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Plan prezentacji

Metabolizm w stanie krytycznym 

 Cel żywieniowy w różnych fazach choroby  krytycznej

 Zasady leczenia żywieniowego w oddziale intensywnej terapii dziecięcej

 Problemy z realizacją zasad terapii żywieniowej

 Podsumowanie
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Notatki do prezentacji
 



Pacjenci intensywnej terapii dziecięcej
Różnice

• wiek

• stan odżywienia
• przyczyny hospitalizacji

Podobieństwa

• ciężki stan zagrażający życiu

• niewydolność wielonarządowa
• stres metaboliczny



Odpowiedź metaboliczna na stres

 Ebb - faza odpływu lub wczesna faza wstrząsu ze          
zmniejszoną przemianą materii

 Flow – faza przypływu ze wzmożonym katabolizmem

 Faza rekonwalescencji lub faza anaboliczna

DP Cuthbertson. Post-shock metabolic response. Lancet, 1942;

i : 433-437

Presenter – uwagi
Notatki do prezentacji
Dlaczego mówimy o szczególnej metodzie żywienia w stanie krytycznym?



Odpowiedź metaboliczna na stres

Faza kataboliczna to burza neurohormonalno-cytokinowa

 pobudzenie osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej

• zwiększenie produkcji hormonów katabolicznych (adrenalina, glukagon, kortyzol)

• zwiększenie syntezy cytokin prozapalnych – TNF-alfa, IL-1, IL-6 

• oporność tkanek obwodowych na hormony anaboliczne – insulina, hormon wzrostu



hiperglikemia

CRP, PCT



Fazy odpowiedzi metabolicznej na stres
Faza ostra – kataboliczna, hypometaboliczna
Okres wczesny
• 24-48 godzin
• niestabilność hemodynamiczna, niewydolność wielonarządowa 
• rozpoczyna się burza cytokinowa i  hiperkatabolizm
• obniżone zapotrzebowanie energetyczne
• terapia żywieniowa nie jest prowadzona dopóki nie zostanie osiągnięta stabilizacja układu krążenia

 Okres późny 
• do około 7 doby pobytu w oddziale
• dziecko w tym okresie wciąż wymaga intensywnego wsparcia pracy narządów i układów, ale terapia 
nie jest eskalowana

• trwa wzmożony katabolizm  i duża endogenna produkcja energii
• możliwości wykorzystania energii są niskie
• terapia żywieniowa jest wprowadzana stopniowo
• podaż energii nie powinna  przekroczyć wartości podstawowej przemiany materii



Ostra faza choroby krytycznej
 Endogenna produkcja energii

• rozpad własnych białek, tłuszczy i zapasów glikogenu

• nadprodukcja glukozy 

Ograniczone możliwości wykorzystania dostarczonych źródeł energii

• oporność na insulinę

• zaburzenia wykorzystania glukozy na poziomie komórkowym 

Małe potrzeby energetyczne



Zapotrzebowanie energetyczne 
ZDROWE NIEMOWLĘ
o Postawowa przemiana 

materii – 50%

o Termogeneza
indukowana 
pożywieniem – 10%

o Energia zużywana na 
aktywność – 10-30%

o Energia zużywana na 
wzrost organizmu – 1-
35%

NIEMOWLĘ W STANIE 
KRYTYCZNYM 

o Nie rośnie

o Ma niską aktywność    

ruchową

o Podstawowa przemiana 
materii – 50% TEE

o Termogeneza indukowana  
pożywieniem – 10%TEE

100kcal/kg 50kcal/kg

Presenter – uwagi
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Następną cechą ostrej fazy jest małe zapotrzebowanie energetyczne



Terapia żywieniowa a reakcja kataboliczna

Zwiększona podaż energii i białka nie prowadzi do zahamowania rozpadu białek 

Zwiększona podaż glukozy nie zapobiega glukoneogenezie

ale

 Brak terapii żywieniowej nasila rozpad białek

 Terapia żywieniowa  umożliwia syntezę nowych białek

• Hulst JM, et al. Causes and consequences of inadequate substrate supply to pediatric ICU patients. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2006;9:297–303

• Protein, Energy and Their Interaction in Critically Ill Children. Sascha Cornelis Antonius Theodorus Verbruggen 2010

Presenter – uwagi
Notatki do prezentacji
Nasilenie reakcji katabolicznej można powstrzymać jedynie stosując leczenie przyczynowe i ograniczające wydatek energetyczny organizmu 



Skutki odpowiedzi 
metabolicznej

Wzmożony rozpad mięśni

• przepona, mięśnie międzyżebrowe, mięsień sercowy, mięśnie szkieletowe, 
mięśnie gładkie

 Ujemny bilans azotowy

• obrót białek zwiększa się

• białka szybciej się rozpadają niż tworzą

 Utrata beztłuszczowej masy ciała

1g azotu = 6,25g białka = 
36g mięśni

Presenter – uwagi
Notatki do prezentacji
Z każdym gramem ujemnego bilansu azotowego ubywa dziecku konkretna ilość mięśni



Anaboliczne fazy odpowiedzi metabolicznej 
na stres

Faza stabilizacji  
• rozpoczyna się przeciętnie po 7 dobie od przyjęcia
• dziecko wymaga coraz mniejszego wsparcia pracy narządów
• jest przygotowywane do uwolnienia z wentylacji, ograniczana jest sedacja, rozpoczyna 
się intensywna rehabilitacja

Faza rekonwalescencji
• następuje stabilizacja czynności życiowych
• normalizacja zaburzeń metabolicznych, neuro-hormonalnych i immunologicznych
• dziecko najczęściej nie przebywa już w oddziale intensywnej terapii
• może przebywać w innym oddziale szpitalnym lub w domu

Są to fazy anaboliczne, wygasa endogenna produkcja energii, wzrasta zapotrzebowanie 
białkowo-energetyczne 



Stan metaboliczny ustroju jest 
procesem dynamicznym 
i zmienia się w czasie trwania 
choroby

The Metabolic Response to Stress and Infection in 
Critically Ill Children: 
The Opportunity of an Individualized Approach 
Valentina De Cosmi Nutrients 2017, 9, 1032 4 of 10 

Presenter – uwagi
Notatki do prezentacji
Dlaczego twierdzimy ,że pomiar IC jest lepszy niż równania czy szablony?Ale, jak się państwo domyślacie, sprawa nie może być aż tak prosta, bo stan….



Pytanie brzmi:

 Jak określić cel żywieniowy ?
• jaka ilość białka i energii zabezpiecza potrzeby metaboliczne 

ustroju w stanie krytycznym?
 Jak cel żywieniowy zrealizować ?
• kiedy rozpocząć żywienie?
• jaką drogę żywienia wybrać?
• jaki preparat zastosować ?
• ….???

Presenter – uwagi
Notatki do prezentacji
I nie nasilać degradacji – autokanibalizmu wskutek głodzenia



Guidelines for the Provision and 
Assessment of Nutrition Support 
Therapy in the Pediatric Critically Ill 
Patient

Society of Critical Care Medicine and 
American Society for Parenteral and 
Enteral Nutrition (SCCM/ASPEN)

Mehta M, Skillman E, Irvinget S. et al.
Journal of Parenteral and Enteral 
Nutrition 41(5) July 2017 706–742

Nutritional support for children
during critical illness

European Society of Pediatric
and Neonatal Intensive Care (ESPNIC)  
metabolism, endocrine and nutrition
section position statement and clinical
recommendations

Tume LN, VallaFV, Joosten K et al. 
Intensive Care February 2020

Presenter – uwagi
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Styczeń 2020



REKOMENDACJA 1 – ocena stanu odżywienia
Quality of evidence: Very low
GRADE recommendation: Strong

 Dzieci  powinny zostać poddane dokładnej ocenie stanu odżywienia w ciągu 48 godzin od momentu 
przyjęcia do OITD. 
 Ocena stanu odżywienia powinna być powtarzana co najmniej 1x w tygodniu w trakcie hospitalizacji

Metody oceny: 

• masa ciała 

• długość /wysokość 

• BMI lub 

• masa ciała w odniesieniu do długości dla dzieci <2 r.ż

• obwód głowy <36m-cy

• określenie odchylenia standardowego na siatkach centylowych

Presenter – uwagi
Notatki do prezentacji
Siatki centylowe



Ross PA, Newth CJ, Leung D, et al. 
Obesity and mortality risk in critically ill children. Pediatrics. 2016;137:e20152035



REKOMENDACJA 2 – wydatek energetyczny
Quality of evidence: Low
GRADE recommendation: Weak

Wydatek energetyczny dziecka krytycznie chorego powinien być mierzony  z 
wykorzystaniem kalorymetrii pośredniej (Indirect Calorimetry-IC)

W przypadku braku możliwości pomiaru wydatek energetyczny  określa się na 
poziomie wartości podstawowej przemiany materii (BMR) dziecka zdrowego bez 
stosowania współczynników korygujących (stress factors)

• sugerowane jest obliczenie BMR z wykorzystaniem wzoru Schofield/FDA/WHO



Równanie Schofield H-W- podstawowa 
przemiana materii(BMR) w kcal/dobę

Chłopcy :

< 3 lat: 0.167 x W + 15.174 x H - 617.6     

3-10 lat: 19.59 x W + 1.303 x H + 414.9

10-18 lat: 16.25 x W + 1.372 x H + 515.5  

18-30 lat: 15.057 x W - 0.1 x H + 705.8

Dziewczynki:

< 3 lat: 16.252 x W + 10.232 x H - 413.5

3-10 lat: 16.969 x W + 1.618 x H + 371.2

10-18 lat: 8.365 x W + 4.65 x H + 200.0

18-30 lat: 13.623 x W + 2.83x H + 98.2
Zasady leczenia żywieniowego w oddziałach intensywnej 
terapii dziecięcej.Wspólne stanowisko towarzystw 
naukowych:Sekcji Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Dziecięcej PTAiIT, PTN i PTŻKD Anestezjologia Intensywna 
Terapia Tom 47, Nr 4 (2015)

Presenter – uwagi
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Powszechnie akceptowanym wzorem wg którego



Wydatek energetyczny w zależności od fazy      
choroby krytycznej

Clinical Nutrition 2018, rekomendacje ESPGHAN

WIEK FAZA OSTRA 
kcal/kg/d

FAZA PÓŹNA
kcal/kg/d

FAZA REKONWALESCENCJI 
kcal/kg/d

wcześniak 45-55 (pierwsza doba) 90-120 90-120

0-12m-cy 45-50 60-65 75-85

1-7 r.ż. 40-45 55-60 65-75

7-12 r.ż. 30-40 40-55 55-65

12-18 r.ż 20-30 25-40 30-55



Minimalne zapotrzebowanie na białko w grupie dzieci krytycznie chorych wynosi 1,5g/kg

 U niemowląt i małych dzieci ilość białka koniecznego do utrzymania dodatniego bilansu        

azotowego jest większa i wzrasta do 3,0 g/kg/d

 Należy dążyć do osiągnięcia dodatniego bilansu azotowego

WIEK (lata) BIAŁKO (g/kg/dobę)
0 – 2 2,0 – 3,0
2 – 13 1,5 – 2,0
>13 1,5

REKOMENDACJA 3 – zapotrzebowanie na białko
Quality of evidence: Moderate
GRADE recommendation: Strong



ESPNIC  -
zapotrzebowanie na białko

minimalna podaż białka : 1,5g/kg/dobę

 nie ma wystarczających danych , aby zalecić większą podaż białka w ostrej fazie choroby



Zapotrzebowanie na białko
 1245 dzieci
 59 OITD z 15 krajów
 średni wiek 1,7 r.
 zaplanowana podaż białka 1,9g/kg 
żywienie drogą przewodu pokarmowego

 Dostarczenie ponad 60% zaplanowanej 
ilości białka było związane ze 
zmniejszeniem śmiertelności
 Największą korzyść odniosły dzieci  najciężej chore
Adequate enteral protein intake is inversaly associatet with 60-d mortality in critically ill children: a multicenter, prospective, 
cohort study. Mehta et al. Am J Clin Nutr. 2015 Jul



ESPNIC /Surviving Sepsis Campaign (SSC) 2020
Glikemia
 należy unikać zarówno hipoglikemii  jak i  hiperglikemii

 poziom glikemii należy utrzymywać poniżej 180mg% (SSC)

 ścisła kontrola glikemii na poziomie 80-110mg% nie jest zalecana (SSC)

 nie należy stosować insuliny w celu utrzymania glikemii na poziomie 
140mg% lub poniżej (SSC)

Surviving Sepsis Campaign International Guidelines for the Management of Septic 
Shock and Sepsis-Associated Organ Dysfunction in Children. Pediatric Critical Care Medicine 
February 2020  



REKOMENDACJA 4A – metoda żywienia
Quality of evidence: Low
GRADE recommendation: Strong

Żywienie drogą przewodu pokarmowego  jest preferowaną  metodą podaży 
składników odżywczych u krytycznie chorych dzieci z zachowaną funkcją 
przewodu pokarmowego, również tych , które otrzymują aminy katecholowe

Jeżeli przewód pokarmowy jest sprawny – używaj go !



Przeciwwskazania  do żywienia drogą przewodu 
pokarmowego

 Wstrząs

 Niestabilność hemodynamiczna

 Niedrożność, perforacja przewodu  

pokarmowego

 Ryzyko niedokrwienia ściany jelita

 Narastający poziom mleczanów

 Zespół przedziału brzusznego

 Obfite, niekontrolowane krwawienie 

z przewodu pokarmowego



Zalety żywienia drogą przewodu pokarmowego
 Fizjologiczne

 Pozwala na zachowanie  integralności błony śluzowej ściany jelit  i jej  aktywności 
immunologicznej związanej z istnieniem tkanki limfatycznej przewodu pokarmowego ( 
gut-associated lymphoid tissue - GALT)

• 70% limfocytów ustroju związana jest z błonami komórkowymi przewodu 
pokarmowego

 Poprawia przepływ krwi w naczyniach krezkowych

 Zapobiega translokacji bakteryjnej

 Zmniejsza ilość infekcji

 Utrzymuje aktywność  hormonalną przewodu pokarmowego

 Jest tańsze niż pozajelitowe

Presenter – uwagi
Notatki do prezentacji
Translokacja bakteryjna główną przyczyną wtórnej, endogennej sepsy u pacjentów int. terapii



Błona śluzowa przewodu pokarmowego

Komórki błony śluzowej odżywiają się od 
strony światła przewodu pokarmowego

 Niedokrwienie
 Niedotlenienie
 Brak substancji odżywczych
• krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe  

wywierają efekt troficzny na komórki 
nabłonka jelita grubego

Powodują utratę integralności błony śluzowej

Presenter – uwagi
Notatki do prezentacji
Troska o kondycję błony śluzowej p.p. Bo jeżeli błona śluzowa jest niedokrwiona, niedotleniona, pozbawiona substancji odżywczych to traci integralność



Dysbioza w OIT
Mikrobiota  jelitowa u chorych krytycznie 
staje się mniej zróżnicowana

• zmniejsza się ilość gatunków komensalnych 
(Bifidobacterium, Lactobacillus, Blutia, 
Ruminococcus)

• powstaje dominacja (do 50%) jednego 
gatunku : Escherihcia, Shigella, Salmonella, 
Klebsiella,Enterococcus, Staphylococcus, 
Clostridium difficile

• The emerging role of the microbiota in the ICU Wolff et al. 
Critical Care (2018) 22:78

Presenter – uwagi
Notatki do prezentacji
Mikrobiota u zdrowego pacjenta to ok. …… gatunków . Gatunki fakultatywnie tlenowe



Translokacja mikrobioty jelitowej

Translokacja drobnoustrojów poprzez błony śluzowe przewodu pokarmowego do łożyska 
naczyniowego jest jednym z głównych patomechanizmów endogennej sepsy i dysfunkcji 
narządowej u dzieci hospitalizowanych w OIT

Wczesne żywienie drogą przewodu pokarmowego redukuje ilość nowych infekcji u części 
pacjentów  OIT

•Paola Papoff et al. Gut Microbial Translocation in Critically Ill Children and Effects of Supplementation with Pre-
and ProBiotics. International Journal of Microbiology Volume 2012, Article ID 151393

Presenter – uwagi
Notatki do prezentacji
Wszystkie te czynniki doprowadzają do intensyfikacji translokacji 



REKOMENDACJA 4B – czas rozpoczęcia żywienia
 Rekomendowane jest wczesne żywienie drogą przewodu pokarmowego (Early     
Enteral Nutrition – EEN) rozpoczęte w ciągu pierwszych 24-48 godzin  
hospitalizacji i zapewniające osiągnięcie w tym czasie 25% celu żywieniowego 

 Podaż diety należy zwiększać stopniowo pod kontrolą tolerancji, tak, aby przed 
zakończeniem pierwszego tygodnia leczenia osiągnąć 2/3 ( 66,6%) celu 
energetyczno-białkowego 



ESPNIC –
metoda i czas rozpoczęcia żywienia
 Żywienie drogą przewodu pokarmowego należy rozpocząć w ciągu 24 godzin od przyjęcia do 
OITD, jeżeli nie ma przeciwwskazań 

Wczesne wdrożenie żywienia drogą przewodu pokarmowego jest zalecane 

• u donoszonych noworodków i dzieci, które wymagają pozaustrojowego wsparcia funkcji 
życiowych  (ECLS/ECMO)

• u donoszonych noworodków i dzieci , które wymagają farmakologicznego wsparcia układu 
krążenia i są w stabilnym stanie

 żywienie drogą przewodu pokarmowego należy rozważyć

• u donoszonych noworodków, u których dokonano kaniulacji naczyń pępowinowych

• u donoszonych noworodków otrzymujących wlew PGE1



REKOMENDACJA 5 - strategia poprawy realizacji celu 
żywieniowego 
Quality of evidence : Low
Grade recommendation: Weak

Interdyscyplinarne zespoły żywieniowe oraz algorytmy (protokoły) żywieniowe 
ułatwiają  terminowe rozpoczęcie oraz optymalny sposób dostarczenia diety 
drogą przewodu pokarmowego przy uwzględnieniu stanu pacjenta

Presenter – uwagi
Notatki do prezentacji
Problemy, które mamy do przezwyciężenia czyli jeżeli jest tak dobrze to dlaczego jest tak źle



problemy
Adekwatne żywienie drogą przewodu pokarmowego w warunkach OITD jest 
możliwe, ale nie jest to zadanie łatwe

Problemy dotyczą:

• wczesnego rozpoczęcia żywienia

• realizacji zaplanowanego celu żywieniowego w późniejszym okresie 
hospitalizacji

• doboru odpowiedniego rodzaju diety



Czynniki ograniczające wczesne rozpoczęcie 
terapii żywieniowej

ciężki stan dziecka , niestabilność hemodynamiczna

 restrykcje płynowe

 nietolerancja diety : zalegania, wymioty, biegunki, 

 wentylacja mechaniczna, w tym nieinwazyjna

 sedacja , analgezja
Risk Factors for Delayed Enteral Nutrition in Critically Ill Children . Michael F. Canarie et al..Pediatr Crit Care Med. 

2015 Oct; 16(8): 



Realizacja pełnego celu żywieniowego
Czynniki ograniczające: 
Wstrzymywanie podaży diety z powodu wystąpienia 
objawów nietolerancji

• nietolerancja diety jest obserwowana u 43% do 57% 
krytycznie chorych dzieci

Mehta NM, McAleer D, Hamilton S, et al. Challenges to optimal enteral nutrition in a 
multidisciplinary pediatric intensive care unit. J Parenteral Enteral Nutr 2010;34:38–45.

 Głodzenie przed planowaną ekstubacją oraz zabiegami 
operacyjnymi i diagnostycznymi

Keehn A, O’Brien C, Mazurak V, et al. Epidemiology of interruptions to nutrition support in 
critically ill children in the pediatric intensive care unit. J Parenter Enteral Nutr 2015;39:211

 Niedrożność, przemieszczenie, lub przypadkowe 
usunięcie zgłębnika 



Protokół żywieniowy
Wskazówki dotyczące stopniowego zwiększania podaży preparatów żywieniowych

 Definicje nietolerancji diety

Metody zapobiegania  i postępowania w przypadku wystąpienia zaburzeń tolerancji żywienia 

 Ułatwia komunikację pomiędzy członkami zespołu

 Pomaga w standaryzacji postępowania



Zasady leczenia żywieniowego w oddziałach 
intensywnej terapii dziecięcej.Wspólne 
stanowisko towarzystw naukowych:Sekcji 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej 
PTAiIT, PTN i PTŻKD Anestezjologia Intensywna 
Terapia Tom 47, Nr 4 (2015)



Objawy nietolerancji diety
Biegunka - ponad 4 luźne stolce na dobę

-odstaw prokinetyki ,leki    przeczyszczające
- sprawdź osmolarność diety
- dostosuj temperaturę diety
- rozważ zmianę diety 
- rozważ zmianę sposobu podaży diety (bolusy  
przedłużone, wlew ciągły)
- zredukuj objętość lub wstrzymaj żywienie do    
czasu ustąpienia  biegunki
- wykonaj badanie w kierunku Clostridum 
difficile

Zaparcie - brak stolca po 48 godzinach od 
wprowadzenia żywienia

Prokinetyki

- Metoklopramid  0,5mg/kg/d

- Erytromycyna 8-12mg/kg/d

- Laktuloza – 1-3ml/kg/dobę



ESPNIC – rodzaj diety
 Jako dietę pierwszego wyboru zaleca się dietę polimeryczną

 Diety o podwyższonej kaloryczności i zawartości białka powinny być rozważane przy 
konieczności zachowania restrykcji płynowych

 Diety peptydowe należy rozważyć w przypadku złej tolerancji diet polimerycznych



REKOMEDACJA 6 – żołądek vs jelito cienkie, 
wlew ciągły vs przerywany

Quality of evidence: Low
GRADE recommendation: Weak

 Dostęp dożołądkowy stanowi preferowaną drogę podaży diety 

 Dostęp  zaodźwiernikowy lub do jelita cienkiego jest zarezerwowany dla dzieci 
z nietolerancją podaży do żołądka lub z dużym ryzykiem aspiracji

 Nie ma wystarczających danych do rekomendacji przewagi żywienia metodą 
wlewu ciągłego lub z podziałem na porcje



ESPNIC

Dostęp dożołądkowy jest bezpieczny dla większości krytycznie chorych dzieci

 Dzieci z zaburzeniami pracy  przewodu pokarmowego mogą lepiej tolerować 
podaż ciągłą diety, z zachowaną bądź nie, przerwą trwającą 2-4 godzin w ciągu 
doby



REKOMENDACJA 7A– żywienie pozajelitowe
Quality of evidence: Moderate
GRADE  recommendation: Strong

 Nie rekomenduje się wprowadzenia żywienia pozajelitowego w ciągu    

pierwszych 24 godzin po przyjęciu do OITD.



REKOMENDACJA 7B– żywienie pozajelitowe
Quality of evidence: Low
GRADE  recommendation: Weak

Dzieci prawidłowo odżywione i nie prezentujące cech ryzyka żywieniowego 
tolerujące żywienie drogą przewodu pokarmowego nie powinny otrzymywać 
żywienia pozajelitowego w ciągu pierwszego tygodnia leczenia w OITD.

 Dzieci z poważnymi zaburzeniami stanu odżywienia i o wysokim ryzyku 
żywieniowym powinny otrzymywać żywienie pozajelitowe w ciągu pierwszego 
tygodnia hospitalizacji jeżeli pojawiają się problemy z realizacją celu 
żywieniowego drogą przewodu pokarmowego.

Wszystkie dzieci, u których istnieją przeciwskazania do żywienia drogą 
przewodu pokarmowego powinny otrzymać żywienie pozajelitowe w ciągu 
pierwszego tygodnia hospitalizacji.



ESPNIC 

Wycofanie się z żywienia pozajelitowego w ciągu pierwszego tygodnia pobytu 
w OITD należy rozważyć u donoszonych noworodków i dzieci, niezależnie od ich 
stanu odżywienia, pod warunkiem, że otrzymują wlew glukozy i mikroelementy



Fivez T, Kerklaan D, Mesotten D, et al. Early versus late parenteral nutrition in critically
ill children. N Engl J Med. 2016;374: 1111-1122. – PEPaNIC-trial
 1440 dzieci z trzech ośrodków

Wiek: donoszone noworodki – 17r.ż.

Wszystkie dzieci otrzymywały żywienie drogą przewodu  pokarmowego do 
granic tolerancji

 Grupa kontrolna otrzymywała żywienie pozajelitowe od pierwszej doby pobytu

 Grupa badana otrzymywała żywienie pozajelitowe od doby ósmej

• dzieci  te otrzymywały wlew  glukozy, pierwiastków śladowych i witamin



PEPaNIC - wyniki
Powstrzymanie się od wprowadzenia żywienia pozajelitowego  przez pierwszy tydzień pobytu 
dziecka w OITD przyniosło więcej klinicznych korzyści niż wczesne wprowadzenie żywienia 
pozajelitowego

 zmniejszenie ilości nowych infekcji

 skrócenie czasu wentylacji 

 skrócenie pobytu w OITD i w szpitalu 

 zmniejszenie ilości terapii nerkozastępczych

 porównywalna śmiertelność

wyniki dotyczyły wszystkich dzieci, również  noworodków  i dzieci z objawami niedożywienia



wtórne analizy po PEPaNIC – 2017-2020
 HLA-DR Expression on Monocyte Subsets in Critically Ill Children Navin P. Boeddha, Dorian Kerklaan, Albert 
Dunbar et al.. The Pediatric Infectious Disease Journal Publish, · March 2018

• w grupie dzieci , które otrzymywały wczesne żywienie drogą pozajelitową stwierdzono 
znamiennie obniżoną ilość monocytów
 Effect of early parenteral nutrition during paediatric critical illness on DNA methylation as a potential mediator of 
impaired neurocognitive development: a pre-planned secondary analysis of the PEPaNIC international randomised
controlled trial. Güiza F, Vanhorebeek I, Verstraete S,et al. February 18, 2020 https://doi.org/10.1016/S2213-
2600(20)30046-1

• dzieci , które otrzymały wczesne żywienie pozajelitowe miały zaburzone funkcje poznawcze
 Early versus late parenteral nutrition in critically ill, term neonates: a preplanned secondary subgroup analysis of 
the PEPaNIC multicentre, randomised controlled trial. van Puffelen E,Vanhorebeek I, Joosten K, et al. February 18, 
2020 https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30046-1

• wycofanie się z wczesnego żywienia pozajelitowego spowodowało skrócenie czasu pobytu w OIT 
i zmniejszenie ilości infekcji  u donoszonych noworodków , ale odnotowano  większe narażenie 
na hipoglikemię

https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30046-1
https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30046-1


wtórne analizy po PEPaNIC – 2017-2020
 Effect of late versus early initiation of parenteral nutrition on weight deterioration during PICU stay: 
Secondary analysis of the PEPaNIC randomised controlled trial E. van Puffelen, Hulst , Vanhorebeek

• wycofanie się z wczesnego żywienia pozajelitowego spowodowało skrócenie czasu pobytu w OIT 
i zmniejszenie ilości infekcji , nie mając wpływu na masę ciała dzieci

 Effect of withholding early parenteral nutrition in PICU on ketogenesis as potential mediator of its outcome 
benefit. De Bruyn et al. Critical Care (2020) 24:536

• wycofanie się wczesnego żywienia pozajelitowego spowodowało zwiększenie produkcji kwasu 
3H-masłowego, co uznano za niezależny czynnik skrócenia czasu wentylacji i pobytu w OITD



wątpliwości
 Long-term outcomes related to timing of parenteral nutrition in critically ill children. Mehta N. February 18, 
2020 https://doi.org/10.1016/ S2213-2600(20)30061-8

• agresywne żywienie pozajelitowe w grupie wczesnego PN
• krótki pobyt dzieci w oddziale
• analiza funkcji poznawczych po 2 latach od podaży żywienia pozajelitowego przez 3 dni
- wnioski o wpływie krótkiego epizodu PN na zmianę ekspresji genów zbyt pochopne
 Use of parenteral nutrition in the pediatric ICU: should we panic because of PEPaNIC? Koletzko et al. 
Current opinion in Clinical Nutrition and Metabolic

• PN w pierwszej dobie bez wskazań medycznych
• przekarmianie
• nie zaślepione badanie
• badanie dało odpowiedź, że lepiej jest rozpocząć żywienie pozajelitowe w dobie 8 niż w 
pierwszej, ale może lepiej by było w piątej?



REKOMENDACJA 8 – immunożywienie
Quality of evidence: Moderate
GRADE recommendation: Strong

W oparciu o dostępne dowody nie rekomenduje się immunożywienia

u krytycznie chorych  dzieci

• glutamina

• arginina

• nukleotydy

• kwasy omega-3

• błonnik

• antyoxydanty

• selen, miedź, cynk



Faza przewlekła-anaboliczna
 Późne wyniki leczenia i jakość życia chorych po terapii w OIT zależą od postępowania w kolejnej 
fazie choroby i podczas rekonwalescencji. Chory powinien stać się rzeczywistym ozdrowieńcem, 
a nie ofiarą intensywnej terapii

• odpowiednia terapia żywieniowa

• wczesna rehabilitacja

• opieka psychologiczna

 Znacząco wzrasta zapotrzebowanie na białko i energię

• białko: 2-4 g/kg/dobę

• energia: 1,3  - 2,0 x podstawowa przemiana materii



Zaburzenia przyjmowania pokarmu 
po leczeniu w OIT

 brak apetytu

 dysfagia po intubacji tchawicy

 zaburzenia opróżniania żołądka

 osłabienie perystaltyki jelit

 fałszywe poczucie sytości

 zaniki mięśniowe

 zaburzenia psychiczne



praktyki żywieniowe po zakończeniu leczenia                  
w OIT

 Po wypisie z OIT , usunięciu sztucznego dostępu do przewodu pokarmowego i wprowadzeniu diety 
kuchenkowej pacjenci otrzymywali ok. 40% zapotrzebowania białkowo-energetycznego

 Lepsze efekty uzyskiwano stosując doustne suplementy pokarmowe drogą doustną

 Najlepiej przebiegał proces odbudowy , gdy 

• kontynuowano żywienie zachowując sztuczny  dostęp do przewodu pokarmowego i stosując diety 
przemysłowe o odpowiedniej kaloryczności i zawartości białka 

• jednocześnie zwiększano podaż doustną wspomaganą suplementami diety

• podaż diety przez sztuczny dostęp kończono w momencie gdy chory przyjmował 75% 
zapotrzebowania białkowo-kalorycznego drogą doustną

• w dalszym ciągu stosowano doustne suplementy diety

• prowadzono intensywną , wielokierunkową rehabilitację

Practical Guidance for the ICU, Post-ICU, and Long-Term Convalescence Phases. Crit Care 2019;23(368)



podsumowanie
DZIECI KRYTYCZNIE CHORE w ostrej fazie choroby
Mają mniejsze zapotrzebowanie na energię i większe zapotrzebowanie na białko w stosunku do 
dzieci zdrowych
 Powinny otrzymać żywienie drogą przewodu pokarmowego w ciągu 24-48 godzin po przyjęciu 
do oddziału – w ilości odpowiadającej żywieniu troficznemu
 Podaż diety należy zwiększać stopniowo w ciągu pierwszego tygodnia pobytu w OIT do wartości 
energii nie przekraczającej REE
 Nie należy wprowadzać żywienia pozajelitowego w ciągu pierwszego tygodnia hospitalizacji (?)
 Stosowanie algorytmów i protokołów żywieniowych ułatwia realizację celu żywieniowego 

W fazie stabilizacji i rekonwalescencji należy systematycznie zwiększać podaż diety przemysłowej 
drogą przewodu pokarmowego zachowując sztuczny dostęp i stosując doustne suplementy diety 
aż do  momentu, kiedy dziecko będzie w stanie zrealizować cel żywieniowy drogą naturalną w 
75%.



Dziękuję za uwagę
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