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Dietetyk radzi

104   Co to jest 
zaparcie?

Zaparcie (inaczej: zatwardze-
nie, obstrukcja) to utrudnione lub 
zbyt rzadkie oddawanie stolca. 
Wypróżnienia powinny odbywać 
się codziennie. O zaparciu mó-
wimy wtedy, gdy wypróżnienie 
następuje rzadziej niż 2-3 razy 
w tygodniu. Kryterium to jest 
jednakowe dla osób zdrowych 
i tych, które mają wyłonioną sto-
mię. Jeżeli więc stomik oddaje 
stolec rzadziej niż co 2-3 dni, to 
znaczy, że cierpi na zaparcia.

Dolegliwość ta dosyć często 
dotyka osób z kolostomią, nato-
miast w przypadku ileostomii nie 
występuje prawie nigdy.

Mechanizm powstawania za-
parć jest taki sam u stomików, 
jak i u osób zdrowych. Zbyt dłu-
go przebywające w jelicie gru-
bym masy kałowe oddają zbyt 
dużo wody, w wyniku czego zostają zbytnio 
utwardzone. Wypróżnienia mogą być bolesne, 
a w ich czasie może dojść nawet do uszkodze-
nia śluzówki stomii. 

105 Jakie są przyczyny 
powstawania zaparć?

Zaparcia stanowią problem wielu osób. Naj-
częsciej są one spowodowane błędami żywie-
niowymi i nieodpowiednimi nawykami. Cza-
sami jednak mogą być objawem chorób ogól-
noustrojowych.  

Do najczęstszych przyczyn zaparć należą:
 siedzący tryb życia – brak aktywności ru-

chowej (lub zbyt mała aktywność), 
 zbyt mała ilość płynów wypijanych w ciągu 

dnia – norma to minimum 2 litry dziennie,

 zaburzenia pracy trzustki lub 
wątroby – świadczyć o nich może 
np. uczucie pełności w brzuchu 
oraz częste wzdęcia,

 choroby ogólnoustrojowe 
– np. cukrzyca, choroby tarczycy 
i przytarczyc,

 zwężenie jelit – np. po na-
świetlaniu promieniami RTG,

 przewlekłe zapalenie je-
lit. 

106 Kiedy zaparcia 
wymagają 

wizyty u lekarza?
Zaparcia nie są chorobą, ale 

mogą stanowić poważny sygnał 
niewłaściwych procesów zacho-
dzących w organiźmie. 

Nigdy nie należy ich lekcewa-
żyć,  zwłaszcza gdy pojawiają 
się u osób z dotychczas prawi-
dłowym rytmem wypróżnień  
lub z na przemian nawracają-

cymi biegunkami. 
Do lekarza należy się udać wtedy, gdy zapar-

cie trwa długo (powyżej tygodnia) lub często 
się powtarza. 

Poniżej prezentujemy Państwu kolejną część porad dotyczących prawidłowego odżywiania się  
po operacji wyłonienia stomii. Pytania i odpowiedzi numerowane są w kolejności ich ukazywania 
się od początku cyklu. Zachęcamy gorąco do nadsyłania własnych pytań, które pozwolą 
wzbogacić nasze opracowanie.

Zasady prawidłowego odżywiania się 
osób ze stomią (cz. XIII)

 dieta ubogoresztkowa – zbyt mało błonnika 
(owoców, warzyw) w diecie, a za dużo pokar-
mów mięsnych i przetworzonych, które ulegają 
niemal całkowitemu strawieniu i wchłonięciu 
w jelitach (zbyt mało mas kałowych nie jest 
w stanie wzbudzić odpowiednio żywej pery-
staltyki jelit),

 zbyt dużo słodyczy w diecie,
 otyłość,
 stresujący tryb życia – każda zmiana ryt-

mu dnia może wywoływać zmiany w rytmie 
wypróżnień,

 podeszły wiek,
 przyjmowane leki – pracę jelit zaburzają m.in. 

preparaty zawierające żelazo, środki przeciw-
bólowe oraz niektóre leki stosowane w leczeniu 
nadciśnienia tętniczego i chorób serca,
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Jedną z największych korzyści 
płynących ze spożywania 

produktów zawierających błonnik 
pokarmowy jest jego doskonała 

zdolność regulowania pracy jelit. 
Błonnik zwiększa ich ukrwienie, 
pomaga w tworzeniu miękkiego 

stolca, ułatwia wypróżnienia 
i zapobiega zaparciom, które są 

jednym z najczęściej zgłaszanych 
problemów w kolostomii.

Warzywa i owoce stanowią jeden z najważniejszych elementów prawidłowej 
diety u osób ze stomią jelitową. Są bogatym źródłem cennego błonnika pokar-
mowego. Doskonale wpływają na pracę jelit i zapobiegają zaparciom.
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Wizytę u lekarza powinno przyśpieszyć rów-
nież zaobserwowanie w stolcu krwi, wyraźna  
utrata masy ciała lub silny ból brzucha. Takie 
objawy mogą świadczyć o tym, że cierpimy na 
chorobę ogólnoustrojową, a zaparcie jest je-
dynie jej objawem. Zmiana rytmu wypróżnień 
nie zawsze musi być  wywołana zaburzeniem 
funkcjonowania czy chorobą przewodu pokar-
mowego. Może być także objawem zupełnie 
innych schorzeń, takich jak cukrzyca, choroby 
trzustki, tarczycy czy przytarczyc.

107 Co to są nawykowe 
zaparcia stolca?

Jeżeli przyczyną kłopotów z regularnym od-
dawaniem stolca jest wykryta choroba ogól-
noustrojowa, to mówimy wtedy o wtórnych 
zaparciach.

W pozostałych przypadkach można mó-
wić o tak zwanych nawykowych zaparciach 

stolca. Ich przyczyną są czynnościowe zabu-
rzenia pracy jelit i przesuwania stolca w kie-
runku stomii.

108 Jak należy postępować 
w przypadku zaparć?

Zaparcia są mniej groźne od biegunek, a ich pro-
filaktyka i leczenie są znacznie łatwiejsze. 

Profilaktyka i leczenie zaparć polega przede 
wszystkim na wzbogaceniu diety w produkty 
zawierające duże ilości błonnika pokarmowego 
(włókna pokarmowego). Duże jego ilości zawie-
rają np. otręby pszenne, brązowy ryż, surowe 
i suszone owoce, gotowane warzywa i ciemne 
pieczywo. 

Bardzo ważne jest też picie dużej ilości płynów 
(min. 2 litry dziennie) i włączenie do swojego 
planu dnia systematycznych spacerów lub innej 
aktywności ruchowej. 

W przypadku zaparć pomocne często oka-
zuje się wypicie na czczo szklanki przegoto-
wanej wody.

Osoby mające skłonność do zaparć powinny 
unikać spożywania pikantnych i tłustych potraw 
oraz czekolady, kakao i alkoholu.

Zmiana sposobu odżywiania się jest najważniej-
sza w leczeniu obstrukcji. Efekty nie przychodzą 
błyskawicznie, ale są za to bardzo trwałe.

109 W jaki sposób błonnik 
pokarmowy pomaga 

leczyć zaparcia?
Błonnik, dzięki zdolności do absorbowania 

wody, zwiększa masę i objętość stolca. Dlatego 
jest on zalecany jako doskonały „wypełniacz” 
oraz środek pobudzający pracę jelit. 

Zatrzymywanie wody przez błonnik w masach 
kałowych przyczynia się do szybszego przesu-
wania resztek pokarmowych wzdłuż okrężni-
cy. Jak mawiają niektórzy: „błonnik utrzymuje 
jelita w ruchu”.

Jeśli jest go mało w pożywieniu, zbite masy 
kałowe przechodzą przez przewód pokarmowy 
bardzo wolno.  Dostarczając organizmowi błonnik, 
znacznie przyspieszamy pasaż jelitowy. 

Należy pamiętać, o czym pisaliśmy już wcze-
śniej, że błonnik pokarmowy ma nie tylko ko-
rzystny wpływ na leczenie zaparć, ale pomaga 
także zapobiegać powstawaniu nowotworów 
jelit, gdyż nie pozwala na zaleganie i szkodliwe 
oddziaływanie treści kałowej na ich ścianę.

Dietę bogatoresztkową (bogatobłonnikową) 
należy wprowadzać stopniowo.

Działania profilaktyczne 
przy skłonności do zaparć

 Aktywność fizyczna – najlepiej na 
świeżym powietrzu. Spacery, jazda na 
rowerze oraz ćwiczenia gimnastyczne 
przyspieszają przemianę materii, 
przyczyniając się do ogólnego dobrego 
funkcjonowania organów wewnętrznych.

 Warzywa i owoce (świeże lub suszone) 
– wpływają na ruchy robaczkowe jelit, 
wspomagają procesy trawienne i są źródłem 
wielu cennych witamin oraz pierwiastków 
mineralnych.

 Ciemne pieczywo i płatki owsiane 
– wspomagają przemianę materii, są bogate 
w błonnik.

 Woda – obowiązkowo 2-2,5 litra płynów 
dziennie. 

 Przetwory mleczne (kwaśne mleko, 
kefir, jogurt, maślanka) – pobudzają pracę 
jelit, zawierają żywe kultury bakterii, 
które pomagają utrzymać właściwy skład 
mikroflory jelitowej i ułatwiają prawidłowe 
trawienie

Otręby są tanie, zdrowe i łatwo dostępne 
Paczkę można kupić już za ok. 2 zł. 
Dosypujemy ich niewielką ilość (1-2 łyżeczki) 
do potraw (do zup, sosów, jogurtów, ryżu, 
mięsa itp.) 

W jakich pokarmach 
znajduje się szczególnie 
dużo błonnika?
Najlepszym źródłem błonnika są:

 otręby pszenne – zawierają aż 42 g 
błonnika w 100 g otrąb;

 ryż brązowy – ryż biały zawiera 
trzykrotnie mniej błonnika niż brązowy;

 kasze – głównie perłowa i gryczana;
 pieczywo – chleb razowy lub z ziarnami

zbóż, bułki grahamki, pumpernikiel;
 płatki kukurydziane,
 świeże owoce – szczególnie jabłka, 

gruszki, morele, brzoskwinie, śliwki, banany, 
czarna porzeczka, pomarańcze, grejpfruty 
i awokado;

 suszone owoce – morele, śliwki, 
rodzynki, figi i daktyle, 

 warzywa – szczególnie marchew, 
kalafior, seler, buraki, ziemniaki i pomidory;

 rośliny strączkowe – fasola, groch, bób.

Uwaga! Rośliny strączkowe przed spożyciem 
warto na minimum 24 godziny namoczyć 
w wodzie, by nie powodowały produkcji 
dużej ilości gazów jelitowych.

Uwaga! Błonnik w ogóle nie występuje 
w produktach pochodzenia zwierzęcego.

Picie dużych ilości wody potęguje 
dobroczynne działanie błonnika. 

Zaleca się wypijanie 8-10 szklanek 
wody dziennie.

Jeśli masz nadwagę, prowadzisz 
siedzący tryb życia, lubisz słodycze, 

wypijasz mało płynów i nie masz  
w zwyczaju spożywania dużej ilości 

warzyw i owoców – istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że będziesz 

miał problemy z zaparciami.




