Dietetyk radzi

Zasady prawid∏owego od˝ywiania si´
osób ze stomià (cz. II)
Z dr Ma∏gorzatà Koz∏owskà-Wojciechowskà z Instytutu ˚ywnoÊci i ˚ywienia w Warszawie
rozmawia dr Przemys∏aw Styczeƒ.
Poni˝ej prezentujemy Paƒstwu drugà cz´Êç porad dotyczàcych prawid∏owego od˝ywiania si´ osób po operacji wy∏onienia stomii.
Pytania numerowane sà w kolejnoÊci ich ukazywania si´ od poczàtku cyklu. Zach´camy goràco do nadsy∏ania w∏asnych pytaƒ, które
pozwolà wzbogaciç nasze opracowanie.
8. Na czym polegajà ró˝nice w trawieniu
pokarmów u osób z wy∏onionà stomià jelitowà w porównaniu ze stanem sprzed
operacji?
Oczywistà zmianà u osoby ze stomià jelitowà jest to, ˝e odcinek jelita, jaki pozostaje po
zabiegu jej wy∏onienia, jest znacznie krótszy.
To powoduje, ˝e cz´Êç pokarmów nie jest ju˝
tak dobrze trawiona i przyswajana jak przed zabiegiem. Dotyczy to w szczególnoÊci ileostomii (stomii na jelicie cienkim), polegajàcej na
wy∏onieniu koƒca jelita cienkiego na powierzchni´ brzucha (Rys. 1.).
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jelita grubego, jak to ma miejsce w przypadku kolostomii (Rys. 2.). W jelicie grubym
odbywa si´ prawie wy∏àcznie wch∏anianie wody, a treÊç, która si´ w nim znajduje, nie ma
ju˝ ˝adnej wartoÊci od˝ywczej.
Rodzaj i umiejscowienie stomii majà wp∏yw
na konsystencj´ stolca. W ileostomii jest on
p∏ynny lub pó∏p∏ynny, poniewa˝ treÊç jelitowa
w ogóle nie przechodzi przez jelito grube (czyli miejsce zag´szczania stolca). Niektórzy pacjenci z ileostomià, nieÊwiadomi tego faktu,
obserwujà wydostajàcà si´ z przetoki rzadkà
treÊç jelitowà i myÊlà, ˝e jest to biegunka. Tak
jednak nie jest – zjawisko to jest naturalne
w przypadku ileostomii.
W kolostomii stolec jest pó∏p∏ynny lub sta∏y, poniewa˝ ta cz´Êç jelita grubego, która pozosta∏a po operacji, wystarcza, aby go odpowiednio zag´Êciç.

Rodzaj i umiejscownienie stomii majà
wp∏yw na konsystencj´ stolca. W ileostomii jest on p∏ynny lub pó∏p∏ynny. W kolostomii – pó∏p∏ynny lub sta∏y.

Niestaranne gryzienie pokarmu powoduje
dostawanie si´ do ˝o∏àdka zbyt du˝ych, nierozdrobnionych k´sów, które nawet u zdrowej
osoby mogà byç przyczynà wzd´ç, niestrawnoÊci i bólów brzucha. U osoby ze stomià
prawdopodobieƒstwo, ˝e niedok∏adnie pogryziony pokarm b´dzie przyczynà dolegliwoÊci,
jest znacznie wi´ksze. Krótszy przewód pokarmowy powoduje bowiem znacznie wi´kszà
wra˝liwoÊç na wszystkie b∏´dy ˝ywieniowe,
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9. Ile stolców dziennie powinien oddawaç
pacjent z kolostomià, a ile z ileostomià?
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Pacjent z kolostomià oddaje przewa˝nie
1-3 stolców dziennie. Pacjent z ileostomià
wydala stolec praktycznie stale w postaci
p∏ynnej lub pó∏p∏ynnej w obj´toÊci ok. 2001000 ml dziennie.
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Rys. 1. Ileostomia polega na operacyjnym wy∏onieniu jelita
cienkiego na powierzchni´ brzucha. Pokarm z ˝o∏àdka dostaje si´ do nieusuni´tej cz´Êci jelita cienkiego, gdzie jest
trawiony i wch∏aniany. Ze stomii stolec wydobywa si´ w postaci p∏ynnej lub pó∏p∏ynnej, poniewa˝ jego zag´szczanie
odbywa si´ dopiero w jelicie grubym, do którego nie dociera. Strza∏kami zaznaczono drog´ pokarmu w przewodzie
pokarmowym.

Poniewa˝ w jelicie cienkim jest trawiona
i wch∏aniana wi´kszoÊç przyjmowanego pokarmu, dlatego usuniecie jego cz´Êci powoduje wi´ksze problemy ni˝ usuni´cie cz´Êci
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10. Pacjenci ze stomià, a w szczególnoÊci z ileostomià, dosyç cz´sto obserwujà
w kale niestrawione resztki pokarmu. Czy
jest to zjawisko naturalne?
Takie obserwacje dostarczajà wielu cennych informacji. Je˝eli w worku stomijnym
widaç niestrawione resztki jakiegoÊ pokarmu
– to znaczy, ˝e nasz organizm nie trawi go
prawid∏owo.
Drugim powodem tego zjawiska mo˝e byç
niestaranne prze˝uwanie pokarmu. Ka˝dy k´s
powinien byç gryziony przynajmniej 30 razy!
Tymczasem nasza „Êrednia” wynosi oko∏o
18 razy. Jest to stanowczo za ma∏o.
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Rys. 2. Kolostomia polega na operacyjnym wy∏onieniu jelita grubego na powierzchni´ brzucha. Pokarm z ˝o∏àdka
dostaje si´ do jelita cienkiego, gdzie jest trawiony i wch∏aniany. Niestrawione resztki pokarmowe przedostajà si´ do
nieusuni´tej cz´Êci jelita grubego, w którym odbywa si´
wch∏anianie wody i zag´szczanie stolca. Ze stomii wydobywa si´ treÊç jelitowa, która jest bardzo podobna do normalnego stolca. Strza∏kami zaznaczono drog´ pokarmu
w przewodzie pokarmowym.

w tym niedok∏adne rozdrobnienie pokarmu
w jamie ustnej i zbyt szybkie jedzenie.
11. Dlaczego dok∏adne gryzienie i prze˝uwanie pokarmu ma tak du˝e znaczenie?
W jamie ustnej odbywa si´ pierwszy etap
trawienia – rozdrabnianie pokarmu. Jest on
bardzo wa˝ny, poniewa˝ tylko dobrze rozdrobniony pokarm mo˝e zostaç sprawnie strawiony w ˝o∏àdku i jelitach.
Im wolniej jemy i prze˝uwamy k´sy,
tym lepiej. Dok∏adniej rozdrobniony
i wymieszany ze Êlinà pokarm jest ∏atwiej trawiony.

W jamie ustnej – poza rozdrabnianiem –
trawione sà tak˝e cukry, czyli w´glowodany. Aby proces ten przebiega∏ prawid∏owo,
niezb´dne jest dok∏adne wymieszanie ka˝dego po∏ykanego k´sa ze Êlinà, która zawiera odpowiednie enzymy trawienne.
Dok∏adne gryzienie, mieszanie ze Êlinà
i wolne po∏ykanie k´sów ma tak˝e bardzo du˝e znaczenie dla osób dbajàcych o utrzymanie prawid∏owej wagi. Szybko zjedzony, nawet
obfity posi∏ek, nie wywo∏uje bowiem uczucia
sytoÊci. W trakcie szybkiego jedzenia po∏yka
si´ tak˝e powietrze, które zaburza prac´ ˝o∏àdka i jelit. PowinniÊmy o tym pami´taç i nigdy
nie jeÊç w poÊpiechu. Zdrowiej jest delektowaç si´ posi∏kiem, ni˝ tylko go spo˝ywaç.
12. Dlaczego powinno si´ jeÊç powoli
i spokojnie?
PoÊpiech i stres podczas jedzenia mogà byç
przyczynà powa˝nych k∏opotów trawiennych.
Zdenerwowanie, rozdra˝nienie i napi´cie psychiczne powodujà bowiem skurcz naczyƒ
krwionoÊnych w Êciankach jelit. Naczynia te,
odpowiedzialne za wch∏anianie substancji od˝ywczych z jelit, odgrywajà tak˝e bardzo wa˝nà rol´ w usuwaniu z nich toksyn (substancji
szkodliwych). JeÊli w Êciankach jelit zgromadzi si´ zbyt du˝o toksyn, mo˝e powstaç stan
zapalny. Niezauwa˝ony i nieleczony mo˝e
przekszta∏ciç si´ nast´pnie w przewlek∏e zapalenie Êluzówki jelita.
13. Czy podczas posi∏ków nale˝y popijaç pokarmy wodà lub innymi p∏ynami?
Tutaj zdania sà podzielone. Z jednej strony
popijanie pokarmu wodà powoduje rozcieƒ-

Pacjent po zabiegu wy∏onienia stomii powinien od˝ywiaç si´ zdrowo, a jedzenie
powinno sprawiaç mu przyjemnoÊç.
Osoby z wy∏onionà stomià muszà przestrzegaç tych samych zasad od˝ywiania
si´, jakie zosta∏y ustalone dla ludzi zdrowych. Powinny wi´c:
• piç oko∏o 2 litrów p∏ynów dziennie,
• stosowaç urozmaiconà diet´,
• jadaç regularnie i w spokoju,
• jeÊç du˝o ryb, owoców i warzyw,
• unikaç s∏odyczy oraz t∏ustych potraw,
• przestrzegaç higieny przygotowywania
i spo˝ywania posi∏ków,
• zapewniç odpowiednià iloÊç b∏onnika
w diecie,
• dbaç o to, aby spo˝ywane pokarmy by∏y Êwie˝e.

czanie soków trawiennych. Mo˝e to prowadziç
do zmniejszenia st´˝enia enzymów trawiennych i pogorszenia trawienia. Dlatego wielu
lekarzy zaleca picie p∏ynów dopiero w chwil´
po posi∏ku oraz pomi´dzy posi∏kami.
Z drugiej strony osoby starsze majà naturalnà suchoÊç b∏on Êluzowych jamy ustnej
i jest im znacznie ∏atwiej spo˝yç posi∏ek, popijajàc go wodà. Wiele badaƒ pokazuje, ˝e si∏a trawienna enzymów pokarmowych w ˝o∏àdku jest taka sama nawet, je˝eli ulegajà one
rozcieƒczeniu.
Osoby w wieku podesz∏ym pijà zdecydowanie za ma∏o p∏ynów. Powinny piç dziesi´ç
szklanek dziennie (ok. 2,5 litra), a pijà przewa˝nie trzy lub cztery. Mniejszà szkodà jest zatem wypicie szklanki wody przy jedzeniu, ni˝
niewypicie jej wcale.
Zdecydowanie najlepiej jest piç do posi∏ków wod´ niegazowanà. Mo˝na równie˝ piç
nies∏odzonà herbat´ lub s∏abà kaw´. Przy posi∏kach nale˝y unikaç wody gazowanej i napojów s∏odzonych. Mogà one powodowaç wzd´cia i byç przyczynà zgagi.

du˝o wody i spo˝ywaç stosunkowo du˝o soli – w górnych granicach normy (6g/dzieƒ).
Ale nale˝y pami´taç, ˝e sól jest obecna
w wielu produktach spo˝ywczych (w maÊle,
warzywach, mi´sie) i nawet nie dosalajàc potraw, spo˝ywamy jej stosunkowo du˝o. IloÊç
b∏onnika w diecie osób z ileostomià nie mo˝e byç zbyt du˝a, poniewa˝ mo˝e powodowaç
u nich biegunk´.
Jednym z najwa˝niejszych celów dietetycznych u osób z wy∏onionà stomià jelitowà, bez wzgl´du na jej rodzaj, jest uregulowanie cyklu oddawania stolca tak, aby nie by∏o
ani biegunek, ani zaparç.
15. Czy istniejà specjalne zalecenia dietetyczne dla pacjentów z urostomià?
Pacjenci z urostomià stanowià ok. 10%
wszystkich pacjentów ze stomià. W ich przypadku dieta nie ma praktycznie ˝adnego wp∏ywu na funkcjonowanie przetoki (Rys. 3.).
Tylko w okresie pooperacyjnym – ze wzgl´du na to, ˝e w wi´kszoÊci przypadków do wytworzenia przetoki moczowej u˝ywa si´ fragmentu jelita cienkiego – nale˝y zwróciç
uwag´, aby spo˝ywane pokarmy by∏y lekkostrawne. Wypró˝nienia odbywajà si´ przez naturalny odbyt, dlatego te˝ zalecenia dietetyczne nie sà specyficzne. Jest natomiast istotne,
aby unikaç zaparç. Powa˝ne zaparcia mogà
bowiem spowodowaç dolegliwoÊci bólowe
równie˝ u pacjentów z urostomià.
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14. Czy istniejà jakieÊ ró˝nice w zaleceniach dietetycznych dla pacjentów z kolo- i ileostomià?
Pacjenci z kolostomià powinni przede
wszystkim spo˝ywaç w swojej diecie du˝o
b∏onnika (napiszemy o nim w kolejnych odcinakach) i piç du˝o wody. Powinni równie˝
ograniczyç iloÊç soli w diecie.
Pacjenci z ileostomià, ze wzgl´du na
p∏ynny lub pó∏p∏ynny stolec i zwiàzanà z tym
utrat´ wody i soli mineralnych, powinni piç
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Rys. 3. Do wy∏onienia urostomii wykorzystuje si´ kilkunastocentymetrowy fragment jelita cienkiego, pobrany
w miejscu zaznaczonym zielonym kó∏kiem. Przewód pokarmowy chorego z wy∏onionà urostomià nie ró˝ni si´ od
normalnego. Dlatego te˝ pacjenci wdalajà stolec normalnà
drogà przez odbyt. Dieta nie ma w ich przypadku ˝adnego
wp∏ywu na funkcjonowanie przetoki.

