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Czy neurolog dziecięcy powinien uczestniczyć w ocenie stanu odżywienia 
dzieci z przewlekłymi chorobami układu nerwowego?

Should a child neurologist participate in the assessment of the nutritional status  
of children with chronic diseases of the nervous system?
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STRESzCzENIE
W wielu przewlekłych chorobach układu nerwowego obser-
wuje się występowanie licznych problemów żywieniowych. 
Ocena i rozpoznanie problemów związanych z żywieniem i oce-
na stanu odżywienia dzieci może i powinna także należeć do 
obowiązków neurologa dziecięcego. W pracy przedstawiono 
występowanie tzw. sygnałów ostrzegawczych (ang. red flags), 
których obecność pozwoli na wskazanie kierunków właściwej 
opieki a przede wszystkim współpracy specjalistów z innych 
dziedzin np. dietetyków, gastroenterologów, pediatrów z Porad-
ni Żywieniowych i innych, w celu zapewnienia odpowiedniej 
jakości życia chorych z tymi problemami. 
Słowa kluczowe: stan odżywienia, sygnały ostrzegawcze.

AbSTRACT
In many chronic diseases of the nervous system numerous nu-
tritional problems are observed. The assessment and diagnosis 
of problems related to nutrition and assessment of the nutritional 
status of children can, and should, also be the responsibility of 
a pediatric neurologist. The work presents the occurrence of so-
-called warning signals (“red flags”), the presence of which will 
allow to indicate the directions of proper care and, above all, the 
cooperation of specialists in other fields such as nutritionists, 
gastroenterologists, pediatricians from Nutritional Clinics and 
others, to ensure the quality of life of patients with these problems. 
Key words: nutritional status, warning signals. 

W chorobach układu nerwowego, które przebiegają z obja-
wami dysfunkcji ruchu, narządów zmysłów i zaburzeniami 
funkcji poznawczych i często mają postępujący przebieg, 
mogą wystąpić liczne problemy żywieniowe. Szczególnie 
w przewlekłych chorobach i zespołach chorobowych OUN 
jak: mózgowe porażenie dziecięce (mpd), choroby zwyrod-
nieniowe, zapalne, nerwowo-mięśniowe, wady rozwojowe 
OUN, naczyniowe, nowotworowe i inne możemy spotkać 
się z zaburzeniami stanu odżywiania jak i zaburzeniami 
wzrastania [1–5].

Przyczyny tego stanu mogą być związane z zaburze-
niami motoryki jamy ustnej, czyli dysfagią ustno-gardło-
wą, koniecznością modyfikowania konsystencji diety, 
braku kontaktu werbalnego z dzieckiem i postawą rodzi-
ców o charakterze lęku, nieprawidłową pozycją w czasie 
karmienia np. słabą kontrolą ustawienia głowy, zmniejszo-
nym apetytem, współwystępowaniem zaburzeń motoryki 
przewodu pokarmowego i innych chorób, dolegliwości 
bólowych i stosowaniem różnych leków [5, 6]. Częstość 
występowania takich problemów sygnalizowano już od 
dawna, szczególnie na podstawie wyników badań ankieto-
wych prowadzonych wśród opiekunów [2, 4, 7]. 

Najwięcej doniesień opisujących problemy dotyczące 
stanu odżywienia i trudności w karmieniu dotyczy chorych 
z rozpoznanym mpd [1, 8–11]. Podkreśla się także wystę-
powanie takich problemów u dzieci z innymi chorobami 
układu nerwowego [2, 5]. 

Rola neuRologa dzieCięCego 
Opieka nad dziećmi z mpd i dziećmi z rozpoznanymi prze-
wlekłymi chorobami układu nerwowego spoczywa na zespo-
le specjalistów, między innymi neurologu dziecięcym. Rola 
neurologa dziecięcego w opiece nad tymi chorymi oprócz 
diagnostyki i leczenia polega także na rozpoznaniu i leczeniu 
chorób i zaburzeń współistniejących. Miedzy innymi opieka 
ta powinna polegać na rozpoznaniu problemów związanych 
z żywieniem i oceną stanu odżywienia dzieci. Ocena stanu 
odżywienia dzieci jest istotną także dla ich opiekunów. Po-
zwala na wskazanie kierunków właściwej opieki i współpra-
cy specjalistów z innych dziedzin np. dietetyków, gastroente-
rologów, pediatrów z Poradni Żywieniowych i innych [12]. 

Jak oCenić zabuRzenia w pRzewlekłyCh ChoRobaCh układu 
neRwowego u dzieCi
W ocenie tej powinniśmy uwzględnić [13, 14]:

1. Badanie podmiotowe, czyli wywiad dotyczący prze-
biegu choroby, także z wykorzystaniem kwestionariu-
szy dotyczących stanu odżywienia i sposobu karmie-
nia dzieci. Ważna jest także ocena czynników sprzyja-
jących występowaniu upośledzenia stanu odżywienia.

2. Badanie przedmiotowe oraz ocena stanu kliniczne-
go w oparciu o pomiary antropometryczne [15–17]. 

3. Badania dodatkowe ułatwiające ocenę stanu od-
żywienia i ocenę niedoborów np. witaminowych, 
zmiany uwapnienia kości etc. 
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Wywiad dotyczący aktualnego stanu dziecka zawsze po-
przedzony jest pytaniami o okres prenatalny, okołoporo-
dowy, stan dziecka po urodzeniu i jego rozwój psychoru-
chowy. W ocenie stanu odżywienia i diagnostyki ewentu-
alnych stanów niedożywienia ułatwieniem jest wykorzy-
stanie przykładowych, następujących zagadnień i pytań 
kierowanych do opiekunów: 
• Czy dziecko rozwija się prawidłowo? 
• Czy karmienie jest bezpieczne?
• Czy karmienie jest wystarczające?
• Jak dziecko powinno być karmione?
• Jakie są wymagania żywieniowe?
• Wsparcie żywieniowe – czego dziecko potrzebuje?
• Czy rodzice potrzebują wsparcia psychologa, czy 

dokonano takiej oceny? [18]. 
Aby sformułowane pytania przyniosły odpowiedzi, 

które z kolei mogłyby posłużyć przygotowaniu zaleceń 
dla rodziców zaproponowano zadawanie tylko 4 istotnych, 
tzw. kluczowych. Powinny brzmieć następująco: Ile cza-
su zajmuje karmienie? Czy karmienie jest stresujące dla 
dziecka lub rodziców? Czy dziecko prawidłowo przybiera 
na wadze? Czy wstępują objawy ze strony układu odde-
chowego? [18].

Na podstawie odpowiedzi na te pytania można sformu-
łować istnienie tzw. sygnałów ostrzegawczych (tzw. red 
flags), które przedstawiono w tabeli I. 

Jeśli na któreś z pytań uzyska się odpowiedź ”tak” po-

Tabela I. Propozycja pytań służących do oceny problemów w odżywianiu u dzieci z chorobami układu nerwowego (Ocena tzw. 
sygnałów ostrzegawczych) [18]
Table I. Proposed questions to assess nutritional problems in children with neurological disorders (assessment of warning 
signals  called “red flags”)  [18] 

Pytanie 
Question

Nie jest konieczne podejmowanie działań 
Not necessary to take action 

Sygnały ostrzegawcze  
(tzw. red flags)

Warning signals  
(so-called red flags) 

Ile czasu zajmuje karmienie? 
How long does feeding take? 

Poniżej 30 min. Z reguły >30min. 

Czy karmienie jest stresujące  
dla dziecka lub rodziców?
Is feeding stressful for a child  
or parents? 

Brak stresu którekolwiek ze stron Tak, dla jednej lub obu stron 

Czy dziecko prawidłowo przybiera  
na wadze?
Is the child gaining weight properly? 

Tak, przyrost masy ciała jest prawidłowy Brak przyrostu masy ciała u małego 
dziecka przez 2-3miesięcy 

Czy wstępują objawy ze strony  
układu oddechowego?
Are there present tings  
of respiratory problems? 

Brak objawów ze strony układu  
oddechowego 

Nasilenie niedrożności w czasie  
karmienia, charczący oddech,  
choroby układu oddechowego  

winno ocenić się stan odżywienia i podjąć odpowiednią 
interwencję. Należy skierować dziecko do Poradni Żywie-
niowej, Gastroenterologicznej i zasięgnąć opinii dietetyka. 

Ocenę sygnałów ostrzegawczych przygotowano z my-
ślą o dzieciach z rozpoznanym mpd, ale mogą i powinny 
być wykorzystane także do oceny występowania podob-
nych problemów u dzieci z innymi przewlekłymi choroba-
mi układu nerwowego [18]. 

Badanie przedmiotowe poza oceną i monitorowaniem 
objawów uszkodzenia układu nerwowego powinno zawie-
rać elementy oceny stanu odżywienia z wykorzystaniem 
pomiarów antropometrycznych (np. monitorowanie masy 
ciała, przyrostu obwodu głowy) [12, 13, 19]. Dokładna 
ocena tych parametrów i diagnostyka ewentualnych nie-
doborów może być wykonana przez wielospecjalistyczny 
zespół specjalistów zapewniający dalszą kompleksową 
opiekę nad chorym [14]. Szczegółowe zaś zalecenia doty-
czące zaburzeń odżywiania, oceny antropologicznej oraz 
zasady leczenia żywieniowego dzieci z rozpoznanymi cho-
robami układu nerwowego zostały opublikowane w Neu-
rologii Dziecięcej przez Książyka i wsp. [12] oraz przez 
zespół autorów European Society for Pediatric Gastroente-
rology, Hepatology and Nutrition [14]. Autorzy podkreśla-
ją potrzebę stworzenia i znaczenie wielodyscyplinarnego 
zespołu oceniającego stan odżywienia dzieci z chorobami 
układu nerwowego i sposób postępowania w zależności od 
stwierdzenia adekwatnego lub nie odżywienia. 
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