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Mgr Sylwia Gudej – v-ce przewodnicząca
Dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, Prof. Nadzw. IMiD

„Postępowanie dietetyczne we wrodzonych wadach metabolizmu
- nadmiary lub niedobory w diecie a zagrożenia dla zdrowia”

Dr n. med. Tomasz Maciejewski

która została objęta patronatem Instytutu Matki i Dziecka oraz Konsultanta Krajowego
w dziedzinie Pediatrii Metabolicznej.

Komitet Organizacyjny

W grupie pacjentów z wrodzoną wadą metabolizmu ryzyko poważnych zaburzeń
biochemicznych, metabolicznych i manifestacji klinicznej znacznie wzrasta,
w porównaniu z populacją ludzi zdrowych, gdyż sama zalecana dieta wymagająca
ograniczenia określonych składników odżywczych jest niekompletna bez
zastosowania odpowiednich preparatów uzupełniających. Nieprawidłowo
zbilansowana dieta może być przyczyną problemów zdrowotnych zarówno
w przypadku krótkiego jak i długiego jej oddziaływania na organizm. Realizacja
zaleceń dietetycznych nie zawsze przebiega łatwo i zgodnie z planem. Wśród
czynników, które mogą całkowicie zmienić wartość odżywczą diety i jeszcze bardziej
zwiększyć ryzyko niedoborów/nadmiarów należy wymienić trudności z karmieniem
(ulewania, wymioty), małe urozmaicenie lub nieprzestrzeganie zalecanego spożycia
a także częste stany dekompensacji metabolicznej. Skutki dla organizmu mogą
być różne: wczesne lub późne, powodujące wtórne zaburzenia stanu odżywienia,
manifestujące się spowolnieniem w rozwoju fizycznym lub zbyt szybkim tempem
przyrostów jego parametrów. Mogą także wystąpić, na szczęście rzadko, sytuacje
niedoborów zagrażające życiu pacjenta.

Mgr Sylwia Gudej - przewodnicząca
Dr inż. Agnieszka Kowalik- v-ce przewodnicząca
Mgr Paulina Kęszycka
Mgr Justyna Jessa

Sponsorzy:

Jak można zapobiegać tym groźnym sytuacjom zdrowotnym?
Na to kluczowe pytanie mamy nadzieję odpowiedzą prelegenci naszej konferencji.
Życzymy miłego czasu i udanej integracji dietetyków podczas tegorocznego spotkania!

Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego

Przewodnicząca
Sekcji Wrodzonych Wad Metabolizmu
Polskiego Towarzystwa Dietetyki

Mgr Sylwia Gudej

Dr inż. Agnieszka Kowalik

PROGRAM
5 kwietnia 2019 r.
09:00 - 10:00
10:00 - 10:15

Rejestracja
Powitanie

10:15 - 12:20		
		

Sesja I
Dlaczego leczenie dietetyczne we wwm wymaga stałej współpracy
pacjenta z dietetykiem?

			Moderatorzy:
			
Dr inż. Agnieszka Kowalik ,
			
Dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, Prof. nadzw. IMiD
10:15 - 10:45
Czas diagnozy a efekt leczenia we wrodzonych wadach metabolizmu
Dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, Prof. nadzw. IMiD
			
(Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)
10:50 - 11:20     
PKU in the Czech Republic - history and now           
			
Magdalena Pencová, Bc. (Outpatient Department for Inherited
			
Metabolic Disorders, General Faculty Hospital, Prague)
11:25 - 12:10    
Przyczyny i skutki nieprawidłowo zbilansowanej diety we wrodzonych
wadach metabolizmu
			
Dr inż. Agnieszka Kowalik (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)
12:10 - 12:20     
Dyskusja
12:20 - 13:00     
Przerwa kawowa
13:00 - 14:00		
Sesja II
			Dieta w okresie ciąży – co zagraża kobiecie z fenyloketonurią
a co rozwijającemu się dziecku?		
			

Moderatorzy:

			
13:00 - 13:30     

Mgr Sylwia Gudej, Dr inż. Danuta Gajewska
The role of nutrition therapist/diet management at the time
of pregnancy with PKU
Magdalena Pencová, Bc (Outpatient Department for Inherited Metabolic
Disorders, General Faculty Hospital, Prague)
Wpływ pojedynczej i mnogiej ciąży na tolerancję fenyloalaniny
u pacjentów z fenyloketonurią    
Mgr inż. Joanna Żółkowska (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)
Dieta w okresie ciąży u kobiety z fenyloketonurią
Mgr inż. Kamilla Strączek (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Sokołowskiego,
Szczecin)
Dyskusja
Lunch (Restauracja, parter)

			
			
13:35 - 14:00

14:05 - 14:30
			
			
14:30 - 14:40
14:40 - 16:00

16:00 – 18:50             Sesja III   
			Przyczyny i skutki nieprawidłowego żywienia we wwm – jak im zapobiegać?
			Moderatorzy:
			
Dr inż. Agnieszka Kowalik, Mgr Kamilla Strączek
16:00 - 16:20   
Źródła DHA w acydurii glutarowej typu 1, czy potrzebna jest suplementacja?
Mgr Sylwia Gudej (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)
16:25 - 16:40    
Fenyloketonuria – przyczyny i skutki nieprawidłowego żywienia u dorosłych
Mgr Izabela Horka (Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego,
			
Bydgoszcz)
16:45 - 17:00   
Niemowlę z PKU w pierwszym półroczu życia
Mgr Justyna Jessa (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)
17:00 - 17:15
Overtreatment w PKU
Dietetyk dypl. Elżbieta Świeczka (Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Kraków)
17:20 - 17:40   
Przerwa kawowa
17:40 - 17:55   
Czynniki ryzyka nadwagi i otyłości u pacjentów z PKU
Mgr Katarzyna Chyż (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)
18:00 - 18:15   
Rodzeństwo z homocystynurią
Mgr Justyna Drapik (Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Katowice)
18:20 - 18:40  
Rola Towarzystw Rodzicielskich w opiece nad osobą z wrodzoną
wadą metabolizmu
Małgorzata Maćkowiak (Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Pomocy
			
Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi”)
Stanisław Maćkowiak (Prezes Federacji Pacjentów Polskich)
18:40 - 18:50   
Dyskusja i Podsumowanie
18:50 - 22:30
Wieczór Integracji
18:50 - 21:00
Kolacja (Restauracja, parter)
21:00 - 22:30
Warszawa nocą – Integracja  z muzyką w tle (foyer p.32)

PROGRAM
6 kwietnia 2019 r.
09:00 – 09:20
09:20 – 09:30

Rejestracja
Powitanie

9:30 – 11:15               Sesja I
		
Diety z modyfikacją tłuszczu – jak zachować równowagę pomiędzy
zaleceniami terapeutycznymi a potrzebami organizmu? Cz.1
			Moderatorzy:
			
Dr inż. Agnieszka Kowalik,
			
Dr hab. Ewa Lange
09:30 – 10:15  
Wybrane problemy żywieniowe w przebiegu leczenia dietą ketogenną
		
Mgr Sylwia Gudej (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)
10:20 – 10:45
Niemowlę na diecie ketogennej – jak rozszerzać dietę?
Dietetyk dypl. Wiesława Tomczak
			
(Klinika Neurologii Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź)
10:50 – 11:15  
Dieta ketogenna z perspektywy rodzica
Agnieszka Bichniewicz (Prezes Fundacji GLUT 1 Polska)
11:15 – 11:45
Przerwa kawowa
11:45 – 13:30            Sesja II
			Diety z modyfikacją tłuszczu – jak zachować równowagę pomiędzy zaleceniami                  
                                    terapeutycznymi a potrzebami organizmu? Cz.2
Moderatorzy:
		
			
Mgr Sylwia Gudej, Dr inż. Agnieszka Kowalik
11:45 – 12:25        Źródła tłuszczu i jego rola w zaburzeniach mitochondrialnego utleniania
kwasów tłuszczowych
			Dr inż. Agnieszka Kowalik (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)
12:30 – 12:55      
Wartość odżywcza diety pacjentów z deficytem LCHAD
Mgr inż. Kamilla Strączek (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
			
Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
			
im. prof. Tadeusza Sokołowskiego, Szczecin)
13:00 – 13:15      
Rola preparatów specjalistycznych w żywieniu dzieci do 3 roku życia
z deficytem LCHAD
Mgr Karolina Maciejewska (Skierniewickie Centrum Dietetyki,
			
Przychodnia Kopernik)
13:15 -  13:30   
Podsumowanie - Zakończenie konferencji - Odbiór Certyfikatów
13:30 – 15:00   
Lunch (Restauracja, parter)                     

NOTATKI

Dr hab. n. med.
Jolanta Sykut-Cegielska
Prof. nadzw. Instytutu
Matki i Dziecka

Dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, Prof. nadzw. IMiD

Czas diagnozy a efekt leczenia we wrodzonych wadach metabolizmu

Konsultant Krajowy w dziedzinie Pedriatrii Metabolicznej
Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, Prof. nadzw. IMiD
Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

W swoim życiu zawodowym od ponad
30 lat zajmuje się pacjentami z rzadkimi
wrodzonymi
wadami
metabolizmu,
najpierw w Instytucie „Pomnik - Centrum
Zdrowia Dziecka”, gdzie przez osiem
lat pełniła funkcję kierownika kliniki.
Aktualnie prowadzi Klinikę Wrodzonych
Wad Metabolizmu i Pediatrii w Instytucie
Matki i Dziecka.

Zazwyczaj im wcześniejsze rozpoznanie choroby, tym
lepsze są efekty leczenia, a więc i rokowanie. W medycynie
metabolicznej, która obejmuje rzadkie wrodzone wady
metabolizmu, znacznie częściej obserwuje się opóźnienie
czasu ustalenia rozpoznania o wiele miesięcy lub nawet
lat, a więc opóźnienie rozpoczęcia leczenia (nieraz
dietetycznego), co dramatycznie pogarsza rokowanie co do
prawidłowego rozwoju, a czasem i przeżycia.

Była założycielem Polskiego Towarzystwa
Wrodzonych Wad Metabolizmu, w którym
obecnie pełni funkcję Przewodniczącej
Zarządu w drugiej kadencji. Organizowała
ogólnopolskie sympozja metaboliczne,
w latach 2008-2012 cykl corocznych
konferencji
edukacyjnych
Eastern
European Metabolic Academy (EEMA)
oraz prestiżowy kurs Orphan Europe
Academy. Przygotowuje i prowadzi
kursy szkoleniowe (w tym z CMKP) dla
studentów medycyny English Division,
lekarzy różnych specjalności, genetyków
klinicznych, diagnostów laboratoryjnych,
dietetyków i pielęgniarek. Organizuje
cykliczne
seminaria
dla
rodziców
pacjentów z rzadkimi wrodzonymi wadami
metabolizmu. Współpracuje z wieloma
organizacjami pacjenckimi i rodzicielskimi
zaangażowanymi w opiekę nad pacjentem
z wrodzoną wadą metabolizmu. Jest
członkiem korespondentem z wyboru na
Polskę, Węgry i Rosję w Towarzystwie
Naukowym ds. Badań nad Wrodzonymi
Wadami Metabolizmu (SSIEM – the Society
for the Study of Inborn Errors of Metabolism).
W roku 2001 była jedną z czterech
laureatek nagrody Ministra Zdrowia
„za szczególne osiągnięcia w dziedzinie
ochrony zdrowia, w tym za autorskie
opracowanie
schematu
aktywnego
skriningu selektywnego w kierunku
rzadkich wad metabolizmu”. W okresie
2006-2012 była krajowym koordynatorem
europejskiej sieci dedykowanej rzadkim
chorobom ORPHANET Poland. Była
ekspertem w Zespole Parlamentarnym ds.
Chorób Rzadkich w poprzedniej kadencji i w
Zespole Parlamentarnym ds. Podstawowej
Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki w obecnej
kadencji.
Jako
członek
Zespołu
Ministerstwa Zdrowia bierze czynny udział
w opracowaniu Narodowego Planu dla
Chorób Rzadkich. Jest członkiem Zespołu
Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorób

Ultrarzadkich oraz redaktorem naczelnym
czasopisma naukowego Developmental
Period
Medicine.
Jest
opiekunem
naukowym Studenckiego Koła Naukowego
Pediatrii Metabolicznej przy Warszawskim
Uniwersytecie Medycznym. Aktualnie
pełni drugą kadencję funkcję Konsultanta
Krajowego
w
dziedzinie
pediatrii
metabolicznej. Otrzymała przyznawaną
przez pacjentów i ich rodziny nagrodę Anioł
Medycyny 2015.
Dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska,
Prof. IMiD była kierownikiem lub głównym
wykonawcą kilku projektów badawczych
KBN i UE, recenzentem w czasopismach
krajowych i zagranicznych oraz grantach
krajowych i międzynarodowych. Jest
autorem ogółem ponad 400 publikacji
z liczbą cytowań (bez autocytowań wg Web
of Knowledge) 389, indeksem H – 12 oraz
łączną wartością IF ok. 200.

Aktualnie w Polsce wrodzone wady metabolizmu są
diagnozowane w dwojakim trybie tj. poprzez populacyjne
badania przesiewowe noworodków metodą tandemowej
spektrometrii mas oraz poprzez skrining selektywny.
Badania przesiewowe pozwalają na podejrzenie wrodzonej
wady metabolizmu w okresie przedobjawowym, tzn. zanim
jeszcze dziecko ujawni jakiekolwiek objawy kliniczne
choroby. Natomiast skrining selektywny polega na
rozpoznawaniu wrodzonej wady metabolizmu u pacjenta
już objawowego czyli na podstawie obserwowanych u niego
zaburzeń. Generalnie uważa się, że w rozpoznaniach
zprzedobjawowych efekty leczenia są lepsze niż
w przypadkach zdiagnozowanych, gdy występują już objawy
kliniczne. Ostatnio jednak coraz częściej spotyka się sytuację,
w której najpierw uzyskuje się wyniki badań genetycznych;
wykorzystując głównie metodę sekwencjonowania
następnej generacji w badaniu całooeksomowym. Dopiero
potem są próby dopasowania otrzymanych wyników do
obrazu klinicznego obserwowanego u danego pacjenta
(tzw. medycyna odwrócona). Wymaga to zawsze właściwej
interpretacji, a w szczególności odróżnienia patogennych
mutacji od wariantów czy polimorfizmów o nieustalonej
patogenności.
W podsumowaniu: 1) badania przesiewowe noworodków
w kierunku rzadkich wrodzonych wad metabolizmu
zmieniły oblicze medycyny – z naprawczej na profilaktyczną
(z potencjalnie lepszym rokowaniem), 2) medycyna
odwrócona stanowi wyzwanie dla współczesnej pediatrii
metabolicznej.

PKU in the Czech Republic - history and now
Magdalena Pencová, Bc.
Outpatient Department for Inherited Metabolic Disorders, General Faculty Hospital,
Prague

Magdalena Pencová, Bc.
Outpatient Department for
Inherited Metabolic Disorders, General Faculty Hospital, Prague
Since 2013 I have been
working in Outpatient Department for Inherited
Metabolic Disordes of General Faculty Hospital of
Prague. I am in charge of
all the spectre diet - Protein restricted diet, Glycogen
Storage Disease, Ketogenic diet etc. My interests
are biochemistry, health
nourishment and foreign
languages. I am fluently
speaking English, Spanish
and partly Hebrew.

Annotation: The newborn screening in former Czechoslovakia has been carried out
since 1975. Nowadays for screening is used Mass Spectrometry method. The incidence
is approximately 1: 5000. Medical care is provided in three places in the country. In the
Czech Republic there is one patient National Association for PKU and other inherited
metabolic disorders.

The role of nutrition therapist/diet management at the time
of pregnancy with PKU
Magdalena Pencová, Bc.
Outpatient Department for Inherited Metabolic Disorders, General Faculty Hospital,
Prague

Annotation: Women with PKU must take part in preconception care. The aim of the
preparation is to prevent defect of embryo. This period requires full cooperation of the
woman. Other reason is to reach and keep the safety levels of phenylalanine in the blood.
Woman with PKU must be well trained for calculation of phenylalanine in food and
planning diet.

NOTATKI

Dr inż. Agnieszka Kowalik
Specjalista w zakresie wrodzonych wad metabolizmu. Dietetyk z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu dietetycznym
dzieci. Przez 30 lat pracowała
w Instytucie   „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, początkowo w Klinice Gastroenterologii, a następnie w Klinice Chorób
Metabolicznych. Specjalizuje się
w leczeniu rzadkich wrodzonych
wad metabolizmu.
Aktualnie pracę w tym zakresie
kontynuuje w Kinice Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka
w Warszawie.
W 2006r uzyskała tytuł doktora w zakresie technologii żywności i żywienia na podstawie
pracy: „Ocena leczenia dietetycznego pacjentów z chorobą
syropu klonowego w długoletniej obserwacji”. Pod jej opieką
dietetyczną pozostają pacjenci
z wrodzonymi wadami metabolizmu   od urodzenia do wieku
dorosłego.
Jest autorką/współautorką ponad 80 artykułów. Prowadzi
wykłady dla studentów dietetyki oraz współpracuje z organizacjami pacjentów. Pełni
funkcję Przewodniczącej Sekcji
Wrodzonych Wad Metabolizmu
PTD. Jest członkiem Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz członkiem
korespondencyjnym europejskiej grupy dietetyków metabolicznych (DG), działającej przy
towarzystwie naukowym Society for the Study of Inborn Errors
of Metabolism (SSIEM).

Przyczyny i skutki nieprawidłowo zbilansowanej diety
we wrodzonych wadach metabolizmu

Źródła tłuszczu i jego rola w zaburzeniach mitochondrialnego utleniania
kwasów tłuszczowych

Dr inż. Agnieszka Kowalik
Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Dr inż. Agnieszka Kowalik
Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Dobrze
zbilansowana
dieta
we
wrodzonych
wadach
metabolizmu
to taka, która zapewnia bezpieczne
spożycie
ograniczanego
składnika,
zachowuje
równowagę
metabolizmu,
przy
równoczesnym
dostarczeniu
wszystkich
pozostałych
składników
odżywczych, niezbędnych do rozwoju
organizmu. W zaburzeniach metabolizmu
aminokwasów wykluczenie z codziennej
diety produktów bogatobiałkowych pociąga
za sobą ryzyko niedoborów większości
składników mineralnych i witamin. Takiej
sytuacji zapobiegają specjalne preparaty
białkozastępcze,
które
dostarczają
brakujących składników odżywczych nawet
na poziomie 100% zalecanego dziennego
zapotrzebowania dla wieku. Do wczesnych
objawów „overtreatment” w tej grupie
pacjentów zaliczyć należy; spowolnienie
tempa
rozwoju
fizycznego
i/lub
psychoruchowego, zmiany skórne o typie
„acrodermatitis enterophatica” wywołane
za
niskim
spożyciem
określonego
aminokwasu i zahamowaniem syntezy
białka. Natomiast u osób z zaburzeniami
utleniania kwasów tłuszczowych niedobory
energetyczne mogą zwłaszcza w okresie
infekcji doprowadzić do dekompensacji
metabolicznej, z objawami kardiomiopatii
czy polineuropatii z zaburzeniami chodu
włącznie, a w szczególnych sytuacjach
doprowadzić nawet do zgonu. Wykluczenie
u pacjentów z deficytem LCHAD i deficytem
VLCAD wszystkich pokarmowych źródeł
długołańcuchowych kwasów tłuszczowych
(LCT) powoduje niedobór
spożycia
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych;
linolowego,
α-linolenowego
oraz
dokozaheksaenowego.
Suplementacja
diety w dawce 60mg/d dla niemowląt oraz
100mg/d dla dzieci i dorosłych normalizuje
stężenie DHA w osoczu u pacjentów
z deficytem LCHAD i VLCAD, może też
spowolnić postęp retinopatii pigmentowej
i/lub neuropatii obwodowej u pacjentów
z deficytem LCHAD

Tłuszcze w leczeniu dietetycznym osób z zaburzeniami
utleniania kwasów tłuszczowych podlegają szczególnej
modyfikacji. Jest to spowodowane deficytem swoistych
dla długości łańcucha kwasów tłuszczowych enzymów,
który prowadzi bez leczenia do wystąpienia poważnych
objawów klinicznych, z zagrożeniem życia włącznie.
Do najczęściej występujących w tej grupie wrodzonych
wad metabolizmu należą: deficyt dehydrogenazy acyloCoA
średniołańcuchowych
kwasów
tłuszczowych
(MCADD), deficyt dehydrogenazy 3-hydroksyacyloCoA
długołańcuchowych
kwasów
tłuszczowych
(LCHAD) oraz deficyt dehydrogenazy acylo-CoA bardzo
długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (VLCAD). Efekty
leczenia w zaburzeniach utleniania kwasów tłuszczowych
zależą w głównej mierze od prawidłowo realizowanej
diety. W deficycie MCAD dieta opiera się na zasadach
prawidłowego żywienia dla wieku, ze zwróceniem uwagi
na odpowiednią podaż tłuszczu ogółem (30-35%E),
węglowodanów złożonych oraz unikanie skoncentrowanych
źródeł MCT. Restrykcyjne ograniczenie tłuszczów w diecie
zbudowanych z długich łańcuchów (LCT) w deficycie
LCHAD i VLCAD oznacza, że znaczna część produktów
spożywczych będzie wykluczona z codziennego pożywienia.
Całkowicie muszą być wyeliminowane wszystkie tłuszcze
do smarowania, takie jak masło, margaryna, smalec oraz
płynne takie jak oleje roślinne, czy śmietana. Dodatkowo
należy zrezygnować ze spożycia orzechów, różnych pestek
oraz gotowych wyrobów zawierających tłuszcz. Dozwolone
są natomiast wszystkie odtłuszczone lub o nieznacznej
jego zawartości alternatywy standardowych produktów
spożywczych (mleko, twarogi, jogurty, mięsa, wędliny,
białko jaja) oraz naturalnie nie będące źródłem tłuszczu
warzywa, owoce, a też chleb, kasze, ryż, płatki zbożowe,
mąka, makarony. Podstawowym i bezpiecznym źródłem
energii są produkty zawierające średniołańcuchowe kwasy
tłuszczowe (MCT), należące do żywności specjalnego
medycznego przeznaczenia oraz węglowodany złożone.
Od
10 do 20% zalecanej dziennej wartości energii
diety powinno pochodzić z MCT, które organizm szybko
wykorzystuje na cele energetyczne. W okresie niemowlęcym
oraz uzupełniająco w kolejnych latach stosowane są
preparaty specjalistyczne o zmodyfikowanej zawartości
tłuszczu LCT i MCT, w proporcji 1 : 4 lub 1 : 5. Udział
długołańcuchowych kwasów tłuszczowych nie powinien
przekraczać 5-10% energii diety, przy uwzględnieniu
podaży LA, ALA oraz DHA na poziomie zapotrzebowania dla
wieku. W praktyce oznacza to maksymalne ograniczenie
spożycia
nasyconych
długołańcuchowych
kwasów
tłuszczowych z produktami spożywczymi i włączenie ściśle
określonej dziennej ilości wybranego oleju roślinnego
jako źródła PUFA. Biochemiczne niedobory niezbędnych
kwasów tłuszczowych były zdiagnozowane, chociaż
kliniczne objawy nie zawsze były udokumentowane.

U osób z zaburzeniami metabolizmu
węglowodanów takimi jak wrodzona
nietolerancja fruktozy, glikogenoza typu
I oraz w galaktozemii, ograniczenie
spożycia
całkowite
lub
częściowe
produktów
zawierających
fruktozę,
laktozę czy galaktozę (odpowiednio)
wymaga
zapewnienia
zbilansowania
diety w oparciu o produkty dozwolone
i
dodatkowe
uzupełnienie
podaży
brakujących
składników
odżywczych
przy użyciu specjalnych preparatów
lub
suplementacji
farmakologicznej.
Przyczyny nieprawidłowego zbilansowania
diety mogą być zależne lub niezależne
od pacjenta. Ciężka postać choroby,
częste infekcje lub kryzy metaboliczne
uniemożliwiają pełne pokrycie i realizację
zaleceń
dietetycznych.
Trudności
w karmieniu (brak łaknienia, odruchy
wymiotne, brak umiejętności gryzienia) ale
też jednostronne, nieurozmaicone żywienie
to kolejne przyczyny nieharmonijnego
rozwoju, przewlekłych zaparć, czy nadwagi
i otyłości. Prawidłowe zbilansowanie diety
we wrodzonych wadach metabolizmu
często nie jest proste, zwłaszcza, że
utrzymanie równowagi biochemicznej
i metabolicznej jest nadrzędnym celem
terapii.

Spożycie PUFA i LCPUFA z produktami naturalnymi jest
niewystarczające, dlatego suplementacja farmakologiczna
jest zalecana Zbilansowanie składu tłuszczu w codziennym
żywieniu tej grupy osób wymaga indywidualnego podejścia,
dobrej współpracy z rodziną pacjenta i/lub pacjentem oraz
regularnej kontroli kliniczno-biochemicznej.

Mgr inż. Kamilla Strączek
Specjalista w zakresie analizy i oceny jakości żywności oraz w   zakresie dietetyki
i planowania żywienia.  
W roku 2000 ukończyła dwustopniowe
studia na Wydziale Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Szczecinie. W 2007 podyplomowego studium Wydziału Nauk o Żywności  i Żywienia Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od roku 2001 związana z żywieniem  zbiorowym i indywidualnym. Przez
5 lat kierownik działu żywienia w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym   w Szczecinie. Obecnie
asystent dietetyk w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego SPSK nr 1 PUM w Szczecinie.
Pod swoja opieka ma pacjentów wymagających specjalistycznego leczenia żywieniowego. Swoje doświadczenie zawodowe regularnie pogłębia uczestniczą w
licznych zjazdach i  konferencjach naukowych w kraju i za graniczą. Wykładowca
oraz  opiekun praktyk  studenckich i mentor kierunku Dietetyka   na Pomorskim
Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Dietetyk w Poradni Diabetologicznej
Przychodni Medycyny Rodzinnej. Współpracownik Zachodniopomorskiego Hospicjum Dla dzieci i Dorosłych. Członek
Przyszpitalnego Zespołu Leczenia Żywieniowego oraz członek programu „ Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród
dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do
szczecińskich szkół podstawowych.   Autorka i współautorka poradników o żywieniu dzieci z wrodzonymi wadami metabolizmu, prelegentka na zjazdach poświęconych żywieniu dzieci z cukrzycą
i otyłością. Organizator szkoleń, spotkań,
warsztatów dietetycznych dla pacjentów
z wrodzonymi wadami metabolizmu, otyłością i cukrzycą typy 1 i 2.
Corocznie od roku 2013 uczestniczy
w zjazdach E.S.PKU poświęconych diagnostyce i leczeniu fenyloketonurii. Członek: Polskiego Towarzystwa Dietetyki,
Polskiego Towarzystwa Fenyloketonurii,
Polskiego Towarzystwa Endokrynologii
i Diabetologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci,
Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad
Metabolizmu.

Dieta w okresie ciąży u kobiety z fenyloketonurią

Wartość odżywcza diety pacjentów z deficytem LCHAD

Mgr inż. Kamilla Strączek
Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych
i Kardiologii Wieku Rozwojowego SPSK nr 1 PUM, Szczecin

Mgr inż. Kamilla Strączek
Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych
i Kardiologii Wieku Rozwojowego SPSK nr 1 PUM, Szczecin

Fenyloketonuria
(PKU)
jest
wrodzonym błędem w metabolizmie
fenyloalaniny (Phe) spowodowanym
całkowitym brakiem lub znacznym
ograniczeniem
aktywności
wewnątrzwątrobowego
enzymu
hydroksylazy fenyloalaniny (PAH),
która przekształca fenyloalaninę
do tyrozyny. Zespól fenyloketonurii
matczynej (MPKU) oznacza istnienie
choroby u matki, lecz odnosi się
do uszkodzenia płodu w wyniku
zwiększenia stężenia fenyloalaniny
we krwi kobiety ciężarnej. W czasie
ciąży łożysko gromadzi wyższe
stężenia aminokwasów, w tym Phe,
to powoduje, że po stronie płodu
koncentracja
tego
aminokwasu
jest zawsze większa niż po stronie
matki. Phe wykazuje silne działanie
teratogenne, zaburzając prawidłowy
rozwój zarodka i płodu u kobiety
z nieleczoną lub nieprawidłowo
leczoną PKU. Narządami najbardziej
podatnymi na toksyczne działanie
tego aminokwasu u płodu są
mózg i mięsień sercowy. Jedynym
sposobem
zapobiegania
MPKU
jest
prawidłowo
prowadzone
leczenie dietetyczne. Ogólne zasady
żywienia kobiety ciężarnej z PKU
są takie same jak zdrowych kobiet
w ciąży. Jednakże konieczne jest
zastosowanie bardzo restrykcyjnej
diety
ubogofenyloalaninowej.
Wprowadza się preparat dedykowany
kobietom w ciąży, wzbogacony
w minerały i witaminy szczególnie
B12, kwas foliowy oraz DHA w ilości
dostosowanej do potrzeb ciężarnej
matki. W zależności od potrzeb
należy dodatkowo suplementować te
mikroskładniki, obowiązkowo kwas
foliowy. Podaż białka nie powinna być
niższa niż 70 g/dobę i zawsze jej ilość
należy dostosowywać indywidualnie
w czasie trwania ciąży. Podaż
fenyloalaniny zależy od osobniczej
tolerancji, która może ulegać zmianie,
w każdym następnym trymestrze
ciąży. W pierwszym jest najmniejsza
w trzecim największa o ile płód nie ma
PKU. Z uwagi na to, iż fenyloalanina
jest aminokwasem niezbędnym jej
prawidłową podaż należy monitorować

LCHAD- niedobór dehydrogenazy 3-hydroksyacylokoenzymu
A
długołańcuchowych
kwasów
tłuszczowych(ang. long-chain 3-hydroxyacyl-coenzyme
A dehydrogenasedeficiency), jest wrodzoną wadą
metabolizmu z grupy mitochondrialnych defektów
spalania tłuszczów, dziedziczona w sposób autosomalny
recesywny. Z powodu obniżenia aktywności enzymu
LCHAD organizm nie może czerpać energii z rozkładu
długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, w okresach
zwiększonego zapotrzebowania na energię. W stanach
takich zapasy glukozy w postaci glikogenu szybko się
wyczerpują i u pacjentów nieleczonych lub z niedostateczna
podażą energii dochodzi do hipoglikemii. Leczenie opiera
się przede wszystkim na stosowaniu specjalistycznej
diety związanej z modyfikacją spożywanego tłuszczu
(dieta normotłuszczowa z
ograniczeniem tłuszczy
długołańcuchowych tzw. LCT –longchaintriglycerides,
wzbogacona o średniołańcuchowe triglicerydy tzw. MCT
–mediumchaintriglicerydes)
oraz
zapobieganie
przedłużonemu głodzeniu. Noworodki i
niemowlęta
nie mogą być karmione mlekiem matki z uwagi na duży
w nim udział LCT. W tym czasie wprowadza się specjalne
mieszanki mleko-zastępcze,o wyższym udziale tłuszczu
MCT. W późniejszym okresie dietę rozszerza się zgodnie
z schematem żywienia niemowląt pamiętając, aby wykluczać
produkty będące źródłem tłuszczów długołańcuchowych.
Tłuszcze, zarówno roślinne, jak i zwierzęce, zastępujemy
specjalnym olejem MCT lub proszkiem MCT. Ze względu
na ograniczenie tłuszczu LCT, dzieci z LCHADD są
narażone na niedobór niezbędnych nienasyconych kwasów
tłuszczowych (NNKT), dlatego w razie potrzeby należy
suplementować kwas dokozaheksaenowy (DHA) lub
okresowo włączać do diety tłuszcze zawierające NNKT,
pamiętając, iż są one źródłem LCT. Należy również zadbać
o pokrycie w witaminy rozpuszczalne w tłuszczach,
przeanalizować prawidłową podaż Wit B12 oraz Fe
uwzględniając wiek i płeć. Białko jak dla zdrowej populacji
pamiętając o jego chudych źródłach. Węglowodany jako
uzupełnienie kaloryczności diety. Dzienne zapotrzebowanie
na energię jak dla zdrowych rówieśników. W momencie
wzrostu zapotrzebowania na energie należy przygotować
dodatkowy posiłek, który w swoim składzie powinien
zawierać tłuszcze MCT i węglowodany. Kolejny ważny
element prawidłowego leczenia dietetycznego to unikanie
przedłużonego głodzenia oraz skrócenie przerwy nocnej.
W zależności od wieku, przerwy w karmieniu nie mogą
przekraczać 4 godzin u noworodków, następnie 6 – 8 godzin
u niemowląt i 10 do 12 godzin u dzieci starszych. Niekiedy
wymagane jest wprowadzenie surowej skrobi kukurydzianej
(SSK) do posiłku nocnego celem zapobiegania hipoglikemii
w godzinach porannych. W prezentacji przedstawiony
zostanie przypadek 7 letniej dziewczynki z deficytem
LCHAD.

2 x w tyg. Wymagania energetyczne
różnią
się
znacznie
między
poszczególnymi osobami i powinny
być dostosowane do BMI matki,
tempa przyrostu masy ciała, wieku,
trymestru ciąży, poziomu aktywności
fizycznej i kontroli Phe. Efektywnym
sposobem ustalenia, czy potrzeby
energetyczne
są
zaspokajane,
jest uważne monitorowanie zmian
masy ciała ciężarnej. Odpowiednio,
kalorycznie zabezpieczona dieta
warunkuje prawidłowe wyrównanie
metaboliczne, wykorzystanie białka
i chroni płód przed niekorzystnymi dla
niego stanami hiperfenyloalaninemi.
W przypadku utraty masy ciała
(szczególnie w jej pierwszych
tygodniach),
należy
rozważyć
dodatkową energię z pokarmów
o
niskiej
zawartości
białka
i
suplementów energetycznych.
Powyższe działania mają za zadanie
stworzyć dziecku prawidłowe warunku
do rozwoju. Nieodpowiednia podaż
białka i fenyloalaniny oraz energii
wiążą się z ryzykiem urodzenia dziecka
z zespołem fenyloketonurii matczynej
lub wystąpieniem IUGR. Ciąża kobiety
z PKU to ciąża wysokiego ryzyka.
Wymaga ścisłej kontroli i współpracy
pacjentki z
zespołem leczącym.
W
prezentacji
przedstawione
zostaną doświadczenia prawidłowej
i
nieprawidłowej
współpracy
pacjentki ciężarnej z PKU.

Mgr Joanna Żółkowska
Specjalista w zakresie
leczenia dietetycznego pacjentów chorych na fenyloketonurię.
W roku 1989 roku ukończyła studia magisterskie
na wydziale Żywienia Człowieka i  Wiejskiego Gospodarstwa Domowego Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie.
W latach 1989 – 1995 była pracownikiem naukowo – dydaktycznym na tym
wydziale.
Od 1995 roku pracownik Kliniki Pediatrii oraz
Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu Matki
i Dziecka w Warszawie. Autorka licznych artykułów,
poradników i książek na temat leczenia żywieniowego
pacjentów chorych na fenyloketonurię. Współautorka plakatu na International Maternal PKU Study
Event w Dublinie w 2018
roku. Organizator szkoleń,
spotkań i warsztatów dietetycznych dla pacjentów.
Swoje doświadczenie zawodowe regularnie pogłębia biorąc udział w licznych
konferencjach i sympozjach naukowych.
Członek Polskiego
Towarzystwa Dietetyki
i Polskiego Towarzystwa
Fenylo-ketonurii.

Wpływ pojedynczej i mnogiej ciąży na tolerancję fenyloalaniny
u pacjentek w ciąży chorych na fenyloketonurię

Fenyloketonuria - przyczyny i skutki nieprawidłowego
żywienia u dorosłych

Mgr Joanna Żółkowska
Poradnia Chorób Metabolicznych, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Mgr Izabela Horka
Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego, Bydgoszcz

Fenyloketonuria jest wrodzonym schorzeniem metabolicznym uwarunkowanym
genetycznie.
Istotę
fenyloketonurii
stanowi brak lub częściowy niedobór
enzymu hydroksylazy fenyloalaninowej.
Efektem tego bloku metabolicznego
jest gromadzenie się w płynach
ustrojowych nadmiaru fenyloalaniny co
powoduje
uszkodzenie
ośrodkowego
układu
nerwowego.
Dostosowanie
żywienia chorych do ich wydolności
metabolicznej decyduje o prawidłowym
rozwoju psychomotorycznym. Obecnie „
złotym standardem” leczenia pacjentów
chorych na fenyloketonurię pozostaje
dieta niskofenyloalaninowa. Szczególną
grupę chorych stanowią kobiety w okresie
prekoncepcyjnym i w ciąży. Pacjentki
te wymagają stosowania restrykcyjnej
niskofenyloalaninowej diety ponieważ
nieprawidłowe stężenia fenyloalaniny we
krwi prowadzą do uszkodzenia płodu.
Zapobieganie wrodzonym wadom dziecka
możliwe jest dzięki utrzymywaniu stężeń
fenyloalaniny we krwi przyszłej matki
w granicach 120-360 µmol/L. Jednocześnie
dieta powinna realizować zapotrzebowanie
na wszystkie składniki pokarmowe
i energię.
Celem
pracy
była
analiza
ciąż
pojedynczych i bliźniaczych u trzech
pacjentek chorych na fenyloketonurię,
stosujących dietę niskofenyloalaninową.
Analizowano tolerancję fenyloalaniny
w okresie prekoncepcyjnym oraz w ciąży
w zależności od liczby płodów, masy ciała,
jej przyrostów , wskaźnika BMI u ciężarnej
oraz masy ciała potomstwa. Podaż
fenyloalaniny obliczano na podstawie
dzienniczków żywieniowych dostarczanych
przez pacjentki.

Wyniki: U wszystkich pacjentek pierwsza
ciąża była pojedyncza a druga bliźniacza.
Średni wiek zajścia w ciążę pojedynczą
wynosił 25±2 lata a mnogą 29±2 lata.
Wskaźnik masy ciała (BMI) przed zajściem
w ciążę bliźniaczą był większy niż przed
ciążą pojedynczą u dwóch pacjentek.
U wszystkich kobiet odsetek zbyt wysokich
wyników był większy w ciążach mnogich,
natomiast zbyt niskich był większy w ciążach
jednopłodowych u dwóch pacjentek. Ciąże
bliźniacze zakończyły się wcześniej niż
pojedyncze średnio o 2,7 tygodnia. Bliźnięta
były dwujajowe tej samej płci różnej od płci
rodzeństwa z ciąży pojedynczej.
Całkowity wzrost tolerancji Phe różnił się
istotnie u każdej z pacjentek i w ciążach
pojedynczych był większy niż w bliźniaczych.
Stopień zwiększenia masy ciała ciężarnej
oraz płodu nie umożliwiał przewidywania
zmian tolerancji Phe.
Wnioski: Zmienność tolerancji fenyloalaniny u pacjentek w ciążach pojedynczych
nie była pomocna w prognozowaniu
podaży tego aminokwasu w ciążach
bliźniaczych. Konieczne są dalsze badania
nad metabolizmem Phe w ciąży w celu
opracowania
zaleceń
ułatwiających
kompleksową opiekę nad pacjentkami
z PKU w wieku rozrodczym.

Mgr Izabela Horka  
Dietetyk. Od 1998 roku
pracuję jako   dietetyk  
w Wojewódzkim Szpitalu
Dziecięcym  w Bydgoszczy.
Moją ulubioną dziedziną są
choroby   metaboliczne   tj
fenyloketonuria, mukowiscydoza   oraz wprowadzanie pacjentów w świat diety
ketogennej. Od 2017 roku
nadzoruję pracą Zespołu
Dietetyków Wsd, którego
zadaniem poza konsultacjami pacjentów   jest
również nadzór nad żywieniem pacjentów w szpitalu.  
W pracy lubię    pomagać
innym, szczególnie wtedy
gdy widzę tego jakieś efekty. Dla mnie nie ma rzeczy
niemożliwych.  
Prywatnie pasjonatka gotowania, dobrej książki,
muzyki.

Wróćmy do historii…
Rok 1934 Norwegia do doktora Asbjørna
Føllinga
pracującego
w
Akademii
Medycznej w Oslo przyszła matka
dwójki dzieci w wieku 4 i 7 lat u których
stwierdzono cechy znacznego upośledzenia
umysłowego. Po wielu badaniach, lekarz
wykrył w próbce ich moczu obecność
kwasu
fenylopirogronowego.
Følling
zaczął też badać pacjentów w Zakładach
dla Umysłowo Chorych i stwierdził
obecność tego samego kwasu u ośmiu
osób z ok. 430 przebadanych. Z badań
tych wynikało również, że kilka osób było
ze sobą spokrewnionych, co wskazywało
na genetyczny charakter choroby. Følling
opublikował pracę, w której wykrytą chorobę
nazwał „imbecylitas phenylpyruvica”.
W 1935 roku dr Lionel Penrose nazwał
tę chorobę jako fenyloketonuria. Kolejny
bardzo ważny etap dla lekarzy w badaniach
nad fenyloketonurią to próby odnalezienia
sposobu leczenia tej choroby. I tak w 1951
roku Profesor Horst Bickel pracujący
w Dziecięcym Szpitalu w Birmingham
zdiagnozował pacjentkę z fenyloketonurią,
ale nie potrafił leczyć jej. Profesor
nie poddawał się i wiedział, ze musi
pomóc pacjentce. W tym celu rozpoczął
pracę nad przygotowaniem pierwszej
bezfenyloalaninowej mieszanki. Praca
zakończyła się sukcesem i wkrótce profesor
mógł zaoferować mieszankę pacjentce.
Szybko jednak okazało się, że całkowite
zrezygnowanie z fenyloalaniny w diety
jest niekorzystne dla zdrowia pacjentki.
Natomiast dodatek niewielkiej
ilości
fenyloalaniny do diety poprawił znacząco
jej stan zdrowia. Profesor zauważył też,
że cykliczne zwiększenie ilości podawanej
w pożywieniu fenyloalaniny pogarszało
stan psychiczny pacjentki. Po około 6 latach
Robert Guthrie, pracujący w Szpitalu
w Buffalo opracował prosty test do
mierzenia poziomu fenyloalaniny we krwi,
który wymagał tylko kilku kropli surowicy
krwi. Od tego momentu próbki mogły

być przesyłane do laboratorium drogą
pocztową. Guthrie dostrzegł też, że próbka
może być wykorzystana do pobierania krwi
od wszystkich noworodków, co pozwoli
maksymalnie skrócić czas do ustalenia
rozpoznania. Już wtedy wiadomo było, że
im szybciej zostanie wprowadzona dieta
niskofenyloalaninowa, tym mniej dotkliwe
będą skutki choroby. W Polsce badania
przesiewowe metodą Guthriego rozpoczęła
prof. Barbara Cabalska z Instytutu
Matki i Dziecka w 1964 roku. Badania na
większą skalę rozpoczęły się w 1965 r.
i ten rok traktuje się jako początek badań
przesiewowych w Polsce, a jednocześnie
początek badań nad tą chorobą w naszym
kraju.
Jednak nie każdy pacjent miał tyle
szczęścia. W gronie pacjentów bydgoskiego
ośrodka jest chory , który urodzili się
w okresie, gdy badania przesiewowe były
już prowadzone. Niestety pacjent z trudną
sytuacją rodzinną nie był leczony, a zbyt
późno wprowadzone u niego leczenie
żywieniowe spowodowało ciężkie formy
niepełnosprawności
intelektualnej
i ruchowej. Pacjent obecnie jest
pensjonariuszem DPS ma 42 lata, objęty
opieką zespołu Poradni Metabolicznej
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im.
J. Brudzińskeigo w Bydgoszczy, który
swoja wiedzą i doświadczeniem próbuje
zniwelować zaistniałe już przyczyny i skutki
nieprawidłowego żywienia.

mgr Sylwia Gudej
Nauczyciel akademicki i
aktywny zawodowo dietetyk. Pracuje w Klinice
Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii oraz
Klinice Neurologii Dzieci
i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w   Warszawie, gdzie specjalizuje się
w dietoterapii wrodzonych
wad metabolizmu, w tym
leczeniu dietą ketogenną
i jej modyfikacjami.
Autorka i/lub współautorka doniesień konferencyjnych, publikacji naukowych
oraz popularnonaukowych
z zakresu dietetyki i żywienia człowieka. Kierownik
iźwykonawca kilku grantów naukowych. Laureatka
„Diamentowego Grantu”,
jednego z najbardziej prestiżowych programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Aktywnie uczestniczy w realizacji programów dotyczących dietoprofilaktyki
i   dietoterapii chorób cywilizacyjnych oraz w promowaniu zawodu dietetyka
w Polsce. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

Źródła DHA w acydurii glutarowej typu 1
- czy potrzebna jest suplementacja?

Wybrane problemy żywieniowe w przebiegu leczenia dietą ketogenną

Mgr Sylwia Gudej
Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii, Instytut Matki i dziecka, Warszawa

Mgr Sylwia Gudej
Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii, Instytut Matki i dziecka, Warszawa

Acyduria glutarowa typu 1 (GA1) jest
wrodzoną wadą metabolizmu lizyny,
tryptofanu i hydroksylizyny; dziedziczoną
w sposób autosomalny recesywny.
Charakteryzuje
się
niedoborem
enzymu dehydrogenazy glutarylo-CoA.
Nagromadzenie się toksycznych dla mózgu
metabolitów skutkuje jego uszkodzeniem.

Dieta ketogenna wykazuje istotną skuteczność w leczeniu
padaczek lekoopornych oraz wrodzonych wad metabolizmu,
takich jak deficyt transportera glukozy typu 1 oraz niedobór
dehydrogenazy pirogronianu. Jest dietą wysokotłuszczową
i normobiałkową. Opiera się na restrykcyjnym ograniczeniu
spożycia węglowodanów, co zazwyczaj w praktyce
powoduje wykluczenie z diety wielu produktów o wysokiej
wartości odżywczej. Specjalistyczna ketogenna żywność
specjalnego przeznaczenia medycznego kompletna pod
względem odżywczym, w zależności od wieku pacjenta,
może być stosowana jako wyłączne źródło pożywienia lub
żywienie uzupełniające.

Celem leczenia dietetycznego GA1
jest ograniczenie w diecie lizyny oraz
tryptofanu, przy jednoczesnym pokryciu
zapotrzebowania organizmu na energię,
białko, witaminy i składniki mineralne
oraz płyny. Dieta pacjentów z GA1
wymaga także suplementacji L-karnityny.
Zalecenia
dietetyczne
ustalane
są
indywidualnie w oparciu o wiek pacjenta
oraz wyniki jego badań biochemicznych
i
antropometrycznych.
Brakuje
jednoznacznych wytycznych odnośnie
suplementacji DHA w przebiegu GA1.
Jednak z uwagi na kluczową rolę DHA m.in.
w prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu
mózgu oraz narządu wzroku, zasadna jest
ocena spożycia tego składnika w diecie
niskobiałkowej.
W
pierwszych
miesiącach
życia,
dieta niemowląt składa się z mleka
kobiecego lub mleka modyfikowanego
oraz
specjalistycznych
preparatów
pozbawionych lizyny (z niewielką ilością
tryptofanu). Wszystkie te produkty stanowią
źródło kwasów tłuszczowych DHA, dlatego
też w tym okresie suplementacja DHA
nie wydaje się konieczna. Zazwyczaj w 5
miesiącu życia dziecka, rozpoczyna się
rozszerzanie diety kolejno o warzywa,
owoce i produkty zbożowe, w tym również
niskobiałkowe.
Spożycie
żywności
o wysokiej zawartości lizyny nie jest
zalecane, dlatego też szczególną uwagę
należy zwrócić na pokrycie wszystkich
potrzeb żywieniowych małego dziecka,
w tym na kwasy tłuszczowe DHA, ponieważ
może wystąpić ich niedobór.

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi, po 6
roku życia dziecka z GA1 dieta może być
mniej restrykcyjna. Zaleca się stosowanie
diety o kontrolowanej zawartości białka.
Do diety można włączyć ograniczoną ilość
produktów pochodzenia zwierzęcego,
w tym ryb, aby uzupełnić zapotrzebowanie
na niezbędne do prawidłowego rozwoju
składniki odżywcze. Jednak należy mieć
na uwadze, że w dalszym ciągu spożycie
produktów bogatych w lizynę powinno być
limitowane. Dlatego też włączając do diety
pacjenta ryby, należy zalecić bezpieczne
gatunki tłustych ryb morskich, które
spożywane w niewielkiej ilości pokryją
zapotrzebowanie organizmu na DHA.
W przypadku braku możliwości włączenia
produktów, które stanowią źródło DHA,
należy włączyć suplementację diety w ten
składnik odżywczy.

Zgodnie z aktualnymi standardami leczenia dietą ketogenną,
wartość energetyczna diety powinna być adekwatna do
potrzeb organizmu pacjenta, aby zapewnić mu prawidłowy
rozwój fizyczny. Niezwykle istotna jest również podaż
białka na optymalnym poziomie. Monitorowanie masy ciała
i wzrostu pacjenta powinno odbywać się na każdej wizycie
kontrolnej.
Wyniki dotychczasowych badań naukowych wskazują, że
pacjenci, u których włączono dietę ketogenną, narażeni
są na niedobory wielu witamin i składników mineralnych.
Szczególną uwagę zwraca się na niedobory wapnia, fosforu,
magnezu, żelaza, selenu i cynku. W literaturze opisywane
są także deficyty m.in. witaminy D, C oraz tiaminy.
Z uwagi na znaczne restrykcje dietetyczne i możliwe
działania niepożądane, leczenie dietą ketogenną wymaga
stałego nadzoru lekarza i dietetyka, specjalizujących
się w tego rodzaju terapii medycznej. Dieta ketogenna
powinna być bezwzględnie suplementowana preparatami
witaminowo-mineralnymi przez cały okres leczenia
dietetycznego, jeśli potrzeby żywieniowe pacjenta nie są
w pełni realizowane.

Mgr Justyna Jessa
Dietetyk, absolwentka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doktorantka Instytutu Matki
i Dziecka. Pracuje jako
dietetyk w Klinice Wrodzonych Wad Metabolizmu
i Pediatrii w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie,
gdzie zajmuje się opieką
dietetyczną nad dziećmi
z fenyloketonurią, a także konsultowaniem diet
dzieci z chorobami ogólnopediatrycznymi. Autorka
publikacji naukowych i popularnonaukowych,  a także aktywna uczestniczka
konferencji poświeconych
dietetyce. Prowadzi wykłady oraz webinaria na temat
zdrowego żywienia dzieci
w różnym wieku, skierowane do profesjonalistów
medycznych oraz rodziców.
Ma doświadczenie w pracy
z kobietami w ciąży, również powikłanej, dziećmi  
z różnymi jednostkami
chorobowymi, w tym zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także pacjentami
z chorobami metabolicznymi. Członkini Polskiego
Towarzystwa Wrodzonych
Wad Metabolizmu oraz rady naukowej Fundacji Wiemy Co Jemy.

Niemowlę z fenyloketonurią w pierwszym półroczu życia

Overtreatment w PKU

Mgr Justyna Jessa
Klinika Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Dietetyk dypl. Elżbieta Świeczka
Poradnia Chorób Metabolicznych, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Kraków

Fenyloketonuria (PKU) jest wrodzoną
wadą
metabolizmu
aminokwasu
fenyloalaniny, której nadmiar we krwi
powoduje
uszkodzenie
ośrodkowego
układu nerwowego. W Polsce od 1994r.
funkcjonuje
badanie
przesiewowe
noworodków w kierunku PKU, któremu
poddawane są wszystkie noworodki
w 3 dobie życia. Od wczesnego wykrycia
choroby i jak najszybciej wprowadzonego
leczenia dietetycznego w dużej mierze
zależy rozwój dziecka. W pierwszym roku
życia rozwój układu nerwowego jest bardzo
intensywny, stąd kluczowe jest utrzymanie
prawidłowego
stężenia
fenyloalaniny
we krwi i regularna, cotygodniowa jej
kontrola u zdiagnozowanych pacjentów.
Celem
leczenia
dietetycznego
jest
ograniczenie podaży fenyloalaniny z dietą
do poziomu bezpiecznego i uzależnionego
od indywidualnej tolerancji pacjenta.
Dieta niemowlęcia z PKU w pierwszych
półroczu życia opiera się na dwóch
składowych tj. pokarmie kobiecym lub
mleku modyfikowanym jako źródle
białka naturalnego oraz preparacie
białkozastępczym wolnym od fenyloalaniny.
Sukces leczenia zależy od wielu czynników,
jednak przede wszystkim od prawidłowo
ustalonej diety, przygotowania rodziców
i dobrej ich współpracy z dietetykiem.

Fenyloketonuria (PKU; OMIM 261600)
jest wrodzoną chorobą metaboliczną
spowodowaną, mutacją genu hydroksylazy
fenyloalaninowej
(PAH).
Polega
na
całkowitym
lub
częściowym
braku
aktywności
wewnątrzwątrobowego
enzymu odpowiedzialnego za hydroksylację
fenyloalaniny do tyrozyny co skutkuje
wzrostem stężenia fenyloalaniny we
krwi oraz płynach ustrojowych i wywiera
neurotoksyczny wpływ na ośrodkowy układ
nerwowy (0UN). Leczenie fenyloketonurii
polega na stosowaniu przez całe życie
diety utrzymującej stężenie phe we krwi
uznawane za bezpieczne dla rozwoju
i funkcjonowania OUN
Cel ten osiągany jest poprzez stosownie
restrykcyjnej diety ubogofenyloalaninowej
wdrażanej w okresie noworodkowym
w ciągu pierwszych 10 dni życia. W praktyce
leczenie dietetyczne sprowadza się do
trzech zasadniczych elementów:
1. ograniczenie białka naturalnego,
2. podawania bezfenyloalaninowych preparatów L-aminokwasów,
3. spożywania żywności o niskiej lub bez
zawartości białka (ważne źródło energii)
Fenyloalanina nie może być całkowicie
wyeliminowana
z
diety,
ponieważ
jest
aminokwasem
egzogennym
niezbędnym do prawidłowej biosyntezy
białek strukturalnych i czynnościowych
organizmu. Ważne jest, aby podać
maksymalną ilość białka naturalnego
niezbędnego do procesów regeneracji
tkanek. Wiele czynników ma wpływ na
indywidualną tolerancję Phe: postać PKU,
stosunek katabolizmu do syntezy białka,
podaż energii i preparatu leczniczego
niezawierającego Phe. Z uwagi na ryzyko
niedoborów aminokwasowych stężenie
fenyloalaniny nie powinno być niższe niż
2 mg/dl(120 µmol/L).
Bardzo ważne jest, aby okresowo oceniać
tolerancję Phe u wszystkich pacjentów
ale szczególnie w okresie szybkiego
wzrostu, zmiany masy ciała, jak również
przy zastosowaniu różnych metod leczenia
(np. BH4) Regularna ocena rzeczywistego
spożycia Phe w porównaniu z zaleconą
ilością jest ważna w pomaganiu do
określenia rzeczywistej tolerancji Phe.
Nad
prawidłowością leczenia czuwają
zwykle lekarz z poradni metabolicznej
i dietetyk, którzy modyfikują zalecenia

W prezentacji przedstawione będą
wyniki leczenia dietetycznego Kliniki
Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii
IMiD u 28 niemowląt z fenyloketonurią,
zdiagnozowanych zgodnie z procedurą
badania przesiewowego noworodków.
Najwięcej
noworodków
(50%)
z nieprawidłowym wynikiem fenyloalaniny
zostało przyjętych do dalszej diagnostyki
i włączenia leczenia między 5 a 8 dobą życia.
Kolejne 20% noworodków było przyjętych
między 6 a 11 dobą życia, natomiast
przyjęcie do szpitala między 12 a 15 dobą
życia oraz powyżej 15 d. ż dotyczyło
15% dzieci w obu sytuacjach. Przyjęcia

pacjentów dopiero po 12 dż. zazwyczaj
wynikały ze względnie niskiego wyniku
stężenia fenyloalaniny we krwi, oznaczonej
z bibuły przesiewowej (rzędu 2-3mg/
dl) i powtarzanego testu w warunkach
ambulatoryjnych.
Omówiony zostanie przebieg postępowania
dietetycznego w następujących obszarach:
1. w jakim czasie od przyjęcia na oddział
włączono
specjalistyczną
dietę
z obniżoną zawartością fenyloalaniny
2. jaki czas od wprowadzenia diety był
potrzebny do ustalenia indywidualnej
tolerancji fenyloalaniny.
3. jakie były najczęstsze problemy
w czasie indywidualnej modyfikacji
diety, w tym, z jakich przyczyn
najczęściej wynikały wahania stężeń
fenyloalaniny poza zakres referencyjny
4. jak przebiegał rozwój somatyczny
dzieci w pierwszym półroczu życia

Elżbieta Świeczka
Dietetyk dyplomowany.
Ukończyła   Medyczne Studium Zawodowe w Krakowie, wydział Dietetyki.
Od 1985 roku pracuje  
w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, obecnie jako dietetyk
Poradni Chorób Metabolicznych i Poradni Rzadkich Wrodzonych Wad
Metabolizmu.
Swoje wieloletnie doświadczenie w zakresie
żywienia dzieci pogłębia
biorąc udział w licznych
konferencjach naukowych
i szkoleniach. Organizuje warsztaty edukacyjne
dla pacjentów z PKU. Jest
członkiem Polskiego Towarzystwa Fenyloketonurii
i Polskiego Towarzystwa
Wrodzonych Wad Metabolizmu oraz Polskiego Towarzystwa Dietetyki

dietetyczne w miarę potrzeby. Efektywność
diety ubogofenyloalaninowej weryfikowana
jest poprzez pomiary stężenia Phe we krwi.
Zbyt restrykcyjne ograniczenie białka
naturalnego w tym zbyt niska podaż Phe
(overtreatment w PKU) może skutkować
wystąpieniem zburzeń metabolicznych.
Do tego dochodzi problem matczynej
fenyloketonurii: deficyt Phe u kobiety z PKU
w ciąży, szczególnie w okresie organogenezy
jest podstawową przyczyną powstawania
wrodzonych wad rozwojowych. Kliniczne
objawy niedoboru Phe były opisane
w latach 60. i 70. XX wieku jako sporadyczne
raporty. Opisano w nich skutki uboczne
hipofenyloalaninemi a były to: apatią,
zmiany skórne i brak przyrostu masy ciała,
najczęściej u dzieci w pierwszym rok życia.
W latach 2011 do 2013 do Poradni Chorób
Metabolicznych Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Krakowie zgłosiło się
12 pacjentów w wieku niemowlęcym
z fenyloketonurią i hiperfenyloalaninemią
(PKU/HPA. Analiza dostarczanej przez
pacjentów dokumentacji pozwoliła na
stwierdzenie, że z powodu ograniczeń
podaży fenyloalaniny w stosowanym
leczeniu, kontrolowane u dzieci stężenia
Phe w surowicy krwi utrzymywały się
znacznie poniżej dolnego zakresu wartości
zalecanych dla tej grupy wiekowej< 2,0mg/
dl). Dieta, która w swoim założeniu powinna
być niskofenyloalaninowa z uwzględnieniem
indywidualnej dobowej tolerancji phe
w praktyce była prawie bezfenyloalaninowa.
W obrazie klinicznym u obserwowanych
pacjentów dominowały takie objawy jak:
spowolnienie tempa wzrastania, opóźnienie
rozwoju psycho-ruchowego, obniżenie
napięcia mięśniowego, niedokrwistość,
zaburzenia
łaknienia,
zaburzenia
napadowe,
wtórna
niedoczynność
tarczycy,
cechy
hipomielinizacji
w badaniach obrazowych mózgu.
Dane z piśmiennictwa i doświadczeń
klinicznych
Poradni
Metabolicznej
przedstawionych w pracy pozwalają
stwierdzić jednoznacznie, że przewlekle
utrzymujące się zbyt niskie stężenia
fenyloalaniny,
niekiedy
na
granicy
oznaczalności stanowią realne zagrożenie
dla prawidłowego rozwoju dziecka.
Wniosek: Należy unikać niepotrzebnych
ograniczeń żywieniowych.

Mgr Katarzyna Chyż
Absolwentka studiów magisterskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku dietetyka. Pracuje jako dietetyk
w Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu Matki
i Dziecka, gdzie zajmuje się
głównie dziećmi i dorosłymi chorymi na fenyloketonurię. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki
oraz Polskiego Towarzystwa Fenyloketonurii.
Autor publikacji naukowych, poradników i broszur informacyjnych. Aktywny uczestnik konferencji, warsztatów i szkoleń
przeznaczonych dla profesjonalistów medycznych,
pacjentów i ich rodzin.
W 2018 r. wystąpiła jako
prelegent w International Maternal PKU Study
Event w Dublinie. Specjalista z zakresu żywienia
dzieci, młodzieży, kobiet
ciężarnych i karmiących.
Swoją wiedzę o żywieniu
i warsztat kulinarny wykorzystuje do tworzenia nieszablonowych rozwiązań
dietetycznych.

Czynniki ryzyka nadwagi i otyłości u pacjentów z PKU

Rodzeństwo z homocystynurią

Mgr Katarzyna Chyż
Poradnia Chorób Metabolicznych, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Mgr Justyna Drapik
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Katowice

Dane literaturowe dotyczące częstości
występowania nadmiernej masy ciała
u osób chorych na fenyloketonurię
(PKU) w porównaniu z ogółem populacji
dostarczają
rozbieżnych
informacji.
Wiodącymi wnioskami jest zbliżony do
osób zdrowych odsetek chorych na PKU
z nadwagą i otyłością oraz zależność
pomiędzy stężeniami fenyloalaniny (Phe)
we krwi chorych a ich indeksem masy
ciała (BMI) - wyższe średnie stężenia Phe
obserwowano u chorych o wyższym BMI.
Niektóre publikacje mówią o większych
predyspozycjach do rozwoju nadwagi
i otyłości u chorych płci żeńskiej. Wyniki
obserwacji na chorych dzieciach z Hiszpanii
(Aldámiz Echevarría G. et al., 2013), Egiptu
(Zaky SM. et al., 2015) i Turcji (Ozturk
T. et al., 2018) sygnalizują tendencję do
częstszego występowania u nich wyższej
masy ciała niż u zdrowych rówieśników.

Homocystynuria
jest
genetycznie
uwarunkowaną chorobą metaboliczną
prowadzącą do zwiększenia homocysteiny
we krwi i moczu na skutek niedoboru
enzymu β-syntazy cystationiny (CBS).

Dieta chorych na PKU z klasycznym
obrazem choroby restrykcyjnie ogranicza
spożycie białka naturalnego. Źródłem
aminokwasów są bezfenyloalaninowe
preparaty białkozastępcze wydawane na
receptę, podlegające opłacie ryczałtowej.
Posiłki oprócz dostarczających na ogół
niewielkich ilości fenyloalaniny owoców
i warzyw bazują na specjalnej żywności
niskobiałkowej (tj. pieczywo, makaron,
mąka), dostarczających znacznych ilości
węglowodanów oraz tłuszczach. Taki
kształt diety może skutkować nadmierną
podażą energii i wyższego w stosunku do
potrzeb procentowego udziału cukrów
w diecie zaliczanych do czynników ryzyka
rozwoju nadwagi i otyłości u ogółu
populacji. Wśród innych potencjalnych
faktorów sprzyjających pojawieniu się
BMI powyżej normy, wymienia się niski
status socjoekonomiczny, wysokie koszty
specjalistycznej żywności niskobiałkowej
oraz zaniechanie uprawiania sportu
i
podejmowania aktywności fizycznej.
Podobnie jak w grupie zdrowych

rówieśników, nadmierna masa ciała
rodziców może być powodem wyższego
BMI u chorych dzieci.
Wyniki badań populacyjnych nad skalą
nadwagi i otyłości prowadzone w Polsce w
latach 2015-2018 pod auspicjami Instytutu
Matki i Dziecka (badanie PITNUTS i COSI)
oraz wcześniejszego Wieloośrodkowego
Ogólnopolskiego Badania Stanu Zdrowia
Ludności – WOBASZ (2003-2005) nie
pozostawiają złudzeń. Około 25% polskich
trzylatków waży za dużo. Nadmierna masa
ciała dotyczy aż jednej trzeciej ośmiolatków
i aż 50% Polaków w wieku 35-39 lat.
Wśród czterdzieściorga ośmiorga dzieci
w wieku 33-38 miesięcy i 37 ośmiolatków
chorych na PKU, będących pod opieką
Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu
Matki i Dziecka w Warszawie, których
pomiary
antropometryczne
poddano
analizie, problem nadmiernej masy
ciała dotyczył odpowiednio 12,5 i 29,7%
z nich. Otrzymane wyniki nie pozwalają
na wysnucie wiążących wniosków na
temat stopnia ryzyka nadwagi i otyłości
w pediatrycznych grupach chorych na
PKU, jednak utwierdzają w przekonaniu, że
poradnictwo żywieniowe obok utrzymania
prawidłowej kontroli stężeń fenyloalaniny
powinno mieć na uwadze kształtowanie
zdrowych
nawyków
żywieniowych
i utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Mgr Justyna Drapik
Dietetyk – absolwentka
Śląskiego
Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach; pracownik Górnośląskiego Centrum Zdrowia
Dziecka.
Zaangażowana
w pracę z pacjentami: Oddziału Pediatrii i Neurologii
Wieku Rozwojowego, Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej oraz Poradni
Metabolicznej.

Stężenie homocysteiny w osoczu powyżej
normy jest toksyczne dla organizmu
człowieka oraz implikuje patologiczne
funkcjonowanie: ośrodkowego układu
nerwowego, układu szkieletowego, narządu
wzroku oraz zmiany zakrzepowo-zatorowe.
Opis przypadku:
Dziewczynka w wieku 7 lat przekazana
na Oddział Pediatrii i Neurologii Wieku
Rozwojowego GCZD w Katowicach z powodu
zawału mózgu wywołanego zakrzepem żył
mózgowych. Nie ustalono podłoża zmian
zakrzepowych. Diagnostyka w Instytucie
Matki i Dziecka w Warszawie wykazała
podwyższone
stężenie
homocysteiny
w osoczu, mutację w genie CBS. Wdrożono
leczenie kwasem foliowym, witaminą B6, B12,
zalecono zmiany w diecie, ale pacjentka nie
stosowała się do wytycznych. Występowały
nadal drobne incydenty zakrzepowe.
Brat w wieku 11 lat przyjęty na Oddział
Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego
GCZD w Katowicach, w stanie ciężkim,
z rozpoznaną zakrzepicą objawiającą
się zawałem mózgu oraz obrzękiem
zastoinowym tarczy nerwu wzrokowego.
W
badaniu aminogramu surowicy
stwierdzono wysokie stężenie homocysteiny
oraz nieprawidłowe stężenie metioniny.
Badanie
genetyczne
potwierdziło
mutację w genie CBS. Wdrożono leczenie
witaminą B6, B12, kwasem foliowym oraz
wprowadzono dietę z ograniczeniem białka,
w tym metioniny. Pacjent stosuje się do
zaleceń dietetycznych.
Rozpoznanie u dziewczynki homocystynurii
pozwoliło na celowaną diagnostykę u brata
oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Małgorzata Maćkowiak
Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym
na Fenyloketonurię i  Choroby Rzadkie „Ars Vivendi”

Małgorzata Maćkowiak

Stanisław Maćkowiak

Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Fenyloketonurię
i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi

Prezes Federacji Pacjentów Polskich (FPP)
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Absolwent Politechniki Warszawskiej.
Ekspert d/s Logistyki i systemów w ochronie zdrowia.
Rodzic córki chorej na rzadką chorobę metaboliczną.
Współzałożyciel i Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Fenyloketonurię
i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi” (2000r).

•
•
•
•
•

Integracja środowiska organizacji pacjentów
Działaniach na rzecz bezpieczeństwa pacjentów
Podniesienie poziomu edukacji zdrowotnej i świadomości pacjentów
Wsparcie dla chorych na PKU i RD
Organizacja międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych dla
profesjonalistów i pacjentów
Organizacja eventów dla chorych na PKU i RD oraz ich opiekunów
Opracowywanie i realizacja kierunków pomocy chorym na PKU i RD.
Praca nad zmianami systemowymi dotyczącymi kompleksowej opieki chorych na
PKU i RD
Aktywna praca międzynarodowa w EURORDIS, ES PKU
Srebrny Krzyż Zasługi za działalność społeczną – pomoc chorym na choroby
rzadkie

Stanisław Maćkowiak
Prezes
Federacja Pacjentów
Polskich (FPP)
ul. Gagarina 7,
00-735 Warszawa
Polska
Tel.:
+48 22 84 11 067
Mobile:
+48 601 37 50 30
E-mail:

s.mackowiak@federacjapp.pl

www.federacjapp.pl

Od tego czasu lat zajmuje się tematyką zdrowia publicznego, działając charytatywnie na
rzecz polepszenia jakości świadczeń oraz pracą nad zmianami systemowymi dotyczącymi
kompleksowej opieki chorych.
Inicjator i założyciel Federacji Pacjentów Polskich (FPP).
Jest przewodniczącym platformy „Dialog dla Zdrowia” przy MZ.
Członek wielu zespołów problemowych dotyczących opracowania zmian systemowych
w ochronie zdrowia.
Członek Rady Programowej Wspólnie dla Zdrowia.
Aktywnie pracuje na arenie międzynarodowej współpracując m.in.
EPF, EURORDIS, ES PKU.
Za zaangażowanie i działalność społeczną odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Wiesława Tomczak
Dietetyk dyplomowany –
absolwentka Studium Zawodowego w Łodzi.
Obecnie pracownik Kliniki
Neurologii i OIT w Instytucie Centrum Zdrowia Matki
Polki w Łodzi.
Mam
wieloletnie
doświadczenie we wdrażaniu i prowadzeniu diety
ketogennej u pacjentów
z padaczką lekoodporna. Aktywnie uczestniczę
w  sympozjach i konferencjach.
Prowadzę praktyczne war-sztaty edukacyjne dla rodziców pacjentów leczonych dietą ketogenną.
Jestem członkiem PTD.

Niemowlę na diecie ketogennej – jak rozszerzać dietę?

Rola preparatów specjalistycznych w żywieniu dzieci
do 3 roku życia z deficytem LCHAD

Dietetyk dypl. Wiesława Tomczak
Klinika Neurologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź

Mgr Karolina Maciejewska
Skierniewickie Centrum Dietetyki, Przychodnia Kopernik

Dieta Ketogenna to uznana metoda leczenia
padaczki, w której organizm wykorzystuje
tłuszcze jako alternatywne źródło energii.
Następuje zamiana głównego źródła
energii dla komórek nerwowych z glukozy
na ciała ketonowe (aceton, acetooctan,
kwas B-hydroksymasłowy), które dobrze
przechodzą barierę krew – mózg.

Jednym z zaleceń dotyczących żywienia
osób z LCHADD jest stosowanie środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia
medycznego o zmodyfikowanej zawartości
kwasów tłuszczowych, tj. z niską zawartością
lub wolnych od długołańcuchowych kwasów
tłuszczowych (LCT), natomiast bogatych
w średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe
(MCT). Specjalistyczne preparaty stosowane
w żywieniu niemowląt z deficytem LCHAD
zawierają wszystkie niezbędne składniki
pokarmowe, istotne do prawidłowego
rozwoju i funkcjonowania organizmu.
Stanowią one kompletne pożywienie
pod
względem
wartości
odżywczej
i pozwalają na dostarczenie odpowiedniej
ilości węglowodanów, białka, witamin,
minerałów oraz pierwiastków śladowych
przy jednocześnie niskiej zawartości
tłuszczu LCT, zgodnie z wymaganiami
dla tej wrodzonej wady metabolizmu.
Są to preparaty Monogen i Lipistart.
Preparatem zawierającym wyłącznie MCT
jest olej MCT. W badaniu retrospektywnym
przeanalizowano dietę 6 dzieci z deficytem
LCHAD, określając udział tych preparatów
w pokryciu zapotrzebowania na energię
oraz wybrane składniki odżywcze (białko,
LCT, MCT, LA, ALA, DHA, Ca, Fe, witaminy
A, D oraz E), w przedziałach wiekowych
0-6m-cy, 6-12m-cy i 1-3 lata. Udział LCT
w dietach dzieci objętych obserwacją
był zgodny z zaleceniami dla osób
z LCHADD i nie przekraczał bezpiecznego
poziomu 7-10% całodziennej wartości
energetycznej. U wszystkich dzieci zostały
także zrealizowane zalecenia dotyczące
podaży MCT, których udział w diecie wynosił
18-32%, 14-27% oraz 11-20% całkowitej
energii, odpowiednio w pierwszym półroczu,
drugim półroczu i okresie obserwacji 1-3
lata.

Dieta charakteryzuje się wysoką podażą
tłuszczów, minimalną węglowodanów
i odpowiednią do zapotrzebowania ilością
białka. Klasyczną dietę ketogenną planuje
się zazwyczaj w proporcji ketogennej 2:1,
3:1, 4:1 (stosunek wagowy tłuszczu do
sumy białka i węglowodanów).
Wyklucza się z niej lub ogranicza produkty
i potrawy, które są podstawą prawidłowego
żywienia.
Dieta
jest
zawsze
indywidualnie
dostosowywana do potrzeb pacjenta
i
regularnie monitorowana. Kluczowe
znaczenie ma planowanie posiłków. Muszą
one być równoważne co do zawartości
kalorii i podstawowych składników
pokarmowych: białek, węglowodanów oraz
tłuszczów. Wymaga ścisłej współpracy
zespołu terapeutycznego (lekarz, dietetyk,
pielęgniarka) i rodziny pacjenta.
Dieta ketogenna znana jest od lat 20tych XX wieku i stosowana z sukcesem
u dzieci powyżej 2-go roku życia.
Niemowlęta stanowiły grupę pacjentów
którą obawiano się kwalifikować do
leczenia dietą. Jest to szczególny okres
w życiu dziecka, następuje intensywny
przyrost masy ciała, rozwój w zakresie
funkcji ruchowych i poznawczych. Obawy
związane z wprowadzeniem diety dotyczyły
ryzyka wystąpienia znacznych niedoborów
żywieniowych, trudności w osiągnieciu
i utrzymaniu ketozy oraz potencjalnych
późniejszych
działań
niepożądanych.
W ostatnich latach okazało się, że
niemowlęta są w stanie utrzymać ketozę
i leczenie jest bardzo skuteczne.
Obecnie w Polsce dostępny jest preparat
KetoCal,
kompletny,
zbilansowany
w proporcji 3:1. Opracowany specjalnie
dla niemowląt i małych dzieci zaspokaja
ich potrzeby żywieniowe. Jest dobrze
tolerowany,
łatwy
w
stosowaniu

u pacjentów karmionych butelką i prosty
w przygotowaniu.
U niemowląt na DK żywionych gotową dietą
przemysłową, podobnie jak u zdrowych
rówieśników jest czas, w którym możemy
przystąpić do jej rozszerzanie.
Wprowadzanie posiłków uzupełniających
należy rozpocząć około 6 m-ca życia.
Wykorzystujemy
naturalne
produkty,
te które mogą być stosowane w diecie
ketogennej.
Początkowo
warzywa
i owoce, później mięso, żółtko jaja,
ryby, masło, olej i przetwory mleczne.
Kolejność
wprowadzania
produktów
należy indywidualnie dostosować do
potrzeb dziecka. Nowe produkty podajemy
w małej ilości i stopniowo je zwiększany.
Planując posiłek, do którego dodajemy
nowy produkt należy pamiętać, że musi on
być przeliczony, odważony z dokładnością
do 1 grama i zjedzony w całości. Posiłki
warzywne lub owocowe, które wymagają
uzupełnienia ilości białka lub tłuszczu
łączy się z preparatami przemysłowymi
(KetoCalem 3:1 lub 4:1) i emulsjami
tłuszczowymi
(olej
MCT,
Liquigen,
Calogen o smaku neutralnym). KetoCal
ma neutralny smak, występuje w postaci
proszku i może być wykorzystany jako
jeden ze składników potrawy.
U niemowląt, w trakcie rozszerzania diety
największym problemem jest stopniowe
wprowadzanie glutenu. Kasza jako produkt
wysokowęglowodanowy jest z
diety
wykluczona, ponieważ nawet tak mała ilość
jak 2-3g. dostarcza ok. 2g. węglowodanów.
DK
z
powodzeniem
wprowadzamy
u niemowląt i dostosowujemy ją zarówno
pod względem odżywczym jak i konsystencji
posiłków. Przy prawidłowym prowadzeniu
diety i ścisłej kontroli możemy bezpiecznie
rozszerzać ją o kolejne produkty, dać
dziecku możliwość poznania innych
smaków oraz nabycia nowych umiejętności
z zakresu karmienia jak żucie i gryzienie.
Dostępność preparatów ketogenicznych
sprawiła, że prowadzenie diety u niemowląt
stało się łatwiejsze zarówno dla opiekunów
jak i dietetyków, a wysoka skuteczność
w uwalnianiu od napadów zachęciła do
stosowania tej metody leczenia.

Mgr Karolina Maciejewska
Dietetyk
Absolwentka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Praktykę zawodową
realizuje obecnie na stanowisku dietetyka, w przychodni w Skierniewicach,
gdzie na co dzień konsultuje pacjentów w każdym
wieku, borykających się
przede wszystkim z chorobami metabolicznymi (otyłością, cukrzycą, zaburzeniami lipidowymi, zespołem metabolicznym) oraz
autoimmunologicznymi.
Przeprowadza także edukację żywieniową dla dzieci
i młodzieży oraz prelekcje
dla dorosłych, dotyczące
dietoprofilaktyki i dietoteriapii chorób cywilizacyjnych. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe regularnie pogłębia uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych oraz
szkoleniach. Szczególnym
zainteresowaniem darzy
zagadnienia związane z leczeniem dietetycznym we
wrodzonych wadach metabolizmu, czemu poświęciła
swoją pracę magisterską,
pt.: „Monitorowanie leczenia dietetycznego z zastosowaniem różnych preparatów u  dzieci z deficytem
LCHAD”.

W pierwszym półroczu życia, do momentu
wprowadzania
pokarmów
stałych,
preparaty
specjalistyczne
Monogen
i Lipistart, w pełni pokrywały dzienną
wartość energetyczną i odżywczą diety.
W diecie dzieci w wieku 6 - 12 miesięcy
nadal stanowiły główne źródło energii,
białka, składników mineralnych (Ca i Fe)
oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach
(A, D, E), pokrywając średnio od 71 do 100%
ich dziennego spożycia.

W diecie małego dziecka, w wieku 1 - 3 lata,
w pełni rozszerzonej o produkty dozwolone
udział preparatów w wartości energetycznej
całodziennych racji pokarmowych dzieci
wynosił 20% w przypadku diety z Lipistartem
oraz średnio 32% gdy stosowano Monogen.
Mniejszy udział preparaty stanowiły
także w dobowym pokryciu białka (14%
z Lipistartu, średnio 26%
z Monogenu). Jednak mimo rozszerzonej
diety, preparaty były wciąż zasadniczym
źródłem witaminy D, stanowiąc średnio 82 92% jej dziennego spożycia. Udział Lipistartu
w pokryciu dziennego zapotrzebowana
na żelazo i wapń wynosił odpowiednio
41 i 59%, natomiast Monogen zapewniał
dzienny udział tych składników mineralnych
w zakresie 66 - 74%. Oba preparaty były
jedynym lub znaczącym źródłem kwasów
tłuszczowych: linolowego, α-linolenowego
oraz dokosaheksaenowego w diecie dzieci
z deficytem LCHAD.
Wnioski: Specjalistyczne preparaty ze
zmodyfikowaną
zawartością
kwasów
tłuszczowych,
są
jedynym
źródłem
energii i składników odżywczych w diecie
niemowląt z deficytem LCHAD w pierwszym
półroczu życia. Stopniowo, w
miarę
rozszerzania jadłospisów ich udział
w diecie ulega zmniejszeniu, jednak nawet
u starszych dzieci (do 3 roku życia) stanowią
one znaczące źródło niektórych składników
odżywczych.

Dieta ketogenna z perspektywy rodzica
Agnieszka Bichniewicz
Mama Martynki, chorej na niedobór transportera glukozy typu 1
Prezes Fundacji Glut 1 Polska

Agnieszka Bichniewicz
Od kilku lat pełnoetatowa mama czwórki dzieci,
w tym Martynki - chorej
na niedobór transportera
glukozy typu 1 (GLUT 1 DS).
Gdy 3 lata temu zdiagnozowano jej córkę i dowiedziała się, że jedyną metodą leczenia jest dieta ketogenna
zmieniła swoją kuchnię
w małe laboratorium. Eksperymentuje szukając nowych smaków i przygotowując przepisy na kolejne
keto posiłki.
Szukając wiedzy na temat
choroby i prowadzenia
diety nawiązała kontakt
z
rodzicami,
lekarzami i dietetykami z całego
świata. Chętnie dzieli się
swoimi doświadczeniami
z tymi, którzy dopiero rozpoczynają leczenie dietą
ketogenną.
Brała udział w międzynarodowych konferencjach
dotyczących GLUT 1 DS.
w Mediolanie (2016), Nashville (2017), Londynie
(2018).
Wraz z mężem Michałem,
założyła Fundację Glut 1
Polska, która ma wspierać
chorych i ich opiekunów
oraz propagować wiedzę
o chorobie, także wśród
lekarzy.
Współzałożycielka Europejskiego Stowarzyszenia
na rzecz pacjentów z GLUT
1 DS.

O tym, że nasza córeczka choruje na niedobór
transportera glukozy typu pierwszego
(z ang. glucose transporter type 1 deficiency
syndrom, GLUT1 DS) dowiedzieliśmy się po
trzech latach poszukiwania odpowiedzi na
pytanie – co dzieje się z naszym dzieckiem?
Dlaczego zdrowa, prawidłowo rozwijająca
się dziewczynka nie może nauczyć się
dobrze chodzić, dlaczego się chwieje,
przewraca, niewyraźnie mówi.
Diagnoza z jednej strony przyniosła ulgę,
z drugiej – strach – jak poradzimy sobie z tak
restrykcyjną dietą? Mieliśmy jednak cel –
uratować naszą córeczkę, umożliwić jej jak
najbardziej normalne funkcjonowanie.
Na szczęście mieliśmy nieocenione
wsparcie wyjątkowego zespołu: lekarki
i dietetyczki, które zawsze były gotowe
odpowiadać na dziesiątki pytań, służyły
radą, a czasami po prostu dodawały otuchy.
Informacji na temat diety szukaliśmy
również
w książkach, internecie, na
międzynarodowych
konferencjach
i warsztatach kulinarnych.
Mimo to początki nie były łatwe…
Musieliśmy zupełnie zmienić zwyczaje
żywieniowe naszego dziecka. Z jej jadłospisu
nagle zniknęły słodycze, które wcześniej
stawiały ją na nogi, gdy brakowało jej
energii do najprostszych nawet czynności.
Musieliśmy także odstawić całe mnóstwo
innych produktów, które chętnie jadła, w tym
większość owoców. Zamiast tego dostawała
między innymi olej do picia. Dziś trudno
uwierzyć, że udawało nam się skłonić córkę
do zjedzenia niektórych posiłków.
Rozpoczęliśmy od diety o niskim indeksie
glikemicznym i już w pierwszych dniach
jej stosowania zauważyliśmy poprawę
w funkcjonowaniu dziecka! Następnym
krokiem
była
modyfikowana
dieta
Atkinsa: 1200 kcal, stosunek ketogenny
1:1, 10 gramów węglowodanów na dobę
– to wydawało się najtrudniejsze do
zastosowania. Plasterek jabłka okazał
się być luksusem… Dietę wprowadzano
w szpitalu. Dziecko dobrze ją tolerowało.
A funkcjonowanie nadal się poprawiało.

Nie mieliśmy wątpliwości, że to dobry
kierunek, ale skoro już teraz są efekty,
to mieliśmy nadzieję, że pozostaniemy
przy MAD, czyli lżejszej odmianie diety
ketogennej. Rozmowa z prof. Deryllem
De Vivo, który jako pierwszy opisał GLUT1
ds., pozbawiła nas złudzeń. Usłyszeliśmy,
że rozwijający się mózg naszego dziecka
powinien dostać tyle paliwa ile to tylko
możliwe. Paliwem są w tym przypadku
ketony. Wtedy też dowiedzieliśmy się, że
prawdopodobnie dzięki karmieniu piersią
nasze dziecko, pomimo choroby, jest
w relatywnie dobrym stanie. Być może
to właśnie zapobiegło nieodwracalnym
szkodom w jej rozwoju.
Kolejny etap diety został wprowadzony
po kilku miesiącach stosowania MAD.
Klasyczna dieta ketogenna w stosunku
2,5:1.
Stopniowo
odstawiliśmy
leki
przeciwpadaczkowe. Martynka, choć jej
EEG nie jest kryształowo czyste, nie ma
napadów. Wcześniej, przed dietą, miała je
pomimo przyjmowania leków.

Każdy kolejny dzień diety to nowe doświadczenia. Stale
poszukuję inspiracji, pomysłów na smaczne potrawy
dla córki. Każdy nowy przepis wymaga znalezienia
odpowiednich składników, zamienników, wprowadzenia
ich do ketokalkulatora, który ułatwia dokładne wyliczenie
potrzebnej ilości białka, tłuszczu, węglowodanów. Czasami
efekt końcowy nie nadaje się do jedzenia... Ale bywa
i tak, że przygotowane na Tłusty Czwartek donuty z mąki
migdałowej stają się przysmakiem całej rodziny.

O chorobie, jej przebiegu, leczeniu dietą, dowiadujemy
się bardzo wiele podczas międzynarodowych konferencji
dla pacjentów, ich rodzin, lekarzy, dietetyków. To bardzo
cenne spotkania. Oczywiście nie każdy pacjent, nie każdy
opiekun, może na taką konferencję pojechać. A my bardzo
chcemy dzielić się zdobytą tam wiedzą. Między innymi
z tego powodu powołaliśmy Fundację na rzecz chorych na
niedobór transportera glukozy – GLUT 1 Polska. Planujemy
także zorganizowanie podobnej konferencji w Polsce.

Moja kuchnia pełna jest sprzętów ułatwiających
ketogotowanie – nieprzywierające patelnie, mini
garnuszki, miseczki, silikonowe szpatułki, pojemniki do
przechowywania i przenoszenia posiłków. Osobną szafkę
zajmują specjalne mąki, makarony, czy keto ciasteczka
sprowadzane zza granicy. Korzystamy także z preparatów
dostępnych w Polsce na receptę, sprowadzanych w ramach
importu docelowego, choć procedura ich uzyskania jest
żmudna i czasochłonna.

Jesteśmy
przekonani, że bardzo potrzebne jest
propagowanie wiedzy na temat choroby, przede wszystkim
wśród lekarzy, od których zależy szybkie postawienie
trafnej diagnozy i wdrożenie właściwego leczenia. I to także
jest jednym z celów statutowych Fundacji GLUT1 Polska.

Co dieta zmieniła w naszym życiu? Przede wszystkim
zmieniła nam dziecko. Martynka stała się wesołą,
energiczną dziewczynką, która funkcjonuje tak jak jej
rówieśnicy. Wcześniej była stale zmęczona, osłabiona,
rozdrażniona. Dziś chodzi do normalnej szkoły, ćwiczy
judo, gimnastykę artystyczną, pływanie, jazdę konną. Czyta,
coraz lepiej pisze, startuje w konkursie języka angielskiego.
Zmieniło się także życie całej naszej rodziny. Początkowo
by Martynce łatwiej było znieść zmianę zrezygnowaliśmy
ze wspólnych posiłków. Chłopcy jedli tak, by nie widziała
ich siostra. Teraz udaje nam się już wspólnie zasiadać do
stołu. W menu pojawiła się między innymi tłusta śmietana,
choć wcześniej w ogóle nie używaliśmy śmietany. Ale
nadal każde wyjście z domu musimy skoordynować z porą
posiłku. Każdy wyjazd musi być odpowiednio zaplanowany –
z zapasem jedzenia lub dostępem do kuchni. Nie rozstajemy
się z dokładną wagą, teczką przepisów i komputerem.
Mimo to możliwe jest aktywne spędzanie czasu, wakacyjne
wyjazdy, podróże w nieznane. Musimy się do nich jedynie
starannie przygotować.

Zapraszamy na stronę internetową: www.glut1.pl

NOTATKI

Sekcja Wrodzonych Wad Metabolizmu
Polskiego Towarzystwa Dietetyki
zaprasza zainteresowanych członków PTD
do współpracy w zakresie:
•

wymiany doświadczeń z codziennej pracy z pacjentami z wrodzonymi wadami metabolizmu i ich rodzinami

•

czynnego udziału w opracowywaniu materiałów edukacyjnych dla pacjentów i ich rodzin

•

aktywnego udziału w opracowywaniu polskich zaleceń leczenia dietetycznego we wwm

•

udziału w organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji naukowych dla środowiska medycznego

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: sekcjawwm@ptd.org.pl

