CHOROBA
LEŚNIOWSKIEGO
-CROHNA
Jak osiągnąć remisję z pomocą diety?
ELIZA STARZ

Czy odżywianie za znaczenie?
Wykazano, że żywienie dojelitowe jest efektywną metodą w
uzyskiwaniu remisji u pacjentów z chorobą Crohna. Największe
znaczenie ma wśród osób przed 20 rokiem życia. Wykorzystując
żywienie jako jedyną metodę terapii osiągana jest remisja u 6580% chorych. W przeciwieństwie do leków nie obserwuje się
skutków ubocznych oraz innego negatywnego wpływu, który jest
zauważany przy standardowej metodzie (sterydoterapii)
wykorzystywanej w celu indukcji remisji.

Najważniejsze aspekty żywienia
dojelitowego
Wykorzystywane krótkoterminowo, tylko do indukcji
remisji

Brak planu długotrwałego w celu utrzymania remisji

Cieżkie w realizacji, pacjent nie może nic spożywać

Korzystnie wpływa na mikrobiom oraz wytwarzanie
krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych

Zmniejsza przepuszczalność jelitową

Mikrobiota jelitowa a odżywianie
Skład mikrobiomu powiązany jest z obecnością i aktywnością
choroby Crohna. Wielokrotnie wykazano wpływ odżywiania na
skład i funkcjonowanie mikrobioty jelitowej. Niektóre produkty
zwiększają liczebność mikroorganizmów prozapalnych, a inne
przeciwzapalnych. Różne składniki żywności wpływają na różne
aspekty ważne dla zdrowia jelit. Żywienie powinno być
zbilansowane w ten sposób, aby wpływało na wzrost i rozwój
gatunków o działaniu przeciwzapalnym i poprawę stanu błony
śluzowej jelit.
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Na czym polega dieta CDED?
Crohn Disease Exlusion Diet - Jest to specjalna dieta
wykluczająca, stosowana w chorobie Crohna, w celu wywołania
oraz utrzymania remisji. To sposób żywienia oparty na
naturalnej żywności w połączeniu z preparatem MODULEN IBD
przeznaczonym dla pacjentów z chorobami zapalnymi jelit. Z
żywności zostają wykluczone produkty charakterystyczne dla
diety zachodniej. Wskaźnik indukcji remisji wśród dzieci i
młodych dorosłych przy stosowaniu diety CDED oraz MODULEN
wynosi 70%.

Najważniejsze składniki diety CDED:
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Czynniki dietetyczne a stan zapalny
Dieta CDED pokazuje jak bardzo żywność może wpływać na
intensywność zapalenia w obrębie jelit. Niestety jest to sposób
żywienia bardzo wymagający, w którym wykluczana jest duża
ilość składników pokarmowych, w szczególności w pierwszych
dwóch fazach.
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Znaczenie niektórych składników dla błony
śluzowej jelit
Skrobia oporna - jest prebiotykiem, czyli substancją
pobudzającą mikroorganizmy jelitowe do wzrostu i
rozwoju zapewniając ich odpowiednią bioróżnorodność.
Ponadto,
jest
źródłem
energii
dla
bakterii
wytwarzających krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, w
tym maślan, zapewniający utrzymanie błony śluzowej
jelit w zdrowiu.
Błonnik rozpuszczalny - zapewnia prawidłowe
formowanie mas kałowych oraz ograniczenie biegunek.
Podobnie jak skrobia oporna jest również prebiotykiem.
Tłuszcze nienasycone - takie jak oliwa z oliwek, mają
działanie przeciwzapalne dla całego organizmu, w tym
jelit.
Błonnik nierozpuszczalny - w sposób mechaniczny
drażni błonę śluzową jelit podrażniając ją. Przyspiesza
pasaż jelitowy, zwiększając ryzyko biegunek.
Gluten, pszenica, nabiał - eliminowana jest jak
największa ilość alergenów wpływających na stan
błony śluzowej jelit.
Karagen, emulgatory, skrobia modyfikowana wykazano, że dodatki do żywności pogarszają stan
błony śluzowej jelit.

Dieta CDED w praktyce
Dieta CDED posiada produkty, które są obowiązkowe do
spożycia każdego dnia. Najważniejsze, aby e 1 i 2 fazie były
spożyte w podanej ilości, natomiast 3 faza polega na
długoterminowym żywieniu i utrzymaniu remisji.

Pierwsza faza diety
Trwa 6 tygodni i polega na spożywaniu obowiązkowych
produktów oraz preparatu MODULEN zaspokajającego 50%
zapotrzebowania energetycznego.

Min. 150-200g piersi
z kurczaka, jako
źródło
pełnowartościowego
białka

2 banany, jako
źródło skrobii
opornej

2 jaja kurze, jako
źródło tłuszczu i
białka

1 jabłko, jako
źrodło pektyn

2 ziemniaki ,jako
źródło
węglowodanów
(ugotowane i
schłodzone)

50% energii z
MODULEN

Zasady przyrządzania potraw
Pierś z kurczaka/indyka - powinna pochodzić z
hodowli ekologicznej i być świeża, tzn. niemrożona.
Można przyrządzać z dozwolonymi przyprawami
poprzez gotowanie/pieczenie/gotowanie na parze.

2 jaja kurze - gotowane lub pieczone bez tłuszczu
(np. jajecznica na parze).

2 ziemniaki gotowane lub pieczone bez tłuszczu, a
następnie ochłodzone. Taki proces pozwala w
sposób fizyczny wytworzyć skrobię oporną.

Dodawany do potraw lub spożyty w postaci np.
shake'ów z bananem. Odpowiednią ilość MODULEN
powinien pomóc wyliczyć dietetyk.

Czy można jeść inne produkty?
Tak! Jednak jest to konkretna lista i bardzo ważna
zasada konieczna do zapamiętania:

Produkt, którego nie ma na
liście - nie istnieje!

Produkty, którymi można uzupełnić wartość
energetyczną diety podczas 1 fazy

Nieograniczona ilość białego ryżu, mąki ryżowej oraz
makaronu ryżowego

Dozwolone owoce: 1 awokado, 5 dojrzałych
truskawek, 1 plaster melona / dziennie

Dozwolone warzywa: 2 pomidory, 2 obrane ogórki, 1
marchewka, szklanka świeżego szpinaku, 3 liście
sałaty

Dozwolone napoje: woda, woda gazowana, słaba
herbata (opcjonalnie z cytryną i miętą), szklanka
świeżo wyciśnietego soku pomarańczowego

Dozwolone dodatki i przyprawy: oliwa z oliwek, olej
rzepakowy, świeża cebula, czosnek, imbir, sok z
cytryny, miód pszczeli, 2-3 łyżki cukru białego
dziennie, czyste przyprawy (np. sama papryka,
kurkuma), świeże zioła: mięta, oregano, rozmaryn,
bazylia, tymianek, szałwia, kolendra

2 faza diety CDED
W 7 tygodniu dieta wchodzi w kolejną fazę co oznacza, że
jadłospis ulega rozszerzeniu. Przez kolejne 6 tygodni nadal
spożywane są produkty obowiązkowe, tak jak w 1 fazie, jednak
MODULEN zapewnia 25% energii.
W fazie 2 produkty
dozwolone są takie jak w fazie 1, jednak dodatkowo mogą
pojawić się:

Puszka tuńczyka w oleju raz w tygodniu

Nie rekomendowane, jednak w ciągu tygodnia
można spożyć do 200g wołowiny (nie smażona!)

Dozwolone węglowodany: 1/2 batata, kromka chleba
pełnoziarnistego (najlepiej pieczony samodzielnie,
1/2 szklanki świeżych nasion roślin strączkowych,
komosa ryżowa / dziennie, 1/2 szklanki płatków
owsianych tygodniowo

Dozwolone owoce: 1 gruszka lub 1 kiwi lub 1
brzoskwinia dziennie, 5 truskawek lub 10 borówek,
od 10 tygodnia również 1/2 szklanki świeżego
ananasa, mango lub plaster pomarańczy

Dozwolone warzywa: cukinia, 4-6 pieczarek, różyczki
brokuła lub kalafiora, 1/2 papryki słodkiej, od 10
tygodnia wszystkie oprócz jarmużu, pora, szparagów
i karczocha.

Dozwolone dodatki: proszek do pieczenia, do 2 łyżek
pasty tahini

Dozwolone orzechy: 6-8 niesolonych, niesłodzonych i
nieprzetworzonych migdałów lub orzechów włoskich

Pamiętaj!
Produkt, którego nie ma na liście nie istnieje!

UWAŻAJ!
Kupuj tylko świeże warzywa i owoce, nie
mrożone i nie w puszkach.
Wybieraj gotowanie w wodzie lub na parze,
pieczenie lub smażenie bez tłuszczu.
Nie kupuj mieszanek, fixów, mrożonych
potraw ani żadnych dań instant!

3 faza diety CDED
Trwa ona od 13 tygodnia do końca życia. W tym czasie należy
nauczyć się korzystać z odpowiednich produktów oraz ich
przygotowania. W tej fazie MODULEN nadal zapewnia 25%
wartości energetycznej diety. Dozwolone produkty są takie
same, jak w 2 fazie oraz dodatkowo:

Od 13 tygodnia nie ma produktów
obowiązkowych
Należy zachować sposób przyrządzania
potraw jak w 1 i 2 fazie
Raz w tygodniu w jadłospisie może pojawić
się przetworzony posiłek
Od poniedziałku do piątku powinny być
stosowane założenia fazy 2 (wybierane
dozwolone produkty)
Powinno się unikać produktów mrożonych,
puszkowanych i przetworzonych

Nie konsumować wielu produktów mających
ograniczenie jednego dnia

Nie doprowadzać do uczucia przejedzenia

Co nowego?
2 kromki chleba pełnoziarnistego dziennie

Zamiast chleba można spożyć makaron (1/2
szklanki ugotowanego)

Niemal wszystkie świeże warzywa i owoce

1 filiżanka świeżo mielonej kawy

Produkty z pszenicą oprócz chleba (lub
makaronu) oraz fast-food

Seler, jarmuż, por

Persymona, granat, kaktus, marakuja

Podczas jednego posiłku w tygodniu można
zapomnieć o zakazach! Każdy posiłek zrobiony w
domu będzie dozwolony!

MODULEN
Wykazano, że ten preparat doskonale imituje żywienie dojelitowe.
Pozwala jelitom opanować stan zapalny oraz zachować błonę
śluzową jelit w zdrowiu. W zależności od potrzeb MODULEN
proponuje różne warianty kaloryczne. Wielokrotnie wykazano, że
MODULEN wpływa na indukcję remisji.

Jeśli potrzebujesz pomocy
w przeprowadzeniu przez dietę CDED
skontaktuj się ze mną:
eliza.starz@mojdietetyk.pl
728 879 733

Dołącz do grupy na Facebooku, w której omawiane
jest żywienie w chorobach jelit!

