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Manifestacja pozajelitowa

Narząd/Układ

Powikłania pozajelitowe

zapalenie stawów: zesztywniające



osteoporoza

Układ kostno-

zapalenie stawów kręgosłupa, zapalenie



aseptyczna martwica kości, infekcyjne

stawowy

stawów obwodowych, izolowane zajęcie



zapalenie stawów

stawów krzyżowo-biodrowych


Skóra




zmiany odczynowe: rumień guzowaty, piodermia



zmiany spowodowane niedoborem

zgorzelinowa, owrzodzenia, martwicze zapalenie

mikroelementów i witamin: zanikowe zapalenie

naczyń

skóry (Zn), plamica (wit. C i K), zapalenie języka

zmiany specyficzne: zmiany w jamie ustnej w

(wit. B), wypadanie włosów i łamliwość paznokci

ChLC

(białko, Fe)

choroby towarzyszące: bielactwo, łuszczyca,



pęcherzyca mechaniczna (nabyte pęcherzowe

zmiany specyficzne: szczeliny, przetoki, wysypki
polekowe

odklejanie się naskórka)


Wątroba



powikłania specyficzne: stwardniające zapalenie



zmiany metaboliczne: stłuszczenie wątroby,

dróg żółciowych i rak z przewodów żółciowych

kamica żółciowa w ChLC zajmującej ileum

zapalenie: autoimmunologiczne wątroby,

terminale

pericholangitis, włóknienie około wrotne i

i drogi żółciowe

marskość, ziarniniaki w ChLC


Oczy

zapalenie tęczówki, nadtwardówki, rozmiękanie
twardówki, owrzodzenie rogówki, choroby



„kurza ślepota”, keratopatia (niedobory wit. A),
infekcje oportunistyczne (immunosupresja)

naczyniowe siatkówki
Rydzewska G., Małecka-Panas E.,. Choroba Leśniowskiego-Crohna - 100 lat diagnostyki i terapii. Poznań:
Termadia Wydawnictwa Medyczne, 2008. wyd. I.

2

Narząd/Układ

Manifestacja pozajelitowa


Układ krwiotwórczy i
naczyniowy





Układ moczowopłciowy



i nerki



niedokrwistość wtórna z niedoboru Fe,

naczyniach żylnych i tętniczych

kwasu foliowego, wit. B12, leukocytoza i

autoimmunohemolityczna plamica

trombocytowa, nadkrzepliwość, zakrzepica

małopłytkowa

żylna

uszkodzenie kanalików nerkowych z



kamica nerkowa (szczawianowa), miejscowe

następowym zaburzeniem funkcji

powikłania ChLC dotyczące moczowodów i

wydalniczych dotyczących różnych enzymów

pęcherza moczowego, amyloidoza,

np. β N-acetylo-D-glukozaminazy

śródmiąższowe zapalenie nerek – polekowe,

zapalenie kłębuszków nerkowych,

polekowa niewydolność nerek

śródmiąższowe zapalenie nerek


Układ nerwowy

zmiany zapalne i zakrzepowo-zatorowe w

Powikłania pozajelitowe

choroby demielinizacyjne, zapalenie nerwu
wzrokowego, miastenia, naczyniowe zmiany



obwodowa neuropatia, polineuropatia
polekowa, polekowe leukoencefalopatia

w OUN

Rydzewska G., Małecka-Panas E.,. Choroba Leśniowskiego-Crohna - 100 lat diagnostyki i terapii. Poznań:
Termadia Wydawnictwa Medyczne, 2008. wyd. I.
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Narząd/Układ

Manifestacja pozajelitowa


Układ oddechowy



zapalenie oskrzeli, ostre zapalenia krtani i



włóknienie płuc: polekowe (MTX),

tchawicy

zakażenia oportunistyczne

nieprawidłowości w testach

(immunosupresja)

czynnościowych u bezobjawowych chorych



zapalnie osierdzia i mięśnia sercowego



(częściej w ChLC)

Serce



ostre zapalenie trzustki, przewlekłe
zapalenie trzustki

Trzustka

Przemiana materii

Powikłania pozajelitowe

zapalenie osierdzia – polekowe, związane
z leczeniem sulfasalazyną/mesalazyną



ostre zapalenie trzustki – polekowe: 6-MP,
5-ASA, związane z zajęciem dwunastnicy
w ChLC



opóźnienie wzrostu i dojrzewania płciowego u dzieci
Rydzewska G., Małecka-Panas E.,. Choroba Leśniowskiego-Crohna - 100 lat diagnostyki i terapii. Poznań: Termadia
Wydawnictwa Medyczne, 2008. wyd. I.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

proces zapalny
młody wiek rozpoznania

GKS
BMI <18,5
niedobór estrogenów
resekcja jelita
zaburzenia wchłaniania Ca i wit. D oraz
zmniejszona ilość jej aktywnej postaci
niedobór wit. K i białka w diecie
hiperhomocysteinemia
5

NIEDOBORY ŻYWIENIOWE

Częstość występowania [%]

NIEDOBORY
ŻYWIENIOWE

Częstość występowania [%]

ChLC

WZJG

Spadek masy ciała

65-75

18-62

Niedobór Mg

hipoalbuminemia

25-80

25-50

Niedobór K

Niedokrwistość

60-80

22-68

Niedobór wit . A

11

Niedobór wit . B1

+

Brak

Niedobór wit .C

+

doniesień

Niedobór wit. K

+

• niedobór kwasu foliowego

50-79

5-20

• niedobór wit. B12

16-48

8-30

• niedobór Fe

10-44

30-80

Choroby metaboliczne kości
Niedobór niezbędnych

ChLC

WZJG

14-33

2-55

6-20

+

24-39

0-15

Niedobór Zn

42-92

2-52

2-5

0-2

Niedobór Cu

+

+

kwasów tłuszczowych
Niedobór Ca

20-60

0-46

Niedobór wit. D

75
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Mańkowska-Wierzbicka D.. Niedożywienie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit. [aut. książki] Adamski Z., Linke K.,
Samborski W., Leczenie biologiczne w dermatologii, gastroenterologii i reumatologii. Poznań: Termedia Wydawnictwa
Medyczne, 2010
Lochs H. Leczenie żywieniowe w chorobach zapalnych jelit. [aut. książki] Allison S.P., Fuarst P., Meier R.F., Pertkiewicz
M., Soeters P.B. Sobotka L. Podstawy żywienia klinicznego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008.
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Aktywność choroby

Postępowanie dietetyczne

Łagodna 


dieta zwykła
ewentualne wzbogacanie preparatami
bezresztkowymi, polimerycznymi

Umiarkowana 


Ciężka 

dieta wzbogacona preparatami bezresztkowymi
dieta półelementarna lub elemetarna
dieta półelementarna lub elementarna, żywienie
pozajelitowe

Rydzewska G., Małecka-Panas E.,. Choroba Leśniowskiego-Crohna - 100 lat diagnostyki i terapii. Poznań: Termadia Wydawnictwa
Medyczne, 2008. wyd. I.
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Zalecane dzienne zapotrzebowanie na Ca wynosi:
800 -1500 mg

Podczas leczenia preparatami wapnia należy kontrolować jego stężenie w surowicy i wydalanie z moczem



Zalecane dzienne zapotrzebowanie na wit. D
wynosi:
800 - 1000 j.m.
wraz z rozsądną ekspozycją na światło słoneczne



Zalecane dzienne zapotrzebowanie na wit. K
wynosi:
> 109 µg
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Zalecane uzupełnianie niedoborów Ca wynosi:
1500 -2000 mg
Zalecane uzupełnianie niedoborów wit. D3
wynosi:
do 800 j.m.
wraz z rozsądną ekspozycją na światło słoneczne

Bischoff-Ferrari HA i wsp. JAMA 2005
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Dieta pełnowartościowa bogata w:
 Warzywa
 Owoce
 Ryby
 Mięso
 Oliwę z oliwek
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Laktoza –



Kwasy żółciowe –



Lipidy bogate w MCT –

tworzenie kompleksów
mleczanowo-wapniowych; obniżenie pH
jelitowego w wyniku fermentacji cukru przez
bakterie Lactobacillus i Bifidobacteria;
stymulacja biernej resorpcji Ca
zwiększenie
rozpuszczalności soli wapniowych; pośrednio –
ułatwienie wchłaniania wit. D

rozpuszczalność mydeł wapniowych zmniejsza
się wraz z wydłużaniem się łańcucha kwasu
tłuszczowego

12



Kwasy uronowe –



Szczawiany –



zawartość od 10%
w niecelulozowej frakcji błonnika do 40% w
warzywach i owocach
zielone części roślin,
herbata; nierozpuszczalne sole

Fosforany przy wysokiej
podaży – nierozpuszczalne sole

13















Mleko krowie
Mleka sojowe wzbogacane w wapń
Sardynki w oleju
Rozmrażana gotowaniem
karkówka
Szpinak
Różowy łosoś konserwowany
z ościami
Tłuste ryby morskie – makrela,
łosoś
Mleko fermentowane
Jogurty naturalne
Kefir
Maślanka
Sery zawierające śladowe ilości laktozy: duński pleśniowy, edamski,
gouda, mozzarella, topiony
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mleko i jego przetwory
pszenica
drożdże
kukurydza
banany
pomidory
jajka
wino

• jabłek
• owoców cytrusowch
• sałaty
• szpinaku
• buraków
• ogórków
• skórek z owoców i
warzyw
• grzybów
• orzechów
• nasion
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przetwory z pełnego przemiału (pieczywo razowe, grahamki,
chleb chrupki),
grube kasze (jęczmienna, jaglana, gryczana),
warzywa bogate w błonnik (korzeniowe, papryka, kukurydza),
warzywa wzdymające (suche nasiona bobu, grochu, fasoli, soi,
kalafior, świeże ogórki, kapusta),
owoce zawierające jadalne, drobne pestki np. truskawki, agrest,
porzeczki, maliny,
suszone owoce,
przetwory owocowe na cukrze/miodzie w większych ilościach
orzechy,
grzyby,
wszelkie potrawy tłuste, ciężko strawne, wzdymające,
ostro przyprawione,
alkohol,
kawę naturalną i mocną herbatę.
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Pożywienie o wartości kalorycznej ok. 40 kcal/kg masy ciała powinno
zawierać dużo białka oraz dostateczna ilość minerałów i witamin
Należy jeść wszystko, co jest dobrze tolerowane
Jedzenie
powinno
uwzględniać
potrawy
bogatoresztkowe
(z wyjątkiem okresów zaostrzeń choroby i przypadków zwężeń
światła jelita)
Wyłączenie mleka tylko w przypadku nietolerancji laktozy oraz
zaostrzenia choroby
Zmniejszenie ilości tłuszczów stałych

Regularne spożywanie ryb (2-3 razy w tygodniu)
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Leczenie dietetyczne zapobiegające utracie masy kostnej w NChZJ
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