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Niewydolność jelitowa

Stan, w którym wchłanianie:

• wody

• makroskładników (energia, białko)

• mikroskładników odżywczych (elektrolity, witaminy, itd.)

uniemożliwia adekwatne do wieku i stanu klinicznego odżywianie 
drogą przewodu pokarmowego

Przewlekła niewydolność jelitowa – jeśli uzależnienie od żywienia 
pozajelitowego > 60 dni



Przyczyny przewlekłej niewydolności jelitowej 
u dzieci

ZABURZENIA WCHŁANIANIA PRZY 
ZACHOWANEJ POWIERZCHNI JELITA

• Enteropatie (wrodzone biegunki)

• zaburzenia nerwowo-mięśniowe 
(z. pseudoniedrożności)

ZMNIEJSZENIE POWIERZCHNI WCHŁANIANIA 
– ZESPÓŁ KRÓTKIEGO JELITA

• którym długość jelita jest 
niewystarczająca do zapewnienia 
dostatecznego wchłaniania 
substancji odżywczych. 



ZESPÓŁ KRÓTKIEGO JELITA

jest stanem
➔ przewlekłej niewydolności jelit,

➔ w którym długość jelita jest niewystarczająca do zapewnienia dostatecznego
wchłaniania substancji odżywczych

KRYTERIUM FUNKCJI, NIE ANATOMII



PRZYCZYNY ZKJ:

Noworodki:

• Martwicze zapalenie jelit

• Wady wrodzone:
→wrodzone wytrzewienie
→zarośnięcie jelita cienkiego
→skręt jelita (zwykle wynikający z zaburzeń zwrotu 

jelit)
→długoodcinkowa bezzwojowość jelita grubego i 

cienkiego (długoodcinkowa postać choroby 
Hirschsprunga)

25%

21%

Fot. z archiwum Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży

Gdański Uniwersytet Medyczny

12%



PRZYCZYNY ZKJ:

Noworodki: Dzieci starsze:

• Nieswoiste zapalenie jelit

• Urazy

• Enteropatia po 
radioterapii

• Skręt jelit



ZESPÓŁ KRÓTKIEGO JELITA

Manifestacja kliniczna, przy braku leczenia:
➔ przewlekła biegunka
➔ odwodnienie
➔ zaburzenia elektrolitowe i równowagi kwasowo-zasadowej
➔niedożywienie
➔zaburzenia rozwoju fizycznego



Anatomiczne postaci ZKJ
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Anatomiczne postaci ZKJ

ZESPOLENIE 

JELITA KRĘTEGO 

Z JELITEM GRUBYM
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JELITA CZCZEGO

Z JELITEM GRUBYM

JEJUNOSTOMIA

KOŃCOWA

ZESÓŁ JEJUNOSTOMII 
KOŃCOWEJ
BRAK JELITA GRUBEGO
WYSOKOWYDZIELAJĄCA 
PRZETOKA
STRATY PŁYNÓW I 
ELEKTROLITÓW 



Ryzyko rozwoju poresekcyjnego ZKJ

• W III trymestrze – podwojenie długości jelita

• Przy urodzeniu – jelito cienkie ok. 200-250 cm

• Resekcja >30% j. cienkiego – ryzyko rozwoju 
ZKJ



Czynniki rokownicze w ZKJ

• Jakość vs długość

• Resekcja odcinkowa:
• j. dystalne   =    j. proksymalne



Czynniki rokownicze w ZKJ

• Resekcja jelita cienkiego - odcinka dystalnego vs proksymalnego

• ↑wchłaniania makro-, mikroskładników, witamin i elektrolitów

• Zaburzenia zwrotnego wchłaniania kw. żółciowych - ↑ kw. 
żółciowych – zaburzenia wchłaniania tłuszczów i ↑↑↑ starty 
płynów

• Zaburzenia motoryki



Czynniki rokownicze w ZKJ

• Obecność zastawki krętniczo-kątniczej:

• Niezależny czynnik poprawiający rokowanie
• Spowolnienie pasażu przez jelita
• Zapobieganie przenikaniu bakterii z jelita grubego do cienkiego 



Czynniki rokownicze w ZKJ

• Obecność całego jelita grubego:

• Poprawia rokowanie

• Spowolnienie pasażu

• Wchłanianie wody i elektrolitów
• Równowaga mikrobiologiczna



CELE POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNEGO W ZKJ

✓Uzyskanie optymalnego rozwoju fizycznego (wzrastanie i
dojrzewanie organizmu)

✓Stymulacja adaptacji jelitowej

✓Odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego, zabiegi naprawcze 
jelit 

✓Zapobieganie powikłaniom związanym z niewydolnością jelit

✓Maksymalizacja podaży do przewodu pokarmowego



Adaptacja jelita  

Proces stopniowych zmian 
anatomicznych i fizjologicznych , 
prowadzących do zwiększenia  wchłaniania 
płynów oraz makro- i mikroskładników odżywczych

U dzieci okres ten trwa od 24 do 60 miesięcy



Adaptacja jelita

ZM. ANATOMICZNE
•Hypertrofia i hyperplazaja komórek
•Wydłużenie się kosmków
•Pogłębienie krypt
•Poszerzenie jelita
↑↑↑ powierzchni wchłaniania

ZM. CZYNNOŚCIOWE
• ↑ ekspresji b. transportowych
• ↑ kanałów jonowych
• ↑ enzymów trawiennych
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Adaptacja jelita

• Wzrastanie jelita stymulowane jest przez hormon wzrostu

• Czynnik EGF – obecny np. w ślinie

• Stymulacja enterhormonów i enzymów – sok trzustkowy i żółć

• Pokarm w świetle jelita

• Zaopatrzenie w makro- i mikroskładniki odżywcze oraz tlen



Postępowanie w ZKJ:

LECZENIE
FARMAKOLOGICZNE

LECZENIE 
CHIRURGICZNE

LECZENIE 
ŻYWIENIOWE



• Uzupełnienie niedoborów substancji 
odżywczych

• Dostarczenie substancji odżywczych dla 
zapewnienia optymalnego rozwoju fizycznego 
i dojrzewania

• Stymulacja adaptacji jelitowej

LECZENIE 
ŻYWIENIOWE



Etapy leczenia żywieniowego
FAZA POCZĄTKOWA 

po resekcji

↑ czasu pasażu

Zaburzenia motoryki

Biegunka

↑ straty płynów i elektrolitów

Stabilizacja gosp. wodno-

elektrolitowej i kwasowo-

zasadowej

H2-blokery

Żywienie pozajelitowe

Żywienie dojelitowe

FAZA PRZEJŚCIOWA
(tygodnie-miesiące)

Stabilizacja kliniczna
Zapobieganie powikłaniom
(narządowym, infekcyjnym, 
zakrzepowym)

Poprawa stanu odżywienia
ŻP + ŻD
Żywienie doustne

FAZA PÓŹNA
(stopniowe uniezależnienie od 
żywienia pozajelitowego)

Utrzymanie prawidłowego tempa 
wzrastania
↓ żywienie pozajelitowe –
↑ żywienie do przewodu 
pokarmowego



Zasady leczenia żywieniowego w ZKJ

• Żywienie dojelitowe (w maksymalnej tolerowanej dawce)

• Stymuluje adaptację jelita

• Zapobiega cholestazie

• Reguluje wydzielanie enterohormonów

• Odgrywa rolę w odżywianiu jelit „od światła jelita”
• Poprawia ukrwienie jelit

• Zapobiega translokacji bakteryjnej

• Skraca czas uzależnienia od żywienia pozajelitowego

• Ale pamiętać należy, że wchłanianie może być tylko 
częściowe (!)



Niewydolność jelitowa u dzieci - rokowanie

Co do przeżycia

• W latach 90-tych <40 cm pozostawionego jelita ok. 60%

✓Programy kompleksowej opieki w specjalistycznych centrach IF

✓Emulsje lipidowe zawierające kwasy omega-3

✓Chirurgiczne procedury wydłużania jelita
✓Zapobieganie CRBSI – opieka nad cewnikiem centralnym, 

„zamki” p/bakteryjne w cewniku

• Obecnie - >90%



Rokowanie co do uniezależnienia się 
od żywienia pozajelitowego

31

10,8-64,3%

ODSTAWIENIE ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO



Rokowanie co do uniezależnienia się 
od żywienia pozajelitowego

32

10,8-64,3% 6,8-35,7%

ŻYWIENIE POZAJELITOWE



Rokowanie co do uniezależnienia się 
od żywienia pozajelitowego

✓Choroba podstawowa
✓Wiek w chwili resekcji
✓Długość i anatomia 

pozostawionego jelita
✓Okres pooperacyjny

Proces adaptacji
Funkcja i jakość pozostawionego jelita
Odtworzenie ciągłości pp
Zaopatrzenie w substancje odżywcze
Powikłania 

• IFALD
• Infekcje
• Zabiegi operacyjne
• Powikłania zakrzepowo-zatorowe

33



CHOROBA WĄTROBY ZWIĄZANA 
Z NIEWYDOLNOŚCIĄ JELITOWĄ

IFALD 
(Intestinal Failure Liver Disease)

STŁUSZCZENIE WĄTROBY
OKOŁOWROTNE NACIEKI ZAPALNE

PRZEWLEKŁA CHOLESTAZA
WŁÓKNIENIE I MARSKOŚĆ

NIEWYDOLNOŚĆ WĄTROBY
KAMICA ŻÓŁCIOWA 

NIEKAMICZE ZAPALENIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO



• U niemowląt 90% w postaci 
cholestazy

• U dzieci starszych i dorosłych 
ok. 60%- stłuszczenie wątroby

• Cechy martwiczego zapalenia 
wątroby

• Nacieki zapalne 

• Cechy apoptozy

• Włóknienie

• Częściej u małych dzieci

• Duktopenia (25%)



Zaburzenia krążenia jelitowo-wątrobowego kwasów żółciowych

GŁODZENIE WCZEŚNIACTWO POSOCZNICE
PEROKSYDACJA

LIPIDÓW

BRAK 
STYMULACJI

NIEDOJRZAŁOŚĆ
TNF 

ENDOTOKSYNY
REAKTYWNE

FORMY TLENU

NIEDOBÓR AMINOKWASÓW, FITOSTEROLE, CZ. TOKSYCZNE, NADMIAR GLUKOZY, PROFIL EMULSJI LIPIDOWYCH

Goulet O. et al., Curr Opin Organ Transplat, 2009



IFALD

• Zapobieganie/leczenie
• Odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego

• Żywienie dojelitowe

• Cyklizacja żywienia pozajelitowego

• Optymalny skład mieszaniny do żywienia pozajelitowego

• Emulsje zawierające kwasy omega-3

• Zapobieganie SIBO

• Zapobieganie powikłaniom infekcyjnym o zakrzepowo-zatorowym



Cholestaza
Nasilenie zmian zapalnych

Włóknienie

Zwiększenie przepływu żółci

Działanie 
immunomodulujące

Ograniczenie 
słtuszczenia

Aktywność biologiczna kwasów 3



Wskazania do przeszczepu jelita u 
dzieci

• Postęp IFALD  i jego powikłań 
(nadciśnienie wrotne)

• Zakrzepica dużych naczyń (3 z 4)

• 2 – pobytu na OIT z powodu CRBSI



Powikłania narządowe niewydolności jelitowej

• IFALD

• Choroba metaboliczna kości

• Zahamowanie tempa wzrastania/rozwoju 

• Przebudowa układu żylnego

• Niedobory mikroskładników odżywczych



Niedobory mikroskładników odżywczych 
w przewlekłej niewydolności jelitowej

W TRAKCIE ODSTAWIANIA ŻP

PO ODSTAWIENU ŻP



Opóźnienie/zahamowanie  tempa wzrastania

• Celem jest zapewnienie prawidłowego tempa wzrastania

• ↑ odsetek niedoboru wysokości/długości 

• (50% - w ZKJ, do 70% - w enteropatiach)

• ↓ beztłuszczowej masy ciała 



Rozwój fizyczny

• Konsekwencja zespołu krótkiego jelita

• Zaburzenia wzrastania okresie noworodkowym i niemowlęcym

• Obraz jakości żywienia pozajelitowego

• Choroby towarzyszące

• Uwarunkowania genetyczne

?



Perspektywy terapeutyczne

• Teduglutide (analog GLP-2) zatwierdzony w 
2016 r. w leczeniu dorosłych 

• wzrost kosmków jelitowych

• poprawa wchłaniania jelitowego, 

• zmniejszenie zapotrzebowania na żp, 
głównie podaż płynów



• 2022 rok – pierwsze podsumowanie badań u dzieci

• 14 badań/223 pacjentów

• Leczenie 6 - 60 tygodni

• Dawka od 0,05-0,125 mg/kg

• Wyniki: 
→u 36 pacjentów odstawiono żywienia pozajelitowe (w 24-48 tygodni)
→U 149 z 223 – redukcja podaży żp
→Poprawa stanu odżywienia
→Zmniejszenie liczby i poprawa konsystencji stolca
→Wyższe stężenie cytruliny



• Tylko w 4 badaniach – ocena długofalowa (po 12 mies) !
• Wyniki niejednoznaczne: w 2 – wzrost zapotrzebowania na żp po 

odstawieniu leczenia

• Wnioski: Teduglutide wydaje się być bezpieczny u dzieci i 
zmniejszać zapotrzebowanie na żywienie pozajelitowe

• Konieczne dalsze badania a szczególnie długofalowe obserwacje



Perspektywy terapeutyczne

• Badania nad  przepuszczalnością  jelitową  i mikrobiomem

• Żywność funkcjonalna – rozpuszczalne frakcje błonnika, 
długołańcuchowe kwasy tłuszczowe

• W modelach zwierzęcych – wykazano wpływ kwasów żółciowych na  
stymulację proliferacji w błonie śluzowej jelita cienkiego oraz 
ustąpienie cholestazy i stłuszczenia wątroby


