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Фактори, влияещи върху усвояването на храната
Съответствие между химичната структура на храната и ензимната активност на ГИТ
	Балансирано съчетание между оделните съставки на храненето
	Спазване на оптимален физиологичен ритъм на хранене 

Лечебно хранене при болести на стомаха
За осигуряване на оптимално лечебно хранене са необходими:
n	Поставяне на точна диагноза
n	Функционално изследване на стомаха
	Цел на диетичния режим:

n	Максимален физиологичен покой на боледуващия орган
n	Оптимално стимулиране на ↓ функции
n	Стимулиране на регенераторните процеси 
n	Оптимално усвояване на хранителните инградиенти
n	Максимално щадене на останалите сегменти на ГИТ
n	Съхраняване на общото състояние на организма

Диетично хранене при остър гастрит
Остро, бурно възпаление
	Опасност от перфорация – при корозивен процес
	Постелен режим
	Тотално парентерално хранене
	Не се препоръчва пълен глад
	Прием на енергийни и пластични субстанции във връзка с високото ниво на катаболизъм
	Витамини – В, С, А
	Адекватен внос на вода и соли
	Използване на двойна сонда:
n	Стомашна – промивка, антидоти, евакуация на съдържимото
n	Дуоденална – внасяна на минимални количества технологично обработена храна
	При остра дилатациа на стомаха:

n	Спирация и промивки с физиологичен серум
n	Сондово въвеждане на малки количества храна (100-150 см3) → стимулира тонуса на стомаха
	При първа възможност е подходящо преминаване към сондово, а след това и към орално хранене – за 8-10 дни
	Първите дни на орално хранене – диета Ia

n	В първите дни:
n	Бедно на белтъци хранене
n	Постепенно ↑ прием на: мляко, извара, прясно сирене, похки яйца, пюре от телешко месо
n	Постепенно ↑ количеството на приемите, белтъците – 70% животински произход
n	Мазнини - ↑ прием, но до 1 г/кг
n	Ограничен прием на въглехидрати – стимулират стомашната секреция
n	Плавно преминаване към диета I-Б, след което към I диета
n	Продължително време – до 1г. в зависимост от състоянието
n	Разрешени храни:
n	Чай от лайка и липов цвят с 5% захар
n	Прясно мляко, мляко с грис или ориз, млечни брашнени каши, млечни кремове, извара, прясно сирене, рохки яйца
n	Слизести супи от ориз, картофи, жито, овесени ядки
n	Плодови пюрета, сокове от ябълки, ягоди, грозде, печени ябълки, зеленчукови пюрета
n	Месни бульони от пилешко и телешко месо, варен месо на пара, нетлъста прясна риба
n	Бял хляб, бисквити, юфка, макарони

Диетично хранене при хроничен гастрит
Диференциране на 2 типа гастрит:
n	С повишена секреция
n	С понижена секреция
	В ранната фаза – тенденция към по-висока стомашна секреция
	В напредналата фаза – поява на атрофия → тежка секреторна недостатъчност → ахлорхидрия
	Разработване на 2 диетични режима 
	Без секреторна недостатъчност:

n	Добро състояние на болните
n	Съхранен, дори леко ↑ апетит
n	Осигуряване на моторен и секреторен покой на стомаха
n	Получаване на оптимално количество енергийни и пластични субстанции
n	Минимум 5-кратно хранене
n	При парене нощно време – 6-кратен режим
n	Чаша прясно мляко – неутрализирна стомашната HCl
	Без секреторна недостатъчност:

n	Осигуряване на висок белтъчен внос
n	> 50% - животински произход – мляко и пресни млечни продукти, яйца, нетлъсто телешко и говеждо месо
n	Мазнини – 1 г/гк – като източник на калории
n	ВХ – ограничаване само на концентрираните сладка
n	Витамини – А, С, В – пресни плодове и зеленчуци, сокове
n	Ограничаване на солта – до 1-12 г/дн
n	Термична обработка – чрез варене, печене, задушаване
	Без секреторна недостатъчност:

n	Разрешени храни:
n	Чай от липов цвят и лайка
n	Прясно мляко и млечни произведения, мялко с ориз или грис, млечни каши
n	Слизести супи, краве масло, яйца
n	Плодови и зеленчукови сокове, кисели
n	Нетлъсти меса, риба
n	Тестени изделия
	Със секреторна недостатъчност:

n	Стимулиране на стомашната лигавица
n	↑ и възстановяване на стомашната секреция
n	Подобряване на регенеративните процеси
n	↓ и непостоянен апетит
n	↑ внос на белтъци
n	Непоносимост към мляко – лактозен дефицит или хранителна алергия
n	Понасят се обаче различните видове сирене
	Със секреторна недостатъчност:

n	Използване на храни, богати на екстрактивни вещества
n	Пикантни подправки
n	След острия период – сурови плодове и зеленчуци
n	Препоръчват се по-грубите храни, не се цели механично щадене на лигавицата
	Със секреторна недостатъчност:

n	Разрешени храни:
n	Силни чайове, кафе, какао, шоколад
n	Пикантни печени меса със сок от лимон, подправки 
n	силни месни бульони
n	колбаси, луканка, шунка и др.


Лечебно хранене при язвена болест
n	Диета, съобразена с:
n	Локализация на язвата – стомах, дуоденум
n	Фаза на болестния процес – обостряне, ремисия
n	Наличие или липса на усложнения
n	Тежест на функционалните и морфологични промени в стомаха
n	Не се препоръчва строга диета
n	Лечението преминава през няколко етапа:
n	Ограничителни режими
n	Отпадане на диетата
n	Индивидуализиране на диетата
	ЯБ на дуоденума в стадий на обостряне:

n	Цел на диетата:
n	Оптимално ↓ секреторната активност на стомашната лигавица
n	Регулиране моториката на стомаха и дуоденума
n	Максимално механично, термично и химично щадене на лигавицата
n	Стимулиране регенераторните способности на дуоденалната лигавица
n	Осигуряване на необходимите ингредиенти за организма
n	Не се препоръчва пълен глад – не води до ↓ на секрецията
	ЯБ на дуоденума в стадий на обостряне:

n	Прилага се балансирано парентерално хранене
n	От 3-4 до 10 -12 дни според състоянието
n	Среднодневен калораж – 30-50 kcal
n	Осигурява ↓↓ на секреторната и моторна стомашна функция
n	Прилагане на сондово хранене
n	След овладяване на острото състояние – последователно диета Ia, Iб и I
	ЯБ на дуоденума в стадий на обостряне:

n	Умерено ↑ белтъчен внос
n	60% с животински произход
n	Мляко, яйца, краве масло
n	Избягване на концентрирани ВХ

	ЯБ на дуоденума в стадий на обостряне:

n	Разрешени храни:
n	Мляко и млечни продукти, краве масло, млечни супи
n	Слизести супи
n	Варено телешко месо, всички месни ястия от нетлъсто варено, печено или задушено месо, нетлъста риба
n	Всички зеленчуци без грубоцелулозни, слабо подсладени компоти
n	Леки подправки – магданоз, копър, чубрица, доматено пюре, сладък червен пипер, доматен сос и др. 
	ЯБ на стомаха:

n	Различава се патогенетично от дуоденалната
n	Трофична, при възрастни и тежко болни лица
n	Основни цели:
n	Стимулиране на регенерацията
n	Физиологично равновесие в моторната и секреторна функция
n	Прием на белтъци с висока биологична активност
n	Мляко и млечни продукти, яйца, телешко месо
n	Диета I
	Усложнения на ЯБ:

n	Кръвоизливи:
n	Тотално парентерално хранене
n	↓ секреторна функция на стомаха
n	След овладяване на кръвоизлива – диета Ia, Iб и при пълно възстановяване – диета I
	Усложнения:

n	Пилорна стеноза
n	Осигуряване на хранителни вещества
n	Подготовка за евентуална операция
n	Оток и спазъм на пилора → пълен секреторен и моторен покой
n	Тотално парентерално хранене
n	Стомашна сонда
n	Диета Iа, Iб, след което I


Лечебно хранене при болест на оперирания стомах
Трайно спазване на определен хранителен режим
	Най-чести нарушения:
n	Дъмпинг-синдром
n	Синдром  на лошо чревно всмукване
n	Пептична язва на тънкото черво
	Диференциран диетологичен подход
	Основа цел на диетата:

n	Оптимална двигателна и секреторна активност
n	Нормален пасаж на храната
n	Осигуряване на пълноценно хранене
n	Отстраняване на недоимъчните състояния
n	Анемия, хипопротеинемия, невропатия, ексикация, водно-еелектролитни нарушения
n	Висок белтъчен внос – 1.4 – 1.6 г/кг
n	Млечни продукти, яйца, нетлъсто телешко месо и прясна риба
n	80% от болните имат лактазен дефицит
n	Предпочитане на саламурено сирене и нетлъст кашкавал
n	Ограничаване на мазнините поради съпътстваща панкреасна дисфункция
n	Рязко ограничаване на концентрирани сладка – провокират дъмпинг-синдром
n	↑ витаминен внос – А, В, С, К

	↑ прием на желязо
	При част от случаите – глутенова ентеропатия

n	Безглутенова диета
	При тежки недоимъчни състояния → тотално парентерално хранене + сондово хранене
	Спазване на индивидуализиран диетичен режим през целия живот



Лечебно хранене при болести на червата
Преди прилагане на диетата е необходимо да се оцени:
n	Степента на смилателни и резорбционни нарушения
n	Наличие на недоимъци – хранителни, витаминни, минерални
n	Чревни дизахаридазни дефицити – вродени или придобити
n	Участие на алергични механизми
	Изисквания на съвременното лечебно хранене:

•	Изключване на глутена при болни с глутенова ентеропатия
•	Остраняване на дизахаридите (лактоза) при лактазен дефицит
•	Замяна на фруктоза с глюкоза и галактоза при деца с лактазен дефицит
	Изисквания на съвременното лечебно хранене:

•	Заместване на дълговерижните масти с изкуствени средноверижни триглицериди при липса на панкреасни ензими, жлъчни соли и малабсорбция
•	Ограничаване на мастите при болни със стеаторея
•	Изключване на хранителните алергени при болни с хранителна алергия
	Продукти и ястия, засилващи чревната перисталтика:

n	Сладки храни – захар, конфитюри, сиропи, мед
n	Солени храни – риба, туршии, консерви
n	Богати на органични киселини храни – плодове, сокове, мариновани продукти и др.
n	Богати на растителни влакнини – пшеничени трици, бобови храни, гъби и др.
n	Всички напитки, съдържащи СО2
	Продукти и ястия, засилващи чревната перисталтика:

n	Мазнини, приемаи самостоятелно
n	Всички студени ястия
	Продукти и ястия, забавящи чревната перисталтика:

n	Съдържащи дъбилни вещества – отвари от боровинки, дюли, мушмули, какао
n	Ястия, недразнещи ГИТ, слизести материи – слизести супи, пасирани каши, кисели
n	Говещи ястия и напитки
	Продукти и ястия, влияещи малко на двигателната функция:

n	Ястия от добре сварено и почистено месо – суфлета, пюрета, кюфтета и др.
n	Варена нетлъста риба без кожа 
n	Течни, полуслизести и слизести каши – оризова
n	Престоял хляб или сухар
n	Прясна извара 


Диетично хранене при остри ентероколити
Причинители:
n	Салмонелоза, дизентерия, коремен тиф, паратиф, холера, E. coli, вирусна инфекция
n	Стафилококово хранително отравяне
n	Остравяния с живак, фосфор, арсен, алкохол
n	Преяждане
n	Силна простуда
n	Алергия 
n	Симптоми:
n	Тежка диария
n	Загуба на течности и електролити
n	Нарушена резорбция на ВХ
n	↑ бактериална ферментация → ↑ киселинност на фекалиите
n	Лечение:
n	Поддържане на хранителен, воден и електролитен баланс
n	Елиминиране на причиняващито го микроорганизми
	Лечение:

n	Еднократен прием на очистителни – английска сол, рициново масло
n	През 1-2 дни – почти пълен глад – 1,5 до 2 л чай, подсладен с 5% захар или глюкоза, отвара от шипки и лайка, лимонова вода или лимонов сок
n	При дехидратация и повръщане – парентерално хранене
n	След това – диета IV-a 
n	Лечение:
n	Състав на диета IV:
n	Слизеста супа от ориз, жито, овесени или оризови ядки, пасирана супа от моркови с ориз
n	Неподсладен компот от ябълки, кисели, желета
n	Изкиснато сирене, сухар 
n	Бульон от пилешко или телешко месо, риба, плодови сокове
n	Забраняват се: тлъсти, пикантни и сладки храни, както и храни, богати на груба целулоза
n	В Iте 2 седмици се избягва прясното мляко
n	Препоръчва се хранене на чести приеми
n	След преминаване на острия стадий – диета IV за 2-3 мес
n	Хронично възпаление на тънкото черво
n	Нарушение на основните функции
n	Проявява се със синдром на малабсорбция
n	Резултат от прекаран остър ентерит или друго заболяване
n	Грешки в диетата:
n	Дълготрайна употреба на струдно смилаема храна
n	Преяждане
n	Алкохолна злоупотреба
n	Изисквания:
n	Механично и химично щадене на лигавицата
n	Осигуряване на необходимия калориен и белтъчен внос
n	Съдържане на голямо количество витамини и минерални соли
n	По-чест прием в малки количества
n	Съобразяване вида и количеството на мазнините със степента на стеатореята
n	Непоносимост на болния към определени компоненти на храната
n	Изключване на някои храни при наличие на алергия
n	При обостряне и при наличие на диариен синдром – парентерално хранене
n	Приемане през устата само на чай, плодови сокове, пасирани компоти, печени ябълки
n	Постепенно захранване
n	Изключване на прясното мляко, при алергии – и киселото
n	Наличие на лактазен, малтазен или инвертазен дефицит → изключване на съответния дизахарид

	Забранява се приемът на грубо целулозни, пикантни и дразнещи храни, солени храни, алкохол
	Препоръчват се храни с ↑ съдържание на пактин
	Приготвяне на ястията на пара или фурна
	При анемии и хиповитаминози – железни и витаминни препарати 
	Прилагане на диета IV




Диетично хранене при глутенова ентеропатия
Глутенова ентеропатия:
n	Увреждащо действие на глутена (респ. глиадин) върху чревната лигавица
n	Субтотална атрофия
n	↓ резорбтивна повърхност и резорбция на всички хранителни вещества
n	Засяга деца и възрастни
n	При възрастните може да е придобита или в хода на друга болест:
n	Хроничен ентерит, язвен колит, дивертикулоза, ламблиоза, болест на оперирания стомах
	Диета IV – безглутенова:

n	Изключване на всички съдържащи глутен храни:
n	Пшеница, ръж, овес, ечемик
n	И техните производни – брашно, хляб, тестени изделия, грис
n	Много добре се понасят:
n	Царевица и царевично брашно, соя, картофи, нишесте, глюкоза и фруктоза
n	Болните получават разнообразна, пълноценна и с добри вкусови качества храна
n	Храната осигурява с 20-30% по-голям енергиен внос от тази на здравите хора
n	Високо белтъчно съдържание
n	Животински белтъци – крехко телешко, говеждо, пилешко, агнешко месо, риба, яйца, сирене
n	Прясно и кисело мляко се дават само в изолирани случаи
n	Мазнини - ↓ в началото – предимно растителни
n	Съдържащи пектини плодове
n	Често хранене, на малки порции
n	При тежки резорбтивни нарушения → парентерално хранене
n	Водно-електролитни, глюкозни и АК разтвори, липофундини
n	Витамини С, В, А, Д, Е, К, железни препарати
n	Ензимни препарати, АБ, КС, анаболи
n	При стриктно спазване 
n	↓ леталитет
n	Клинично подобрение
n	Обратно развитие на морфологичните промени
n	Спазване на диетата доживот


Диетично хранене при заболявания на дебелото черво
Съобразено със стадия и тежестта на заболяването
	С функционалното състояние на дебелото черво
	Дразним колон
n	Функционално нарушение на дебелото черво
n	Засягат се резорбтивната, моторната и секреторната функция
n	Клиника: диария, запек, коремна болка


Диетично хранене при дразним колон
При диарийна форма:
n	Бедна на целулоза и пикантни подправки храна
n	Изключване на прясно и кисело мляко поради често наличие на алергия
n	Препоръчват се:
n	Нетлъсти меса и риби, бяло пилешко месо
n	Твърдо сварени яйца, ориз, препечен бял хляб
n	Прецедени плодови сокове, захар и др.
n	С обстипация:
n	Дават се повече баластни вещества
n	Забраняват се следните храни:
n	Несмилаеми ВХ и белтъци, сурови плодове и зеленчуци, ядкови растения, пържени храни, силни подправки, лук и др.
n	Препоръчват се:
n	Кафе
n	Ситно нарязана салата, маруля, обелени домати, добре сварени моркови, спанак
n	Сварени или обелени плодове – ябълки, праскови, круши, череши, кайсии, банани, пъпеши и др.
n	Препоръчва се диета IV


Диетично хранене при хроничен колит със запек
n	При хипокинетична форма:
n	Богати на целулоза и баластни вещества храни
n	Пълнозърнест хляб с трици
n	Небелени сурови плодове – сини сливи, кайсии, тиква, круши , ядкови плодове
n	Салати и сурови зеленчуци
n	Ферментирали безалкохолни напитки
n	Масло
n	Пчелен мед, сладко от рози, смокини и др.
n	Усложнения- дивертикулоза
n	Препоръчва се диета III
	При спастична форма:

n	Бедни на целулоза храни
n	По-голямо количество органични киселини, ВХ и мазнини
n	Пчелен мед, конфитюри, кисели напитки, сокове
n	Забраняват се съдържащи танин напитки


Диетично хранене при язвен колит
n	Често се установява алергична непоносимост към:
n	Мляко и млечни продукти
n	Дизахаридазен дефицит при ангажиране на тънко черво
n	Състав на диетата:
n	Висококалорийна, високобелтъчна, богата на витамини и минерали
n	Бедна на баластни вещества
n	Възможно е прилагане на безглутенова диета при тежко протичане
n	Отстраняват се – прясно, кисело мляко и концентрирани захари
	При тежко състояние – парентерално хранене
	Постепенно преминаване към щадяща диета

n	Препечен хляб или сухар, рохко сварени яйца, 	чай
n	Варен ориз, картофи, крехко нетлъсто месо без плодове и зеленчуци
n	Варените плодове и зеленчуци се включват след нормализиране на дефекацията и изчезване на кръвта

	При стеаторея – ограничаване на мазнините
	Прилагане на железни препарати, вит В12
	Диетата продължава няколко месеца след постигане на ремисия



Лечебно хранене при остър панкреатит
n	Пълен функционален покой на жлезата
n	Поставяне на стомашна сонда за аспирация и алкализиране на съдържимото
n	Блокира ендогенното освобождаване на секретин → панкреасна секреция
n	При тежки форми не се приемат дори течности
n	При леки форми:
n	Малки количества алкални води и неподсладен шипков чай
n	Не се препоръчва продължително гладуване
n	Необходими са белтъци за възстановяване на панкреаса

n	В началото – парентерално хранене
n	Внасят се жизненоважни белтъци и електролити
n	При подобрение – захранване
n	Течна храна, 5-6 х дневно
n	Чай, алкални води, слизести супи, пюре, кисели и др.
n	Разширяване на диетата
n	Сухар, извара, кремове, нетлъсто телешко и пилешко месо
n	Достатъчно количество белтъци и ВХ
n	Изключване на мазнините
n	Забранени – животински мазнини, яйца, хайвер, маслини
n	Избягване на плодови и зеленчукови сокове
n	Постепенно увеличаване на калоража
n	Захранване с мазннини – внимателно, предимно от растителен произход
n	Избягване на преяждане и консумация на животински мазнини
n	Абсолютно е забранен приемът на алкохол
n	Постепенно разширяване на диетата за 3-6 месеца
	Постепенно заместване на панкреасната тъкан с фиброзна
	Отпадане на екзокринната и ендокринната функция

n	Нарушено смилане на мазнини, ВХ и белтъци
n	Единствен орган, имащ отношение към смилането на мазнините → стеаторея и нарушена резорбция на вит А, Д, Е, К
n	Голям функционален резерв 
	Най-подходящи са диети с ↑ съдържание на белтъци

n	Необходими за регенерация на панкреаса
n	60-70% - животински произход – мляко, месо, сирене, извара, варени или на пара нетлъсти меса
	Мазнини – силно ↓ прием – 60-70 г/дн

n	Само растителни и масло в суров вид
n	При тежки увреждания - ↓ до 30-40 г/дн
n	Средноверижни МК – хидролиза без участие на панкреасната липаза
n	Подобрява се стеатореята
n	СЕ – гадене, повръщане, коремни болки, диария
n	Противопоказани при чернодробна цироза с енцефалопатия
	Въглехидрати:

n	Избягване на концентрирани захари, сладка, конфитюри
n	В лесно усвоима форма – глюкоза, захар, нишесте, ориз, бял хляб
n	Пасирани зеленчукови пюрета и компоти
n	Често се развива диабет - !
	Абсолютно е забранена консумацията на алкохол



Лечебно хранене при други болести на панкреаса
Карцином на панкреаса
	Панкреасна екзокринна недостатъчност
	Муковисцидоза 
 
Не се различава от това при хроничния панкреатит 


Лечебно хранене при остър хепатит
Не се препоръчват строги ограничения в диетата
	В първите дни на болестта:
n	Повече течности – плодови сокове, чайове
n	Лесно усвоими захари – глюкоза, фруктоза, мармалади, конфитюри
n	Зеленчукови пюрета, пудинги, мед, извара, сметана, яйца, суфле и др.
n	Наличие на стомашно-чревни смущения
n	Диета 5а – химично и механично щадяща
	Реконвалесцентен период

n	Уравновесена диета, съдържаща всички съставки
n	Изключване на екстрактивни вещества, алкохол, подправки, газирани напитки, кафе
n	Белтъци – 1г/кг – млечни белтъци
n	Храна, богата на метионин, холин, витамини
n	При масивна некроза - ↓ на белтъците
	Изисквания към диетата:

n	Пълноценна, уравновесена, нормално съдържание на белтъци, ограничение на мазнинте, ↑ съдържание на ВХ, витамини
n	Калоражът трябва да е адекватен на енергозагубата
n	Широко използване на плодове, зеленчуци, салати, макарони, грис, ориз, овесени ядки, млечни продукти, хляб, нетлъсто месо, риба, варени или печени яйца 
n	Качествена, прясна храна с достатъчно съдържание на вит С, група Вм фолиева киселина, вит РР
n	Достатъчно количество течности (1,5 л) – напитки, супи, компоти
n	Забранява се употребата на спиртни напитки, газообразуващи храни, предизвикващи запек храни – пържени храни, богати на груба целулоза
n	5-кратно хранене
n	Диета V

Лечебно хранене при чернодробна цироза
Изисквания на диетата:
n	Умерено ограничена калорийност, главно за сметка на мазнините
n	Храна, богата на витамини и други активно действащи съставки
n	Ограничаване на готварската сол поради склонност към отоци
n	Ограничаване на течността до 1,5 л/ден
n	Сладки или млечни разхлабващи храни поради склонност към запек от развитие на колатерали
	Благоприятен ефект на ягоди, ябълки, малини, безсолна извара, прясно мляко
	Забранява се употребата на алкохол и ТП
	При декомпенсирана цироза с асцит:

n	В първите дни – забрана на готварската сол
n	2-4 седмици след изчезване на отоците и асцита – прием на малко количество сол – 0.5 г/ден


Лечебно хранене при чернодробна кома
n	Дължи се на интоксикация на мозъчните центрове от амоняк или други ароматни токсични субстанции
n	Рязко ограничаване на белтъците в храната 
n	Установяване на белтъчен толеранс
n	Препоръчват се:
n	Сладки узрели плодове, отвара от шипки
n	Малки порции течна или кашообразна храна
n	Чай с лимонов сок, вит С, В1, РР, рибофлавин, вит В12, вит К и др.
n	Диета Va

Лечебно хранене при жлъчни заболявания
Жлъчно-каменна болест:
n	Изисквания към диетата:
n	Малки порции храна през равни интервали
n	Животински белтъци – стимулират жлъчкообразуването
n	По-голямо количество растителни мазнини
n	1-2 лъжици зехтин преди храна → изпразване на жлъчния мехур
n	Леко ограничаване на ВХ →↑ на тел. тегло
n	Широко използване на плодове, зеленчуци
n	Достатъчно количество целулоза за предотвратяване на запека
n	Големи количества домати и доматен сок, репички, ряпа, зеле
	Възпалителни промени на жлъчните пътища

n	Диета 5а
n	Механично и химично щадяща
n	Бедна на сол
n	Главно в пасиран вид
n	6-кратно хранене
n	При непонасяне на млечните продукти, плодовете и зеленчуците → оризово-компотен ден


