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Az emésztőrendszer anatómiája

Nyelôcsô

Máj

Gyomor

Epehólyag
Hasnyálmirigy
Vékonybél
Vastagbél
Vakbél

A vékonybél és a vastagbél anatómiája
Gyomor
Patkóbél (duodenum)
Haránt vastagbél
Felszálló vastagbél
Csípôbél (ileum)
Vakbél

Éhbél (jejunum)
Leszálló vastagbél
Sigma bél
Végbél

Emésztôszervek az emberi szervezetben
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1. Bevezetés
A helyes étrend kialakítása Crohn-betegségben (Crohn’s
disease – CD) és colitis ulcerosa esetében nehéz feladatot jelent a betegek, a táplálkozási szakember (dietetikus
vagy táplálkozási tanácsadó) és az orvos számára egy
aránt. A székelési rend megváltozása, a hasmenés, hasi
fájdalom, hányinger, és fogyás lépten-nyomon emlékeztetik a beteget arra, hogy a betegsége közvetlenül
összefügg az étkezéssel. A hasmenés és a hasi fájdalom gyakran evés után jelentkezik. A betegek többsége
az étrend minden részletére kiterjedô, pontosan meghatározott, rögzített és szigorúan követendô szabályokat vár
el. Ellentétben a táplálkozásfüggô betegségekkel – mint
a cukorbetegség, a lipidanyagcsere betegségei, vagy a
köszvény – gyulladásos bélbetegségekben (inflammatory
bowel disease – IBD) nincsenek általános érvényû étrendi irányelvek.
A gyógyszeres kezelés, a mûtéti beavatkozás
és más kiegészítô kezelések mellett a diéta
az egyik alapvetô része az eredményes terápiának.
A táplálkozási szabályok eltérnek Crohn-betegségben
és colitis ulcerosában. Más ételek fogyaszthatók a
betegség akut szakában, és mások nyugvó betegség
esetén. Fontos, hogy ne bízzunk túlságosan az általános diétás tanácsokban, és az étrendet ne ezeknek
megfelelôen alakítsuk. Nincs ugyanis olyan meghatározott diéta, amely minden gyulladásos bélbetegségben
szenvedônek jó lenne. Minden beteg más, és az étkezési
szabályokat egyénre szabottan kell alkalmazni. Minden
gyulladásos bélbetegségben szenvedônek fokozott figyelmet kell fordítania az étrendjére, ugyanakkor az is
igaz, hogy nincsenek általános szabályok, amelyeket ne
lenne érdemes minden IBD-s betegnek szem elôtt tarta3

Gyulladásos bélbetegségek kóroktana
Colitis ulcerosa

Fertôzô ágensek,
vírusok, baktériumok, gombák

Vírusok:
Herpesz
Baktériumok: E. coli törzsek

Genetikai
tényezôk
Családi halmozódás,
ikrek fogékonyak CD-re

Táplálkozási
tényezôk
Cukor, fehérjék

Crohn-betegség
Kanyaró
M. paratbc.

Immunrendszer

Colitis
ulcerosa
Crohnbetegség

Szabálytalan mûködés
Autoimmun folyamatok

Érzelmi
tényezôk

A táplálkozás bizonyos fokig szerepet játszik a gyulladásos
betegségek elôidézésében.

nia.
2. Az emésztôrendszer mûködése
Az emésztôszervek fô feladata, hogy a bevitt makro –
(fehérjék, szénhidrátok, zsírok) és mikrotápanyagokat
(ásványi anyagok, vitaminok, stb.) kémiailag úgy módosítsák, hogy azok a szervezet anyagcsere folyamatai
számára hasznosíthatók legyenek.
Tápanyag

Energia
tartalom

Aktív
anyagok

Fehérje
Zsír
Szénhidrát

4 kcal/g
9 kcal/g
4 kcal/g

Vitaminok
Ásványi anyagok
Víz

Egy gramm alkohol (mely nem tartalmaz sem makro-,
sem mikrotápanyagot) 7 kcal energiát tartalmaz.

4

Betegtájékoztató

A szervezetnek nagy szüksége van az úgynevezett mak
rotápanyagokra: a fehérjékre (mint építôanyagra), szén
hidrátokra és lipidekre (mint gyorsan hasznosítható
energiaforrásokra), valamint a zsírra (mint energiaraktárakra). A mikrotápanyagok (vitaminok és ásványi anyagok) részt vesznek a különbözô szervek mûködésének
szabályozásában, illetve némelyik – mint például a
kálcium a csontok esetében – építôanyagként is felhasználódik.
Ezek a mikrotápanyagok nem tartalmaznak kalóriát, közöttük többféle ún. „másodlagos” növényi tápanyag is ta
lálható. Ezek táplálkozásban játszott szerepe egyre inkább
elôtérbe kerül. Ilyen anyagok például a szaponinek,
terpének, phytoszterinek, polyfenolok és szulfidok
(elôfordulnak szôlôben – fôleg piros szôlôlében és vörösborban, színes zöldségekben – fôleg brokkoliban,
magvakban, mint a lenmag, hüvelyesekben és gyümölcsökben, ezek közül is fôleg a bogyósokban).
Fehérjében gazdag
ételek
Magas zsírtartalmú
ételek
Magas szénhidrát
tartalmú ételek

Hús, hal, tojás, szója,
tejtermékek, szárnyasok
Olaj, vaj, margarin,
mogyoró, hús, tojás,
tejtermékek
Cukor, liszt, kenyér, cukorka,
rizs, gyümölcsök, tészták,
burgonya

A gyomor-bélhuzam egésze, a szájüregtôl a gyomron és
a beleken át a végbélig részt vesz a tápanyagok kémiai
átalakításában és felszívásában.
A Crohn-betegség az emésztôrendszer bármely részét
érintheti, a szájüregtôl a végbélnyílásig. Leggyakrabban
5

a vékonybél utolsó szakasza (terminális ileum) és az ezt
követô felszálló vastagbél beteg. A colitis ulcerosa csak
és kizárólag a vastagbelet érinti. E különbségekbôl adódóan a két betegség különbözô hatással van a páciens
tápláltsági állapotára.
2.1. Emésztés
Az emésztés elsô állomása a szájüreg, ahol a bevitt táplálék a rágás során felaprózódik, nyállal keveredik, ezáltal
folyékonyabbá és lenyelhetôvé válik. A nyál emésztôned
ve (enzime) az amiláz, már a szájüregben megkezdi a
szénhidrátok emésztését. Az amiláz a poliszacharidokat
monoszacharidokra és diszacharidokra (maltóz) bontja.
Ezzel egyidôben maga a rágás folyamata beindítja az
emésztôrendszer egyéb enzimjeinek elválasztását is.
A lenyelt táplálék a nyelôcsövön át a gyomorba jut, ahol
a nyálkahártya sejtjei több anyagot is termelnek. Ilyen a
sósav, amely elôemészti a táplálékot és savas
vegyhatásával segíti egy másik enzim, a pepszin fehérjebontó mûködését. A gyomor termel még egy „intrinzik”
faktornak nevezett anyagot is, amely lehetôvé teszi a B 12
vitamin (kobalamin) felszívódását a vékonybél végsô
szakaszán, a terminális ileumban. Az intrinzik faktor hiányában, például gyomormûtét során részleges vagy teljes gyomorcsonkoláson (gastrectomia) átesett betegek
esetében a B 12 felszívódása lehetetlenné válik. A zsírok
emésztése a gyomorban még nem kezdôdik el.
A gyomor tárolja egy ideig a félig emésztett táplálékot
(kimusz), majd kis részletekben továbbengedi a patkóbél
felé. A patkóbél (duodenum) a vékonybél elsô szakasza.
Ide ömlik a máj által termelt epe és a hasnyálmirigy által
termelt hasnyál. A hasnyál nemcsak további emésztô
enzimeket tartalmaz, hanem bikarbonátot is, amely a
6
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kimusz erôsen savas jellegét enyhén lúgossá változtatja.
A hasnyálmirigy enzimjei részt vesznek a fehérjék, zsírok
és szénhidrátok bontásában is.
A máj által termelt epe az epehólyagban tárolódik, mielôtt
a patkóbélbe ömlene. Az epe a nagyobb zsírcseppeket
apróbbakra bontja (emulgeálja), ezáltal sokkal inkább
hozzáférhetôek lesznek a hasnyálmirigy enzimjei számára. A vékonybél nyálkahártyája a szénhidrátok emésztéséért felelôs enzimeket is tartalmaz. Ilyen a laktáz, amely
a tejben található tejcukrot (laktózt) bontja. Ezért érthetô,
hogy a vékonybél nyálkahártyájának bármilyen gyulladása gátolja az enzimek mûködését, valamint a makro- és
mikroelemek felszívódását. Ez történik Crohn-betegség
akut fázisában. Colitis ulcerosaban az emésztôtraktus e
Laktóz
intolerancia
szakasza
nem
károsodik.
Tejtartalmú
ételek
Laktóz

Vékonybél
Bél-nyálkahártya sejtek

Laktáz
enzim

Felszívódás
a vérkeringésbe

Glukóz

Galaktóz

Széklet

Vastagbél

A laktáz a vékonybél-nyálkahártya sejtjeinek emésztôenzime.
Az enzim bontja a tejcukrot (más néven laktózt), és a diszacharidokat.
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Crohn-betegség
A betegség
megjelenésének helye

Vékonybél és
vastagbél 45%

Nyelôcsô
Gyomor
Patkóbél
3 – 5%
Csak patkóbél
25 – 30%
Csak vastagbél
30%

Végbél érintettség
11 – 20%

Végbél és
végbélnyílás
Végbélsipoly
(fistula)
Végbélrepedés
(fissura)
Tályog 30 – 40%

Colitis ulcerosa
A betegség
megjelenésének helye
Teljes
(pan-)colitis
10 – 20%

Visszamosásos
(„backwash”) colitis

Bal oldali
colitis
30 – 40%

Végbélgyulladás
30 – 40%

A betegség megjelenésének gyakorisága az egyes bélszakaszokon Crohn-betegségben és colitis ulcerosaban.
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Sem gyulladásos elváltozás, sem a tápanyagok felszívó
dása nem történik ezeken a bélszakaszokon.

Véres, nyákos hasmenés

Colitis ulcerosa

Sipolyok / tályogok kialakulása

Nyákos hasmenés

Crohn-betegség
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A vékonybél nyálkahártyája olyan enzimeket is tartalmaz,
amelyek a fehérjék és a zsírok bontásában vesznek részt.
A vékonybél legfôbb szerepe az enzimek által bontott
tápanyagok felszívása. A fehérjéket aminosavakká, a szén
hidrátokat egyszerû cukrokká, a zsírokat pedig zsírsavak
ká és glicerinné alakítják át az enzimek. A vékonybél
nyálkahártyája gazdagon redôzött, ezeket további vékony
kis bolyhocskák borítják. A nyálkahártya ilyetén tagozódása miatt a felszívó felület 600× nagyobb lesz, mintha a
belsô hártya teljesen sima lenne.
A legtöbb makro- és mikrotápanyag felszívódása a pat
kóbélben (duodenum) és az éhbélben (jejunum – a vé
kony-bél középsô szakasza) történik. A B12 vitamin a terminális ileumban szívódik fel. E szakasznak a gyulladása, vagy mûtéti eltávolítása vitaminhiányt és vészes
vérszegénységet okoz. Ilyen esetben a betegnek egész
hátralévô életében 6 havonta B12 vitamin injekciókat kell
kapnia. A Crohn betegek több mint 40%-ának alacsony a
B12 szintje.
A vékonybél a vastagbélbe torkollik. A vastagbélben történik a víz visszaszívódása, ami a bélsár besûrûsödését
eredményezi. Ugyanakkor innen szívódnak fel bizonyos
ásványi anyagok és elenyészô mértékben a tápanyag
maradék része. Colitis ulcerosa akut fellángolásának
idején kevesebb víz tud felszívódni a vastagbélben, ami
híg székletet vagyis hasmenést eredményez.
Colitis ulcerosa esetén csak és kizárólag a vastagbél
érintett. Tekintettel arra, hogy a tápanyagok felszívódása
a bél felsôbb szakaszain, a vékonybélben történik, colitis
ulcerosaban szenvedôknél ritkán fordul elô alultápláltság.
A betegség akut fázisában fontos, hogy a vastagbelet
ne terhelje nagy mennyiségû bélsár. Ennek eléréséhez
szükségessé válhat az infúziós (parenterális) táplálás,
amely elegendô makro- és mikrotápanyagot és vizet tar10
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talmaz, és kíméli az emésztôrendszert. Kevésbé súlyos
esetben a betegek kaphatnak teljes mértékben felszívódó folyékony vagy rostmentes szondatápot, mely
makrotápanyagokat (és lehetôleg többszörösen telítetlen zsírsavakat) és mikrotápanyagokat egyaránt tartalmaz. Az élelmi rostok nem emésztôdnek az emberi
emésztôtraktusban, és ezért nem is szívódnak fel. A rostokat a bélbaktériumok széndioxiddá, egyéb bélgázokká,
valamint rövid láncú zsírsavakká bontják. A bélgázok hasi
fájdalmat és puffadást okoznak. A vastagbél utolsó szakasza a végbél. Itt formálódik a széklet, majd innen kerül
Kezdeti tünetek 392 gyulladásos bélbetegnél
Crohn-betegség
279 beteg
Hasmenés
89,5%
Vérzés
27,3%
Fájdalom
86,9%
Rossz közérzet
81,7%
Fogyás
59,6%
Izületi fájdalmak
29,2%
Láz
24,7%
Bôrelváltozások
14,2%
Étvágytalanság (anorexia) 18,7%
Szempanaszok
3,8%
Hányinger
28,1%
Hányás
20,2%
Tályog
25,8%
Sipoly
39,3%

Colitis ulcerosa
113 beteg
96,4%
89,3%
81,3%
40,2%
38,4%
27,7%
20,5%
15,2%
11,6%
7,1%
6,3%
4,5%
3,6%
3,6%
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a végbélnyíláshoz.
3. Táplálkozás Crohn betegségben
és colitis ulcerosában
A Crohn-betegség és a colitis ulcerosa kiváltó okai egye
lôre tisztázatlanok, az viszont biztos, hogy egyik betegsé
get sem kizárólagosan táplálkozási tényezôk okozzák.
Mindkét betegség kialakulásában szerepet játszhatnak
bizonyos táplálkozási tényezôk (mind általános, mind
egyéni), amelyek befolyásolhatják a betegség klinikai lefolyását, és az akut szakaszok gyakoriságát és hevességét.
A kiterjedt, széles körû kutatások ellenére sem ismerjük
a gyulladásos bélbetegségek pontos okát. Örökletes
tényezôk bizonyosan szerepet játszanak. Egyéb
tényezôk lehetnek a bakteriális vagy virális fertôzések,
táplálkozási szokások, és a beteg immunrendszerének
túlzott reakciói (autoimmun folyamatok).
A betegség gyulladásos aktivitása

Táplálkozás

Felszívódás

Kiválasztás

Emésztés

Tápláltsági állapot
Összefüggés a gyulladás aktivitása és a tápláltsági állapot között.

Sok beteg táplálkozása nem megfelelô, ôk alultápláltak
és lesoványodottak. Az IBD-s betegek, elsôsorban a
Crohn-betegek 65 – 75%-a alultáplált, és 60 – 80%-a
12
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vérszegénységgel is küzd. Helytelen táplálkozás esetén a
vitaminokat, ásványi anyagokat, fehérjéket és egyéb energiaforrásokat étrendkiegészítôkkel kell pótolni. Az IBDben szenvedô betegek esetében az alultápláltság és
alacsony testsúly nem hagyható figyelmen kívül, mert ez
méginkább legyengíti az immunrendszerüket és gyakrabban alakulhatnak ki újabb akut fellángolások.
Táplálkozási zavarok gyakorisága IBD-ben

Kóros soványság
Laktóz intolerancia
Hypalbuminémia
Anémia
– Folsavhiány
– B 12 hiány
– Vashiány
Csontbetegségek
Esszenciális zsírsav hiány
Kalciumhiány
Magnéziumhiány
Cinkhiány

Crohn

Colitis

70%
30 – 40%
25 – 80%
25 – 85%
50 – 78%
16 – 39%
10 – 44%
24 – 39%
2 – 5%
20 – 60%
30 – 68%
42 – 92%

18 – 55%
25 – 65%
0 – 10%
22 – 68%
5 – 20%
8 – 30%
30 – 80%
0 – 15%
0 – 2%
0 – 46%
2 – 55%
12 – 52%

A tápanyaghiányos állapotok egyik lehetséges oka az,
hogy az étkezés során nem megfelelô mennyiséget fo
gyasztunk az egyes táplálékfajtákból. Sokan félnek az
étkezéstôl, azt gondolva, hogy „inkább nem eszem semmit, nehogy olyat egyek, ami árthat”. Így táplálkozásuk
elégtelen. Mások bizonyos ételeket nem tudnak fogyasztani (étel-intolerancia). Akut gyulladás során, vagy akár
még nyugvó betegség esetén is a vékonybélben a makro- és mikrotápanyagok felszívódása csökkenhet.
Ugyanakkor a gyulladt nyálkahártyán keresztül jelentôs
mennyiségû fehérje el is vész. A Crohn-betegek 50 – 70%
13

-a szenved a megnövekedett fehérjeveszteség
következményeitôl az akut szakasz során. A fehérjeveszteség következménye a fáradtság, súlycsökkenés, az
immunrendszer gyengülése, és a késleltetett sebgyógyulás. Hasmenés esetén nemcsak vizet veszít a szervezet,
hanem ásványi anyagokat és más táplálékösszetevôket
is. Az akut állapot nagyobb megterhelést jelent a szervezet számára és ezzel együtt megnövekszik az energia- és
tápanyagszükséglet is.
Cink hiány jellemzôbb Crohn-betegségben, mint colotis
ulcerosaban. A cinknek jótékony hatása van a gyulladásos folyamatokra és erôsíti az immunrendszert. A cink hiány legtöbbször a hasmenés miatt alakul ki, mivel a cink
elsôsorban a széklettel választódik ki. Hasmenéses
betegekben a cink pótlása gyakran javít a betegek állapotán. Fontos, hogy nem minden cink készítmény szívódik fel egyformán és a szervezet nem is egyformán hasznosítja ezeket.
A szerves cinket, mint a cink-hisztidint, sokkal könnyebben használja fel a szervezet, mint az szervetlen cinktartalmú molekulákat.
Cinkben gazdag diétát nehéz tartani, mivel csak néhány
élelmiszerben fordul elô. Ilyenek a húsok, az állati
belsôségek (amelyek egyébként kerülendôk lennének a

14
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Hiánytünetek okai Crohn-betegségben
Emésztési
Csökkent Csökkenés
rendellenesség felszívódás

Szénhidrát emésztési
rendellenesség
+++
Zsír emésztési
rendellenesség
+++
Fehérjehiány
++
Kalcium elégtelenség
Magnézium elégtelenség
Cink elégtelenség
Folsavhiány
B 12 vitaminhiány
A vitaminhiány
D vitaminhiány
K vitaminhiány

Csökkent
ellátás

+
(+)
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

+++
+++
+++
++
++

++
++
+++
++
++
++
++
++
++
++

Emésztési
Csökkent Csökkenés
rendellenesség felszívódás

Csökkent
ellátás

Táplálkozási rendellenességek okai
Colitis ulcerosában

Szénhidrát-malnutríció
Zsír-malnutríció
Fehérje-malnutríció
Kalciumhiány
Magnéziumhiány
Cinkhiány
Folsavhiány
B 12 vitaminhiány
Vashiány

+++
(+)
++

+
++
+++
+++
+++
+
+

+++
+++
+++
++
++

+
++
++
+++
++
++
++
+
+++
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A gyulladásos bélbetegségek
emésztôrendszeren kívüli szövôdményei
Komplikáció

CD

UC

Tünetek

Vitaminhiány

+

–

Ásványi só hiány

+

–

Fehérje elégtelenség +

–

Fokozott oxálsav-ürítés +
Vízveszteség
Epesav elégtelenség +
Vérveszteség
+

+

Csontritkulás,
izomsorvadás, szürkületi
vakság, süketség, ízérzési
zavarok, bôrszárazság,
vérszegénység
Vérszegénység,
csontlágyulás,növekedési
zavarok, lassult
sebgyógyulás,spermaszám
csökkenés, immunzavarok
Oedema, transzport
fehérje hiány
Vesekô képzôdés

–
–

Epekô képzôdés
Vérszegénység

CD=Crohn betegség; UC=colitis ulcerosa
magas méreganyag-tartalmuk miatt) és az osztriga. A
növényi anyagok nagyon kevés cinket tartalmaznak, sôt,
sok esetben még akadályozzák is a cink felszívódását.
A cink a második leggyakoribb nyomelem az emberi szer
vezetben. Gyulladáscsökkentô és immunerôsítô szerepe
van. Cinkhiány különösen gyakori azoknál a betegeknél,
akiknek sipolyai vannak. Crohn-betegeknél egyrészt töké
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letlen a cink felszívódása, másrészt kóros mértékû a szék
lettel történô cinkvesztés. Ilyenkor mindenképpen
szükséges a pótlás.
A betegség akut fellángolását nem a „nem megfelelô
ételek vagy italok” okozzák. A betegség kialakulása és az
akut fellángolások is több tényezô által befolyásolt folyamatok. A táplálkozás és a megfelelô diéta „csak” egy a
sok tényezô közül. Nincsenek meghatározott ételek,
amelyek befolyásolnák a betegség súlyosságát, vagy
az akut fellángolások számát.

4. Táplálkozás az akut fellángolások idején
A
gyógyszeres
kezelés
mellett
(meszalazin,
kortikoszteroid, stb.) nagyon fontos a beteg bélszakasz
tehermentesítése. Ideális esetben a beteg az akut szakban nem eszik, hanem infúzióval táplálják, amellyel közvetlenül a véráramba lehet juttatni a tápanyagokat.
A napi 5, 10, vagy akár 20 székletürítés miatt biztosítani
kell a megfelelô folyadék és sóbevitelt, ugyanis ilyenkor
a szervezet a vízen kívül ásványi anyagokat is veszít. A víz
és a tea általában jótékony hatású, a gyümölcslevek, és
fôleg a citrusfélék levei viszont nem. A teát is lehet sózni,
de az erôs kávé, vagy tea is kerülendô, mivel serkentik a
bélmozgást.
A parenterális-, vagy speciális enterális táplálást legalább
2 – 4 hétig célszerû folytatni. Ha a tünetek nem enyhülnek
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ennyi idô alatt, a betegnek hosszabb idôszakon át
enterális táplálás javasolt.
5. Folyadék vagy szondatáplálás
A folyadék vagy szondatáplálás eredményei sokkal jobbak,
mint a parenterális táplálással elért eredmények, ezért
ezeket a módszereket elônyben részesítjük. A kórházi
betegek számára bizonyára ismerôsek azok az elneve
zések, mint „ûrhajós étrend”, „folyékony étrend”, „szonda
táplálás”, „elemi diéta”, vagy „magas molekulatömegû”
étel. Mit is jelentenek ezek? Általában ezek az elnevezések egy makro- és mikrotápanyagokból változatosan
kombinált folyadék keverékre utalnak.
A legfôbb különbség ezek között a folyékony étrendek
között, hogy a kis molekulasúlyú étrendben a táp
anyagok félig lebontva „megemésztve” találhatóak, ezért
gyorsabban, könnyebben emésztôdnek. Mind a kis molekulasúlyú, mind a nagy molekulasúlyú tápszerek kiválóan alkalmasak kizárólagos táplálásra, kiegyensúlyozottak, és fedeznek minden tápanyagszükségletet. Fontos,
hogy fôleg akut fellobbanás esetén a betegek csak rostés laktózmentes folyadékot kapjanak. Az ilyen tápszerben nem lehet moszat. A moszat adalékanyagként szerepelhet egyes termékekben, de irritálhatja a bélfalat. A kis
molekulasúlyú tápszer kevésbé ízletes, mint a nagy molekulasúlyú és ezért ezt gyakran nazogasztrikusan, azaz
egy, az orrlyukon keresztül a nyombélbe vezetett csövön
közvetlenül a bélbe vezetik. Adagolása általában
folyamatos. Vannak olyan készítmények is, amelyeket
meg lehet inni. Minél súlyosabb a gyulladás a felszívódásért felelôs bélszakaszban, annál kisebb az emésztési
kapacitás, és a tápanyagok felszívódása. Súlyosabb
esetekben mindenképpen a kis molekulasúlyú tápsze-
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rek alkalmazása ajánlott. A cukor tartalmú folyadékokat
és a szondatápláláshoz alkalmas készítményeket a betegek általában jól tûrik.
Tanácsok folyékony étrend alkalmazásához:

• Azoknál a betegeknél, akiknél valószínûleg

hosszabb ideig kell folyékony táplálást folytatni,
érdemes orrszondát bevezetni és ezen keresztül
folytatni a táplálást.
• Elsô napokban 300 – 500 ml-t kell adni, majd
fokozatosan kell növelni az adagot.
• Elôször egyszerre csak egy kortyot szabad inni.
• Biztosítani kell az elegendô folyadékmennyiséget.
• Többféle izû diéták közül lehet választani.
• Rost-, moszat- és laktózmentes étrendet kell
választani, ami legyen kiegyensúlyozott és fedezze
a napi tápanyagszükségletet.
• Ha a nagy molekulasúlyú étrendet rosszul
tolerálja a beteg, haladéktalanul át kell váltani
a kis molekulasúlyúra.

Több tanulmány is utal arra, hogy mind a kis, mind a nagy
molekulasúlyú diéta jó terápiás eredményekkel járt.
Colitis ulcerosa akut fellángolásában a szájon szondán
át adott folyékony diéta általában elegendô és nincs
szükség egyidejû vénás táplálásra.
Az iparilag, mesterségesen elôállított folyékony ételeket
az amerikai ûrkutatási ügynökség, a NASA fejlesztette ki.
Mivel az ûrhajókban a hely szûkös, az asztronauták ét-
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rendje nem tartalmazhat emészthetetlen anyagokat, de
tartalmaznia kell minden szükséges tápanyagot. Az ilyen
ételeknek egyszerûen emészthetôknek és könnyen felszívódónak kell lenniük.
Az ûrhajós tápszer összetevôi:

• Aminosavak (fehérjék építôkövei)
• Glukóz (szénhidrát)
• Ásványi anyagok és nyomelemek
• Vitaminok
• Víz
Mivel az ûrhajós étrend nem tartalmaz semmilyen ballasztanyagot vagy természetes rostot, ez a keverék gyorsan és maradéktalanul felszívódik a vékonybél felsô szakaszán – így semmi sem jut a bél alsóbb szakaszaiba. A
folyékony étrendnek ez az a fontos jellemzôje, melyet kiaknázhatunk gyulladásos bélbetegségekben. A folyékony- és a szondatáp diéta hatékonyságához elengedhetetlen, hogy ne tartalmazzon rostokat és teljesen
szívódjon fel az emésztôrendszer felsô szakaszán. A
rostok teljes hiánya azt eredményezi, hogy a vékonybél
alsóbb szakasza szinte teljesen nyugalmi állapotba kerül,
ami a kezelés sikerét leginkább befolyásoló körülmény.
Mivel ez a fajta diéta csak szabad aminosavakat tartalmazott, nem volt kellemes íze és illata, sôt annyira élvezhetetlen volt, hogy az ûrutazók sohasem fogyasztották.
Az új étrendforma fontosságát viszont gyorsan felismerte
az orvostudomány, és sikeresen alkalmazták különféle
betegségekben. Ma a kis molekulasúlyú folyadék étren-
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dek oligopeptideket tartalmaznak, és ezek kellemesebbé teszik az ételek ízét és illatát. Az összetételt módosították, zsírokkal és ízesítôanyagokkal egészítették ki, így
ma már számos formája ismeretes a folyékony étrendnek.
5.1. Nagy molekulasúlyú folyadék tápszer
Ebben a tápszerben a tápanyagok teljes formában vannak jelen. Az tápszer kiegyensúlyozott, azaz, minden adag
jának ugyanaz az összetétele. Fedezi a beteg teljes napi
szükségletét az összes tápanyagkomponensbôl, és rostmentes. Már módosított formában is elérhetôek, így van,
amelyik magas rost tartalmú, vagy zsírokkal kevert.

5.2. Kis molekulasúlyú folyadék tápszer
Ebben a tápszerben a tápanyagok alkotóelemeikre bontott állapotban vannak, ezért ezeknek gyorsabb és
könynyebb a felszívódásuk, mint a nagy molekulasúlyú
diétáé. Ettôl eltekintve összetétele hasonló a nagy molekulasúlyú tápoldatokhoz: nem tartalmaz rostot, kiegyensúlyozott és fedezi a teljes napi tápanyagszükségletet. Ez
a kis molekulasúlyú étrend hasonlít leginkább a korábban említett ûrhajós tápszerhez, más néven kémiailag
meghatározott diétának is hívják.

5.3. Táplálékkiegészítôk
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Crohn betegség

Diéta és prednisolon kezelés hatásainak összehasonlítása
Remissziós arány %
Polimer
enterális diéta
Teljes parenterális
táplálás
Perifériás
parenterális diéta
Enterális
elemi diéta
Prednisolon

Crohn betegség akut fellángolása

Enterális táplálás és / vagy prednisolon hatása
Remissziós arány %

Elemi diéta
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Prednisolon

Elemi diéta
+ Prednisolon
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A fenti tápszerek mellett léteznek úgynevezett
táplálékkiegészítôk is, amelyek önmagukban nem biztosítanak elegendô tápanyagot. Ezek általában nagy men�nyiségben proteineket és laktózt, egyesek tengeri moszatokat is tartalmaznak, ugyanakkor rostmentesek.
Ha a beteg a tünetek súlyosbodásának észlelésekor a
szokásos táplálkozásról folyékony diétára tér át, gyakran
elkerülheti a kórházi kezelést (lásd a „Tanácsok folyékony
vagy szondatápláláshoz” bekezdést).
A kezelôorvossal közösen kell azt is eldönteni, hogy a folyékony diétában alkalmazott tápszereket a beteg szá
jon át fogyassza, vagy inkább szondán keresztül kell
adagolni. Az egyik legfontosabb elônye a folyadék típusú étrendnek, hogy a vékonybélbolyhok – melyek a felszí
vódásért felelôsek és bizonyos emésztôenzimeket termelnek – nem sorvadnak el az ilyen táplálás alatt. Az otthoni folyadék- vagy szondatáplálást erre szakosodott
gondozók segítik. Segítik a betegek ellátását, és személyesen ügyelnek a szondák és adagolópumpák
megfelelô mûködésére.
Enterális táplálás elônyei:

• Természetes
• Kevésbé költséges
• Kevesebb kockázattal jár
• Kiegyensúlyozott és tartalmaz minden szükséges
tápanyagot
• 10 napon belül a bélbolyhok nem indulnak
sorvadásnak
• Kevesebb, mint 10 nap alatt egyszerûen vissza
lehet térni a normális étkezéshez
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A 10 napot meghaladó parenterális táplálás esetén a
bélbolyhok elsorvadnak, ezt követôen csak hosszú idô
alatt, gondos és nehéz munkával lehet a normális táplálkozáshoz visszatérni. Az enterális (folyadék vagy csövön
keresztüli) tápláláskor a vékonybél nyálkahártyája hozzájut az összes számára szükséges tápanyaghoz. Fontos,
hogy az enterális tápláláshoz szükséges készítményeket
nem szabad szobahômérsékleten tartani, mert
szobahômérsékleten a mikroorganizmusok (baktériumok) is jól túlélnek. A több mint 12 órán át nyitott üvegeket ki kell dobni. A folyékony táplálékot hûtôszekrényben
jól lezárva kell tartani, de nagyon hidegen sem szabad
fogyasztani azokat – tanácsos fogyasztás elôtt 15 perccel kivenni a tápszereket a hûtôszekrénybôl.

6. Parenterális táplálás
Parenterális tápláláskor egy véna-katéteren keresztül köz
vetlenül a vérbe juttatjuk a makro- és mikrotápanyagok
vízben oldott keverékét. Ebben az esetben a gyomor és
az egész béltraktus teljes nyugalomba kerül. A
parenterális táplálásnak elônyei és hátrányai is vannak.
A betegek ilyenkor gyorsan érzik a javulást, viszont az
emésztôtraktus „ellustul” és idôbe kerül, míg lassan vis�sza lehet szoktatni az emésztéshez. Hogy megelôzzük a
bélbolyhok sorvadását, a betegnek minél elôbb el kell
kezdenie az áttérést a kis molekulatömegû folyékony étrendre – eleinte még a parenterális táplálás mellett. Ha a
beteg ezt a diétát jól tûri, kis adagban ehet fehér kenyeret
vagy kétszersültet. Bizonyos körülmények között –
elsôsorban gyerekek esetében – a parenterális táplálás
megoldható a páciens otthonában is, a bôre alá ültetett
„porttal” vagy katéterrel.
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A parenterális táplálást általában akkor ajánlják,
ha a folyékony étrend nem járt sikerrel, az emésztô
traktus felsôbb szakasza az érintett, bélelzáródás
tünetei (ileus illetve subileus) vagy fisztulákkal
szövôdött betegség esetén. Az olíva olaj tartalmú
készítmények elônyösebbek.

7. Parenterális és enterális táplálás,
de milyen hosszan?
A parenterális és enterális táplálást addig kell folytatni,
amíg a beteg alultápláltsága megszûnik.

8. Normál étrend felépítése akut fellángolás után
Miután a beteg általános állapotában javul, fel lehet építeni a normális étrendet. Kezdetben gyenge tea, kétszersült, zabkása, vagy fehérkenyér adható. Ha a beteg ezeket tudja fogyasztani, akkor áttérhet fôtt gyümölcsökre
és zöldségekre, burgonyára, rizsre, tésztafélékre, alacsony
zsírtartalmú sajtokra és húsokra, szárnyasfélékre vagy
halra. Végül több zsiradékot lehet adni vaj, margarin, olaj
és zsírosabb húsok, sajtok formájában.
A kórházakban az IBD-ben szenvedô betegek gyakran
„könnyû normál étrendet” kapnak. Ezek összetevôiknek
és az elkészítési módjuknak köszönhetôen csökkentik
az ételintolerancia lehetôségét. Ha a beteg már hazamehet, otthonában nem szükséges ilyen diétát tartania. Otthon a betegnek csak azokat az élelmiszereket és elkészí
tési eljárásokat kell kerülnie, amelyek biztosan gondot
okozhatnak. Sok kórházban az IBD-ben szenvedô betegek
étrendjébôl hiányzik a cukor, és a laktóz, és vajat kapnak
margarin helyett. Az áttérés elsô napjaiban lehetetlen a be
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teg összes energiaigényét kielégíteni, ezért az enterális
folyadék alapú táplálást, vagy akár még a parenterális
táplálást is folytatni lehet a normális étkezésre való
visszatérô diéta mellett. Ez azért szükséges, hogy elkerüljük a fogyást. Eleinte a táplálkozásnak rostban, cukorban
és laktózban szegénynek kell lennie, s csak lassan lehet
rátérni a rostban gazdag táplálkozásra.
A normál étkezésre való áttérés lépései:
1. Tea (cukorral), kétszersült, fehérkenyér, zabkása
2. Méz, lekvár, fôtt zöldségek és gyümölcsök,
burgonya (esetleg püré formájában), rizs,
tésztafélék
3. Húsok, tej, tejtermékek, hal, szárnyasok, sajtok
4. Vaj, margarin, azután áttérés a könnyû, teljesen
normál étkezésre

9. Táplálkozási tanácsadás
A folyadék- vagy szondatáplálásra alkalmas tápszerek
összetételét dietetikussal kell egyeztetni. Fontos, hogy
minden beteg egyénre szabott diétát tarthasson. A normális táplálkozásra való áttérést is az orvos, a dietetikus,
a kórházi konyha és a beteg szoros együttmûködésével
kell megtervezni. A dietetikussal való konzultáció
lehetôségét hosszú távon is biztosítani kell, hogy a
késôbbi étrend összetételét is meg lehessen beszélni. A
diéta összeállításakor figyelembe kell venni a makro- és
mikrotápanyag igényt, valamint a táplálék hatását a szív –
érrendszerre és a kiválasztó rendszerekre. A felmerülô
vitaminszükségletet, az ásványi anyag és folyadék pótlását az orvossal kell egyeztetni.
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Gyulladásos bélbetegségek és diéta

Tej

Margarin

Colitis
ulcerosa

Zsíros
ételek

Cukor

Crohnbetegség

Alacsony rosttartalmú ételek

Nem bizonyított összefüggések

10. Táplálkozás a nyugalmi, remissziós
periódusokban
Minden betegben felmerül a kérdés, hogy milyen óvintéz
kedésekkel lehetne kiküszöbölni vagy késleltetni a
betegség kiújulását. A gyógyszeres kezelés mellett (pl.
meszalazin), sajnos nincs olyan bizonyítottan hatásos
táplálkozási forma, amely megelôzné a kiújulást. A fólsav
felszívódása csökken a meszalazint szedô betegekben,
így ennek pótlása mindenképpen hasznos.
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10.1. Fontos a normális testsúly
A normális táplálkozás segít az egészség megôrzésében.
Azok a betegek, akik optimális testsúlyúak, jobban meg
tudnak birkózni a betegségekkel, mint az alultápláltak.
Azok a betegek, akik a remissziós szakban is soványak,
újabb fellángolás esetén még többet fogyhatnak. Fontos,
hogy a testtömeg ne legyen kevesebb az ideális testsúly
80%-ánál. Vannak olyan betegek is, akiknek súlya valamivel a normális fölött van. Enyhe túlsúly (10%-kal a normá
lis testsúly felett) esetén nem kell fogyókúrázni. Valójában
ezek a betegek szerencsések, mert az enyhe túlsúly ener
giatartalékként szolgál, amire a betegség fellángolásának
idején szükség van.

Normális testsúly kilogrammban megadva
(Broca index alapján):
Magasság centiméterben mínusz 100.
Például:
Magasság: 176 cm
Normál súly: 176 – 100=76
Tehát ebben az esetben a normális testsúly 76 kg.
Az aktuális testsúly nem lehet 20%-kal
a normál testsúly alatt.
A nagyon alacsony, vagy kirívóan magas emberek ese
tében a Broca-index nem mutat helyes eredményt – túl
alacsony, vagy túl magas lesz. Normálisan a 160 –190
cm-es testmagasság esetében ad reális eredményt.
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Egy másik módszer a testtömeg kiszámítására az úgynevezett testtömeg index (BMI-body mass index):
BMI =

(Testsúly kg)
(Magasság méterben)²

A kapott érték normális esetben 18 és 25 közé esik.

10.2. Energia szükségletek
Mindenkinek más és más az energiaigénye. Ez függ az
életkortól, a nemtôl, a fizikai aktivitás mértékétôl, magasságtól és testsúlytól. A gyulladásos folyamatok megnöve
lik az energiaigényt. Crohn-betegségben és colitis
ulcerosaban szenvedôk energiaigénye könnyen kiszámítható a következô módon:
Testtömeg kilogrammban
×38 (tünetmentes periódusokban normál
súlyú betegnél)
×45 (Akut szakaszban a kis súlyú betegeknél,
vagy tünetmentes periódusban a kis súlyú
betegeknél)
= napi energiaszükséglet kcal-ban kifejezve
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A testsúly jelentősége

Testtömeg index (body mass index) = BMI
Testsúly kg

BMI

magasság
(cm)

BMI =

testsúly (kg)
magasság (m2)

BMI értékhatárok:
18 alatt: sovány – testsúly növelése ajánlott
18 – 25: normális testsúly
26 – 30: enyhe túlsúly – testsúly csökkentése ajánlott amennyiben
más kockázati tényezôk is szerepelnek
>30: fogyás szükséges

Ahhoz, hogy valaki 1 kg-mal növelje a testsúlyát 7000
kcal többlet kalóriára van szüksége az aktuális energiaigénye mellett.
Például, ha valaki szeretné a testsúlyát 4 kg-mal
növelni, 28000 kcal-t kell bevinnie a normál energia
igénye mellett (4×7000 = 28000).
Ha az illetô energiaszükséglete, amivel súlyát
stabilan tartani tudja, 2000 kcal/nap, és mostantól
napi 2560 kcal-t fogyaszt, akkor a napi plusz energia
bevitel 560 kcal (2560 – 2000 = 560).
Ilyen táplálkozás mellett annak, aki 4 kg-ot
szeretne hízni, ez 50 napot fog igénybe venni
(560×50 = 28000, 28000:7000 = 4).
A napi energiabevitel lehetôségeit a kezelôorvossal vagy a
dietetikussal kell egyeztetni. A folyékony diéta ilyenkor is
beválik, több adat is alátámasztja, hogy a magas rosttartal
mú, magas kalória tartalmú, proteinben gazdag, de cukor
ban szegény diétának pozitív hatása van ilyen esetekben.
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Energiaszükségletek
Csoport
Csecsemôk
Gyerekek

Serdülôkorú
Felnôtt

Idôsek
Terhes nôk
Szoptató nôk
IBD kiegészítés

férfi

nô

0 – 4 hónap
550 kcal
4 – 12 hónap
800 kcal
1 – 4 év
1300 kcal
4 – 7 év
1800 kcal
7 – 10 év
2000 kcal
10 – 13 év
2300 kcal
2200 kcal
13 – 15 év
2500 kcal
2300 kcal
15 – 19 év
3000 kcal
2400 kcal
19 – 25 év
2600 kcal
2200 kcal
25 – 51 év
2400 kcal
2000 kcal
51 – 65 év
2200 kcal
1800 kcal
65 év fölött
1900 kcal
1700 kcal
+ 300 kcal a 4. hónap után
+ 600 kcal
10 – 20%

A táblázatban szereplô értékek csak enyhe fizikai munkát
végzôkre vonatkoznak. Azok, akik mérsékelt, vagy nehéz
fizikai munkát végeznek, a fenti értékekhez 500 vagy 1000
kalóriát is hozzáadhatnak. Sovány colitis ulcerosas vagy
Crohn-colitises betegek esetében 10 – 20%-os energiaki
egészítés szükséges.

10.3. A gyulladásos bélbetegségekben szenvedôknek
nagyobb a protein igénye
A gyulladásos bélbetegségekben szenvedôknek legalább 1,2 gramm/testsúlykilogramm fehérjét kell fogyasztaniuk naponta (ez kb. 75 gramm egy 62 kg-os testsúlyra nézve). Ez könnyen belefér a normális diétába. A
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vegetáriánusok esetében gondot okozhat a napi fehérjeszükségletük fedezése, ezért a diétájukat dietetikus segítségével kell kialakítani.
Magas fehérje tartalmú ételek:

• Hús (20 – 25 g fehérje minden 100 g nyers húsban)
• Hal (20 – 28 g fehérje minden 100 g nyers halban)
• Szárnyas (22 – 28 g fehérje /100 g nyers hús)
• Tojás (kb. 7 g fehérje darabonként)
• Tej és tejtermékek (1 üveg tejben, vagy
1 csészényi joghurtban kb. 5 g fehérje van,
egy szelet sajtban kb. 5 – 10 g fehérje)
• Tofu (7 g protein minden 100 g-ban)

10.4. A táplálkozás hatása
gyulladásos bélbetegségekben
Több bizonyíték is alátámasztja, hogy a táplálkozás
befolyásolja a gyulladásos bélbetegségek lefolyását. A
colitis ulcerosas betegek táplálkozása a diagnózis felállítása elôtt és után sem nagyon tér el az ún. normális
étrendtôl, a Crohn-betegségben szenvedôké viszont annál inkább. Úgy tûnik, hogy a hosszabb ideig szoptatott
és anyatejjel táplált csecsemôk védettebbek colitis
ulcerosa tekintetében. Ugyanez látszik beigazolódni a
Crohn-betegséggel kapcsolatban is. Az anyatej jelentôs
védelmet biztosít a fertôzésekkel szemben és elôsegíti a
bélnyálkahártya fejlôdését is. Felnôttekben jótékony hatása azonban már nem igazolható.
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10.5. Vastagbél eltávolítás (colectomia)
colitis ulcerosaban szenvedôk esetében
A colectomiára a colitis ulcerosaban szenvedôknél csak
súlyos esetben van szükség. A mûtét során a vastagbelet
teljesen eltávolítják és mesterséges végbélnyílást
(pouch) alakítanak ki. Ilyen esetben a táplálkozást
dietetikussal és a kezelôorvossal konzultálva nagyon
körültekintôen kell kialakítani, mivel az egyéni ételintolerancia nagyon változó lehet.

10.6. Honnan tudjuk, hogy mit tolerál a szervezetünk?
A legfontosabb minden gyulladásos bélbetegségben szenvedô számára:
„bármit megehet, amit eltûr a szervezete,
de írjon az étrendjérôl naplót”!

Senki sem tudja elôre, hogy melyek azok a táplálékok,
amelyek hasi fájdalmat, puffadást, vagy hasmenést
okozhatnak. Azok a listák, amelyek statisztikai alapokra
építve felsorolják az esetlegesen káros ételeket, általában
haszontalanok, és csak fokozzák az evéstôl való félelmet. Sem a kezelôorvos, sem a dietetikus, sem pedig
bármelyik könyv nem tudja elôre felsorolni ezeket az ételeket – ezt minden betegnek magának kell kitapasztalnia.
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Étkezési napló

Élelmiszer
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Idô

Panasz / Megjegyzés
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Vezessen részletes táplálkozási naplót arról, hogy mikor
mit evett és ivott! Írja mellé a tapasztalt tüneteket: hasme
nés, hasi fájdalom, puffadás és a pontos idôpontot, amikor jelentkeztek! Ha ezeket rendszeresen vezeti, hamar
rá fog jönni, hogy melyek azok az ételek, amelyeket nem
tolerál. Kerülje ezeket! Pár hét elteltével ismét tesztelheti
a problémás ételeket. Az intolerancia gyakran elmúlik. Az
általában rosszul tûrt ételek a következôk:
Hüvelyesek, nyers zöldségek, gyümölcslevek
(fôleg a citruslevek), citrusfélék (narancs, grapefruit,
mandarin, citrom), savanyú káposzta, hagyma, zsíros
és savas ételek és a tej (laktóz intolerancia). Nem
szabad általánosítani, mindenki másként reagál!
Egy akut fellángolást követôen érdemes az általában jól
tolerált ételeket elsôként beépíteni a diétába. Fôtt hús, hal,
szárnyas, rizs, tésztafélék, fôtt gyümölcsök és zöldségek
általában jól tolerálhatók. A diéta kiegészíthetô kenyérrel,
vajjal, lekvárral, mézzel, felvágottakkal és sajttal. Ha ezek
fogyasztása mellett a beteg jól érzi magát, lassan és fokozatosan minden második-harmadik napon új ételt lehet
bevonni az étkezésbe.
Az étkezési napló segít pontosan meghatározni az
energia-, a tápanyag- és aktív anyagok bevitelét.
Az étkezési napló vezetése mellett fontos a pontos
testsúlymérés rendszeres feljegyzése is.
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10.7. Italok
A gyulladásos bélbetegségekben szenvedôknek is legalább annyi folyadékra van szükségük, mint az egészséges embereknek, azaz legalább napi 1,5 litert kell inniuk.
Akut szakasz alatt sokkal nagyobb mennyiségre is szükség lehet, mert a hasmenés miatt elveszített folyadékmennyiséget pótolni kell. Az akut fellángolások alatt
megfigyelhetô hirtelen, nagymértékû testsúlycsökkenés is
nagyrészt a hasmenés által okozott nagy folyadékvesztésnek köszönhetô. A gyümölcslevek, fôleg a citrusfélék
levei irritálhatják a bélnyálkahártyát. Az erôs kávé stimulálhatja a bélperisztaltikát és fokozhatja a hasmenést.
Bár nincs összefüggés az alkohol fogyasztása és az IBD
kialakulása között, ugyanúgy nem ajánlott a fogyasztásuk, mint bármilyen egészséges ember esetében.

10.8. IBD gyerekeknél
Az IBD-ben szenvedô gyerekeknél gyakran tapasztalható növekedési zavar, amit a makro- és mikrotápanyagok
hiányos felszívódása és a következményes energiahiányt
okoz. A gyógyszeres kezelés és a megfelelô folyékonyvagy szondatáplálás normális növekedési ütemet ered
ményezhet.

11. Társult tünetegyüttesek és betegségek
11.1. A kortikoszteroid terápia kívánt és nem kívánt hatásai
A kortikoszteroidokra sokszor van szükség a gyulladásos
bélbetegségek kezelésében, ám ennek a kívánt hatásain
kívül sok a nem kívánatos mellékhatása is. Gyakori mel
lékhatás az étvágy fokozódása és a testsúlygyarapodás.
A kortikoszteroidok fokozott vízfelvételt és vízvisszatar36
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tást idéznek elô, ami a testsúly növekedéséhez vezethet.
Ugyanakkor befolyásolják a lipid-anyagcserét is, ezzel is
elôsegítve a túlsúly kialakulását. Fontos, hogy a beteg ne
veszítse el a kontrollt az étkezési szokásai fölött. Amikor
rátör az éhség inkább gyümölcsöt, zöldséget egyen,
semmint csokoládét, süteményt vagy gyorséttermi ételeket. A kortikoszteroid kezelés felfüggesztése vagy az
adagok csökkentése után a betegek többségénél a testsúly és az étvágy visszaáll a normális szintre. A
kortikoszteroidok ezenkívül megnövelik a szervezet kalcium igényét és ez a csontok kalcium vesztéséhez vezethet (osteoporózis). Ezért a kortikoszteroidot régóta
szedô betegeknél a kalciumszintet kiegészítôkkel – kalcium tablettával vagy tejtermékek fogyasztásával – pótolni kell.

11.1.1. Kortikoszteroid terápia során kialakult
cukorbetegség
A kortikoszteroid olyan hormon, amely megnöveli a szervezet inzulin igényét. Nagy adagban történô hosszas
alkalmazása során kortikoszteroid okozta ún. szteroidcukorbetegség alakul ki. Az inzulint normál esetben a
hasnyálmirigy Langerhans szigeteinek béta sejtjei termelik. A kortikoszteroid terápia túlhajszolja ezeket a sejteket,
azok elégtelen inzulinmennyiséget termelnek, ami
cukorbetegséghez vezet. A magas dózisú szteroid terápia sokszor elkerülhetetlen IBD-ben, de sajnos elkerülhetetlenek a következményei is. A szteroid diabéteszben
szenvedôk állandó inzulinkezelésre szorulhatnak, illetve
étrendjükben is ehhez a betegséghez kell igazodniuk.
Ezeknek a betegeknek egyénre szabott diétára és
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diabetológus tanácsaira van szükségük.
11.2. Laktóz intolerancia és laktáz deficiencia
Gyulladásos bélbetegség akut szakában gyakran alakul
ki laktóz (tejcukor) intolerancia. A laktáz aktivitása a gyulladásos folyamat során csökkenhet és ezért nem képes
a laktózt glukózra és galaktózra bontani. A laktózt bontó
laktáz enzim a vékonybél nyálkahártyájában termelôdik.
A gyulladt bélfal kevesebb laktázt termel, ezért több laktóz éri el a bél alsóbb szakaszait és ez több vizet köt meg.
A bélfalban élô baktériumok felhasználva a laktózt savat
(pl. tejsavat) termelnek. A tejsav gyorsítja a bélfal perisz
taltikáját, amely a nagyobb visszatartott vízmennyiségnek
köszönhetôen hasmenéshez vezet. Akut szakaszban
ajánlott ezért elkerülni a tejet és tejtermékeket és egyéb
tejjel készült ételeket, mint a puding, torták, félkész ételek és csokoládé, mert ezek súlyosbíthatják a hasmenést.
A normál étrendre való áttéréskor is kerülni kell a
laktóztartalmú ételeket. Az IBD-s betegek kb. ugyanolyan százalékban szenvednek laktóz intoleranciától,
mint az egészséges emberek. Az, hogy IBD aktív szakaszában valaki nem tolerálja a laktózt, még nem jelenti
szükségszerûen azt, hogy ez az állapot nyugalmi periódusban is fennáll majd. Laktóz intolerancia teszt elvégzésekor nagy dózisban laktózt juttatnak a szervezetbe.
Normális esetben a laktáz lebontja a laktózt egyszerû
cukrokra, glukózra és galaktózra, amelyek aztán felszívódnak és bejutnak a véráramba. Amennyiben a teszt
során a vérben az egyszerû cukrok mennyisége nem ugrik meg a laktóz adagolás után, az azt jelenti, hogy a laktóz nem bomlott le, és a páciens laktóz intoleranciában
szenved.
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Mit szabad és mit nem laktóz intolerancia esetén
Kerülni kell a tej, a tejjel készült ételek fogyasztását.
A savanyú tej származékok (joghurt, sajt) általában
nem okoznak problémát.
Az egyéni laktóz intolerancia mértékét meg kell
határozni. A laktázt megfelelô táplálék-kiegészítôkkel
kell pótolni (pl. mesterséges laktázzal).

11.3. A tejfehérje intolerancia
Úgy tûnik, hogy a tejfehérje intolerancia sokkal gyakoribb colitis ulcerosaban, mint Crohn-betegségben. A tej
fehérje a tejtermékekben és tejjel készült készételekben
is megtalálható. A tanulmányok azt mutatják, hogy a tejfehérjementes diétát tartók sokkal gyorsabban épülnek
fel egy-egy akut fellángolásból és ritkábban is újul ki a
betegségük. A colitis ulcerosaban szenvedôkben gyakran kimutatható tejfehérjeellenes antitest. Amennyiben a
teszt pozitív – tehát van a vérükben ilyen antitest – szigorúan kerülniük kell a tejtermékeket. Ilyen esetekben kálcium
szedés szükséges.
A statisztikai adatok szerint sok Crohn-beteg gyermekko
rában tehéntejet kapott. Furcsa ellentét, hogy a legjobb
védekezés az IBD ellen (még Crohn-beteg anyukák
gyermekei esetében is) az anyatejes táplálás.
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11.4. Cholagen diarrhoea/zsírszéklet
A máj által termelt epesavak sói a vékonybél utolsó sza
kaszából szívódnak vissza. Amennyiben e terület nyálka
hártyája gyulladt, vagy mûtétileg eltávolították, az epesók
a vastagbélbe, majd a végbélbe jutva kiürülnek a széklet
tel. A szervezet epesó készlete és az epesók koncentrá
ciója az epében csökken. Ezzel a zsírok felszívódása a
bélben elégtelenné válik, és a zsír a széklettel együtt távozik (steatorrhea). Az epesavak serkentik a vastagbél
perisztaltikáját és gátolják a víz visszaszívódását. Ez is
hasmenéshez vezet. A Crohn-betegek 30 – 40%-ánál tapasztalható zsírvesztés a széklettel. A szervezet ezzel a
zsírban oldódó (A, D, E és K) vitaminokat is veszít.
Csökkenteni kell a táplálékkal bevitt zsír mennyiségét.
Hasznos lehet olyan tápanyagtáblázat, mely megadja
a táplálékok zsírtartalmát. A vaj, olaj és margarin
helyettesíthetô közepes szénláncú trigliceridekkel
(MCT). Sovány betegek – akik a megfelelô kalóriamennyiséget csak zsírok fogyasztásával tudják
biztosítani – kiegészíthetik táplálkozásukat MCT-t
tartalmazó folyadék típusú, vagy szondatáplálással is.
Az MCT betûszó, jelentése angolul „medium-chain
triglycerides”, azaz közepes szénlánc-hosszúságú
trigliceridek. Szemben az élelmiszerekben lévô normál
zsírokkal („long-chain triglycerides” azaz hosszú szénláncú zsírok – LCT zsírok) az MCT zsírok a bélrendszer
felsô szakaszában felszívódnak – függetlenül az epesavak helyi koncentrációjától. Felszívódásuk sokkal kön�nyebb és gyorsabb, mint az LCT zsírsavaké. A zsírok
trigliceridekbôl, azaz egy glycerinmolekulához kapcsolt
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három zsírsavlánc együttesébôl épülnek fel. Fontos,
hogy az MCT zsírokat (pl. margarin vagy olaj) csak lassan szabad bevezetni a diétába. Ne tároljuk az ilyen élelmiszereket melegben, ne használjuk sütéshez, a már átsült ételekhez utólag adjuk hozzá.
Manapság már kapható olyan MCT zsírt tartalmazó
táplálék-kiegészítô,
amely
ellenáll
a
magas
hômérsékletnek és sütésre is alkalmas. Ez a készítmény
linolénsavat tartalmaz, amely a nélkülözhetetlen MCT
lipidek közé tartozik.
A kolesztiramin gyakran alkalmazott gyógyszer
a cholagen diarrhoea kezelésében. A kolesztiramin
megköti a bélben az epesókat és ezzel hozzájárul
a hasmenés csökkentéséhez.
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11.5. Táplálkozási tanácsok bélszûkület esetén
A gyulladásos bélbetegségekben szenvedôk esetében
nem ritka a bélszûkület, ezt sztenózisnak hívjuk. Az ilyen
betegeknek kerülniük kell a magas rosttartalmú ételek,
mint az alma, a paradicsom, a paprika (fôleg a héja), salá
ta, káposzta, spenót, citrusfélék, teljes kiôrlésû gabona
termékek, dió, magvak, gomba, kukorica, aszalt gyümölcsök, uborka és répa fogyasztását. A szûkülettel
szövôdött betegségben szenvedôk esetében ezek az
ételek bélelzáródást okozhatnak. Ezt megelôzhetjük a
gyümölcsök és zöldségek meghámozásával és a magas
rosttartalmú ételek kerülésével.

11.6. Oxálsav és vesekövek
A gyulladásos bélbetegségben szenvedôk, fôleg a Crohnbetegek 20 – 70× hajlamosabbak a vesekôképzôdésre,
mint az egészséges emberek. Normál esetben az oxálsav
e kövek fô komponense. Oxálsavat sokféle élelmiszer
tartalmaz, és a C-vitamin egyik bomlásterméke. Az oxálsav a bélben kalciumhoz kapcsolódva oldhatatlan
kalcium-oxalátot képez, amely nem szívódik fel, hanem
a széklettel kiürül. Mivel a colitis ulcerosasok és Crohnbetegek zsíranyagcseréje gyakran felborul, az emésztetlen zsír a bél alsóbb szakaszaiba kerül, ott kalciumot köt
meg, csökkentve annak szabad koncentrációját a bélben. Ezáltal csökken a kalcium-oxalát képzôdésének
esélye, a felhasználatlan oxálsav pedig a bélbôl a vérkeringésbe visszaszívódik. A vesékbe kerülve a felesleges
oxalátból vesekô képzôdhet. A zsíremésztési zavarokkal
küzdô betegeknek kalciumban gazdag, oxálsavban szegény, MCT-t tartalmazó ételeket kell fogyasztaniuk.
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Az epesók csökkent visszaszívódása is vesekövek kialakulásához vezet. Ebben az esetben is jótékony lehet az
epesókat megkötô kolesztiramin.
Magas oxálsav tartalmú
– kerülendô ételek –

Magas kalcium tartalmú
– preferált ételek –

Rebarbara
Spenót
Répa
Földimogyoró
Kakaó
Sárgarépa

Tej
Joghurt
Tejtermékek
Sajtok

12. Az ételek és azok összetevôinek hatása
12.1. Kerülni kell a margarint?
Többen feltételezik, hogy a kémiailag módosított zsírok,
például a margarin készítéséhez felhasznált hidrogénezett olajok, elôsegítik a Crohn-betegség kialakulását (de
nem a colitis ulcerosaét). Ezt különbözô, a betegség
gyakoriságát és az illetô területen fogyasztott margarin
mennyiségét összehasonlító tanulmányok eredményei
támasztják alá. Svédországban például, ahol európai
viszonylatban a legtöbb margarin fogy, a Crohn-betegség
elôfordulási aránya is a legnagyobb. Franciaországban
kevés margarint fogyasztanak és kevés a Crohn-os
megbetegedések száma is.
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Addig, míg ez a kérdés tisztázódik, a betegeknek
tanácsosabb vajat, mint margarin használni, annak
figyelembevételével, hogy a vaj laktózt és tejfehérjét
tartalmaz. Sütéskor kerüljék a hidrogénezett zsírokat
(kókusz vagy pálmaolaj), használjanak inkább
növényi olajat (napraforgó, olíva, vagy szója).
A vaj – zsír sokkal könnyebben emészthetô, mint a margarinban lévô zsír. Laktóz intoleranciában szenvedôknél
azonban gondot jelenthet a vajban elôforduló legkisebb
laktóz mennyiség is.

12.2. Milyen hatással vannak a rostok?
A rost, vagy ballasztanyag a növényi táplálék
emészthetetlen része. Nagy mennyiségben megtalálható a teljes kiôrlésû péksüteményekben, zöldségekben,
gyümölcsökben és burgonyában. Számos vizsgálat
eredményei szerint a magas rosttartalmú táplálékot fogyasztók betegsége ritkábban újul ki, és az elôforduló fellángolások kevésbé súlyosak. Ez különösen érvényes
colitis ulcerosaban. Bár a gyulladásos bélbetegségek
pontos oka még nem tisztázott, de az alacsony rosttartalmú étrend és a finomított cukrok túlzott fogyasztása egyike lehet a lehetséges okoknak. A rostok számos anyagot,
például a szervezetre káros méreganyagokat is megkötik
a bélben. Érdekes, hogy az általában rosszul emészthetô,
de magas rosttartalmú ételek Crohn-betegségben és
colitis ulcerosaban egyaránt jól toleráltak. Magas rosttartalmúak a teljes kiôrlésû búzából készült péksütemények
vagy kenyér, a banán, a fôtt gyümölcsök és zöldségek,
tört burgonya, zabpehely, almaszósz – tehát a magas
rosttartalmú táplálkozás nem korlátozódik a jól ismert savanyú káposztára és teljes kiôrlésû kenyérre.
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A betegeknek csak a betegség akut szakaszában,
a normál étrendre való következetes visszatéréskor
és szûkület esetén kell kerülniük a magas rosttartalmú ételeket. A sok rost mellett nagyon fontos a
meg-felelô folyadékmennyiség bevitele is, amely
növeli
a rostos táplálék térfogatát. A bélben a baktériumok
emésztik a rostokat és rövid láncú zsírsavakat hasí
tanak ki belôlük. Ezeket a bélnyálkahártya felszívja,
és energiává alakítja át.

12.2.1. Térfogatnövelô anyagok
Néhány tápanyagrost nagyon jól duzzad víz hatására,
ezeket térfogatnövelô szerekként tartjuk számon. Ezek
fogyasztása (pl. pektin, zabkása, psyllium) besûríti a szék
letet. A reszelt alma és tört banán, vagy sárgarépa is sok
rostot tartalmaz, amely víz hatására megduzzad és megakadályozza a hasmenést. A térfogatnövelô rostanyagok – mivel vizet kötnek meg – hasmenésben és székrekedésben is hatásosnak bizonyulnak. A kemény székletet
lágyítják, a lágyat besûrítik. Kiegészítô kezelésként adható például a psyllium (Plantago ovata – Egyiptomi útifû
maghéj – Magyarországon Mucofalk néven kapható).
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Magas rost tartalmú ételek:

• Teljes kiôrlésû lisztbôl készült kenyér
és péksütemény
• Zöldségek, fôleg a káposzta
• Hüvelyesek
• Gyümölcsök, fôleg a bogyósok
• Burgonya
• Rost koncentrátum

12.2.2. Prebiotikumok
Némely étrendi rost prebiotikus hatása is ismert. Több
joghurt címkéjén is olvasható, hogy „prebiotikumot tartalmaz”. Prebiotikus az a rost, amely a bélben élô baktériumok tápanyagául szolgál. Ezzel a tápanyaggal megaka
dályozható a kórokozó baktériumok és gombák túlszaporodása, elôsegítve a normális flóra baktériumainak
fejlôdését. Az új típusú folyékony-, vagy szondatápszerek tartalmaznak prebiotikumot. A bélbaktériumok megemésztik a prebiotikumokat, átalakítják ôket szabad zsírsavakká (mint pl. vajsav), amit a vastagbél nyálkahártyája felszív. A prebiotikumok táplálják a bélnyálkahártyát,
elôsegítik a normális bélflóra kialakulását, és ezzel segítik
az emésztôrendszer immunrendszerének és a bélsejteknek
mûködését.

12.3. Felelôs a cukor a Crohn-betegség kialakulásáért?
Több tanulmány is igazolta, hogy a Crohn-betegségben
szenvedôk a betegség kialakulása elôtt sokkal nagyobb
mennyiségben fogyasztottak cukrot és cukor tartalmú
ételeket (cukorkát, csokoládét, süteményt), mint a lakos46
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ság többi része. Sok gyulladásos bélbetegségben
szenvedô nem tolerálja a cukrokat. A bélben a cukor
megnöveli a bél áteresztô képességét, és ezzel együtt a
méreganyagok és allergiát okozó anyagok felszívódását.
Nagy mennyiségû cukor fogyasztása ugyanakkor megváltoztatja a bélflórát. Aki nem tud cukrot fogyasztani,
annak mesterséges édesítôszereket, mint a ciklamát,
szacharin, aspartam vagy acesulfam K kell használnia. A
méz, a szirupok és a finomítatlan cukor összetételben
hasonlóak a normál konyhai cukorhoz, és hasonló panaszokat okozhatnak ezeknek a betegeknek. A gyulladásos bélbetegségekben szenvedôknek kerülniük kellene
az olyan cukorhelyettesítôket, mint a fruktóz, sorbitol,
xylol, vagy isomaltóz. Ezek, fôleg nagyobb mennyiségben hasmenést okoznak. A betegeknek a diabetikus
édességeket is kerülniük kell, mert ezek a felsorolt
édesítôket tartalmazzák.
Minden betegnek saját magának kell kitapasztalnia
az alacsony cukortartalmú diéta hatását és azt, hogy
ezek az eredmények hosszú távon is javítanak-e
tüneteiken. Általánosítani nem lehet! Tény azonban,
hogy a cukor önmagában nem felelôs az IBD kialakulásáért. Ugyanakkor senkinek sem káros, ha
kevesebb cukrot vagy édességet fogyaszt. Akut
fellobbanás után mindig cukormentes étrendet kell
alkalmazni, amíg a beteg vissza nem tér a normális
táplálkozáshoz.

12.4. Segít a halolaj?
Néhány növényi olaj – mint az esti kankaliné (Oenothera
biennis) – vagy a halolaj koncentrátum gamma-linolénsavat, olyan speciális zsírösszetevôt tartalmaz, amely
gyulladást kiváltó anyagok felszabadulásának gátlásával
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segíti a gyulladás megelôzését. Ez a hatás kifejezettebb
colitis ulcerosaban mint Crohn-betegségben. Egyetlen
probléma, hogy a halolajat a jótékony hatás eléréséhez
nagy mennyiségben (kb. 10 g) kell fogyasztani. Csak a
gyógyszertárakon keresztül forgalmazott halolaj kapszula biztonságos, a többi készítmény szennyezôdéseket
tartalmazhat.
Gyulladásos bélbetegségben a halolajak fogyasztásával kapcsolatos egyértelmû ajánlást nem lehet
megfogalmazni. Inkább ajánlható heti 2-3 alkalommal halhús fogyasztása. A makréla, lazac, hering
omega-3 zsírsavakban gazdagok, könnyen
emészthetôek, és magas a fehérje tartalmuk.

12.5. Alacsony szénhidrát tartalmú táplálék
Az ausztriai Lutz doktor véleménye szerint a legtöbb betegség kialakulásáért, beleértve a Crohn-betegséget és
a colitis ulcerosat is, a túlzott szénhidrátfogyasztás felelôs.
A betegségek megelôzéséhez alacsony szénhidrát
tartalmú étrendet ajánl. Véleménye szerint a napi szénhidrátbevitel nem haladhatja meg a 60 –70 grammot. Ez
jelenthet például kb. 150 gramm kenyeret (kb. 3 szelet),
vagy 400 gramm burgonyát, kinek-kinek ízlése szerint. A
Lutz-féle diéta – csakúgy mint a cukorbetegek diétájában – kiszámolja a szénhidrátok tápértékét is. Zöldségféléket szabad enni korlátlan mennyiségben, ezt nem kell
beleszámolni a diéta energia értékébe. Az ilyen diéta hatásossága még nem bizonyított. A szénhidrátok általában a legfontosabb energiaforrást jelentik, ezért is nehéz
olyan szénhidrát-szegény, de tápértékben megfelelô diétát kialakítani, amely megfelelô mennyiségû makro- és
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mikrotápanyagot biztosít. Amíg további kutatások nem támasztják alá e diéta hatékonyságát, az alacsony szénhidrát tartalmú diéta nem javasolható gyulladásos bélbetegségekben szenvedôknek.
12.6. Carrageenan
A carrageenan (E 407) olyan ételadalék, amelyet tengeri
moszatból vonnak ki. Állatkísérletes eredmények szerint
bélrákot okoz, ez emberi szervezetben nem bizonyított.
A folyékony- vagy szondatáplálásra szolgáló tápszerek
stabilizálására is használják, de ezek címkéjén fel van tün
tetve, hogy nem fogyaszthatók gyulladásos bélbetegség
ben. A carrageenant az élelmiszeriparban széles körben
alkalmazzák. Szinte minden alkoholos ital, kakaó tartalmú
üdítô, keksz, jégkrém, tej alapú turmix, tejszínhab, instant
zselatin, salátaöntet, mélyhûtött torta tartalmazza. Az
elôírások szerint fel kell tüntetni a termékek címkéjén mit
tartalmaznak, és fôleg a gyulladásos bélbetegeknek
kerülniük kell ezt az anyagot.

12.7. A Crohn-betegség és a colitis ulcerosa egyfajta
ételallergia?
A tudomány jelenlegi állása alapján sem a colitis ulcerosa,
sem a Crohn-betegség nem ételallergia. Az azonban nem
bizonyított, hogy az ételekben található allergén anyagok mennyire felelôsek a gyulladásos folyamatok
kialakulásáért. Nem bizonyított, hogy bármilyen étel,
vagy ételkomponens olyan allergiás reakciót okozna,
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amely megváltoztatná a bélfal szerkezetét. Az ételekben
található bizonyos anyagok egyéb tényezôkkel párosulva viszont szerepet játszhatnak a betegségek kialakulásában. E kérdés tisztázásához további kutatások szükségesek.
12.8. Kizáró diéta
Számos tanulmány eredménye igazolja, hogy a kórházakban alkalmazott kizáró jellegû diéták – amelyek kizárják a leggyakrabban panaszokat okozó ételek fogyasztását – hasznosnak lehetnek. A panaszokat okozó ételek
teljes, következetes kizárása, hosszabb tünetmentes periódusokat eredményez.
A következô ételek okozhatnak nagyobb
valószínûséggel panaszokat:
Liszt
Tej/ Tejtermékek
Élesztô
Kukorica
Banán, paradicsom, bor és tojás

69%
48%
31%
24%
14%

13. Probiotikumok
Napjainkban a probiotikumok alkalmazása nagyon divatos. Japánban már régóta használják betegségek
megelôzésére és gyógyítására. A probiotikum szó szerinti fordítása: „az életet támogató”. Ez az ellentéte az „antibiotikumnak”, aminek a jelentése „élet elleni” – utalva ezzel a betegségeket okozó anti-bakteriális hatásra. A
szokványos laktobacillus törzsek általában elpusztulnak
a gyomor által termelt sósav és enzimek hatására, a
probiotikumok viszont olyan baktériumok (gyakran
laktobacillus, E. coli), amelyek képesek a gyomron és a
vékonybélen átjutni. A vastagbél baktériumok milliárdjait
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tartalmazza. Ezek a baktériumok védenek a kórokozó
mikroorganizmusok, pl. patogén baktériumok, vírusok,
gombák ellen. A bélrendszer és az immunrendszer
együttesen a szervezet legfontosabb védekezô rendszerét alkotják. A vastagbélben lévô baktériumok összessége a bélflóra. A probiotikumok a vastagbélben a bélfalhoz tapadva védik azt, ezért érdemes megfelelô
mennyiségû probiotikumot fogyasztani. Bizonyítottan hatékonyak a colitis ulcerosa nyugalmi szakaszának fenntartó kezelésében. A probiotikumok bizonyos baktériumtörzsek koncentrációi, leggyakrabban az E. coli Nissle típusú
törzsét tartalmazzák. A probiotikus tejsav termékek még
akkor is hasznosak, ha a beteg laktáz deficiencia okozta
laktóz intoleranciában szenved, mert ezek a baktériumok laktázt termelnek.
Tünetmentes periódusban ajánlott táplálkozás:

• Egyen annyit, hogy fedezze a tápanyag igényét,

(magas kalória tartalom: 38 – 45 kcal / testsúlykg,
fehérjében gazdag ételek, vitamin és ásványi
anyagok)!
• Egyen mindent, amit a szervezete tolerál
(tesztelje étkezési naplóval)!
• Egyen minél több magas rosttartalmú táplálékot
(kivéve, ha bélszûkülete van)!
• Lehetôleg egyáltalán, vagy csak kis mennyiségben
fogyasszon cukrot!
• Kerülje a fehér liszttel készült termékeket
(pl. fehér kenyér)!
• Kerülje a hidrogénezett zsírokat
(margarin és pálma olaj)!
• Kerülje a tejcukrot, ha nem tolerálja a szervezete!
• Kerülje a tejtermékeket colitis ulcerosaban!
• Szedjen halolaj készítményeket!
• Egyen rendszeresen halat!
Ne higgyen az általánosított szabályokban,
próbálja ki mi érvényes Önre!!!
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Érdemes beszerezni egy tápérték táblázatot, amelyben
megtalálható az ételek kalória, mikrotápanyag és zsír, fehérje, szénhidrát tartalma.

14. Összefoglalás
Bár a táplálkozás fontos szerepet játszik a gyulladásos
bélbetegségek kezelésében, mégsincs kizárólagos Crohnbetegségben vagy colitis ulcerosaban alkalmazandó étrend. Az étkezési szokások valószínûleg szerepet játszanak a betegségek kialakulásában, különösen Crohnbetegségben. Az általánosított táplálkozási elôírásokat
és dogmatikus diétákat (mint pl. a Lutz diéta) nem szabad vakon betartani. A tápanyagszükségletet biztosító, az
adott beteg számára jól tolerálható diéta javíthatja a beteg közérzetét és a betegség lefolyását. A gyógyszeres
kezelést egyetlen diéta sem helyettesíti, és az újabb akut
fellángolást sem elôzi meg. Mivel minden beteg másként
reagál, soha nem lesz lehetôség általános érvényû szabály megfogalmazására. Az orvossal és dietetikussal
való konzultáció segíthet a testreszabott diéta felállításában.
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Étkezési piramis
Válasszon helyesen – egyen és igyon mértékkel

Naponta

Fogyassza
mértékkel

Maximum 1– 2 adag
alacsony zsírtartalmú termék

Legalább
3 adag

Legalább
4 adag
TELJES
KIÔRLÉSÛ

LISZT

Csökkentse a só mennyiségét
Igyon naponta legalább 2 liter folyadékot
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Kevesebb

Fogyassza
mértékkel

Maximum 1– 2 adag
alacsony zsírtartalmú termék

Legalább
2 adag

Több
© VFED e. V
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