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METODY OCENY STANU ODŻYWIENIA

� masę ciała, wzrost, obwodów głowy i klatki piersiowej w  odniesieniu do siatek centylowych



METODY OCENY STANU ODŻYWIENIA

� procent standardowej masy ciała :  -(aktualna masa ciała / masa ciała standardowa) x 100. Wartość                                                               
graniczna normy wynosi 80–90%; 60–80% oznacza łagodny niedobór masy ciała, zaś <60% – ciężki)

� BMI (body mass index) - masa ciała [m] / wzrost [kg]^2. Wartość <20 kg/m^2 świadczy o niedożywieniu 
a <15 kg/m^2 o wyniszczeniu. BMI u dzieci ocenia się w odniesieniu do siatek  centylowychBMI (body 
mass index) 

� wska źnik Cole’a - (BMI aktualny / BMI dla 50 percentyla) x 100%. Wartość 85–90% oznacza łagodne 
upośledzenie stanu odżywienia, 75–85% umiarkowane <75% ciężkie niedożywienie

� WMC (współczynnik masy ciała) - M^1,425 x 71,84 / H^1,275, gdzie M oznacza masę ciała w kg, H –
wzrost w cm). WMC oceniamy, podobnie jak BMI, w odniesieniu do siatek centylowych

� pomiary fałdów skórno – tłuszczowych - (nad mięśniem trójgłowym i dwugłowym ramienia, nad  
talerzem biodrowym oraz pod dolnym kątem łopatki) oraz  określenie  na ich podstawie masy tłuszczowej 
(MT) i  beztłuszczowej (BMC), chłopców w wieku 1 – 11 lat : BMC =  {100-[(4,95 ÷ <1,169 – 0,0788 ×
logF> - 4,5)×100]}× MC ÷ 100,  dla dziewcząt w wieku 1-11 lat BMC = {100-[(4,95 ÷ <1,2063 - 0,0999 ×
logF> - 4,5)×100]}× MC ÷ 100, w których: MC – masa  ciała w kg, F- suma grubości czterech fałdów 
skórnych w mm

� obwodu mi ęśni ramienia - jako wskaźnika zmian masy mięśniowej i stanu odżywienia białkiem [ obwód             
mięśni ramienia = obwód ramienia – 3,14 x grubość



METODY OCENY STANU ODŻYWIENIA –
c.d.

� obwodu mi ęśni ramienia - jako wskaźnika zmian masy mięśniowej i stanu odżywienia     
białkiem [ obwód mięśni ramienia = obwód ramienia – 3,14 x grubość fałdu skórno-tłuszczowego nad 
mięśniem trójgłowym ramienia] - oceniamy w odniesieniu do siatek centylowych

� obwód ramienia i grubo ść fałdu skórno-tłuszczowego są również parametrami pozwalającymi na 
szacunkową ocenę zmieniającej się zawartości białka i tłuszczu w ustroju, są to parametry 
dynamiczne. Oceniamy: obwód mięśnia ramienia w cm (wzór j.w.), powierzchnię ramienia w mm^2 
(3,14/4 x {obwód ramienia/3,14}^2), powierzchnię mięśni ramienia w mm^2 ({obwód ramienia – 3,14x 
grubość fałdu skórno-tłuszczowego nad mięśniem trójgłowym ramienia}^2 / 4x3,14), powierzchnię 
tłuszczu ramienia w mm^2 (powierzchnia ramienia - powierzchnia mięśni ramienia)

� odsetek utraty masy ciała (poprzednia masa ciała x aktualna / poprzednia x 100). Utrata ponad 5% 
poprzedniej masy wskazuje na stan patologiczny

� wska źnik kreatyninowo-wzrostowy ({kreatynina w moczu w dobowej zbiórce moczu / kreatynina w 
moczu w dobowej zbiórce moczu zdrowej osoby o tym samym wzroście} x 100). Wskaźnik 60–80% 
normy świadczy o łagodnym niedoborze białka somatycznego, poniżej 40% jest wyrazem ciężkiego 
niedoboru białka,

� do oceny stanu odżywienia stosowane są również pewne obiektywne skale, nie mają one jednak 
takiej wiarygodności jak stosowane w grupie dorosłych. SGA (Subiectical Globar Asessment) czy 
NRS 2002 (Nutritional Risk Screening). W trakcie badań – analizy przydatności wyróżnić trzeba: 
„Gomez Classification”,  „Wellcome Classification” czy nową „skalę wiedeńską” – „Vienna 
score ” opracowaną i badaną przez zespół austriacki      



ZNACZENIE 
ŻYWIENIA 
W PEDIATRII
- podstawowe procesy żywieniowe
- wydatek choroby zwi ązany z 
hipermetabolizmem
- wzrost i rozwój dziecka

Leczenie  żywieniowe

Skutki krótkotrwałe Skutki długoterminowe

Śmiertelno ść
Zachorowalno ść

Tempo wzrastania

Wpływ na rozwój psychomotoryczny
Zachorowalno ść w wieku dorosłym



Zapotrzebowanie energetyczne 
noworodka (kalorie pozabiałkowe)

�podtrzymywanie masy ciała, zapewnienie dodatniego          
bilansu azotowego- 50-60 kcal/kg.mc./dob ę

�energia potrzebna do wzrostu tkanek 5kcal/g tkanki
�prawidłowy wzrost 90-100kcal/kg (wcze śniaki 
120kcal/kg)

Rezerwy energetyczne 
noworodka

3500g- 28 dni;     2000g- 10 dni
1000g – 4 dni;      500g – 2 dni

Ehrenkranz RASemin Perinatol 2007



ŻYWIENIE DZIECI – dodatkowe problemy 

- niedojrzały przewód pokarmowy
-niedojrzało ść metaboliczn ą zwłaszcza noworodka



ŻYWIENIE POZAJELITOWE
Od czego rozpoczynamy?

zapotrzebowania kaloryczne
OCENA

zapotrzebowania na płyny 

DĄŻYMY DO WYLICZONYCH WARTOŚCI



WYDATEK ENERGETYCZNY 
Spoczynkowe Zapotrzebowanie Energetyczne (SZE)
METODA SCHOFILDA

chłopcy <3 lat 0,0007 MC + 6,349 W – 2,584

chłopcy 3–10 lat 0,082 MC + 0,545 W + 1,736

chłopcy 10–18 lat 0,068 MC + 0,574 W + 2,157

dziewczynki <3 lat 0,068 MC + 4,281 W - 1,73

dziewczynki 3–10 lat 0,071 MC + 0,677 W + 1,553

dziewczynki 10–18 lat 0,035 MC + 1,948 W + 0,837

MC (masa ciała w kg), W (wzrost w m), 1 MJ = 239 kcal



Całkowity wydatek energetyczny opracowany przez 
Komisj ę Żywienia Dzieci i Młodzie ży Komitetu Żywienia 
Człowieka PAN i Sekcj ę Gastroenterologii i Żywienia 
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (1998r)

Niemowl ęta Dzieci do lat  9 Dziewcz ęta 

Wiek
(miesi ąc)

energia 
(kcal/kg.mc/24 

h)

Wiek (lata) energia 
(kcal/kg.mc/24 

h)

Wiek (lata) energia 
(kcal/kg.mc/24 h)

1–2 110 1 100 10 60

3–6 95 2 92 11 57

6–9 85 3 86 12 51

9–12 83 4 80 13 47

5 81 14 45

6 82 15 42

7 79 chłopcy

8 74 10 71

9 70 11 66

12 62

13 57

14 54

15 51



Całkowite zapotrzebowanie 
energetyczne (CZE)

CZE= SZE x A x U x T
A- aktywno ść
U- uraz
T- temperaturaStan prawidłowy niedożywienie Leczenie 

żywieniowe

Spoczynkowy 
wydatek 
energetyczny 

75 60 90

Aktywność 
fizyczna 20 10 10

Wzrost i odnowa 
tkanek 5 0 55

Całkowity 
wydatek 
energetczny

100 70 155



ZAPOTRZEBOWANIE NA POSZCZEGÓLNE SKŁADNIKI 
POKARMOWE U DZIECI I DOROSŁYCH 

– porównanie diet standardowych

preparat kcal białko lipidy glukoza potas wap ń fosfor sód magnez

Fresubin 
Orginal

100 3,8 3,4 13,8 125 80 63 75 25

Nutrison 
standard

100 4,0 3,9 12,3 150 80 72 100 23

Infantrini 100 2,6 5,4 10,3 93 80 40 25 8

Nutrini 100 2,5 4,4 12,5 110 60 50 60 11

Nutrini 
Max

100 3,3 4,2 12,3 138 70 60 80 17

•Dorosły 25-30 kcal/ kg =1200kcal (60kg)
•Niemowl ę 100 kcal/ kg = 1000 kcal (10kg)
•Przedszkolak 90 kcal/kg = 1700ckal (20kg)
•Dziecko 8 letnie 70kcal/kg=2400 kcal (30kg)



PODSTAWOWE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA PŁYNY

Podstawowe zapotrzebowanie na wod ę =pierwsze 
10kg x100ml+ nast ępne 10kg x50ml+(masa ciała – 20) 
x 20ml



PODSTAWOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA 
PŁYNY

� Noworodek – 140-160ml/kg/dob ę

� Niemowl ę – 120-150ml/kg/dob ę
� Dzieci 1-3 lata – 100-120ml/kg/dob ę

� Dzieci 3-7 lat – 80-100ml/kg/dob ę

� Dzieci 8-12 lat - 60-80 ml/kg/dob ę

� Dzieci 13-18 lat – 50-70 ml/kg/dob ę



Dobowe zapotrzebowanie na wod ę

Zapotrzebowanie 
podstawowe Niedobory Utraty

Perspiratio insensibilis 45-25%
Wydalanie z moczem 50-70%

Straty ze stolcem 5%

+ WYNIKAJĄCE Z CHOROBY PODSTAWOWEJ
gorączka-wzrost 10-12%/1 °C

hipermetabolizm-wzrost 25-75%R
aktywno ść fizyczna- 10-50%

ZAPOTRZEBOWANIE NA PŁYNY
Czy zawsze?



UTRATA WODY Z PAROWANIEM 
NIEWIDOCZNYM (ml/kg.mc/godzin ę)

� wilgotno ść otoczenia
� temperatura otoczenia
� temperatura ciała
� mikro środowisko
� rodzaj ubrania
� często ść i gł ęboko ść 

oddechu
� fototerapia
� wiek i masa ciała
� rodzaj ubrania

Masa ciała Inkubator 
zamkni ęty

Inkubator 
otwarty

3,0 0,5 1,0

1,5-2,0 0,7 0,5-1,5

1,0-1,5 1,5-2,3 1,5-2,7

0,6-1,0 1,5-3,5 2,4-5,6

STRATY NIEWIDOCZNE-NOWORODEK
� <750 g  -100-200ml/kg/dob ę
� 750-1000 g – 30-65 ml/kg/dob ę
� 1001-1500g-30-65 ml/kg/dob ę
� >1500 g – 15-30 ml/kg/dob ę



DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA 
AMINOKWASY W ZALEZNOSCI OD WIEKU

g/kg.mc./dob ę

noworodek 2,0-2,5 (wcze śniaki)

niemowl ę 1,6-2,5

okres poniemowl ęcy 1,2-1,5

dzieci starsze 0,8-1,1

doba życia 1 2 3 4 5 6 7

aminokwasy
g/kg.mc/dob ę

0,5-1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5-3,0 3,0-3,5



ZAPOTRZEBOWANIE NA POSZCZEGÓLNE SKŁADNIKI 
POKARMOWE U DZIECI I DOROSŁYCH 

– porównanie diet standardowych

preparat kcal białko lipidy glukoza potas wap ń fosfor sód magnez

Fresubin 
Orginal

100 3,8 3,4 13,8 125 80 63 75 25

Nutrison 
standard

100 4,0 3,9 12,3 150 80 72 100 23

Infantrini 100 2,6 5,4 10,3 93 80 40 25 8

Nutrini 100 2,5 4,4 12,5 110 60 50 60 11

Nutrini 
Max

100 3,3 4,2 12,3 138 70 60 80 17

•Dorosły 25-30 kcal/ kg =1200-1600kcal (60kg)
•Niemowl ę 100 kcal/ kg = 1000 kcal (10kg)
•Przedszkolak 90 kcal/kg = 1700ckal (20kg)
•Dziecko 8 letnie 70kcal/kg=2400 kcal (30kg)



AMINOKWASY
O czym pami ętamy u dzieci?

Aminokwasy niezbędne

Leucyna
izoleucyna

Walina
Lizyna

Metionina
Fenyloalanina

treonina

Noworodki Noworodki urodzone 
przedwcześnie

Leucyna
izoleucyna

Walina
Lizyna

Metionina
Fenyloalanina

Treonina

Tryptofan
Tyrozyna
Glicyna

Kwas asparginowy
Kwas glutaminowy

tauryna

Leucyna
izoleucyna

Walina
Lizyna

Metionina
Fenyloalanina

Treonina

Histydyns
Cystyna
cysteina



AMINOKWASY DLA DZIECI
-Primene, Aminoven infant
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI Ę 
POZABIAŁKOW Ą

Jak wyliczamy?
Jaka powinna by ć proporcja energii uzyskiwanej z w ęglowodanów  i 

lipidów?

współczynnik α – ilość kcal/1g N
1g azotu = 6,25g aminokwasów

Noworodek: 150-250 kcal/1gN 
Dziecko starsze:150-200 kcal/1gN 
Dorosły: 100-200 kcal/1gN



DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA GLUKOZ Ę I 
LIPIDY W ZALEZNOSCI OD WIEKU

Glukoza g/kg.mc./dob ę Lipidy g/kg.mc./dob ę

noworodek 10-17 g/kg/dob ę (12-16mg/kg/min) 2,0-2,5 (wcześniaki)

niemowl ę 10-17,5 g/kg/dob ę (8-10mg/kg/min) 1,6-2,5

okres 
poniemowl ęcy

10-12 g/kg/dob ę(8-10mg/kg/min) 1,2-1,5

dzieci starsze 7-10 g/kg/dob ę (6-8mg/kg/min) 0,8-1,1



DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA GLUKOZ Ę 

•Hipoglikemia < 40 mg%
•Hiperglikemia >150 mg% u wcze śniaków >200mg
•Podaż glukozy bezpo średnio po porodzie 4mg/kg/min u wcze śniaków 
4-8 mg/kg/min
•Stopniowe zwi ększanie poda ży glukozy 

doba życia 1 2 3 4 5 6 7

glukoza
g/kg.mc/dob ę

5,5-8,5 7,5-
10,0

8,5-10,0 10,0-
12,0

11,5-
13,0

13,0-
15,5

14,5-17,5

lipidy
g/kg.mc/dob ę

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5-3,0 2,5-3,0



ROLA LIPIDÓW

� źródło energii (9 kcal/g)
� budulec struktur komórkowych (fosfolipidy-składnik błon 

komórkowych)
� nośnik witamin (A, D, E, K) 
� prekursory aktywnych metabolitów:

� mediatory zapalenia, prostaglandyny
� regulacja układu krzepni ęcia- tromboksany
� wpływ na proliferacj ę komórek
� regulacja procesów immunologicznych



ROLA LIPIDÓW
dlaczego stosujemy do żylnie?

�możliwo ść zmniejszenia dawki glukozy przy 
zachowanym bilansie energetycznym roztworu

�zmniejszenie zagro żenia stłuszczeniem w ątroby
�zmniejszenie ryzyka hipofosfatemii
�zmniejszenie hiperwentylacji
�zapewnienie niezb ędnych nienasyconych 

kwasów tłuszczowych
�Dojrzewanie OUN oraz siatkówki



ROLA LIPIDÓW - niedobór niezb ędnych 
nienasyconych kwasów tłuszczowych

�zmiany dermatologiczne-złuszczajace zapalenie 
skóry

� trombocytopenia i zaburzenia funkcji płytek
�zmniejszenie odporno ści ścian naczy ń 

kapilarnych
�martwica brodawek nerkowych 
�zaburzenia kurczliwo ści mi ęśnia sercowego
�zaburzenia neurologiczne
�zahamowanie wzrastania
�stłuszczenie w ątroby
�gorszy rozwój siatkówki



LIPIDY- ograniczenie

� hiperbilirubinemia
� trombocytopenia
� niewydolność oddechowa
� fototerapia
� leki amfoterycyna B, sterydy (noworodki)
� posocznica, zabieg chirurgiczny, uraz



ELEKTROLITY - zapotrzebowanie

mmol/kg/
dobę

Noworode
k

Nie -
mowl ęta

Dzieci 1-3 
lata

Dzieci 3-
7lat

Dzieci
8-12 lat

Dzieci
13-18 lat

Sód 2-4 (do 
48godz. życia 
nie podajemy)

1,0-2,0 1,0-1,5 1,0-1,5 1,0 1,0

Potas 2-3 1,0-2,0 1,0-1,5 1,0-1,5 1,0 1,0

Wapń 0,5-1,0-
1,5-2,5

0,6-0,8 0,2-0,4 0,2 0,2 0,2

Fosfor 1,3-2,0-3,0 0,6-0,7 0,3-0,4 0,2 0,1 0,1

Magnez 0,25-1,0-
2,0

0,2 0,15 0,1 0,1 0,1

Ca-suplementacja od 1 doby, pełna poda ż  Ca i P przy osi ągnieciu 120-
150ml/kg/doby



WITAMINY

�Podajemy od 1 doby 
�Podaż 1ml/kgmc;  >10kg – 10ml
�Witaminy rozpuszczalne w wodzie – brak odrębnego 

preparatu

Vitaminy
10ml

Vitalipid 
Adult

Vitalipid 
Infant

A 3300j.m. 2300j.m.

D 300j.m. 400j.m.

E 10j.m. 7j.m.

K 150ųg 200ųg



MIKROELEMENTY

�Podaż od 2 tygodnia życia 
�Podaż 1ml/kgmc;  >10kg – 10ml

10ml Adamel Peditrace

cynk 1000 2500

miedż 20 20

mangan 5 10

chrom 0,2

żelazo 20

selen 4 20

jod 1,0 10

molibden 0,2

fluor 500 570



Drogi żywienia pozajelitowego

•Żyły obwodowe - do krótkotrwałego żywienia 
pozajelitowego ( do ~10 dni ) 

Osmolarność do 800 (warunkowo 1200mosm/l)

•Żyły centralne - do długotrwałego żywienia 
pozajelitowego



NIEZGODNOŚCI TPN
CAN - (Krytyczna liczba agregacji)

Kationy 1-warto ściowe +  
64 x kationy  2-warto ściowe
+ 729 x kationy 3-warto ściowe

dopuszczalna wielkość cząstek- <3 µm
(5 µm dyskwalifikuje mieszaninę)

< 600 (w litrze)

Przekroczenie powy ższej warto ści –
destabilizacja emulsji tłuszczowej



Niezgodno ści TPN

CaHPO4       - nierozp.;   powolne  wytr ącanie
Ca3PO4       - nierozp.;   natychmiastowe  wytr ącanie
CaH2PO4  - rozpuszczalny

Zapobieganie  wytr ącaniu si ę nierozpuszczalnych zw. Ca - P
1)   Ca  [mmol/l]  x  PO4 [mmol/l]  <  72
2)   kolejno ść dodawania do mieszaniny

na pocz ątku  - fosforany rozpuszczone w glukozie
na końcu  - wap ń rozpuszczony w aminokwasach

3)   stosowanie  organicznych  zwi ązków  fosforanowych 
(Glycophos)



MONITOROWANIE ŻYWIENIA 
POZAJELITOWEGO 
gospodarka wapniowo -fosforanowa

Fosforany w moczu
Fosforany w surowicy

Kreatynina w surowicy
Kreatynina w moczu1-{                       x                       }x100

Interpretacja wyniku:
TRP>95% zwiększona reasorpcja fosforanów – stany niedoborowe
TRP<85% stany niedoborowe wapnia

Wskaźnik wapniowo-kreatyninowy

(Ca mocz mmol/l x4/ kreatynina mocz mg/dl)

0,86mmol/l do 6 m.c.
<0,6mmol/l powyżej 6m.c.



Wywiad (karta informacyjna)

5 miesiąc życia (po stwierdzonych złamaniach)

OSTEOPENIA WCZEŚNIACZA O CIĘŻKIM PRZEBIEGU – OPIS PRZYPADKU

wapń fosforany

krew 2,54 mmol/l 0,71 mmol/l

mocz 11,45 mmol/l 0,4 mmol/l

TRP= 98%, 25-OH D3  149,6 ng/ml
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