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Ewa Gulczyńska

″nutritional emergency″
emergency″
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Noworodki urodzone <30 tygodni
nieuchronnie nabywają
niedobory składników odżywczych
podczas swojego pobytu w szpitalu

Embleton, N. E. et al. Pediatrics 2001



Pod koniec pierwszego tygodnia życia deficyty
żywieniowe wynikające z różnicy pomiędzy
zapotrzebowaniem dobowym a podażą
rzeczywistą, skutkują niedoborem
ok. 406 ± 92 kcal/kg energii i 14 ±3g/kg białka



Podczas długotrwałej hospitalizacji suboptymalne
żywienie wcześniaków może skutkować
skumulowanym niedoborem białka sięgającym ok.
20g/kg oraz niedoborem energii ok. 1400 kcal/kg.

Embleton NE Pediatrics. 2001.
Radmacher PG. J Perinatol. 2003
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Pediatrics 1999



płód przyrasta w drugim trymestrze ciąży
około 15-20g/kg dobę,



w okresie okołoporodowym tempo
wzrastania maleje do ok 10g/kg dobę.



takie przyrosty m. ciała w oddziale
intensywnej terapii osiągane są rzadko.



często obserwujemy zjawisko przewlekłego
niedożywienia i wolniejszego wzrastania.



większość noworodków urodzonych
przedwcześnie,
w chwili wypisu z oddziału, wykazuje cechy
znacznego zahamowania wzrastania.



stan ten określamy jako zewnątrzmaciczne
zahamowanie wzrastania (EUGR extrauterine
growth retardation).
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Konieczna jest kontynuacja stopniowych zmian (ewolucja)

n=10

n=14

Pokarm kobiecy
lub PDF

Pokarm kobiecy

Urodzeniowa masa
ciała

0.8±0.1kg,

3.5±0.5 kg

Dojrzałość płodowa

26±0.8

39.0±1.4

Wiek podczas badania

68±9 d

2.3±1 d

Wiek postkoncepcyjny

36±1wk

Wydatek energetyczny
Wydatek energetyczny
przeliczony na
bezłuszczową masę
ciała

89±22 kcal/kg/d

58±19 kcal/kg/d
p≤0.001

98±3 kcal/kg/d

73±20 kcal/kg/d p
≤0.01
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Masa (kg) Masa (kg)
w badaniu

w badaniu

centyle
ELBW

2,0±0,2

8±3

Term

3,4±0,5

60±30

zawartość wody
w organizmie
%

beztłuszczowa
masa ciała(g)

masa tkanki
tłuszczowej
(g)

% masa
tkanki
tłuszczowej

%beztłuszczowa
masa ciała
(g)

ELBW

73±9

1,98±0,2

0,17±0,2

7,3

92±7

Term

63±7

2,72±0,5

0,68±0,3

19,8

80,2
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przy wypisie noworodki ur. w 32 t.c. mają wyższy wydatek
energetyczny od n. donoszonych
o ok 23%,
ELBW dodatkowo o 20% vs 32 GA



dlaczego noworodki ELBW mają wyższy (ok 55%) wydatek
energetyczny przy wypisie?



wydatek zależny od wysokiego współczynnika przyrostu
masy ciała? (energia dla tworzenia nowych tkanek?)



podaż energii 127±17 vs 80±28 kcal / kg/d p<0,005



Jak długo???

Informacja ta jest istotna dla zapewnienia
optymalnego wsparcia żywieniowego
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Większość oddziałów noworodkowych,
także w Polsce
wypisuje noworodki VLBW i ELBW




z masą ciała około 1900g -2100g

i w wieku postkoncepcyjnym ok. 35-36 tyg.



większość VLBW w czasie zwolnienia do domu
(1900-2000g, ok.35 tyg. ciąży) jest nadal
wcześniakami



pomimo starań personelu medycznego wskaźnik SGA
przy wypisie jest kilkakrotnie wyższy niż w czasie
porodu



wskazana jest kontynuacja intensywnego leczenia
żywieniowego



próby zmiany diety na mieszanki dla dzieci
donoszonych
są sprzeczne z zapotrzebowaniem noworodków VLBW
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niewystarczające rezerwy składników odżywczych u wypisywanych z
oddziałów wcześniaków.



niedobory te dotyczą najczęściej energii i białka



noworodki, u których stwierdzany jest skumulowany deficyt wapnia i
fosforu, są w grupie wysokiego ryzyka choroby metabolicznej kości i
zmniejszonego wzrostu układu szkieletowego.



zjawisko to może postępować także po wypisie, w okresie ich szybkiego
wzrastania i jednoczesnego zaprzestania podawania wzmacniaczy
pokarmu kobiecego nadal zwiększając ryzyko osteopenii.



proces ten dodatkowo może być spotęgowany długotrwałym
stosowaniem steroidów postnatalnych?



trend w kierunku wcześniejszych wypisów, którym towarzyszy szybka
zmiana sposobu karmienia, powoduje brak możliwości korekcji tych
niedoborów.
Bishop NJ Arch Dis Child. 1993.
Lucas A. Arch Dis Child. 1992
Agostoni C J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010



zazwyczaj odstawiane są wzmacniacze pokarmu kobiecego



częste decyzje o zmianie mleka dla noworodków donoszonych
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600 noworodków 500-1000g
Przyrosty od 15-21,2 g/dobę – kwartyle
Ocena 18-22 m-c CA
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noworodki donoszone – szybkość przyrostu masy ciała
zwalnia stopniowo w pierwszych miesiącach życia



nie jest jasne jakich wartości przyrostu należy oczekiwać u
wcześniaka



częste są obserwacje przyspieszenia rozwoju
i przyrostów masy ciała pomiędzy 38 - 48 tygodniem PCA



obwód głowy często są pierwszym parametrem który
”dogania” rozwój noworodków donoszonych, następnie:
- masa ciała
- długość noworodka
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1.

noworodek a należną do wieku ciążowego masą ciała przy porodzie
i podczas wypisu z oddziału, AGA

2.

noworodek z należną do wieku ciążowego masą ciała przy porodzie, ale
podczas wypisu masa ciała poniżej należnej (postnatal growth
restriction=EUGR
restriction
=EUGR))

3.

noworodek SGA i podczas wypisu
masa ciała nadal poniżej należnej (IUGR
IUGR);
);

4.

noworodek SGA, przy wypisie masa ciała należna dla PCA (early postnatal
catch-up growth).

1.

Noworodki AGA przy wypisie z reguły utrzymują dalsze prawidłowe
wzrastanie

2.

80% noworodków VLBW z EUGR (wzorzec 2) i noworodki SGA
(wzorzec 3 i 4) dogania wzrost
do 2-3 roku życia
(Rigo J, de Curtis M, Semin Neonatol 2001)

3.

Zjawisko doganiania wzrastania ”catch-up growth ” wydaje się
szybsze i bardziej kompletne u dziewczynek (dane są jednak
kontrowersyjne),
(Embleton NE, Pediatrics 2001 11,
Guo S., Early Hum Dev 1997),

a także u AGA z EUGR (wzorzec 2) w porównaniu
do SGA (wzorzec 3 I 4)
4.

Do grup ryzyka dalszego wzrastania należą noworodki wzrastające
wg 2 i 3 wzorca
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ESPGHAN podczas rutynowego karmienia zaleca wielkość
podaży w granicach150 - 180 ml/kg/d, zakładając, iż takie
objętości mleka kobiecego lub standardowych mieszanek
powinny spełniać wymagania żywieniowe wcześniaka.



Codzienna praktyka, jak również badania obserwacyjne
potwierdzają, iż często karmione ”do woli” wcześniaki w
okresie po wypisie, mogą zjadać większe objętości mleka
uzyskując efekt szybszego doganiania.

12

2018-11-29



Średnia dobowa podaż była wysoka i
osiągała
230 g/kg przed 44 tyg. wieku
korygowanego



Po 6 miesiącu nadal wynosiła
powyżej 150 g/kg



5 z 31 noworodków (16%) spożywało
300-350 g/kg;



50% spożywało powyżej górnego
zakresu rekomendowanej podaży
energii








ok. 170 g/kg/dobę w 4-6 tyg
ok. 155 g/kg/dobę w 10-12 tyg
ok. 118 g/kg/dobę w 4 m-cu
*wg Butte

35% powyżej rekomendowanego
zakresu podaży białka
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 Zgodnie z rekomendacjami AAP rozwój wcześniaków
w I półroczu życia powinien charakteryzować się
wewnątrzmacicznym tempem rozwoju
 Oceniając wzrastanie do 40 - 50 tygodnia wieku postkoncepcyjnego,
postkoncepcyjnego,
należy korzystać z siatek centylowych rozwoju wewnątrzmacicznego
płodów
 Konieczna jest ocena specyficznych potrzeb żywieniowych pacjenta
oraz indywidualizacja terapii żywieniowej

Mleka dla
wcześniaków

Mleka po
wypisie

Karmienie
naturalne
Wzmacniacze
pokarmu
kobiecego

Mleka dla
now..
now
donoszonych
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Jest ogólna zgoda co do tego, że dla każdego niemowlęcia preferowane
jest ludzkie mleko (HM)



Wiele organizacji zaleca, aby własne mleko matki było wyłącznym
źródłem pożywienia przez pierwsze sześć miesięcy życia



Wzrastanie w tej grupie dzieci jest jednak słabsze vs niemowlęta
karmione formułą.



W OION – HMF



Niektórzy zalecają tez HMF po wypisie



Jednak wymusza to stosowanie laktatorów i butelek??
Zaburzają jednak proces karmienia

"... istnieje niewiele danych na temat tego, jak i czym
karmić wcześniaki po wypisaniu ze szpitala…
„potrzebujemy też więcej informacji dotyczących
wcześniaków karmionych mlekiem kobiecym po wypisaniu
ze szpitala,
niemowlęta te wymagają suplementacji witamin
i żelaza, ale także dokładniejszego monitorowania
parametrów wzrostu ".
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Zalecenia suplementacji u noworodków karmionych
pokarmem kobiecym po wypisie u których
stwierdzane są niedobory wzrastania w stosunku
do wieku postkoncepcyjnego



Aggett et al. 2006 JPGN 42:596-603
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Korekta suboptymalnego żywienia
czy karmienie piersią ???

Wzmacniacze pokarmu kobiecego dodawane są do
ściąganego pokarmu kobiecego w celu wzbogacenia w
substancje odżywcze o 5-10%.
Rekomendowana maksymalna dawka HMF wynosi 3
saszetki/kg m.c./dobę.
Podanie 3 saszetek zwiększa o






24 kcal wartość energetyczną
1,8 g białka,
4,2 g węglowodanów (maltodekstryna),
99 mg wapnia,
57 mg fosforu

na każdy kilogram masy ciała wcześniaka na dobę.


Obecność maltodekstryny dodanej do pokarmu kobiecego
nie nasila objawów nietolerancji laktozy, a osmolarność
takiego pokarmu wynosi 399 mOsmm/l.
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1.

Podaż EBM o zwiększonej kaloryczności, zagęszczone do
poziomu tolerowanego przed wypisem
 stopniowo zwiększana częstość wyłącznego karmienia piersią
(-1 karmienie butelką)
do czasu kiedy dziecko zmniejsza zapotrzebowanie na dodatkowe
kalorie

2.

Karmienie na żądanie, ale ustalona dzienna podaż wzbogaconego
mleka po wypisie
(np: 2-3 karmienia PDF /dobę), lub 2 karmienia PF

3.

Wzmacnianie EHM poprzez dodanie PDF do 90/100mL

4.

Wzmacnianie EHM 2 saszetki HMF /100mL

5.

Strategie powinny być indywidualizowane

6.

Konieczna współpraca z dietetykiem?/doradcą laktacyjnym

18

2018-11-29



Trials (N = 11)
PDF (energy 74 kcal/100 mL)
vs standard TF (67 kcal/100 mL)
did not find consistent evidence of effects on growth
parameters up to 12 to 18 months post term.



Trials (N = 5) that compared feeding with ’preterm formula’
(about 80 kcal/100 mL) versus term formula found evidence
of higher rates of growth throughout infancy (weighted mean
differences at 12 to 18 months post term):
about:
500 g in weight,
5 to 10 mm in length,
length,
5 mm in head circumference.
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HC po urodzeniu :
HC przyrosty
◦ Od urodzenia do końca 1 roku życia:
◦ Pomiędzy 1 i 4 rokiem :
◦ Pomiędzy 4 i 8 rokiem :

NIE

NIE
NIE

Wechsler Intelligence Scale for Children
633 term-born
1 rok życia jest „krytycznym oknem” dla dalszego rozwoju

Gale C. Pediatrics 2006



Komitet Żywienia ESPGHAN sugeruje stosowanie mieszanek
PDF do terminu porodu a w przypadku dzieci z masą ciała
poniżej należnej, do 52 tygodnia wieku postkoncepcyjnego.



Zalecenia AAP, okres ten wydłużają dla dzieci o małej masie
ciała do 9 m-ca wieku korygowanego.



Wielu autorów w praktyce preferuje dłuższą podaż mieszanek
PDF, często nawet do 9-12 go miesiąca wieku korygowanego.



Inni eksperci zalecają zmianę sposobu karmienia po
osiągnięciu przez dziecko stanu eutrofii.
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wymaga ścisłego monitorowania po zwolnieniu
-Fenton Growth Charts, a następnie wykresy wzrostu WHO




dzieci wymagające interwencji żywieniowych po wypisie:
◦ VLBW karmione mlekiem kobiecym i wczesny wypis
◦ powikłania przewlekłe
◦ słaba koordynacja ssania i połykania
◦ kluczowy okres bezpośrednio po wypisie
◦ czy interwencja żywieniowa zakłóca proces karmienia piersią?



Wcześniaki są w grupie ryzyka niedoboru wzrastania po wypisie



W przypadku dzieci karmionych piersią wspomaganie
PROAKTYWNE jest zdecydowanie lepszym podejściem niż
REAKTYWNEGO



Pierwszy rok życia jest „oknem” dla uzyskania „catch up” grow – i
jest to okres w którym zarówno wyniki wzrastania liniowego jak i
ND mogą być negatywnie zachwiane



Kluczowe są strategie stałego monitorowania wzrastania i
rozwoju w okresie po wypisie (niedożywienie/ przekarmianie)



Strategie te należy indywidualizować, ponieważ potrzeby
żywieniowe u niemowląt VLBW mają szeroki zakres.
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“ABCDE” approach’

◦ Anthropometry,
◦ Biochemistry,
◦ Clinical,
◦ Diet,
◦ Evaluation of Nutritional Status
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Cynk: PTF, TF i HMF zapewniają wystarczającą ilość
Zn



Miedź: RDI może być spełniona przez HM lub PTF



Jod: wszystkie mleka dla PT spełniają normy RDI



HM nie zawiera wystarczającej ilości jodu, chociaż
dotychczas nie ustalono suplementacji



Selen, chrom, molibden, mangan:
- nie raportowano niedoborów w PT



większość noworodków VLBW w czasie zwolnienia do domu jest
nadal wcześniakami (ok.35-36 tyg. ciąży, 1900-2000g)



pomimo starań personelu medycznego oddziału intensywnej terapii
wskaźnik SGA przy wypisie jest kilkakrotnie wyższy niż w czasie
porodu



próby zmiany diety na mieszanki dla dzieci donoszonych są
sprzeczne z zapotrzebowaniem noworodków VLBW



wskazana jest kontynuacja intensywnego leczenia żywieniowego
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1. noworodki o bardzo małej masie ciała które w dniu wypisu
wykazują suboptymalny model wzrastania w stosunku do wieku
płodowego należą do grupy zwiększonego ryzyka
:
długoterminowego
zahamowania wzrastania

1. ta grupa dzieci powinna otrzymywać po wypisie specjalne mleka
modyfikowane: post discharge formula PDF ??, PT???
1. noworodki karmione mlekiem kobiecym powinny otrzymywać
suplementację
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Skumulowane niedobory energii i białka



Wzrastanie poniżej wartości prawidłowych dla
noworodków w porównywalnym wieku
płodowym jednak urodzonych o czasie



Małe magazyny substancji odżywczych
(e.g., iron, DHA, ARA)



Słaba mineralizacja kośćca
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