dzieciństwo lub wiek młodzieńczy Choroba obejmująca tylko odbytnicę 

Oporność na kortykosterydy Chory nie wyraża zgody lub źle 

toleruje dietę przemysłową 

Zła tolerancja kortykosterydów Kolonizacja bakteryjna jelita 

cienkiego 

Zwężenie jelita spowodowane 

obrzękiem błony śluzowej 

Obecność przetok i ropni 

Obecność ciasnych lub mnogich 

zwężeń 



Jaką wybrać dietę przemysłową? 

• Efekty terapeutyczne podobne 

(metaanaliza) 

• Dieta peptydowa lepiej tolerowana i tańsza 



Wskazania do całkowitego żywienia 

pozajelitowego (TPN) 

• Niepowodzenie leczenia dojelitowego lub 

doustnego dietą płynną 

• Objawy zajęcia chorobą górnego odcinka 

jelita cienkiego 

• Objawy niedrożności lub podniedrożności 

• Obecność przetok jelitowych   



Żywienie w okresie po zaostrzeniu – 

stopniowe rozszerzanie diety 

1) Herbata, suchary, kleiki 

2) Dodać: bułkę, dżem, gotowane warzywa i 

owoce, ziemniaki, ryż, kluski, makaron 

3) Dodać: chude mięso, mleko, produkty 

mleczne, ryby, drób, chude wędliny 

4) Dodać: masło lub margarynę  

5) Dieta zwykła lekkostrawna  



Żywienie w okresie remisji choroby 

Generalna zasada: 

 

Unikanie produktów spożywczych, które 

nie są dobrze tolerowane 



Zapotrzebowanie energetyczne 

• Kaloryczność w okresie emisji: m.c. (kg) x 38 

• Kaloryczność w okresie zaostrzenia: m.c.  x 45 

 

Niedobór masy ciała: energia o 10-20% większa 

Praca dość ciężka + 500kcal 

Praca b.ciężka + 1000 kcal 



Podaż białka, witamin  

i składników mineralnych 

• Białko – 1,2 g/kg 

• Wysokie spożycie owoców i warzyw 

Ew. suplementacja – potasu, magnezu, cynku 

u osób z biegunką 

Ew. suplementacja witamin z grupy B 



Leczenie farmakologiczne a żywienie 

• Sulfasalazyna – upośledzenie wchłaniania 

kwasu foliowego (suplementacja) 

• Kortykosterydy – zwiększenie 

zapotrzebowania na wapń: mleko + ew. 

suplementacja 

•  Kortykosterysy – zwiększenie łaknienia 

(wzrost spożycia warzyw i owoców)  



Napoje 

• Zalecane picie 1,5 l płynów / d 

• Biegunka – więcej 

• Mocna kawa i herbata mogą nasilać 
biegunkę 

• Soki owocowe (zwłaszcza cytrusowe) 
mogą mieć działanie drażniące 

• Napoje alkoholowe – bez wpływu na 
chorobę 



Mleko i produkty mleczne 

• Nietolerancja laktozy (może ustępować w 

okresie remisji) 

• Nietolerancja laktoalbuminy 

• Obecność przeciwciał przeciw białkom 

mleka 



Probiotyki 

• Teoretycznie uzasadnione  

- powrót równowagi dotyczącej flory 
bakteryjne jelita 

- właściwości immunomodulacyjne 

 

Badanie kliniczne mają charakter wstępny, 
niektóre dają zachęcające wyniki (gł. w 
zapobieganiu „pouchitis”)   



Biegunka chologenna 

Stan zapalny w ileum terminale – zaburzenia 

absorpcji soli kwasów tłuszczowych – zaburzenia 

wchłaniania tłuszczów – biegunka tłuszczowa + 

niedobór witamin rozpuszczalnych w tłuszczach 

 

Leczenie: ograniczenie spożycia tłuszczy (zwłaszcza 

zwierzęcych), stosowanie MCT, suplementacja 

witamin 



Kwas szczawiowy – kamica moczowa 

Zaburzenia trawienia tłuszczów – kwasy tłuszczowe 

wiążą wapń w jelicie – nadmiar niezwiązanych 

szczawianów – krew – wydalanie przez nerki 

 

Leczenie: ograniczenie produktów zawierających 

duże ilości kwasu szczawiowego + spożywanie 

dużej ilości wapnia + leczenie biegunki 

chologennej 



Błonnik pokarmowy 

• Sprzyja opanowaniu łagodnej biegunki 

 

Uwaga: 

Odradzany w okresach zaostrzeń i w 

przypadku zwężeń jelita  



Cukier i słodycze 

• Często źle tolerowane – wzdęcia i 

przelewania, biegunka 

 

Zalecane: słodziki (aspartam, sacharyna, 

acesulfam) 

Nie zalecane: fruktoza, sorbitol, ksylitol 

(mogą nasilać biegunkę) 



Masło czy margaryna 

• Kwasy tłuszczowe masła są lepiej 

wchłaniane 

• Na korzyść masła przemawiają dane 

epidemiologiczne (Szwecja vs Francja) 

 

Uwaga: masło zawiera pewne ilości laktozy i 

laktoalbuminy 



Oleje rybne 

• Działanie przeciwzapalne wskutek 

hamowania uwalniania mediatorów reakcji 

zapalnej (kwasu n = 3) 



Dietetyczne zapobieganie występowania  

                     rzutów choroby  

Dane słabo potwierdzone 

 

Być może: 

1) Wysokie spożycie błonnika 

2) Wysokie spożycie oleju rybnego 

 

Uwaga:  Jedynym dobrze udokumentowanym 

sposobem jest stosowanie sulfasalazyny  


