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Żywienie pozajelitowe - definicja

Podaż dożylna energii i azotu (aminokwasów), łącznie
z dodatkiem elektrolitów, soli wapnia, fosforanów,
pierwiastków śladowych i witamin, odpowiedniej dla okresu
choroby i stanu chorego.

Zalecenia  leczenia żywieniowego u dzieci pod. red. prof. dr. hab. Janusza Książyka, 2021



Żywienie pozajelitowe - definicja

Częściowe – pokrywa mniej niż 50% całkowitych potrzeb
energetycznych chorego.

Immunomodulujące – podaż oleju rybiego ze wszystkich źródeł 
wynosi co najmniej 1g/kg mc/dobę

Zalecenia  leczenia żywieniowego u dzieci pod. red. prof. dr. hab. Janusza Książyka, 2021



Kwalifikacja do leczenia żywieniowego

1. Ocena aktualnego stanu klinicznego pacjenta, w tym sytuacji 
metabolicznej w odniesieniu do choroby podstawowej

2. Ocena stanu odżywienia                                                          
(identyfikacja chorych z zaburzeniami odżywienia, ryzykiem 
wystąpienia zaburzeń odżywienia, monitorowanie leczenia)

3. Wpływ chorób współistniejących na plan leczenia żywieniowego



Wskazania do leczenia żywieniowego

Niemożność osiągnięcia wymaganej podaży energii drogą naturalną

POSTĘPOWANIE

ŻYWIENIE DROGĄ PRZEWODU          ŻYWIENIE POZAJELITOWE ŻYWIENIE MIESZANE   
POKARMOWEGO

(ENTERALNE) (PARENTERALNE)

zachowana sprawność niedostateczna podaż

przewodu pokarmowego lub brak możliwości

podaży drogą przewodu

pokarmowego



Wybór drogi podaży

Kolejność interwencji:

1. żywienie doustne

2. żywienie dojelitowe

3. żywienie pozajelitowe

• Różne metody leczenia żywieniowego mogą być stosowane łącznie.

• W przypadku niewydolności jelitowej należy wdrożyć żywienie
pozajelitowe. Jeżeli pozwala na to sytuacja kliniczna, należy utrzymać
podaż diety drogą przewodu pokarmowego w maksymalnej
tolerowanej objętości.



Żywienie pozajelitowe

Wskazania do żywienia pozajelitowego

żywienie drogą przewodu                                    żywienie drogą przewodu

pokarmowego jest niemożliwe                    pokarmowego jest niewystarczające

CAŁKOWITE ŻYWIENIE CZĘŚCIOWE ŻYWIENIE

POZAJELITOWE POZAJELITOWE



Żywienie pozajelitowe - wskazania

Najczęstsze przyczyny wdrożenia żywienia pozajelitowego:

• zespół krótkiego jelita
• noworodki urodzone przedwcześnie
• okres okołooperacyjny
• choroba oparzeniowa
• ostre zapalenie trzustki
• choroby przebiegające z zaburzeniami motoryki jelita
• zaburzenia wchłaniania

ale również

choroby metaboliczne w stanie dekompensacji, pacjenci z chorobami 
metabolicznymi w stanie niestabilnym, krytycznym



Żywienie pozajelitowe -wskazania

Etiologia niewydolności jelit u dzieci:

• zespół krótkiego jelita – SBS (short bowel syndrome) – 70-75%

• choroby nerwowo-mięśniowe – NID (neuromuscular intenstinal diseases) – 15%

• choroby wrodzone nabłonka jelitowego – (congenital enteropathies) – 10%



Żywienie pozajelitowe -przeciwwskazania

Bezwzględne:

• wstrząs

• brak dostępu żylnego (zakrzepica żył centralnych)

Względne: 

• odwodnienie

• przewodnienie

• zaburzenia wentylacji 

• zaburzenia diurezy



Żywienie pozajelitowe

Dostęp naczyniowy

OBWODOWY CENTRALNY

do 14 dni powyżej 14 dni

zalety: dostęp permanentny (tunelizowany)

• łatwość i bezpieczeństwo zakładania powyżej 6 tygodni
• niewielkie ryzyko zakażeń
ograniczenia:
• możliwość podania płynów o ograniczonej osmolalności

wg ESPEN max 850 mOsm/l
wg ASPEN max 900 mOsm/l



Żywienie pozajelitowe
drogą żył centralnych

Całkowite żywienie pozajelitowe musi 
być podawane drogą żył centralnych.

Żywienie pozajelitowe drogą żył obwodowych jest 
możliwe przez krótki okres.

Cewnik centralny pozwala na 
utrzymanie bezbolesnego, 
powtarzalnego dostępu żylnego przez 
tygodnie, miesiące, lata. 

Miejsca wprowadzania 
centralnych cewników żylnych



Podział cewników na grupy

W zależności od: Podział:

Miejsca wprowadzenia • centralne
• obwodowe

Sposobu wprowadzenia • nakłucie przezskórne
• chirurgiczne

Czasu leczenia • krótkotrwałe
• przewlekłe

Odległości między miejscem wejścia do 
naczynia i miejscem wyjścia na skórze

• bez tunelizacji
• tunelowane

Liczby kanałów • jeden
• dwa 
• trzy

Rodzaju zewnątrznaczyniowego końca 
cewnika

• gniazdo zewnętrzne
• urządzenie całkowicie wszczepiane 

podskórnie 



Rodzaje dostępów centralnych

• centralne cewniki żylne, central venosus catheters (CVC)

• cewniki pozwalające na uzyskanie centralnego dostępu 
naczyniowego drogą żył obwodowych, peripherally inserted
central venosus catheters (PICCs)

• wkłucia centralne zakładane z obwodu - pediatryczne 
(Nutriline)

• porty naczyniowe, totaly implanted device (TID)



Żywienie pozajelitowe

Metody podaży mieszaniny żywieniowej

PODAŻ CIĄGŁA PODAŻ CYKLICZNA
- przez 22-24 godziny - przez 12-16 godzin

- noworodki                                                                    - pacjenci stabilni

- pacjenci w stanie krytycznym                                  - wiek powyżej 6-10 miesięcy

lub niestabilnym                                                          - pozwala na normalną                
- początkowy okres żywienia aktywność w ciągu dnia



Żywienie pozajelitowe

TRZY cele leczenia:

- Zabezpieczenie zapotrzebowania na wodę

- Zabezpieczenie zapotrzebowania na azot

- Zabezpieczenie zapotrzebowania na energię

TE TRZY CELE muszą wynikać ze stanu

metabolicznego, wydolności nerek oraz wątroby



Żywienie pozajelitowe

Przeciętne zapotrzebowanie na energię u stabilnych chorych:

• noworodek urodzony przedwcześnie 100-120 kcal/kg/dobę

• noworodek urodzony o czasie 90-100 kcal/kg/dobę

• wiek 0-7 lat 75-90 kcal/kg/dobę

• wiek 7-12 lat 60-75 kcal/kg/dobę

• wiek 12-18 lat 30-60 kcal/kg/dobę
zalecenia ESPGHAN



Żywienie pozajelitowe

Żywienie pozajelitowe jest często jedyną drogą żywienia:

• Glukoza

• Lipidy

• Aminokwasy

• Witaminy

• Pierwiastki śladowe

• Fosforany

• Wapń



Glukoza

Jones MO, Pierro A, Hammond P, et al: Glucose utilization in the surgical newborn infant receiving total parenteral

nutrition. J Pediatr Surg 28:1121-1125, 1993

Pierro A, Carnielli V, Filler RM, et al: Metabolism of intravenous fat emulsion in the surgical newborn. J Pediatr Surg

24:95-101, 1989

Podaż GLUKOZY determinuje utlenianie cukru i tłuszczu
Maksymalna zdolność utleniania glukozy u niemowląt chirurgicznych wynosi 
18 g/kg/d, co odpowiada wydatkowi energetycznemu (67kcal/kg/d).

Jeżeli glukoza jest podana w nadmiarze:
- utlenianie tłuszczu jest zatrzymane
- zaczyna się synteza tłuszczu
- wzrasta efekt termogenetyczny glukozy
- wzrasta produkcja CO2

- wzrasta stężenie trójglicerydów

Przekraczanie dawki 18 g/kg/d glukozy w żywieniu pozajelitowym 
niemowląt jest niewskazane



Stosunek energii pozabiałkowej (glukoza & lipidy) do azotu nie
powinien być niższy od 150:1 (współczynnik alfa)

(u najmłodszych dzieci może dochodzić do 250:1)

Co wymaga podaży:

25 kcal (do 40) energii pozabiałkowej na każdy 1 g białka

25 kcal = 7 g glukozy = 2.5 g lipidów

Białko (azot)/energia



Aminokwasy w g/1000 ml
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10%Aminoplazmal 

VAMIN 18 

J. Książyk



AMINOVEN PRIMENE 10%Aminoplazmal VAMIN 18

L-izoleucyna 8,00 6,70 5,00 5,60

L-leucyna 13,00 10,00 8,90 7,90

Octan L-lizyny 8,51 11,00 6,85 9,00

L-metionina 3,12 2,40 5,60

L-fenyloalanina 3,75 4,20 4,70 7,90

L-treonina 4,40 3,70 4,20 5,60

L-tryptofan 2,01 2,00 1,60 1,90

L-walina 9,00 7,60 6,20 7,30

L-arginina 7,50 8,40 11,50 11,30

L-histydyna 4,76 3,80 3,00 6,80

glicyna 4,15 4,00 12,00 7,90

L-alanina 9,30 8,00 10,50 16,00

L-prolina 9,71 3,00 5,50 6,80

L-seryna 7,67 4,00 2,30 4,50

tauryna 0,40 0,60

L-tyrozyna 4,20 0,45 0,40 0,23

L-cysteina 0,52 1,89 0,56

L-kw. Jabłkowy 2,62 5,50

L-kw. Asparaginowy 6,00 5,60 3,4

L-kw. Glutaminowy 10,00 7,20 5,6





NIEMOWLĘTA DZIECI

2 - 3 lata

DZIECI

4 - 7 lat

DZIECI

8 - 12  lat

DZIECI

13 - 18 lat

PŁYNY

ml/kg/d

120 - 150 100 - 120 80 - 100 60 - 80 50 - 70

AMINOKWASY

(g/kg/d)

1.75 - 2.0 (2.5) 1.5 - 1.75 

(2.0)

1.5 - 1.75 

(2.0)

1.5 - 1.75 

(2.0)

1.0 - 1.5 

GLUKOZA

(g/kg/d)

10 – 17.5 10 - 12 10 - 12 7 - 10 5 - 7

LIPIDY (g/kg/d) 2.0 - 3.0 2.0 - 2.5 2.0 - 2.5 2.0 - 2.5 1.5 - 2.0

Na (mmol/kg/d) 1.0 – 2.0 1.0 - 1.5 1.0 - 1.5 1.0 1.0

K (mmol/kg/d) 1.0 – 2.0 1.0 - 1.5 1.0 - 1.5 1.0 1.0

Ca (mmol/kg/d) 0.6 - 0.8 0.2 - 0.4 0.2 0.2 0.2

P (mmol/kg/d) 0.6 - 0.7 0.3 - 0.4 0.2 0.1 0.1

Mg (mmol/kg/d) 0.2 0.15 0.1 0.1 0.1

Płyny, substraty energetyczne, aminokwasy, minerały

i elektrolity w żywieniu pozajelitowym niemowląt i

dzieci (w intensywnej opiece – maksymalnie)



Charakterystyka wybranych dożylnych 
emulsji lipidowych

Emulsja lipidowa

Olej 

sojowy

Olej 

MCT

Oliwa z 

oliwek

Olej   

rybi

Firma

Intralipid 20%

Ivelip 20%

Lipofundin N 20%

100%

Fresenius-Kabi

Baxter

B.Braun

Lipofundin

MCT/LCT 20%

50% 50% B.Braun

Lipidem 20% 40% 50% 10% B.Braun

SMOFlipid 20% 30% 30% 25% 15% Fresenius-Kabi

Clinoleic 20% 20% 80% Baxter

Omegaven 10% 100% Fresenius-Kabi



Emulsje złożone zawierające olej rybi –
SMOFLIPID i LIPIDEM: 

zmniejszona zawartość kwasów tłuszczowych -6,

zwiększona kwasów -3 – działanie przeciwzapalne

i immunomodulujące

Uwaga: w długotrwałym żywieniu pozajelitowym dzieci nie

należy stosować emulsji tłuszczowych opartych wyłącznie

na oleju sojowym.





PNALD - parenteral nutrition 

associated liver disease

choroba wątroby zależna od żywienia 

pozajelitowego

jest poważnym powikłaniem metabolicznym żywienia 
pozajelitowego, mogącym prowadzić do marskości wątroby 
oraz jej niewydolności.

- częstość u dzieci – wg różnych autorów od 15–85%

- najczęstsza postać u dzieci– cholestaza - PNAC (parenteral nutrition

associated cholestasis)



Na przebieg choroby wątroby zależnej od
żywienia pozajelitowego korzystny wpływ mają
emulsje zawierające oleje MCT lub
wysokooczyszczony olej rybi

Colomb V et al. J Parent Ent Nutr 2000; 24(6): 345-350

Gura KM et al. Pediatrics 2008; 121: e678-e686



Witaminy

• Soluvit N – witaminy rozpuszczalne w wodzie

• Vitalipid infant / adult N – witaminy rozpuszczalne w tłuszczach

• Cernevit - witaminy rozpuszczalne w wodzie i w tłuszczach          
(poza wit. K)



Makro- i mikroelementy

• 10%NaCl (1ml = 1,7mmolNa) 

• 15%KCl (1ml = 2mmolK) 

• 10% Calcium gluk. Polfa (1 ml = 0,2 mmol Ca) 

• 20%/25%MgSO4 (1ml = 0,88/1,1mmolMg) 

• Addiphos (1ml = 2mmol P i po1,5 mmol Na i K) 

• Glicophos (1 ml = 1mmol P i 2 mmol Na) 

• Peditrace Cu, Zn, Mn, Se, J, F

• Addamel N Fe, Zn, Mn, Cu, F, J, Cl, Mo, Se, Cr 

• Zinc Injectable Zn 

• Selenase Se



PREPARAT WAPNIA PREPARAT FOSFORU ORGANICZNY NIEORGANI
CZNY

Chlorek wapnia X

Glukonian wapnia X

Glicerofosforan wapnia X

Fosforan sodu X

Fosforan potasu X 

Fruktozo 1-6 difosforan X

Glicerofosforan sodu X

Disodowy glukozo-1-fosforan X

Pozajelitowa podaż minerałów

U pacjentów wymagających dużej podaży wapnia i fosforanów 
preferowane są preparaty organiczne tych pierwiastków. 



Zasady tworzenia mieszanin 
żywieniowych- akty prawne

Ustawa Prawo Farmaceutyczne z 2001 r - Dz.U. 2008 nr 45 poz. 271

• Art. 86 pkt 3: Sporządzanie leków do żywienia pozajelitowego jest
usługą farmaceutyczną, która może być wykonywana tylko przez
farmaceutów/techników farmacji w aptekach szpitalnych

• Za wykonany w ramach usługi farmaceutycznej lek odpowiada
farmaceuta

• Art.90 Przy wykonywaniu w aptece czynności fachowych mogą być
zatrudnieni wyłącznie farmaceuci i technicy farmaceutyczni w
granicach ich uprawnień zawodowych



Zasady tworzenia mieszanin 
żywieniowych- akty prawne

Ustawa Prawo Farmaceutyczne z 2001 r - Dz.U. 2008 nr 45 poz. 271

zgodnie z Rezolucją Komitetu Ministrów CM/ResAP(2011)1 o
wymogach dotyczących zapewniania jakości i bezpieczeństwa
produktów medycznych przygotowywanych w aptekach na specjalne
potrzeby pacjentów odtwarzanie (przygotowanie do podania)
produktów leczniczych powinno zasadniczo mieć miejsce w aptece,
jedynie odtwarzanie uznane za czynność niskiego ryzyka może być
dokonywana na oddziałach szpitalnych.



Zasady tworzenia mieszanin 
żywieniowych- akty prawne

• mieszanina do żywienia pozajelitowego jest lekiem dożylnym zawierającym ponad 50
składników i dodatków i jako taki jest podatny na błędy w leczeniu, zwłaszcza u
pacjentów pediatrycznych, gdzie wszystkie obliczenia opierają się na masie ciała

• w procesie żywienia pozajelitowego jest zaangażowanych wiele osób z personelu 
medycznego: lekarze , pielęgniarki, farmaceuci 

• wiele etapów: 
➢ planowanie 
➢ przekazanie recepty do apteki szpitalnej
➢ etykietowanie
➢ podaż mieszaniny

Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria można uznać mieszaniny do żywienia
pozajelitowego za „lek apteczny wysokiego ryzyka".



Zasady tworzenia mieszanin 
żywieniowych- REALIA

Gdzie i przez kogo są wytwarzane 
mieszaniny do żywienia pozajelitowego?

• przez farmaceutów w aptekach szpitalnych !!!

• w domach przez rodziców przeszkolonych w tym zakresie 
• przez pielęgniarki w szpitalnych gabinetach zabiegowych



Zasady tworzenia mieszanin 
żywieniowych- STABILNOŚĆ

Stabilność zależy od:

• rodzaju i stężenia składników mieszaniny – pH
• kolejności dodawania preparatów
• typu mieszaniny: AIO (All-In-One) /TIO
• warunków i czasu przechowywania
• dodanych leków 

Utrata stabilności: 

• wytrącanie osadu
• inaktywacja substancji leczniczych
• rozkład emulsji tłuszczowej 



Zasady tworzenia mieszanin żywieniowych-
INAKTYWACJA SUBSTANCJI 

Może zachodzić pod wpływem:

• światła słonecznego
• promieniowania UV
• tlenu
• pierwiastków śladowych 

Szczególnie wrażliwe są preparaty witamin i aminokwasów.



Żywienie indywidualizowane czy 
mieszaniny standardowe?

WYTYCZNE ESPGHAN 2018r



Żywienie indywidualizowane czy 
mieszaniny standardowe?

WYTYCZNE ESPGHAN 2018r

CEL: ODPOWIEDŹ NA PYTANIA: 

1. Czy mieszanina standardowa może zaspokoić potrzeby wszystkich    
pacjentów pediatrycznych? 

2. Czy istotne jest korzystanie z programów komputerowych do rozpisania 
recepty na żywienie pozajelitowe?

3. Czy mieszanina standardowa powinna być preferowana w stosunku 
do żywienia zindywidualizowanego?

4.   Czy mieszaniny standardowe można stosować przez długi okres czasu?



Żywienie indywidualizowane czy 
mieszaniny standardowe?

WYTYCZNE ESPGHAN 2018r
Mieszaniny standardowe powinny być preferowane w stosunku do mieszanin
zindywidualizowanych u większości pacjentów pediatrycznych, również
u noworodków i wcześniaków z bardzo małą masą urodzeniową (VLBW)
(LOE 2 u wcześniaków i LOE 3 u dzieci, RG 0, zalecenie warunkowe, silny konsensus)

Mieszaniny zindywidualizowane powinny być stosowane u pacjentów, u których 
wymagania żywieniowe nie mogą być spełnione przez dostępne preparaty 
standardowe, tj. 
• pacjenci krytycznie chorzy, niestabilni metabolicznie
• pacjenci z nieprawidłową utratą płynów i elektrolitów
• dzieci wymagające długotrwałego żywienia pozajelitowego

(np. z zespołem krótkiego jelita)
(LoE 2, RG B, silna rekomendacja, silny konsensus)



Żywienie indywidualizowane czy 
mieszaniny standardowe?

WYTYCZNE ESPGHAN 2018r

Skład mieszaniny do żywienia pozajelitowego, powinien być opracowany 
komputerowo, niezależnie  od tego czy są stosowane standardowe 
roztwory czy żywienie planowane indywidualnie. 
LoE 2+, RG B strong recommendation for, strong consensus



Żywienie indywidualizowane czy 
mieszaniny standardowe?

WYTYCZNE ESPGHAN 2018r

Uzasadnienie:

Na podstawie przeglądu piśmiennictwa nie znaleziono istotnych 
różnic przy krótkotrwałym stosowaniu standardowych 
mieszanin  vs zindywidualizowanych w:
• przyroście masy ciała
• wyrównaniu jonowym, energetycznym i białkowym



Żywienie indywidualizowane czy 
mieszaniny standardowe?

WYTYCZNE ESPGHAN 2018r

Zalety stosowania mieszanin standardowych: 

• zmniejszenie ryzyka błędu związanego z przygotowaniem mieszaniny 
(planowanie, apteka)

• dostępność żywienia pozajelitowego w warunkach braku pracowni 
żywieniowej, łatwiejsza dostępność

• wielkoskalowa komercyjna produkcja standardowych worków PN:
➢ zapewnia lepszą kontrolę farmaceutyczną stabilności 

fizykochemicznej
➢ gwarantuje lepsze warunki produkcji aseptycznej, zmniejszenie ryzyka 

powikłań septycznych
➢ redukuje koszty



Żywienie indywidualizowane czy 
mieszaniny standardowe?

WYTYCZNE ESPGHAN 2018r

Ograniczenia stosowania mieszanin standardowych:

• konieczność dodawania witamin i pierwiastków śladowych do standardowego 
worka PN na krótko przed infuzją wymaga odpowiedniej obsługi w celu 
zapewnienia warunków aseptycznych i uniknięcia błędów 

• czas stosowania żywienia!!! (preferowane przy żywieniu krótkotrwałym 2-3 
tygodnie?)

• stosowanie standardowych preparatów w dłuższych okresach czasu, może 
skutkować gorszym wzrastaniem i rozwojem dziecka, w tej sytuacji preferowane 
jest żywienie zindywidualizowane



Mieszaniny standardowe

WORKI RTU - ready-to-use
GOTOWE DO UŻYCIA

2 komorowe – w osobnych komorach 
glukoza i aminokwasy + elektrolity

3-komorowe – dodatkowo emulsja 
tłuszczowa



Mieszaniny standardowe

WORKI RTU - ready-to-use
GOTOWE DO UŻYCIA

wymagają AKTYWOWANIA:

• zmieszanie zawartości komór
• suplementacja witaminami
• suplementacja pierwiastkami śladowymi
• suplementacja dodatkowymi elektrolitami 



WORKI RTU 

przewidziane są dla tzw. „pacjenta standardowego”

ograniczone zastosowanie w przypadku pacjentów o 
szczególnych potrzebach:

• z bardzo dużym lub małym zapotrzebowaniem na energię 
lub białko

• niewydolnością nerek
• niewydolnością wątroby
• krytycznie chorych
• niestabilnych
• o gwałtownie zmieniającym się zapotrzebowaniu na 

poszczególne składniki



WORKI RTU

NOWORODKI I DZIECI DO 2 ROKU ŻYCIA

Numeta G13%E Preterm – noworodki urodzone przedwcześnie

Numeta G16%E – noworodki urodzone o czasie i dzieci do 2 roku życia

możliwość rozcieńczenia do 850 mOsm – do podaży na obwód
(poprzez dodanie jałowej wody )



WORKI RTU



WORKI RTU



WORKI RTU



WORKI RTU



WORKI RTU



WORKI RTU

Nutriflex Basal przez żyłę centralną Worek 2-komorowy

Nutriflex Peri przez żyłę obwodową Worek 2-komorowy

Nutriflex Plus przez żyłę centralną Worek 2-komorowy

Nutriflex Special przez żyłę centralną Worek 2-komorowy

Nutriflex Lipid peri przez żyłę obwodową Worek 3-komorowy

NUTRIFLEX – powyżej 2 roku życia



Dziękuję za uwagę


