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Co to jest niedożywienie? 

Niedożywienie jest wynikiem:  

• niedostatku energii i składników odżywczych w 
stosunku do zapotrzebowania organizmu 

• oraz aktywności procesu zapalnego  

w wyniku czego dochodzi do 

zmian w składzie ciała  

zaburzeń funkcji narządów 

 

! 



Co to jest niedożywienie? 

Niedobory mogą dotyczyć: 

makroskładników             i        mikroskładników 

BIAŁKO TŁUSZCZE 

WĘGLOWODANY 

ENERGIA 



NIEDOŻYWIENIE 

NIEDOŻYWIENIE 
PROSTE 

BEZ PROCESU 
ZAPALNEGO 

Z TOWARZYSZĄCYM 
PROCESEM 
ZAPALNYM 

NIEDOŻYWIENIE  
ZWIĄZANE Z CHOROBĄ 

(DISEASE RELATED MALNUTRITION) 



Niedożywienie - jako niedobór energii i 
budulca 



• Niedobór masy ciała: 

Utrata masy mięśniowej 

Nieprawidłowości rozwoju masy kostnej 

Zahamowanie tempa wzrastania 

Zaburzenia wzrastanie i dojrzewania  narządów 
wewnętrznych 



Niedożywienie – aspekty kliniczne 

Wzrost odsetka powikłań infekcyjnych 

 Zwiększone zapotrzebowanie na usługi 
medyczne 

Wydłużenie czasu hospitalizacji 
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Gęstość mineralna kości 



Objawy ze strony układu pokarmowego – 
narastają wraz z postępem choroby 

  

• Wsteczny odpływ 
żołądkowo-przełykowy 
– Zab. motoryki przełyku 

– Opóźnione opróżnianie 
żołądka 

– Zmiany anatomiczne 
(skrzywienie kręgosłupa) 

– Sterydoterapia 

 



Objawy ze strony układu pokarmowego – 
narastają wraz z postępem choroby 

 

• Opóźnione opróżnianie 
żołądka → gastropareza 
– Bóle poposiłkowe 

– Wczesne uczucie sytości 

– Nudności, wymioty 

– Pogorszenie apetytu 

 



Objawy ze strony układu pokarmowego – 
narastają wraz z postępem choroby 

  

• Zaparcia 
– Wydłużony czas pasażu 

jelitowego 

– Unieruchomienie 

– Osłabienie mięśni tłoczni 
brzusznej 

– Niedostateczna podaż płynów 



Zaburzenia odżywiania w dystrofiach 
mięśniowych  

 Zmniejszona podaż pokarmów 

 Zmniejszenie zakresu ruchomości szyi i kontroli 
położenia głowy 

 Utrudnione otwieranie ust 

 Zaburzenia żucia 

 Zburzenia połykania 

 Czkawka, krztuszenie się w czasie posiłku 

 Wydłużenie czasu trwania posiłku 

 



Połykanie 

 



Połykanie 

• Faza ustna 

• Faza gardłowa 

• Faza przełykowa 



 

trudności w formowaniu kęsa pokarmowego 
oraz przechodzeniu pokarmów płynnych i 
stałych z jamy ustnej do dalszych odcinków 
przewodu pokarmowego 

 

dysfagia stanowi wiarygodny objaw 
chorobowy występujący jedynie w trakcie 
samego połykania, zależny od zaburzeń jego 
odpowiedniej fazy 

 

 

Dysfagia 



 

trudności w formowaniu kęsa pokarmowego 
oraz przechodzeniu pokarmów płynnych i 
stałych z jamy ustnej do dalszych odcinków 
przewodu pokarmowego 

 

 

 

Dysfagia 



Dysfagia - aspiracja 

aspiracja treści pokarmowej do 
dróg oddechowych 

przyczyna nawracających infekcji 
dolnych dróg oddech. i 
przewlekłej choroby płuc,  
związanej z  aspiracją treści 
pokarmowej 

 

 



Dysfagia - aspiracja 

 

 

 
warunkach fizjologicznych → 

silny odruch kaszlowy 
! 



 
 

Sprawność fazy ustno-gardłowej ma kluczowe znaczenie 
dla ochrony przed aspiracją kęsa pokarmowego do 

dróg oddechowych 

+ 



Powikłania dysfagii  

Niedożywienie 

Nawracające infekcje układu oddechowego 

↓ jakości życia pacjenta i opiekunów 



Aspiracyjne zapalenia płuc 



ZABURZENIA 
PŁYKANIA 

ASPIRACJE 

GERD 
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Diagnoza zaburzeń połykania 

• Badanie przesiewowe – kwestionariusz EAT-10 

• Objawy kliniczne (pośrednie i bezpośrednie) : 

– Utrata masy ciała 

– Niechęć do przyjmowania płynów 

– Wydłużenie czasu posiłków 

– Zmniejszenie wielkości porcji 

– Krztuszenie się, chrząkanie, podczas posiłku 

 



Diagnoza zaburzeń połykania 

• Ocena neurologopedyczna 

• Badania obrazowe 

– Wideofluoroskopia (VFSS) 

– Endoskopowa ocena  

połykania (FEES)V 



Diagnoza zaburzeń połykania 

• Ocena neurologopedyczna 

• Badania obrazowe 

– Wideofluoroskopia (VFSS) 

– Endoskopowa ocena  

połykania (FEES)V 

VFSS 



Modyfikacja  diety w dysfagii 

• Objawy dysfagii narastają w czasie 

• Interwencja terapeutyczna –  

– Modyfikacja diety 

• Pomimo wydłużenia czasu trwania posiłku – 
pacjenci doceniają przyjemność jedzenia 



Decyzje dotyczące interwencji 
żywieniowej 

 



Algorytm leczenia żywieniowego 

Żywienie doustne 

Sonda nosowo-żołądkowa/ 

gastrostomia 

Sonda nosowa-jelitowa/ 

jejunostomia 

Min. żywienie dojelitowe 

+ PN 

TPN 



Decyzja o wdrożeniu żywienia 
dojelitowego 

Charakter wyprzedzający ! 

• stan układu oddechowego,  

• ryzyko znieczulenia 

• Przed wystąpieniem powikłań 



Decyzja o wdrożeniu żywienia 
dojelitowego 

Aspekt medyczny – wskazania 

Wybory pacjenta 

Jakość życia 



Żywienie dojelitowe 

Odsetek pacjentów z DMD żywionych 
dojelitowo:  

  od  0-50% 



Wdrożenie żywienia dojelitowego: 

Decydujące czynniki: 
• Ocena możliwości jedzenia (żucie/połykanie) 

• Ocena faktycznej podaży energii, makro- i 
mikroskładników odżywczych 

• Ocena podaży płynów  

• Otyłość nie wyklucza niedożywienia 

• Objawy ze strony przewodu pokarmowego 

Żywienie dojelitowe nie wyklucza żywienia 
doustnego!!! 



Kliniczne wskazania do wdrożenia 
żywienia dojelitowego 

Utrata masy ciała pomimo interwencji 
dietetycznej 

Dysfagia o średnim i znacznym stopniu 
nasilenia 

Brak możliwości podaży płynów w 
dostatecznej objętości 

Incydenty aspiracyjnego zapalenia 
płuc 



Żywienie dojelitowe… 

• Udowodniono skuteczność żywienia 
dojelitowego w poprawie stanu odżywienia 

• Nie ma badań dotyczących jakości życia 
pacjenta i opiekunów 

                                  



Żywienie dojelitowe… 

• Udowodniono skuteczność żywienia 
dojelitowego w poprawie stanu odżywienia 

• Nie ma badań dotyczących jakości życia 
pacjenta i opiekunów 

                                 ALE.. 

• Dostępne są dowody w innych przewlekłych 
schorzeniach neurologicznych (MPD) 

 







Osiągnięcie stanu odżywienia zapewniającego: 

• Poczucie sytości 

• Stan równowagi metabolicznej 

• Optymalne funkcjonowanie układu oddech. 

• Możliwość rehabilitacji ruchowej 

 

Cel leczenia żywieniowego u dzieci 
 z chorobami przewlekłymi 



 długość życia w DMD 

Kompleksowa opieka – przejście w  

  dorosłość biologiczną 

Zaburzenia odżywiania – powikłania 
niedożywienia 

Powikłania ze strony układu kostnego 

Jakość życia chorych i ich opiekunów 




